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Předplatne: na půl roku 8 k.

Korunovační slavnosti.
- Město Budín odělo se dne JO. prosince m. r.

v háv velice slavnostní. | Balkony byly pokryty
nádhernými koberci, cesta od hradu až ke kathe
drále ozdobena trojbarevnou látkou, les praporů
astandard. dodával městu skvělé tvářnosti. Ulicemi

" proudily obrovské davy, aby spatřily slavnost tak
vzácnou.

v nádherném povoze s četnou družinou z hradu do
kostela skvostně vyzdobeného. Po skončení před
běžných obřadů Jeho Veličenstvo zaujal místo na

na levo od estrády k trůnnímu | sedadlu
Když byly chrámové dveře uzavřeny, usedl císař

výměně církevně-úředních slov mezi kardinálem a
arcibiskupem karlovickým pahovník vstal, bral se
po stupních oltáře až k nejvyššímu, na nějž po
kiekl. Položil obě ruce na evangelium, které držel
kníže-primas a skládal přísahu spravedlnosti a po
koje. Kniže-primas modlit se kleče litanie ke všem
svatým. Kardinál ke konci vstal aučinil berlou
kříž nad hlavou Jeho Veličenstva. Nato král pod
porován dvěma asistujícími biskupy povstal a 0
pastil oltář.

Slavnostní pornazání nejjasnějšího panovníka
následovalo
v gradual* (po epištole) přistoupil panovník k ol

táři, poklekl az pojštář, hief čbnaženužený meč sv.ŠtěpánaP ho lovy, rátlijejknížeti-pri
másovi, meč zastrčen do pochvy. Když byl král
mešem opásán, tasů jej sám a mával jím křížem

©k předu, na pravo a na levo. Pak zastrčil meč
do pochvy. Před korunovačním chrámem ozvaly

' se první pozdravné výstřely.
Když Jeho Veličenstvo znovu poklekl na nej

vyšším stupni oltáře, kardinál a náměstek palatina
hr. Štěpán Tisza položii na hlavu nejjasnějšího
mocnáře korunu sv. Šťěpána. Ostatní arcibiskupo
vé a biskupové vztáhli svoje pravice k svaté ko
runě, kardinál žehnal slovy »Příjmi korunu“ a pak
podal králi žezlo a říšské jablko. Nato meč odpá

in a položen na oltář. Před chrámem zahřměly
nové pozárávné výstřely.

Žctem-primasem | nastolen předepsanou formulí.
. Náměstek palatina volá: >Ať žije králl« Ozývá se

v chrámě i daleko v ulicích bouřlivé volání »Eljen«,

holiti.
Následuje korunovace královny Zity, Nejjasněj

ší zeměpaní odložila jednoduchou korunu, král
představuje svou choť před oltářem předepsanými
slovy knížeti-primasovi. Její Veličenstvo se vrací
na trůn a náměstek palatinův snímá králi korunu.
Když provedeno pomazání královny, biskup ve
sprimský vstavil na její hlavu jednoduchou koru
nu; kníže-primas pomocí náměstka palatinova se
dotkl korunou svatoštěpánskou pravého ramene
Jejího Veličenstva. Když byla královna přijala že

zlo a říšské jablko,byla provázena k trůnu po bok
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císařuv. Kníže-primas zapěl Te Deum, opět hřimala
děla na pozdrav a všechny zvony hlavního města
se rozezvučely.

Za dalšího sloužení mše sv. biskup vesprimský
vzal od královny žezlo a jablko a odevzdal insi
gnle králi. Po evangeliu asistující biskupové polo
žili říšské insignie opět na polštáře, nejjasnější man
želé líbali evangelium, podávané arcibiskupem kar
lovickým a obřadníkem. Při obětování Jejich Veli
čenstva přistupují znovu k oltáři a klečíce líbají
patenu s hostií, kterou jim podává kníže-primas;
položí po zlatém penízi na zlatou misku, kterou jim
podává obřadník a vrátí se ke trůnu. Při Agnus
Deř libají Jejich Veličenstva malý kříž, podaný
arcibiskupem vesprimským, načež přijímají Tělo
Páně. Po ukončených bohoslužbách odebrali se
s družinou do sakristie. Královna vrátila se za ve
likého jásotu obecenstva do dvorního hradu, kdež
to Jeho Veličenstvo vešel do chrámu a s trůnu pa
soval řadu vyvolených kandidátů na rytíře Zlaté
ostruhy. :

Následovala slavná přísaha pod širým nebeni.

skvělé shroináždění před katedrálu, kdež král o
děn ornátem, vstoupil na estrádu s křížem v levici
a pozvednuv ruku skládal před shromážděným ná
rodem přísahu na ústavu.

Skvělý korunovační průvod doprovodil panov
nika ke korunovačnímu pahorku, který by| zřízen
na náměstí sv. Jiří. Král vjel na pahorek na koni
a zamával mečem sv. Štěpána ďo čtyř stran světa
na znamení, že jako nejvyšší strážce země jest od
hodlán ji brániti proti všem nepřátelům, ať by při
šli odkudkoli. Nato odejel Jeho Veličenstvo s nád
hernou jízdní družinou do hradu, kdež se o 1 hodině
shromažďovali nejvzácnější hosté k slavnostní ho
stině. Když se objevil před 2. hodinou v slavnostní

vešli královští manželé v průvodu nejvyšších hod
nostářů. Král kráčel s korunou na hlavě, jsa při
oděn pláštěm sv. Štěpána. Přítomní vítali Jejich
Veličenstva dlouho trvajícím nadšeným voláním.
Král a královna usedli na korunních křeslech upro

stiny při pronášení slavnostních přípitků. Po hosti
ně defilovaly uherské dámy v obřadní síni před Je

1917.

doucnost proniknoutit
národní předválečné minulosti, zvláště té trpké a
důvěrně oddáváme se budoucnosti, protože od

mfru, s vámi snad vzejde lidstvu v tomto novém
roce nová, lepší budoucnost. které musime žíti,

| Insertypočítají selovně,
ohlsí v pátek v poledne. Í Ročník XXIII.

| 

jí své lepší snahy, předsevzetí, sny a plány oběto

Zdali to inyslili neutrálové poctivě, když jej
prostředkovali, je ovšem otázka. Ines mají toho
však sami již dosti a nehrají snad již obojetnou
úlohu v záplavě zlata. Někdo však byl, jenž již od

u kormidla lodičky Petrovy, proti němuž nepřátelé

věrou proti němu svět naplniti a tak dílo Kristovo
zničiti. O papež: hned na začátku války se šířily
lži, jež ani chytré nebyly, že na válku dal penize
a jeho kněží že válku vyvolali. Lži nepřestaly dří
ve, dokud se podvodníci nepřesvědčili, že i nei

ností odvrací. Kéž by jen ten lid přemýšlel a uznal,
že tito zlomyslníci ani před válkou nelenili a co 0
církvi a jejím kněžstvu se kdy Ihalo, z největší mí
ry že bylo vylháno, jako ty papežské miliony na
válku. :

Avšak vraťme se k svému předmětu a lažine
se jako katolíci a Čechové, jak se poměry v novém
roce, jenž bude bezpochyby rokem míru, pro CÍr
kev a vlast vytvoří. co přinese nám pravděpodob
ně rok příští. První otázkou zabývá se snad men
šina v našem českém lidu, jistě neprávem, ježto
církev vždy byla hlasatělkou imíru, lásky, milo
srdenství, občanské snášelivosti, té pravé humani

: ty a jen ona má ve své vznešené nauce pro lidstvc
, lék, jenž je s to přivoditi po válce očistu, nápravu

či jak nebožtík papež vyslovil, obnovu v Kristu
i když všecky jiné prostředky selhou. ©

V době, která marně hledá sobě rovné v ději
nách lidstva, je budoucnost zastřenější než v době
míru a vše záleží od slova smír- kdy ten přijdea

- Jak on dopadne, neboť odpavěď na tu otázku urč:
budoucí směrnici církve a našeho národa. Jen tc

: lze s určitostí přijmouti, že jestliže by vyšli ze svě
. tové války zednáři posíleni, pro církev neznamené

to nic dobrého. Naopak vyjde-li z ní jako vítěž pa
novník, jenž by se ji na kongresu míru zastat
mohl a chtěl, její posice byde upevněna. Církev
katolická stojí a klesá s papežstvím. církve národ.
ní, o jakých již dnes mnozí sní, byly by náhražkos

- bez pravé vignety a také by se co takové dlouhc
| neudržely, protože by musily sloužiti výhradně

Lepší iinověrec, jenž potřebu náboženstv!

»Zničte tu ničemnici!«

Ale i tam, kde vláda nyní hodlá udržeti přátel.
ský poměr k papežské stolici, jsou nutny veliké 'o
branné přípravy katolictva. V konstitučním státě
totiž spolurozhoduje parlament Bude mnoho ná
tom záležeti, jací živlové budou válkou posíleni
resp. v parlamentě zastoupení. Snaha po rozluce
manželství těžko se dá zastaviti. K té budou praco

stvích, jaké dle pravděpodobnosti a dnešní zku

městech nejlépe vědí jaká manželství se dnes u
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Politický přehled.
- O -ministerstvu Clam-Martinicově píže ,

«konservativní korespondence sluformatione na
: aklidnění: Za zcela jisté může se prý považd

vati, že nové- ministerstvo nemá nikterak cti
žádosti, aby obstarávalo obchody pana Karla
Hermana Wolfa a jeho soudruhů. Nynější mi
nisterský předseda byl považován za pravou
ruku knížete Thuna na posledním vyrovnávání
česko-německém. A v okamšiku rozbití a roze

ku dohodovacích konferencí výslovně dosvědčilr. Clam Martinic, že se strany českých vyje
dnávačů až do konce vše bylo učiněno, aby su
dílo-podporovalo a nezdar znemožnil. Lze se prý
domníivati, že hr. Clam-Martinic také jako zod
povědný šéf vlády v české otázcv zůstane věren
zásadám, které v pražských konferencích vedle
knížete Thuna zastával. — Tolik »Informatione.

Císařské mařízení ze dne 28. prosince
„amocňuje vládu, aby se postarala o státní ho
spodářství ve druhém sarávním pololeti, od
1. ledna do 30. června 1917, stejným způsobem.
jak se to stalo již v prvním správním pololetí.
od 1. července do 31. prosince 1916.

Amnestie. Všem vojenským osobám a
osobám vůbec, které před I. lednem 1917 byly

dy vojenskými odeouženy k trestu do tř,sou

případně až do Šesti týdnů, promíjí se za jistýchpodminek výkon trestů. Zároveň uděluje 8
milost velikému počtu osob, jež občanské trest
al soudy odsoudily.

Koranovace v Uhrách konala se 30. pro
since za velikého lesku. Císař s císařovnou a

mnm princem vrátili se ještě téhož dne dvIdně.

přijímání v Uhrách pravil br. Tisza, že to, o0
se nyní děje v Rakousku, jest pokusem sou
otřediti rakouské vlastenecké živly, usilující
o posílení rakouského státu bez všelikó postran
ní myšlenky na podkladě dualismu a rovnosti.
Uherský národ má silný zájem na tom, aby byl
spojen se silným, života sobopným Rakouskem.
o čemž poučila tato válka.

. Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený křiž“,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnícieh|

Orla v Hradci Králové.

Z nového paslýřského listu rakouského opisko
pátu. Arcibiskupové a biskupové rakouští vydali
novoroční pastýřský list, v němž konstatují, jak za
nynějšího světového dějství náboženství a bázeň
Boží se osvědčují jako nejpevnější opory. Nyní jest
zřejnio také, jak víra jest oporou trůnu. List lituje
těch, kteří byli válkou těžce postiženi, ale spolu
poukazuje, pokud těžké chvíle měly na lidskou spo
lečnost vliv obrodný, Různé stavy lidské a národ
nosti sblížily se v době společného nebezpečenství,
otevřeny vydatné zdroje vlastenecké obětavosti,
lásky k bližnímu,

List projevuje živé uspokojení nad tím, že ú
střední velmoci proti nepřátelům početně silněj
ším tak skvěle se uhájily. Vyzývá k loyální pod
poře naší vlády dle slov rakouské hymny: »Plňme
věrně povinnosti, chraňme právo počestně!« ;

Pastýřský list obrací se konečně proti chladné
mu egoismu, jenž dokonce se těší z nečistého bo
hatého válečného zisku, a praví: Lichváři válečné
doby jsou strašlivější než hyeny bojišť: vyháněči
cen jsou prodejné jidášské duše, ochotné k nejha
nebnější zradě vlastního národního kmene, vlasti,
celého lidství. Což nejsme všichni členy velikého
celku. který má se vzájemně podporovati a vzá
jemmě si pemáhati? Žádná třídní zášť, žádné roz
pory mezi městy a venkovem nesmí býti uměle
tvořeny a zločinně živeny. Anděl křesťanské lásky
nechť sestoupí.k nám. Jasný anděl kéž proletí mí

|

|
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Filliálka v Chrudimi.

m
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Pastýřský list končí: Vy pak, drazí věřící v

dějí, svojí účinnou láskou, že křesťanství katolické
cirkve úplně jest s bídu nynější doby. Víra jest
vaší důvěrou ve vítězství, naděje vaší pevnou opo
rou, láska vaším věrným štítem. milost Boží však
budiž se všemi, kdož nezměnitelně milují našeho
Pána Ježíše Krista. Zárukou toho budiž požehnání
vaších sjednocených vrchních pastýřů.

Plán nové Informační kanceláře. Když byl vy
nalezen telegraf, jásalo se, jak rychle proniknou
nejčerstvější zprávy z krajů nejvzdálenějších do
celého civilisovaného světa. Když se mluvilo o
zdokonalení telefonu, ozývaly se pochvaly ještě '
nadšenější, Ale radost měnila se brzy v resignaci,
když se poznalo, jak se nových objevů zneužívá.
Monopol na světové zpravodajství snažily se pro
sebe uchvátiti výdělečné společnosti kapitalistické,
Z takových centrál se rozcházely do světa hlavně
zvěsti tendenční, ke všemu ještě upravované tak
že na př. katolík málokdy četl nestrannou zprávu
z katolického světa. Bursovní a jiné zájmy zavini
ly, že se rozlétaly informace zcela vylhané. Nedů
věřivost přirozeně stoupala. Přestávalo se věřiti
prvním zprávám, důvěra získávána teprve infor
macemi novými, potvrzujícími zprávy otištěné
před několika dny. Jen úřední informace různých
vlád a vynikajících korporací dovedly přesvěd
čiti hned na prvý ráz.

Katolíci v té příčině byli odkázání na služby
cizí, nespolehlivé; málokdy v pravý čas byli infor
mování o důležitých událostech v církvi přesně,
nestranně a zevrubně, Nyní snad nastane přece je
nom potěšující obrat. Ve Vatikáně má býti zřízena
informační kancelář pro zpravodaje. Bude-li tam
popřán přístup jedině zpravodajům takovým, je-;

romano« jest velice tísněn tlakem zednářské vlá
dy italské, prospěla by informační poctivá kancelář
ve Vatikáně celému světu značně,

Msgre Dr. Josel Pachta zemřel 2. ledna. S ním
odešel jeden z nejučenějších mužů z řad Karlo
Ferdinandské university. Ovládal několik jazyki,
byl nejen výborný teolog a znalec hudby církev- ;
ní, ale i mathematik a filosof, Astronomie, chemie,
fysika, historie nacházely v něm neobyčejně pil
ného badatele, jenž pro skromnost svou nemohl se *
odhodlati k tomu, aby také psal. Na procházkách
i v pražských ulicích bylo ho viděti vždy jen s,
knihami, od nichž odloučila ho pouze smrt. Byla :o
typická postava, známá všem Pražanům, ač zvěč

býval ceremonářem + kardinála Schwarzenberga
a později i kardinála Schónborna. V letech osmde
sátých stal se dr. Pachta adjunktem bohoslovecké
fakulty a po nějaký čas přednášel i jako suplent|
dogmatiky za onemocnělého dra. Josefa Sprinzla
na německé fakultě bohoslovecké. Po zřízení fa
kulty české byl jmenován profesorem téhož před

jeho byly opravdu učené a vědecky sestavené,
takže zvláště v tomto oboru těžko bylo nalézti u
čence jemu rovného, jenž ovládal vedle německé
i literaturu francouzskou a vlašskou takřka do po
drobností. Povahy byl přísné sice, ale tiché, skrom
né a neobyčejně zhožné. Věda a modlitba vyplňo
valy všechen život jeho a tak jako se nikdy ne
chlubil svou učeností, tak potajmu rád pomáhal,
chudině a přispíval na dobročinné účely jak mohl. ;
Narodil se v Krasikovicích a dosáhl 70 let. Bůh
dejž mu život věčný!

Vynikající pedagogický spisovatel W. A. Lay,
který do nedávna byl spolupracovníkem »Zeit
schrift ftůr experimentale Pádagogik«, napsal vý
znamná slova: »Vášně mohou býti s úspěchem
přemáhány jen tím, že se odříkáme žádostí oka
mžiku, a toho může býti dosaženo jen náboženský
mi představami a city. Plná oddanost k Bohu a
rozhodnutí, žíti přiměřeně náboženskému vědomí,
stlačují sobecké žádosti... Více než jiné doby
potřebuje náš moderní život pevného základu du
ševního klidu, jistoty věčného duchového světa —

základu to každé hlubší filosofie a nákoženstvépa

hm

ka
Teklon: 48.

“ iz
ne běžný účet

ýloh

— Dlužno poznamenati, že Lay se nehlásí k světo
vému názoru konfese katolické.

Pařížská prorokyně madame des Thébes již
přestala uváděti fr.ncouzskou sensace chtivou ve
řejnost v příjemné rozechvění svými předpověď
mi. Dáma ta měla přátelské styky s vynikajícími
zednáři, kteří v okamžik vhodný jí sdělili, co právě
mají v tajném plánu. Proto také madame mohla
některé převraty prorokovati s jistotou. Na př.
spiknutí proti Habsburskému arcidomu bylo již ho
tovou a plánovitš promyšlenou věcí, když madame
předpověděla tragickou událost sarajevskou pře

"sněi na měsíc. Kdyby bývala žila v Rakousku.
nebvla by předpověděla ničeho. Ale z Bělehradu
nitky sahaly přímo až do Paříže.

Bylo vskutku nápadné, jak kulatá a neurčitá
byla ta jeji slova prorocká, která se nemohla 0
pírati o hotové plány pařížských kruhů diploma
ťckých. Pověrečná Paříž přímo tu dámu nutila k
hromadění předzvěstí. A tak celá řada předpovědí
vysoce vážené věštkyně vyznívala v takový
smysl jako české úsloví: »Nebude-li pršet, nezmok
nem.«

Když nastávala válka, tu ovšem bezkonfesní
veličiny pařížské tím úsilněji naléhaly, aby mada
me povzbudila a potěšila umdlévající vlastence.
Madame se ocitla v repříjemném kole. Porážky
veřejně předpovídati ani nemohla, nechtěla-li se do
stati do žalářní cely. Prorokovala tedy v letech
1914, 1915 a 1916 vítězství dohody vždy pro příští
rok, a to určitě, bezpodinínečně. Takovým způso
bem hleděla se vysvohoditi ze situace velice nemi
lé. Ale místo vítězství dostavovaly se vždy notné
porážky, takže hvězda pověstné dámy nápadně
hledla, Jest charakteristické, že o vlastní smrti ne
měla předtuchy žádné, ačkoli přece studovala i ta
jemné písmo linii svojí ruky.

V saloně madame de Thébes scházela se pa
řížská smetánka. Redaktoři, politikové, umělci a
umělkyně podávali si tu ruce, naslouchajíce slo
vum velice obratné dámy jako věštbám nějaké
bohyně. Madame byla přímo obléhána bezvěrec
kou inteligencí, která nyní po častém zklamání cíví
do prázdna. Zesnulá dala si jméno mystické, hodně
zvučné. Jmenovala se totiž původně Viktorine Sa
vigny. U nás vyšla kniha o cestách jejího jasno
zření právě za války. Kniha byla přímo hltána.
Aspoň mají nyní Čechové v rukou výmluvný do
kument, v čem a kde hledali stolici moudrosti fran
couzští osvícenci nevěrečtí v století tolik pokroči
lém. Autorira zesnulé madame totiž stržila nyní
fiasko i mezi českými interesenty.

Dary universitním mistrům v XVL stoleti, Jest

ba přepychu důchody sektářských mistrův na praž
ské universitě (v době předbělohorské) byly velice
skrovné. Ani společný stůl nebyl obstojný. Patrno
to z toho, že soucitné duše leckdy pamatovaly ně
jakým dárkem »na op:avení« stohi mistrského,

Před svátky vánočními a velikonočními mistři
dychtivě čekávali na rozmanité větší i menší dary
naturální. Dílem z lásky a úcty, dílen z touhy po
vzájemné úsluze posílali nejpestřejší dary prima
sové, rychtáři. hejtmani, písaři, kněží, městské ra
dy, šlechtici atd. Pražané o Vánocích dávali univer
sitnímu rektoru Bacháčkovi hůsce čili calty. R.
1606 na Štědrý večer pfidali dvě štiky. Řehoř
Prachatický, písař příbramský. poslal dva zajíce.
Primas táborský dvě štičky a kapra. Jičínští kon
šelé zajíce, © Zeleném čtvrtku r. 1607 poslali páni

jaroměřští
plece, pasdubický hejtman sedm pečených kaprů
atd.

O Štědrý den téhož roku dali páni staroměstští
dva kapry, štiku a velikou caltu. Od pánů písec
kých zaslán -jeden zmoklej zajíce a j. v. O Štědrý
den roku následujícího písečtí poslali dva kapry
»prostfední+, boleslavští zajíce, slanští čtvrt tele
te, staroměstští dva kapry a dvě štiky, Na Zelený
čtvrtek poslali kutnohorští beránka a 20 vajec, boh
danečí tři kapry. Císařský rychtář z Berouna u
štědřil pět kvíčal, mělničtí literáti dali asi 4 pinty
vína v soudku. 

O masopustě r. 1609 rektoru Bacháčkovi poslali
z Unhostě 3 mandele valec a čtvrt telecího, aby se
přimluvil za jejich kněze v konsistoři. O velikono



; ikonočními. Slánsti místo daji čtvrt
ejznamenitfjšíka J ,Nenebižekordjupmo

vám děkují, že se ráčíte k tomu přičiňovati aby

a za méhospravovánílépejiopatřenabyla,
kudž já nemalou pochvalu mánu, tož stůl pánůmistrů zlepšuji, a v pravdě, kdyby Časemdgbrých

pánít a přátel nebylo, nemalé by se zkrácení vy
chování (výživě) našemu stalo.«

R. 161(* poslali německobrodšti koření (pepř,
hřebíček a zázvor), začež prastosrdečný Bacháček
vroucně děkoval. Připojil však připomenutí, že
brodským vyjednal svízelné groš, ražený na pa
mátku založení kostela; aby tedy ještě za ten groš
»zase pro my polívky ňákou maličkou částku ša
fránu a květu odeslali.«

R. 1611mimo jiné dostalo se tomuto slovutnému
rektoru a proboštoví z Pardubic »koliks rybiček a
smetaničky“. Žlutičtí dali dvacet valec, ale zároveň
prosili, aby jim byl pro školu zjednán rektor. Zrov
na takovou prosbu připojili kostelečtí n. L. k dárku
dvou štiček. Z Domažlic přivezen jeřábek. Bachá
ček děkoval ihned +šetrně a společně« za ostatní
mistry za to, sže učení pražské a osoby v něm
pracující sobě poručené. míti a určitými časy ně
kterými dary na ně zpomínati ráčíte. Rektor děko
vál dlouze nebe stručně dle toho, Jak veliký byl
dar. Bylo zvláštní;s jak nepatrnými dary se při
hlašovali někteří! Na př. o' Vánocích ze vzdálené
Volyně přinesi posel spečenčho. kapříka« se žádo
stí, aby do volyňské školy byl poslán rektor. Te
dy k vůli pečenému kapříku zvláštní posel z takové
dálky! 5 NN

Kromě darů kuchyňských posílány z měst|
kusy plátna. Rektor přilal všecko velmi vděčně.
Na př. r. 1607 dal kněz Jan Nysselus Bacháčkovi
o Zelený čtvrtek »pěknýho tři lokty plátna«. R.
1610 kněz Jiří Dikastus rosial »dva šátky kmen
tové v jeden loket«. , .

Posílány i krmičky v kuchyni zcela připrave
né. Učitelé škol pražských i venkovských byli zá
vislí na universitě jakožto na své vrchnosti. Tudíž
hleděli se zavděčiti dárky různými. Někdy také
rodiče učitelů pamatovali dárkem, když žádali, aby
syn dostal lepší místo. Ovšem tyto obdary byly
velice skrovné, protože sly 7 dlaní chudých. R.
1606 k Vánocínn posla! z Příbramě rektor školský
Martinus Vyzovicenus kuřátko a I! vajec. Roku
1607 k Velikonocům dal na Zelery čtvrtek učítel
Václav Ripa 40 vajec; rektor u sv. Petra v Praze
Mikuláš Latomus (N vajec, Baltasar Perlagius je
nor 15 vajec. R. 1607o Štědrý den poslal správce
školní ve Vys. Mýtě Ji Topoličan zlatou rybičku.

Matka studenta Jiřího Brady přinesla dvě ku
řata s prosbou. aby syn byl k místu promován.
Paní Fuhanská v Dobrovici poslala s košili plátna
s přímluvou, aby syn -její Jaroslav se dostal k
místu.

Ovšem že také. přinášeli zvláštní pocty poddaní
z vesnic náležitých universitě, dále nájemci krámů
v budovách universitních, pokojníci a podruzi by
tujicí v koleji. .

Nyní nastává otázka, co činil probošt koleje s
velikou sbírkou věcí k snědku, které brzy braly
porušení. Něčeho užil sám, něco rozdal ostatním
mistrům; ostatek daroval přátelům a služebníkům
vysokého učení. Tedy nejprve byl podarován uni
versitní stůl. pak lidé jiní, kteří se již na dary tě
šili.

S údivem čte moderní člověk. jak Bacháček s
velikou zálibou .si zapisoval každý dáreček, jak s
naturálními dary obezřele hospodařil. Ale byla ná:
doba —-jiné zvyky. A že taková srdečnost a sdíl
nost nebyla vlastností zlou, uzná zajisté každý.
Vždyť nyní i občan takový, který má peněz dosti,
uvítal by takové dary s velikým povděkem.

Odstoupení guvernéra »Ústavu pre po
zemkový úvěr« dra Siegharta jest událostí
velice významnou. V rakouském politickém
životě hrál BSieghartúlohu vynikající jako pre
aidialista ministerských předsedů Koerbra, Gaut
sche, prince Hohenloha, Becka a Bienertha.
Bystrost jeho úsudku a obratnost v jednání
plnila velikým obdivem. Sieghart dovedi sesta
vovati vládní referáty tak zručně, že ministerští
předsedové přijímali je často beze změny. Af
se jednalo o problém jasykový či kulturní anebo
sociální, Sieghart vždy byl rychle hotov s ů
sudkem všestranně uváženým. Vliv presidiali
stův stoupal tím moocněji,čím méně o jeho osobě
se psalo a mluvilo. Sieghart využíval svých
neobyčejných vloh hlavně v parlamentě, kde bylo
vlastní pole jeho činnosti. Dovedl virtuosně po
užívati parlamentních zpravodajů k provedení
vlastních úmyslův. Jaký vliv měla jeho činnost
tehdy na poměry české, jest obecně známo.

V posledním roce ministeratva Bienerthova
byl po smrtí rytíře Taussiga jmenován guver
nérem »Ústavu pro pozemkový úvěro. který jest
nejvýznačnějším finančním podnikem v Rakousku
jak pro dalekosáhlé vztahy v hospodářském ži
votě tak pro svůj poměr k vládě. Tak Sieghart
jen stoupal. Uplatníl i na tomto poli avůj orga
nisátorský talent v míře nejvyšší, nvzanedbávaje
však při tom svých vztahů politických.

... oh
valí rakouskýtisk Ježné ence; f
beMSLOÉTMLP

. ré. l zís “hlučnou, překvapující, ale osvědčené praktickou:
snažil dó Opanovati pole získáváním akojí před

pr časopisů vídeňských i « jiných zemí moetví. Ale zprávy o pokusech pronikly ina
véfejnost, samí někteří němečtí žurnalisté pro
$astovali proti ekartelování tisku. Bylo poukažo
váno na to, že by po adaru plánu Sieghartova
mluvily slistů nik

Odstoupení Sjeghartovonemá význam pouze
osobní. Jestliže odchází náble osobatolik vlivná,
právem se soudí, že odchod jest ve spojení se
změnou politického systému. Sieghart odešel
hned. po Koarbrovi Ovšem vždy velice“ dilý
guvernér bude pracovati ve prospěch ovýeh
enah zase jiným způsobem. ——

Dne 3. ft. m. rozloučil se dr. Sieghart na
schůzi správní rady »Ústavu.c Vo avé řečikon
statoval znamanilou pohotovost úvěrnietrí a
průmyslu v Rakousku před válkou. Armády
kapitálu a práce byly v hodinu nebezpečenství
připraveny k ráně. Naše banky dodaly netoliko
prostředky slyžbě stášního úvěru, nýbri i prů
myslové výrobě zboží za dobu oo nejkratěí.
Všecky orgány »Ústavu« mohou hrdě poukázati
na to, že vždycky plnily svou patriotiokou po
vinnost. V mnoha oborech byl »Ústave sílou

stavěna veliká zbrojovka. Si-gbart děkoval
-luprasovníkům. Schůze se usnesla, aby
Sieghart kooptovándo správní rady. Odstupující
guvernér prohlásil, že není 6 to, ab

„přijal Správní rada. vzala tašo rozhodnutí na
vědomost s projevem nejživějšího politování. 

Zapomínaný sektářský osvícenec. Mu
žové, kteří na počátku XV. století zasadili pražeké
universitě rány nejbolestnější, lěší se v Čechách
každoročním oslavám. Jestliže však právě inte

ligence se staví v čelo takovým mnohomluvným
ovacím, měla by si přece pověimnouti, kdo aspoň
ze sektářů snažil se léčiti rozumně choré tělo
vysoké university. Kdo svolává k pochvale ve
jménu pokroku, má přece čerpati nadšení odtud,
kde skutečná osvícenost sé jeví opravdově.

Dne 4. června 1615 zemřel Benedikt Va
vřinecz Nudožer, mistr pražské university, který
hororal pro reformu vysokého učení pražského

v Nudožerech v Nitransku. Studoval od r. 1687
v Prase. R. 1597 atal se bakalářem ar. 1600
mistrem. Vyučoval na různých místech, až r.
1604 povolán od senátu pražského učení za
profesora mathematiky. R. 1611 byl prorektorem
(místoředitelem) a r. 1612 děkanem artistské
fakulty. Nudožerský byl pilným spisovatelem
již dříve, než se ujal učitelského úřadu na uni
versitě. Vydal českou mluvnici, na níž pracoval
po 9 let. Když se stal profesorem, překládal
žalmy českými verší a hleděl ustáliti pravidla
českého veršování časoměrného. .

Poměry, jaké zavládaly na universitě od r.
1609, kdy se toto učení dostalo oficielně do
rukou radikálních sektářů, byly nesnesitelné.
Jestliže katolická doba v XIV. stoletf obmyslila
universitu velikými svobodami, sektářští defen
soři avazovalí msistrům ruce tuhými pouty.
Nerosumějíce potřebám vysoké školy, doeela
poroučeli, čemu který profesormá ujiti. Pinanšní
stav university byl lak ubohý, že mistři žobrálí
o fondy a příspěvky hned u českého sněmu,
hned u měst, hned u jednotlivých boháčů..Pro
tože statečky vynášely čím dáleméně, mistři
často více se zaměstnávali hospodařením než
vědou. Defensoři voutili univernitě mistry, kte
rých tato živiti nemohla. Vzájemné spory
mistrův o důchody neustávalý. Universita byla
v tubých sporech e pražskými školami němec
kými, které se jí ohtěly stavěti na roveň, hádala
se a Českými bratr , těžce nesla konkurenci
koleje jesuitské, b a ve sporu a vlivnými ka
tolíky, měla nemalé nesnáze s rozmařilými a
nedbalými učiteli.

V té době Nudožerský připomenul (17.
Hjna 1611) starodávný statut o třech hlasech
českých a jednom cisím. Nechť tedy za rádce
rektorovy zvolení jsou tři Češi a jeden cizinec.
Horlivý mistr těžce totiž nesl, že universita
stůně velikým nedostatkem žactva. Když tedy
ani umělými pokusy počet studentů se neroz
množil, chtěl přilákati do školy cizince. Návrh
Nudožerského však zamítnut. Nudožerský však
odporučil jinou, praktičtější reformu: nechť se
zbaví mistři obtížného sedlačení, ať hospudářství
se odevzdá na příště úředníku, kvestorovi; zvlá
štní notář nechť zapisuje, účtuje; profesorům
budiž rozdělen plat z výtěžku společného dle
spravedlivosti. Zle se z toho popudil lakomý
mistr Skála, ktorý čekal na emrt vetohého mistra
Bacháčka, aby zabral důchody výnosné koleje
Václavovy výhradně pro sebe. Skála přemluvil
12.října nejmladší členy misterského sboru k zma
ření plánu Nudožerského. Přes to však druhý
rok 17. března zvolili si mistři již svého kvestora,
hospodáře. Báli se, aby jím osobu k tomu úřadu

jádyž so z: jeho vedení »Ustava zuačné | nevnulili sami defensoři, kteří nepřestávali na

. - e..2- 0m 4 . mes 2
.my 30 lgšných -universita ky.

| ny JE vítězil nk konce:. ME. j ) Bone
ktův, naznačil ovšem defensorům, že ani opa-':

trné dělení nepřispěje hk slušnému: zaopatření
všech učlcieh.

Nodže v.ukls mištrém myšlenku voliti saj'
tory uni joké „chlapce syaky'

Bolásýcérodilí. Madtvotožmi takovýnil rek:

tory promášsny odavné řeč:, jen sdřyjajoteovéz radosti madpostou universitu podpo
rovali. Kdyš byl zvolen za reklora synek předn
še atsvů soktářekých, hraběte Jáchyma Šlika,
oslavil ho uměním básnickým i Nuydožerský.
Učinil tek ovšem v pádějí, že tek alská údiver
vijé zaměnější hb ou. podpora. Ale mistři.00
aklamali- jak v Slikoví tak v jiných synech

urozeneů: il)oj: strany protitné. mých .VHour 1618 zvolen uděderskýtereli kým
Prob :štern. (provisorem,hospodářem) Brzy, mu
nastaly ovízhiné jahanice s kolegy, kleří jej.po
mlouvali, Mistr zemřel uprostřed veliké univer
sítní kfíve. Odkásal université přes 1000 kop 4,
drahoy-nný pobrov, jako by byl chtěl naznačiti

čeho jest vysoké škole nejvíce k žádoucí reformě:potřebí. Vždyť časté prosby mistrů měly ozvěnu
tolik slabou. A

Nudošerský účastní! se reforraních porad.
velice horlivě. Byl přibírán do rady roktoraké
zvláště pro velice sympatické a srdečné vystu
pování, pro své bystré úsudky. Konfesní boje
byly mu obtížné, ze to však tím. větší zápal
jevil pro pokrokvědy.ProrektorTroilnea"po-
hřební fečí prohlásil, že Nudožerský byl mistrem
velice pilným a že zářil příkladem ctnostného
života: : : 1 :
1 „Kolik ehvalořečníků doby se é, výpo
'menulo loni, že před tfemi staletími zemř
'vynikajíní úd pražské vysoké školy? Aspo
universita měla vápomenouti jeho památky:
poctou příslušnou.

da duha okakao dh db dobu
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá žáznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papiry. ©

Obrana.
0 veliké důležitosti dobrého tisku napsal

prof. Fr. Spirag> významnou úvahu, z- níž
vyjímáme:

Mnozí řikají: >V dřívějších dobách tisku
vůbec nebylo, a duchovní správa přece se také
dařila.« Kdo tak mluví, nerozumí dnešní době.
Dříve lidé chodili ještě na kázání, dnes už tak
nechodí. Potom třeba uvážiti, že v dřívějších

dobách nebylo novin protináboženských jnebo
nebyl tak je .jako--nýj, Protonebylo- zidy kijolkdékýc Val dů obráku tak
natně potřebí, jako za dnešního času. (Pius X.)

Kd, se domnívá, dg v přílomýé dabě pouhé
kázání postačí prpti špatnému tisku, ten podobá
se člověku, kteřý dnád Distolí hájítí by se chtěl
proti střojním peškům.Ohesě-fi osel dapdetrk,
nutno přoli osirým stiišům tisku divkvi hapřá
telského na pomoe přibrati »moderní strojní
pušky myšlenky«, totiž noviny.

V tisku protinábožeoském bývají nauky na
žeho náboženství znetvofovány a často zesměts
čovány, neztáka těž služebníci ojrkve tupeni.
Nepřátelskýtisk proniká do 1000, často 100.000
rukou, do měst i dědin. Tu dlužno obranu ta
číti stejnou abraní, totiš obrannou abraní tisku.
V rozličných státech možno ae přesvědčiti, fo
ti, kteří v rukou mají tisk, obrčejné vo státě
mají také moe. To vidíme ve Francii. Kdyby
katolíci francouzští bývali před několika desíti
letími více dbali významu tisku a zakládali
křesťanské noviny, neměli by dnes vo Francii
svobodní zednáři vládu v rukou a katolická
církev nebyla by tu tak tísněna protinábožen
skými zákony. Nyní však jsou bohužel ve Francii
ohrámy katolíkům vzaty, biskupové a kněží ze
svých domů vypuzení, řády z Híše vyhnány,
zbožné nadace potlačeny, a volné vyznávání ná
boženství omezováno. V Portugalsku tomu není
jinak. Z toho sť poučí se katolíci jiných zemí;
tu vidí, co na ně čeká, budou-li tisk zanedbávati.
Piue X. pravil: »Nadarmo budete chrámy stavěti,
misie konati, školy zakládati a všemožné dobré
skutky konati, nedovedete-li používati zbraní
dobrého tisku proti tisku špatnému « Alban Stolz

ravil, že boj mezi nebem a peklem dobýván
bude písmenu na papíře.

Když papež Pius X. ještě byl patriarchou
benátským, založil křesťanský list »Difesa«. Na
budově, kde tyto noviny jsou vydávány (při
mostu Rialto), umístěna jest pamětní deska
s nápisem: »Hle, největší dílo papežovo!e I orlivý
biskup americký Shanloy v Targa sám odroku
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-volání prosl své Šiocóskay o zazílání zonšn

v% a vyzýváje obysl naslpěníně obasospodle libosti zablali, 180dolarů še
příjme právě lak rád jako 50 eentů, n.kdyby

-:sěkomu 50 centů bylo příliš mnoho, ať přes to
-sgyiny žádá, třeba by nic negiatil. Potom Jo
. úgviny obdrží údarma; účel zaslán mu nebude.

Réakup si přeje, aby každý noviny jeho tak p'ijal,

keby dostal od biskyga dopie. Taká jmnozíi větěleh osad vydávají každou neděli né
. bošenský Jist poučný.

=... Kdosa dnešní doby z Jáskyk Bohu kře
„spnský list zakládá, odbírá nebo podporuje,
vykonávé nesmírně dobrý skutek, poněvadě ú
Ainně přispívá ko spáse svých bližních.
. Takový člověk jedná právě tak záslužně,

jako kdyby zajistil veliký počet kazatelů. Tisk
totiž daleko více působí než jednotlivý kazatel.
"Ten mluví jen v neděli půl hodiny k několika

. sům osob, tisk však každý den raluví k 10.000
a :100.000 lidí a je vyložen celý den. Kazatel
poučuje pouze zbožné navětěvovatele chrámu,
kdežto noviny-v hostinci, kavárnách, na dráze,

Zkrátka věude. Co kazstel řekl, člověk často
-brzy zapomene, noviny však máme pořád před
očima a můžeme je každou hodinu vzíti do rukou
a čísti. (Tu naplňuje se ona průpověď: Litera
seripta manel, to jest, napsaná neb? vytisknutá

hláska nev) Tak je tisk větší mocf než kazatelna.Kdo tedykřesťanské noviny rozšířuje, pů
sobí často daleko více než mnoho kazatelů.

Kdo však podporuje tisk, protináboženský,
„-ten potlačuje aré náboženství a uvaluje na sébo

těžkou zodposědnost před Bohem.
-© Kdo Špatný tisk svými penězi platí, ten
vede válku proti své vlastní církví. [Biskup se

ské noviny církvi působí, doznal bývalý mini
-sterský předevda francouzský Cimbes ve vídeň.
ském listě (N. Fr. Pr. 29. III. 1907), když píše:
»Bez nadsázky možno tvrditi, "že radikální a

socialistický tisk franoouzský urval církvi katolické *;,. snad *, jejich vě
-Šte listy prolináboženské, stává se ke své víře
nejdříve Ibostejný, potom nabývá znenáhla smý.
dlení nepřátelského a chrámu se vyhýbá: takoví
lidé dají potom při volbách svůj hlas kandidátu
proticírkevnímu a tak uvalují na sebe novou
těžkou zodpovědnost před Bohem.

Rakonská státní myšlenka. Štýrskohra
decká »Tageapost« poukázala s důrazem na to,
že nový předseda ministerstva, hr. Clam-Marti
mio. si vytkl cíl, se vši rozbodností zaslávati
rakouskou státní myšlenku. K tcmu dodává

Slovincům atačí ujištění, že si Clam-Martinio
vytkl cíl, se vší rozbodností hájit rakouskou
státní myšlenku. Pravá rakouská státní myšlen
ka pak spočívá ve spravedlnosti ke všem ná

: rodům rakouským a v rovnoprávnosti všech
národů rakouských. Bude-li to Clam-Martinio
ehtít, buď vítán! — Týž list, uváděje požadavky
německého programu, praví: Ti, kteří sestavo
vali tento program, nebojovali za Rakousko na
bojištích. kde Rakousko vítězí s heslem: »+Spoje
-nými eilamie. sSpojenými ailami« neznamená
nadvládu jednobo národa nad druhými. Všech

-avých národů potřebuje Rakousko — všechny

potřebují Rakouska — proto bude Rs ousko-eilné na podkladě rovnoprávnosti národů. Proti
této státní myšlence nebude míti žádný národ
stížností.

Žáložna v Hradči Král.,
Janské náměstí č. 168.

Půjčky.— Úvěry osobní. — Zálohy.
tskompt dčtů a emůnek.

Cirkevní věstník.
Návštěva mětropolova v Hradci Králové. Jeho Kní

žezí Milost hr. Dr. Vavei Huyn přijež dne J. t. m. 0 9.
kod. z Prahy do Hradce Králové a ubytoval seu nejdp.
biskupa našeho, Druhy den o 10. hodině sešla se zdejší

ších úřadů. -kol a korporací,
spolků atd. v bisk. residenci. O 10. hodině Jeho Excel.
nejdp. biskup představí: primasavi království Českého
shromážděné duchovenstvo. Jeho Arcibiskupská Milost

radostí zvláště k vůli Jeho Excelenci arcipastýři, jehož
si velice váží 4 jemuž jest vděčen. S každým knězem
orimes. delší chvili rozmlouval. vyptávaje se s velikou
účastí na situaci všech zdejších instituci církevních. Ná
sledovalo představení ostatních. Zástupce katolických
spolků 1 katolického tisku představoval vsdp. kanovník
Dr, Fr. Ke: I. Jeho fhilost vyptáva! se na spolkový ruch
velice podrobně a osvědčoval svými poznámkami našim
orzanisacím velikou přízeň. Odpoledne pronlédi si kaic
drálal chrám a Sciningí Po 7. hodině. odjel vlakem do
Prahy.

Na rozhraní roků, V poslední den v ruce 1916 Jeho
Fxcel. neidp. biskup Dr. Josef Doubrava v katedrá!nín

„chrámu měl o 4. hodině případné kázání. Slova svá na

která první učiní nabýdku míru. Následovalo nožebnámí.
Na nový rok zleužil ponjiíškájními av. vady.gener. ví

| kář Dr. J. Soukup-za přítomnostinej. arcipastýře, Po
cba dny. byla účast věřících ng bohoslužbách obřovská,
ačkoli bylo počasí velice nevlídné. :

a

- —.

jrávy
W a z kraje.

Válečnévyznamenánívc.sk.18.pěšímplaku(do
mácím): Poručík Jaroslav Šejvi z Plačic voj, zásl. kříž
3. tř. s vál. dekorací. Závodčí Josef Andr z Nov. Hradce
Králové bronz. med. Pěšáci: Jan Bachman z Librantic
bronz. med.. Em. Čapek. Ouhlejov, železný zásl. kříž.
Josei Holeček, Slezské Předměstí, totéž. Josef Kubíček

z „VYojenicpochvalné uznání 3. c. a k. sboru, Jaroslav
Matějka « Radikovic bronz. med.. Váctav Medek z Je
níkovic bronz. med. po drubé, Luďvík Šmidt a Václav
Truksa z Nechanic bronz. meď., Josef Vodička z Rozbě

„Mc totéž. .
„-Vyznezenéní ze záslahy ve válce obdrželi násle

dující příslušnící z našeho okresu: V námořnictvu: Vojt.
Vicena « fražského Předměstí bronzovou med., Petr
Jaroslav ze Zvíkova bronz. med., Koza Jan z Radíkovic

sstříbrnou med.2. třídy, Špaček Jan z Černilova železný
zási. kříž na stuze med. za statečnost — V dělostřelec
tvu: Ve. a k..pluku č. 9: Kunc Frant z Kunčic bronz.
med., desátník Hyršel Josef z Těchlovic. stříbrnou med.

ručík z Hradce Králové, Nejvyšší pochvalu, .desátník
Jan Mickálek- ze Slatiny železný kříž, Václav Vejběra
z Nedělišr železný zásl. kříž, — V c. a k. pluku č. 4:
Pulpit Karel, nadporučík z Hradce Králové, Nejvyšší
pochva. —.U.myslivce: V praporu 14.: Janko Josef.

— U pěchoty: V náhr. praporu č. 7: Červinka Václav.
poručík ze Stěžer, Signum laudis. — V náhr. praporu č.

né koruny 3. tř. s vál. dekorací. — V bos.-herceg. pluku
č. 1: Šikovatel Bednář Josef z Třesovic stříbrný zásl.
kříž s korunou, Hromádka Gustav z Hradce Králové

totéž. — V náhr. praporu č. 30: Nadporučík Karel Ště
pánský vojenský zásl kříž 3. tř. s vál. dekoraci. — Ve

Králové stříbrnou med. 2. třídy.

Seznam dalších upisovatetů u. Živnostenské banky
MWálky v Hradect Králové. Spořitelna města Chlumce n.
C. 30.000 K, Václav Plašil, řídící učitel Klamoš 200 K,
Ant. Čapek, rolník Radňov 1000 K, Městská spořitelna v
Lomnici n. P. pro město Lomnici n. P. 10.000 K, Jaroslav
Taussig. studující zde 1000 K. Občanská záložna v
Rychnově n. Kn. za své upisovatele 9000 K. Městská
spořitelna v Úpicí za p. Karla Rejska, ředitele továrny
tamtéž 1000 K (celkem na všechny půjčky 2500 K), za
své vkladatele 2450 K, F. Fischer, velkoobchodník zde
dalších 3000 k, Kristina Syrůčková. rolnice Roudnice
1000 K, Jan Bujet. drogista Třebechovice 1400 K. Anna
Macháčková. c. k. poštmístrová v. v. zde 200 K, Jos.
Vejnar st. Nová Paka 10.000 K. Frant. Zahrádka Chlu
mec n. C. 60 K, Vincenc Fajman Pokřikov 1000 K.
Jan Havel tamtéž 1000 K. Jan Pečenka, obchodník Sku
teč 1000 K. Josef Feigl. obchodník Máslojedy 5000 K.
JUDr. Jaroslav Kavalír, advokát zde 2000 K, M. Pazdu
ka, správce velkostatku Sadová 1000 K. Vzájemně proti
škodám z ohně pojišť. spolek Žamberk 7000 K.
Střemcha, mlynář Kydřnov dalších 3000 K. | Antonín
Adámek, rolník Lažany 1000 K, Kateřina Netolická, sou
kromnice Miřetín 1000 K. Joset Bureš tamtéž 1000 K,
Marie Benešová, rolnice tamtéž 1000 K, Josef Důrek.

' rolník tamtéž 1000 K. Bedřich Macháček. starosta a rok

volný, rojník tamtéž 1000 K, Alols Vacek, odborný uči
tel zde 100 X, Jose! Moravec. správce Mokrovousy 2%

K. Marie Beránková, choť profesora zde 500 K, Vojtěch
Hruška, studující zde 200 K, František Hruška, studující

a půjčovna občanská v Hořicích 32.250 K. Josef Jiroui,
účetní Sadová 1000 k. Občanská záložna v Rychnově n.
Kn. za své upisovatele 4700 K, Jan Schonský, vrch. řed.
velkostatku hr. Harracha 10.000K, Spojené strojírny akc.
společnost zde 5000 K. Bedřich Mindl, řídící učitel Před
měřice 100 K, Ferdinand Kozák a synové Mokrovousy

„ 5000 K. Julie Waldeková. choť továrníka Ploriště 2000
K. Jan Medek Třebechovice 2000 K. Františka Rejchrto
vá Divec 400 K. Františka Medková, choť rolníka tamtéž
2000 K, Pokladna nemocenská pro závod firmy Pravo
vární měšťanstvo v Hradci Králové 500 K. Karel Schró

| der, učitel v. v. zde 1000 K (celkem upsal na válečné

Joseí Oplištil, rolník tamtéž 1000 K.. Anna Kynclová
chalupnice Čachnov 1000 K. Anna Kynclová tamtéž 1000

Hralová, prete Wwcea;dr. Apar Plichorová, pro
fesorka, Božena ková, studniící, Drakomira Oště
dalová. studující. Auma Podhosová, profesorka lyeta.
BoženaOštádalová. studující Marta Jadrná. studující,
Hasaa Fantová, studující vesměs po 50 K, Lidmila a

Anna Šramová, Vlasta Kudrnová, Stanislava Kroulíková,
Blažena Dubská, Emilie Millerová. Marie Kafková, Věn
ceslava Červená. Fliška Součková, vesměs studující po
100 K, Bohumila Voltrová a Marie Voltrová, studující

pro-ženská povolání hospodářská 200 K. Ředitelství jub.
měst. dívčího lycea 50 K, Alois Vaňura, ředitel téhož
500 K. Frant. Rejthárek, c. k. profesor 100 K. Štěpán
Fišer, c. k. soudní rada v. v. 300 K. — Z jiných míst
upsalí tito: Anna Dvořáková, rolnice Rohenice 1000 K.
Jan. Bahník, stavitel Třebechovice 200 K. | Jan Hájek,
mlynář tamtéž 1000 K, Spořitelna města Č. Skalice
20.000 K, Městská spořitelna v Úpici 12.350 K (z toho pro
obec Male Svatoňovice 6000 K, pro obec Libňatov 5000
K. pro. Občanskou zóložnu ve Rtyni 1000 K a zbytek za
své vkladatele), Živnostenské společenstvo Červ. Ko
stelec 1000 K. Spolek podpůr. veškerých živností tam
též 1000 K, Zřízencí fy. Ant. a F. Just tamtéž 1000 K.

obec Stolín 1000 K. Václav Kopecký, řídicí učitel Červ.
Hora 1000 -K. Josef Kuták, rolník Všeliby 1000 K, Berta

tamtéž 1000 K. Josef Skořepa, majitel realit Máslojedy
1000 K. Hospodářská záložna na Chvojně 500 K. Občan
ská záložna Vamberk 25.700 K. Záložní jednota Všestary
304K Václav Nehokoupil Chlumec n. C. 5m K. B. Neu
mann. inženýr spni. akc. strojíren zde 5m K. Lambert
Ryska, c. a k. hospodářský správce Světí 1000 K. Ant.
Součková, choť rolníka v Divci 500 K. Dále upsaii
z Hradce králové tito: Vavřinec Sláma. c. k. rada zem
ského soudu 500) K. dr. Josef Huráň. bisk. konsist. se
kretář 200 K. Marie Dušková, Arnošt Winternitz a Jan
Winternitz, vesměs studující po 100 K, V. třída lycejní

Semerák, studující.Červ. Kostelec 200 K. obec Červená
Hera 500 K, obec- Všeliby 300 K, Frant Dvořáček, rolník
Slatina -n Ú. 200K, obec Lhota za Kostelcem 1000 K.
Spořitelna v Koste!ci n. Orl. 320.550.K, Občanská zálož
na Vamberk dalších 700 K, Městská spořitelna v Dobruš
ce 20.000 K, Městská spořitelna v Kyšperku dalších 2000
k, Záložna a půjčovna občanská v Hořicích 10.950 K.

Záložna v Hradel králové. Výkaz za měsíc prosinev
1916. Stav vkladů počátkem měsíce K 2.362.717.48, bě
hem měsíce vloženo K 179.444.14. vybráne K 101.718.51.
stav koncem měsíce K 2,440.503.11. - Stav půjček po
čátkem měsíce K 2,0143.246.38,během měsíce půjčeno K
95.609.77. splaceno K 92,588.55. stav koncem měsíce K

2.016.267.60. Počet účtů 3916. - Reservní fondy K
181.612.79. Závodní podíly 83.500 K. -—-Pokladní o
brat K 97.5.759.68.

Východočeský ústav pro péči o invalidy v Hradci
Králové (odbočka -Státní zemské ústředny pro král.

České pro péči u vrátivší se vojíny v Praze«) pořádá na
podnět této státní zemské ústředny propagační předná
šku na podporu činnosti právě ustaveného -Českého
spolku pro zřízení a udržování léčebného ústavu pro
choroby nervové v král Českém- pod protektorátem
Jeho Exc. nejdp. biskupa královéhradeckého Thdra. J.
Doubravy, slovutného p. Jos. Smutného, c. k. místodrž.
rady v Hradci Králové, sl. okresního výboru v Hradci
Králové, sl. městské rady v Hradci Králové v neděli
dne 14. ledna v Grand-Biografu v Hradci Králové. Pro
gram: |. Přednáška slov. p. JUDra. Roberta Marschne
ra. vedoucího ředitele úrazové pojišťovny dělnické pro
král. České a jednatele státní zemské ústředny pro král.
České pro péči o vrátivší se vojíny: „Péče o válečné
poškozence v král. Českém.. Přednáška provázena bu
de těmito světelnými obrazy: a) Váleční invalidé zálož
ní nemocnice Červ. kříže v Karlíně. b) Obrazy znázor
ující výsledek školení válkou poškozených. c) Útulek
invaliaů stížených chorobami přicními. d) Obrazy z ú
stavu pro léčbu chorob srdečních ve Františkových
Lázních. e) Obrazy z Ústavu pro léčbu chorob ledvino
vých a srdečníchv Marianských Lázních. f) Obrazy z
oddělení univ. prof. MUDra. Margulies pro choroby ner
vové v Praze na Letné. g) Otevření sanatoria na Pleši.
h) Obrazy z odborných kursů invalidů v Hradci Králové
a okolí. ch) Filmový obraz, znázorňující péči o invalidy
v Norimberku. II. Přednáška slov. p univ. 'přof. MDra.
A. Heverocha: +0 nervových chorobách vojáků« —
Začátek o půl 11. hod. dopolední. Vstupné: Lože 10 K.
sedadlo na tribuně 1.50 K, křeslo 1 K. I. místo 90 h, II.
tnisto 70h. II. místo 50 h. k stání 30 h. Prodej vstupenek
v Grandhotelu. Výnos přednášky určen jest ve pro
spéch Českého spolku pro zřízení a udržování léčeb
ného ústavu pro choroby nervové v král. Českém.

Osobní. Člen představenstva Živnostenské banky
filiálky v Hradci Králové, zdejší stavitel p. inž. Robert
Schmiat. spolumajitel velkostatku Květimov - Kvasetice.
byl opětně potvrzen ve funkci své co revisor filiálky
Rakousko-uherské banky v Hradci Králové.

Východočeské divadlo. (Repertoir od 27. prosince
19|n do 2. ledna 1917.) Provedení Bizetovy opery Car

bylo | nejslabším| operním
představením celé dosavadní sařsony. Kromě rozladé
ných a nerkázněných sborů hlavní vina spočívala na
nevhodných interpretech hlavních úloh. vyjímaje ovšem
dona Joséu p. Geitlera, jenž marně se snažil (3. jedn.)
velot věc zachránit Celková ochablost měla za násle
dek. že 1 dobrá silu j. p. Bukovský (strážmistr Morales)
nemohla se náležitě uplatniti. Zato reprisa Fibichovy
Šárky (ctvrtek 28, prosince) stála v orchestru | na
scéně m stejné, ne-li vyšší úrovní prvního provedení.
Voroli knížete Přemysla vystoupil barytonista p. No
vatač, který v leze celkem je veké a herecky imálo
činné podkázsl nice na velký rezdil ukázněného ovlád
nazí part a deho přednesu proti Přemyslu p. Stejskalo
vr. Janáčkova opera Sejí pastorkyňa opako
vářa na Nový rek se stelním úspěchem. -V uperetě
dávána dvakrát (pátek 20, a rečěte 31. prosince) časově
nnetřebováná ale drn stálo ních Kálnánova npeřela



. a,
(danišek se vrátí a PP. Horskýma Bukovskýmv
rólích Mirského a, Jeníčka. SI. Zd. Stříbrná: (PHip)'a p.
„Poláček (Spejle) byli častěji potleském -vyvolání. Věčer

tří děvčátek. Balet Královna loutek: se
svým neoddětitelnýmDafnisem opakován na Nový

operetyTaneček Jelí Výsosti. Úhrnemtedysa
má reprisa, jak v opeře tak v operetě. Snad trochu mno
ko! —- Činohra hrála pouze jednou a to v sobotu 30.
prosince Patrného hru Ostříž. V klidnou, šťastnou lá
sku statkáře Horáka a Aničky Rovinovy vpadne 'Jako
bouřlivý mrak sestřenka Aniččina Magda, jak zjevem
svým tak názory a způsobem jich vyjadřování zcela od
nf se lišící. Horák je stržen k ní mocnou vášní, již Mag
dla živí svým zájmem o něho. Než když jedná se o roz
hodné slovo, Magda prohlašuje vše za flirt a vrací Ho
ráka Aničce Jako opotřebovanou hračku. Vyhnána Anič
kou, jež chce si Horákovy lásky opět dobýti, odchází

ku svého milence. Takřka šílen hroutí seHorák s plá
čem na pohovku --, aby v následujícím okamžiku vrhl se

obsah skazuje slabiny děje. První akt je velmi slibný

působivá. Avšak už druhé dějství je málo dramatické a
je nutno stále se utěšovat tím, co přijde. Poslední jed
nání však zcela zklame. Situace v domáenosti Aniččině
není dost přirozená a závěrečná scéna je hotovým. psy

nedůsledně a rozměkle, takže

a svojí bezmocností soustrast Zrovna ták nedůsledným
je autor pří charakterisaci Aničky, která hrdě vyzývá
Magdu k souboji o lásku, ale kromě zcela všedního a

nedokáže ničím svých slov. SI. Petzová měla také se
svojí rolí pernou práci a zmohla ji místy jen svojí deli
kátní roztomilostí. Nejlépe poměrně zdařilo se Patrnému
nakreslit vášnivou a náladovou Magdu a st. Klokotská

censtvem celkem chladně přijata a potlesk platil jen
uznání zasluhující snaze představitelů uvedených rolf.
— C

Křesť. soc. podpůrmý spolek »Anežka« koná valnou
hromadu tuto neděli 7. t. m. o půl 3. hod, v malém sále
Adalbertina.

Zpráva o kuihovač a čítárně Městského průmyslo
vého musea v Hradci Králové za rok 1916. V roce 1916
otevřena byla čítárna celkem 76kráte. Návštěvu svou

jmen svých dv vyložené knihy nezapisují na škodu
správné statistiky, Dle stavu bylo 2942 (68.8 proc.) stu
dujicích středních škol, 237 (5.5 proc.) živn. a žáků od
borné školy, 171 (4 proc.) učitelů nebo profesorů, 296
16.9 proc.) pánů a 631 (14.8 proc.) dam (I stuď. dívky).
Během roku zapůjčeno bylo na 3553 žádanky 4577 svaz-.
ká knih, 66děl. předlohových a.671 jednotlivých před
loh nebo sešltů. Z 592 vypůjčovatelů 356 (60 proc.) stud.

datelům (3 živn., 8 uč., 6 pánů.a 5 dam různého povolá
nL..2 školám a I společenstvu) na 32 žádanky 31 svazků
knih, 18 děl předí. a 16 jedn. předloh nebo sešitů. Během

„ných časopisů. Knihovna čítá koncem m. r. 6902 svazků
kaih, 550 brožur, zpráv, katalogů, ceníků a pod. 6242.

docházejí značného upotřebení.
knihovnu obohati,

Všem dárcům, kteří

dna. nato každy všední úterek a pátek od půl 6. do půl

Obmezení osvětlování, C. k. okresní hejtmanství v
Hradci Králové výnosem ze dne 3. ledna 1917 č. 77.915

ních skříní v zákazu zevního osvětlování zábavňích
místností, jakož i jakéhokoli | osvětlování | reklámního
plné platnosti. Nařízení toto se uvádí ve všeobecnou

mu dohliženo, aby tyto předpisy neprodleně bez výjimky
byly dodržovány. Dále jest předepsáno, aby vnitřní 0
světlení hostinců bylo sníženo na jednu třetinu obvyklé
ho rozsahu a aby osvětlení veřejné a soukromé bylo
co nejvíce obmezenc. Následkem toho se nařizuje, aby

a osvětlení reklamní bylo vůbec zastaveno: 2. vnitřní
osvětlení hostinců budiž sníženo na jednu třetinu ob
vyklého rozsahu; 3. obyvatelstvu se ukládá, aby ve
svých domácnostech a Živnostech spotřebu elektrické
energie obmeziln na nejvyšší možné minimum. — Purk
mistrovský úřad král věn. města Hradce Králové, dne
3. ledna 1917. Starosta: Dr. Ulrich.

Výtahy z platebních rozkazů o dam z válečných
zisků dosud vydaných jsou dle čl. 28. odst. 2. nařízení
ministerstva financí ze dne 8. srpna 1916 k provedení
cís. nař. ze dne 16. dubna 1916 č. 103 ť. z. vyloženy v

"kanceláříberního: referátu©c k okr.kehejmansáh Hrad
el Křálové (čísle dveří 4) k veřejnántu nahlédnatí v ho
díňách úředních -do 14. ledna 1917.. -

- Vyhláška o výhačech, jež malě podati zaiměsinava
telé k přípravě ukládání daně z gěfmu ua rok 1917. Dle

r ustanovení $ 201 zákona ze :25. Hjna 1896 P. z. č.
220 o přímých daních osobních, mákaždý, kdo v králov
stvích a zemích na říšské radě zastoupených jest za
vázán vypláceti v $ 167 citovaného zákoná vytčené
platy roční obnos 1600 ,K pro jednu osobu převyšující,
oznámíti bernímu úřadu vyměřovacímu pfíjámce tako
vých platů, uveda jméno, bydliště a záměštnání jejích,
pak výšl a druh platů. Na základě olo ustanovení
vyzývají se osoby, k "vyplácení takových platů služeb
ních a výslužných zavázané, aby příslušná oznámení
padaly nejdéle v době od 1. do 31. ledna 1917 u vyměřo

1 vacích úřadů I. instance (c.-k. berních správ, okresních
hejtmanství), v jejichž okresu se nachází obydlí osoby k
oznámení zavázané resp. dotýčný podnik. V ožnáme
ních, jež na úředně zavedeném vzorci (E/2)' vyhotoviti

| Proměnlivé platy skutečně v roce. 1916 dosáhly. Jestliže
stálé nebo proměnlivé platy netrvaly po celý rok 1916,

způsob (nastoupení služby, zvýšení.neb zmenšení platu,
-vystoupení ze služby) a den této změny (den, kterého
změna se stala, vztažmo den, od kterého neb. až do kte
rého platy byly vypláceny), jakožI roční výše a skuteč

-ně vyplacená částka platů. Potřebný počét tohoto vzoť
ce může býti stranami u příslušných <. k. berních správ,
okr. hejtmanství, berních úřadů nebo u obecních úřadů
vyzvednut. Dle článku II. zákona ze dne 23. ledna 1914
$. z. č. t3 trtovela o daních osobních), nesmí býti použito
oznámení na rok 1917 k provedení neskončených posud
výměr anl k zavedení dodatečných výměr nebo trest
ních řízení ve příčině nějaké veřejné dávky za dobu
před 1. lednem 1914. Kdo však vědomě s úmyslem, aby
zmařil zákonný předpis daně nebo způsobtl, aby přede
psána byla daň menší nežli zákonná, v oznámení slu
žebních platů na rok 1917 něco nesprávného uvede nebo
zamičí, nebupovinného -oznámení vůbec nepodá, může

. býti pokutován dle $$ 240 a 241 odst I. a 2., po případě
| dle 68.243. č. 6 a 244 odst. 1. a 2. aákona o daních o
' sobních nejen za rok 1917, ale po případě | za leta 1914

až 1916 a za poslední 3 léta před platností novely a
ziratí též uvedené výhody ve příčině svých vlastních
veřejných dávek. — C. k. zemské finanční ředitelství.
V Praze, dne 18. listopadu 1916. Hanačík.

Dobrovotný nákup koní pro vojenskou správu bude
, se v obvodu c. a k. důstojníka pro evidenci koní v Hrad
, ci Králové konati v tomto pořádku: dne 8. ledna v Hrad

ci Králové, 9. v Kolíně, 10. v Kutné Hoře, 11. v Českém
Brodě, 12. v Nymburce, 13. v Lysé n. L., 14. v Mladé
Boleslavi, 15. v Chlumci, 16. v České Skalici, 17. v Tý
nisti. 18, v Polici, 19, v Novém Městě n. M., 20. v Ko

, Stelci n. O. a 21. v Hradci Králové. Držitelé, kteří své
koně chtějí prodati, nechť je o 9. hod. dop. předvedou.
Smluvená cena se ihned vyplatí.

Předražování víma. C. k. ministerstvo vnitra sezna
| lo, že při prodeji vína, ovoce, ovocného vína a moštu

, nastalo povážlivé stoupání cen. © Obecní úřady nechť
. Proto prodavače těchto předmětů upozorní. že ač na

toto zboží nejsou stanoveny nejvyšší ceny, přece ne

ze dne 21. srpna 1916 č. 261 ř. z. práva rekvisičního.
, Podotýká se, že jest třeba dohlížeti na to, aby ceny
, těchto předmětů byly v obchodech veřejně vyvěšeny.
. Případy opětovného nedbání tohoto ustanovení buďtež
. sem k potrestání oznámeny.

Trvalé deště zavinily, že Orlice vystoupila z bře
hů. V okvli Hradce jest značná záplava. V posledních
dnech voda počala poněkud klesati.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
30. pros. 1916. I kg: prosa 3 K, směsky 1.20 K, jahet 3.90
K, petržele 50—60 b, česneku 5—6 K, cibule 1—1.20 K,
mrkve 48—50 h, 1 g: sena 17.50—18 K, slámy dlouhé

10 K. krátké 6 K, 1 kopa: celere 6—12 K, zelí 26—30 K
| kapusty 8—-16 K, drobné zeleniny 2.20—2.40 K. 1 kus
: kartiolu 0.60—2 K. 1 hl jablek 50—80 K. 1 pár podsvin

. čat 120—200 K. --. Přivezeno bylo: kg: petržele 120. če
„ sneku 10; kop: celere 10, karfiodu 2, zelí 2, kapusty 4,

cibule 4, drobné zeleniny 15, mrkve 6, jablek 6 hl. pod
svinčat 168 kusů.

Do Nového Hradce Králové. Všem p. t. členům a

.. 0

MI.Boleslaviz 4
:Choltice.Nysokorodýp. hřahě. Tan Hohsnstenu

poslal -přo„chudé žáky zdejší školy dar 100 K. ZaplaťPánBáh!" o
Německý Brod, (Váňoční stromek v okresní nemoc

nici.) Ačkoli panuje hrozná drahota všech životních pra
střeďků, přece jakc léta minulá I letos připravily ctih.
Šedé sestry III. řádu sv. Prantiška Seraf,, ošetřovatelky
ve zdejší nemocnici, během války velice rozšířené, při

spěním obětavých dobrodinců svým ošetřovancům bo
hatou vánoční nadllku o Štědrém večeru. Soucitnéme:
srdci těchto pokorných duchovních dcer Serafinského
světce bylo líto, že ošetřovancí jejich láskyplné péčí svě
ření jediní mají týti vyloučení ze všeobecné | radosti
proto, že nemoc přinutila je ztráviti svátky Vánoční

to se horlivě přičinily, aby aspoň poněkud jim nahra

dily, oč je pobyt v nemocnici připravíl. Této úšlechtité

Když kolem czářeného a bohatě ozdobeného vánoční
ho stromu se shromáždili všickní nemocní, jimž nemoc
Jen poněkud dovolovala opustiti bolestné lůžko, pak za
pomenuto rázem na všecky bolesti a stesk po domově
zmizel. Slza v oku se třpytící a píseň tak nadšeně z
hrdla se řinoucí tlumočHfy zřejmě svatou radost, kterod
plesala srdce všech v té dojemné chvíli. Radost tato
dosáhla vrcholu, když 27 chudých dítek obďarováno
oblekem a hračkami, ostatní pak. nemocní všlckni podě
lení vhodnými dárky, jmenovitě stateční vojíni krásnými
modlitebními knížkemi. Byla to opravdu radost »věe
mu lidu«, na niž budou obdarovaní dlonho vděčně vzpo
mínati. Přijmětež proto upřímné »Zaplať Pán: Bůh« jak
ctíhodných Šedých sester, tak | všech nemocných. šle
chetní lídumilové, kteří jste křesťanskou lásku k bližní
mu tak krásně osvědělli a svou obětavostí v těchto
tísnivých dobách slavnost tak dojemnoa, nadílku tak
hojnou umožnili. Kéž Božský Spasitel, z lásky k němut

jste tak nčinili, odplati vám za vše radostí trvalou, Mě

Studený, svob.. t. č. dlící na severním bojišti.
Pamatujte, prosim. na sirotčinec sv. Franttška ve

Slatinanech u Chrudimě.

noční nadílky 14.,
na 254 dospělých a dítek, vdov a sirotků z Pardubic
potravinami, *atem, obuví, penězi a jinými užitečnými
dárky v celkovém obnosu 2470 K 60 h. Při všech pro

| mluvil o nadílky ty velice zasloužilý náš předseda dp.

Změza V. přikázání. V smatně proslulých »Náchod.
Histech«, jež byzanticky obhajovaly češtinu »Temna-.
až to | antorovi samému bylo nemilé a až i »Arcka:
prostějovská přípomenula jim, že nevědí, že »Temno«
jest rodu středníhó a ne mužského, dočetiř jsme se již
mnoho nového, dosti smrtelníkům neznámého (na př..
že stojí dnes v poli 1 miliarda lidí na ploše 30 miliont
čtverečných mil, ač všeho lidstva na zemi je asi 1 a půl
miliardy a povrch zemský měří 9 a čtyrt mtiloná -mil
čtverečných), ale je viděti, že nebyly vyčerpány jejich
vědomosti všechny. V 50. čísle čteme lokálku: »Na
páté přikázání zapomněla Marie Š. z čp. 347 v Ná
chodé: na nádraží ve Václavicích dne 30. listopadu vzala
z kapsy jisté pasažerce peněženku a teplý šátek. Př do
movní prohlídce nalezen byl šátek i peněženka — ale
bez peněz. Bylo učiněno trestní udání soudu.« — Člověk
by soudil, že lokálka dle nadpisu přináší zprávu o za

bití a zatím jedná se o — krádež. Jinými slovy: Až
dosud znělo V. přikázání: »Nezabřješ!«, dle věhlasu »Ná
chod. listů« však zní: »Nepokradeš!« — Je to také ma
lý, ale karakteristický příspěvek k seznání úrovně vě
domostí některých domýštivců, kteří nevědí ani, co musí
věděti dítě I. třídy obecné Skoly, ale při tom se domní
vají, že stojí v řadách české inteligence. — S.

Milémučtenářstvu.
Prosimme, aby složních lístků, jež jeme vložili do

předplacení. Znovu připomínáme, že celoroční předpiní
né nyní činí 12 K. Račte Obnovu mezi známými odpo

REDAKCE A ADMINISTRACE »OBNOVY..

Různé zprávy.
Z nového spolku pro zřízení orthopedlokého

pavilonu dětského v Praze, Snahy nového spolku.
majícího za cíl dobro dítěte, setkaly se se značným
porozuměním naší inteligence, hlavně dík naší žur
nalistice, takže již za prvý týden činnosti spolku
získáno na 150 členů. Účely spolku jsou tak emi
nentně humánní, že lze očekávati vřelou podporu
mezi všemi zámožnějšími vrstvami našemi nejen
po celých Čechách, ale i na Moravě, Hlavní zřetel
bude vzat na sirotky po padlých vojínech a děti
válečných lnvalidů. Naskytá se všem přátelům dí

obětavé a vžly ochotné slečny B. Pinkové. Všem šle
chetným dárcům, dámám a pánům, kteří mají o nadilky

děkuje výbor.

m. r. p. Jan Janotka, bývalý pekař a měšťan v Sobotce,

snah nově založeného spolku, sloužícího jen k do
bru dítěte, naskytá se dobrodincům —příležitost
hlavně legáty pamatovati na ústav, kde by tisic
dětí mohlo dosáhnouti uzdravení, naskytá se příle
žitost našim městům, okresům přispěti k humán
ním snahám spolku a zajistiti si pro své příslušníky

Členové ©spolku
jsou: 1. Zakládající, kteří složí aspoň 1000 K. Po
členech, kteří složí 5000 K, bude pojmenováno jed
no lůžko, na které mohou doporučovati členové
dtky k léčení. 2. Podporující, kteří složí 200 K na
jednou, neb zaváží se platiti ročně 20 K. 3. Přispí
vající, kteří platí ročně 10 K, nebo nejméně 5 K.

spolku račtež posílati spolkovému pokladníku p.
dru. Otokaru Vendulákovi, advokátu v Praze I.,



Besídka.
Hradečti obuvníci.

R. 1567obuvnický hradecký cech byl takto spo
„fádán:

My purkmistr a rada, starší obecní i na místě vsí
„ubce města Hradce nad Labem, známo činíme timto li
„stem vůbec přede všemi:

„arciknižecí na místě J. M. císařské, J. M. páni hejtmané
všech tří měst pražských obojí strany, ševce a vetešní
ky (správkaře bot, flekýře) v městech Pražských s jich

-ným a chvalitebným příkladem jsouce hnuti měšťané a
„sousedé v městě a při městě -Hradel obojího řemesla no
vého | vetešníckého sami mezi sebou beze všech pro
středkův. přátelsky a bratrsky + křesťansky se vyrov
nalt a spokojil, tak že vetešníci od svého řemesla dě

. připojili a na to se snesli, aby více žádných rozdílů ne
bylo, než aby všichni za ševce držáni byl, aby více
žádných vetešníků nebyloa nesloulo; — žádajíce nás:

je oboje v jeden cech, v jedno řemeslo, a čeládků, to

„zápisem uvozujeme a chceme: aby hospodu jednu měli.
a v ničem se nedělili; však 1. aby v tom řemesle a ce

-chu. žádný šmelcování a klejtování nehodného a faleš
ného více -se nedopouštěl pod pokutou jedná kopy a po

„teti cechu zbavení; 2. aby cechmistřina slušnost dohlí
»želi: a. cn. by.-jakéžkoliv obuvi nehodné se našlo, to kaž

- „dému sebráno a chudým do školy a do špitálu rozdáno

„bylo;, úndikproměnu magistrát v své moci na budoucí„časy zachovává,- :
Dálo se v přítomnosti všech ševců v jednotu uve

„ řemesel kloboučníckého a zámečnického. čteno a schvá
Jeno, v pondělí po obrácení na víru sv. Pavla léta Páně
"1567.

a vetešníci, k sobě dobrou vůli a lásku i všecku přátel

*, řemeslo své nové bez překážky tak jako prve. přede
- člých let -dělali.a vetešníci ti aby řemeslo své podle po

-„fádkův svých dělali a na trh bot nových žádných ani
„ochozených nenosili. R. 1591 v úterý před sv. Ondře
- jem rozkaz se stal od primasa, aby ševci podšití pa

cholkům po 4 a děvkám po 3 penězích dělali A koželuzi

- nebudoust se chovati, že ševcům dopustí, aby sami so
«bě kůže vydělávali. —

Jakési půtky mezi obuvníky a koželuhy potrvaly
dlouho, až- sám císař Rudolf II. vydal následující list k
městské radě:

Rudolí z Boží milosti volený římský císař, po všech
ny časy rozmnožitet říše a českýkrál, atd. Opatrní věr
ní nasl milí, Zprávu tuto Čimiti ráčíme, že od léta pade

luhy a ševci, spoluobyvateli a měšťany vašimi, velicí
ndporově strany vydělávání a odbývání koží trvají; i
věděti vám dáváme, že jest urozený Hertvík Zeydlic z
Šenfeldu. podkomoří rada Naše. věrný milý, ponížené
zdání své, jsouc mu v tom od nás poručeno, a jak by
takovým nesnázím na konec spomoženo býti

přednesl, kteroužto maje My v uvážení, ráčili jsme ten
také potřeby k témuž řemeslu svému skupovali, žádných '
a takový prostředek uznati, totiž:

aby ševci obuv a koželuzi kůže vedle povahy Fe
mesla svého. jední bez překážky druhých svobodně dě-'
lali a dílo své, komu a kdekoliv se jim líbí, odbývali. i
sobě v tom protimyslností nečiníce. neb je ze všech
smluv a závazkův předešlých propouštíme, vám přísně
přikazujíce, abyste jim tu naší vůli v známost uvedlia

nad tím ruku ochrannou skutečně drželi, nedopouštějice
nás i samy sebe tím déle zaneprázdňovati.

Dáno na hradě Pražském v pátek po sv. Martinu
léta 1602, království našeho římského 28., uherského 31..
českého 28.

Ad Mandatum S. C. M. proprium Sdenco Ad. Po
pel de Lobkovic. S. R. Bohemiae Cance'larius. Jindřich
z Pisnice. Jan Menzi.

obnoveny r. 1655 a cechovní artikule r. 1729 a ro.Václav Vlk. tovaryš obuvnický. podaldne 27

since 1853 žádost k c. k, okr. hejtmanství za připuštění
k složení mistrovské zkoušky a po odbytí této zkoušky
chtěl se ženiti. O této žádosti cech obuvnický se vy

slovil takto:
Když Václav Vlk, tovaryš obuvnický, Dorotu vdovu

po zdejším mistru Janu Kočárkovi si za manželku vzíti
chce. že sice proti tomu cech není, aby se mu výrobek
mistrovský vykázal, avšak nahlíží cech, že by se to jen
tenkrát stát mělo,až by s tou otázkovanou vdovou ženat
byl, neb by se mohlo státi. že by zde dřív mistrem uči

nevzal, proto prosí cech obuvnický slušně:
Slavná komumální správo, račiž toho kandidáta do

brotivě poukázati, aby se dřív postaral a to. aby s tou

vdovou oddán byl, pak ale kopulačním kstem sevyká- ,

výrobku obnovil
V Hradci Králové dne 9. ledna 1854.

na 1854 u přítamnosti cechovního inspektora zkoamán'

vdovou Dorotou oženil a kopulačním listem před zkouš
kou vykázal, byl správou obce mistrovský dekret Vá
chavu Vlkovi vystaven a nový mistr do knihy mistrov
ské u cechu zaznamenán dne 12. září 1894 č. 926.

jejlch lid ještě dokážz, jak jest nezdolný, co v něm

bylo místo jalového chvastu zamezilo hromadné vy
hánění plodu před porodem, nebylo by nyní potřebí

usmrcení před spatřením světla, francouzské voje by
byly v posici daleko výhodnější. |

" vlévalo silu k velikým čenům národním, ocítalo se pod
1 pítevním nožíkem realistických rozumců, jichž úsudek
i byl'obýčejně tento:

i'řemýšlejte věcně! Tudíž
každý. kdo chtěl slouti pokrokovým, zpytoval a pitval

;"tak reáhmně,až se zbavil všelikého nadšení. Místo ja".sných tváří proroků jsme viděli masky Šklebící se cy
nicky. Nadšení. rozlonkla drsná meluzina
výkřiků, vůli zlomíůly deierministické dohady. Tak se
naposled bohatá tabule národní měnila ve snědený

1 krám, v němž ovšem již nic zahnívati nemohlo. »Pořá
* dek“ byl skoro úplný.

krásnějšího motýla, pak ovšem po vší kráse zbude jen
: trochu puchu. Budeš-li mluviti před krásným obrazem
, jedině o tom, jak čerstvé bárvy z něho nelibě páchnou,

jak to plátno na rubu jev hrubé. pak snadno uměleckédílo zošklivíš.
i Běda těm občanům. kteří občana bezkonfesního na

i zvali náhodou neznabohení. Hned se chrlily protesty:
i

1 ctil zákon Kristův tak jaké já. Nemají na -víru patent
jen bohatí preláti. Chci si upraviti svůj poměr k Bohu
samostatně. bez prostřednictví jiných lidí. Kdo se to

; odvažuje vtírati se do svatyně mého srdce?- Ale
I muži bezkonfesnímu mohlo se odpověděti ihned: -Vy

i bezkonfesní dlouhou řadu let tvrdíte, že poměr k Bohu
l sí upravujete. Ale výslednici vnitřního přerodu neustále
' zakrývále, poněvadž jste h žádné nedospěli. Každý člo

věk i za nepatrné číny a Stanoviska jiného druhu jest
volán od společnosti lidské k zodpovědnosti. Jenom pra

stanovisko náboženské reklamujete úplnou volnost - a
, to jen pro sebe; vždyť vaše »náboženská: práce vlast
" ně se jeví výhřadně v útocích proti lidem. konfesním.

Jestliže pro vlast a nárcd neučiníte ničeho kalého a bu
dete se brániti výmluvou, že forma. vlastenectví a

. vnitřní stanovisko vače k národu jest vaší privátní věci,
* rozumní lidé se vám vysmějí. — Kdybyste řekli 0

tevřeně. že bezkonfesnost Vaše značí čirou negaci. byli
byste upřímnější. Pokud určitě a jasně nesdělíte s veřej
ností své positivní nábe.ženské zásady, každý má práva

pouhým pláštíkem 4 eu'cmismem pro nevěru. Jenom
, nepodvádějte své okoli tvrzením, že máte v duši něco.

. Ce jest od vás vzdáleno na sto honů. Vždyť nechcete
ani vyznati. zdali opravd. věříte v Boha a nikomu ne
vysvětlujete. jak si vlastnosti Boží představujete. Za to
však velice horlivě se spojujete k podkopné práci se
všemi těmi, kteří proti F'nžství pronášejí slova jízlivá.

„ Padvodným předstiráním se neospravedlníte před lidmi
* poctivémi. přemýšlejícími logicky.

PHIPIIPKIFODAOROIRO
Na veškeré zástavy
které až do konee měs, liutopadu
1916 propadly. odbýváse/dle c.k.místo
Uržitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zástavárně královéhradecké
(v místnostech zastavárny) v sobotu dme
27. ledna 1917. Začáteko 9. hod.ranní.

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 25. ledna
1917 do půl I. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývati
se budedrubá dražba v nobotu

dne 3. února 1917.

každý, kdo se chce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní

Správní odbor zastavárenský.

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do 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.

Jenzajodnu korunu
obdržíte tyto cenné spisy, pojednávající

-o různých stránkách hnutí husitského:

Kostnickém,
Byl Hus odsouzen jenom pro 30 článků z jeho

spisů?
Husliská šlechta.

Soclální postavení kněžstva v době husitské.
Vzdělání kněžstva v době předhusltské a husitské.

Husitské ženy.
Jan ze Želva.

Objednávky vyřídí franko obratem -—

ndmínistrace „Čanových Úvah“
v Hradei Králové.

(AAA (BOI ZMNANAI2DA
% s„ Kostelní |:
s »
1 w>|paramenta |:
b aposkovéprapory, ©
e«| církevní načiní, křížové cesty, celá >
“ zařízení kostelů atd. v každém prove-. %
ač dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává |7ea £
6 JOSEF VEND, (5
“ odbornýzávod r
%| v Jabloném nad Orlic. |

řod Hotové zboží zasílá se na ukázku. £

< Rozpočty,nákresy neb ceníky franko. z

EO NOĚNŮ)
Biskupská knihtiskárna
vw, vHradciKrlové |vj

nabizi své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

| | Ceny mírné, vyřízenísprávnéa rychlé.

AAAAAA ALLA

Požáry vzpláy.
Napsal Alois Dostál.

Stran 120. Cena 80 hal. franko.

Vynikající katolický episovatel. zachytil
velice významné scény z války husitské
a předkládá je v rouchu krátkých histo
rických povídek českému lidu. Sluší po
chváliti, ža 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
tristické čtenář utvoří si správný obraz
o charakteru velikého náboženského hnutí,

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

VYVVYVYVYVYVVVVÝVVÝ
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MĚSTSKÁSPOŘITELNA
VE VYSOKÉM MÝTĚ

"příjímá vklady a zárokuje je

co nejvýhodněji
a vyplácí, majíc stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědi

Za vklady ručí královské věnné město Vysoké M veškerým jmění
i svými příjmy,jakož i aktiva spořitelny. 7 fo svým ' “

Knížky spořitelní požívajíi jistot; tí
. th požívaj j y sirotčí a přijímají s. a kauce a vadia

>Daň důchodovou platí spořitelna 29 svého.

Půjčkyposkytuje za sazby vejmi mírné.
Telefon čís. 16. Pojt. spoř. čís. 70.108p

Malinskýkřen |
p jakosti zasílá v 5 kg balíčkách : | (protokolovanáfirmu)Í ve velkém - | v J blonném nad Orlicí (v Čechách)

josef Mikulecký (bra. P.J. Neškudly,farářevoVýprachticích)
doporučuje P. T. veledůstojn. duobovenstvu

ývos malinakého křenu v cký svůj osvědčenýa často vyznamenaný
oS5SS322200258 SES SEROSSTETATE výrobní závod

00000000000n0n0000 | všech kostelních paramentů,
| Nejletnější a nejbezpečnější spolkových praporů a kovového záěiní.

pojištěnípropřípadúmrtí L Sodanato aa
mw- a věna dítkám a“

se na požádání franko zašlou.

poskytoje mokumadhapaký treek dobročiM,

Hoře.

| |1 +
vf

o
ři fýhlůia © » . =-. SES zšš

Oharišag“v ikrý,4 děíše jisšj
jebž,tálofenjsar *HřesťanskéŠ pležš.t pi“ á£
evépomoci,za dobusvéhotrvánívyplatitnj z „SŘ M a 383 „podporáchjiš na-M0000Baran,získavTŠ4 3348 383388
členů.Jakděkosné-dapisysvěděí,přihlapoda-: a i->diš či. cý

l podporav doběnejtrudnějšíjako| a>e i- j" = 3 záPYěky maleju nee: cilŘĚSSKÍm obnáláK ||- iMi
o 1 roArlá7jest:do30 let3 K,ot4kb (k 10 K. Každýčlense

zavazuje,$0nalatí„ úmrtíapolučlena$ E,
ješ se vyplatí bez průtabu buď zákonitým pří-

byzným aneb účelu a osobám, jež si Člen pí
me prohlášením výbor sa svého Šivote

označí!
Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž

poskytuje (64 í

W věno WW |
Nodospělým7 ú9n Jehehsňatku,případnév den:

ojjek, snob| táké 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 nepřekr-čil
55. rok věku svého. Bápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 E vč výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

n dostal paramentů

Ve prospěch
S-atováclavat 6 Maticě Skolské

Uznanf za n jvýhodnější n nejlevněší ná
kupní pramen v Rakousku veškrých

Spolek. „Charitas“ v Hradci Králové.
Dr. František Reyl, Václav Jenšoveký,

předseda,čččšč cc cě prádla,hh příkrov o, é o a f000000 0000 o rony dodavale

AAAAAAAAAAAAAAAA j IČ N kudidoseta Neškudiy
v Jablonném n. Url. č. 86.

Tisíce- usnávecích referencí a odporucesi. —

kru cenníky, rozpočty, všory a botová zboží. k výĎěru franko.
| Bez velkomastské režie

OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy ke dastulak:úílnáehs

doset delinek, | úumech,levnépracovnísílyna venuově,čímšlovnější
mydlář v Hradei Králové (na podsíni). |: ©" aš o 30%,neš věado inde.

| Jubil. 300 les, trvání m 40 lot. vlastní činnosti

VYVYVYVYVYYVYVVYVY L Adresovánívždydoslovnése vyprošuje

Rozpočtyochotněazdarma.

JOODO0OOOOOO00

Jan Horák,
soukonník- 

- v Rychnově nad Kněžnou
zasílá ná požádání vždy

dle roční salsony kellekol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i

zemoských.

9

cizo

Cotná uznání zvláště2 kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za
dobu více neš tříostiletáho působení.
Učíňte, prosím, malou objednávku na

' zkoošku.

Též na apiátky bez zvýšeníoen!
Velojemné létky na teláry.

0000000
E565/16.

Oražební edikt
s vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Městské spořidnlny naKladně konána bude

dne 1 února 1917
o9. hod. dopol. u tohotosoudu vsíni č. 34dle sobvále
ných podmínek dražba těchtonemoviinsti:

Pozemková kniha Slezské Předměstí, vložka č. 6:
Dám čp. 134 v Slezském Předměstí ge stav. parc. č. kat.
1 azahradouč.kat.959/2vodhadníceně26.703-K
56k, nejnižší podání 13.351K 19h —Vložka č. 756:Za
bradač. kat. 960/3tamže vodhadní cepě 1116K. nej

nižší podání 744 K.

Soud okresní v Hradci Králové jako soad kmiňovní |

Vecnt Oprávašní, zejméda hypotskární věř

veřejněorgányvpříčinědanía dávekdostávajíSyna
ní, jak jsou uvedena v přiloženémnávětň.

V podmisky a Nstimpy ua BEMOVÍLONÍ 30

vztahující(výpis z kníh pozemkových,výpa Akatastrový. odhadní protokoly atd.) mokou k

v soudním oddělení. shora narnačeném, vhodiůch 4ředníchnahlédnout.
Práva, která by nedopouštěla této dražby, baďtoš.

kem dražby « soudu ohlášena: jinak by vzhlédem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivededh býli.

O dalších událostech řízení dražebního budou W.

mena zřízena jso8 sebo za Firení dražebního zřízena.
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydli-H
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmeňnjí.
amocněnce pro doručování v místě soudu: bydlícího.

C. k. obresní sand v Hradci Králové,

oddělení V.dno 22. prosince1916.

farmonum
1/, hry. 3 rejetříků, fy. Lhotovy, zacho
valé, 88 Adresu sdělí adm. t. 1

Veleddstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním.
úřadům dovolujesi dop
rmějti veškeré kostelní nádoby s
nášinía to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifkály.

avicny,jAmpy kaditelnice,kropenkyatd. své vlastní výroby, předpisítm

ojrkevním vyhovující: Staré předměty opravuje v původní intenci a
v ohni ulatí a stříbří nebo proti do

platku za nové vyměňuje. HotovePředměty neb výkresy zasílá nau
Řásku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcená. | Prdce ruční

Sklad vsškorých zlatých a stříbrných Blenotů, jako: fetěnů,
madonek,kříšků, prstýpků, náramků atd. 4 Notářaké
prsteny, tabatěrky. jídelní náčiní se stříbrapravého

čínského všdy na skladě.
Stare zlato, stříbro a drahokamy bupuje va nejvyšší sny

JAN STANĚK,
Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čís. 14. n..

Přimáný znalec 0. k. semalkéhotrovipého soudu. .



Armádní a lodní
rozkazy.

Jeho Veličenstvo císař rakouský při vstupu na
trun prohlásil: +Chci činiti vše, aby hrůzy a oběti
války byly co nejdříve zažehnány, aby těžce po
hřešovaná požehnání míru byla Mým národům 0
pět získána, jakmile tomu dovolí čest naších zbra
ní, životní podmínky Mých stálů a jejich věrných
spojenců a vzdor našich nepřátel..

Brzy také následovala mírová nabídka středo
států. která však byla od čtyrdohody odmítnuta
způsobem urážlivým. Proto nejjasnější císař Karel
[. vydal dne 5. t. m. tento armádní a lodní rozkaz:

Vojáci! Víte, že Já a spojení se Mnou panovní
ci jsme se pokusili raziti cestu míru, po němž touží
celý svět. Odpověď našich nepřátel je nyní zde:
aniž by znali vůbec naše podmínky, odmítají nabí
zenou jim ruku.

Opět vznášln k Vám, druzi ve zbraní, výzvu!
Váš meč hovořil ve 30 měsících války, které

v brzku budou za námi, jasnou, zřetelnou mluvou.
Vaše rekovná mysl a Vaše statečnost mají i nadále
míti slovo!

"Není ještě dosti obětí, nové nutno přinášetí. Je

„ je Mi svědkem.

. moci své nárady a své armády opět a opět před
stírajíce nadějí, že se jejich osud přece ještě o
brátí.

Nuž tedy
- železem!

Pln hrdé duvěry ve Svou brannou noc stojím
Vám v čele.

Ku předu s Bohem!

Téhož dne vydal J. V. císař německý rozkaz
tohoto znění:

Mému vojsku a mému námoPnictvu!

vrhl jseni našim nepřátelům, aby co nejdříve zahá
jili mírové vyjednávání. Nepřátelé můj návrh za
mítli. Jejich lačnost po moci chce zničení Ně
inecka. "7

Válka spěje dále!

vlády samy těžká odpovědnost za všechny další
strašlivé oběti, jež moje vůle vám chtěla ušetřiti.

Spravedlivě rozhořčení: troufalou zlomyslnosti
nepřátel, chtějíce hájiti našich nejsvětějších statků
a zajístití vlasti šťastnou budoucnost. stanete se
ocelí. „ '

S pomocí Boží donutí je k tomu naše zbraně,

dohody.

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

PROVADÍ VEŠKERÉ OBCHODY

A

Průběh války.
Císař Karel I. ve hlavním stanu. Jeho

Veličenstvo olsař a král B. ledna odjel do ata
noviště vrchního velitelství armády, kde přijal:
bulharského k-cuuního prince Borise, pány arci
vévody Karla Štěpána a Karla Albrechta, mi
nistra zahraničních záležitostí hr. Czernina, mi
nistra vojenství svob. p. Krobatina, rakousko
uherského velvyslance ve Washingtonu hr.
Tarnowského.

Proti Rumunsku. Na dolním Seretu Ru
sové s Rumupny zase prohráli. Hned po Novém
roce začala bitva na Seretu. Bulhaři vyhnali
Rusy ze severozápadního cípu Dobrudže, ob
sadili pevnost Macin a Vakareni, 5. ledna pro
ražen byl střed linie seretské u ústí Buzeu do
Seretu a dunajská armáda vypudila Rusy z ú
zemí mezi ústím Buzeu a Calacem a zahnala
je za Seret. 7. ledna byli Rusové poraženi jižně
od Foksan, rychle dále pronásledování, že jim
nezbylo času opříti se © pevnost fokeanskou,
která 8 ledna také padla. V rukou vítězů ocitlo
se na 5400 zajatců, 3 děla a 10 kulometů. Jižní
křídlo fronty arcivévody Josefa postupuje pak
a hor multanských údolími Putny, Susity a na
horním Casinu. — Poslední zpráva ohlašuje, že
voje Mackensenovy severně od Foscaní usadily
se už na levém břehu Putny. Mezi Foosani a
Fundeni byl pak poražený nepřítel donucen,

oby se vzdal svého postavení a ustoupil zaerot.

Bojiště ruské. Na nejsevernějším křídle
- východní fronty útočili Rusové velkými silami
; západně od silnice Riga —Mitova, při čemž se
- jim podařilo rozšířit územní zisk ze dne 5.

ledna; na všech ostatních místech byli krvavěodraženi.
Na

; ného.

| V Řecka podaly dohodové moenosti Fran
| ole, Anglie, Rusko a Italie 9. ledna ultimatum,
| v němž du 48 hodin má řecká vláda přijati

požadavky, obsažené v notě z 31. prosince,
. Římské konference. Vyjednávání mezi

, ministry a velvyslanci čtyř spojených mocností
7. ledna ukončeno. Spojenci v úplné shodě u
snesli se prý prováděti soustředění svého úsilí
stále těsněji a doufají ve zdar svého vítězství.

Wilsonova mota mírová. Sama vláda se
, Veroamerická dokazuje nyní, že nota presidenta

Wilsona byla ve službách bursovní spekulace.
| Bursovní agent z Bostonu se totiž přiznal. že

jižní a západní frontě nic význam

rozsahupoj šťovací povinnosti a vyhražuje je
pozdější úpravě. Provádějí se proto zevrubně
jen jednotlivé reformy, které ve týkají výkonů,
soustavy mezdních tříd, úpravy lékařské služby
atd. Na př. doba podpory pro šestinedělky pro
dlužuje sv ze 4 na 6 týdnů a zavádějí se po
vinné premie pro kojící matky, dále se rozšiřuje

týdnů a konečně se mírně zvyšuje pohřebné.
Porady s wrinisterským předsedou. Dle

»Parlamentní korespondence« tento týden zahá
jeny byly rozpravy předsednictev parlamentních
stran s ministerským předsedou hr. Clam-Mar
tinicem. První jsou na řadě předsednictvo
Českého avazu« a vůdcové německého národ
ního svazu.

Společný klnb Jihoslovanů. Dle +Slo
vencee jost zabezpečen společný postup všech
slovinských poslanců a zároveň rakouští Chor
vaté rozhodli ee vstoupiti do společného klubu
rakouských Jihoslovanů.

Nový ministr rakouský, plukovník Hofer,
převzal 8. ledna řízení ©. k. úřadu pro výživu
lidu.

Proti trhání korunních zemí nebo odstra
nění jich. což by si mnozí přáli jako prostředek
ku zmenšení národnostního boje, namítá vídeň
ská »Reicheposte, že zbořiti dá se brzo, ale zda
v nové stavbě zůstane pak ještě duše starého
domu? Je základně nesprávno domnivati se, že
je možno náklonnost ke státu tím stupňovati,
že se občanu jeho užší vlast zničí, rozbije, roz
kouskuje, odstraní. Kdo občanu štyrskému, ko
rutanskému, eolnohradskému, tyrolskému vezme
jeho užší vlast, jeho korunní zem, ten neposílí
jeho rakouský státní patriotismus, nýbrž jej vy
vrátí z kořenů. Země byly před společným stá
tem. A »Roichspostu zcela správně dokládá: Je
nutno jednou se vší rozhodnosti odporovatí tvr
zení. že válka něco dokázala v neprospěch ko
runních zemí. S mnohem větším právem možno
zastávati prává opačný názor. Na složení zemí
bylo potřeba mnohem máně měniti, zlepšovati
a upravovati dle Železné nutnosti doby, než na
centrální správě.

Změny v Rusku. Ministerský předseda a
ministr obchodu Trepov a ministr vyučování
Ignatěv byli dáni na odpočinek. Senátor a člen
říšské rady kníže Galicin byl jmenován mini
sterským předsedou a senátor Kulčicki pověřen

dána. odepřel věnk jmenovati osoby. pro které
provádě. bursovní obchody.

Politický přehled.
; (isařské nařízení © změnách zákona
: V nemocenském pojišťování upouští prozatím

. Ve směru organigačním a také co se týče

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA,

Volné listy.
„Naše Řeče. Časopis ten byl odevšad přá

bude zdárně plniti kulturní úkol, obeeně uzná

na dobré a odhodlané vůlí redakčního sboru,
nýbrž hlavně na českém čtenářatvu a jmeno
vitě na inteligenci, která správnou češtinou,
mluvenou a psanou, má býti vzorem ostatnímu
obecenstvu. Redakce vodem velmi krásně
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raví: »Olista zděděné řeči mateřské, do níž
úrod po věby ukládal svou radost a tíseň, svůj
m i krásu, jíž učil sebe ijiné, vaýval Boha a
lásal myšlenku lidskosti — očista řeči je denní
nahou vzdělancův evropských. Sta myslivých

blav a pilných rukou sdružuje se v společném
úsilí, aby rodný jazyk, jímž člověk teprve se
stává korunou tvorstva, uchován byl v pravé,
původní bytosti své, ryzí, bohatý, svůj.c

I když oNaše Řeče nepotká se s osudem,
jsko mnohé jiné časopisy, a nezanikne, i když
nabude rozšíření co největšího, přece poslání
její musí podporováno býti porozuměním čte
nářstva. Neníjinak, příčina hudlařené češtiny
tkví v lenosti inteligence, pro kterouž, potrvá-li
dosavadní její lhostejnost, marno by bylo vydá
vati Brusy, Oprávoe a »NašeŘodi«. Trvá tedy
ve své míře úsudek náš, nedávno v »Obnově«
vyslovený, že není potřebí hledati příčinu po
kažené písemné češtiny někde v záhadných
dálkách, nýbrž hodně blízko v lenosti, správné
mluvě věnovati pozornost a pilně se jí učiti.
Postupem roku, v němž opravné snahy duhla
Šují se svého práva a prodlením jehož po různu
vytýkány byly nejhrubší a nejčastější chyby,
pisatel těchto řádků nabyl zvláštní zkuše osti.
Sledoval úvodaíky několika čelných našich do
níkův a zjistil, že nejeden český novinář proti
enabám o správnou češtinu jest jak náloží
obrněn a že všechny ty rozpravy posavad mijí
se při něm s žádaným účinkem. Pořád se ještě
doznává, vychází se z myšlenky, není vylou
čeno, ventiluje se, živnost se předává, nastu
puje trůn, vojín nalézá, ba -vyhledává emrt,
praouje se na míru, bere se k vědomí, přehání,
ztrácí se naděje, moderní dělo pozůstává, poši
nuje vozy, podezřívá a tak dále do nedozírna
daleka na místo správných rčení: zločinec se
přiznal, myslím, není nemožno že, rozpráví se,
Živnost se postupuje, nastupuje na trůn, vojín
padl, pracuje se o mír, posouvá vozy, dělo se
skládá, bereme na vědomost, zveličuje, pod
zírá... A přece, kdo má si toho všímati, ne-li
předem všeho novináři, jejichž mluva jest vlastně
mluvou přečetné čtenářské obce?

Prvý sešit »Naší Řeči« jest vypraven dosti
skromně, což ovšem v nouzové době válečné
ani jinak býti nemůže, po váloe bude. zajisté
jinak a wešity nabudou obsažnosti. Protože
»Naše Řeč« vybízí k součinnosti všechny lidi
dobré vůle, neváháme ani my projeviti své
mínění. Jest třeba, aby list pomíjel dlouhých
vědeckých výkladů, neboť nevychází pro odbor
níky, nýbrž pro obecenstvo, kterému jest věo
podati prakticky a krátce. Mohlo by se snadn>
státi, že čtenář z dlouhých výkladů pravého
jádra by vůbec sobě ani nevydobyl. Kromě toho
dlužno vždy vedle vytýkaných chyb uváděti
hned tvary správné. Prvý sešit »Naší Řeči«
v tom jest nedůeledný. Něco opravil, něco u
vedl pouze ve znění chybném, čímž učelivéh?
čtenáře nechal na holičkách. Na příklad na
etránoe 18. praví: »[ vazby triviální, tislokráte
vytýkané a již na obecné škole odsuzované,
vyskýtají se v jemné té knížce zhusta (Překlad
novell Gabriely Reuterové). Na př. nic jiného
nebylo k dostání; výbavu, pozůstávající ze 6
těžkých lžic.. ..; strava jeho pozůstávala z me:
lounových slupek; edileti takový náhled; brával
ee ohled; vzdor odporu; oba přeo vyhlíželi tak
šťastně m. vypadali a mn. j.« Pisatel kromě py
slední ostatních uvedených ohyb neopravil, na
což poukazuje e a s dobrou vůlí upozorňujeme
redakci, že účel »Nají Řoači«sám sebou hlásá,
že každé chybné rčení má v zápětí provázeno
býti výrazem správným.

A jinde v »Naší Řači« se praví: »Důsledně
se užívá nesprávného tvaru minulého příčestí:
přepadnul (m. přepadl); přikývnul, nadzvednul,
vadaul, nahlédaul, dosáhnul, proniknul atd«
Pisatel zajisté dobře zná povahu těchto minu
lých příčestí, ale inteligent, jenž neučí 8+z mluv
nice, mnoho z vytčených ohyb nezmoudří.
Mohlo by se přihodili, že by Inokda, liohou ob
dobou sveden byv a maje strach za širokého
tvaru, napsal: vzpoměl míst) správného vzp>
menaul. A c) potom? Z toho jde, ž3 se má při
pojiti výklad, proč plšema správně minul, tonul,
hnul, usnul atd.... a proč jest nesprávno psáti
vadnul místo vad, dosáhnulmísto dosáhl atd...
Těmito příčestími chybují i přední naši pro
enisté, a proto nebude jinak, než aby »Naše
Řeč«, kde toho potřebí, k s'ožitějším chybným
tvarům napsala vždy výklad. Hesla, na konci
mešitu jsou velmi praktická a vábí k esbě po
zornost čtenářovu. Přejeme »Naší Řeči« upřímně,
aby nabývala nejen čtenářův a porozumnění,
ale aby její snahy o vytříbení jazyka přinášely
vždy utěšenější ovoce.

Jenerál Bernhardi. Válka jako jest posu
zována s různých hledisk nyní, měla svoji filo
soli již před svým vznikem. Jenerál Bernhardi
vydal v Německu knihu »Deutsohland und der
nůchste Kriega, která se stala pověstnou a kte
rou v několita milionech výtiskův Angličané
rozhoďili po Americe. Některé myšlenky z ní

since 1916, připomínajíce,:Že německou vládou
byla zamítnuta. »Velikost pravého státnickéhu
umění spočívá v tom, še poznává přirozený
vývoj věcí, oceňuje působící síly podle jejich

pravého význámu a vede je ve vlsstním prospěchu a konflktů, které jsou za daných po
měrů neodvratny, ee neleká, nýbrž řeší je ener
gicky válkou, když může od příznivé situace
očokávati šťastného výsledku. Právě tím atává
se politika nástrojem prozíravosti, ktorá pak
dosahuje svých cílův. O mravní oprávněnosti
takového rozhoinutí nerozhodují však možné
jeho následky, nýbrž jeho účel a pohnutky;
praktická cena jeho pak závisí na vhodném po
souzení situace, na správném ocenění svých i
nepřátelských mocenských prostředků, na jasném
předvídání pravděpodobných následků, zkrátka
na atátnické prozíravosti a včasném rozhodnutí
Jedná-li státník v tom duchu a smyslu, nebu
deme mu moci ani upříti práva, aby, třeba-li.
začal v příh:dném okamžiku válku, kterou po
važuje za nezbytnou, a aby svému státu za
choval hrdou výsadu této iniciativy. Musí-li se
válka, k níž se nemohli dobrovolně odhodlati,

přiznivějších, budou odpovídati ze zvýšených
obětí mužové, jimž v příznivém okamžiku chy
běla síla a odvaha k rozhodnému politickému
činu.«

9

Zachování míru není cílem politiky. Je
nerál Bernbardi mluví po avém rozumu o mí
rových snahách takto: al státníci, kteří úplné
odstranění válek považují 23 nemožné, soudí,
že jest se snažiti, aby ee jejich vzplanutí aa
možno oddálilo Kdo takto soudí, shoduje se
se skutečnými stoupenci mírové ideje aspoň
potud, žs také on považuje válku jenom za zlo,
neuznává však nebo podoeňuje její tvůrčí a
kulturní význam. I válka považovanáza
nezbytnou, musila by 83 dle tohoto mínění od
kládati tak dlouho, pokud jen možno, a nikdy
nesměl by státník zvlášť příznivých okolností
použiti, aby nuthým a oprávněným. snahám
dal důraz zbranémi. Taková . mínění mohou
velmi snadno podporovati mylnou a zhoubnou
představu, jako by zachování míru moblo ně
kdy býti přímým a posledním cílem politiky
nebo konec konců jejím hlavním úkolem.

Proti těmto míněním, zplozeným ne
pravou humanitou, dlužnojasněa určitě
vysloviti, že za jistých okolností jest způsobiti
válku nejenom právem, nýbrž mravní a poli
tiokou povinností státníkovou. Kdekoli otevřeme
dějiny, všudy najdeme doklady skutečnosti, že
války, které byly v pravém okamžiku s muž
nou rozhodností započaty, měly nejšťastnější
výsledky rázu sociálního a politického. Politická

protože státník neměl rozhodnosti, aby se od
vážil nebezpečenství nutné války, protože 8e
snažil diplomatisováním uřovnati nesmířitelné
rozpory a klamal sám sebe o vážnosti situace
a skutečném významu věcí. Něm>cké dějiny
podávají toho nejpádnější důkazy. Žádná z válek,
které vedl Bedřich II, nebyla mu vnucena,
žádné neodkládal, pokud bylo možn). Čeho tím
dosáhl, jest známo. Všesek vývoj evropských
národův a tím lidstva vůbec byl by býval jiný,
kdyby králi byla chyběla ona heroická rozhod
nost, kterou osvědčil. I tři německé války za
sjednocení náležejí k bojům,z nichž přes všechny
oběti vzešla bohatá žeň. Tím, že je Bismark
přivodil, aby vyléčil od základu neudržitelný
stav a opatřil německému národu zdravé životní
potřeby, vyplnil jeho staletou touhu a učinil Ně.
mecko mocí prvého řádu.« Tyto vývody jenerála
Bernhardiho byly loni odmítnuty některými ně
meckými předáky a zejména Fóratrem.

Marie Terezie. Mír r. 1748 ujednaný dlouh>
nepotrval. Bedřich pruský z nenadání vírhl do
Saska a protože tam nebylo ani rakouského
vojska ani vojenských potřeb, Prusové brzo ob
sadili Lipsko a Drážďany. Potom král a jenerál
Schwarin 8 četným vojskem vpalli d) Čach,
kdež u Lovosic postavil se jim v cestu maršál
Browae. Ztráty v bitvě na obou stranách byly
stejné. Roku 1757 Bedřich vrazil do Čech se
čtyřmi armádami odděleně domnívaje ve, že
tentokráte bude šťastnější a že, poraze rakouské
armády, zmocní se celého krásného království
Čsského. Dne 6. května svedl bitvu u Prahy
s princem Karlem a maršálem Browaein, kdež
převahou vojska svého sice zvítězil, ale zakusil
větších ztrát, než armáda rakouská. V bitvě
padli Browne i Sohwerin, Po bitvě hotovil se
obléhati a bombardovati Prahu. v níž bylo
40.000 rakouské posádky. U Prahy se však
mnoho neohřál, neboť dostal zprávu, že se blíží
nový vrchní velitel rakouských vojsk, hrabě
Daun. jenž položil se táborem u Plaňan u Ko
lína. Bedřich přispěchav od Prahy a maje se již
za nepřemožitelného, dne 18. června napadl
prudče Dauna, jenž však k velikému úšasu

královu zuřivý útok snesl bez nejmenlího otřesu,
Král hnal útokem po drahé, po třetía po sedrné.

alepokaždébyl odražen, E 9 Po ;Úsledkem bitvy u Kolína bylo, že vojsk
bléhající *rabu musilo a nepořízenou vé

hnouti, pozbyvši také mnoho výpady statečné
posádky. Na památku vítězství u Kolína Marie
Terezie zřídila nový vojenský řád tereziánský,
jehož se mělo dostávat: jen důstojníkům, kteří
v bitvách prokázali obzvláštní statečnost a.
zásluhy.
, Před bitvou u Kolína Bedřich netajil se
úmyslem, dostati se až do Vídně, aby válečné
vavříny jeho nabyly tím většího lesku. Porážka.
u Kolína však úmysly jeho dokonale zhatila.
-VRakoudku zamýšlený vojenský výlet do Vídně
způsobil takové rozhořčení, že předsovzato bylo,
Bedfichovu smělost náležitě potrestati způsobem
podobným. Jenerál Haddik s dvěma tisíci uher
ských a ohorvatských jezdcův odvážil se emělóho
nájezdu na Berlín. Prosmykl se Lehnief, donikl
do hlavního města pruskéh“, posádku sesekal,
400 mužů z ní zajal, 310.000 tolarů vzal výpal

ného a n [orychle ke svým. Bedřich,jenžel mimo Berlin, dostal o tom zprávu
Haddik byl již ten tam. právu, kdyš

Téhož roku rakouský prino Karel 22. listo
padu vzal útokem opevněný pruský tábor u Vra
tislavě a zmocnil se i města, kdežto deset dní
před tím dobyto bylo Svídnice. Ale 5. prosince

kouské posádce zase odňata.

„Jen klid a rozvahu. Jest pravda,že v po
litiku mimo rozum působí také velmi mocně
cit. Kde ovládne cit a úvaha musí ustupovati,
dělá se politika citová a tím často chybná a
škodlivá. To uvádíme na vědomost naší české
veřejnosti zejména dnes, kdy objevila ee na
politické obloze některých vídeňských apoleč
ností rozličná nepříznivá znamení. Došla zpráva,
že zrušeno bylo české krajanské ministerstvo,
vime, že při sestavování kabinetu ministerský

nevšiml, mluví se o státní něměině, o tužší
centralisaci Cislajtánie ve smyslu a po přání
některých Němců a ještě mnoho jiných věcí.

Všeoky tyto známky, rozumí ge, mysli české

aby se nikdo nedal uchvátiti k neprozřetelným
řečem a aby ovládl všechno rozčilení, které jest
špatným rádcem vždycky. Nechť všichni nadinci
uváží, že jako z ohyb. pokleskůva rejdů jednot
liveův ukula se zbraň proti všemu národu a
vydána byla v tomto smyele, jak dr. Metal na
značil, resoluce proti celku, jenž si jest vědom
své neviny, tak číhá se dosavad a vytrvale, aby
každičký dost nevinný projev položen byl na
váhu, na níž nežádanými a nepovolanými soudci
vážen jest všecek český lid, jenž zná a plní po
vinnosti své k dynastii a státu. Zejména po
způsobu populární mluvy rádi bychom všem
bázlivcům větípili mínění, že nás nikdo nesní.
Zdali a pokud protičeské hledisko uplatní se ve
vládě, nemožno dnes předvídati. Předvídání poli
tické není vždycky přesné; nevidíme do bu
doucnosti daleké, ale velmi často nevidíme ani
do budoucnosti nejbližší. Předvídavost nám
ovšem praví, že v době, kdy říše naše bude
odklízeti účinky války, vláda vysokých a dale
kých obzorů měla by svésti všechny národy
ke svorné práci ozdravovací, ale musíme zatím
čekati, jakými vládními činy situace se vyjasní.
Budeme-li připraveni, pak nás nic nepřekvapí,
ani nepříznivá politika lidí jiných. Byli jeme před
válkou a budeme po válce. Ostatné zkouškami
tříbí se nejen jednotlivci, nýbrž také národové.
Přijde-li doba útlaku, poznáme lépe sami sebe,
vyhladíme chyby a nedostatky, jichž v našem
národě nebylo po skrovnu, vymizí stranické
rvačay, které z nás činily cizince ve vlastní
rodné zemi a dostaví se prohl-ubenější výchova
národa, jenž vždy protivenstvím sílil a jenž
spoléhaje na své dobré právo nestál o cizí duše,
protože odnárodňování považuje za velikou
chybu. Voláme tedy ke všem našincům, aby
zachovali klid a rozvahu.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4“|- "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů asměnek.

Základ výchovy.
O -moderní výchově děti rozlila se celá řeka

theoretických příkaziv a pokynů. —Ale v praksi
zklamaly všecky pokusy výchovy beznáboženské.
Od čas Rousseaunových až do dnešní chvile stoji
racionalističtí paedagogové při praktických zkouš
kách bezradně.,

—

Přes Loznovu a znovu čteme opakování návr
hů usvědčených z malomoci. Na př. tato slova:



Zatím co nábožensoví a ostatním předmětům u

aco se jim předpišujeučebná osrbva, t. |. nejmenší
nebo největší míra toho, co mají ve škole podati,
výchově mravní žádné zvláštní hodiny a osnova
předepsány nejsou. Vliv školý na mravní výchovu
může býti proto jen více méně příležitostný . . 
Ve školách nejpokročilejších zemí a států je proto
jž vychování mravnímu v obecných školách určen
Sas, vytknu! program a předepsány učebnice.c

velikým činitelem cit. Dítě cíti největší náklonnost
aBddanosck ldem těm,kteříukájejíjehomateri

zati, že soustavné vyučování mravouce bez zřete
lé k Bohu více by morálnímu vývoji děcka prospě
lo než vštěpování zásad náboženských.

Ptejme se napřed zkušenosti, Ve starém Řecku
a v Římě právě tehdy občané propadal největším
neřestem, když důmyslná literatura výchovná a
vůbec mravoúčná dosahovala vrcholů netušených.
Za veliké revoluce francouzské žáci proslulého
Rousseaua a Voltaira páchali nejrafinovanější zloči
ny netoliko přímo proti svým spoluobčanům, ale i
proti přírodě. V moderních francouzských školách
ovšem jest postaráno o soustavné vyučování mra
vouce. Ale výsledek? Sami Francouzi Jsou nucení
přiznati, že mravní stav domácího dorostu stojí
hodně nízko pod úrovní barevného obyvatelstva,

civilisovaný lid podržel pevně náboženské zásady.
Nejenoin ve Francii, nýbrž i jinde prostí, zbožní
venkované vynikají ušlechtilými vlastnostmi a
pevným charakterem nad osvícené, bezvěrecké 0
byvatelstvo velkoměst, kde jest tolik škol!

To nutno míti na zřeteli, že mravouka nesmí se
posuzovati jen pod zorným úhlem vědy. Věda 0
svěcuje rozum, ale nemá síly k podmanění vůle.
Věda poučuje, co jest užitečné a co škodlivé, ale
není s to přikazovati, aby člověk dával přednost
užitečnému před příjemným. Proto také i lidé inte
Higentní,kteří stokrát se přesvědčili o škodlivosti

nejsou podporována vždy důsledně © domácností.
jestližedítě slyší v rodině slova, která vedou od
užitečného k příjemnému a jež osvobozují od po
vinností, pak se přesnadno věnuje tomu, co lahodí
smyslům. A právě v obcích vyspělých kulturně
vysoce mládež taková podléhá svodům nejsnad
něji, protože v takových místech jest celá řada

výkladní skříně, život pouliční. rozhovoř požívač
ných výrostků, divadla, biografy atd. Zkrátka čím
civilisace vyspělejší, tím více jest potřebí vycho
vatelům ostražitosti, tím jest naléhavější potřeba,
aby do srdce dětského byla hluboce vštípena úcta
před autoritami a cit mravní zodpovědnosti.

Jestliže se někdo domnívá, žé buď náboženská

rosti světské anebo že má býti docela vytlačena
morálkou laickou, tomu odpovídáme toto: Boží

učování lidské Kdo pozná v náboženské hodině
hlavní zásady křesťanské morálky, přední příkazy
evangelia, ten si již snadno podróbnosti odvodí i

činům obecně prospěšným.

mohla býti ve všech bodech morálkou vědeckou.
je toho nenf ani ve Francii aniž kde jinde.Kdyby
byl objeven tak čarovný prostředek paedagogické
moudrosti, již by jej rozšiřovaly síce otisků i v
naší zemi. Ptejte se moderních filosofů! Fouillé,
Můnsterberg, Drews a'jiní odpovědí, že v moder
mích názorech ethických bují tak veliký zmatek,
jakého nebylo od dob antických Caesarů. O sou
stavné morálce vědecké nemůže býti řeči; a že by
ani taková ethika nebyla dostatečnou náhradou za
náboženství, dokazují přesvědčivé vývody české
ho un'versitního profesora dra. Fr. Mareše. který
klerikálem není,

Poučky exaktní vědy přijímají se s plným sou
hlasem, protože k vnitřnímu přisvědčení není po
třebí sebezáporu a tuhého ovládání smyslů, Jiná
věc jest s morálkou, v níž ke každé poučce se při
pojují příkazy; morálka reguluje netoliko názory,
nýbrž i činy Ale ušlechtilé činy vyžadují důkladné
sebepoznání, energickou vůli, obětavost, odříkání,
zdržel'vost, blíženskou ústupnost — tedy boj proti
smyslům, proti hmotařským -lákadlům, proti pře
mrštěnému sebevědomí atd. Ani největší opt'misté
nedovedli dokázati. že lidská přirozenost tíhne ví

když kolen: sebe žádného pohoršení nevidí. A
musí býti veden. k dobru daleko dříve než — se

než poznává ze zkušenosti, do jakého neštěstí ve
dou některé výstřednosti.

Proto žádná, sebe lepší morálka mládeži ne
prospěje, jestliže schází úcta k živým autoritám.
Jestl'že věda osvěcuje rozum. autorita řídí vůli i
tenkráte, když rozumová chápavost děcka iest zce
la nedostatečná, Autorita zcela bezůhonných rodi
čů více mravnímu rozvoji dítěte prospěje než celá
řada mravoučných knil. Ale nejmocnější ze všech
autorit jest Božská. Upozorní-li se chlapec pevně
věřící, co přikazuje evangelium, má takový pokyn
výsladek zdárnější než celá řada osvícených argu
mentů. Vždvť hoch ví, že Bůh zkoumá srdce i le
dví a že si přeje, aby samy kořeny zla. kterých
paedagogové nevidí (zhoubné myšlenky a žádosti)
ze srdce byly vymýtěny. Nemá-li dítě bázně Boží,
koná třebas dobro tenkráte, ie-li okem lidským
hlídáno, ale jindy povoluje svým vášním. Bez ná
boženství nevymaní se dětské srdce ze zajetí zá
vlsti, škodolibosti. žádosti po pomstě, požitkářství
atd. Tyto vlastnosti rostou s věkem dítěte, pro
tože nemohou býti dostatečně kontrolovány a ma
řeny. Vůslednice pak při všem obratném taienf
náhle propuká v okamžiku příležitostném na ve
nek, jakmile ostražitost okolí ochabne.

K morální výchově nestačí říkati: >To jest ne
důstojné, tohle jest nezpůsob, takovou věc vážení
občané zavrhují, tvé činy by ti způsobily hanbu
anebo by zavinily i tělesnou chorobu.« K vnitřní
mu pronikavému obratu dorostu jest potřebí pro
středků daleko účinnějších, vyšších.

Ale proč se zmáhá mravní svévole leckde i
tam, kde dítě často slyší příkazy náboženské ne
jen z úst kněží, ale i laických učitelů? Pamatujme,
že na dítě působí příklad a slova rodičů pateroná
sobně více než slova nejřádnějších učitelů. Tu jest

nímu a to i k nepřátelům obsahuje v sobě odpor
k celé řadě nešlechetností: k závisti, krádeži, po
mluvě, podvodu atd. Nezkažený, dobře pěstovaný
přirozený cit jest tu mocnějším rádcem a vůdcem
než deset učených knih. *

Doporučujeme

Klarerský Falendál
na rok 1917.

Zajímavý bohatě iluatr. misijní kalendář
o 113stranách s pěkným úvodním obrazem.

Nákupní pramen:
„Družina sv. Petra Klavera,

Praha II., MaZbořenci I5.“

Vhodnýdar pro koždou +řesťán kou 'odinu.
Cena |! kusu 80 haléřů.

Při koupi 12 ex.mplářů ohdrží se
třináctý zdarma. 100 kusů 70 korun.

Pro druhou českou universitu. Valná hromada
»Českého ústř. spolku učitelů vysokoškolských«,
která se konala v neděli 7. t. m. v Praze, usnesla
se na tomto projevu, který jménem výboru před
nesl předseda spolku: >V minulých letech velmi ča
sto bylo projeveno jednomyslné a hluboké pře
svědčení českého národa. že má plné právo na
druhou universitu, a to na Moravě. S přesvědčením
timto vyslovili veřejně souhlas rozhodující činitelé

zvláště zemský sněm moravský,
říšská rada, ministři kultu a vyučování a minister
ští předsedové, I náš spolek nanovo pozvedá své

Zprávami o odkazu arc'biskupa dra.
Kohna nabývá ilas náš zvýšeného významu. Val
ná hromada vyslovuje pevnou naději, že přes toto
odmítnutí požadavek českého národa bude splněu,
zejména, protože povinnost zříditi a vydržovati
druhou českou universitu na Moravě náleží podle
platných zákonu státu, v němž žije a k jeho životu
a udržení přispívá platně svou krví, statky a pra
cí. Výbor spolku se žádá, aby spolu s komisí pro
druhou českou universitu otázce odkazu arcibisku
pa Kohia a zřízení druhé české university v Brně
věnoval zvýšenou, bedlivou a bdělou pozornost.

Fraucouzská budoucnost. Zatíní co V mnoho
mluvné Paříži zvučí dryáčnické výkřiky o veliké
budoucnosti národa, dostavují se tam stále tísni
vější rozpaky. Rozvmní Francouzové se táží, jaké
asi řady 'idí bifdou nositeli a šiřiteli toho kouzel
ného losu. Vždvť Francie se vylidňuje nezřízeným
životem více než válkou. Má-li býti země hospo
dářsky soběstačná a bohatá, k tomu jest potřebí
práce mil:onů. Není-li dostatek domácích občanu
k zaměstnáním nejdůležitějším. jest nutno povolati
cizince; tito přistěhovalci však za své přič'nění
chtějí netoliko peníze, nýbrž i jisté záruky obec
ných občanských práv. Tudíž národ valně proříd
lý, chce-li všecka kolesa státního stroje uvésti do
pravidelného chodu. musí se chtěj nechtěj o svá
práva děliti s těmi. které k sobě pozval.

Již nyní ve Francii jest obecné mínění, že jest
nutno v zemi užívati služeb dělníků barevných.
Dělníci domorodí však již nyní projevují obavy,
že přistěhovalci z kolon'f zaviní klesání mzdy. Za
městnavatelé nechtějí platiti barevným dělníkin
takovou mzdu jako domácím. Prohlašuji, že stejný
plat jest zatím. nemožností již proto, že domácí
dělník jest obratnější než pracovník polociviliso
vaný, Jsou podávány různé návrhy na spraveďli-'*

vou úpravu, ale posid nenalezli podnikatelé ze
slepé uličky východu.

-. Již také se na veřejnost tlačí dotěrná otázka,
zdali se Francouzové udrží sowwisle v celé zemi
jako národ. Sekretář všeobecného svazu dělnické
ho soudruh Johaux o tom píše v »Bataille<: >V
každé příčině imnůžese jednati jen o doplnění pra
covních s'l a nikoliv o soustavné přivádění žlutých
nebo černých dělníků ... Naše země se nesmí
státi kosmopolitickým tržním místem, kde by se
potkávaly všecky rasy s výjimkou Francouzů,
protože tito vymizeli.« — Smutné, těžké přiznání
politika »velikého národa«. Již to jest velice vý
znamné, že okolnosti a přístrachy tak povážlivé
jsou předměteu veřejných debat,

Politická vzpomínka. 28. prosince: 1896, právě
před 20 roky, vstoupili první katoličtí poslanci li
doví na zemský sněm moravský. Byli čtyři. O
šest let později r. 1902 bylo jich 7. Za 10 let r. 1906
pak 24. Tento veliký klub poslanecký, největší
český klub na zemském sněmu v této periodě, za
hájil svou činnost na sněmu 28. prosince 1906, kdy
poprvé sešel se zemnský sněm, zvolený na základě
nového volebního řádu, kterým nastolena česká
většina. Zajímavá zajisté shoda dat, kterými po
číná vždy nová etapa katolické politiky.

Msgre dr. Fr. Blanda +. Dne 6. t. m. odevzdal
duši Pánu ředitel učitelského ústavu pražského v.
v. dr. Fr. Blanda. Narodil se ve Volovči r. 1838.
Po svém vysvěcení kaplanoval v Praze; r. 1868
stal se katechetou na paedagogiu a docentem ka
techetiky a paedagogiky na bohoslovecké fakultě.
R. 1886 jmenován ředitelem učitelského ústavu.
Rok nato stal se kanovníkem u Všech Svatých.
Byl velice horlivým spisovatelem paedagogickým,
redigoval časopis »Školník«. Zásluhy Blandovy o
Školství jsou vynikající a pojišťují zesnulému trva
lou painěť.

Světec-učenec. V starém věku všelijak si před
stavovali podobu a velikost země. Nejrozšířenější
mínění bylo, že země jest nesmírný kotouč. tedy
rovina na pokraji kulatá a všecka obejmuta oce
ánem. Teprve škola alexandr'nská nabyla ponětí
o ní lepšíhu, tušíc, že jest země velikou koulí, ale
mínění to nenabývalo půdy, naopak ještě v 6. a
7. století převládalo mínění, že země jest pouhá
rovina a tak bylo i za dob Kolumbových. Proto ta
ké mnozí se posmívali jeho zamýšlené cestě do
Zadní Indie. Mezi těmi, kdož se k pravdě přiblí
žili, byl sv. Virgil, pozdější opat solnohradský (+
27. listopadu 784). Světec tento, potomek starého
šlechtického rodu irského, stav se po mnohých stu
diích knězem, byl Pipinem povolán do Bavor a o
něco později se stal opatem u sv. Pavla v Solno
hradě a správcem tamějšího neobsazeného biskup
ství. Svatý Virgil přidržel se školy alexandrinské
a ve svých učených rozhovorech s muži nejzname
nitějšími začal dokazovati, že země jest koulí, je
již druhá polovina je stejně obydlena jako naše
lidmi, kteří jsou našimi protchůdci. Tvrzení Virgi
lovo vzbudilo pravé vzbouření, takže byl žalován
až u papeže Zachariáše. Ten dlouho kolísal pod ná
tlakení odpůrců, až naposled rozhodl. že chybuje-li
Virgil proti vědáni přírodním, nemusí to býti ještě
blud proti víře, Sv. Virgil i přes toto nařčení stal
se břskupem solnohradským a apoštolem korutan
ským. pečliv byv toho, aby alpským Slovanům
dostávalo se s dostatek horlivých hlasatelů, zna
lých jazyka I'du. Papež Řehoř IX. prohlásil jej za
svatého r. 1232.

Katolické učitelky v Bavorsku proti zrušení ce
fibátu učitelek. Na schůzi spolku katolických uči

telek v Z oko o »provdanéučitelce“a přitatoprohlášení, že »katolický bavorský spolek
učitelek nespatřuje v zákazu vdavek učitelek ob
mezování všeobecných lidských práv ani nevýho
du pro stav učitelek, nýbrž ochranu a výhodu pro
učitelku i stav učitelek.«

O povaze sektářsiva českého ve stoleti XVII.
na panství Htomyvšiském výmluvné svědectví po
dávají úřední listiny, vydané od V. Schulze pod ti
tulem »Listář náboženského hnutí poddaného lidu
na panství litomyšlském v století XVI V mí
stech těch, kde se rozšířila tkl'vá pověst o »Růžo
véu paloučku . která tolik sektářstvu pochlebova
la, byly poměry zcela jiné, než jaké chtěla míti
houževnatá liherální tradice. V. Oliva dokázal, jak
uměle a nepřirozeně byla zkonstruována ona po
věst. Nyní V. Schulz jasně poučuje o sektářském
prostředí pu vydání tolerančního patentu.

Jestliže dle některých v onom věku panovalo
v Čechách veliké kulturní temno, čtenář bezděky
se táže. odkud se brala veliká náboženská a kul
turní uvědomělost u sektářů, kteří měli inteligent
ních vůdců daleko méně než katolíci. Bible, jejíž
každá strana vyžaduje bystrého výkladu učeného
odborníka, zajisté k obstojnému uvědomění sektář
stva nestačila. A jestliže sektáři si činili nárok na
volné výklady bible, pak se mezi nimi bez opory
vážných autorit šířily přirozeně větší věroučné
zmatky uež v století XVÍ.

Listář poučuje. že veliké vzdory proti katolic
tvu plynuly často spíše ze zloby než z touhy po



positivních hodnotách náboženských a že návodem
cizích politických emisarů lid zcela nevědomý pá
chal rejdy, které zapíral anebo pokrytecky odvo
lával, jakmile byl volán od úřadů-k zodpovědnosti.
Po vydání tolerančního patentu (13. října 1781)
sektáři donucovali a sváděli lživým předstíráním
vrtkavé katolíky k odpadu. Tak odpadaly od ka

semná osvědčení sektářské víry byla raučenými
formulkami. | Odpadnuvše od náboženství katoli
ckého, nechtěli vyznání augsburského a k helvet
ské konfesi s počátku také mnoho chuti nejevili,
ježto řádně nerozuměli vyznání žádnému. Veliká
tolerance hierarchů k zmatencům jenom posílila
útučnost sektářstva a rozpoutala veliké nábožen
ské sváry. Trousily se názory blouznivé a docela
anarch'stické.

Na Litomyšlsku byla sice úředně uznána cír
kev helverského vyznání, ale nekatolíci nechtěli
přispívati na modlitebny a školy, na platy svého
duchovenstva a učitelů; naopak žádali, aby se jim
v jejich středisku Bučině postoupil filiální kostel
katolický. Později se přece dali pohnouti k place
ní, ale přispívali málo anebo nedbale; někteří ra
ději prohlašovali, že žádného náboženství nejsou a
že tedy duchovního nepotřebují. Když již měli sek
táři vůdce pravidelně placené, podn'kány útoky
proti kaiolíkům s větší smělostí, plánovitě. Při tom
zmáhala se demoralisace. Ještě r. 1790 vrchní lito
imvšliský uznává. že tolerance posud meézi lid př'
nesla mravnosti málo.

Zkrátka sektáři na Litomyšlsku.v letech 1717—
1801, o nichž listiny mluví, těžko nazývati pravý

to jízlivé negace byl nadbytek. Listář jest doku
mentem velice plastickým, výmluvnějším než slza
vé moderní romány c utrpení sektářstva. Ve vý
chodních Čechách působila řada intel'gentních spi
sovatelů historických románů, kteří budili pro sek

protivníky. Jistě lze předpokládati, že k vůli zí
skání historického miateriálu pátrali ve starých li
stinách a že se jim dostalo do rukou dosti podob
ných dokumentů, jaké v'díme v »Listář'«. Co tedy
říci jejich setrvačným eleg'ím nad »českobratrský
jni pohrobky«? Proč raději si spřádali duhové v'd
mo z vlastní fantasie, než by byl: př'znali, že od
por prati sektářstvu neplynul z pouhého byrokra
tismu a z malicherných předsudků? Schulzův >Li
stář« by měl býti znám v každé smíšené kolátuře
ve východních Čechách. Vyšel v Historickém ar
chivu České Akadem'€.

Z Instrukce želivského opata r. 1663, dané hejt
manoví, Hus odporučoval důrazně, aby vrchnost
nutila poddaný Id k ostříhání církevních předpi
sův. Rokycana projevoval otevřeně svou lítost nad
tím, že vrchnosti místo maření nekřesťanských
výstředností samy dávají lidu špatný příklad.
Svým horlením však vyvolal duchy, kterých ne
tuš'l. Dal nepřímo podnět k založení nové sek'y,
proti které pak vystupoval velice přísně, V XVI.
století sněm český často obšírně vyznával. jak se
demoralisace v lidu stupňuje. Několikrát byly od
hlasovánv praktické prostředky nápravy. Ale re
formace se nedos*avila již proto, že vrchnosti pro
středků nápravných neužívaly, ž'jíce rozmařile
samy.

Jest poučno čísti ve spisech Wintrových i j
ných, jaké prostopášnosti byly od sektářů páchá
ny i v době bělohorské katastrofy, jak sám lid
poddaný i po těžkých ranách se oddával karbanu
a Jným nepřistojnostem. Když tedy katolíci opa
novali pole definitivně. snažili se energicky vésti
Jid k lepší ž'votosprávě.

Instrukce želivská heitmanovi přikazuje: »Po
něvadž všeliké darv dobré a každý dar dokonalý
s hůryť jest stupující od Otce světlosti, pročež co
se dotýče cti a chvály všemohoucího Pána Boha
našeho, kteráž aby vzrůst svůj měla a každodenně
se rozmáhala, bude hejtman jakaž'o horlivý kato
lický křesťan cbzvláštěj' a nejpředněj' o to pečo
vati sám iakož posavad, j'nším příkladem dobrým
předcházeti. čeládku ve dvořích i po domě k tomu
nabízeti, aby v neděli a v svátky do chrámu Bo
žího chodili, v čas nařízený zpověď svatou. též
přijímání velebné svátosti oltářní vykonávali při
držovati, kteříž by pak jeho v tom poslouchati ne
chtěli aneb kacířstva nějakého se přdržel, jich ni
koliv netajil, nýbrž ihned pána spraviti. a co by od
něho v té příčině nařízeno bylo, to vše s pilnos'í
exegufrovati (vykorati). Nepravosti a neřády
všechny, jestliže by se ještě na panství vynachí
zely, vykořeniti, a aby se žádný j'ch budoucně ne
dopouštěl, časně zabraňovati, přetrhovati, a 'estli
že by excessus (vybočení) takový byl, že by po
kuty zasloužil, bez všelikého ohledu pánu ozná
miti, od něho pokuty vyměření očekávati pov'nen
bude. Pakli že by se co takového, čehož se nenaději,
buď svévolně. poplatně nebo nedbanlivě zatajilo,
zamlčelo, a odjinud takové přestoupení ku pánu se
doneslo, hejiman částky pokuty té kteráž by jemu
příslušela.zbaven' býti má.« (Sborník H'stor.
Kroužku roč. XVII, č. 4, str. 216—217.)

vždyť se pomalu sbíral po dlouhé válce. Ale re

celou — i s dodatkem námířemým proti kacířstvu,
jak slova jeho spisů svědčí. Jestliže byla v době

: pobělohorské zachována lidu mravnost a jednotná
| víra, byl tím nepřímo položen i bezpečný základ k

zabezpečení jeho budoucnosti; kde se zpevnily
, charaktery, tam také dáno místo k ušlechtilým

vznětům, tam se rozhořela láska i pro ty nádherné
národní zpěvy, jaké se nám dochovaly z doby,
která se nazývá tenmou.

Německý spolek »Volná škola« (český spolek
byl na počátku války rozpuštěn) konal ve Vídní
v sobotu a v neděli výroční shromáždění za veli
ké účasti, jaké dosud na schůzích této organisace
nebylo. Předseda posl. bar. Hock v zahajovacím

| proslovu poukázal na veliký vzrůst spolku, jemuž
loni jedině ve Vídni přibylo 4000 nových členů.

- V uplynulém roce bylo uspořádáno 107 větších
schůzí a na agitační účely spolkové bylo vydáno
75.000 K. Resoluce o nutnosti reformy vychová
vací a Školství v Rakousku bude na příslušná mí
sta podána. - Vzrůst »Volné školy« za války je
dojista příznačným zjevem. Pamatujme, že v Če
chách podobné proudy oživnou hned po válce.
Zatím se konají přípravy skryté.

Za válečného ruchu.
Odhad výsledku páté rakouské válečné půjčky.

|; C. k. poštovní spořitelna oznamuje: Up'sování na
pátou válečnou půjčku bylo dnes skončeno, a podle

| prvního zjištění upsáno bylo 4412.8 milionů korun.Definitivní závěrečné cífry bude možno zjistiti te
: prve později, poněvadž nejsou ještě zúplna známy

všecky úpisy, a kromě toho při mnoha hromad
I

| zpracování rozsáhlého materiálu.
| Národní výbor konal dne 5. t. m. plenární schů
+ zi v Praze za předsednictví vrch. řed. dra, Mattu

| še. Dr. Fiedler podal o stanovách Národního výbo
ru referát, který po delší debatě jednomyslně byl

t schválen. Na základě přijatého statutu provedeny
' doplňovací volby, a s'ce jak předsednictva, tak i
! pracovního výboru. S povděkem vzaty na vědo
" mí souhlasné přípisy ze všech končin vlasti došlé,

———————

dohodou, která se stala skutkem Dále projednány
. veškeré podané žádosti, které Národnímu výboru

došly, a sice schválením jednotlivých návrhů nebo
odkázáním jich pracovnímu výboru k dalšímu vy
řízení. Poté podal předseda Českého svazu posl.
Staněk zprávu, o níž rozpředla se rozsáhlá debata,
načež zpráva byla schválena a předsedou Národní

stela »Nanádvoří«(AmHof) o3. bod odp. O. v p
-—

—
Zprávymístní a zkraje.

Východočeský ústav pro páči o lavalidy v Hradec!
Králové (odbočka »Státuj zemské ústředny pro
král. České pro páči o vrátivší se vojímyv Praze«)

pořádá na podnět této stát. zem. ústředny

propagační přednášku
na podporu činnosti právě ustaveného »Českého
spolku pro zřízení a udržování léčebného ústavu
pro choroby nervové v král. Českém« pod pro
tekturátem Jeho Excelence nejdp. bisknpa králo
véhradeckého ThDra. Josefa Doubravy, slov. p.
Jos Smutného, c. k. místodržitel. rady v Hradci
Králové, sl. okresního výboru a sl městské rady

v Hradci Králové

v moděli dne 14. jedna 1917 v »Grand-Blogratu«
vHradci Králové.

Program:
I. Přednáška slov. p. JUDra. Rob.' Marschnera.
vedoucího ředitele úrazové pojišťovny dělnické
pro král. České a jednatele Státní zemské fstřed
ny pro král, České pro péči o vrátivší se vojíny:

vPéče o válečné poškozence v král Češském«.

Přednáška provázena bude světel. obrazy.

II. Přednáška p. univ. prof, MUDra. A. Heverocha:

»0 nervových chorobách vojáků«.

Začátek o půl 11. hod dop.

Vstupné: Lože 10 K, sedadlo na tribuně 1.50 K.

křeslo 1 K, I. místo 90 hal., i]. mís“ 70 hal., II.
místo 50 hal., k stání 30 hal. Předprodej vstupenek

v Grandhotelu.

Výmospřednášky určen Jest ve prospěch Českého
spolku pro zřízení a udržování léčebného ústavu

pro choroby nervové v král. Českém.

Fillálka Rakousko-nherské banky v Hradci Králové.

ského svazu za dosavadní práci. ©Národní výbor
zvolil si pracovní odbor o 5 členech z království
a 3 z Moravy.

Msgre Jan Šrámek, přísedicí moravského zem
ského výboru, vyznamenán byl za úspěšnou a bla
hodárnou činnost v oboru válečné zdravotní péče
řádem železné koruny III. tř.

Dr. Kramář a Soudruzi dostali milost, Dr. Kra

jinými upsa'i P. T.: Karel Weinrich, maj. panství a cu
krovaru Dobřenice-Syrovátka 100.000 K (v celku i na
předchozí půjčky 350.000 K; z toho u fiL Rak.-uherské
banky 250.000 K 4 100.000 K u První rak. spořitelny ve
Vídni). spořitelna zdejší 80.000 K, sirotěí pokladna
100.000 K.

Vzácná návštěva v penslonátě Školských sester.

ře m'lost. Trest smrti byl změněn dru. Kramářovi
na 15 let žaláře, dru. Rašínovi na 10 let, Červinko
vi a Zamazalovi na 6 let. Zároveň uveřejňuje se
obšírné odůvodnění rozsudku, v němž prohlašuje
se za přokázané, že dr. Kramář pracoval pro roz
bití Rakouska a pro zřízení neodvislého českého
státu. V důsledku této činnosti nastaly pak v části
českého národa a u některých českých vojenských
oddílů zjevy. které poškozovaly stát a armádu.
Dr. Pašín. Červ'nka a Zamazal měli na počínání
dr Kramáře přímé nebo nepřímé účastenství V
rozsudku se na konec zdůrazňu'e. že počínání jed
notlivců nelze přičítati celému českému národu. že

Školských sester v Hradci Kráové. Toho dne poctil ú
stav svojí návštěvou Jeho Knížecí Milost nejděst. arci
biskup pražský dr. Pavel z Hnynů. Jeho Kn. Milost za
vítal do Ústavu k večeru po 5, hodině v průvodu Jeho
Exel. nejdp. biskupa dra. Josefa Doubravy. svého sekre
táře vsdp. Msgre dra. Hrubíka a náměstka starostova
p. J. Russa. U vchodu přivttán ctihodnou sestrou před
stavenou a sborem řeh. sester, načež provázen do kap
le, kde ctih. sestry učitelky zapěly dva vánoční sbory.
Nate nejdůstojnější metropotita promluvil ke všem pří
tomným srdečně, poukazuje zvláště na ustanovení Nej

čemž svědčí krvavé ztráty a vyznamenání.

Církevní věstník.
lnstalace nového p. kanovníka v katedrále sv. Du

cha. V neděli 14. ledna a půl 10. hod. bude slavnostním
obtadení uveden na své místo v chofu (sta!htm) vsdp.
kanovník Fr. Schneider, jenž dosud působil přes 27 let
v duchovní správě mezi německým lidem, vyznamená

ženského v lidu.
Společný pastýřský list episkopátu rakouského ne

mohl býti z technických důvodů posud vytištěn. Dosta
ne se tudíž do rukou vld. duchovenstva naší diecése te
prve koncem iněsíce ledna v 1. čísle | ord'nariátního
listu.

Úmrtí. Dne 4. t. m. večer zemřel ve Vídní vdp. P.
Alois Jemelka, horlivý člen Tovaryšstva Ježíšova a
populární neúnavný kazatel. Do řádu vstoupil již jako
vysvěcený kněz. Veliká byla jeho činnost misijní. Jako
misionář prošel skoro celé Slovácko, mnohá místa na
ostatní Moravě a v Čechách. Se zápalem účastnit se
též organisované obrany katolického lidu. Působil v
Praze, Hradec! Králové, na Velehradě, v Plzni a ve VÍ
dni. V Hradci si získal zvláště zásluhu o postavení Rož

oberské kaple. Naredi; sc v Kozlovicích na Moravě 27.
března 1862. Pohřeb v Pánu zesnulého nadšeného ka

Božské Srdce Páně. Na konec promluvy pravil, že se mo
v ústavě Ibí. pochválil zejména krásný zpěv a udělil
všem vrchnopastýřské' požehnání.Vroucí,povzbuzující
slove nejdůstojnějšího primasa s milostipiným požehná
ním působila krásně 4 oblažila cetý konvent S jednotli
vými učitelkami rozmlouval olcovsky, vyptávaje se na
působení jejich. V upomínku zapsal se do pamětní kni
hy. Při odchodu poděkovala mu ctih. sestra představe
ná za vyznamenání jehož se Ústavu dostalo návštěvou
tak vzácnou. Rovněž uctivé díky vzdány Jeho Excel.
arcipastýři našemu který připravi) pensionátu tuto pře
radostnou a slavnostní chvílí.

Mimořádná schůzo okressího zastopitetstva komati
se bude v pondělí 15. ledna o 9. hod. dopoltůna. Pro
gram: 1. Volba 3 ver'fikátorů protokolu. 2. Východoče
ský ústav pro Invalidní péči v Hradci Králové žádá,
aby v jeho substitucí učinil okres smlonvu se Stavebním
družstvem pro Hradec Králové a okolí o nájmu místností

Hradci Králové. Pef. p. JUDr. Fr. Ubrich. 3. Návrh na
udělení pětiletých nřídavků primáfř. ordináři a správci
všeobecné veřejné nemncnice a titulu primáře ordinář
nemocnice. Ref. p. Jan Bujet.

Hálkova »Pověst o založení města Hradce Králové«.
Bylť Jest v kraji konfimském muž jeden velmi statečný,
jemuž bylo jméno Dobroslav, z rodu Slavimilova, Bý
dova a Dobromírava, jehož žena slula Botka, dcera Ka
hurova. Ten Dobroslav maje o tom povědomost, že Býd
a Dobromír ve'm' curodnou si osobiti krajinu, dvůr
svůj. jemuž Stahoslavice říkali, bratrovi svému Příbovi

poručtv, se vší svou čeledí k východu slunce se obráti!,
maje za vůdce cesty nějakého Koláška, přítele svého.
Když pak dne 10. 1ž k Býdovi a odtud k Dobromírovi
i k Libcovi byl přiveden, oni jako svého milého přítele



jeko od nich se neusazoval. Dobroslav u těch svých věr
ných přátel za 18 dní pobyv na krásném površí mezi
Labém a Orlicí místo si vyvolil a osadiv se zde, velmi
širokou ohradu jako město postaviti dal, v níž času
nočního všeckén dobytek svůj zavtratí kázal. | Chtěje
však i pro sebe dům bezpečný míti, z hlíny clhel nadě
lati ohněm je vypálit a z ních hrad postaviti kázal, aby
žádný nepřítel dobýt ho nemohl, Tomu hradu od jména

svého dal jméno Dobroslav; avšak jiní pro cihelnou
červenost ho Hrádkem červeným nebo Hrádkem cihel
ným a Hradcem jej nazývati počali. (Tak vypravuje V.
Hájek v Kronice na 30. Histu.) S Hájkem v popisování o
původu města Hradce Králové, založeného r. 782 po
Kr.. úplně se srovnává Boh. Balbín a Beckovský (Bal
bínus Epit 1.. S. c. 5. p. 517.) Co Hájek, Balbín, Beckov
ský a jiní o založení Hradce Králové vypravují, tomu
Gčlasius Dobner odporuje. Praví, že ten hrad Hrádek
červený nebo cihelný nazvaný byl vystavěn teprve ke
konci století 14. od Alžběty, krále Václava II. a pak
krále Rudolfa manželky. (Oelasii Dobneri: Hist. T. a. p.
345.) Avšak již za panování knížete českého Břetislava
1. Hradec byl městem znamenitým. Břetislav v poslední
vůli svému nejmladšímu synu Jaromírovi. kdyby kně
zem býti nechtěl, jej odkázat. Již tehdy také celé to
okolí se nazývalo okolím nebo okrškem hradeckým.
(Boa Pitter: Puhitschkas Chronolog. Geschichte Běh

sedl na biskupský trůa pražský. R. 1114 kníže Vladislav
měs:o Hradec i s celým okolím odkázat bratru Soběsla

Vhadislavu. (Voigt: Minzbeschreibuag 1.
počet obyvatelstva hradeckého se miožil a stoupl tak
valně, že již r. 44 Hradečané byli s to S pomocí sou
sedstva. chrudimského. čáslavského, —boleslavského a

nesli hoině kořisti. Od toho času až do r, 1154 Hradec

telná potřeba kázala jej rozšířiti. Proto k rozšíření jeho
král Přemysl Otakar 1. mocí svého listu královského
vyhotoveného r. 1225. půdu ležicí blíže města (Vesce)
vykázal k stavení nových domů. (Pulkava T. 3. p. 167.

Frben: Regestra I. str. 333.) Ostatní je známo. 
Dr. Jan Biselt ve svém spisu: Kóniggritz in der Vorzeit
und Gegenwart na str. 5. píše: Založení města sahá do
nejstarších dob; důkazení toho jsou nálezy pohanských
hrobů, různých popelnic a kovových předmětů, přesle
nů, svítků zlata a p. Dle Bienenberka byla celá krajina
kolem tiradce obydlená větví Lygiův původu suevské
ho. Doslovně píše Fiselt: Nach Bienenberg soll die Oe
gend von Kóniggritz von einem Tell der Lygier suevi
scher | Abstamimung| bevělkert gewesen und auf dem
Platze der pegenwěrugen Stadt des Claudius Ptolom
máus Bergium gestanden haben. Jest dokázáno, že
Hradecko obývali Bojové a pak Markomané. V druhé
polovici pátého stoleti (r. 450—500 po Kr.) seděli na
Polabí Charvaté, plémě lidnaté, mocné. Vladyka Da
broslav z plemene Chorvatův, usadiv se se svým ro
dem uprostřed žírných niv na chlumci dvěma řekami
vroubeném. položil základ k Hradci, jenž prvotně po
něm slul Chlumec Dobroslavský. | V desátém století
vládl nad Charvaty polabskými rod Slavníkovců, bydlí
cí na tvrdém hradě Ljubici. Když rod Slavníkovců r.
99%byl vyhuben, tu ztratil nepochybně Chlumec Dobro
slavův jméno toto a nazýván prostě Hradem aneb Hrad
cem. -—-Dodatek: Slované přicházejíce do nových
vlastí. zachovali pří tom řád a způsob rodu. Pravidlo
bylo, že jeden rod měl i jeden hrad; byl-li však četný
a mocný, iněl hradů i více. Ty pak již nejmenovaly se
po rodu, ale buď po zakladateli aneb dle polohy, nebo
po obojím, jako na př. Chlumec Dobroslavův. — Ve

hradhv a dědin; města v nynějším způsobu vznikla te
prv. ve XIII. století. Proto také názvy. kterých kroni
xáři užívají v latině: urbs, civitas, oppidum, castrum,
platí o hradech, nikoliv o městech. Kronikáři slovanští,
kteří psali svým jazykem, neznají názvu jiného leč
rad, gorod, t. j. hrad. Na př. Hradec zároveň nazýván
f. 1109 oppidum, castrum | urbs, r. 115 civitas. — R.
Vach.

Pí. M. Vilimová, uznaná snbreta Vinohradského di
vadla, vystoupí pohostinsky v pátek 19. ledna v Nedba
lově Vinobraní ve výborné své roli Lisy Můllerové.
Představení to bude čestným vežerem p. Boh. Vilíma,
typického představitele groteskně-komických rolí, jehož
Pranjo Svečak, svérázná figurka operety, jest nejlep
ším důkazem jeho vloh v tomto genru.

Východočeské divadlo. (Repertoir od 3. do 9. ledna.)
Provedení Smetanovy Hubičky (pátek 5. t. m.) utr
pěn značně silnou indisposict p. Geitlerovou. Přes to,
že ostatní solisté s pí. Kramperovou a p. Novotným |. h.
v čele si potlesk poctivě zasloužili, celek nepůsobil oním
milýn a nadšeným dejmem loňských představení této
opery, nýbrž zřejmě zarážela nechuť a jakési podceňo
vání celého díla. Z ensemblových zpěvů jedině mužský
sbor pašířů dělal čestnou výjimku. — Dvořákova Ru
salka (neděle 7. t. m. večer) měla poměrně větší
štěstí. Byla to hlavně pí. Kramperová a p. Patočka. kte
ří podali velmi zdařilé pěvecké výkony. Ostatní solové
úlohy provedeny ve výši loňské premiery. Jen p, Gelt
lerovi, na jehož hlase byla indlsposice dosud znatelná,
nebylo dobře roznměti. V písních lesních žínek vynikla

působí velmi lahodným dojmem. Sbory byly dobré. —
Reprisa Massenetovy Manon (středa 3. t. m.) byla
slabší premlery. —--Vynr.vení a provedení Jarnovy

"operetyKrista z myslivny (sobota 6. t. m., repri

saneděleT.t m.odpoledne)bylbslušnéa svouzjev
nou snahou a péčí o našíudování a podáně budilo jen. trp
ké reminiscence na nezdary v opeře. Vedle hlavních
představitelů sl. Zd. Stříbrné (Krista), p. Hubáčka (cí
sa? Josef), a p. Horského (Fóldessy) opětně se zdarem
uplatnila se pěvecky si. Pokorná (cikánka Minka). Sbo
ry vykázaly sladěný výkon, jenž v opeře byl by jim ví
ce ke cti. — V úterý (9. t m.) dávána premiera Lehá
rovy nově studovanéoperety Hrabě z Luxembur
ku. Ač některé partie (souhra ensermblů) nebyly ještě

(Angela), Zd. Stříbrná (Julietta), pp. Horský (René),
Bukovský (Brisard) a Poláček (Basll) vytvořili dosti
šťastně svoje role. z nichž výkon sl. Sehnalové byl nel
syinpatičtější a p. Poláčka nejpodařenější. V provedení
pěveckých partů zvlášť pochvaly zasluhují sl. Sehmalo

ucelenosti a temperamentu. — Dům u tfi děvčá
tek při své čtvrté reprise (pondělí 8. t. m.) těšil se je

nám v tomto týdnu činohra sehráním Skochovy komedie
Naše babtička (čtvrtek 4. ledna). Děj šťastnou in
venci, v níž hlavní váha položena na city mateřské,

vtipnýin použitím případných paradox a definicf zanjme
i hlubšího pozorovatele. Jedinou vadou byly by delší
rozhovory 1. a A jednání, jež snesly by silnější škrty

čtves. sáhů, zahrade te mejkrásnějších květin, palena z
pod, palésající se ve Srebrmu, 20 minut pamíkem od
Dubrovníka v brašinské zátoce, s jemným hledaným
pískem na mořském dně i břehu. Kapitál společnosti.
zvyšuje se myní o 190008 K, z valné části již soukromou
cestou upsaných a složených v Moravské agrární a
průmyslové bance a ihned po válce započne se se stav
bou budovy lázeňské. Četné nadšené posudky dřívěj
ších návštěvníků toheto rajského koutku světa svědí
o vekni vhodné volbě místa, v jehož okolí objevil známý
moravský badatel de. K. Absolon největší a nejkrásnější
krápníkové jeskyně Evropy, pravý to div světa. Bližší
v prospektech, ješ zasílá správa společnosti v Praze
K.. 381.

Dvoukorunová bankovky. Správa Rakousko-uherské
banky upozorňuje na to. že rozpůlené a rozčtvrcené
bankovky po 2 K přijímány budou u jejích pokladen
jen ještě do 31. ladnz t. r. beze srážky, později však uf
jen za nábradu výrobních a manipulačních výloh.

Zlořáá. Vojenské besídka slouží vojínům po vyko

žení, k uklidnění. To nechť si pamatují dívky šestnácti

icjí plány hlavně tím, že odhodlá se sloučiti žití své s

mluví k vzdálení se z okolí synova a jemu namluví, že

ního nebe. jež lásce vždy tak svědčí, a po vzájemné do
hodě, nečekavše dalšího rozhodnutí matčina, odjíždějí
do Prahy, aby si tam založili vlastní domácnost. Velkou
úlohu v sprostředkování tom hraje baronka Linghoffo
vá, u níž nalezla Helen: útočiště, a která nyní přijavší
inženýra Kamila do svého závodu © umožní | mladému
párku uskutečnění jeho štěstí. Paulinová spokojuje se
s resignovaným a chladným uznáním celé věci. Styky
se počínají lepšiti po narození synka Kamilova, jejž
statná a hezká dosud babička touží spatřiti. Při této ná

Hepnera. dávného svého přítele, doplní svým štěstím

skrze zdařilé. Obsazením hlavních roli Kam'la a Hele
ny p. Hubáčkem a sl. Klokotskou byl úspěch zajištěn.
K nim dobře pojil se výkon pí. Třebovské (bar. Ling
hoffevá), která charakteristickým vytvořením role pn
tvrdila pochvalný úsudek o ní zde pronesený, a sl. Re
netové (Paulinová). Ostatní. k nimž na prvním místě
sluší počítati nejmladšího herce společnosti, jehož první
debut byl korunován plným úspěchem, a jeho šťastného
otce (řed. Hepner). bezvadnou souhrou nemálo přispěli
k pronikavému úspěchu novinky. Výprava interleru 1.
jed. i terasy hotelu v Benátkách zaslouží uznání. —
— Možno říci. že stejnou měrou, jakou úroveň opery
klesá, stoupá zájem publika o činohru, jejíž večery stá
vají se dostaveníčkem vybraného našeho obecenstva.

-Č€

Z Živnostenské banky Hillálky v Hradci Králové.
Pan inž. Robert Schmidt byl opětně potvrzen ve své

mu a vbíhají i do chodeb; pletou se dotěrně do cesty
přicházejícím vojímům, kteří o ně nestojí. Chtějí se ba
vir s lidmi, kteří je zřejmě odmítají. Budou-li se přípa
dy takové dotěrnosti opakovati, strážník dívky důklad
ně poučí, ©) vvžaduje slušnost.

Po záplavě sníh. Teplota vzduchu byla v prosinci
4 počátkem ledna jako ra jaře. Před vánočními svátky
popása! se na fukách dobytek. Neustálé deště předešlý
týden zavinily tak velikov záplavu. že z Hradce da
Malšovic bylo nutno občanstvo převážeti loďkou. V pá
tek se do chatrné loďky nabrala voda. takže se 13 lidí
důkladně zmáchalo. Na sobotu 6 © m. však uhodil mráz.
téričř všecky stojaté vody zamrzly: mládež čile druhý
den bruslila. K večeru se sypal hustě sníh. který pak
byl spláchnut deštěm. Dne If. napadlo mnoho sněhu no
vého. který již nezmizel. Větve se pod jeho tíží prohý
bají. Věru málokdy byla zíma tak rozmarná.

Seznam cen na týdenním trhu v Mradci Králové
dne 5. ledna 1917. + kg: jahel 1.20 K. celere 70—80 h.
petržele 58--62 h. česneku 5—6 K, cibule »—1.50 K, mrk
ve 44-—50 hh, 1 kapa: zelí 24—50 K, kapusty 6—15 K.
drobné zeleniny 2—2.© K, 1 růže karfiolu 0.60—2 K.
1 G jetelového semínka červeného 400—410 K, bílého

-- Přivezeno bylo: celere 15 kop. petržele 20, karliolu
1 a půl. zelí + a půl, kapusty 4, drobné zeleniny 10, če
sneku 7 kg, cibule 1 a půl hl, mrkve 8 pytlů, jablek 15 hi,
podsvinčat 220 kusů.

Svobodač Dvory. Karel IV., krát český, navštíví

jakémusi Ježkovi za věrné služby statek u Plotišť. Da
rovací listina v jazyku latinském sepsaná dokazuje, že

a jest laksi zakládající listinou jména »Svobodných Dvo
rů . R. 1351 zmíněný Ježek zemřel a Karel IV. daroval
dvory ty Bernardovi a tento je prodat Jakubovi a Fran
tiškovi, bratřím řečeného Ježka. k čemuž obdržel krá
lovské povolení a bratrbm těm všech dřívějších svobod
a milostí potvrzení. U Bienenberka lze se shledati při
tétc příležitosti s německým pojmenováním obce Svo
bodných Dvorů; praví se tam o onom Bernardovi: »Er

šle uvedeno.
Cís. král. priv. banka pro země rakouské začne

pravidelnou činnost v Hradci Králové dne 1. února.
Valná hromada spolku paní a dívek »Anežka«. V

neděli 7. t m. pořádal spolek »Ariežka« valnou schůzi,
kterou zahájil duchovní rádce spolku vdp. kanovník dr.
Reyl vřelým proslovem, poukázav na všeobecné přiči
ny poměrně skrovné | činnosti | spolkové za uplynulý
správní rok. Spolek projevoval hlavně charitativní Čin
nost. udileje podpory nemocenské, pohřební a drahotní
(celkem 199 K), ačkoliv příjmy spolkové proti jiným
rokům byly značně omezeny. | Některé dámy výboru
věnovaly se horlivé péči o raněné vojiny ve službách
»Červ. kříže« a vyznamenány byly za svou č'nnost
čestnými odznaky. Besídka s'užebných dívek (patronát)
byla v pensionátě ctih Školských sester vydržována |
při nynějších drahotních poměrech. Spolek sůčastníl se
bohoslužeb na den památky bl. Anežky České, o prů
vodu Božího Těla. vykena! pouť do Svatoňovic a s'avil
společné sv. přijímání. Ve výzmačných dnech císař
ských súčastnil se slavnostních bohoslužeb. ©Knihovna
čítá 393 sv. a hojnost katolických časopisů. Ve spolku
je zapsáno 218 členek ale mnohé musí býti upozorňo
vány na povinnosti spolkové, zejména v placení spolko
vých příspěvků. Do výhoru by'y zvoleny p. t. dámy:
Jirotková (předsedkyně). Hobzková (místopředsedkyně),
Uhrová (knihovní), Figlova (pokladní), Rezková (správ
kyně patronátu), Smaliková. Škodová, Kleslkchová, Po
splšilova, Pecoldova a Alounkova (jednatelka). Za ná
hradnice byly zveleny ní. Pastorová a sl. Hůlova. Re
visorkam! pf. Dvořáčková a sl. Hodkova. Při nastalém
klidu lze doufati, že spolek bude moci opětně pokračo
vatl ve vzdělávací své činnosti a bude moci oslaviti
15leté své trvání přiměřenou slavnosti. Zdař Bůh!

K četným datazům. svědčícím o potěšitelném mimo
řádném zájmu o zahájenou akci »Dubrovnické lázeňské
a hotelové společnosti 8 r. 0.« v Praze, sděluje nám
správa této následující: Zakoupené pozemky o 46.000

danecké po Jiříku Bohdaneckém a Klacovy Dvory po
Klacovi. Od r. 1894 jméno pro všechny bývalé obce
jest Svobodné Dvory, jména býva'á přestávají a jed
notné číslování rovoleno a Ihned zavedeno.

Chlumec n. Cldi. V kanceláři zemřelého zdejšího
advokáta p. dra. V. Vordrena opět se pracuje. Právní
agendu vedou p. JUDr. J. Czurba a p. JUDr. M. Kai
ka, advokáti z Hradce Králové.

Nová Paka. Před c. k. zeměbraneckým divisijním
soudem v Josetově zadpovídati se měl p. Bohuslav Su
charda. 38letý umělecký sochař z Nové Paky, pro zlo
čin urážky Veličenstva, který v základě udání J. Detze.
Z3letého c. k. strážmistra v pensi, t. č. ponocného v
Pecce. prý byl spáchán v jistém hostinci v Pecce. Nyní
však v základě soudníhc usnesení ze dne 31. prosince
1916 čís. 312'16 prohláčeno, že řízení vyhledávací proti
Bohuslavu Suchardovi se vůbec zastavuje. Proto byl
obžalnvaný, který zatčen byl 9. srpna m. r. ihned na
svobodu propuštěn.

"44 4 AAA A4A M
Uvěrnídružstvo Eliš*a

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losv Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papiry.vprrrrUPT
Různé zprávy.

Proč jsou zvyšovány ceny tiskopisů? Na tuto
otázka odpovídá orzán knihtiskařů rakouských
»Buchdruckerwehr.. prostým výčtem zvýšených
cen potřeb knihtiskařských za války. Tak zdražily

hy papíru o 300-400 proc.. karton o 200—250pro
cent, obálky o 110- 150 proc., barvy o 20-34



-proc., válcovina o 424—800proc., oleje, terpentýa,
benzin atd. o 50-300 proc. motouz o 200—290
proc., kovy o 200—300%, výrobní vál. příplatky ©
40—100%, daňové příplatky o 15—120%, poštov
ní poplatky o 33%4—50proc. kolky a jné poplatky
o 33%--100 proc.. mzdy adrahotní příplatky o
5—30proc., topení o 50—100 procent atd. Toto
zdražení pak musí tiskárna platiti hned při dodáv
kách, takže lze očekávati — pravílist — že zákaz
níci uznají nevyliutelrost zdražování a že vyrov
nají vždy účly také bez průtahu.

O00000000000000009
Udělejte radost vojínám na válečném polí a v ne

mocnicích předplacením OBNOVY nebo koupí knih, jež.
vyšly nákladem našeho Družstva. Přesvědčili jsme se
přečasto, že naše tiskopisy je potěšily vlce než peníze.
Stále nás docházejí prosby -za bezplatné zasílání OB
NOVY do úemocnic a jinam. Leckdy se připojuje po
známka, že vojínl v něhterém místě žádné České četby
gemají. Můžeme vyhověli pouze v míře obmezené a pro
to prosíme za podporu jiných přátet chrabrých vojíná.
— Našlaci získávají si právem úctu velikou štědrost,
půlným přispíváním ua válečné úkony. Myslíme tedy,
že jim rské učjaký groš zbude na podporu stisněného
katolického tisku, jehož působení jest právě nyní tolik
důležité. Uvažte, Jak by se nám prospělo, kdyby každý
náš čtemář získal jen Jednoho nového odběratele. Hned
by by počet abonentů dvojnásobný. Prosime tedy, aby
se v Čase vážném pořtupovalo stále ku předu spojenými
eMam!. Nikáo nevytýkej že OBNOVA má nyní obsah
částečně jiný než před válkou. Takové změny jeví se
přece | jinde a jsou vyvolány dobou válečnou | Listy
mají co Gnitl, aby se vůbec udržely. Tedy trpělivě če
kejmo na dobu míru, kdy se ruce-redakče uvolní a za
tim se vzájemně podporujste!

000000000000600060
Besídka.

Překvapení hostitelovo.
Statkář Vincenc Lahoda byl mužem velice pří

činlivým a šetrným. Někteří docela říkali, že jest
skrblíkem. Jeho pariímáma Hedvika byla v do
mácnosli mocnější polovicí, protože Lahoda přiže
nil se do statku s obnosem poměrně skrovným.
Zkrátka Vincenc byl nucen poslouchati jak ženy
tak staré tchyně. Poddával se rád, když viděl, jak
hospodyně všecko řídí bystře a že se žene sama
do těžké práce jako chrt do honu.

Ale běda, jestl'že statkář někdy večer zasedl
do společnosti svých přátel v městě Balkově! Pro
běhl tam v mládí všelijak čtyři třídy gymnasia.
Protože se mu líbily různé druhy sportu víc než
latinští autoři, bylo mu poraděno, aby si raději
zůstal doma a zkoušel své znamenitě vypěstěné
svaly při užitečné práci. Ze studentských let zbý
vala statkáři v mněstě řada dobrých známých a
stará láska nerezavěla ani tehdy, když se věkem
notně vzdálil od čtyřicítky. Kdykoli Lahoda zapadl
mezi přátele do hostince >U černé bradavice«, po
seděl si jako pravý konservativec dlouho do no
ci. Srdce mu při dobrém moku přímo tálo, přátel
ská nálada se rozhořela až po bod varu. Vincenc
vyznával znovu a znovu lásku každému spoluho
dovníku, byl by rozdal v takových okamžicích
všecko. Když se po vyspání hlásily o slovo zcela
střízlivé, praktické myšlenky, činilo mu svědomí
prudké výčitky. Nekárala jeho provinění pouze 0
patrná a hospodárná Hedvika za slovního průvodu
své matky. Vincenc činíval si prudké výčitky sám.
Někdy se omlouval: »Kdybych byl vypil jen o
čtyři sklenice méně, byl bych se vrátil zcela v po
řádku. Taková hloupá maličkost — a nadělá to
mrzutosti na celý týden, Jedinou kapkou často pře
teče i velký džbán.c

»Pěkně jediná kapka'« podepřela si boky žena
energická, -Čtyřmi půllitry přeteče sud.«

Za několik dní vždycky bylo zas dobře, protože
Vincenc osvědčoval kajícnou mysl nejhorlivějším
přičiněním.,

Ale za dva nebe tři měsíce podlehl statkář své
křehkosti znovu.

Bylo' to právě ve chvíli velepamátné, kdy se
toučilo“staré stoleti s naší zeměkoulí,postupujíc
vládu -století dvacátému. Sluší se, aby okamžik
historicky tak důležitý byl zvýšeným způsobem |
oslaven v rodině širší, mezi četnými přáteli. Známí |

|

uspořádali velikou zábavu, zvali Lahodu písemně (
ústně. Sama Hedvika nahlédla, že tentokráte těžko
jest odporovati. »Vždyť zábava se pořádá k dobro
činnému účelu, bude tam přední smetánka z mě
sta i okoli. Nepřijedeš-li ty, kdo pak vlastně z
venkova se má dostaviti? Nečiníme zvláštních ná
roků na tvou obětavost, Víme dobře, že máš do
Balkova daleko. Proto se spokojíme, posedíš-li as
poň dvě, it hodiny. Máš vlastní povoz, který tě |
kolem jedenácté hodiny odveze domů do Hrachova
jako vítr. Kdybys nepřišel, mnoho bys pokazil. To
lik upřímných přátel se na tebe upřímně těší.:|
Takovým a podobným domluvám mohl odolati le-:
da člověk, který by byl měl srdce z hroší kůže. |

Po sedmé hodině statkář se objevil v nádherně;
osvěceném sále, kde byla »zábava při stolech«“

která bývá nejpřitažlivější, Byl veden k menšímu
stolu, vyhrazenému pro jeho přátelea dvě zvlášť
vynikajícíměstskékapacity. . u

»+Tojsi hodný, že tak ochotně posloucháš«, ví
tal Lahodu oficiál Vranka, >To přece víš, že tvým
přátelům není tak snadno dělat visity až v Hra
chově. Vidíš, letos bychom tě už nespatřili — a
možná, že bychom tvou společnost postrádali celé
měsíce v nastávajícím novém století. Bylo by to
trapné, až bychom po tobě marně vzdychali právě
teď, kdy se změní v letopočtu docela třicifry, kdy
v stovkách i vytrvalá osmička bude vytlačena de
vítkou.< .

Průběh humoristického programu líbil se stat
káři náramně. Ještě více se mu Hbili spolustolící.
Ale největší potěšení mu působil řízný ječný mok,
jakého nebylo lze ve vesnici obdržeti. Pivo plašilo
vážné myšlenky, zastiralo starosti, lákalo k zapo
menutí na dobré úmysly. Když bylo po osmé hodi
ně, třikrát Vincenc připomínal,že musí brzy do
mů. Předem se omlouval,-aby se mu nezazlívalo,
vytratí-li se z místa pokušení po anglickém způso
bu bez rozloučení. Ale po desáté hodině si už na
své předpovědi ani nevzpomněl. V krásné dvoraně
sedělo se tím příjemněji, čím častěji byla dušička
zalévána. Pocit vřelého přátelství proudil do všech
žil, statkář by byl se svými společníky rozdělil
srdce j všecky své vlasy, třebaže jich měl jen ma
lý věneček.

Když se bližilo k jedenácté hodině, nalezla si
vroucí láska průchod v praktickém návrhu: »Ty
Vranko, mne to opravdu velice těší, že mne sedlá
ka mají tady městští přátelé tolik rád'. Jestliže
tedy tolik stojíte o mou společnost, dokažte svou
příchylnost někdy také jinak. Nemusím přece po
řád sám do města. Můžete mne navštíviti také sa
mi — ano sami. Však nežijeme od sebe odloučení
vysokými horami a širokými řekami. Ano, přátelé,
podívejte se někdy také do mého hospodářství.
Pohostím vás dobře, abych vám dokázal skutkem,
jak si dovedu upřímně dobrých lidí vážiti.«

vali.
»Jaká obtíž? Nejsem sice kapitalistou, dobývám

si chleba pernou prací, ale nuzák nejsem a proto
mohu jednou za dlouhý čas připraviti vzácným

Když spal, vyšejřovala Hedvika jeho tobolku;
když vstal, začala důkladně vyšetřovati jeho svě
domí. Otázky bylv. zprvu klidné, přátelské,aby z.
obviněného pravda lezla ven ochotně. Ale dotazy ©
byly tak důmyslně připravené, tak mistrně se kři
žovaly, že po několika odpovědech Vincenc se po
čal zakoktávati. Po dotazech následovala Hedviči
na rozvaha, sumární přehled noci sylvestrovské a
břitká kritika. Hlas opatrné panímámy byl stále.
mocnější, vyšší — až přeskakoval. >ACťsi tac
městští snědáci a pijáci zůstanou mezi sebou. Ti.
mají peněz na hospodu dost. Jaký pak ti to všecko
přineslo užitek? Beztoho si z tebe tropili šašky
anebo zkoušeli, dá-li se z tebe něco vyždímat.
Žes nemohl dříve odejet? Bodejť, to by bývala
velká urážka, kdybys byl o 11. hodině vstal, přál
nového roku a pak zmizel. Až něklerého z lěch
kumpánů potkám. já mu zazpívám takovou písn'č-.
ku, jakou ani v opeře neslyšel. Kdybych neměla já,
dal by sis jistě se svými několika tisícovkami zajít
chuť na panské zábavy a na plzeňské. Dětem jsi z
města pro radost nepřivezl n'c, leda to chlupaté
zvíře, které hyne hned po vyspání.«

Dál a dál hartusila a kárala žena pečlivá a:
střídmá, že studovaný manžel nestačil výtky a rá-
dy sledovati. Tohle všecko by ještě unesl, zítra
bude dobře zase. Ale — co v neděli? Jak jenom.
Hedviku na parádní, pohádkovitou jízdu př.prav'ti?
Lahoda chodil i následující den jako tělo bez duše..

+

V neděli byla silnice vedoucí z Balkova do
Hrachova bílá jako křída. Mrazivý den byl tchý
a slunečný. Příroda mocně vábila ven. Dvoje ele
eantní saně odpoledne se plnily na náměstí balkay- 
ském veselými výletníky. Rolničky na koňských.
postrojích zvonily netrpělivě. © Když usedla do
předních saní paní ředitelová, její manžel jí podal
krásně ustrojenou holčičku a sl'čného, menšího
chlapečka. Pak vlezl do korby sám. Vedle něho se <
usadil švakr Lepka. .. Oboje sáně za chvilku se

inteligentní milostpaní udělovala cestou moudré
mateřské pokyny: >Alfrédku, ne abys ve statku

zval v celůn tomto století ani jednou. Ať tedy 0
slavím v rodné obci počátek velkého věku dvacá
tého ve společnosti pánů tak milých. Víš, Vranko.
schystali byste mi svou návštěvou veřký svátek,
na který bych do smrti nezapomněl. V neděli by
se to dobře hodilo.c

Nejlepší znalci povahy Lahodovy pohlédli na
sebe překvapeně. jako by se tázali, zdali návrh

vrch z piva. Dva si pošeptali, že ještě Vincenc ne
pi! tolik, aby jeho rozum byl v poloze vratké.

sDěkujeme ti všichni za srdečný projev, ale od
pusť -— oblěžovati přece jenom nemíníme«, odpo
roval znovu Vranka,

aHuchu, ce jsem řekl, to platí«. zdvihl Lahoda
ukazovák s důležitým výrazem v tváři. »Nemám
rád dlouhých řečí. Dnes mi podáš ruku, že se V
neděli uvidime v Hrachově. Máš ke mně tak dale
ko jako já k tobě. Jestliže mne pro mou návštěvu
chválíte, ať zase mám příčinu pochváliti vás.« —
Statkář si přetřel čelo, pod nímž jej štípla my
šlenka. proč mluví stále jen s Vrankou, jako by
ostatní členové stolní společnosti byli jen štafáží,
přídavkem. -A vy, pane řediteli«, obracel se k
správci cukrovaru, »zajisté mne poctíte návštěvou
také. Máte roztomilé dvě dítky, které rovněž uví
tám vřele i s milostivou paní chotí vaší. A což vy,
pane účetní? V neděli si přece odpočíváte; tedy
jednou také chutě na výlet.«

Zkrátka dobrosrdečný hospodář pozval celý
stůl. Společníci se vymlouvali a omlouvali vše
lijak.

»N'koli, pánové, to byste mne urazili«, rozhořel
se Lahoda. Kdybych vaše výmluvy přijal, ještě
byste si pomyslili, že venkovský strýc něco žvanil
a nabízel jen proto, aby mluvil do větru a aby si
lacino získal sympatie. Mám vás všecky tol'k rád!
Ale neoplatile-li mi návštěvu, víckrát se mezi vá
mi neukáži -—-abyste věděli.«

Společníci se po slovech tak rázných zamlčeli.
Ticho přerušil Vranka: »Inu což o to — výlet by

saních v neděli podnikli jinam, kdyby tuhle La

Řeči Vrankovy chytli se ieště dva jiní, kterým
již také poněkud pivní pára vstoupla do mozku.
Za pět minut bylo rukou svornou a nerozdílnou
stvrzeno a násobnými sliby zpečetěno, že v neděli
dojde k nádhernému zimnímu výletu do domu mo
derního. bodrého českého Vaváka.

Lakieda se usmíval jako elektrická lampička;
v duchu si představoval,jak se budou sousedé di
viti, až k němu zavítá tak vzácné panstvo z města.
Hovořilose vesele dále, pilo se na bratrství, až do
stěnal:i dóchraptěl starý rok a s ním celé dlouhé

A

stelětí“ Statkář jel domů teprve .po druhé hodině

Já chci "ie K dítkám pana Lahody se musíš cho
vati zdvořile, Pamatuj, že to nebude jako doma.«

Ředitel se zasmál: »Myslím, že bude spíš sce
nerie opačná. Venkovští lidé své hosty obyčejně
tolik do jídla nutí.« — >Hm, to aby si našinec pří
nesl dva žaludky«, přisvědčoval švakr. »Já vím,
jak to chodí o venkovském posvícení.«

Na druhých saních referoval vždy laškovný
Vranka: »Já jsem se, přátelé, naobědval jen tak
na polovic. | Vždyť za malou hodinku budeme u

Lahoda by to snadno pokládal za urážku. Jest ně
kdy velice citlivý.«

»Jen když tam bude taky pivo«, utěšoval se
účetní, »Bez dobrého moku by hostina nestála za
nie. Však Lahoda slíbil, že objedná soudek jiného,
než jaké se v Hrachově pije. Kdybych si nějakou
bryndou pokazil žaludek. nechutnalo by mi pak
celý týden.«

No — venkovský mrazivý vzduch jest nejlep-. .
ším kuchařem«, odpovídal Vranka, halící se těsněji
do drahého kožichu. >Uv'díte, jak budou děti vybí
hat z chalup, až dojedeme, jak všecky tetky poletí
k oknu. No — Lahoda je dobrý člověk. má srdce
ze zlata. Proto si také od nás pocty zaslouží.«

»Hm, však také podnikáme k vůli němu kus
obětí. Kdyby tak věděl, co nás stojí tohle svezení!
Fiakři si opravdu dovedou hodně napočítat, když
seznají, že jejich služeb naš'nec velice potřebuje.
Ale co na tom -- každá zábava něco stojí a Laho
da nám pomůže nésti útraty. Ať má radosti«

Za veselé nálady došoupaly se saně k první
chalupě hrachovské. Když se blížil jeden stařec
s dýmkou v ústech, zastavily. »Prosím vás. příteli.
kde je tady hospodářství Lahodovo?« ozval se ze
saní dotaz. -- »To musíte jet ještě hodný kus až
tamhle k rybníku a pak se zatočit na levo«, uka
zoval strýc troubeleni. Koně zabodli kopyta do ky
prého sněhu znovu a uháněli po mírném svahu
rychle.

>Prosím vás, kmotříčku, s kým jste to mluvil?«
tázala se zvědavá slařena.

»I kdož ví, nejsem tak zvědavý. Jsou to bezpo
chyby nějací snědáci z města. K Lahodovi jistě ne
přijíždějí. aby mu darovali pytel mouky anebo půl
selete.<

Oboje saně zastavily u rybníčka, na jehož na
zelenalém ledě rejdila mládež. »Hochu, kde pak
tady říkají u Lahodů?. ptal se účetní. — »Tamhle,
co běhá ten černý pes«, zdvihl chlapec ukazováček.
Panstvo kus popojelo. »Hm, tohle že je statek?
prohodil nedůvěřivě Lepka, když z korby vylézal.
U okna se objevily dvě hlavy, ale nikdo nepřichá
zel vítat. Zato černý pejsek dorážel, až se obě děti
chytlv paní ředitelové za sukně. Konečně vyšla
na dvorek mladá dívka. »Bydlí tady pan statkář
Lahoda?< .

sLahoda jo — to je tatínek, ale nám do statku
schází ještě mnoho«, prohodila nedbale. Ale vy
asi jste chtěli jet do statku. Ten Lahoda je můj
druhý strýček a má stavení až tamhle na kraji.
Ani nevím, nejedete-li nadarmo. Viděla jsem před
chvílí, jak šel na toulku k lesu.«



>No -- tohle by bylo pěkné nadělení«,
„si účetní, když celá společnost znovu se cpala do
saní.
- „aJen buď bez starosti«, mávl rukou oficiál. >To
ještě neznáš Vincu, to je pravý český Vavák. Ten
že by zapomněl na to, o čem před několika dny
mluvil celé tři hodiny ?«

Konečně stanuly saně před skutečným statkem
Lahodovým. Vítal je pouze slabý dým, vystupují
<í ze začazeného komínu. >Kdo teda půjde první?«
„obrátil se na společnost ředitel, když se dvéře 0
bytné budovy neotvíraly. Bál se, aby nějaký hafan
„neukousl jeho chlapci celého lýtka. >I vždyť se
snad někdo ukáže, tady přece není zakletý zámek«,
odpověděl Vranka. Když se půl minuty marně če
kalo, pokročil Vranka vpřed. Ale hned proti němu
„vyrazil hafan veliký jako tele s tlamou velice hru
bou. Jemu začal přizvukovati tenor hafálka malé
ho. Ředitel znovu rychle ukrýval děti do korby.
V tom se šourala po dlážkách, vedoucích ke dve
-řím, vrásčitá, shrberá stařena. »Panímámo, jest
-nan Lahoda doma?

Stařena se zamračila a odpověděla krátce: >Ale
„odešel, že ani sama nevím, kam. Já vám ho shánět
nebudu. Však ho v městě zas někdy najdete.« Pak
teprve začala odháněti psy, kteří div již nechrap

JĚěli.
-- Vážené společnosti stahovala se hrdla, Paní ře
-ditelové v černém obrví třásly se slzy. »Tady tak
-hle stát nemůžeme«, upozornil oficiál, ukazuje, jak
se sbíhají zvědavé děti i dospělí, aby celou vý

„pravu důkladně prohlédli.
sHonem zpálky přes celou vesnici! pošeptal

uvážlivý ředitel oběma majitelům bičů. Společnost
„odjížděla rychle; domácí lid tu se usmíval, tam
zas dělal ud'vené cbličeje. Po cestě Afrédek bre
čel: >Mně už je zimat« A Otylka: »Já bych už
jedla, mám hlad.c

+No —-namautě, takhle rovnou do Balkova pře
„ce nemůžeme, poznamenal Lepka. >Sám bych
něco rád pojedl. © Až dojedeme do Luštic, musí
býti v hospodě zastávka. ©Vždyť by na nás v
Balkově každý civěl. proč se vracíme tak záhy.

Návrh ten nalezl hlučný souhlas ostatních. V
Lušticích řekl šenkýř, že už je dávno po obědě a
že nic teplého nemá. >Kde pak tolik panstva! To
by se mi musilo napřed ohlásitl« Vyňal však ze
své zásobárav buřty ctihodného stáří, jejichž po
-vrch nabýval již barvy bronzové. Také přinesl je
ště starší syrečky, které barvou zelenavě ryšavou
upormínaly tolik na ryzce, a pak tvrdé homolky.

Smutná bvla hostina při vyčpělé bryndě. Ře
„ditel se ptal hospodského, nemá-li ostré struhadlo,
aby proměnil homolky v prášek. protože prý by
st na nich vylámal zuby i krokodil. Za půl hodny
Otylka stýskala, že jest jí špatně. Po ní začal ho
řekovati hltavý Alfrédek. Dobrá matka je vyvedla
na dvůr a za chvílř se vrátila s dítkami již jako
s rekonvalescenty; děti měly tvářičky jako z per
gamenu, střídala se v nich bledá barva se zele
nou. Za večerních stínů dvoje saně dojely do mě
sta.

Když společnost vyhopkovala, poznamenal ře
ditel: +Pořád nás Lahoda ujišťoval, jak budeme
překvapení. A věru — schystal nám překvapení
větší než jsme mohli tušiti, A tuhle pan oficiál po
řád tolik chválil!

Oficiál se krčil zahanbeně a za chvilku pozna
menal: +V tomhle má nejspíš prsty Lahodova žena.
Ta je rázná jako Vlasta. Kdybychom byli Lahodu
při zábavě nuczdrželi. možná. že všecko dopadlo
jináč. .

Když se za měsíc setkal Vranka s Lahodou.
spustil trpké výčitky.

»Ale vždyť jsení přece psal, že není možná, že
moje Žena stímě .. „<

že jsne ho posud neobdrželi.«

Prodá se dům
v Hradci Králové, rohový, na nábřeží v asanaci
m obydlený, sluneční strana. Velice levné. —

Adresu poví adm. t. hatu.

Páperky.
„Vzdělávejte se paliticky, jen politické uvědomění

a samostatné osvícené postřehy dovedou zabrániti ná
rodnímu počkození: Tak se volalo a týdně ceské čí
nářstvo hltalo sta nových a nových politických úvod
nikův. Ale politické informace a názory jsou pojmy ve
lice kaucukovitými:; jejich útvary závisí na stupní inte
ligence na. lemperamiciu. na různých snahách hospo
dářských a Fuhurních. na velikosti sebedůvěry | atd.
Prota ony úvodníky znamenaly každý týden násobný
vzájemný boj. Průměrný volič buď přísahal na neomyl
nost politisování listu sve strany anebo byl celý zma
ten. Dle toho se dostavily praktické výsledky. —Proto
nyní hledá se pro náred záchrana v opačném hesle:
»Ustaňte již konečně v politické svévoli! Potřebujeme
řad ukázněných, poslušnosti k ústřednímu sboru, před
stavujícímu národní autoritu! Kdo se proviní pronáše
ním samostatných názorů, Skodí národnímu celku, roz
ptvluje šiky pevně sevřené.« — Průprava k nejširšímu

smrti právě v moři politisování,


Před třicety lety jsme skýchali: »Svatováclavské
náměstí, posvátný Vyšehrad, zlatá Praha, Karlův most«.
Nyní slyšíme: »Václavák, Karlák, represenlák« akl.
Taková změna rázvosloví jest na pohled malicherná.
ale ve skutečnosti svědčí o velikém úpadku národního
citu, o lhostejnosti k symbolům. Kdyby tak začal titulo
vati drahá a posvátná místa česká cizinec, hned by se
ozývaly rozjitřené protesty právě z úst těch, která s
překvapující otrlostí sit zvykla na nevkusné přezdívky
dobrovolně. O národní protesty a manifestace totiž u
nás nebylo nikdy nouze ani tam, kde srdce byho úplně
chladné. Ale veřejná prohlášení ještě nejsou fotografií
nitra.

+

„Mládež soustavně zanedbáváme. Ubozí broučkové
potřebují zvláštních čítáren, jest nutno rozmnožiti dět
ská hřiště, poskytněme dorostu více příležitosti k pě
stování umění, tělocviku a důmyslných her.. — Pravdou
zůstává, že o školní dítě nebylo u nás postaráno nikdy
tak pečlivě jako v lelech nynějších. Nikdy ve sloletích
minulých, pokud český národ trvá, neměly děti tolik
příležitosti k uslechtilému zaměstnání. Ale — jsou opu
štěny i tv pěkné hry, kterým se věnovala mládež 0
becně a radostně bez demluv lidí starších před půlsto
letím. Mládež odvykla zábavám, které vyžadují pře
mýšlení a tříbí vkns. Misto toho ozývá se pronikavé
vřískání, sykavý hvizdet z úst, v kterých před chvílí
dýmala cigareta. Pak se čte detektivka a kritisuje se
blograf. -- Kde nadšení v srdci usnulo. tam technické
rady a pokyny zástupců ušlechtikého sportu zmohou ve
lice málo. Olupuje-li prosalcké okoMko mládí chlapce
již desítiletého, tam nečekej náklonnosti k zábavám,
vyhrazeným hřejivé dětské naivnosti.
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OLE STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Josef Jelínek,
mydlář v Hradci králové (na pedsíni).
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VeledůstoJnéma
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje ol dopo
raějlti veškeré kostelní nádoby «
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
aviony, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci s
v ohni slatí a atříbři nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

ředměty neb výkresy zasílá nau
Řárku franko bez závaznosti koupě.
Všese posílá posvěcené| Prdes ruční

Sklad vaškerých slatých a stříbrných klemoti, jako: řetězů,
madonek, křížků, prstýnků, náramků atd. 1: Notářské
pratemy, tabatěrky, jídolní náčiní ze utříbrapravého

čínského všdy na skladě.
Stare zlato, stříbro a drahokamy kupuje za mejrysří cemu

JAN STANĚK,
pasíř a oluelenr

Praha-1.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přisešný zmalec c. k. zemského trestního soudu.
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DoChlumce. Úidl

okolí!
Kancelář zemř. zdejšího

advokáta Ora. V. Vordrena
byla tyto dny znovu otevře
na a pravidelné úřadování
zavedeno za účasti dřívější

: ho úřednictva.

Právní agendu kanceléře
povedou:p.JUDr.Jos.Czurba,
advokát z Hradce Králové a
p. JUDr.Miloš Kalka, advokát
z Hradce Králové.
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellokci
nejnovějších draků pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i ta- i cizo

zemských.v
Cetná usmání zvláštěz krabů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!

:
O
O
© Velejemné látky na taláry.
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Na veškeré zástavy
které už do konce měn.listopadu
1916 propadly, odbýváse(dlec.k.místo
držitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zastavarné královéhradecké
(v místnostech zastavárny) v sobotu dae
27. ledna 1917. Začáteko 9. hod.ranní.

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 2Ď. ledna
1917 do půl J. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývatise budedruhá dražba v nobotu
dne 3. února 1917.

Každý, kdo se chce vyvarovali placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokujo lístky zástavní
do13. lednat. r. V pátek před draž=
bou a v den dražby sc neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

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.

pSTEMČOROCHA CHO
© s
sd o bo.z Kostelní |vp 1< A
© Z

>* paramenta |:
čš apoikové prapory. 6
«4| církevní načiní, křížové cesty, celá [vě
© zařízení kostelů atd. v každém prove- a
© dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává s. >č| © JOSEF VEND, |
s odborný závod 5)
Gř| v Jabloném nad Orlici. |
č Hotové zboží zasílá se na ukázku. ©

% Rozpočty,nákresy neb ceníky franko. z
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Cís.král. priv. banka
pro země rakouské

v Hradci Králové
Akciový kapitál kor. 130 milionů.

Ústředna ve Vídni.
Paříž. Praha. Štýrský Hradec. Londýn.
Plzeň, Liberec, Teplice, Smíchov,Karlín, Výprty, Aš, Kraslice,Jáchymov,

Krásná Lipa, Baden u Vídně, Solnohrady, Linec, Innomosti,
Bělehrad (Srbsko), Dombrova (Polsko).

Podružné ústavy:
Uherské eskontní a směnárenská banka. Akciovýkapitál

K 65 mil. — Budapešt, Prešpurk, Rjeka, Temešvár, Košice,Bra
šov, Kluž;

Srbská úvěrní banka. Akc. kap. Frs. 5 mil. — Bělehrad,Šabac;
Rumunská úvěrní banka. Akc. kap. Frs. 20 mil. —Bukurešť,

Braila, Galac, Konstanca, Jassy;

Chorvatská eskontní banka. Akc. kap. K 14 mil. — Záhřeb,
Osijek, Petrinja, Vinkovce, Bosenský Brod;

Německá směnárenská banka ve Frankfurtě n. Moh.
Akc. kap. M 15 mil.

Maličskálidová banka pro hospodářství a obchod ve
Lvově. Akc. kap. M 5 mil.

C. k. priv. rakouská ústřední banka pro úvěr pozem
kový ve Vídni. Akc. kap. K 10 mil.;

Uherská všeobecná dopravní banka. Akc.kap.K 10 mil—
Budapešt, Rjeka, Terst;

Rakouská amoběliémí banka ve Vidni. Akcicovýkapitálmil.

Veškeré obchody bankovní,
kursovní, transakce průmyslové.

T
tor: JeselPolák,
dno jezdíšváš
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' Odpověď čtyřdohodě.o -8 2.. . -a
. Český národ osvědčil v době kgitické neodfvěj
hou věrnost. Po uveřejnění noty čtyrdohody red
akče“sWár. Listů: 16. ledna napsala táto slova:
- sAsi před půldruhým rokem vydal Masaryk

manifest, v němž prý jménem Čechů projevoval
sympatie čtyřdohodovým mocnostem, přes jejich
nevýhodnou válečnou skuaci a zároveň vyslovil
přání*aby se. Čechům dostalo podobného postave
ni. jaké zaujímají Srbové.
< "0 několik:měsíců' později bylo celé Srbsko za

bráno našimi vojsky a přátelé čtyřdohodyý neuč'
mili nijakého -vážného kroku k jehozáchraně, Srb
ská dynástie a vláda musejí od té doby putovati
v cizině od města k městu a musejí se doprošovati
finančních prostředků na svojí výživu. n
- ".Nevíme, zda Masaryk po rozvratu srbského stá
tu chová i nadál: přání výše zmíněné.

Nový projev čtyřdohody nutí nás však, aby
chem přemýšleli o otázce, jaký by byl osud če
ského státu, zřízeného čtyřdohodou uprostřed 70
milonů Němců střední Evropy; vždyť skutečnosti
dokázaly nám již dávno, že se čtyřdohodě napro
"kto nejedná o zájmy matých národů. jinak museli
by záčíti Angličané u Irska, Rusové u Finska, Ha
lové při stotisících Slovinců, kteří v této době ne
mali žádných práv a jsou utiskování.

-. Jak čtyřdohodové mocnosti pečují o své. jižní
"přájkje, viděli jsme na oněch nešťastných českých
Jidech. kteří ve svémzaslepení. doufali, že musejí
bojovati v řadách čtyřdohody a kteří společně 5
ermochy, Marokánci a jinými skupinami „vydání
byli bez rojlosti nepřátelskému oňní, aby připravíh
půdu pro akce vlastních čtyřdohodových vojsk.

(rozkvětupro svůj národ, vímevšak, že jest to

již dávno SW nevědšli, darazajé námie$ud Srbska
nebo ubohého Řecka, a proto hledáme svoji sHu a
budoucnost jen v Rakousku a jsme spdlečně s o

vůle, šťastně skončenou válkou zajistit Rakousko
Uherskutmoca rozkvět. © o

7 To budiž odpovědí českého národa na pokry
tecký prajev čtyřdohody.«

".Dr. Hrubán napsal prostějovskému pořadatel
stvu slavnostní akademie na oslavu nastoupení na

o frázích a jalových slibech čtyřdohody: +Je to ne

Hše a osobováním si práv, která náleží výhradně

sjediocena jednomyslně a slavně před celým svě
(tem prohlásila, že stojí na půdě říše a staroslavné
dynastie Habsburské. Ať Anglie osvobodí napřed
katolický národ Irů, ruská vláda ať osvobodí kato
tické Poláky a Ukrajince. Tam ať konají svoji po

-yinnost k »menším národům«. Nás nepomatou a
masvedoul Český národ touží :po samostatnosti a
„dogábnoutijí chce, jakoži veškerých ostatních
práv svých, jsa výhradně věren starému národní

„mu programu v rámci říše rakouské a oddán staro

V Hradci Králové, dne 19, ledna 1917.

katolických Čechů, a zároveň plamenným prote

přímná a nehynoucí věrnost císaři a našemu české
mu králi Karlovi, jehož Bůh chraň a"zachovej a
nevydávejjej v ruce nepřátel!Český náš lid zůsta
ne věren svému heslu: »Vše pro Boha, vlast a
králel«

dána z kruhů českých celá řada.. Jsou to důkazy

neochvějného rakouskéhe patriotigmnu.

Průběh války.
Proti Rumunsku. Konečným výsledkem

těžkých bojů v Rumunsku jest ústup Rusů za
Dunaj a Dolní Seret celým jejich levým křídlem.
Přes velkou nepohodu dobylo turecké vojsko
pod nejdolejším Seretem vsi Vadeni, v níš Ru
sové ztratili poslední ovůj bod jižně od řeky.
Teprve severovýchodně od Focsanů drží se do

sud Rusové na Putně, pravém přítoku Seretu.
Pevnost Galae nalézá se besproatředně v nej
prudší dělostřelbě. Četnéznámky nasvědůují, že
vrchní velitelství ruské se ještě nerozbodlo,

knížete Josefa bylo spojeneckým vojům čelítisilnýmprotiútokům, teré Rusové a Rumuni
provedli severně od údolí Susity. — V dohodo

snsd až za Prut. Tito provedli útok z předmostního postavení u Fundení, ele tense shrou
til v palbětam stojících německých vojsk. —

Dle válešného tiskového stanu pronikajívojska
armády arcivévody Josefa k Trotusua Seretu
sa nejohtížnějšího počasí. Doprava děl jest
možna až po odházení sněhu. Mnohdy nutno
spouštět děla na provazích do roklí a zase je

ftahovat. Postup děje ae namnoze v| . pralesy a
by gtřeliva a potravin riutejí se přenášet

Ba doj 09 PPiromo mojej we P
Na mmské frontě ve vlastním Rusku o

činnost, kterou Rusové
vyvíjeli na různých místech, ohtíce ulehčlti

a Petrohradě musil býti vyhléšen stav obležení,
rotože — obouměstech docházelo k velkým
ouřim. — Válečný tiskový stan adělůje, že

ruské. odlehčovací ofensiva, podniknutáv oblasti
Rigy a Mitavy na frontě 100 km, stroskotale.

- Na italském bojišti na krasské frontě jest
občas silnější dělostřelba. Na dolomitské frontě
na Velkém. Lagazuovi vyhodili naši do povětří
okalní spojku srezi svým a nepřátelským po

stavením.
Ud Soluně není nie zvláštního. Zprávy ne

telské o mákedonském bojišti se rozcházejí:
e jedašeh třeba fromtu tuto sesíliti, dle jiných

pro další vedení postrádá významu.
Na sápadním bojišti zuří zvlášt dělostře

lecké a hlídkové boje na různých místech.

© Insertypočítejí se levně.
Obnova vrhĚÍ v pátek v poledne.Ž

Nová nota Řecku. Čtyřdohoda opětně žádá
kontrolu nad poštou a telegrafem, již po udá
lostech 1. a 2. prosince ztratily. Dále žádá pro
puštění Venizelovců, aby dáno bylo odškodnění
sa všecky osoby sahynulé 1. a 2. prosinse, a
aby podrobně splněny byly všecky podmínky
dřívějšími notami stanovené. :

Další nota mírová. Wileon ještě během
tohoto měsíce předloží prý zvláštní notu ústřed
ním a čtyřdohodovým státům. Wilson považuje
prý nynější dobu za příznivou atmosfréru pro
mír.

Politický přehled.
0 parlamentu uvažuje ve »Venkově« nášpřední historikprofesor dr. Goll. Praví, že se

vládne absolutně a přece ústavně. Vládno se
bez parlamentu, ale dle $ 14. státních základ
nfeh zákonů, z čehož dovozuje, že ústavu za
chránil nám tento $ 14. — Chce-li nynější mi

nisterstvo zjednati předpoklady pro obnoveníústavních poměrů, nemůže samo ušiti a zneužiti
k tomu paragrafu 14., zejména nemůfe provéstí
uvláštní postavení Haliče a vyloučiti poslance

haličské ne saěmovnyposlneské členyze.eněmovny panské — před parlameniem,
před svoláním jeho.
-U ministerského předsedy br. Clam
Martinice dne 12. lédna rokovalo představen

stvo kého svazu mimo jiné o svolání Hiské
rady a o změně jednacího řádu. Den před tím
vyjednávali = hr. Clám-Martinícem zástupcové
německého národního svazu.

Nařízením úřadu pro lidovou výšivů
ze dne 14.ledna t.r. má se přizpůsobiti tusem
ská výroba měsle a vepřového gádla účelům
všeobssného zásobování a zjednati základy, aby
v případě potřeby též převařené máslo, sýr a
suchý sýr tuzemské výroby byly podrobený
státní úpravě obohodu.

Nová berní a tarifní opatření na drahách.
Císařským uařízením zvyšují se popletkové
sasby daně z jízdních lístků pro hlavní dráhy
celkem z 12 na 29%,, v dopravě © Uhrami.
Bosnou a Hercegovinou z 10 na 18*/,, promíst
mí dráhy ze 6 na 10%, a pro malodráhy se 8
na 5'/, Zároveň savádí se daň ze savazadel

odle stejných zásad jako daň a jízdních lístků.
ésledkem této dopravní daně nynější osobní

at včetně s dosavadní daní s jísdníchlMstků,zvyšují se průměrně o 80'/,, počítaje v to
„svýšenou daň z jísdních lístků.

V Uhrách die hr. Batthyanyho jest dnes
ro oposici hlavní věcí boj v zájmu země a
idu. Hr. Tieza stojí prý už několik roků v cestě

politiekým ollům, které by uherskému lidu za
ručily spravedlivé volební právo, které se mu
nyní nesmí dále odpirati. — Maďarské listy
prozrazují, že hr. Tisza mnoho upustil ze svého
původního stanoviska a že je ochoten přistou
piti na tak zv. vyrovnávací provisorium.I v ji
ných věcech přispůsobil se prý už požadavkům

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA
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Akciovýkapitál K 80,000.000-—

tekouským. — Oposičul listy uliné agitují proti
vládě a chopily se zvlášť d.dávkové aféry taj
ného rady Gabriela Daniela doufajíce, že tento
-skandál uspíší pád ministorstva.

Polská státní rada 'pro obsazené území
Jost už sestavena. Jsou v nf stoupenci všech
'etran, hlavně konservativci. Z německé okupace
jest patnáct členů, z rakouské deset. Při polské
státní radě bude komisarem Rakouska tajný
rada baron Konopka.

„V praském sněmu mluvenomnohoo od
„mítnutí mírové nabidky čťyřdohodou a že nutno
"bojovati dále. Ministr financí podal rozpočet a
"adůraznil, že státní hospodářství také po válce

„bude nutno říditi z užšího hlediska s větší
| Šetrností, protože Němci nejsou vle dosti bohati,
aby jinak hospodařili. Hlavní věcí je; aby Němci
„válku vyhráli, pravil ministr. ©

Rodina po válce.
7 (14) V této povánoční době slaví naše církev
památku řod'ny Páně, svátek to nový, nedávno
založený, jako by cítila, čeho naše doba nejvíce po
třebuje a jako by chtěla říci: Vizte svatou rodinu,
to je váš příklad, váš vzor, vaše zrcadlo, v němž

„se máte zhlížeti a to zvláště v této době, kdy po
měry občanské společnosti jsou uvolněny, kdy ro
dinný život, tato základní jednotka všeho podtu,
trpi. Již před válkou byl všeobecně citěný nedo
statek a stesk, -že přes všecku kulturu, přes hu
mánní ústavy, jež moderní Společnost na útraty
poplatnictva v život vyvolala, přes blahobyt v
němž lidstvo žilo, není pravého Štěstí na světě ani
v srdcích lidských, tím méně v rodinách, obcích,
národech a že místo Kristova zákona lásky a milo
srdenství jen povrch společenských zjevů zachoval
jisté pozlátko lidumilství, jinak však že sobectví a
bezohlednost k bližnímu není o nic menší než byla
a Je v pohanství. Válka to ukázala; sotvaže vlády,
zaměstnány jinde, nemohly ideálnímu odvětví lid
ského Života věnovati dostatečnou ©pozornost,
sotvaže na obzoru ukázal se boj o existenci a ča
sné potřeby, již také probudila se v srdcích od
křesťanštělých ta pohanská lakota, hamižnost, špi
navá ziskuchtivost a společenská ©bezohlednost.
Lidé jako by odhodili pojednou všecky | ctnosti,
staleté tradice a plody křesťanské kultury, ženou
se za modlou, která pomalu již přestává platiti.

Nemá-li nynější křesťanská společnost evrop
ských národů po válce úplně zabřednouti a uto
nouti ve vlastní bídě, třeba, aby se poznala ve
svém základě a zrevidovala své jednotky, t. j.
rodiny.

Co je rodina? — Poměr nejen manželů k sobě,
rodičů k dětem a naopak, ale i všech příslušníků
navzájem k sobě a ke své hlavě. Že manželský
život byl porušen před válkou, to patrno z těch
mnahých hlasů, jež teprve v posledních deseti le
tech troufale se ozývaly a volaly po rozlučitel
nosti katol. manželství; zajisté nejlepší to důkaz.
Že tu nebylo vše, jak mělo býti a že ty neblahé
zjevy teprv poslední doba zplodila. Přirozeno;
chybí-li mravní zákony křesť. víry v srdcích, chy
bí i v rodinách a nepřinášejí-li si do manželství
oba, jak muž tak žena, ten mravní fond, bez ně

jeví se mraky na tom manželském nebi, nikoli
mráčky všedního života, jež zmizí a nebe snad je
jasnějším, než dříve, ale mraky, jež jako pytel visí
nad rodinou a pospolitý život nadobro otráví.

Před válkou byly poměry smutné a musil by
to býti opravdu zázrak, kdyby se po válce pod
statně zlepšily. Lidé, kteří by se byli nikdy k man
Zelství neodhodlali, kdyby nebylo vyživovací pod
pory, nebudou valně šťastnými, zvláště až tato
podpora přestane a tvrdá skutečnost zaklepe na
dveře chudých domácností. Mnoho našich žen
své povinnosti za frontou věrně plnilo, jim máme
co vděčiti. že hospodářství, řemesla, živnosti a
rodiny se zachovaly a jen v míře poměrům přimě

řené byly postiženy. © Ná. ně upřeny | jsou
zraky národa, jak se zachovají, až muži jejich.těž
ce postižení se vrátí k domácímu krbu a nebudou
míti buď sílya schopnosti, nebo s počátku snad
ani chuti k pravidelnému zaměstnání, aby byly.
věrnými strážkyněmí domácího krbu,- milosrdný
mi sestrami svých mužů a střážnými anděli svých
rodin. Jestliže se i ony oddají jakési ochablé re
Signaci,duševní a mravní léthargii, pak běda ro
dinám, běda křesťanskýmnárodům! M

Před válkou, kdy lidstvo jen z jakési bujnosti
volalo po nápravě a kdy nepovolaní lékaři nábí
zeli rozličné léky k společenskému ozdravění, byl
tu jeden, jenž podal správhou diagnosu a předepsal
opravdu a jedině účinný lék svým: »Obnoviti vše
cko v Kristu«, t. j. návratem ke křesťanské víře,
Kristově morálce a staré, osvědčené kázni. Co u
činí lidé po válce, jest ovšem jéjich věcí. Prohléd
nou-li a vrátí-li se ke Kristu, od něhož se odvrátili,
pak musí začíti nejdříve doma. t. j. v $rdci vlást
ním a vevlastní rodině, začiti o jedničky.

K rodině patří děti; dnes vede se stížnost na
dětskou nekázeň, myslím však, že to ještě néní

drží děti pevně v rukou; ale odrostlá mládež vzbu
zuje obavy, neboť nemine téměř dne, aby no
viny nepřinesly nějakou smutnou ukázku klacko
vitosti nebo dokonce zdivočilosti.. Či slyšel kdy

zločinných, aby dcery přišly,.do vyšetřování pro
zavraždění matky, pro loupež a pod.? Byly vždy
výstřelky mezi mládeží, ale aby výrostek zavlékl
dítě, je znásilnil a před soudem se hájil slovy: >To
je má věc, po tom nikomu ničeho není«, to zde
snad ještě nebylo. '

Falešná humanita, kterow zplodil falešný po
krok, patrně zkrachovala, kůyž še volá po holi.
když se starším lidem dává právo. nezbednost
mládeže nyní ve válce hned na místě ztrestati,
když se hospody, trafiky a kinemátografy před
mládeží uzavírají. Není však již trochu pozdě dnes,
kdy jsme všichni tou zaslepenou humanitou jaksi
již zastrašení, kdy se neodvažujeme veřejně vy
stoupiti, aby nás mladý dareba nebo jeho maminka
nehnala před soud, jak tomu kdysi bývalo? Nikdy
nemělo heslo: >Co tě nepálí, nehas« více přívržen
ců, jako mezi námi v poslední době, kdy zodpověd
né autority ze strachu před opletáním se dělaly,
jako by neviděly. Nyní teprve poznáváme, že jsme
nebyli s tou výchovou mládeže jak školní, tak
škole odrostlé, na pravé cestě a bude třeba, aby
chom obrátili. Dříve však, aby nám k tomu byla
propůjčena dostatečná opora. Kdo se bude veřej
nosti obětovati, není-li od ní podporován? I těch
nejšlechetnějších zmocní se tupá resignace nad
Stavem věcí, že si pravidelně ulehčují slovy: »Co
si udělají, to budou míti.« V první řadě však musí
rodiče sami konati svou povinnost, neujímati se
dětí proti škole a zákonu, spíš oba tyto činitele
podporovati a hlavně musí odpadnouti systém
zbožňování drobotiny, jakého naši rodiče neznali
a měli nás také rádi. K rodině patří také ti, kdo
mají na spolužití v ní právo, kdo vlastní rodiny
založiti si nemohli nebo nechtěli. tedy příbuzní vů

hospodářské ari po stránce

— společné domácnosti s hospodářem dnes se vy
hýbají, bud' do měst se stěhujíce, nebo samostatné
příbytky si stavíce.
chvíle spojují. Je to světová válka, která staré s
mladými sblížila a bylo by Jen štěstím rodinného

Staří mohou dáti mnohou dobrou radu a mnohou
cizí sílu nahraditi když se s nimi jedná tak, jak
tomu kdysi bývalo a jak předpisy čtvrtého Božího
přikázání velí,

T čeládka a služebnictvo vůbec patří k rodině
a vyplatí se vždy, jestliže se za členy rodiny po
važuje, neboť jen uznalý, hodný a spravedlivý pán
má hodné, poctivé a věrné služebníky. Kde se tito
považují za obtížnou přítěž, které dlužno se zbaviti,

2 Telsfon čs 111
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když jen trochu možno, kde služebnictvo- pozůsta
věno je samosobě 'a nikdo se aestará, do jakých
společnosti chodí, s kým potěr a přátelství udržu
je, co čte a jak se baví, dostavf-li-se jen v určitý
čas do práce, tam“je čizincem a dle toho se i
chová, o :

Válkavyrovnala Společenský něpoměr, ve 'vo
jenské službě jsou si vš'ckni - pokud nějsou před
stavenými -—rovni; ba nainnůze se poměr| 0
brátil, z pánů stali se padřízenía naopak.Td'ne
zůstanebezjistýchnásledkůa nebudebez:zajímá
vosti pozorovati, jak se budoucnost bude utvářeti.

Mužský služebný „personáj téměř. vymízel;
vrátí se však, jenže nejisto, s jakými nároky, plá
ny a snahami. Jak účinně mohly. by i tu zasáhnouti
nábožensko-mravní zásady křesťanské, kdyby jch
ovšembylo dbáno! | ženská otázka stanese akut
ní, poněvadž snad dvě třetiny služék následkem
těžkého boje životního z rodin byly propuštěny a
musily si hledati obživy v. samostatrých postave
ních jako ošetřovatelky v nemocnicích, ve voj. to
várnách a j. Budou na samostatný způsob -obživy

„poukázány i po -válce, což přirozeně otázku Žen
skou pošine do popředí a ženy budou chtít -míti
nejen povinnosti, ale i práva. Rodinný život utrpí,
proto tím více vynikne hodnota té mravní jednot
ky, jíž je a zůstane rodina a lidstvo nepochopí svůj
úkol lépe, než když zase začne od jedničky a
vrátí se k svému ideálu, sv. Rodině Páně, neboť
nikdo nemůže.lepšího základu. položiti,než, je
Kristus.

= —

Právě nyní mají s péčí stupňovanou doka
zovati všichni národové rakouští, že dovedou
žíti svorně jako jedna rodina a cdpovídati tak
na neupřímné sosvobozovací« fráze čtyřdohody.
Vždyť také všichni nesou stejně břímě doby
obtížné.

Ale jistá část nacicnální žurnalistiky i v ta—
kových vážných okamžicích projevuje tužby tak
stranické, že by důrazně protestovala, kdyby
někd» jiný vztýčil tatáž hesla proti táboru její
mu. Po čem touží český lid pro dobu mírovou,
to požadují i všecky národy menší a — poža
dovati musí, není li jim jejich existence lho
stejná. Chceme t+, ©»jest naším právem přiro
zeným a co nelze odbývati anebo v jiném světle

| ukazovati žádnou, sebe umělejší sofistikou.
| Jestliže český lid nemůže dosáhnouti stejných
" práv e národy jinými tam, kde tvoří menšinu,

chce si zabezpečíti rovnoprávnost aspoň v kme
nové vlasti, ve které bydlí od pradávna. Opráv
něnost českého stanoviska jest tedy zoela jasná.
Proč tedy právě nyní umě.kované opravy a
kritiky.

Vídeňská »Reichapnste odvažuje se tak
daleko, že se táže, vzdali to pro český národ
slovanského jazyka opravdu bylo tak veliké
Štěstí, že mu jazyk jeho byl zachován.« — Od
povídáme, že takovou záchranu považuje a po
važovati musí za neocenitelný poklad každý

| národ, v němž přirozený cit nebyl zkorumpo
: ván zoela. Láska k rodné řeči není výronem

vrtošivého rozmaru, souvisí těsně s otázkou
;oharakteru. Jestliže záchrana naší řeči nebyla

zvláštním štěstím, proč jiní národové obeoně
| tolik pro právo svého jazyka horují? Proč sama

»Reicheposte pochvaluje národní úsilí Poláků,
Finů, Ukrajinců a jiných? I kdyby sebe menší
německý ostrov mezi jiným četným národem
vymizel, rozhodně by se neodvážila říci, že se
nestalo zvláštní neštěstí.

Bylo by tedy lhostejno, kdyby vymizela řeč
národa sedmimilionového? Tento národ vyspěl
ve vědách, umění a v hospodářetví tak, že snu
těží zdatněs nejosvícenějšíminárody. Tím opiše
tedy český lid zaslouží. aby jeho evéráz byl
zachován. Vždyť právě jeho odlišný charakter



jej žil k tak ntkvělým:výtrorům umělec
kým, kterýmso-obdivuje i cížina zámořeká.

Josté kruhy musí sidále uyédumiti, Ženáš
„národ nebyl přičleněn k -této říši. jako pudma
"něný lid barbarský, jehož útočn st bylo by p:
"třebí zkrotiti ujařmením. Vždyť se alal r. 1520
'gcela dobrovolně epolutvůrcem této veléřiš.,
dyž mu byla jeho práva zaručena. Ale »Rrich«
-poste snaží se kalití vodu svfistikou. Prý v naší
zemi. se nemají nazývati jen Čechové českým.

národem (sdie běhmieche Natione) Čechové
-protestují proti slovu »čechische a reklamuji
"název stLóhmieche prý proto, aby odpírali če:
kým Němoůmrovnoprávnst, aby je anižovali
-na národ podřízeného řáďu. Němci v Čechách
'však: také náležejí k »tohmieche Natinn.« —
Ale komu tohle přišlo na myel? Vždyť přece
sami Němci z Čech nechtějí býti nazýváni
»Běhmene. Jistě by se ozvali důrazně, až by je
kdokali jmenoval »D:e běhmische Nation.e A'v
„vídeňský list soudí, 2+ téměř hravá budou ná

rodnostní nesnáze v Čecháchrozřešeny, jakmi:e-pod pojem +Běhmen«, »bůhrmischra Volke, »běh
(měřeche Natřone chrne vláda Č oby i Němcedohromady.-©

. Prastarý význam sběhmischamá svou plat
nost utvrzenu dlouhými věky. A'e »Raichapnat«
ptňe: »U-pokojívé usp-řádání českého problému
může vyrůsti jen z půdy poznání a přesvěd.
čení, že nikoliv jedna z obou národních strau,
nýbrž obě tvoří sběhmische Natiane. Pisatel
mluví proti právům českého sněmu a ústev
nosti v naší zemi. Kárá náš národ, proč nemá
porozumění pro státoprávní zařízení a zvyklosti
uherské; a přece prý Č chové snaží se zaváděti
zrovna takové poměry a to na úkor Němců.
»Reichspvste docela vytýká, že prý vlády činí
z Čechů lid privilegovaný; prý mají úřady ne
erovnalust tu napraviti, Docela tvrdí, že jádro
Seského lidu Čechách tvoří poslovanění
Němci.

Není potřebí řádky tak nespravedlivé od
rážeti zvláštní polemikou. Vždyťskutečnoat mluví

"sama velice zřetelně. A že citovaný list usiluje
o zvýšenía ulvrzení nadpráví jiných nad čes
kým lide, vysvítá z celého článku, otištěného
"dne 9. ledna t. r.

77 Na to odpovídáme zcela klidně a rozhodně:
Všichni národové rakouští bojují nyní chrabře

oa vítězství, za los -lepší, nikoli za ujařmení.
sReichsposte měla důkladně prostudovati, co
napsali o národnostní otázce v Rakousku Němci
spravedliví, kteří si přejí -v naší veleříši mír

opravdový. Patriotickým, opravdovým Rakuša
nem jest ten; který přeje Enždému'národu, onž
jeho jest. Již před valkou někteří čeští politi
kové s průhlednou tendencí o křesť.soc. straně
české lhali, že jest ve vleku křesť. sociálů ví
deňských. Toho nebylo; tím méně může kato
lický list Český souhlasiti s politickými úva

jské »Reichepnate nyní veřejnosti před
kladá Kdyby tak »Reichepnste psala o vlast
nímlidu, jak píšeo nás,rázem by byla hotova.
Důrazně tedy prohlašujeme, že zvláště české
duchovenstvo nikdy se nepřikloní svými sym
Patiemi k žurnalistice takové, která se snaží
zkracovati přirozená, nezadajná práva národní.
Kdo chce zváti k plnění programu křesťansko
sociálního, musí přédem ostříhati bedlivě primi
tivní pravidla všelidské spravedlivosti. Byly do'
by, kdy »Reichsposte psala o jazykových prá
vech velice moudře. Kdyby však nyní vstal
z hrobu Lueger, sotva by poznal svůj list.

Voláme k přátelskému soužití, stavíme se
proti výumělkovanému nadpráví a e námi tak
činí katolická žurnalistika česká vesměs.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky4“|, "n
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

- Eskompt účtů a směnek.

Kulturní jiskry.
K blabu Obrozeného Rakouska pracuje. každý,

kdo se přičiňuje,aby se každému. národu. dostala
toho, což jeho jest. Nezbytnou podmínkou. svornosti
rakouských národů jest spravedlivost. ©Myslí-li
kdokoli, že cesla.k pořádkuse proklestí zakřiknu
tim, umlčenínm,práv některého. národa, jest velice
na omylu, jak dokazují dějiny, Vždyť na. př. národ
irský. právě, prolo jest palčivou -slabinou anglické
říše, že tak dlouho byl umlčován. My. Čechové
chceme to, co. žádal ve3. čísle křesf.soc, revue

"»Das neue Osterreich« Vojtěch hr. Schónborn, to
tiž »>stejnoměrné posuzování a jednání s jednotli
vými národy ve státu, jednání, jež vylučuje, aby
nositelé veřejné moci úinyslně dávali přednost
jedněm nebo odstrkovali druhé.«

V téže revui v č. 8. napsal R. Harting: »Rakou
sko jest a zůstane státem národů. Žádný národ
nemůže a nesrní zde na útraty druhých býti utlačo
ván anebo jen ve svém vývoji býti zdržován.
Všichni však jsou a zůstávají Rakušany. Nesmí

a
protobýti proti sobě, ba ani ne jen vedic sebe,
nýbrž imusí Společně žít: a umírati, Úkolem vlády
je zajistit nerušený vývoj každého jednotlivého
národa a podporovati jej, ale musí také buditi V
nich:vědomí rakouské. -A toho dosáhne jen tehdy,
bude-li sama rakouskou, bude-li. nade všemi státi,
všechny stejně chráhiti £ nerozlučovati, nýbrž spo
jovati.

+-Méně cenným by se stával teprve národ ten,
jehož přirozený vývoj by.se zadržoval, přerušo
val. Takový národ však by byl i velice slabou 0
patou státu vůbec. Čím větší volnost se poskytne
rakouským národům k ušlechtilému | Kulturnímu
závodění, tím větší k sobě úctu tyto národy míti
budou a tím silnější učiní říši celou. .

Msgre dr. Jan Schnelder Ť. Dne 16. t. m. ze
mřel v Kroměříži veliče zasloužilý kapitolní děkan,
který náleží mezi přední průkopníky a vůdce ná
božensko-osvětového obrození Moravy. Pracoval
v hnutí katolickém horlivě již jako spolukaplan
Stojanův v Příboře. Tito dva nadšenci vybudovali
prvni katolicko-polifickkou jednotu okresní na Mo
ravě ve Vyškově. Obdobnou propagandu zahájili
po celé Moravě. V užším výkonném výboru stra
ny katol. národní zasedal dlouho. Byt spolutvůrcem
Matice Svatohostýnské, zvolen za prvního předse
du jednoty duchovenstva. | Věnoval veliké tisíce
Apoštolátu katol. tisku. Byl od sněmu dvakrát zvo
len členem zemské komise pro daňz příjmu.Vyni
kal theologickou učeností. Pohřeb konán ve čtvr
tek. Čestná budiž pamět nadšenému a obětavému
pracovníkovi!

Děležitont sonstředění vědeckého, lite
rárního a kulturního života katolického
mezi Čechy byla několikráte v poslední době
obecně uznána a soustředění tota provedeno
na slavnostní schůzi v Křesťanské akademii
vw Praze dne 3. prosince m. r. u přítomn sti
zástuprů četných literárních korporací z Čech
i z Moravy. Pro tento vznešený úkol je patřebí
co největšího prětu členů věd-ckéhn odboru

všichni, kterým na rozvoji výše uvedené práce
záleží. také družetva zajisté přistoupí s radostí
jako členové zakládající, proto davolnje ni v úctě
podepsané předsednictvo vyzvatí P. T. družstva
katolická. aby so laskavě za člena přihlásila
(i své P. T. členyvyzvala k hojrému přistou
pent) a rozhodnutí toto oznámeno bylo do 8.
února t. r, aby (členové nebe) delegáti korpo
rací příst upívších dle stanov mohli užíti již
práv. členských při valné hromadě vědeckéhn
odboru Křesťanské akademie, která stanovena
jest na den 11. února t. r. o půl 6. hod. edp+
ední. V Praze, dro 8. ledna 1917. Za vědecký

odbor Křesťanské akademie: Dr, Jan Lad Sýkora,
t č. .předseda. Prof 'dr. Frant. Stejskal, t č
jednatel..

| Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený křiž,
ne raněné vojíny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnícich1
Příspěvky zavilejte na zemský Svaz katolického

1. Orla v Hradci Králové,

Obrana.
V zájmu silného dorostu. Kulturní he

noty pomaiu se měnily v nadkulturní přemely.
Houževnátě hledán před válkou kámen nejvyšsi
moudrosti v objevech, ktrré podstatně lidské
blaho rozmnožiti nedovedly. Vždyť uprostřed
překvspujících vynálezů výkřiky nespokojenosti
zaznívaly stále hlučněji. Davy cvičily se hned
v oboru tom, hned zase onom; a. právů
učení vůdcové, kteří měli na s-bě ukazovaii.
jak nejvyšší stupné civilisace přinášejí vnitřní
štěstí, měli tvář pergamenovcu, naříkajíce 1.1
nervositu, těžk.u duševní námahu, na to, ji.
se jejich návodů zneužívá atd. Znovu a zn;vu
za pomoci pevných oúrganisací podnikány p
kusy k oblažení lidstva prostředky čistě rozu
movými. A zklamání se opětovalo. Pýšné nové
století. nechtělo uznati, že hlavní sloupy lidské
ho -blaha -znalo lidstvo dávno dříve, než se na
rodil.první apoštol pokroku moderního.

Kde chyběla křesťanská mravnost a živé
vědemí zodpovědnosti před Autoritou vševů
doucí, rozsévala civilisace svými libivými vy
moženostmi mnoho zmatků, vnitřního neklidu.
zármutku. a beznadějnosti.

Kde křesťanské zásaly zakořenily se oprav
dově.a. mooně, tam také ae vyvíjely pevné cha
raktery, tam. pocit povinnosti k bližnímu bvl
daleko živější než ve zhýčkaných velkoměs!
ských sférách, nestarajících se o náboženskou
výchovu.

vota nejmocnější pokrok vědy a umění, bude-li

+

žené, nahradí jim pokrok techniky jejich nedo
statky? Zimomřivý, úpadkový dorost bude ob;
tíží sobě 1 celému okolí, i kdyby se mu otvf
raly nejširší obz-ry lidského poznání. Tedy pro
oel.u složitou eplef moderního pokroku neza
pomínati na hlavní! Jest potřebí zdárných
matek, které by odchovávaly národu zdravé a
mravné děti. Obecně jest známo, že velkoměst
ské obyvatelstvo by ve člyrech, pěti generacích
vymřelo, kdyby nebylo rychle dop ňováno ob
čanstvem přicházejícím z venkova. Tedy prc
stý venkov, který má k zdrojům nejvyšší kul
tury daleko, dovede udržeti zdravou, veselou
a siln.u část národa daleko lépe než učené
kruhy velkoměsteké.

Jak má býti národ vděčen právě katolickým
matkám venkovským, které i při nedostatku a
práci velice namáhavé odchovávají děti plné
života! Ani chvíle velice avizelné zdárnou
matku venkovskou nesvedou k hrubému za
nedbání mateřských povinností. Jinak však tam,
kde svůj líbivý plášť rozestře sobecká nevěra.
Vždyť jest obecně známo, jak již před válkou
franonuzské notabilty každý rok bědovaly nad
vymíráním francouzského národa, nad povážli
vým přibýváním dětí slabomyslných, bláznů,
nad epidemií 9) filickou atd.

Zato však statistika mluvila vždy zřetelněji,
že v krajích obývaných katoliotvem upřímně
věřícím, rodí se velmi mnoho dětí zcela zdra
vých, sch-pných prospěti, rodině i celému ná
rdu. Data statistická jsou zároveň výmluvným
svědectvím, že v katolických rodinách jest v této
př čině stav duleko příznivější než v rodinách
těch sektářů, kteří přílii načichli duchem mo
derním.

Nyní právě německý statistik Dr. H. Becker
uveřejnil v -Sozia'e Kulture obšírnou vědeckou
studii o souvislosti mezi k-nfesí a manželsucu
plodností v Prusku. Becker studoval pepulační
poměry velice podrobně. K svému důkladnému
vyšetřování si vybral malé správní okreny; 86
znal pak, že číslice novorozeňat jest tím větší,
čím více jest v okrese obyvatelstva katolického.
Z okolností: povolání, rasa a náboženské vy
znání jest okolnrat konfese nejsilnější. Výpněty
Beckrovy dobazují, že prostředí liberálního
soktářství daleko zůstává za číslicí prrodů
v obolch katolických. Mezi dorostem číselný
poměr se atále mění rok ad roku ve prospěch
dětí kat lických. Čím blíže k velkoměstu. tím
dětí méně. Tudíž. za-hovalý katolický venkov
jes: přední oporou národní budoucnosti,

Co jest v Prusku, seznáváme i v Čechách.
Tudíž jen ať pro samý p krok 60 nezap: mene
ha hlavní! Budůucnost náruda nezávicí na mc
derních vymoženostech, ale na sloupech pra
starých a osvědě.ných. Zdárná matka, kterou
v jejím sebezáporu a obětavosti posiluje nábo
ženství i ve chvílích velice kritických, jest ne
vyvážitelným pokladem nár-dním. Rozhodně
trdy jest neslušno, jestliže světácký rozmařilec
velk- městský místo vážného zamyšlení erší
ea'yrickými jiskrami na zbožnost venkovských
malek. Tyto matky zajisté posměchu nezae'u
hují. Obětavá charakternoet jest pro národ cen
nějším skvostem než celé stohy moderní civi
Jisae. . U

Původ zatvrzelého | předsudku o | Jesultech.
„Miůnchen-Aursburger-Abendze'tung« jest list l- e
berální, do učhož pilně píší evangeličtí duchovní.
A tento časopis v příloze >»Sammler« (č. 110. z r.
191b) praví toto: >V protestantských krajinách se
mluví zřídka o Jesuitech, aby se věta >účel světí
nrostředky« | veprohlašovala za podstatnou částí
iesuitského učení, Nadarmo Jesuité stokrát prohlá
siti, že nikdy. nehlásali podobné nauky; a tměli
pravdu, neboť pokus připisovati jim tento, jakož
1 jiné nebezpečné projevy, se datuje od Pascalova
slavného díla Pravinc'ales, které sice jest ve svém
způsobě skvěle psáno, ale má nehodu málo dopo
ručitelnou, že přičítá Jesuitům in corpore (hromad
ně) každou nešťastně formulovanou větu. klerá se
asi dala vypátrati v lehdejších obskurních příruč
kách španělských nebo vlámských Jesuiti. Avšak

jakého Jesnity, nýbrž tato věta pochází vlastně od
něho, jestliže sám vkládá Jesuitovi do úst slova:
Napravuieme Špatnost prostředku čistotou cíle.

Z vo jest patrno, odkud čerpali svou pomluvu

puvodních důkazných pramenech. U nás protijesu
itská zášť sc čerpá výhradně z román někdy
hodně nejapných. Řekneš-li některému takovému

čte. Před několika lety sám pokrokový list pro
zraďl, odkud se nejraději čerpají protikatolické
vědomosti: jedna žena byla přítomna v divadle
představení »Husa« a odcházejíc vyznala: »Teď už
vím, kdo měl pravdu.« — A tohle prý má býti pod
porou exaklní vědy! Místo čtení románův a dra
matických kusů studujte, přemýšlejte a srovnávej

úsudek. Taková
správná cesta jest dobrým chladným obkladem na
rozpálenou hlavu a vymýtí mnoho zbytečných
svárůt ©
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Telegramy: Agrobanka. filiálka v Chrudimi.

Oddělení pozemkové.

Za válečného ruchu. 
+Zdáme tollko lidi a nesmime mezi niut člolti Tož

dilu.. Ujímaje se svého úřadu promluvil ministr pro li
dovou výživu pinkovník Hofer k úřednictvu řeč. v níž
m. j. zdůrazňova!: Za války neznáme politiky ani sta
vovského rozdílu. známe toHko lidi a nesmíme mezi ni
mi činiti pražádného rozdílu. Musíme-li mítí na očích

„

„Žědoi: 18.:BEtym
=< kládati možno bez výloh

ntaěsm < Zoe oršink, dere a —

Ovsnkániy ©K lok 0Oddělení prozboži.z ==8== ===-m
zem(Slovanů. Musipodorýkai že (chce osvobození Če

ky nepožehnaným, právě vé válce povinní svojí zcela
Zvláštní péčí a že se musíme snažiti učinit jim útrapy a
oběti války snesitelnými. V somto smyslu očekává mi
nistr horlivou- spolupráci všech úředníků. 

Záražovatclé u lichváři na pranýř. Poněvadž ani
nejpřísnější tresty proti zdražovatelům potravin a všem.
kdož se dopouštěli přestupků nařízení o potravinách a
prodeji. nepomáhaly. vydal právě moravský místodřžitel
nařízení, jímž uskutečnil nedávný svůj slib a jež značně
zostřuje tresty oněch delikventů. Od 1. ledna budou
všechny. rozsudky toho druhu po ld ční vyvěšeny na

úředních tabulkách obcí a okresních hejtmanství, při
„čemž bude uvedeno plné jméno odsouzencovo. | důvod
rozsudku i trest. kromě toho budou tyto rozaidky dány
k disposici listům. Noviny nelze sice přinutiti k uveřej
ování jich, avšak očekává se, že histy vyhoví. Tohoto

tknuti Čechů a Slovinců má býti asl vnadidlem, které
má tyto národy získávati pro čtyřdohodu. Avšak čtyř
dohoda se ohromně klame, když se domnívá. že tito ná
rodové očekávají spásu od ní. Každý rozumný Čech si
pamafuje slova Palackého: »Kdyby Rakousko nebylo,

stence udělali.. Proto nechť Anglie uspokojí své Iry, ví

třebí kruté války. aby se dostalo Polákům jen drobet

nýbrž že ho vybojovalo Německo a Rakousko.

Proto“ jako obsahovala jenplané a lživé výmluvy
odpověď "dohodových mocností čtyřspolku,
dohoda lže. klame a podvádí celý svět vůbec a jednotli
vé národy zvlášť svou odpovědí americkému presidentu

stodržitel očekávé. že nové nařízení přivodí obrat k
lepšímu.

Odpověď dohody presidenta Wilsosovi. Po dlouhém
a velkém napětí uslyšel konečně svět odpověď dohodo
vých států presidentu WHisonoví na jeho notu v příčině
míru z 19. prosince. Odpověď tu odevzdal mn. předseda
Briand velvyslanci Spojených států amerických dne 10.
ledna. a do veřejnosti se dostala 13. ledna. Přináštme z
ní aspoň hlavní myllenky.

Státy dohodové vyslovují Wilsonovi uznání za jeho

ochotu docíliti míru, také se všemi přáními sepřipojují
k záměru zřídití ligu národů, která by zajistHa světu mír
a učinila v budoucnosti válku nemožnou. Podmínkou
míru budoucího jest však urovnání sporu přítomného.
To však v době přítomné, ač jest velmi žádoucí, jest
nemožné. »Jest nemožno dosáhnouti už dnes míru, který
zabezpečuje udčinění, navrácení a záruky. na které
mají dohodové mocnosti nárok následkém útoku, za
který jsou zodpovědny ústřední mocnosti a který ve
svém původu siněřoval přímo k tomu. aby bezpečnost
Evropy byla zničena. Proti tomu bojují státy dohodové
a proto považují 7a svou povinnost rozhodně sé vyslo
vití proti tomu. aby byly kladeny na roveň s mocnostmi
ústředními.- Nyní je prý historicky dokázáno, že Něme
cko a Rakousko-Uhersko chce si válkou | zabezpečiti

světen.
Pak opakují staré a dávno několikráte vyvrácené

výčitky zločinů, kterých se dopustilo a dopouští dosud
Německo. To vše musí býti napraveno, než se počne
jednati o trvalý mír. Poněvadž si president přeje, aby
válčící státy udaty upřímně cíle, pro které chtí pokračo
vati ve válce, praví dohoda. že cíle její jsou následující:
-V prvé řadě obnovení Belgie, Srbska a Černé Hory a
povinné jim náhrady; vyklizení obsazených částí Fran
cie, Ruska a Rumunska se spravedlivým! náhradami,
reorganisace Evropy, záruky pro trvalý režim, jenž za
ložen jest na úctě k národnosti a ke právu všech ma
lých i velkých národů, jakož i na terštoriálních smlou
vách, mezinárodních úpravách, jež mohou pozemní i ná
inořní hranice chrárit! proti oeospravedlněným útokům,
vrácení provincií a území, jež dříve spojencům násilím
nebo proti vůli jejich obyvatelstva byly vyrvány, 0
svobození Italů, Slovanů, Rumunů, Čechů a Slovinců z
chzího panství, osvobození obyvatelstva, které podléhá
krvavé tyranii Turků, odstranění otomanské říše z Ev
ropy, protože je naprosto cizí západní civilisaci.c

Toble tedy čtyřdohoda zamýšlí, toho chce dosíci

děti jemu. Opakujeme: Amerika má nejvíce v moci roz
hodnutí o míru neb o další válce. Nechť přestane dodá
vati dohodovém státům válečné potřeby, a bude po vál
ce v době nejkratší bez dalšího jednání.

Odpověď vlác rakouské a německé na Zamitavé
stanovitkodohody.Nový rakouský ministr za
hraničních záležitostí hr. Czerninzaslal 11.
ledna zástupcům Spojených států severoamerických,
neutrálních mocností evropských a Svaté Stolici notu,
kterou odpovídá na zamítavé stanovisko dohody. Praví.
že zů sotthlasu se spojenci odmítá tvrzení, že nabidka k
jednání o mír je neupřímná a bezvýznamná, že se ne
bude poustěti do nové hádky o tom, kdo válku zavinil,
poněvadž tn již jest dostatečně vysvětleno a dokázáno.
že Rakousko v jednání se Srbskem. dalo dostatečné dů

a že dohoda směřuje další válkousk povaleňí a oloupení
rakousko-uherskémonarchie,k dobytí Elsaska.a Lotrin
ska. jakož i k rozdělení Tprecka a zmenšení Bulharska,
Dále praví: „Jestliže nepřátelé především žádají nápra
vu porušených práv a svobod, uznání národnosti a svo
bodné existence malých národk,:tedý poštačí po
ukázati na tragický ostod irského a fin

odvislosti burských republik, podrobe
ní severní Afriky Anglií, Prancij a Itatil
a konečně na znásilněniŘecka jež nemá
v dějinách příkladu. C..a k. vláda a ostatní
s ní spojcné zamýšlely ústní výměnou myšlenek raziti
cestu míru. Když bylazamítmta; před Bohem i přeď lid
ml odmítá zodpovědnost ra další trvání války.

Vláda německá taktéž doručilanotu zástupcům
neutrálních vlád « Berlíně, Praví, že čtyřspolek nemá
jižpříčiny, aby se šířit o vzniku války; dějiny vynesou

nyní nutna.
Krátký smysl mnohých slov jest: Čtyřspolek vydá

všecky. země, kterých dobyl a zaplatí všecky Skody,
které tem učinil. Budou zřízeny malé státy, aby byli z
cizího panství vysvobození Italové, Slované,-Ramuni,
Češi a Slovinci. Turecko ztratí všecky své země v Ev
ropě.

Z toho ze všeho jest nám nesbližší a mnohým se

——me

ství. Ale uvažme, cc to vlastně znamená. Státy doho
dové asi samy nevědí. A jak lehkomyslně tento odsta
vez do světa pustily, Patrno z toho, že chtf z cizího pan
ství vysvoboditi Slovany, Rumuny, Čechy a Slovince.
Což nejsou Češi a Slovinci Slované? Kdo chce osvobo

ské, ani snahy Ruska po Cafihradu, rovněž tak neopo
mene pobuřování Srbska, vraždy sarajevské a celkové

cku. Německo a jeho spojenci byl nuceni sáhnouti k
meči na obranu své vlasti. Toho také již dosáhli.

Zato mocnosti nepřátelské vzdáHly se od svých plá

hlášení jejich zudpovědných státníků chtí dobýti Elsasko
Lotrinsko a několik pruských provincií, ponížení a zmen
šení rakousko-uherského mocnářství, rozdětení Turecka
a: zkomolení Bulharska.

Nepřátelé označují mírový návrh čtyř spojených
mocnosti za válečný manévr. tedy za neupřímný. Ale
upřímnost. kterou oni upírají tomito návrhu, nebade
maci svět přiznatl jejich požadavkům, pomní-l osudu ir
ského národa, zničení svobody-a Bevdvislosti barských
republik, podrabení severní Afriky Aagiii, Franelí a
Italif, potlačování ruských cizích národů a'konečně zná

Nato vykládá vláda německá, jak nespravedlivé
je výčitka, že ruší mezinárodníprávo, poabvadě mesi
národní právo neruší čtyřspolek, nýbrž spíše dohoda.
neboť Anglie to byla, která hned na počátku války je
dnala proti londýnské deklaraci, kterou takřka sama u
tvořila. a proti pařížské deklaraci, kterou dříve tak roz

—-—- pm- —————————

Nato končí slovy: „Německo a jeho spojenci učinili
„poctivý pokus skončiti válku a razřti cestu dohodě bo
julících. Císařská vláda konstatuje, že záleželo pouze da
rozhodnutí jejích nepřátel, má-li se nastoupiti cesta k
míru čí nikoliv Nepřátelské vlády odmítly ublrati se

touto ceston a na ně padá plná zodpovědnost za dalšíkrveprolévání. 
Čty spojené mocnosti povedou však boj dále v

klidné nadějí a v důvěře ve své dobré právo, až bude
vybolován mír. který jejich vlastním národům zaručí

dopřeje však dobrodiní, aby ve vzájemné Úctě a v fov-

kulturních otázek.. - Tak vláda německá.

Z toho ze všeho by se zdálo. že výzva Jeho Veli

a že stojíme nyní před novou a snad ještě hroznějšívál
kou než byla dosud. Avšak když srovnáme všecky pro
jevy, které pra mír a pro válku byly proneseny. vádí
me. že Čtyřspolek jest pro čestný mír za určitých pod
mětek úplně, že dalšího krveprolévání nechče; čtyřdoho

chce přívésti až tak daleko. až bude o mír sám žebrati;
ale z mnohých výroků přece vysvítá, že sama nevěři.
že by k tomu měla dosti sAy. Ať jest jakkoti, -tolik je ji
sto,že se po onomprovolánío míru veřejněaspoň mů

že psáli, což jest patrný Úspěch,poněvadž todříve bylonemožno. .

kancelářský, obehodní,
dopisní od 40 haléřů
výše, různé umělecké
PONLEOV, TUŽKY
inkoust. od 20 h výše,

a různé kancelářsképotřeby ve velkém výběru
obdržíte v

Oružstevním
knihkupectvía nakladatelství,

sklad tiskopisů pro duchovní úřady
v Mradel Králové, Adalbertinum.

Cirkevní věstník.
Instalace. V teděli dne 21. ledna bude jako kafov

nik instalován v karedrálním chrámu vdp. Jan Černý.
spirituál bisk. kněž. semináře. Narodů se ve Vlíkově u
Josefova r. 1871, vysvěcen r. 1894. Dvě léta byl vikári
stou v bisk. konsistoři, dva roky působl jako králové-
hradecký kaplan. Pak čtyři léta byl katechetou na mě
šťanské škole. Od r. 1902až do této chvíle zastával úfad
splrituála v kněž. semináři, kdež uč též paedagogice,
methodice a katechetice. Vyučoval též na dívčím lyceu
a na reálce. Nový kanovník znám jest přímou a srdeč
nou povahou a nadšenou horlivostí pro všecky akce.
směřující k oslavě Boží a zvelebení církve. Svého vzác
ného daru řečnického“ užtval v mladších letech hojně i
na veřejných schůzích k obraně církve a k posile kato
Hekého hnutí. Zajisté tedy jako církevní hodnostář svůj
zodpovědný úkol bude plniti horlivě a důmyslně, jak jsou
četní jeho přátelé předém přesvědčení.

Zprávy dlecésní Vdp. Frant. Schneider. vík. sekre
tář. majitel čestného kříže »Bene merenti«. tarář ve

bendu Logdmanaskou v katedrální kapitole, — Ustano
venl jsou Pp.: Vátlav Běhm, farář v Orličkách, za la
ráře do Čenkovic. Jan Šimberský, kaplan v Jičíně, za
faráře do Jestbořic, Radot Laika, kaplan ve Vys. Mý

tě, za faráře do Čermné (uHostinného), Bohumil Diti
rich, kaplan vBohdsuči, za admin. do Třebosic, Joseí
Krejsa, admin. jestbořteký. za kaplana do Sadské, Vinc.
Brebis, kaplan v Sadské, za kaplana do Častolovic, The
odor Pathy, kaplan v Trutnově, za tmin. do Starých
Buků, Frant. Kohn. admnín.-v Čermaé. za kaplaná do
Trutnova. dr. Jos. Cibulka, b. sekretář, obdržel dovole

naprostém rozporu s právem mezinárodním. Pak odů

že kdyby bylo Německo neučinilo v Belgii to. co tam

dr. Frant. Novák, tundatista v Šedivinách a Václav Švec.
kaplan v Poličce, složil inkardinační přísahu pro diecésí
královéhradeckou. — V Pánu zesnyli: Frant. Janeček (V
Vuln.). b. notář. farář v Třebosicích, + 9. ledna 1917
(naroz. 1844, vysv. 1870). Váchav Heger, zám. kaplan v

+ 8. ledna (naroz. 1873.. vysv. 189%).
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IV. výkaz úřásá ma pálou | rakouskou “
pllčka -a | Zálodny-v | radni Králové.6D K
Nristlán Haussmer 7 Vranova. 500 K Jas Petrof.
©.'u k. nadporučík, 1. č. v Broumově. Po 300 K: Spe
dočenstovnínemoc.pokladna, RudošíHelwich,c. a k.

Ant. Šabrt, obchodník, Podpůrný fond reálky. Po IG K:
Karel Masner. Jiři Barbier, Karel: Barbler, Josel Thoř.

Okrsaní Jednota“živnost.-| společnesje.Cekově psáno44.500 K. < :

: Úsby m V ydtočnou: půjčku u- Královéhradecké
Bankovní Jednbty 'v Hiraáci Králové. Upsali: J. E. Th.
er. Jos. Doubráva. břskup 20.000 K, patronámí úřad ve
Aniřicích pro kostel Starý Přes a Somdražicepo 35.000
K. bisk. kněžský seminář 10.000 K. Anma Štěpánková,
-vdov pn C.'k. notáři Přelouč 10.000 K, děkanský úřad
Hotohlavy 10.000 K. farní úřad- Sopotnice p. Potštýn
10.00 K. Ferd. Nauer, konduktér zde 6000 K. farňí úřad
Velký Uřín 5600 K, farní úřad Hoříněves 5000 K, farnl
řad Chotěborky 5000 K, děkanský úřad v Černilově
5800 k. farm úřad Jásená 5000 K. patronátní úřad ve
Seniřicích pra kostel Semonice 7000 K, týž pro koslel
"Efbřice a Číbuz po 3000 K; farní úřad Věestary 5000 K,
érní úřadVelké Petrovice 3000 K, Politické družstvo ti
-kové zde 30bo K, farní úřad Libčany 5000 K. farní úřad
Probluz 3000 K. far. 6ř. Kačerov 3000 K, far. úř. Nebeská
Rybná 3000 K. farní úřad v Libštátě 3000-.K,Ant Kaška,

„Gžkan Kostelec n. Ori. 3000 K, farní úřad v Liberku 3000
R. farní benelicinm v Miletině 3000 K, Spoř. a zál. spolek

-Alí ktihtiskárna 2000 K, J. Kvasnička, Starosta. Bišťovi
Jsa 2800 K. dr. Fr. Reyl, kanovník, pro fond rodiny Zi
srovy 2000 K. farní úřad v Zámrske 2000 K. farní úřad
Velký Omřím 2100 K, farat úřád Uhelná Příbram 1500 K,
tarní -beneficium Nová Paka 1509 K, Václav Mřolášek.

s690 K: Msgre FhDr. Fr. Šulc, kanovník, Emarmet Ló
reaz. obchodník Černiov, Jos. Holzmann, farář Kaliště,
Ján Kotlant. romík Černilov, Kat. Kotková, manž. krej

člho tamtéž. Jan Hojmý mi, rohík tarmtéž, Joseta BB
ská, trnhlářství tamtéž, Josef Bělský, kostelník taantéžř,
Aatefina Shátiká. soukr. tamtéž. Družstevní kaihkapec

fi zde, ' Kateřina Mazaičková Mifkosrby, Fr. Mavrds,
fólnikBenšitky p. Smífice, VáclavJtéďra, hostinskýČer- :
„flóv. obec Bukovina, Vácíav Ravins, rotiřík tamtéž —
Alarie Potočkové. sokr. Černíov, Još, Uajrer, děkan
"Šěmtěz,Antokle Zapková, choť rédmíttóra, Jozsfz Řek
ová. choť pošt. oficlála Battovina, Juštus Russ. násmě
lek starosty, dr. Jam Soskim, kapitohní děkan Alois
„Šotikap, bísk. víkáf Lochenice, dr. Fr. Reyl, kasovník,
Bobrmi! Hobzek, profásor zůt, Sbof. a zál spolek Čer

v slovi'ša TbR,ár ká ABří čea k.
I 4 Pr, Stldl,děkanH vy K alko:nom.|

m tohdika Čéřůilov400 R, W. Němeček,roliík tam

n ĚJoset ka roladk Z100K,JánVanický,kůrď camtéž Aůgastin $dě"400 K.
Emilie Jedličková.máaž. rolníka 'čerailov 200:K. Ján

též"400 KčAnna Pavlíková, m. rot. tamtéž 100 K, Josět
"Černý rofŘík 'taintéž20 K, tarní úřad v Javornici 780

(K Štěpán Bobek, admin. Vřešťov $0 K, VA.-Moník,rol
ník Plotiště 100 X, Jan Řová: farář Liškovice 100 K.

Jose! Novófný, kaplan Žlunice 100 K. dr. M. Homoláč.
advokát zde: 200 K.kurs ke vzdělání péstounék zde 50

JK, Th. dr. MEDeskočil, říd. semináře 200 K, J.. Procá

ská, farát Petrovice 100 K, Vlaď“ Sekera, Fit. Rudolfina

ník, rolník Bukovina 300 K, Fr. Vale. rolník tamtéž 200
: K, Jan Vach. rolník tamtéž 200 K, Jan Nepokoj, rolník,

Fr. Hodková, rolnice, Václav Tomán, rolník Fr. Vacfo
: vá, výměnice, Josef Hájek, rolník; Jan Janáček, rolník,
. Božena Pultarová, maňž. rolníka. Fr. Valášek, rolník

. rolníka Černilov 200 K, Václav Hodek, rolník tamtéž
200 K. Jan Kynog, rolník tamtéž 200 K, Karel Vach. rol

" ník tamtéž 200 K. Václav Ferbas, rolník tamtéž 200 K.
"Jarost. Procházka, kaplan Nekoř 100 K, sič. Marie Má

"dlová Vlčkovice 500 K. Jan J. Říb, admin. v Ponikié 100
K, Karel Daniel. kaplan Hořice 100 K, Ant. Hrůbý, ka

« novník zde 500 K, sič. Marie Mrhová Třebechovice 100
"RVáclav Žid, spr. velkostatku Ledce 200 K, farní úřad

K. Jiří Sahula, redaktor 100 K.Vincenc Erlebach.farát
věZvoli 200 K.

Zemská úřádovau pro král, České c. k. rakoaského
váletného tomdu vdovského a sirotčího v Praze. -Žáklad

. arcivévody Leopolda Salvatora a arcivévodkyně Blan
ky.« Prostřednicivím c. k. okr. hejtmanství v Hradci
Králové došly českému odboru Zemské úřadovny c. k.

' rak. vál fondu vdovského a sirotčího v Praze na +Zá
' klad arcivévody Leopolda Salvatora a arcivévodkyně
. Blanky- následující dalsí obnosy: Jan Vaněk. matertali
1 sta zde 5 K, dr. Lad. Brtnický, c. k. prof. gymmasia zde

| Stan. Kolářský, fedkel Z. ú. ú. zde,s chotí 20 K, Josef
; Novák, rolník Urbamice+0 K. Fr. Fischer. školní rada zde
110 K

Péče o servově choré invalidy v Hradci Králové.
X podnětu p. dra. R. Marschnera, vedoncího ředitele Ú
razové pojišťovny dělmické pro král České a prvního
jednatele Státní zemské ústřědny pro král České pro

* péči o vrátivší se vojímýyv Praze, ušpořádaí Východo
český fstav pro péči o invatidy v Hradci Král., jenž svou
v r. 1916 pečhvě připravovanou čisnost v Hradci Král.

: dnem 1. ledna 1917 ve svých místnostech domu čp. 472
, započal, propagační slavnost v sále biografu v Hradci
i Král. v neděli 14 ledná o půl ti. hod. dop, Stavnost od
: Býváma byla půd protektorátéře J. E. nejdb. biskupa
| krájovéhradeckého drá. Jos. Doebravy, p. c. k. místodrž.

| rady Jos. Smutného, měst riéy u okresního výbora v
Hradci Králové ze jejich přítomaosti a byla skvělým
' dostaveničkém nejen sástupchů (šeoh duchovních, vojen

:ských. státech asamotprávných úřadě a místních kor
porací. wýbrži přečehrého©vaímavého ©obecenstva .z

|HradceKrálovés okol;sáčastailoseji téži nasto
tovalidů z invatidsích kursů královéhradeckých a re
kogvalescentního. štešicu. Cetý dám byl vyprodán, pu
sleckačů celkem 750. Pan ředřísi pral. dr. R. Marschner.
který svoe vedoscí neúmornon a obětavou prací a proni

Jěreník Vřeod. sdřuž. děti. sát, Josef Vacek,kaplan

Černilov; Jan Hlava, roldík Černtiov 100 K,Ladvk Ho
'a, tařářDašice 100 K,Josel Kodsži,děkan Mořice400
Ř. VěclavJefiněk.farářMofíněvea300K, Pr. Dostál.
Geiechetazde100K,Fr.Janoušek.tarátVápno500K.
Petr Zavřel. tarář Vřešťov 100K. Jan Břábec, kaplan
„de 100 K. Jan Karásek, farář Kácov 50 K, Joseí Kozák.

- A. of. bísít. kons. zde 100 K, Vlad. Horaof, prof. boho

invalidní pbče v Státní zemské ústředně dobyt si již zá

| stah vpravdě neocenitelných, přednášel +0 výsledcích
: léčby a školení válečhýchinvaldě« vytikajícím způso

| bem jen jému vlastním, postavým, zhuštěným, přehled
! aým, bystře informujícím a povzbuzujícím. -—Po něm
| mluvil řádný| universitní profesor dr. A: Heveroch -O
„nervových charobách: vojínů«, skvostmě| popalarisující

to přednášku o straktuře nervů v těle lidském, choro

h

Vperaňk čísle úového Zi. ročmku vyše) velmi poutavý dásovýromáa (děj předválečný::

Prodejhy novin se všnde zřizájí, kulportéři a zástupci se všmlena vysokon provia hledr-:

u W
oo cbě .-...a .

OR jichvávěž, etuskě věk w.chorsbéch volat střela.
tit% Hradyveválce vpálobejířeh1-0 rhetiodiékém:M

čěníneřvovýct dřorob --Z Rilra-i ve vátce. Též. -tato
-přednášká sttala še 3 nadlehsh poohvalod- posluchač

Va. —.Po: té“ delnotištrovat -vedoncíPád.. p. -6 R.
©Marschner sévětými obráfy "péčí o -ihvalidy-v různých

ústavéch: doma i v Nižměcku. Se zvlášť -živým zájmem
| "setkaly se obrazy c otevíění sanatoria pro' tuberkulosní
i ma Pleši, obrazy z invatidních kursů v Hradci Králové

a okoli a' krásný (im o péčí invalidní -v-Nerimberce.
Tento vělntí tustrnktivní file bude-c. a: k: -voj velitel
stvím v Litoměřicích Východočeskému ústavu pro péči
o invalidy v Hradci Král. "zapůjčen a obecenstvu v' ob
vodu působnosti ústavu- při biograiických- představe
ních přístupným učiněh. Výnos slavrosti celkem 653.90

. Kodevzdán byl ve prospěch právě ustaveřného »Českého
spolku pro zřízení a udržování -léčebného ústavu 'pto
choroby uervové v král Českém: v Praze. Lze-jen
s vděčnosti rádostně. konstatovati, že obě přednášky
obou proslulých průkopníků a' pedporovatelů invalidní
akce vkrál. Českém byly přečetným dobrým srdefní
přítomných* posluchačůmocnou-vžpruhoua poblikou.
aby všemožně podporovali v ješich: obětavé činnosti ohy
korporace obfrající se organisovanou péčí o naše čátké
vofiny, kteří za čest a blaho vlastí Zdraví svoje v oběť

položili V Faďý těchto korporací vsťoupit nyní ochotně
Východočeský ústav pro invalidní péči v Hradel Král..
jehdž činnosti p. Fed. prof. dr: R. Marschher v přednáš
cé své vzdal lichotivé uznání. -- Majitel Biográfu p: ho
telier Jar. Urban propůjčit sát i osvětlení k přednáškám

"těmto se známou ochotou zcela bezplatně.
Skvělý dar. Par Julius Pokorný, velkoobchodník

v Hradci Králavé a- choť jeho pl. Augusta- Pokorná,
"chtějíce na věčnou paměť dáti výraz- lásky své-k městu,
ve kterém po 25 let žilt a působili, a kteří se strany
veškerého obyvatelstva těší se zasloužené sympatil i
vážnosti, učínili následující velkomyslné dary: přede
vším 10.000 K Východočeskému ústavu pro péči o fóvali
dy v Hradci Králové pro jeho ústav ortopedický s urče
ním, aby jedné poloviny úroků použíto bylo k podpoře
slepců invalidů a druhě poloviny pro ostatní invalidy.

Dále zřídili pro obecní kuchyni v Hradci Králové nadaci
ve stejné výší 10.000 K.

Vojesskýútůleb (Katona-Otfhoa)Debrecen—Hra
dec Králově. V královéhradeckém voj. útulko byla v ú

" terý 16. t m. slavnost zvlášť významně. Jak známo,
byl pěčí králověhradeckého komitětu, až sestává ze
zástupců Politického družstva tiskového pod ochranou
sv. Jana Nep. (Msgre Th. dr. Fr. Šulc a dr. Fr. Reyl)
a městské obce Hradce Králově (starosta dr. Úfrich)
pod záštitou J. Pxc. nejdp. biskupa královéhradeckého

Th. dra. Jos. Ftoubravy se strany jednéa komitétu mě
sta Debřecína s řádňým profesorem university debre

„cínské vrchním církevním radou dr. Jullem z Ferenczy
se strany druhě zřízen a 2D. srpna 1915 slavnostně ote
vřen v Hradci Králové vojenský útulek, v kterém k u
šlechtilým zábavám, četbě a poučení scházívah se a
scházívají sc denně vojíni phíků v Hradci Králové gar
nisonujících, zejména debrecinského pěš. pluku Konrada
barona z Hotzendorfu č. 39, avšak těž i vojíni dět pol.

pluku č. 10 a 29,polních houfnic č. 29, pěš. plaku č. 18.
drag. pluku čís. A a vofiňi zdejších rekonvalescentrích ú
tulk. —-Se svolením J. Pxc. nejdp. biskupa věnovalo
Tiskové družstvo pod ochranon sv. Jana Nep. prvé pa
tro svého spolkového domu Adďafbertinumse slavnostním
sálem voj. útufku zdarma, městská obec pak opatřila
po celou dobu všecky jmenované místnosti na vlastní
náklad otopem a svěťlem a dodává královéhradeckému
útulku, částečně i voj. čtalku v Debrecíně zdarma ča
sopisy; Pebrecinský komitét pak opatřuje zdejší útulek

maďarskými časopisy, čajem a zákusky, nalézaje ne
únavnou podporu v komitétu králověhradeckých důstoj

" nckých a občanských "dam s pí. Terennou Weissovou.
chotí c. a k. setnika. co předseďkymí v čele, který do
mácnost besídky vede se vzácným porozuměním a 0
bětavostf. Jernu po boku se stejnou horlivostí a lásky
plnou pěčí řdí Gitulek stálý zástupce Debrecínského ko
unitětu p. vlkář ustav z Pekete. V uznání nelíčeného

, přátelství, které město Hradec Králové věnovalo zde
| celérau pěš. pětka č. 39, uspořádala debrecínská správu
, útulku v skvěfk dekorovaném sále Adafbertina v úterý
06. ledna © pět5. hod. odp. děkovací slavnost, při které

velitel pěš. pluku č. 39 p. plukovník Pr. Biltanský s vla
steneckými proslovy odevzdal J. Exc. nejdp. biskupu
královéhradeckému dru. Josetu Doubravovi —medailon.
představující poprsí Jeho cís. a král. Výsosti p. arcivé
vody Josefa, Nejvyššího to patrona voj. besídky De
brecin-Hradec Králové a starostovi města dru. Ulricho
vl pamětní plaketu. — Slavnosti přítomní byli: četné
deputace pěš. pluku č. 39. pol dělostřet pluku č. 10 a
"a pluku pol. houfnic č.29, zástupci c. a k. místalko

" velitelství a rekonvalescentních útmiků s c. a k. přukov
niky Fr. Bilanským, Cust. Wachou, inspektorem děto
střelečtva. dále D. Florlanu, Stan. Driancourtem, dále
2 kruhů duchovních a občanských: J. Exc. nejdp. biskup
královéhradecký dr. Jos. Doubrava, c. k. místodrž, rada

" Jos. Smutný. zástupcové Přolit.tisk. družstva pod ochra
nou sv. Jana Nep. sídelní kanovníci prof. theol. Th. dr.

„ Pr. Šulc a Th. dr. Pr. Reyl, starosta města dr. Ulrich a
dámský komitět voj. besídky v plném počtn. Odevzdací
nroslov vikáře Gustava z Fekete a děkovací proslovy
J. Exec. nejdp. biskupa královéhradeckého a starosty
města dra, Ulricha vedle tónů čistého vlastenectví prod
chnuty byly svorným a radostným konstatováním pevné
jednaty, vzájemné lásky a harmonie. která po celou do
bu veliké války panovala a při nesčetných příležitostech
vůbec a vojenský“ útulkem zvlášť projevovala se mezi
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titdoe n“ ajinýchsáránonívHradci
Králové slalícíčh se všemi úřady a, vším královéhrade

ckým. obyvatelstvem vůbec a projovena naděje a dů
věra, že tato pevnájednota, vzájemnáláska 1harmoale
potrvá k přes vzdálenosti místní po uzavření čestného,

"sbřavediivéhomíru a Že jednota, vzájemná láska a Svor
-nost národů bude pevnou zášíjtou Nejvyšší dynasile. a
-obrozené maší drahé vlastí rakousko-uherské. — J. Exe.
nejdp. biskup di.

„vzletným holdem Jeho cís. a král. Veličenstvu, jež celé

„Movalg.Medailon Jeho cís, a král, Výsosti árcivévody

„sochaře Ligetiho; jest upevněno. ia význačném místě

"Si ©. Archiducis Josepbi, Sutuni Patroni, hoc.bospitfum
«pro- militibushungaricis, Debrěceniense mllitare hospi

um adjuvaatibůs, civitate Reginae-Hradecenseataue

- Unlone.„Nepomncens.bellograssanie. MCMXV— XVII

Zuherské:vojny, debredlaský vojenský útulek -podporující,.

„zen byl obcí Hradcem Králové a Jednotou.Nepomu
-Osaskou za "lesku (války MCMXV— KVU). — Pla
Jketa,odevžďáná: měsin, jest:dílem kolínského krajana

xe Krejčí,přiděleného. rekonval. Hutka v Debrecině a

.dkst rovněž krásným dílém „uměleckým; předstávuje
„pučení se honvédského praporečníka se ženou aděími,
e pozadí,sihoueta ddebreciaského Velkého chrámu. Le

>genda jést psána v"jazyku českém takto: »Městu Hřátcí
-Králové ve vděčné vzpomínce za. projevenou blahovůli

našim vojíněm v době války. Řiditelství Debrecinskéfřo
vojepského útulku.« — Vroucím díkem za Šlechetnou

"mějen ušlechtilé rozptýlení, ale i mocnou vzpruhu k

hrdinským člaům na poli vátečném, „pkoněti J. Exc.
vejjin. biskup:královéhradecký tuto Významnouslavnost,

slavnost vlastenectví a harmonie, která-„všempřep
nýhn navždy zůstané, nezapomenuteljou. .

„ "Dr Jutas: Mechtic.Fereaczy, řádný-přotesér 1na uni
Sversitě v Debrecině, jenž se štechetným snažením svým
. vděčně zapsal do srdcí obyvatelstva Hradce Králové

a Jenž. jak známo, byl spoluzakladatelem voj. útulku
*Debrecia R Hřaděc Králové, Zaslal u příležitosti ode

vzdání“ plaket“n presidim Adalbertina a městu Hradci
Králové,. o na „jiném„pnístě.Feferujeine, starostovi
Směsta dru. irlehoví "velmípřátelský a šympatický list,

z. něhož s povděkem sdělpjeme s veřejností některé řád

:ky.Dr, s). Feřenczy.praví vněm: »OdeyzdávajeVám
rešlát "Jeho els. a král. Výsosti pana arcivévody: Joséta,
„našeho Nejvyššího ochránce, prosím, aby ve velkém

„nejkrásnější rmístnosti.v užívání a pěčovali | o jejich 0

světen a otop. Mrič samotnému se dostalo se“ stranyasty,, Jady, a „obyvatelstva nejvřelejší ochoty. Ja

E ta symbol vděčné upomlgky:dal-jsem zboloviti dva
ely:; odedeg:destjrčen pro městoHradec Králové,

uhý.pro Jaroměř.Český.. umělec státečnýMax Křatča
je (vypracoval. - Přijměte je laskavě „jakoupomínků „na

| vzájemný přátelský styk a na uhersko-český svazek,

„kterýsemezinámiorel M

čeru sehrálo Vánoční hrů maďarských sedláků několik

; reWonvalescentů zdejšího pěšího pluku č. 39 před ště-.
|dřovečetním,stromkem u"jesliček, uápodobujících debre
„clňský velechrám, jehož- vattřek: byl upraven v hetlem

„ský chlév s Jezulátkem,,„PannouMarií a. sv Josefem.
. Betlem tento „Ddevzdán. byl; ředitelem, řekonvalescent

„tlbo oddělení „na. trvalou památku městskému museu,
.kdež- jest jakožto vzácná vzpomínka. na vzájemné přá
+telské. vztahy. uložen. Za „milou pozornost tuto vzdává
„ správa musea,„nejuctivější dkyt

. U Živnostenské banky v Praze a jejich. fillálek bylo
celkem. ua 5.. rak. vál. půjčku upsáno cca. 152 mil. K.
4: © k. zkušebná komise pro školy obecně a měšťan

ské. v „Hradci Králové. přijímá 'opovědí ke -zkouškám
„způsobilosti učitelské“ pró "období jarní r. 1917 opatřené

„"náležítými doklady; do dne 15. dubna. ©„17. Žádosti. externistů ke„skoušce dogpělosíý učitelské

-ppřijmá „teditelství c.,k. ústavu ke vzdělání „učitelů v
„ Hřadel:"Králové da: konce“března, žádosti 'ezternistek

pouze do konceúnora.
“ „Žádosti.kó Zbouškám.ze. „ženskýchručních prací Jest
, záslaji témuž ředitelství nejdéle do 30. dubna.

Úmrtí JUDra. „Josela (Czurby. Ve středu 17. ledna o
5. hod. ráno.„POdlouhém“utrpení zesnul. v Pánu v 63.

„„Toce:svého věku zemský;;advokát: dr. Czurba, byv -za
+opatřen sv. svátostmi umírajících, Tento šlechety

-m

„pojitické“ zápasy; zato však. na,poli. dohročínnosti vyko
pal velmi mnoho, Byl členem kuratoria ústavu hlucho-.

. /hěmých. >Rudolfina«, pravovarního. (měšřanstva. a:tady
+ polků. „Zvěčnělý byl bystrým, hfedaným právýjem,

r který, Zejména v právu civilním byl.(hledaným. odborní
. kem. Vynikal ryzí, Slechetnou povahou,"kteroudovedli
. šoceňovati zejména:jehokllentl a "vůbecvšichni ti, sní: ;

„miž: se.stýkal. V. posledních letech: byl "vělice žarmou- |
cen. emrtim naděj ého syna Jiřího. který padl na ruském
: bojišti. HduževnašGhoroba zbraňovala mu po dvě l6tf;
čpokračovati v dřívější neunavné -práci šlechetné. Do-,
itpěl a shledá se nyní s milovaným synem. Památka je
bo však“ zůstane krásnou, jasnou mezi všemi Jeho zná

mými. Všichni zdejší občané s váženou rodinou zesnulé
Bo mallvřelou šoustrast. Pohřeb koná se zítra (v 80
botu 20.1-a) 03.hod. odp. z katedrálníhochrámuPá-;
ně na hřbitov“pouchovský do rodinné hrobky. Zádulní

".. «. .„. re
“ -8- u

oboslžpyckonánybatáoadbal rýmů: vpon 2| Jedna o10. bod: dopol,R. pit
„. Poděkovšmí;Při ešalku p. Drtivy'dj č-desttálka

„pěš. pl.) se sk. Rokósovou účinkoval se svým pěvec
„kým sboremv chrámuPanny Marlg ředitelóru p. J.

|Wdnsch.RodinyJBrtinovaa k. tudtž Výdával„69 vejsrdečnějjízálky. Zaplať
i -| Východodáskédivadlo. (Ragdiolr od 10.6 16.et

na.) Salsona chýlíc se.ke „koncipřipravila nám v toňito
týdnu ve všech odvětvích scénicképrodekét účinková
ním vynikajících hostů- několik lákavých večerů 4 to
některé s pravým uměleckým požitkem. V. opeře sliboval

a

„„barytonaE. Buriana.v Komedianfech Před ope
rou zapěl vynikající tento pěvec $ procitěním několik

"písní | moderních. komponistůt jukožto ukázku písňové
-Avorby,za posledních 25 let. Doprovod bezvadně pbsta
rat skladatel J. Jeremiáš, jenž předněsl na klavír samo

statně Mozartovu fantasi C mo) s pravým porozuměním

ne zrovna koncertního. Zato provedení Komedlantů ni
jak nenadchlo. --Nehledě k meživotným a nežďařeným

"anipěvecký "výkonp. Burlanův-ani dramatická ohnivostr
p. Geitlerova; Slivio p. Stejskalův dokonce. odpuzoval.
Představení v 2. jedn. jevilo silné vnitřní poruchy a

"efektní závěr přílišným.přehnáním a nepozornostt (Canio
"vráždit holou rukou) selhal nadobro. Provedení
Hoffmanových povídek (středa10. t m.) lze
řaditi k nejlepším v opeře. Pan Olšovský jako Hoffman

j opětně úspěšně osvědčil svojí pěveckou zdatnost. Paní
Krámperová, sl. Sehnalová a pí. Janošová, pp. Patočka
a Horský jaka vždy čestně dostáli svým úkolům. —
PředstaveníPolské krve (sobota13.)a Vinobra
ní (neděle 14. odpcledne a večer) nabylo obzvláštní
přitažlivosti přítomnosti skladatele obého Oskara Ne
dbala, jenž je též dirigoval. Na rozmmoženémorchestru
i v nástupech a souhře scény bylo znáti, že vládne zde.
pevná ruka mistra, který 1 při disponování poměrně
skrovnými prostředky dovede vdechnoutt do celku. tem
perament a udlesk svého genia. Značného požitku do
eflenc bylo též dobrým obsazením a provedením vůdčích.
-roli. Z pánů byli to v Polské krvi pp. Olšovský. (Bolo),
-Hórský (Bronib) a Poláček (Zaremba). Helena st. Zd.
"Stříbrné při začátku poněkud ostře kreslená průběhem
" hry a zvláště v závěrečném melodramu podala výstižný
-výkon,jenž byl | samým skladatelem plně oceněn. Další
host -sl. M. Křečková, subreta brněnského Nár, divadla,
zanjala elégancí a: gracií, ač místy více vervy bylo by
na místě. — Též Vinobraní:provedeno se skvělým vněj
ším úspěchem. Není tu sice hudebních předností Polské
krve ú libreto samo stojí daleko.za předešlým. podoba
jc se násilným hromaděním komických, fraškovitých i
parodických: scén běžným výrobkům, výprava však za
chraňuje uamnoze. úspěch. V tom. případě sluší přiznatl;

. že ředitelství vypravilo. operetu s nevšední péčí a ná
- kladem. Mnohévěcí kostymní i dekorační pořízeny te

prve k premleře v našem městě a „sbor tamburašů: byl
u nás vůbec poprvé. Též bravurnía pozorné provedení
hlavních -úloh Pomáhato nemálo k. bouřlivým ovacím. O
„zdar se-zasloužili: sl. Stříbrná Zd. (Julja Lela), sk Se
-hnalová. (Lisa Mallerová), pp. Horský (hr. Milan),Ba
kovský (bar. Bogdan), Vilím (Franjo. Svečak) a Potáček

tost. výstižně. uplatniti: svoje emineatně karikaturní vlo
hy-komika“a-„výkon jého (sledován „stále s einým
zájmem.publika byl Jím hojnýmpotleskem odměněn.

, Obě představení Polské krve í Vinobraní -provedena při

slavných mistrů Smetany, Dvóřška a pod Vinobraní
bez místra Nedbala -opakováno ještě v pondělí.15. — V

+ ozářila znovu magickým. leskem nedocenitelné“ jeho: u

skvělému“ výkonu. mistrovu slabíny a nedostatky dru
hých. kteřív moderníchkusech třebas se zdarém„vystu-|

* pujf. Vedle velkého -deklamačního umění hlavně. mimika
a založení: role tvoří tu základ. který průměrnému ta
lentu položiti je těško, Tak ještě ej. Klakojská (Kateřiga)

* povalo do.stínu, z něhož nejspíše vynikli sl. Petzová ,

- ček (Oremlo).:Z téhož důvodu lze si vysyětliti, že sou

přijalo hru. s nadšením a mistr Vojan £ jeho partnerka

ného večera dávána ve čtvrtek (11. t. m.) Zapolské: ko
medieMorálka paní Dulské, kreslící ostrýmiry
sy život něšťávké rodiny, v níž vládne morálka „paní

Dulské, mořátka. „dvolí,„pro veřejnost a pro domácnost.
Konverftr morálka fora silně, kontrastuje s.odhalením
vnitřního života: rodiny; „odehrávají se (scény tra
gické |:komické „bezstařostké a (zase. Plné těžkéhopesi
mismua. "marného "vzdoru proti |
charakter paní Dulské vytvořita pt:
čelným. zdarem, Též Zbyško p..J
nakreslen a traktován, jakož |partnerka: -JehoHanka p.
Pospišilové-lánské. Rodinný obrázek vhodnědoplňovaly
-koketní a intrikánská příbuzná sk Klokotské,nalvní a tl

chá dcerka Mela sl. Petzovéa skotačívá,poněkuddrzá

a snad až mnoho výbojná Hesta s. Cellerové, VAtatoúloha jak náleží padla. — C..
Komcert orchestru východočeské divadelní společ

| Dosti bude pořádán v Orandhotelu v sobotu o půl 8.
1 hod. večer. Orchestr bude sešflen tak, jak vystupoval

)

!

|

|

- eb EKOSJi
přepobini: "hráků OskaraNedhala. Dirigent F:Vaněk:

vlnka). Strans J.: Vak. nůží. -Rozkošný R...Bajet.
hudba z opery Svatojansképroudy. Dvořák Ant; Le
genda.č.6,9. —-Smetana.Bedř.:Ouverturak opgfe

Dvě vdovy. Ohlschlegt:Harfoyé trio. Ldw Jos.: mČeské teice.,—SmetanaBegř.: „Předehrak.
„Orleg E. HH:DvěElegické melgdic. DvořákAnt: Seda
„op 39 č..4.2 6. Weber-Berliotz: Vyzvání k tanci.. ze,

Selmání zvoaů. Dne 17. t m. odpoledne roglovělja
seŤ „vMradciKrálové řada zvonůtktivým posjedním.vy

. zváněnímse svými věžemi. Včerabyly rekvirovány+Jť
zvony z kafedrálního-chrámy,byti z„kogielaPanny

|rle a jeden z kostelíka semiňářškého.Historicky. a. o

lecky cennézvony naBílé. věži a v.katedrále ponechá
ny na svých místech. . sa

Odevzdanésbiršy,jež sebrat „Zemskýsvaz Oda.r
Hradci Králové pějčišěním,stgrosty. L Poláka, dosud,čí
'nily: Pro Červéný kříž, osleplé vojíňy atd. odevzdádo
na: c.-k. okr. hejtmanství v Hradci Králova: 4592.K.34

-s knih, prádia,zlata a stříbra starého za 1500K; váby
skému a slrotčímu fondu do Prahy. 150 K, invalidům.do

Litoměřic 50 K„A vojíněm v hradecké. nemocnici 80.K
.Zajisté o obnosdůstojný: a donfejme,že se našekatol.
-spolky -přičiní,aby sbírky ty- aspoň.10.000 K.dosáljly

Nezaměstnanému a. strádajícímu katol. dělnictvy. odevzdáno.dosud 1000 K..

Rekvisice a odevzdáváníměděných cytnéců od ře
pslových kamen, zařízených za topení ublím nebo. :
C. k. okresníhejtmanstvív Hradci Královévýnosem. ze

„dne.9. ledna 1917 č. 262 nařízeje toto: „Mín..nař. 8.
prosince. 1916č. 405 rekvirují.se pro válečné účely mě
děné cylindry od koupelových kamen. která jsou zal
-zena na topení ublím nebo dřívím. Nařízení týkáse lg
díž pouze měděných cylindrů od koepelových kamam
která jsou zařízena na topení uhlím nebo dřívím; koupe
lavá kamna -plynovánepřicházelí tudíž vúvahu. Všlojaí
majitelé a. uschovatelé požadovaných měděných cyjia

„drá ad koupelových kameg, která jsou zařízena na topo

niuhlímnebodřívím,jakoži. výrobcha nopovinní nejpozději do 22. tedna 1917 podatí. u pode
ho úřadu oznámení podle vzoru.lit.. B ve 3,steja

jejž u téhož úřaduvyzvednonti mohou.: :Všechnysloupce
buďtež -doplněny úplně a podle pravdy. V „tomto „pozná

mení musí každý mejte! takových koupelovýchkamenučinjji právně závazné prohlášení: 1. Zda se chce.
ratl o připadnounáhradu sám, nebo 2. zda žádá, aby
byl dán. náhradní cylindr z pozinkovaného „železného
plechu. Majitelé. takových kospelových ikamen,lei

-nežádali o dodání náhrady, musl měděné eylindry svýsh
, koupelových kamen, která jsou zařízena na. Jopení. s
blím nebo. dřívím. buď: a) Zcizktiz volné rakynejpozději

„do25. února 1917ústředně pro kovy, akc. spol ve Vidní
vil. Marlahilferstrasse 70. nebonákupně ústřednou. k
tomu zmocněné, a oznámiti to písemně c. k, ústřpýní re

kvisiční .komisi.ve Vídni, nebo b) zaslati nevynlácmé:
jako náklad tytoměděné. cylindry c. k. komisi Dra „pěe
jímání kovů a směsí v Praze (severozápadní. nádraží.
Rohanský ostrov). Majitelé koupelových -kamen, kteří

| žádali ve svém oznámení o dodání, náhrady, obdrží Já
hradnícylindry z poziskovaného železnéhoplechu, ale
nedostanou nábrady. BIZŠí Instrukce podá podepškný
úřad. Přestupky předpisů výše uvedeného. mnin.nař. bu
don trestány polit, úřademvězepím do 6 měsíců:bo
pokutou do 5009 K. pokud činy ty nepodléhají přísnější

„mu ustanovení. trestnímu. — Purkmistrovský úřad králvěn. města Hradce Králové.
Nepřístolnost. V parkétu divadelní dvorany „půě

naplněném mládežíobojího pohlaví bývá právě při,před
stavení: zábava až příiš živá. a rušivá a,—.po spadnutí
„opony.obyčejně potlesk tolik hlučný, jako by. sl »mad
šenci< tropili žerty. Neškodilo by přísnější napomenutí.

Masopustní počasí. Dne. 13. v Labi ledová třišf, v
neděli již celistvý led, k ránu na pondělíobleva, která
se stupňovala v úterý v počasí jarní, večersníh, řáno 17.
t m. mráz,pak obleva, sníh,„v nocina pátek mrazivá
„vlchříce. Těžko se. upamatovati na změny tak rychlé
v.ledna,.

. Seznam. K- “ týdenglm trbu v Hradci „Králové
dne 13.-ledna 1917. 1 hl víkve 1.40 K, 1.g jetelového

semlnka„červeného 400—410K, L.ke; cibuje 11.60 K.
mrkve 60 k.česneku 5660 K, 1kopa: zelí 230 K.

: petržele 14—16 K, kapusty 8—16 K. drobné zeleniny
2—260K, .cejere 20—32K, 4 a jablek 75—80,K. 1pár

+.poděvinčat 120—198K. — Přivezeno:yb: hl: vákve 12,
jablek 23. kg: cibule 200, mrkve 175, česneku 6. „kop:

zelí A. půl, petržele U kapysty2, drobné aeleniny,8,
| celere 4 a půl,podavinčat 225kusů.:
1 Třobnslco u Pardubic. (Pohřeb vldp. faráře Fr. Ja
: nečka.) Dne 9.ledna, rozlehla se po celé naší farnosti
| gmutná zvěst -o úmrtí našeho' vroucně milovaného du

chovního správce vdp. Františka Janečka, zasloužilého
«faráře, osob, děkana a bisk.. notáře. Dejší dobu chura

věl, ale přemáhal se apokud mohí až do, posledních
chvil vykonával duchovní. správu.„Přece však nemoc.
která úporně na statném.těle“hlodala, zvítězila.Pan l
rářmusil ulehnanti, Když cítil, de dny šivota jeho ou

sečteny, smířil Se se svým Spasitelem a „posílil©še te
beskými pokrmem na cestu do věčnosti. V posledních
okamžicíchvyznával svoji víru, když jeho rty těžce. te

potaly: -Věřím v Boha.« Jako.po celý život vynikal
příkladnou trpělivostí, tak i trpělivě snášel nesmírné bo
lesti. Osadníci jej často navštěvovali a. sdůeji :s ním jeho
utrpení.Účast na pohřbu: přes „nepohodu byla veliká.
Pohřeb konal se dne 11. ledna o půl 11. hod. dopolední.
Pohřební obřady v domě tarním "vykonat za ažistence
duchovenstva vdp. vikář Perdinand Zajíček z Holic. V
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tarobyléi kostelíku třebosichém před mší sv.pronssl",
smuteční fet dp. Vincenc Halama, katechéta z Pardá
die. Po slavné zádešíí mnišisv.,teron za spásu duše
v Pánu zesnulého obětoval vdp. vlirář,odebral se truch
He průvod na hřbkov, kde po vykonaných obřadech
še zesnulým rozloučil se jménem duchovníchspolubratří
"Úap:Př. Zajíček jako osobní přítél zesmrlého. Pohřbu se
ščastnili vdpp.: 3. Richfér, bísk, notář a farář z Mora-.
be; Karci Mikulecký, arckděkan v Chnrdimi, P. Mat.
"$chreiber, kvařdián kláštera kapucínského vChrudimi,
jenž zesnulého na cestu do věčnosti připravik J. Pa
foas, jarář ze Ždánic, J. Vaněček, farát z Mikulovig
Jan Bruckner, farář ze Sezemic, Jos. Kulda, farář z Ku
adě, J. Jiek. farát ď "Vosic, V. Šetina, farář z Jeřic,

le vdpp.katéchieti z Pardubic Ot, Vosáhlo, V. Halama,
. Boštík, pak vlp. Pr. Naxera z Rovně, R. Doležal z

Miealovic novásvěcenec Fr. Přibyl z Tuněcbod a bo

boglovec Skalský. Mezi smutečními' hosty jsme viděli:.
"pv p.c. kookr. hejímana Jar.Nápravníka, p. vojtov..
komisaře J. Hořáčka, p. vých. bér, sptávcea Cáloboráda,

"Běního správce A Vojáíška,kánaer vátora ach Bože
Dvořáka, dělé Všechny pány starosty obe! z "farnosti
Vřebosickéa z okóll Pohřbu súčastnily se dítky školní

še školním práporem, vedeny isouče p. říd. Votencemi a
-pa učiteli. Veliká účast všech jest jasným děkazem, ja
IKOMščEtěšil st zesmilý pad laráf, jehož: památka nevy

ét nikdy že srdcí těch,kcteříjeho ryzí a čístýčhařak-.
r znali. Ave, artma cándida! —D.

. | Náchodsko. Nedávno napsal jeden Serlosní st: »Svo
"tuňitá umění,počítaje v něj novinářstvíod jakživa tě
*fla se počhybié cí, že různí“lidé se k nim hlásili, po

„kěvadž kdysi "stačilo žodpovědětí otázku »čím jste?<
klidně: sredaktoreml« —Slova ta nám přicházejí na.

Myst "při čtehl :odmitniští, jakého se nám dostává od
"Nách L. V č.'3. proto, Že: jsme uvedli: ukázku, jak
Gynf novíny osvěčují. Redakce »N. L.« má zajímavou

akaku: útočí na úěkolik střán a je-li odkázána do pří
„skěšných rugzí, dovolává „se ——ukázněšosti v národě“a
"peornosti, »poněvadě jen jako celek ve světě můžeme a
"bekáemeněco' znamenátle. Co má tato věc dělati s nevě
důtnostmí, jež jsme- dokázal nevime, jako "nevíme,že
"diikazemceny »Temna« jest jého Čtení na vlasteneckých
TY Jafách. Uvedli jsme, že dle »N. L.« »Temno« jest to
"Je 'fnužškého, že ve zbraní stóší jedna miliarda Iklí (11),
"Ze"V. přikázání zní: »Nepokradešl« a ne »Nezabiješ!«
s úpomehuli uvésti; že sloveso »zapomaěla« píše se dle

'GN- L.- -- zápojěla. To'však jsou vesměs — lapálie

pěřadné dle osmeronásobaě redakce. Za poučení o
"verností národní děkovati nemůžeme, jeto- my potře

jeho necítíme. Konstatovali jsme jen skutečnost a na
trváme. »N. L.c ani slova našeho nevyvrátily! S.

"dále te $ahnla). — Pozn. red. »Náchod. Listů« nečteme.
"ješicřiVnější tendence neznáme. Proto jse také již pře

"dešlou lókálku oveřejnili ve zprávách z kraje a pone
soháváme plnou zodpovědšost p. dopisovatel. Myslíme,
"že Ualší polemika v této příčíně bude zbytečná.

. Něm, Brod. Katolická jednota pořádá v neděli dne
28, jedna další poučný a zábavný večírek. Přednášeti
nde dp. prof. Sobotka a p. katecheta Pořícký se světel
"býae obtazy. Podrobný program, který obsahovati bu
de kromě přednášek jestě jiná čísla, bude v neděli na ro

"ylek, Začátek v 7 bodin. K hojné účasti na večírku, je
hož čistý výnos věnován bude na stipendium pro Si
rotka po padlém vojíne okresu,německobrodského, zve.
cátvě výhor jednoty.

Od Železných hor. Špásovná historie sběhla se one
kdy. v jedné obci. v níž ještě do nedávna strašíval sta

tý větrný mlýn. P. starostovh.se rozatmohl nějak krin-.
of a protože bylo nebezpečenství v prodlení, zavolal
v hoci sónseda, klerý se vyzná v zabljačkách a krmní

<a píchl. Kvikot vražděného čabíka zosfale-do tmy se

i

ozývající probudil "sousedy a než si kdo pomyslil už tm
'byl výklád nenadálých vepřových hodů: »Starosta do
stal vědomost, že se budou rekvirovat vepři a chce ho
takhle pro sebe zachrámite A mež se ukázala razní 20
ra, už se ve všech domácnostech, kde krmili pašíky.
vaříla voda, brousily nože a chystaly necky. Druhý den
pak bylo klání a bylo naříkání. V stodolách i kolnách

viseli rozpaření vepři a v domácnostech voněly »kren
Najže“ a jitrnice. Teprve když dokonáno houtné vraž
dění, vysvětlila se záležitost a povstal smutek, zvláště
tam, kde měli krmníka ještě, jak se říká, »rozpařeného«.
nedokrmeného. Teď prý se nesmí nikdo souseda z té ob
ce dotknonti otázkou: »Kdy budou pařit?« Inn — strach
ná velké očí a žádná zbrklost daleko nepřivede.

Skalka u Dobrešky. (Jubileum.) Památným dnem

pro tuto obec | celé okolí zůstane 14. leden 1917.Neboť,

tehdy oslavovali jsme tiše sice, ale za to upřímně 50 l
let. horlivého a apoštolského mezi námi působení vsdp.|

Msgra Pavla Rozlaka, pap. komoří, sknt. konsist. rady i
atd., zámeckého kaplana na Skalce. Ano, od r. 1867pře-' |
bývá a působí mezi námi »náš velebný pán=, jak zdejší
lid mu nejraději říká, V r. 1914 slavil »zlatou« mši sv. *
a Jelos dopřál ma Pán Bůh dočkati se tak řídkého jobi
tea. Jméno tohoto ctihodného kněze známo jest | za hra
ajcemi naší vlastí přes jeho neobyčejnou skromnost. V

„tom tichém a krásném komtečku uaší domoviny pracuje
Weahorlivěna spásedmšínesmrtelnýcha Božípo
Zehnání provází jeho dílo. A jak Ine k němu zbožný lid,
skásalo se v oeděli 14. jednal Zámecká kaple byla pře
plněna. | na chodbě tfani!se mnozí, zvláště mažové. A
při tom celá řada těch, kteří by rádi přispěchali k této
uavnosti. koná v dáli službu vojenskou. Vsdp. jabilár
nloežil zpívanou mši sv., při čemž řízením váž p. říd
ač. V. Smržezapěnydojemnésbory. Ozásluhách apů
sobení oslavencově promluvil vroseně intimní jeho pří
el vdp. Ferd Audrlický, farář v BRlémÚjezdě. Za škól

“ dítky přednesla biahopřání dražička, za Skupimu
' »Sdružení české kat. mládeže< ve Lbotě-Netřebě p. Pr.

fíd. uč. V. Smrž a pp. zástupcové okolních obcí s pány
starosty v čele. Kéž dobrotivý Pán Bůh zachová nám
vsdp. Msgra P. Rozínka ještě dlouhá léta!

Čáslav. Útulek válečníků, zařízenýv malém;
sále sokolovny péčí dámského odboru Červ. kříže, těší
Se vždy více lásce invalidních vojínů v zdejších lazare
tech opatrováných. Přispívá k tomu vedle poutavé čet
by pro vojíny vyložené zvláště zdařilá souhra kapely
c. a k. kurátem dp. J. Svobodou secvičené a pak dobro
činnost šlechetných dárkyň, které stáhe znova a znova
na občerstvení vojínů pamatují. V prvých dnech led
nových pořádána byla v útulku výstava uměleckých
prací vojíny zhotovených, která přivábila četné diváky
a — což hlavního — i četné kupce, takže vynesla znač
ný peníz. Výtěžek tento připadne opět k dobru útulku a
Podmíní nový Jeho zdar a rozkvět O tento pěkný vý
Medek má kromě jiných osobností zvláštní žáskaha pi.

— Nedostatek uhlí jeví se citolněi v našem mě
stě. Ve skladech prodáváno jest jednotlivým partajím
pouze po čtvrt mte. a ještě mnoho žadatelů musí se vra
ceti s prázdaou. Docházejicí vagony uhlí jsoutím rych
jel rozebrány, Žeasi v okolí neni dostatek zásob a (ak
přespolní konsuměnti ubírají domácím. I v ústávech hu
mánních a ve školách zásoby vůčihledě se tenčí a jest
obava, 'že bude i u nás na Čas nutno ústavy a školy .za
vříti -Se strany. okresy a města podniknuty byly sice
přistašné akóe, ale. poměry jsoumocnější než sebe
lepší vůle: Ještě že plynárna má dosti zásob. — Nepři
stojností nebezpečnou staly se za trvajících pří
mirádzkůčetné klouzačky, krsré st mládež oblíbila zřizo
valí na chodnících nejčastěji užívaných. Obecní zřízenci
snaží se sice sypáním písku a škváry klouzání znemož

niti, ale sotva odejdou, páni kluci čepicemi klouzačku 0
metou a jezdí se vesele znova, třebas i pod nohy chodců.

Nebylo by snad nemístna, kdyby k Jopatě na písek při
dána byla zřízenchra i rákoska, -aby.nevhodného sportu
milovná mládež -byla o vhodnosti a slušnosti rázněji po
učena: Napotnenutíma dobrým slovem se u ní nyní hro

"v -lednu zařízený přijat byl obecenstvem s vděkem a
uznáním. Prodávání byli bažanti a zajíci za úřední ceny

rozebráno. Dostalo se takřka na všecky, kdož o zvěř
stáli, takže nebude snad nyní nikoho, kdo by sl mohí
stěžovati, Že se mu měřilo dvojím loktem. Ostatně má
prý městoještě přislíbenu další zásilku 2 velkých hdnů.
které se právě nyní na okolních velkostatcích konají. —
Vypsání konkursu na místo správce ve zdejší
akt. nernoemici-v městěi okrese přineslo značné překva
penl.“Pojí se -s tím více méně sensační pověsti, které.

tičnósti a přestřelováním. Okr. výbor měl. zajisté své
důvody, proč místo vypsal a má své důvody, proč pří
činu toho ponechává pro sebe. Zatahovati do pouhých
dohadů | čest osob naprosto v celé záležitosti nesúčast
něných 'jest nespravedlivé a také trestné. Slušíto při
pomenouti zvláště těm, kterým až dosud řeholní obslu
ba v okr. nemocnici je trnem v oku. — Valná hro
mada křesť. soc. vzděl. spolku pro Čáslav a okolí

konána bude v neděli 28. ledna ve spolkové místností

U modré hvězdy. Začátek o půl 7. b večer.Prodásedům
v Hradei Králové,ro

s obrěloný,

ový, na nábřeží v asanaci
“gtrana. Velice levně. —

Adresu povl adm. 1. listu.
©Jednota sv, Methoděje ve Vídmlnejsrdečněji vyslo

Hoříněvsí, jenž poučen jsa o důležitém díle Jednaty sv.
«Methoděje ve Vldmi, ochotně stal se zakládajícím členem
příspěvkem 100 K. Rovněž Bůh zaplať dp. Fr. Novotné

český ve Vidni toakatě mýpzornil. Jednota sv. Metho
děje odkázána jest ms příspěvky svých členů, povětšině
to nemajetných a sloužících tříd a na milodary dobro
dinců z Čech, Morávy a Slezska. ponejvíce vlb. ducho

venstva. Lalkové botumel až posud nejeví zájmu pro
Jednotu a její blahodárné působení nejen po stránce
náboženské, ale i zároveň vlastenecké. | Častěji lze v

novinách čísti, že ún onen zámožný laik veliké učinil
odkazy ve své závěti i na účely náboženské, ale posud
žádný nepamatoval na Jednotu a český kostel ve Vid
ni, stížený dluhem 400.000 K. Jaká jest toho příčina?
Nanioze ta, že vlb. duchovenstvo neupozorní na Jed
notu; jsouť přece magi laiky mnohé šlechetné, štědré

duše, které by rády svým rodákům ve Vídni ku pomocí
přispěly. vědouce, jak těžké tam mají postavení. Rády
by též pomohly zbavítí les kostel český onoho hyzdí
cího dlnbu a jej dfistojně uvmítř opraviti ale nevědí o
tom. Proto prosí Jednota sv. Methoděje vib. duchoven
stvo. Jebo slove, jeho doporučení ještě u mnohého mno
ho platí, račiž laskavě upozoraiti na ten veliký dluh na
českém kostele ve Vídni a na ty veliké roční výlohy
15.000K na české služby Boží, které Jednota v osmí ko

stelích vídeňských vydržuje. Za živé a zemřelé dobrodin
ce ryjšíčě slouží se Sest mší sv. Milodary buďte zasi

lány m Jednotu bv. Metoděje ve Vídní III., Renoweg 8.
»Vhdošských Ilustrovaných Novis« svým

čte 3 vřále doporučujeme a na dnešní inserát upo
zorfujeme. -— Redakce tohoto listu, který jest pro če- |

skou „picašinu -(olik- prospěšný, stará se pečjivě o vy
pravení veliké řady časových Iilastrací pro kalšdé čhklo
a zařazuje do stu ušlechtilou četbu zábavnou.

Moravskáagrárai a průmyslovábamkav Brně vy
kazuje koncem měsíce prosince 1916 stav vkladů obdo

sen K 76.080.223.35po sůčtování upsané válečnépůjčky.

OOO000000000 J0000C

Jan Horák,
soukenník

„vRychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční amlsony kolekci
nejnovějších draků pravýchviměných látek

své vlastní výroby, jakož i to- i zozemských.

Cetná. uzuámí zvláštěz krahů vele
důst. dochoveprtva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za.
dobu více než třiaetiletého. působení..

Učihte, prosím. malou objednávka na.zkonšku.

Též na splátky bez zvýšení cen! *
Velojemné látky na taláry.

OOCOOOO00009000000

AAAAAAAAAAAAAAAA,

OLEJSTROJNÍ
nakoupíto levně u firmy.

| Joset |
mydlář v Hradci Králové (iapodsinif:
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||5000000000000000000008
A6000000000x

Na veškeré zástavy
které nž-do konee měs.listopadu

"1916 propadly, odbýváce(dlec.k.misto
držitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zástavárně královéhradecké

(v místnostechzastavárny) v sobotu dne
27. ledna 1917. Začáteko 9. hod.ranní,
Zástavy do dražby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 25. ledna
1917 do půl 1. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zúrokovati nebo vyplatiti,

Neprodají-li se veškeré „zástavy, odbývatř
se budedrubá drašbka v nobotn

dne 3. února 1017.
Každý, kdo se chce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal,
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní
do 13. ledna1.r. F pátek před draž
bou n v den dražby se neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
elrkevní načiní, křížové cesty, celá

zařízení kostelů atd. v každém prove
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Cis.král. priv.. banka
pro země rakouské

v Hradci Králové |
Akciový kapitál kor. 130 milonů.

- Ústředna ve Vidni. n .
Paříž. Praha. Štýrský Hradec. Londýn,

Plzeň, Liberec; Teplice, Smíchov,Karlín, Výprty, Aš,Kraslice,Jáchymov,
KrásněLipa, Badenu Vídně,Soinohrady,Linec,Inaomaští, 2Bějehradi(Srbsko),Dombráva(Polkol. |
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| Haličíkélidovábanka pro hospodářstvía obchodwe.VOV :

C. k. přiv.rakouské ústředníbanka:pro úvěrpozorkovýveVídní.

Uherská všeobecně dapravní banka. — Budepett,Ripka,
Terst;
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dpvrt aku 8 K.
na půl roku 6 K.

Průběh války.
" Mocnosti čtyřdohodové centrálním státům

brosí, slibují pomstu, rozdávají cukrátka malým
národům, ale — prostředky K uskutečnění plá
nů selhávají neustále. Útoky velkých mas na
fuském bojišti a na frontě francouzské jsou od
řářeny vojskem středostátů vítězně, pyšné lodi
štyřdohody jedna za druhou se noří k moř
skému dnu a na frontě rumunské v posledním

Úfdnu historie války zaznamenává další nydašinců. Čtyřdohoda marně s rozráží hla
d žulové naše posice.

Ofensiva čtyřdohody. Dle správ nepřátel
skéh» tisku chystá čtyřdohoda novou generální
ofe sivu na všech frontách současně a to nejen
v Evropě, nýbrž i proti Turecku v Asii.

V Ramonsku následkem nepříznivého zim
níhv p časí boje sice oehably, zato prý nastává
ohlašovaná ruská protiofensiva na Seretu. Do
yt předmostí u Nanesti není však dobrým

znamením pro nastávající ruskou ofensivu. Pá
dem Nanesti dosta a se totiž do rukou spojenců
severozápadní část polokruhového postavení
kolem Fundeni Rusové musili prohnout za
Servt, čímž jižní břeh Seretu západně od Fun

křídle skupiny Mackensenovy odražen útok ne
přátelský západně d Panoiu, na dolním toku
Půtny. — Na frontě arciknížete Josefa oživla
občas dělostřelba reverně od Ojtozského údolí.

“ V Rusku nafr.ntě princeLeopolda Bavor
ského ve Volyňsku vypadli na.í severozápadně
od. Sokulu do ruských zákopů; na severním
křídle ruské fronry odraženy ruské útoky. —
Dle posledních zpráv jišně od Rigy vyvinuly
se lp.je, které mají pro spojence průběh pří

očekávat větší činrý.-. "V.Macedosii lze prý |
nost. Pozornosti zasluhuje úsek tížně od Ochrid
ského jezera, od něhož na jihozápad přechází
fronta macedonské v naši frontu albánskou.
Ténšo úsek byl nedávno jevištěm nepřátelského

..-Na západním bojišti menší oboustranné
útok

15. ledna zavítal
do Tyrol. M onář

sám přibyl předem „da Stanoviště -velitelství
fojénské ekupiny priního maršálů artivévody
Eugena. jemuž odevzdal. velkokříž vojenského

u Marie Terezie, Odtud navětívil Trident,
hato náhorní pláň Vwelgerenthskou;olsařští
myslivci se svým moonářem oslavovali v poli
sté. výročí svého trvání. Po návštěvě Val Bu

na, Vezzana a údolí Fleimského vrátil. se císař
$-ojsařovnou do Vídně.

2. Wilaonovo pselství senátu © mírové
otázce. President Wilson úředně sdělil senátu
Spojených států. jak p-chodil se svým spro
atředkováním, Wilson tvrdí, že jsme mnohem
blíže -rozpravě o mecnárodním koncertu. Zá
řoveň jest nemyelitelno, že by Spojené státy
heměly při tomto velikém podniku bráti žádné

Císař v Tyrolich. Dne

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

úlohy. Pouhé úmluvy mezi válčícími neuspo
kojí ani válófofch stran samých. Bude bezpod
mínečně třeba, aby se zjednala síla, která by
byla s to, aby zaručila trvalost úmluv, síla
mnohem větší, nežli síla některého z národů
dnes trpících nebo některého dosud utvořeného
nebo zamýšleného spolku.. Musí býti mír, který
je zajištěn větší organisovanou silou lidetva.
Mír muef prý nastati bez vítězetví. Moře musí
býti udržováno jak svobodné tak zabezpečené.
S tím souvisí také otázka, jak by se mohlo
obmeziti pozemní vojsko.

Politický přehled.
Porady zástupců stran s hr. Clam-Marti

nicem jsou průpravou k vlastním poradám. Te
prve na základě výsledků těchto průprav bude
možné úplné vyjasnění vnitropolitické situace.
Tak vykládá »Parlamentní korespondence«. —
Názory o evolání říšské rady jsou v kruzích
politických naprosto různé. Tvrdí se, že v květnu,

nojéo v červnu J917 bude se konati ustavujícíschůze poslanecké sněmovny.
C.k. úřad pro výživu lidu vybízí zemské

vlády, aby neprodleně zahájily práce ke zřízení
válečných kuchyní. Zemské úřadymají podati
do čtyř neděl zprávy o zahájení organisace
válečných kuchyní a o pozorováních a zkuše
nostech při tom učiněných.

Uherská poslanecká sněmovna sešla se
zase 22. ledna. Přijata byla osnova zákona stran
korunovace Karla IV. na krále uherského. Nato
schváleny předlohy o korunovačním daru Jeho
Veličenstvu králi a Jejímu Veličenstvu krá
lovně. Po té projednána byla zákonná osnova
o zvěčnění památky krále Františka Josefa I.
Dne 28. ledna jednalo se o obobodování poslanců
za války.

Pro samospráva zemí jest poslanen.dr.

Byl-li by takový stát, rozdělený v takové vy
myšlenédepartementy, které postrádají každého
života, ovšem od úředniotva vedené, nejlepším
státem na světě, o tom možno pochybovati; ale
i kdyby byl, v Rakousku považujeme takovou
formu za nemožnou a škodlivou. Odstraněním
samosprávy zemí přišli bychomo tohoto mo

nejevědomitější prací úředníků z povolání ne
mohou býti nahraženi.

Krise v Rusku. Novému ministerskému
předsedovi knížeti Golicynovi ukládá car roz
bodná opatření při zásobování jak armády tak
obyvatelstva a ohee urovnat poměr mezi vlá
dou, dumou a semstvy. Pozořuhodno jest
opětné povolání Stůrmerovo v čelo zahraničního
ministerstva, který svého času vlivem anglickým
odstraněn, ješto prý usiloval o zvláštní mír
s Německem. -Tím se zaseuplatňují konserva
tivní bruhy, které místo Trepova a Pokrov
ského dosazují v čelo vlády Colicyna a Stůr

ÚISTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

v pátek v poledne.

mera. Není poohybnosti, že tímto střídáním:
ministrů projevuje se vnitřní zápas o vojnu 8:
mír. Car js pro válku, činovnictvo proti válce.:-a

Volné listy.
Spravedlnost a nikoli macchlavelišm! V proje

vech, jež v poslední době usilují o uplatnění pro
spěchů jediné národnosti ve státním životě Cislaj
tánie, potkali jsme se také s německým poslancem
Jesserem, jenž dokazoval, že prospěch státu sho

nebude-li možno parlamentně, musí všechno k ú
čelu tomu zaříditi mocí svojí stát, neboť prý »stát
jest sám sobě účelem«.

Kdo se domníval, že pojmy o účelu státu jsou
dnes již zcela jasny a že není možno vraceti se
ve staletou minulost, výrokem poslance Jessera
jest hodně překvapen. Samo sebou se rozumí, že
definice páně Jesserova, jsouc macchiavelsky při
krojena dle stranických zájmů, nemůže obstáti na
soudě vzdělané dnešní veřejnosti. Jsou přece ty
tam doby, kdy v poslaneckou sněmovnu francoůz
skou vstoupil Ludvík XIV. s bičíkem v ruce a kdy
k zástupcům národa cynicky prohlásil: »Stát jsem
já.< Všichni francouzští králové i s tímto Ludví
kem, kteří zásadu tuto tak bujně praktikovali, byli
příčinou, že jejich nevinný potomek Ludvík XVI.
pohlcen byl dravým revolučním proudem a že hla
vou svojí odpykal za hříchy svých předchůdcův.

Ze slov páně Jesserových skoro vyzírá snaha,
personifikovati známé stranické choutky a opatřiti
je velmi pochybnou libovůlí Ludvíka XIV, Nikoli,
stát není sám sobě účelem, nýbržúče
lem jeho jest blaho těch, kteříve svažku
jeho žijí a kteří musí býti stále na stráži, aby zá
konitá spravedlnost překonávala všudy lbovůk a
macchiavelism. Zásada páně Jesserova neměla by
ani platnosti, kdyby ve státě našem žili jedině Něm
ci neboť ve správě státní čím dál usilovnějidotná
haji se účastenství kapitalismem utlačované třídy
společenské, natož když v nové době zásada ná
rodnostní dožaduje se práva k dohlídce na činy
státních strojvůdcův a diplomatův! ———

Životní prospěchy státu našeho dávno již doká
zaly zhoubnost jakéhokoli absolutismu a různost
národností vymohla sobě ústavní zřízení, které
plyne ze samé přirozenosti a historické skladby na
ší říše. Z paměti národů nikdo nevymaže skuteč
nost, že říše naše byla založena svobodnou smlou
vou, kterou ujednalo království České a Uherské
s panovníkem, a proto nemohou trvale zvítěziti
snahy, aby práva historických skup'n bylanivelo
vána jedinou národností nadřízenou, Proto náš no
vý panovník Karel I. nevyjádřil nic jiného, než ži
votní potřebu státní, když nastoupiv na trůn, slav
ně prohlásil, že bude vládnouti ústavně a spravedli
vě vůči všem národům. Tím zajisté císař neřekl,
že stát jest sám sobě účelem, jak básní poslanec
Jesser, nýbrž že účelem státu jest blaho všech pod
daných. Podobně jako náš vznešený císař, prohla
šovali i ostatní panovníci z arcidomu ©Habsbur
ského. :
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ideálem státního zřízení jest taková | společ
nost, ve které všichni členové hledí na zákon jako

„na vzájemnou: smlouvu, vědomě všemi přijatou,
která připouští změnu jen za všeobecného souhla
su těch, kdo: ji ujednali. Vzájemná smlouva taková
v mnohojazyčné říší nemůže býti jinak k místu při
vedena, než zásadní a naprostou spravedlností a
rovnoprávnosti všech národností. Z toho dále ply
ne, že ideál státu lze vyjádřiti představou takové
o sdružení. kde jen ten podroben jest smlouvě,
kdo měl možnost smlouvu posouditi a kdo posou

„div dobrovolně ii přijal. Proto zásadní myšlenky
tyto mocně se vzpírají diktátům těch politických
činitelů v říši naší, kteří vedoucím státníkům na
mlouvají, aby přes hlavy a proti vůli národův ok
irojována byla zřízení za účelem nadvlády menší
ny nad většinou. :

Každé zařízení, jež příčí se spravedlnosti, vzbu
zuje nespokojenost a rozrušování, jehož každý vy
spělý stát se varuje, Příčiny nespokojenosti budou
odstraňovány tím bedlivěji, čím ohromnější budou
úkaly, které válka zůstaví jako smutné své dědic
tvi. Přítomností velikého počtu nespokojenců ve
státním území stát jest nucen, aby pozbýval ne
změrného ©množsví sil na ochranu | pravidelného
hmotného a duševního rozvoje. To však odvádí
společnost od tvůrčí činnosti v jiných důležitých 0
borech státního života. Úkolem prozíravých státní
ku tedy jest starati se o to, aby počet nespokojenců
byl co možno nejmenší, Zavedení státní němčiny
na příklad vzbudilo by tolik nespokojenců, kolik
jest příslušníků slovanských národů naší říše.

není teorie mluvící, že stát jest sám sobě účelem.
když víme, že sice stát působí na společnost, ale
že neméně i společnost zasahuje mocně ve státní
zřízení, v naší věci tedy že národnosti svými prá

»

Bedřich spěšně ustupoval, protože rakouská ar
máda byla mu v patách. Daun u Hochkirchenu ne
přítele vybil z opevněného tábora a poraziv rychle
ho pronásledoval, R. 1759 Daun porazil nepřátel
skou armádu zase a zajal devět pruských jenerálů
se 14.000 mužů, R. 1760 Laudon přemohl protivní
ky u Landshutu a zajal jenerála Fougueta s 8300
vojínuv, ale brzc potom byl napaden a poražen
Bedřichem, jenž přivedl si velikou přesilu. Tak by
lo válčeno za střídavého štěstí, až ujednán byl mír
v Hubertsburce 1763, jímž nedostalo se Bedřichovi
ani o píď území více, než co měl před válkou.

*Rok po siednaném míru byl korunní princ Joseí
ode všech kusfirstů zvolen králem římským a ve
Frankfurtě korunován. R. 1765 Marie Terezie od
jela do Insbruku. kdež jejího chotě postihla neoče
kávaná smri. která vznešenou císařovnu tak do

Marie Terezie s tou duševní silou, s kterou ob
hájila celistvosti mocnářství, pečovala o hmotný
a duševní rozkvět svých národů. Šlechetná lidumil
nost jeji starala se © zřízení rozličných nemocn'c.

žila vojenskou akadermi ve Vídeňském Novém Mě

věla novou universitní budovu ve Vídni, vysoké u
čení zreformovala a ku povznesení domácích ře
mesel volala dovedné mistry z ciziny. Počiny a
podněty jejího mohutného ducha bylo všudy viděti

R. 1780 v listopadu onemocněla a cítíc blížiti se
konec života dala se zaopatřiti. Následník trůnu.
Josef, nevycházel z její komnaty; s nim rozmlou
vala o budoucnosti říše, vyprávěla mu ještě napo
sledy své zkušenosti, udělovala rady a rozloučivší

zákonech. Na kanci pak odpovídáme německému
poslanci Jesserovi slovy dobrého zajisté Němce
dra Jelinka. profesora university Heidelberské:
sJednostraňné a křivé jsou všechny
konstrukce které prohlašují, že stát
stojí nad společností. Tak promluvilvě
své »Státovědě..

+

Marle Terezie. Roku 1758 vojsko pruské vpadlo
dvěma armádami de Moravy a přitáhlo k Olomou
xi, jejž oblehlo a prudce bombardovalo. Postupem
obléhání pruská armáda vystřílela mnoho střeliva
a ztrávila nmoho potravin, kteréžto válečné potře
by musily býti doplněny a rozmnoženy. K Olo

císařského rodu, zemřela druhého dne o 9.
večer. .

Marie Terezie byla panovnice, jejíž jméno za
znamenáno jest velikými písmeny v dějinách, duch
její zářil mohutně, vile její nelekala se překážek a
lidumilnost její v dobrých činech neustávala.

+

V hromobití děl. Co děje se v duši vojákův a dů

hod.

„ 9475
"»92—.

+

háněli, pokřikovali při každém výstřelu: >Dobrá!
Tak, tak, tak! Aha! To se povedlo!< Požár rozná
šený větrem rychle se rozšířil. Francouzské kolo
ny, vystoupivše z vesnice. odešly na zad, ale, jako
by trestem za tento nezdar nepřítel postavil o ně
co dále na pravo úd vesnice deset děl a počal z
nich páliti po T uš'novi. .

Za dětské radosti, způsobené požárem a rozpá
lení zdařilou střelbou po Francouzích, naši dělo
střelci zpozorovali tuto baterii teprve tehdy, když
dvě kule a hned za nimi ještě čtyři udeřily mezi
děla a jedna povalila dva koně a jiná utrhla nohu
průvodc! vozu s nábojem. Ale čilost jednou probu

měnění jinými od zásobní lafety. ranění odkliženi
a čtyři děla obrácena. proti, desítičlenné | baterii.
Důstojník. pomocník Tušmův, byl zabit na počát
ku boje a postupem hodiny ze čtyřiceti lidí příslu

byli veselí a čilí. Dvakráte zpozorovali, že dole
blízko u nich ukázali se Francouzi, a tu pálili po
mch kartáči.

Malinký člověk. Tušin, nejistých, neobratných
pohybů žádal na sluhovi ustavičně >za tohle ještě
dýmčičku. tak říkal a vytráceje z ní oheň, vybí

Francouze. >Jen je, děti'« přimlouval a sám chá
pal se děl za kolesa a otáčel šrouby, V dýmu, o

chvěti Tušin. nevyndávaje z úst své dýmečky,
běhal od jednoho děla ke druhému, tu zaměřuje, tu
počítaje náboje. tu poroušeje, iak vyměniti a kte

Při tom stále pokřikoval svým slabým, tenkým,
nerozhodným hláskeni. Tváře jeho víc a více oži
vovaly. Jenom když lidé byli zabiti nebo ranění,
mračil se a odvracejc se od zabitého, hněvivě kři

něného nebo mrtvého. Vojáci po většině krásní.
statní hoši (jako vždy u dělostřelecké čety). o dvě
hlavy vyšší a dvakrát širší, než jejich důstojník.

neboť skoro
všichni říkají, že nelze toho dobře vylíčiti. Snad
po válce vyskytne se literát, jenž shrornáždě po
třebnou látku zahledí se v duševní dílnu těch, kte

zů, naplněných střelivem, penězi a potravinami;

Rakouský jeneralisimus Daun včas se o tom dově
děl a poslal jenerály Laudona a Siskovitze, aby
dopravu překazili. Laudon s náležitým počtení
vojska dostal se za Olomouc a skrze zvědy všech
no dobře vyzvěděv, napadl transport tři míle za
městem. V boji bylo 3000 pruských vojínův usmr
ceno, část vozu byla vyhozena do vzduchu a zbý
vající počet jich ukořistěn. Ztráta tato krále Bedři
cha přijměla, že od Olomouce upustil a v noci S
prvého na druhý červenec odtáhl. Pamětihodno
jest. že za obléhání města spojení s vojskem císař
ským nebylo přerušeno a že v Olomouci konaly se
trhy jako v dobách míru. Město bylo totiž se dvou
stran pruské armádě nepřístupno zátopou, kterou
způsobila posádka.

Sevastopolských“.
Zajímav« jest inísto ve »Vojně a Míru«,

Tolstoj líčí dělostřeleckého důstojníka Tušina, jenž
s návrší čtyřmi děly střílel proti francouzskému
vojska u Schůngrabenu, kdež ruský jenerál Bagra
tion zastoupil cestu z Vídně do Znojma, aby armá
da Napoleonova byla zdržena a tak aby Kutuzov
jádro vojska mohl zachrániti.

Kapitán Tušin, ačkoli mu bylo poručeno stříleti
jen proti postupujícím Francouzům, přece na svůj
vrub rozkázal vypalovati také zápalné střely do
Schongrabenu, kdež Francouzové byli takořka na
mačkání. Neměl rozkazu, ale jednal dobře. Schón
praben hořel.

»Aha, poplašili se, hoří! Vida, kouří se! Poda
řilo se! Dobrá! Hle, kouř, kouři« zahovořili dělo
střelci, rozveselivše se. Všechna děla bez rozkazu

velitele a onen výraz, jenž byl na jeho tváři. ne
změněný obrážel se i na jejich obličejích. Účinkem
tohoto strašného hluku, Šumu, a ježto třeba bylo
ustavičné pozornosti a činnosti, Tušin nezakoušel
ani dost málo nepříjemného pocitu strachu, a my
šlenka, že může býti zabit anebo těžce raněn, aní
na mysl mi nevstoupila. Naopak, bylo mu veseleji
a věseleji. Zdálo se mu, že bylo to již velmi dávno,

vystřelil, a že konsiček pole. na němž stál, byl
mu dávno známým, domácím místem. Nehledě na
to, že vše pamatoval, vše si uvědomoval, že usta

rečnému blouznění nebo v stavu opiléhočlověka.«
Ostatek této mistrné psychologie Tolstojovy při
neseme budoucně.

+

Nezdravá reklama. Jinak mohli bychom říci:
nenadsazujte! Považována-li jest kritika krásného
písemnictví zároveň za jeho součást, pak od kri
tiky takové právem žádáme, aby vynikala hlubo
kým pochopením díla, nestranně odvažovala jeho
přednosti a slabosti, označovala jeho krásu a vy
stihovala jeho podstatné jádro. Bohužel, neděje se
tak, a velmi často kritika mění se v boucharonskou
reklamu a reklamní fráse. Chyby takové přihá
zejí se zejména, běží-li o odbyt překladů, Že se do
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oěštiny přektádají kn.hy bez výběru jak stádo bě
ží, jest zlo, a žese hlučnýmdoporučováním lec

kterého braku porušuje Hiterární vkus čtenářstva,
jest zlo ještě větší,V Topičových »Dobrých. knihách přeložených«
"vyšel překlad knihy, jež má nadpis: »Hanns He'nz
Ewers, Srdce králů a jné hrůzné příběhy.<Hodno
da knihy jest prostřední. Čtenáře, jenž dobře pře
četl Villiersde L.isle- Adama,EdgaraAllanaPoe,
Conana Dayleho. »Srdce králů« nijak nepřekvapí
a nutká ho, aby výrobek německého spisovatele
srovnával s vytříbeným uměním právě jmenova

"ných autorů. Kniha působí nepropracovaností, cha
bostí a prokmitne-li tu a tam původnější některé
pojetí, jest možno. přímo nahmatatí, že jest přece
jen slabým odrazem originálních myšlenek, jinde
přečtených. Kniha tná vypálené znamení honby za
sensací na úkor uměleckosti a nedbalost formy na

-mnoha místech trká drsnosti výrazů.
Jiného mínění však jest překladatel B. Spurný,

jenž s přílišnou nadsázkou v úvodě na příklad ho
ruje: »Ewers dobyl dnes světa svojí literární tvor

" bou, jež jde za určitým cílem, neodbočujíc z dané
Jinie. Jeho huriosní, zvláštním, osobitým slohem

„psané práce jsou opravdu erotickou florou moder
ní světovéliteratury. Každá Ewersova novela je
mistrovským dílem velkého a zvláštního umění.
Většina jeho děl má přímo elementární sílu.
každé novely může se čťenář ponořiti a může stu
dovati tajemný vztah mezi pestrým líčením a pod
statou, ideou spisovatele. . Všechny tyto novely
jdou dál za průzračné všední dění. zabývají neb

„aspoň dotýkají se lidských a kosmických tajů. Je
jich pravlastí jest duše člověka. Na jednotlivých
individuech (!) je Čemonstrován osud rasy, šlověk
zastupuje rasu, rasa prasílu půdy, z níž pochází a
osud jest symbolem oněch elenentů, z nichž vy
kvétá svět jevů. Z jeho řádek hřmí temné hučení
touhy všeho lidstva a jeho věčné básnění a jedná
ní stlumené v divoké melancholii.«

Rádi bychom viděli člověka, jenž by se ve
spoustě těchto frasí vyznal. Ohebné tyto fanfáry
obecným zněnku hodí se na každou knihu, kterou
třeba bezdůvodrě vynášeti. Nazývati každou E
wersovu novelu mistrovským dílem, ač nedosahu
je ani jedna výše na příklad Turgeněvova »PSa«,
jest zvonění plechovými rolničkami a bezděžným

"útokem na správné hodnocení českého čtenáře.

Cesty internacionály.
Byla to myšlenka velkolepá, kterou pojaly prá

vě organisace dělnické:sbratřiti dělnictvo všech
náradůva působitihustěsraženýmšikemdělnictva
i k vyrovnání protiv mezi třídami jinými. Ovšem
nutno hned poznamenati, že takovou ideu měli dávno
bystří duchové jiní a že k jejímu uskutečnění uží
vali prostředků ještě účinnějších než moderní ob
rovská organisace, která namnoze získávala Širší

kou než přesvědčováním ducha.
Kdykoli se řeklo sac. demokratickému organi

sátorovi, že církev katolická má daleko lepší pro
středky k uskutečnění všesvětové
Internacionála, byl odpovědí útrpný úsměv; řeklo
se, že vliv církve rychle dohasiná, Ale v době svě
tových otřesů drobí se povážlivě právě ten tábor,

[nternacionála neměla připraveny odpovědi
určité a praktické, aby zjednala uklidnění duchů.
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skvtovaly.
Změny zárážely značně soc. demokratické pra

vověrce, kteří tak dlouho se učili, že body jejich
programu jsou nejlepším lékem i na neduhy velice
povážlivé v dobách silně kritických. | Nastávalo
reptání, dvojení,

Spory začaly v nejsilnějším kádru, v soc. de
mokracii. německé, již tenkrát. kdy se jednalo o
válečné úvěry. Zástupcové strany zaujali stanovi
sko zcela příznivé, dokazujíce tak zřejmě, že u
pouštějí od velice významného bodu svého progra
mu. Nespokojerost se změnou šířila se více v orga
nisovaných masách než mezi předáky. Oposici po
stavil se v čelo Liebknecht, takže hlásy kritisující
nalezly pevnější půdu. Když se ve sněmu hlasovalo

(o válečných úvěrech znovu, velká většina zástupců
strany znovu dala přednost oddanému sfátnímu
patriotismu před zvetšelým bodem stranného pro
gramu. Ale počet hlasů oposičních vzrostl značně.
Došlo k utvoření odštěpné strany. která vystupu
jíc jako pracovní sdružení, tvrdila, že představuje
pravou stranu starou; © prohlašovala, že většina
strany utonula v programu měšťáckém.
* Jy tisku bylo pozorovati horečku nesvornosti.
Hlavní deník »Vorwárts« počal psáti proti vedení
strany, proti většině, která se smířila s poměry
soudobýrni. Většina tedy dala výpověď třem red
aktorům a zařídila vše tak, aby byl deník oporou
vedení. Tu však oposice zvedla ostrý protest a
její vňdcové vyzvali k bojkotu listu.

K úplné rozluce formální došlo dne 7. ledna,
kdy na oposiční konferenci bylo usneseno utvořiti

samostatnou organisaci; za lískový orgán opus.ce
»l.eipziger | Volkszeitung«. —Rozluka

usnesením.. představenstva .mateřské
strany dne 18. ledna. Představenstvo místo po
kusu c kompromis uznalo 29 hlasy proti 10, že roz
luka jest hotovou událostí a adsoudlo tříštěnístra
ny. Patrno, že dobrá třetina hlasujících ©úplného
rozdvojení sc lekala a že tedy se všemi změnam'
ve vedení zcela spokojena nebyla.

Tak se vybily spory v organisacích politických,
Není však pochyby, že vniknou i do organ'sací od
borových, třebaže tyto
představují jednotu.

lv zemském sněmu pruském propast mez: dvo

poslanecké frakce soc. demokratické vystoupili tři
poslanci.

Většina hlásá, že učinila zdravý řez, ale opo
sice vzrůstá přirozeně dále, takže možno čekati je
ště zápasy velice tuhé, Starověrci, kteří tak dlou
hou dobu byli utvrzováni v jistých zásadách, při
rozeně nemíní své přesvědčení změniti jedním rá
zem na pouhý povel poddajné většiny. A tak se
potvrzuje, že kouzlo k sbratření všeho lidstva ne

ní ani ve středu silné soc. demokracie německé.

Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4“|o
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů asměnek.

Za válečnéhoruchu.
(Překlad.)

C. a k. vojenské velitelství, Litoměřice.
Referent pro péči o invalidy.

Všem důvěrnickým výborům!
Litoměřice. 9. ledna 1917.

Na popud vojenského velitelství v Litoměřicích a ve
srozumění se Státní zemskou ústřednou pro péči o vrá
tivší se vojiny v Praze, založen byl v Hradci Králové
ústav pro invalidní péči, jenž obral si za úkol činnost
svou rozšířit na všechny jižní a jihovýchodní (české)
okresy sborového obvodu a vytvořiti tak pro již stá
vající místní výkorv pro péči o válečné | poškozence
středisko poradní a zzopatřovací činnosti.

Tento ústav má titul;

»Východočeský úslav propéči o invalidy
Hradci rálové «

Jim není nikterak dotčena činnost a organisace —již
stávahcích výborů ve zmíněných okresích; týž vstoupí
však jak s Úatředími, tak i s jednotlivými místními vý
bory v užší styk. aby činnost výborů činorodým způso
bem podporoval. Stejně bude Východočeský ústav vo
jerskému velitelství napomáhatí v dalším vybudování
jhu zřízené erganisace a podávati žádaná vysvětlení.

Východačeský © ústav zřídit v tomto účelu vlastní

Kb. F. No. 155.

cích nejen všechny odbory péče o invalidy, nýbrž za
ručujících též činnost, odpovídající zájmu dobré věci.

Příslušné důvérnické výbory budou míti takto při

ležitest v muohých otázkách invalidní péče, zejména
v případech, týkajících se jednotlivců obdržetí radu a
podporu krátkou cestou, a to tím spíše, ježto Východo
český ústav má po ruce prostředky a styky. Pomocí
jichž rychle může zahročiti.

Jednateli Východočeského ústavu v Hradci Králové
dr. Fr. Ulrich, starosta v Hradci Králové,

dr. Fr. Doubravský. inspektor ústavu pro sprostředko
vání práce, dr. Al. Wiškowský, ředitel ústavu pro zvele
bování živností v Hradci Králové, c. r. Robert Arnold,
továrník v Třebechovicích.

Podepsaný referent je s Východočeským ústavení
v neustálém slyku a bude mu k vyřízení postupovati
všechny případy, v nichž prostřednictví Východočeské
ho ústavu slibuje věcný prospěch, jak jednotlivě zřejmo
bude z personálních listů. zasílaných referentu přísluš
nými důvěrnickými výbory.

Stejným způsobem však bude Východočeský ústav
podporovati též Činnost Státní zemské ústředny pro péči
o vrátivší se vojíny a c. k. úřadu pro sprostředkování
práce invalidům.

V zájmu invalidní péče nutno obzvláště uvítati, že
Východočeský ústav. jehož zástupci a jednatelé již po
dlouhé měsíce neúnavně pro dobrou věc pracují a při
tom svým předsedou p. místodržitel. radou Smutným v
kažďéní ohledu byli podporování. opatřil prostředky, aby
v nejbližší době zřiditi mohl velký institut orthopedický
a dílnu prothesovou. .

Vzhledení k uvedenému doporučuje se jižním a jiho
východním okresům, převážně českým, v obvodu Vo
jerského velitelství připojiti se k Východočeskému ú
stavu v Hradci Králové, resp. navázati s ním styky, aby
společnou prací dosažen byl vlastenecký cíl: »Poskyt
nouti každému invalidovi uspokojující existenci a učiniti
Jej opět činným členem státu.<

Referent pro péči o invalidy u vojenského
velitelství v Lhtoměřicích:

Setník KAREL EGER m. p.

Kancelář Východočeského ústavu, kde trvale někdo
z jednatelů Je od 8—12 a od 2—6 přítomen, nalézá se v
»Živnostenském domě« v Hradci Králové čp. 472/1I.

»Český Svaz« proti notě čtyřdohady.Předsed
nictvo >Českého svazu« konalo po dva dny porady
ve Vídni a zaujalo stanovisko k notě dohody, Od
mítnutí noty sděleno bude ministru zahraničních
záležitostí hr. Czerninovi a min. předsedovi hr.

ka, Staněk, dr. Stránský, dr. Šmeral, Tusar a Udr
žal. Usneserí stálo se jednomyslně.

Jihoslovanské rázné odmitnutí »Osvobozujícich

dostavil se k místodržitel hr. Clarymu a žádal ho
jménem Slovinců, aby na místech Nejvyšších pro
hlásil, že všichni rakouští Jihoslované odmítají s
rozhořčením pospolitost s ujšťováním čtyřdoho
dy, že chce osvoboditi Jihoslovany. Rakouští Jiho
slované — pravil dr. Korošec — chtějí vybudovati
svoji budoucnost jenoin pod silným žezlem dyna
stie habsburské. — Stejný projev poslal dr. Koro

šec také ministerskému předsedovi hr. Clam-Martinicovi.“

Papežův dík WilsomovL Španělský vyslanec
tlumočil pres'den'u Wilsonovi vřelý dík papežův

za podniknutí mírové akce. Wilson 'hnedodpověděl a Sv. otci poděkoval,
Dotazy na zujatce a nezvěstné, kteří jsou do Čech

příslušní, udílí i nadále odboční kancelář Zemského po
mocného spolku Červ. kříže pro král. České v Praze I..
Vladislavova 26, kamž třeba příslušné dotazy: řídíti.
Na poplavárnu pro zajatce ve Vídní zaslané dotazy po
stupuji se touto zmíněné pražské odboční kanceláři Zent
ského spolku a má tudíž zakrožení do Vídně namnoze za
následek, že odpověď se zdrží. V posledním čase v li
stech uveřejněná zprava, jako by mimo blíže označené
vídeňské poptavárny žádná jiná místa nebyla povolána
zprávy o zalalcích peskytovati, jest nesprávná, a budiž
timto opravena. Dotazy na nemocné a raněné v praž
ských lazarctech třeba rovněž říditi na odboční kancelář
Zemského pomeeného spolku Červeného kříže v Praze
I., Vladislavova ul. 26.

Kněžstvo ve službách dobročinnosti. Jeho Kn. M.
nejdp. arcibiskup dr. Pavel Huyn nařídit, aby na jeho
útraty bylo po dobu války až do odvolání pražským
chudým se zvláštním zřeteem na chudinu na Hradča.
nech a na Malé Straně denně rozdáno 100 obědů a pova
Jil k tomu cíli pravidelnou měsíční výplatu z arcibiskup

ské pokladny. Jeho Milost světící biskup pražský
Msgre Fr. Brusák, jako již po řadu let, věnoval též I
tos dar 500 K s určením, aby za částku tuto bylo opa
třeno a rozděleno uhlí chudým pražským se zvláštním
zřetelem na obyvatele Hradčan a Malé Strany. -- Zá
sluhou biskupa krakovského kn. Sapiehy byl koncem
roku 1914 v Krakově založen výbor, jehož účelem le
peskytovati pomoc obyvatelstvu v polských zemích po
stiženému válkou. Vzhledem na jeho zakladatele dali
mu Poláci jméno -Biskupský komitét pomocný. O jeho
rozsáhlé a blahodárné činnosti svědčí následující čísla:
Obětem války v Haliči rozdal biskupský komitét 3 mil.
129.000 K, v království Polském a na Litvě 2.387.000 K.
celkem 5.948.000. K. Na podnět biskupa Sapiehy zřídil
komitét zdravotní výpravy., jejichž úkolem je boj proti
epidemiím. V nemocnicích zdravotním oddělením biskup
ského výboru založených léčilo se A0 nemocných, lé
čebních dní bylu 41.000. Dalším krokem zdravotní sekce
komitétu bylo ochranné očkování proti neštovicím. Bylo
vypraveno několik set akademiků, kteři očkovali v Haliči
přes 2 mil. a v království asi 400.000 osob. Celá akce
zdravotní vyžadovala asi 1,400.00 K. Biskupský výbor
rozdal zdarma přes 164.000 kusů čatstva a párů obuvi.
Mimo to opatřil.za výrobní cenu obuvi za 220.000 K a
Sutstva a látek na Šaiy za 190.000 K. Kromě toho založit
biskupský výbor mnoho útulků mládeže v různých kon
činách země. Aprovisační odbor jeho rozdal potravin
za 40.0%) K a opatřil asi za 1,200.000 K potravin, které
byly obyvatelstvu prodávány za ceny výrobní. Jak
dlouho by bylo potřebí vypočítávati, co dobrého konají

ve prospěch irpicich i chudé kláštery a nemajetné du
chovenstvo kurátnit Jsou to vesměs lidé, kteří se ne

obohacují velikými dodávkami. Opravdová láska k bliž
nímu vede je k obětavosti činorodé. — Jaký | hmotný
zisk“ z války mělo « má duchovenstvo, o. tom mpžno

podrobně psáti až v době mírové. Pak dokáže statistika
zřetelně, zdalí temné podzemní proudy, které prevýzely
klerikální blahonycdky Konsavými poznámkami,ml

vily poctivě. Súuteční blahobytníci mají své dobře pla
cené literární sluby, kteří chytrými slohovými manévry
odvracejí pozornost od obsahu ohnivzdorných pokladen

Dobrovolná Ecnverse I. a II. rakouské válečné půjč.
ky. Jak z prospektu, w příležitosti emise I. a II. válečné

oůjčky finanční spravou státní vydaného znánin, vyhra
dil si Jeho Ixeeience p. ministr financí splatiti jak L tak
l. válecnou půjčku před uplynutím původně stanovené
uběžní doby jejich, tedy před 1. dubnení 1920, resp. I.
kvěmem 1925. Na základě této výhrady rozhodla se
nyní finanční správa státní nabídnouti upisovatelům I.
a Ji. válečné půjčky výměnou za jejich I. a II. válečnou
růjčku stejnou nominelní hodnotu rovněž 54% státní
půjčky. avšak umořitelné ve 40 letech postupným slo
sováním. Výměna tato —-zcela dobrovolná a pouze »d
vůle majitelů titrů I. « II. vál. půjčky závisící -- sledu
je v zásadě tytéž cíle. které vedly finanční správu stá
ní k tomu, že již při IV, a V. vál. půjčce vedle krátko
dobých pokladních poukázek vydala dlouhodobou sloso
vatelnou státní půjčku a tím poskytla kruhům kapitali
stickým a zejména též drobným střádalům možnost, by



své prostředky nejen dočasně a na poměrně krátkou
dobu, ale trvaleji, na celou dlouhou řadu tet umístitl mo
hli na neobyčejně výhodný 54% úrok. Jestliže tudíž
dnes finanční správa státní dává majitelům I. a II. vál.
půjčky na vůli, by tyte hodnoty své vyměnili za půjčku
stejně bezpečnou, steiným procentem súročitelnou, ale

teprve po řadě let v případě event. slosování splatnou,
-pak vedena jest tu v prvé řadě snahou materiehnim zá
jmům majitelů půjček těch prospěti a rakouské válečné
půjčky vůbec v nejširších vrstvách učiniti hledaným
prostředkení k trvalému umístění peněz, — Vedle toho
to, pro posuzování konverse nejvýznačnějšího momentu,
mluví též neobyčejně výhodně stanovené přejímací pod
mínky pro to, aby podnětu finanční správy státní v míře
co nejhojnější použito bylo. Kdežto I. vál, půjčka emito
vána byla při kursu K 97.50, resp. s půlprocentní bontfi
kací emisních bank při kursu K 97.—, II. pak pří kursu
K 95.25, resp. po odečtení půlprocentní bonifikace K 94.75,

kursu K 98.60, II. pak při kursu K 94.75 a naproti tomu
stejná jmenovitá hodnota 40leté umořielné státní půjč

telé I. a II. vál. půjčky, kteří pro výměnu se rozhodnou,
při nezměněné hodnotě svých státních papírů cenných
získají jednak na kursové diferenci (při 1. vál. půjčce

K 6.60, při II. K 2.75 z každých K 100.— nom'nale) a
jednak na úrokové náhradě, ježto jim při I. vál. půjčce
bonifikováno bude dalších K 0.92 na úrocích za dobu
dvou měsíců, u II. vál. půjčky K 0.45 za 1 měsíc. (I. vál,
půjčka má kupon dubnový, I. květnový, kdežto státní
umořítelná půjčka bude míti kupon červnový.) Vzhledem
k uvedenému lze právem nadíti se. že převážná větši
na majitelů I. a II. vál. půjčky v uvážení výhod, jež z
výměny plynou, vyzvání finanční správy státní radostně
uvítá a ke svému vlastnímu prospěchu použije.

Naše »maloliteratnra«. Básník pražských
Němcův Otto Pick recitoval v užším kroužku
své verše. »Bohemia« jej pochválila, ale proje
vila nespokojenost, že se snaží prospěti »cizím
maloliteraturám«. Tak se naráží na překlady
českých veršů. Věru divíme se, že »Bohemia«,
která přece vychází v Praze, tak málo zná mo
hutný rozmach českého krásného písemnictví.
Ostatně literatura se neměří ani metry ani kilo
metry. Rozhoduje tu kvalita. Proto světové
slávy dobyla si i literatura národů menších, než
jest národ náš, národů takových, jichž písem
niotví representuje sotva čtvrtinu produkce
české. Ovw'ém*až by se dle přání některých
nečeských kr.lů většina předních děl českých
autorů zničila, pak bychom také měli jen malo
literaturu. Referent »Bohemio« věak má míti

betů mezi českým lidem jest mnohem menší
"něž v národě italském a francouzském, vyšší

; Šla věděti, jak dlou
há řada českých pračí ješt přeložena i od

„ykajíetěh dpiadvátělů němétkýhh. Snad se
ohemis«bějí, ab (06jen krajené nedovělššlifitee : českého plsemnřetví.

Pro blaho pražských škol. »Učítelské

o)

zejí školní ustanovení. List dokládá: »Zajisté

předměstích ejednotily se a vydaly přesvědčivé
a jasné poučení pro rodiče a v něm vyložily

těmto, jak velice škodí yn dětem, když jeblynepošloua jaké
pro budouef život astráty pakvzejíti nohou

„obřožena proto nutno nasaditi vše, aby
alespoň částečně čelého bylo dalšímu poklesu

-© Zajisté by neškodilo. Ale toneme v úžasu.
Považme, v hlavním městě českém jest potřebí

jdávati jasné poučení o prospěchu

válkou nemluvilo jako v Čechách. Rodiče ny
nějších dítek skoro vesměs již jsou odchovánoi

při každé vhodné příležitosti.
Tito lidé četli každodenněčasopisy, kde kultura

br vělebena jako nejvyšší blaho lidstva. Cotěch pražských veřejných sohůzí pro dobro
školy! A právě tisloové masy drobného lidu
v těch shromážděních nejbouřlivěji tleskaly.
Kdo prochází kteroukoliv pražskou ulicí, roz
hlíží-li se kolem, při každém stém- kroku ho

učovati rodiče od abecedy? Kdo by řekl, že se
dosud tak důležitým ohniskům lidové kultury

neporozumělo, limal by zoufale hůl nad vřeřnípokrokovýthi plífudy moderními, prohlašoval
y bankrot všech lidově-osvětových rozběhů

moderního ražení. o
-Ale nyříějšínedbalost a výdělečné snahy

rodičů svěděí o něčem jiném. Sami vůdoové
organisovaných davů, kteří nepřestávali dříve
pochlebovati uvědomělostí lidové, k svému pře
kvapení seznávají, že dobré vůle ků vzdělání
jest velice málo a že tato vůle začíná se ihned
kolísati, jakmile se žádají od ní oběti třebas
nepatrné. Ti světlonoši, ktěří si slibovali, že
pod praporem husitským povedou masy K nej

šším kulturním vroholůth, přesvěděují se na
vlastní oči, jak se třepí a odpadává laciné po

zodpovědnosti. Matky vodící děti večer do jalo
vých a často škodlivých zábav, nestarají se,
zdali se dítě drahý den přivzdělá vo Škole.
Pražské obyvatelstvo ví velmi dobře, jakou
důležitou inetitucí škola jest; chce-li přemýšleti,
snadno pochopí, jak právě nyní má býti vděčno,
že za světověho zápolení české dítě může své
duševní schopnosti nerušeně rozvíjeti. Ala —
dobrá vůle schází. Z přítomného stavu patrno
jasně, že. onvětový ruch a Šum se nerozvinoval

, že tedy výtky a rády
paedagogů konservativních nezasloužily drsného
odbývání a posměchu. Cests k ideálům nevede
přes mrtvolu idey náboženské; naopak ušlechtilý
cit ú zápal pro všecko krásné vypěstí se nej
lépe v náboženském prostředí.

O cestě k národnímu umění píše v »Národních

politi včerejška. s hesly otevřít okna do Evropy a
dohonit Evropu, my, jejichž uměnía literatura po
slední doby, typicky eklektické, byly jakousi vzor
kovou mápou evropských látek a forem, my, pra
vý průchodící díun a citlivý barometr pro evrop
ské klima, my pojednou se zastavujeme a přemý
šlíme o svém vlastním úkolu a o své vlastní síle.
Poznáváme, že kdo všechno 'od -jmých přijímá,
sám sebe rozdává. Stálým přejímáním duše se
zmechanisuje, zhrubne, odvykne vlastnímu kvasu,
stane se kolejemi. Literatura, umění pak stávají se
pouhou inteligentní kombinační hrou, eklekticis
mem, epigonstvím malého národa... Naše české

ttení položena v oblasti lálky. nýbrž v oblasti for
imy,která je výrazem karakteru. . .. | tehdy, 0
brátí-Ji se někdy umělec mimo národní svůj svět
a najde si motiv jinde, i tehdy — je-li velký — bu
de provázen národními svými vlastnostmi.c

Překážky národního umění. K hořejším význam
ným řádkůní pozramenáváme: Právě když hus'
ada rozprostřela svůj pozlátkový plášť nejšíře, kdy
zbožnění mistra Husa bylo prohlašováno leckde
docela za základní dogma vlastenectví, národ se
uchyloval od umělecké cesty svých předků nejví
ce. Na jedné straně umělkovaná národní roranti
ka. na druhé překlady frivolních francouzských
frašek, velebení pařížských parket, opičení po Zo
lovi a lvech pařížských salonů, Do národa cpány
nestravitelné vývody Nietzscheovy, každý spis
Tolstého, romány z aristokratického světa i ské.
ho a anglického. Továrnicky vyráběny břeklady
veršů dekadentních básníků cizích; skeptické, zou

falé skřeky zahraničních literátů byly odívány če
ským rouchem jakc. Vrcholná dogmata moudrosti.
Proto mnozí neobrali 'si, za předmět uměleckého
tvoření ideální ovzduší: prostého lidu českého, že
by byl' nucení bráti zrnka též z náboženského ži
vota. Katolicismus souvisí s duší českou tak pevně,

"že nemožno v obrazech z našeho venkova pomí
jeti tak silnou pružinu lidového idealismu.

Odporučovalá se »česká kn'iha« všude ©jako
nejcennější poklad, jako hlavní páka zušlechtění“a
osvícení. Ale kolik vynikajících mužů konstato
valo, že povšechný název >česká kniha« ještě zna
čí pro kulturu faktickou velmi málo? Vždyť z če
ských svazků paprskovaly duševní proudy celé
Evropy. navzáiem se křížící a potírající. V našich
knihovnách byla obrovská zásoba plodů jak faleš
ného romantismu tak cynického mater'alismu, jak
filosofie ruské tak francouzské, jak prací vedoucích
k positivní víře tak také k úpornému | atheismu.
Jedna kniha byla apotheosou husitství, druhá če
skobratrství (a v tom je — nezapomínejmé — roz
díl veliký!), třetí velebila antiku. čtvrtá volala:
sŽít a vyžít se«, pátá kříčela po kosmopolitismu
átd. Jak taková pestrá škola mohla působiti na vý

z leva. Mizí pravý poměr k životním silám; poně
vadž vše přejímá se již hotové. je možno jen po
sunovat, přestavovat, a ze všeho se stává stafáž
a dekorace. Už j skutečnost stává se pomalu pou
hou dekorací. Ženskost poesle vzala u nás převahu
nad její mužskou stránkou: totiž vzdělání, zdob
nost, koketnost, diletování. těkavost vzaly převa
hu nad prostým, jednosměrným činem z vn'třní
síly, sen nad skutečností, hysterie nad tragikou

osu? Rozvíjel se tak jako v ruské literatuře, jako
jediný strom? Toho všeho nebylo. Život v našem

kama: byl příliš těžký a proto upuštěn na zem.
Co se nár podávalo, byl pouftýsurogát života.
Život stal se. neškoditou hračkou. Neskládal na
vzájem jedinou hodnotu, jediný tvar. Byl dnes ta
ký, zítra onaký. Nebyl jednotným proudem, který
sám literaturu unáší, nebyl realitou, jež ji plodí;
byl od literaturt od případu k případu vymýšlen
a vyeskamotován. Život v našem umění byl hříč
kou bez vlastní moci, byl umělou raketou, která
se vypouští. Taková literatura ješt nutně bez logi
ky, nutnosti, pravdy. Jest inteligentní a vtipnou
hrou forem. Ale nemůže býti velkou, poněvadž ne
roste organicky, ze své země, ze svého lidu...
Otevřít okna do Evropy, dohonit Evropu — to
jsou naše soukromé záležitosti malého a mladého

dotud nestane se tak velkým, aby mělo evropský
význam. Ale vzdalo se naše umění naší národní
skutečnosti, nacházelo v ní sebe a své prostřed
ky? Nikoliv,
Přezírali jsme ho. My, národ odkazem i nutností
ryze demokratický, oddávali isme se v umění na
př. protikladněke skutečnosti jistému falešnému
aristokratismu, možnému snad ve Francii za fin de
Siéclu, ale zhola nemyslitehému u nás a mohoucí
mu existovati jen v umělé atmosféře sklenfkové.
To bylaristokratism diletantů. kteří k ničemu ne
přirostli srdcem a nežijí pevně svůj život. To byl

umění je protiklad umění z druhé ruky. ep'gonské
ho. okademického. chladně dělaného. Nerdbí se v

Se v revuích. Pomalu, tiše vzniká v zemi, na 'uli
cích, v městě. na venkově, všude. kde žije a dý
chá národ, Národní umění je původní, vřelé; prvot
ní. živené. Smete všechnu dekorativnost, ozdůb
kování. diletaniské okolkování. Otázka znárodnění
našeho umění ie otázkou zkarakternění a zživelně
ní. Mám zvláště připomínat, že nejde nám o umění
vlastenecké? © umění clivalořeči, laciného opti
mismu? ©Umění národní jest naopak tragismem
Národnost pak není historií. ani zemí. ani jazykem:
jest uložena v karakteru. Otázka národního umění

tých mladících dozrával tápavý skepticismus, kte
rý nikdy n'kde nevedl k činorodé práci, nikde ni
čeho nezbudoval? Mladici, jichž hlavy byly napě
chovány dlouhými řadami knih, stávali se pro tá
rod osobami méně cennými než prosté dívky, kte
ré četly buď málo anebo n'c, ale nezkazy ci char
akteru a přirozeného vkusu hitáním literních pro
tikladů, a V V

»Jen otevřít okna do Evropy«, votali vel'káši,
kteří se prohlašovali za nejpokrokovější vůdce ná
roda. Zatím však nespořádaným hltáním a špat
ným zažíváním všeho cizího došlo se tak daleko.
že vítězil skepticiunus a s ním hrubý materiali
smus -— při spoustě čítáren. vzdělavácích spolků.
škol. akademických produkcí a každodenních po
velů: »Přilněte k české knize, k českému umění!«

Národní písně upadaly v lidu v zapumienutí,ale
jako bleskem se šířily všude flašinetářské odrto
vačky -- kolportované z Prahy. Neforemné kář'
katury se vyráběly na českou objednávku řemesl
ně v cizině. co zatím čeští ilustrátoři velice, dověd
ní byli nucení hledati svůj chléb v- Mnichově a fn
de v cizině. Nejjemnější skladby Dvořákovy a Fi

bichovy reprodukovali výhradně jen umělc! z em
valčíky z frivolních cizích operet. Každá cizí čmá
ranice nalezla v Čechách řadu obdivovatelů, za
timco Alešnasklonkusvéhoživotapřipatření
na nevděk českého obecenstva projevil chuťprch

ky chválily českýkřoj

trajíce úzkostlivě, zdali svým oděvem nezůstály
celé dva měsíce za cizinou. Falešné byly základy
českého vel'kášství na hraně století XIX. a, XX.
Jalovým pozérstvím bylo opičení po těch“ průž
ných, elegantních cizincích. které bychom- mohli
zváti bezduchými tanečními mistry. Zahleďme'se
dobře do duše našich zbožných, charakterních babi
ček.které srostly s českou půdou, ániž pronášely
vlastenčící hesta. Pak nalezneme sami sebt, ža
chytíme nit. kolem níž krystalisovaly tak nádtrer
né perly původního umění českého. 0

PYVYVYVYVV?
rní družstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímázáznatný
na nové výhod. losy Rakouského Červé- *

ného křížea opatří ijiné cen. paplry. |

ochotou se přidrnžila řada zdejších dam, | zpíval mší
kemponovanon od p. ředitele kůru Wiinsche. Dvě ú



chvatné vložky téhož skimiatelo zepěli p. prof. Teršt a
slč. Prydrychova. Sborový zpěv -byl mistrně secvičený
i souzvuk jeho hlaholii chrámem nádherně. Sólové vlož-|

"ky přímo elektrisovály jemným, do všech odstínů procí
"těným přednesem, který svědčil o vzácném pochopení
citlivých požadavků hudby chrámové. — Při instalaci
vsdp. Schnejdra, námi již oznámené, zapěla velmi la
hódně sólovou vložku sč. Pštrossova. — Na uprázdač
ný úmrtím vsdp. kanovulka Hlavsy kanonikát Ullers
doríský jmenován byl Jeho Veličenstvem nový kanovník
zasloužilý faráf pilnikovský vdp. František Kutnar; na

rodil se r. 1864 v Mlázovicích, nakněze byl posvěcenr. 1890.

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.

V. výkaz Záložny v Hradci Králové úpisů za V. rak.
válečnou půjčku. Joseí Klelner, řezník zde 5000 K jako
sběratel od nejmenovaných upisovatelů; sám upsal již
dříve 5000 K. Vojtěch Kleiner, syn téhož, t. č. v poli
LWW0K, Josef Hájek, Plotiště 98, 400 K.

C. k. gymnasium v Hradci Králové pořádá dne 23.
ledna v. refektáři bisk. studentského semináře Borro
maea ve prospěch fondu pro sirotky a vdovy po pad
lých českých -vojínech při české zemské komisi pro 0
chranu dítek a. péči o mtádež školní akademil
vánoční. Program: 1. W. A. Mozaru:
symphonie č. 1, Orchestr. 2. Fr. Neumann: Roráty. Dvoj
blasý sbor s prův. klavíru. 3. H. Tomáš: Noc tichounká.
Pastorela pro soprán s prův. flétny a smyč. kvarteta.
4 L. van Beethoven: Trio pro flétnu, housle a violu. 5.
J. Nešvera: Vánoční legenda. Melodram. 6. J. Malát:

„Dvě vánoční písně. Smíš, sbor s prův. harmonia a kvin

v budební síni ústavu. Program: 1. Ant. Dvořák: Bibh
cká píseň. Sbor ugjaono 5 průvodem. 2, Proslov chovan
ce 1V. roč. 3. A. Becker: Adagio nelágioso. Trio pro hou
sle, celo a varhany. 4. a) J. Raff: Cavatina pro housle
s prův. klavíru. b) B. Smetana: Zdomoviny. Duo pro
housle a klavír. 5. Deklamace žáka c. k. cvičné školy.
6. V. J. Novotný: Píseň. 7. J. Klička: Scherzo pro troj

hlasý sbor houslí s prův. klavírů. 8. A. Dvořák: Klavír
ní skladba. 9. J. Slunfčko: Barcarola pro dvoje housle

sbor houslí s prův. klavíru. 11. Hymna rakouských ná

Českou zemskou komisi pro péči o mládež.
Z ředitelství c. k. ústavu ke vzdělání učitelů v Hrad

ci Králové se oznamuje, že do cvičné školy přihlášen

všech tříd, i není možní přijímati dalších přihlášek.
Padi. Bývalý žák zdejšího gymnasia a chovanec

fova padl € t. m. u Rybna u Stanislaví v Haliči a byl
tam téhož dne pohřben.

Pohřeb p. JUDra. Josela Czurby konal se za živé
nelícené účasti hradeckého občanstva. Ačkoli v sobotu
ledový vitr kosti pronikal, sešel se velmi značný počet
ctitelů zesnulého doprovodit jeho tělesné ostatky na
cestě poslední. Posvátné obřady v katedrále vykonal
sám Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Z
chrámu vedl pohřební průvod vsdp. prelát M. Musil.
Pohřbu se účastnili členové kapitoly a jiné duchoven
stvo. veliký počet soudních úředníků, advokátů, zá

orchestru. Rakouská národní hymna. — Na klavíru lask.
doprovází pí. M. Šulcová. — P, T. páni rodiče a příbuzní
žákův.a jejích přátelé a příznivci zdvořile zvou se k té
to: školní produkci. — Programy se zvláště nerozasílají.
Všichni. kdo přijdou. budou srdečně vítáni. — Ceny

S hod. odpoledne.

Na oslavu zastnupení na trůn našeho nejjasnějšího
zeměpána, Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I. po
řádá c. k. ústav ke vzdělání učitelů v Hradci Krá'ové
školní akademii v pátek 2. února o 3. hod. odp.
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rodinné hrobky na Pouchově uloženy ostatky tichého
trpitele, osviceného právníka a šlechetného lidumita, je
hož jméno bude v kruzích našeho obyvatelstva vždy v
čestné paměti. Bůh zesnulému odplať stonásobně vše
cky dobré. skutky v nebesích!

Z kruhů advokátních,
p. JUDra. Josefa Czurby jmenován byl advokátní ko
morou p. JUDr. Miloš Kafka, advokát v Hradci Králové,

ván uvedenou korporací i substitutem zemř. p. JUDra.
Viléma Vordrena; advokáta v Chlumci a. Cidl.

Evnostenská banka, lllálka v Hradci Králové pc
vádí konversi I. a II. vál. půjčky za 40letou 5%% umo

Fitelnou státní půjčku. Bližší podmínky v Insertu v, listě
tomto otištěném, jakož i v prospektech, jež imenovaná
banka na požádání interesentům neprodleně zašlé.

Cle. král. priv. banka pro země rakouské zahájí
pravidelnou činnost v Hradci Králové dne 1. února L. r.

Odřeknutý vojenský koncert. Symfonický koncert
kapely c. a k. p. pluku č. 39, projektovaný na den 23.
listopadu 1916, se tímto definitivně odříká. Peníze za
koupené vstupenky vrátí portýr Grandhotelu ve dnech

29.—31. ledna od 3—5 hod. odp. Obnosy. jež snad ne

Poděkování.

Běvokáta v HřačičiKrálové,

byly by v udané době vyzdviženy, odvedou se váic.
ným pomocným účelům.

»Kilcperac, jednola divadelních ochotníků v Hradci
Králové, sehraje v neděli 11. února v městském Klicpe
rově divadle »O tec«. Drama o 3 jednáních, napsal Al.
Jirásek. Ve prospěch Obecné kuchyně, Záznamy u p. J.
Růžičky, papírníka.

Východočeské divadlo. (Repertoir od 17. ledna do
konce saisdny 22, ledna.) Opera zakončila svoje před
stavení slušně provedenoureprisou Hoffmanových
povídek (neděje 21. t. m. odp.) s p. Oeitlerem v roli
Hafimana. -- Působivě rozloučia se opereta, která kro
mě reprisy Hraběte z Luxemburka (neděle21.
t. m. večer) opakovala po čtvrté Nedbalovo Vino
braní (pátek 19. t. m.) s pí. M. Vilímovou, subretou
vinohradského'divadla v roli Lisy Miillerové. Lisa na

na byla tak přiléhavě, svěže a působivě, že strhla publi
kum k neutuchajícímu potlesku. Představení dáváno při
zcela vyprodaném domě a stálo ze všech provedení
této operety nejvýše. — Činohra věnovala se nám k po
sledu více než kdy jindy. Ve středu 17. t. m. předvedla
nám Strindbergův Tanec smrti, hru líčící úporný
zápas muže se ženou v rodinném žití, při čemž proti
dřívějším názorům Strinďbergovým vystupuje tu muž
jako ničivý moment manželského Štěstí. (Obrácení mo
tiv podobného sujetu uplatňuje se v Schónherrově Ďáb
lici.) Žena připoutaná na ostrovní pevnostní věži k chu
ravému setníku, veliteli pevnosti, touží všemožně se ho
zbaviti, ale muž přes chorobu svou tvoří silnější faktor
soužití obou a nutí ji k odloučení od všeho, co bylo ji
milé. Konečně zhoršení nemoci skytá naději ženě k vy
svobození, k němuž má ji dopomoci dávný její přktel
Kurt. Ten zhrozí se však vášně její a opustí ji Žena
vydána opět v ruce svého muže, jehož choroba dosud
nesklátila, odhodlává se s resignací k dalšímu žití. Těž
ká, dusivá atmosféra, jako mlha na fiordech severu,
leží nad celou hrou a mnoho zůstává zatajeno, nevyslo
veno, určeno k dohádnutí. — Setníka Edgara vetmi účin

ně založil a podal beneficiant toho večera p. Jánský.
Méně zdařilo se vystihnouti pí. Pospíšilové-Jánské že
nu jeho Alici, jejíž postavě scházela pevnost kresby a
určilost gesta. Celkem přijatelný byl p. ředitel Jeřábek
jako Kurt. Výprava scény byla do podrobností působi
vě vypracována. -- Ve stejně těžké náladě nesl se další
večer, v němž dávána hra autora norského severu, Hen
rika Ibsena,Když mrtví procitáme. Shledáváme
se tu se třemi mrtvými pro život. Jedním je sochař Ru
bek, jenž marně hledá nové tvůrčí síly, jež by povzbu
dila ho k nové práci. Začíná býti jaksi duševně mrtev

slaveného díla, odešla od něho v dál. Irena bloudí svě
tem, nemajíc zájmu pro nic, když jednou byla opustila
Rvbeka jen proto. že nebyla jím umělcem-poetoumilo
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„váma dle své touhy. Poté vrhla se rozkoši v nářuč a se- 
Sílevší zove se mrtvou. A třetí mrtvou vláčí s sebou
Řubck svojí mladou ženu Maju, která nenalézajíc u mu- :
že pofozumění, nudí se a mře marně touhou po procit
nutí z těžkého snu. A všichni mrtví se probouzejí. Ru
bek shledá se s Irenou, na vrcholcích hor spočínou si v
náručí a objati padají do propasti vlůno pravé, chladné
sinrti. Maja prorazivší we společnosti divokého lovce
medvědů, statkáře Ulfheima, rakev svého manželství,
jediná začíná nový život. — Nabjzející se resultát hry
zněl by tedy: Jen živót plně a cíhovědomě pročitý je
skutečný život -- vše ostatní je sem podobající se smrti. |
Nejzdařileji provedeny role sochaře Rubeka (p. Jánský)
a Ireny (sl. Klokotská), jimž celkově podařilo se v je
jich podání zachytití onu těžkou, ibsenovskou náladu u
nazírání na život. Pi. Pospíšilová-Jánská (Maja) a řed.
Jeřábek (Ulíhelim) dle svých sil doplňovak obraz.
Paní M. Hiibnerovápodala rám v Rozkošné při
hodě od Caillaveta a spol. opětně překrásnou ukázku
svého obdivovaného umění. Její babička byla nejrozkoš- |
nější na celé hře, která vedle velmí zdařilé a vtipné in
vence zápletky jeví sice jemnou deWkátnost, ale jisté
rozkošnosti příliš rozmazává. Zato stedovati hru naší
slavné umělkyně bylo pravým požitkem. Dobrou, snad
trochu překreslencu figurkou vedle ní byl Valentin p.
Jánského, jehož dosud vídalí jsme s úspěchem hráti v
rolích cu nejvážněji založených, a Helena sl. Klokotské,
jejíž výstižná hra nepotřebuje zvláštního ocenění. Pan
Hubáček (André), ač Jinak velmi dobře uplatnil svůj
gentlemanský zjev, nevystihl aspoň ve 2. jedn. dobře

ocitá se ve velmi trapné a choulostivě rozkošné situaci.
Obdivovatelé a ctitelé pi. Hiibnerové vyplnili dům do
posledního možného místečka. — Drámatickou básní F.

X. Svobody Démon zakončena saisona v pondělí 22.
Lt m. — bohužel, velmi nešťastně. Kus, který k provo

přidáním čtvrtého aktu, propadl úplně a chlad i ne

úspěch přijetí postihl velmi citelně i interpretku hlavní
role pl. B. Starou. Neradime budoucně k podobným ex
perimentům, které naše esteticky vyspělé obecenstvo
dráždí zbytečně k smichu a vtipům. — Zbývá ještě ně
kolika slovy sirnouti zažitky uplynulé saisony a sůčto
vati s cdcházejícími. Vnější úspěch tohoto období byl ji
stě enormní a úplně vyprodané domy při činoherních
představeních i nejtěžšího rázu (Przybyszewski, Strimd

berg, Ibsen) bez zvláštních tákadel jsou význačným pří
"znakem doby; vzerná pak pozornost publika při nich
shbuje do budoucnosti, doufejme, jen dobré naděje.
Vnitřnímu úspěchu chyběla rovnocennost ve výkonech
jednotlivých oborů a je to hlavně opera. která stála
poměrně na nejnižším stupni úspěšné produkce. Jsou tu
sice nedostatky poměry omluvitelné, ale Částečná ná
prava byla by nožná. Hlavní závadou operních předsta
vení byl slabý orchestr a špatné sbory. První případ při
jisté benevolenci se strany ředitelství, které na schodek
v rozpočtu jisté nemůže se vymlouvati, dal by se velmi
dobře napraviti příbráním vhodných ochotnických sit

vážně sbory dámské, ježto pánské přes svoji zcela vy
světlitelnou nepočetnost uspokojují, majíce dobré síly
jako -jsou pp. Haní a Snopek. V dámských sborech přec

„byla by dnes náprava materiálu nevhodného nejmož
nější a je-li tento dobrý, jak viděti bylo z představení

nýbrž i nutná. Více „ukázněnosti, chuti pro věc a ener
gické discipliny a by by vše jiné. Opery a hlavně

* flendriánsky udbývati a stotožňovati s lecjakým operet

- : Olšóvský, Geitler (jen.více autokritiky) a Patočka jsou
jistě zcela na místě a svými výkony mínění to zcela do
-kázali. Při dobré vůli všech představení, jako byla Hu
bíčka, Dalibor a Rusalka, byly by i za nynějších poměrů ,

"nemočné. —. Opereta stála — říkám. to dosti nerad —
- nesporně výše. Orchestr na ni stačil a sbory, které pro
-ni jévily neobyčejné nadšení, také. O úspěchy svorně se
"tu dělili: sl. Sehnalová, obětavě a účinně zastupující

Dodatkem nutno tu oceniti snahy

p, Vilma jako režiséra. Jeho svědomitost a odborná

momentem| skvělých večerů této scénické

turaě výchovných důvodů stavím výkony činohry, je
jímž představením přišlo v nynější době i venkovské
obecenstvo na chut. Výborně režiř tu vede p. Jánský,
jehož dramatické výkony byly též v různých posudcích
uznány. a ostatní síly se sl. Klokotskou, p. Hubáčkem a

„p Třebovskou v čele zaručují výši uměleckého nazíání a podání. Také v činohře, nemluvě ovšem o nešťast

ní Démonu, bylo nejméně večerů, jež by z důvodů
s Břovedení zarážely neb zklamaly. —Hostů jak obyčejně
ř slibováno více, než bylo možno splniti. K nejvýznam=

jším jest. počítat! činoherní večery s pí. M. Hibnero
a a mistrem Vojanem, v operetě vystoupení skladate

Nedbala a pl. Vilimově, jež bychom byli nejraději vi
li pospolu; něvecký debut pěvce-umělce E. Burňana

: shodou okolností nebyl korunován úplným zdarem. Kro

činohře pi. Stará, sl. Sloupnická a Cellerová. V celko
vém součtu přes několikeré minus vychází přec úhrnné
plus uměleckého požitku a vysoké úrovně naší východo
české scény, která, ke cti jí budiž řečeno, napjala v na
šem městě značně své síly a zasloužila si za mnohý

krásný večer upřímný dík, milou vzponznku a srdečné
přání po úspěšném tourné: »Na shledanoule — C.

Nemocenský pokladna soukromých úředníků v Hrad
ct Králové bude kouati koncem. února svou valnou: hro
madu.

Nový iržaí řád pro výroční a týdemí trhy města
Hradce Králové byl vynesením c. k. místodržitelství

pro král. České v Praze. ze dne 22.února 1916č. 1120/8A A schválen.

Drahota kůže. Nepochopitelné. nesrovnalosti! Kdo
prodává zaječinu, nabízí se mu 10—30 hak, kdežto před

válkou dostal třebas 1 K 20 h. Za kůžičku kozlečí se
domácnostem nabízí 70 hal. Chcete-li však tytéž kůže
koupiti od obchodníka, nad vyšroubovanými | cenami
užasnete. Na jedné straně tak malé ceny těm, kteří zví
řata vypěstovali, takže mnozí raději si kůže ponechá
vají pro soukromou potřebu, na druhé straně tak vyso
ké ceny koží a kožišin!

Listky na kávu. C. k. úřad lidové výživy nařídil v
základě $ 1. min. nař. ze dne 24. listopadu 1916 č. 394
ř. z, aby byly vydány kávové lístky s platností od 21.
ledna 1917, které jsou bez rozdílu opatřeny ústřižkem
znějícím na 125 gr. pražené kávy a platí na 8 týdnů, s
podotknutiní, že tim posavadní lístky na kávu pozbývají
platnosti počínaje 21. lednem t r. a že od této doby
platí pro všechny osoby bez rozdílu nové lístky kávo
vé, znějící na jednotnou kvotu spotřební 125 gr. praže
né kávy na osobu a na 8 týdnů.

Seznam cen na týdenním trbu v Hradci Králové
dne 20. ledna 1917. 1 kg: vikve 1.20—1.40 K, cibule 90 h
až 1 K, mrkve 60—70 h, česneku 5—6.80 K, petržele
50—60 h. 1 ag jetelového semínka červeného 400—410 K,
1 hlávka zelí 90 h až 1 K, 1 kopa: kapusty 4—12 K, drob
né zeleniny 2—2.80 K. I pár podsvmčal 140—200 K
1 kůzle 28 K. -. Přívezeno bylo: g: cibule 3, mrkve 5
kg: česreku 4, petržele 50, kop: zelí 1, kapusty 6, ďrob

nézeleniny4p 2 kusů,1kůzle.

p A P | R POMLEDY,TUŽKY
inkoust. od 20 h výše,

PÉRA jemně broušená, nesmazatel. INKOUST
a různé kancelářské potřeby ve velkém výběru

obdržíte v
Oružstevním

knihkupectví a nakladatelství,
sklad tiskopisů pro duchovní úřady

v Mrada Králové, Adalbertinum.

kancelářský, obohodní,
dopisní od 40 haléřů
výše, různé umělecké

Překvapení. Ve Věkošfch vkročil do stavení pí. S.
vojín. Po pozdravu tázala se ho hospodyně, co tu chce,

proč sem přišel, Trvalo chvíli, než poznala svého muže,
který přišel na dovolenou s vousem tolik zmohutnělým,
že mohl obcí choditi inkognito.

Hořice. Dne 2u. t. m. bylo o 10. hod. slavnostní
shromáždění na radnici za příčinou vstoupení na trůn
J. V. císaře a krále Karla a J. V. císařovny a královny
Zity, jež svolala okresní pomocná úřadovna válečná.
které přes zinní bouři vyznělo v imposantní projev re
presentace Jak místní tak okolní. Když starosta města

uvítal přítomné a případnými slovy poukázal na ví
znam slavnosti a vyzval k provolání slávy Jejich Veli
čenstvům, zahrána cís. hymna, kterou obecenstvo u
ctivě vyslechlo a schválilo zaslání telegramu holdova
cího kabinetní kanceláři. Na to promluvil vrchní komi
saf a správce pol. expositury o činnosti okr. vál. pom.
úřadovny. jakož i © zamýšleném založení vál, fondu si

jenž má nésti jméno
mocnářovo,. Následoval živý obraz: »Hold« s dojemným
dialogem Auštrie a Čechie od řed. Tomka a na konec
přednáška prof. obch. akademie dra. Patočky »Habs
burkové v Čechách«. Večer byl slavnostní koncert Jar.
Kociána a Celdy Rt pla.

Nehoda na dráze. Dne 23. t. m. v poledne v Červe
ném Kostelci praskla pod lokomothvou nákladního vlaku
kolej. Lokomativa zkolšela jízdu Po pražcích. hupkala
jako hříbě, ale strojvůdce ji zkrátil masopusmí rej se
vší duchapřítomností v minutě, | Nastalo | opravování,
takže pasažéři do nádraží přijíždějící byli nucení pře
stupovati. Večer však již bylo všecko v pořádku, takže
pravidelná jízda jíž. pokračovala nerušeně.

Prodá se dům
v Hradci Králové, rohový, na nábřeží v asanaci
a obydlený, sluneční strana. Velice levně. —

Adresu poví adm. + listu.

Různé zpřávy.
Družina literární a umělecká konala dne 18. ledna

v Oiumoucisvou výborovou schůzi, ve které po přečte
ni protokolu ininulé schůze a po běžných sděleních u
sneseno bylo, že Družina přistoupí za člena vědeckého
odboru Křesťanskéakademiev Praze a že na koncen
trační valnou hromadu tohoto odboru dne II. února vy
šle spisovatele Karla Dostála-Lutinova, jemuž uloženo
také, aby tlumočil zvláštní přání Družiny. Dalším, bo
dem jédnání bylo prohlášení »Archy« za Hst Družiny Ii

terární a umělecké. Administrace »Archy« bude přene

sena do Olomouce. Člonům výboru: byiy předloženy:
první dva archy »Rafolesti olvové«. Práce sazečská -na
knížce ovšem z nedostmku pracovních sj postupmie

|

|

|

a ziskána byla odbytiště a tak docíleno vzrůstu a vze
stupu katolickéh»' písemnictví. Podány byly různé ná-
vrhy, k jichž uskutečnění hned podniknuty příslušné kro-
ky. Za řádné členy byli přijati spisovatelé: Bitnar Vf.
lém, inženýr v Praze. Davídek V., kaplan v Přešticích;
dr. Hejčí Jan, univ. prof. v Olomouci, Jar. Novák, red.
»Nasšince«, t. č. v Humeném, Odvalil Fr., kurát na Pau
kráci. Rezsyvpalová Aug., říd. učítelka v Plzni, dr. Ant.
C. Stojan, probošt a poslanec v Kroměříži a dr. Vašek
Bedř., prof. v Opavě. Sděleno, že agitační článek o Dru
žiné uveřejnil ve vídeňské »Pravdě« dr. Jar. Řehulka.

Moderní mládež se tuží. Někteří osvícenci prohla
šovali slavnosině, že větší svoboda povzbudí mládež k
rozvinutí ušlechtilého zápolení, k uplatnění talentu, ke
skutkům zdárným. Dorostu prý vadí nejvice brzda kle
rikální temnoty. Nuže — stále se rminožípočet člektri
ckých lampiček, které místo svícení spalují a kterým o
travných paprsků klerikální prostředí nedodává. V Li

uličníci od patnácti let nahoru vylezli na kůr s klobouky
na hlavě, v kostele bouchali dveřmi, kouřiti, hrálř na
harmoniku, tančili se psem. který do kostela zaběht, ba
dokonce zpívali kuplety. Nyní vyšetřaje míru té mla
dické surovosti státní návladníctví. — Do kostela v
Noutonicích přišk na Štědrý den v noci několik rozia
řených mladíků, kteří rušili půlnoční pobožnost. Mladíci
hřmotilř, kouřili cigarety. zpívali parodie na vánoční
písně a uokonce kostel hnusným způsobem znečistili.
Jeden z výtržníků, I6letý syn obchodníka s uhlím St- 
nislav Helásek z Velkých Přílep, byl zatčen a pro.zlo
čin rušení náboženství dodán do vyšetřovací vazby praž
ského trestního soudu. Po ostatních výtržnících pátrá
četnictvo. -- V Z. Zborovicích ve chvílích, kdy v místní
kapli farář Polák konal bohoslužby, pět hochů sotva ško
le odrostlých před kapli hvízdalotak- pronikavě, že vě
řící byli tim velice pohoršení. V uličnictví mezi výtrž
níky vynikal Bohumil Slavík (syn bývalého starosty.
který tedy nemusil býti hochem zanedbaným); jakmile
totiž kněz oblečen jsa v kleriku ubíral se z fary do kap

mu hvízdat do očí. Pro takové kousky došlo 11. tedna
t r. k hlavnímu přelíčení před krajským soudem písec
kým. Když se předseda ptal hochů, je-H jim známo, kdy
se' bohoslužby konají, vykrucovali se hoši způsobem
zajímavým: prý nechodí do kostela od té doby, co vy
šli! ze školy. -- Podobných ukázek chlapecké bujnosti
přinášejí noviny více. Tohle nejsou »mtladické lehko
myslnosti-, to jsou dokumenty surové zarytosti, která
byla pěstěna v mládeži od fanatiků delší čas. Tažme se.
co tací nevycválanci vůbec užitečného chtějí pro spo
lečnost lidskou činiti, jaké mají iteály, jaký ušlechtilý
životní cíl. Jsou neštěstím rodičů i celých obcí. A jak
vyspěli v rafinované přetvářce, ukazuje se před soudem:
nezbedové se tváří jako naivní a nechápavá nedochůd
čata. Jejich surovosti jsou nikoli ovocem kferikalismu.
ale blínem vypěstěným zcela Jinde.

Mati Ilteráti. Již dávno zkušení paedagogové odsu
zevali předčasné vystupování mládeže na veřejnou. li
terární scénu. Ale v »Malém čtenáři« uveřejňují se pří

spěvky mládeže -z vlastní blavy-. Děje se tím sice li
stu reklama, ale rubrika taková mládeží prospívá vělice
málo. Již jsme se ziniňovak, jak »snadno a rychle« 'za
Pomoci rodičů nedospělý ctižádostivec slepí příspěvek.
Ale takové kumšty dokáží se způsobem ještě pohodl
nějším. V čísle 4. letošního ročníku ocitla se básek od

Jaroslava Volfa, žáka II. ročníku měšťanské školy. (kde.
udáno neni), kterpu redakci zaslal odb. učitel VŠpala.
Ráseů je nadepsána »Za tatíčka ve válce« — a mladý
-básník« ji vlastnoručně opsal z »Vlasteneckých modli
teb« od Pr. Střížovského anebo z Koehlerova obrázku
»Anděl strážný«, na jehož rubu byla otištěna.

Cesty smukromé aprovišáce, -Nár. Listům= se sdě
luje z venkova: »Do obchodu jistého venkovského kup
ce, který zároveň má trafiku. přikle starý Pána žádá
tabák. -Ani lístečku nemám“, říká mu obchodník. Sta

řec odchází a vstupuje žena. Žádá o cukr do káyy pro
děti. »Ani drobečku nemámm«,odbude ji kramář. Žena
odchází ještě sinntnější než stařec bez tabáku.Za chvíli
přijde dítě s lahví a prosí o petrolej. -Kde jej mám na
brat?: povídá obchodník a vystrkuje dítě za dveře. Tak
se stává více osobám. Všichni jdou s prázdnýma rika
ma zase domů. Zadními dveřmi však přichází do bytu
cbchodníka selka. Má plný koš na zádech a přináší má
slo. tvaroh a vejce. Za půl hodiny vychází zadními
dveřmi zase ven a prohýbá se pod tíží koše na zádech,
ve kterém se nalézá velká zásoba cukru, petroleje, ká
vy atd. a norný balík tabáku, cigar a Cigaret pro muž
ské členy rodiny. Za chvíli vystřídá ji druhá selka.« —
Kroměřížský »Pozorovatel« praví, že taková prakse se
ujala i na Moravě. Zůstal Hradec pozadu? | zde se 0
zývají stesky takové. Oážista, který žádného zboží ne
má a jest odkázán pouze na svůj plat, má přece také

právo na koupení věcí ;mejpotřebnějších.Vládní nařízení
mu toto právo zaručují hě, ale postranní praktiky tiše
snaží se obcházeti řád; terý má sloužiti k dobru ob
čanstva všeho.

Výchovný význam (Irancouzského velkoměsta, Pa

řížský nekatolické list »L'Oeuvre« přináší tuto případ
nou ukázku »mravů pařížekých«: »V prvních měsících
války byli jsme velmi ctnostní, srdce naše byla plna
radosti, jak jsme se podívali do výkladů s pohlednicomi.
Privolnost pařížských pohledek jako by rázem a defini



tivně zmizela. Válka. válka a zase válka — to bylo jedl
né. co jsme vídalt na pohlednicích a mezi tim více mé
ně fantastických karikatur na nepřítele. Ale nyní změnil
se úplně obraz výkladce pohledových lístků. Můžeme
se zase obdivovati »lákavým: seriím pohlednic v ne
přehledném množství. Všude vidíme obálky s pohled
ničemi a s nátiskem: Tyto pohlednice prodávají se jen
v uzavřeném obalu. A titulky prozrazují dostatečně
zřetelně, co skrývá obálka. Na př.: »Krásné hříšnice«,

„Zrzavé a plivé«. »Opojná vldění«. >Toileta Pařížanči
na-, »Ďekoletované krasavice“ atd. Prodávají se nejne
uvěřitelnější nemravnosti a to v množství a »bohatém
výběrů-. jak nebylo ani v nejhorších dobách před vál

„kóu. A to není ještě vše. Nejsmutnější je, že toto zboží
má hojně kupců, jsou to žačky, žabky atd. Policie ne
může nic dělat. patrně z důvodů, že sama neví, kde
končí dobré mravy a začínají špatné. Jediný prostředek
by byl, kdyby rozhorlení otcové rodin vlastníma ruka
ma rozbili skříně a výčistili výklady. Potom by policle

.jisě zakročila“ - asciť proti otchm rodin. Dle toho proti
idmuťo“francouzskému mešvaru nedá se nic dělat..Žije
sla grand nation. život hejsků a kuběn.« — Pařížská
mládež má ve škole mořálku laickou; která jest sestave
na na základě pokynů myslitelů nejučenějších. Rozumu
má Paříž dóst. Ale vším důmyslem nedovede řídit vůli
úHádeže. Pokud francouzský dorost nebude míti bázně
před Autorifou vševědonét, potud také těžko v něm bu
diti pócit mravní: "zádpovědnosti. Sobecké rozmary se

Vystmějí nejbystřejším 'přavidlům rozumu, hodí do bláta

francouzské má vléce světských škol, tím jest tam život

nevázanější. A množí-li- se počet mladistvých zločinců
"v těfo zémi stále; mělo by se tam konečně veřejně a

hromadně vyznatí. že' morálka bez Boha jest deklamací
síce líbivou. ale bezvýznamnou. :
7 Jak byla Frádcié připravena na odvetu. O válce

odvetné sice francovzští nacionálové mluvili vytrvale,
Úte snažili se provésti útok hodně lácino. Ukázalo se při

počátku nynější války. že v republice byl veliký vojen
ský šlendrián. Bývalý ministr vojenství Millerand, kte
r si "pomohl k veliké karteře ve službách soc. demokra
„cie, hájil se tento měsíc ve schůzí v Bordeauxu takto:

-Uprostřed měsíce záři 1914 došla jako blesková rána,
ké vyčerpává se zásoba střeliva pro 75 mm. děla. Denni
"výrobu 13.400 nákladů bylo nutno obratem růky zvýšiti
na 100.000.Do miiisferstva vojenství byla svolána schů

"škérý průmysl. Ale pre dílny nebylo vyškolených děl
níků a "nutných nástrojů. K tomu přidružila se nová ob

tíž, že muselo býti vyráběno, po případě nahražováno,
ňějen“ střelivo. nýbrž také dělový materiál, Nástedkem
"objednávek děl byla ve většině továren snížena výroba
střel na polovinu. Dodavatelé nedostáli ani jedinému zá

vazku. takže na kanec přes veškeré úsilí nastal přechod
ni-stav bez organisace. který potrval až do jara 1915.

——Všellcas. Jeho Veličenstvo císař Karel I. věnoval
500 K obuvnickému mistru K. Zajtčkovi na Král. Vyše

hradě: tento muž totiž odchoval sedm synů nastoupiv
šich služby vojenskou. Jeden ze synů padl v ruském
Polsku. - Noviny sdělují, že Marconi vynalezl nový
systém bezdrátového telefonu; nejnovější přístroj slouží
zvláště potřebě lodí pro menší vzdálenosti. — V Praze

odsouzen na 8 let do žaláře podvodný ženich, 29letý
Josef Schiller, který minulý rok vymámil ze čtyř vda
vekchtivých dívek 5000. K. -——V Řecku a ve Francii
strádá obyvatelstvo citelným nedostatkem uhlí. — V

kali byla vypsána IV. válečná půjčka. — Dne 21. t. m.
přibylo do švýcarského Lugana z rakousko-uherských
„válečných zajatcáv-invalidů 7 důstojníků a 250 mužů
na své cestě du vlasti. — Socialistická strana ve Spoje
ných státech amerických zaslala sekretariátu meziná
vodní socialistické kanceláře telegram. kterým navrhuje.
aby na 4, června byl svolán do Haagu mezinárodní kon
gres. „Bude-li kancelář s přípravami váhati, americká

" 800. Strana sama začné sjezd připravovati. — Počtáti
vykládají, jakou cenu iná člověk v říší financí. Dívka z
lepších vrstev do 20. svého roku spotřebuje 20.000 ma
rek. —-V Čechách budou vycházeti dva nové časopisy:
zábavný -Naše pole“ bude redigovati Růžena Svobodo
vá. vědecký »-Kmen. bude říditi známý kritik Fr. X. Šal
da. — Ruská vláda vypověděla ze země některé Švý
cary. —K obrovskému výbuchu došlo 19. t. m. v Londý
ně v jedné dílně na rafinování střeliva. Byly docela po
bofeny v blízkosti tři řady menších domů. Sta lidí po
bito nebo zraněno. Masy hořících tekutin a žhavého
železa vsude prýštily. — Po novém sčítání lidu v Ru

sku se sděluje. že tam jest 178 milionů duší. R. 1910 čí
tako Rusko 156 milionů obyvatel. — V Hořicích a Mile
tlné c. h. místodržitelství rozpustilo tělocvičné jednoty:
ve výnosu řečeno. že jako nepolitické spolky překročily
své stanovy. zabývajíce se politikou do té míry, že
zájmy státní tím olrožovaly. — Zjištěno, že ze sto ti
síce tun suroviny se dobudou tři gramy radia; toto ne
patrné kvantum má cenu přes milion korun. — Francie
učinila konec anamské dynastie. Bývalý anamský král
Dnytan byl zavezen na ostrov Reunion u Madagaskaru.
Současně jeho otec. který byl od r. 1907 internován ve
svém paláci, byl zavezen tamtéž. — V Berlíně jest po
voleno používatí po dobu války uvnitř města spřežení
volských místo koúských. — Přední pařížský kavárník
byl pokutován 2000 franky pro fajné čepování absyntu,
ostrého to alkoholického nápoje: kavárna jeho zavřena.
— Soupis obyvatelstva v Plzní, vykonaný k 1. říjnu 1916,
vykazuje úhrnem 94.011 obyvatel bez osob vojenských,
vojenských dělníkův a vězňův. — V Petrohradě došlo
k velikým nepokojům stávkujícího dělnictva, takže voj
sko bylo nuceno zakročit.

Veseléčtení—
pro dlouhé večery.

Odporučujeme naším přátelům humoristické
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod
nější brází proti záplavě knih frivolních, jež se
vtírají do katolických rodin, abylákaly: čtenář.

stvo sensačními tituly a jarmarečním napínánímzvědavosti.

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

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
IWustrované

knihy:Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 220.

Rozmarné příhody.
Řada JI. Stran 320. Cena K 180 — Řada JIL
Stran 384. Cena K 32.

Jsou to ebírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líčeň přirozených
soenerií každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a na

kladatelství v Hradci| Králové.KO
Lamioho konservativcu má jen slabé ponětí o význa

mu a výsledníci katolického tisku. Pamatujte, že kato
lická žurnalistika hájí netollkopráva církevní a národ
ni; chrání také svobodu a majetek pokojných občánů
vůbec. Mluví-ll (isk radikální o svobodě, zkušeného- ob
čana přímo mrazí pomyšlení. jaksi radikálové různých
trakcí svobodu představují a jak ji uskutečňují. Kdo se
pobrdavě při řeči © katolickém tisku usmívá, poukažte

čenci v Portugalsku, Mexiku a ve Francii právě proto,
že tam © katolický tisk byla starost nepatrná. Davy,
které jsou radikálním tiskem rozjitřeny a jež lační po ci
zím majetku, v příhodném okamžiku vzchopí se k či
nům násilným a pak úzkostlivě neuvažují, náleží-li dům
přepadený »klerikálovi- či občanu jiného smýšlení, Jen
kdvž se uloví bobatá kořist anebo se vybije fanatismus.

tisku obsluhovati, milostivě dovoloval, aby náš tisk há
jl jeho zálníů. Ale netoliko na časopis těžce bojující ne
dal ani groše. nýbrž naopak k vůli chvilkové záchraně
osobní imunity plati časopis revolverový. A při tom,
aby zachoval záání ducha osvíceného, Ještě trousli po
hrdiivé poznámky: »Věru nevím. co ti klerikálové po
řád mají. — Vždyť ti lidé ničeho nedokáží. — Kde pak
v době uyvnějšího pokroku šiřit klerikalismus. — Ten
tisk jest bezvýnamný a zbytečný.« — Ale jestliže kato
ljcký list v povšechné úvaze napsal něco, čím byl poně
kud dotčen onen kritisující občan třebas jenom nepřímo,
okamžitě se jeho stanovisko změnílo. Hned mu byl ten
tisk velice důležitý, jak prozražovalo jeho | rozčňlení.
Okamžitě du redakce se zásobou peprných slov a ně
kdy i vvhrůžek! — Nechť tedy jenom naše čtenářstvo
poučí pohodlné občany, že Jim čtení katolického tisku
naprosto nerškocdl a že naopak naše žurnaiistika prospí
vá značně všem lidem, kteří nehodlají týti z cížího a ne
chtěji vydati svá občanská práva na pospas ostrým zu
bům rudikálních. sobeckých demagogů.

I! Jam
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LE) STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové (na podsíni).
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FLACDCEODAG
Kostelní

paramenta
epolkové prapory,

olrkevní načiní, křížové cesly, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závod
v Jabloném nad Orlicí.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty, nákresy neb ceníky franko..SCC OCH]
VYTYTI) 000000000

Veledůstojnému
duchovenstvu a

ulavným patronátním
úřadům dovoluje si dapo
raěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kaliay,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
evicny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Ntaré před
wěty opravuje v původní inlénci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotove
předměty neb výkresy zasílá nau
kázku franko bez sávaznosti koupě.

Sěeš Všese posíláposvěcené| Prdss ruěnívoškorých slatýcha stříbrných klenotů, jako: řetěnů,
madonek,kříšků, prstýnků, náramků atd.f Notářské
Proteny, tebatěrky, jídelní nádini ze stříbrapravého

činského vědy na skladě.
Stare zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pásíř a olselenr

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

00000000000000000c
Jan Horák,

. soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční enisony kollekci
nejnovějších drabů pravých

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

zemských.
hd

Cetná usmání zvláštěz kruhůvole
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 oen!
Velejemné látky na taláry.

000
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«Holdovací české
projevy.

© Dne'29.ledna přijaliJejichVeličenstva| císař
Karel a čísářovna Zita deputaci Zemské správní
komise království Českého a královského hlavní
ho města Prahy.

Za Zemskou správní komisi promluvil presi
dent Vojtěch tr. Schónborm:

(Česky.) V nejhlubší úctě vstupuje Zemská
správní komise jakožto té doby nejvyšší orgán sa
mosprávný v království Českém před Vaše Vel
čenstva s nejoddanější prosbou, by směla Vašim
Veličenstvům| hoklovati a-dáti výrazu citim ne

„ochvějné věrnosti a příchylné lásky veškerého 0
byvatelstva, zastoupeného samosprávou zemskúu,
okresní a obecní, k posvátným osobnostem Vašich
Veličenstev.

Oba národy království České obývající jsou za
jedno v. nejvěrnější oddané lásce k Vašemu Veli

(čenstvu a k vznešenémurodu panovnickému,kte
rážto láska v srdcích obyvatelstva naší země hlu
boce jest zakotvena a tvoří pevnou pásku národy
mezi sebou spojující.
. (Německy.) Po dlouhých šťastných mírových
letech musil Jeho Veličenstvo zvěčnětý císař a král
František Josef tasiti meč, aby ztrestal strašlivý
zločin, aby existenci říše, štěstí svých národů 0
chránil proti zákeřnému útoku nepřátelské přesily.

"Za ní vedlo Vaše císařské a královské Apoštolské
Veličenstvo za těžkých bojů naše chrabré vojsko

"ke skvělým vítězstvím na severu i na Jihu a zjed
nalo si nehynoucí slávu válečnou. Ještě není skou
čen krvávý boj. Národové sjednocení pod žezleni
Vašeho Veličenstva setrvávají v pevné důvěře v

" Roba nadějně, doufajíce v konečné vítězství vojsk,
: jež vede Vaše Veličenstvo, i vojsk s nimi věrně
. spojených. A jako nyní naše čacké vojsko s nadše
„ ním jde za vůdcovstvím svého Nejvyššího vojen
„ského pána, tak náredové rakouští, až přijde mír,
chtějt Jeho požehnání přijmouti s nejhlubší vděč

".ností a dáti se laskavou a moudrou rukou Vašeho
Veličenstva vésti k vnitřnímu upevnění, k pokojné

„mu kulturnímu i hospodářskému pokroku.
Bůh dejž k tomu své požehnání! .
Bůh ochraňui, Bit zachavej Vaše Veličenstva!
Nejjasnější císař odpověděl:
(Česky.) S upřímnou radostí vyslechl jsem lov

ální slova, jimiž jste právě iménem Zemské správ
ní komise království Českého tlumočil vlastenecké
city veškerého obyvatelstva této země.

Ujištění o věrné oddaností k dynastii a vlasti s
- díky přijímám, o království České a všecky jeho

ebyvatele chci vždy rád jako otec pečovati.
— (Německy.) Těší Mne velice, že vidím před Se:
bou zástupce nejvyšší autonomní správy oné ze
mě, kterou z dřívějška tak dobře osobně znám v
její kráse a kvetoucím vývoji.

Kéž jest příslušníkům obou národních kmeni
království Českého v době, jak doufám, nikoli pří
liš daleké popřáno svorně za požehnání míru spolu
působiti a bráti podílu na rozkvětu společné vlasti.
který s pomáci Boží nadejde.

m

„V Hradci Králové, dne 1. února 1917.

. Ještě jednou noho díkůza to. že jste se dosta
vili.

Vůdce deputace města Prahy JUDr, K. Groš

hlavního města Prahy vzdávají jménem všeho oby
vatelstva Vašemu císařskému a královskému Apo
štolskému | Veličenstvu nejpokornější hold ne
ochvějní věrnosti a oddané lásky hlavního města
království Českého k nejmilostivějšímu svému cí
saři a králi 1 k Jejímu Veličenstvu k nejimiloštivější:

císařovně a královně při nastoupení na stároslav
ný trůn nejjasnějšíchpředků, c

Veškeré obyvatelstvo našeho města s nejvrouc
nějším nadšením vzpomíná dob, kdy ve staroby
lých zdech královské Prahy Vaše Veličenstvo rá
čilo sídliti, a oddává se radostné naději, že "Vaše
Veličenstvo ráčí opět záhy zavítati na královský
hrad pražský k nezměrné radosti věrně oddaného
obyvatelstva města, pro jehož kulturní i hospodář
ský rozvoj nejoddaněji prosíme o nejimilostivější
přízeňa podporu. m

(Německy.) | Jsouce všichni hotovi obětovati
jmění a krev za svého vladaře a za svou vlast,
jsme pevně přesvědčení, že se za slavného vůdcov
ství Vašeho Velkenstva podaří co nejdříve zažel
nati hrůzy válečné a vlasti navrátiti požehnání mi
ru; šťastní národové budou pak za mocné ochrany
Vašich Veličenstev důvěřivě hleděti vstříc zdaru
své pokojné práce.

(Česky.) K projevu naprosté oddanosti osmě
lujeme si připojiti hluboce cítěný dík za Nejvyšší
vyznamenání, kterými Vaše Veličenstvo ozdobiti
ráčil) representanty královského hlavního města
Prahy, nejmilostivěji uznávajíc jejich plnění povin
ností ve velké době válečné.

Bůh žehnej, opatruj a předlouhá léta zachovej
Vaše Veličenstvo! .

Jeho Veličenstvo, ráčil odpověděti takto:
(Česky.) Přijměte Můj nejupřímnější dík za Krá

sná slova, jimiž Jste Mne jménem královského
hlavního města Prahy ujistil o neoblornné věrností
a vlasteneckém smýšlení jejího obyvatelstva.

Rád vzpomínání dob, které Jsem strávil ve Va
šení staroslavném městě a bude Mi velkou radosti,
naskytne-li se M1 příležitost zavítati opět du
Prahy. :

Velké jsou požadavky, jež nyněiší těžká -doba
klade na obecní zastupitelstva, Jsem přesvědčen.
že zástupci Prahy věrně splní všechny tyto úkoly
a že jsou ochotní a s nimi i veškeré obyvatelství
přinésti každou oběť, které od nás válka vyžaduje.
Proto Mne těšilo, že Jsem moll několika zástupcům
obce propůjčiti zvláštní důkaz Svého uznání,

(Německy.) Královské hlavní město Praha mů

hovolnější podpory při všech svých snahách v 0
boru hospodářském a kulturním.

Nechť požehnání míru, kterého z plna srdce si
na Boží milosti vyprošuji pro Své národy. povede
město k novému rozkvětu a dalšímu zdaru.

- ————
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Průběh války.
V Rumanska u skupiny maršálka ši Ma

okensena není nic zvláštního, o Galao zuřfvšak
dále boj dělostřelecký, Rusové. mají rozkázáno
udržeti Gialao. Dle ruských časopisů ruské vo

přípravy k příští o

fensivě. Ruský generál Bělajev písni) Mblavní
podil ma nepopíratelných úspěších - čtyřapolku
w Rumunsku mělo těžké dělostřelevtvo, přede
vší rakousko-uherské motorové hmoždíře, *

Na ruské frontě u skupiny. aroiknížete
Josefa vzrostl na. půdě bukorinské v úseku
Mesticanesti s na Zlaté Lipě v Haliči tlak ruské
přesily; Rusové byli však přece odražéní. V před
moslí rižakém na obou stranáchřeky-ky prudký
dělostřelecký boj; i tu odraženy ruské protiútoky.

Na italském bojišti východně od dober
dobského jezera byla slabší italská dělostřelba,
sato zmohutněla meni jezerem Gardeliým a A
dyží. — Italské listy děsí se při pomyšlení, že
by naše armáda mohla opět vpadnouti*do Italie

jako před rokem z jižních Tyrol a--donutititaké hlavní italskou vojenskou sílů ma Soči
k ústupu, jemž by měl v zápětívíce“ než zkrá
cení fronty. Proto konají se na italské frontě
rozsáhlá opatření na výboj i obranu. — Velkou
pozórnost budí v Italii porady italského krále
s Giolittir, příznivcem ústředních mocností.

Na západním bojišti podnikliAngličané

i k větší ikynarůznýchnijatech.a moři. Na Středozemním moři po

byl 9. ledna ponorkou německou jeden: nepřé.
telský, ozbrojený parník nákladní, dne 16. ledna
jiný anglický parník a 25. ledna potopen u Malty
dopravní parník plný nepřátelského vojska. —
Spojenci prý se dohodli, že všemi námořními
prostředky přejdou do ofensivy proti německým
ponorkám, které skutečně podkezují čtyřdohodu
značně a stěžují válečné.
všeobecně ví. é operaee více než so

0 míru.Italský generál Porro vyjádřil se
vůči svým přátelům, že válka bude 3určitostí
rozhodnuta Y červenci nebo v erpnu letošního
roku, ježto jinak byly by obě strany naprosto
vyčerpány. — Potvrzuje se, že se pomýšlí ko
nati konferenci neutrálů v hlavním městě
Švédska.— Dle italských listů bude Wilšon
v mírovém jednání pokračovat a zároveň se na
máhat o nové uspořádání války námořní. V se
nátu dvoutřetinová většin hl
řečí Wilsonovou. a souhlasí s poslední

Politický přehled.
Jeho Veličenstvo císař Karel I ý

většinou v Badenu uVídně, kde udílí ašiečne,
Dne 29.ledna přijal ve Vídni holdovací depu
taci universitních rektorů a děkanů theolo
gických fakult rakouských, dále deputaci rektorů
vysokých škol technických — kteří odevzdalí
mu čestný diplom doktora práv. — Na zpáteční
cestě ze stanoviště německého velkého h'arního
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stanu dne 26. ledna navštívil císař v Píšťanech
dlícího bulharského krále Ferdinanda. — Ve
dvorním hradu vídeňském 30. ledna přijal olsař
s císařovnou holdovecí deputaci zemské správní
komise království Českého s presidentem hr.
Schonbornem v čele a deputaci královského
hlavního města Prahy se starostou dr. Grošem.
Císař česky i německy odpověděl všem.

Ministr Hófer dne 25. ledna přijaldeputaci
svazu německých měst rakouských, která ho
uvědomila o požadavcích, pokud jde o lidovou
výživu. Ministr líčil nynější chvilkové nesnáze
a prohlásil, že po provedeném soupisu zásob
ve všech korunních zemích nahude -se jasného
přehledu o situaci. Přesné další zásobování
obyvatelstva potravinami a jinými potřebami
závisí od počasí a dopravních možností.

V uherské poslanecké sněmovně dne
24. ledna ministerský předseda hr. Tisza od
soudil zištnou účast poslanců při dodávkách
vojenských, jichž jména také před celou sně
movnou uvedl. A dne 26. ledna ministr sprave
dlnosti referoval ve sněmovně o podloudnictví
s obilím, jež v jednom případě mazval nej
hanebnější velezradou. *

Proklamace k Albáncům, Velitel o. a k.
okupačního vojska v Albanii na paměť prvního
výročí dne, kdy rakousko-uherské vojsko vtrhlo
do Albanie, vydal proklamaci, v níž uvádí, že
rakousko-uherské vojsko nepřišlo dobývat, ale
osvobodit Albánstva.. Rakousko-Uhersko snaží
se dáti zemi spořádahou správu. Až zjednány
budou předpoklady pro zemskou samosprávu,
přikročí Rakousko-Uhersko neprodleně ke zří
zení albánské samosprávy.

Nevá polská strana národníprácé zalo
žena právě v Prusku. Strana usiluje o národní
rovnoprávnost Poláků v Prusku, a o nejmožnější
svobodu v oboru náboženském a státoobčan
ském a projevuje ochotu, že bude podporovati
politiku státní vlády a německých politických
stran, majících porozumění pro polské snahy.

Zmužilost sektářství.
Přečasto jsme šchali právě krátce.před vál

kou, že česká páteř jest zlomena od té doby, kdy
sektářství u nás bylo zatlačeno katoticismem. Jak
mile se někde prozradila zbabělost, neochota k o
bětavosti, hned všecko odnášel.klerikalismus.| ti
třesavci, kteří byli notorickými odpůrci církve,

byli omlouvání poukazem na >klerikální« prostře
dí. >Ejhle, česká páteř přeražena! Kde jsou doby
Husa a českobratrství? Kde jest doba majestátu
z r. 1609?

-© Nuže, neškodí rozpálené hlavy přivésti k stříz
livější úvaze poučením o výmluvných
která se tak nápadně v kruzích liberálních zastí
rají. Jakou páteř měla husitská šlechta. která če
ský lid hnala do odboje proti Sigmundovi, vysvítá
z ramenářství a několika odpadů Čeňka z Varten
berka, který se postavil ozbrojenému hnutí na
chvíli v čelo. Když Sigmund s velikým vojskem
vkročil do Čech. většina. é šlechty hrnula se
pod jeho prapory bojov těm, které k válce
poštvala. Když však Žižkovy voje osvědčily sílu,
nastalo mézi šlechtou zase přesvěňčení nové. Hu
sitští aristokrati tíhli hned sem hned tam dle ze
vnějších výsledků válečné akce. Změny názorů
tvořily přepestrý kaleidoskop.

Ale náfiř jde hlavně o století XVI. a počátek
století XVII., kdy už český nároď.v sektářství byl
utvrzen a kdy měl veliký výběr 'v různých nábo
Ženských koniesích. Protestantství v Čechách ne
vychovalo mučedníků, »Novoutrakvističtí« velmoži
pudili lid ke změně konfese velice rádi proto. že
za nových poměrů vzrůstala jejich moc nad svě

domím poddaného lidu, že se stupňoval jejich vliv
církevní a také — politický. Čeští bratří v XV.
století úzkostlivě se vystříhali krvavého zápolení,
zakazovali přemáhati zlo mocí fysíckou. Docela
zapovídáno členu českobratrské obce přijímati ů

nali rozkazovati v Jednotě velmoži, zásady se
podstatně měnily. Bratří přátelili se stále více s
taktikou protestantskou. Jednota představovala v
Čechách mocnou složku poltickou.

vali Čeští bratří na přípravách k odboji proti vlá
dě a účastnili se konečně ozbrojeného povstání.

Pozcrujme nyní ty ocelové páteře! Strůjcové
protivládního hnutí neustávali ujišťovati Ferdinan
da [. zcela neupřínně svojí lovalitou. Hledali ce
sin ze slepé uličky pro případ, že by zbrojení ne
mělo zdaru. Co tu bylo nejponiženějších poklon'v
okamžicích, kdy již politické spojení s protestanty
zahraničními bylo věcí hotovou! A zatím se roz
palovaly zvláště v Praze mysli I.du neotesanými
satyrickým: popěvky a pamflety na vládní režim,
jichž prolhanost byla příliš křiklavá. Jak tu najed
nou saini Bratří zapomínali na primitivní požadav
ky láskv k bližnmu. Bouřlivých schůzí, svolaných
proti zákazům panovníkovým, bylo několik. Roku
1547 (15. února) docela přijata resoluce, v níž se
praví, že proti každému škůdci práv stavů novo
tářských >do hrdel i statkíův našich s pomocí Pá
na Boha všemohoucího do naší nejvyšší možnosti
slibujem za sebe i za své budoucí podle sebe státi
i dostátí a sebe žádným vymyšleným způsobem
v ničemž a nikterakž neopouštěti.« Adm.nistrátor

svědčení. Do té doby byl nepřítelem Bratří proto,
že nevěděl, jak veliká jest jejich síla. Ale nyní již
v Týnském chrámu Spojeným stavům | novotář
ským kázal na slova Písma: »Kdež dva neb tři ve
jménu mén se sejdou.. « Husitsko-protestant
ský hodnostář, který dřívebratry nenávistně de
nuncoval, nyní podělil rovným dílem srdce svého
jak protestanty tak Jednotu. Co hrozného, se ti
sklo tehdy o katolické církvi, to působí na mo
derního historika jako neodolatelná komika, „ale
nevědomý lid radikální tomu věřil jako. Písmu.
Konservativci byli nuceni velikými pohrůžkami
přihlašovati se k organisaci odboje. Vždyť král
nebyl v Praze přítomen a proto odvaha rostla
Ferdinandovi se zhnusila přetvářka těch. kteří to
k ujišťovali, že jejich schůze čelí proti nepřáte

ho zákonitého vladaře. Ferdinand tedy 20. února
pokáral dopisem: zřejmě potměšilou neupřímnost:
»Věděti dáváme, že nás nejedny jisté zprávy do
cházejí, kterak v městech Pražských na potupu.
lehkost a újmu důstojenství císaře Jeho Milosti
(Karla V.) pána a bratra našeho | nejmilej
šího, i osoby naší královské rozličné traktáty
hanlivé i písně se tisknou, zřejmě prodávají a k
tomu vymyšlené řeči vůbec na ryňku, po ulicích |
v domích šenkovních i hostinských | proskakují.
písně nenáležité se. zpívají a najvíce k újmě císaře
J. M. a naší, jakož pak toho drahně jest nám ode
sláno. Než. proto jsme nikdá o tom slyšeti neráčili
ani jakou toho vědomost máme, aby kdo pro ty
a takové svévolné a zoúmyslné řeči a traktátův
tištění, prodávání i písní zpívání a skládání trestán
byl, neb to vůbec byli zapověděli, nébrž každému
se to promíjí a toho dopouští.«

Kurfirst saský Jan Fridrich, proti kterému če
lila válečná výprava Ferdinandova, byl v nejuž
ším spojení s českými radikály, takže docela vy
hrožoval těm Čechům. kteří by se opovážili cokoli
proti němu podniknouti, Již se zkrátka domníval,
že žádný Čech nemusí uznávati politickou závis
lost na zákonitém panovníkovi.

Pan Jan z Pernštejna, který byl do nedávna duší
radikální oposice, ve chvíli nejkritičtější dal svým

spojencum výpověď, Znal sobectví vyšších stavu,
věděl, že chtějí provésti odboj co nejlevněji a pro
to předvídal. jak smutně hnutí dopadne, Vzkáza!
do Prahy, že »by viděl rád dobré (prospěch) krá

Chetredaktor »Čecha« Petr Kopal +. Neunavný
nejstarší žurnalista katolický není již mezi živými.
V pondělí byl zaopatřen sv. svátostmi a pak usínal
tiše, až druhý den odevzdal duši svou Pánu.

Petr Kopal narodil se r. 1834 v Držkově (v o
krese železnobrodském) ze zbožných, chudých ro
dičů. Otec měl živnost pekařskou a krupařskou.
ale prodával také přadena. Petr v chlapeckých
letech předl též, až nabyl takové zručnosti, že vy
robil za den jedno přadeno. Také pomáhal při ho
spodářství, střádaje si tak v nuzném prostředí bo
haté zkušenosti pro život. Ve dvanáctém roce začal
studovati na jičínském gymnasiu. Vlivem vlastene
ckých profesorů žáci čerpali hojnost nadšení pro
dobro svého národa, R. 1859 byl Kopal vysvěcen
v Hradci Král. na kněze. Kaplanoval v Jablonci
n. Jiz. a pak dosazen za duchovního správce do
kartouzské trestnice, Zabýval se velmi pilně studi
em dějin a theologie, četl horlivě básnioké spisy
proslulých geniů různých národů. V Kartouzích vy
trval sedm let. Po r. 1866 stal se kaplanem v Boh
danči u Pardubic a pak v Církvici u Kutné Hory.
Od r. 1870 do 1881 byl farářem v německé osadě
Kozlích u Bíliny. V osadě čítající 900 duší měl 0
všem příjmů málo, zato však útrap dosti. Bylo na
něho učiněno od jednoho nešlechetníka křivé udání.
Dvakrát byl vláčen před porotu v Mostě. Ocitl se
ve veliké nouzi, která ho pobádala. aby si přivydě
lávval perem. Tudíž r. 1872ocitl se v »Čechu« jeho
první »Kulturní listr, za nímž následovala dlouhá
řada jiných.

R. 1882 přijal místo proboštského vškaristy na
Vyšehradě a rozvinul velice čilou a bystrou Žurna
listickou činnost. Z jeho svižného péra vyšly též
velice poutavé romány a veliká řada povídek pro
lid, jako: Matčina kletba, Memoiry kocoura, Moj
žíš. První křesťané v Římě, Farář z Černodola,
Chudý boháč, Samovrazi, Obrazy z Kartouz. Obrá
zkv ze smíšených manželství atd. »Kalendářů ží
vých-i mrivých duší« vyšlo asi 10 rožníků..
. Hlavním redaktorem »Čecha< byl od r. 1882.

Má však též zásluhu o založení listů: Obranyvírv. Kříže, Mar'e.a Vychovatele. .
Mladší generace těžce dovede.chápati, jak.vy

hodná byla jeho pohotovost a píle žurnalistická.
Psal úvahy o nejrůznějších zjevech života: spole
čenského, kořenil je břitkým vtipem a neodolatel
ným humorem. Jako dítě neporušeného podkrko
nešského. českého venkova cítil vřeký soucit ke
všem trpícím.dovedl se zastávati práva se vší €
nergii, V mládí jeho byly v české domácnosti, na

venkově poměry tak idylické. že. jenom čid ksrdce ledového si nemohl zamilovati ten lid
něhož vyšel. A Kopal osvědčoval vřelý citnárodní
od let jingšských až do'podzimu života silou ne
umdlévající“Při tom jest se co diviti, jak obratně
si počínal do pozdního věku ve funkci chefredakto
ra v době pro katolický tisk tolik svízelné a zodpo
vědné Odešel tedy navždy zasloužilý stařeček u
věku 83 let, Dnes o 10. hod, dopol. budou tělesné
jeho ostatky vyneseny z vyšehradského chrámu k

dlouho mezi velikým počtem jeho oddaných ctite
lů. Odpožívej v pokoji!

Přerody. Angličtí socialisté velikou většinou
hlasů schválili vstup svých předáků do vlády tor-,
ryův (konservativních šlechticů). Orgán zahránič
ního ministerstva, v jehož čele stojí Balfour, ptaví,
že schválení neznamená závazky vůči,vládě; „ale
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projev vůle, zby se váičilo do konce dle úsilí vy
soké šlechty anglické. Ruští socialisté, které vede
Plechanov, tvoři mocnou složku ruské válečné
strany; pro tyto lidi pojednou carismus přestal
býti ujařmením, Plechanova strana předslírá, že
carismus přináší pokrok, svobodu a kulturu. Mezi
ruskými socialisty ozývají se vášnivé výkřiky
proti socialistům německým, kteří přece mají prá
vo hájiti svou vlast. Socialističtí ministři v Belgii
a Francii jsou nejohnivějšími propagátory úsilného
válčení. Vůdci italských socialistů Turatimu stal se
milejší >malý nesmyst války než velký nesmysl
protiválečné generální stávky«. Mussolini v »Popo
lo d' Italia« setrvačně hlásá, jak prý Rakousko a
Německo i se svými socialisty musí býti válkou
pokořeno.

Ve Francii došlo mezi socialisty ke sporům.
Většina drží Brianda, protože on za to drží její
předáky na vlivných a výnosných místech, menší
na potírá Brianda, protože je odštěpenec, jenž po
hřbetech dělnictva se dostal k moci, pohybuje se
jen mezi pány a neohlíží se na přání těch. kteří mu
kdysi byli tak dobří. Ale zálusk na Elsas a Lotrin
ky a levý břeh Rýna mají obě frakce. Menšina ne
věří, že Briand je schopen, aby došel k cíli, a také
by mu toho ani nepřála. Ale ani menšina se neohlí
ží na principy socialistické, sice by se nebyla tak
snadno podrobila diktátu muničního ministra Tho“
masa, také vůdce socialistického, Potírá pouze po
výšence z řad socialistických vystoupivší. většina
se dává od nich kupovati. Ale žádná z těchto frakcí
dosud nežádala. aby vrah Jaurésův byl přece sou
zen. A Jaurés byl zavražděn jen proto, že potíral
myšlenku odvety a byl pro solidaritu protetariálu.
Oposiči válka prostě dlouho trvá, ale její výbojný,
Jaurésem potíraný cíl jest i její cílem.

* V Německu se zdá, že došlo k roztržce výhrad
ně pro zásady. Ale zatím se tu velmi mnoho jedná
také o to, kdo má míti v moci majetek strany, kdo
má spravovat: příjmy, kdo má diktovati tisku
strany. Scheřdemanna menšina potírá proto tak
prudce, že tento vůdce má v ruce moc nad stra
nou; loyální stanovisko Soheidemannovo ke státu
by menšině málo vadilo.

Švédští socialisté rázu Brauntingova jsou pro
válkuproti Německu. Finští socialisté tvrdí muzi
ku carově vládě tím, že se propůjčii Petrohradu za
služebníky proti finským. nacionalistům; terorem
činovníků se domohli ve finském sněmu většiny.

Internacionála v Rakousku zajisté utrpěla po
vážlivé trhliny odštěpením Čechův a Poláků. Ale
objevují se ještě trhliny nové. »Arbeiter-Zeitung<
kárá přísně i starého Pernerstorffera proto, že se
odvážil projeviti jiné mínění o řeči pruského soci
alisty Hirsche, než jaké mají Adler. Austerlitz a
Polatschek. .

Patrno tedy, že Internacionála neoživne. Po
. válce důvěra k.jejím slibům se neobnoví již proto,
" že tak rychle měnila dlouho hlásané zásady ještě

dříve, než se poltusila o praktické jejich uplatnění
v době tak zodpovědné a veliké. Ovšem také ego

ismius vůdců má velikou vinu na dalekosáhlém roz
štěpení. Jestliže se dříve volalo, aby se spořilipro
letáři zemí všech, nyní volají vůdcové soc. demo

'*kracie v různých zemích, aby socialista šel do hou
ževnatého boje proti socialistovi, Mezi vůdci ne
rozhoduje úvaha, či věc jest spravedlivá, ale pří
slušnost k'státu, k národu.

. Rozpočet příjmů a vydání Ústřední Matice

Školské za rok 1917 bylprojednávánv poaledních schůzích výboru. Podle tospočtu vy
dání Ústřední Matice Školské roku 1917 budou
činiti 1,811.800 K. V tom jest náklad na školy
700.000 K, eplátky a úroky = hbypotek 50.000
K, dotace ne pensijní pojištění personálu a
péňse vdovám a sirotkům 242.400K, eplátky
ma výpůjčky s vlastních fondů 244000 K. —
V příjmech počítá Matice důchodu z cenných

i Írů 19.77460 K, x hypotečních pohledávek
B4180 K, výtěžek z obětin a prodejných tisko
-vin$000 K, výnos z nájemného '17.59660K,
příspávký ta používání matič, snačky 17.700 K,

sótosé“ Koh dkonýní K, mimo to průběžnápolóžká bř inově 176.000 K, úhrnem 298.619"K.
—“$6it tetý uhraditi sbírkami, dary, odkazy a
"MentKými příspěvky 1,018.167 K, nemá-li na
stati omezení prográmu Ústřední Matice Školské
roku 1017. — Číslé rozpočtu' matičního vážně

něpomínýjí,šetř váše tt ě: zbdtelidále190040E mé 70 93 " Z. p

žité úkoly tohoto nejpřednějšího našeho spolku |
národního!

Změněné názory o ženské otázce. Před ;
válkou 800. demokracie snažila se líčiti velice
důležité rozdíly mezi ženou a mužem jako před- |
sudky; cenila ženu jako individuum rovné muži,,
snažíc se pomíjeti psychologickou individualitu
ženinu, která od mužské tolik se liší. Z moder
ního názoru na ženu důsledně se utvářely po
žadavky, aby se domácí řád řídil společnými
sociálními příkazy, aby svazky rodinné byly vol
nější,aby žena nebyla zdržována domácím krbem
od soutěže hospodářeké a politické atd.

Nyní však centrální orgán soc. demokracie
v Rakousku soudí jinak. Dne 21. ledna píše,
že nade vší záští a nenávistí, nade všemi roz
tržkami září po tisíciletí nejvyšší spojení: matka
a dítě. I když jest matka dlouho odloučena od
svých dítek,i když si děti zamilují jiné názory,
»přece zůstávají matky vždycky s dětmi spo
jeny. Nerozvížitelná páska poutá je tělesně i
duševně v jednotu, kterou nio nemůže zrušiti,
nic přervati, nic ztroskotati.« Nejvyšší společen
ství to jest udržováno ochotou k obětěm a utr
pení. Tedy ze socialistických snů pojednou 8e
kráčí do oblasti křesťanských názorův o veli
kém významu života rodinného.

Pisatelka článku praví o úkolech žen v pří
tomnosti i pro dobu budoucí, že ženy nemají
vždycky a především konati práce mužské. »Ne
máme se státi druhými muži, nýbrž novými
lidmi, s novými, zvláštními úkoly, které někdy
snad leží daleko od cesty, kterou mužové nyní;
hledati jsou nuceni... Matky jsou prostřední
cemi, matky musejí urovnávati cesty, které mo
hou spojiti všecky části malých rodin ke spo
lečnému dílu.«

V čase velice zodpovědném tedy začínají
si raziti do soc. demokratické společnosti cestu
zcela jiné názory o ženských úkolech, než jaké
ukládal Bebel. Ten přiznával ženě zvláštní po
stavení skoro jen jako rodičee; jinak hleděl roz
dávati mužům i ženám úkoly stejné, z čehož
v praksi plynulo tolik bolestných omylů. Dálší
vývoj sociální poučuje jinak a sami soc. demo
kraté neváhají aspoň nepřímo to přiznati.

PONLEDY, TUŽKY
inkoust. od 20 h výše,

PÁRA jemně broušená, nesmazatel.NKOUST
a různé kancelářské potřeby ve velkém výběru

obdržíte v
Oružstevním

knihkupectví a nakladatelství,
sklad tiskopisů pro duchovní úřady
| v Mradel Králové, Adalbertinum.

Vděčná vzpominka Sienkiewiczova. Pro
slulý polský literát nedlouho před smrtí svěřil
tisku tklivou vzpomínku na svá léta chlapecká.
Praví, že gymnasijním prefektem byl »starý
děkan, znamenitý, hodný kněz, zlatého ardce,
patrně nějaký bývalý vesnický děkan. Povídalo
se o něm, že druhdy u Stoczku (r. 1791 za po
vstání polského) hnal se útokem »s bílými vý
loškami« na nepřátelská děla a bil se, až
všechno praštělo. Nevím, 00 na tom bylo prav
dy, ale oo je jisto, že z úst našeho prefekta
často se ozval starý voják... Jeho kazatelská
řeč byla přímo fenomenální.« Sienkiewicz pak
vykládá, jak byl studentstvu ve Varšavě drahý

kancelářský, obchodní,
dopisní od 40 haléřů
výše, různé umělecké

chrám ve Sgatojanskéulici. Mladistvého Sien
kiewieze ko ve chrámu neobyčejně vábilo.

r já hrobkami knížat mazowieceh...
Z po ma památnosti chrámu v d

Bienkiewiozově kHěílo- nadšení | vlastenecké.
Později psal o předeích kůížat masowieckých
ve svých slavných »Křižácích«. Nás však zajímá,
jak chválř' beze všech' ohrad, výhrad a kritik
svého ků ho vých

| 28 „vychovatele“ Onen děkan byl
nilské děsívbno nojlepšhiu: vůdeem.

U nás v Čechách většina vynikajících mužů
vkročila do řad inteligence za činorodé pomodi
kněžetva. Slyšte však, jak mluví právě ti, kteří
užili kněžské podpory nejvíce! Čítí-li někdy
nutnost přiznání, řeknou jednu nebo dvě věty,
začínající »Ovšem já«, nebo »Toť ovšem pravda,
že i mně...« Leč k tomu »ovšem« připojí
desateronásobné vale«, aby dojem prvé věty co
nejvíce setřeli a vhodili pelyněk do studánky,
z níž dříve a velikou chutí pili. Ozve-li se kněž
stvo proti takové nespravedlivosti, jest mu od

pověůí žaloba, že kněžstvo chce si pojistiti shrené hřbety obdarovaných na vždycky, že du
chovní chtějí kupovati přesvědčení. — Ne tak!
Nemafte pojmův a nepodvádějte! Kněžetvo žádá
jen to, nač má práva. Chce, aby se chovali ob
darovaní k dárcům spravedlivě a aby za dobro
diní neodpláceli nepoctivým tupením. Kdo na
př. užívá k podpoře svého studia kněžské na
dace a při tom na veřejných schůzích hlásá, že
olrkev jenom zatemňuje, vědomě podvádí va
řejnost. — Sienkiewiczův důvtip kněžskou vý
chovou se nezatemnil.

Nepostrádatelné páky katolického hnutí, Velmi
často naší protivníci vykřikují, že království Kri
stovo není z tohoto světa, že církev má přenechaií
starost o věci hmotné sdružením jiným. Že se má
starati jen o záležitosti duchovní. Kde však katolí
ci opravdu pečují výhradně o věci víry, ozývá se
jízlivá výtka opačného hrotu: »Vizte, jak málo pe
čují klerikálové o blaho lidu, jak odvracejí pozor

Což nevidíte, jak některé katolické kraje v rozvoji
národohospodářském těžce pokulhávají?

Jest jisto, že katolíci na mnoha místech právě
proto ztráceli své posice, že se nechápali k obraně
těch mederních prostředků, jakých bylo využíváno
proti nim. Proto také německý továrník Fr. Brandt
ve své řeči na valné schůzi Lidového spolku pro
katolické Německo v Bonnu r. 1900 jasně prohlá
sil: »Je jisto, že v kruzích, v nichž smysl pro vše
nadpřirozené nemá již místa, díkladným použitím
přirozených prostředku mnoho bylo vykonáno pro
získání materielních statku, a že tyto poskytly
zase mnoho prostředků k pěstění duchovních stat
ků. A následek toho byl, že zkvétala ona kultura,
která má své kofeny v materialistickém pojímání
života, a zároveň klesala ona. která chce vytvořiti

nadpřirozeným. Vzhledem k tomu nastává stou
pencům křesťanského světového názoru, kteří při
všem pokroku v přirozeném rozvoji nadpřirozené
mu žití náležité mísťo chtějí zachovati, povinnost,
aby zkoušeli, zda a kde nedostávalo se potřebné
práce, píle a čihorodosti. Smíme si.snad zatajovati,
že zde je nám mroho doháněti?«

Právě proto, že lidé nesvědomiti zneužívali mo
derních vymožeností ke škodě | bližních, právě
přoto, že protikatoličti fanatikové uvedli v pohyb
tolik novověkých koleček osvěty proti církvi. jest
nutno, aby katolíci upoutávali moderní prostředky
ke službě pravdy a lidského blaha.
+: Proč se děly tak prudké útoky zvláště proti ka
tolickému tisku? Protože tisk v rukou našinců byl
jedním z nejvydatnějších prostředků k trhání zá
ludných sítí. Katolíkům »otcovsky doporučováno«,
aby zachovali absolutní klid. Sem tam bylo poukazo
váno, jak prý byly tiché a pokorné některé nábo
ženské společnosti. které pečovaly o pravou refor
maci. Ale zamlčovalo se, jak se různé sekty chá
paly všemi desíti knihtisku, jakmile vynález Gu
tenbergův vešel v širší známost.

Na př. k pražským prvotiskům patří »Artyku
lové sněmů pánů pod obojí z let 1478, 1483, 1485
a 1486.<Tisku se chápali horlivě Čeští bratří, Ha
brovanští a jiné sekty. Protestantský kurfiřt saský
Jan Fridrich za války Šmalkakiské měl r. 1547 dol
cela polní tiskárnu, v níž se robil veliký počet
stranických letáků i v řeči české, Jaká spousta če
skobratrských traktátů a polemik vytištěna! Jaké
množsví sektářských pamfletů se rozcházelo mezi
kruhy konservativní z různých tiskáren! Winter
df k poměrům XVL věku: »Bez tiskárny neměla
tehda žádná sekta representace, orany ani živo
ta.« (Život církevní, 302.) Jen tedy katolíci měli a
mají dosud trpětivě čekati, až Bůh učiní zázrak?
Pomoz sobě sám a nebesa ti pomohou! Nyní, kdy
kapitalističtí spekulanti, kteří kupují celé řady li
stů působících delší Čas, katotíkům nastává tím



větší nittnost, aby úsilnou podporou tisku vlast
ního utvrzevali posice, které jim posud zbývají.
Kdo nás nenslvší, jak' nám- uvěří, jak se vůbec po
učí z původního pramene o našich úkolech a cí
lech? . . : v

Jiné strany organisovaly lid tvrdíce, že se jim
v přední řadě jedná o sociální povznesení drob
ného lidu. Když značné davy pevně byly sevřeny

dána kulturní sdružení. Sotva byl pohromadě hlou
ček důvěřivcu, již místo slibovaného uvědomění
mu bylo lháno, jak si obrala církev za úkol šířiti
tmu. Rozmohl se tak veliký fanatismus, že osvětá
ři bezohledně deptali a kazili opravdové kulturní
podníky. jakmile tyto měly značku katolickou. Tak
prozrazovali, oč jim vlastně šlo. Co teprve říci o

.- cestách umění, kde se dostalo do rukou našich pro
tivníků! Rovněž tak podnikány drsné útoky na so
ciální a lidumilné podniky katolické proto, že v
těchto sdruženích bylo popřáno členstvu a podpo
rovanémm občanstvu zachovati si víru.

Jěstliže by katolíci průmyslové a hospodářské
instituce ponechali jen a jen v rukou živlů nekato
lických, ze správců těch podníků budou vzrůsta::
v mnoha mistech bezohlední poručníci. kteří hmot
né závislosti drobného lidu zneužijí k jeho duchov
nímu njařinení. Tedy organisační horlivost musí
kvésti všude, kde to jest katolíkům možno. Ale ne
jen to. Všude ukládá vážná doba katolíkům, aby se
uplatnili horlivou součinnosti na poli všelidské kul
tury a humanity. Jest potřebí netoliko nadšencův,
ale.i horlivých a obětavých pracovníků! Přičiňujme
se, aby S2 novověké objevy a instituce staly sku
tečným požehnáním lidstva. : .

Vědecká výchova. Pořád ještě opakují se zoufa
lé pokusy o poučení, jak vědecká mravouka stačí.
Právě čteme, jak blahodárně ' působí příroda >»na
mravní vývoj prostřednictvím přirozených odměn
a trestu, jež stíhají se železnou důsledností jisté či
ny lidské.. -- Odpovídáme, že příroda sama ne
pusobí na niravní rozvoj moderního dorostu více
než v dávných dobách na společnosti necivilisova
né. Chlape. sice jest upozorňován, jak jeden druh
tvorstva pomáhá druhému zcela odlišnému (sym
biosa). Ale na druhé straně se dovídá, že velká šti
ka pohlcuje netoliko kapříky, ale i štičky, Jiní živo
čichové docela požírají leckdy vlastní potomstvo.
Jak v říši živočišné tak rostlinné jest mnoho para
sitů, kteří se živí pohodlně na účet jiných. Někte
rý hmyz klade vajíčka do cizí housenky, kukačka
dává svá mláďata živiti ptactvu jinému. Ťuhýk
nabodává kořist ještě živou na trní, koška často
dlouho trýzní myš, než ji usmrtí. Jelení v době říje

„se těžce raní. Takové zjevy nenazve nikdo podpo
rou mravního vývoje člověka. V přírodě platí prá

-vo silnějšího. Statnější živočich pohlcuje i užitečné
tvory slabší. Kde se uchytí lesní strom, tam hynou
i kvítka nejněžnější. Mravní řád však i ve společ
nostech nekřesťanských velí, abychom —chránili
slabého dobráka. Příroda poskytuje velikou řadu
dokladů, jak užívají živočichové lsti, chtěji-li jiné

nějšími. Zobonoska březová na př. staví se mrtvou,
jakmile vidí vrabce. Někteří ptáci odváději lovce
od svých mláďat tím, že předstírají vlastní zra
nění atd. Mravní řád však přikazuje všude, aby
chom budili důvěru svého okolí upřímností,

Tedy příroda sama, třebaže v mnohé příčině
varuje před hříchem, by byla mládeži vychovatel
kou velice rozn'arnou. Ale což ty fakticky nebla
hé následky drstých zjevů v přírodě? Mládež sice
na vlastní oči pozoruje. jak některé neopatrné či
ny olupují živočichy o život nebo o zdraví. Záro
veň však svým rozoumkem seznává, že by pokus
zvířete skončil úspěšně za okolností jiných anebo

ru, vzchopí se ráda k činu podobnému, ale provede
svůj plán chytřeji. A pak — co dovoleno zvířeti k
vůli sebezachóvání proti zvěři druhu jiného, nedo
voluje mravní řád člověku proti Jidem jiným, Úko

živobytí vůbec: povinností lidstva jest práce a vý
chova vůle k dobrodiní, k podpoře slabých, k se
bezáporu. k pěstění vyšších hodnot duchových.

+foch, kterému se nevštěpují do duše pilně pří
kazy Desatera, bázeň před Autoritou zkoumající
srdce i ledví, ustrne na morálce utilitaristické; po
čítá jen, sco mu to vynese«. Pozoruje dobře, že ji
sté činy lidské veisou provázeny důsledně trestem.
jestliže chytrák dovede předběžným opatřením rá
nu zmírnit anebo zcela odvrátiti.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knižky 4“|o "08

Eskompt účtů a směnek.

Za válečného řiíchu.
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Milosrdný bratr -po čtvrté vyznamenán.
Zdravotní nadmyslivec 8. pluku tyrolských cí
sařských střelců, Tomáš Pirktl, který od počátku

První vyznamenání, stříbrnou čestnou medailli
Červeného kříže, dosáhl r. 1914 v Haliči, atří
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nou madailli udatnosti 26. května 1916 za italské
květnové ofensivy z rukou následníka trůnu
a malou stříbrnou medailli za říjnových bojů

Spolek »Černý kříž« v Praze pro ošetřování a pá

odbý val 27. ledna ustavující schůzi a sjezd dámských

veuvé-Taaftové, Když delegátky počtem 30 po 9. hod.
dopol. na Staroměstské radnici zapsaly se do presenční
listiny, adejely na Olšanský hřbitov, aby tam očekávány
chotí místodržitele a vedeny místopředsedou dr. Bast
lem a jednatelem setníkem Lenzem přehlédly dosavadní
práci spolkovou na hřbitově katolickém i israelském.
Odpoledne odbývala se ve velké zasedací síni radnice
staroměstské valná hromada. Choť p. místodržitele uví
tala shromážděné a hlavně dámy z venkova se dostaviv
sí k akcím -Černého kříže:, děkovala jim za vlastenec

pul. podmaršálek Zanantoní, tvůrce myšlenky, vyslovil
radost nad lí. že účel »Černého kříže<je na našem ven
kově sledován a podporován, připojiv přání, aby krásná
idea zachování hrobů padlých reků na všechny časy byla
šířena a udržována. Okres královéhradecký zastupovala
delegátka pí. plukovníková Jirotková. Nepochybujeme.
že nový náš spolek »Černý kříž. bude v Hradci Králové
i v sirokém okolí stejně vřele a účinně podporován, ja

ko až posud byly veškeré lovální a humánní spolky a
podniky zdejší. Bližší zprávy o Činnosti spolkové při
neseme přiště. 4 .

Plukovní rozkaz o divistjním taráři ktovi, Veli
$él 19. bavorského pluku záložního vydaf-eerní rozkaz,

"němž neobyčejně vřele vyslovuje se 3 zásluhách di
vlsijního faráře, kněze řádu Jesuitů P. Ruperta Mayera,
V rozkaze tom praví velitel: Dne 6. ledna o 8. hodině
ráno odebral se pan farář Mayer, jenž byl dne 30. pro

raněn, ze S... „ aby napřed v lázaretě“á |

————————ně —m

nůrn důstojníkům | mužstvu pluku vyřídil jeho nejsrdeč

vzácný muž nesrOvnatelným piněnímPověthostfa sjateč
ností, nefnavou obětavostí a láskou k bližnímu prokázal

pluku bude pan divžsní duchovní P. Rupert Mayer je
zdy míti zvlášť skvělý, slavný list. Žádný důstojník,
žádný muž, jenž má srdce na pravém místě, nerapome

ve vlasti.
f ňand, plukovník a velitek pluku. "“
Pamětní spis katol. rolnictva za zrušení rekvlsic

obllí byl podán vládě katolickým spolkem čes. rolnictva

na Moravě, ve Slezsku a v Dol. Rakousích. Žádá sev
něm, aby rekvisice byly nahraženy obllními kontingea
ty na dobu války. Ve splsu se praví: »Každý zemědělec
dle výměry. oselých pozemků a stavu úrody buď přír

fáme všichni, Bůh dej, ve šťastné shledání.€

nové úrody připadne. Zbývající část úrody budiž mu.
ponechána k volnému použití. Tato dodávka obilí budif

zdatnost úrody a potřeby jednotlivých krajů. Rolníci u
velkostatky, kteří budou moci odprodati více obilí, než
by předpis obsahoval, rádi tak učiní, když ustanoví se na
obilí Válečnému obřlnímu ústavu mimo předpis dobro
volně odprodané zvlátšní premie — příplatky na každý
odprodaný melr. Cent.« : :

Venkované chudým v městě. Linecký biskup dr.
Gióliner vydal nedávno provolání k venkovskému oby-
vatelstvu. aby věnovalo potraviny pro chudé obyvatel
stvo v Linci. Vyzvání to mělo dobrý úspěch. Venkova
né darovali así 95.000 vajec a 124.000kg jiných potravin
v ceně 105.00 K a mimo to 8349 K na hotovosti. Ze
sbírky té by)) poděleno přes 2400 rodin, celkem asi 9000
osob. Pro malé dítky dostaly matky po balíčku mouky
a krupice. '

Pěstajte brambory! Mimořádné poměry nutí k to
mu, aby byly v prvé řadě pěstovány plodiny, jichž pro
lidskou výživu nejnaléhavěji jest zapotřebí. Takovými:
jsou obzvláště brambory. Nepříznivá úroda bramborů
v minulém. roce činí tím naléhavěji žádoucím, aby ve
zvýšené míře byla tato plodina roku letošního pěstová

na, aby z Části již rannými brambory byl uhrazen nedo
statek, který minulou neúrodou byl způsoben a aby do
stateční sklizeň pro příště byla zabezpečena. Okresní
hejtmanství se obrací proto ma obecní úřady a hlavně
správy velkostatků se žádosti, aby pro hospodářský
jarní plán již nvní vzali v úvahu pokud možno značnější
plochu na pěstění bramborů. Kdyby nebylo vlastní sad
by, budiž potřeba bez průtahu oznámena, aby úřad včas
moh! sadbu opatřiti, V každém případě se všák žádá o
sdělení do 15. úmora. jakou plochu obec letos brambory
vsázeti hodlá. .

Veseléčtení
pro dlouhé večery.

Odporučujeme naším přátelůrn 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 napináním
zvědavosti.

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

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto

Itlustrované 

knihy:Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 220.

Rozmarné příhody.
Řada II. Stran 320. Cena K 180. — Řada III.
Stran 384. Cena K 320.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líčeň přirozených
scenerií každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a na
kladatelství v Hradci Králové.

Cirkevní věstník.
Úereti. Pin života i smrti povolal k sobě věrného

svého sluhu vsdp. Ferdinanda Hanouska, | jub. kněze,
kousist. radu, bisk. notáře, osob. děkana, faráře v Tře
bechovicích, Zasloužilý kmet odešel na věčnost klidně
dne 31. ledna v požehnaném věku 82 let, byv posilněn

sv. svátostmi. Narodil se v Rychnově r. 1836, na kněze
vysvěcen byl r. 1861,Zemřel tedy v 56. roce svého kněž
ství. Tichou, vlídnou povahou a neunavnou pílt ziskat si
v kolátuře obecnou úctu a lásku. Pohřeb v Pánu zvěč
nělého hodnostáře koná se dne 5. února o 10. hod, dopol.
z farního domu po zádušních službách Božích ve farním
chřámu na Oreb. Odpočívej v pokoji!

Kazatel. Rož. XXIV. (1917.) Číslo 1. a. b, Homileti



na

R..Promberger v Olomouci. — Vinice Páně nyní pust

léčili rány duševní. Schránku dobrých a účinných léků

-ním 1. čísle »Kazatele«. P. redaktor opravdu cenné pří
spěvky p. £. komiletických spisovatelů uspořádal v mo
saikový obraz křesťanského života a jeho potřeb v
době nynější. P. Rohleder nás »cestou keštěstí« vede
i k súctě jména Pánč«. Simplex připomíná »vševědouci
oko Božís, jež pazoruje čistotu těla, statečnou trpělivost
a -věrnost naši k Bohu (Ocetek, Malý v životopisech
světců, Sedláček), k duší (Jírásko. Šubrt, Čech). k ro
díně (Bogar. Mrázek, Vagner). Myslivec odporoučí všem
»více upřímnosti k sobě«, Zháněl a Koranda duši uvádějí
v chrám, kde slovem Božím a příkladem P. Marie k o
běti a k ochotné službě Bohu jest povzbuzována. Sobí
ček mládeži a všem věřícím ukazuje na »trojí kříž« a
odporoučí jim -kříž slávy«. — Dr. Jindra opět pravuu
moudrost i vědu z Nejsv. Srdce Páně nabízí. Dobré vý
klady evangelia od Kubíčkajsou živným chlebem slova
Božího, postní promluvy »Kristus a církev: od Vl. Je
řábka dobře připravují křesťany z utrpení církve minu
lého na strasti její budoucí i vítězství. Poďminkám, jež
-v sHovorně redakční« p. redaktorovi přítel katecheta
sdělil dopisem, úplně vyhověno. Svědomitá práce na vi
nici Páně kéž povzbudí k předplacení »Kazatele“ dpp.
spolubratry! - - Pišta.

PŘYVYVYVYVYVYVÝNM
: Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe pří veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podník.

VYVYVYVYVYVYVYVYVY

Zprávy
místní a z kraje.

Školní akademle, C. k. gymnasium v Hradci Králové
pořádalo dne 28. ledna ve prospěch české zemské komi
se Školní vánoční akademii“ na místo akademie, chy
stané ke dni 2. prosince minulého roku.
vánoc vanul z celého pečlivě vybraného programu. Pa
storálním stylem nesoucí se Andante z Mozartovy sym
phonie č. 1. sehráno s náležitým přednesem celým orche
strem studujících, sesileným při dechových a dřevěných
nástrojích p. 1. pp. prof. Šírem, Přikrylem, Němcem, Pil
ným, Sahulou a dvěma studujícími z c. k. paedagogia.

Neumannův Zertovným tónem psaný. dvojhlasý | sbor
»Roráty vyzněl pěkně za precisního klavírního doprovo
du vlct. pí. Šulcové. Pastorela Tomášova -Noc tichoui
ká: pro. soprán, flétnu. harmonium a smyčcový kvartet
s roztomilostí přednesla privatistka VII. tř., žákyně pěv.
školy sl. Součkové. I průvod byl přiléhavý. —Přidaná
»Vánoční pisců. Hruškova ukázala ještě více než pasto

. obrazem J.
bisk. Borromaea byl do posledního místa naplněn. Aka
demii pocítili návštěvou p. mfstodrž. rada Smutný s cho
tí, p. kap. děkan dr. Soukup, p. kanov. dr. Reyl, p. stát.
návladní Opálka, p. vrch. fin. rada Režný, p. fin. rada
Král. p. plukovník Jirotka, pp. ředitelé škol, profesoři a
mnoho jiného vybraného obecenstva. I finanční výsledek
byl pěkný, neboť hrubý příjem činil K 224.60.

pluku. Dobrov. inedik Jar. Batěk z Hradce Král. zlatý
zásl. kříž, závodčí Fr. Matějka z Lípy stříbrnou med.
tI. třídy. kadet Sódovský Josef z Pražského Předměstí
bronzovou ined.. desátník Bukovský Frant z Nového
Hradce králové bronzovou med., pěšák Joudal Josef z

z Malšovice stříhrnou med. II. třídy, pěšáci Mareček Fr.

Pražík Josef ze Lhoty Malšové bronz. med, pěšák P=
lák Fr. z Plotišť bronz. medaili, pěšák Černý Joseť z
Divce bronz. medaili.

pluku č. 92 Suchý Jan z Oujezda bronzovou med. U c.
a k. pluku č. 95 nadporučík Bóhm Josel z Hradce Král.
Nejvyšší pochvalné uznání. — V dělostřelectvu: V c.

Tělesná schránka zesnulého bude v sobotu
4. února vykropena o 3. hod. v daně smutku (Šafaříko
va ul, č. 391) a k tichému spánku uložena na hřbitově
pouchovském do rodinné hrobky. Zádušní mše sv. slou
žena bude v ponděli 5. února © 10. hod. dop. v katedrále.
Bůh přijmiž do svého ráje duši šlechetnou!

K uctění památky zesnulého p. JUDra. Cznrby vě
noval dobročinný komitét dám pro ústav dětí hluchoně
mých 20 K fondu pro vdovy a sirotky po padlých IR.
pěšího pluku. Zmíněný obnos byl pokladní spolku pí. R.

Jirotkovou zaslán přímo na velitelství 18. měš. pluku: do
České Lípy.

Sblrání kosti. Zmenšenou spotřebou masa jest patrný
i úbytek sebraných kostí. Avšak vedle toho se namnoze

kosti z domácností vyhazují do smetí nebo spalují. Ježto
kosti na nejrůznější účely, jmenovitě na supertosfáty,
jsou nezbytny a sběratelé plati za IM kg až 15 K, jest
ničení kostí mrbánín národním jměním a zmenšováníut
úrady. Proto ukládá c. k. okr. škalní rada ředitelstvine
a správám škol. aby žactvo upuzornily, jak potřebno
a výhodno jest kosti ekládati. Není-li místního sběratele,
možno se obráfiti m ústřednu pro kosti ve Vídní I
Fisehhaf č. 3. (Vyn, c. k. zem, školní rady z 15. prosin

Králové Nejvvísí uznání. zbrojm. Jan Havlín z Rosni:
železný zásl. kříž. V c. a k. 12. pluku pol. děl.: Koutník
Josef z Vičkovic zlatý zást. kříž. — U jízdectva: C. a k.
pluk ulanů č. ©: Desátník Josef Brambora z Plačic že
lezný zásl. kříž. Ve sboru zdravotním: Desátník Jar.
Černý z Břízy bronz. med. Červeného kříže. šikovatel

jimal Nešverův melodram na slova Vrchlického »Vá
noční legenda. přednesenýs náležitým pathosem privatist
kou VIII. tř. za delikátního klav. doprovodu pí. Šulcové.
Beethovenova „Serenada“ pro flétnu, housle a vřolu se
hrána s. vervou od studujících, z nichž jeden jako vojín
na dovolené frekventuje VT. tř. Skladba působila i svou
zvláštní konstelací nástrojů. Malátovy -Vánoční písně«
předneseny menším sborem smíšeným s malým Gopro
vodem. Mohu říci, že ozývala se zde radost mládí. Po
slední číslo programu zakončeno »Koledami- Mladého,

upravenými pro smíšený sbor, harmonium a orchestr.
Zde vystoupili všichni, od primánův až do oktavánů. Ve
sboru účinkovalitéž pp. profesoři Havrda a Teršl, a
bývalý zdejší gymnasista p. theolog Stalmach. Zpíváno
i hráno s chuti. živě a s radosti. Po vyčerpání progra
mu zapěna rakouská hymna. po nížp.. řed. Kořínek
provolal J. V. císaři a krát Karlu I. s chotí Zitou slá
vů, což nadšeně bylo třikráte ode všech přítomných o
pakovám. Provedení celé akademle, až na malá pochy
bení — u studentů zajisté omluvkelná — bylo. vel

livě aplaudována. C. k. gymnasium opět k svým předeš
lým produkeím přidalo dovou zdařilou, a jest mu to ke
cti i jeho pěveckému a hudebnímu sboru s učitelem zpě

Černilov železní zásl. kříž.
Sbírka knilt a časopisů pro vojíny v polí. C. a k.

velitelství 26. zeměbranecké pěší divise zřídilo blízko
za frontou vojenskou besidku, v níž může část mužstva
vvřizovatí svou korespondenci, sůčastniti se přednášek
a pěstovati hudbu. zpěv 4 četbu dobrých knih a časopi
sů. K vyzvání uvedeného c. a k. velitelství, jež nás do
slo, žádáme P. T. obecenstvo dle usnesení městské ra
dy ze dne 24. ledna 1917,by staré knihy a časopisy české
a německé, dále děsky gramofonové s jehlami. psací
potřeby, ebrazy. popelníčky, řůzné hry atd. pro zmíně
nou besídku laskavě věnovalo. Dary. přijímají se na
městském popísním úřadě vedle městské radnice na Ma
lém náměstí v úředních hodinách. Starosta: JUDr. Fr.
Ulrich.

Zemřel po vleklé chorobě dne 431. ledna p. c. k.
vrchní státní zvěrolékař, majitel záslužného kříže x ko
runou František Frydrych, byv zaopatřen sv. svátost
mi. Zpráva o smrti obecně váženého muže vzrušila celé
město. Každý si vzpomínal na jeho bodrou, srdečnou

těšiti. povzhuzovati, jak uměl chmury života rozptylo
vati nevyčerpatelným humorem. Kdo se blíže s Frydry

seznal brzy, jakou jest vzácnou. —přímou
povahou: vždy na jazyku to, co bylo na srdci. Frydrych
byl pevný konservativec, své povinnosti náboženské ko
nal řádně, AŽ dojemno jest vzpomínati, jak něžně se

strádajicím. zvláště k chudému studenistvu. Gymnasium

ve svém sreclelním oboru vzdělal se ve Vídni. Do Hrad
ce Králové přesídlil z Kralovic. Ačkoli ho stihaly v ži
votě těžké rány. nikdy nezmalomyslněl. ©Vždycky se

Oddanou lásku jevil zvláště k těm kolegům gymnasijním.

tarář Rychter z Říček. Tomu řekl: »Hochu, kdykoli do
Hradce zagitáš. vždycky se Stav na cestě předem v

mém donfiš: pak teprve kráčej za Labe.<«Zvláštní sho
dou okolgjišří p.farář šel z nádraží do Hradce i včera.
O nemocfiFrydrychově nevěděl. Jaké bylo překvapení
příchozího, když,se shledal již — s chladnou mrtvolou!
Úředníkem byl Frydrych velice, svědomitým. V zájmu

rozhodoval spravedlivě a prospěšně bez ohledu na to,
zda si získápřízeň či nepřízeň. O zdravotnictví v poli

měl zásluhy vynikající. Mnoho a mnohotickém r
přátel S v těchto chvílích:

Taneční záhavy. Ačkoliv bylo opětovně nrukazová
ní. na nemistné pořácání tanečních zábav a v Čísle ó.
Úř. listu z r. 1904 1 čísle 11. z ©. 1915 bylo pořádání jich
bezvýminečně přísně zakázáno, vyskytují se přece, tře
bas ojediněle, případy. že jest povolených divadelních
představení a zábav. večírků, koncertů, přednášek a pod.
zneužíváno k pořadání tenečních zábav. které po pro
gramu se odbývají. Tento postun jest ovšem stejně od
souzení hodný a svědčí o-tom, že nochopení motivů zmí
něného zákazu nanmoze ještě nepraiklo. Pp, starostům
se prato znovu připomíná, že povolení dané c. k, hejt
manstvím k pořadení nějaké produkce nikdy neobsahu
je povolení k taneční zábavě a že tudíž za žádných okol
nosti nemá se údbývání taneční zábavy připustiti a do
jde-li k tomu přece. že má býti jak pořadatel tak osoby
zůkaz přestoupivší nu hejtmanství oznámeny. Vybíráním
příspěvků na nějak dobrečinný účel se nestává přestu
vek lepším a bylo by jen zneužíváním © dobročinných
akcí, kdyby měly ke krytí v dnešní době naprosto ne
mistných zábav sloužiti. Přstupky. které by se přes
tento opčiný zákaz vyskytly, budou trestány uzavřením
hostince. kde se zábava odbyvala, i citělnými tresty lid
osobách zákazu uedhavších.

Odstranění Z.cpy ledové a vysekávání ledů v ře
kách. Aby nehezpeži pro životy lidské a ohrožení ma
jetku při nastalých zácpách ledových zamezeno byla,
jest nutno, aby m zvlášť nebezpečných mistech učinila
se opatření, by zácpa ledová ihned v jejim povstání u
volněna byla, což se docílí uvolněním sednotlivých ker
od dolejšího konce počínaje a to nejlépe rukou lidskou *
ve zvláštních případech roztrháním,. Z tohoto. důvodu
přivádí se obecním úřadům na pamět, aby bezodkladní
učinily vhodná opatření za účelem nasekání ledu včas.
Zejména budiž ledová vrstva v ostrých zátočinách u mo
stů a u jezů včas nasekána, aby vzepření ledu při pova
dní co úrožná zamezeno bylo.

Potěšllá dráhaota, V samém Hradci byvvěru zvýše
ný pocit oůčanské solidarity neškodil. Jedna dáma pří

zač se z toho vyrobí dví:
předměty. Bylo žádáno 400 K. Majitelka jela s kožišinou
do Prahy, kdež ji bylo poslouženo za 120 K. Úředník si
dal uvolníí kožičinnou čepici o 4 cm. Platil A K. A tef
obraťime Usti. Přichází občan do krámu s dotazem, za“
se mu prodají ovčí koženky. — Prý za celých —-40 K.
„Máme už jen čtvery“, dodává dobrácká prodavačka.
<Tak lacino prodáváte teď?« diví se kupující. -Inu —
víte. to jest zbytek z roku 1915. Nač bychom tedy cenn

TYž občan jde se tázat po ceně jelenic u je

dnalio rukavickáře. „Nemáme pravě žádných hotových
na skladě. ale vyrobíme je za pětašedesát korun-. od
povídá paní 74 nzpřítomného manžela. Tedy poměrně
hodně lacino. ©Občan vsak nemůže na zboží čekat :
proto jde da krámu jiného, kdež jest obsloužen také k
plné spokojenosti, ačkoli má obchoduík zboží nové. Ale
teď srovnávejme dále. Občan dává si dělat kalhoty, kte
ré stály dříve i s ušitím 18 K. Firma však počítá krei
čímu jen za látku na kalhoty a vestu 80 K. Tedy dvaje
koženky lze abdržeti za ty peníze, jaké bvlr nožadoví
ny za pouhou látku na obyčejné kalhoty a vestu. Zde



nim sklepě velmi jeniné víno se počítá za 70 h, zde oby
čejné až za'1"K 20 h. Buď cizí dodavatelé posílají ho
stinským přemrštěné účty anebo... V Německu prý
sklenice piva se čítá za 36 plendků. Ovšem- zde cena

vo vůbec v českých hostincích jest velikou vzácností a
že snad i materiál kunují pivovary za ceny příliš vyso
ké. Doslýcháme, že v Pardubicích v minulých „dnech
se prodávalo uhlí pe 7 K. V Hradci však za 12—14 K,
To je přec jen trochu moc. Není nám možno nahlédnouti
do taiností všech připomemutých dílen a obchodů. Ale
tolik jest sto, že by se daly ceny regulovati Jeckde
ve prospěch konsumentů velice snadno. Svědčí o tom
přece následování hodná praxse těch, kteří za přemrště
ným ziskem se nepachtí. 11 druzí, kteří nemírně těží z
nynějších okolnosti. zaslouží pokárání, ať se hlásí do
tábora kteréhokoli. Dělník, úředník, učitet a jiní gážisté
nemohcu platiti máslem a vejci. Mají však také právo
na život a pro budoucnost si dobře zapamatují, kdo
jim v tísni byl přítelem a kdo z ních hodlal nemirně
těžit. Doufáme, že tyto řádky, kleré nemnfnínikoho ši
kanovati, ale chtějí prospěti obecnému dobru, přispějí
aspoň poněkud k rápravě, Pakli nic, možno nám určitěji
oznaliti zjištěné případy nemírného zdražování.

Úplný výmlat obllí. Výnosem ze dne 26. ledna 1917
č. 4% ustanovuje c. k. okr. hejtmanství toto: Na zá
kladě ustanovení $ 20. cís. nař. z 11. června 1916 č. 176
ř. z. nařizuje se, že do 15. února veškeré obilí musí býti
vymláceno. Neuposlechnutí tohoto vyzvání mělo by za
následek nucení výmlat obilí na útraty držitelů nevy
mlácených zásob a mimo to bylo by trestáno dle $ 35.
citov. cís. nař. pokutou až do 5000 K nebo vězením do
6 měsíců. Nařízení toto se veřejně vyhlašuje s vyzvá
ním, aby pohotové obilí bezodkladně bylo nabídnuto ko
misionáři. —- Purkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 2). ledna 1917.

Spousty sněhu pokrývají hradecký kraj. Za sedmi
stupňového mrazu začal padati hustě sníh v pondělí rá
no a sypal se hojně ještě v úterý. Tolik sněhu Hradec
neviděl dobrých 15 let. Konečně tedy sanice, která dle
všeho potrvá delší čas. Dnes sněží znovu.

Nedostatek uhlí se pociťuje vážně i v Hradci Králo
vé. Včera před 8, hod. rozcházeli se studující obchodní
akademie z musejních místností domů, oznamujíce, že
pro ústav není uhlí. Prodává-li se cent koksu za 12 K,
pak jest lo věru cena rekordní.

Hadačky objevují se i na Hradecku. Jedna prorokuje
v Kuklenách; mnoho lidí ji tam navštěvuje.“Druhá, kte
rá kočuje, je prý nyní na Hrázce. Takové zištné ženy
ovšem mohou matropiti mnoho neštěstí. Jedné ženě bylo
na př. předpověděno, že i její druhý syn na bojišti pad
ne. Duševní stav zmámené matky jest ovšem hrozný.
Bylo by jistě dobře, aby ti, kteří znají podrobností, u
činili okamžité udání u zdejších úřadů.

Něco o povětrnosti měsíce ledna. Měsíc leden tvoří
jádro zimy. Tu dle pozorování venkovanů má být nej
větší zima (Jména Ježíš). Letos byl měsíc leden takový,
»jak má býte, t. i. studený. Teplota v Hradci Králové
klesla až na — 15%“ pod nulou (dne 24.). nejvyšší teplo
ta tohoto měsíce byla 8" (dne 4.). V 15 dnech mrzlo po

nulu. Z 31 dnů bylo celkem 17 se srážkou (deštěm nebo

sněhem):; chumelto se v 11 dnech, sníh zůstad ležet čty
fikrát; ve dnech 29. a 30. ledna napadlo ho na místech,
kde nebylo -závějí, do výše 18.5 cm, a bude z něho po

vál celkem vítr severní. Labe nad jezem- zamrzlo dva
krát, po prvé dne -14., po druhé 21. ledna. Dne 31. ledna
jest zamrzlé ledem přes 14 cmsilným, který dospělého

unese. Hospodářsky možnooznačiti měsíc. tento za „vlh
ký, poněvadž spadlo celkem 57.5 mm vody (tOletý prů
měr jest 35 mm), Vloni r. 1916 spadlo 50.5 mm. V tomto
roce byly v měsíci.lednu též 4 dosti husté mlhy. Po
nich dostavilo se teprve mrazivé počasí. .

Pardubice. Sdružené katol. spolky sehrály poslední
neděli s plným zdarem Šamberkovu hru »Éra :Kubánko
va« při úplně vvprodaném domě. V ložích pozorovali
jsme celou vys. úrog. hraběcí rodinu Hencklovu, pana
purkmistra cís. radu J. Sochora s chotí, pama. majora
Wiednera s rodinou. p. insp. Míškovského s choti, p.
dra. Tocháčka s chotf, p. řid. Klečku s rodinou, p. prof.
Vitáčka s rodinou, p. tov. Červenku atd. Hrající zhostili
sa úloh svých čestně, zvláště hlavní role sehrány přímo
výtečně. Neutuchající potlesk každé chvíle: odměňoval
umělecké výkony katol. kroužku divadelního., Čistý vý
nos 431.25 K věnován fondu pro vdovy a sirotky po
padlých vojínech. Zdař Bůh!m

m2.

í Besidka.
Diys

Hroznou povahu měl příštipkář Florian Vo
cilka v Paličkově. Ve stavu střízlivém byl ne
mluva, jednal se sousedy přívětivě.Ale jakmile
mu stoupla k mozku příliš pára z alkoholu,
dastával jazykové křeče, repetil kohoutím hla

somkolla, nadával,aho ry Pokudžila jeho Žena, byl nyeen ukládat.si jistou re

nazvu.Jdzě bot An Apřísnáhospodyně
sesnala,-Ře její nerydný menfel Poy ipaní se zamakou gravitací, zpřáčovala40 sifnou
pravicí tak, až munaskořily boule.

-Ro amrti ové Kačky bu
jal nojvolnější nadý rýmů

ten kmotr každý týden živé vosy. »Snad ten
strejda pije vitriol anebo odvar z bramborových
natí, že se tak vzteká na každého«, prohodila
teta Zelková. >Anebo si koření polévku blíno

m semínkeme, dodávala sousedka Strunková,
»Vždyťječí, jako by ho pfehal čmelák do mozku.
Já se nejvíc divím síle toho chřtánu. Když se
roznadává, vydrží vřeštět přes hodinu bez ustání.«
Zelková poznamenala: oKdyby ten švec měl
ženu a' děti, snad by byl jinačí. Styděl by ee
plodit ostudu rodině. Takhle ho nemá kdo na
pomenout. Vaří si, pere a Šaty spravuje teď sám.
Podle toho vypadá jeho zevnějšek. Opravdu už
tou vyjevenou maškarou mohou rodiče strašit
děti.« .

Když vycházel Vocilka z nálevny, rozhněval
se někdy na zkažený svět tak divoce, že na
cestě každé chalupě uštědřil výtku nebo nadávku.
»Tuhle bydlí také dobrodinec; obce jen příštipky,
ale nové boty si ušit nedá. — A tuhle? Kdyby
ten děda dal svou kůži koželuhovi, to by po
prvé udělal něco dobrého. A kmotra Vyskoči
lová? Chce perka jako slečinka za několik
Šestáků.« Jakmile začal tenhle pesimista proni
kavým hlasem na ulici řečnit, hned telky shá
něly své děti: »Honem domů, domů, caparti,
Vocilka zas nadává.«

Když Vocilka v hlučném kárání různýeh
nepravostí nepřestával, uvažoval obeoní výbor
moudře a opatrně, jak vysvoboditi obec od je
žatého reformátora. »Jiného nezbývá nežli ševce
vypověděte, řekl rázně Kalfas. »Potřebujeme
snad peslouchat každý týden takovcu pekelnou
meluzinu? Vždyť bychom byli pro ostudu. Ji
nému člověku kořalka jazyk evazuje. Ale na
pije-li se tenhle Vocilka, nustí jazyk na tak
rychlou procházku, jako by se mu do něho
vrazila vzteklina.«

»sInu — tohle je moudrá řeč, Kdo pak by
tady rád trpěl takového lesního mužec«,přisvěd
čoval Kořán »Ale musí se přemýšlet opatrně,
jak takového čmeláka z hnízda vykouřit, aby
nebodl. Já se bojím, že ta huba nekřesťenská nás
bude hanobit potom ještě víc. Ke všemu jest
strach, aby nás nevypálil. Kdo si na něm potom
Co V62mo?« .

»No — to bychom byli smutní rytíři«, ká
ral zmužilý starosta. »Jiní lidé vpěchují do klece
i tygra. A my všichni dohromady bychom se
báli jednoho opilého příštipkáře? Jestliže se vám
ty jeho divoké melodie libí, pak nechci být sta
rostou. Ještě by se mohli pokojní lidé domní
vat, že s ním něco mám, že jsem s ním apolčen.
Krimirál ho nenapravil. Ať jen tedy změní na
vždycky místo svého působení. Jinde mu dají
na pamětnou, že tak hned nezapomene.«

Usneseno, oznámeno. Vocilka se rozloučil
v noci s obcí tak divokým koncertem, až so
probouzely alepice na řádě,až začínali kohouti
kokrhat. Nikdo tenkrátaolistu nerušil. Oběanstvo
bylo přesvědčeno, že po tomto výbuchu bude
míti pokoj na vždycky.

Hlavou Vocilkovou blýskaly při odohodu
mstivé myšlenky. Uvažoval, že v sousedním
Hrabošově už mu nebude tak dobře jako-v Pa
ličkově. Když švec dojel na kopec, který se zve
dal právě na rozhraní katastru, zvedi huňatou
ruku do výše a zaťalpěst směrem k Paličkovu.
A v mozku mu fosforoval právě nyní plán, jak
se obci vymstit.

V novém působišti již se netěšil Vocilka
tak veliké volnosti jako v obci dřívější. Když
ho jednou večer přepadla nadávací horečka,
vzpamatoval ho kdosi tak vydatnou masáží hlavy,
Že příštipkářirozjetá huba sklapla jako pokladna,
a mozek rázem vystřízlivěl.

Tolik nyní Vocilka věděl, že v druhé obci
musí rozhodně změniti taktiku. Zato však tím
více se v něm utvrdil úmysl, aby byl vytrestán
Paličkov; tato obeo měla býti postižena straš
livou pomstou i za rány stržené v Hrabošově.
Oživlo přemýšlení o kopoi, který střeší proti
severáku Paličkov. »Počkejte, uvidíte, jak se ta
vyvýšenina stane branou k výpadům vyhoštěn
covým: S toho vršku zadujedo klidného údolí
horší meluzina než nejostřejší vítr ledový.“
Tohle místo stane se Vocilkovi velice vítaným
řečništěm, kde vyrazí ze stíaněného hrdla všecko,
co ho tolik dusí. Nepřestane obec pronásledo
vati, pokud se mu nedostane eatisfakoe.«

Stojí psáno:»I vyšel ze stanů Filistinských
muž soubojný, jménem Goliáš. A stoje
proti vojskům israelským a říkal jim: Proč jšte
přišli hotovi k bitvě? Zdaliž já nejsem Filistin
ský a vy elužebníci Saulovi?... I pravil Fili

boj... Vycházel pak Filiatineký ráno E, večer
a sláral doBophioehdní. Vdlohoípe Kisraelští,

Pod tyššíjeto,když úzřli toho mike, utíký

PE rd see opetohoto zlodůehavzal si zs vgor nepokojn
Vocilka. Vyeházíva) aspoň dyakrátet K8 e
čerbe kópt bez odea Hopjh ato věšk
s jazykem ostrým. jako běítva,*
prohlivá « kovskýmn.

v theatrální; recitativ. Tu se valil jako luční po
tok, tu zas výskal a přeskakoval jako divoch
na horách. Po ohvíli klesal v alegický tága,který“
brzy byl vystřídán krátkými, břmotnými nadáv-'
kami. Když Vocilka vybuchoval trhaně, už se
vědělo, že své zlořečení konší.

Když se tak jednou rozezpíval jako tetřev
hlušec, zastavil se kolemjdoucí občan hrabo
šovský, poslouchal chvíli, vrtěl hlavou a vpadl.
do řečnění Vocilkova: „Člogěče, z toho svého
chřánu bysto mohl vyrobit podrážky.Trumpeta
tolik nesnese co ten váš kek.c

»Co je kterému vandrákoví do tobo, že si
tady v neštěstí ulovuji?« vyjekl zhurta Vocilka,
při čemž mu vyšlehly z malých oší jiskry jako
vlku při spatření kořisti.

»Poslouchejte, koptíku umouněná, kdo by
vás slyšel z daleka, jistě by si myslil, že jete
před měsícem ještě štěkal. Jsem taky obuvník;
ale takového příslušafkacechu, jakým jste vy,
jsem ještě věru neapatřil. Třeštíťe,jako byste
se napil kalafiky anebo jako by vás v krků
leohtala bradavice. Jdete-lí deklamovat o né
pravě, přistrojte se trochu lidsky, vymáchejte
si hlavu i ústa trochu aspoň v potoce. Pak

snad vaše napomínání bude míti lepší výsleek.c
Uražený Vocilka vychrlil hromadnou dávku

protestů do obličeje čtverákova na důkaz, že
jeho hlas posud v neztenčené síle jest schopen
bojovati i na dvě fronty.

»Kdo by se s vámi mazal?« mávl rukou
chodeo. »Věru že byste vydělal hodně peněz,.
až byste se dal najat za polního hlídače anebo
za korteše do volebních achůzí. Takový jekot
by otřásal okny, až by padal kyt. Tady děláte
Goliáše zadarmo, roztřepete si pysky tak, že si
je musíte podrazit.«

Divous vyrazil ještě několik řízných alov
směrem k Paličkovu a pak odcházel do Hrabo
šova. Pro dnešek bylo té práce dost.

V Paličkově páni radní dali hlavy dohro
mady. »Co s tím vyjevencem? Suad ho kousl
pominutý pes, tak že sám za sebe nemůže.
Takového loupežníka by bylo nejlíp dáti do.
železné klece. Naši obec neústále ostouzí. Po
sedí-li si několik dní v žaláři, pak vyvádí ještě
hůře.«

»Hm, to je nejhorší, že ho z Hrabošovanikdo
nemůže vypudit jako tohoře z doupěte. Má tam
domovské právos, poznamenal starosta.

»Ale tam ae prý chová snesitelně, dost
enášenlivě«, podotkl jeden soused. »Já vím, že
mu jde hlavně o to, aby se dostal k nám zpět.
Ostatně pracovník jest dovedný, robí levně —
a víte sami, že se starým Kublou uš není nic.
Jednou mi sám řekl, že by dal pokoj, kdyby
chom ho byli výpovědí hmotně slině nepo
škodili.« : ———

" alfns dodával: »Když jsers mu jednou do
mlouval, dal se přede mnou do pláče. Kdybymu
prý obec povolila návrat, hned by přestal a ni
koho by neurážel.«

Starosta podotkl nedůvěřivě: »Nebyly ty
slzy filtrovaný rum? Vím tak trochu, po čem
snadno měkne povaha« M

- »Nemyslím«, zastával se | Kalfas. »Vědyt
přece víte, že do toho divousa vjede sto zlých
duchů právě tenkrát, když se notně napije. Teď
prý ostatně v Hrabošově málokdy se zapome
ne — a neubližuje tam nikomu. Jest to starý
opelichaný výr, kterému nezbývá nio jiného než
ten skřek.« 1

-Paličkov měl věru tak lidumilné a trpělivé 
představenstvo, že by těžko v širém okolí -po
hledal. S neústupným Goliášem uzavřén kom

majetek do Paličkova na trakaři sám. Zdáloae,
že jest celý vyměněn. Choval se jáko včelička,.
které byle uskřípnuto žihadlo, jáko slarý ber
nardin, jemuž vypadaly zuby. Pracovalsvědo
mitě. až tržil chválu. Dvěvdovy 6e sním Za
stavovaly a jevíly velikou starost o jeho do
máenost. Jedna starší, bezdětná sama se nabízela,
že mu zdarma někdy vyperea uvaří,že mu.
udělá ve světničce pořádek. Srdce Vocilkovo
tálo jako jarní sníh. "

Za půl léta v Hrabošově byla zřízena měnší
obuvnická fovárna, která při větších zakázkách
přidělovála práci do okolí — i Voeilkovi. Tohle
vynášelo víc než lepení příštipků. *

Vocilkova hvězda stoupala výš a výše. Flo
rian často zastavoval majitele továrny Krmínku,

vykládal mu, jaký by měl závod užitek, kdybyučinil (sk zkušeného mistra dílovedoucím. Prý

) vyhýbavě. Bál se,.
aby sedo ševce nevrátila za blahobytu stará

ké ohtěl.
povšatného''Vovilíků poslouehát?

dnou se ždálo šěru divousovi, že už:
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-ského města prohlíželi jeho celý dům. Vocilb
pobíhal poplašeně jako třasořitka u vody, hlo

„děl z továrníka opatrnými otázkami vylákati
zprávu, jaká jest vlastně budoucnost podniku.

"Továrník dával odpovědi neurčité. Když však
pozoroval, že se Vocilka stále kolem něho otáči
jako hříbě kulem kobyly, vzal ho jednou do
svého pokoje, kde s ním rokoval skoro půl ho
diny. »Tedy sklep máte v Paličkově obstojný*

"to je dobře«, pochvaloval továrník. »Práce s pře
- vážením mnoho mít nebudete. Pojedete-li v noci

sedmkráte s trakařem, bude hotovo. Ale opa
trně, povídám — hodně opatrně! Kdybyste měl
ženu nebo docela děti, nikdy bych vám tak od.
vážného úkolu nesvěřil, protože by se mohla
věc snadno prozradit. No — a pak bychom se

-děli oba, Dobře pochopujete, jak to prospěje
zdejší ohudině, jestliže ae závod udrží. No —
a tuhle máte za svou ochotu něco předem. Po
zději, až bude všecko urovnáno, obdržíte víoe.«
Továrník vtiskl do ruky Vocilkovy pětku. Měl
ještě dva takové důvěrníky, které zjednal na
ukrytí zboží, protože se připravoval k zoufa
lému pokusu, aby zadržel řítící se lavinu.

Za týden v Hrabošově byl veliký poprask.
Hasiči troubili, ejíždělo se hasičstvo i z obcí o
kolních. Z pojištěné továrny Kmínkovy stoupal
vzhůru mohutný sloup dýmu velice hustého,
jaký se tvoří připálení koží...

Pak se dostavilakomise, vyšetřovalo se.

05:4 * S é proto, aby se lidé bavhi. Cizi výraz, cizi
ráze vyslovuje se s počátku humoristicky, ale ozývá-li
se častěji, opakuje se s tváří vážnou a již uchvacuje

Jik cizomluvů a proč se neuchytily některé jadrné vazby

vaji? Naznačili jsme již. že celá řada staročeských rče
ní ze XIV.- XVI. věku tlumočí myšlenky daleko výraz
něji, plustičtěji než úsloví nová. Ale český vlastenec,
který se nudí jednou českou vazbou, raději jde do cizi
ny, než by čerpal z nekladu domácího. Patrno, že spisy
Wintrovy buď se příliš málo čtou anebo se nechce roz
uměti jejich velikému významu pro novočeskou kulturu.

+

Oko přítele římské antiky se pase s velikou rozkoší
na obrazech vynikajících patriciů. Radostně si prohlíží
milostné scény antického dorostu, triumfy vůdců, ostré
rysy římských filosofů atd, — Ale tím vším může se
spokojiti jen ten, komu (dle antických názorů) začíná
skutečný muž patriciem a uvědomělá žena hetérou. Jest
nápadno. jak pomíjejí umělcí scény ze života starořím
ských otrokův a otrokyň, jen aby pohádkovité v:dma
vysněného světa neutrpělo. Jak žila a těžce strádala val

vyvolenců s miliony občanů ujařmených, to se zakrývá
rouškou mlčení i v umění. Kolik obrazů zvěstuje světu.

dva zlaté a odkázal ho na dobu pozdější. »Vždyť
jsem posud poubýžebrák. Muaíte sečkati, až se
všecko dojedná.«

— Vocilka však nadbíhal a žádal větší peníz
neústupně, až se. e. ním továrník pohádal. Oči
ševoovy 8e zaleskly jízlivě. »Počkej, fabrikante,
vezmu si tedy sám!« zabručel si do rozeucha
ného vousu po posledním marném pokusu.

- vSlyšela jste, kmotřičko, jak prodává lacino
Vocilka pěkná perka?« tázala se tetka Zelková
Kubešky. »Pro ohuhé lidi je to pravé dobrodiní.

(Toť jsou botičky jako do pařížského plesu. Na

run pár — to je zrovna jako darem.«
»Kdo by to -byl do toho divousa řekl, že

se tolik vzchopí? Však si teď chodí jako ata

vyhlédl bohatou nevěstu.« Ale pak šeptem u
-divená žena dodávala: »Víte, lidé všelijsk hovoří,
odkud ten kmotr tak vzácné a Jaciné zboží má.
Prý Vočilka říká, že něco koupil ve dražbě,
něco zhotovil sám. Ale mně to nejde na rozum.
-Je to zvláštní, že kmotr začal prodávati teprve
po tom ohni v Hrabošově. Vocilka a hořící to
várny odnášel a odvážel. Možná dost, že něco
ma trakaři odvesl až příliš daleko.. .«

Florian dělal velkého pána. Chodil s hlavou
vztýčenou jako statkář po velice příznivém pro
deji pšenice, točil hůlšičkou jako pražský švihák.
Když k němu přišla tetka Kopistová, aby jí

spravil polobotky, osopil se na ni: »Což jsem
teď nějaký příštipkář ?«

»No — no, barone ze Smolákova, snad
jsem vás neurazila. Buďte rád, máte-li do čeho
píchnout «

»sHubu vám protáhnu dratvíe, vyjekl Flo
rian pánovitě. »Aspoň si rozpustilý jazyk pře
stanete brousit o ty žluté zuby.c :

Když byl žádán,aby Zelkovi přibl dva
příštipky na podrážky, osopil se: »Jo,e- přibiju,
ale jehlami tak, aby si nohy popíchěl. Jen af
ten dobrodinec si jde pěkně jinam.«

Zrovna tak dopadl Vokřál když chtěl, aby
snu přiklepl nové podpatky. »Tohle není práce
pro mne, ale dám zadarmo trochu mazu, aby

jsou na cestě do otroctví krutě týrání, jak v podzemních
sachtách živí kostlivci klesají při nadlidské práci v ná
ru. smrti -- vysvoboditelky? Také nám obrazy nepro
zrazují. jak »vznešené, ušlechtilé a učené. římské matro
ny rafinovaně týrají své otrokyně. | Svět chce viděti
krásu a radost v protikladu křesťanství. Proto se mu
strkají před oči zcela vymyšlené výjevy ze středověké
inkvisice, ale 7 antiky pouze scény nádherné.

. » :

„Slovutný pane račte nám složiti vzletnou báseň k
oslavě našeho vynikajícího rodáka!. — »Promiňte, pá
pavé. sání vašeho oslavence vůbec neznám, slyším 0
jcho zásluhách teprve nyní. Ať vám tedy poslouží lite
rát, kterého inspiruje k Veršům vlastní zkušenost, vřelá
osobní láska. vytrysklá z bezprostředního patření na zá
sluhy vašeho oslavence. — »Dovalte, mezi námi není

— +»Tedy já cizinec bych měl zapalovati bengál, žíviti
a posilovati umělkovaně vaše nadšení. Báseň pak před
nese některá sličná dívka, která sice deklamovatí ne
umí. ale touží po pozornosti, chce potlesk pro vlastní

opravdové, naleznete zajisté jinou formu slavnostního
projevu. který bude srdečnější a opravdovější než slo
va vzdáleného básníka.=

“

»Pana Kláska jsme považovali za muže nejpevněj

snirti zaopatřii. Zata však pan Vlásek zůstal zásadním
hrdinou, duchem vpravdě silným až do posledního de
chu.« — -Hm, a čím tedy vlastně: osvědčil tento hrdina
svou sílu? Snad tím, že vychřadlé, modrající tělo hou
ževnatě popíralo svoji -zcela patrnou závislost na byto
sti vyšší? Anebo duše sama odcházela © majestáměji,

blahého tajemství, nepojistil si nesmrtehmosti, po jaké
toužil. Po štěstí touží každý, ake filosofie skepticismu'a
záhad blaha nedá. Že jsme bytostmi závislými a slabý
mi, že jsme udržování jen z mřHoštivnější, svědží celý
život náš, ale nejvíce narození a smrt. Na hrdinu si před
smrti sice můžeš hrát, ale odmítnutím duchovní posily
úlkoho o zvláštním rytířství svém nepřesvědčíš.«.

sCo chce říci tento obráz, opravdu nerozumím.c —

»Je viděti, že nejste odborníkem. Jest potřebí déle tyto
mistrné tahy malířského štětce studovati« — »Připouš
tím. Ale myslím si. že umění má býti opravdu názorné.
Kde nestačí slova, tam zájísté má býti obraz pomocní
kem, napovědou, má vyvolati takový dojem, jakého by

Hradilovi, který si dával na správu trepky, řekl

poeměné, že mu daruje. kousek amůly, abyu smyčcem řízněji rozbručel.

výtvarné, názorné, které potřebuje předšouhý slovní vý
klad a — ještě často zůstává i duši valmavé záhadou?
Dejnie každému odboru umění, což jeho jest, nepodce

rozumná feč. Florian urážel kde koho.
Jednoho dne však se zastavil v jeho bytu

sám továrník Kmínek. Došlo k rozčilenému ho
vpru, ozýval se křik a pak nějaké pleskání.

Jebl. Ale byla to také notná ogtda, že syec
dostal na 9, ře skrývanými bólami tak, až
emusilně n 2. ©

. »Počkej, uvidíš, kdo se bude smát napo

Aledzie adoo | „sb přidezně,| nd“ osřast db n 6 „AHbně soudů,Ho
žes odstranil zboží právě před požárem. Já ae
už nějak vysekám. Řeknu, že jsem nevěděl,

|

s

»Kněží sice mluví krásně o dobrých skutcích, ale
sami ...« — »Pravda, pravda«, přisvědčují čtyří jiní,

pátý: »Pánové, i kdyby takhle kritisovaly společnosti
ve všech hostincích, nenapraví se svět ani o nepatrný
stupinek. Líbi-Ji se vám aspoň slova s kazatelny hlása

by jako kněz asi jistě konal to, čemu by učil Ale při

„proč vlastně Kmínek chtěl mít u mne filiální
sklad.« bo

Ale nexgaek ani. k ani Vocálka. *
a si posědělialla P měl v žaláři.

dýst času na přemýšlení, co všecko tropil.
A Paličkov pi liboval, že divous jest za mfížemí
tolik- pévnýmií. a——

(04, Klšlínkívy se nckvcují z šboslejnosti k- vinétnímu
jatyhu; wtužby po novotách a po originelním vyladřo
a.

mladý pane, ačkoli máte také maturitu, jste spolupra
covníkem listu. jehož hlavní zásady nejsou vaším pře
svědčením. Také vy. pane účetní, jste měl příležitost u
kázati, žg lze náboženské zásady netoliko hkásati, ale
i skute osvědčovati, Zatím však se staráte o zvele
bení lihovaru. Vy, pane Melko, nechal jste studií filoso
fických a místo co byste uskutečňoval království Boží

,

patentovanou výsadou kněží, jsou povinností každého. *
laikové. zvláště rodiče a vychovatelé, mají se také sta
rati, aby vzrostla slušná řada pečlivě vychovaných jino
chů, kteří by obtížnou úlohu stavu duchovenského
plnili řádně. ©Cizími chybami neomluvíme nedbalosti
vlastní.:

©0000000000000000.
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

000000000000000000
Různé zprávy.

Nestřežená mládež vážným nebezpečím.
V poslední době bylo v Brně zatčeno na 30
mladistvých lupičů ve stáří do 20 let. Loupeže,
jež však cenovali a prováděli, mohly by vzbu

šetřováním se ukázalo, že hoši, často i 12letf,
dostali se na scestí jen pro nedostatek dohledu.
Ostatně podobný žalostný zjev objevuje se i
v Olomouci a jinde. V těchto dnech byli v Brně

' zase 4 mladí lupiči dopraveni za mříže. Jsou to
i V7letý Rich. Procházka z Král. Pole, I6letý Aug.
; Kraus z Blanska, 17letý Frant, Komárek z Hu
|.sovic a 18letý Hynek Věžník z Domášova. To
| čili lupičskou společnost a řádili v Brně a o
( kolí. Bylo jim dokázáno 6 loupeží a škoda jimi

způsobenáje za 1500 korun. .
Osud svobodných lidí ve Fraucii. Svo

| bodným mužům se vede ve Francii opravdu zle.
Dohlížejí všude na ně přísně a vší moci je chtějí
oženiti, Tak na př. navrhuje ee ve velkých no
vinách: V tomto čase válečných daní mají býti
jim zvláště velké daně uloženy, poněvadž býti
svoboden jest veliký luxus. Nejlépe by to bylo
takto: Kdo jest ještě v. 25. roce svoboden, má
platiti ročně 500 franků pokuty. Neoženil-li se
ještě ve 30. roce, má jíti do vězení. Se 40 lety
by jej měla vláda poslati do Guyany. — Těžko
sv ubrániti útrpnému úsměvu, pozorujeme-li,
jakými mastičkami francouzští felčaři hodlají
léčiti rány, které zasadil Francii zhýralý život.
Jak prospěje rozmnožení francouzského dorostu
zmrhaný, vyžilý muž, bude-li nucen uzavříti
sňatek? Jak se pomůže francouzským rodinám,
jusltiže lehkomyslné mladé matky budou prchati
vd dětí k zábavám anebo unikne-lí manžel 6
tcovské povinnosti chytrou rozlukou? Jest po
třebí přiložiti aekeru až ke kořenu, vychovati
občany, kteří mají živý cit pro všecky občanské

kou zodpovědnost k svému okolí. Nucený sňa
tok jest prostředkem velice umělkovaným a málo
užitečnýtn. 4

Slomillonová 5% moravská zeměká
půjčka. Vyjednávání bankovního konsorcia, které mo
vou Murivskou Zemskou půjčku převzít má, se zem
skou vládou nepostoupilo dosud tak daleko, aby o pod
minkách a způsobu umistění této půjčky mohla býti Již
nyní veřejnost informována, neb dokonce půjčka ta kafil
tellstům již nyní nabízena, Proto obmezují se sáčastě
né nenbžní ústavy použe na přijhmání předběžných me
závazných přihlášek; Jakmile vyjednávání koasorcia se
zemskou vládou bude skončeno, neopPomenemeěo tom

naše české kruhy kapitalistické vkodným způsokem vy
rozuměti. — Živnostenská banka Ililálka v Hradci Krá

lové, pe,
Všelico«. J, Veličenstvo císař Kareb I. dne 26. t. m.

vykonal v Píšťanech návštěvu u krále bulharského a
odevzdal mu rakoneko:nhecskot:meriálskou hůl Stal se
tedy bulharský panovník čestným. rakouským maršálem.
— V továrně francouzské v Massy u Paříže vybuchl
melinit. Jedna osoba byla zabita, 15 raněn. — V Angilk
rozvířily se prudké sněhové bouře, takže iedna ryhášeké,
vesnice byla téměř celá zničena, Měěsáy a vesnice v
západní Anglii byly závějemi oděfanuty od ostatního
světa. -- V Záhřebu a v okolí bylo dne 29. ledna pocí
těm zemětřesení, které však nezpůsobilo Škody. — Mistr
Kubelík přednesí vlastní svou komposici (třívětový kon
cert C-dur) 29. ledna v hudebním spolku ve Vídní. Sklad
ba byla přijata s velikým nadšením. — V rumemských
Jassech dochází k hrozným. scénám. mezi obrovským
počtemuprchříků,kteří,pra:nedostatekbytůjsounucení
žíti pod chatrnýmí stany anebo pod širým nebem. —

všichni reformátoři napravovat svět pohodlně za peci,
nepokusí-li se nikdo z kritiků o sebezapíravou praksi,
pak oyjem budeme slyšeti věčně: »Někteří umějí pěkně
kázalř. ale sami .. .« Vzorné křesťanské skutky nejsou

Kolem víly Rělky v Nuslích kráčel láletý chlapec Čel
kovský pro chléb. Vyřítili se proti němu hafani, kteří
nebožáka rozsápak tak, že brzy nato zemřel — Za po
sledního zemětřesení na ostrově Haiti zhynulo anebo se
pohřešuje 550 Hdí. — Dne 26. ledna oznámeno ze švý
carského kantonu Basilejského, že se tam při vykopáv
kách v Riehenu přišlo na zbytky mamuta. — V Č. Bu
dějovicích dostaly se z klece dvě statné lišky, které na
potulce riěstemn tropily Škody mezi drůbeží. Byly obě
zastřeleny. -- V Londýně zemřel 7iktý podivín který
st před 30 lety umínil, že zásadně nepromluví do smrti
ani slova. Také si najal na venkově osamělý domek,

sl pilným čtením novin. — Basilejská banka vypočetla,
že veškeré válečné výdaje všech bojujících států do I.
ledna 1917 obnášejí v celku 450 milřard franků. :
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OLE STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové (aa podsini).

nonoony=azdarma.
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i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

Telefon čís. 16.

4

Pošt, spót.“čta. 70.108

E 469/15/46.

Dražební edikt
a vyzváník přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Městské spořitelny
ve Vysokém Mýtě, podanému po uplymtí Ihůty posho
věcí v usnesení z 19. července 1916 č. j. E 469/15/33
uvedené, konána bude

dne 15.března1917
o 9. hod. dopol. u tohoto soudu v síni č. 35 dle schvále

ných podmínek dražba těchlo nemovitost?:
Pozemková kniha Hradec Králové, vložka čís. 14:

ceně 76.921 K 28 h, nejmenší podání 38.460 K 64 h.

Pozemková kniha Hradec Králové, vložka čís. 574:
Pozemek č. kat. 212/1 v Hradcí Králové v odhadní ceně
900 K. nejmenší podání 600 K.

: Pozemková kniha Nový HradecKrálové, vložka č.
370: Pozemky č. kat 738/1, 739/2, 777/1, TTrl2, TTTÍ21
v Novém Hradci Králové v odhadní ceně 13.702 K 94 h,
nejmenší podání 9135 K 30 h.

Pozemková kniha Nový Hradec Králové, vložka č.
511: Role č. kat. TT7/4 v Novém Hradci Králové v od
hadní ceně 236 K. nejmenší podání 157 K 34 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

Soud krajský v Hradcf Králové jako soud knihovní
nechť poznámku termínu dražebního ve vl. č. 14 a 574
poz. knihy Hradce Králové a soud okresní v Hradci
Králové nechť položení dražebního roku ve vl. č. 370
a 31l poznamená.

V podmínky dražební a listiny ma nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora maznačeném, v hodinách 4
fedních nahlédnouti.

. Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďteš
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movltosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou 4,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
badou, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydií-Hi
v obvodu soudu shora jmenovaného, aníž jemu pojmenují
amocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresal soad v Hradci Králové,
oddělení V., dne 24. ledna 1917.

000000000000000000oJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kellekci.
nejnovějších drahů pravých

vlměných látek.
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.

„Cetná nzmání zvláštěz kruhů vole
důst. duchovenstva svěděl o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velojemné látky na taláry.

i 0iž0

,
Pronajme se

od. 1. února první poáchodí
vily na Slez. Předměstí č.134.
u Hradce Králové. 2 pokoje (případněBa U
s kuchyní a příslušenstvím. Doptati ae Ise

- ve.vile samé.

Paramenta.

lgnácoV,Neškudhm(protokolovanáfirma)

v J blonném nad Orlicí (v.Čechách)
(bra P.J. Neškudly, faráře ve Výprachiicich)

doporučuje P. T. veledůstojn. dadhověnstva'
svůj osvědčený a často vyznámonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového nážiní..
Cennfky, vzorky i roucha hotová ha ukásko :

se na požádání franko zašlou.=
Volodůstojnéma

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujest d
emějti veškoré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance, kalichy,Z to LODACA
At. nvénlásánívý Poeisům
oírkevním vyhovující. "staré před

opravuje v původníInténol a
i ulatí a atříbří nebo proti do

platku za novévýměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá man

úsku franko bez sávazností koupě.Všes0 posílá poveěsoné| Prdu .

marných bimoni,jako: řetězů,Ů, náramků atd. s: Notářeké
Pá fdslní náčiní se stříbra pravého

činsvého všdy na skladě.
dlery ete, aro ©dralekémykupolez6 nejiší čem

JAN STANĚK,
půsíř a ciaelenr

te ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.Pylený zmalse c. k; semebého srssiního soudu.

madonek,KŘáků, týmy
prateny, tabatérky

Kostelní
| paramenta

spolkové prapory,
. drkevní načiní, křížové cesty, celá

zařízení kostelů atd. v každém prove
* dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
odborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.

VONOUONONONONři
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DOHODY!
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Dne 31. ledna přijali nejjasnější císařští tan
želé holdovací deputace autonomních zastupitel
stev Horních Rakous, Solnohradska. Štýrska, Ko
rutan, Kraňska, Gorice-Gradišky, Slezska. Tyrol
ska, Vorarlberku, Haliče a Bukoviny.

Když byla přijata holdovací deputace morav
ská, pronesl zemský hejiman hr. Serenyi | tento
projev:

(Česky.) +Jsouce přešťastni, že jest nám popřá
no předstoupiti před stupně Nejvyššího trůnu, jmé
nem moravské zemské samosprávy a zemského
zastupitelstva, jakož i obyvatelstva stále věrného
markrabství Moravského, vznášíme nejupřímnější
prosbu, aby Vaše Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji
přijati hold neochvějné, v srdcích moravského
lidu hluboce zakořeněné lásky a oddanosti, jakož
i slib nepomiíjitelné věrnosti k Nejjasnějšímu císař
skému domu, pod jehož žezlem a mocnou ochranou
naše milovaná vlast byla vždycky šťastna a potě
šitelně se rozvíjela. (Německy.) Prosíme, aby Va
še císařské Veličenstvo ráčilo tento náš slib nej
nepomíjitelnější věrnosti k Nejvyššímu císařské
mu domu a nikdy uhasinající lásky, nejmilostivěji
vzíti blahosklonně na vědomí a markrabství Mo
ravskému, jeho zemskému zastupitelstvu a obyva
telstvu nejmilostivěji také i nadále věnovati onu
náplň císařské blahosklonnosti a milosti, která je
doposud nadmíru bohatou měrou oblažovala. Z
hloubi svého srdce modlíme se'k Bohu Všemohou
címu, aby starostem a činům Vašeho Veličenstva

slavnému cíli ušlechtilé snahy Vašeho Veličenstva
získati pro národy“ říše po skvělých bojích trvalý
a šťastný mír. (Česky.) Nechť Všemohouci pože
hná vládě Vašeho. Veličenstva v této těžké době
nejbohatší měrou, aby ušlechtilé snahy Vašeho Ve
ličenstva získati pro národy naší říše brzký a žá
doucí mír, byly korunovány nejlepším výsledkem.
Ve stejné úctě a oddanosti holduje země Morava
prostřednictvím ©naším také Jejímu Veličenstvu
naší Nejmilostivější císařovně, při čemž budiž nám
dovolena nejoddanější prosba, aby Její Veličenstvo
nejmilostivěji věnovalo věrné zemi dlouho a bo
lestně postrádanau lásku a péči dobrotivé země
paní. Bůh žehnej, Bůh ochraňuj, Bůh zachovejž
Vaše Veličenstva!«

Jeho Veličenstvo ráčil odvětiti: (Česky.) »S u
přímným díkem přijímám projev oddanosti zem
ského zastupitelstva Mého milovaného markrab
ství Moravského, Rád vzpomínám vzorného důka
zu prozíravého porozumění pro pokoinou šoučin
nost národů Mé říše, který podali zástupcové oby

„vatelstva této krásné země vytvořením národního
vyrovnání, (Německy.) Jsem přesvědčen o věrno
sti obyvatelstva této země projevované po staletí,
kterou poznovu prokázaly v boji osvědčené mo
ravské pluky v této mohutné válce. Rovněž do
vedu také oceniti a Si vážiti vynikajících úspěchu
a skvělých výkonů, kterými moravské zemědělství
a průmysl se ode dávna vyznamenávalo. Ujistěte,

-pánové, obyvatelstvo Moravy Mým srdečným dí
kem a Naší trvalou císařskou blahosklonností.<

Průběh války.
Ponorková válka. Prohlášení ústředních

mocností o zostření ponorkové války má na
mysli zvlášté dva válečné úkoly: rušení ne
přátelské dopravy lidí i materiálu po moři na
bojiště, a zadruhé silný účinek na anglická a
francouzská spojení na zad, po nichž se dová
žejí pomocí většiny neutrálů suroviny a potra

katastrofě a zároveň zostření veškeré války
tím, že zastaví svou lodní dopravu, především
s Anglií. — Pamětní spis ústředních mocností
Severní Americe uvádí, že ode dne 1. února
bude v uzavřených pásmech kolem Velké Bri
tanie, Francie a Italie a ve východním Středo
zemním moři beze všeho překáženo všeliké
plavbě námořní všemi zbraněmi. Neutrální lodi,
jež plují v uzavřených oblastech, činí to na
vlastní nebezpečí. Doprava pravidelných ameri
ckých cestovních parníků může se díti bez
překážky dále v určité čáře a za jistých pod
mínek.

Wilsonovo poselství kongresu. Na pro
hlášení o zostření ponorkové války ohlásil
president Wilson kongresu americkému, ža
diplomatické styky e Německem jsou přerušeny
a že americký vyslanec v Berlíně se ihned od
volává. Wilson praví, že kdyby jeho zakořeněná
důvěra v rozmysl u moudrou prozíravost ně
meckých úřadů měla se na neštěstí ukázati
bezdůvodnou, požádá kongres o zmocnění, aby
mohl použíti prostředků, jichž jest nutno, aby
chránění byli američtí námořníci a občané při
provádění svých pokojných a legitimních pod
niků na širém moři. Wilson předpokládá jako
hotovou věc, že všechny neutrální vlády pů
jdou toutéž cestou.

Severní Amerika proti Německu. Posel
ství Wilsonovo a přerušení styků Spojených
států a Německem nenadešio neočekávaně.
V Německu počítali s touto možností již v oka

ponorkovou válku. Německu ustoupit prý ne
lze. — Přerušení diplomatických styků s Ně
meckem nemělo dosud za následek přerušení
styků i a Rakousko Uherskem. — V Americe
nebyly prý draud vykonány žádné vojenské
přípravy. Návrh na válečný úvěr 500 milionů
dolarů a na mobilisaci 2 milionů mužů pochází
od poslanců, za nimiž nestojí žádná strana.
Kongres ani jeho některý výbor neučinil po
dobného kroku. — Americká vláda zabavuje již
německé obchodní lodi, kotvící w amerických
přístavech. — V Americe rozvážní lidé radí
důtklivě k míru. Dosud prý nebylo v Novém
Yorku ani jediné válečné shromáždění. Obrov
ské mírové demonstrace uspořádány v Novém
Yorku minulý pátek. Praví se, že president
Wilson ve svém jednání vůči Německu bude
postupovati krajně obezřele. — Evropští neutrá
lové ke sporu Ameriky s Německem zachová
vají zatím stanovisko vyčkávací.

Na východním bojišti, jak v Rusku tak
v Haliči a v Rumunsku krutá zima znemožňuje

bitevní činnost takřka úplně. Kromě výpadů
malých oddílů a dělnstřelby nic zvláštního.

Na západním bojišti v různých úsecích
rozpoutaly se po silné dělostřelbě také boje
pěchoty.

Politický přehled.
Holdovací deputace. Dne 31. ledna přijali

císařští manželé ve Vidni holdovací deputaco
autonomních zastupitelstev | Horních Rakous,
Solnohradska, Štyrska, Korutan, Krajiny, Gorice
Gradišky, Moravy, Slezeka, Tyrolska, Vorarl
berku, Ialiče a Bukoviny. Nato byla přijata
zastupitelstva zemědělských rad a hospodář
ských společností z monarchie.

Nové opravení věcí v Rakousku dle růs
ných německých zpráv není v nynější situaei
věcí právě snadnou. Sama »Bohemia« píše, že
byť by nové upravení věcí bylo eebe žádoucnější,
přece bude dobře, když nebude se naléhati na
překotné rozřešení, nýbrž musí se raditi trochu
k trpělivosti.

Rakouský státní dluh dle výkazu rakou
ské komise pro kontrolu státního dluhu činí
koncem června 1916 K 36.027-8 milionů korun
e roční potřebou úrokovou 1.478 milionů korun.
Před vypuknutím války činily rakouské státní
dluhy 11.655-183milionů, během dvou let války
vzrostly o 24.37 miliardy korun.

Ve sněmu uherském 15. února achválena
osnova zákona o výjimečných opatřeních za
války a projednána osnova o zvěčnění památky
hrdinů, bojujících za vlast. Téhož dne odpoledne
konala se tajná schůze. Ve vařejné schůzi po
jednal hr. Tisza také o ponorkové válce a pro
hlásil, že ústřední mocnosti jeou také ještě dnes

Volné listy.
Wurmser. Mezi pamětihodné vůdee rakou

ské náleží polní maršál Wurmaser. Narodil se
r. 1724 v Elsasku a již z mládí oblíbil ei filo
sofická a vojenská studia a jda za náklonností
svou, záhy žádal o přijetí do vojska. V sedmi
leté válce jako důstojník věrným konáním po
vinností a uložených sobě úkolů vzbudil pozor
nost svých p'edstavených. Svými druhy a pod
řízenými vojíny byl ctěn jako muž poctivé po
vahy, jejíž význačnou stránkou byla rozšafnost
a přívětivost. Pro statečnost dostávalo se mu
povýšení za povýšením a na konci sedmileté
války byl jmenován jenerálem. Císařovna Marie
Terezie na důkaz své vážnosti k němu nazvala
jeho jménem husarský pluk, jenž smrtí jenerála
Nauendorfa pozbyl svého majetníka.

Když r. 1778 vznikla pruská válka pro ba
vorské následnictví, vrchní velitel české armády
Lascy svěřil Wurmserovi velení nad sborem,
kterému bylo uloženo, chrániti pravý bok o
pevněného tábora u Jaroměře. Sotva Wurmser
ujal se velení, přitáhla pruská armáda, která
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m'la opevněný tábor znepokojovati a zaměstná
vati, pokud by nedošly posily. Wurmser, vele
pluku husarskému, dragonskému a několika
praporům chorvatské pěchoty, nečekal, až ne
přítel zaujme příhodné posice, nýbrž rozkázal
svým husarům nepřítele prudce napadnouli;
jako zálohu poslal za nimi dragony A za těmito
rozestavíl pěchotu.

Prusové umínili si útok Wurmserův pře
kaziti dělostřelbou, ale jenerál a stateční vojáci
dělovou palbu snesli a nodbajíce bolestných
ztrát, dospěli oílo a nepřítele pošavlovali tak,
žo dal se na rychlý ústup. Vrchní velitel Lasoy
p:chvalně prohlásil, že řízností Wurmserovou
ú:nysl pruského krále byl uveden v niveč.

*R. 1779 Prusové z nenedání přepadli simní
1 žení rakouská v Horním Slezsku. Znatelných
kod sice nespůsobili, ale zanesli nepokoj do
vojska, které potřebovalo klidu,

Jenerál Wurmser rozhněrán umínil si, od
platiti nepříteli rovnou měrou. 18. ledna pěti
„kolonami vpadl do pruského území a prováděl
rychlo plán, jejž ai byl sestavil. Chtěje dobýti
opevněného města Habelechwertu, poslal jednu
kolonu do předu, aby zadrž-la postupující ne
přátelské řady, pokud by neskončil svého díla.
Zatím en tato kolona statečně úloky odrážela,
Wurmser dal dvěma ebory napadnouti město,
čtvrtou kolonu vedl rám proti opevněné sku
rihě domův, aby tam odtud nemohla býti po
slána posila na hlavní bojiště. pátá kolona zů
stala v záloze.

Dilo se zdařilo. Habelschwert přes udat
nou obranu posádky byl vzat útokem; rakouské
vojsko dobylo osmi praporův a tří děl, zajalo
prince Hessenphilippsthálského, 3 plukovníky,
20 štábních důstojníků, 714 poddůstojníkův a
a mužstva. Když bylo dobylo i.opevněné sku
piny domův a její posádky, Wurinser dostal
zprávu, že Prusům přichází posila jízdy a pě

oty. Wurmeer poslal proti kolonám těm 3
divise husarů. Sotvaže nepřátelská jízda rakou
ské švadrony spatřila, dala se na spěšný ústup,
kdešto pěchota postavila se na odpor. Ale mo
hutným přívalem husarů byla za krátko dílem
pobita, dílem zajata a rozptýlena. Rakušanépři
tomto útoku kromě zajatých ukořistili dělo, 2
hmoždíře a 90 sudů mouky.

Po těchto událostech byi ujednán mír a
hraběti Wurmserovi byla ukládána rozličná dů
ležitá poslání, která vykonal vždy dokonale a

se zdarem, až byl ek velícím jenerálemv Haliči. Roku 1787, když vznikla válka ture
eká, byl jmenován jenerálem jízdy, ale války
samé se nesúčastnil proto, že císař Josef chtěl
ho míti dome, kdyby snad mimo Turky povstal
proti říši jiný nepřítel.

*

Budoucnost. Z teoretických výkladů presi
denta Wilsona poutají hlavně tři zásady. Jest
to svoboda moří, svobodný vývoj malých ná.
rodův a zabezpečení budoucího míru tak, aby
šlověčenstvo již nikdy nebylo postiženo takovou
katastrofu, jako jest nynější válka. Wilson ne
řekl vlastně nic nového, neboť myšlenky jeho
jsou zřejmými požadavky a tužbami všech lidí,

teří o hmotných a ideálních potřebách národů
dovedou spravedlivě mysliti a cítití.

Našeho českého národa týká se jmenovitě
požadavek svobody malých národů. Pokud běží

Rozhovory s Goethem.
J. P. Eckermann, který byl v posledních

letech Goethových 1823—1832jeho tajemníkem,
vydal tři knihy vzpomínek na Goetha, jež na
zval »Rozhovory s. Gvetheme. Jaou ovšem
w mnohém ohledu zajímavé, my si jich po
všimneme pouze se stránky náboženské.

»Vře veliké a umělé existuje v menšině.
Nelze si mysliti, že by rozum stal se populár
ním. Náruživosti a pocity mohou se populár
ními stát, rozum však vždy bude majetkem

«jednotlivých lidí vynikajících.c
. »Všechny nazpět kráčející a v rozkladu se

nacházející epochy jsou rázu subjektivního, na
proti tomu mají všechny V před kráčející doby
ráz objektivní. Celá nynější naše doba kráčí
zpět, nebot jest subjektivní. To vidíte nejen na
básnictví, nýbrž i na malířství a mnohém ji
ném. Každé zdárné snažení obrací se z nitra
ven do světa, jak to na všech velkých epochách
vidíte, jež vskutku ve snažení a kráčení vpřed
byly zaujaty a jož všechny objektivní povaby
byly.«

6 náboženství jest mohutná pod
štata sama pro sebe, na jejímž základě klesající

trpící lidstvo časem vždy se povzneslo; a
iznávajíce mu tuto účinnost, vidíme, že jest

nad všechnu filosofii povzpěseno a nemá 28
«. potřebí její podpory. lověk(má v nesmrtelnost
- owěřiti, má k tomu právo, odpovídá to jeho při

rozenosti a může na náboženských zaslíbeních
stavěti; jestliže však filosof chce podati důkaz
o nesmrtelnosti naší s nějakého rčení, jest to
velmi slabé a nic to neznamená.«

o slova a veřejné výklady evropských státníků,
malí národové ps této válce zle by nepochodili.
Sama čtyřdohoda říká, že bojuje za jejich svo
bodu. Více věsk váží, že zástupce středních
moeností, německý kancléř, elavnostně prohlá
sil, že svobodný rozvoj malých národů budo
zajištěn. Jest otázka však, zda všechny tyto
lákavé sliby uvedeny budou r život a zda bu.
doucí státnická prakse neptře to, co bylo za
ručováno národům, prolóvajícím krev a obětují
cím hmotné statky. Jsmeť právě nyní svědky,
jak v naší říší zdvihají hlavy strany a jejioh
vůdcové, kteří domáhají se takového přetvoření
státního ústroje, aby všechny národy ovládl ná
rod jeden. Prohlášení německého kancléře, ur
čené Evropě, ba celému světu, jest panovačným
choutkám těchto politiků Hekubou, nebof, ne
čekajíce konce války, svojí agitací šíří rozčilení
uvnitř a poskytují za hranicemi čtyřdohodě
vítanou příležitost, aby jmenovitě v Americe
posílila símě, které tam očerňováním středních
mocností zasila.

V »Obnově« jsmo se již o tom zmínili, jak
Angličané v Americe rozhodili několik milionů
výtisků knihy, kterou napsal německý jenerál
Bernhardi a kterou již také rozumní muži v Ně
mecku odsoudili, vylýkajíce jí, že nerozvážnými
slovy o německé světovlád“ zaujala Američany
proti Němcům a že zbytečně potvrdila to, čím
Angličanéa její spojenci neutrály poděsili. Vězí
v tom ledy nemalá zaslepenost těch kterých
politiků, když na úkor národů neněmeckých
v naší říši usilují o státní němčinu a o taková
jiná zařízení, která před veškerým světemže
nou vodu na agitační mlýn čtyřdohodový.

Mobl by leckdo vysloviti podivení, že tato
okázalá agitace pro nadvládu jednoho národa
jest tak nedočkava a neohlédá se na to, jak po
siluje pomluvy čtyřdohodou o říši rozšířené,ale
kvap ten vysvětliti možno tím, že pánovéžád
ného jiného okamžiku nepovažují za tak pří
hodný, jako jest nynější, kdy válečnými udá
lostmi posilují u zhusťují ovzduší, v němž dávné
Plány o státní uěmčině a parcelaci království
Českého, jak se jim zdá, dokonale již uzrály
tak, aby mohly býti svezeny do všeněmecké
stodoly.

I kdyby některý státník se zřekl, čemu však
nevěříme, státní rakouské myšlenky o rovno
cennosti všech národův a tužby jmenované pro
vedl, přece ani potom v celé věci nebude učí
něna tečka. Národové dnes poutati 80 zastara
lým způsobem nedají; všichni, kdo o provedení
plánů těch hartusf, neberou. v úvahu myšlenky
a všechno duševní ustrojení vojínův, až navrátí
so z bcjišť domů. Živcámí a nejpalčivější zkuše
nost, že prolóvali krev za říši, nikdy by se ne
srovnala 8 postupem proti nezadatelným právům
vlastních národů. Toto sesílené a prohloubené
národní sebevědomí bude novým a nebývalým
činitelem v zápase o rovnoprávnost a dokonale
vyvrátí smyšlenku, že by všechny politické,
hospodářské a snciální otázky v Rakousku eměl
řešiti pouze jediný a výsadami nadaný národ.

Národy a národnosti. O přání Wilsonově,
aby po válce dostal) se svobodného rozvoje
všem národům a aby ustal tlak, provozovaný

»Perioda pochybování minula; nepochybuje
nikdo o sobě, zrovna jako o Bohu. Mimo to
jsou přirozenost božská, nesmrtelnost, bytost
naší dušea její spojení a tělem věčné problémy,
v nichž to filosofové dále nepřivedou. Co vše
bylo již o nesmrtelnosti nafiloaofováno! A jak
daleko jsme dospěli ?«

»Mravnost Bohem samým přišla na svět,
jako dobro ostatní. Není výsledkem lidského
uvažování, nýbrž jest přirozenost daná a vro
zená. Vice nebo méně jest všem lidem dána,
vo velké míře však znamenitým a nadaným
povahám zvláště. Tito svými velkými činy
nebo učením božské své nitro zjevili, jež pak
krásným svým zjevem lásku lidetva upoutalo
a k uctívání a následování mocně povzbuzo
valo.c

»Jen kdyby lidé to pravé, jež nalezli, opět
nezpřevraceli a nezatemňovali, byl bych spo
kojen; neboť lidetvo zapotřebí má positivního
kladu, jenž by se z pokolení na pokolení pře
nášel a bylo by dobře, kdyby tento klad byl
zároveň správným a pravdivým. Avšak lidé ne
vydrží býti v pokoji a než si člověk pomysli,
jest zmatek opět na vrohu. Tak viklají a otřá
sají nyní pěti knihami Mojžíšovými, a je-li kde
zničující kritika škodlivou, jest to ve věcech
náboženských; neboť zde spočívá vše na víře,
k níž nelze se vrátiti opět, byla-li jednou ztra
oena.«

sJestliže jeme delší dobu nečetli evangeli
stů, žasneme opět a opět nad mravní velikostí
postav. Nacházíme ve vysokých požadavolch
na naši morální sílu vůle jakýsi způsob kate
gorického imperativu.c

»Věechna čtyry evangelia mém za PAVÁ,
* mebož v nich jest účinný odlesk výsosti, ješ

sou po leckleré stránce velmi posoruhodny.
šdichní, kdož o ideji té deli se do řeči, nemo

hou popírati její oprávněnosti a vnitřní pravdy,
ale někteří z řečníků k vývodům svým přičinili
výhrady a takové výjimky, že soublas jejich
s Wilsonem stal se jen zdánlivým. Mezi řečníky
byl to hlavně Tisza, který uznal, že Wilsonova
teorie práv malých národů lýká se tóž Rakou
ska a Uher. Odmítl zásadu rovného práva a
plného národního zajištění všech malých národů.
Učinil tak proto, že po jeho přesvědčení pro
vedení Wilsonovy zásady zničilo by uhersk
národ. Hned však doložil, že se v Uhrách ná
rodní zásada uznává a ctí, že však jest třeba
ji tam obmeziti, protože sídla jednotlivých ná
rodů, z michž jest politický národ složen, nejsou
dost určité ohraničena a že tudíž v takových
národně smíšených zemích může býti zřízen
jen stát, nemající buď národní povahy, nebe
spravovaný národem vládnoucím dle své počet
nosti a váhy. Do této rubriky Tieza zařadil též
Rakousko a prohlásil, že říšo rakouská jest nej
dokonalejším výtvorem a zárukou malých ná
rodů evropského jihovýchodu.

Jiní řečníci udělali si zase jinou toorii. Já
sada Wilsonova může prý se týkati jen tak
zvaných národností a nikoli velikých národů.
Nehledě k tomu, že v naší říši vlastně velikých
národů není, pojem národnosti, jak jej ko svému
účelu vykládají, jest hodně násilný a strojemý.
Nemůžeme přistoupiti k mínění, že by v m
naší byly dva veliké národy, které by byly po
volány vládnouti nad ostatními méně cennými
národnostmi. Uznati teorii o dvou vůdčích ná
rodech by znamenalo, že jen tyto dva náro
mají vlastnosti a přednosti národů kulturníe
a že ostatní národnosti nejsou hodny pozornosti
světa, D'e avědectví nejpřednějších dějepieců
každý národ může za příznivých okolností státi
se povzbuditelem historického pokroku, Snaha
udržovati svou národnost v jejích právech jest
zákonitá a tak stará. jako sám kulturní život
l:datva. Naproti tomu snaha poblcovati jiné ná
rody a potírati jejich rázovitost, jest činnost ne
přirozená a čelí proti právu lidskému a boš
skému. Chtěl tedy Wilson říci, že vůbec násil
níci hanobí prapor a práva národův a snižují
nevědomky i avůj rodný národ, vpalujíce mu
znamení bezobledné panovačnosti. Takovým
vlastencem na příklad byl Cato se svou stálo
vracející se průpovědí: »Kartago jest potřebí
zničiti.« Později historie dokázala, jak Řím do
bytím Kartaga málo získal, Možno za veliké
uznati jenom ty národy, které vnášejí v myšlení
své co nejvíce pravdy a do společenských forem
co nejvíce spravedlnosti. Jenom takoví národové
mohou na sousedy své mravně působiti, nema
jíce potřeby je pohlcovat. :.

»

Mluvnické síto. »Jest obzvláště pozname
nati, že etateční vojáci setrvali tam při hříklu
a mrazu«, napsal novinář. Správně: o hladu a
v mrazu, jako se správně mluví a píše: chodil
o holi, celý dem o žízní pracoval... Zhusta
novináři a spisovatelé cbybují tím, že na míste
věty bezpodmětné vyjadřují se větou podmětnou,
na příklad: Jídla byla hojnost, hromada lidí tam
byla, již jen kapka piva ve sklenici byla, troeha
mouky vyprodána byla, část vojáků byla pobita,
ostatek byl zajat, polovice z nich křičela...

(O
vycházela z osoby Krietovy a to tak božským
způsobem, jak jen na zemi Božství zjeviti se
mohlo. Zeptá-li se kdo mne, zda jest v mé při
rozenosti, abych 8 úctou se mu klaněl, odpoví
dám: Zajisté! Skláním se před ním jakožto
před nejvyšším mravním základem božského
zjevení.«

»Nechť duchová kultura vždy jen pokra
čuje, nechť přírodní vědy vždy jen v širším a
širším rozpětí a hloubce rostou, nechť lidek
duch se šíří jak chce, nad výsost a mravní kul
turu křesťanství, jak září a svítí v evangeliích,
dál se nedostaneme.«

»Slyšímo-li lidi hovořiti, mohli bychom se
skoro domnívati, že dle jejich smýšlení Bůh od
oné staré doby odebral se do zátiší a že čle
věk nyní zcela na svých nohou stojí a jest mu
se starati, jak by bez Boha a bez denní nevidi
telné pomoci se udržel. V náboženských a mo
rálních ohledech připouští se ještě božské spolu
působení, avšak ve vědě a umění doinnívá se
svět, že jost vše jen pozemskost a nio vío než
výsledek čistě lidských sil. Nechť to kdo zkusí
a lidskou vůlí a lidskými silami něco vytvoří,
co by se mohlo věcem stvořeným vyrovnati.
A vůbec jaký smysl to má? Bůh... neodebral
se na odpočinek, je spíše neustále činnýjako
dne prvního. Tento neohrabaný svět ze pro
stých živlů složiti a rok za rokem dáti mu to
čiti se v paprscích elunečních, 'dalo by mu jistě
málo námahy, kdyby nebyl měl záměr, na tomte
hmotovém podkladěučiniti si tvořiště pro svět
duchový. Takjest neustále činným ve vyšších
přirozenostech, aby přiváděl k sobě přirozeno
sti nižší.«

nJest dvojí stanovisko, s něhož bibliské
agci lze posuzovati. Stanovisko jakéhosi pra



* Pokůď se těcl:lo a jim podobných ohyb
týká, dlužno si zapamatovali pravidlo, že píší
se věty bezpodmětné tam, kde běží o akuzativ
počtu určitého i neurčitého a kde jde o pády

ředložkové“ počtu "přibližného“ a- podílého.
rchu uvedené věty jest tedy správně psáli

tatte: Jídla bylo hojnost, hromadu lidí tam
bylo, již jen kapku piva ve sklenici bylo,
trochu mouky vyprodáno bylo, část vojáků
bylo pobito, ostatek zajato, pelovice s nich
křičelo.

Phiklady pádů předložkových počtu přibliž
ného a podilného, v nichž jsnu věty bezpod
mětné: Za rytmistrem jelo do dvou act husarů,
ve třídě do čtyřiceti žáků zpívalo, po osmi dě
lech z laždé baterie střílelo, v vbou lodech
stálo po pěti oltářích...

Ale věděti třeba také, že některá podstalná
jména kolikosti pojí so lóž v nominativu se
slovesem neosobním, jako: veliká síla lidu na
schůzi se sešlo, hromada ptáků cdletělo, kopa
vajeo draze se prodávalo, hrabačů bylo plná
řouka... Velmi často se chybuje, žo slovo vět
dina vyskyluje se vo větě podmělné, ma pří
klad: Většina útočících nepřátel byla pobita,
většina spisovatelů se adružila... A přece vět.
šins znamená počet neurčitý, z kteréhož důvodu
jest psati: většina nepřátel bylo pobito, většina
spisovatelů se sdružilo. Tak psáti velí pravidle,
jež shora bylo uvedeno.o

Psychologie bitvy. Dnes přinášíme konee
líčení, kterým Tolstoj nakreslil dušovní život
dělostřelcův a jejich velitele v bitevní bouři.
Čtenáři ovšem snadno poznají, že cbraz ten
namalován byl barvami ruské povahy, kterou
rešlí vojáci odlišují ce i dnes vd armád jiných
atátův s kterou cítil v scbě také Tolstoj, jemž
účastnil se bitev Sevastopolských. Podstatnou
zaámkou povahy této jest trpnost ruského

vojáka.
»Za ohlušujícího hřmění vlastních děl, za

evištění a ran nepřátelských kulí, pří pohledu
na zpocenau, zčervenalou, okolo děl činící se
obsluhu, při pohledu na krev lidí a konf, při
spatření, jak zakouřilo se z nepřátelských posio
na oné straně (po kterémžto zakouření pokaždé
přiletěla kule a udeřila do země, do člověka,
do děla, nebo koně), při pohledu na, všechny
"tyto zjevy: v hlavě jeho (kapitána Tušinc) ustá
M se vlastní fantastický svět, jenž působil
v tomto okamžiku požitek. :
v jeho obraznosti nebyla děly, ale dýmkami,
2 nichž řídkými kotouči vypouštěl dým nevidi
"telný kuřák. .

Vida, zase bsfl, prohodil Tušin šeplem pro
nebe v té chvili, když z hory vysxcčil kotouč
dýmu, jejž vítr táhlým mráčkem odnášel na
levo, Teď možno čekati míč; nu, vrátíme jej.

Co poroučíte, Vaše Blahorodí? vtázal se
ehněstrůjce, jenž stál blízko Tušina a slyšel,
že cosi drmolí. [ nic; granát... odpověděl.Nu,
hleďme, naše Matvěvna, povídal pro sebe. Mat
věvnou představoval si v obraznosli své velké
krajní dělo staró práce. Francouzové u svých
děl zdáli se mu býti mravenci. Krasavec a piják
jeně konal službu 1. čísla u druhého děla, byl
v jeho světě ďaďa (strýček-opatrovník děti). Tu
šin častěji než na druhé díval se nn něj a měl
radost z každého jeho pohybu. Zvuk tu umlka

čisté přirozenosti a rozumnoeli,
Toto stanovisko zůstane vždy

stejným, bude trvati a platiti, pokud Bobem
madané bytosti trvají. Tv jest však pro vyvolené
a příliš vysoké a vznešené, aby se to mohlo
státi všeobecným. Drubé stanovisko jest cír
kevní, rázu lidsl.éh+. Jest nedokonalé, měn'ivé
a změnám podrobené; než i to bude ve svém
měnění věčně trvati, pokud bude křehkých
bytostí lidských. Světlo nezkaleného, br-žského
zjevení jest příliš čisté a zářící, než aby ubohé
mu a slabému lidstvu priměřené a snesitelné
bylo. Církev však vystupuje tu jako dobrodějná
prostřednice, aby tlumila a mírnila, aby bylo
všem pomoženo a mnohým blaho. zajištěno.
Tím, že s křesťanskou církví víra jest spojena,
že ona jako nástupkyně Kristova břemene lid.
ských hříchů sprostiti může, jeví so nám jako
mocnost velmi veliká.«

»Sinrt jest přeco něco cbzvláštního, že ji

že smrt vždy jako něco neuvěřitelného a ne
očekávaného přichází. Jest do jisté míry ne
možností, která náhle stává se ekutečností.
A tento přechod z jednoho bytí, nám známého,
do jiného, o němž ničeho nevíme, jest něco tak
násilného, že to pro pozůstalé boz nejhlubšího
otřesu nezůstane.«

pJe-Ji kdo sedmdesát pět let stár, nechybi,
jestliže občas myslí na smrt, Mne tato myšlenka
meznepokojuje, neboť jsem nejpevnějšího pře
avědčení, že náš duch jest bytostí zcela nezní
čitelné povahy ..., jest podoben slunci, jež zdá
se pouze našim pozemským zrakům mizeti, jež

avítí.«
A.V.Chodovícký.

orou zdál se mu čímsi dýcháním. Naslouchá,
jak umlkají a jak mohutní tyto zvuky.

Aba, rozdýchaly se opět, rozdýchaly, poví

statrého muže, ohrumného vzrůstu, který obč.
ma rukama hází po Francvuzích kulemi.

Nu, Matvěvno, matičko, nezr:ď nás! pov:
dal odcházeje od děla, když tu nad jeho hlavou
rozlehl se cizí, neznámý hlas: Kapitáne Tušin«.
kapitáne! Tušin pclekaně se ch'édl. — Což jet
se zblázníl? Už dvakráto bylo vám poručen::
odstoupiti, a vy... Proč mne nenechají? mysli:
pro sebe Tušin, se strachem hledě na vyššího
důstojníka. Já... prosím... promluvil, přiklá
daje dva prsty k čapce. Já...

Ale plukovník nedomluvil všeho, co chtěl.
Na blízku proletěvší kule jej přinutila, aby jak:
na ochranu ehýbl se na koni. Umlkl a právě
obtěl ještě něco pověděti, když kule znovu jej
přerušila. Obrátil koně a. ujížděl. Ustoupiti:
Všichni ustoupiti! vzkřikl zdaleka.

Vojáci se zasmáli. Za okamžik přijel adju
tant u týmže rozkazem. To byl kníže Andrej.
Prvou věc, již uviděl, vyjížděje na prcstronatví.
na němž stála Tušinova děla, byl vypřažený
kůň s přeraženou nohou, jenž řičel, stoje u zz
přažených koní. Z nchy jeho, jako z praménku.
lila se brev. Mezi předky děl leželo několik za
bitých. Jedna kule za druhou přelótala nad ním
v tom okamžiku, když dojížděl, a kníže cíti:,
jsk nervósní mráz přeběhl mu po zádech. A!c
pouhé pomyšlení, že se bojí, znovu dodalo mu
ducha. Já se nesmím báti, pomyslil si a pomalu
slezl s koně mezi děly. Vyřídil rozkaz a 8 baleri:
neodjel.

A to nfedstavený, který tu právě ráčil býti.
měl na gpěch, řekl ohněstrůjce knížeti Andre
jovi, jináč než Vaše Blahorodí.

Kníže Andrej nic nehovořil s Tušinem.
Když nakolesivěe dvě děla, jež ze čtyř zůslalu
celá, spustili se s kopce, kníže Andrej popujel
k Tušinovi: Nu na shledanou, řekl kníže Andrej.
podávaje ruku Tušinovi.

Na shledanou, holvubku, řekl Tušin, milá
duše! S Bohem, holoubku, řekl Tušin se slzami.
jež, kdo ví proč, náhlo vstoupily mu do očí.«

Církev a válka.
(14) Slovo -mír bylo jednou vysloveno a ne

zmizí bohdá již se stolku politiků a diplomatů. Ná
rodové i vlády se naň připravují a přirozeně musí
se jím obírati i naše církev, která je ve válce
značně engažována přes to, že politické strany ne

vlády nemohou vysiupováním proti církvi samy
sobě nohou podrážeti. Tak tomu je aspoň v Evropě.
Proto není na čase, otázkou touto příliš se obírati
a oddávati se na jedné straně ilusím a na druhé 0
bavám, ježto o otázce církevní a poslavení pa

se rovněž na poli válečném. Až na povolání du
chovenstva k činné službě vojenské v Italii a ve
Francii jde vše v Evropě celkem během přiroze
ným, za to církev v rozptýlení, katolické řehole a
jejich školy i ústavy v t. zv. bližším Orientě, po

jakousi krisi, o níž rovněž nelze napřed říci. bu
de-li církvi na prospěch či na Škodu.

Již k vůli tomu bude nezbytno, aby papežství
na budoucín kongresu bylo zastoupeno, ježto se

ská nebo francouzská vláda z důvodu svého pro
tektorátu majetek tento přivlastňovala. Turecko
nedělá v této válce nic jiného, než co činí ostatní
válčící státy, že totiž z důvodů válečných a ope
račních řeholní ústavy zabírá, zavírá, ve vojenské
nemocnice a zásobárny proměňuje nebo spřátele

Anglie neb Francie a Nuske s obchodními loďmi,
s bankovními vklady neb realitami nepřátelských
vlád, peněžních ústavů a soukromníků.

Pokud se postavení katoVctví a iných vyznání
v turecké říši týče, třeba tuto něco předeslati, Když
se panství Křižáků ve Sv, zemi sřítilo, vyhlédla si
Prozřetelnost za ochránce posvátných míst, ba za

| obhájce křesťanské kultury v celém Orientě syny

| sv. Františka, iimž z podivuhodné a přímo nevy
I chrámu Božího hrobu a povolil, aby si vystavěli
Umohli na Sioně klášter, kde bylo večeřadlo Páně,

| z něhož až posud zbytky se uchovaly. Když toi místo jim bylo vyrváno, zakoupili r. 1551od schud
: lých Ceorgiánů klášter sv. Salvátora, kde isou až

| dosud. Odtud rozšířili se po všech městech nejen
| Palestiny, ale celého východu a lze vším právem
' říci, že co církev naše v Orientě vykonala a zí

skala, má co děkovati »bratřím páskovým“, jak
: jim domorodci říkají.
I | naše rakouská vláda skultivovala Bosnu a
i Hercegovinu hlavně pomocí Františkánů.
| Když ve století XVI. válčil Karel V. s Turky,

podporovala Francie z odvěkého záští proti Habs
" burkům Osmany. Aby to před ostatními mocnost

mi křesťanskými kryla, předstírala ochranu kře

sťanů v Turecku a zakrývala to svým 1. zv. pro
tektvrátem. jejž až do dnes částečně podržela, na
čemž ani odtržení církve od státu ničeho nezmě
nilo. Francouzové věděli, proč tak činí a kdyby
nevěděli Gambetta'jim to pověděl svým: >L"anti
clericalisme n' est pas un article d' éxportatióne
(ant'kler kalismus není předmětem vývozu). Není
jistě žádné vládě Ihosteino, zdali v cizině něco platí
čili nic a že Francie v Orientě držela dosud svůj
primát, má co děkovati jen svým řeholím. Ona sice
podporovala hojně řeholní školy a ústavy, tyto
však byly hlavním Franc'e odběratelem.

Tento historický protektorát přešel v nové do
bě v ochranný, i. j. Francie hájila zájmy příslušní
ků všech států a za to patřilo jejím ©zástupcům
první místo, až teprve na kongresu berlínském
r. 1878 ustanoveno, že každá moc bude chrániti
své příslušníky, Francii však že získaná | práva
zůstávají. ©Práva tato zmenšovala se však tím
rychleji, čím více cizích ústavů se zřizovalo. Kdyš
pak r. 1892 francouzský konsul ze šetrnosti vůči
Rusku nehájil dost eiergicky napadených a těžce
od Řeků zraněných Prantiškánů, obrátil se i fran
couzští mniši pro ochranu jinam, ke konsulu ttal
skému a německému.

Když začala nynější světová válka, hrál si ital
ský zástupce na ochránce katolické církve tím
spíše, že jak konsulát, tak řeholnictvo francouzské
Orient opustilo, aby se podrobilo povinnosti vo
jenské; zůstali ien staří jednotlivct, kteří však své
domy, jež byly zabrány, musilt opustiti a jinde ú
točiště hledati.

Tak stály věci před samou válkou. Když Tu
recko bylo do války zapleleno, stala se i Palestina
jevištěm | válečným a opěrným bodem akce na
Suez a Egypt, která v březnu 1915 začala, brzy
však ztroskotala, protože německo-turecká armá
da ien potopila několik lodí obchodních v kanále.
ale nezamezila všecku plavbu. Anglické | pluky
byly s'ce německými kartáči zatlačeny, ale Egypt
a Suez sám zůstaly v moci indického vojska. Úto
čicí vojsko couvlo do Palestiny, aby se mohlo lépe
zásobiti. Odtud bylo povoláno částečně do Mace
donie, částečně do Arménie. Vrchním vůdcem byl
dle jména Džemal paša, ale jména důstojníků gen.
štábu. Jako: Cress, Tromer. Schwabe, Beck, Lauf
fer naznačují, kdo byl vlastním vůdcem. Že to tu
recké armádě nebylo na škodu, to dokazují naši
misionáři, kteří znali dřívější poměry a nemohou
dost vvnachvátiti pořádek, přesnost a čistotu, jaká
od té doby zavládla ve vojsku i v občanské správě.
Lauffer paša zabavil pro potřeby vojska i Hdu
všecky zásoby cukru, petroleje, rýže, tabáku a je
prý s podiveni. lak vše pyní jde bez bakšiše a ce
ny nejsou o mnoho vyšší než v čas míru.

Všeobecná konfiskace francouzských, anglických
a italských ústavů nebyla by žádným zvláštním 0
patřením, kdyby většina těchto domů nebyla na
jetkem církve, neboť třeba ta která francouzská
řehole požívala protektorátu své vlády, třeba zbu
dován byl jí stánek z majetku francouzského náro
da, vláda sama naň nedala ničeho, nebo přispěla

| jen darem a klášter není přípsán vládě, jak toru

V

je na př. u anglických škol, z prostředků státních
: zřízených a vydržovaných, nýbrž řeholi, Bude-lt
; mapa Evropy válkou značně změněna, povstanou
; poměry, které nebudoi zárukou trvalého míru. Je
j ště choulostivější bude situace v Orientě, kde ev
i ropské vlády nemohou vydržovati silné armády,
: které by zájmy jejich chránily a kde pokoj může
; trvati jen na základě nabytého práva a skutečných
' národních potřeb a tu nelze upříti, že od počátku

benátské republiky drulom řečí lidovou v celém
Levame stala se italština a řečí úřední v konsulá
tech, úřadech, na drahách následkem francouz

„ského protektorátu frančtina. Turecko musilo by
' vyjíti z této války velmi posíleno, kdyby chtělo

nynější prozatímní opatření udržeti a i pak mělo
' by neustále co Činiti s třenicemi, jež tam vždy byly

mezirozčnými křesťanskýmivyznáními.jež by se
: pak jen zvýšly. A kdo by při tom trpěl nejvíce, to
: je katolická církev. jíž rechrání armády světa.

nýbrž jen armáda tichých pracovníků na poli kul
tury a křesťanské humanity. Jestliže z každé vál
ky a z každé pohrom“ vyšla třeba pokořená. vždy

f však v základech svých neotřesená, doufejme, že
7 4 tato bouře, iiž právě prožíváme, přežene se nřes
-její hlavu bez citelné škody a že lidstvo dnešním

válčením znaveno, obrátí se k jiným metám I'dské
ho ducha a pak že teprve dolde pravého ocenění i
uznání kulturní práce církve

Zmužilost sektářství.
IL.

Zatím Jan Fridrich čekal netrpělivě na váleč
nou pomov vzbouřenců. Ti však si myslili, že zví

I tězí lacinými dekiamacemi, Obraceli se s prosbou
o pomoc k stavům moravským, slezským a horno

: lužickým. „Me ani protestanté těch zemí nemínili
; se připojiti k ozbrojenému povstání; vždyť znali

cenu pražského hesla »do hrdel a statkův našich.:
Konečně 23. března nařízena stavovská hoto

| vost. Byl to vočatek války tak operetní, k jaké v
* Čechách nikdy nedošlo. Zvolen za nejvyššího hen

—u-————



válečná berně. která se měla odvésti do 18. dubna.
Chlubně prohlašováno, že ten, kdo by chtěl sta
vovskou jednotu roztrhnouti, musil by míti přes
100.000 mužů!! Zemští direktoři však psali králi
ponížené, loyální listv dále,

Zemská hotovost však scházela se tak nedba
Je, až se čilý Pluh chytal za hlavu. Dne 6. dubna
direktoři vyzývali liknavé stavy po třetí, aby ne
váhali vypraviti ozbrojence. S berní byly potíže

by o 4000 kop, direktorium odpovědělo jenom sli
bováním a radou, aby si Pluh ten peníz vypůjčil u
přátel. Kurfiřt saský volal o pomoc stále hlasitěji,
ale Pluh neměl pohromadě u Bečova do 19. dubna
ani 2000 mužů. Nedostavilo se ani tolik vojínů, ko
lik nadšených- radikálních osob stavovských se

špar Pluh zatím doplácel na vojsko ze svého, zno
vu a znovu žádal zemský výbor o peníze; a di
rektoři žadonili také. Chrabří sektáři odpovídali,
že složi povinné příspěvky teprve na sněmě, roze
psaném ke dni 18, dubna. Na sněmu velice četně
obeslaném ožila slovní udatnost znovu tak, až do
cházelo k násilnostem. Zatím Pluh se svíjel v ma
lomoci, styděl se s hrstkou špatně ozbrojeného voj
ska připojiti se k vojům kurfiřtovým. Dne 25.
dubna vzepřeli se stavové poslům Ferdinandovým,
Žádajícím rozpuštění odbojné jednoty. V tom však
27. dubna udeřil dc stavů mohutný blesk. Došla

„totiž zpráva, že 24. dubna utrpěl kurfiřt Jan Fri
drich u Mihlberka porážku na hlavu. Mezi chrab

rými sektáří nastala taková panika, že Pluhovi po
"rážka ani nebyla oznámena. Když 30. dubna přijel
z Bečova do ležení, hrstka ozbrojenců se strojila k

) odchodu, protože stavové svůj lid odvolávali, aniž
uvědomili vetitele o katastrofě, Tak skofčila juná
cká výprava. Ale jak ty páteře vyhlížely teprve

"ve dnech následujících!
Zatím co zbývající hladová hrstka českého voj

) ska drancovala na panství vlastního velitele Pluha,
Český bratr pan Vilém Křinecký místo pomoci

ronášel na sněmu prudká slova odbojná. Sněmov
níci ovšem seznávali zřetelně, že radikální řečí
se nyní pokuta odvrátiti nedá. Stavové začali rych
le zažehnávati duchy, které byli sami vyvolali.

| Zakázali šíření hanlivých a zrádných cedulí. Pro
vinilec »má bez milosti čtvrcen býti jako zrádce.
A kdo by pak najda takovou ceduli, hned jí nestr
hal.. „ ten má seděti rok ve věži bez milosti
a o takového žádný se přimlouvati nemá zjevně
ani tajně.« Tedy obratem ruky vítr od opačného
pólu.

Král při návratu z Němec vyzval všecky ty,
kteří jen s nechutí k odbojnému zápisu přistoupili,
aby se dostavili k němu dc Litoměřic. Také skibo
"val svedeným milost. Vůbec rozhodl se postupo
vati při trestání mírně a získati si srdce těch, kte
ří se provinili málo. Hrozil jen jednotlivým příliš
odvážným provinilcům. Výsledek byl takový, jaký
Ferdinand I. čekal. Tomek o tom píše: »Účinek
tohoto rozhlášení byl takový, že z něho byla zře
tedlna sypkost základů, na kterých spočívalo teh
dejší z počátku tak vzpurné předsevzetí stavů. By
liť se lehce v ně dali, ale mužné odvahy k skut
kům rozhodným se velké většině jich naskrze ne
dostávalo. Hned jich velký počet pospíchal ke králi
do Litoměřic, nejen oněch, které král zejména byl
obsllal, nýbrž také druhých, kteří se k zápisu znali
a nyní nemeškali hlásiti se za takové, o kterých
král pravil, že tak jen z neporozumění činili, pro
čež jim odpuštění podával; mnozí také písemně k
témuž se přihlašovali.c Sám Jan z Pernštejna, ne
dávný přední harcevník odbojného radikalismu,
dostavil se ke králi. Tento příklad by! tolik svůdný,
že brzy 200 osob stavu panského a rytířského 0
citlo se v Litoměřicích.

Stavové se vymlouvali, že přistoupili k zápisu
pro dobro královo, pro zachování pokoje. Lhali
vědomě, že naprosto nevěděli, že by se bylo tu
jednalo proti královské důstojnosti. Tak šlechta 0
pouštěla odbojníky městské, kteří zvláště v Praze
utvali na Jevo veliké roztrpčení nad ramenářstvím
parádných deklamátorů. Pražané učinili malý po
kus o Hanný odboj před městem, ale dne 6. čer
vence byl na rychlá sehnaný lid vesnický, roz
množerý pražskou posilou,snadno poražen od voj
ska královského.. Poddávala se tedy i města. V
těghto chvílích u Bečova setrvávali pouze žoldnéři
najatí Pluhem, kteří žádali velice důrazně zapla
cení žoldu. zadržováného přes dva měsíce. Stavo
vé se vůbec nestaralino svého velitele. Když Pluh
psal do Prahy dotaz, ca má činiti, direktoři se Již
z města rozptýlili.

Došlo ke královskému: soudu. jemuž se vyhnul

Křinecký útěkem.Nastaly uctivé omluvy a výmlu
vy, odbojníci se podrobavali podmínkám všem.
Diviš Slavata omlouvals. mladým věkem; prý di
rektorský úřad přijal jenom na důtklivé domluvy
svých přátel, v radě žakedl jen jednou nebo dva
krát. Adam z Vartemberka' pospíšil do Prahy
dříve, než mu byla dortičena obsílka, aby řekl. že
jen z mladosti a nerozumu se proti králi provinil.
Podobně to šlo u jiných. Pluh zachránil se s Vild
bachem, Rórem, Šlikení a jinými rychlým útěkem
za hranice. Takové vysvědčení zmužilosti vysta
vili si sobečtí dektamátoři sektářství roku 1547.

|

ku nelze si představiti.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. Lod.

Vklady na knížky Á“|o "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Gskompti účtů a směnek.

Prof. dr.-Ant. Uhlíř sepsal do sbírky >Za vzdě
láním< Ethiku, v níž dosti dobře píše o mra
voučných zásadách antických. Jakmile však pře
chází k ethickým ideálům křesťanským, dopouští .
se nesprávnoslí neomluvitelných. Na př. praví o |
kristu: »Byl reformátorem nábožensko-mravním,;
nikoli reformátorem politickým a sociálním ... O
skutečný život veřejný se nestaral« Dle Krista
»třeba lhostejně se podrobiti zákonům veřejným,
aby tím dokonaleiší býti mohl život vnitřní, Jako
Ježíš sám, tak ani prvckřesťanství nemělo sociál
ního vědomí, jak ie patrno z Pavlových epištol k
Římanům a ke Korintským.« Dr. Uhlíř cituje nad
bytečně z Písma slova, která radí k odloučení od
zlého světa, k sebezáporu, trpělivosti. Ale neuvádí
těch citátů, které znamenají výmluvně pro sociální
reformu kladné hodnoty,

Kdo jen poněkud bibli Nového zákona zná, ji
stě žasne nad vývody Uhlířovými. Patrně se spo
léhal pan autor, že kruhy, které si jeho úvahu 0
patří, nebudou jeho práci kontrolovati skutečným
čtením evangelia.

Uvažme! Soc. demokraté nejednou se snažili
dokazovati, že Kristus byl odsouzen hlavně proto,
že jeho sociální nauka byla revoluční. Z úvahy
Uhlířovy však vane vítr zrovna opačný. Kdo. má
teď pravdu? Ten, který nepřekrucuje smyslu €
vangelia. Nesprávriostí se dopouštěli jak soc. de
mokraté tak dr. Uhlíř.

Nikdo na světě neprovedl sociální reformy tak
praktické, pronikavé a v tak velikém slohu jako
Kristus se svými apoštoly. Ježíš nepřišel ovšem
vymýšlet sociální formulky, nehledal popularity
radikálními výkřiky, nevyzýval k sociální revoluci
tupením řádů současných. Kdyby býval podal po
drobné definice reformy vzhledem k poměrům sou
časným, byl by se omezil na úzké pole; zároveň
by se shledávala v pozdějších stoletích v takých
pravidlech překážka. sociálního rozvoje dalšího.
Zato však Ježíš šel k samým kořenům sociálních
nespravedlivostí. Svým učením o lásce k bližnímu,
o potřebě spravedhmosti, o patriarchálním poměru
mezi vrchností a podřízenými a zvláště svými
skutky provedl daleko úspěšněji veliké sociální ob
rození než tisíce inoderních sociálních knih. Jest
liže na př. Kristus sám posvětil vlastním příkla
dem práci tělesnou, která u patriciů byla v potu
pě, jak významným připomenutím byla již tato 0
kolnost netoliko páníim a robotězům, nýbrž i —
učeným filosotům!

V době, kdy vychází právě v >Časopisu katol.
duchovenstva«< delší úvaha o společenských pro
blémech v listech sv. Pavla, odvažuje se psáti U
hllř, že prvokřesťanství nemělo sociálního vědo
mí! Cituje, jak amoštol odporučuje úctu k vrchno
stem a spokojenost s povoláním, ale ignoruje na
př., že sv. Pavel, když Filemonovi vracel uprchlé
ho služebníka, zaslal zároveň tyto řádky: »Ty pak

ka, ale místo služebníka nejmilejšíhobratra... i |
podle těla i v Pánu. Jestliže pak ti v něčem ublížil
anebo ti co dlužen, mně to přičti.<Taková ušlechti
tá slova působila mocněji než ozbrojené pluky
vzbouřených otroků. Prvokřesťané dobře věděli.
že náhlé společenské převraty netoliko není možno
provésti s úspěchem v době dozírné, nýbrž že by
takové akce nadobro ztroskotaly vzhledem k fy
sické, výborně organisované moci vládnoucích.
Zato však vidíme v prvotní církvi ušlechtilý komu
nism. Bratrské sdílení vlastního jmění s chuďasy
nebylo výsledkem hlubokého sociálního přemýš
lení?

Církev věděla, že obecné zásady sociální re
formy nutno vštípiti a důsledně prováděti předně
v táboře vlastním, nemá-li se podobati vzplanutí
suché slámy. A tak místo náhlých změn vidíme
včelí práci drobnou. Otrok se mění v služebníka.
třebaže jméno staré trvá. Postupuje svoboda oso
by i práce. | nezámožní křesťané dávají otrokům
svobodu anebo docela sami se dávají za otroky,
aby osvobodili ujařmence jiné — a aby tak půso
bili na ztvrdlá srdce pohanská. Uprchlým otrokům
(i chybujícím) otvíráno bylo útočiště v chrámech;
bezohledným pánům hrozeno církevními tresty;
stanoveny přísné tresty i na ty, kteří hleděli svo
bodného člověka uvrhnouti Istivě do otroctví.
Zkrátka veliký sociální obrat prováděla církev bez
krveprolití, bez vzpoury. bez pomoci filosofických
systémů, ale — na základě sociálních pravidel bi
blických.

Úprava manželského práva. povznesení ženy,
zakládání podniků dobročinných — to všecko bylo
také luštění otázky sociální. Epochální sociální

stati braly svůj pramen z bible, která praví, že ne

bibli se odvolávali přečasto i sociologové pozdní
ho středověku, Při luštění nesnadných otázek sta
vovskýci sahali docela i k citátům Starého záko
na. Docela české sekty (Táboři a Čeští bratří) tak
byly sociálními pravidly bible nadšeny, že hou
ževnatě tvrdily: Zákony Písma staší náhradou za
všecky zákony lidské. Co »s lidskými nálezky«,
jsou-li v Písmu hlavní společenské příkazy obsa
ženy stejně?

Daleko by vedly podrobné důkazy, jak evange
lium jest velikým, vznešeným zákonníkem sociál
ním! Také jich není potřebí, protože Písmo mluví
samo zřetelně ke každému, kdo je pozorně čte. Na
základě biblických naučení sepsána i proslulá děl
nická encyklika Lva XIII., jejíž autorita trvá v
síle neztenčené i v době, kdy moderní sociální sy
stémy se boří jako damky z karet.

Kristus přišel v přední řadě budovati království
Boží. alc zároveň k sociální reformě dat tak pev
né a důmyslné základy, že jich nedovede —zničiti
žádná společnost ani v dalších tisíciletích.

Kulturní jiskry.
Universitní odkaz dra. Kohna, >»ZprávyPráv

nické Jednoty moravské v Brně« přinesly v úno
rovém čísle odbornou stať u universitním odkazu
arcibiskupa dra. Kohna, v níž na základě positiv
ního práva dokazují, že i když je nejisto, bude-li
zřízena zákonnou cestou česká universita na Mo
ravě, přece tím není ještě prokázána nemožnost
splnění této podmínky, ani její protizákonnost nebo
nemravnost; a přece jen za těchto předpokladů
mohl by úřad nadaci odmítnouti. Pisatel Šlánku
připomíná, že zamitavé rozhodnutí místodržitelství
nebo ministerstva může býti bráno v odpor před
správním soudním dvorem. jenž nemůže se prohlá
siti za nepříslušna, ježto v odpor brané rozhodnutí
místodržitelství, po případě ministerstva v tomto
případě nemohlo se státi na základě volného uvá
žení úřadu. Pisatel stati připomíná ještě, že arci
biskup dr. Kohn pro případ, že by odkaz jeho vý
še dotčenému účelu nemoh! býti odevzdán, zřídil
v testamentu právoplatnou substituci rovněž ve
způsobu nadace, která nemůže býti zmařena ani
nepřijetím universitní nadace, ani jinakou přihláš
kou dědickou; je to zřízení akademie věd anebo
jiného ústavu kulturního na Moravě.

Povedený důvod proti nové universitě objevila
>Reichspost«. Prý testament Kohnův jest již proto
neplatný, že předpokládá zřízení české (bohmisch)
university na Moravě; to prý znamená tolik, jako
kdyby někdo chtěl tyrolskou universitu míti, ve
Štýrsku. Sofistika tohoto listu jest průhledná a ne
japná. Text Kohnovy závěti ostatně mluví tak ur
čitě. že každý právník musí chápati. Nespravedlivá
zaujatost však slídí po všelikých chlupech, z nichž
by mohla splésti provazec proti nárokům českého
lidu.

Můžeme však odpověděti věcným upozorněním.
Nesnažila se ta strana, za kterou mluví >Reichs
post«, vybírati i na českých lidech na universitu
salcburskou? Nežádala katolických listů českých,
aby tomuto projektu dělaly weklamu? Náš tisk
byl přirozeně tehdy velice opatrný; vždyť se vě-.
dělo, že téže straně bylo Ihostejno: zdali tisíce a
tisice českých dětí se vyučuje katolickému nábo
ženství tečí mateřskou. Dále jest známo, že různé
spolky a podniky, které nejsou od >»Reichspost«
daleké, posílají žádosti za podporu i českým kně
žím. Proto svědčí o veliké nedůslednosti, jestliže
»Reichspost« odpovídá na důležitý požadavek če
ský ironickou poznámkou. Každý opravdový Ra
kušan má úsilně pečovati o dobré soužití rakou
ských národů, má hledati nitky. které nás navzá
jem poutají. To jest povinností i kruhů těch, za
které mluví »Reichspost«. Katolíci čeští rozhodně
si přejí, aby odkazu Kohnova se užilo pro dobra
českého lidu tak. jak si toho žádal zvěčnělý dárce.
Ačkoli v případě naprostého odmítnutí kyne zisk
účelům čistě církevním, přes to naše časopisectvo
ide svorně v příčině odkazu Kohnova s celým ná
rodem. Toto stanovisko jest vážným upozorněním,
aby i jiní mluvili o výslednici závěti Kohnovy se
vší vážností.

Rozšířené hudební obzory. Jos. B. Foerster
informuje českou veřejnost o pokusech zavésti do
hudebních skladeb čtvrttóny. Již dávno dříve o
všem obyčejný půltón nebyl absolutním, přesně
vyhráněným dělidlem tónů celých. Vždyť na př.
cis Jest pokládáno za notu jinou než des, be za Ji
nou než ats, třebaže se nazývají tóny zcela podob
né enharmonickými. Nyní docela již předneseny
skladby. zpracované na základě čtvrttónové theo
rie na nástrojích k tomu účelu upravených, Foer
ster dodává: »Nový materiál je nalezen, snad za
čas budou i foukací nástroje opatřeny čtvrttóny
a nesporně zvyknou i hráčové nástrojů smykacích
nové stupnici. Kdo by mohl dnes tušiti, k jakým zá
věrům povede bichromatismus, až bude ovládán u
mělcem velkých vloh? Hudba budoucnosti... V
tajemno padají první růžové paprsky.<

Věru nové velkolepé průzory! Ale hned jest
potřebí přemýšleti o možnosti praktického prove



i-dení. Na harmoniu, kde jsou mimo klapky bílé a
-černéi klapky hnědé,jimiž se vyluzujíčtvrttóny,

lze jemné odstíny výškové tlumočiti dosti pohodl-|
ně. Ale co nástroje foukací? Bývá obtížno vyjád-,
řiti dobře půltóny ve “všech polohách i pomocí ná
strojů pečlivě pracovaných Umělec musí si vypo
máhati netoliko ústy a dechem, nýbrž i zvláštním
prstokladem, aby přednesl zvláště vyšší tóny a
půltóny přesně. K tomu jiná svízel. Změna tempe
ratury mění poněkud i výšku tónů všech anebo
některých, takže umělec znovu jest nucen k mimo
řádným opatřením, chce-li se uvarovati disharmo
nie. Před jakým obtížným úkolem stane. až se od
něho budou vyžadovati čtvrttóny! Malé pochybe
ní setře snadno celý zvláštní ráz komposice. Jest
vůbec velikou otázkou, jak přeformovati foukací
nástroje dle požadavku bichromatiky. Výpomoc
přikrytím polovice dírky jest velice choulostivá.
A má-li nástroj 12--14 klapek, jak umístiti ostatní,

- aby netrpěl plný zvuk? Budou klapky čtvrttónové
poslušnější než půltónové? Jak bude dlouho trvati
vždycky ladění harfy? A při malé změně tempera
tury bude veta po přesné bichromatice i tehdy,
když se naladí struny, které dle vyzkoušení drží
tón pevně. Otázka bichromatiky jest dosti choulo
stivá i při nástrojích houslových. [ umělec velice
obratný bude míti značné obtíže v šesté a vyšších
polohách, protože tam nutno již při půltónech klá
sti prsty těsně k sobě, takže prst často spočívá ve
dle prstu sousedního na struně jen z polovice nebo
ještě méně. A zpěváci? V samých operních dvo
ranách bývá již nyní obtížná intonace všelijaká,
hlas vpadá do orkestru © půl tónu výše nebo níže
a vchází do správných kolejí teprve v tónech ná

„sledujících. [ pro zpěváka rutinovaného ©jemné
rozlišení čtvrttónů bude úkolem velice obtížným.
A — kolik posluchačů, jichž hudební vyspělost ne
ní značná, vycítí dobře zvláštní charakter bichro
matické skladby? Samo temperované ladění míjí
se při různých příležitostech se svým cílem, tře
baže znamená výškový kompromis,

Přes to však bichromatická linie neznamená
nějakou prchavou hříčku. Lidský duch, který v o
boru esthetiky proniká stále dále, zajisté právo
užívati k zpestření umění, k novým směrům hu
debním i toho bohatého materiálu, který posud e
xistoval bez použití, Ale jak již naznačeno: my
šlenka praktického využití bichromatiky staví u
mělecký svět před otázky dosti obtížné.

Nový směr zároveň nutně oživf čilé přemýšle
ni o radikální reformě notového písma. Systém
čtyř- až pětilinkový jakž takž stačil v stoletích
minulých, pokud byla vynikající vládkyní diatoni
ka. Ale již tehdy se shledávalo, jak soustava lirko
vá jest zcela nedostatečná; důkazem toho byly
změny klíčů, předznamenání tóniny, posuvky při
dávané k notámuvnitř linek a linie pomocně. Již
jsme dříve nadhodilí v tomto listě otázku, zdali k
vůli zachování systému dosavadního jest potřebí,
aby jedna značkanotová byla zástupkyní šestnácti
i více tónů dle toho, jak jí poroučí klíč anebo tó
nina. Při dosavadním notopisu jak nevyspělý žák
tak dovedný hudebník musí noty skladby spí
še studovati než čísti. Scházejí totiž značky, kte
ré by měly význam absolutní. zcela určitý. nepro
měnlivý. Dříve čj později bude potřebí pro každý

a sedmi branami, vystavěnými >z tesaných skal
ních balvanů«, Cihelné stěny byly pokryty vápen
cem, strop byl z trámů cedrových. Mezi chrámo
vými nádobami se jmenují »obětní misky ze zlata
a stříbra«.

Elefantina stala se perským opevněným tábo
rem proti Nubii, Místodržitel Aršam, který spravo
val "gzypr kolem r. 411—408, byl přítelem židů.
Když však toto území opustil, spikli se proti židům
pohanští kněží, kteří | sloužili
(Chnubovi). Chnum byl bohem nilských kataraktu.
Proto právě chrám Jahu-ův byl kněžím přirozeně
již dávno trnem v oku. Na nátlak pohanského kněž
stva velitel pevnosti Waidrang židovský chrám dal
rozbořiti. Žoldnéři jej zničili do základů; drahocen
né věci v něm uloupili. Tak se stalo ve 14. roce
vlády Dariovy.

Když se však za nějaký čas vrátil Aršam do
Elefantiny, byl Waidrang svého místa zbaven.
Nalezené papyry (psané nářečím aramejským) po
znamenávají s uspokojenín, že »všichni, kteří
chrámu Jahu-ovu zlého. přálic.
smrtí.

Židé znovu žádali u nejmocnějších faktorů, aby
jim bylo dovoleno chrám znovu zříditi. 1 tehdejší
velekněz ierusalémský Jehochanan byl požádán.
aby nezapomněl svých soukmenovců, žijících v
Egyptě. A židovské úsilí slavilo zdar. Chrám byl
znovu vystavěn. Oběti byly znovu přinášeny, pá
leno opět kadidlo, židé odložili roucho smuteční,
které do té doby na znamení hlubokého zármutku
nosili,

Drobné zprávy o chrámu elefantinském jsou
nepřímým, ale velice významným potvrzením ně
kterých údajů biblických. Náš dr. Musil objevil a
rabské kmeny, které ještě žijí způsobem starozá
konním. Prastaré zvyky jejich jsou netoliko potvr
zením, ale i vysvětlením životosprávy starozákon
ních židů, jak se nám jeví v bibli. Dr. Hrozný svý
mi výzkumy o Hetitech podepřel údaje biblické

kou historická mosaika, která svědčí opravdivosti biblických zpráv.
Bolest. Že bolest jest hluboce významným je

vem života, o tom potřebí jest lidstvu poučení, ne
boť kdo by rád přemýšlel o bolu a zpytoval jej,

leží tu před naším zrakem, hodných plného po
všimnutí, jedna nová, druhá loňská. Ve sbírce »Za
vzděláním< napsal MUDr. L. Jeništa »Právo bole
sti. Knížka malá, avšak hluboká. Pojednávaje o
bolesti tělesné, přechází k poměru jejímu k utrpení
metafysickému a slovy nadšenými ujasňuje vý
znam a tajemství bolesti, »V jejím zákonu bylo
vepsáno očistiti myšlerky a světlem poznání do
tknouti se lidské duše, — Radost i rozkoš neměly
nikdy tvůrčí síly; i tam, kde doba jejich obohatila
lidstvo, snesli tyto poklady lidé, kteří většinou po
znali bolest a okusili hoře. — Bolest nelze zvýraz
niti jinak než jako tajemství, uctívati ji jako zá
kon!« A druhá knížka, již známější, jest Emila Bou
gauda +O bolesti< (Vzdělavací knihovna katolická
1916), jest doplňkem prvé s hlediska náboženské
ho. Uvádí důvody bolesti pro duši; bolest povzná
ší, očišťujea dodává pravé velikosti. Útěchy z bo-;
lesti plynoucí jsou duším velikým ziskem. »Vléváť

možno odpověděti,že právě tato názornost svádí,
(zvtáště při časté změně tónin neba klíčů) snadno'
k omylům.a že názornost jest leckdy jenom zdán-;
livá, Jestliže již starý směr potřeboval zvláště pro

"bohatý rozvoj harmonisace zřetelnějšího a jedno-|
duššího notopisu, stává sepotřeba zcela nové ú
pravy notového písma tím nezbytnější při zamýš
leném směru novém, který vyniká bohatostí ná- |
sobnou.

Židovský chrám v starověkém Egyptě. O pře

dálosti nové paprsky. Dr. Heřman šl. Staden na

|

|

: stvořil bolesti, zrovna tak jako nestvořil smrti. Obě
tyto neblahé dcery hříchu, ohavné jako liřích sám,
zrodily se jednoho a téhož dne. aby naučily člově-.

jka, že beztrestně ©nesmí | přestupovati odvěký
mravní řád.-- Patrně vidíme z toho, že bolest Je
pouze Něčí nástroj: za ní stojí Někdo, kdo vidí
vše. — Náboženství, jež má tolik nepřátel, má tři

duše, druhá jest lidská slabost, konečně třetí, nej

H Jste nepoznali bolesti, nečtěte této knihy. Neroz

níky ofirských plaveb z dob Šalomounových. (Ša

žídé jsou usazení v Cochoinu (Kočíně). Mají tam
vlastní synagogu. konají bohoslužby dle starozá
konního ritu. Oblékají se sice po evropsku, Jinak
však zůstávají titíž, jakými byli před třemi tisíci
leifmi. Tedy již v prastarých dobách povstala ži
dovská kolonie ve velké vzdálenosti od země ma
teřské“

Ale kolonie ta nebyla jedinou. jakou starozá
konní židé založili. Jinou kolonií byla Elefantina v
Egyptě. xterá vznikla dle všeho již v osmém sto
letí blíže prvního kataraktu nilského; na nilském
ostrůvku v sousedství dnešního Assuanu.

Již r. 1906 odkryl dr. Otto Rubenson na tom 0
strůvku tři papyry, které nám dávají některé zprá
vy o osudech zajímavé kolonie, Po rozboření Sa
maří r. 723 před Kr. vystěhovala se část židů do
Egypta na zmíněný ostrůvek. Bylať komunikace
mezi Palestinou a Egyplem stále velice živá. Židé
vystavěli zde chrám ještě v dobách, kdy byl

„Egypt ještě samoslatným královstvím. Chrám >Ja
"hu-ův< byl stavbou cihelňou s kamennými sloupy

Ch.
Věda a Jesulté. Vynálezce bezdrátové telegratie

hanovi, přednášejícímu v New Yorku: >»Sradostí
chápu se té příležitosti, abych průkopníkům vě
dy z tohoto řádu (jesuitského) projevil svoji hlubo
kou úctu. Jsem právě zaměstnán spojením bezdrá
tovým Ameriky s Japonskem. Toto spojení pak

onů celé zeměkoule také bez drátu a přece co nej
úžeji stojí v duchovním i v duševním kontaktu

Jest pracováno na základě díla Španělského Jesuitv
ze Salamanky, k němuž Komenský sám se přizná
vaje, dí: >K vynalezené věci lehko Jest něco při
dati.- Jesuitské vychování oceněno bylo Bedřichem
Velikým, Kateřinou v Rusku. ruskými cary a ve
likým počtem českých sektářů v XVI. věku, kteří
posílali své synky na vzdělání raději do koleje je
suitské než do živořící university. kterou měla v
moci strana nod obojí. Jesuita Šebestián Bonze-
walle. profesor orientální fakulty na universitě©
beirutské zvolen francouzskou akademií r. 1908

pro své zásluhy dopisujícím členem. Jesuitovi
Jerphanionu udělila geografická společnost 500 fr.
k dokonání zeměpisných prací o Sicilii a Karama
nu. Jesuita P. Colin vrátil se v listopadu r. 1908
z Madagaskaru do Paříže, aby vyřídil tisk své me
teorologické mapy jako znázornění svého díla sed
midilného o jižním Imerinu. Na měření dostal od
francouzské společnosti, překvapené jeho prací,

| 3000 fr.
i Valná hromada vědeckého odboru Křesť, Akademie
| koná se v neděli. dne 11. února o půl 5. hod. odp. v
| místnostech Křesť. Akademie, Ferdinandova tt. č. 6.

I. posch. Na pořadu: 1. Čtení zápisu předešlé valné hro
(| mady. 2. Zpráva jednatelova, 3. Zpráva pokladníka. 4.

| Volby výboru. 5. Volné návrhy, odkázané 3. prosince na
změnu jména (Společnost sv. Cyrila a Methoděje) a
zřízení místa tajemníka. Další návrhy, které budou vý

« boru odborovému oznámeny. Nesejde-li se v ustanove
nou hodinu dostatečný počet členů, koná se valná hro

mada o 5. hodině bez ohledu na počet přítomných.
Zvláštní pozvánky se nerozesilají. V Praze, dne 31, le
dna 1917.. Prof. dr. Jan Sýkora, t. č. předseda. Dr. F.

Za válečného ruchu.
Patrlotické projevy Slovinců. Lublaňský list

| »Slovenece předešlý měsíc napsal pod titulem
| »Podplacený zrádce nemá práva mluviti jménem
i čestného národa« tato slova: >Dle sdělení »Cor

riere della Sera« měl Masaryk v Londýně před
nášku o Rakousku, pří čemž mezi jiným zdůraznil,
že Jihoslované o své sjednocení ve Velkém Srbsku
usilují, To prohlašoval před obecenstvem, které ne
má zdání o skutečných poměrech. Tento projev
Masarykův vyvolal nepopsatelné vzrušení mezi
všemi Slovinci a Chorvaty, Jak se může opovážiti
Masaryk mluviti o přáních Jihoslovanů? Takový
mi řečíni klame jen dohodu proto. aby pojistil si
tím svoji existenci.< Článek končí: >Národ na na
Šem jihu jest sám tak zralý a samostatný, aby
mluviti mohl o svých přáních a tužbách a nepo
třebuje žádné poručnictví jemu úplně cizího profe
sora Masaryka. Program chorvatského a slovin
ského národa na jihu jest rakouský. Jsme pevně
přesvědčeni, že hospodářský a kulturní rozvoj na
šeho národa v Rakousku utváří se tím mocněji, čím
bude Rakousko silnější na jihu. Jest tudíž a zůsta
ne naším jediným přáním: Rakouskými býti a zů
stati, rovnoprávní se všemi ostatními národy v Ra
kousku, a jako takoví říši k slávě a blahu dle nej
větší možnosti přispívati.«

Loyalní prohlášení Ukrajinců. Poslanec Nikolaj
svob. p. Wassilko, předseda svazu ukrajinských
poslanců v Bukovině, zaslal dne 3. t. m. ministru
zahran. záležitostí hr, CZerninovi memorandum, v
němž ostře kritisuje >osvoboditelské« fráze ruské.

: Nazývá Rusko úhlavním nepřítelem ©Ukrajinců.
i Zato však v Rakousku se mohli Ukrajinci národně

a kulturně rozvíjeti, V době ruského postupu U
krajinci houfně před »osvoboditeli« prchali. Wasil
ko jménem svazu pravi též: »Po celou dobu války
nezměnila se politická orientace rakouského ukra
jinského národa; jako na počátku války, tak stojí
i dnes neochvějně při Rakousku. S největší touhou
očekává slávyplného vítězství rakouských zbra

" ní, k němuž svojí krví tak nadšeně přisměvá.Ukra
* jinci v korunní zemi Bukovině připojili se k tomuto

stanovisku ukrajinského národa v Rakousku, věrni
jsouce své tradici. Bylo jim to ulehčeno ještě tím.
že díkv předvídavé správě na hranicích jich země
nemohla nikdy se uchytiti všeslovanská, panslavi
stická a rusofilská orientace, takže politloká repre
sentace našeho národa ani v zemském sněmu ani
na říšské radě nemá jediného člena, jenž nebyl by
přívržencem programu »Rakušané ukrajinské ná
rodnostic. Bukovinští Ukrajinci byli a zůstanou
věrni císaři a říši. Jejich jedinou touhou po >osvo
bození< jest. aby domácí půda vyčištěna byla od
nesnesitelné ruské hrůzovlády.«

Spojené státy severoamerické r. 1903 čítaly
80.372.000 obyvatel; s připočtením obyvatelstva
v koloniích 88.972.000. Dnes mají nejméně 92 mili
onů duší. Národnostně jsou ovšem Spojené státy
velice pestré. Ale občané anglosaského kmene
tvoří velikou většinu jak bohatstvím tak vlivným
postavením. Tři čtvrtiny Američanů jsou původem
a vychováním Angličany, V Americe však jest ta
ké na jedenáct milionů Němců, kteří zachovávají
své národní smýšlení a obyčeje vytrvale, Kulturní
i hospodářský rozvoi amerického Němectva Jest
veliký: Němci též Inou stále k evropské mateřské
zemi. Této veliké síly lekal se Wilson, takže dlou
ho váhal pustiti se s Německem da ostřejšího di
plomatického konfliktu. AlecWilsona udržovala v

! uctivé vzdálenosti od válečné akce i sitnace ameri
ckého vojska, které vzhledem na obrovský státní



ek
dtvař jest počtem skrovně a není k haji dostakečně
opatřeno. R. 1911bylo stanoveno, aby 31gluků pě

oddíl kulometů. Jízda měla čítati 13.110mužů, pol
ní dělostřelectve: 5364, pobřežní dělostřelectvo

18.471. K tomu menší oddíly technické. Organiso
vaná milice měla míti 95.000 mužů pěchoty, 8800
jizdy, 18.000dělostřelců, prapory zákopnické a si
snálové. Tak skrovná armáda by ovšem ve světo

"vém konfliktu znamenala málo. Proto se snažila
Amerika později svou brannou moc značně rozmno
žiti, ale s reformou posud není hotova. Námořní
moc americká jest ovšem již nyní imposantní, ale
"obrovská vzdálenost od evropského bojiště znač
ně význam amerických obrněnců zeslabuje, nehle
dime-li ant k tomu že německé ponorky s muž

"stvem velice zkušeným dovedou rychle potápětii pancéřové obry.
Komu nejvice záleží na prodloužení války. Jak

sdělují paříšské listy k nedávnému sjezdu svobod
ných zednářů, konanému v Paříži, byla na sjezdě
tom usnesena resoluce, v niž se praví, že francouz
ští vojíní bojují »jen za tím účelem, aby dopomohli
ideálům svobodných zednářů ke triumfu«. Dle toho
je sainozřejmo, kdo má zájem, aby se pokračovalo
ve válce, která by dle vůle zednářů měla trvati do
té doby, až by se ideály jejich splnily. — Ale pří
počátku války právě z kanceláří zednářských se

zavinilo — katolické knězstvo.

Národohospodářská hlídka.
Akclová továrna na stroje a motory F. 4 J.

Kovařík v Prostějově zvyšuje svoji akciovou jisti
nu na 4 a půl milionu korur vydáním 1250 nových
akcií po K 400.—-nominale. Nové akcie přenechány
budou starým akcionářům za emisní kurs K 420.—

"s 5% úroky od 1. října 1916 á s právem na divi
-dendu za běžící správní rok. Subskripce konší dnem
1. března t. r. Staré akcit buďtež předloženy za
účelem vykonání opčního práva Živnostenské ban
ce filiálce v Hradci Králové, která interesentům
zašle ua požádání příslušný prospekt.

Obrovský úspěch moravské zemské půjčky.
Moravská zemská půička, na kterou jsme včas u

řejná subskribce vůbec vyhlášena nebyla. C. k.
priv. banka pro země rakouské v Hradci Králové.

Drahotní přídavky gážistům zajisté jsou za vál
ky nezbytnou nutností. Občan, který nemá zboží
na prodej, musí obdržeti více, aby holý život za
choval. To plati o veliké většině těch, kteří berou
stálý plat, ať pracují tací občané rukama či hlavou.
Tudíž státní úředníci a zřízenci obdrželi přídavky.

Některým zvýšeny platy několikrát, což jest spra
vedlivo a pochepitelna. Vždyť i některé nejdůleži
tější, nepostrádatelné životní potřeby jsou nyní
desetkrát až natnáctkrát dražší než před válkou.
Zvyšují se v značné rríše 1 platy úředníkům v 54
mosprávě. Docela v Prostějově zvýšeno starosto
vi služné ze 400 K na 10.000 K ročně. Podobně i
jinde, protože representace starostů vyžaduje vy
dání veliké. Ale-jak to vyhlíží s platem kněžstva?
Katechetům iěco přidáno proto, že přidáno i je
jich spoluučitelům. Populárně řečeno: katecheti se

svezli s jinými. Ale kurátní kněžstvo posud aspoň
na první zvýšení platu čeká. Kaplan, který musil
studovati delší čas, jejž chudí rodiče dlouho živili
a Šatili, ve 24. nebo 25, roce svého života beře
ročně 700 K. Jaká jest nyní štola, ptejte se rozváž
ných lidí, kteří nynější poměry pečlivě pozorují.
Někde po celé měsíce nemá kněz štóly žádné. Po
10—2letém kaplanování chytne kněz farku s pla
tem 1400 K ročně. Tento plat vzroste 45letémmufa
ráři kvinkvenálkami na 1800 K, což znamená 5 K
denně. Jest mnoho farářů, kteří se vším dohroma
dy berou 2000 K ročně; z toho si musejí vydržo
vati domácnost, slušně se Šatit, kupovat knihy —
a platiti na nejrůznější dobročinné, národní a kul
turní účely. I když tulákovi dá kněz málo, slyší
ostré poznámky. Jest věru významným znamením
doby, že šediví faráři odmítají pomoc kaplanskou
právě nyní, kdy je kněžstva tak málo. Kaplan by
se musil na faře aspoň najíst, ale farář nemá z čeho
pro druhého kněze potraviny kupovati. Proto shr
bený kmet pracuje do úpadu aspoň sám. Ke všemu
za školy mnohým kněžím není vyplacen plat za
rok netoliko loňský, ale j docela za školní leta 1913

41914 a 1915-1916. Kněži, jimž se platí za kilo
metry, dostali by asi tolik. co protrhají v botách.
Jest io podstatnau složkou Jejich hubených příjmů.
Jistě tedy nemají blahobytu, neplatí-li se jim ně
Kolik let. Uvážíme-li, že leckde si diktují skladači
uhlí za jedinou hodinu tři koruny, srovnejme, oč
jest mzda kněžská nižší. »Na některých štacích
(zvláště pohorských) netrpí kněz citelné nouze jen
proto, že mají s ním útrpnost milosrdní sedláci,
kteří mu poskytnou něco k jídlu darem. Jinde za

je skrovné úspory, že ho podporuif příbuzní anebo
— že še mu dává dočasně na úvěr. Ale i tu jsou
konečné meze. V každé kolátuře se má uvážiti, že
několik dobře siluovaných kněží jest výjímkou z
obecného pravidla. Nyní tím jasněji se ukazuje,
že by se kurátnímu kléru podstatně a trvale nepo

mchlo, i kdybycelé jmění církevní, zněhož jdou

lena. -——Kněžstvo tušilo předem, jak bude váleč
nou dobou obohaceno. K tomu některý má na vojně
až čtyři bratry, velice četní kněží bratry dva nébo
i otce. Přes to chytrácké živly, pracující tajně,
pouštěly do světa uičeumé zprávy, žekněží: žávi
nili válku. Jak velký počet kněží nese břímě dne
i horka na frontě! A jak veliké řady duchovních
v jiných státech slouží ve zbrani! O řeholnících o
patřených puškami zde aní nemluvíme, K tomu
všemu kněží nejsou válečnými dodavateli. Slouží
dobru svých států nezištně. Jest jisto, že prolhané
zvěsti o »kněžské vině na válee« vyšly z těch taj
ných zákoutí, kde se hned s počátku spekulovalo,
jak by bylo možno z války těžiti. — Každý rozum
ný člověk. jehož jasný zrak není zaslepen fanati
smem, přizná ocholně, že hmotné poměry kněžstva
jsou daleko obtížnější než před válkou a že slušná
úprava kněžských platů by byla věcí zcela spra
vedlivou. Kněz neslouží pouze církvi, dělá mnoho
kancelářské práce pro stát, vykonává mnoho slu
žeb občanských pra své koláturníky. V mnohých
zapadlých farnostech jest kněz přímo nepostráda
telným pomocníkem a rádcem četných občanů.

Zaslouží si tedy aspoň tolik platu jako lidé, kteří
k svému povolání.si neklestili cestu dlouholetým
studováním anebo kteří se docela ani nevyučili
učkterému řemeslu.

Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésuí. | Jmenování jsou pp.: Don Plus

Prandiner, Provincial kongregace kněží sv. Pavla ve
Vídni, radou a asesorem b. konsistoře, Don Pavel Ditt
rich, provincialní konsultor « probošt u sv. Michala,
čestným konsistorním radou. Don Vinc. Pekař, general
ní visltator kongregace a Don Klement Czacha, proku

rator kongregací, biskupskými notář. Vdp. František
Schneider, kanovník katedrální kapitoly, jmenován kon
sist. radou a ašesorem a radou diec. manželského sou
du. vdp. Jan Černý, kanovník katedrální kapktoty, kon
sist. radou a asesoreim a radou dlec. soudu ve věcech
sporných. Msgre Frant. Tschertner, b. vikář, arciděkan
v Trutnově. Alois Soukup. b. vikář, děkan v Locheni
cích, přísedícímí dlec. soudu ve věcech sporných. —
Ustanovení jsou pp.: Jan Hampel kaplan ve Vrchlabí,
za faráře do Žacléře, Jos. Vesyka, kaplan v Rychnově
n. Kn.. za faráře do Kunštátu, Jos. Rychter, farář v
Říčce, za faráře do Lična, Fr. Machač, kaplan v Bílém
Újezdě, va kaplana do Rychnova n. Kn, Ferd,. Tichý,
kaplan v Lužanech. za kaplana do Bllého Újezda, Fr.
Reinisch, admin. v Ličně, za kaplana do Vys. Mýta, Fr.
Endt, kaplan v Hostinném, za kaplana do Vrchlabí, Jan
Uleissner, admin., za kaplana v Žacléři, Jos. Rumier,
kaplan v Žacléři, za kaplana do Hostimného n. L., Jos.
Baier, neomysla, za kaplana do Chocně, Fr. Přibyl;
neomysta,za kaplana do Lužan — V Pánu zesnwii:
Václav Kopecký. gymn. katecheta chrudimský n. 0. v
Nových Hradech + 20. ledna (naroz. 1841, vysv. 1866).
Fordinand: Hanousek (V Vuln.), jubilár, konsist, rada,
děkan v Třebechovicích, + 31. ledna (naroz. 1836, vysv.
1861). P. Adrian Rotter, O. Sch. P., gym. katecheta n.
o. v Hradci Králové, + I. února (naroz. 1843, vysv. 1869).
- Uprázdněná místa: Fara ve Skále, patron. nábož. ma
tice, ud 21. prosince 1916. Fara v Říčce, patron. nábož.
matice, od 1. února 1917. Fara v Třebechovicích, patron
Josef kniže Colloredo Mannsfeld, od 8. února a zámecká
kaplanka v Cholticích, patron Jan hrabě Thun-Hohen
steln, od !. února 1917.

Spolek sv. Josela k podpořekněží delicieatů v Če
chách. Zmíněný spolek rozesílá obvyklou výroční zprá
vu za rok 1916, 7 níž záslnžná činnost spolková zřejmě
vysvítá. Za celou dobu trvání (40 Jet) vyplatik spolek
416 deficlentům podpor K 1,162.282, v roce 1916 vypla
til 215 deficlentbm K 53.805. Z diecése královéhradecké
je ton dobou 59 deficientů, z nichž jeden r. 1916 zemřelý
obdržel za 512 K složených příspěvků celkem na podpo
rách 6909 K. Tak značné podpory může vypláceti spo
lek sv. Josefa jen prota. že není spolkem výdělečným.
nýbrž charitativním. jsa podporován příznivci duchoven
stva a maje značný reservr( fond, jenž koncem r. 1916
dostoup!i výše K 1,289.142. Členů čítá spolek 1136, roku
minulého přistoupilo pouze 16 nových členů (z nichž 3
z naší diecése) a zemřelo 29 členů. Roční příspěvek ob-|
náší 40 K, jenž může býti pololetně splácen. Vzhledem
k značnému reservnímu fondu platí členové ingres či

80 K, jež lze také v 8 lhůtách pololetních upláceti. Nej
menší jadpora deficientu obnáší v každém případě 200
K. Kdyby byl význam spolku oceněn dle skutečné jeho
prospěšnosti a členové by přistupovali v hojnějším poč
tu. aby z jejich příspěvků bylo lze hraditl nemocenské
podpory., vzrůstalo by reservní jmění mnohem značněji,
takže by se tín: umožňovalo zvýšení podpor deficientům.
Celkem: však dlužno na to žalovati, že duchovenstvo
nedovede si vážití tak výlodného spolku. jehož roční
příspěvky (40 K) enormním způsobem nepřetěžují běž

řad lépe situovaného duchovenstva mělo by přispívatí

ných. Přihlášky buďtež číněny na:
v Praze, Karlov 453/Tl.

Úmrit. Náhle skonal v Hradci Králové, raněn byv
mrtvlef, dne 1. února P, Adrlan Jindřich Rotter, kněz
řádu plaristského a c. k. gym. prof, v. v. Narodili se

Spolek sv. Josefa

£1803v Rychnověn,Ka.. wpsvěema-ěno-c. 1069.
čim Mooláebtádových Konečně. se stal.prolesorem
na gymnasiu přerovském. Odtud oďešel do výslužby do
Hradce Králové. Zvěčnělý paedagog byl v obcovámí vo
Hce vlídný, ale žil jako samotáš po colou dobu svého
královéhradeckého pobytu. Jeho žáci zachovávají svě-.
ho, učítele v upomínce velice milé. Pohřeb se konal dne
5. února ráno za Iřeskitého mrazu z, chrámu Panny
Marie, kdež p. profesor kaPdcdemnB'sloužil msi sv., na
hřbitov pouchovský. | Pohřbu se účastní: Jeho Exc.
nejdp. biskup, katedrální kapitola a jiné kněžstvo, zá
stupci úřadů a škol a jiní věřící. Odpožívej v pokoji.

AAAAA4444444444AA4
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradel

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporajíe
při každé příležitosti svůj vlastní podník. |
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Zprávy n
místní a z kraje.

Školní akademie. C. k. ústav ke vzdělání učitejů.
pořádal na oslavu nasloupenína trůn J. V. císače a

krále Karla I. slavnostní akademii dne 2. února. Prodat
ce pěvecká i hudební na zdejším paedagogiu vynikaly
vždy jak pečlivým výběrem, tak i do všech nuaací pro
cvišeným i předneseným programem. Mužský sbor
přednesl bezvadně dvě Ivořákavy biblické plsně, kto
ré zanechaly v posluchačích hluboký dojem. Jako pro
slov byla vhodně volena báseň Vrchlického, v které

tlumočen> přání, aby každý“ odvrhí sobecké já a mě!
soucit s druhým, Mavně trpicím. Přednášející velmí st
zamlouval. Religiosní Beckerovo adagio pro housle,
celo a varhany velmi vděčně bylo přijato. Mile působilo

: přednesení vlastenecké básně Žákem 4. tř. a razpívání'
dvojhlasé písně. jež dobře nacvičena tryskala z dětských
hrdel žáků. Přednes Dvořákova tance pro klavír ma 4
ruce a Sluničkovy barcaroly pro dvoje housle dává tu
šiti nadané á snaživé mladé umělce, Skladby Kličkova
a Sluničkova pro ensasmblově sbory houslí s prův. kla
víru působily velni dobře přesným odstínováním. Na
všech bylo viděti, že hrají s chuti a porozuměním. Jed
nočíslo houslové odpadlo, poněvadž imerpret jeho te
legr. odvolán byl na vojnu. P. prof. Dobš, který vždy ©
největší svědomitostl vezme na sebe nacvičení i dtriga

výtěva byla velmi četná. Viděl: jsme mimo jiné zvtžště
p. míst. radu Smutného, p. kep. děkana dra. Soukupa, p.
ředitele a profesory škol atd. Po vyčerpání programu
p. fedď. Michl provolal slávu J. V. císafi a kráh Karte:(.
a císařské chotí Zitě, načež zapěna rak. hymna. Zajisté..
že i dobrov. příspěvků dosli sešlo se ve prospěch Zem
ské komise.

Dar c. k. válečnému vdovskému a „Srotčínu louda.
Katolická jednota v. Libštátě vypravila | divadelní hru:
»Sirotci«. Čistý výtěžek 30 K zaslala našemu listu ve
prospěch vdovského a sirotčího fondu pro král. České.

Mimořádná schůze měvíského zastupitelstva v Hrad
ci Králové koná se dnes v pátek. 1. Předloží se k roz

bodnutí oferta Rakouské lesní a dřevařské průmyslové
akclové společnosti, fHiálka v Praze et cons. a p. Oust.
Steina pro odběr dříví 7 lesů králověhradeckých na
doba 10 let. 2. Návrh, aby zápůjčka Královéhradecké
spořitelny 200.000 K. upotřebená na koupi III. rakouské
válečné půjčky, konvertována byla na Zemskou banku
král, Českého. 3. Vyžádá se svolení k prodeji částic po

zeniků © Matice Špítálské čís. kat. 16671, 166/2, 166/3.
167 a 168/2 v Pouchově a- č. kat. 273/1 ve Věkoších
»Vodnímudružstvu pro Pouchov, Přeticea Hradec Krá
lové«. ve Věkošícli.

- Tělocvičný večer. pořádaní 2. února v Klicperově
divadle. byl výstižnou ukázkou ukázněnosti členek tělo

cvičné jednoty »Sokol< a smyslu jejich pro harmonli
pohybu, jakož i jemné vnímavosti pro rytmus a jeho
plastické vyjidření tancem. Od zdařile řešeného ne
utrálníhn pozadí scény živě odrážely se bobaté národní
kroje 1 náledově barvou mluvící úbory cvičících, které
provedly všechna čísla taneční s takou jistotou a přes
ností v rytmu a vkusnou svěžestí pohybu, že celkový
obraz zanechal v duši diváků hluboký dojem estetické
ho požitku. Z programových čísel vyjímáme jako nej

| půsohivější: Ukázky Hdových tanců, provázené zpěvem
! našich krásných písní 1 rvtmické hry »Konfčky« a »Ho

| ničky«. Čísla ta tbila se tak. že mustla býti, zvlášť pří

1 drahém, nedělnímpředstavení,- opakována. T těžšímu
| styln rytmického vyjádření huhlbních ples dle slohu
: Demény-a (Beethovenáv Menuett op. 49 a Alegro bur

lesco z Kahlauovy sonatiny op. 88) očimly členky svým
porozuměním plně zadost. Precisní klavírní doprovoď
p. prof. Černušáka ke všem tancům tvpřil pevnou základ

nak správnému vyjádření daného.rytmu. Program pá
tečního představení doplnily písně Pibichovy, Dvořá
kovy a Novákovy, přednesené sl. Nepefenou za jemné
ho a procítěného doprovodu sl. Koutnfkovy. která pří
druhém provedení obětavě a umělecky vypinila pro
gram sama. Čistý výtěžek obou představení, k niměš
dům, až na parket a narter (nebyla to totiž operetal),
byl úplně vyprodán. poskytne zajeté slušný příspěvek

. ve prospěch okresní komise propéči o mládež a sirotky
-po padlých vojínech. -— C. A

Dobrovolný zákup kosí pro vojenské správu ko
nati se bude v Náchodě 8., v Broumově 9, v Jaroměři* «.



Aj“ €HřadeiKrálové12, v NovémBydžově13.února
»a obvyklých podmíšek proti botovému zaplacení Sou
„časně provedena bude přehlídka dvou a tříletých hří
bat za účelem záznasnu jich k pozdějšímu nákupu —

. „Bližší Informace- obdržeti lze u pohitických úřadů. C. k.

místodršit. rada: Smptný.
koupě kozí v Hraóci Králové. C. k. okr. hejtman

"ství v Hradci Králové výnusem ze dna 5. února 1917 č.
8805 vyhlašuje, že dne 12. úrora o 9. hod. ráno bude vo
jenská komise v Hradci Králové na dobytčím tržišti na
kupovati koně pro vojenskou správu za obvyklých pod
minek proti hotovému zaplacení. Kromě toho mohou
Uržitelé koní předvésti dvou- a tříletá hříbata, pokud je

„„chtějí vojenské správě prodal, za účelem jich zazně

)snenání. — Porkmistrovský úřad král. věn. města Hrad
„ee Králové, dane 8. února 1917.

Pohřeb p. c. k. vrchního zvěrolékaře Fr. Frydrycha
konal se za veliké účasti netoliko fředniciva, kněžstva

ja -zástupců Škol, ale všech vrstev obyvatelstva. Impo
santňí byl | počet zástupců vemkovských korporací. Po
kud válečný vír nerozvál společnost »pantáth= do velí
ké dálky, všichni se sešli k poslední poctě svého milého
duha. Kondukt vedli tři kněží s asistencí. Za rakví krá

čeli zdrcený syn —- vojin a stařičké příbuzenstvo. Byl

:voslední. Nyní již se tedy shledal Frydrych se svou dra
obůu dcerkou, která mu byla odňata tak záhy, vidi ž svou

F"ezapomenutelnou choť, před jejímž obrazem vždy oka
"mělk postál, hdýž se měl odebrati do kanceláře. Umírai
"velice zbažně, zrak jeho tkvěl při modlitbách stále na

. krucifixu, jejž nazýval svou útěchou. Krátce před sko
není posílal srdečné pozdravy '»pantátům«, vzpominaje
tklivě, že mězl nimi trávil krásné chvíle. Zavřely se do

„ brágké' modré oči, aty problédly znovu v nadzemské
(HšíS'kdé již není bolu. Odpočívej blaze!

-| Třeskujé mrazy, pronikající až do kosti za tichého
"4 jasného počasí, obracejí na ruby předpovědi dle theo

nie Falbovy 1 Zeagrovy. Mají též své rozmary. Na př.
(V noci ze dne 7. na S, bylo —-20 stupňů C., v 7 hodin

"ráno — 11: potom do 1 hodin klesala rtuť na — 19

stupňů z v poledne bylo jen — 9. Řada starých i mla
„dých tidl ná namrzlé ušní boltce a opuchlé ruce. Ohla
šuje se. žé dva“ muži zmrzli.. Politování hodná nehoda
vůhla váženého p. ředitele c k. gymnasia Kořínka. Na
schodech v tunelu sklouz! a poranil si ruku. V těch mí
stech se potloukly' pádem na Jedovém povlaku dvě že

-ý. Jedné hospodyní zmrzly tří slepice, ačkoli se domaí
vala. že je slamou dostatečně opatřila protie nejhoršímu.

"Drobné piactvo hyne, protože na sněžné pláni těžko na
(tézti něco k zobu. Bylo by věru žádoucno, aby i nyní
Hebas nepatrnými zbytky občanstvo pamatovalo na

„malé zpěváčky, kteří na jaře se odmění sbíráním škod

"tivého hinyzu. Sletují se do města i havraní hrubozobí,
což jest vždy známením jejich velikého nedostatku. Ale
Co znamenají nesnáze ptacta proti citelnému strádání
chudiny v době uhelné krise“ Na teplejší dny se čeká
Jaku na toužebné vysvobození.

Seznam cen na týdemsím trhu v Hradci králové
idne 3. února 1917. 1 a jetelového semínka červeného
400—410 K, 1 kg: mrkve 60h. křenu 60—80 h. česneku

7 K, 4 kopa: kapusty 12—16 K, drobné zeleniny 1 K.
4 pětilitr cibule 3.00 K. « hl jablek 64 K, 1 pár podsvin
čat 100- 160 K, 1 kůzle 4 K. — Přivezeno bylo: kop:
kapusty 3 a půl, drobné zeleniny 3, kg: jetelového se

«mínka 700, nrkvc 150, křenu 19, česneku 10, hl: cibule 2.
jablek 3, kusů: podsvinčat 215, kůzlat 12.

Na Dobřenickém velkostatku ukradeny drahé řemne
ny 2 mlátiček, stojících v poli pod kolnami a připrave
ných k mlácení. Po pachatelích se pilně pátrá,

Pamatujte na sirotčinec sv. Františka ve Slatina
nech u Chrudimě.

Šest bratří- vojíná vyznamenáno.Pan Jan Petr v
Dobrušce má na vojně 6 synů. Josef jest závodčím. Jan
desátníkem. Dále slouží v poli Václav, Karel, František

" a nejmladší Antonín. Někteří z těchto srdnatých synů
obdrželi již dvoje vyznamenání. Václavovi se dostalo
také osobní pochyaly ed velitele.

Nové Hrady u Vys. Mýta. Dne 29. ledna zemřel na
zdejší taře vdp. Víclav Konecký, c. k. gytmn. profesor
v. v. Zesnulý narodil sc 4. dubna 1841 v Golč. Jeníkově.
Po svém vysvěcení na kněze r. 1866 stal se kaplanem
v král. věn. městě Paličce, později byl kaplanem v Solo
piskách u Kutné Hory, až byi jmenován profesorem pro
c. k. gymnasium v Chrudimí. kdež po několik roků se
zdarem působil a osvědčil se i na poli splsovatelském.
Napsat duchovní exorty pro studenty a ještě jiné dvě
knihy. Zhynul srdeční mrtvicí, která učinila konec ži
votu jeho. Posledních několil. roků byt duch jeho poně
kud zakalen občas psychosou. ačkoliv přes to býval to

milý a dobrý pán. Ve vojně začalo feho kněžské půso
bení, a za trvající vojny zavolal sl jej na věčnost Pán
Bůh.

Jestbořice. V první neděli jednovou zavítal k nám
nový náš duchovní správce dp. farář Jan Šimberský,
dlouholetý kaplan jičínský, uvítán byv slavně celou o
sadou. Na den Hromnic konale se slavnost instalační.
Slavnostní akt předsevzal vsdp. vikář střídnictví chru
dimského Alols Broul, děkan heřmanoměstecký a za
asistence duchovenstva v průvodu školní mládeže u
vedi nového p. faráře za hlaholn všech zvonů, které se

"snad již naposled rozezvučely, do chrámu Páně, kde
přečten byl dekret presentační dp. administrátorem Tře
bosickým za p. patrona Em. Kokeše, jenž se omluvil,

byv odvolán telegraficky v důležitézáležitosti. Pastýt
skě fit Jého Fxcelence přečetivláp. prolesor Jos. Čer
ný z Jičína. Pří cdevzdání klíčů chrámových promkyvil

vřele k nóvému p. faráři a osadaikům vidp. vikář. Po
sTe Denm« následovalo Instalační kázání, které proslo-|
vif vdp. Stanislav Kordale, polní kurát královéhradecký.
Nato instaland celebroval slavnon mši sv., při ntž účín
kova! zpěvácký spolek s hudbou chrámovou. Požehná
ním N. Svátosti slavnost vzácná ukončena. Novému na
šemu p. faráři přejeme, aby cítil se mezi námi spokoje
ným, aby vzájemná důvěra zpříjemníla mu působení je
ho mezi námi na dlouhá léta.

Předběžné upozornění
pp. abonentům a inserentům.

Za nynější veliké krise v průmyslu pa
pírnickém marně se knihtiskárna namábala
již dávno před vyčerpáním zásoby, aby nový
papír na náš list obdržela aspoň v těchto
dnech. Obmezení výroby a překážky do.
pravní tisní tak, že dučasně jsme nucení
časopis vydávati od příštího čisla ve for.
mátu jiném, dle něhož nutno upraviti i formu
insertů. Doufáme však, že náprava bude
zjednána brzy. .

Na ochranu klíčícího života. Ve velké
místodržitelství konala se v neděli dopoledne za před
sednictví J. Exc. p. místodržitele hr. Coudenhova četně
navštívená anketa, která zabývala se velikým kuhkur
nim zlem, ubýváním porodů. Jeho Excel. p. místodrži
tel uvedl, že počet porodů v Čechách od osmdesáti let
rychle klesá. V race 1881 obnášel počet porodů v Če
chách 37-.40.3 z 1000 obyvatel a v roce 1912 kiesnub na
29.3 až 24.5. Timto kulterním zlem jsou obě nárdonosti
stejné postiženy, Křivka, znázorňující úbytek porodů v
průmyslových ckresich, je rovnoběžná s křivkou v o

kresích čistě zemědělských. Je jisto, že každý, kdo s |
věcí Inu se obírá, konstatuit. že ethická mravnost ženy,
vokud se týče mateřství. čím dále tím vice klesá, že
potratů zločimnou rukou uměle- způsobených přibývá a
že řemeslný zločin tent» získal si vstup do veřejného
usku ve lormě inserátů, které lákají způsobem zřejmě
nabígejícím se k provedení činů, jež jsou v odporu s
trestním zákonníkem. . Prof, dr. Dittrich podal po té po
drobnou zprávu © svém návrhu. Navrhl řadu menších
výborů, které by podaly se práce z různých hledisk.
Na podrobné a jasné vývody páně navrhovatelovy ná
sledovala velice živá a vděčná rozprava. Nato usnesla
se anketa, oby zřízeny by'v tř výbory: I. pro lékařské
otázky, 2. pro právnícké otázky a 3. do výboru pro li
dové blahu a otázky politické.

' Obyvatelstvo velké Prahy. u jeho dorost. Dle výka
zu Pražské statistické kanceláře bylo ke dni 31. prosin
ce lýi6 v Praze a spojených obcích Karkině, Smíchově,
Žižkově, Král. Vinohradech a ve Vršovicích celkem
453.777 obyvatelů. due 31. prosince 1915 bylo vykázáno
445.703 obyvatelů, Počet mužů posádky se tentokráte
neuvádí. V jednotlivých částech města jeví se počet u
byvatelů takto: Staré město 33.359 (31. prosince 1915
bylo 33.467). hořejší Nové město 56.382 (55.459), dolejší

Nové město 18.517 (17.993), Malá Strana 19.377 (19.445), ,
král, Hradčany 6278 (6108), Josefov 4833 (3717), král.
Vyšehrad 5445 (5090), Holešovice-Bubny 42.755 (40.665), |
Libeň 27.313 (27.306), celkem v Praze 213.259 (209.250). '

V Karlíně 22.714 (22.516), na Smíchově 50.516 (49.972).
na Král. Vinohradech 76.270 (73.194), ve Vršovicích 26.976 :
(27.118), v Žižkově 64.042 (66.653). — Tytéž „Národní '
Listy«, které uvedenou stafistiku uveřejňují, sdělují ma
jiném místě: Dle tabulek. které sestavil inspektor K.
Bolina, je patrný v Praze rapidní úpadek plodnosti. Tak
v Holešovicích narodilo se před 20 lety za rok 1100 dětí.

Za poslední tři válečná léta však již jen 642 :420 :422. |
l

|

Ale od tohoto počtu mus! se pro loňský rok odpočítati |
133 dětí, zrazených v tamním útulku, kam isou přijímá
ny rodičky z celého pražského obvodu. Dle toho pak
narodilo se v Holešovicích loni jen 289 dětí. Ještě horší
poměry jsou v Libni. Kobylisích a přifařené části Žižko
va. kde se narodilo r. 1897 920 dětí. r. 1901 995 dětí.
r. 1914 680 dětí, r. 1915 439 dětí, ale v r. 1916 již jen 263

dětí. Na Vyšehradě. který má přece přes 5000 obyva
telů, narodil) se loni všeho všudy 26 dětí, čili něco přes i
půl procenta. Za to tím hrozivější jest stoupání úmrtnosti |
v Praze, které všude již převyšuje počet novorozených '
o 10 procent. Jak populace ubývá, je nejlépe viděti z
těchto cifer: r. 1913 5346 dětí, r. 1914 5326 dětí, r. 1915
4353 dětí a r. 1916 3227 dětí. Ale 2094 dítek z fohoto
počtu narodilo se v zemské porodnici, takže počet dětí
z pražských matek narozených je mnohem menší. než
nahoře uvedeno. -—-Tyto číslice volají po nejúčínnější
akci prati ubývání porodů. Víme sice, že za dnešních
poměrů bude obtížna čelMirychle tomuto sociálnénu zje
vu prostředky účinnými, lečpřece jen mu čeleno býti
musí! — Jakkoli tedy porodů ubývá hrozivou měrou.
pačet obyvatelstva klesl jenom nepatrně. Ti, kteří ode
šli na vojnu, po svém návratu proti roku 1915 počet ob
čanstva ještě silně rozmnoží. Ze statistiky patrno, že
se úpadkové obyvatelstvo velkoměstské silně doplňuje
přílivem zdravého -obyvatelstva venkovského, které ne
má nazbyt lékařů, nemocnic a zdravotnických vědomo

ráťostným poměrům, jsou tam dlouhé řady i divokých

né slovo i stísněné poměry hmotné, ale přece ne tolfk
rozhodující, aby dorost vymíira) tak rychle, Patrno,*ža.

: k zabezpečení silného a Četného potomstva naprosto
nestačí nejdůmysinější hygiena, že jest také potřebí
silné vůle a obětavosti u těch, kteří mají o svou drobo
tinu pečovati a zachovati domácí krb neporušený.

Obsah 1. čísla brněnské »Hlidky«. P. Vychodil,.K
theologil Aristotelově, — Václav Kubíček, Z dějin mé
sta Loštic. — Aug. Neumann, Neznámá statuta moravská
z 15, stoletl. — Jan Tenora, Účast kardinála Dietrich
štejna za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolers
N. r. 1608. -- Ze života uprchlíků, vojenských zajatců
a rekonvalescentů. 1. (Vl.) -— Posudky. — Rozhled ná
boženský, vědecký a umělecký, vychovatelský, hospo
dářský, politický a vojenský. Příloha: P. Vychodil.
Z doby Sušilový.

Zlatá kniha českých domácností. Hospodářský ka
lendář. Jest nepostrádatelnou příručkou, která nesmí
chyběti v žádné domácnosti. | Přehled. sestavena u
svědčenými autory dr. Č. Zibrtem, Fr. J. Srbkem, MUDr,
a PhDr. K. Zitke:n a A. Desensym. Z obsahu vyjímáme:
Staročeské lidové pranostiky. O pravidlech a pozorová

ní povětrnosti. Měsíční hospodářský —kalendář. Běžné
choroby a domácí pomoc. O nejrychlejší pomoci. při
náhlém ochuravční dobytka domácího. Jak se titulovali
u nás jindy a jak se tituluje dnes. Kniha vkusně uprave
ná a za cenu K 2.7) poštou. váz. výtisk K 5.20, širším
vrstvám přístupna. Můžeme dílko toto vřele doporučiti.

Za obnos předem poukázaný zasHá knihkupectví Česko
slovanské akcinvé tiskárny v Praze I.. Spálená ul.
č. 15.

Výkonnost lidského srdce. Srdce bije za
minutu u novorozeněte 120-,u pětiletého dítěte
100-, u dospělého 70krát za minutu. Za 70 let
lidského života tedy celkem asi 2600milionkrát.
Komora lidského srdce obsahuje 75 em*, obě
dohromady 150 em*. Tolik projde srdcem při
jednom úderu. Počítáme-li průměrem 81 úderů
v minutě, dostaneme za půl hodiny 8lkrát
30krát 150 rovná se 364500 cm", čili okrouhle
365 Jitrů krve projde lidským srdcem průměrně
za půl hodiny. To rovná se za hodinu práci,
které jest třeba ku zvednutí 1 tisíce kg do výše

1 m. Veškeré krvo v normálním lidském tělejest toliko 5 litrů.
Všelicos. Německý »Volksrat« jeví snahu, aby se

v Terstu zřídila německá c. k. námořní škola, dále tři
německé obchodní školy. oby Němci v budoucnosti 0
vládli obchodně-námořní ruch na Jaderském moři — |
v Anglii bude zavedena v nejbližší době soustava list
ků životních spotřeb. Již se vyrábějí z nedostatku
kůže hnací femeny z ocele. Jsou to ocelové pásy, tlusté
nejvýše 6 1mmua Jružné, V Hodonině se stalo třinácti
leté děvče maminkou zdravého chlapečka. Tatíkem jest
sedmnáctiletý studení. Krakovská | policie odkryla
značně rozšířený tajný obchod tabákem. Někteří trafi
kanti prodávali jenom nepatrnou část státního příělu
obecenstvu; většinu přenechávali za zvýšené ceny po
koutním obchodníkůu. kteří zanášeli tabák za hranice.

Známí francouzský sachař August Rodine, který

před lety navštívil i Ceehy, těžce ochuravěl. Jest mu
72 Jet. lento muž, který si získal slávu světovou, byř
velikým obdivovatelem přírody. Řekl. že umění lidské
nikdy přírody nepredstihne. Uznal. že v ni vládne da
leko bystřejší rozum, než jak“ mají lidé. Známo jest též,
jak velikou úcín jeví k stavbám gotiokých katedrál.

lik dělníků bylo zubite, jiní těžce ronění. - Papež usi
luje dále Iouževnatě o smír národů, ale jest při veřej

Obě strany válčicí žár
Kvě zpytují. zdáli si pečíné neutrálně, zdali se joho
politika nechýlí k prospěchu strany jedné na úkor tábora
druhého. - Když na zedněřském sjezdu v Paříži bylo
konstatováno, že (ivřdohoda bojuje za vítězství zed
nářských idei, právem franceuzský list -Libre Parole«
vyslovil úžas nad tím, že by synové katolických matek
měli mříti k víli podpoře plánů nevěreckých spiklenců.

Učitelstvu moravskému celkově povolena na přídav
ky sum 2350000 K, caž znamená průměrně asi 200 K
na osobu. Redaktor Kitulických -Slováckých Novin.
Alois. Dostál byl vyznunenán za vynikající statečnost
před nepřítelem železným Křížem na válečné stuze. —

Hlasu: tyto objevy a dohady: I

Aci 140 záhad a slov „RKcho jest definitivně vysvětleno

1 doloženo dialekty. 2. Básník RKého byl podledokhuýdň nade vši pochybnost rodem Moravan a to Lach.

Působil na Královéhradecku, nejspíše v Králové Dvoře:
4. Tan apostrofoval -Miletinské lesy“ a složil Beneše
1 jiné básně, 5. Pak úřadoval jako notarius publicus u
cůdy brněnské a zapisoval Půhony od r. 1405—1410 po

prvé česky (místo latinsky) 2 užil v nich mnoho rem'
niscencí zejména 7 Jarosktva. jehož jest patrně sám
sklůdatelen. 6. Jisnék —Jaroslava bezpochyby napsal
celý KX. 7. kKý byl podle tohr složen asi v době od r.
1370--1410. Sluší vřeje vítati soustředění českých
stran i ve Slezsku. Zástupvové sešli se 5. úmora v Opa
vě. Všecka usnesení přijala jednomyslně. Zvolen spo
lečný pracovní výhor. Osm synů na vojně mají man
želé Tomáš a Terezie l3ílých z Tábora. — Bývalý dě
kan strážovský Martin Mástko, který zemřel 5. ledna
v Klatovech. odkázal pražskému ústavu pro hfuchoně
mé na Smíchově 4000 K. -- V archangelském přístavu
došlo k novému výbuchu dne 26. ledna. Požár způsobil
veliké Skody na budovách. nádraží i m několika skla
dištích. Poškozeno bylo několik parníků, +Čelhuskin«
byt zničen, Zraněno 344 osob, jiné byly zabity. — Z Ha



Akuckova podniku v Berlíně byli zapůlčení 3 sloni k
"ýepravě rotačního papiru z Anhaltského nádraží do ti
skárny »Berliner Tageblattu-. — Po obou stranách do
brudžské hranice rumunsko-Lulharské od nepamětných
dob žije svérázné obyvatelstvo v primitivních podzem
nich příbytcích. Tedy jeskynní obyvatelstvo. Územi to
jes! chudé na stavební materiál, postrádá úplně lesů.
Odtud tedy penioc z nouze. - Sedmnáctiletému Aloiso
vi Hoppovi z Olomouce předpovídala tamější kartářka
tak hrozné věci. že se stal trudnormyslným a konečně
ranon z revolveru se usnirtil. -- Policistky v Prostějo
vě se objevily minulý týden. Nosí dlouhý plášť, černou

čepici koženou a červenobílou pásku na rukávě. -— V
úterý ráno vypukl v truhlářské dílně Musilově v Praze
oheň, při kterém majitel Ant. Schiůtz se udusit — Pi
venky jsou zavedeny v celém Bavorsku. — Petrolejová
ležiska byla objevena v Taufkirchenu v Horních Ra
kousích. -- Několik uherských papíren hotovi pánské
oděvy z papíru. — Za jediný rok kníž.-schwarzenberský
baštýř Maršálek zhubil 62n ondater, čímž prospěl zmač
mě zabezpečení hrází velikých rybníků v jižních Če
chách.
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Apoštolét sv. Cyrila a Methods. Pořádají dr. A
Stojan a A. Jašek. Ročník 7.. číslo 9. a 10. Roční před
platné 2 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
křesťanské charity. Řídí A. Hofímarm. Ročník 13. čís.
1. Roční předplatné 2.40 K v administraci na Král. Vi
nohradech.

Vychovatelské listy. Řídí dr. Jos. Kratochvíl. Ná
kladem Matice Cyril.-Methaud. v Olomouci. Ročaík 17.,
číslo 1. Roční předplatné 10 K zasíká se administraci v

[amArcha. Orgán Družiny lsterární a umělecké. Vydává

£ Dostál Lutinov v Prostějově 1. dne každého měsíce.Ročník V.. číslo I. Předpláci se na rok 7 K.
| Malomocenství. Napsal dr. F. Tlustý. — O malomo
enstvé a malomocných. Napsal St. Vomela. Lidových

| izprav. lékařských číslo 138. Cena £ K. Nákladem J.Otty v Praze.

» Veprospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

kupnípramcmv Balomnu volba náěj a jší

kol poramalů
Čechách, c. a k. dvorního dodavat-le

osefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.
2 usnávacíchreferencía odporučení.—

úskové„oeasíky, rozpočty, vzory 6 hotovézbožívýběrn frank
Bez velkoměatské redie ve vlastuích dílnách a

důmech, levné pracovní síly na venkově, dímů levnější
way aš o 309, neš všude indo,
Jubil. 100Jet. trvámí a40lot. vlastníčinnosti.

Adresování vždy doslovné ne vyprošuje.

AAAAAÁAAÁAAAAAAAA

OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

mydlář v Hradci Králové (na podsíni).

VYYYVYVYVYVYVYVY

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i

zemských.

Cetná uzmání zvláštěz krabů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

|

Též na splátky bez zvýšení oen!
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Vč ň a příručí
přijme se do železářského obchodu. — Bližší,

sdělí Jan Uher v Hradci Králové.

OKOIOAODEANOHOAOOM |

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
odborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty,nákresy nebceníky franko.

NEBOHEM NOAA

Cizo

©9000000000000009000009
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudia Syn
(protokolovaná firma)

v | hlonném nad Orlicí (v Čechách)
(bra P.J. Neškudly, faráře ve Výpraohticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčin:.
Cenníky,vzorkyi rouchahotovánaukázku

se na po ( tranko zašlou.

Teri byl
na nábřeží Eliščině (II. patro) o 4 pokojích

a předpokojem, dvěma vchody, podkrovní svět
nicí a příslušenstvím, hodící se nejen co sou
kromý byt ale zejména pro lékaře neb za
kancelář, lze od 1. května neb i dříve prona

Červený, Eliščino nábřeží čís. 302. zde.
Voledůstojnému

duchovenstvu a
olavným patronátním
úřadům+orolujesidepo
vraějti veškeré kostelní nádeby s
ašiní a to: monstrance,kalichy,

olbáře,nádobky,paténky,paolškály.evícny, lampy, aditalníce „kropeaky

nád. své vlastní výroby, předpgůmerkovnim vyhovující. slané

poal m, v původníiatenaio
i slatía otříbříneboprotido

platku za nové čňuje. Hetove

předměty neb výkresy zasílá nenásku franko bes sávaznosti koupě,
Vše20posílá poovšenné| Prám rušní

sedbevýchslatýcha siřídrných blenotů,jako: kotiuů,.
madonsk,křišků, protýnků, náramků atd. s Notářské
protony, tabatérky. jídelní náčiní se stříbrapravého

čínského vědy na skladě.
Stare ulete, alříbro adrahobamybupujs sa vojvydšímj

JAN STANĚK,
Praha-[.-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.

kud onoleee. k. semskéhoúrosiníhosoudu.

na pohřbu vidp.,

potřeb.

Jménem příbuzných:

| Josef Kubišta,
! pekař a obchodník v Turnově,

| profesor c. k. stát. reálky v Olomouci,

Marie Kašparová,
7 aymovcía neteř.

Za duchovní správu:

Joset Kava, Fr. Šíp,
kaplaní.
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úspěchy Němcům zvláště na moři.Němee
té ponorky učinili v loďstvu cizím tak
veliké mezery, že čtyřdoheda jest poma
tena. Ale i na souši konstatuje válečná
kronika zdar četných podniků armád cen
trálních mocností.

Na rumunské frontě jeví se tlak vel
šých ruských ail v údolí Oitozekém,cassi
naském a na Susitě. Na dolním Seretu
menší boje, na Dunaji

nikli spojenci výpady na Dvině, u Kisě

Haliči jižně od města Halioze.
Na jihu na přímořskémbojišti propukla

občas živá dělostřelba, v jížním úseku
krasské planiny a ve vipavském údolí.
I s tyrolské fronty hlášeny jsou úspěchy
našich. Dle zpráv italského tisku mají
v Ktalii strach před útokem ústředních
moeností.

jemci nepřátelského postavení v oblouku

ky Černé, východně od Parolové.a
dané velikou činnost, neustávajíce v útocích;
o Francouzích jakoby nebylo sleobu.

Wilsonova, aby se neutrálové postavili

vysněla zatím na prázdno; neutrálové po
dali zatím protest proti zustření ponorkové

bude prý nucena učiniti taková hospodář

Politický přehled.
Ministerská rada konala se dne 18. ú

Martinice, který jest nemocen, byli přítomni
| všichni ministři. Jednalo se o prostředofoh

k odklizení uhelné nouze.

(© Německý cisař Vilém byl návštěvou
| re Vídni, aby oplatil nedávnou návštěvu

| olsaře Karla ve hlavním stanu německém.O-parlamentu rakouském uvažuje Ar

, že táž není volna, protože je v zajetí Ně
' mecku-národního svazu a poněvadě tento
. pracuje proti svolání.

obstruována, aniž by se shromáždila; neboť
čím jíným je jednání Německo-národního
svazu než obstrukol proti říšské radě?

V uberské posl. sněmovně minister.
předseda hr. Tisza přímo odmítl návrh

: všem vojákům, starším 20 roků. Pozorue tentokráte byla v parlamenté
vládní strana ve velmi skrovném počtu.
Při hlasování bylo proti návrhu 132, pro
návrh 75 poslanců.

| všichni rozumní lidé, že všechny otátky,
i když by se jednotlivcům jevily důležitěj

| Šími, odsune do pozadí a spokojí se tím,

aby vojsko i lid zásobila prostředky k ži, vobytí. Otázka vyživovací jest nejdůleži
tější, ježto musí býti řešena pro delší dobu.
Zvláštní postavení Haliče, úprava otázky

Náladu vládních kruhů severoamerických
ttumočí státní tajemník americký Lansing,
který netají, že Amerika stojí
válkou, že však je všeobecná naděje, že
somě zůstane ušetřena zasažení do války.

mír. Následkem zostření války ponorkové

ježto vláda neposkytuje ani průvodu, ani
děl a

ských přístavů per většinou zastavena0 výsledcích zostřené války pomor
kové píše pařížský Figaro. Dle něho od
1. do 10. t. m. potopeno bylo celkem 58
obchodních lodí spojeneckých a 32 obchod
ních lodí neutrálních. V seznamu tom není
mnoho lodí, jichž ztráty oznámil jiný fran
couzský tisk.

odpočívati, a to tak dlouho, aš nesrovna
telně důležitější otázka chleba bude uspořá

Polovzdělanci.

stí. Muž, který nabyl vzdělání jenom na o
becné škole, aspoň zachovává skromnost a
neplete se do toho, co vysoko přečnívá jeho

' obzor. Polovzdělanec však reklamuje pro
sebe práva všude, dovoluje si hovořiti a po
učovati o všem možném, veliké trhliny ve
svém vědění snaží se zalepiti nadšeným kra
sořečnictvím, papouškováním vět, jimž sám
dobře: nerozumí atd.

NEK 

X

Z tábora polovzdělanců rekrutují se houf
. ně fanatičtí demagogové, kteří sice dovedou

práci mužů osvícených, odborně vzdělaných
kaziti, ale sami positivní blahodárné práce
nesvedou. Kritika — toť to čarovné slovo,
které dodává i lidem zcela neumělým zdání
učenosti, opravdovosti. Posudky, kárná slo

« va — toť nejpohodlnější cesta k významné
mu postavení mezi prostoduchými. Kolik ve
likých prací dokončených jest bez chyby?
A jsou-li aspoň chybičky, nedouk nastavuje
ucho hned sem hned tam, aby uslyšel od u
čenějších, kde jest jaká slabina. Pak ke sly

kolik vtipů a stává se hrdinou dne.
Málokdo nyní klade mládeži na srdce, že

je potřebí důkladného učení nazpaměť, že pou
hé pochopení vysvětlované látky daleko ne
stačí. Kdo se na př. na gymnasiu učil dějepi
Su jen povrchně, myslí, že v pozdějších le

problém. Ale — tu se mu pletou jména, roky,

kový přehled v mysli mu schází, k tomu ani
při bedlivém používání různých příruček ne
chápe dobře vztahu příslušného zjevu k ji
ným událostem v národě, nechápe poměru

šlí »na přeskáčku«. A kdyby ho někdo požá
dal, aby opakoval hlavní své vývody ústně

polovzdělanec znovu v rozpacích. Plete si

Moderní mládež učí se dříve kritisovati,
než nabude širšího přehledu. Dříve než si
osvojí nejpotřebnější abecedu z dějepisných
schopností, upíná svůj zřetel na některé vý
seky z dějin, markýruje horlivost anebo
mravní rozhořčení, ale skutečná základna 0
noho dějství jí před očima mizí. Takovým

: způsobem docházelo k pověstným husiadám;
mladíci se rozpalovali nadšením i hněvem.
ale o době Karlově, která podmiňovala další

, zjevy, věděli ná nejvýš tolik, co lze vtěsnati
« nejvýš na tři stránky obyčejné knihy.

Napřed tedy důkladně poznávat, pevně v
hlavě vědomosti podržeti — a pak teprve

, činiti vývody, pronášeti posudky. Školství se
v Čechách rozvětvovalo do veliké šíře ni

koli k vůli výchově kritiků, ale k tomu, aby
hlavy byly -obohaceny vědomostmi solidní
mi a aby byly schopny samostatného úsud
ku a tvoření po srovnání fakt zaručených a
výmluvných.

| Nyní konečně se začíná na ledabylost a
: mělkost našeho inteligentního dorostu pouka
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Expssitury

a v >Nár. Listech< na základě četných zku
eností praví: >Nabyl jsem přesvědčení, že
luševní úroveň většiny dnešních abiturientů
z hanebně nizká.« Uvádí některé příklady z
tolokvií s absolventy gymnasia. Tázal se
ednoho, kdy a kým vymřeli Přemyslovci.
—Odpověď: »Roku 1306, zdá se mi, Václa
rem.« A kde se stala ta osudná událost?
V Mladé Boleslavi.« — Když mu Svítil po
pvítil,žeiStarouBoleslavsi pletes Mladou,
xdvětil nadějný jinoch nedbale, že se dějepisu
nerad učil, to že je vůbec pitomost. Prý
»každý si udělá dějepis, jaký chce«. (Ovšem
akový mladík jeví při spřádání dějepisných
vláken volnost výsadní, kromobyčejnou. Ale
běda tomu, kdo by ho káral z nevlastenec
ví za to, že se nerad učil historii rodné
země!)

Když se ho ptal Svítil, v kterých zemních
bydlí Slovinci, mládenec zapomněl na Kraň
sko a Lublaň. — Co ví o uherských Slová
cích? >Je jich přes milion duší, z historie je
jich nevím nic.« Co četl od Vrchlického?
»Nějaká dramata. Básní jsem vůbec nečetl.
To nikdo nečte, protože tomu nikdo neroz
umíle Svítil dodává: >Jak mi bylo stydno,
když mi téhož dne polští kolegové mého
mladistvého krajana celé půldne zpaměti re
citovali verše Mickiewicze a Slowackiho!«
Co zná od Svatopluka Čecha? »Živsu, Dag
mar a ty Výlety.« Ale při bedlivějším zkou
mání se ukázalo,že abiturient lhal, žečetl
pouze »obsahy« těchto děl, pořízené horli
vějším kolegou. Co četl od Jiráska? Mladík
ničí a mlčí. Naposled, aby se vybavil z trap
ných rozpaků, praví, že Četl »>Temno<. Na

(E
FEUILLETON.

V Zvony.
V lednu r. 1566 bylo v Praze veliké po

zdvižení mezi zvoníky strany pod obojí. Těž
ká žaloba byla podána do konsistoře utrakvi
stické na krejčího Václava Čeřena. Však bylo
také proč se hněvati. Prý právě před nešpo
rem dával hospodář poctu zvoníku Václavo
vi od Týnského kostela. A tu Čeřen urážli
vě sekl: >Co mu máš dávati? Však zvoníci
mají cech a jednu živnost s katem.«

Stručná žaloba neučinila dosti moudrými
konsistorní pány. Jak mohlo dojíti k urážce
tak hrozné? Pátrali, »nebylo-li jest to pro
mluveno z vožralství neb z žertu.« Doložili
rozšatně, že >kdyby z žertu to řekl, že také
jiné.< — Nyní vycházelo na jevo, že Čeřen
tvrdil, jak chtěl pronésti vtip: »Však musíte
tomu rozuměti, že jest toho (ten) rozdíl, že
kat provazem táhne nahoru a zvoník dolů.«

Nepomohla omluva. Rozhněvaní zvoníci
honili troufalce k soudu, stíhali ho půldruhého
měsíce tak, až Čeřen »pro Pána Boha pro
sil, aby se s ním smluvili.«

Vždyť v tehdejších časech bylo zvonictví
povoláním velice čestným, výsadním; o tuto
službu kostelní se svářili 'sami inteligenti.
Rektorové škol (často i klerikové) byli zvo

né. Rektor leckdes hleděl vyhověti své po
vimnosti tím. že posílal zvonit žáky. Ale dů

ň "2 JE » “
dá Já ě

další dotaz řekl, že četl tento historický 0
braz v knize, A kdy? >Už loni před maturi
toul« To by tedy bývalo už r. 1914, kdy ©
>Temno« v samostatné knize ještě — nevy- |
šlo! Jinoch četl v novinách inserty, odporu
čující čerstvé vydání, zapamatoval si titul
knihy se jménem autorovým — a to byla ce
lá jeho četba >Temna«. Svítil praví: »Nevy
četl jsem mu. že si zalhal, ale bylo mi nevý
slovně trpko. Absolvent školy, jejíž zřízení
platilo svého času za politickou vymoženost,
z celého obsáhlého pokladu Jiráskovy tvorby
zná jenom název jediné knihy a to ještě jen
náhodně z novinářského insertut« — Co četl
od V. Raise? >Mládenec se rozmýšlí a pak:
>Jednu knížku jsem četl, ale už se nepamatu
ju.« Co od Zeyera a Nerudy? »Nic.« Co na
psal Winter? »Král Václav.« Podobných ne
japných odnovědí dal polovzdělanec více.

Jindy ar. Svítil tázal se abilurienta reál
ky, od koho jest »Noc na Karlštejně«, Prý od
»Šambergra«, Kdo to jest Jaroslav Kvapil?
»Nevím.« Co četl od Jiráska? »Malostranské
povídky«. Co od Čecha, Zeyera, Raise, Něm
cové, Světlé? >Nic.«Jaké zná moravské ve
likány národa? (Jinoch byt z Moravy.) Po
dlouhém vzpomínání jmenoval Komenského.
Které české opery viděl a slyšel v Brně?
Hubičku a Psohlavce od Smetany. Od koho
je >Noc na Karlštejně<? Taky od Smetany.

Oktaván z gymnasia jihočeského nevěděl,
k jak obrovskému zjevu v evropské politice
došlo r. 1526. Kde bydlí Slovinci? >V již
ním Štyrsku.« Na Krajinu si vzpomněl po del
ších rozpacích. Palacký dle tohotooktavána
sepsal >Děje města Prahy«. Zná-li některého
slováckého spisovatele? Jinoch mlčí. Co ví
—. O
chod bral sání Kde prodlením doby výhrad
ní právo rektorovo mdlelo anebo pominulo,
hlásili se správcové školní často o zvonictví
sami. Na př. r. 1591Erazim Pardubský, správ
ce školy v Bělé, psal konšelům: »Co se tkne
zvonu velikého, jsa kolikrát nabádán od pa-.
na faráře, když ním má zvoněno býti, že se
zanedbává; jestli možné, poněvadž prve to
bylo, že správcové školní takový zvon s ji
nými zvony pod správou svou sněli,žádám
toho také užiti a kdy toho potřeba, že zvo
něno býti má, toho nezanedbávati připoví
dám.« Tedy Pardubský stál o zvonictví vé
lice. Naproti tomu zase Baltasar Perlagius
Slovák nechtěl r. 1602 přijmouti místo v
Králové Dvoře, jelikož >tam práce zvonická
jest a za tou příčinou žákovstvo se tam ne
drží.< Toto odmítnutí vzbudilo velikou nevoli
rektora utrakvistické university pražské mi
stra Bystřického z Bochova. Bystřický psal
děkanovi mladoboleslavskému hněvivě, že
jsou ti kandidáti správcovství školního roz
mazaní, nestydatí; do Dvora prý byli posí

——

láni mužové učení a zdržovali se tam dlouhý
čas jako bakaláři, až nabyvše mistrovské
hodnosti, stávali se profesory universitními.
»Tento pak homuncio (človíček), pidimužíček,
chtěl by hned lítati, an mu ještě křídla ne
zrostla.< Universitní rektor měl právo k po

ností utrakvistického učitelstva, spolurozho
doval o obsazení školních štací.

Tedy zvoněníani tehdy nebylozaměstná
ním“ nízkým, jak patrno z kárání učeného

'

A OA kb
o Růženě Svobodové? Je to moravská ma

světla hudebního pouze Smetanu. Podobné
byly odpovědi jiné,

Takové slabiny shledal dr. Svítil ještě v
řadě dalších kolokvií. Své zkušenosti provází
těmito slovy: >Namítne-li se mi, že jsem Se
patrně setkal jen s politování hodnými vý
jimkami, odpovím, že ani výjimečně nemá
středoškolský abiturient prozraditi vědomosti
tak mizerné. Ostatně nevěřím, že by náhěda
byla tak vyběračná a posílala mi do cesty
jen ty nejchatrnější mozečky. Všechny moje
zkušenosti, načerpané za půltřetího roku den
ních styků s abiturienty středoškolskými, u
tvrdily ve mně přesvědčení o pravdě thése
Thomayerovy, že do středních škol tlačí se
mnoho mdividuí, která svou duševní potencí
tam dokonce nenáležejí, čemuž taky nasvěd
čuje fenomenální událost, že nedávno u j'no
cha, který šťastně přebředl celé gymnasium
i s maturitou, povolanými odborníky úředně
zjištěna byla vrozená slabomyslnost. Dále.,
jsem přesvědčen,že pěstování národní líte
ratury nepotkává se s takovým výsledkém,
jakého pro rozvoj národního uvědomění ne
zbytně je zapotřebí. A soudím, že není zby
tečným, upozorniti na to kruhy povolané i
širokou veřejnost.«

Na špatnou průpravu abiturientů ke stůdi
(m vysokoškolským stýskali universitní pro
fesoři už dříve. Ale neodvažovali se seknou'i
přímo do kořenů takového truchlivého zjevu.
Stavěla se střední škola za školou; —mladí
pedagogové honili se za lacinou popularitou
přílišnou shovívavosti a více leckde kritiso
vali než učili. Takovým způsobem podkopá

(O
muže. Ale jest jisto, že zvonici v XIV. stoleti
byli vážení ještě více. V právech Brikcího
jsou slova řádu z r. 1355: »Zvoníky učené a
ne lejky (laiky) mějte, kteří by zpívati neb
čísti uměli< — Tam, kde nezvonil sám rek
tor, zjednával si zvonfka farář. Jinde navrhli
konšelé faráři terno, kněz pak si vybral dle
libosti, Farářovými »náchlebníky« (kteří do
stávali stravu na faře) byl mimo kaplana, u
čitelů a varhaníka i zvoník. K tomu dostával
zvoník některé podary při křtu, úvodu, svat
bě, pohřbech. Něco si vydělal i koledováním
o vánocích.

Zvonařstvím se zaměstnávaly s počátku
kláštery — zvláště benediktinské. Benedik
tini vysílali ze svých řad i zvonaře kočovné.
Teprve v XIII století, kdy zmohutněla sdru
žení konvářů a vůbec kovoliiců světských.
do oboru jejich působnosti vstupovali | svět

letí XIV. zdatně, Ale nezemdlelo ani po hu
sitské válce. Naopak v II. polovici stoleti XV.
vyspělo k svému vrcholu a udrželo se m
znamenité výši až do počátku století XVI.
Pracovalo se v četných proslulých hutích
pražských, v Hradci Králové. Rakovníce.
MI. Boleslavi a jinde. Potom však zvonařská
Živnost dostávala se do rukoupřistěhovalci:

Za války husitské Táboři nepotřeboval!
zvonoviny k účelům válečným, ale kazisvět
ská vášeň jejich zvonům pokoje nedala. Zv©
ny rozbíjeli a materiál prodávali do ciziny.

Nedlouho nato již se užívalo zvonoviný
leckde .k účelům válečným. Na př.kurfii



vali půdu pedagogům starším, svědomitým,
kleří ovšem vědělitaké dobře, že se příl
nezkušené mládeži nezavděčí důraznými žá
dostmi, aby studenti plnili řádně svou povin
nost. A universitní učenci? Piuli namnoze S
moderním proudem. Když s abiturienty .Jso
lokvovali, cítili, že sé jimi dělá nedobře, do
hlavy vstupovala horkost. Přes to však ne
doukům dávali známky pěkné. Podle toho
kpltura pokračovala, Kdokoli se ozval proti
mělkým pozérům (ať učícím či učeným),
hned.proti němu hřměly hlasy, že vlasině
uřáží osvětu.a pokrok, že se snaží na ruce
svobodných myslitelů vhoditi nesnesitelná
zpátečnická pouta. m

„© Rozmanitosti.
| Pražský 28. pluk upsal na V. válečnou

půjčku přes půldruha milionu korun. — Pro
tektorství
vzal Jeho Em. kardinál Skrbenský a věnoval

1917 bylo tomu 130 let, kdy se narod:| šle
chetný buditel českého národa kněz V. Krol
mus, který se pilně zabýval
starožitnostech a byl lidovědeckým spisova
telem. — Plzeňský katolický týdeník »Český
západ« byl dne 6. t. m. c. k. okresním hejt
manstvím zastaven na dobu šesti měsíců. Vy
davatelstvo se odvolalo proti tomuto výmě

fu a Současně učinilo opatření, aby dosavad

Čechů, stařičký kapucín P. Kašpar Jurásek,
. těžce onemocněl. — Virtuos Fr.

byl pozván. do Cařihradu a bude hráti před
sultánem. — Část obrovského poloostrova

Kamčatky při silném zemětřesení byla za
plavena mořem. — V Praze 11. t. m, zemřela
dramatická umělkyně Ludmila Danzerová. —
Mistr Jan Kubelík skládá zpěvohru >Vesni

ky« byly sehrány v Berlíně 1.února vcyklu
klasických mistrovských děl od profesorů
hudby. — Mladičký virtuos Pepa Bartoň u

„spořádá uměleckou cestu po Švédsku, Dán

dne. 21. února. — Posledním poustevníkem
2 okolí vídeňského byl Jan Anoský, rodem
Klatovan. Odmítal vytrvale lepší zaopatření,
jsa živ jako pravý poustevník vzorně, Roku
1716 učinil slib, že vlastní ruční prací zřídí
u poustevny studnu. Vyhloubil ji na 18 sáhů
z hloubí během čtyř let. Zemřel r. 1745. —
Řeka Seina nad Rouenem. zamrzla, což jest
vzácnou událostí. Překvapení to mělo za ná
sledek, že bylo přes 40 vlečných člunů po
škozeno a větší počet se potopil. — Na gym

Braniborský Bedřich I. ve válce proti šlech
tě dal rozlíti zvony kostela Panny Marie

možnosti i ve válkách šetřeno. Vždyť nikdy
nevzplanuly boie tak obrovské, aby při ních
technika měla tak výzmamné slovo jako ny
al. Velikou výjimku však tu tvoří revoluce
francouzská, která nenáviděla všecko, co mě
fo značku katolickou. Tehdy sama rada v
Lisieux r. 1793 navrhla, aby byly zvony pře
lity v děla. Každému kostelu mělo zůstati jen
po jednom zvonu. A stalo se. Tehdy ve
Francii zničeno na 100.000 zvonů. R. 1794
měly býti zbořeny fanatickou záští i věže
kostelní, protože prý urážejí republikánskou
svobodu. — Tehdy měli Francouzi potřebné
ho materiálu jinde dosti, ale revoluce chtěla
pustošiti ve vlastní zemi proto, aby zasadila
ránu církvi.

Nyní stoupla potřeba kovů mnohonásob
ně; přes to však stát zvonů velicepamátných
šetří. A jenom fanatikové odvažují se mezi
lidem tajemně šuškati. že prý biskupové sami
nabídji zvony státu. Předně již před válkou
faktickou vrchní moc a kontrolu nad církev
ním jměním měl stát; laičtí konservátoři be
dlivě bděli, jak se zachází i s nepatrnými

„předměty. které náležely chrámům. Stát tedy
rozhodl dle svých potřeb sám. Po válce sl
povíme, jakou zásluhu si získali biskupové a
jiní kněží o zachování zvonů velice cenných.
Lidé, kteří oslavují kazisvěty táborské, za

cké kněžstvo.

Jest to první případ, kdy se stala žena pro
fesorem. na- chlapeckém gymnas:u. — Dvě

dna z Kodaně pod vedením Amundsenovým,
ruhé se postavil v čelo Američan Bartlett.
Obě výpravy mají společný plán a budoh se
dorozumívati jiskrovou telegrafii. —C.. k.

Jkému nedostatku uhlí a k vůli úspoře svítí
va ne 12. 1. m. nařídilo, aby místnosti ho
stinské a výčepnické byly zavírány nejpo
zději o půl 10. hod. večer. Provozování všech
divadet, kino, zpěvních síní, kabaretů, zábav
ních místností a pod. se na Čas zastavuje.
Veřejně přístupné sbírky, musea, výstavy a

a nesmějí býti osvětlovány, Jakékoli osvět
lování luxusní zakázáno. — Ve Výmaru pro
nedostatek uhlí uzavřeno krematorium, Ta
ké z jiných německých měst se oznamuje
toto opatření, — Bulharská královna vážně
ochuravěla. — Správou dvorních divadel ve
Vídni byl pověřen kníže Hohenlohe. — Fran

říži zemřel u věku 90 let. — Také anglický
tisk má nouzi o papír, takže Časopisy vy
cházejí buď v zmenšeném formátu anebo ob
mezuji prodej. — V anglické továrně na ruč
ní granáty v Pittsburgu vypukl hroznýpo
žár, takže se škoda odhaduje na dva milioný
dolarů. — J.Kn.M. arcibiskup pražský dr.
Pavel z Huynů věnoval při zřizování »Zátiší
vojínů v poli« 2000 K. — Za statečné cho
vání před nepřítelem Jeho Veličenstvocísař

: propůjčil rytířský řád Františka Josefa s vá
i lečnou dekorací řádovému knězi kláštera
| Emauzského v Praze P. Josefu Henningero

vi. — V Číně bývalý ministr zahraničních
záležitostí Lou-teng-siang byl jmenován di
plomatickým rádcem nynějšího presidenta.
Tento muž jest horlivým katolfkem a vyni
ká velikou bystrostí ducha, jak potvrzují sa

* mi evropští diplomaté. Lou-teng-siang má ve
liké zásluhy o rozkvět katolických misií v
Číně. — Pro nedostatek uhlí některé rafinerie
cukru zastavují práci. — V týdnu od 28. led
na do 3. února narodilo se v Praze 4] chlap
ců a 31 děvčátek, v předměstích 59 chlapců
a 44 děvčátek; v těch dnech zerhřelo v Pra
ze 145 osob, v předměstích 201. — Ve Vel.
Varadínu hladový vlk vběhl do obce a rozsá
pal Marisku, dcerku rolníka Jana Kalempy.
Otec dal se s vlkem do boje a Jakkoli byl od

' šelmy poraněn, přece jenom vetřelce napo
sledy skolil sekerou. — V noci na 7. únor
zmrzlo Labe mezi Libotejnicí a Litoměřice
mi tak, že ztuhla celá hladina. Posledně tam
Labe zamrzlo r. 1914, ale není pamětníka, že
by bývalo někdy pokryto silným ledem v ú
únoru. — Někteří italští socialisté prudce
brolí proti válce, poukazujíce na to, že Ktalie

. může utrpěti veliké rány nové. — V Mexiku
i vypukly nové nepokoje. — Na slunci objevi

ly se nové veliké skvrny. což bývá předzvě
stí velikých bouří. — Slč. Elsa Schulzová v
č. Budějovicích vyučila se zubní technice a
obdržela od c. k. místodržitelství koncesi k
provozování této živnosti.

NN==
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vě. Úvodní slovo promluvil předseda dr.
Klein, býv. ministr spravedlnosti, po něm
pak mluvil profesor pražské university
Rauchberg, jenž hájil své známé stanovisko,
a na to promluvil hr. Vojt. Schónborn, jenž
s věcnou znalostí a s opravdovým přesvěd

obyčejného úspěchu. V rozpravě bude se V
příští schůzi pokračovati Korespondenční
kancelář přinesla o debatě tuto zprávu ze
dne 8. t. m: Včera provedena byla ve vel
kém sále dolnorakouské Obchodní a živno

bata o autonomii zemí, kterou zahájil dvorní *

kou o otázce zemské autonomie. Na to ujal
se slova president Zemské správní komise.
pro král. České hr. Schónborn a prohlásil, *
že na základě svých dlouholetých zkušeno- -;
stí v autonomní službě ctice hájiti proti útu-'
kům autonomní zemskou správu a rakouskou
samosprávu vůbec. Pojednal o četných vy-*
týkaných | nedostatcích autonomní zemské
správy. a samosprávy vůbec, potíral nepříz
nivé kritiky a připomenul reformní návrhy,:
které podal své doby v komisi pro podporu
správní reformy. Doporučoval! posléze ca.
nejvřeleji zdárnou, svornou součinnost mezi.
státním a zemským | zákonodárstvím, mezt
státní správou a samosprávou, jak to je mož-|
no na základě zařízení a předpisů dnes plat-.
ných, a jak se to utěšeným způsobem také
namnoze projevuje. :

Opravdovost Osvětové práce pražských
novin byla velice ostře charakterisována.
tím, že pražské policejní ředitelství zakázalo
těmto listům otiskovati inserty všelikých
kartářek a jasnovidek, šálících obecenstvo. :
Patrno tedy, že některým listům i skrovný
peněžitý zisk byl milejší než osvícenost, o
níž tak rády mluví.

Z uherské sněmovny. Dne 5. února pro
jednával sněm návrh zákona 0 úctě hrdinů
padlých za vlast. Promluvil také poslanec
Juriga a snažil se přečísti důležité memoran
dum Slováků bojujících, v němž se obráží
veliká radost nad zavedením slovenské řečí
do všech škol. Jelikož však Juriga začal čí
sti list dle originálu po slovensku. již po Prv-,
ním slově poslanec Rakovsky volal, aby s
četlo jen maďarsky. I jiní Jurigu okřikovali,
Juriga poznamenal, že se tu citují slova fran
couzská i anglická, jakkoli národy taktomlu
vícf json nepřáteli Uher. Konstatoval, že ře
či jeho vlasti není dovoleno ve sněmě uher
ském svobodné slovo.

Zednářské komedie. Tak neiapně jako
nyní Ihaly zednářské kliky málokdy. Nynější
nuncius Valfré stěhoval se z Vercelli přiroze
ně s více zavazadly. Zlé svědomí zpladilo
strach a s ním fantastické domněnky. Hned
se rozvířila Ihavá zpráva, že prý nuncius ve
ze 10 milionů lir ve zlatě jako úpis Vatikánu
na — rakouskou válečnou půjčku. Jak a z
jakých příčin by mohlo dojíti k akci tak dů
ležité. zednářské duše se neptaly. Ani to jm
nepřišlo na mysl, zač by potom stály mírové
projevy papežovy. Ale zpráva šířila se pod
porou podzemních proudů a hlavně italských
dodávkových spekulantů tak rychle aurčitě,
že i přátelé Valfréoví se dotazovali, zdali a
pokud jest pověst ta pravdiva. Lež jest sice
popravena. ale v prvních dnech svého vzni
ku dosáhla svého účelu přece. Co na základě
takové zvěsti náhle bylo podniknuto, jest již.
hotovou událostí. Zednáři patrně vědí dobře,
jak radikální část italského lidu jest >uvědo
mělá«. — D' Annunziovi bylo tak jasně doká
záno rozsáhlé kradení z cizích literárních
plodů, že se hledí znovu zalíbiti sensačními
řádky vlastní výroby. Italské ministerstvo
orby ustanovilo, aby se vyrobily pro pekaře,
zasloužilé o stravování vojska, bronzové a.
zlaté medaile. Na jedné straně jejich Jest žit
ný klas a na druhé nápis sestavený D' An
nunziem: »Válečný chléb, čistou rukou vzdě
laný, jest chlebem přijímání, v němž celá
vlast proměněna žije. roven chlebu Spasi
telovu v eucharistické oběti. Vítězný rok
1917.< -— Předně Italové mají do vítězství
tak daleko jako Jednonohý ze Sibiře na jižný
točnu. Dále D' Annunzio v eucharistickou 0
běť a přepodstatnění nevěří; proto jest ho
lou komedií, jestliže přirovnává chléb tomu
tajemství. lehož jest nepřítelem a jemuž se
svými druhy se vysmívá. Tváři-li se však.
že na něho působí tklivým domem cítění ka
tolického lidu, pak v tomto demagogoví nu
tno spatřovati vybarveného klerikála. Vždyť
ten člověk zneužívá náboženského dogmatu
k podpoře zednářských cílů. — Katolické
kruhy italské právem se ohradily proti tako



Telegramy: Agrobaanka.

Poláky: Praha, Něm,Br
měřiž,MOr.Ostrava,Opavi,

BE, 

Filiálka v Chrudimi,

„ Molešov, ro- tiožnímio8e,V výloh| dh enim
obcímaměstěm./ Bákbát

Ukládati: možnobos

véhnu přilípnuti kováného zednáře na slunce
katolické bohoslažby.

Biskup Procbaska a katoličtí spise
vatelé. Nedávno konal spolék kafolickýčh
episovatelů a Šurnalistův uherských val
nou hromadu, jiš předsedál bískup Přo
ehnska, který se těšíveliké vážnosti svlá
ště pro evůj návrh o poválečně znopatření
drobného lidu. Biskup ve své zahajovací
řeši pravil mimo jiné: Spolek vytkl al
meziJiným také úkol, epolapracovníkům

hospodářsky zajištěnou. Mnoho jiá bylo
konáno v tomio směru, ale musí ná

sledovati další akce. Boj o svělový násora sa víru jakož i bojza e/rkov budenutno
po válce vésti dále. I když ovětová válka
skončí, válka světů potrvá, a bo) duehů
nepřestanei kdýž bude ukončeh boj fy

sleký. A tento příští boj je také odkázán
na zápasníky a bojovaiky, které očekává
veliká práce. Musí tudit býti postaráno,

byly vé službách tisku dnyslícíhlavy,
srdce, mající porosunění a prasovité ruvě,

schopné rozřešiti velké úkoly budouenosti.Důes sice hlásá tisk spravedlnost apráto,
ale ve skutečnosti přes tato slova zapisuje
se tomu, kdo má moe. Rytifové ducha
ehižají se namnoze na námesdaíky penůě
ního výdělkářatví, a jen málokteří sůstá
vají ve službách ideálů. A ti nechf vytr
vaji a dále bojují za idenliemus!=

Za válečného ruchu.
Výsěna první s drubé válečné půjčky za dlouko
: úobes půtoz válečnou půjčku.

-Ministerstvem | vyhláškou ze dně 17. kona
připuštěna dobrovolná výměna pokladničních po
ukázek první a druhé válečné půjčky za dlužal
úpisy ve 40 letech umořitelné páté válečné půjť
ky, jest již vplnémproudu ajak již nynílze ziji
atiti, v rozsahu velmi značném.

Máme za svou povinnost v zájmu svých čte

nářů opětně na velké výhody, které tato výměna
majitelům první a druhé válečné půjčky posky
taje, upozorniti. Kdo svou první nebo druhou vá

"Ječnou půjčku za pátou vyměňuje, obdrží přede
vším požadavek oproti států v stejné výši, jako
měl prve a bude dostávati rovněž stejné úroky.
Bude mu však tento neobyčejně vysoký úrok za
Jištěn na mnohem delší dobu, kděžto sotva na
díti se může, že svým časem po vyplacení první
a druhé válečné půjčky bude mu lze obdržený
obnos na stejně vysoký úrok opět tložiti.

Dále obdrží hotově kursovní rozdíl, který při
100 K jmenovité hodnoty první válečné půjčky
6 K 60 h, při 100 K jmenovité hodnoty druhé vá
Ječné půjčky 2 K 75 h činí, nehledě k náhradě 6
"roku 92 hal resp. 46 hal., které se mu rovněž
med hotově vyplatí.
— Výplatou této hotovosti stoupne však úroko

vá míra skutečně utožené jistiny; kdežto při prv
si válečné půjčce 96 K 67% h, při druhé vál, půjč
ce 94 K 75 h uložiti musel, aby pojistil sl zároče“
at 5% proc. na krátkou dobu, docílí výměnou
stejný úrok pojištěný na dobu dlouhou, uložením
mnohem menšího obnosu.

Prakticky jeví se obchod takto:
Vlastník první válečné půjčky 10.000 K, za

niž zaplatil 9687 K 50 h, obdrží při výměně 660 K

v hotovosti a za zbývající částku 9027 K 50 bh
dlužní úpís páté dlouhodobé válečné půjčky na
10.000 K jmenovité hodnoty, kterýž mu opět jako
první válečná půjčka ponese 550K úroků ročně.
Kdežto dřívevklad 9687 K50 hvynášel 550 K

Rm

úroková míra uoupne z 5.67 na 6.
Podobněsogusjest při druhé vál půjčce, kdéž

jistina9475 Kvynéšela 550K, kdežtonyní po vý
měně má jižkapitál 9200 K týž výnos, takže ú
rokovámíra stoupne z S na 597.

Rovněž zisk při výplatě válečné půjčky stonp

pe ze 3 K12% kpět pově n 5 K25 Mpli úrokv případěvýměsyna 8 Kpři káždých100 Kjmé
movité hodnoty.

Další výboda výměny spočívá v tom, že lze

vyměněné páté válečné půjčky použíti za výhod
ných podmínek kplacenídasě zválečných zisků,
nákoli však první a druhé vál. půjčky.

Konečně poskytuje se majitelům první a dra
hé vál. půjčky, kteří je upsal lombardováním
těchto půiček nebo jimých papírů, další výhoda,
že při výměně příznivá a pevná úroková mirá
lombardu až do 30. červma 1921 jest zajišišna,
tedy pro dobu, ve které vysazeny by byly svými
loembardovými výpůjčkami kolísání úrokové míry,

jež ike očekávati. 
Jesttudíž tato výměna kvejikémuprospě

chu majitel první a druhévál. půjčky alze tedy
očekávati, že tito příležitosti oné hojnou měrou

půjčkyna dlouhou řadulet azískápři tomještě
značnou hotovost rozdílem kursu 2 náhradou ú
roků. Výměnaděje se do konce února uvšech
peněžníchústavý, kterérovošt žádáné vysvětle
ní poskytuíl

Válka a kměěstvo,Ovšemani šednářive stá

soustavnou válku literní proti kněžtstvu a církvi“
Spekilsatt tálčé dobře vědí, že by otevřeným,
systematickým Útočením špelně posloužit váleč
né akci. Katolíci jsou totiž vojáky nejtrpělivější
mi astatečnými.Alekdejen poněkudize,prozra

poslánec Sixte-Ouenin napsai v »tmanitéc: »Ža
jujesena emne,že jsemkněžožrostem.Jsemjím,
pokad mito za danýchololností jest možno,a
myslím, še vpřítomnédoběnemohu ai lepšího
fodniktat.« Due 4. únorá vd Irancounzské sněmov
ně navrhí, aby do fronty byl posláni ještě | ti
kněží, kteří dosud byli sáměstnání ve skržbě zdra
votní. Ministr vojenství, který na základě boha
tých zkušeností dobře prospěchu národa svého

rozumi, varovat před projednáním takového ná
vrhu. Katolický poslanec CGrousseau poukazoval,
jak Site-Onenin podivně rozamí národní sjedno
ceností v době tolik vážné. Dodal: »My katolíci
zapomenulijsmev žájmazeměsvýchstesků,ale
protivníci zavdávají příčinu k novým. A přece v
žádné zemi nenakládá se s kněžími jako s váleč
atky, jako tomu jest u nás. Klerus francouzský
přinesl aejvětší oběti: 2000 světských kněží na
lezlo JEna bojišti smrt, členové řádůpřišl zch
ziny povinnost svou vykonat, ze 600 Jesuitů 120
jich již na bojišti paďlo.« Přes to však návrh byl
schválen 398 hlssy prolí 85. Debata protikatofi
ckých členů sněmovny byla dle lista »Echo de
Paris« hanebná. Víc tu padají na váhu zřejmé pro
jevy nesmiřitelné zášti vůči katoictvu než odhla
sování návrhu. V době, kdy černoši z kolonlí
francouzských se domáhají rovných práv s bflý
mi občany v republice samé, jest příznačno, že
se s katolickým! syny Francie evropské zachází
ve veřejném jednání jako se zločinci. Slova mu
že, který otevřeně přiznává svou zlobu, platí více
než klidné rozklady ministrův a jiných uvážiřvých
občanů. Jak praveno — mluvíme tu o způsobu
rokování Katolici jdou do boje tedy nikoli jako
rovnoprávní občané, nýbrž jako ujařmenci. To
přatí netoliko o kněřích. Zato však zlštní speku
lanti, kteří v sobě nemají ani náprstek krve kře
sťanské, veříkými úplatky pomáhají si od vojen
ské povimnosě, aby si chytrým) dodávkami vy

dané obnodý daliráďiíli stíkásčbaš. Ti jsběůčl (č
dikálů protežování. Tohle ovšem k ate
ženípocitupodgělltduhv ati P Nan ysická
opora selhává, jestliže schází posila energie dm- 
šévní. A tuto eněrgii pedovédou dodati fida sirep
tikové, kteří hledí uklidniti matky a otce vjtů
ními frázemi .Alé právě toho se bojí zednáři a

Hiní radikálové, abý B nesernal jasně, odkud
čěrpati nejúspěšnější balsám na stdce raněné. Ale,
-—Hd pozoruje dobře dvojí loket, vidí. a vlastní:
oči, jak jso horlivě chránění právě ti, kteři s6
snáží z války nemířně těžit, jak jsou vyrěklamé-:
vány celé řady byrokratů, kteří prospívaN a pro
spívalí jen vlastnímuměšci. Táci lidé budou nyn
plni mezery po kněžích ve shržbě zdravotní. —
V Německu pohlížejí na úkoly kněžstva ve válec

moohem rozamněji. V věrlínském »Tagusnabí
Triebs: »Dejme tomu, že státním užnáním této
výsady (osvobození kněžstva od služby ve zbrá::
ni) bojrje opár tisic bojovájkůméněda frontů,
Odečteme-li ty, kteří pro stáli, nebo jinak záko
nitě jsou sproštění služební povinnosti, dostal by.,
chom asl sotva dva »černé pluky«. Tážeme-h se,
kdetyto kněžíprokatujívlástřvětšíslužba, zdali
na Irontě se zbradl v fice, čí jako polní duchov
ní, zaopatřovatelé raněných a pomocníci příbuz.
ných doma, zajisté každý rozumný člověk přiklodi“
se k názoru drubému.« — Vždyť kněží |na froa
tě jsou zaměstnání také, jsou tam rovněž vystě-,

by o četnýmijejichpracemi pověříti Mne. Kněží úpisali metri
ky mrtvých, zakhidají válečné hřbitovy, vyslý:

chají a zapisují stposlední přání umíraficích, isof
prostředníkypři různých.jednáních,těší raněné 4
často jimposkytujiprvnípomocatd Ktěmtovšéní
pracím, často velice tnavným, by měsily býti fo
volányosoby jiné. — Jak vešiký nočeš lidí natyĎ
musí pracovat! ve frontÉ| za fronton, aby vol
skose udrželo v dobrém. tysickém | duševním
stavu, svědčí také zjevy jiné. Jest potřebí úřední
ků, rádců, technických pracovníků, čilých spro
středkovatetů mezi civilisty a frontou, pěstodňů
mlágeže atd. Proto jest vyreklamováno netoliko
mnoho soudcův a jiných úředníků, nýbrž | prof

sorův, učitelů, hospodářův a jiných. Ba jsou vy
reklamování i herci, pokuď se shledává, že dl
vadlo působí nejpotřebnější osvěžení. Posad jest
patrno, že Prancie neziskala vnucováním bodáků
duchovenstvu nic. ale že naopak středostáty, kte

ré bojují s početní přesllou. ! bez kněžských tt
fanteristův a dělostřelců skvěle vítězí. Jak duch
vojska tak civilního obyvatelstva jest zcela finý
tam, kde jsou bjízko duchovní těšttel, než ve
státech, kde skutečnou útěchu chtějí nahráditi ze
dnáři jalovým mastičkářstvím. m

Železný kříž polmima kuší, Generál Kreuz
podat divisnímu faráři Schenkov? před nedávnem
železný kříž první třídy. Při tom promiuvi): »Jeet
mi opravdu vážnou povinností, abych svůj nej
srdečnější dík vyslovit vám. pane faráti Schenku,
za účrnost tak hhrbokou a krásnou, tak vytrvalou
a pevnou, jaké můžeme se podivovati jen na vek
kých hrdinech. Čím vy jste nám byt nejen v. té
hrozné bítvě na Sommě a v nejtěžších dobách
před Verdunem. nýbrž od pryního dne války.. to
je hluboko vryto v našich srdcích. Byl jste záři
vým příkladem neutuchající lásky k práci celému
štábu, pro všecky důstojníky naší divise. všem
poddůstojníkům a vojákům. Vám nebyt nikdy den
příiš dlouhý, žádná noc přílišvětrná, žádná .ce
sta přílš daleká, Zádné dflo příliš těžké, žádný
strach příliš veliký. Chodii jste do nejprvnějších
zákopů, bázně a strachu jste neznal. Byl iste ži
vým pobídďkou k věrnému plnění jich povinností.
By) jste raněným milým těšitelem. Byl jste z£
mřelým jakó matkou, která večer své. nemocné
dítěžehná a za ně so modlíc ksmrti je ukládá.



vá, kterým jsme se pokaždé zase pozvedh. Byl
jste jako člověk nám druhem, že lepšího nelze na

-Mzti.Odměnuza to máteve svémsrdci to je vi
Ba <..vášeho můrného, stále spokojeného a ve
selého spůsobu Žívota. Největší odměna očekává
vás u kněze nebeských vojsk, který jest odmění

"nelem všeho dobrého. Jako vnější znamení vděč

"he řáén. Noste jel dlondo,někdo hodnější ho ze
. umel B6Avyle — Parář Schoak narodil se r. 1673
:46frýburskédiecésia odr. 1913bylvojenským
»úsebovnéev Můnateruve Vootlálku.

Zácrana vejemokéhokuřátů. +V. katol dnich.«
-pěe: Podíl kerát Pr. Mmmerie ozbámí)bistra
"Výtzenskéma: »Zájísté jen zvláštní pomoci Boží
-dětteji svůj život a svou záchránu. Při pokusech

Jtvíhou do propasti mé
O0metrů. Mol? jsem jediný

né všéch ihnedvstáti, pomociostátním ze sně
udějitijim svátosti. MÉl jsěm vše

sí
"Rověho rob a | jsém vš
£sebou. Šámjsem sice měl rámuna hisvě, silně

virvácejích kterou však bych by) ztěží sám zpo
ddroval, kdyby prondicí krev mne byla na to n6
wpotorníis. Praporčík vědle mne byl ihned mrtěv,
ih? zemřel po několika hodimách; vydržel jsem
-v moditibě u něho,pokud měl vědomí.«

Dopis s bojišíš. Den máme -dnes krásný, ze
"eě pod peřinou,jenomzíma mervosnětahá zá
ali Jaký div, jest 14 stupňů pod nylou! V 6 hodin

„TÁBOrozvinul jsem se ze svých dek a pláště, kto
"vý jsem si vnoci musilještě dátipřessebe, když
-Mane mráz nemile hladí) po zádech. V kamnech
-Ažpraskaloheži,vodaponěkudseohřátaa jápo

Mtrochu své tváře, myl ruce, oblék) se a
l myžlenky -ranní promluvy. Pak připraviv

jsem za sluhy.V pojské kapi, kterou
vystavěši legionáři, měl jsem první mši

je z březovéhodřeva, má tfi stěny,
střeše věžičku. Ze svého bytu mám
l hodiny. Setnina přišla za setninou

od vedlejšího pak jeden batallon.

Gpsfádány byly řady a va 30
kapličkou,- sečalo 1e. mší

zpěvást Čí hevánínimeKZ be ddiků úrodínvě
vobou řečích,moďtitbaza Jeho Veli

, £a padlé soadruky a na konec hymna.
pli měšisv. udržel ruce pohromadě, ne

"Boťmráz krgib dotirál Viděl jsem, jek tvojáci
-stále přeštapístali ve sněhu, aby aspož trochu sé
"eahřáli. Když ke konci oddíly odešly, složit jsem
-věcíajeli jsme k dělnstřelýctva.Te udomkupo
stavili jsme malý stah a Já upravil oltář, jehož
tonstrékel vozím s sebou. Opůt 10. hodině byla
Grehámšesv. s tými pofadem.Zmrzlýna rohlík,
yrazii jsempo mši k domovu. Voláci za mnou.

-Měsoucemoje věci Cestos oslovil jsem několik
-Bnámýchmálo slovy a spěchaljsem dál. Budoucí
"fRdětimám,díky Bohu,první mši sv. unás na
voře a dúruhosnedaickoodnás Kdyš chcivšechaymněpřidělenéoddílyaspoňvměsíci

*fbdhou savštíváti, masím bisovatí.

. Ze sociálně-demokratickéstrany. Dne
'$. t. m. konala se měsíční schůze fkonného výboru strany a předsednictva klubu
deských poslanců sociálně-demokratických
"na říšské radé. V debatě byl jednomyslně
"vysloven nážor, že nynější doba, kdy obrana
-státu proti přemocí nepřátel výžaduje sou
"středění všech sil, není vhodnou k tomu,
-aby prováděna byla politická opatření, jež
mají býti trvalými a ješ podle své povahy
snenou odklad. Vzatona- vědomí, že na
příslušných místech bylo působeno, aby
-Šeskému dělnietvu dostalo se zastoupení
V porádním sbora při ústředním vyživo
vacínr úřadě a aby urychleně byla vydána
©o možno pronikavá nařízení proti těm,
kdož neoprávněným zdřažováním vyušívají“

"vážné nynější doby k ukojení nosvědo
'mitého aobeotef. Vzhledem k tomu, že
vláda ve svém programu ohlásila také

ÉB:
x©sjl

úátý sa
csz
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riě hjrRi

bylo usneseno, všechny záležitosti sem spa
-dajíeí pokud možno přesně sledovati a pů
sobit, aby vláda v zájmu věci brala více
sřetele na včené podněty z řad českého
-organisovaného dělniotva, než se stalo při
posladně vydané novelle k zákonu o ne
znoconském pojišťování,
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Cirkevní věstník.
Intronisace mového arcipastýře brměnského.

Jeho Bisk. Milost nejdp. dr. Norbert Klein přibyl
doBrnavsobotuodpoledne.Pouvítáníjelke
hlavnímu chrámu sv. Jakuba. Zde shramáždilo
se hojnost kněžstva.

odjel do residence, kdež přijal členy královské

. (GMársa a kmihovna měsí. prům. mata sb
stává, pokud budova se nevytápí (asi do 1. bře
zna), uzavřena. Kalhy lze odváděti kdykoli do
movnici musea pí. Košťálové zadním vchodesm.

I. řádnávalná hromadačlenůmemoc.Po

kněží, úřednictva, zástupců škol atd- lastalační
průvod vyšel s residence před 9. hodinou. J. Mi
los uvěden k oltáři. Po ořečtení papežských bu!
vykonány předepenné modlitby. Arcipastýř uve
des na trůn, kapitola pozdravila svého nového
pána. Když. arcipastýř poděkoval | přistupovalo

tlikální mše sv.Pak přije J. M.deputaciducho
venstva venkovského. Odpoledné pozdravín arci
Pastýře duchovenstvo brněnské. — Nový biskup
jewz roduprostého,tedymužz lidu.Ujímáse
úřadu v době velice těžké; proto jest potřebí

pečlivé obapolné podpory mezi biavou a podří
zenými. Z prvního jeho pastýřského listu vyzní
vají úmysly nejlepší. Chce býti biskupem dobrým
a spravedlivým, otcem všech věřících a Žádá,
aby dlecése měla k němu tutéž lásku a důvěru,
jakou sám přináší diecési Zachování a zvelebení
odkazu svatých věrozvěstů moravských Cyrfa a
Methoda bude vyžadovati ovšem zvláště po vál
ce největší píli, mroho sebezáporu a ostražitosti.
Bůh žehnej všem dobrým úmyslům a posiluj!

Čísn spolku »Oafegne Vulmerume vdp. Martin
Másilko,děkanve Strážin.o., zemřejdne S. le
dna v Klatovech; býval knězem diecése králové
bradecké.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních auhelných.

Podporajte při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávymísíní az kraje,
Výtaná pomoc v soaži o uhlí. Jestliže nebyl!

pirozené za dlouho trvajících mrazá nynějších
poměry značně se zhoršily. Banky objednávkám
vyhovětt nemohly ani při nejlepší vůli. Některé
prodejny v rozpacích aspoň slibovaty na základě
kafkulace pravděpodobnosti, ale pak bylo tím
trapnější zklamání, když ani na pevný závěr uhlí
z dolů dovezeno nebylo. Tak na př. Všeob. úvěrní
společnost sděluje, že po čtvrt roku přes pevný
závěr uhlí hormoslezského| neobdržela. | Jelikož
hrozilo nebezpečenství, že Hradec zůstane vůbec

míst velmř vzdálených. Ale ani tak nebylo citel

ství stará se energicky, aby se dostalo topiva
aspoň do těch mísť, kde je ho nejvíce potřebí.
Prohlíženy komisí | zásoby, jaké mají k případ
nému postoupení jiným školy. K akci potitického
úřadu se připojíla obec. Převzala starost o mej
chuďší „občany, takže na vydávané poukázky
možno Sl opatřití aspoň nejnutnější kvamtum to
plva. Těm, kdo dosud neměli uhlí vůbec, jest po
mocná ruka obce vítanou podporou.

Ústav pro zvelebování živností v Hradci Král.
hodlá koncem měsíce února neb počátkem března
uspořádati v Hradci Králové kurs pro dokončn
licí práce modistické (o barvení, čištění a úpravě
per, slámy, lýka, stuh a preparaci květin). Kurs
by trval 7 dni, zaujal by 28 hodin vyučovacích,
byl by provázen demonstracemi a praktickými
pokusy, ve kterých by účastnice seznaly, jednak
Jak možno různé suroviny a upotřebené| zboží.
jichž používají, čistiti. barviti, přebarviti a pro
svaji potřebu upraviti.
znáti různé suroviny, výrobky a náhražky, uží
vané kloboučníky a modtsikam!. Program kursu
jest následující: Úvod, suroviny, výrobky (péra,

nách modřstických. Vyučovalo by se buď odpo

chemického oddělení pražského Technologického

zasedací síni okresního výboru v Hradci Králové. 

Vyhláška o směrných cesách dříví. C. k. okr. '
hejtmanství v Iradci Králové výměrem ze dne:
16, února 1917 č. 6445 vydalo toto nařízení: Na

základě $ 7. cís. nař. ze dne 20. dubna 1854 č. 96 
ř. £. a se zřetelem k $ 18. cís. nař, ze dme21. srp- :
na 1916 č. 261 £. z. ustanovuje se ve příčině zá- |

sobování palivovým dřívím toto: $ 1. Prodává 
dříví palivové a roští veřejnou dražbou se raka

«) pro tvrdé dříví štěpinové 20—26 K, b) pro měk

ké dříví štěpinové 18—22 K, c) pro tvrdé dříví
hůlkové 18—25 K, d) pro měkké dříví hálkové

13—13 K, e) pro pařezy tvrdé i měkké 16—20 K.

$ 3. Soukromé domácnosti smějí odebrati ať oď
výrobců ať od obchodníků dřívím až na další u:'
stanovení nejvýše 3 prostorové metry během 3

měsíců. V případech zvláště odůvodněných můžé
okr. hejtmanství povoliti výjimky. B 4. Přestou
pení těchto ustanoveňť, jakož | každé spolapůso
dení k tomu směřující stíhat? se bude úte $ 11. ch.
nař. ze dne 2. dubna 1854č. *.z. 96, po případě
dle ustanovení cís. nař. ze dne 21. srpna 1916 č.
f. z. 261. $ 5. Toto nařízení nabývá platnosti dnem

15. února 1917.— Purkmistrovský úřad král. věn.“
města Hradce Králové, dne 14. února 1917. :

Pro přestouponí válečně hospodářských opt
třes! byli v měsíci lednu okresním hejtmanstvím
odsouzení: 1. Pro přestupky $ 8. min. nař. ze
4. srpna 1916č. 244 t. z. (dodávka brambor): Ma
tašková Františka, Svimary č. 1 40K poknty, dále:
Novotná Arma č. 19, Kačer Ladislav č. 24, Pratá
ková Prantiška č. 28, Sháněl Váchv č. 32, Ma
chová Marie č. 33. Tykal Josel č. 34, Suchánek
Prantišek č. 36, Sovák Josef č. 41, Jarkovský Jo
sel č. 44 a Slezáková Ant. č. 51, vešměs ze Svt
nár, k pokutě 20 K. 2. Pro přestupek předpisů o
obchodu kožemí, resp. o nejvyšších otnách od
souzen Joset Seyfried, továrník v Kuklenách, k
pokntě 3000 K.

Dobrá sánice — bláho slinice. Udržování sil

alc ve stavu dobrém tvoří velikou finanční po
dožku. Uvažme, jak se silnice značně a rychle
poškozuje za počasí trvale deštivého, kdy se pů
da rozbahní. Štěrk v rozměklé hlíně přichází pod
koly vozů do pohybu. tře se a droll, až se tvoft

| z kaménků velice tvrdých bláto. Sotva kze sta
čiti s přidáváním nového štěrku, aby se netvo
Fly hluboké výmoly. Při suchém počasí trpí sit
nice pod těžkým: náklady o mnoho méně. Jestli
že po dnech deštivých ubodí silné mrazy, tření a
drolení pevných součástek | přestává, protože
zmrzlá voda jakoby slinici vycementovala, spo
uje kaménky s hlinou v jednolitou hmotu. Pa
dne-li pak hustá vrstva. sněhu,jest ještě lépa
Sněhový povlak sám sebou tlum! nárazy vozidel,
mota svrchní vrstvy silnice jest pečlivě zakrytá

chotících kol, která by prudce vrážeta do výmo
lů. Dotýkajt se sitadné cesty větším povrchem než
vozidla jiná, takže sněhová vrstva spíš se uhla
zuje než rozrývá. Tu v rozpočtu padá také na
váhu ušetření vozidet a kolomazi. Dobrá sanice
tedy jest netotiko prospěšná slínici, ale značí ú
levu i pro ta vozidla, která pohltí daleko větší ná
klad než saně.

Mrazy nechtějí se odstěhovati. Dne 13. a 14.
před polednem začínala slabá obleva a po 3. hod
znovu mrzlo. Ráno dne 15. byl mráz — 10 stup
ňů C, dnes docela — 16 st C.

Srážka vlaků. | Ve čtvrtek 15. února po 10.
hod. dop. srazit se na královéhradeckém nádraží
osobní vlak tak zv. obchodní dráhy (Hradec Král
—Ostroměř). přijíždějící z plotišťského | nádraží
do hradeckého, s lokomotivou vozy posunující.
Hustá mlha a pára z lokomotiv zabraňovala šlr

při zmenšeném rozjezdu. Rozdrceny pouze dva

krajek pí. M. Klumparové na Velkém náměstí v
Hradci Králové.

Neďosti však na tom. Hlavní průvodčí vlaku toho
to nárazem vymrštěn nalétl na osobní vlak z Tře
bechovlc do nádraží právě vjíždějící, ten jim ho
Hl na sloup od elektrického světla. a ubožák s
rozdrcenou hlavou a nohou padl mrtev. Nešťastný
průvodčí vlaku Vitikovský jest z Ostroměře, kde
zamechal vdovu a tři děti



Třebečkovice, Za velice třeskutóho mrazu 5.
února konat poslední cestu na posvátný Orb
máš vdp. děkan Ferdinand Hanousek, kt.rý do
sáhl úctyhodného věku 82 lct. bř.s w0,Že pošasí
bylo přímo kruté a že se naskyily nevyva.é ko
munikační obtíže, doprovodiio zvějně.Éo 25 SPO
kubratří, Obecenstva z města i z přiíařených osad
sešlo se hojně. Pohřeb v každé příčině byl dů
stojný a slavný. Pan děkan býval zasloužiým
členení okresního zastupitelstva a do svého sko
nu byl členem mlstní školí rady. Proto bychom
býval: rádi viděli na jedné representační budově
černý prapor. ČI snad ubližoval nespravedlivě
zesnulý hodnostář některým lidem, kteří se. ne
míní nikdy s. naším světovým názorem sniřiti?
Každý rozvážný člověk s námi souhlasí, že ve
chvílích tolik vážných zaslouží tělesné ostatky
ctihodného, poctivého starce trochu ohledu, ať se
hlásí do kteréhoko4 tábora. Nad otevřeným hro
bem jménem zesnulého pronášel starší dp. kaplan
Kava poslední prosbu děkanovu za odpuštění,
jestliže někomu z křehkosti lidské ukřivdil, sám
že ze srdce odpouští všem. A ještě jeden dojemný
moment. Za nemoci děkanovy se roznášela zvěst,
že naše starožitné zvony, které r. 1855s nasaze
ním několika lidských životů byly z hořící věže
zachráněny, budou vydámy pro účely válečné.
Chorý vzdycha! a slzel. Ale k takovému osiření
věže za života děkanova nedošlo.: V krásném,
velebném sboru doprovodily ještě všecky zvony
duchovního -správce k poslednímu odpočinku, Te
prve v -ponděli 'dne 12. února zvony z věže sňa
dy. — Bůh dejž nezapomenutelnému dlouhoteté
ma našemu duchovnímu pastýři radost věčnou!
Nechť odpočívá blaze!

mice na starém hřbitově uprostřed obce věnována
památce našich hrdinů z let 1914—1917.Případný
sápis zvenčí hlásatř bude kolemjdoucím jejich slá
vu a uvnitř umělecká socha Bolestné Matky Pá
ně, jmény našich padtých obklopená, bude pro
středkem útěchy zarmouceným manželkám i mat
kám. Na vnitřní výzdobu tu věnoval p. patron
Karet Weinrich 300 K a pí. Nálevková, statkářka
2 Prav, 4 K. Pán Bůh zaplať! — Další milodary
příjímá a veřejně kvituje farní úřad

Rychmovm.Ka. (Odchoddp. kaplanaJ. Vosyky
do Kunštátu.) S městem naším rozloučil se v mi
natých právě dnech velezasloužilý zdejší kaplan
dp. Jos. Vosyka, byv od vysoceurozeného p. pa
trona hraběte Bohuše z Kolovratů presentován na
německou pohraniční faru v Kunštátě, Zpráva ta
to bolestně se dotkla všech těch. kteří poznali
vzácné vlastnosti mladistvého kněze, který s ot
covským svým šéfem vdp. děkanem Fr. Kubán
kem velikých získal si zásluh o obrození ducha
katolického ve zdejší rozsáhlé kolátuře. Všichni
želí sice tak předčasného odchodu oblíbeného dp.
kaplana Vosyky, ale zároveň tlumočí mu vřelé
blahopřání k jeho zaslouženému povýšení. V pon
dělí dne 5. února uspořádata odbočka Všeodboro
vého sdružení na počest svého milého předsedy
přátelský večírek, který byl velmi četně navští
ven. Loučící se p. předseda děkoval za důvěru a
lásku jemu projevovanou a slíbil, že na novém
svém působišti nezapomene slastných chvit kte
ré v kfodžku svých upřímných přátel prožil. Ve
středu dne 7. února sloužil naposledy dp. farář
Vosyka v děkanském kostele měř sv., již se sú
častník. mnoho věřících, kteří přišli, aby dali s
Bohem a stiskli pravici kněze horlivého a zbož
ného, který lásku zde rozséval a lásku také klidil.
Při mši sv. zapěl sl. zpěvácký sbor krásné a jí
mavé vložky; po mši sv. vroucně promluvil míst
nf vdp. děkan Kubánek k odcházejícímu, děkuje
mu za vše. Co pro spásu duší nesmrtelných vy
konal. Po jímavé této promluvě podaly jménem
školních dítek družičky nově jmenovanému panu
faráři vonné kytice. S Bohem, na shledanou, tak
zaznívalo z úst zbožných věřících. Požehnání
Boží nechť doprovází všechny kroky Vaše. Nechť
Vás blaží vědomí, že jste svědomitě pracoval na
vinici Páně, kam Vás Prozřetelnost Boží poslala.
Kéž i mezi německým! farníky získáte si v brzku
tak vřelých sympatif, jakým jste se u nás těšil!
Odbočka děkujíc svému milému předsedovi za je
ho námahu a práci, kterou jí po celou dobu svého
působení v Rychnově věnoval, vděčně volá: Za
plať Bůh!

Vysoké Mýto. Dne H. t. m. konala zdejší je
dnota bl. Anežky výroční valnou schůzi před níž
z ochoty zajímavě přednášel jednatel Jednoty naší
vidp. děkan Jos. Šmejkal, Jak lze úctou marián
skou obnoviti svět v Kristu a vyblzel shromáždě
né nadšeným! slovy, aby zůstaly i v této těžké

l

dabě věrny sv. cíkvi a své jednotě, n:b ženy,
ctielky Boží, vžďy horlivě sloužily církvi. Dě
kansky chrám zdejší, jehož historii přednášející
krátce uvedli, nejlepší vydává svědectví o věr
nosti členek jednoty k vlastní církví Jak štědře
podporovala snahy jednoty První záložna ve Vys.
Mýtě zásluhou siovutného p. cís. rady J. Fiedtera
a jeho choti, dlouholeté předsedkyně jednoty! Co

ců I členů, kteří | v nynější době drahoty jednoty
neopustili a svými příspěvky umožní plniti bo
humilý úkol jeji! Z příspěvků zakoupeny byly
pokrývky na kříže a kazatelnu pro dobu postní,
pořízeny byiy od solidní firmy Fr, Šenk v Rado
tině< jeslímklečící sochy P, Marie a sv. Josefa
v životní velikosti 120 cm., zakoupen skvostný
červený ornát; darem obdržet děkanský chrám
fialové antipendium a dvěantipendla bílá. M'mo
ozdoba chrámu Páně podporovala jednota z pl
spěvků členských Hdovou kuchyni, z kostělní
sbírky podporovala chudé v nynější době těžce
strádající a vldp. jednatel již zaslal 19 kostelních

sbírek na osleplé vojínya slepé dívky na Kampě.
Ve výboru zasedaly tyto velect. dámy: předsed
kyně M. Fiedlerová, místopř. M. KlOcklerová, po
kladní Šilhavá, Sadílková, Vlnafová, Kerkmano
vá, Černá, Kopecká, Židková. Jednatel vldp. dě
kan. Kéž za vzácné podpory ct. dam výboru a
horlivého vidp. děkana našeho i štědré podpory
členů jednota bl. Anežky ještě mnoho k ozdobě
našehokrásného chrámu Páně vykoná!

kami výpravná hra OaHlatova »Chudobka«, k níž
složit hudbu řed. choru p. J. Malý. Souhra byla
přičiněním sl. Ptáčníkových a p. arch. Jos. Skři

váňka, s nimiž spolupracovali ochotně | sí. ači
telky, velmí pěkná; mladičké víly, květinky, trvě
zdičky atd. byly vskutku roztomilé. S jakým zda
rem setkalo se toto představení, poznati lze z to
ho, že bylo ještě po třikráte opakováno při úplně
vyprodaném domě. Čistý výnos bude jistě velmi
slušný. Všichni účinkující | všichni. kdož hmotně
či morálně k tomuto výsledku přispěli, mohou
býti zcela spokojeniZdařilé reje a tance kacvičil
taneční místr p. Čtvrtečka a hudební | doprovod
obstarala sl. učit. R. Anderltová,— Kruté mra
zy, jichž v Čáslavi bývá zřídka pamětníka, do
lehly těžce, zvláště při náhlém nedostatku uhlí, na
chudší vrstvy občanstva. Obec snažila se odpo
moci tomu, že rozdala vagon uhlí mezi nejpotřeb
nější. Také majitel uhelného skladu p. Fendrych
rozdělili vagon uhlí mezí chudé příslušníky města,
ale což to vše pro tak mnohé! K tomu přistoupilo
ještě uzavření škol, čímž celé řadě rodin nastala
péče o mrznoucí a při těžkých poměrech čím dále
tím bídněji ošacené děti. Aby aspoň poněkud těm
to rodičům se ulevilo, otevřelo město v budově
evang. fary dětskou ohřívárnu a útulek. Že při
takové zimě a takovém nedostatku paliva počí
nají mizeti chatrnější ploty a pod. spalitelné před
měty, není nijak ku podivu. Za to majitelé saní
lbují si i mrazy | množství sněhu, užijí do vůle
krásné sanice, o niž na Čáslavsku bývala už po
Mta muze, — Uzavření škol o němž jsme
se již zmínili, usneseno bylo při poradě zástupců
místních školních, samosprávných a politických
úřadů, když bylo konstatováno, že jest naprostý
nedostatekuhlí a koksu aže není naděje,že by
se poměry v krátkém čase zlepšily. Zůstanou 0
becné a měšť. školy uzavřeny až do 25. února.
Také c. k. gymnastum jest uzavřeno do 20. února.
— Křesť. soc. vzděl spotek pra Čáslav
a okolí konal 28. ledna výroční valnou hromadu,
které předcházela slavnostní schůze s přednáškou

loyálním holdem. Usneseno na počest nastoupení
Jeho Veličenstva založiti fond, z jehož výnosu by
v měsíci prosinci byly podělovány oslřehé dítky
členů kat spolku. Při valné hromadě, jetíž průběh
oproti letům minutým byl příropeně omezenější
a kratší, zvoleni byli vesměs bývalí fnnkcionáři.
Valná hromada osvědčila tím, že uznává nesnad
nou úlohu, kterou jest jim zastávat, aby přes ne
přízeň doby život spolku udrželi. Budoucnosti:
Zdař Bůh! — Konference svy Petra a
Pavla pro podporu chodých čáslavských měla
výročí své činnosti dne 2. února. Ze zpráv funkci
onářů bylo patrno, že konference podporovala 41
chudých, většinou vdov neschopných každé, | nej
lehčí práce. Rozdáno bylo za rok 1916 K 987.62.
Sebrala Konf. od dobrodinců, od členů a na mílo
darech »Chléb sv. Antonfna«za uplyanlý rok K
1049.53.Mezi dobrodinci bylo | pravovárečné mě

Sťanstvozdejší a pak dsifodní spoek sv. Vize
ce v Praze. Všem dobrodincům: »Zaplať Bůhl«
— Vzhledem k-dotazu, proč v čáslavské
rubrice nebylo zmíněno a oceněno úmrtí p. řed
Kl. Čermáka, odpovídáme, že nestalo Se tak na
prosto z nějaké animosity osobní. nýbrž prostě:

proto, že dostatečně stalo se to Jinde. Aby však
oni tazatelé byl upokojení, doznáváme, že t n
leditele Čermáka vážil jsme si a) jako prak
tického katolíka. Nebylo jedněch veliko
noc, aby nepředcházel děfem dobrým příkladem
při vykonávání sv. zpovědi a sv. přijímání. b)
Ctili jsme ho jako učitele. Doslýchalijsme
vždy o jeho laskavosti k dětem, o jeho praktické
výchově k životu. a o jeho přičinění, aby probu
dil lásku k domovině a jejím památkám. Ostatgé
už Jeho. dSletá čimnost učitelská jest úctyhodná.
c) Zasloužilsi plné vážnostinaší-jako bada
tel, Byť- bylo snad přehnáno, 00 bylo napsáno:
kdesi, že on teprve naučí znáti Čáslav, jisto jest,
že propraehistorickou Čáslav byt tím. čím prof,
Sedláček pro Čáslav historickou. Rozbodně učí
nij pro Čáslav více nečli Čáslav pro něho. Pravá
cena jeho badatelské činnosti leží však mimo
úzké hranice Čáslavě, na jiném poli a tam bude
jméno jeho vždycky citováno. d) Konečně uzná
vámei jeho velikézásluhy o Včelu a její
sbírky. Už to, že podařilose mu musejní sbír
ky založíti, umístiti a při tom porozumění mano

hých a to i v životě našem vážných činitelů na
výši udržeti, zasluhuje opravdového uznání. Br
doucnost ukáže, co s ním v tom ohledu odešlu.
Doufáme, že tímto oceněním vyjádřil: jsme do

statečně, že jsme pro osobu | práci +p. řed Čer
máka měli plné porozumění a žeztráty jeho želí
me více snad než tí, kteří psall nekonečné nekro
logy. Spojovati naše mičení dosavadní s akcemi

dávno uplynulými jest nemístné a tím nemístněj
ší, přičítatí je nějaké zlé vůlí, neboť ta jest vzdá
lena nyní stejně jako dříve. Vždyť 1 tehdy, píšíce
ve prospěch sbírek, psali jsme jenom také ve pro
spěch osoby a zásloh + p. ředitele Čermáka, jak
možná i krátká doba již ukáže.

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adslbertinam, přijímá záznamy

Da nové výhodné losy Rakouského Červ,
kříše a opatří | jiné cenné papíry..

Různézprávy.
Z msisorologické statistiky. Vposledních !L

letech nejnižší stupně teploty v měsíci lednu byly
tyto: r. 1913 dne 16. ledma —*14 stupňů, r. 1914
(dne 14., 15., 24.) — 16 stupňů, r. 1915 (dne 21.

a 31.) — 4%, r. 1916 (dne 15.) — 5, r. 1917 (dne
A4.) — 15%. V letech jmenovaných poměr sdní
beze srážky ke dnům s deštěm nebo sněhem byl:
r. 1913 25:6, r. 1914 24:7, r. 191$ 9:22, r. 1916
13:18, r. 1917 15:16. — Jestliže loni spadlo v
Jednu vody 50.5 mm, r. 1915 spadlo dokonce 63.7.
Rok 1914 byš v lednu sušší, spadlo jen 17 mm.
Rok 1913 měl v lednu 34.8 mm srážek. — Za po
sledních 5 let napadlo sočhu v lednu nejvíce prá
vě tento rok. Na př. r. 1913 dne 17. ledna napadlo
6 cm, r 1914 dne L. 1i cm, r. 1915 31. byla po
krývka sněhová 5 cm, r. 1916 nejvíce sněhu bylo
13. ledna, totiž 5 cm. Letos napadlo ho nejvíce
2. ledna, totiž 18.5 cm.

Dvoji sociální stamovisko. Únorové číslo »Hu
5a« píše, jak se starají evangelíci v době drahoty
o zlepšení materielního postavení svého ducho
venstva a učitelstva: »Na uherské Slovači v Nb
transké stolici v nečetném sboru v jisté faře od
počátku války nepekli chleba. Údové sboru nosí.
do fary chléb a jiné potraviny, jimiž jim Pán Bůh
požehnal. Sbor v Dolním Kobíně udělil svému fa
ráři 900 K drahotního přídavku, svému učitel pak.
600 K na rok 1916. V roce 1915 dostal farář 300
K, učite) 200 K. V Starej Turej zastupitelstvo sbo
ru jednomyslně odhlasovalo faráři drahotního pří
spěvku 400 K, učiteli 100 K. K tomu třeba při
dati, že evang. Slováci uherští po pravidle drží al..
své církevní školy, což | z této zprávy patrno a
čímž jejich dávky církevní se oproti u nás téměř:zdvojnásobají.—Dlevyneseníc.k.vrchnícírk.
rady ze dne 17. ledna 1917 povoleno. opět na dra
hotní přídavek evang. dachovenstvu a učiehtvu,
hodnostáře vyjímaje, pro obě evang. vyzání



"kterým larářům odváděn před válkou nájem zs
*gole,o tom by bylakronika.Ježtofarnípolese
-pronajímá obyčejně na 6.let mnozí nájemci drží
za laciný peníz pole i za války. Uvažme nyní,
jaký má zisk farář, který dostává za korec 16—

20 Ka 00 vydělá nájemce. Ale při tom tito obča
-né si nevzpomenou, v jakém postavení jest farář,
který v době drahoty sice musí platiti na mnoho
-stran více, ale dostává méně. Docházejí nás zprá
vy, že »vděční nájemci, kterým farářové často
pakatel dlouho čekali, mají se nyní dobře, ale při

"tom jim ani na mysl nepřijde poskytnouti při od
"prodání některých zemědělských produktů knězi

"nějaké výhody. Jest tu ovšem starý předsudek.
že s»kněžím se -vede stejně dobře«, předsudek,

":eterý byl dlouho do národa vštěpován. A jen
-příjmy katolického kléru byly na mušce, důchody
iného duchovenstva (které ovšem také nebyly
skvělé) byty v zákrytu. A tak se utvořilo dvojí
sociální stanovisko.

Zkáza. Zpráva pražské policie za rok 1916
konstatuje, že toho roku se opět rozšířily v mě
stě pohlavní nemoci. 1838 ženských osob bylo
dopraveno do specielní nemocnice. Veřejných
domů koncem r. 1916 bylo 23 se 102 dívkami.

Pateno tedy, že prostituce pokoutní, tajená bují
- daleko více než zoela známá. Proto také se pře
mýšlí o nových prostředcích proti vzrůstajícímu
en. — V Přerově vloupali se ve středu večer do
kanceláře truhlářského závodu p. Bartáka na Že
rotínově náměstí dva šestnáctiletá výrostci Ne

* svadba a Doležal, kteří jsou jako poslíčci zaměst
aaní na přerovském nádraží. Ozbrojení revolve
ry a sekerou, vyloupil pokladnu, odcizivše 500 K

a hotovosti a vkladní knížku na 14.000 K. Vý
rostci byli zatčení a dodáni soudu.

- Vrabec pohlcen ostřížem ma ulici. V sobotu
dne 10. února uchvátil v Palackého třídě v Karlí
ně před zraky četných diváků hladový | ostříž

"vrabce a pustil se do něho na okenní římse do
„mu. Diváci spustil veliký rámus a přiměli svým
křikem liď v domě bydlící, že otevřel okno a pře
rušili ostřížovu hostinu. Ostříž zřejmě hladem vy

| sflený a zimou zkřehlý, neměl sfly odletěti se
svou kořistí daleko a spustil se k zemi. Děti s
pokřikem za ním, honily jej chvilku po ulici a
tu ostříž pustit vrabce a sám s námahou se vznesl
aa oblouk elektrické lampy. Děti chopily se vrab
te. ale ten byl již mrtev. Tu přeměnil se rázem

„ soncit dětí s vrabcem v soucit s hladovým ostří
žem. Divenka vrabce držící mímla: »Když jest

„vrabec již mrtev, tak mu jej nechme.« Všichní
"souhlasili a dívenka pohodila vrabce před sebe
na dva kroky. Ostříž spatřiv to, spustil se Jako

kámen dolů, uchvátil vrabce a za lásotu děti
vznesí se zase na římsu nejbližšího domu a tam

-Jej pomalu počíral.
+ Moravská agrární a průmyslová baska v Brně
, vykazuje koncem měsíce ledna 1917 stav vkladů
. obnosem K 85,304.827.93.

Frascouzská mládež se tuží. Pařížský list »L*
. Oeuvre« si naříká, že na některých místech Pa
„Mže je osobní bezpečnost nedostatečná. Mladí lu
plči od 13 do 19 let přepadají tu ženy a děti, o

(tepciíce je o vše, co mají. Děje prý se to takřka i
ta bílého dne. List se diví, proč se proti tomu
sic neděje a dokládá: Čeká snad policie, až mladí
oezvedenci budou poletí? — Kdyby »na zákla
dě vědy« všude ve Francii vyspěla morálka tak
jako v učené Paříži, bylo by potřebí zpateroná
sobiti počet policistův. Ale i to by pomohlo málo.

morálky náboženské.

Poaryho »objevy«. Americké polární mapy
byly v poslední době zcela potichu změněny. Jak
píše Helgesen, zástupce severní Dakoty v kon
tresu. v »American Magazinn«, bylo Skrtnnto
mnohé z polárních objevů Pearyho. Americké ná
«mořnictví, jakož i pobřežní měřičská služba škrt
ly především Pearyho kanál který prý objevil
Peary na své výpravě r. 1901—1902. Mylius E
richson. který v ona místa přišel po 5 letech. me
našel tam ani Sopy po vodě. Kmď Rasmussen
zjistil tam r. 1912pahorkatinu, plnou zvěře. Právě
tak bylo Skrtnuto z map Ještě: několik jiných Pe
aryho »objevů«.

Pamatujte při každé příležitosti na malé
„sirotečky, umístěné v sirotělnci sv. Franti
Ska ve Slatinanech u Chrudimě. Jsou to u
božáčkové, nikoho zde na světě nemající a

udržující se výhradně len z milosrdenstvídobrých fidft
— Cheete být spokojeni se svým osudem?
Navštivte útulnu. chorobinec a opatrovnu

Z Vídně. (Z Jednoty katol. tov.) V dneš
ním světovém boji zanikl život v mnohém
spolku.
neohroženě hájily zájmy církve a vlasti, hájí
dnes naši říši. Týž osud stihl naši Jednotu.
Pfes šest set členů, přísnou abstinenci vy
chovaných a proto zdravých, dlí na bojišti.
Ba i na tři sta učedníků, navštěvujících naše
besídky, nastoupilo vojenskou službu. Na mí
sto starších pracovníků nastoupili mladší,
jen aby bylo dosaženo cíle, který máme vy
tknutý. Však neúprosný osud zasáhl nás je
ště více. Zemřel náš milovaný předseda vldp.
Alois Jemelka. Ten, který Jednotu založil a
s ní nejlépe cítil, odebral se na věčnost, ne
dokonav dílo, které započal. Odešel v době,
kdy nejvíce potřebí jeho rad a slov útěchy.
Jak rád spěchával ve všední dny večer i za
neivětší nepohody k nám i do jiných spolků.
kde přednášky a porady konal. A v neděli,
ačkoliv i tři kázání v různých okresích mí
val. mezi učedníky přišel a je přednáškami
k dobrému nabádal. On to byl, který se o
nás staral též finančně. Maje mnoho zná
mých. zvláště ve vysokých kruzích a me
škaje často na misiích v Čechách a na Mo
ravě. vyprošoval podporu pro Svoje učední
ky. To nám nyní schází. Válkou arci museli
jsme zavřít dvě besídky učednické, avšak
vydržování ledné besídky a jedné | útulny
stoif též velký peníz. Vědouce sami dobře.
čím nám besídka byla, když jsme byli ještě
učedníky a nemohouce jí sami ndržeti volá
me k vám, kteří s opuštěnými českými u
čedníky cítíte. pomozte! Jak mnohá matka
radostí by zaplakala. kdyby viděla svého sy
na, kterak v neděli odpoledne ve společnosti
sobě rovných naslouchá slovům kněze anebo
starších tovaryšů. a kterak o Velikonocích
ve společnosti sta i více učňů přistupuje ke
stolu Páně! To je úkol naší Jednoty. shro
máždit všecky české katolické učně. kterých
rok co rok přes 3000 do Vídně přichází a
většina se jich zkazí. V našich besfdkách má
se z učedníka vychovati řádný tovaryš a z
tovaryše řádný mistr, který by byl ke cti
vlasti a církvi. Doufáme, že dobrá tato naše
věc dolde uznání zvláště u těch. kteří v Pá
nu zesnulého vldp. Jemelku znali, neboť tím
to nejlépe uctí jeho památku. Nevědí mnozí
rodiče. jestli právě Jednota katal. tovarvšů
nezachrání jejich syna nebo příbuzného v
bahně velkoměstském | Vznomeňte, jednot
livci, na nás, vzpomeňte však také vy, ka
tolické spolkv a konejte občas sbírku na če
ské učedníky ve Vídni. Neboť o několik ha

složenky zašleme. Práce nás čeká mnoho,
avšak prostředků máme málo. Doufáme však.
že doldeme porozumění v dnešní těžké době
a že známou zůstane i v době pozdělší Jed
nota katol. tovaryšů českých ve Vídní, 15.
okres, Mattisplatz 7, 1/16, kamž mohou též
darv býti zasflány.

S TTCÍY
Pamatujte přikaždé
příležitosti n nen,„E
vdevy a sirotky po naších padlých hojovníních! PM
spěvky zašlete na Zem.avas katol. Orle v Hradol Král.

SE

BESIDKA.

Páperky.
Slýcháme chválu: »Zvěčnělý se nikdy za svůj

národ nestydě) — Náš oslavenec vždycky se hlá

zaplrá svůj rod, ale všude se k svým krajanům
blásí okázale.. — Naskytá se však otázka: Jest
zvláštní ctností a znakem výsadní ušlechtilosti
hlásiti se k národu skróvného počtu. jestliže tento

1 když jsou jeho politické poměry nesnadné, do

zapírati svůj původ. Styděli se antičtí Řekové za
svůj rod? Ačkoli byli přemožení od nepřítele ve
lice mocného, všude v Pmské veleříši hrdě se

hlásili k své řeči, chlubili se svou kulturou, pod
jellž střechu dovodti přívádětí i velmocné vítěze.
Stydí se někde za svůj původ příslušník malého
národa norského nebo švédského? To lidé vědí,
že jejich krajané | při skrovnosti svého počtu ně
co ve světě platí. Chudému Baskovi na vysokých
horách ani nepřijde na mysl zapfrati svůj rod,
Vzdělání přirozeně tam není značné, ale lid vy
niká poctivostí, opravdovostí v životosprávě. —
Zapírá-li někdo svůj národní původ, jest člově-'
kem bezcharakterním v kačdém případě. Z rene
gáta nemá mnoho zisku an; ten, kdo ho k odpadu
sváděl. Ale jestliže někde odrodi!ci valně se mno
ži, pak je to také dosti patrným důkazem, že pa
nují zlořády v samém jádru takového lidu. Bojt-ll
se | fady inteligentů vyznatí svou národnost, pak
hledejme stíny i za jejich zády. Vždyť inteligent
pocházející z národa vzorného imponuje velice
svou osobou i dem z toho národa, který žárlí a
usiluje svou početní převahou jeho krajany ujař
miti.

o

»Odešel do Neznáma.« Takovou | tabulku
vlastních rozpaků a nevědomosti si vystavují
zcela dobrovolně ti nevěřící pozůstalí, kteří sl
myslí, kdo ví jakou osvícenost osvědčili vytisknu
tim takových slov na úmrtním parte. Který roz
umný člověk choe jíti za týmiž pozéry také do
neznáma, do dusných mlhovin? Je-li tohle posled
ním slovem uvěďomělosti moderního pokroku, pak
to jest vlastně přiznání žalostné. Myslí-li, že po
sledním cíbem člověka jest záhada a otázka, pak
nechť se poučují a dotazují dříve, než dají vytisk
nout? svůj úsudek konečný. Filosofie, jejímž po
sledním slovem jest palčivý problém, není pro
duši lidskou posilující stravou, ale vede ke skep
ticismu, jehož jest dost i bez umělé propagandy.

*

Prvý občan: Vy katolíci jste v XVI. století
pronásledovali našince jen proto, že... « Druhý:
>A vy evangelíci, kde jste měli převahu, taky
jste... „ ačkoli. . « — Třetí: »Ale lidičky dobří,
což se pronásledujete nyní sami tak jako vaši
předkové nřed čtyřmi stoletími? | Anebo jejich
příklad jest vám tak vzácným dědictvím, že tou

žíte po pokračování, jakmile se vám ruče uvol
ní? Do vás dvou aspoň bych toho nehádat Dobré
vlastnosti vašich dávno a dávno zemřelých před
ků nedávají vám práva k zvláštní osobní hrdosti.
A stinné stránky náboženských stran v XVI. sto
letí přece nejsou s to zanechati poskvrnu na va
šich povahách, máte-li povahu jinou. Zkrátka:
ani vy katolíci — ani evangelíci Před vašimi
zraky leží veliká přítomnost; snažte se jí vy
užiti závoděním v křesťanské šlechetnosti a tak

„si připraviti vežkou budoucnost. Stálé Ipění na
prastaré historii bez důmyslného pohledu do bu
doucnosti znamená cestu račí.«

©

Jak hazardně mění se význam mneha stov!
Na př. slovo »kolega« by přece mělo znamenati
pomocníka v úřadě. Ale tento titul se uštědřuje
kde komu. Na př. v jedné redakci sedí učený
čtyticetilett doktor filosofie Klas. V druhé pět
advacetiletý lokálkář Vlas, který sotva pročet
tři třídy střední školy. Ke všemu poměr obou li
stů jest zásadně nepřátelský, Ale Vlas v polemice
poznamená bez rozpaků: »Pan kolega Klas tvrdí,
že... ale mohu dokázati.... Až bude pan ko
lega v lenší náladě .. Zatím však »kotega
Křas« vyhýbá se každému osobnímu styku a mož
ná, že by si nezynít toho zkolegy« ani za po
mocného nísaře. — Výpomocná síla, která ještě
oďhorné zkonšky nesložila, ve škole sl stěžuje,
Jak se k ní nadesátiletý pan ředitel zachoval ne
koleetálně. Ale tn aspoň spojuje táž směrnice v
povolání. Zato však nenf kolegou poslanec stranv
radikální noslanci strany konservativní. není ko
legou mistr houslové hry noďoráměrnému muzi.
kantovi. Skladatel nádherné onery není kolegou
komponistovi kupletů a polek; vždyť se často je
jich tendence vzájemně kříží a notfrail.

s

Leckde dochází k pronikavým přeměnám a
dle hromadného nářku peciíválů teprve se pozná
vá. jak obrovskou čísehnou převahu malí nrávě
konservativci. kterým jsou nové směry vnren
vány. Tu však nastává otázka, kdo jest obratem
nejvíce vinen. Radikál 2spoň s počátku nevyhý
bal se osobnímu nebeznečenství a rozličným ne

: snázím. Pecivál však zatvrzele sprl i v hačtě
velice dobře opevněné, Tn sluší míti na zřeteli,

1 Že přečasto konservativnípeciválové nři ořevra
techzaslouží- něísnějšího trestu neř radikálové.

zn 5A2...



Vestředověkusekádařlidé,jak150mádlo
náboženství žítí Novověk jest chytřejší, přemý
4H,jak obrmezíti náboženskou sléru na akademické
debaty. A již se také v rozsáhlých oblastech vy

Zodií.
—

Poslední zprávy.

jižně od Bekasu odrašeny ruské výpady,

nárazům. — Na sovermím břehu Anery

V oblouku Cerné byly asmařeny útoky
italské.

Učeň a příručí
Jan Uher v Hradci Králové.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
sařízení kostelů atd. v každém prove
dení a esně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND, |
odborný závodvJeblonémnadOrlici.

Hotové uboží zasílá se na ukázku.
Roapošty, nákresy neb ceníky franko.

Nejlevnější “ mnojbezpečnčjší

a věna ditkém
kytuje Jubilejní, vzájemné dobročínný šívno

poskytuj Ptonský spolek ?

„Charitas“
v Hradci Král.

jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své
pomoci, sa dobu svého trvání vyplatil na pod
jiš na 100 000 koram, získav 784 členů.Jak

děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným podpora v dobé nejtrudnější jako pravé dobrodiní.
Spolek příjímá muže 1 ženy od 24 do 45

lot. Příspěvek oprávtní každoroční obnáší

2 K, náplsué jednoupro všdy jest: do 30 let £ K,do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Kašdý člen ae za
vazuje,še oplatí při Guartí spolučlena 2 E,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým příbus
ným aneb účelu a osobám, ješ si člen písemným
prohlášením výbora za svého života označil.

' “ spolku trvá od r. 1911odbor, jenž poskyuje téš

We-věno U:
nodospělým v den jejich sňajka, případně
v deu dospělosti jejich, ameb také při
úmarsí těch, kteří je do odboru věnného ph
hlástli.

Kušdý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kotik osob v době nároku u odboru

bylo„přiblášeno.nochy lze přihlásitiaš do stáří 18 let a dívky
do 16 let. Přihlášení inohou býti kýmkolfv, jen
když týš jest tělesně zdráv a nepřekročil 65. rok
věku svého. Záplvmé © K je pro všecky stejné,
rovněž příspěvek po I B ve výšezmíněných
případech povinné podpory. — Bilššív prospektu,
jejů napobádání a zasíláme.

Adresa zní:

Spolek „Charitas“ v Mradei Král.
Dr. František Reyl, VáclavJenšov

předseda. Jednatel.sy

PTTFFTFFTTT

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěs krubů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

mež třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

na skoušku.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Velejemné léčky na teláry.

|

'

Pronajme se
první poschodí

vily na Slezském Předměstí č. 134
u Hradce Králové.

2 pok Hi č 9aš 4) a kuchyní ušen
Po Rány,PS optat weae ve Vilesaně:

| Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodáváobrámová okna. V kas
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího '
vzoru do nejbohatší sklomalby fi Í,.

hotoví vlešekou u ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. s nejšírším saručením umělec

kého a odborně dokonalého provedení.

Ve prospěch l
W SvatováclavskéMaticeŠkelské.

kupní pramen v Rakousku v erých

kostel. paramentů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

v Jablonném n. Or., č. 86.
Tisíce uanávacích referencí a odporučení.
Obrázkové oenníky, rozpočty, vsory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních dil
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 30%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trváni a 40let, vlastní činaosti
Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Parefnénta.

Ignáce Y. Neškudlasyn
(protokolovaná firma) 

v Jablonném nad Orlicí (v Čsehách)|
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích) 8

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu
svůjosvědčený a často vyznamenaný |

výrobní závod

spolk. praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová ma Č
| ukázku se ma požádání franko sašlou.

a slavnýmpatronátním úřadům
dovoluje si doporučiti

veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, Ifikály, avlony,
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevnim vyho

-vující. Staré předměty o
vuje v původní inte
v ohni slatí a stříbří nebo
proti doplatku sa nové vy

Hotové podmět m b výkresv nebv
zasílána ukáskufanko bez

„| sávasnosti koupě.
Vůe se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých ch a stříbrných klenotů, jako:

asy madonek,kříšků,pratýniů, náramků“atd.otáéfoké prsteny tabatěrky, jídelní ná
činí meotříbrapravého činského vědy ha skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

ME STANĚK,
pasít a ciseleur '

Přisežný smalec o. k. zeínského trestního soudu.

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čis.46 ».

Doporučuje se všem najincům ce
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úroší se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní Poskytuje půjšk
všeho druhu za mírnýchplmínek, zejména saměneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
zJednoty sálofen« v Praze.

K. V. Skuhosský, o.ak.
. v Hradci

krém na obuv,sw| kartáče
nakoupíte levně u firmy i

mydlářvfirí Krlevéečepodala
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úspěchy budí úžas a ohromují čtyřdohodu,
která svých velikých rozpaků netají. I fron
ty středostátů stojí neochvějně, vykazujíce
vítězství nová. Účinek schystaných pře
kvapení zřejmě se obráží v Americe, která
pojednou z válečné horečky se vymaňuje,
oddalujíc své rozhodnutí.

Na východním bojišti pro spousty
sněhu dosud nedošlo k větším podnikům.
V jednotlivých úsecích v Rusku byla
ruská dělostřelba živější, především jižně
od jezera Drysvjatského a na východním
břehu Narajovky v Haliči. Na Volyňsku a
v Karpatech zdařilé menší podniky našich
výzvědných a nárazových oddílů. Na frontě
arciknížete Josefa v Multansku a u skupiny
Mackensenovy nio významného, ©

V Makedonii přestřelky předních stráží
a dělostřelba nepřátelská především mezí
jezery Doiranem a Vardarem.

V Albanii pouze přestřelky polníeh
stráží jihovýchodně od Beratu.

Na italském bojišti začalobýti italské
dělostřelectvo v různých úsecích činnější,
tak zejména na přímořské frontě mezi
Plavou a mořem,na tyrolské frontě zvláště
v úsecích mezi Torbole a Lettia.

Ma západě mlha bránila sice rozvoji
bitevní činnosti; přes to Anglišanéúrok
prudce ma Anocřea v území mezi Anorou
o Gutmou. V Champagni vzplanuly nové
boje; Němei dobyli tu zpět mnoho z území,
jež Francouzové vybojovali.

Válka pomorková jak na Středozem
ním moři tek v Atlentickém oceánu dále
se rozviřuje; denně h!ášeny jsou oběti po
norek. Z Angliese sice ohlašuje, že přes
zostřený ponorkový boj dopraveny do ze
mě spousty obilí, naproti tomu následkem
nejistoty na moři j u.nádraží, přístavy a
překladištěpřeplněna, v přístavech jsou
naložené čluny odsouzeny k nečinnosti,

poněvadž lodi dílen novypluly, dílem ne
připlaly. Dovoz střeliva z Ameriky doVropy prý zastaven.

Spojené státy severoamerické vypo
vědí prý válku jiš v tomto týdnu. Ďle
různých správ zbrojí se v Americe o pře
kot Tvrdí se však, že zbrojení Ameriky
notřeba se obávati, neboť vše, čeho tím
bude dosaženo, bude na druhé straně
oceánu a nebude míti valného účinku, do
kud ponorký rejdí oceánem. — V Americe
rozpoutává se zatím boj mezi válečnou a

mírovou stranou. Parlament obviňuje bo
jovný tisk z úplatnosti, kdežto většina se
nátu je pro mír. Wilson jest prý proti
zbrojení obchodních lodí, ježto by vina na
válce mohla padnouti na Ameriku.

Americká nota Rakousko-Uhersku.
Americký vyslanec odevzdal ministerstvu
sahraničních záležitostí pamětní spis, v němž
se rozebírají případy potopení lodí »Persie«
a »Ancony« a žádá se, aby o. a k. vláda
informovala americkou vládu definitivně a
jasně o svém stanovisku k válce ponorek
a zda ujištění, jež dala v případě »Ancony«
a »Peraio«, dosud trvají, anebo byly změ
něny a odvolány.

O míru. V listě uherskému episkopátu
prohlašuje papež, že pokusy o zjednání
míru nutno znova a znova opakovat ne
únavně, až myšlenka míru uzraje. — A mi
nisterský předseda bavorský prohlásil, že
válka stůj co stůj a všemi prostředky musí

býti skoncována. Světový boj bude neslýchaně strašný, ale musí býtivybojován —
Bývalý ministerský předseda Stůrmer vrá
til se už do Petrohradu. Byl za hranicemi,
aby se informoval o míru.

Politický přehled.
Sehůze Českéhe svazu. Parlameatní

kontine Českého smene konala minulý tý
Ben v Praze schůzi, na níž jednáno přede
vším o stanovisku Českého svazu k mini
sterstvu hr. Clam-Martinice. Parlamentní
komise prohlásila, že nynější doba vyža
duje v první řaděso ní všech sil

k splnění vojenských potřeb státu a nejnaléhavějších životních potřeb širokých
vrstov obyvatelstva, že je dále nalóhavou
potřebou lidovou, aby svolán byl oo nej
dříve parlament, a že tudíž doba tato jest
nejméně vhodnou, aby luštěny byly sporné
národnostní otázky jednostranným způso
bem a rušeno politické příměří ve věcech
náredních. Na konec bylo usnoseno zříditi
pět pracovních výborů a sice pro otázky
ústavní, česko-německého vyrovnání, ra
kouako-uherského vyrovnání,zahraničních

sko hospodářských a pro otásku jednaclho řádu.
V uherské sněmovně jednalo se o zprá

vě ministerského předsedy: použitímimo
řádných plných mocí za války. — Při té
příležitosti posl. Gratz prohlásil, že musí
zmiteti názor výrobních kruhů, že již
vysokými ely může býti zajištěn silný
hospodářský rozvoj. Především musíme

také levněji vyráběti. Rakousko-uherské
národohospodářství překoná obtížné po
měry, stane li se po válce zdvojnásobení
výrobní činnosti a spořivosti první občan
skou povinností.

Cestu k vnitřnímu míru naznačuje
v »Reichonb. Ztg.« dr. Turnwald tvrdě, že
se konečně s národnostními spory přestatí
musí. Cesta k vnitřnímu míru může býti
proklestěna jenom na tom základě, že
státnímu celku budou přiznány výhrady
k řádné správě státu nevyhnutelně nutné,
Že však žádnému národu nesmějí býti
omezeny nároky na samosprávu a kulturní
vývoj. Dr. Turnwald také poznamenává,
že každý národ může míti trvání jenom
z vlastní síly a další musí se díti za pod
mínek silného národního citu, pevného
tkvění na rodné hroudě a póče o dorost.

O učení se neměmeckým jazykům
národností v Rakousku uspořádal Německý
klub ve Vídni poradu, aby zvěděl stano
visko němockých vrstev rakouských k této
otázce. A z vývodů řečníků vyšlo na jevo
souhlasné mínění, že by se napříště měla
roznítiti snaha © učení se všbm řečem
rakouských národností.

Program sdružených němee. stran.
V poslední schůzi společného výkonného
výboru, který byl zvolen německým ná
rodním svazem a křesť.aoc. stranou, sne
sena a ministerskému předsedovi hr. Clam
Martinicovi oznámena německá přání.Něm
ci trvají na spolku s německou říší, chtějí:
užší hospodářské spojení Rakousko-Uher
ska s Německem, změnu ústavy, reformu
státní správy, v Čechách zavésti krajské
rozdělení, německou státní řeč, zabezpečení
německého rázu německých zemí atd.

Popelec.
»Pomni, člověče . . .'« Vzpomeň si ne

toliko na to, že se v prach obrátíš, ale po
hruž se vůbec hluboko do vlastního nitra!
Pěstuj důkladný sebezpyt po tolika bolest
ných zkušenostech. Toť jest memento leto
šní popeleční středy.

Již staří Řekové měli nad věštírnou delf
skou významný nápis: >Poznej sama sebe!«
Bez opravdového sebepoznání totiž nemůže
býti mravního pokroku. A kde schází mrav
ní rozvoj, tam také nemůže býti trvalého
štěstí. Nutnou základnou k vážnému sebe
zpytu jest pokora, které se před válkou lid
stvu tolik nedostávalo! Jestliže sami pohané
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důrazně odporučovali sebekritiku, křesťanství

vec i celé společnosti pilně všímali si svých
neduhů a aby místo mrštných výmluv pra
covali k sebenápravě.

Kdo vinu svých nezdarů soustavně svádí i

'

Někteří středověcí lidé hřešili těžce, ško
dili dočasně svým bližním krutě. Ale — bylo
jim nesnesitehno vytrvati v nepravosti dlou
ho. Svědomí se ozývalo stále mocnějí, až
naposledy provinilec klečel před zpovědnicí.
A když byl přiveden k popravě i zločinec

leskne jeho tvář v záři líbivého radikalismu,
ale ku předu se takový reptající muž nehne.
Všimněme si dějin, v čem postřehli mužové
osvícení kořen zla a jak hledali prostředky k
nápravě. Prorok Daniel v zajetí nemařil ča
su planým nářkem nad útiskem mocných ví

a o přestupcích národa vyvoleného. A z dů
kladného přemýšlení vytryskla slova kajícná.
Daniel zaznamenal sám: »Obrátil jsem tvář
svou k Pánu Bohu svému, modle se a pokor
ně prose v postech, žíni a popeli. I modlil
jsem se: . .. Zhřešiliť jsme, nepravost jsme
činili, bezbožnost jsme páchali a odstoupili
jsme; a uchýlili jsme se od přkázání tvých
a soudů... Tobě, Pane, spravedlnost, nám

aby neslyšeli hlasu Tvého, a vylito jest na

diu nad zlobou a přivedl ji na nás; spravedli
výť jest Hospodin Bůh náš ve všech skutcích
svých, kteréž učinil, neboť jsme neuposlechli
hlasu jeho . . . Nakloň, Bože můj, ucha své
ho, a slvš: otevři oči své a viz zpuštění naše
$ město. nad kterýmž vzýváno jest jméno
Tvé, Neboť ne pro spravedlnosti naše prostí
ráme prosby své před tváří Tvou, ale pro
milosrdenství Tvá mnohá. Vyslyš, Pane, u
kroť se, Panel«

Toto dojemné přiznání křehkosti velikého
vlastence, toto odprošení za celý chybující
národ zasloužilo odměny. A proto Daniel
polěšen vznešeným zjevením. okouzlujícím
proroctvím ještě dříve, než se domodlil. Když
»ještě mluvil a modlil se a vyznávat hříchy
své«, ukázal se plačícímu jeho zraku arch
anděl Gabriel, který zvěstoval čas příchodu
Vykupitelova,

Kdyby byl národ israelský nečiní) oprav
dového pokání za své hříchy často, již dáv
no před narozením Kristovým by se byl stal
kořistí mocných dobyvatelů sousedních, bý
val by zmízel s povrchu země.

Pozorujme středověk. Kdykoli přišla veli
ká rána na některý národ, začínalo veliké po
kání. Ukládány posty a jiné dobré skutky,
konány hromadně prosebné průvody. Hříš
níci, i když náleželi stavům vyšším, činili po
kání upřímné a velice těžké přede vším li
dem. Jest dojemno čísti, jak i mocní vladaři
odprošovali svůj lid, jak si přáli. aby všechna
jelich země věděla o jejich skutcích kajícných.
7 celého jejich počínání vysvítalo skromné
přiznání:

povzbudili i poddané k pokání.« A jak právě
tací vladaři o blaho svého lidu se zasloužili,
fak zazářili v dějinách jako hvězdy první
velikosti!

P
—— FEUILLETON.

Dějinný zjev královny švédské Kristiny
náleží k výjimečným ženským postavám z
radů panovnických. Jsouc poslední ze řady
slavných panovníků švédských z domu Wa
sa, uzavírá tuto řadu také důstojně celou
svou osobností, nadáním i vzděláním.

Král Gustav Adolf věnoval vychování
své jediné dcery veškerou péči. Když se na
rodila (18. prosince 1626), nedopatřením 0

jeho duší modlili, Křesťanství mocně hýbalo
svědomím, prodlužovalo tklivou náladu po
peleční středy, zvoucí k pokání.

Vidíme i mezi sektáři středověkými do
jemné příklady veřejné zpovědi. Když oblé

násilí na ženách i jiné nepravosti. Když utr
pělo velikou porážku, nastal v Praze veliký

praví: »Vážnější mužové vytýkali vojsku ne

cko dobře šlo, pokud se bojovalo upřímně
pro pravdu Boží, nyní však že Bůh je tresce
pro jich loupeživost. nemilosrdenství a u

byl vhodný počátek nápravy. Kdyby byli
husité ustavičně káraji jenom lidi jiné, bý
valy by se mravní poměry horšily v táboře
jejich stále více.

pise sněmovním čteine, že nepravoslí »>sene
umenšuje, nýbrž den ode dne jich více při
bývá«. Proto každý stav má se postaraii,
saby takoví zjevní hříchové, cizoložstva,

vání býti mohli, a toho žádný, sám se dobře

stoupil a takového čeho proti Pánu Bohu se
dopustil, skutečně trestal, jakž týmiž přede
šlými sněmy o tom šíře vyměřenojest...
Kolední piva neboližto obecní, kteráž sobě,
složíc mezi sebou peníze v větších neb men
ších počtech, lidé sediští kupují. aby jim do

stí svárové, mordové a jiní mnozí neřádové
a hříchové proti Pánu Bohu se páší a tudy

bě a chudobě přicházejí.« Také se mají pře
kaziti i »přástky a hry, na kteréž se scházejí
a při nich téměř více nežli při jiných artiku
lích oplzlosti a hříchy páchají.« Protože lidé
selští chodí v šatech příliš nádherných. ku
pujíce si »šňury zlaté, košile kmentové se
zlatem vyšívané, peří pštrosové, sukně lin
dišové«, má se tomu učiniti přítrž.

národa v Čechách i sněmy jiné — a jistě ta
ková srdečná prohlášení nebyla lidu české
mu na škodu.

V nynějším století převládl kurs jiný, Po
chlebovalo se silně i mtadfkům velice chybu
jicím, aby byli vlákáni do různých politických
stran. Běda tomu, kdo odporučoval sebezpyt!
Hned platil za neduživce, za mrzáka se zlo
menou páteří. Polovzdělaným, rozmařilým

tinu i řečtinu, nebylo žádného oboru tehdej

klidně, pravě žertem: »Bude to děvče chytré,
neboť oklamalo nás všechny.« Za to matka
necítila žádné obzvláštní lásky k tomuto dí

ny, jež dělo se dle přání a zásad krále, ač
tento ve válečných dobách dlel více v cizí
ně než ve svém království. V bitvě u Liitze
nu r. 1632 však padl, zanechav trůn své še
stileté dceři.Při svých velkých schopnostech
Kristina nabyla záhy vysokého vzdělání; o
vládala řadu moderních řečí, ze starých la

byla zabývala. Ve věku 18 let mohla proto

sudy své říše (1644).
Tu objevuje se první zvláštní rys její po

vahy. Nabyvší záhy tak vysokého vzdělání
v každém směru a jsouc určena k úkolu
vladařskému, což obé jest jaksi doménou
duchu mužskému. projevovala také záhy to
hoto ducha na úkor své ženskosti. Pohybuje
se pouze v kruhu učencův, umělcův a stát
níků; společnost světa ženského se svou
roztomilou mnohomluvností byla jí nevíta
nou a opomíjenou.

Denní její život byl zcela jednoduchý.
Byla prostřední, spíše menší postavy, těla
silnějšího; jednu lopatku měla něco málo vy

těla dalo se lehce zastříti; hlavu možno na
zvati půvabnou, čelo bylo vysoké, nos větší
a klenutý, úměrný; oči světle modré, při tom
však tak ohnivé, že těžko bylo snésti tohoto
zraku, byla-li královna rozhněvána. | Ústa
hezky vytvořená, pleť skoro sněhově bílá.
vlasy světlé. Byl to ráz severní, germánské
krásy. Spánku věnovala s počátku pouze 5

mladíkům bylo dovoleno prudce napadali a
kárati zkušené a vzorné starší inteligenty.
Kolem hříchů malovány oslňující ornamenty.

Nyní konečně veliká doba vynucuje při
| znání upřímná, Již se neříká, že s pokrokem
| kultury postupuje také mravnost. Naopak

zřetelně se ukazuje na zrádné svody civili
sace. Dříve se hájíly »umělecké« poh:ednice,

| představující nahotiny. Nyní se otevřeněpří
znává, že takové pohledky nekupují estheto
vé, ale individua demoralisovaná. V divadle
se viděla výhradně vysoká škola umění. Ny
ní však se obrací vážnější pozornost k mla

: dým návštěvníkům, kteří vítají některé chou
lostivější akty jako příležitost k chechtotu a
nestoudným poznámkám. Bývalo houževna
tou zásadou, že každá nová škola znamená

. veliké rozšíření duševního obzoru naší mlá
' deže. Nyní však již slyšíme vážná svědectví,

že vědomosti nynější mladé generace jsou
v poměru k dřívější studující mládeži velice
mělké. | Věřilo se lidem, kteří se drali na

' přední národní tribuny vřískavými protesty
proti >klerikalismu«. Krátce před vypitknu
tím války však se objevila u některých po
litických demagogů tak trestuhodná zištnost
a bezcharakternost, že nyní se přiznává již
obecně, jak mnoho parádních deklamátorůsí
učinilo z protiklerikálního vlastenčení vý
nosný obchod. /

Věřilo se obětavosti radikálů. Ale právě
tito v okamžicích nejdůležitějších schovali se
jako syslové, čímž bezděčně přivedli svede
né davy k střízlivému přemýšlení. Jakou

: ránu utrpělo renomé těch, kteří prostému li
du slibovali hotové sociální zázraky!

A tak na všech stranách hlásí se k slovu

»>Pomni, člověče, že
prach jsi pouhý, že jsi tvorem křehkým, že
často bloudíš. Čím hrději jsi prohlašoval, že
dobrých rad a napomenutí nepotřebuješ, tím
snadněji ses dával svádětí od demagogů na
scesti. Vysmíval ses léku, který na tvé ne
duhv nabízela církev. Nyní, když tě moderní
lektvary a mastičky tolik zklamaly, přemý
šlej o hojivé moci křesťanského názoru svě
tového trochu důkladněji.«

nenapraví. Vždyť všecky okolnosti svědčí.
jak jsme tvory malomocnými. Zpět tedy k
upřímnosti proroka Daniele a našich dobro
srdečných předků! Dobrovolný a podrobný
sebezpyt jest jedinou cestou k budoucnosti
lepší. Jestliže bychom nechtěli poznati sami,
co nás vede k spáse, pak nečekejme, že nás
budou nutit ke vstupu do ráje jiní.

|
| Volné listy.

Trochu jako Interview. »Čech« s tímta
nadpisem přinesl úvodník dne 11. února V
neděli. Podivuhodno jest, jak se někdy my
šlenky Hdské shodují. Písatel těchto řádků
myšlenky »Čechovy«< pronesl v soukroméní
rozhovoru v dobu uherské korunovace v ten——
hodin denně. Šatu a ozdobám ústrofe neobě
tovalz mnoho času. ve čtvrt hodině byla u
strojena a vyjímajíc veliké slavnosti dvorní.
tvořil hřeben a kus stuhy jedinou výzdobu

. její hlavy; takto zanedbávaný vlas slušel
| však velmi dobře její tváři. Nenosila také ani

| na slunci ani při větru v městě nebo na ven
|

|

kově žádné pokrývky na hlavě; pouze jela-li
koňmo, měla jezdecký klobouk, takže cizi

! nec. věda ji na honě v uherském jezdeckém
i úboru. nikdy by v ní královnu byl nepoznal.

Ústroj její vůbec byl v mnohém ohledu při
způsoben úboru mužskému. Neměla ani sdo

i statek trpělivosti věnovati trochu času péči
| tělesné; za to však ve svých vladařských
| povinnostech. ve studiích, na honě nebo na

cestách byla neúnavná. Rovněž i její strava
byla prostá, beze všech pochoutek. Pila vždy
pouze vodu, ani na radu lékařů nepilanikdy
vína, proti němuž Již v mtádí pociťovala

odpor.
Se svými dvorními dámami mluvila velmi

málo, bylo to obyčejně při audiencích; P?
odbytých formalitách odvracela se od dan
opět k společnosti mužské. Jediná z jejího
pokolení těšila se její důvěře a bližšímu sty
ku. byla to dvorní slečna Ebba Sparre. vy



řezanu, že od proziravých státníků rakou

psati do >Obnovy«,aleza nesnadných pomě
rů censurních úmyslusvého nechal. | když
>Čech< vyjadřuje svoji kombinaci, pro dne
šek dosti jest, že myšlenka jest na výsost
politicky odůvodněna.

napětím duševních a hmotných sil a v ohro
mném zápasu moc naráží na moc, veličitia
podráží veličinu, vzájemně se kombinují a u
způsobují, při čemž ve vnitřní politice dlužno
měnití původně stanovené programy a v ú
váhu bráti činitele, které leckterá stranická
koterie usiluje odsunouti v bezvýznamné zá
koutí. Říká se, že život jest tvrdou školou.

»Čecha«. >Potěšitelným zjevem jest, že roz

so klidnějí posuzovati a shledává se poněkud
ukvapenou. I na místech prostých všech
stranických vlivů bylo to tlumočeno, doufej
me, že ne bez účinku. S národy, počtem, du
ševní a hospodářskou zdatnosti vyn'kajícími
musí se přece i pro budoucnost počítati, a

vé budoucnosti říci, nebude-li právě len či
onen národ míti mimořádnou důležitost a

hováním roztrpěovat a odpuzovat? — Tak
a podobně počíná se klidnějí uvažovat ve
společnosti, která kdo ví odkud přicházejí
címí vlivy měla býti zbavena inoudrého ú
sudku a pevného hlediska. Nějaké staré akty
prý se z registratur vyjímají, oprašují, na
stolky kladou,
cosi většího se chystá?

měly a záhy zase by míti mohly. Dřímá mno
ho sil v takových národech a nechaly by se
snadno probuditi, uplatniti. Jako s těmi akty.
Prach se setře, otevrou se a již z ních dýchá
cosi, co by mohlo roznítiti jiskru v plápol
nadšení. Dnes st to dovedeme představití jen
prohlížením obrázků v obrázkových listech,
jak takový slavnóstní okamžik v duší národa
působí. O,naše říše má ještě velké reservy,
nedotčené jistiny, velmí cenná deposita -—
jen otevřít je třeba. “,

všeobecná koncentrace.
dočkáme. Apropos!

nesl, jest licho zpraven, dal se příliš unésti,
ale jinak člověk bona fide. Snad by se byl ani
nevyjádřil, kdyby za častějšího ©dřívějšího

řilo, ale takto dlouhým straněním nahroma
dilo se mnoho předsudků. které proklestily si
výbušnou cestu. Klidné slovo, přesvědčující
důkaz bývá tu nejlepší odpovědí, pak se u
zná, že bylo pochybeno. Tedy stvku jest tře
ba, rozumíte mi?«

Tolik »Čech«, který uvedenými narážka

tomné veliké události jsou plodem tdských

vůdců. Každá strana usiluje dosíci svých cílů

znamenávající se krásou a rozumem; jediná
to její důvěrná přítelkyně. Se státníky a u
čencí rozmlouvala ráda a dlouho, s lidmi
však duchaprázdnýmikrátce a to nejnutněj
ší. Jako se jí pro zaměstnání ženského obo
ru skoro nadání nedostávalo, vynikala za to
všemi vlastnostmi pravého kavalíra. Honba

zajíce střeliti v běhu jako ona. Vedro nebo
mráz nebyly jí obtížnými.

bu, věnovala se thned studiím. potom záleži
tostem státním. Po obědě opět vědám až do
pozdní noci. Její dvůr byl střediskem učenců
nejzvučnějších jmen z celého světa, arcibi
skupem z Upsaly počínajíc až k rabínu Me
nasseh Ben Israel z Portugal.

sky nebo nenávisti, které zlo z obou jest
větší?: Descartes velice potěšen zaslal také
n této otázce pojednání královně, která po
nějaké době, chtějíc slyšeti jeho názory i o

ziněnou okolností může obraceti pozornost
politikův i k zapomenutým pomůckám.

nepozbyl svého jazyka. Doufejme, že tento

ckými stoupenci řečníka. jenž snad ani sám

tinsky. Navrátiv se, pořád, jak se dormíval,

horoucně miluje svůj jazyk a příjímá s tichou

nuto. .

nepřátelům, německé politické strany, jak

ného se myslí. Jinými slovy, jest to skrývač
ka. Že za vážné nynější situace veřejnost
musí se zaměstnávati otázkami. jejichž pro

státní němčině, dělení království Českého a
reformě státní správy, jest úkazem,

chopiti a jest absurdní záhadou, o které bu
dou psáti i dějiny,

Protože při rozkladech o reformě státní
správy mateny byly pojmya protože i v ně
kterých německých novinách věc byla ne
jasna, jest potřebí promluviti několik slov na
vysvětlenou. Ve mnohých hlavách autonomie
zemí a samospráva jsou totožny.

Autonomií správně rozuměti jest politi
ckou autonomii zemskougtedy míru sobe
určení některého celku a nadání jeho určitý
mi právy. O takovou obsažnou autonomii u
siluje na příklad národ český, pokud se tý
ká jeho historickopolitické individuality. Po

se liší. Samospráva jest účastenství zvole
ných zástupců ze stavu občanského ve sprá
vě veřejné.

Veškerá zákonem stanovená a orgamiso

——==---.----——l
jiných otázkách důležitých, pozvala ho do
Štockholnu. Odhodlal se konečně a přijel r.
1649 ke královskému jejímu dvoru, kde byl

této vznešené přízni, neboť r. 1650 onemocněl

Královna byla ke všem těmto učencům

Druhý zvláštní rys její povahy jeví se v

satva že padl král Gustav Adolf, iiž pokuko

padník by! kurfirst falcký Karel Ludvík.
Větší naději měl kurfirst brandeburský Be
dřich Vilém. Později vystupuje v roli žení
cha | král španělský Filip IV., avšak bezvý
sledně, — stejně jako král polský Vladislav.

avšak i ten marně čekal na splnění slíbené
možnosti. Ona sama udává zvláštní důvod

ného života a lidských účelů, jniciuje se ve
řejnou správou. Některé činnosti v rozsáhlém
oboru tomto vykonává stát svými úředníky.
to Jest správa státní, a j-né potřeby obstará
vají volení zástupci z občanského stavu, a lo
jest samospráva. Pokud tedy někteří ně
meřtí politikové hlásají, že sc má reforma
státní správy vykonati zrušením samosprá
vy a myslí při tom a iníří na zemskou auto
nomii, jež Jest výrazem Částečný naší samo
státnosti, pak třeba poznanienati, že se dů
kladně mýlí, neboť samospráva se státním

vo jest positivní právo, jímž byl upraven ú
stroj zeiní koruny české, kdežto sainospráva
počala se zákonem ze dne 17. března 1849,
zákonem o obcích ze dne 16. dubna 1864 a po
zdějším zákonem o okresních zastupitel
stvech.

Samospráva není sice pojmein, který by
se zásadně lišil ol pojmu správy státní, ale v

mosprávu se správou státní nemožno stotož
ňovati co do úkolův. Možno tedy řící, že sa
mosprávné korporace vykonávají své úkoly
dílem z rozkazu správy státní, pokud běží o
přenesený obor působnosti, dílem samostat
ně ze svého počinu, kde není rozkazu, ale
kde nicméně jsou činny z dopuštění správy
státní. Správa státní totiž ponechává těm
kterým zájmovým skupinám, aby pořeby ob

samosprávných a stáií moci vznikl známý
dualism, Jenž způsobil a působí imoho roz
prav a jenž jest trvale kritisován. Vedle hejt
manství, místodržitelství a ministerstev jsou
obce, okresy a zemské výbory.

Ze stížností zejména uvésti jest rozino
ženou agendu obcí, jimž, mimo původně vy
měřenou působnost, přibývalo nových úko
lův, a to jmenovitě v Činnosti přenesené. Není
to jen vybírání daní, jest to spolupůsobení
při rozličných funkcích státního života, jako
jsou | věcí | odvodní, zájmy © živnosten

ubytování vojska a leckteré Jiné
ještě. Na druhé straně jest známo přetí
žené úřadování c. k. hejtmanství a místodrži
telství. Také není vždy jasně vytčeno. co ná

rozhodovati úřadům státním; zhusta ozývaií
se žaloby proti zbytečnému a zastaralému
způsobu, zjevnému zejména v tom. že mnohý

sati v mnohých formalitách.
Potřeba reformy správní se uznává tedy

obecně, ale veliké potíže vyvstávají otáz
kou. jak nejúčelněji věc rozřešiti. Zejména
nyní za války snesl se takořka příval návr
hův a mínění, ba konána i anketa universit
ních profesorů, mezí nimiž, nevíme z jaké
příčiny, nebylo ani jednoho českého odbor
níka.

Hlavním úkolem jest, aby reformou byla
zdokonalena správa, a to může se státi jen
tím způsobem, když překonáním všech zálu
dů stranickopolitických bude dbáno toliko vě

svého mužalského rozhodnutí: »Povaha má
Jest úhlavním nepřítelem tohoto jha, pro něž
za celý svět nikdy se nerozhodnu. Poněvadž
Bůh mně svobodnou stvořil, nemohu nikdy

pána a poněvadž zrozena jsem, abych pano
nemožno mně oddati se poslušnosti.:

Dala také raziti peníz se svým heslem: »Svo
bodna jsem se zrodila, svobodně žila, svobod.
ně chci i zemříti.«

Touha pak po naprosté svobodě a neod
vislosti v každém směru vedla ji posléze k
tomu, že v nejlepším věku svém 28 let, po
desetileté vládě, vzdává se vladařství a nic
není s to, aby ji déle na trůně udrželo, I při
svých schopnostech a vzdělání vyciťovala
také, že ruka ženy není obdařena tou silou.
kterou vyžaduje třímání žezla vladařského.
Sestupuje tedy r. 1654 s trůnu a Žije až do
své smrti životem soukromým.

Třetím pak rysem její povahy byl jelf
sklon ke katolicismu. který na levo dávala
i ještě jako královna. Povaha jelí vůbec byla
založena nábožensky Při filosofii se zálibou
zabývala se problémy rázu náboženského.
Profesor upsalské university Freinsheim pra
ví o ní: »Jest velmi zbožnou a chová ke kře



ci. Stranickopolitickým požadavkem však
jest volání, aby samospráva byla odstraněna
vůbec a aby veškeru správní Činnost obsta
rávah státní úředníci. Čím méně tato tužba
mohla býti podepřena výmluvnými důvody
před válkou, tím více jich pohřešuje nyní,
kdy v nejobtížnějších a nejsložitějších pomě
rech samospráva složila pravou státnickou
zkoušku a kdy v četných potřebách aprovi
sačních bez znalosti a souČimnosti občanstva
státní správa byla by bezradna.

Ale ani v budoucnosti poválečné nemožno
samosprávu odstraniti, neboť bez ní reforma
státní správy zcela jistě vyšla by na strán
ku horší. Veškera zdravá správa nezáleží
pouze ve znalosti paragrafů a v rozhodová
ní dle nařizovacích pravítek, nýbrž a hlavně
ve znalosti života, rozmanitých Jeho strá
nek, složité jeho tvárnosti a konec koncův i
ve znalosti lidí. Jedním slovem říkáme tomu
zkušenost, a té nelze nabýti pouze studiemi
práv a vyřizováním aktů. Tuto praktickou
jistotu, správný rozhled, rozvážnou soudnost
a — řekněme zase — tuto zkušenost mohou
do kancelářů správních vnášeti samospráv
ní činitelé z občanstva. V dotčené již anketě
mimo jiné bylo také navrženo organické Spo
jení samosprávya správy státní v jeden ko
legiiní orgán. myšlenka to, o níž bylo již mno
ho psáno a hovořeno v minulosti, jenže ten
tokráte přednášena jest s tím úmyslem, aby
ma část samosprávných úkolů přiznán byl
rozhodující vliv státním úředníkům bez ná
hrady rozhojněného vlivu samosprávných
funkcionářůna státní správu, v čemž zase jen
vystrkuje rohy stranickopolitická | nevraži
vost, která bez zřetele na veřejné blaho usi
Juje kde co strčiti pod jeden klobouk, vyrobe
ný v dflně jediné vládnoucí národnosti. Když
spojení, tedy spojení, ale musil by takový ko
legijní orgán samosprávné činitele pověřiti
většími právy tak, aby vůči státním úřední
kům byli rovní mezi rovnými. Neříkáme, že
samospráva jest bezvadna, ale tvrdíme, že
jejím zdokonalením dosahováno býti může
mnohem větších úspěchů, než provedením
návrhů, činěných z pohnutek nevěcných a

stranických. .

- Mluvnické síto. Různými pokusy sedoka
zuje, že kouření chrání před nákazou. Slove
so chrániti má vazbu: chrániti od čeho. Jest
tedy správně psáti: kouření chrání od náka
vy, vojáci teplým oděvem chrání se od mra
zu... Právě tak chybnojest: nepřítelstra
chuje se před našimi těžkými děly, správně:
strachuje se z našich děl, má strach z čeho,
z koho... Válečný zpravodaj píše: >Kde
jsou bezpeční před výbuchy granátů, e ven
tuelně nepřítelem,na pracující střílejícím.«
Správně: bezpeční jsou od výbuchů granátů,
nebo od nepřítele, střílet-li by na pracující.
Kdy pak toto ohyzdnéeventuelně ve
zme již jednou za své?

>Jenž svého času prodělával tam kurs.«
Prodělávati znamená pozbyti, jako: obchodem
prodělal. Jest potřebí cítiti význam předlo

(O
sfanství největší úctu, jak to celý její život,
její denní modlitby, čtení slova Božího a její
rozhovory o těchto předmětech dokazují.«
A stejně dí o ní zástupce francouzského vy
slance ve Švédsku Chanut: >Můžeme-li ze
zevnějšku souditi na nitro, pak má velkole
pé názory o Bohu a věrnou oddanost ke kře
sťanství. Její zbožnost jeví se v její důvěře
v Boží Prozřetelnost a její ochranu, na niž
spoléhá více než na vše ostatní.«

Otec Kristinin Gustav Adolf vydával nej
přísnější zákony proti katolíkům: >Kdo své
dítky vychovává po katolicku. přijde o svůj
majetek. Kdo ke katolicismu přestupuje, ztrá
cí práva občanská« Úzkostlivě nařizoval od
stranění každého vífvu katolického na vy
chování své jediné dcery. Ale právě tato
Kristina v pozděiším věku svém protestant
ství se zřekla a přestupuje ke katolictví! To
stalo se již v jejím životě soukromém, jenž
vyplněn byl jen studiemi a cestováním po
Evropě; prodlévala ve Francii, v Belgil, po
slední čas pak v Římě, kde též roku 1689
zemřela.

Dostalo se jí čestného náhrobku v chrá
mě sv. Petra.

A.V.Chodovický.

žky pro: propik projedl, prostál, protancoval.
V příkladu svrchu uvedeném má. býti: »jenž
svého času účastnil se kursu.«

»>Líčilna zajíce« nadepsal novinář svojí
lokálku. O této věci psal již Kosina v >Hovo
rech Olympských«. Jest činiti rozdíl mezl lí
čiti a líceti, léceti. Líčii znamená vypravo
vati, zdobiti, vykrašlovatt. Léceti a líceti na
příklad tenata na koroptve. Liceti a léceti
od slovesa líknouti připomíná známý popě
vek: »poliknu já na tě zlatý klas«. Nadpis lo
kálky měl býti napsán tedy takto: >lícel na
zajíce.«

>Boje na západním bojišti nabývají na
rozsahu.« Pokud se týká předložky na s lo
kálem, chybuje se velmi často. Také by si
měli novináři prostudovati slovesa ubývání
a přibývání, která se pojí s pouhým geniti
vem, pokud znamenají přibývání nebo ubý
vání po částech. Tedy správně: boje nabý
vají. rozsahu, měsíce přibývá a ubývá, do
bytku váhy ubylo, nemoc ubrala mu krásy.
Kromě toho jest si pamatovati, že předložky
na nesmí se užívati s lokálem při podstat
ných jménech odtažitých. Tedy nikoli přidal
mu na mzdě, na platu, nýbrž přidal mu mzdy.
platu, odměny. >»MatičníBrus«< učí, že dobrá

Vydělati na pšenici, na akciích, míti na peně
zích, na zlatě. S prvými dvěma příklady sou
hlasíme, s třetím nikoli. Dle >Brusu« musili
bychom řící: má tři sta korun na penězích.
Protože běží o číslovku, žádající genitivu,
řekneme správněji: má tři sta korun peněz,
čehož zejména jest dbáti, když běží o vytče
ní zlaté nebo stříbrné měny. Rozhodně ne
možno říci dle >Brusu«: má šest set korun na
zlatých penězích, nýbrž: má šest set korun
zlatých, stříbrných, papírových peněz. Češti
na jest tak bohata, že vyjadřuje i velmi malé
odstíny a rozdíly. Naprosto však chybno jest:
pět set korun ve zlatě, ve stříbře, papírech.

Chybně se píše: Jest na čase; noviny se
tím jen hemží. Správně: jest čas, jest potře
bí. jest pilnou věcí, aby se o tom hovořilo.
aby se závada odstranilaatd....

o

- Zrozmluv smladounaší inteligencí. Dr.
Svítil v >Národních Listech« uveřejnil něko
lik myšlenek o nedostatečných vědomostech
inteligence, vybyvší maturitu středních škol.
Byť požadavky jeho po některé stránce byly
upřílišené, zejména co do styku našeho se
Slovenskem, jímž sám zálibně se obírá, pře
ce jen nelze mu upírati zásluhy, že udeřil
hřebíku na hlavu a nebojácně promluvil o
bolesti, kterou siiřývati bylo by nebezpeč
no. Jako každou nemoc Jéčiti jest od kořene,
tak třeba činiti t s chorobou národní. Odpo
vědi, které námětem dra Svítila, ráz na ráz
v »Nár. Listech« se objevily, nápadně se
rozcházejí. Ablturienti jsou na jedné straně
rozhodně brání v ochranu, na druhé straně
odsuzování, jinde dostávají co proto sami
profesoři středních škol.

V této nejasnosti a zmatku potřebí jest
zjisttti předem podstatu sporu, a tu neváhá
me říci nezastřeně, že vědomosti abiturientů
proti minulým desítiletím zcela jistě se zten
čily. Běží-li o vytčení příčin tohoto úkazu,
poslyšme některé vývody p. t. pisatelů v
>Nár. Listech<: »Příčiny smutných a učitele
právem disgustujících zjevů těch«, praví je
den z nich, »leží dle mého soudu především
v žáku samém, v malém zájmu jeho o kul
turní otázky dne, v Jakési zhoubné blaseova
nosti. U mnohých závada spočívá v pře
mrštěném pěstování jinak odporučení hodné
ho sportu, u většiny však ve všesměrné du
ševní lenosti. A že takovýto materiál, zatě
žující zdárný postup vyučování a nesmírně
snižující úroveň průměrného studentstva
středoškolského, hrne se do středních škol
(zvl. ve velkých městech), nutno považovat
za kořen zla. Netřeba připomínati, že neutě
šený tento obraz neplatí na štěstí všeobecně.
Snahou však všech povolaných činitelů mu
st býti, aby nejen nadprůměrní. leč i pod
průměrní a průměrní žáci vyhovovali alespoří
hlavním podmínkám pravé vzdělanosti. pro
zrazující se rozhledem po základech lidské
ho vědění. Že se snaze této nyní plně neda
F, tuto příčinu neposlední nutno hledati v u
tehčulicí tendenct platných nyní zkušebních
a klasifikačních řádů s jich celkovou způso

bilostí, do krajnosti usnadněnou ©maturitou
atd. Mám za to, že zvýšení požadavků, či
něných na vědomosti studující mládeže, nej
lépe by pozdvihlo úroveň průměrného žáka
již tím, že by odstranilo ze siředních škol
všechny ke studiu neschopné.« .

Nesouhlasíme ve všem. Předem jest po
| zoruhodno, že požadavky maturitní byly

sníženy, což zajisté nestalo se pro množství
látky, neboť uměli-li více studenti před de
sítiletími, proč umenšovati učivo nyní, kdy
obecným rozhojněním ©vědomostí tomuto
kulturnímu vzrůstu měli by práví býti také:
abiturlenti? Příčina, že maturity proti roz
umnému očekávání nejsou již dnes tak pří
Sny, nevězí v náhodnosti nebo slabošské bla
hovolnosti zkušebního a klasifikačního řádu,
jako spíše asi vyobecné pokleslosti student
ských schopností. Nemožno tady vyměňovatí
účinky s příčinou, jejichž správný poměr vy
značili bychom v tento rozum: slabiny vě

1 domostí našich mnohých abiturientů nejsou
důstedkem ©blahovolných | maturit, nýbrž
zkoušky zralosti musí býti mírny proto, že
jest příliš zřetelná a hromadně rozšířena du
ševní slabost žáků. od níž požadovati, čeho
se žádalo před dvacíti, třiceti roky, zname
nalo by bojiště, pokryté hekatombarmi pad
lých.

Protože otázka tato jest národního význa
mu, promluvíme o ní ještě budoucně.

a
Záložna v Hradci Král.

Janské náměstí č. 168.

Eskompt účtů a směnek.UL
Kulturní jiskry.

Katolická světová solidarita, Katolíci 0
všem v různých dílech světa v ohledu politi
ckém osvědčují loyalitu-k politickým útva
rům, k jakým jsou poutáni. Ale přece jest po
třebí, aby ty idey, které spojují katolický
svět, více vystupovaly do popředí. Má se
dokumentovati, že společné ideály katotici
smu nejsou planým slovem, že naopak vše
cko katolictvo jest hotovo podati si ruce k
praktickému uplatnění vznešených cílů cír
kevních. Před válkou živly liberální a zed
nářské rušily vzájemnou přízeň katolíků roz
poutáním fanatických svárů nacionálních. Ale
právě v té době zednářstvo samo se repre
sentovalo jako nerozborný šik, ačkoli mělo
své členy roztroušené ve všech dílech světa
a v nejrůznějších státech. Vzpomeňme jenom
na veliké zednářské sjezdy krátce před vy
puknutím války! Zednářstvo pracuje neruše
ně dále a ve čtyřdohodě prohlašuje zřejmě,
že válka se vede k uskutečnění jeho snah.
Tu bylo potřebí, aby také sami vynikající lai
kové katoličtí dali zednářstvu příslušnou od
pověď, Kdyby se všecky starosti o budouc
nost katolictva a reařisaci 'katolických idel
přenechaly Vatikánu a kněžstvu. bylo by to
sice velice pohodlné, ale výsledek by ani ne
mohl spiniti očekávání. Proto každý katolík,
který není slepý ke spoustám natropeným od
zarytých nepřátel církve, jest povinen spolu
pracovati k nápravě. Vznikl tedy plán, aby
se zatím těsněji semkli katolíci centrálních a
neutrálních mocností. Došlo tedy v Curychu
ve dnech 12. a 13. t. m. ke konferenci kato
ických parlamentárníkův a politiků několika
států. Za český národ se dostavili poslanci
dr. Hruban a dr. Šrámek. Dle přání papeže
Benedikta XV. konference se měla obírati mí
rovou propagandou.

Účastníci pojednali o přípravách k opět
nému sblížení politických, kulturních a soci
álních vůdčích živlů katofických. Jakož |
všech národů po válce. Konference vytvořila
přípravné organisace. Zároveň pojednáno o
praktických opatřeních k zlepšenípostavení
válečných zajatců a v záležitosti propuštění
civilních internovaných. jakož | znovuzapo
četí vybudování mezinárodní dohody. jmeno

| vitě také v oboru zákonité ochrany dělnictva



a sociálního pojišťování.Zněníprojevu sv. Otci
bude v brzku oznámeno. Konečně se konfe
„rence usnesla, vyzvati vůdčí katolíky na ní
„nezastoupených národů ke vstoupení v mezi
„národní katolickou unii, Všecka usnesení u
-čirfěna jednomyslně.

Známo, jak uboze ztroskotaly snahy soc.
«dem. Internacionály o solidaritu hdstva.
Vždyť ti, kteří hlásali sbratření, sami v době

„nejtužšího zápolení přilévali do ohně oleje.
„Zednářstvo dovedlo rozeštvati nejen národy,
„ale i rodiny. Nyní se hlásí k slovu zcela jiný
útvar všespolečenský, který má nejbezpeč

„nějšízákladnu k sbratření lidstva. A katolík
„k zmírnění ostrých protiv již nyní pracovati
:musí, aby se neřeklo: >V okamžicích nejpo
„hnutějších sami representanti katolického
„světa strčili hlavu do písku a ponechali lid
„stvo jeho tápavému, nejistému osudu. V čelo
blahodárné akce obrodné postavil se ener

:gicky sám papež; a jeho akce přirozeně na
lezla vřelého pochopení předně mezi kněž
:stvem a vynikajícími katolickými laiky. Ne
ní ještě podrobně známo, co všecko konfe
rence vypracovala. Ale myšlenka praklické

katolické unie jest již na postupu. Jestliže
živly, které se štítily pro své tajné spády
světla, hodlaly komandovati celý svět, tím
jenom vyprovokovaly k mužné obraně ob
rovské řady občanstva katolického, které
své zásady a cíle všude hlásá veřejně a ve
de si opravdově. Zajisté prvá konference ne
mohla odpovídati všem cítěným potřebám,

všech možno čekati zdokonalení a utvrzení
akce zdárné, která může: přinésti požehnání
„světu celému.

Německá »Volná škola« konala minulý
měsíc ve Vídni valnou hromadu. Ve zprávě
sekretariátu bylo s radostí zdůrazněno. že
za rok 1916 přibylo 5857 členů, hlavně ve
Vídni, kde ve všech okresích pořádány byly
jednu dobu schůze skoro denně, Kromě men
ších agitačních schůzek, zasedání a porad
důvěrníckých, svolala Volná škola za r. 1916
schůzí veřejných 107. Ze 250 místních sku
pin velmi čile si vedlo 73. Letos chce ústředí
hlavní pozornost věnovati tomu, aby Volná
Skola získala členstvo mimo Vídeň a aby
založeno bylo co nejvíce místních skupin.
Žen je ve spolku 2175. Velký rozmach svůj
děkuje Volná škola především zavedení t. zv.
»zehnerschaftů«<,skupinek po 10 členech. Spo
lek má nyní 1291 vůdců a vůdkyň takových
skupinek, kteří patří všem stavům. Za rok
1916 rozšířila Volná škola 300 tisíc kalendá
řů, více než 60.000 školních programů a mno
ho malých letáků. | Zasáhla také v mnoha
právních případech, zejména když šlo o plně
ní náboženských povinností atd. Mezi členy
"Volné školy je 42 občanských a soc. dem.
poslanců. Jak už řečeno, bude rok 1917 vě
nován vybudování organisace Volné školy ve
Vídni, znovuzřízení skupin. které válka roz
metala, zavedení >zehnerschaftů« mimo VÍ
deň, aby tato desítičlenná skupina byla v
každé německé osadě rakouské. Na agitaci,
letáky a kalendáře vydala Volná škola roku
1916 skoro 70.000 K. — Tento veliký rozvoj
»Volné školy< jest ovšem katolíkům vážnou
pobídkou k ostražitosti. Nechť si každý u
vědamí, jak votnomyšlenkáři svobodě roz
umějí v praksi a co čeká na konservativní
pěcivály, kteří se domnívají. že tuctové ste
sky dostačí. Proti práci volnomyšlenkářské
nutno organ'sovati pečlivě práci obrannou.
Již staří Čechové říkali, že práva prospívají
jen bdícím, nikoli spícím, Jak volnomyšlen
káři bezohledně oloupili o svobodu netoliko
katolíky, ale i jiné konservativce v Portu
galsku, ve Francii, v Mexikua jinde. není

statečné moci fysícké, odhodí | škrabošku
svobodomyslnosti jako nepotřebnou veteš.

Satistákce katořicisma. JE před válkou, kdy
v zemích vonomyšlenkářstvím prosáklých bylo
hrdiostvím zastatt se katolicismu. ozývaly se vě
hlasné amtorhy na obranu naší církve. Hlasy ti
losofů německých, francouzských, anglických ve
prospěch světového názoru Vatikánu se množily.
Nynf, kdy světové dějství odklidilo| nraktickou
přehlídkou celé pásmo předsudků, velící mysiite
Jé zdvojenýmúsflí volí po revisí zastaralých,
hendržitelných oředsedků doby předválečné. Tak
m př. berlínský universitní protesor, Istorik Kart

Breysig, napsaí v »Tagu« toto: -Je skoro přiro
zeno, že stoupencům názora — dnes leprve ro
stoucího, třebas ještě nedokonaného — na kultu

kládá jméno a nárok církve obecné, budí zálibu,
ba lásku. Unavuje nás již ono šablonovité lání a
horlení protestantských boboslovců, hněváme se
na onen způsob mluvy, jimž liberámí volnomy
Slenkářství nižšího řádu častuje katolicismus, na
způsob, který od svého vzniku stal se ještě více
mělkým, -než byl na počátku, a který očividně
dokazuje, že vlastně nikdo nebyt nesnášehvějším.
nežli tito obhájci nejneomezenější snášelivosti. —
Jako říšský Němec mám pocit hlubokého nekli
du při všech těch nájezdech, pod nimiž dnes trpí
katotická část našeho národa v protestantských
a ke křesťanství více se nehlásících vrstvách na
šich vzdělanců, jako by se to rozamělo samo se
bou. Mně se zdá, že v tom spočívá veliký ne
vděk vůči minulosti, která síce náleží dějinám,
ale nesmí býti pouze dějinně pojímána. Pravá hi
storie nevede k historismu, ale od něho. A to je

naprosto jisto, že národ nemůže žíti jedině vě
své přítomnosti, ale řádně a plně se vší svojí mi
nulostí. Naši nejlepší rolníci jsou ještě ze staré
doby; naši nikoli nejhorší — jak nám se chce na
mluviti — ale maši nejlepší dé. řemeslníci a na
mnoze též obchodníci. jsou ještě středověkem.
Jak bychom mohli a měli tedy přehlížeti, co v
našem nejlepším duchovním statku, ba v našem
bytí samém znamená mimilost až k velikému roz
štěpení víry, to jest starou církev! Jak mohou
dvě či tři chudé věty vystihnonti, co v německém
duchu a nejen v něměcké víře, je dílem nejhlub

národ měl, mistra Eckharta a Taulera ...
Je v tom neskonalé kouzto vzpomínati Jak

mistr německé mystiky s kazatelny štrasburské
ho dómu mfuví k tiše naslouchající obci. A byť
jen málo lidí vědělo. jak dnešní náboženské cítě
ní je zakořeněno v hlubinách středověké německé
mystiky, tož přece stále je to před očima všech,
co nám, a to ř nejmlaďším z našich, znamená u
mění německého středověku,| vtělené v našich
dómech a chrámech.

Kde bychom 1 dnes měř ona v doslovném
slova smyslu vznosná, chci řící vznešená díla sta
vřtelského umění, kdyby nikdy románští mistři
nebyli klenuli široké síně, mohutné kopule, ušlech
tilé chóry. kdyby jich gotičtí nástupci nikdy ne
vyzdvihl v závratné výšiny? | Eiffelova věž a
newyorské mrakodrapy byly by pak vrcholy sta
vitelského umění, to jest v dirchu tvůrčí smysl
nosti pomníky lidství vůbec. A Berřiňané by pak
mohli konat svoji pobožnost — neužívám nyní
tohoto slova ve smyslu víry a náboženského vy
znání, ale daleko ve všeobecnějším smyslu kaž
dého lidského povznesení — na anhaltském ná
draží nebo v ústřední tržnici, kteráž místa ovšem
duševnímu názoru nejtdnoho dnes zoejmdobře od
povídají.

Nejvyšší a nejmohutnější, nejsilnější a nejpev
nější rozvoj našeho uměleckého cítění v životě
našeho lidu spočívá před reformací... Katoli
cký věk mašoho národa zmamená dobu jeho ne
přetržitého, ještě ne rozumářského a proto právě
silnějšího mládí. Ale živoucí katolická církev je
Zivoncím svědkem tohoto mládí, a proto neměli
bychom ji my, kteří chceme všechen obor našeho
národního života s láskou objati, cizím anebo do
konce nepřátelským zrakem měřiti, ale měli by
chom se snažiti ji chápatí jako dědictví a
svatý odkaz našich otců, Jako matku | všech po
zdějších útvarů německé víry, ba samého něme
ckého ducha a nazírání na svět, jako starou cír
kev.e — V Německu, kde přední učenci promlou
vali o významu církve velice vážně, ani nebylo
potřebí německý lid povzbuzovati k střízlivým
názorám lyrickými výzvami. Učená díla mřuvila
sama k Hdem dobré vůle. Na př. proskulý děje
plsec dr. Pastor, který svou epochální historií
papežství si získal jméno světové, poučit jasně,
jak jest potřebí pohlížeti na papežský Řím. Dle
vlastních podrobných výzkumů vylíčit dějiny pa
pežů zcela nestranně. nezamičovat žádné stinné
stránky. A přece skonči své dílo madšenýmhol
dem nástupcům sv. Petra. Vyznat otevřeně, že
právě pronikavé stuďium ho utvrdilo v lásce k
efrkvi. Taková a podobná dfla byla zajisté ně
meckému lidu učiteli povolanými. Bylo jen žá
doucno, aby se lid vymanil ze zajetí vojnomy
šlenkářského a jiného protikatolického tisku, lete
rý řemenině vyráběl šípy proti pravdě. Pásmo
tohoto tisku byto ovšem velice busté, ale dalo se
ořidobré vůli snadnozpřetrhatitam, kdese 605

žito upřínně po nefalšovaném uvědomění. A ko
nečně — v Německu již před válkou tato očistná
práce pokračovala zdárněji než ve Francii, Italil
a jinde.

V j Ě čt iesele cení.
Odporučujeme našim přátelům humoristická

Kalby obsahu nezávadného, kteréjsou nejvhodnějšíhrásí proti sáplavě knih frivolnich, jež ae vtirají do
katolických rodin,aby lákaly čtenářetvo sensačními
tituly a jarmarečním napínáním zvědavosti.

avý humor nehoní se po divokých a hrubých
scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo.nání,
plyne hladco jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
IWustrované knihy:

Stran 272. — Cena K 220.

Rozmarné příhody.
Řada II. Stran 820. Cena K 180. — Řada III.

Mtran 384. Uena K 5 0.

Jsou to Sbírky kratších humoresek různýchkatolických autorů.Nehledaná líčeň přirozených
scenerii každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a
nakladatelství v Mradel Králové.

Za válečného ruchu.
Německé desatero rozvířilo hladinu národ

nostních zájmů značně. Náš národ osvědčil
skvěle svůj patriotický smysl pro hlavní po
třeby celé říše tím, že se vystříhal opatrně
všech takových akcí, které by mohly ohro
ziti práva národů jiných a jež by zbytečně
jiné občany této říše dráždily. Komu na srd
ci leží blaho celé říše upřímně, v kritickém
čase nynějším snaží se protivy mírniti a vlé
vati nadšení do duší všech těch, kteří spo
lečně hájí stát proti fanatickým útokům ne
přátel zahraničních. ©Proto sami uvážliví
Němci musejí „přiznati, že desatero, které
svým politickým ostřím tak citelně se dotý
ká národů neněmeckých, bylo vydáno v do
bě velice nevhodné. K uveřejnění desatera
spojili se s německo-nac'onálním svazem ně.
mečtí křesťanští sociálové, kteří by přece
měli zcela jasně věděti, že požadavky takové
jsou v zásadním rozporu se zásadami kře
sťanského názoru světového Kdy pak na
př. církev prohlásila, Že menšiny jednoho
národa mají býti chráněny umělkovaným
způsobem, aby na druhé straně menšiny ji
ného národa neměly ve Škole, úřadech a j'n
de žádných práv? .

Každý upřímný patriota rakouský si pře
je, aby nacionální spory velkého slohu v tom
to státě přestaly; vždyť taková nesvornost
poškozuje vaně samy sporné strany, škodí
politické a hospodářské síle říše. Jestliže
však se někdo domnívá, že se učiní snadno
a rychle >pořádek« energickým zakříknutím
národů slabších, žije v omylu velikém. Ná
hlá oktrojírka ve smyslu desatera by neuči
nila neshodám konec; naopak by rozvířila
zápasy ještě svízelnější, Vždyť se tu jedná o
věc národů kulturně vyspělých. jichž názory
a touha po rovnoprávnosti nedají se zatem
niti bezohledným novým uspořádáním pomě
rů, Pokročilí národové žádají, aby byli dří
ve tázáni, než dojde k takovým přeměnám,
které by zasáhly podstatně do jejích práv.

Němci přece vědí dobře. jak jest potřebí,
aby i slovanští vojíni plnili svou povinnost
s nadšením. Vždyť válka vyžaduje oběti tak
obrovské. Stupňuje se však nadšení právě
předkládáním takových návrhů? ©Kdyby
chtěl kdokoli ubírati rakouským Němcům to
ik. kolik sami usilují ubrati neněmeckým ná
rodům. ani jediný Němec by takového poku
su neschvaloval. Tudíž autoři desatera samí
dobře vědí. že by se jen přetvařovali ti Če
chové, kteří by řekli, že takové návrhy jsou
správné. Krev není voda — a zvláště český
katolík živě cítí tep společné krve národní.
Právě český katolík pochopule. že by jeho
postavení mezi českým lidem bylo neudrži
telné. kdyby mičky přihlížel k pokusům. kte
ré se nijak nedají srovnati s příkazy evan
xelia.

Dobře poradí áutorům desatera každý
rakouský vlastenec, který jim řádně vyloží,



že nyní nemají obtěžovati vládu požadavky
tolik smělými. Vždyť přece každý vidí, jak
ministři jsou přímo zasypáni staroslmi jiný
mi, pro tuto dobu těžkou tolik důležitými.
Ten, kdo pracuje pro mír a sblížení veliké
rodiny národů rakouských, značně vládě její
obtížnou úlohu usnadňuje. Šťastná budonc
nost mocného, neodvislého státu proslulé
dynastie Habsburské spočívá v uspokojení
všech poddaných bez rozdílu jazyka.

Jak se to dělá, V Děčíně mluvil nedávno posl.
Wichtel, člen něrn. nac. svazu, o aprovisaci a Hich
vě. Z jeho řeči podává »Relchspost« z 13. února
tento výtah: V éře válečných obilních ústavů

ními, jež dostává sedlák za obilí, a prodejní ce
nou, kterou pladí spotřebitel. Jiná vada tohoto ú
stavu spočívá v nerozumném zasílání obilí z kra
je do kraje. V Mostě ku př. dostati obilí z jižních
Čech, a obití v kraji mosteckém sklizené poslá
no bylo do jižních Čech. A je doba, kdy je
citelný nedostatek vagonů. Obrovské zisky irmají
překupníci v obchodu dobytkem. Překupníci, kteří
před válkou nic neměli, stali se milionáři. Dr.
Wichtel uvedl případ, že jistý překupník vydělal
za války 200 milionů korun. Báječné zisky mají
koželužské továmy. Tak brněnská továrna Orin
feldova (akc. spol.) za války uhradila všecky své
ztráty a ještě v r. 1915 platila 15 proc. dividendy,
finá brněnská akciová společnost platila 65 proc.
dividendy, a jedna uherská, která před válkou
byla před úpadkem, má za rok 1916 čistý zlsk
4,538.516 K (Pětikostelí). Jeden akcionář bral dl
videndy 674.000 K. Na lihu se vydělávají miliony,
konsument jej koupí jen za lichvářskou cenu. Ji
stý pán, jehož mohu jmenovati, pravil posl. Wich=
tel, se chlubil, že ma rumu vydětá týdně 20.000
K. Svíčky, nakoupené za 270 K, cestou překupni
ckého obchodu ďosáhly ceny 840 K. Rýže v r.
1914 za 23 K koupená, když prošla rukama pře
kupnfků. stoupla na 305 K. Což pak lichváři zá
leží na pokutě 500—1000 K, když vydělá více?
Řečník sám zažil, jak vagon kukuřice za hodinu
přešet trojíma rukama.

Rozmanitosti.
V Lipsku a jinde vwNěmecku začalo

se prodávatí v značném množství tulení
maso. — Před válkou bylo ve Varšavó
přes 300.000 židů, nyní jich tam pobývá.
přes půl milionu. Domy jsou tak přelid
něny, že na př. v jednom velikém domě
bydlí na 3.000 židů. — Indiánský kmen
Natčerů při řece Missisipi, který býval
ještě v 18. atoletí velice moený, nyní vy
hynul. — Velepamátný kostel pražský
Panny Marie Sněžné, který byl svědker:
dějů velice pohnutých zvláště za hnutí
busitského, byl velikými mrazy vo klenbě
poškozen tolik, že bylo nutno jej uzavřítí.
V Německu začne změněné počítání hodin
dle letní doby 16. dubna ve 3 hodiny od

poledne a skončí 17. září ve 8 hodiny odpoledne. — Pražské papírny ako. spol. dle
referátu v bilanční sohůzi mají po povin
ných odpisech čistý zisk K 1,094.016, t. j.
340/, ako. kapitálu. — V uberském okrese
esknjvarském byl svolen poslancem čelný

liee mnoho pro materielní dobro vysoko

k odjezdu nehnul se z místa, protože při
abnormálním mrazu kola přimrzla k ze
vlhlým kolejím. Bylo potřebí kola uvolnit:
poohodněmi. — V Mnichově zemřel český

kem »Meggendorfer B.Aiter«, listu to veliec
rosšířeného i v Čechách. — V Anglii budo::
zavedeny lístky na oukr. — Akademický

ambulatoria (za poslední dvě léta) bylo
uděleno 16.000 jednotlivých ordinací one
mocnělým vysokoškolským a středoškol
ským studentům. Příliš velíká tedy potřeba
léčení, která by přestala zeela, kdyby stu
demti žili řádně, — Protestantů na Moravě.
v Úechách, ve Slezsku a na Slovensku je
přes 770.000, Z toho 582.185 augeb. vy:
znání, 154.150 helv. vyznání, 1.200 členů
bratrské jednoty, 3.870 svobodně reformo

vaných a 3500 novokřtěnců. V Americe
žije přes 20.000 českých a slovenských
protestantů. — V Praze vypátrána společ
most, která řemeny kradla a pak sřetězo
vým cbochodeme«ez krádeže těžila. 18letý
Benjamin Post a I7letý Antonín Dědina
odcizili v krátké době hnacloh řemenů za
14.000 K. Věci odcizené zanášeli k jaké

„musi Sobotínovi a jeho konkubině. Tito pak
dodávali řemeny obehodníku Zeithamlovi,
který je rozprodával jiným kupcům, platí
cím za 1 kg 60 K.Pět účastníků nepoetivého
obchodu zatčeno. — Aby ulevil bídé praž
ské ehudiny, věnoval nejdp. světící biskup
pražský Megre. Brusák 1000 K se zvlášt
ním zřetelem na ohudé hradčanské a malo
stranské. Podobnou štědrost šlechetný hod
noslář osvěděil k zmírnění bídy v těchto
těžkých čzsech jiš několikrát. — V Hum
polci dno 19. t. m. vyhořela továrna ra
sakna p. K. Smrčky, ale skladiště, etro
jsvna a kote'na byly zachráněny. — V ka
nadaké zbroj-vee společnosti Fendry udál
so dne 11. t. m. obrovský výbueh, který
zničil přes 40 objektů. — V Brně zatčení
18leti mladíci Švéda a Hlavička = Husovie
a l6letý Nevím z Brna, kteří vykrádalí
z bytů skvosty. Z bídy nekradli; přišlo te
jim totiž na stopa, když ve vykřičené
místnosti rozdávali skvosty nevěstkám. —
Jako oběťsvého povolání zemřela ve Vídni
fehoinice Th. Krumpholzová. Hned při vy
puknutí války odebrala se ©jinými řehol
niecemi své kongregace do pole. Pavysilu
jíeím ošetřování vojínů onemoeněla úpla
viel, Jakmile sc uzdravils, spěehala poslu
hovat raněným zmovu, až olovila skvrnitý
tyfus. Ala po překonání nemoci zmovu
Ošetřovala vojíny v lazareté. Nadlidskou
námahou věsk sa přemohla dolik, že byla

nale. — Ve Finsku objeveno veliké poli
tické spiknutí. Do aféry zaplsteno přes
100 osob. — Akeiová společnost pivovaru
A. Drehera vo Vídní vybázala za uplynulý
správní rok čistého zisku 2,200.000 K.Mimo
to odvedla podpůrnému fondu.882.650 K.
Turečtí inteligentí snaží se zavésti pro svou
řeč latinské písmo, — V Cařihradě otevřen
slavnostně útulek pro rakousko-uherské
vojíny. — V Nikšiči na Černé Hoře byl
zřízen ehudobinec, který v tubé zímě po
skytuje útulek a sířavu dětem, starcům a
osobám k práci neschopným. — Turecko
shystá se vybudovati 40 cukrovarů.

Výborová schůze
Tiskového družstva

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
v Hradei Králové

koná se v úterý, dne 27.února 1917
o 2. hodině odpolední

v dlecésním spolkovém domě »Adalbertinam«
třída 18.pěš.pluku, 0.300 —[.v Hradci Králové.
Dr. Frant. IBey!, Dr.Frant Šule,

jednatel. předseda.

Cirkevní věstník.
Svátek Zvěstování Pasny Marie připadá le

sledující pondělí dne 26. března pro rok letošní
jako nezasvěcený.

Z theologické Ilteratury. »Kázání o křížové
cestě« ve dvou cyklech vyšla nákladem Cyrřilo
Methodějského knihkupectví G. Francla v Praze.

40 h. Tyto promluvy jsou pro nynější dobu ve
Hce vhodné, bystře koncipované.

Český slovník bohovědný. Právě | vyšlým
dvoušešitem 40. a 41. byl dokončen druhý svazek

zeslán v květnu 1909. Oba dosud vydané svazky
našeho slovníku bohovědného vyhovují všem po
žadavkům, které činíme na encyklopedická díla.
Všechny delší a důležitější články napsaši naší

" spolupracovníky. Jejich články jsou odborné, věc
né, důkladné a pří tom přiměřeněstručné, vše do
loženo nejnovější odbornou Iteraturou. Kdo po

něcu, co Ly sndhl vážáč vylýkat, Hlavič sc
bí, že se bere zřetel na nyní žijící vynikající ka
tolíky. Soudime, že dle dosavadních sešitů bude
míti náš slovník asi 12 dílů, bude tedy odpovi
dati asi německému slovníku církevnímu Herde
rovu a buce nejméně jednou, snad dvakrát talk
rozsáhlý. jak původně zamýšleno, což však kaž
dý rozumný schválí. Když se vydává monumen
tátní dílo, ať odpovídá všem požačavkům. Do4
fáme. že bude po vále umožněno vydávat: slov
ník poněkud urychleně, takže snad za 15 až 20
let bude ukončen. abychom se ho my starší jestě
dočkali. Rozsah článků našeho slovníku odpovi
dá přibližně německému. Má na př. v ačmeckém.
slovníku článek o církvi 33. náš 36, článek o cír
kevnén imění německý 13, náš 20, církevní rok
v našem 7. v německém 15 sloupců. S povděkem
tutno podotknouti, že si všímá náš slovník všech
slovanských věcí i osob, čehož jsne v německém
postráčal? Protože splnil slovník všechny poža
davky, Jež klademe v encyklopadická díla. zaslu
huje, aby se ho ujali všichni našincí — Dojde-li
zaslouženého povšimmrtí a rozšíření, zajisté při
činí se redaktoři i nakladatel, aby dílo ještě vy
zdobili větším počtem dobře zvolených vyobra

zení. :
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Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Krslové doporučujeme co nejlépe při
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Zprávymístní a zkraje.
Nepřipustnéssakyovýjikakyvřádechospo

žádává se za povolení k výrobě bílého pečiva ve
formách, obvyklých v dobách pravidektých, nebo
k podávání kávy s mlékem mimo dobu všeobecně
stanovenou a pod. více. Vůči takovýmto podni
kům, nechť jest účel jejích sebe chvalitebnější.
musí býti zdůrazněno. že mají přímo za účel pod
porovati větší spotřebu určitých potravin, kterou
příslušné předpisy smaží se vyrovnati a nad to
jsou s to, aby v méně zámožných, nynější skrov
nosti potravin tvrdě postižených kruzích vyva
laly mínění, že lépe situovaným kruhům je dovo
jemo, co jim se zabraňuje. Místodržitelství tudíž
upozorňuje, že nelze zásadně vyhověti žádostem
o povolení výjimek z nynějších předpisů spotřeb
ních ani pro dobročinné podniky, byť | dobře mí
něné. Budiž tedy upuštěno od předkládání tako
výchto žádosti

Narukování osob sproštěných slažby domo
bravecké. Vojenské povinníky, kteří byli konání
shtžby sproštěni, jest považovati za povolané ke
službě, jakmile uplyne den, do kterého byli spro
štění, nebo jakmile vystoupí, nebo jsou propuště
ni z pracovního poměru, pro který byli sproště
ni. Rovněž tak v případě zamítnutí žádosti za
sproštění jest den, kdy rozhodnutí dojde přísluš
nému místu. považovati za den povolání dotyč
ného domobrance. Takto povolaní mají se nejdéle
do 48 hodim hlásiti u svého příslušného země
braneckého nebo domobraneckého |doplňovacího
velitelství. Nerarukování se přísně stíhá.

Důrazné připomenati obecenstvu. Ještě stále

čených pro vojáky do polu zasílány bývají po
traviny zkáze podléhající. Poštovní úřady jsou
zmocněny, balčky dáti stranami před podáním 0
tevříti, po př. je dodatečně otevříti a přezkoušeti
jich obsah. Obsahem balfků do pole smějí býti
tyto věcí: 1. Součástky výzbroje, prádlo, oděv. 2.
Kuřivo všeho druhu, dýmky, zapalovače bez ben
zinu. (Zakázány přísně jsou sirky.) 3. Z potravin
pouze ony, jež nepodléhají zkáze, a to: káva (v
zrnkách neb mletá), cukr, cukroví, čokoláda, ka
kao. čaj. suchary, konservy v plechových krabi

náležitě uzavřených. Zkažený obsah zničí i ostat
ni věci a jest plýtváním potravinami.

Moučná jidla v bostiacích. Výnosem ze dne
18. února 1917 č. 8318 nařizuje c. k. okresní hejt
manství toto: Míst. nařízením z 9. února 1917 č.
12 z. z. byla ustanoveno, že moučná jídla v ho
stincích. jídelnách a společných kuchyních smějí
býti podávána toliko na chlebenky. Za každou
porci odebere se polovina dílu chlebenky, znějí
cího na mouku: u osob, které mají pouze onu



samostatná moučná jídla, nýbrž | pokrmy podá

diík k masu). Hosiuncům a jídelnám přidělí se
-mouka jen na odvedené ústřižšky chleb. listků.
Přestupky tohoto nařízení trestají se pokutou až

činí se upozornění, že chléb v hostincích nesmí

l

v Tržnici krajek pí. M. Klumparové na Velkém
náměstí v Hradci Králové.

Vyučování na zdejších školách dočasně pře- ;
rušené následkem nedostátku uhlí bude zahájeno

II. řádná vaíná hromada členů nemocenské

K zavedení sacharinového moRopolu. Za pří
čínou zavedení monopolu na sladidla cís. mař. ze
dne 25. ledna 1917ř. z, č. 37 stanoví se na zákl
dě $ 5. téhož nařízení následující: Kdo v den, kdy
nabude platnosti zmíněné císařské nařízení, má

'

'
!
+

<e než 100 gramů čisté váhy, je povinen tuto zá

vení u příslušného oddělení finanční stráže s udá
ním počtu schránek, čisté váhy, jich obsahu, ja
kož | sladivé síly sladidla. Oddělení finanční
stráže ziistí na základě došlých ohlášení zásoby
a potvrdí ohlašujícím stranám učiněné ohlášení
na dvou vyhotoveních, jež se vrálí, Osoby, které
se domáhají povolení k velko- nebo maloprodeji
umělých sladidel, podejtež současně s ohlášením
na příslušných místech předepsané | žádosti, po
případě oznámení, Při udělení oprávnění k velko
prodeji lze přihlížeti pouze k velkoobchodníkům
se zbožím urateriálním (velkodrogistům), při u
dělení povolení k maloprodeji jen lékárnám. Bližší
informace nrohou si o tom Interesentí opatřití u
zemských fimančních úřadů, finančních úřadů I.
„stojice, u okresních dozorčích správ finanční strá
že, dále u obchodních komor a lékárnických gre

di, jakož i vzorce shora vyznačených ohlášení,
jež nutno vždy ve třech výtiscích podati. lze bez
přatně obdržeti u obchodních komor a lékární
ckých gremli. V německé řeči tištěné vzorce
možno též osobně nebo poštou obdržeti u dvorní
a státní tiskárny ve Vídni (prodejna tiskopisů).
Den, od kterého počínaje dovolen bude výhradně
jenom prodej monopolního sladidla, bude vyhlá
Sen. Ohlášené zásoby, které do té doby proda
vači sladidel dle dosavadních předpisů oprávně

nými nebudou acizeny, bude nutno u připojení
Jednoho exempláře obou ohlášení, která majitelům
sladidel po ohlášení byla vrácena. prostřednictvím
příslušného oddělení finanční stráže zaslati odběr
nému oddělení správy monopolu na sladidla ve
Vídní HI. ' (Fassungstelie der Siisstoffimonopols
verwalHang in Wien Ill., Vordere Zolamtsstraese),
kteréžto | odčělení | zařídí pak výměnů umělých
sladidel, jež odebrána byla na základě dřívějších
úředních povolení, event. jich výkup. Zásoby. jež
nejsou kryty úředním povolením. dlužno pokládati
za propadlé. Nesprávné ohlášení rovněž lako 0

chodkového.
Dar. K uctění památky nezapomenutelného

svého člena + p. Fr. Frydrycha společnost »pan
tátů« sebrala 32 K ve prospěch vdov a sirotků po
padlých vojínech. Peníz ten odevzdán redakci t. I.,
Která jej odvedla vytčenému účelu.

Dar pro chudé dítky školní. Pan ©Beramrd
Stůckgold, obchodník v Hradci Králové. opatřil
sbírkou a obci odevzdal opětně obnos 100 K, za
který opatřeny býti mají polévky chudým školním
dětem. Šlechetným dárcům vzdávají se díky.

Uhlí chudině. Záložna v Hradci Králové vě
novala 500 K zdejší obci k opatření uhlí chudým.
Z tohoto obnosu a mimo to z obecních prostředků
opatříla obec 150 g uhlí a řozdala minulou neděli
a pondělí 346 zdejším chudým.

Ústav pro zvelebování živností v Hradci Krá
lové hodlá koncem měsíce února neb počátkem
března ©uspořádati kurs pro dokončující práce
modistické (o barvení, čištění a úpravě per, slá
my, lýka. stuh a preparaci květin). Kurs by trval
7 dní, zaujal by 28 hodhm vyučovacích, byl by

lovéhradeckého koná se v neděli 25. února dopo-:
jedne o 10. hod. v zasedací síni okresního výbo
ru v Hradci Králové. Program: 1. Čtení a ovčře
ní protokolu o druhé valné hromadě delegátů po
kladny, konané dne 22. března 1914. 2. Zpráva 0 '
činnosti pokladny od 1. ledna do 31. prosince
1914, od I. ledna do 31. prosince 1915 a od 1. le- :

dna do 3i. prosince 1916 se zprávami pokladní
mi. Zprávy vydány byiy vs jednotlivých létech
tiskem. 3. Zprávy dozorčího výboru. za správní
léta 1914, 1915 a 1916. 4. Návrh na schválení ú
četních uzávěrek za léta 1914, 1915 a 1916, schvá- *
lení činnosti představenstva a udělení představen
stvu a správě pokladny absolutoria. 5. Schválení
kooptovaných členů představenstva a dozorčího
výboru za členy do válek povolané, ve Snryslu
ministerského nařízení ze dne 7. září 1914 č. 238
a 239 ř. z. a de $ 32. a 34. stanov. 6. Volby skru
tátorů. 7. Volby.

Spořitelní a záložní družstvo První všeobec- |
né jednoty úředníků v mocnářství rakousko-nher
ském v Hradci Králové konati bude XXXV. řád
nou valnou hromadu v neděli 11. března o 10.

hod. dop., po případě o hodinu později v kancelá- |

|
ři družstva. třída 18. pluku č. 543 (proti Adalberti- '
nu). Program: 1. Schválení výroční zprávy a
bílance za rok 1916, rozdělení přebytku. 2. Čtení
zprávy revisního svazu o revisi v roce 1916 ko
nané. 3. Stanovení výše závodních podílů a úro
kové míry záloh. pak určení úhrnu půjček. 4.
Čtení výroční zprávy První všeobecné jednoty

úředníků. 5. Zadání šesti stipendií v obnosu 402 |K. 6. Ustanovení odměny za vykonávání různých
funkct při družstvu. 7. Volba ředitelstva a dozor- |

čí rady. 8. Vomé návrhy. Nesejde-li se dostateč- |ný počet členů v určitou dobu, bude se dle člán
ku 26. stanov za hoďim konati druhá valná hromna- :
da se stejným pořadem rckovacím, jež bez ohle- '
du na počet přitamných členů platně může uza-,

vírati. i
Záložna v Hradci Králové vykazuje za uply-|

nulý rok čistý výtěžek K 23.122.16. Výbor na- *

vrhuje valné hromadě z obnosu toho K 2622.16 |na dary k účelům národním a dobročinným. —
Vzhledem k akutní krisi uhelné složilo předsed
nictvo záložny Jhned k rukám p. purkmistra 500
K z obnosu tobo na zaopatření uhlí. které by roz
dáno bylo místním chudým.

Mrazy polevily a sluší konstatovati s povdě- *

ve kterých by účastnice seznaly. jednak jak mož
mo různé suroviny a upotřebené zboží, jichž po
užívali. čistití. barviti, přebarviti a pro svoji po
třebu upravit, jednak aby se mučily znáti různé
suroviny. výrobky a náhražky, užívané klobouč
níky a modistkami. Program kursu jest následu
cí: Úvod, suroviny, výrobky (péra, pentle, slá

distických. O čištění, barvení, bílení a úpravě
per, slámy, pentí a pod O barvách, hučebninách,
apreturách, lacích a různých pomůckách modi
stických. — Vyučovalo by se buď dopoledne neb
odpoledne denně 4 hodiny. Maximální počet po

ježto silná obleva by natropila zajisté velikých
škod. Je-li dosud sníh v Kraji, jsou ho obrovité
stohy v horách. Byl strach, zda se nehnou h'učně
tlusté kry na zdejších řekách. Jestifže se dosta
vuje obleva mírná, led na řekách taje nenápadně,
až tiše zmízí; říká se tomu, že voda led »tráví«.
Jakmile však sřnější vrstva vody se nahrne na
ledovou plochu, led popraská, aby pronikl na po
vrch. A tu nastává zuřivý zápas matky se synem
— vody s ledem. Povrchní pozorovatel sotva by
uvěřil, jaké spousty vod podplují sněhovou vrst
vu i při oblevě nejmírnější, která sotva jest pa-:
trná. Voda pak teče pod sněhem i v nocí, v níž
uhodí silný mráz. Sluší tedy vítati, že sněhový
povlak kapalní letos znenáhla. Ledová kůra m
vodách jest posud kompaktní. Dnes v noci docela
byl -silný mráz — 10 stupňů C.

Seznamcem na týd. trhu v Hradci Králové
dne 17. února 1917. 1 g jetelového semínka červe
ného 400—410 K, I kg: směsky 1.20 K, celere 80
h. cíbule 1 K, mrkve 80 h. petržele 80 h, česneku
5—12 K, 1 kopa kapusty 16 K. 1 hl jablek $2 K,
1 pár podsvinčat 110—210 K, 1 kůzle 8—15 K. —

Přivezeno bylo: jetelového semínka 190 kg, ce
lere 33, cibule 120, mrkve 45, petržele 80, česne
ku 32, kapusty 2 kopy, jablek 2 hl, podsvinčat
317 kusů a 11 kůzlat.

7 einulosti Nechanic. Matriky farního úřadu
mechanického počal vésti prvním | Jedném | 1678
první farář nechamický Alexins Pazderovský. Té
hož roku svým nákladem opravil farní a filtáíní
kostely patron hrabě Jan Arnošt Schafgotech, ©

(+ 1719). Jako purkmistr se jmenuje Jiřík Šo'c
(+ 1698), v roce 1702 Váchav Novopacký, polon
Václav Šolc, nato do r. 1759 Jiřík Lebuza, r. 1764
Josef Bohák. Škola vznikla v obci hned pří zří

Jiřím Volšovském. který zemřel v požehnaném

řánek do 1789, Josef Nemasta do 1805. Matyáš
Linder byl prvním výpomocným učitelem. | Nej
starší rediny v městečku jsou: Matějovských,
Rašínova, Žabkova, Andrlova, Vozábova, Munza
rova, Bohdaneckých. Žďárských a Bokova.

Pěčín u Žamberka. Dne 11. února konala se
v chrámu Páně řídká slavnost. na kterou se tě
šili farníci už dlouho. Konána byla benedilce no
vého oltáře hlavního, který pořídil ze sbírek, sám
větší část naň věnovav, místní farář dp. Fr. Her
man. Starý ohář by sešlý, červotočivý a nepo
třebný. A tu, ač drahota úžasná, přece přispěním
mnohých dobrých katolíků místní farář zřídil no
vý. Posvětil jej a vhodnou krásnou promjuvu měl
vsdp. notář a farář ze Slatiny Fr. Tejkl, delegován
jsa vsdp. vikářem. Též opraven z venku celý ko

chrámu. Ale s Boží pomocí i toho sedocílí. Okář

ve slohu barokovém krásně provedl p.KI. Diví
šek z Klášterce n. Orl<= TTL

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijhnázáznamy

pa nová výhodné losy Itakouvkého Uerv.
kříže a opalří i jiné cenné papíry.

Útulna, choroblnec, opatrovna slepých v Pra
ze III., na Kampě, mluví samy k šlechetným sed
cím dobroďdimců.

Jak chytati kapry pod ledem? »Nár. Listy=
referují: Mnozí lidé, mezí nimi také ti, kteří se

Jak uvádí »St.
Hubertus-. počínáme sí v takovém případě nei
pe takto: Je-li led prost sněhu, najdeme si 1“
která se zdai; špinavá a kde zamrzla © * 4
tráva, kousky dřeva a pod. Je-li na ledi '-1v

Probe
sta našli. Možno se bezpečně domníva“'. 7: r -|
takovým bodem je skupina kaprů, kteří vodu zka
Uli. Vysekáme do ledu otvor a ke dm v3 +:cs:c

me s nabodnatými rybamř. Kapři nemohou

místech se doporučuje, sáhnouti na dno radl'i '-
kou a vybrati ryby největší, aby zbytečně 7: "A
vidlici nenapíchly ryby malé. o..2...

Literatura.
Umění a máboženství. Pod tímto tiulem

vyšlo v »Časových Úvaháche pojednání vě
lice důmyslné a časové z péra osvědčeného
spisovatele Filipa Šubrta. Zvláště tí. kteří
se zajímají o církevní umění, naleznou zde
hojnost ušlechtilých podnětů a cenných rad.

zasílá po 24 hal. franko administrace >Časo
vých Úvah« v Hradci Králové,

Pro dobu postní doporučujeme: Křížová ce
sta, 2 pobožnosti a písně od K. D. Lutinova s 0
brazy F. Bílka (1 ex. 25 h, 50 ex. 8 K). Otče
zhřešil jsem! (zrcadlo zpovědní a pobožnost) 100
ex. 2 K. — (Tytéž i německy.) — K rozšíření do
pole doporučujeme spisek »Vojáčkům do vesty“
od K. D. Lutinova. (Písně, básně, modlitby.) (1
ex. 2) h. 10 ex. 1.50 K.) — Vše dodá: Revue :Ar
cha«, Prostějov.

O válečných pommících přináší -Archa in
struktivní článek od K. D. Lutinova a hojnost ná
kresů od prof. K. Z. Welnera.

I. čísla katolického ženského Časopisu »Eva«
už vyšlo a svým dobře voleným obsahem upou
tá každého čtenáře. Mimo jiné články obsahuje
zajímavý románek Vlasty Javořické, humoresku
dr. Jar. Řehulky, dále články Amt. Ehrtera, VI.

Loucké, Heleny Orlové. Kristiny M. Lipenské,
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MUDra. O. Zuny, básně Joely Skalské, Fr. Zý
bala, Fr. Morkovského, O. Fritze-Vitavotýnského,
H. z Herálce, R. Vlkové, besídku a hádanky. V
»Katolické učitelce« jsou uveřejněny články R.
Vikové, dr. J. Eckera a životopis J. V. císařovny.
»Evu«, která svým obsahem hodí se pro čtenáře
všech vrstev, doporučujeme zvláště katolickým
ženám a dívkám, které v ní naleznou zábavu i
poučení. Vychází v Olomouci, Dolní nám. č. 17,
a roční předplatné je K 3.60. Čísla ukázková za
Be administrace.

Dům
w Hradci Králové, representační, nový, v krásné

rohový, na sluneční straně jest na prode
nam za 85.000 K. Písemné dotasy do adm. t. l

Cikánova zpověď.
Ve Smrčině na dvoře statku Vávrova

vyrazil černý hafan divokou kadenc a roz
štěkal se tak prudce, jako by chtěl rázem
svolati celou obec k místu nebezpečného po
žáru.

První vyběhl hospodyně. Mrskla okem
po psu, který tančil při doprovodu své zuři
vé melodie tango, až u řetězu bouda praštěla.
Vstoupila do prostřed dvora a pohlédla k
vratům. Ale již s výkřikem: »Pro pět ranl<
zmizela ve stavení. »Táto, slyšíš? Venku ve
vratech stojí cikán. Honem se hni. Blýská 0
číma, že jimi může na dvoře slámu zapářit.c
Hospodář popadl hůl a honem ven. »Achich,
to jsem se lekla, tuhle mne píchá«, provázela
chrabrý výpad manželův ustrašená stat
kářka.

»Alou odtud«, pohrozil holí na dvoře Vá
vra, žena se ke vratům. Ale cikán spínal ru
ce a breptal cosi tak skroušeně, že hospodář
plácl psa dvakrát po rozjeté tlamě, aby stíchl,
aby bylo rozuměti, jaká slova osmahlý host
z nustých, rozcuchaných vousů vypouští.

Starší cikán prosil za almužnu slovy do
jemnými, používaje všelikých prostředků he
reckého umění k obměkčení srdce,

>Bodejť, takovým tulákům budu rozdávat
v době tolik těžké«, odmítal Vávra. »Kdy
bych hned nepřiběhl, vzal by sis bez brečení
něco sám, viď! Nač se cikán podívá, už se
to třese.«

>Pantatínku, kousek chlebíčka, kousek té
hož chlebíčka, cíkán je taky člověk«, repetil
znovu starý turista.

»Vám se, chlapi, vede dobře«, křičel Vá
vra. >Khidíte,kde jste neseli, do práce se že
nete jako kvočna do vody. Proč pak nepra
cuješ?«

»Jak mám dělat? Tuhle se podívejte, pan
tatínku, tři prsty na pravé ruce pryč, doči
sta pryč.c«

sHm — těch prstů ti jistě neuskřipla mlá
tička. Někde tak při rvačce, viď! Anebo ti je
někde přisekli právě proto Žes ie měl příliš
dlouhé.«

Nezvaný host znovu se rozbrečel: »Mám
hlad, veliký hlad, smilujou se! Jsou teď div
né časy, všude draho... «

-Hafan se znovu rozječel, jako by káral
pošetilost a rozpaky hospodářovy. >Proč
mluvíš o drahotě?« vyboulil oči Vávra. >Ci
kán — a draho kupovat. Vždyť přece sám
nejlíp víš, že kupuješ již od mlád“ pořád za
jedny peníze.« Hospodář se nyní docela roze
smál a dodával: »Na cíkánský rod tržní řád
neplatí. Vy si vezmete vždycky ste;.. laci
no, nikdy se s majitelem potravin nesmlou
váte. Hezky potichu vztáhnete ruku... «

Ale cikánovy oči vylezly z důlku | ještě
víc. »Pro Boha jich prosím, pantatinku«,
sprásk! ruce upřímně, »pro Boha jich prosím,
co pak je teď možno někde něco ukrást? Co
— jen co? Vždyť nikdo nic nemá, nejde nic
dělat; ať přemýšlím jak přemýšlím, nemohu
dlouho už 0 nic zavadit.«

Hospodář se rozesmál, až slzel: »Poslyš,
starý, teď se konečně provalila ven tvá pra
vá nátura. A Žes pronesl tak podařený vtip,
tuhle máš dvacetihaléř a doutník«

>Zaplať Pán Bůh na stokrát«, mal se ci
kán uctivě a vděčně po štědré ruce. >Ale ja
ký pak vtip, jaká legrace, vždyť je to prav
da. Dřív naše tlupa jezdila pohromadě, teď
jsme se roztrousili jako sirotci. S počátku fe
ště sem tam naší vzkázal, kde je co dělat —
ale teď mi píše syn, že nikde žádná práce.. «

Hospodář zasmál se hřmotně znovu. »Že
nikdo nic nemá? To jsi přece na omylu.«
« aAle kde něco je, drží se to pod paterým

zámkem.« :
»>Tedaje vidět, že padla rána i na zloděj

ské řemeslo«, poznamenal Vávra. >Bude po
třebí, abyste se naučili něčemu lepšímu a u
žitečnějšímu také vy.<

»Hm — pěkná řeč, dobrá, pravda«, odpo
vědě] cikán, »ale — ze starého šťovíku těž
ko tlačit med. V čem člověk vyrostl a se
stárl.. < Huňatý tulák mávl rukou. >No
— zaplať Pán Bůh tisíckrát.«

sAle teď už se kliď, díváš se jako hrom
do rybníka. Nespolkneš-li mi ke všemu toho
hafana, bojím se, Že mi ho aspoň uřkneš.
Však už vyje znovu jako by byl v posledním
tažení.«

Ve prospěch
W Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prádla. praporů, příkrovů, koberců aovového náčíní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

v Jablonném n. Or, č. 86.
Tisíce usnávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější eeny až o 30%,

mež všude jinde.
Jubil. 100iet. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Prodá se harmonium
velmi zachovalé, hodící se pro menší kostel neb

pro školu. Bllšší sdělí nistrace tohoto listu.

p Kostelní|
|paramenta

spolkové prapory,
eírkevní načiní, křížové cesty, celá
zařísení kostelů atd. v každém prove

| dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závod
v Jabloném nad Orlici.

Hotc vé zboží zasílá so na ukázku.

Rozpočty,nákresy neb ceníky franko. l

Velká. moučnice
K. V. Skuherský, o. a k. dvorní továrna na nábyte

v Hradci Králové.

první poscbodí
vitynaSlezskémPředměstič.134

u Hradce Králové.

2 pokoje (případně 3 až 4) s kuchyní a příslužen- |
E tvim. m Doptatí se Iso vevile samé.

Svíčky, .,.
krém na obuv,
+ —kartáče

nakoupite levně u firmy
Jos. delinek, — |

mydlář v Hradci Králové, na podsíni.

m
AAAAAAAAAAAAAAAA
Weledůstojnému duchovenstva
a slavným patronátním úřadám

dovoluje el doporučit
veškeré kostelní nádoby a.
náčiní a to: monstrance,
kalichy, oibáře, nádobky,

aténky, Iikály, avlony,
py, kaditelnice, kropenky

atd. své vlastní výroby,
předpisům oírkevním vyho

íci. Staré předměty opra
vuje v původní intepci a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku ra nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukásku franko ber.

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Sklad vešk Práce ruční.veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů,madonek, ů, pratýnů, náramků: atd.
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského všdy da skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha L-970,ul Karoliny Světlé, č. 13 m
Přísežný znalec o. k. zemakého trestního soudu.

VYVVYVÝVÝVYVÝVÝV

Jan Horák
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždydle roční

salsony kolekci ajnovějpravých v
své vlastní výroby,

jakož i tu- i cizozemekých.
Četná uznání zvláštěs krabů
veledůstojného duchovenstva avěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

na zkoušku.
T68 na eplátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky na taláry.

Paramenta.

Jénáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Úochách)
„(bratr P. J, Neškudly, farářeve Výprachtících) |

doporučuje P. T. veled. duchovenstvusv j osvědčený a často vyznamenaný

výrobnízávod |
všech kostelních paramentů, M

spelk.praporůakovovéhonášlní.

zodp. redaktor:Jos. Polák.



Průběh války.
L Čtyřdohoda hrozí, příkřeposuzuje, ali
buje horlivě veliký obrat vo válce. Ale
veliká její slova, ozývající se půltřetího roku,
jiš se přejídají.Fráze v souboji zbraní ím
méně platí, pozorujeme-li, jak centrální
moci odpovídají každý týden novými ú
spěchy.

Poloninských Karpatech u Tartarského
průsmyku. Rusové tam opět útočili veli
kými silami, ale 8 nezdarem. V Haliči
u Břežan byl rovněž odražen ruský útok.
Dále severněji na frontě prince Leopolda
Bavorského byly boje menších oddělení —
dosud tedy mrazy vadily širšímu rozvinutí
bojů. Z toho důvodu ani u skupiny polního
maršálka Mackensena není nic nového. —
Uřední správa ze dne 28. února ohlašuje,
že na frontě arcivévody Josefa po obvu
stranách silnice valeputenské v jižní části
lesnatých Karpat uvedl dobře připravený
útok naše vojska v držení několiká ruských
výšinových postavení. Zajato bylo 1300
mužů.

Na italském bojišti rozzuřil so zase
dělostřelecký boj a to na frontě přímoř
ské. kde bojováno zvlášť u Vertoiby; tu
útočili naši s úspěchem.

Na západě byly boje menší jako vý
zvědné výpady. Mezi Armentiórea a Avrou
(přítokem Sommy) útočili Angličané, v
Champagni Francouzové a mezí Mosou a
Moselou -Němci..

Penorková válka. Úspěchy její denně
se množí a pobádejí k větší bdělosti čtyřdohodu.Frantouzslý<+fFigaroc::píše,že
dohoda nyní plně užsává vážnost pituaoe.
Je“nutno učinit -6nergičké -opaáření.jinak
dohoda bude válkou ponorek zničena.. —
Tento týden pronikly- německé ponosky
až <do-ústí -čtky Peměe -v-Angiik ;Na cestě
s-Nov. Yerku- torpédován velký osobní
parník-oLao0nine.© + ork r8ěí ee:

Říšský“ kancléř těmeciný Bethriinea
Holtweg *prorhivil Have dne 327.února
v říšskémsměmuněmeckém.:S říšským
sněmem ohlašuje neodvolatelné- dhodlání
bejóvati,až budot nepřátejeoohotníKmíru.
Uvažovati o'územním zisku 'a jiných jisto
těch považuje zatím zb předčhené.O vnitf
nim vývoji Německa mluvil kandléř v'du
chu povšechného“' hesla rožšíření“ občan
ských svobod. Myšlonkanárodní zachvátila
přý celý národ bez tozdílu stavu a Birany.
Kanoléř zdůraznil znovu,. že Německo

oo „|T + —— pero
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atihuje očekávání námořnictva. Kancléř
sdůrázhuje;že pro ně neníšádného zpět,
nýbrž jenom ku předu. Ponorková válka
je odpovědí na hladovou blokádu, kterou
Anglie vykonává. — Němci hledí plni
důvěry vstříc jarním měsícům.

Porady čtyřdohody konají se právě
v Petrohradě, aby prý docíleno bylo sou
činnosti vojsk všech spojenců. — V Římě
pak sešlo se 18 francouzských s 20 ital
skými parlamentníky; jednalo se prý pře
devším o námořní dopravu, ponorkami
ohroženou. — Po návratu anglických zá
stupců z petrohradských konferencí budcu
nové porady v Paříži, aby ještě před veli
konocemi byl vyjasněn poměr Spojených
Států severoamerických. — Italský ministr
Bissolati prohlásil, že jednotnost fronty
čtyřdohody povede k tomu, že světová
válka v roce 1917 bude ukončena, leč
čtyřdohoda musí napnouti do krajnosti
všecky své síly.

Amerika do války dosud nevkročila,
přes to dějí se tam velké přípravy. Ame
rický senát schválil prý návrh, aby vojsko
americké bylo pohotovo na rozkaz Wilso
nův, jenž se snaží také o zavedení vše
obecné branné povinnosti. Naproti tomu
republikánská strana v kongresu chce míti
parlamentní kontrolní právo nad postupem
presidenta a súčastníti se všech budoucích
rozhodnůtí. — V pacifistických kruzích Spo
jených Států jsou pak přesvědšení, že ne
dojde ke přerušení diplomatiekých styků
mezi Rakousko-Uherskem a Spojenými
Státy, ani k váled s Německem, poněvadž
světová válka bude ukončena dříve, nežli

Spojené Státy zorganisují potřebnou armádu. NM

Wilsonovo lství kongresu. V po
selství svém kongresu stěžuje sl:Wileon,
že obchodneutrálních zemí trpí vážnouško
du ponorkovouválou a přiznáváse, že o
statní neutrální vlády nepovažují aa radno
se Spojenými Státy vystoupiti proti Ně
mecku. Wilson uznává, že velitelé něm.
ponorek projevují neočekávaný takt nebo
sebeovládání. President vyzývá kongres,
aby mu ihned udělil všechnu pravomoo,
které každé chvíle může potřebovati. Spolu
žádá o zmoonění, aby americké obchodní

lodi, bylo-li by toho potřeba, byv vypraveny zbraněmi na sebeochranu. Wilsonovi

byla už také udělena k tomu všemuplná
Moe a zářoveň právo, zorganivovati pěti
milionovou armádu dobrovolníků.

io 0 lot dv 1 č » .

Politický přehled.
Zamítnutí jazykové stížnosti českých

obchodních komor. Výnosem dne 26. čer
vence 1916 nařídil tehdejší ministr obchodu
dr. Spitzmůller všem 29 obchodním komo
rám rakouským, že jsou povinny při svých
stycích s ministerstvy a ústředními stát
ními úřady vůbec užívati jazyka německé
ho. Proti tomuto nařízení podaly obchodní
komory v Praze, Čes. Budějovicích a v Plzni
stížnost u říšského soudu ve Vídni. Stíž
nost zamítnuta, což říšský soud odůvod
ňuje především tím, že námitky formální
jsou bez významu. Říšský soud uznává
opětovně, že státní ani samosprávné úřady
nemohou ze článku 19. státního základního
zákona odvozovati právo ke stížnosti proti
nařízením úřadu jim představeného, týkají
cím se služebního postupu. Obchodní a
živnostenské komory jsou totiž bezpro
středně podřízeny ministrovi obchodu a
provádějí jeho nařízení v záležitostech,
spadajících v jejich obor působnosti. Musí
však také ostatním ministerstvům a úřa
dům svých okresů podávati žádoucí infor
mace v mezích komorního oboru působ
nosti.

V uherské sněmovně poslanci hr. Ap
ponyi a hr. Karolyi interpelovali minister
ského předsedu,-je-li pravda, že bylo s Ra
kouskem uzavřeno vyrovnání, za jakých
podmínek a na jak dlouho. Hr. Tisza od
pověděl, že vyjednávání obou vlád dospělo
k bodu, kdy lze zahájiti hospodářské vy
jednávání s Německem. Zároveň se dohodly
vlády nečiniti o tom žádných dalších zpráv,
poněvadž uveřejnění jednotlivostí mohlo
by za vyjednávání se zahraničními státy
účinkovati škodlivě také na zájmy země.
Nate zmínění poslaneové prohlašují, ževý
wody ministerského předsedy je neuspoko
jují a opovídají nejostřejší boj — a bude-li
proto porušen domácí mír, padá zodpověd
nost na vládu. :

Nevé berní předlohy v 'Německu.
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Telefon č. 111.

k dosavadní dani z válečných zisků, dále
zákon zdaňující uhlí. — Předioha o váleč
ném úvěru 15 miliard přijxta ve 2. i 3. čtení
proti hlasům sociálně-demokratické pra
eovní pospolitosti.

Opravy v Rasku. Šlechta gubernie
moskevské zaslala caru opětně usnesení,
v němž upozorňuje na nebezpečenství,
kdyby duma a hosudarstvenný sovět ne

vyhověly v sloveným přáním po opraváchvwRueku. Blahozomě a trůnu závisí prý
na okasmžitémzavedení zásad, ježv
vily zákonodárné sbory a zemstva.

vyslo

Zřízení stálých kursů

pro ošetřování nemocných c. k. všeobecné ne
mocnice v Praze. Přijímání žaček.

V rámci dvouletého, jednotného vzdělání ve
veškerých oborech péče o nemocné, nemohou býti
však podány přirozeně všechny ony praktické a
theoretické vědomosti, které činí způsobilým k

třovatelské na celkovém poli veřejného zdravot
nictví.

Jeví se tudiž býti vhodným, budovati na dvou
letém všeobecném předběžném vzdělání zvláštní
výcvik, a sice uspořádáním| prakticko-theoreti
ckých pokračovacích kursů z všeobecných soci
álně-hygienických nauk na školách pro ošetřová
ní nemocných, kursů, které by činily ošetřovatel
ku všestranným vzděláním způsobilou, aby mohla
přejíti kdykoli z částečného okruhu ošetřovatel
ské činnosti k jinému odvětví.

Kursy jsou určeny pro výcvik v sociálně
hygienické činnosti z povolání — tudíž k vzdě
lání pro úřední ošetřovatelské sestry — nikoli k
přípravě pro dobrovolnou sociální pomocnou
práci.

A tím přispívají pokračovací kursy k rozší
ření pole ženské činnosti z povolání ve službě
všeobecnosti.

Takové úvahy přiměly ministerstvo vnitra,

vzdělání diplomovaných ošetřovatelek nemocných
v zdravotní péči o poškozenéna zdraví a ma zdra
ví ohrožené. U provádění dotyčného ministerské
ho výnosu ze dne 7. srpna 1916, č. 7582/S, zřizuje
se ma školách pro ošetřování nemocných při c. k.
všeobecné nemocnic! v Praze v březnu 1917 za
tim šestiměsíční kurs.

Tentýž má za účel důkladnou, dle plánu za
řízenou. praktickou a theoretickou přípravu oše
třovatelek z povolání pro sociální ošetřovatelskou
činnost ve všech oborech veřejného zdravotnictví.
Absolventky mají obzvláště nabýt způsobilosti
býti činnými v ošetřovatelnách pro toberkulosní,
v útulcích pro plfáky, v ústavech pro péčí o ko
Jence a ve službě při epidemlích jako pomocné
sfly, dále raditi a pomáhati jako obecní ošetřova

tejky (ošetřovatelkyobvodní) ve všech oborech
socláhní hygieny.

Do kursů budou příjmány žačky duchovního
1 světského stavu.

K přijetí žaček světského stavu slouží školní
Imternáty při školách pro ošetřování nemocných

stávající; duchovní sestry setrvají během: sávště
vy kursů ve svazku řádu.

tohoto učebného nemá místa.
stavu, které nenáleží k ošetřovatelskému perso
nálu c. k. všeobecné nemocnice v Praze, mají pla
titi za poskytování | zaopatření a stravování v
školním internátu poplatek 70 K měsíčně, stanove
ný pro žákyně I. ročníku škol pro ošetřování ne
mocných.

Přijímací podmínky:

1. Rakouské nebo uherské státní občanství,
bosensko-hercegovinská zemská příslušnost, nebo
německá říšská přístušnost (domovský list). Pří
slušnice neutrálních států mohou býti přijaty pou

2. Bezůhonný život (úřední vysvědčení).
3. Porozumění pro sociální poměry,

4. Odborné předchozí vzdělání. Jako pravidlo
platí dosažený diplom pro ošetřování nemocných

z povolání.
Žádosti za přijetí mají se s potřebnými do

klady, jakož 1 s vlastnoručně psaným vypsáním
běhu života a vysvědčeními o dosavadní činnosti
z povolání podati nejdéle do 7. března 1917 pro
německý kurs u »Správy školy pro ošetřování
nemocných všeob. nemocnice v Praze s něm. vy
učovací řečí« v Praze II., čp. 559, Karlovo nám.,
pro český kurs u ředitelství c. k. všeob. nemocni
ce v Praze. O přijetí rozhoduje zvláštní komise.

Objeví-li se během výcviku, že se některá
žačka vzhledem k své osobnosti nehodí pro po
volání ošetřovatelské sestry, nebo že nemá schop
ností k vzdělání, má býti správou školy nepromi
nutelně co nejrychleji propuštěna, aby byt kurs
zbaven méněcenných účastnic.

Trvání prvého celodenního prakticko-theore
tického kursu včetně praktických cvičení ustano
vuje še prozatím přibližně na šest měsíců.

Po ukončení kursu podrobí se účastnice zkouš
ce, o které se vystaví vysvědčení.

Národnostní otázka v Čechách.
(14) Vedle světové války a vyživování

národů za frontou nic nevystupuje u nás v
popředí více než úprava národnostních po
měrů v Čechách. Že se na to času dostalo v
době tak kritické, to je zásluhou některých
Němců, kteří otázku tu bez příčiny vyvolali,
lépe řečeno v době tak nepříležité ©znovu
vzkřísili. Otázka ta je přes 500 let stará, vy
stupuje ve válkách husitských, kdy z uni
versity přenesla se na ulice pražské a došla
svého částečného rozřešení na čas známým
dekretem kutnohorským. Češi za Přemy
slovců nenutili Němců, kteří do Čech se při
stěhovali, k »asimilaci«. Naopak nebezpečí
odnárodnění nejednou hrozilo Čechům od
Němců a to zvláště po válce třicetileté, kdy
stavovské české sněmy sice odbývány, ale
význam českého národa klesaí víc a více,
až přišly doby, kdy žádného českého národa
politicky nebylo. Rok 48. ovšem přinesl 0
brat, ale teprve v letech sedmdesátých po
číná nabývati převahy přirozená většina,
kterou povaliti nepodařilo se ani t zv. cha
brusu.

Přirozeně octli se pak Němci v menšině
i na říšské radě, kde však vlivem živlů vlád
ních a zahraničních následků své minority
nikdy nepocítili, čili jasněji řečeno, vládli i v
menšině, přivádějíce většinu k platnosti ale
spoň od případu k případu. Někteří Němci
ani v Čechách nemohli se smíř'! s myšlen
kou. že by se mohli o moc s někým spraved
livě děliti. Když to nešlo dle jejich vůle, vo
lili jíti raději proti nežli vedle, tuto sukni ne
sešívanou raději roztrhati, než ji svorně s ně
kým sdíleti. Koncem let osmdesátých došlo
na jejich nátlak k punktacím, v nichž však
český národ viděl zničení svého státního
práva a roztržení království Českého a na
prosto je odmítl. Později, když nařizovací
ces.ou mnohé věci z punktací se uzákonily
a Němci přes to spokojeni nebyli. žádajíce
vždy víc a více, mnozí i z českých vlasten
ců vyslovili myšlenku, že punktace nebyty tak
zlé a že by se jimi ten proces v Čechách
aspoň na jistou dobu byl zastavil, ježto Něm
ci by se byli snad přece neodvážili jíti dále
než kam nedávno postoupili.

Válka na čas německé snahy potlačila, až
nyní, kdy zahraniční krise dostoupila vrcholu
a kdy i vyživování lidu všecky síly vládní
vyčerpává, vzpomněli si někteří Němci znova
na svůj ideál, soudíce, že dnes, kdy vliv če
ského národa je menší, bude i vláda povol
nější. Své požadavky předložili hr. Clam
Martinicovi, ten však, jak se zdá, odložil
je ad akta, prohlásiv, že nemíní k něče
mu podobnému používati-$ 14.. nýbrž že
věc předloží parlamentu. Poněvadž pak i Po
láci prohlásili, že si nepřejí. aby Jejich zále
žitosti se upravovaly v tento nevhodmý čas.
sotva Němci docílí toho, aby říšský sněm
svolán byl bez Poláků, aby bez parlamentu
pořízen byl nový jednací řád a státní němči
na v Čechách aby se nzákonila a provedlo
se rozdělení na kraje.

Kdo může také poválečnou situaci přesně
předvídati? Konec určí poměry sám, pro'o
Poláci jednají prozřetelně. nervosní však
spěch Němců vzbuzuje útrpnost. I kdyby do
cflili Němci toho, co si přejí, jak dlouho mohl
by ten stav potrvati? Po nynějším obrovitén
dějství bude svět potřebovatí trvalého míru.
aby se mohl vrátiti k svým, občanské spo
lečnosti důstojným pracím a nikoliv aby pro
váděl na sobě harakiri. Jaký však byl by to
evropský mír, kdyby i po válce zůstali zde
národové druhého řádu. odsouzení k mlčení
a obětem? Vláda Clam-Martinicova zajisté
dobře všecko vážně usuzuje, ale někte
M lidé nechtějí a nechtějí přemýšlet:
Vždyť někteří Němci to, co sami vzdělali,
nynější ústavu totiž a základní státní záko
ny, snaží se zvrátiti a při tom se tváří, ja
ko by od toho jejich počínání záviselo ví

říše. Jak může tenjejich chvat působiti na
naše vojíny ve frontě. kteří stelně krvácejí
za celistvost, nerozdilnost říše a zachování
dynastie, jak může působiti na český lid, jenž
stejné oběti přináší a jenž rozhorleně odmítá
návrh nepřátel na osvobození malých náro
dů?! V Čechách funguje celý správní apa
rát co nejlépe a český lid důstojně a se sebe



zapřením suičí ke všemu, co nepřátelé o něm
šíří a to jedině, aby vládě ičžké její posiave
ni neztěžoval.

>Moravská Orlice« uveřejňuje — bohužel
ešedinělý — hlas z konservativního | veiko
s.atku. který praví na adresu německých
politiků: »>Tipánové musejí připustit, že je
jich postuláty z minulého týdne ne!sou tak
uzpůsobeny, aby k dosavadnímu slávověncí
naší chrabré ozbrojené moci připojily byť je
dnký vavřín a k hospodářskému vytrvání
všeho našeho obyvatelsiva příspěly byť je
dinkou hřivnou a jedinkou miskou potravin.
Postuláty ony se záchranou říše, s jejím vy
trváním až do vítězného konce nemají pranic
společného v. daném okamžiku a za nynější
vojny vůbec. A ti, kdož hartusivě domáhají
se spěšného umělého uvedení svých postu
láiů v Život, vydávají se svým nemírným
naléháním dokonce oprávněné výtce, že ny
ní chtějí pro sebe vymoci věci, které by v
pozdějším čase nebyly již tou měrou vymo
žitelny, nebo na které by si příště už tak
dobře troufati nemoňli< A dále praví: »Ne
namítám předem ničeho proti postulátům
spolčeného tábora z minulého týdne — kaž
dá strana politická má právo navrhovati mi
lé sobě ústavní změny a doplňky a domáhati
se jich cestou pravidelnou. V tomto případě
cestou ústavní. Ale jakmile jedna strana v
jednom okamžiku vymáhá postup nepravi
delný, musí býti připravena na to, že jiné
strany mají nejen v tomtéž okamžiku, nýbrž
j v budoucích právo. vymáhat totéž ve pro
spěch ústavních změn a doplňků, které zase
jim jeví se žádoucími ve světle jejich nazí
rání na státní dobro.«

Proti požadavkům německým ozval se
Český svaz, poukázav na nevhodnost doby,
jakož ina to, že dnes jest třeba více než kdy
jindy soustředění sil k plnění vojenských a
vyživovacích povinností, k udržení vnitřního
míru proti přesile nepřátel a to je řeč zajisté
poctivá, která chce vítězství a zachování ří
še. Mluví-li však jiní na jedné straně o spoje
ní sil ke zhojení sociálních a hospodářských
následků války, současně však tyto síly dro
bí svými požadavky, na něž přistoupiti ná
rodu českému není možno, dokazují, že jint
ve skutečnosti záleží více na prosvěchu
svém než na prospěchu říše. Jejich provokač
ní sen narazí na odpor všech ostatních rakou
ských národů, neboť ty si přejí, aby Rakou
sko existovalo a aby bylo mocné a silné.

$WWO0G00000000000000
Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradei Králové, Adalbertinum, přijímá sásnamy

Ba nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.0006
Ostny feudalismu.

O tom, jak byl feudalismem (lenním
ařízením) tísněn drobný člověk, četli jsme
jiš tolik, až řádky lkající nad porobenci
zovšedněly. Nyní však, kdy historická věda
proniká k jádru feudalismu dál a dále,
ukazuje se, že samy vrchnosti za feudál
ních poměrů so ocítaly často v značné
hmotné tísni a v jiných nesnázích právě
pro feudální zřízení.

Bájilo se, jak velikými blahobytníky
byli kněží, jimž náležely veliké lány. Za
pemínalo se však, jak veliké mělo kněž

čili co mu zbývalo pro soukromou potřebu,
když opatřilo záležitosti veřejné.

O všecky, kteří se »pod vládu berly«
dali, bylo nutno dobře so postarati, takže
svláště v neúrodných letech leckdy celé
kněžské bospodářství prožívalo okamžiky
velice kritické. Kde se nehospodařilo velice
obezfele, vzrůslaly dluhy, které nástupci
liknavých držitelů těžko epláceli. Ale i
v letech normálních veliké statky (neto
liko duchovenské) bývaly v úzkých, měly-li
platiti hotovými penězi, Vydlužiti si bylo
obtižno již proto, že věřiteli bylo zapoví
dáno bráti úrok,

Takové stíny dolehly po převratu hu
sitském | na měšťany, zemany a pány.
I ti šlechtici, kteří nebyli marnotratníky,
nejednu strádali bez vlastní viny; a přece
ntuv Šlechtický konfiskacemi církevního
majetku tolik se zmobl! Jest věru zvl:štní,
že Oldřich z Rožmberka, který platil po
erortí Zikmundové fa předního kavaiíra
čvského a který tehdy svým vlivem roz
hodoval o osudech české země, tonul
v značných dluzích. Třebaže byl šlechticem
katolickým, zabral také značnou část cír
kovního majetku; byl vychylralým finanč
ním epekulantem — a přeco mu nebyly
finanční nesráze věcí neznámou.

Ale obrefme zrak k instituci zvláště
důležité, k pražské universitě, jejíž sektářětí
mistři teké drželi statky, jsouce rovněž
vrchností nad vesnicemi přivtělenými. Pan
ství university v XV. a XVL století bylo
úvšem mnchem menší než za Karla Tv.
a Václava IV. Proto mistři žebrali, konali
sbírky, pronajímali místnosti universitních
buduv řemesiníkům a kupěíkům, pomáhali

si všelijak. Ale dopitečných důchodů nezískali za celá ta dvě století. Zvláště po
učný jest materielní poměr učených mistrů
k poddaným sedlákům. Kdyby hyli nevol
níci odváděli mistrům povinné dávky řádně,
jiště by byli nouzi mistrů zoačně zmír
nili. Ale právě ti poddaní, kteří rádi kar

mnoho slibovali, ale etarali se i po r. 1609,
kdy majestátem nabyli tak značných práv,
o živořící universitu otěímsky. Kontribuce,
která byla usnesona aněmem na »cbnovu
akadermies, měla tak nepatrný praktický
výsledek, že mistři se nuzovali dále stejně.
Ani nejponíženější chvalořeči, jimiž zasy
pávali mistři bohaté acktářské pány, ne
pomáhaly valně. Sám Winter praví ostře:
»Tu věru melze nevinili šlechtickou «ligar
chii českou; nemístné, osudné skrblictví
a netečnost 3 něho plynoucí byl těmi do
bami již její ráz; jako teď chtěla oprav:
vati universitu bez peněz, takž stejně pro
váděla i revoluce bez penčz;, stále tvrdili
páni, že nedají, že nemají, a když přišel
vítěz trostat, bylo peněz dost.«

Od počátku stol. XVI. až do polovice
paměti připomínají úhrnem 29 vesnic, ná
ležejících k universitě. Na samém počátku
XVII. věku jmenuje se 21 ves.

Jelikož sedláků bylo v obo'ch celkem
mál“, dávky řádné a mimořádné nemobly
vynésti mncho. Když dircktoři kolejní vy
jeli do vsi »vbnovit úřad a spatřit hoapo
dářství« byli povinni vesničané uctili svoji
vrchnost jídlem a pitím. Michelským r.
1603 mistři poručili, co se jim má při
chystati: »Netoliko abyste dali koliks no
křehkých slepic, než aby dobrej kus masa
hovězího bylo na polívku a dobrá hovězí
pečeně.«

Ale proti takovým poctám vesničané
se bránili. Chtivali "aby pánové obnovili
úřad v Praze. Prý je draho. V oboch hle
děli udržovati miatři i rychtáře (strážmistry)
velice hrubé, zlopověstné; jen když tito
často udávali sedláky, aby wejim dala ulo
žit za přestupky peněžitá pokuta. Však
také sám rychtář neměl docházeti do ko
leje s prázdnem; r. 1584 r.ktor Bacháček
jednomu připoraněl, saby tak s prázdnými
rukami nepřicházel, než podle starobylého
způsobu s sebou hrudku másla májového
přinášel, poněvadž i tuho dobrodiní se mu
dostává, že žádných slepic neplatí.« Rychtář
směl loviti zvěř malou a ptáky, ale dvě
částky z lovu měl edváděti mistrům. Tak
a podebně hleděli zvelebovati mistři své
hubené příjmy.

Ze svého vrohnostenského práva měli
mistři daleko více zlosti než radosti. Jak
často musili páni rozsuzovati nad těmi,
kteří se v krčmách rvali a sobě nadávali!
Často také sedláci poddaní i cizopanští se

přihnah do koleje pro pych a rušení držby.y soudy vesnické byly trapnou ovízeli!
R. 1614 místří naříkali, že poddané vai

vyžadují většího nákladu než dají užitku.
Prý vsi vzdálenější měly by ae odprcdati.
Nepootivost a nedbalost úřednictva od r.
1616 značně zhoršovala stav universitního
hospodářství. R. 1619 mistři zdědili vinici

u Litoměřic, ale brzy ji prodal: za 150 kop,
jelikož potřebovali hotových penčs tuze.

Za vojny rostla nouze mistrů tak, že
skoro celé léto sháněli dobrodince, který
by jim půjčil větší peníz. Stavové totiž
zabaveného jmění jesuitské koleje neušili
k dobru university, jak bylo čekáno; po
třebovali mnoho na vojnu. Od sedláků do
stávalí mistři ovšem ještě mnohem méně
mež před válkou. R. 1621 mistři povolali
michelské scdláky, připomínajíce jim, že
jistě vědí, »kterak všickní zůstávámo
v ouzkosteche, tak že kdyby nebylo dobrých
lidí, že by o ves Michel přišli a oni jinou
vrohnost měli. Z té příčiny aby tedy »nad
vrchností měli outrpnoste a zapůjčili jí
peníze.

A nové poplašené běhání po duších
soucitných, které by vypomohly, protože
staří věřitelé naléhali na nuzné mistry
zhurta. Universita hleděla si získati milost
vítězů nejuctivějšími, úpěnlivými prosbami.
Valdštýnoví psali: »Ne tak my, jako ti,
kterým jsme pod jurisdikcí dání byli, té
těžké rebelie proti J. Císařské Milosti
jsme se dopustili.« Ale to uš se dai uni
versily chýlily ke konci,

Rozmanitosti.
Psneí stůl, na němž pracoval Jeho Ve

ličenstvo František Jasef I, byl darován
vídeňskému museu. — Letní čas bude prý
saveden u nás dnem 16. dubna o 2. hod.
v noci. Letní jízdní řád nabude platnosti
dnem 1. června. — Kouření otravného
opia rozmohlo se v Anglii za války tak
úžasně, že úřady pronásledují vychytralé
prodavače se vším úsilím. V Cardiffu v čín
ské čtvrti provedena hotová honba na
kupčíky. Některé domy obklíčeny, 16 Čí
ňanů schytáno na střecháob. — Nedaleko
ruské fronty zřizují ae malé školy pro
vzdělání polských dětí které válkou přišly
o řádné školní budovy. Za hřímání děl
v prostá chatě učí se tucet dětí, u kamen
škrabe babička brambory. Jeden polský
kněs zřídil na čtyřicet nouzových škol.
v nichž učí z nedostatku jiných sil buď
jinoši nebo etarci. — Letos budou oslavo
vati protestanté 400 leté jubileum počátků
lutherského hnutí. — Všeněmecký vídeň
aký deník »Deutsche Pressee byl 14.února
úředně zastaven. Vyeházel před válkou
pod titulem »Alideutaches Tagblatt. —
»Vídeňský deníl«a, který prokázal naší
dolnurakouské menšině služby neocenitené,
dovršil své desítiletí. Ušlechtilí a obětaví
konservativci (dr. Drozda, hr. Seilern, řed.
Šnitálský a jiní) štědrou rukou svou Umož
nili jak vznik tak udržování tohoto velice
děležitého tiskového podniku. — V New
Yorku a Filadelfii došlo £ protidrahotním
demonstracím. — V americkém New Bri
tainu v továrnách na střelivo dešlo k ve.
likým výbuchům, tak že tam byl chlášen
stav obležení. -- Statečný pluk benešcvský
č. 102 získal za války již 8002 vyzname
nání; kromě toho dostalo se příslušníkům
pluku 70 pochvalných dekretů. — Zem.
trestní soud v Prazo nařídil, aby bylo za
baveno jmění Jakubu Lówilzovi, majiteli
továrny na obuv v Pardubicích pro zločin
proti válečné moci státu. — Afričtí němečtí
misionáři dopraveni spolu 8 válečnými za
jalci do města Ahmednagaru v Indii, kdež
yli intornování, Misionáři trrdí, ža škoda

z přerušení jejich činnosti vo východní
Africe jest nezměrná. Mnobo akcí, jež měly
nyní pro křesťanství a kulturu vydati nej
krásnější plody, rázem se zhroutilo. — Pra
vos.avný biskup ruský Antonij vyjednává
s americkým tajsmníkem argiikánelé cír
kvo o sblížení cbou c'rkví. — V eamé
Anglii parlamentní komise doporučila, aby
se zavodla letní doba. — Nové mcterové
čluny americké se zdokonalují tak, že u
razí již 97 km za hodinu. Závodní člun
Miss Minneapolis má šest metrů délky a
dva metry šířky; je poháněn přístrojem,
který vyvinuje při 1500 obrátek 250 kcň
ských sil. — Slovenští katolíci utrpěli veli
kou ztrátu úmrtím kněze Jos. fa Kompánka,
děkanaostratíckého. Zesnulý vynikal jako
řečník a osvícený spisovatel, Horlivý tento
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vlastenec za své zásluhy obdržel i papežský
kříž.»ProEcelesiaet Pontifice.«—Nau
niversitě v Amsterodamu stala se slečna
dr. Alžběta Neurdenburgová, první sou
kromou docentkou dějin umění. —:V neděli
byl pohřben populární ilustrátor p. K. L.
Thuma, který ozdobij velmi zdařilými ob
rázky Tůmovy humoresky +Z českých
mlýnů.« Ilustroval také některé knihy, jež
vyšly nákladem našeho Družstva tiskového
v Hradci Králové. — V Jizerských horách
rozmnožily se měrou nebývalou lišky, které
trapi značné škody. Není v těch místech
dostatek zručných atřeleů. —.. Republika
San Marino wpolu s IfaNfjest nyní nepří
telem našeho státu. Měří sice jemom 61
čtvereč. km a má toliko 11.000 obyvatel,
ale její president se vyznamenal tak, že
se o něm mluví v oelém světě. Olindo
Amati totiž prohrál na burse a probýřil
celý majetek republiky v obnosu tří miii
onů lir. Jak teď bude Italie spojence tolik
kurážného sanovat? — V Sedmihradsku
vlei. za ostrých mrazů vrazili do nížin,
tropili veliké škody a udávili i několik lidí.
—; Ve francouzské továrně na střelivo
„v Rennes došlo 2. února k etrašnému vý
buchu, který zničil 80.000 tun střeliva.
Z. trosek vytažena přes 200 mrtvých a

přes 700 raněných. — Němci za posledníchojů proti ruské frontě použili poprvé pan
céřových automobilů nového typu tak zv.
tanků. — Na zámku vw Dol. Beřkovicích
zemřela v požehnaném věku 89 let Zdenka
princezna z Lobkowitzů, matka bývalého
nejvyš. maršálka král. Českého. Zvěčnělá
zapsala se svými dobročinnými i jinými
člechetnými skutky hluboce do srdcí čes
kého lidu na Mělnicku. — Dnem 1. března
mabude v Turecku platnosti řehořský ka
lendář. — Sohčneoberská policie zavřela
hernu, navštěvovanou výhradně ženami,
Policie tam nalezla 15 hráček, které ovšem
náležely k smetaně inteligentní společnosti.
Tohle už je vrchol ženské emancipaco!—
Proti několika funkoionářům Všeobecné
depositní banky ve Vídni vzneslo c. k. státní
návladnictví žalobu pro lichvu. Nedávno
totiá při bance zřízeno oddělení pro zboží,
které bylo dále prodáno za přemrštěné
ceny. — Turinský »Momento« kárá proti
kněžské štvaní-italských zednářů a pou
kazuje na krvavé oběti, které duchovenstvo
v této válce vlasti přineslo. Ze 120 boho
slovců diecése bergamské, kteří byli po
volání do zbraně, padlo již 90. — Z darů
německého episkopátu a z příspěvků členů

jednot katolické mládeže bylo založenojěpřes 250 vojenských útulků. — Nejdp.
biskup litoměřický věnoval 600 korun Ba
utvoření vojenského útulku pro litoměřický
pluk č. $. — V uplynulém roce zemřeli
3 kardinálové a60 arcibiskupů a biskupů.

Kulturní Jiskry.sh.
Zajímavé nápravné akce. V této době

jeví se úsilnější snaba pomravní reformě
společenského života. Odporučujíse i ta
kové prostředky nápravy, jakým by'se byli
mnozí před válkou útrpně smáli. Vhodná
ehvíle k malému srovnání s věkem XVI.
Dne 14. června 1680 uložila pražské kom
sistoř dvěma farářům, aby překáželi roz
dižovánínesudných obrazů mesi pražským
měšťanstvem. Ozývaly se nářky na věl
pohoršení,jská tropí potulníhercia ko
modiasti Konsistořtedy. 5.. únoraJj“bo“ . |obe e 2

učinila toto opatření: dříve neš tací Jidé
sašnou své umění provozovati veřejně,
nechť provedou v hereckých svých cdě
vesh před konsistoří všecko, e) hráti míní.
To, co konsistořschválí, má se zevrubně
uvésti v dovolovací listině. Kdyby však
herei a komedianti přidali o své vůli něov,
oo by lid pohoršovalo, nechť jsou uvržení
od ryehláře do vězení. Dne 16. dubna 1670
byli povoláni před konsistoř nekatoličtí ně
mečtí herci Jan Wohlhaben a Petr SchwarlE,
kteří se produkovali veřejně na Staroměst
ském náměstí. Ujišťovali, že na jevišti ne
provozují ničeho, oo by bylo na úkor mra

- vům a zbožnosti. Dovolávali se svědectví
úředníků šestipanskýeh, kteří při předsta
veních bývají přítomni, jakož i knížat
iušpruckých, před nimiž hry své provoz
vuli. — Byli tedy propuštění s napomenu
tím, aby nehráli ničeho pohoršlivého.

»Prazvláštní prakse!« řekli by liberálové
před 20 lety. Ale právě nejnovější zkuše
nosti dávají tehdejší konsistoři satisfakci.
Jaký jest podstatný rozdíl mezi tehdejším
přezkoušením hereův a nynější předběž
nou cemsurou filmů? V předchozím věku
sektářském byly mravokárné výtky velkou
většinou pouhým mlácením slámy, protože
kompeteniním astrážcům nedostávalo se
příslušné moei exekutivní. Proto také i po
Bílé hoře bujely karban a jiné slořády i
v prostóm lidu dále; marno tu bylo napo
mínání samých sektářských mistrů praž
ské university. K radikální nápravě došlo
teprve za movóho zřízení, kdy mravní po
lioie jevila větší opravdovost. Konsistoři
propůjčena větší pravomoe; a tata církevní
korporace reformovala tak, jak ei přál eám
Hus a Čeští bratří. Tedy »protireformace«
hojila neduhy, které bujely silně právě
v té době, která se dosud nazývá refor
mační. :

Ze života upírů. Leckdy v nové době
byly zamítány starodávné zvěsti tvrdící,
že upíři esají různým živočichům krev.

p Peru r. 1915 pečlivými výzkumy dosvěd.
čila, že zvěsti nejsou pouhými bajkami.
Jednoho jitra zpozorovala výprava na hřbe

l tech a šíjích mulů krvavé rány. Ty byly
způsobeny upírem druhu Desmadus rotun
dus. Tento letoun má čenich zkrácený,
spodní čelist s velkými špičáky přečnívá
tak, že má ráz úplně buldočí.: Nohy jsou
tak vyvinuty, že se dovede čile pohybo

vati.. pipet jsou velmi špičaté a mají ostréhrany, takžepři nařezávání kůže ssavoů
a ptákůpůcobí jako nůžky. Jícen ja velice
úský, tak že jím může prosházeti pouze
strava tekutá. Kolikrátkoli byly velice slabá
stěny žaludeční úpírů otevřeny, vědy v nich
byla naležena pouze srašená krov. Upíři

společensky až do výše: 10.000 stop v je
okymích,:jsouce zavěšení na stropech i ma

nisko při semi. Napadají nejradějí skot,
koně, muly a osly, až často svířatav po
raněné hymou. Dřívější zprávy o „upírech
jsou tedy úplně potvrzeny.
-. Čemoupoctěnálterární práce. Českáaka
demie císaře Frgntiška Josefa I. pro vědy,
slovesnost a umění (IV. tř.) poctila jednohla
sně prvou cenou konkurenční práci prof. Vla
dimíra Hornofa, jenž se súčastnil k vyzvání
sekretariátu užší soutěže na sepsání vlaste
necké lidové písně, Celkem podáno bylo 168
rukopisů, z nichž. prvou cenou poctěna byla

práce. arol, Homofa, druhou cenu obdržela
o bem sd oh „ sd pe

práce Dostála-Lutinova. Úspěch „našichkně
ží-básníkůvelmičestný! |- sna
" Nová hlediska a zápas. Socialiscická stra

na švédská ocitla se ve sporech, které měly
silný vliv na útvar'v říšském zastoupení, v
němž 15 členů provádělo radikálnější pol
tiku než většina. Tudíž opě.ný kongres stra
my uložil představenstvu, aby donut| menši
nu k podrobení se příkazům většiny. Ale zá
stupcové menšiny prohlásili, že na siezdn.
který bude zasedati ve dnech 12.—14.května
ve Štockholmu, bude uívořena nová socfali
stcká strana; tato frakce bude postavena na
zásadách památných Zimměrwaldských u
snesení. U

V polovině března bude se konati v Pa
říži sjezd soc. dem. zástupců ze všech států
čtyřdohodových. Pozoruhodno je, že hodlají
sjezd velice Četně obeslati zejména zástupci
oposičních menšin, které jsou ve všech stá
tech a jež na základě předválečného pro
gramu usilují, aby čtyřdohoda přestala vál
čiti. Jenom o menšině soc. demokracie ruské
se soudí, že se kongresu nesúčastní. Již také
ruský zahraniční sekretariát soc. demokrati
cký vydal veřejný projev proti dohodovému
kongresu; vytýkají, že z jednání jest vylou

Vždyť také sjezd má za účel potlačiti všeliké
Snahy po obnově internacionály a chce proti
mez'národnosti soc. demokracie demonstro
vati.

Češí ve Vídní. Vládní rada dr. ši. Hecke
vydal knihu, v níž pojednává o různosti ně
meckého a slovanského rozmnožování v Ra
kousku. Zajímavá data přináší spisovatel o
vystěhovalectví Čechů do Vídně. Že Čecho
vé, jako již po dlouhou dobu, také v posled
ních letech svými přebytky opatřovali pří
růstek-města Vídně z velké části, vidno jest
z toho, že podle sčítání z r. 1910 z vídeňské
ho obyvatelstva skoročtvrtina pocházela,zt
zem! sudetských. - Z úhrnného počttvídej
ského obyvatelstva 2.031.121bylo rozeno v
Čechách 255.869, t. j. 12.6 proc., na Moravě
211.289, t. j. 10.4 proc., ve Slezsku 32.114, t.
|. 16-prec., úhrmen..246.proc. Z toho bylo z
českých okresů roditéch v Čechách 201.886,
na Moravě 137.445a ve Slezsku 3403. úhrnem
311.734 osob, u kterých jest český původ,
podle Heckéa. pravděpodobný. Naproti tomu
bylo napočítáno ve Vídni osob rodilých v
těchto třech zemích, které přihlásily českou
řeč obcovací, pouze 75.000. t. i. méně než
čtvrtina osob přistěhovalých do Vídně z če
ských okresů. Ostatní přijali teprve ve Vídní
německou řeč, nebo pocházejí z německé
menšiny svých rodných českých okresů —
tak soudí dr. Hecke.

Cirkevní věstník.
Promoce. Ve středu28. "února"byl promován

na c..k. Karlo-Ferdinandově universitě v Praze
na doktora bohosloví P. Innoncenc Rich. Kautich
O. S. B. (kapitulu. opatství Benediktinského v
Broumově), kaplan v Machově u Police n- Met.
nar. v Trutnově 21. Hstopadu 1880, na kněze vy
svěcen 30. června 1907. P

KněžskýdámvLuhačovicích.Kzasláníčlen
ských příspěvků rozeslány byly složenky. Kdo
M dosud neobdržel, nechť ji laskavě reklamuje.
Kdo ji obdržel nechť pošle příspěvek co nejdří
ve. Reklamace řízeny buďtež na pokladníka Kněž
ského spolku podnárného Leopolda Kolika, la
zářev Bleneka.-- P



-Královéhradeckou bankovní jednotu

veškerých obchodech bankovních a uhelných.
Pedporujte při každé přílešitosti svůj vlastní podnik.A ÉÉÉÉÉÉ.A SPh

Zprávymln o hraje
vekr. bejtmazství v Mradci Králové. 1. Pro Čer

vený kříž: Pan poštmistr Bvořák, Kratonoby 1U
K, obchodní akademie zde 44.95 K, dívčí škola

„obecná žde 2480 K; p. Jos. Černý, Josefov 50 K,
p J. Seyfried továrník, Kuklegy 1000 K, úbrnem
1129.76 K. — 2. Pro Stříbrný kříž: Pan poštmistr

Dvořák, Kratonohy 10:K, pp. starostové k uttění
„památky + vrchního státního zvěrolékaře p. Fry
ďrycha 80 K, za týmž účelem věnoval p. Smetana,
-Swob..Dvory 30 K, studující VII. tř. reálky 35 K,
p. J. Seyfried, továrník, Kukleny 100 K, úhrnem
255 K. — 3. Pro fonď vdov a sirotků: Dívčí lyce

„m zde 33.20 K, ženská pokrač. škola zde 8.34 K,
ochot. spolek »Tyl«, Kukleny 90 K. reálka v
Hradci Králové 60 K. škola ve Stěžerách 30 K,
p. Viktor Weis, Třebechovice 300 K, gymmasium
zde 24.006K, veřej. knihovna na Novém Hradci
Králové 30.50 K, zpěv. spolek v Bohárně 50 K,
p. J. Seyfried, továr., Kukleny 500 K, p. Schleiss
ner, prokurista fy. Lípa zde 500 K, hasiči ve Stě
Žírkách 22 K. p. Filip Lenger, Vídeň 1000 K, n.
jmž. Lukeš zde honorář 227.26 K, úhrnem 2875.36
K. — 4, Pro Okr. pom. úřadovnu: Obec Pražské
Předměstí 14 K, ochotníci ve Střebši 30 K, okres
Di výbor nechanický z výtěžku hon. lístků 130 K,

p. J. Jahelka z Dohalic 100 K, úhrnem 274 K. —
5. Pro výchovu slepců: Chlapecká škola měšť.
zde 15.80 K, nejmenovaný zde 100 K, úhrnem 115
K 80 h. — 6. Pro osleplé vojíny: Pan J. Seyfried,

fovárník, Kukleny 1000 K. — 7. Ve prospěch obětí
povodně v údolí desenském věnovalo městské za
stupitelstvo v Hradci Králové 300 K. Úhrnem činí
5949.92 K, k tomu dříve vykázaných 101.463.67 K.

v celku tedy 107.413 K 59 bh.

Okresní válečná pomtocná úřadovma. Okresní
vál. pom. úřadovna v Hradci Králové vyplatila
již od počátku války na 9000 K podpor rodinám
válkou postiženým a pomáhá dle možnosti každé
mu prosebníku. Loňského roku získala odznako
vou akcí přes 1000 K a neobracela se tudfž na 0
becni úřady zvláštní prosbou o podporu; nyní
vžak se její finanční prostředky značně zmenšily
a nutno jz.tedy dophiti veř. sbírkami, má-li úřa
dovna i na dále svůj úkol plniti. Pp. starostové
se tudíž žádají, aby neopomenuli úřadovně sebe
menším obnosem přispětia co nejdříve sem se
brané milodary, které výhradně v obcích zdejšího
okresu zase k zmírnění nouze použity budou, za
slati.

. Placení za kovy. Dne 3., 5. a 6. března bude
vypláceti městský důchod. úřad „peníze za. kovy,
odvedené k účejtm válečným.a sice pouze těm.
kteří. kovové mážiní odevzdal již.v roce 1916.
Každý jest povinstě. přiněsti s- sebou jako doklad
pavědčení,jež. mu „přijímací komise, vydala. Po

pokladnyZálnž.. úvěr. ústavuv Hradci Králové,
který k- tomu „účeluse. zvláštní ochotou dvoranu
zapůjčii. Kdo by.proto ve zmíněných třech dnech
jn 5. a.6,,března v.dopoledních.úředníchhodinách
v.Zá úvěn.Ústavě.peníze.slnevytmvedi,tohoBO
di..bude., vrácen. inágnedancí c. a; ku-vojenského
welitelatví..— Purkmistnovský úřad král věn. mě
ma Jizadce Králevéz. < 1 re NA
r+ Dan Paneis.trada Karel Richter, velkoob
chodník:v-řiradciKrálová,obmyslit-shudoaškol
uípmiládež opllně vzáeným darem předpladiw4pro
atrádajist,šaokumčémniobecných;a-měšťanskýsh
W0-obšdů smbecné:knobyněv Správyva ředitel
srí. dpanovaných;čiro)wadávají:šlaebetnénre'ášr
ci nejvřelejšídíky. -© mer! -mám "1 ter
-+Wídíběne:-vvžiradci Králová darovala Hdové
kuchyní Střiánitt50 K na. nákup potravie:--*
vřereýnertí:DhenP:bříkné posla v 78:A0CB'své
ho šgeketného Životí; byvší- za0patřína sw svá
tostini, pi,- Aloisie:Šantrášková,-vdov po řediteli
msstské spořitejdy: Zosmulábývále dlouholetou,
ete kvědemiíbu eiteditorkdu '»Dědietví Malič
kých«. Byla -matiou: zbožnos, velite vzornot Po
bedsekoná-tmtosobotao půř-4.bod.odpol“z
kugtelaPaeny MarieAdorodinné hrobkyna- Pou
Obě. uOfpodbvalřaspoltofib4 4 4
bí Mě B ao ovodb čí

-4 da

Dobročinné představení. Ve čtvrtek 8. března
pořádáno bude v zimní zahradě Grandhotelu o
8. lod večer kinematografické představení ve

18. pěš. pluku. Vždy ochotný p. boteher Urban

veškeré obětavé královéhradecké obecenstvo do
staví se tento večer dp biografu, aby tak přispělo
k úspěšnému výsledku a pěknému výnosu pro Si

roty svého domácího pluku. Předprodej lístků a
záznamy přijkmá vrátný Orandhotelu.

Výkaz Záložny za měsíc únor. Stav vkladů

koncem měsíce K 2.540.476.60. — Stav půjček po

čeno K 85.217.06, splaceno K 103.902.25, stav kon

83.100 K. — Pokladní obrat K 771.138.85.

nor, Vklady úsporné: Uloženo od 149 nových a

no a K 895.745.35, zůstatek K 24.234.245.61.
Vklady odvětví šekového: Uloženo K 329.562.69,;
„vybráno K 398.460.2, zůstatek K 859.169.69. —

teční K 9,311.203.42, komunální 3,221.759.10, na
Cenné papíry 557.571.67. — SmšŠnky K 247.723.50.
— Uložené přebytky K 2,219.994.32.

Jub. vzájemně| dobročisný| Živnost. spolek
»Charitas« se sídlem v Hradci Králové koná val

nou hromadu v pondělí dne 9. dubna o půl 2. hod.
odpol. v malém sále Adalbertina. Ve zprávě za
rok 1916 čteme, že za necelých devět let vypla
ceno v 115 případech pozůstalým podpor 142.976
K 10 h. Na konci správního roku zůstává 676 čle
nů, kteří.zajisté při čilém poučování a výhodách
spolku se roznmoží. U odboru pro věno a odbyt
né trvá 32 členů, kteří přihlásili 39 dítek. Vzhte
dem k mimořádným okolnostem, jaké se utvářely
válkou, spolek poskytuje | rodinám | domobranců
výhody. V uplynulém správním roce vyplaceno
pozůstalým po zemřelých členech | 19.555.48 K.
Čisté jmění činí 41.340.50K. Spolek jest výhradně
dobročinný, lidumilný, fest pravým 'dobrodiním
pro všecky rodiny přihlášených členů.

Předzvěsti jara. V pondělí byli spatření v 0
koli Hradce ipačcl. Včely vyrazily z některých
úlů. Ovšem na kočičky jivy ještě si řadu dní po
čkají: vždyť Labe jest posud zamrzlé. Sníh taje
dále zvolna, ježto denní oblevu vystřídávají noč
ní mrazíky. Sýkorky tu a tam cinkaji tak vesele,
akoby již byt počátek dubna.

Dům
v Hradci Králové, reprešentační, hový, v krásné

polose, rohový, na sluneční straně jest na prodejpouse za 85.000 K. Písemné dotazy do adm. t.
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Východočeské divadlo provedlo ve středu 21.
úmora v Pardubicích nově nastudovanou a vy
pravenou komickou operu F. A. Boleldieu-a Bi
lá paní Poněvadž tato opera byla už našemu
městu slibována, soudím, že referát o premieře, iíž
jsem náhodně byl přítomen, bude zajímati nejen
čtenáře interesující se o společnost samu, nýbrž i
ty, kteří pěstují zájem o divadelní umění vůbec.
Bílá paní (La Dame blanche z f. 1825)je z oper,
jež Boleldieu-ovi svými mohutnými efekty, svě
žestí melodie, pikantní instrumentací a znameni
tou pavahokresbou,získaly slávu, Je ta dílo velmi
Hbivé. které však neklade v provedení, vyjímajíc
sojisty, značnějších, požadavkůani. na orchestr
am na sbor a tím právě je takřka stvořeno, pro
nynějšísíly celého eosemblu.To bylo také hlavní
podmínkou pronjkavého úspěchu., jaký premiera
v Pardubicích měla a potyrdělo znovn úsudek,při
ukončení saisony o společnosti, zde pronesený.
Orchestr, zvláště.v ouvertuže,přesnou ukážněno
stí asladěností prokázal výkon -nás neslýcha
ný., jemuž. hlubší sitnováníorchestru. divadje
bylo nemálo k, prospěcho, takže aná na přílišné
forte pří,zpěvu nebylo,možno si,stěžovati. Proye
dení jednotlivých „partůsejových „bylo, v, rukou
osvědčených.sotistů,.z nichž nejvýše stál výkop
n. Oeitlera (G. Brown), který tm. v reprodukci
velml „obsáhlého a něvecky, obtížného,partu dal
zaskvíti se svému hlasu v celé Jeho.kráse, oheb

ností a škotenosti,Vejmidobrýmikrá p. Horský (Dickson). pl. Janolová (Markéta) a sl. Se

... Ve -—a dí(

jakož 1 pí. Kramperové (Anna) byly pěvecky na
; obvyklé umělecké výši, ale prósa, jíž tato opera

valně k duhu, což jejich partiim bylo přec jen
na závadu. Opera, která byla přilata s velkým

nebývalých ovací), vypravena byla velmi působí
vě a souhra 1. jednání i scénické efekty byly vel
mi zdařilé,— Dodávám, že představení Východo
českého divadla v Pardubicích, jež ani uhelnou
tísní nedozrala ornezeni, jsou navštěvována obc

každý ctitel Thaliin ze srdce přeje. — C.
Zlatou svatbu slavili dne 26. února v chrámu

Páně sv. Václava v Čibuzi v přítomnosti členů
rodiny JanAdamíra, rolník ve Vlkově č. 21, s

ra 1867 ve farním chrámu v Černilově. Jubilant

z rodu Jírů, z větve Adama Jiry (Adam-jíry.
Adamíry), ik dosvědčují staré zápisy děkanství
v Holohlavech. Rod Adamírův od nepaměti býval
majitelem rychty čís. 1., zastával úřad rychtářů
a dokud panovala robota, byl rodem »svobodní
ků«. Staří manžeté vychovali 8 synů a 2 dcery.
Všech 8 synů nastoupilo ve válce vojenskou služ
bu. Jan slouží u trainu na severním bojišti, Josef.
štábní četař, byl vyznamenán stříbrnou a bronzo
vou méědail za statečnost a padl ve službě tele
fonní v ruském Polsku, František je vojínem 30.
pl. zeměbrany, Karel u dělostřelectva je nezvěst
ný, Jaroslav koná službu u železničního pluku na
severu, Ladislav, desátník 11. pluku zeměbrany.
byl již dvakrát na bojišti, Bohuslav přidělen na
jižním bojišti k pšonýrům a Stanislav, svobodník
18. p. pluku. bojoval -na bojišti severním a: jižním
a byl dvakráte raněn. Z vnuků povolán ke službě
vojenské Jaroslav Zemek. | Zlaté svatby mohli
zúčastniti se jen synové Ladislav a Stanislav a
dcera Anna Zemková. — Stařičkým jubilantům
přejeme, aby Bůh ještě dlouho zachoval je ve
zdraví a dopřál zvláště, aby dočkali se šťastné
bo návratu za vlast bojujících synů.

„Aibčeny. Těžkými chvílemi skličena jest ro
dina. p. obvod. lékaře na Libčanech MUDra. Jos.
Janka.,Nedávno padl čestnou smrtí na sedmihrad

skémKojišu Jediný syn) Nyní sám p. doktor one
mocněl nákazou při očkování proti záškrtu. Kro
mě toho duch jeho jest zkrušen tolik, že bylo
nutno dopraviti jej na čas do léčebného ústavu.

. Kostelecko. (Pohřeb p. učitele Císaře ve Vo
děradech.) V pondělí dne 26. února uložili jsme
v chladný klin matky země velezasloužilého TT
letého pedagoga staročeského rázu p. Ferd. Ci
saře, otce vdp. Ludvíka Císaře, faráře ve Vodě
radech, který v době 8 měsíců ztratil matku i ot
ce. Loňského roku. přistěhoval se stařičci rodiče
z Chatěboře do útulné fary voděradské, | kdež
však dlouho nevyhřívali se na výsluní lásky své
ho milovaného syna Ludvíka. . Pondělní slavný
pohřeb zřejmě dokumentoval. Jak veliká úctě a
vážnosti se, v.Pánu. zesmulý těšil u zbožných far
níkůvoděradských.Církevníobřadyv doměsmat
ku vykonal akondukt obětavě vedl vdp. .bisk.
vlk. sekretář a děkan Ant. Kaška z Kostelce m.
Orl. za. agistenoeven farářů: Petra z Častolovic.
Rychtra.z Ličaa. Rěsslera ze Solnice, adroin..Rel
niše.z Kostehi Lhoty a. kaplana Hrubanta z Pře
pych. Jimavé.církevní -zpěvy Hdil.m. židíci. učitel
n odp. Frant „Falta z., Přenych. Po. zádměních
službách Božích, které -za spásu duše zemřelého
otce, zarmouzmnývdp, farář Čísať, obětoval. „vyr
konal.gxekyje.u. rakye ydp. sekamtářAnt, Kaška.
který po té proslovil, tkliyou. řeč, w níž výstižně
a mistrně Měj zásluhy, zespulého jako vzoroábo
učitele, který „přes40 Jet vychovával mládež se
bě. svěřenom Jež s vděčnost vědy žehnati „bude
světlé památce.svého vychovatele, dáleiako něž
ného manžel, který. přes50. jet.s družkou.svou
We.svomosth.a lásce žák, Jako „pečlivého tatížka,
který zdárně vychoval své.dítky, zaujímající. čest
ná postavení ve společnosti, Mdské„a to: „faráře
Ludyfka, .lékárníka -Leopolda. . učitelku .Terezii,
profesora Františka a Marii provd. Kiršnerovou.
jake, příkřadnéhokatohckého křesťana,který,vždy
svědomitě. pirik své „náboženské povinnosti a,z4
sady „ktesťanské„také vštěpoval do útlých srdef
školní, mládeže.,Věhlasný(kazatel, při jehož pa
myšlenétaři zarosil ap zrak, smntečních „fřastní

ků babe „Shoa,Jkončl slovy, staročenké plsně:W- al 406naP ohoťy0 di.,



Sestári-ll jsi zde ve cinssti,
budeš po smrti živ dosti;
Ld Tě z mysli neztratí
bůh pak nebem odptatí!

Po té nesena byla tělesná schránka zvěčnělého v

dež voděradská a houdkovická s pp. učiteli v čele,
zastupitelstva místní obce i přifařených obcí,
představenstvo místní záložny a m. j. na posvát
ný hřbitov, kdež vykonány konečné jímavé ob
tady. Zasloužitý učitel uložen k dočasnému odpo
činku po boku milované své družky, jež jej smrtí
loňského roku předešla. Se slzou v oku a s bo
lem v duši opouštěl jsme voděradský hřbitov, na
kterémž spočinul muž vzácných vlastností, kříšťá
Jového karakteru, jehož památka věky přetrvá!

Starý hřbitov v Roztokách u Jilemnice. Kaž
dý z nás viděl již několik hřbitovů a každému
utkvěj v paměti jeden z nich, který vynikal buď
nádherou pomníků nebo idyllckým klidem či ma
jebnou polohou svou. Náš cenný časopis »Krása
našeho domova«, redigovaný J. Emterem, přináší
k textu článku T. Turnerové »Hřbitovy+ v 6. čí
sle řadu krásných obrázků ze hřbitovů: Brádla
v Kamenici nad Lipou, ve Vlastibořicích u Sych
rova na Českodubsku, v Košticích u Libochovic,
v Poříčí nad Sázavou, na Zlíchově u Prahy a J.
Obrazy skutečně zajímavé. Mnohý ze čtenářů zná

né hřbitovy v Turnově, v Jičíně, v Nové Pace
a jinde. Ale zvláště zajímavý hřbitov maří v Roz
tokách u Jílemníce. Mají tam totiž »starý« hfbi
tov, o kterém píšeme, a hřbitov nový u kostela.
Hřbitov »starý«, ohraničený Živým plotem, patr
ným jest již z dáli starobylou zvonicí, kterou se

krásné nadšený tvůrce Národopisné výstavy, řed.
F. A. Šubrt, jel náhodou krátce před smrtí svou
okolo Roztok i napsal o »starém hřbitově« v Roz
tokách ve feuiletonu »Nár. Politiky« toto: Ze spo
lečných posmrtných bytů lidských žádný není
nádhernější nad hřbitovy © Janovský a milánský.
Ale za veškeru tu zvláště při prvním pohledu u
chvacujicí nádheru nedat bych polohu, nedat bych
zevní pohled hřbitůvka našich vesnic Roztok a
Kruhu u Jilemnce. Těžce supající stroj veze vlak
z dolních rovin stále do vrchu k nádraží Kruhu.

lébo vzhledu. Hluboko v údolí, nad roztroušenými
malebnými statky a chalupami vesnice, stoupá
vzhůru vysoký zelený vrch, čím výše, stále se
zůúžujíc. A na temeni nese čtyrhrannou korunu
zelených stromů, převýšených ještě ve všech čty
rech rozích koruny nádhernými, k nebesům se
pnoucími jasany či javory. Toť hřbitov, připadne
vám bezděky, a med utvrzení jste ve své my
šlence malou bílou skvrnou v těch místech, kterou
je bezpochyby kaple čí márnice. Vlak stane v ná
draží, ale nemůžete anl odpoutati zrak od pohle
du, leda že se vytrhnete z pozorování, dávajíce
s! někým domácím dotvrditi. že koruna vrchu je
skutečně hřbitov. Velebnost pohledu vytvořila ne
snad ruka lidská, nýbrž sama příroda, Sama po

Joha a tvar vrchu, hřbitov ma sobě nesoucího.
Jeť tu, jakoby Země klečíc rukama svýma přiná
šela Věčnosti v oběť všechny tu pohřbené. Při
náší je věčným nebesům k přijetí a věčnému 0
patrování — sama jsouc tu velebná svými tvary.
ale velebnější ještě právě tím svým obětním úko
nem. Zeleň stromů stfní nahoře bezpochyby celý
hřbitůvek. jsouc živou architektonikou přírody v
místě mrtvých, a vysoké, do širokých korun se
rozkládající kmeny zelených jasanů či javorů v
rozích hřbitova jsou jak obrovské pochodně do

kde ve světě hřbitov takové úchvatné, až mysti
cké polohy. velebou svou tak vzrušující. Zapomí

Země“se spojuje s Věčností, velebně, nádherně,
klanfc se JI a obětujíc vše, co zrodila sobě nej
dražšího. — — AŽ jednou vzejde nám rek... to
mu reku takové lože pohřební,
měla by býti zřízena. Přímo na hřbitově Roztok
a Kruhu mě! by být uložen. Nebyloť by pra něj
mohyly majestátnělší nad tu tam, vysoko k nebi
vyzdvlženou a daleko. daleko dn všech českých
kralů hledfcí.«

Ze Zbislavě do Lučice (okres čáslavský). V
neděli dne 18. m. m. rozlonétt se již nadobro s ná
m! náš nezapomenutelný. mitý a dobrosrdečný
důstojný pan farář Vítězslav Vlach, odcházeje
do Lučice u Okrouhlice. Ta krásná jeho slova k
nám poslední den pronesená utkví nám vždy v p
měti na jeho upomínku. Loučíce se s ním, slzel!

jsme všichni, litujíce velice jeho oúchodu od nás.
Již vícekráte snad Vás zde, důst. pane faráři, ne

spatříme, již neuvidíme Vaší tak milé a vždy se
usmívající dobrotivé tváře, již neustyšíme snad
vícekráte Vašich milých, vždy tak krásných ká
zání, která byla nám útěchou a ktérými jste koli

: kráte nás potěšil a zmírnil naše boly v nynější
tak kritické době. Obzvláště velice želí odchodu
Vašeho naše milé dítky, které Jste vzorně zde a
po tak dlouhá léta vychovávat © Nelze ani zde
Vám vypsati s jakým velikým náfkem a žalem
přišly domů, zvěstujíce, že nás již mdobro opou
štíte a že jste se jtě s námi rozloučil. Naše milé
dítky velice si Vás vážily a vřele milovaly, neboť
jste byl jejich miláčkem, jak Vás všude zde mazý
-valy. — Nechceme ani tomu věřiti a připadá nám
to, jakoby to byl pouhý sen, že jste nás jíž opu
stil, vždyť jsme Vás zde, v naší sníšené kolátu
ře, měli všichni velice rádi a Vás co velice vzor
ného kněze ctill. si vážili a milovabi. Nebýti to
v nynější pohnuté době, rozloučili bychom se s
Vámi zcela jiným způsobem, ale zajisté nám, dů
stojný pane, laskavě prominete, že Číníme tak
touto cestou. Jsme a budeme vždy Vám velikými
dlužníky za Vaše dobrosrdečné skutky nám všem
a po celá Vaše zde ztrávená léta prokázané. —
My budeme prositi Všemohoucího, by Vás sílil,
žehnal a dopřál Vám ještě mnoho a mnoho let
mezi Vašimi novými ovečkami, které co vzorný
a milý pastýř k blahu a ctí naší církve svaté bu
dete v novém působišti opatrovati. Pevně doufá
me, že i na nás častěji si vzpomenete, byste nám
aspoň vzpomínkou zmírnit ztrátu a žal, který jste
nám svým odchodem způsobil Euďte s Pánem

' Bohem, důstojný pane faráři, a vzpomeňte na svůj
dobrý lid!

Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížkyÚ*, "68
Půjčky. Ť-Úvěry osobní. -Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Různé zprávy.
Národnostní otázka v evangelické církvi

uherské. Seniorátní inspektor vydal jménem
evangelického sen. inspektorátu ©Novohrad
ské stolice v Uhrách výnos, v němž připo
míná, že na červencové duchovní poradě
přijat jeho návrh na význačnější oslavu čtyř
století reformačního. V tehdejší řeči si přál,
aby na důkaz zvláštního ocenění statečnosti
uherských vojsk a z vděčnosti k uherské ot
čině soustavně zdomácněla a zavedena byla
maďarská bohoslužba v slovenských církev
ních obcích. jež jsou již pomaďarštěny nebo
se silně pomaďaršťují. Kromě úcty k úřední
řeči uherského státu jest to zkušenost, že ve
většině obcí takových jsou Slováci zralí při
jmout maďarskou bohoslužbu, a že píší ma

| ďarsky; z bojiště vojáci již neumějí psát slo
vensky, nýbrž maďarsky. V kostele a doma
mládež nezpívá profanní zpěv slovenský,
nýbrž maďarský, a stejně v polích a na lu
kách. A tak lid poskytuje prý nejlepší příle
žitost a dokazuje nejkrásnějším způsobem, že
je způsobilý přijmout maďarské slovo. —
Komentář jest zbytečný.

| stva velkoměstského, ©Ačkoli ve velkomě
, stech kultura tak rychle pokračuje, | ačkoli
| tam lékařské vědomosti stále vzrůstají, pře
' ce tam obyvatelstvo jen proto rychle nevy
l

čanstva venkovského. Nepřirozený | život,
veliké hříchy proti Desateru vedou ke zká
ze. Moravský »>Den« uveřejňuje poučné čí
slice z farností brněnských. Na př. v kolátuře
sv. Petra a Pavla r. 1900 narodilo se 58 du
ší, zemřelo 54, r. 1913 narozeno 18, zemřelo

: 38, U sv. Jakuba r. 1900 narodilo se 114, ze
| mřelo 74, r. 1912 nar. 34, zemř. 54. U Nepo
| skvrněného Početí Panny Marie r. 1900 nar.
, 604, zemřelo 296, r. 1906 nar. 383, zemřelo
- 296. U sv. Tomáše r. 1900 nar. 560, zemř.
1 408, r. 1909 nar. 410, zemř. 661. A podobně to

i chodilo v jiných farnostech již před válkou.
: Stále přibývalo více rakví než kolébek. Ten
| to nepřirozený rozdíl ještě více se šířil v le
: tech následujících, rok od roku. Přes to po
- čet obyvatelstva v Brně vzrostl za posled

ních 10 let o 29.099. Odkud tito lidé? Jest 'J
zdravý příliv z venkova. Jistě také nezkaže
né matky z venkova, které i po přistěhování
do velkoměsta zůstaly věrny konservativ
ním tradicím, vychovávaly velikou většinu
novorozeňat. Taková situace volá hlasein
mohutným, aby se moderní civilisace regu
lovala příkazy mravními, jaké jsou uloženy
v křesťanské nauce; ia:o nauka zachránila
celé řady národů před vyhynutím.

K nejáčlonějšímu prostředku blíže. »Nár. Li
$šty« 11. m. m. uvažovaly o rodmínkách pro zdra
vé potomstvo, o způsobech ochrany klíčícího ži
vota a ke konci napsaly: »Tu ovšem formule a
zákony nejsou jedině spasitelným | prostředkem,
nýbrž jedním z mnohých. Z života společnosti a
národů třeba odstraniti vše, co pud život dávající
a udržující zbavuje jeho čistoty, co jej znetvořuje
a Simžuje na požitkářství. Proto nejvíce úsilí vy
žaduje a zasluhuje ethická (mravní) stránka pro
blému. Třeba problém ten v celé jeho nahotě, ale
i čistotě stavěti na očí už dorůstajícím pokolením,
zčistěným i zoceleným výchovou charakteru (kte
rou dlužno ve výchově stavěti na místo vyšší
než výchovu intelektuální). Vrátit člověka sobě.
samému. probudit v něm božské síly, uložené v
každé duši, ukázat mu pravý smysl a pravé ště
stí života a zavésti ho na cesty k němu vedoucí,
jest jádro i tohoto problému.« — Ano, probudit
božské slty, budit pocit náboženské zodpovědno
sti! Palrno, že střízliví myslitelé stále více po
znávají veliký význam křesťanství v době son

časných nesnází.
O poslanci proboštu dru. Stojanovi učitelský

pracovník Fr. Slaměník píše v neklerikálním
»Přerovském Obzoru«: »Za svého dosti dlouhého
života poznal jsem velký počet osob vynikajících
různé národnosti, různého povolání a smýšlení a
ovšem též velmi různého charakteru. Tvoře sl o
nich úsudek, nebrat jsem ohledu na jejich přísluš
nost k té či oné straně politické, přihlížeje toliko
k jejich charakteru, k jejich hodnotě čistě lidské.
Dr. Stojan jest jeden z hlavních vůdců strany ka
tolicko-národní, jinak klerikální, ale kdyby i o
statní vůdcové strany této a ovšem též všichni
vůdcové ostatních našich stran politických rovnal
se dru. Stojanovi co do snášelivosti, nepředpoja
tosti a upřímnosti a při svém jednání dovedli jako
on podržeti stálou duševní rovnováhu, ne bylo by
věru v našem národě nenávisti, kterou druh dru
ha stíhává jen proto, že s jeho politickými názo
ry se nesrovnává, že se počítá ke straně »nepřá
telské«. Tak jen bylo by možno nynější jednotu v
národě zachovatí | pro volnější časy budoucí.«

Pražské sanatorium, společnost s ručením ob
mezeným v Podolí u Prahy, zvyšuje svoji kme
novou Jistínu cestou soukromého upisování no
vých podílů. Sanatorium začalo svoji činnost na
počátku války za podmínek pro nový podnik co
nejpříznivějších a dokázalo již v druhém bilan
čním roce, že založeno jest ma zdravých zákla
dech a že jest schopno uskutečniti plán zakla

ale aby též zaujalo nejpřednější místo mezi ú
stavy toho druhu v Evropě. Bilance za rok 1916
vykazuje K 57.386.71 čistého přebytku po přimě
řených odpisech a úhradě veškeré — v době vál
ky zcela mimořádně zvýšené — režie. Zisku toho
použito bylo ke krytf ztráty z předchozích dvou
let přenesené v celkovém obnosu K 53.450.23. —
Podnik tak emtinentní důležitosti zasluhuje zají

která osvědčí je svojí přiměřenou účastí na spo
lečnosti, oprávňující do budoucna k nejlepším na
dějím. Nejmenší kmenový vklad obnáší 2000 K.
jež splatny jsou ze čtvrtiny při úpisu, z poloviny
do konce března a ze zbytku do konce června t.
r. Mimo to nutno na každý upsaný podít složitť
záplsné ve výši 1 proc. Přihlášky uplsovací a
úhrady | přijmá Živnostenská | banka fitiálka v
Hradci Králové, která též Interesentům zašle na
požádání příslušné prospekty.

Portugelský ráj. V záplavě volnomyšlenkář
ských frází lid snil o nejkrásnější budoucnosti.
Ale již celá léta pozoruje, jak pod titulem osvěty
a demokratismu pevně svírají jeho týl vychytralí
kupčíci. spekulující šarlatání, Dle zpráv portugal
ských a španělských listů zhoršíla se očividně
vnitřní situace v Portugalsku, co koncem ledna
odešlo první portugalské vojsko do Francie a
co byla ohlášena zostřená blokáda ponorkami.
Vzrůstající nespokojenost lidu přenáší se ve znač
nější ještě míře na parfamentní kruhy. K boji proti
despotismu nynější vlády utvořil se z nespokoje
ných živlů různých stran parlamentní blok, kte



rý stojí v příkré oposlci proti vládní většině. Ho
spodářské poměry jsou přímo zoafalé. Umenšení
pšeničných zásob vedlo k tomu, že se vyrábí
méně cenný druh chleba. Potlže v uhelném záso
bování vynutily obmezenou osobní dopravu, ú
spory ve veřejném osvětlování a spotřebě plynu
nařízení o časnějším uzavírání krámů. Pro nedo
statek dopravních prostředků mrusila zůstati do
nynějška v zemi celá loňská sklizeň vína, která
již byla z části prodána do Francie. Zostření vin
né krise je vidno také z toho, že bylo nařízeno
obnieziti požívání alkoholu v Anglil která je znač
ným odbytištěm portugalského vína. Pro truchli
vé poměry zakázáno bylo pořádati karnevalové
oslavy. Vláda je vůči tomu všemu bezmocna.
Nadchází ministerská krise. .

Obsah 2. čísla brněnské »Hlídky«. Leoš Ja
náček, Z pražského ovzduší. — Jan Tenora, Účast
kardinála Dietrichštejná za boje mezi arciknižetem
Matyášem a Rudolfem II. roku 1608. Aug. Neu
mann, Neznámá statuta moravská z 15. století.
Václav Kubíček, Z dějin města Loštic. P. Vychodil,
K theologii Aristotelově. Posudky. Rozhled nábo
ženský, vědecký a umělecký, vychovatelský, ho
spodářský, politický a vojenský. Příloha: P. Vy
chodil, Z doby Sušilovy.

Lacino na prodej jest úplně zachova'é dílo
»Život církevní v Čechách«, vydané Čes. Akade
mií od dra. Z. Wintra. Kde, sdělí redakce »Ob
movy:.

V i Ě čt íesele €teni.
Odporučujeme našim přátelům humoristické

kothy obsahu nezávadného, které jsou nejvhodnější
hrásí proti zóplavě knih frivolnioh, jež s9 vtírají do
katolických rodin, aby lákaly čtenářetvo sensačními
tituly a jarmarečním napináním zvědavosti. ©

avý humor nehoní se po divokých a hrubých
„scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo'nání,
plyne hladce jako čistý potůček.

Choete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
Ilestrované knihy:

Veseléchvíle.
Stran 272. — Cena K 220.

Rada II. Stran 320. Cena K 180. —- Řada IIL
Stran 384. Cena K 85.0.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líťeň přirozených
scenerii každého mile upoatá.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví a
mnekladatelství v Mradel Králové.

BESIDKA.

Wrůzylupičské historie.
V Poradově panovalo veliké vzrušení.

becenstva, všude se ozývaly hlasy: >Už ho

|

|

l

s tváří zděšenou vykládaly živě o hrozných
činech ježatého, pihovatého lupiče Josefa
Krocana, jehož dlouhý černý vous byl dlouho
postrachem celého kraje. Jedna vypravovala,
jakým způsobem zabil padouch starého fla
štnetáře a jak selce vydral v lese kilo tva
rohu. Druhá měla vypočítáno, že ta lesní pří
šera snědla pět kradených psů a deset koček.
Třetílíčila chytrost, s jakou Krocan ukradl
střeleného srnce při léči hajnému a myslivci
skoro před očima. Čtvrtá jí skočila do řeči:
>Ale ještě větší obratnost osvědčil, když u
kradl opilému tkaničkáři putnu i se zbožím
právě na jarmarce.« | Také prý omamoval
ryby kybulí, zapálil boudu kulhavému hlída
či. Kdykoli potkal v lese chlapce, vždycky
prý zařval: »Beránku otřes sel< © Neměl-li
chlapec v kapse ani kudly, musil vykoupit
život aspoň čepicí nebo hrncem s borůvka
mi. Zkrátka míra nepravostí Krocanových
byla vrchovatá. Pravý to dědic Babinského
a Petrovských! Však prý o tom bude slože
na poučná knížka.

»Ale někdy měl k chudým lidem srdce«,
poznamenávala jiná řečnice. »Když stará ho
kyně Vranková nesla lesem putnu s okurka
mi, křikl na ni sice tak, až klesla na pařez.
Protože však měl lítost nad jejím bědováním,

požádal! ji jenom, aby mu dala srknout z pu
tny láku. Kdysi jednookému harmonikáři do
cela dal dva krejcary, Když si jednou pekl
v lese zajíce, pohostil tři děti ale přikázal
jim, aby nikde ani nešpetly.<

Ale tyhle lepší skutky nic neznamenaly
proti celé kupě hrozných nešlechetností. Pro
to jen ať ničema visí!

Na všech tvářích občanstva se jevilo ži
vé uspokojení nad tím, jak se bude všude 0
Poradově nyní mluviti. Zvědavost občanstva
bude přímo u pramene. Tak hned se někte
rému městu nepodaří dočkat se popravy, se

Prostí strejci sypali z úst kletby a provolá
vali, jakým způsobem by se měl netvor po
trestat. Jeden projevil touhu, aby se chlap
zazdil do kanálu, druhý chtěl mu pobíjeti tělo
velkými cvočky, třetí mínil, že by se mu
měl stříhat zahradnickými nůžkami každý
den jeden dlouhý prst. Jiná přecitiivělá duše
volala, že by se měly Krocanovi trhati zuby
ohnivými kleštěmi. Tak občané zmámení ra
dostí nad sensačním lovem dávali na jevo
souc't s obětmi hrozného lesního muže. My

společenské náladě, mravnostní etiketě,
»Už ho vedou, už ho vedoul« hlučely a šu

tísnily se, okna se otvírala. Sem tam do vý
še se zvedla zaťatá pěst. Bylo potřebí důraz
ného napomínání, aby se uvolnila cesta zá
vodčím, kteří přiváděli lotra čekaného obyva
telstvem poradovským tolik toužebně. | Ale
zevnějšek nějak zklamal stupňovanou zvě
davost těch, kteří jásali, že už kořist je tady.
Strejc byl sice huňatý, ale neveliký; křivý
ma nožkama jako by při chůzi pletl vánočku.
Pod prostříleným kloboukem svítily oči spíš
ustrašené, smutné než tygří, vzteklé. Kdyby
byl měl za kloboukem aspoň smrkovou šiš
ku, pak by byl přece jenom spíš odpovídal
představě o Petrovských.

»>Tohobych srazil jednou pěstí tak, že by
hekl teprve na věčnosti«, smál se řeznický
pomocník. >Jo — jo, lehce se řekne«, namí
tala jedna stařena. »Milý hošíčku. takový
chlap dovede čarovat *

Konečně brána úřední budovy se zavřela,
obecenstvo se rozcházelo zvolna za posuňků
a úvah velice živých.

Látky k povahopisu lesního divousa stále
přibývalo. Vypravovaly se věci neuvěřitel
né. Porotní líčení sice učinilo v předivu li
dové fantasie důkladné škrty, ale když byl
Krocan odsouzen k smrti provazem, trousily
Se nové sensační výmysly. Vždyť :en hala

tvrdila, že proto divous tak hluboko klesl, že

Jiní zase věděli, že zvětřil tak hrozně pro
nešťastnou, nevyslyšenou lásku. Která by si
také vzala takového paťhavého strejce?

Kdvž dovedný tesař Hladka sbíjel na dvo

šeredně rýpnut. V celé vsi ozýval se pokřik,
že Krocan z vězení prchl a znovu v lesích
řádí. Ozvěna poplašné zprávy zalehla až do
Poradova, kde nastalo nevylíčitelné roze
chvění. V městě ovšem poznalo se brzy, že
se jedná o planou zvěst, ale zatím zpráva 0
sensačním útěku rozšířila se do okolí tolik,
že' sedláci prohlíželi staré pistole a zkoušeli
ostří kuchyňských nožů pro případ nenadálé
ho objevení uprchlého zločince. K večeru 0
zýval se ve vesnicích hlasitý piáč těch dětí,
které byly od matek bity za io, že se příliš
od chalup vzdálily.

M'str Hladka zatím raději do okolí nevy
cházel a velice se mu ulevilo, když slyšel,
že Barvička obraz prodal za pěkaý peníz.
Chytrý lakýrník již zatím s jarmarečním pí
směkářem smlouval cenu za obrazový cy
klus. Lidový pěvec již měl sesumírovanou pí
sničku až po slova: »Když pak v lese štrupli
našli a vedle dva knoflíky, hned pátrati dále
začli, nastal hon převel:ký.«

MMai'telloutkového divadla, který zatím
rozbil stan na menším náměstí, pilně nasta
voval ucho při řečech o Krocanovi, aby měi
novou látku pro hru svých dřevěných lou

Rojily se nové zvěsti perutné, jak ten c
tvor v žaláři řve a sebou hází. Prý se zaří
kal, že skončí dříve než bude pověšen. A'c

tklivé poznámky. jak
Krocan brečí, jak naříká na špatní vy
chování a touží po knězi. | Do těchto
úvah vmrskl kterýsi ferina zprávu, že Kru
can žádal za lepší, jasnější celu, protože prý
v té dosavadní se bojí o své zdraví.

Když téhož dne přibyl do města kat,
tetky zapomínaly vařit. slečinky ©přestaly
mysliti na večerní dostaveníčka; i kluci po
řádali konference, sdělujíce si, co kterému

hodou právě ten večer měl hráti v městě
proslulý virtuos na housle, jemuž loni stu
denti vypřáhli koně. aby kočár sami vezli.
Ten to chytil! Na otázku, půjdou-li dnes na
koncert. odpovídaly slečinky, že už toho vir
tuosa slyšely, ale kata prý ještě neviděly.

Konečně se k večeru uslyšelo, že kat se
usadil v předním hostinci, kde se znamenitě
posiluje k rannímu dílu. Hned tam proudily
zástupy s žádostí, aby jim podepsal na pa
mátku pohledky. Mistr popravčího řemesla
hrdě se vypial, když viděl. iak samí městská
noblesa mu prokazuje | uctivou —pozornost.

se k němu blíží, prohodil se smíchem“ >Jsem
i vám, spanilomyslné dámy. vždycky k služ

Místní lakýrník a malíř písma Barvička se
nabídl, že tuto důležitou chvíli zvěční, což
mistr přijal s povděkem. Za dva dni za ok
nem Barvičkovým ukázal se obraz, jak stojí
Hladka vedle vztýčené šibenice. Věrná podo
ba řemeslníkova nekladla nároky na veliké
umění. Ryšavý vous, štětička vlasů nad če
lem a tenoučký nos — to všecko snadno
bylo lze zobraziti, aby známí hned uhadl',
koho barvy představují. Mnoho lidf prohlí
želo obraz významného muže s velikým zá
jmem. O sobotním trhu kupilo se před oknem
tolik venkovského lidu jako před česnem.
»To je teda ten raubíř«, poznamenala jedna
kmotra. »Mně se zdá nějak známý — jako
bych ho tady někde viděla. — >Ani se ne

Dobrá polovice venkovských diváků odchá
zela z města v domnění. že pod šibenicí jest
namalován ten. pro kterého byla zřízena.

Však také veliká a zbytečná marnivost
Hladkova byla ztrestána. Když si jednou vy
šel k lesu, tři chlapci vycházející s houbami
vřískli, pustili koše a hned prchali. Za chvíli
ze sousední vesnice se vyřítili dva muži —
jeden s vidlemi a druhý s kosou. Mezi nimi
pobíhal chundelatý hafan. A hned rov-“
nou na Hladku. Než se všichni dorozuměli,
měl mistr na hlavě tři boule a do ramene byl

Některé občany jenom mrzelo, že pohnuté
drama se již blíží tak rychle k poslednímu
aktu. V naci se ještě roznášely znrávy. jak
si poručil Krocan sklenici piva. jak vykouřil
doutník atd.

Všecko má svůj konec a živoi Xrocanův
skončil časně ráno. Hroznou rozmrzelost je
vili ti, kteří se nemohli přes všecko úsilf na
popravu dívat. Nalezli aspoň náhradu v jisk
rových informacích těch. kterým nopřáno
divadlo nezvyklé. — V sobotu si koupil chy
trý krejčí Nitka u provazníka pět metrů šňů
ry, která byla pletena podobně jako konopná
oprátka. jež zastavila Krocanův. dech. Roz

ré prodával interesentům po koruně s ujiš
těním. že jsou to částky z provazu oběšen
cova. Nával koupěchtivých byl tak veliký.
že si krejčí ještě čtyři metry šňůry na rozře
zání přikoupil.

Rozruch zvolna se tišil a slábl. Za týden
ještě se trousila pověst, že lupič kamsi zako
pa! veliký poklad, že před smrtí označil mí
sto. kde se má hledati. Ale takové zvěsti již

A což nešťastný Hladka? Napřed šla před
ním hrůza, teď byl předmětem výsměchu. T
řekl duši své: >Nemohu zde míti místa stálé
ho. nebo hle — jsem pohaněním lidu a povr
helem obce. Podpásale tedy bedra svá. po
spíším do stanů lidí cizích.«< Vystěhování
Hladkovo bylo posledním smutným dozvu
kem řádění Krocanova. O hrozných činech
popravencových zatím brečeli na jarmarcích
zpěváci. ,
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Uznaný za nejvýhodnější w nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

Josefa Neškudly

Veledůstojnému duchovenstva
a slavným patronátním úřadám

dovoluje si doporučit
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

pnky, paciGkály, svíony,.PI, italnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyhe
vující. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří nebo.
proti doplatku za nové vy

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílá na požádánívždy elle roční
selsony kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i oltozemských.
Četná uznání zvláště.z kruhů

měňuje.
veledůstojného duchovenstva svěd- Hotovépředmětyneb výkresy

v Jablonném n. Orl, č. 86. čí opoctivé obsluze mého ryze zasílána ukázkufrankobag
závaznosti koupě. ©

Věe se posílá posvěcené.
Práce ruční. '

Sklad veškerýchslach a stříbrnýchklenotů,jako:řetěsů, madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd..
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí ze stříbra pravého čínského všdy na skladě..
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

i JANSTANEK,
| Praktikant PrahaI-979,al.KarolinySvětlé,č.12m.

a , 22. Přísežný znaleo c. k. zemnského trestního soudu.do obchodní kanceláře přijmo se ihned. — Bližší
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křesťanského závodu za dobu více
než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové oenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 204,

než všude jinde.
Jabil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Svíčky, +: |
krém na obuv, |.

* © kartáče |
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

V Jablonném nad Omicí (v Čechách)|
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích) ||
doporučuje P. T. veled. duchovenstvu £

nakoupíte levné u firmy
Jos. Jelinek,

mydlař v Hradci Králové, na podsíni.

|

svůj osvědčený a často vyznamenaný

Českoslovanská Ž výr |JM robní závod -|

záložna v Praze-ll., © všechkostelních . |Spálená ul., čis. 46 n. ©: | všech KOStelníchparamontů,
... | spolk.praporů a kovovéhonáčiní

jedlnýpeněžníústavkalol.vPrase.dB|| Sklomalba E.Škarda, Brno,
Vklady na vkladní knížky úročí se uměleckýÚsta“ prvěhořádu,
ode dne vložení do dme vybrání hotovía dodáváchrámová okna. V kaš

hotoví pravou vl ' ku ka
frných pod- énk fucady,oltářní obrasy, ná

| mfnok,zejménaoměnečníúvěrŠ | | ProbkynudíTnejíhšizamčennvnské$| VOLOJŮSÉ,duchovonstvu,
(krátkodobý),ď dnešníchdobách Roz, sšly sokotně e provedeníÍ : === .

zvláště. výhodný. Povinná rovise . '

pasíř, zlat. a pozlacovač oltářů :
»jednotyzáložen«v Praze. ! —

00000000000000000000 Z p v HeřmanovaMěstej,
m| PTOOA. SE armoni BAR 8 68!) o REZRanORLLLLLŮŮŇZÉ“ v prosí o mějakoupráci v stříbřenía

70 o zlacení bohoaluš.nádob a pod. m
: p ED velmizachovalé, hodící se pto menší kostel neb| R br áLa 11; Ee 4 mo UGN1I(ČO | -proškolu.Bližšísděliadministracetohotolista. i

starší, zachovalá,se ihnedprodá. Kdoptáníufirmy | kika
z a PTTE T o 1 ?pýchy|OODD

v HradciKrálové. * "4%
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vysokém Myýtě

dení,odnejjednoduššího —l a ,
dledobodyadledobyvý:(|| čmačmz pozám prám,| | NOSPovědní. Poskytuje půjčky vzoru do' ejbohatší:sklomalbyfigurální, K

—ó
F. 43 “ 1...

Kostelní iA054 ve W
ea 4,přijímávkladya, gúzokujeje 3

o nejvýhodněji ——=-|

ras 4

a vyplácí, majfo stále větší botovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědi.
Za vklady ručí královeké věnné město Vysoké Mýto veškerým svým jměním

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove

Í svými příjmy, jakož i aktiva apořitelny.

Knížky spořitolnípožívají i jistoty sirotčí a přijímají se za kauce a vadia u všech úřadů. i
? Daň důchodovou platí spořitelna ze svého.

-Půjčky poskytuje za sazby velmi mírné. ©
Telefon čís. 16. Pošt. spoř.čís. 70.108"bou s.) O4 i
E

dení a seněnejlevnějivyrábí . odává

JOSEF VEND,
ao „PADOTNÝzáv
v.Jabloném nad Orlicí.
" Notové zboží zasílá se na ukázku:

Rospočty, nákresy neb eoníky franko.
JÁ

Mařitol: Polltloké drušsívo



Průběh války.
Generální štáb rakousko-uherský má

nového šéfa, generála ši. Arze. Dosavadní
dál generálníhoštábu bar. Conrad z Hotsen
dotfu vyznamenán byl velkokřížem řádu
Marie Teresie a ustanoven k jinému
úkolu.

Císař zrušil trest uvázání ve vojště,
jeden z nejkrutějších trestů, k nimž v ar
mádě bylo saháno — a sároveň vyslovil
důvěru všemu vojsku v jeho osvěděenou
kázeň

Odpověď Rakousko-Uherska Ame
rice. Ministr zahraniěních záležitostí hr.
Czernin odevzdal 5. t. m. velvyslanci Spo
jených Států amerických odpověď na pro.
hlášení, v němž soveroamerická vláda po
chybuje, jaké stanovisko hodlá Rakousko
Uhersko nadále zaujímati, vedoue ponor
kovou válku a nebylo-li snad dřívější ra
kousko-uherské ujištění v případech lodí
»Anoona« a »Persin« pozměněno nebo od
voláno. Ve druhé části noty této vykládá
hr. Czernim dřívější rakousko-uherské noty
Unii, třetí část noty věnována jest otázee
ozbrojených nepřátelských lodí obchodních
a lodí neutrálních, zastižených v nedovo
Jeném pásmu nynější ponorkové blokády
ústředních moeností, 4 čtvrtá část noty ra
kousko-uherské vyhlošuje definitivní práv
ní zásady Rakousko-Uherska pro další
válku námořní.

Amerika před válkou. S konečným
roshodnutím o válce v Americe dosud

odkládají, senát aniž presičent rovněž niepozoruhodného neproblásili, samé dobady
zatím. Toliko jisto, že vwAmerice zápasí
dva proudy, jedni jsou pro válku, drusí
pra mír. — Dále jest jisto, že senát ame
rieký. povolil 885 milionů dolarů válečného
úvěru, z čehož na stavbu lodí určeno 115
milionů a aa rozmnožení ponorek 35 mi
lioné. — „President Wilson v poselství
svém k.zemi praví, že více než 500 z 551
členů obou ssaémoven jest ochotno k či
nům, senát však nemoh! jednati, poněvadž
malá skupin: 11 senátorů se usnešle, že
nemá jednati. Wilson jest tedy proti se
nátní obstrukci, která musí býti přemožena
změnou jednacího řádu. —V feči své na

* kapitolu ve Washingtonu prohlásil Wileon,
že Amerika stojí pevně v osbrojené neatra
Jitě. Měže re státi, še obolnostmi bude
domucena Amerika k čínně obraně svých
práv a květší bezprostřední účasti na ve
Jikém boji. Něpřeje si ani dobývati, ani
dosfei výhod a také ničeho, ce může býti

dosaženo jenom na útraty jiného národa.,
Amerika nemůže zpět! |

Čína proti Německu. Ministerstvo čín
ské rozhodlo se přerušiti styky s Němec
kem, president však toho nesehválil, pro
hlásiv, že jemu samému přísluší ústavně.
toto právo. Nato ministerský předseda od
stoupil.

onorková válka vyžaduje atále no
vých obětí. Švýcarský tisk tvrdí, že nos
nost lodi, jež ponornými čluny v únoru
byly potopeny, lze odhadovati na 700.000 ;
tun.

Na východním bojišti činnost bitevní
pro nepohodu dosud živěji se neprobudila.
Mezi Illuxtem a jozerem Naročským. jakož
i na Stochodu byla silná dělostřelba, zá
padně od Lucku a východně od Narajovky
provedli naši úspěšné výpady. Na frontě,
arcivévody Josefa a maršálka Maekensena
byla bitevní činnost za stálé vánice ne
patrná.

Italské bojiště bylo už živější. Italové,
prudce ostřelovali Kostanjevici v Přímoří,
u Dolje, severovýchodně od Tolmína, vpad
ly nade hlídky až do zadního spojovacího
zákopu italského, ve východním Tyrolsku
v úseku Fasanských Alp přešli Italové
k útokům proti Cima di Costabella; boj
dosud není skončen.

Na západě dějí se velké přípravy pro:
jaro. Tak vojenský výbor francouzské smě-|
movny přijal návrh, dle něhož všechno |
mobilieované vojsko aktivmí a záložníci
mají býti zařazení do bitevního vojska.—
Na řece Anore vyklidili Němci své posta
vení, asiž Angličané ústupu toho využili.
Jovištěm prudkých bojů byl severovýchod
ní úsek verdunský, oba břehy Anore; na
Aisně a v Champagni útočili Franoouzové.
Boje letecké na sápadě vedou se dále v ne-,
stenčené míře.
NÍ

Volné listy.
Zrozmluvsnašímladouinteligencí.Již

minule jsme řekli, že z příčin malého vědění
a chabé literární kultury v naší mládeži jest.
zřejmá pokleslost duševních schopností vů-.
bec. Slabost ta počíná se obecnou školou a
z ní, jak se samo sebou rozumí, postupuje se
Žactvem do škol měšťanských, středních a
konec koncův i na školy vysoké. Nelze za
mičovati, že s nejedním obmezencem setkává- :
me se již ve stavech inteligentní vyspělosti a
že takový člověk nejen nevystačuje ve svém

povolání, ale jsou mu neznámou zemí také 0

ní nemohoucnost pramení a jaké jsou její 50

Přimyslíme-li si k tomuto neblahému ú
kazu blaseovanost a materialism, které se v
mládeži středoškolské zahostily, snadno po
chopíme, proč většina účastníků rozpravy V
»Národ. Listech« souhlasí, že dr. Svítil če
skou kulturnost zmíněné mládeže po pravdě
odsoudil.

V přetřásané otázce neobyčejně překva

hodností dne 24. února láme kopí za studen
ty. Aby naše veřejnost se dověděla, co
všechno ve vážné věci s tváří filosofa možno
napsati, uvádíme několik vývodů páně pisa
telových doslovně: »Jsme oprávněni vyčítati
mládeži tento malý zájem o humanitní umění
a vědu? Jest správné zváti tento zjev nedo
statkem naší mládeže? Je účelné hledati pro
středky. jak vzbuditi znovu zájem mládeže k
našim láskám? Odpovídám určitým: Ne!«

*

Co jest nejvlastnějším právem mládeže?
Na to dr. Kamarýt odpovídá: »Neboť to jesť

ma své lásky. A nikdy neshodne se v tom
mládež se svými rodiči (rozuměj se starší
generací). | Aspoň v tom případě, je-li to
zdravá mládež a jsou-li rodiče tak zdrávi ja
ko děti. Tu nikdy nemůže se státi, aby syn
chodil za otcovou milou. A jako u individuí,
tak u generací. Lásky předchozí generace
nechávají lhostejnou generaci přítomnou.

Nuže dnešní mládež nemiluje historie, ne
miluje beletrie. To je její právo. Nemůže hře
šiti svou neláskou. Neboť má zajisté jiné lá
sky. Lásky stejně dobré, protože stejně o
právněné. Mládež má právo na každou lásku,
jen je-li její láska dost upřímná a-silná. Ne
smíme proto vytýkati mládeži, má-li jiné lá
sky, než jsme měli my. To je právě podstata
vývoje národní duše. Generace přichází. po
generaci vždy s novými zájmy, novými ide
ály. Stará renerace vždy spodezíravou zá
vistí hledí na generaci mladší, věříc. že mlad

že jest příliš málo opravdová, aby nesla těž
ké dědictví otců. Příklad přímo školský pro
to. jak rychle mění se ideový zájem genera
cí, skýtá vývoj knižní záliby v Čechách bě
hem posledních asi dvaceti let. Tak asi před
15 lety byl poměr k české knize na střední
škole takový. Žactvo toužilo po knižním
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ale srdce septimánů a oktavánů hořela pro
hrdiny současné doby: Sovu, Machara, Ka
ráska, Opolského, Březinu, Učitelstvo té do
by nemělo takového enthusiasmu literárního.

mravnosti Vrchlického, ani učitelů češtiny,
kteří varovali před nevlastenectvím Macha
rovýin. Toliko revoluční pokrokáři mezi u
čitelstvem a starší kamarádi studentů radili
co nejhorlivěji a nejupřímněji: Čtěte, čtěte,
oblibujte si literaturu, hlavně beletristickou
a. filosoiickou!..

„©A když přešlodeset až dvacet let, byli
dito literatuře oddaní absolventi profesory
středních škol. Své lásce zůstali věrni, Ne
bylo skoro knih zakázaných. Machar stal se
autorem školou uznaným a čteným. Na citá
ty z něho skládány před válkou domácí a
Školní české úlohy. »Čtěte, hodně čtěte«, ří
kali nyní učitelé mládeži sami, a to ex cathe
dra. Ale odpověď mládeže je konsternovala.
Neboťodpovědí na upřímnou ruku
byla lhostejnost žactva. Záliba v beletrii a
filosofování zmizela. A mládež našla zalíbení
ve věci zcela jiné. Sport, Kopaná. Tenis. Plo
vání. Sáňky. Lýže. K četbě i těch málo knih
povinné četby domácí bylo třeba mnohé stu

denty „nutitidomluvami, bai známkováním.«

“Zásady a tráse. Uvedi jsme myšlenkydr.
Kamarýta obšírněji, protože vývody jeho
jsou kulturním dokumentem a okéncem, jímž
možno nahlédati do dnešní duševní dílny ně
kterých profesorů středních škol a jejich žac
tva. Neradi v této době vyjadřujeme se o
strými slovy, ale nelze mlčet tam, kde běží
o všenárodní důležitost a kde hlásají se bez
ostychu tak naivní a zároveň nebezpečné ne
smysly. Zkušený čtenář na prvý pohled po
zná, že tato filosofienevyplynula z péra mla
dočeského. nýbrž že nyní v dobu nouze do
»Národ. Listův« utekl se realistický pekro
kář, jenž prozrazuje se snahou po originálním,
odlišném úsudku a vůbec. svým slohem. Ne
divme se potom, že vyrostla nám tak zane
dbaná mládež, kdyžna její obranu vystupují
obhájci, kteří nemožnost svých nápadů oblé
kají ještě v češtinu, která jest s dostatek vý
razně označena cbratem: »neboť odpově
dí najejich upřímnou ruku (rozuměj
rady dávané profesory) byla lhostejnost
Žactva.<

. Bylo by lze o těchto rozum a zkušenost
ubíjejících pošetilostech rozepsati se do ne
konečna. Předem zjišťujeme, že znalost před
ních plodů literárních a osvojení základů
vzdělanosti jest a musí býti pro naši inteli
gencizásadou.
vzrůst národa. ze sebe. jak nedávno krásně
řekl prof. Mareš, ale že jde o obecnou kul
turní soutěž s národy jinými a zeiména s tě
mi, s nimiž národ náš zápasí o svou jsouc
nost a o svá nezadatelná práva.

Pan dr. Stanislav Kamarýt však vykládá.
že tyto nejživotnější pravdy třeba ponechati
lehkomyslné mládeži, prchavé hře jejích ná
padů. jelím choutkám a konečně i její leno
sti. Dr. Kamarýt ovšem nazývá to zjemněle
láskou mládeže, ale ta láska není nic jmého,
než co jsme právě pověděli,. zejména když
dle rady p. pisatele má se té lásce př'znati

Víme dobře, co ta svoboda pro mládež zna
mená.

Dr. Kamarýt neiživotnější zásady národ
ního vyučovatelství a vychovatelství | naší
mládeže. kterou právem nazýváme nadějí
vlasti, zavléká do vlažné atmosféry, v níž
Jest opravdu moudrý jenom ten, kdo ve vě

ani raka, ani pulce ani žáby. Co se staráte,
jak mládež studuje, co umí a jaké jest pova
hy? O to vás hlava bolet nemusí, neboť po
rozumu dra. Kamarýta rozhodovati o tako
vých úkolech jest nejvlastnějším právem

o nic.nepostará.
Pedazo« dobré pamětí,Lindner. s ušlech

tlou hrdostí prohlásil. že Angličané vyvážejí
do světa bavlnu a Čechové inteligenci, ale
teď bude již jinak. Nebof mohou-li dle dra.
Kamarýta mladí inteligenti pilné studium a
znalost literatury bezstarostně nahraditi ko
panou, tenisem, plováním a sáňkami, pak na
místo inteligence budeme již vývážeti ener

ní báti se naší kulturní a civilisační zdatnosti
a lekati se nějaké naší myšlenky, kdybychom
snad na neštěstí ještě nějakou měli. Ostatně
leckde i souhlasíme s drem. Kamárýtem, ze

jména když praví: »Nedorozumění obou po
kolení je v tom, že přeceňují trvanlivost a
obecnou platnost svých universálních idef.
Mladá generace hledí s despektem na před
chozí, Pole je jaksi málo připraveno pro její

usilování.« Ba, právě tak. Naši buditelé a
po nich starší generace chovali universální
ideu o duševně zdatném a vzdělaném národu
a právě proto páně Kamarýtově generaci
nepřipravili pole zejména tím, že dbajíce du
cha nepěstovali, bláhovci, silných nohou a
že za sídlo kultury považovali hlavu a ni
koli chodidla.

Retorika páně Kamarýtova jest venkon
cem licha, neboť potřásá velikými slovy tam.
kde není pro ně místa. Nelze přece vážně
mluviti o právu nové generace k ideálům,
když to nejsou ideály, nýbrž, jak také větši
na pozorovatelů v >Národ. Listech« souhlasí,
máme činiti toliko s blaseovaností, materiali
snem a neschopností. Jak jest možno, že dr.
Kamarýt ještě ke všemu tomu smutné tyto
zkušenosti zastírá elegantním .závojem tvr

né Že jest v tom podstata vývoje národníuše

rýtových myšlenek: >Nuže dnešní mládež
nemiluje historie, nemiluje beletrie. Mládež
našla zalíbení ve věci zcela jiné, Sport. Ko
paná. Tenis, Plování. Sáňky. Lýže. Nespoko
jenost nad tím tlumočená je velmi obecná.
Nespokojenost ta je ovšem přes svou obec
nost naprosto bezdůvodná a nespravedlivá.
Každé mládí určuje si samo své ideály. To je
jeho nejsvětějšíprávo a bylo by zdržo
váním přirozeného vývoje upírati
mu -toto právo.« —. Semse- hodí vtip: >Co
dělá váš syn?« —->| nic, on jest individuali
stou.«

Našim čtenářům jest tedy již jasno, proč
filosofií páně pisatelovou tak dlouho se za
bývámnea proč dokazujeme, že národním ne
bezpečenstvím jest nejen mládež, jak její
obraz ve veřejných listech nyní se kreslí,
nýbrž také obhájci rázu Kamarýtova. Zají
mavo jest také z vývodů dra. Kamarýta po
znávati, od které doby a četby počínala se
vypráhlost duší naší středoškolské mládeže,
o čemž promluvíme jindy..

Wurmser. R. 1789 vybuchla francouzská

pozbyla svých statků. Jenerál škodu tu sná
šel však se stoickým klidem. Když r. 1792
rozhořela se-válka mezi republikou a Rakou
skem, byl ustanoven jeneralisimem princ Ko
burský, jemuž ponecháno vybrati si po vůli
podřízené jenerály. Prvý mezi nimi byl
Wurmser, jenž tehdy bydlil v zátiší vídeň.
předměstí.kdež pro rozšafnost povahy dostá

dem k armádě sousedé ti uspořádali mu hu
dební zábavu, na níž se s ním srdečně roz
loučili.

Wurmser přibyl k vojsku v březnu r. 1793
a 2. dubna přepravil se s armádou přes Rýn
a způsobil, že Francouzi nemohli přispěti na
pomoc vojsku, které obleženo bylo v Mohu
či. Kromě toho obratným vedením vypudil
Francouze ze sedmi redut, Mohuče chrání
cích. V září chtěla ho francouzská armáda o
dehnati od města, ale Wurmser způsobii jí
porážku a Mohuč musila se vzdáti. Paměti
hodno jest, že bojům o Mohuč přítomen byl
kníže básníků, Gěthe.

V říjnu téhož roku 1793 Wurmser vzal
útokem silná opevnění u Weissenburku a
Lauterburgu, která hájena byla 60.000Fran
couzi. Vojsko císařské musilo překročiti ně
kolik pohoří, přebřísti řeku, proniknouti moc
nými zásekami, prodrati se četnými zákopy
a dobýt dvou pevností. Wurmser všechny
tyto potíže překonal důmyslným! zařízeními
a statečností své armády tak dokonale, že
byl vyznamenán velikým křížem řádu- Ma

rie Terezie. výboje aNicméněpřes tyto stkvělé - mukoncemr. 1793Weltaenbůřítusevzdáti;pro:*

tože ho k tomu donutila celková situace tím,
že pravýbokarmádýpruskébyltísněn
francouzskou přesilou. Z jara 1794odebral se
do Vídně, kdež vššk dlouho nepobyl, neboť
následujícího roku 1795 bylo mu zase svěře
no velení hornorýnské armády, s kterouž bo
joval tak vítězně, že byl jmenován polním
maršálem. Koncem r. 1795 bylo mez: oběma
stranami sjednáno příměří, kteréž skončeno
bylo v květnu r. 1796. Wurmser chystal se:
již napadnouti nepřítele, když v tom došla
zpráva, že císařské vojsko v Italii tísněno jest
jenerálem Napoleonem. Wurmser, odeslav
tam na pomoc 30.000mužů, musil chovati se
defensivně a konečně bylo mu přes Rýn -u
stoupiti, Po té dle nejvyššího rozkazu vzdal
se velení-v Němečku,aby vedl armádu v Ita
li, V srpnu osvobodil Francouzi obléhanou

k tomu, aby uhájil Tyrolska. Vykonav sť
zdarem úkol svůj v Tyrolech, pronikal vítěz“
ně na jih, až obsadil Mantuu po druhé. 

Ale v tomto období měl již proti sobě že
niálního Napoleona. který svojí novou takti
kou překvapoval a máti nejzkušenější jenerá
ly. Tím se stalo, že Wurmser byl v Mantua
obležen a nemaje potravin, musil pevnost
vzdáti, což stalo se však za čestných. vými

mek,svědčících, jak Napoleon chrabréhomarešála si váží.
Mnohými válečnými útrapami- Wurmser

utržil si nemoc, která- podrývala a ztravovala
ponenáhlu tělesné jeho síly. Zemřel ve Vídni

vodnatelností 21. srpna 1797.doživ.se 73-roků
svého věku. . ,

" Stará a mová historie. Noviny nestačuší
vypisovatl, jak v této válce přehodnocují
se hodnoty. Děj tento někde se stává skuteč
ností dle své niterné pravdy,působen jsa 0
hraničenými a vyměřiťelnými událostmi, jin
de přehodnocují-se hodnoty jen vnějším zdá
ním a nepravdou. Právě v těchto dnech pro
fesoři vídeňské university přehodnotili hištofii
prohlášením, že říše naše byla založena Něm
ci a ovšem učinili tak jménem vědy. Jak
koli vědě dlužno vzdávati úctu, přece jen
může někdy býti podnětem k protestu, ze
jména když zapřahá se do vožu, na němž se
projíždějí stranicko-politické boje a vášně.
Víme, že jasná klidnost je podstatnou znám
kou učence, který s'výše své pozoruje a
soustavně řadí k sobě poznatky, které spoje
ny jsouce duchem pragmatiky, stávají se má
jetkem kulturních lidí. Nestrannost jest kde
álem jmenovitě historika. Tímto ideálem ve
deni, historikové zkoumali vznik Rakouska a

psány i v učebné knihy, z nichž jsme se u
čili a z nichž tomuto sjednocení vědy a prav
dy učí se mládež podnes. —

A pravda těchto knih. státními úřady
schválených, má býti náhrazena resolucí ví
deňšské university a má býti vyměněna histo
ril, zdělanou k politickým potřebám dne?

Nuže. lak zní stručná odpověď na škol
skou otázku o vzniku naší říše? R. 1526, po
smrti Ludvíkově u Moháče, arcikniže Ferdi
nand od Uhrů přijat byl za krále právem dě
dičným a od českých stavů byl zvolen. To
mek o tom píše takto: >Zahynutím mladého
krále u Moháče uprázdnily se trůny obou
království jeho. V království Uherském po
dle dědičných jednot s domem Rakouským
měl býti nástupcem arcikníže Ferdinand. V
Čechách, kde dědičné jednoty byly pozbyly
platnosti.příslušelostavům zemskýmprávok
volení sobě nového krále. Při otázce však.
kdo by měl nastoupiti v. Čechách i v Uhřích.
nejednalose pouze o právo. nýbrž takéo
velké prospěchy politické, týkající se všech
okolních národů. Z vyložení dějin uherských
za posledních dvou králů, Vladislava a Lud
víka, jest dosti patrno, že království to ve
stavu svém dosti rozrytém. kdyby bylo zů
staveno samému sobě, nepochybně za ne
dlouho bylo by upadlo do rukou Turků. Po
dařilo-li se však Čechy i Uhry se zeměmi
rakouskými. spojiti pod panstvím rodu Habs
burského, pak byla tu moc veliká, která se
mohlá postaviti nepřátelům těmto k zastave
ní dalších výbojů jejich a tudy k obraně zá
padního křesťanstva po celé čáře od moře
ČernéhokmořiAdriatickémm.V-tomzáježel



odtud za dlouhý čas světodějný úkol vzn'ka
jicí říše rakouské.«

"Tak imlůví historik, jehož slova: posud né
byla nikým usvědčena z bludu nebo omylu.

"Profesor Pekař v >Nár. Pol'tice« pak pí

nejopatrněji, nechť i vezmeme v úvahů celý
vývoj dějin říšských od 16. do 20. století,
nemůže v odpovědi na otázku, kdo založil
Rakousko?, chyběti národ náš —-odpověď
může zníti nanejvýš (nepočítáme-li s Uhry):
Rakousko založili především Čechové a
Němci. Tó znamená: Čechové jsou v této
říši státním, tvůrčím národem zrovna tak Ja
ko Němci. Tato stará a ryzí historie jest v
příkrém odporu s novou historií, kterou zro
bili profesoři vídeňské university. Starou tu
to historii zná každý průměrný český vzdě
lanec, jenž jako Rakušan a jako Čech musil
by považovati za hanbu, kdyby, zkoumán jsa
drem. Svítilem, o vzniku říše naší tápal ve
tmách.<«——

Politický přehled.
Projev Českého svazu. Předsednietvo
. svazu na schůzi své ve Vídni 7. t. m.

adůrazňuje, že nynější doba vyžaduje v prv
ní řadě soustředění všech šil k ukojení
nejnaléhavějších životních potřeb širokých
vrstev — a še jest naléhavou potřebou
státu, aby co nejdříve byl svolán parla
ment a že tudíž jest lato doba naprosto
nevhodná, by řešeny byly sporné otázky
národnostní jednostranným způsobem a
rušeno bylo politické příměří ve věcech
národních. Předpokladem k věcné a neru
šené činnosti parlamentu je kromě dobré
vůle u všech činitelů toliko jednací řád.
K jednání a dohcdě a věcech národnostně
sporných zástupcové Českého národa znovu
prohlašují svojí oehotu. Svaz odhodlán jest
spolupůsobiti v parlamentě, v zájmu státu
a dymastie, na řešení všech otázek, souvi

nejíoloh s obranou říše a blahem obyvatelstva.
- Český svaz a Chorvatsko-slovinský

klub konaly 7. března ve Vídni společnou
schůzi, v níž shledán souhlas názorů.

Vnitropelitická situace v Rakousku
osvětluje se zprávamí z politických krubů
vídeňských, dle nichž prý vyjdou brsy
sísařské patenty o zavedení sprostředko
vací řeči a krajském zřízení v Čechách.
Ale dle »Moravské Orlice« konservativní
velkostatek v Čecháchzaslal ministerskému
předsedovi hr. Clam-Martinieovi zvláštní
memorandum, v němž činí rozklady proti
každému nepravidelnému postupu v otár
kách, o něž běží.

Co je pravda? Na uklidnění rosbou

řených myslí v Čechách píše vídeňskásinformation«: »Věčné mluvení o mimo
řédných zařízeních vwoboru platných ná
rodních práv a ústavních a veřejnopráv
ních zařízení kasí v Čechách náladu a
tísní ducha. Ve vzduchu jest na sta po
věstí, aniž by bylo možno jim přijíti na
kloub, pochopiti jejich positivní jádro. A při
tom nepřetržitě pracuje zlomyslná macha,

by veřejnost udržovala v očekávání apobouřené mysle ještě pletla. Není opravdu
žádného prostředku, jak by se toto řemeslo
snemožnilo travičům studní, kterým záleží
jen na tom, aby v okamžiku, kdy myslí,
že je bezmocný, svému politickému protiv
nikovi učinili co nejvíce zlého?e — A
»Prager Tagblatte praví: »Musíme v tvrdé
práci bez oddechu rozřešiti staré vnitřní
spory, to jest s Uhrami přátelsky se do
hodnouti, mezi Němci a Čechy, nositeli
našeho průmyslu, zjednati rozumnou do
hodu a musime pak ven do světa. To jsou
úkoly, které nemůže žádná vláda bez lido
vého zastupitelství ani počíti. Potřebujeme
parlament jako skývu chleba, ale parla
ment, který je si vědom výše své povin
nosti a zodpovědnosti jako vláda. Také
ministerstvo Clamovo stojí na půdě ústav
nosti a brzy to dokáže. Pak bude míti
slovo parlament.« — K tomu ve »Vossische
Zektungs přední německý spisovatel Emil
Liudwigv těchtodnech píše: »Zdá se pře
"dem pochybným,-zda bylopolitickyohytré,

vyvolávati v těchto dobách národní debaty
zařízeními, o kterých se po dvacet let
debatovalo. Také je dosud nejisto, měla-li
se opravdu tato válečná situace využívatí
za každého nebezpečí k vnitropolitickým
věcem.« — Přece jednou roaumná slova!

Důležitost samosprávy. V pruském
sněmu za porady školské pravil posl. Otto,
Žo samospráva osvědčila se za války téměř
ve všech oborech, tedy i v oboru školství,
jako požehnání. Mělo by se tedy uvážiti,
ylo-li by ji možno ještě rozšířiti. Mnohé

síly, ležící ladem, mobly by pak býti su
žitkovány ve prospěch celku. Tak mluví
Němciv Prusku, naši Němci žádají na
opak sestátnění veškerého národního škol

Pročí
kupovat jinde, kdyš Vás nejlépe obslouší naše

katol. knihkupectví,
které na skladě má veškeré kancelářské
potřeby, jemné dopisní papíry nejnovějších
vzorů, dopisnice umělecké | blahopřejné, alba
na podobenky| pohlednice,památníky, zá
plemičky ve vazbě kožené i plátěné, tužky,

barvičky, křídy a t. d.
Veškeré dovetionátní zboží, modlitby,
zpěvníčky kostelní, růžence, medailonky,
obrásky svatých, velké obrazy: Dvořákovu
Madonu, Liškova Krista a jiné v cenách mír

ných bez válečné přirášky.
Vyhzuje téš objednávky na veškeré knihy

jakoš i časopisy.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Tento universitní profesor se společen
sky vyšinul výhradně protekol realistů a
jiných protikatolických harcovníků. Svou
vědeckou prací, vlastní bystrostí by nikdy
nezaujal postavení tak významné. Když
sepsal IV. díl avé »Psychologie«, dokázal
mu dr. E. Chalupný (který není universit
mím profesorem) úžasné omyly; tyto do
očí bijící poklesky byly tak výmluvné, že
klika dra. Krejčího po marných sofistických
obranách se utekla aspoň k tvrzení, že
se má četřiti ohledů k společenskému po
stavení Krejčího, že se má o universitním
profesoru psáti jinak. To bylo r. 1911,

ny ještě Krejčí definitivním profesoremnebyl
aždý by si pomyslil, že lidé, kteří

tak často mluví o vědě a pokroku, pře
stanou konečně dělati štít spisovateli, je
hoš vědecký fond byl po důkladném zvá
žení sbledán tak skrovmým. Ale ohyba
lávky! Brzy nato protekční klika Krejčímu
pomohla k definitivě.

Nyní vyšel V. obsáhlý díl Krejčího
»Psychologie«. Dalo by se čekati, že po
šesti letech autorova zdatnost značné zmo
hutněla, že Krejčí po důkladné kritice z r.
1911 si bude počínati velice obezřele, že
bude každá stránka jeho spisu přesně vě
deeká. Ale — dr. Chalupný nmaleslznovu
(v Nár. Listesh ze 4. března) příležitost
k celému roji věcných výtek, z nichž zde
uvádíme aspoň něco.

Krejčí stále mluví o psyehologii empi
rieké, totiž o takové duševědě, která spo
šívá na základě zkušenosti, zřejmých fakt.
Ale Chalupný praví, že dílo Krejčího jest
pravým opakem skutečného empirismu.
»Fakta jsou mu memilou přítěží; on se
pohybuje volně a se zálibou jedině v ab
straktních (odtažitých) větách, formulích,
»prineipecha a v dedukcích v nich vyvo
sovaných. Tuto vlastnost nikdy neprojevil
sřejméji nežli v knize, o které píšu.« Vždyť

*

Krejčí docela v úvaze o citech praví, ž©
psycholog nemá prostředků k určení teoro
tické dedukce, leč v míře nepatrné, a ne
zbývá, než využití zkušenosti o zdařených
úkazech suggesce a experimentovati. Ch.
praví: »Tedy zkušenost a experiment jsou
mu málem nutné slo, k němuž uchyluje
se teprve, když mu nic jiného nezbývá,
když nemůže dedukovat.«

Cb. podává ukázky, jak často K.-pozo
ruje i očividná fakta chybně; k tomu do
kládá: »Všeohna tato ohybnost pozorování
je nezbytným následkem deduktivnosti
dra. Krejčího. Každé práci, má-li zač státi,
je nutno se oddat s celou duší a horoueno
stí. Dr. Krejčí však je rozený epekulant
ideolog, dívající se na fakta i experimenty
6 omrzelou nechutí, a proto lam, kde se
jim memůže vyhnout, pozoruje i vykládá
je chybně. Mohl by ovšem nedostatek
vlastních schopností pozorovatelských na

pozorování cizích, právě tak jako třeba
Spenser anebo Lippert těží z ethnologických
výzkumů cestovatelů a prokázal by i tak
vědě dobré služby. Leč dr. Krejčí nedo
vede ani toho — jednak pro své povšechné

předpoklady, jednak pro svou velkou zálibu ve vlastních názorech, jednak pro
nedostatečnou znalost výzkumů cizích.«
V dalším svůj úsudek opírá kritik jasnými
důvody. Dokazuje, jak K. pro své před
poklady a fantasie snaží se do čirých fakt
a zkušeností vpraviti domněnky, které
odporují zřetelně i jasnému poznání pro
stých pozorovatelů. K. na př. praví, že
»cítění nikdy není bez představování a
snažení, hranice říše citů spadají v jedno
s hranicemi říše myšlenek idel a ideálů.«
Cb. odpovídá: »Touž logikou bylo by lze
na základě fakta, že divadlo je podnikem
zároveň uměleckým i hospodářským, vy
myslit prineip, še umění nikdy není bez
hospodářství a že hranice říše umění a
hospodářství spadají v jedno. Dr. Krejší
přehlíží tu i tak prostá fakta, jako na př.
bolest hlavy, zubů atd., kde eit vystupuje
beze všech představ i snah, a dovozuje —
zase dedukcí ze svého principu — že ef
tění netvoří samostatnou část duševního
života.... Předpoklad trojstránkovitosti,
nejosobnější majetek dra. Krejčího, odpo
ruje faktům i nauce vývojové, tedy odpo
ruje přesvědčení každého dnešního vzdě
lance.«

Dále (Ch. upozorňuje, jak K. mluví
o rosličných zjevech, o nichž se měl po
učiti s bohaté literatury moderní, ale —
opominu!. Vždyť i citování slov moderních
geniů přebírá z druhé ruky. Poukazuje
čtenáři na spisy, jichž sám neprostudoval.
Odvažuje se docela tvrditi se zmaleckým
gestem holé nesprávnosti. Tak píše: »Po
dle nejrozšířenějšího mínění sociologů (vě
deckých) byla prvotní forma styků poblav
ních heterism, t j. žena náležela tomu,
kdo se jí zmoenil.« Prý později muži za
ehtělo se ženy určité »a to provedl zprvu
zase násilně i proti jejímu případnému
vzpírání i proti sokům.« Ch. odpovídá:
»Hora nesprávností najednou! »Heterism«
je spojení dobrovolné, nikoli násilné. Ale
držme se věci, ne slova. Kde jsou ti »vě
dečtí sociologové«, hlásající jako »nejroz
šířenější míněníe...? Bachofen, Morgan,
Lippert, Gumplowicz, Ward přece hlásají
prvotní matriarchát, a poddanství žen je
dle nich zjevem teprve pomdějivzniklým...
Nauka, kterou dr. Krejčí podává jako »nej
rozšířenější mínění vědeckých sosiologůe«,
je hrubou, primitivní, zastaralou bypothesou
diletantekou, racionalistickou konstrukof
volnomyšlenkářskou, kterou vědecká so
ciologie vyvrátila a opustila již před třiceti
lety... Nevytýkal bych dru. Krejčímu,že
nezná sociologické literatury, kdyby se tou
znalostí nevychloubal a v díle svém stále
do sociologie nezabočoval.«

Tak a podobně odbývá křiklavé omyly
a profesora kritik, který věci rozumí.
Tu však sluší dobře sledovati, proč

spisovatel, který mluví sebevědomě o »nej
Hanějším měřítku vědeckéme, zúmyslně

do vědy míchá přeletavé, neudržitelné fan

skou jako zvláštní podstatu. Jaképraktick“



poalání má tedy jeho obšírný spis, ajest
Zcela zřejmo. A jak jeho skutečný eli jde
mu mad vědu, patrno s ohřívání starých
bajek socialistických o formách manželství
u prvních lidí.

Lehce ize poznati, jak se mají mnoho
a mnoho přiučovatiprávě ti, kteří feustále
houkají do uší konservativoů, aby studo

samostatně myslili. Kdo chce léčiti jiné,
ať napřed dokáže, žo se vyléčil z předsud

kův a papouškování nám. Pilka dra. Krojčího narazila náhle na suk, až zuby
skakují. Ale jak velké řada jiných tako
vých fantasií zatemnila pohodlně hlavy
oŘrovských davů právě proto, že odborní
zmalci opatrnicky k přemetům mičeli!
——

z

Rozmanitosti.
Jelikož v Sibiři silně sněžilo, překážely

obrovské spousty sněhu v dopravě střeliva.
Jeden vlak se střelivem vjel do vysoké zá
věje, vozy na sebe vrazily, nábojevybuchly
a zničily všecky vagony i s mužstvem. — V.
pruské sněmovně navrhl protestantský du
chovní dr. Traub, aby se utvořila komise
protest. i katolických učenců, která by si 0
brala za cíl nestranné studium reformace a
protireformace. — Dály se často pokusy ©
provedení zpěvoher v biografu tak, aby hud
ba přesně doprovázela postup filmu. Ale u
puštěno od toho po seznání, jak buď jedno
nebo druhé se opozdí i při veliké opatrnosti.
Nyní jedna německá firma si dala patento
vati vynález, kterým jest zaručena úplná
shoda filmu a orchestru. Film je Spojen se
zvláštním zařízením, které na kapelníkově
pultu ukazuje notami nebo slovy, který o
braz jest právě na plátně; kapelník tedy mů
že říditi hudbu přesně, aniž by viděl na film.
— Ve francouzském Bouchettu veliký vý
buch nové třaskaviny v prachárně poškodil
20 budov, poranil a zabil řadu osob. — Ital
ská ponorka zničila italskou dopravní loď
»Minas«, na níž se nacházel srbský štábní
důstojník Ristič, který r. 1903 jako setník a
spiklenec střelil královnu Dragu. — S8letý
Drahoslav Brožek byl úředníkem 16 pivova
rů z okresu kladenského a kralupského. Čle
nové tohoto sdružení složik kauce po 2000
K, peníz ten uložen v České bance. Brožek
vepsat záludně do legitimační listiny své jmé
no, jako by byl oprávněn k vybírání peněz.
Průběhem dvou let vybral a prohýřil 28.900
K 50 h. Podvod vyšel na jevo počátkem to
hoto roku. Při přelíčení dne 7. března bylo
konstatováno, že tento chytrák byl již tre
stán pro zločiny podvodu a dvojženství. Měl
Ji 400 K měsíčně, moh si takového postavení
vážiti. Ale celá řada lidí i za války chce jen
a jen užívat. Brožek byl mynf odsouzen do
vězení na tři roky. — Počet dělnictva pod
státním dozorem v Brně se odhaduje na 27
tisíc. — V Portugalsku došlo z hladu k no
vým nepokojům. V přístavech velí angličtí
důstojníci. — Volnomyšlenkářským tiskovým
organisacím ve státech čtyřdohody rozeslal
dondýnský | >Rationalisch-Press-Association«
okružník proti účastenství papežově na mí
rové konferenci. Jest známo, že právě volno
myšlenkářské rejdy v těch státech zavinily
válku a že tytéž živly vedou tam dále hlavní
slovo. Papež však dokázal netofiko svými
okružními listy, nýbrž i velkolepými akcemi,
jak mu záleží na brzkém uzavření míru. Dle
oho můžeme poznati, proč se volnomyšlen

Hi tolik bojí vlivu papežova. Raději post
iai na výboj nové statisíce mužů, než by
přiznali, že papež může míti zásluhu o smír
párodů. — Když katolicko-národní | strana
moravská učin'la dotaz po osudu odkazu ar
cibiskupa Kohna, odpovědět dr. Vavruša, že
učiní všecko. aby testamentní vůl; vypřnil.
— Jsou mořští hadi opravdu? Rozhodně
sno, třebaže ne t! vybájení. V mořích kolem

badů velikosti prostředních úhořů. Ocas malí
sploštělý ploutvovitě, na těle Isou zcela Jem

šicím se lidem nebezpeční. — V Německu
soc. dem. časopis mládeže ztratil za prvních
8 měsíců války 41.600odběratelů, ve druhém
roce války pak 14.400.Nyní má jen 50.000od

otik, co zbývá soc. demokratům německým
nyní? — Osm synů a jednoho zetě má na
vojně karlínský malíř Ant. Matoušek. — Le
tošní neděle 8. července bude 100.000. nedělí
našeho letopočtu. — Společnost mladých 6

třídě vykradli ze sklepního skladiště mnoho
balíků čokolády v ceně 7000 K. Jedni kradli,
druzí dávali pozor. Odcizené zboží prodávali
obchodníkům a peníze prohýřili. — V pole
mice mezi Francouzem prof. Aulardem a
a Němcem Lud. ši. Sybelem v »Neue Zůr.
Ztg.« čteme: Kdyby francouzská demokracie
byla tak opravdová jako je Švýcarská, pak
by jistě nosila hlavu vzhůru. Než není pravou
demokracií právě tak jako americká. Vš'chn!
zasvěcení vědí — a Francouzi sami to po
tvrzují — že dějhy Francie neřídí lid, nýbrž
klika. O návratu do středověku neměli by

něným spílají, olupují je. trýzní, odstřelují a

dne víc a více. Švýcarové však ujímají se
nemocných a raněných vojínů všech národ
ností s největší láskou.

Janské náměstí č. 163.
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Sskompt účtů a směnek,

Kulturní jiskry.

pise katol. duohovenstva« uveřejňuje cenné
poznámky o Pětiměstí, na které dopustil
Hospodin ohnivou katastr fu. R. 1483
viděli poutníci na břehu Mrtvého mo'e
zbytky kamenných domů, jichž základy
stály ve vodě. Jasnou vodou bylo na dně
mořském viděti zříceniny celých měst,
kusy sloupův. Docela se praví, že r. 1280
bylo ještě viděti solný sloup, v nějž byla
obrácena žena Lotova. Dnes upomíná nás
na místo, kde asi stávala Sodoma, pahr
bek, jejž nazývají tamější Beduini džebel
Sudum. R. 1806 navětívii tuto vhoru So
domekou« Seetzen. Napsal, že jest skoro
tři míle dlouhá, rozervaná; jest složena
ze tří vrstev kamenné soli. Tento pahrbek
zásoboval solí od starodávna téměř eelou
Palestinu. Břeh na jižním cípu Mrtvého
moře očividně se v XIX. století propadal,
až ke konci tohoto věku mizel pod vodní
hladinou. Mezi horou Sodomekou a jižním
cípem Mrtvého moře r. 1900 již nebylo
možno jeti na koni. Beduini říkají, že
»Mrtvé moře jejich území požírá; každého
roku odejme kousek, polovici nížiny již po
zřelo.« Proslulému prof. Musilovi pravíli:
»Mezi námi a mořem jest válka; ale moře
je silnější.«

Profesor František Mareš © rodině.
Prof. fysiologie na české universitě a známý
český protimaterialistický filosofpíše v prv
ním čísle časopisu sKmene: »Rodina jest
základna národního života.První jeho opora
a poslední útočiště, Blaník, Živitelke, opa
třejíeí- a ochraňující všeeky prostředky li
vota. Pěstitelka národního jazyka a národ
níeh tužeb a nadějí. Stěpníce národaí kul
tary. První superorganický celek životní,
v němě žijí tří pikolení v těsné, organické
souvislosti. Porušení tohoto základního oel
ku je těžké porušení národního života 4
života lidského vůbec. Proto neobť jest
rodina svatá, takže ji nutno ohrániti věj
silou před každým porušením. Kniha jest
veliká pomocnice rodiny. Znamením mo
rové nákazy poznamenejte každou knihu,
které není rodina evatá. Ušlechtilé vruby
třeba pěstovati ve štěpnici, je-li sad bouří
Pustošen; potom bude moci býti štípen sad
nový a lepěí.«

Nový tndební materiál. Každá novinka
působí sensaci a snadno vede k nadějím pře
mrštěným, Brémský skladatel Vilém z Moel
dendorfů, který jest nadšeným šiřitelem bud
by Etvrttónové, pravil 27. ledna ve své před

Vkaždém ohledu komposičně vyšěraáíJetv ohledu komposičněvyčerpán; jes
prý přežitý, nelze z něho již ničeho vyfipugi.
Má tedy býti odložen. Moderním skladale
lům otevře se čivrizvěnami nový svět melo
dických a harmonických krás, který všecko
dosavadní zastíní.

Toť jest úsudek zřejmě přepjatý. V XVIL
a XVII. století bylo popřáno velice volné
pole uměleckému ©kombinování zvěnového
materiálu; tenkrát zajisté možnost nejrůzněj
šího kombinování byla obrovská. Také dloj
hé řady komponistů se cvičily v estetickém
řadění zvěn, ale —- svou obratnosti vynikl
jen někteří. Snad někteří z nich myslili, že
nelze již ničeho komposičně vytlouci z mate,
riálu, který skrovným — jen se zdál. Uveřni
nilí jsme právě v Obnově důkazy, jak ob
rovskou spoustu kombinací lze poříditi z pou
hých pěti tónů, pohybujících se v hranicích
jedné oktávy. Jestliže rozlišíme tóny ke vše
mu délkou, pak možnost změn v seskupení
sahá do statiších a milonů. Netze mluvtti o
vyčerpání materiáluj naopak, nedařísli se tu
a tam nádherné meloďle nové, tze splše mlu
viti © — nedostatku umělecké potence. Vždyť
ve století XIX. vzniklo svěžích, kouzelných
melodií daleko více než v století předchozím.

A ve století nynějším? Kdo marně hledá u
měleckou myšlenku zcela novou, nechť se
nedomnívá, že možnost nejnovějších objevů

tu vládne přepjaté sebevědomí, tam se ovšem
snadno nad komposiční možností v říši dosa
vadního systému láme hůl. Dormněnkuo vy
čerpanosti materiálu usvědčuje z nesprávno
sti svojí překvapující a vpravdě uměleckou:
melodičností Grieg. Čajkovskij. Jensen, Sme
tana atd., atd. Ovšem celé řady nevytlurkou.
přes všecko pachtění a násobné studium no
vého krásna prostě pro nedostatek talentu.

Lze slně pochybovati. že čtvrtzvěny ote
vrou přímo nový svět. který všecko dosa
vadní zastíní. Jest potřebí obrátiti zřetel na
přirozené touhy a vzněty duše pohroužené
do hudebního krásna. Duše žádala a žádá
celé tónya půltóny.Obvyklá stupnicejest jf
něčím přirozeným. dokonaným. Prve než
byla přesně vyměřena pravidla škály, cítili
pěvci, že vzdálenost mezi 1. a 2. stupněm
jest delší než mezi 3. a 4. Jemnému sluchu
vynikajících pěvců neušly ani odstíny chro
matického koloritu, tito poznávali rozdíly tó
nů enharmonických. Přes to základem tvoře
ní předních geniů byly tóny a půltóny | v
době, kdy theor'e hudební již obsáhla celý
roi pravidel a kdy se docela již mluvilo o
čtvrtzvěnách.

Jest ovšem právem komponistů sáhnouti
také k čtvrttónům. Ale jest předčasno proro
kovati o nových čarovných světech v době,
kdy lze mluviti pouze © zkrášlení skladeb.
Užijme přirovnání. V malířském umění před
kládají se jednoduché vzorce k rámcové vý
zdobě. Přijde nový umělec, který některou
základní přímku promění v čáru vlnitou, ji
nou rozdělí na množství čárek menších, aniž
by podstatně měn'l její směr. K jiné čáře při
pojí rovnoběžně čáru tenkou. Takovým způ
sobem umělec zpestřil sice vzorec starý, ale
nové umělecké říše neobjevil. © Podobně v
hudbě. Pomocí čtvrtzvěn možno učiniti ně
kterou melodii výraznější, jiné se dá nátěr
elegičtější nebo veselejší. Ale že by čtvrt
tóny objevily krásy. které všecko dosavadní
zastíní, ještě dokázáno mení. Příkrasy nemu
sejí značiti změny podstatné. Jestliže myslí
průkopníci systému čtvrttónového, že lze z
rozšířeného materiálu utvořiti díla nejnádher
nější. zajisté jsou nucení příznati. že t $0u
stava půltónová mohla býti materiálem ke
skladbám | ženiálním. ©Jednoduchost | nes
známkou malomoci v umění žádném. Aco se
složilo velikého při systému starém, zůstane

JestHže se klade důraz na to, že čtvrttó
nové intervaly lidskéucho snadno rozeznává.
odpovídáme. že rozeznává docela takové
rozdíly, které značí osminu a devítinu tónu
— ale přes to netouží o využití přílišnéhodě
tení přiiténu. Fedy přibude okras, přibude
výraznosti v mluvě zvěn, ale jest otásků,
zdali začne podstatný. pronikavý převrat y
komposičním umění vůbec.



chovými nástroji? Ten problém bude stát
mnoho práce... . Všechnatheoretická poléd
nání o nástrojové technice a tak zy. methody
pozbývají ne-li významu, tedy aspoň plátno
sti, neboť bichroma bude vyžadovati zcela
jiného způsobu hry. O to se pan Moellen
-dorf nestará.« — Tedy -souhlasnémínění, po
tvrzující naše podrobnější poznámky, bylo na
skoku hned.

Blaho světa antického. Dr. Drtina měl
přednášku o ženě ve slarověku, která byla
otištěna v 1. a 2. čísle 23. ročníku »>NašíDo
by«. Jak asi aulor hluboko vnikl do spteti
tých a svízelných problémů slarověké anti
ky, svědčí tato slova: »Starověký názor ži
votní byl naturalistický. To znamená: člověk
antický .. . těšil se ze života, mládí, rozko
še. zdraví, přírody, krásy, síly... Člověk
řecký snaží se představovati celý svět jako
jasný a slunný, život hodnotí jako soběstač
ný, radostný.

|

|

pak věku sc nechtěli lidé těšiti z mládí, zdra
ví, krásy? Který národ nechtěl viděti jasu a
slunce na zemi? Ale teď další závažná otáz

životě? Dle ponětí starého Římana muž za
čínal propuštěncem a volná žena hetérou.
Jen vrstvám privilegovaným bylo dopřáno

většina obyvatelstva v antické říši římské
kolem Středozemního moře náležela stavu
otrockému. Na př. v Athénách bylo 20.000
občanů svobodných a 400.000 otroků. Všelid
ský názor životní mezi vlivnými kruhy an
tickými scházel. Sami. proslulí filosofové
schvalovali otroctví veřejně, čímž vlastně
přiznávali. že radost z mládí, rozkoše atd.
jest výsadou menšiny. Pokud myslitelé neza
čali reformovati sociální poměry, potud také
praktická výslednice radostného názoru na
turalistického byla privilejí vyvolencův a
bouřila jen krev lidu ujařmeného.

- Bávno dříve, než antický Řím spěl k
vrcholu své kultury, velicí myslitelé souhlas
ně tvrdili, že není pravé radosti a štěstí
tam. kde vádnou nepravosti. A demoralisace
v antickém světě šířila se tím rychleji, čím
mohutněji v tomto prostředí postupovala ci
vilisace. Proto také ve světě antickém vidí
me tolik omrzelců; proto pozorujeme, jak bo
hatí a zdraví natriciové končí svůj život se
bevraždou. Z té příčiny také přední filosofo
vé volali. aby Bůh sám vysvobodil lidskou

pesimistů jistě upadaly v zapomenutí daleko

léku ani zdánlivého. Proto při povrchním
čtení zbývající antické literatury mnohý vidí
mezi Řeky a Římany jasu daleko více, než
ho bylo ve skutečnosti. Ale neslyšíme hroz
ných nářků lidí porobených, s nimiž se zachá
zelo jako s němou tváří. Otroci písemného
vylíčení svého zoufalého postavení nám ne
zanechali prostě proto, že znalost písma u
nich byla výjimkou a že sepsání žalob bý
valo by ztrestáno způsobem | nejkrutějším.
Není tedy divu, že se dovídáme výhradně
jenom o nevolnických revolucích a hrozném
zmučení zajatých vzbouřencův.

Ale nejzajímavější jest, Že sám Drtina
cítil se nucen vyznati: »S tímto krásným ná
zorem životním nebylo ve shodě postavení
ženy v dávnověku řeckém. V něm bylo mno
ho orientální závislosti a spoutanosti«< —
Ejhle! Ale co napověděno, mělo se upřímně
dopověděti. Vždyť přece římské matrony tě
žily z naturalistického názoru daleko více než

nebožáci.
»Člověk těšil se.« Ano —ale který člověk

— a jak dlouho. Vždyť přece právě obrození
naturalistického názoru ve věku novém při
náší tak velikou zkázu a omrzelost již mezi

ci jsou obecné. Mohla býti doba antická ú
těšnější?

Družina literární s umělecká konala svou
výborovou schůzi dne 1 března v Olomou
ci. Řídil ji místopředseda prof. J. Vévoda.
Jednatel red. Zamykal podal zprávu o jedná
ní s Českoslovanskou akc. tiskárnou v Praze
a pak s Maticí cyrilometodějskou v Olomou
ci, která přijala v zásadě návrh, aby redakce
jejích kalendářů svěřena byla Družině. Poté
jednatel navrhl, aby Družina prostějovskou
»Árchu« zakoupila. Návrh byl ve své podsta
tě schválen a pověření dva členové výbo
ru, aby podrobnosti s dosavadním majitelem
»Archy« vyjednali, aby příště mohlo býti u
činěno definitivní usnesení. Prof. J. Vévoda,
jako red. »Našeho domova«, vyzve všechny
členy Družiny. aby vstoupili ve kruh spolu
pracovníků jím řízeného listu. Dále sděleno,
že >Ratolesti olivové« je vytištěno 7 archů,
že vydání dramatu G. Ronaje »Ve městě« k
vůli výzdobě se opozdilo a že dána do tisku
kniha básní Fr. Dohnala >Zklamané touhy<.
F. K. Blatnický požádal Družinu za dobro

přirozeným.
K tomu všemu antický starověk radoval

se z přírodydaleko méně než člověk středo
věký. Vždyť tak zřídka největší básníci za
pěli hymnus o přírodě. Zato však Hž v bibli
Starého zákona tolik sadšených slov o zje
vech přírodních! Inteligentní starověk deoela
v nádherných velehorách nespatřoval ničeho
poetického; naopak vysoké hory ho svojí
grandiositou děsily. Tedy ani privilegované
kasty neužívaly radosti ze života příliš. Jak
elegické, pesimistické myšlenky o vezdejším
bytí pronášeli právě mejproslulejší básníci

dramatičtít ©
»Člověk těšil se ze života, mládí, rozkoše,

zdraví, krásy a sfly.« ©A což ten. patricius,
který zhýralostí přišel o zdraví? Uvadlá
kráska těšila se z krásy a rozkoše zrovna.tak
jako anladice? Což nedokrovný, chorý synek

-patriciův? A jek bylo asi irmetům, kteří cí
tl, že šivot dohořívá, agiž o jiném krásněl
ším věděli? Vypuzoné manželky- také užily
Městí málo. zvláště |jestliže nozorovaly u
Svých synů nevděčnost. Tedy i-v třídě vláde
noucí platily prospěchy naturalistického ná
soru Jen pro některé dítky štěstěpy. Staro
věk nedovedl utvořiti takového názoru Život
niho. který by vlévaj teplo anebo aspoň Ú
těchu do ardcí všech a který by povenášel a
poověcoval lidstvo jako celek.

: Jmnámes té doby filozofické spisy jen ně
které — a svláště ty, které snažilyae .aspořňi

že dva členové Družiny Vl. Hornof a K. D.
Lutinov obdrželi ceny za nejlepší lidové pí
sně válečné. V záležitostech Družimy zakro
čí v Brně členové posl. Fr. Valoušek a K. D.
Lutinov. Na konec podány zprávy o různých
vnitřních záležitostech a přijati za člena řád
ného Ant. Zamazal, katecheta v Mar. Horách
a přispívajícího Al. Sroslfk, kaplan tamtéž.

Návrat k starým řádům. Již před lety

metropolitní. Tato instituce znamenala velle
ký prospěch pro národnost polskou vůbec.

——— E
Ze válečného ruchu.

Pomoc chudým. K přímému podněta
vsnešeného oísaře Karla [. a nejjasnější
císařovny Zity konána dne 2.t. m. v mini.
sterském předsednictvu porada vlády a zá
stupců koneumentů o zlepšení životních
podmínek nemajetných vrstev obyvatel
stva. Mluveno o rozsáhlé sociální pomoei.

Prakticky rozhodnuto zvláště,jk opatřitinuzným levné maso. Ministr financí pro
hlásil, že vláda jest cehotna věnovati k tomu
účelu 300 milionů ročně, třebaže zvýšení
vyživovacích příspěvků zmačně státní po

duchovní vyslýchali pod pečetí mičelivosti
stesky duší vel'ce raněných a nebožáky tě
šili, Tedy částečná obnova zpovědi. Nyní
protestantský duchovní Parpert spisem vy
daným r. 1916 v Lipsku navrhuje, aby se
zřídilo protestantské mníšstvo. Slibuje si, že
zařízení to zvýší církevnost proti sektářství,
vniternost proti světáctví, ochranu proti vý
atřelkům individualismu. — | Vzpomínejme,
kdo byl v XVI, století zedpovědným, ba váš
nivým nepřítelem netoliko mmicht chybují
cích, ale všelikých řeholí vůbec.

Arcibiskupství varšavské slaví letos sto
letou památku svého trvání. R. 1793 polský
sněm usnesl se vyjednati s Římem zřízení
biskupství ve Varšavě. Než bylo vyjednává
DÍ s em skončeno, došlo k třetímu dělení
Polska. Tím se vyjednávání protáhlo. Bi
skupství zřízeno teprve 17. prosince 1798. Po
utvoření kongresovky postarali se Poláci dle
11.—-14.článku konstituční ústavy také o Ú
pravu církevní hierarchie. A tak Plus VII
bulou ze dne 4. března 1817 povýšil kathe
drální chrám sv. Jana na arcibiskupský a

přání nejjasnějšího arcidomu vyšlo se ohu
dině vstříc se značnou pomeocí.

Povýšení v c. a k. vojsku. Jeho Exc. ministr
veřejných prací svob. p. dr. Trnka jmenoval in
ženýra chemie dra. T. Gustava Součka z Hradce
Králové kom. adjunktem v c. k. patentním úřadě
ve Vídni. Zároveň povýšen p. Souček na poru
číka.

Dopis z bojiště. U nás to nyní není tak zlé se
stolem, jak hy se kdo domníval. Můj psací stůl je
na př. zcela úředního vzhledu; téměř dva metry
dlouhý se zeleným povlakem a plnýpapíru. Přes
něj hledí má světnice dvěma velikými tabulemi
na naše náměstí, plné stromoví — bydlíme totiž
v lese. I ten stůl, k němuž v poledne a večer za
sedám, podivuhodně vyhlží. Jest pokryt v neděli
i všední den bílým ubrusem. Kdo se však podívá
blíže. pozná v něm bílý slamník. Všechno snese
— spaní i obědvání. Stojí na něm láhve s krásný
mi vignetami: Johannisberger, Bodenheimer, Vč
slauer atd. Ale co to platno, jestliže za těmi krá
snými nápisy bude se červenat jen etapní kyseli
na (jak se zde jmenuje naše jediné víno). V žimě
jíme jako páni pěkně pod střechou. V létě oby
čejně v zeleni. Polévka se drží v tom měkkém ko
berečku třebas na břiše. Většinou však jíme jako
Římané, ležíce na straně a opřeni o lokty. Zaří
zení jídelny pak střídáme dle krajiny: na mezi,
na paloučku, ve stínu, na výsluní, Chutná vždy a
všude. K jídlu má být vždy světlo — jinak kousne
člověk do lecčehos. Když v máji 1915 jsme oblé
hali Přemyšl, byly záloby i veMtelstva za linii v
Histnatém lese. Se štíhlých břízek sypaly se hou
senky při sebe menším zavanutí větru. Večer dal
se tam setník do polévky. »Je nudlová?« ptá se.
»Není dneska«, odpovídá shuha. Posvítil si tedy
pán elektrickou lampičkou do talfře. A hle. jaké
nudle tam spatřil! Mnohá překvapení poskytuje
nám zde život, mnohému jsme již také přivykř.

MoMMhd A hh AA hoo
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Krélové doporučujeme ©0nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik,5550050500000HH00ddG0

Zprávy mistní a z kraje.
Vyložení výtabů z platebních rozkazů na daš

z přílmu pro berní rok 1916. | Ve smyslu $ 217.
odst. 3. zákona ze dne 25. října 1896 č. 220 říš.
zákona ve znění novely ze dne 23. Jedna 1914 č.
13 říš, zákona a článku 60. položka 4. vykonáva
cího nařízení k IV. hlavě citovaného zákona jsou
vyhotovené výtahy z platebních sozkazů na daň
z příjmu pro bermí rak 1916 odhadního okresu
královéhradeckého, obsahyjící jména poplatníků
a obnos daně z nříjmy, ve výpravně berního re
ferátu c. k. okr. hejtmaaství v Hradci Králové v
domě čp. 177/195 k veřejnému nahlédnutí po do
bu lédenní od 16. včetně do 29. března 1917 v Ú
ředních hodináob vyloženy. Pánům poplatníkům
dasč z přfimu, pokud se budou moci Jako takoví
(ku př. platebním rozkazem) legitimovati, je vol
no ve vyznačené době nahlédnouti do těchto vý
tahů. Zhotovení opisá, výtahů a pod. dovoleno
není. Ukládací případy, které zůstaly ještě ne
vyměřeny, budou pojaty do výtabů nejbližších.

Y zájmu městské aprovišace. BHŽÍ se doba
Jarní, doba výševa a sázení aslenin. Měsíce du
ben, květen a čeryenmohogjiž vjistém množství
poskytmobti různé zeleniny, čímě se může čel



nedostatku v těchto ©měsících | nejcitelnějšímu.
Ovšem třebapomýšleti zavčas na důležitá opat
ření, kterých pěstění zeléfíny vyžaduje. Mnohé
obce již po celou dobu trvání války své obyva
telstvo podporují zcicninou vypěstěnou v obecní
režii. | n nás tedy mí sevzítí energicky tento
podnik v úvahu. Jediní obec vládne všemi pro
středky k docílení zelinářských produktů a tím
může obyvalélstvu v nouzi vydatně | přispěti.
Obec disponuje pozemky, mrvou, pařníky a skle
níkem v obecním dvoře. Zeleninovou setbu jest
tudiž kde vypěstovati, aniž by k tomu bylo za
potřebí zcela iníimořádných výloh. Prakticky lze
provésti plány, které se úřady obcím ř soukromým

pozemky jsou téměř připraveny k osetí plodinami
a zeleninou, jiné !ze připraviti tak. jak toho po
třeba vyžaduje. Krásných výsledků v pěstění ze
leniny dociluje vojsko. Za posledních období bylo
v posádkových zaliradách vypěstěno velké množ
ství zeleniny a po docílených úspěších bylo při
kročeno k rozšíření kultur. Hradecká obec dispo

nuje vhodnými pozemky na více místech, takže
by bylo na snadě tento humánní podnik ihned u
vésti v Činnost a tím zvláště chudším třiklám
poskytnouti možnost opatřiti si levnou a dobrou
zeleninu.

Pochvalná uznání. Pan řídící učitel Josef

Francek ve Svob, Dvorech a slč. učitelka Pospí
slova z Praž. Předměstí obdrželi za své zásluhy
o nábožensko-mravní výchovu mládeže pochval
né dekrety biskupské; skč. učitelka A. Havlova
-ve Svob. Dvorech „obdržela za tutéž horlvost v
činnosti školní pochvalné uznání konsistorní.

Povýšení v c. k. bermím úřadě. Pan oficiál
Fr. Petr, rodák charbusický, jmenován správcem,
pp. asistenti Vachek a Hakl oficiály. Pan oficlál
Fr. Kučera (nyní v Praze) povýšen na správce.

Nadace. Dne 26. t. m. udělen bude požitek z
jubilejní nadace, založené zemřelým knihkupcem
a kontrolorem záložny p. B. E. Tolmanem zde,
obnosem 84 K. Nárok na tento požitek mají
zchudli členové záložny. Žádosti buďtež podány
nejdéle do 20. března v záložně v úředních ho
dimách.

Okresal komise pro péči o mládež v Hradci

Králové obdržela ve prospěch strádajících sirot
ků tyto dary: sbírku 8 K, uspořádanou chovanka
mi 5. tř. dívčího reámého gymnasia na počest
jmenín vdp. ThDra. Augustina a náhradu za od
vedené kovy od pí. Anny Červenkové 10 K a od
sl. B. Stefanové 2.55 K. Šlechetným dárcům vzdá
vají se uctivé díky.

Modistický kurs, pořádaný v Hradci Králové
Ústavem pro zvelebování živností s pomocí praž
ského Technologického musea, zahájen bude toto
pondělí 12. března v 8 hodině ranní v Živnosten
ském domě královéhradeckém (vchod z náměstí
arcivévody Bedřicha). Přednášeti bude přednosta
pražského Ústavu pro zvelebování živností, lnž.
Šetlik. Kurs potrvá 7 dní. Vyučovati se bude do
poledne od 8—12 hodin.

Přesídlení. Technické oddělení c. k. okres.
hejtmanství a c. k. správa říšských silnic přesíd
lily do II. patra donw čp. 535 v ulici Jungmanno

telefon č. (53.
Seznamces na týd. trhu vHradci Králové

dne 3. března 1917. 1 g jetelového semínka červe
ného 400- 410 K, 1 kg: petržele 1—1.10 K, celere
080—1 K, česneku 5—12 K, cibule 1—1. K,
mrkve 1.10---1.20 K, směsky 1.20 K, 1 kopa kapu

sty 5.60—14 K, 1 pětilitr jablek 2.80—4 K, 1 pár
podsvinčat 120—180 K. 1 kůzle 12—3% K. — Při

vezeno bylo: Jetelového semínka 635 a půl hl.
jablek 2 a půl hl, kapusty IS kop, mrkve 6 pytlů.
petržele 220 kg, celere 150, česneku 10, cibule
5 hl. podsvinčat 361 kusů, kůzlat 40.
| Čáslav. Jsem vojín — Františkán. Se starost

livým srdcem jsem nastupoval z cely klášterní
vojenskou službu, nevěda, zdali budu moci věrně
plníti povinnosti náboženské. Než, díky Bohu,
šťastný osud mě zavál do Čáslavi, kde vojenskou
službu nám několika členům různých řehotí pří
jemnou, ano sladkou činí horlivost a obětavost
čáslavské duchovní správy, která všecky služby
Boží vykonává s takovým nadšením, že je zrovna
radost pobýti v chrámu Páně. Všecky slavnosti
jsou vypraveny s takovým posvátným zápalem!
Pan děkan závodí s velebným pánem v hlásání
slova Božího a vděčný lid za to piní chrám Páně.
28. února jsme zažili jednu z nejkrásnějších slav
ností. Byla toho dne výstava Nejsv. Svátosti. Již
v úterý večer bylo daleko přes 100 Ndí u sv.
zpovědí, ráno ve středu byla v 9 hodin slavná

tostí po chrámu Pámě zm účastenství vzlkého
množství členů Iratrstvz Nejsv. Sráce Páně. Ve
lebná Svátost vystavena byla na nádherně a hd
ně okrášleném velkém oháři. V záři světel, upro
střed spousty kvetoucích květin trůniž po celý
den milý Spasitel náš mezi námi a po celý den
byl předmětem tak zbožné úcty, že opravdu se
slzou v oku my vojáci-řeholníci děkovali jsme
Bohu za to, že je ješté tolik ctitelů Svátostného
Krista. Ovšem pan děkan o té slavnosti promlou
val. Po celý den konaly před Nejsv. Svátosti čest
nou stráž zbožné členky Bratrstva, k nimž se
připojovalo mnoho mužů i vojínů. I studenti měli
svou pobožnost. Slavnost byla skončena navečer
zpívanými 'itaniemi k Bož. Srdci Páňě a dojem
ným. odprošením Spasitele za všecky urážky.

Snad nikdy na tuto krásnou slavnost nezapome
neme. Z zelého srdce za ni děkujeme. — Vojín

Františkán. :
Čáslavské| rozmanitosti.© Nedostatek

mléka jest v poslední době příčinou mnohých
nářků mezi obecenstvem. Jaké jsou toho příčiny,
nelze říci se vší určitostí, ale jistě jednou z
prvých jest příkrý rozdíl mezi mlékem nezpraco
vaným a výrobky mléčnými. Mnozí hospodáři
zpracují proto čerstvé mléko na odstředivkách a
obecenstvu nezbude ničeho. Kromě toho jsou i

by ho odprodali. Tak na př. v jednom čáslavském
dvorci vypovězení byli všichri odběratelé, proto
že se bude krmiti — dvanáct prasat. Ovšem mlé

ně se to lépe vyplatí než prodej mléka čerstvého.
Ale čím má býti živo občanstvo, zvláště | třída
chudší, která jest takřka odkázána jedině na ká
vu? Od L března byly sice ceny mléka zvýšeny
na 40 h za I litr, nedostatek však tím odstraněn
nebyl, naopak ještě stoupá výše A přece jest v
městě tolik hospodářství a stav dojnic takřka ne
klesti Bylo by záhodno. aby porozumění pro ob
čanskou solidaritu od pouhých frází přešlo vet
skutek, opakem živí se jenom nespokojenost a
ostří se sociální protivy. — Hosté z výcho-.
du stávají se čím dále tím nesnesitelnějším bře
menem v městě i na venkově. V trhu na př. ne
lze pro ně ničeho koupiti, jednak tím, že vpravdě
uzavrou přístup ke zboží a pak, že podávají kaž
dou cenu za přinesené potraviny. Na venku pak
skoupi kde co. Široko daleko kolem Čáslavě ne
lze pro ně koupiti anl jediného předmětu denní vý
živy. Venkované na otázku, možno-li dostati tu
neb onu potravinu, odbývají přímo každého vý
rokem: »Vy nám to nezaplatíte beztoho jako ti..
Pro vás nemáme ničeho« atd. Nyní pak mnohé
rodiny východních hostů stěhují se z venkova do

chudým rodinání nemalou starost. Není divu, že
vzrůstá tím příslušným kruhům značná obtíž a k
dalekosállým otázkám jiným přibývá tkm nová

deže spáchány byly v minulých dnech na růz

nům příčinu k málo spravedlivé kritice o policii.
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byl na minimum a že i počet ponocných musil
býti z pochopitelných příčin snížen, jistě by sou
dili správněji. Nesmí se dávati vina pouze stráži,
ale také občanstvu samému. Jsou někteří lidé u
nás zvyklí stále staré pohodlnosti a bezstarostno
stl a nemohou pochopiti, že poměry se změnily a
Ze třeba všude a ve všem zavésti nové pořádky.
Byla také pronesena myšlenka, aby občanstvo
samo po příkladě jiných měst zřídído dobrovolnou
službu veřejnou dozírací. Myšlenka jistě dobrá,
ale na naše poměry takřka utopistická. Jeť u náz
velmi! mnoho kritiků, aje málo činovníků. Hlavní

sech počaly i u nás od 8. března za vojenské asi
stence. Občanstvo pochopí jistě, že jenom vážné
důvody přiměly úřady, aby s prohlídkami počaly
a proto půjde ustanoveným orgánům ve všem

nim komisařem

slavi
c. k. vyšší gymnasium v Čí

Ka

Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, příjímá zásnamg

ma nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a opatří | jiné.oenné papíry.

00000000000000c0
Různé zprávy.

Opravené názory o středoškolských mysli
telich. Stráium středověké (Hosofle od vydání
encykhky »Aeterní Patris« Lva XIII. ze dne 4
srpna 1879"značně přispělo k obnovení křesťanské.
filosofie. Jak profesor křesťanské filosofie na
theologické fakultě ve Vídní, Martin Grabman, v
kalze »Der Oegenwartswerth der geschichtlichen
Ertorschung | der | mittetaiterlichen| Philosophle<
praví, přispěly tyto studie k ocenění celého stře
dověku jakožto doby pohnutého a originelních
rysů nepostrádajícího života duševního jak ve fi-
losofil a theologiž tak v odborných vědách. V
ské filosofií se feví, jak fHosoficky vyškolení a
theologicky| interesovan!| duchové | středověku
zpracovávali nejrůznější problémy a jak v jejich:
tvůrčí prácí dnševní obsaženy jsou zárodky a po
čátky všech dnešních fiosofických discípiin. Vo

ky k empirické psychologii. Studim středověké
Ignoranci. | Dnes

Hartmann, Paulsen, Eucken, Diltbey atd. plší o
scholastice jak, než se v těchto kruzích psávalo
dříve. Studium středověké filosofie je nutné, má
me-li vůbec umět posoudit dobu novou a Rejno
vější. Odtud je konečně možno nasbírat mnoóho
kriterií pro třlosofické problámy dneška, — Na
prosto zpátečníickým stanoviskem ke středověké“
filosolii spokojilž se čeští realisté. Ačkoli měli ne
ustále v ústech studřom až ke kořenům pojmů,
místo pracného ale užitečného badání odbývali“
scholastíku a středověké myšlení vůbec pohbrdii

vými (rázemi. Pro ně byla »záležitostí odbytou«
ta stéra, která feprve na rozhodčí sond znalců
čekala. Fráze papouškováním se šířily dá) a dále,
až platil za většíhoučenceten, kterýpohodině
odbyl! středověk pohrdikvým gestem. než filosol,
který středověkoy dušt opravdově studoval. K
jakým omylům a přemetům taková pyšná igno

Ale hříšnézatemněníplatilo za pokrok a v po
hrobcích realistické strany spisovatelé vypomá
hají st zastaratými frázemi dále, jako by chtěli"

lejší než nejjasnějšíosvěta.
Pocty z odkazu dra. Fr. Riegra. Jako horli

Tomáš Bláha ve Vídní poctu 1000 K. Rovněž 1000
K uděleno faráři Ludvíku Seyvalterovt v Praze

Moravská agrární a průmyslová baska v Brač
vykazuje koncem měsíce února 1917 stav vkladů
obnosem K 88,266.555.14. :

České primyslové banky dne 6. t m. schválená
rozvaha za rok 1916 vykazuje včetně přenosu z
r. 1915 po srážce výloh správních, dání a odpisů
čístý zisk K 2,564.900.22 (plus 768.735.30). Usae

|

|

budou nalezeny, slouží přece k blahu vojska a
všeho občanstva a tím k ztroskotání | nepřátel
ských plánů vyhladovovacích. Okres náš, který
stojí co do loyality na předním místě, osvědčí Ji
stě znova svou dobrou pověst. — Dar. Pan c. k.
dvorní rada K. Vojáček věnoval z prostředků po
ruce jsoucích 50 K konferenci sv. Vincence k roz
dělení mezí chudé její ošetřovance. Zapiať Běh!
— Jmenování. Vsdp. pap. prelát Msgre K.
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J. Excel. nejdp. biskupem Doubravou ordinariát

bude dne 22. března, aby po dotacích fondů roz
dílena byladividenda 5proo. proti 4proc. loná

veden byl na nový účet.
. Vyušíy želvích vajec. Ve velikých řekách

ihioamerckých žije v ohrormmém množství
téměř metr dlouhá želva, již domorodci na
zývají »arran«<. Vejce těchto želv, jichž na
souši loudaví tito tvorové statisíce Snesou
rok co rok na ostrovech, jsou důležitou po
travinou :( rodců. Vyrábí se též z jich
žloutku jasný a výborný olej. Předpříchodem
Jesuitů sbírali domorodci vejce napořád,což
bylo by ovšem záhy vedlo k vyhubent to
hoto druhu želvy, ač se rozmmožuje velice
rychle. Jesuité však nedopouštěli, aby byl
celý. břeh rozryt, nýbrž ponechali větší část
míst, kde želvy vejce snášely, nedotkmtými
a. zavedli více systematičnosti ve »skfíznic
vajec, čímž bylo také do značné míry zabrá
něno tomu, co se dříve pravidelně stávalo —
zničení vajec, jichž dříve celá třetina bývalé
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VYHLÁŠSSKA.
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Devatenáciá řádná

valná hromada akcionářů
České průmyslové banky

konati se bude

dne 22. března 1917o 10. hodině dopolední
v zasedací síni Obchodní a živnost. komory

v Praze. |
oCCCCC

1. Zpráva výroční a účetní za rok 1916.
2. Zpráva roevidujícího výboru.
3. Návrh, jak naložiti s čistým ziskam.
4. Návrh na určení odměny revisorům.
5, Volba čtyř členů správní rady.
8. Volba rovidujícího výbotu na rok 1917.

Páni akcionáři, hodlajicí valné hromady se zúčastniti, nechf ve smyslu SS 46. a 47.
stanov akcie s kupony k hlasování potřebné, nebo stvrzení, že akcie ty s kupony mají
u banky deponovány, nejdéle do 13. března 1917 uloží v úředních hodinách u hlavní
pokladny banky, její expositur v Praze VII. (Holešovice), v Přaze VIlI. (Libeň), naKrál.
Vinohradech a v Žižkově, nebo její Hliálek v MI. Boleslavi, v Brně, v Domažlicích,
v Hodoníně, v Uher. Hradišti, na Kladně, v Krakově, v Kutné Hoře, v Lounech, v Lublani,
v Náchodě, v Opavě, v Přerově, v Příbraíni, v Rakovníku, v Roudnici n. L., ve Vyškově
a ve Vídni, jakož i u tamních expositur ve IV., VII a XX. okrese, načež se jim vydá
stvrzenka, opravňující k účasti při valné hromadě.

V PRAZE, dne 6. března 1917.

Správní rada.

Odstupující členové správní rady, jakož i revidujícího výboru mohou dle $ 29. resp.
52. stnov znovu býti volení.



Průběh války.
Bojiště východíň. 'Na tomto bojišti

není dosud význačnějších událostí. Na

sedpikradokých hrahlclok v $ idobyli naši pohramiční výšiny Magyářoše,
při čemž zajato na 1000 Rusů a ukořísténo
17 strojních pušek a několik praků. Na

Narajovce podnikli madi zdařilé výpady.
Na Velyni oživila bitevní činnost. U sku
piny Mackonsemovy nic nového.

Na italském bojišti byla čilejší dělo
střelba a letecká činnost především na
Krasské planině a v údolí Vipavy.

Na západním bojišti bylo živě bojo
váno na Ancre mezi Avre a Oisou zá.
padně od Soissonsu, v Champagní a na
obou stranách Mosy. Jižně od Arrasu vy
padli prudce Angličané; útoky anglické a
francouzské byly prý vesměs odražemy.

Na Balkáně na macedonské frontě
bojovalo ge mezi jezery Oehridou a Pres
bou a dne 12. t. rn. eskadra našich hydro
planů hodila na Valonu několik pum.

Válka ponorková doléhá prý těžce na
zásobování samé Anglie, na spojení Anglie
s Prancil, mezi Anglií n Skandinavil pře
stala prý paroplavba úplně, ponorky obje
vily se už.i v Lodickém oceánu. — Proti
zastřené ponorkové .vélee přotestuje také
americký stát Chile.

Americká vláda nařídila už, aby o
zbrojené lodi.pluly. do všesh přístavů ově
ta, aniž by so staraly o německé uzavření
vody anebo jiné překážky, ješ by omezo
valy ebehodní srobcdu Spojených Států.
President Wilson jest prý oprévněn bez
povolení koagresu -ozbrojiti obchodní loď
pivo. Přes to president nemá v úmyslu vy
povědět válku. — Zahraniční úřad washing

še Spojené Státy nčíní zódpověda
xiekýho presidentaCarrapsa za to, budouli
mítiu sěmecké pokosy o vyvolání

-nepokojů v pohravijním nebo v petrolejo
vém Území. -« 

Nepokoje v Rusku. Následkem ne
dostatku potravin, zvláště ehleba, došlo
v maohých městech k četným protestům,
amoi ke krvavým srážkám. Obtíže se zá
sobováním hlavního města způsobily obavy
v obyvatelstvu, které ze strachu počalo
násilím zmocňovat se chleba. Obětí z kr
vavých srážek v Petrohradě jest už na 400.
Vládní kruhy se obávají, že nepokoje pe
trohradeké jsou jenom předehrou. vážněj

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

a + ee

ších událostí, ježto také na venkově nastal

nedostatek. V Petrohradě,loskrě a Oděse
přla*Múžžaveďenavojdas„n"raské říšské radě předsedaválečného

výbdné brůíýklového Bróvbrodide:dě:
čil na vládu. Pravil, že tak, jak je nyní
země a vojsko potřebami životními záso
bováno, musí válka skomčiti pro Rusko
katastrofou. Obilí leží na želenničníeh sta
nicfeh a nedopravuje se dál, v Sibiři jsou
tak obrovské zásoby obilí, že jim hrozí
hniloba. Země trpí medustatkem topiva,
mnoho mlýnů musí z medostatku paliva
zastaviti práci, nedostává so osvětlení atd.

Politický přehled.
Conrad z Hótzendorfu o Rakousko

Uhersku. Polní maršálek Conrad z Hótzen
dorfu prohlásil, že Rakousko-Uhersko není
sídlem vládnoucího národa, naopak je vla
stí všech národností, které ho obývají, a
válka ukázala, že se tento důkaz naprosto
podařil. Stranicko-politieké spory v dobách
míru měly ráz ryze vnitropolitický. To je
dobrá odpověď na štvaní některých ztře
štěnců z německého tábora.

Odpověď hr. Clam-Martinice. U příle
žitosti přijetí ukrajinské deputace 10. t. m.
prohlásil ministerský předseda hr. Clam
Martinic, že dalekcsáhlé národnostní poža
davky musily by býti dříve projednány a
připraveny, což však v nynějším okamžiku
mení mošno. Pokud se týče zvláštního po
stavení Haliče, jež ukrajinské sněmovní
zastoupení potírá, dá se vláda výbradně
Mditi státními zájmy. Hr. Clam-Martinie
manovo přislíbil brzké ovolání říšské rady.

4 m. ujistil, še- již vzbledem k tomu, že
mandáty poslaneckévyprší v červenci£ r.,
ssolá parlament tak časně, sby mohl zdo
lati veliké úkoly. Rrzké avolání říšské rady
přislíbil br. Clam-Martinic také dne 2. břez
na ma poradě o nulné státní pomoci pro
obžiru nejširších vratev lidu rakouského.

Společaů vyživovací rada. V uherské
eoněmovně vysvětlil br. Tisza. še nově zří.
zená společná vyživovací rada jest úřadem
rázu informativního, jenž se má atarati
o výživovací otásky obou států mocnářství,
aby byl zjednán úzký styk mezi rakouskou
a uherskou vládou a na druhé straně se
správou vojenskou v otázkách vyživova
oleh. Společná vyživovací rada nemá žád
ného vlastního okruhu působnosti a nečiní
žádných usnesení a jest v ní zastoupena

Da

každá organisace, která může dáti pro
spěšné informace.
: řěmeckém souračenství nastala
roztržka. Předseda německo-nacionálsího
ovazu fe.Grose- vzdal se své hodnosti pro
rozmíšky s křest. sociály, protože tito, ne
dohodnuvše se dříve s německo-márodním
svazem, vyzvali předsedu posl. sněmovny
dr. Bylvestra, aby evolal poradu zástupeň
všech stran o svelání říšské rady. — »Rgi
chenberger Zeitunge uvédí, že otázka svo
lání říšské rady vyvolala v kruzích ně
meckých poslanců veliké rozpory názorů.
Křesť. soeiálové, zřekauvše se provedení
známých »předpokladů«,odsuzují německo
nacionální svaz z vůdělho místa němécké
politiky ve prospěch svojí strany A: dabí
zejí politiee vlády svůj program, v němž
je prý z oněch předpokladů pouze prove
dení opravy jednacího řádu poslanecké
sněmovny a německé státní řeči,

V chorvatském sněmu rokovali o po
daných třech adresách, v nichž se Chorvati
dovolávají věrnosti a těžkých ztrát: jež
přinesli na oltář monarchie a pak siav
nostně proklamují požadavky chorvátského
národa, žádajíce za jeho sjednocení. Adresa
většiny žádá za splnění tobuto požadávku
v rámci státní jednoty koruny svatoštěpán
ské, omezujíc svůj požadavekna: přípojení
Bosny a Hercegoviny a Dalmacie, kdežto
oposiee útočí příkřeproti duzlismů a Sádá
spojení všech zemí, obydlených Chorvaty
a Slovinci, v jednotném óamostatném útva
ru pod žezlemHabsburků. 1.

irská otázka projednávánabyla zase
v dolní sněmovně anglické 7. t. mn. Střana

vedení homerule poukazujíc na to, Žese tím
posíli postavení spojenců, pokud jdé žá
dost -za uznánístejných práv molých ná
rodů. Ministerský předseda LloydAeorge

ky irské. Nacionalisté rostrpěení odešli ze
sněmovny. - 5.. o

Rumuni před válkou odvozovali hrdě svůj
původ od stařých Římanů.Jest ovšem otáz
ka, zdali by takový rod opravňovai k zvlášt
ní hrdesti. Když totiž' Řírmáně rozšířili své
vojenské. a politické akce na: půdu dnešního
Rumunska, nacházeli se v zmačném mravním
úpadku, takže »barbařic silou a charakterent

ad ně vynikali. Ale pohádka rumunská: do
hořívá, Přední učenci, uváživše pilně všecky

x

TELEFON ČÍSLO 83

KRÁLOVÉHRADECKÁ BANKOVNÍ JEDNOTA
V HRADCI KRALOVE ADALBERTINUM
PROVÁDÍ VEŠKERÉ OBCHODY BANKOVNÍ A SMĚNÁRENSKÉ ZA PODMÍNEK NEJVÝHODNĚJŠÍCH - ESKONT SMĚ

MEK- PŘIJÍMÁ VKLADYNA ÚROK 4“ A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BEZ JAKÉHOKOLIVOMEZENÍ - SLO,p LÍSTKYPOŠTOVNÍSPOŘITELNYZDARMA 7

VELKOOBCHOD HHLÍM, KOKSEM A CEMENTEM
ŽÍROVÝ ÚČET U RAKOUSKO-UHBRSKÉ BANKY
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skýtejí

okolnosti -a zvláště vlastnosti lidové mluvy :
rumunské, dospívají k přesvědčení, že Ru-;
imuní jsou vlastně pořímštěnými Slovany. V;
rumunštině -nachází se plno Starobulharských
slov, i slova románská, pokud se v rumunšti
ně nacházejí, vyslovují se po bulharsku. Dne
šní spisovný jazyk jest umělým výtvorem,;
který se objevil teprve před 40 lety. V lido
vé mluvě však naproti 2500 latinským koře
nům se shledává 6300 kořenů slovanských
anebo jiného původu. — V Italii se- přibírá k
výrobě střeliva již i školní mládež. Na zkou
šku zapřaženo předem do práce 400 dívek.
Nyní pak státní vicesekretář DaMolio snaží
se povolati k dílu 15.000 děvčat u věku 10
až 12 Jet. — V Praze při odhadu počtu oby
vatelstva na 454.000duší týdenní výkaz sta
tistické kanceláře městské uvádí, že ve
dnech od 25. února do 3. března narodilo se
v Praze a na předměstích 132 dětí a zemřelo
232 osob. — V polském Sosnovci v minulých

den řečník vybídl, aby za úřední jazyk měst
ské správy byl přijat židovský žargon, Ten
to návrh byl přijat s velice nadšeným potle
skem. — Ve Varšavě konáno přelíčení se
dvěma osobami, obžalovanými z krádeže.
Novinkou ru bylo, že obviněné hájila advo
kátka dr. Birkenhetmová, — Jak se tedy ko
nečně má vyslovovati jméno proslulého pol
ského komponisty Chop'na? O tom psány ú
vahy s tak důležitu tváří, jakoby šlo © po
jmenování celého národa. Nyní konečně ude
řil na pravou strunu badatet Hoesick. Ten
dokázal Chopinův polský původ i se strany
otcovy. Praděd se jmenoval Mikuláš Szop,
který se přestěhoval do Nancy a zřídil si
tam spolu s Janem Kowalským obchod ví
nem. Oba si dali na svou firmu jména po

FEUILLETON.
italsky a anglicky.

Poněvadž u nadpisu nestojí »snadno a
rychle«, netřeba milému čtenáři obávati se,
že místo feuiletonistické causerie následovati
bude nudná mluvnická rozprava.

Z jihu i severu útočí na nás dva národové,
rozdílní jak svojí polohou tak i povahou. My
mak chceme ukázati, že veškerý jejich ná
rodnostní rozdíl jeví se jasně již i v jejich

ního ducha a tudíž neliistější známkou národ
mosti. A proto jak dva národové různí se
svojí národní povahou, projevuje se nezbyt
ně tato různost i v duchu jazyka. | Jazyk je
meč, praví se, nuže pohleďme, jak tyto dva
na nás vyplazené — chci říci: vytasené me
če vypadal.

Románská italština liší se od germánské
angličíny tak. jak rozdílné je hluboké modré
nebe italské od šedých oblak nad britskými

-„mihami. Povstata původně ze staré latiny,
avšak hrany koncovek se obrousily jako ob
tázky v bystřinách a tak se nyní chválí na
Halštině zvláštní měkkost, jÍž nevyrovná se
%Zádnářeč jiná. V angličině počítá se 19 sou
hlásek na 10 samohlásek, v italštině pouze 11

' francouzštěná: Ferrand a Chopin, Vnuk to

Lhoto Szopa vrátil se do Polska, kdež pojal
( za manželku šlechtičnu ©Krzyzanowskou. Z

| tohoto manželství se zrodil Bedřich Chopin,
; známý skladatel, který by se měl psáti >Szo
, pen«. —. Dr. Kramář a dr. Rašín převezeni

byli do Móllersdorfu; jejich soudruzi do Ko
márna. — V kavárnách místo kostek cukru
budé po 20. březnu podáván ke kávě a čaji
cukerin. -- Vídeňský zpěvácký spolek >Lu

| mfre uspořádá 15. dubna hudební slavnost
ve dvoraně koncertního domu. — Ve pro

| spěch chovancův a válečných sirotkův Asylu
| Milostného Jezulátka bude uspořádán v praž
| ském Rudolfinu 24. března koncert. Účinko
' vaii budou umělci vesměs prvotřídní. — V

Horní Bříze v okresu plzeňském vypátrána
, nová ložiska kamenného uhlí; shledáno, že

| dolování v těch místech bude výňosné. —Při universitě varšavské se konají přípravné
práce k otevření fakulty bohoslovecké. —
Cizozemských novin bylo před válkou ob

| Jednáváno poštou 65.254 čísel za roční před
| Platné 1,504.165 K. V druhém válečném roce
| klesl tento počet na 49.081 čísel za 1,290.741
| K. Celá třetína z uvedeného počtu připadá
| na Čechy. Jedná se tu ovšem hlavně o do
| voz zahraničních časopisů německých. — K
| obrovskému převratu v hvězdné říši došlo

v Souhvězdí Persea. Objevila se tam totiž
nová hvězda, což rozhodně bylo provázeno
velikými katastrofami. Vedle této hvězdy se
také objevila nová mlhovina. Ke katastrofě
došlo již asi před sto lety, neboť tak dlouho
trvá cesta paprsků z oné dálky na naši pla
netu. Nová hvězda měla s počátku žár tak
obrovský, že její svit překonal i Siria. Ale
světlost v jednom roce značně poklesla. Ja
ké hrozné zjevy se asi odehrály! Na štěstí

čině: sawkwvard< (2 samohlásky, 5 souhlá
sek), »wrighte (1 samohláska, 5 souhlásek),
»wrongness« (2 samohlásky, 7 souhlásek)
atd, jsou v italštině nemožnosti. Zvláštní zá
libu má italština v písmeně >i«. Bohatost ča

Italské gramatiky vykazují na půl páta sta
časoslov nepravidelných, anglické sotva dvě
stě. Velikou zvláštnosti jest charakteristické
zdrobňování koncovek podstatných jmen;
takovou bohatostí těchto tvarů může se těto
řeči vyrovnati poněkud španělština. Naše slo
vo >kniha, knížka. knížečka« může italština
na příklad vyjádřiti takto: »libro, libretto,
librino, librettaccio, librettuccio, lbrettucci
accio, librettmo, | libruccio, | librucelaccio,
libriccino, libercolo, libercoletto, libercoluce!o,
Hbercolettuccio, libercolettucciaccio, libercolu
ceiaccio, libricciattolo«! Na vystižení těchto
zdrobnělých výrazů renajdeme v žádné řeči
ani s dostatek přídavných jmen. Charakteri
stické jest také pro tuto řeč smavého jihu, že
pro vážné pojmy zadumaného severu nemá
vlastních výrazů. >Stesk, bolnomyslnost, do
movina« a pod. vyjadřují se slovy přijatými;
za to ovšem chová hojnost slov svému du
chu vlastních, jež vystihujeme pouze opsá
ním pojmu. Již pouhý pohled na několik ital
ských řádků vás překvapí; kromě několika
předložek (in, per, con, non) vidíte, že každé

od naší země tolikdaleko a daleko! — Di
8. března zemřel v Charlottenburgu prosí
lý hr. Zeppelin, který vynalez) řiditehn:
vzducholoď, Nerodil se r. 1838 v Kostnici.
1858 bojoval v Americe ve vojsku Lincoli
vě, r. 1870 proti Francouzům. R. 1890 vsto
pil do výslužby jako generál První vzd
choloď sestrojil r. 1905. — Některé květy
nejbližším sousedství se nesnesou. Na 4
reseda v téže sklenici s růží rychle vad:
Ale i některá dřeva vedou vzájemně tich
zhoubný boj. Položíme-li dřevo cypřišové
cedrové nebo na ořechové, nastává hnilot
která se přeruší ihned, jákmile se dřeva d:
zvláště. Tyto zjevy ovšem jsou pro umťě
truhlářství velice důležité. — Poručík nors
armády Andersen objevil způsob, jakým-|
bylo jedinému muži spolehlivě mířiti řa:
děl na veliké vzdálenosti. Pozorovatel by
pomoci elektrického proudu reguloval sm
dělových jícnů. —- Vídeňský lékař dr. Fel
mann prý objevil znamenitý prostředek
vyléčení kloubového reumatismu. UŽi s
spěchem kombinace injekce mlékové a sa
cilové. — Někteří redaktoři soc. demokra
ckého »Vorwůrtsu< ozývat se proti náhlý
a zásadním změnám programu strany. '
střední vedení je za to propustilo. Žurnali:
ti hleděli vymoci-zaplacení služného žalob«
ale zemský soud pruskýjejích žalobu zam!
— Na pobřeží španělském zuřila tak straš
bouře, že sedm velkých fodí na rejdě (
braltarské bylo zničeno. — R. 1925 bud
Chorvati oslavovati tisícileté výročí kor
novace prvního chorvatského krále Tanisl
va; v prvé řadě postaví se pamětní chrám
hospic v Duvnu v Bosně. — Socialistici
sjezd ze státň čtyřdohody, který měl bi
konán tento měsíc v Paříži byl odročen.

jméno podstatné, každé přídavné, každé č
soslovo v každém tvaru a v každém ča
končí vždycky — samobláskou! Té zvlá!
nosti nemá ovšem žádná řeč. Proto pro Sv!
měkkost nazývána jes: italština právem ře
hudební, neboť jest k zpěvu nejvhodnější.

Odebeřme se nyní neutrálními zeměmi |
sever; nevezouce s sebou žádného kontr
bandu. nemusíme se obávati nebezpečí. Ye

Nad mluvnici anghčiny nemůže býti a n
ní mluvnice jednodušší! Podstatné jméno
nikdy nemění v žádném pádě, pouze množ
číslo označuje se koncovkou >s«. U přída
ného jména jest jednoduchost ještě vět
nemění se ani v pádě ani v rodě ani v čísi
má tedy pouze jeden tvar. I časoslovo je
takřka beze změny; jeden tvar je stejný p!
všechny osoby času přítomného, Jeden tv:
rovněž pro všechny osoby doby minulé, Č
soslovo anglické vůbec má jen tři tvar
tvar času přítomného, minulého a příčes
Jaká to jednoduchost, vzpomeneme-li si !
velikou bohatost (a tudíž i obtfžnost) čas
slovných tvarů latiny, řečtiny, češtiny. Kol
Je tu časů. kofik osob, kolik časoslovnýc
tříd, kolik tedy různých koncovek! Bylo b
zajímavé, sestaviti jejich součet. Praktično:
angličiny vysvítá i z toho, že jedno slov
slouží dvěma i třem mluvnickým způsobůn
na příklad slovo »nařrow« je podstatný!



| ssoersek států došlo-k odřeknatťúčasti, dojných nemohlo býti pozvání zasláno. Zkrát
ka dle všech známek veliký projekt skonči!

fiaskem.m ——

Ozval se německý hlas, že národ český
byl a jest husitský, nechť so prý hledí zatem
niti jeho minulost jakkoli, Některé české |
sty s velikou radostí si slova ia ocitovali.
To je právě výmluvným důkazem, jak Fbe
rální Češi sami na předním místě mají povin
nost o české minulosti důkladně se poučovati
£ knih opravdu vážných. Pak by netořko

-nepotřebovali čerpati vlastenecké afekty z
úsudku lidí národnosti jiné, ale dovedli by ta
ké odmítnouti zřejmé nesprávnosti.

Jestliže hlavní osnova husitství se spřádá
2 protikřesťanských hesel budování Huso

Vvých pomníků a ze slavností pořádaných na
| pozlobení farářův, pak by ovšem značná část
našeho národa byla husitskou. Takové hu
sitské projevy však jsou výhradně negativ
ní a tedy velice pohodlné. Kdo k některé
tdei Ine upřímně a vroucně, snaží se také u
platniti její kladné a prospěšné hodnoty. Nu
že, tažme se, jak hledí novohusité vtěliti ve
veliké činy starohusitský program.

Otázku starohusitského učení a usilování
pokládá za jednoduchoujen .ten, kdo jí dů
kladně neprostudoval.

Má platit za vzor husitské nauky to, co
hlásali Hus s Jakoubkem že Stříbra? Pokud
se tito mužové lišili ve svém nazírání od cír
kve katolické, přijímali své zvláštnosti z Vi
klefa, který propadl na soudě uvážhvých u
čencův anglických a francouzských | zcela.
Blouznivé a tvrdošíjné hlásání příchodu Anti
kristova, které vedlo k tak žalostnému zate
mněnímyslí zvláště v jižních Čechách, roz
hodně žádný novohusita do svých dogmat
nezařadí.

Po smrti Husově program novotářů pro
-dělával veliké změny. Ty zvláštnosti, za kte
ré Hus byl upálen, byly odmítnuty; zato
však vymyšleny úchylky nové. Tedy nové
husitství; ale jak se držeti aspoň tohoto?
Vždyť změna zásad prozrazovala | velikou
roztříštěnost. Pražský bezohledný despota
Jan Želivský věřil jinak než stoupenci Pří
bramovi. Orebité představovali větší radi
kály než mírní kališníci. Nejradikálnější sek
tou byli Táboři; tato lidová sekta šlapala v
prach ta dogmata, která Hus prohlašoval za
nejužitečnější duševní poklady. Přední the
ologickou autoritou Táborům nebyl Hus, ný
brž anglický viklefista Petr Payne; tento
mistr byt z Anglie pro své bhidařství vypu
zen, ale Táboři ho přijali s otevřenou náručí.
Ačkoli Payne do smrti se nenaučil česky ob
stojně mluviti, platil u Táborů za povolaněj
(0, -2

jménem, znamená súžina«, je dále i přídav
ným, znamená >úzký« a konečně i časoslo
vem »úžiti se, úzkým činiti«,

Někdy totéž slovo je i příslovcem!| Tu
pak ovšem připadá nám každé slovo jako
ztrmulé. Naproti zjemmělé, propracované ital
štině zdá se nám angličina jako z hruba širo
činou tesaná; mohli bychom řící: italština je
řezbářská práce, angličina pak přesná tesař
ská vazba.

Je-h mluvnice anglická | nejjednodušší,
pak za to výslovnost anglická je nejobtíž
nější, Jsou sice pravidla výslovnosti, ale vý
jimek je často více než pravidelnosti. Samo
hlásky anglické jsou pravé žonglérky, dove
dou tančit a skákat a měnit se, až se hlava
z toho zatočí. Význačná jest anekdota: Při
šel kdosi do Angle, jmenoval se Abel; vyslo
vovali jeho jméno >Eblc; psal se tedy Ebl;
tu vyslovovali >Ible; podepisovat se tedy
Tbl; čtli opět >Aibl<; | začal psáti se Aibl,
vyslovovali zase »Ebl«; viděl tudíž, že jeho
jméno Abel jest Angličanu nevyslovitelné.

S počátku je vám výslovnost mnohého
slovu směšná; jediná to asi řeč, jejíž učení
doprovázíte smíchem. Vulgárním vtipem je
to vystiženo: >Kbelřík«se píše a »škopfček«
vysloví! Tak nezbývá, leč zapamatovati si
slova tak, jak vám je dobrý učitel angličiny
vyslovuje.

|

osobní přátelé Husov'; m.stří kališní byli ta
ké od Táborů pronásledování nemilosrdně.
Má snad tedy táborství, které tolik hříchů se
napáchalo na české kultuřea svobodě,platiti
za vzor moderním liberálům? ©Vždyť sám

děl, jak -prapodivně, nedůsledně a hodně vy

msty Boží«.
Táboři již před lipanskou katastrofou tvo

ři mezi husity menšinu; ztráceli rychle dů
věru i mezi spoluvěrci svou vyděračskou
taktikou, takže prořídlé své voje rychle do
plňovali celými houfy cizích kořistníků. Ač
koli po prvé válce husitské situace nejčet
nější strany kališné činila dojem velikého
zklamání, prostý lid se nehýbal, aby poskytl
novou oporu úpadkovému Táboru. A tak na
konec sami husité z kořene vyvrátili sveře
pou sílu Táboru fysickou přemocí.

Že Tábor neplatil české zbožné duši za
ideální baštu křesťanské víry, patrno Jasně
ze vzniku jednoty Českobratrské. Ta vznikla
brzy po válce a cítila odpor jak k Táborům
tak kališníkům. Neivětší hříchy vyčítala Tá

A což kališníci? Ti se lišili od katolíků
po ustálení své nauky výhradně přijímáním
pod obojí, podáváním Eucharistie nemluvňa
"tům a prohlašováním Jana Husa za světce.
Uznávalí všech sedm svátostí. Kdo by se

není svátostným tělem Kristovým, bez dlou
hých řečí byl by od kališníků upálen jako
»Pikart«. Pro »pikartstvíe« byla v Čechách i

dařů. Když neměli kališníci v Čechách bisku
pa v zemi, prosili vehce uctivě biskupy ital
ské a jiné cizí, aby jim jejich kanď'dáty na
kněze světili. Po celé století deputace husit
ské církve chodily do Říma k papeži anebo

uznání za věrné syny církve obecné — | se
svými věroučnými odchylkami. Katofřcké
preláty vítávalí husité v Praze s velikou pom
pou. Sám vrchní správce husitské církve Ro
kycana 40 Jet se namáhal, aby mu Řím do
pomohl k arcibiskupskému stvici. | Nechtěli
založiti zvláštní církve národní. Volíl si —
s výjimkou Jiřího z Poděbrad — vesměs na
novníky katolické. Tíhnou snad nynější Hbe
rálové k zmíněným positivním složkám pro
gramu husitského, jak se utvářet pod vede
ním Rokycanovým? Vždyť se o ta novohu
sité ani jednou ve století XIX. a nynějším vů
bec nepokusili Ba nechtějí ani o těchto klad
ných snahách starého husitstva čísti. A což
ta starohusitská morálka? Kdo v minulých
letech poukazoval na to, jak by se měly zre
formovat ve smyslu starých husitů zábavy
mládeže, literatura, názory o bohoslužbách.
školní výchově anebo manželství, hned byl
om

Co vás konečně zvláště překvapí u stro
hých forem angličiny, jest bohatost rýmů!
Přirozeně. Rým je vlastně zvuk; vyslovuje
te-li všechny hlásky jasně, pak rýmem mo
hou býti pouze slova s týmiž takřka hláska
m. Je-li výslovnost poněkud neurčitější, pak
mohou se rýmovati i slova, jež na pohled se
od sebe naprosto liší. Tak tomu u angličiny.
Na příklad: hour, power; (dod, bestowed;
alone, disown; true, you atd., to vše jsou
velmi pěkné rýmy. Co řeknete těmto: high,
eye; ewer, pour? Vysloví se: haj, aj; jur,
jur; tento poslední je zvlášť pěkný, zní
zcela stejně, ač slova se sobě ani nepodobají.
Je to jako ironie, řeč chudá na ohýbání, vy
niká bohatostí rýmů!

Ale hrdé sebevědomí Albionu projevuje
Brit i svou řečí. Své »já« píše vždycky a

všude velkou písmenou: >I«. (Vyslovuje sesale.
Linguisté určují dle vnitřní povahy, k če

mu každá řeč by se asi nejvhodněji hodila.
O angličině dí se, že prý ke klení, italština
k modlení. To se právě oběma našim nepřá
telm k jejich válečným nezdarům hodí, An
gličan může tudíž ve své mateřštině ze zlosti
klít a Ital z úzkosti se modlit! ©

A. V. Chodovický.

„s
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zasypán: hustýnr deštěm ostrých siřel od
těch, ktefl vybírali na pomník Husův.

Rovněž na velikén: omylu jsou ti, kteří
se domnívají, že husitskému programu 38
vyhoví dostatečně tuctovým vlastenčením.
Všecky husitské sekty zcela zřetelně kladly
největší důraz na náboženství. Který Čech
dejich víře odporoval, byl synem smrti, který
cizinec jim přisvědčil, byl přijat za přítele.
Tyto sekty vesměs také se pokoušely u
mocnou propagandu mezi národy cizími. Po
plenily korunní země daleko více než kraje.
zcela cizí. Činí snad svobodomystný Čech
doby přítomné reklamu takové taktice?

Úžasně málo by poděďil po husitech ten,
který bv je chtěl následovati výhradně v je
jich protikatolickém vzdoru. který ostatně.
byl velice nestálý a měnil čas od času svůj
charakter. Tu by se nalezly v našich ději
nách vzory daleko významnější a — dů
slednější.

Husité pronásledovali České bratry da
leko bezohlednějí než katolíci. Takového po

Českobratrská jednota nebyla pokračovánínt
husitství, nýbrž navpak živou výčitkou, vý“
mluvným protestem proti nezdařeným roz
běhům reformačním, k nimž došlo pod vlaj- ©
kou kališnou: Kdyby však nynější katolík měl
takové názory kuhurní. jaké se v Jednotě u
držovaly houževnatě, poskytoval by liberálům
nejvítanější příležitost k jadrným | výtkám.
Jejich morálka a sociologie jest v křiklavém
rozporu s názory moderních husitů. Čeští
bratří považovali za hříšné: ©obchodování,
tančení, všelikou parádu, činnost advokátní,
hostinskou, umění malířské a hudební. Duce
ta nedovolovali chodit na pastvu mládeži 0
bojího pohlaví pospolu. Průběhem doby v
všem slevováno z této přísnosti, ale pak již
také hynul český svéráz této sekty, k níž
se většína národa ani přidati nemohla, ne
měl-li český lid býti zcela udolán v silně roz
větvené konkurenci svěžím pokrokém ná
rodů jiných.

Tohle všecko má věděti každý Čech, ať
se hlásí ke straně kterékoliv. Kdo se snaží
zatemniti obraz české minulosti? Kaťolíci to
nejsou, ale lidé zcela jiní opatrnicky zakrý
vají před svými žáky skutečné české poměry
ve století XV. a XVI., jen aby se utaiilo, že
skutečného nynějšího dědice starohusitského
programu nenalezneš ani s Diogenovou sví
tilnou.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.
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Eskompt účtů a směnek.

Spravedinost všem!
Sami Němci horlivě volají po svolání par

lamentu. Ale některé jejich skupiny jakoby
nechtěly pozorovati, že právě svými žádost
mi parlamentní činnost oddatují; chtějí-li, aby
se jejich přehnaným požadavkům vyhovělo
bez cesty ústavní oktrojem, pak vlastně nad
právem a mocí parlamentu lámají hůt. O
všem před parlament s požadavkem jednot
né státní řeči by se šlo těžko, protože říšská
sněmovna by rozhodně takový návrh za
mítla. Právě v té okolnosti, že ony skupiny
vyhledávají pokoutní, mimořádné cesty k
splnění svých předpokladů, dobře se zrcadlí
jejich vlastní vědomí, že vyžadují něco pří
lišného, s čím ostatní národové v této říší
souhlasiti nemohou. Ale takové jednání také
prozrazuje, že jsou tací žadatelé za cenu
nadpráví ochotní obětovati i ústavnost říše.
A takové stanovisko nesvědčí o pokrokovém
nazírání; tím spíše nutno pronášeti výtky,
že této taktiky se užívá v době tolik po
hnuté, kdy má každý národ prakticky doka
zovati, pokud jsou opravdová jeho hesla o
rovnoprávnosti, politické volnosti a svobodě
národního sebeurčení.

Ať již kterákoli strana německá usiluje o
ztenčení dosavadních práv slovanských ná
rodů, nutno prohlásiti obecně, že národní o
tázky mezi obyvatelstvem, přinášejícímtak
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svorně | největší oběti pro blaho této říše,
musejí se luštiti přesně ia základě zásad kře
sťanských, A kdokoli takový základ zvolí,
k tomu se Slované přidruží na politickém
kolbšti věrně třebas i proti těm, kteří kře
sťanské smýšlení velebí, ale jednají proti €
vangelické spravedlnosti. Zdali pak také je
diný Němec by chtěl přinášeti veliké oběti a
krváceti proto, aby po válce nezadajná prá
va jeho národa byla ztenčena ve prospěch
požadavků spolubojujících národů jiných?

"Kdo chce čerpati bohaté zkušenosti z let
minulých, sezhává lehce, že by naprosto ne
znamenaly konec národní nesvornosti vnu
cená jednotná státní řeč a rozdělení Čech na
německé a české kraje. Vzplanul by zajisté
zápas ještě ohnivější. Ale křesťan ví, že po
válce bude potřebovati stát národního míru
jako soli, protože by politickou nesvorností
trpěly hospodářsky a kulturně svářící se ná
rody všecky. To jest správným míněním

, všech českých notabilit. A můžeme říci s po
vděkem., že české listy v debatě o uspořádá
ní národních věcí v naší zem? vedly si ve
směs důstojně, vyslovujíce požadavky, jež
směle podepsati může opravdový katolík
kteréhokoli národa. Proto také čeští katolíci
považují za přirozenou povinnost jíti v této
příčině 3ostatními stranami českými. Hájíme
rovnoprávnost a ústavnost, chceme předejíti
zbytečným“-a škodlivým svárům, usilujeme
ulehčití těžký úkol vládě. Jdeme jenv inten
cích vznešeného císaře, který slíbil ústav
nosti svoji podporu.

mann bat napsal: »Že by, ať již s kterékoli
strany vnucená státní řeč mohla vésti k
vnitřnímu míru, to si nemobu ani při nejlepší
vůli, předStaviti.« — Slovinská >Edinaste nyní
adresovala nacionálním šovinistům toto dů
razné připomenutí: »>Slovanév monarchii na
ší nebojují za: německo-maďarskou nadvlá
du. nebojují za rozčlánkování monarchie na

kraig a konečně ui za německý anebo maďarský státní iazyk. Bojují krvavě za dýna
stii a trůn, za vládu Habsburků. Zapamatujte
si to dobře: Za vládu Habsburků!«

Věru ,; naplňuje „podivem že »Grazer
Volksblatt« upomenul katolické kruhy neně
meckých národů, aby přiměřeným rozkladem
urovnaly cestu národní rovnoprávnosti. Vý
zva zcela zbytečná, protože se již stalo. Ale
takové nepomenutí mělo býti adresováno
zcela jinam. Jestliže se stoupenci »Reichs
postu« spojili v politickém rozběhu s naci
onálními radikály, jistě tak neučinili k uplat
nění zásad ryzího katolictví. Státní zákon o
rovnoprávnosti všech národů této říše Jest
zcela jasný. A komu leží blaho celého státu
na srdci opravdově, nesmí usilovati o poru
šení tak důležitého pilíře práva a vnitřního
pokoje. Český národ nemusí litovati nikdy
těch slov, která na obranu rovných práv ná
rodních v této válce napsal. A kdo si nechce
násilně před zrakem vytvářeti mlhu, musí
stanovisko naše pochváliti nejenom v zájmu
du českého, ale i v zájmu říše celé. Spra
vedlnost všem!

Kulturní jiskry.
„Ochrana mateřství. Strážkyně na ho“

landském nádraží Adriane Tijburgová —
s denním platem 35 centů! — stála v říjnu
minulého roku přad svým strážním dom
kem u Princenhage, ošekávajíc nákladní
vlak z Brody do Roosondalu, aby dala vý
stražný signál. V tom uslyší z domku

|
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prudký pláč dětský. Vbáhne horečně do
vnitř a našla překocenou kolébku s děckem.
Uklidnila chvatně dítě a rychle spěchá na
své místo. Ale zatím tu již byl nákladní
vlak, k výstražnému signálu nedošlo a lak
jakýsi vozka, který chtěl přejet koleje, byl
poněkud přejíšdějícím viakem odsunut.
Horšího ae nestalo nie. Železniční společ
nost potrestala železniční hlídačkuodnětím
jednodenní mzdy, zato zástupce spraved|
nosti »s ohledem na zvláštní okolnosticji
odsoudil — k osmidennímu vězení. »Zvlášt
ní okolnosti« — toť právě konflikt mezi
povinností matky a povoláním. Vždyť kdy
by prý dítě neplakalo, blídačka by zůstala
na svém místě. Při vyměření trestu uznal
soud i ty polehěující okolnosti, že Adriane

dbalá. paní..Ale je pozoruhodno, že goud
si také nedal otázky: 60 by se stalo, kdy
by paní Tilburgová nešla za pláčem svého
dítěte. Snad by dítě se udusilo na zemi,
snad by se srartelně zatím nastudilo na
kamenné podlaze, snad by už bylo jinak
mrtvo — a pak by stála táž hlídačka před

a třebas by byla asi osvobozena, nesla by
ve svém avědcmí trvale přízrak, že ona to
byla, která přivodila smrt vlastního dítěte.
Kolik tisíc takových případů denně zůstává
veřejnosti utajeno? Kolikráte platí se kr
vavě to,.že smí nebo, správněji řečeno,
musí matka jíti do práce, místo aby byla
tam, kde je její nejvlastnější místo? Kolik
pohromy je tím přinášeno celé příští ge
neraci širokých vralev, ochuzené o plnou
péči matěinu? To jsou stímy, které se vle
čou za dnešním hromadným zaměstnává.
ním vdaných žen a které se povlečoui po
válce, neboť buda opět úkolem žen nahra
di ty, kteři se nevrátí z pole, a — po
máhati na výdělku vlastním mužům, kteří
nepostačí hraditi výdaje rodin za zostře
ných hospodářských poměrů. -< Potud
píší dne 12. března »Nár. Listy«. Čo z toho
vysvítá? Že přehnaná emancipace a zapřa
hování žen k všelikó práci mužské jest
věcí velice povážlivou. Zůstane pravddu
nezyratnou, že pro společnost lidskou býde
nejlépe, jestliže ženě — jako dříve — po
skytne se co nejvíce času k řádné póši
o rodinu. V dorostu spočívá největší na
děje národa. Mzda mužova má býti všude
ve výši takové, aby mohl manžel uživiti
dobře celou rodinu, Pak dojdek častějším
sňatkům, patriarchální poměry rodinných
krbů se obnoví a ženy nebudou nucený při
vydělávati si takovým způsobem, který
rozhodně překáží jejich mateřským povin
mostem a jejich drobnému hospodářství
domásímu. Mluveno zde o ženě prosté.
Aje kolik inteligentních žen nalezlo i v těž
ce nabytém samostatném postavení oprav
dovou spokojenost? Virtuosky, úřednice,
vychovatelkyopouštějíčastorychle[ dobře
placená místa, náskytne-li se jim příležitost
k sňatku i s mužem majícím plat skrovný.
Tu jest ovšem otázka, přinesou-li si do

tvrdých povinností domácích jako ženy
prosté. Buď jak buď — ženě jest vykázán
pro blaho rodiny a celého národa — obecně
vzato — úkol poněkud jiný než mužům.
Mnohá emancipovaná dívka jen proto s po
výšeným čelem může mlůtiti o svěrací
kazajce všedního! života domácího a jen
proto na čas může nalézti povolání Jaho
dící jejímu vkusu,. žo jí„prostředky k vol
nějšímu rozběhu poskytla pečlivá, praco

Tetelou::48.
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vitá matka konservativní, Vě ko M
národa vůbec je podmíněnoAobrýmik
kami. Proto ochrana řádných matek, vě
nujielch se výchově dětí svědomitě, jest
všude velice žádoucí. :

Rozvodová horečka v Americe, >Usuzuj
te podle fakt a nikoli dle dohadů nebo před
sudků! Všecko nutno klásii pod pitevní no
žík experimentální vědyl« Tak jsme často
slýchali v letech minulých. Náhodou však.
právě bezohlední >nepřátelé pověr« ze zášti
proti církvi jednali a agitovali ve znamení ,
povětrných domněnek, bézpodstatnýchvý
myslů; nutili k své víře davy bezohledně, i
když zkušenost'usvědčovala jejich fráze z
křiklavých nesprávností. Vzpomeňme, s ja
kým úsilím volnomyšlenkáři a jinf radikálové
agitovali pro manželskou rozhiku v době,
kdy Francie a jiné země dávaly našemu. ná
rodu praktickou výšlednicí rozluky výstra
hu nejvýmluvnější,

Rozvodová horečka a přemrštěná eman
cipace se rozbujela nejvíce v Atmerice. Jaké
jsou tu následky? Samy >»Nár.Listy« dne 11.
března píší: »Je opravdu velice zajímavo,
seznati příčiny rozvodů, nálHédnoutido ža
lob a tím do rodinných tragedit, často tragi
komedií. Nedávno se v Novém Yorku projed
návala taková tragikomedie. O rozvod žádal
muž. V důvodech mezi jiným uvedl, -že bylo
mu vstávati ráno v 5 hodin a uvařiti snídaní
pro sebe. ženu a malé dítě. Když se nasní
dali, musel mýti nádobí a :uklid*t byt, potom
teprve smě! jít do práce. Když přišel domů,
musel jít nakoupit na pozdní oběd.-který mu
sel sám uvařit. Potom zase myl nádobí a je
ště musel zašívat punčochy. Teprve potom
si směl jehnouti s blahým vědomím, že uř
dost pracoval. Soudce jako muž svřele gitil
se žalobcem a uznal, že má dosti příčin, aby
žádal o rozvod. Emancipace žen nepřispěla
v Americe ani za mák k zlepšenípoměrů roz
vodových. Naopak, zdá se, že se poměry je
ště zhoršily. Sufražetky sice pomohly Wii
sonovi letos k vítězství,.ale jistě ma úkor
vlastního štěstí - rodinného. Pochopitelně.
Chodí- celé týdny agitowat a mluviti;.na
schůzích. nemohou se starati © domácnost.
V Brooklynu dala jedna sufražetka svého
muže dvakrát zatknouti. protože jí přerušo
val volební řeč upomínáním aby mu šla u
vařit oběd. Potom se nelze divit, že za. těch
to poměrů se nechce mužům do ženitby. Po
dle statistiky je v Americe přes 17 m'tlonů
mladších i starších starých mládenců, kteří
dali přednost samotě před neklidným přísta
vem manželským.« 1.

Tu ovšem neodbytně dottrá otázka. jak se
utváří při tolik rozvrácených poměrech -ro
dinných budoucnost národa. Jest tohle cesta
k získání četného, zdravého a charakterního
dorostu? — Náš český národ zajisté není
příliš veliký, úbytek -každé dušezde padá.sti
ně na váhu. Jest tudíž dovoleno svědomitým
vlastencům připojiti se k masopustnímu. reji
národů mnohem mocnějších a lehkomyslnými
přemodernisovanými pokusy šířit rakovinu a
promrhávat sílu českého živlu? „Jestliže o
záchranu českého dorostu se -stará Ústřední
Matice Školská. neporušený krb rodinný Je
záchranou ještě bezpečnější. ,

-Proč nepřejí si francouzské :ženy dětí.
Maurice de Walesse píše v pařížském Jour
nálu«: Včerejšího dhe jel' jsem se čtyřmi
mladými.: válečným: sňatkem: oddanými dá
mami podzemní draltou. Hovořil jsme:n ton.
jak počet obyvatelstva Francie !o celé měli
ony se zmenšuje a že nejen ztráty na bojišti,



oproti 604.000 v r. 1913 — je toho vinen. Po
válce nebude míti Francie o nic více obyva
telstva než v dobách druhého císařství, je

"tedy padesát let ztraceno. Ony čtyři mladé
dámy uziávaly, že Francie potřebuje sku
tečně dětí. >Ale«, minila Renée, černovláska
s profilem Řekyně, »vždyť přece nemůžeme
být všechny kojnými. | Chceme se -přece i
duševně pro něco exponovati« — >Člověk je

Jen jednou mlád'« přisvědčovalají Suzan,
nejhezčí z nich, s rozcuchanými kadeřemi da
čele. »V padesáti letech nelže již přece ži
vota užíti, Člověk přece chce míti také něco
ze života, divadla a zábavy navštěvovati,
cestovati.« — >A pak, tímto způsobem nelze
též muže k sobě připoutati«, řekla Marta, ne

„smírně do svého muže zamilovaná. — »Mám
za to«, vyslovila se plavovlasá Anna-Marie,
dáma jemného srdce, >že válka nás důklad
ně poučila, co to je,
milovanou bytost. Čím více dětí, tím více
starostí. Kdybych jich měla šest, jistě že by
jedno z nich stále churavělo. Člověk by sa
mou úzkostí sotva dýchal« Proto — míní
pisatel těchto řádků —-nepořídíme věru zho
la mic ani s.nejkrásnějšími zákony, jako jsou:
Daň z mládenectví a bezdětnosti. odpuštění
daní rodinám na dítky bohatým, znovuzave
dení majorátního dědictví, příplatky, pense a
vyznamenání za četný dorost atd. atd., do
kud ženy budou chtíti svého ducha kultivo
vati, své muže k-sobě poutati a starostí a
úzkostí se střežiti. Každá bude raditi druhé,
abystát zachránila a dala mu děti, totiž po
kud jen bude možno, ale sama pro :sebe bu
de hájiti svobodu a volnost; a tak francouz
ský dvoudětný. systém bude míti po válce
právě tolik přívrženců jako před válkou. .

Pečtivé přípravy. V agrárním »Venkovu<
dne 11.březnačteme výzvu: >Agrárníci!Pa
matujte na své Sdružení dobrovolnou agrár
ní+dasí dobytčí a obitní, kterou platí každý
náš příslušník v libovolné výši, když přijímá
peníze za dodaný dobytek a který (snad kte
rou?) odvádí Okresní hospodářské zálož
ně, která proplácením dobytka jest pověře
na, a za dodané obilí, kterou odvádí svému
oblinímu komisionáři, kteří k vybírání jejímu
se uvolili. Ústřední sdružení čes. zemědělců
pro král. České.:

Tedy horlivá příprava pro dobu mírovou.
Agrárníci velmi dobře vědí, že v politickém
zápolení obdrží vrch i v příštích letech vý
hradně ten. kdo bude míti pro agitaci nejvíce
hmotných | prostředkův. Agrárníci | velmi
bystře vystihli. že za poměrů. novodobých
zmůže velice málo nejobětavější | hlasatel
pravdy, jestliže proti němu stojí šedesát do
bře placených řečníků strany protivné. Ag
rátní strana ví, že hyne: somchotinami nej
svědomitější a. nejcharakternější časopis,
jestliže proti němu vystoupí obratný deník,
poskytující mnoho poučení a zábavy za ce
nu velice nízkou; aby takový deník se udr
žel, k tomu jest potřebí peněz, mnoho peněz.

"Čo činíme::v čase tak vážném my? Naše
idey „vyznávají veliké: zástupy opatrnických
Nikodemů,: kteří Soukromě za větrem vzdá
vají-- našim |žurnalistám. a. organisátorům
chválu; ale na postup stramy ari haléřem ne
přispějí a proti zřejmým.křivdám sku pro
tivného. nikdy -veřejně nevystoupí. . Naopak
mezi těmito Nikodemy jest velmi mnoho lidi
ček velice nedůtklivých; *jsou-li. stepáni od
živlů radikálních, zalezou velice. zdvořile. ja
ko myšky. Jestliže. však tisk katolický uve
řejní něco, čím se cítí dotčení aspoň zdaleka
a nepřímo, vyrazí s .největší. energif. proti
takové »nešlechetnostik, pronesou přísné ká
zání a dodávají »otcovsky«, že fakhle se ze
prospěje: ani straně ani ideám. Ovšem tako
vý Nikodemničeho: nepokazí právě. proto.
že se o:práci ani nepokouší, Ale má přemý
šlett, zdali se prospěje věciživotem jezevčím,
vytrvalým: vysedáním. za ;pecí, když. radi
kátní záplava Již. stříká pěny -na jeho vlastní
práh. Zato, že katolický žurnařFsta.aagitátor
chrání jeho majetek a svobodu. dá odměnou
jenpříkrévýtky. VS “

Jen takový Nikodém.který. nechce od
svého krbu.se hnouti ani k vlastnímu oknu.
aby. se troghu«informoval.o, situaci, může se
domnívati žehesla fanatických.živkiv.o syo
bodě a bratrství jsou míněna upřímně. Jen

ať. u . Bovodobých; událngl
a převratechv ortugalsku, Francii, Barce
loně, Mexiku a jinde. Pozná, že se strojily ne
lítostné úklady netoliko svobodě a majetko
vým právům katolfkův, ale i pokojných kon
servativců vůbec. Pláč nad tyranil byl lé
kem velice pozdním, když již nabyly jako
bínské živly faktické přemoci nad obrov

skou většinou. Co se dělo v zemích. jiných,
bude se opakovati i jinde, kde se podřimuje,
protože výbojné živly za mořem tvoří jeden
řetěz s těmi, které jsou v Evropě v nejrůz
nějších zemích.

Když někdy mocná vlna radikalsmu hro
zivě zasyčí, pomyslí si Nikodém: >To jsem
rád, že se nemusím v kalné vodě broditsám,
abych připravil rychlý odtok. Od toho jsou
tu katolické časopisy, katoličtí řečníci. Ti za
jisté proud zadrží. Velice chytrá vypočíta
vost! Zrovna tak, jako když vidí chodec po
cestě různé nepravosti mládeže a řekne si

| klidně: »Vždyť jest tu policie. Nač bych na
pomínal a napravoval sám?< Nechť Nikodé

; mové pamatují, že nejsou jední lidé proto,
i aby se obětovali, sklfzejíce za odměnu jen
i potupy, a druzí proto, aby v nejpříjemnějším
i ústraní tyli z práce bojovníků. Mnohý Niko
| dém si myslí, že vykoná pro katolickou věc
| dosti, vypůjčí-li si každý týden k přečtení
i katolický časopis. Zavírá oči před tím, jak

horlivě pracuje strana protivná.
To si musí uvědomiti konečně katolický

křesťan každý, že náš názor světový není jen

jest povinností každého člena naší církve a
poštolovat v době velice kritické, Jest lehce
vysvětlitelno, proč i mezi duchovenstvem
jest organisátorů katolických málo. Není vě
cí příliš příjemnou snášeti trpělivě ve ve

i

ko víra Budhova, nedovede pochopit, jak by
kněz mohl hájit své idey zadarmo.

„Ostatně — po válce dojde k přesnému
třídění duchů jistě. Nikodémové budou nuce
ni přiznati barvu. Buď —-anebo! Buď jsi ka
tolfkem a pak musíš přeřzíti část starostí
své strany, anebo se ti zalíbí strana jiná; pak
však se nevyhneš obětem a práci aní v tá
boře druhém. Naše organisace nesmí se po
važovati za pouhou záležitost duchovenstva,
protože usiluje o dobro všech těch, kterým
katolický životní názor není překonaným
stanoviskem, Až budou pracovati všichni ti
kteří se hlásí k praporu svatováclavskému,
pak také ubude příležitosti k pedantickým
kritikám růžných augurů. Kde se budou tu
žiti všichni, kde budou strážci celé davy uvě
domělých pracovníků. tam jistě málokdy do
jde k podstatné chybě. Kaplan s několika o
bětavými rolníky á nuznými dětníky na ú
spěšný obrat nestačí. Tu musejí pomoci lidé
vlivní a tací, kteří mají k propagandě více
hmotných prostředkův: a více autority než
dosavadní prostí a nuzní horlivci.

„aad | AA

v Hradci Králové, Adslbertinum, přijímá sásnamy
na nové výhodné losy Rakouského Červ.

3 „Míšo+ opatří! jiné cennépapíry.

Národohospodář. hlídka.

místo člena správní rady po zesnulém presi
dentu banky Karlu hr. Seilernovi kooptován
Josef hr. Seilern, velkostatkář v Lukově. Dá
le kooptováni byli za členy správní rady dr.
Fr. Bulla, předseda Ústřední jednoty českých
hospodářských | společenstev úvěrních pro
Moravu a Slezsko v Brně a Kuneš Sonntag,
přísedící zemského výboru a president
brněnské pobočky Vál. obil. ústavu. Za pre
sidenta banky zvolen. byl Josef hr. Seilern.
Do dozorčí rady kooptován byl cís. rada Ru
dolf Zóliner, velkoobchodník v Brně.,

Výdělek ústředny. Ústředna pro. oleje -a
tuky ve Vídni měla za min. rok hrubý zisk
960.000 K při zákl. kapitálu 500.000 K! Vydě
lala tedy ústředna jenom — 200 procent! Z u
vedeného výtěžku tukové ústředny je patr
no, s jakým výdělkem pracují různé ty >ú
středny<. Bylo by zajímavo zvěděti, na čem
a jak docílen byl takový zisk, když ústředna
vlastně byla založena, aby čelila předražo
vání a přílišným ziskům obchodu a meziob
chodu. Také by bylo záhodno, aby. se veřej
nost dověděla, jak naloženo bylo s tímto zi
skem. Malým dokladem, jak vydělávají ú
středny, je fakt, že zmíněná ústředna kupuje
vPraze na př.surovýlůjza 2 K50haž 4K
(1kg) a předává jej pak přeškvařený obcím
za — 8 K, čili nejméně dvakrát tak draho!

Cesty řetězového obchodu. Vychytralému ob
chodníku podařilo se někde ukrýtř značné množ
ství kůže. S horečnou úzkostí sleduje, jak po
ptávka po ní stoupá. Konečně se mu zdá, že už
Je vbodná chvíle. Zná jiného obchodníka, stejně
prohnaného, jako je sám; nabídne mu kůži. Ten
ví, že i když zaplatí žádaný vysoký obnos, přece
ještě může vydělati. Zajede se podívati na ukry
tou kůži a vyplatí příslušný obnos. Ale neodveze
si jí; pátrá po peněžníku nebo po bance, která by
kůži tu od něho pod rukou překoupila. Tato ban
ka možná ani neposlala zřízenců. aby zboží pró
hlédli; uzavřela obchod, a prodala zase. potají ků
Ži za cenu ještě vyšší velkoobchodníku, který ko
nečně ji dodá spotřebovutelům. — Zde vidíme ře
tězový obchod: mezi prvého majitele a mezi vel
koobchodníka, jenž skutečně přímo dodává kůže

spotřebovatelům,. nýbrž. z nichž každý chtěl jea
vydělati. — Vagon rýžových otrub prodán byl
na počátku ledna za 900 K; pak byt zas proďán a

zas prodán; potřetí byl prodán původnímu maji
teli, ale ten zaň již zaplatil 2900 KI A to se stalo
během jediného měsíce! — Cukrářka prodávala
citrony po 90 h. Vyšetfovánímse ziístilo, že kou
přla bednu citronův od jednatelky Marie Barešo
vé za 183 K. Rarešová je měla od obchodvedou
cího Ot. Mikeše za 175 K. Tomu je sprostřědkoval
za slušnou odměnu Bedřich Tvrdý ze Žižkova od

28. t. m., aby z vykázaného zisku 1,062.380
K 24 h byla vyplácena dividenda 6 proc., t. j.
24 K.za akcii, k čemuž. zapotřebí jest 840.000
K, reservnímu fondu příděl 53.119.01 K, pen
sijnínu fondu 100.000 K, tantiegngs správní
radě50.238.02.K,adměna.dozorčímu.výboru

nový účet. V téže schůzi byl na uprázdněné

K. Klabík je koupil u obchodníka Neugrčschla v
Karlině. Neugróschel je měl koupeny od obchod
nice Olickaufové za 80 K a tato od obchod
nice Ceigerové v Karlíné za 75 K; Geigerová je
koupila za 35 K! —.Stává se. že na nádraží sto
zboží ve vagonu; na průvodních listinách jest u
dáno zboží dovolené, ve skutečnosti však jesť u
kryto v bednách,v pytlích, v balících | veliké
množství zboží Jiného, na němž lze mnoho vydě
lati.. Takové zboží třeba už dvakrát, třikrát bylo
prodáno, aniž by byli noví majitešé si je prohlédli.
Co tím bylo již i zboží zkaženo! — Jsou dvě sku
plny takových obchodníků. Předně takoví, kteří
mají peněz málo. Ti hledí kaupené věci co nejdří
ve prodati se ziskem, aby měli peníze zas doma
a mohli dělatř obchody nové; na takových ne
ustálých, četných -obchodech Je možno již něco
vydělati. Potom. takoví. kteří mohou čekatl kte
M nepotřebují hned grošťt uložených ve zboží; ti
se neunáhlují, ti klidně čekají, až ceny stojf vy

soko; pak teprve vrbnou zboží na trh. Tak Hačí,
se mezi spotřebovatele a výrobce dlouhý řetěz

lidí, z nichž každý chce něco pro sebe uškubnouti.

E* +3dir- L NAHA
Za válečného ruchu.

. Týden ochrany kojenců ve dnech 8.—16.
května. t. r. Její Veličenstvo císařovna a krá
lovna Zita slaví dne 9. květma své 25, nej
vyšší narozeniny. Česká zemská komise pro
ochranu dítek a péči o mládež, jakož i spolek
>Ochrana matek a kojenců v král. Českém,
majíce na mysli. vznešené heslo >Pro dítě.
Jež Její Veličenstvo po zvěčnělém mocnáři



velkomyslně za své přilala, jakož i důlež.tý
význam ochrany kojenců v nynější i pová
lečné době, usnesly se oslav'ti významný
den tento uspořádáním týdne ochrany kojen

-ců ve dnech 8—16. kvě:na t. r. Za tím úče
Jem utvořilo sc ze zás'upců obou spolků ko
mité, jež tuto akci připravuje. Považujeme za
svoji povinnost upozorniti naši veřejnost již
předem na tuto na výsost důležitou akci,
která má tak ušlechtilý krásný účel: zabez
pečiti zdraví budoucího našeho pokolení.

Nový výsledek zakročení papežova. Po-;
slanec německého katolického středu Míchal |
Erzberger napsal v >Oermaniic: Uprostřed
června minulého roku Jeho Svatost doporu
čil mocnostem válku vedoucím, aby váleční
zajatci, kteří dlí více než 18 měsíců v zajetí
a jsou otci nejméně tří dílek, byli dopravení
do Švýcarska. Dne 2. prosince doporučoval
jsem nejvroucnějí sám ve schůzi říšského
sněmu tento podnět jménem skupiny středu.
Nyní jsem dostal ze dne 23. pros'nce od min'
sterstva války toto rozhodnutí: S Vaším Vy
sokoblahorodím dovoluje si ministerstvo vál
ky nejoddaněji sděliti, že 100 francouzských
válečných zajatců, otcové rodin s nejméně
třemi díťkami, kteří byli již déle než 10 mě
sích v zajetí, budou v nejbližší době interno
vání ve Švýcařích. Očekává se vzájemnost
na francouzské straně. Jeho Svatosti papeží
byla diplomatickou cestou podána o tom
zpráva. :

Katolické tovaryšské spolky ve válce.
Tovaryšské spolky čítaly při výbuchu války
1276 spolků, 86.339 členů činných a 129.714
mimořádných. Z činných členů jest v poli ne
méně než 59.245, t. j. více než 68 procent.
tedy skoro 3 čtvrtiny. Z mimořádných členů
bylo jich povoláno k činné stužbě 35.412. Z
činných členů bylo vyznamenáno 4534, 1639
pak mimořádných, do 1. června 1916.
6814 činných členů a 1980 mimořádných na
šlo do 1. června m. r. slavnou smrt na bo
jišti.

Amorické organisace dělnické v sOuručen
ství státu. Oznamuje se 13. března z Washin
gtonu, že dělnické organisace ve Spojených
Státech nabídly svými zástupci jednomyslně
své služby zemi ve všelikém oboru činnosti
pro případ, že by Spojené Státy byly zata
ženy do války. Tedy nový hřeb do rakve
Internacionály.

Cirkevní věstník.
Zvýšení kongruy —-v Bavorsku. V bavorském

sněmu byl 17. února podán návrh z centra, aby
kaplanům. kteří mají svou vlastní domácnost a
dosud 000 M. platu brali, bylo přidáno 300 M.;
týž obnos aby přidán byl řarářům, jejichž kongrua
nepřevyšuje 3000 M., a pak všem pensistům též
300 M. Za přijmutí návrhu vřele se přimlouvali
poslanci ze strany konservativní a liberální, z Do

—

nemluvil ani pro anl proti a návrh byl přijat.
O křížové cestě. | Kázání ve dvou cyklech.

Napsal Jan Ev. Zolíner, přeložil Pr. Wolf, farář
dříve v Kostelní Lhotě, nyní v Plotišti Postních
řečí o tomto thematu máme několikero | druhů,
nicméně Zolinerovy jsou pozoruhodny. Není no
vým stesk do slabé obsažŽnostimnohých nových
prací homříetických. Mnoho v nich snad patheti
ckých elementův, avšak máto plrých myšlenek.
Upozorňujeme proto dnes na práce Zolinerovy.
Známá důkladnost německá uplatňuje se | na poli
homiletickém, a touto. důkladností známa jsou ká
zání Zolinerova. Otevřte jeho katechetické řeči
(4 velké svazky), jeho liturgické (2 svazky) a u
Zasnete nad všestranným zpracováním daného
předmětu. V kázáních »O křížové cestě« vyvozu
je z tělesného utrpéní Spasitelova aplikace na ži
vot náš duchový, opíraje se jednak o pozorování
vnějšího světa, jednak o meditace z vnitřního ži
vota. Některé náměty jsou samy sebou velmí
případné: Bázeň před lidmí a nestálost, trpělivost
a radost, zloba nepřátel a nevěrmnostpřátel slzy
žen a slova Páně, tělesné a duševní obnažení,
vítězství: Jiné řeči zavjmon zvlášť zajímavým
vyčerpáním látky, na příklad řeč o pohnutkách Ši
monových. řeč o službě a odměně zbožné Vero
níky. Překladateli (známému I z polských překla
dů) jsme povděční za obohacení homiletiky těmito
důkladným! pracemi; píle v přesném překladu
4 v správném jazyku patrna. Knihu (Cyr.-Meth.

000000000000000000000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme 60 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhslwých.

Podporujte při kašdé přiletitesti svůj vlastní podmák,
566656050660605500G5US0060

Zprávymístní a zkraje.
Dobročisný komilét dám ústavu pro děti hlu

chosěné věnoval fondu pro vdovy a sirotky po

dlouholeté členky výboru pí. Aloisie Šantrůčkové.
Dobročinné představení biografické v Grand

hotelu, odbývané 4. t. m., četně navštívené vybra
ným obecenstvem královéhradeckým, vynoslo či
stého výtěžku 430 K; lento peníz zaslán byl p.
c. a k. plukovníkem Jirotkou vdovskému a sirot
čímu fondu po padlých 18. pěšího pluku do České
Lípy.

Zaopatření místních chudých. Drahota všech

vaná mimořádně | v kruzích, jež ŽHí v bepších
poměrech, vydává zvýšenou měrou strádání oby
vatelstvo chudé, jmenovté takové chudé, kteří
práce jen málo jsou schopní nebo zcela nic a
jsou odkázání na veřejnou dobročinnost Jestliže

své chudě, jest tím naléhavější povinností, aby v
těchto těžkých dobách chudým a práce neschop

Okresní hejtman
ství obrací se proto na obecní úřady se žádostí,
aby zaopatření místních chudých věnovaly nále
žitou pozornost a aby a to péči měly a potřebný
náklad tomu věnovaly, by chudí na podpory obce
odkázaní nejpotřebnějšími potravinami, oděvem a
toplvem byli zaopatření. .

Khromadnému docházení k úřadu. C. k. okr.
hejtmanství v Hradci Králové | pozorovalo, že
vzmáhá se v poslední době zlozvyk hromadného

nelze jinak než nazvati zbytečným, ano i nebez
pečným. Zbytečným proto, že okresní heftmanství
samo znamená veškeré potřeby obyvatelstva a
hledt jin dle daných paměrů všemožně odpomoci.
Nebezpečným pak proto, že podobné | hromadné
návštěvy, vedené a zosnované mnohdy živly roz
rušenými, mnohdy i nezodpovědným!, postrádají
patrně veškerého pochopení těžké a svízelné do
by; mohou vyvolati ráz demonstrační — dosavad
osvědčené dobré pověsti celého okresu škodlivý.
Postačí věru, když strany se svým přáním obrátí
se na obecní úřad. který je pak úřadu ochotně
tlumočí, aneb když jednotlivé strany samy o 50
bě, nikoli však hromadně ve výminečných pří
padech přednesousvoje- přání okr. hejtmanství.
Obecenstvo se tudiž důtklivě vyzývá, aby so ve
vlastním zájmu všeho dalšího hromadného do
cházení k úřadu co nejpečlivěji vystříhalo. — Z
purkmistrovského úřadu král. věn. města Hradce
Králové, dne 8. března 1917. Starosta: JUDr. Fr.
Ulrich.

Tresinl nálezy z úsora 1917. Pro přestoupení
válečně hospodářských opatření bylo | okresní
hejtmanství nuceno v únoru 1917 následující stí
hatt Pro přestupek $ 8. min. nař. ze 4. srpna
1916 č. 244 F. z. (nedodání brambor) byli odsou
zeni: Josef Mikeš, Klenice, k pokutě 50 K. — V
Babicích: Anna Laštinská 5 K, Ama Likovská
20 K, Anna Rotrtíková 15 K, Jan Pražák 10 K,
Marie Stejskalová 5 K, Václav Šedivý 5 K, Vácí.
Chlád 5 K. — V Březhradě: Josef Balcar 20 K,
Jan Fiala 20 K, Josef Pleskot 10 K, Jan Čejka
20 K, Pr. Polák 30 K, Karel Lán 20 K, Františka
Horynová 10 K, Antonín Novotný 10 K, Barbora
Šejvlová © K, František Marek 10 K, Anm Fle
dlerová 10 K, Marie Vrbová 5 K, František Sou
ček 5 K. — V Mžanech: Václav Dušek 40 K, Jo
sef Jahelka 40 K, František Jabelka 10 K, Fran
tiška Plnkasová 10 K, František Novák 10 K. —
V Bohárně: Anna Honcová 10 K, Marie Vančurová
10 K, Františka Ulrichová 10 K, Pavlína Novotná
10 K, Jan Daněk 5 K. — V Homite: Josef Matou
Bek 5 K, Marle PodrazHová 15 K, Barbora Mi
chálková 10 K, Josef Vítek 5 K. — V Urbanicích:
Marie Patočková 5 K, Jan Kalvoda 5 K. — V
Puchlovicích: Václav Pavlíček 5 K, Marie Vít
ková 5 K. Jan Houska 5 K, Anna Široká 5 K,
Josef Mikolanda 15 K nebo 3 dny vězení, Anna
Makovcová 5 K. Marie Hubáčková 10 K, Kat
Benešová 10 K. — VBělči: Františka Lochmano
vá 5 K, Jaroslav Hrubý 20 K, Marie Vokonnová
10 K, Jan Kašpar 20 K, Josef Kužička 10 K, Jan

Soačková 20 K, Josef Hušek 10 K, Em. Jedličkové
10 K, Božena Slezáková 5 K. — V Kriovkích:
Jaa Novák 10 K, V. Zemánek 10 K, K. Drahorád
15 K, AL Novatný 20 K, Em. Novohná 10 K V
Jast 10 K, F. Havlíčková 15 K, J. Kopecký 10 K,
M- Zemánková 10 K, K. Zemánková 10 K, B. Rai
Stuková 20 K. — V Horní Polánce: M. Kupková.
10 K, Josef Franc 10 K, J. Šrámek 10 K, A. Mer
vartová 10 K. — V. Dolní Pofince: R. Kupková
10 K, J. Hroch (Mitrov) 30 K, A. Lukášová 5 K.
V. Kašpar 20 K, J. Franc 5 K. — Pro neoprávněný
odběr cukru: Růž. Řebíčková z Mokrovous k po
kutě 40 K nebo 4 dnům vězení. — Pro překročení
max cen semínka červeného jetele: R. Fiousek
z Police k pokutě 150 K nebo I5 dnům vězení
Marie Blažková z Borku u Pardubic k pokatě 100
K nebo 10 dnům vězení. —: Pro aeoprávněný od
běr chlebových a cukrových lístků: Marie Šolco
vá, choť zlatníka v Hradci Král., k pokutě 40 K
nebo 4 dmům vězení.

Dar. Na oslavu jmenin říd. učitelky ctih. se
stry Romany vybraly žákyně Vb tWity obecně
dívčí školy v Hradci Králové 18 K 2 h ve pro
spěch Ústřední Matice Školské. Peníz ten svěřen
administraci t 1. k dalšímu dodání.

O laskavé zastání odložených českých kuliť
prosí pro své vojíny c. a k. polní kurát -Ján Čer
ný, Feldpost 407.

Pěstujte stromořadí podél silnic, Blíží se ny
ní doba, kdy stromořadí na říšské silnici do po
řádku přivedeno býti musí. Stmrošt o stromořadí
přísluší v první řadě dle zákona ze dne 2. prosit
ce 1884 z.z. č. 72 z r. 1885příslušným obecním 4
řadům a proto se žádají pp. starostové, aby vy
zval majitele alejových stromů, by zašlé stromy
novými nahradili, větrem skloněné stromy narov

včas aby dali sebrati. Místy je mnoho stromů vy
sázeno na okrajích silničních, které jsou již tak
rozvětvené, že pasáži na sříníci vadí. Některé
větve sahají tak daleko, že mohou chodchm úras
způsobiti. Ze zkušenosti jest zmámo,že takové
nízko položené větve do silnice sahající pro ma
jitele stromů žádnou cenu nemají, jelikož se ně

mich ovoce neudrží a vysokými vozy se květ i
ovoce z těchto větví sedře. Z ohledů bezpečnost
ních jest nutno, aby takové nízko položené,'do
silnice vyčnívající větve byty uřezány, k čemažš
se blízká jarní doba nejlépe hodí. Páni starostové
se od politického úřadu žádají, aby veškeré ma
jitele stromořadí v tamní obci vyzvali, aby větvo
do silnice sahající vyřezali a k tomu hleděli, aby
stromy udržely koronu co možná vysokou a aby
proti oněm majitelům stromořadí, kteří newpo
slechnou. trestně zakročili.

Přísná komiumace psů zavedena v Hradci a
ve všech obcích politického okresu zdejšího af.
do odvolání.

Křeče umírajicí zimy věru stojí za komentář,
V noci ze 4. na S. března rtuť klesla na — 7
stupňů C. Ráno dne ©. objevila se značná vrstvá
sněhu. Mráz byl ještě před 7. hod večer. Ale palt
rtuť rychle stoupala, nastala silná obleva a dru
hý den ráno pleskal hustý déšť, až labskýleď se
pokrýval vodou na několik centimetrů. Již se
zdálo, že ledový strop na řece praskne a poplají
zhoubné kry. | Ale odpoledne začal se tronsiti
sníh, dostavil se mráz. V noci zuřila vánice, kte
rá ráno dne 9. se ještě stupflovala; odpoledne
tvořil sníh již velmí tlustou vrstvu. V následují
cích dvou dnech děti čile sáňkovaly. Za zvěáštní:
zaznamenání stojí, že ještě dne 12. t m. v Lab
nad jezem do značné dálky (proti proudn) by?
zcela kompaktní led. Pak již se objevovaly znač
né trhliny. ale mnoho ledu na hladině tkví dosuď.
Dne 14. odpoledne til se déšť, ale ráno dne 15.
sypal se drobně sníh, při čemž rtnť o 10. hodině
klesla na bod mrazu. Večer byty již — 3 st C.
ráno dne 16. docela -- 6 stupňů C. -©

Seznam cen sa týd. trhu v Šiřádci Králové
dne 10. března 1917. 1 kopa kapasty 12—14 K,
1 kg: cibule 1.20—1.40K, mrkve 1.20—1.30K, petr
žele 1.10—-1.30 K, křenn 0.80—1 K. česneku 7—$

K. 1 pár podsvinčat 140 K. 1 kzle 7—26 K. — Při
vezeno bylo: kapusty | kopa, cibule 150kg, mr
ve 150. petržele F0, křenu 4, česneku 8. podavím
čat30 kusů.kůzlat46. ——Ů.

Bolestná smrt. Dne 9. března podřezm si žíly
4lletý Josef Prynta, dělník z Librantie. Když
smrt hned nepřicházela, zapáNi svůj příbytek a
vrhl se do ohně. Popářl se hrozně na krku a na
celé hlavě, přes to však zůstal ještě živ. Byt pře
vezen do okresní semocnice hradecké ovšem vč
stavu velice hrozném. Když byl dne 10. břesna
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smopatřen sv. svátostmi, dotrpěl Příčinu zoufa
Jého činu tohoto ubožáka těžko jest „ubodnouti
Bylť předtím Fryeta delší dobu v ústavu pro
choromyslné. Snad tedy nová vina duševní Doru
chy vedla k smrti tak bolestné.

Sirotčinec sv. Frastiška ve Slatisanech za
slouží věru Co největší podpory šlechetných lidu
milá. Dárek z lásky k bližnímu není tak velikou
obětí jako samo starostlivé opatrování dětí osí
želých. Do ústavu není ani zdaleka možno přijati
tolik dětí, kolik se přihlašuje. Patrno tedy, že
kamánní ten ústav vznikl v pravý Čas a že nm
Orosto není podnikem přebytečným. Místa jest o
wšem do této chvíle pro vstup nových dítek do
sti, ale peněz poskrovnu. Proto čím více příspěv
kůse vtéto kritické době pošle,tím více sirotečků
bude přijato. To nechť pílně uváží všichně lidé do

bré vůle, všichni ti, kteří rádi stírají sizy s očí
opravdových ubožáků. Nejedná se tu jen o zaopa
tření hmotné; jde o to, aby našemu národu vzrost
i z opuštěné drobotiny občané řádní, charakterní,
mající živý pocit zodpovědnosti za své činy. A

řádná výchova jest věci nutnou již v nejůtlejším
věku. Příspívejte tedy horlivěna udržování a roz

květ sirotčince!
Hořice. Rekvisice provádí se na našem ven

„kově za vedení státních úředníků a profesorů cel
kem hladce; obce, z nichž došlo žádané množství,
vynechány a v ostatních blalí se v první řadě

« živnostem, jež nedodaly. Celkem však nebude
-míti výsledek valný, protože mnoho již z okresu
jednak rekvirováno, jednak ©překupníky do chu
dých horských okresů odvezeno. Žel že -počasí
je na výsost nepříznivé, jež komisím obtížný úkol
dvojnásobně ztěžuje. Pravá vojenská služba mi

„mo frontu. Úroda neslibuje moto naděje, ježto
dlouhotrvající teplé počasí před vánocemi po
„Mkodilo osení na půdách vazkých, takže se lec
„kde bude muset zaorávati. Poněvadž před dub

. nem není naděje. že by se s jarmími pracemi mo
blo počíti, protáhnou se přirozeně i žně tak tou
žebně letos očekávané. jestliže příroda nedohoní,
co dlouhotrvající zimou zanodbala. Záleží vše od
příznivého, teplého jara, Jaké dle zkušenosti mož
mo letos očekávati. Nepříznívé počasí působí

chudší lid nemůže k lesu. Přes to však viděti, jen
„trochu-li se vyjasní, putovati přes spousty sněho

vé celé zástupy k lesp a je to opravdu blahovolné
"pochopení potřeb lidových, ponechává- se v
„dnešní převážné a výminečné době správou zdej
šlho velkostatku chudým vrstvám možnost, aby
si aspoň teplé jídlo mohly připravit. O drahotě
Mž psáti nebudu. to je stará a ta nejsmutnější pí
seň dnešní doby a poměry nemusity býti tak do
nebe volající. kdyby se bylo včas zakročilo a
kdyby se stanovily maximální ceny nejen ma po

- Hvatiny, ale i na jiné věci, zvláště [z odvětví
textilního. Je viděti, že maximální ceny byly nut
ností a že by bylo obilí v lichvářských | rukou
stouplo do úžasných cen. — Ve školách se, dík

. pěči starosty a předsedy mísíní školní rady o u
blí, nepřetržitě učí, neboť to by byla nová a vel

„mi nemilá kalamita.

Různé zprávy.
Štatečnost Jihočeského pluku. Italové tolik se

bojí vojínů 91. pěš. pluku. že je nazývají »zele
nými ďábly«. Naši Jihočeští stateční vojáčkové

|

mou velkou, 1493 stříbrné malé, 2495 bronzových
(všecky tyto dekorace v mnoha případech dva
kráte) medailí. Celkem obdrželo mužstvo 91. pěš.

plaku česko-budějovického 4648 | vyznamenání.
Pluk nevykazuje anl jediní případ deserce. Sa
mozřejmě, že i důstojnický sbor má mnoho vyso
kých vyznamenání naších | spojeneckých | moc
nářů.

Spiritisanus šíří se znovu — dle zpráv, jež
nás docházejí — velice imtensivně na Novopacku.
Ale. oživil | na Hradecku. Není divu. Majt-li nyní
veliké slovo Jasnoviáky a kartářky, pak také
hlásí se o veliký podíl na prorocké činnosti me
dia. Cituje se zvláště Hus, že ami nestačí zmá

-mělí občané. kteří znají bWžší podrobnosti 'a 0
hmiska takového blouznění. měli by v zájmu o
becného blaha učiniti oznámení úřadům.

Na Kampě vPraze-lll. v útuiněa chorobinci
slepých dívek modlí se za šťastný návrat vašich
-milých. Vzpomeňte | vy na tyto slepé dívky. I
admin. t. 1. příspěvky uveřejní.

i


Letošní jarní.
Přijde jaro. přijde, 1
bude dále mráz,
na utvrdlém sněhu
snadno srazíš vaz.

Stříbrné své vlny
bora zakreje,
v tváři růže zkvešou,
budou závěje.

Utuží se ledy,
těsný bude proud
potom v řekách chladných
jen kry budou plout

Louka ztají trávu,
zmrzne každý květ,
okna budou řinčet,
Meluzina znět.

A ta lípa naše
bude zloupená,
z větví místo listí
sněžné vločky dá.

Ajta. vlasti, plesei,
zebe nový mráz.
Přijde jaro, přijde,
Pozor na ouraz.

BESIDKA.

Anatole France.
Kristus oceánu.

PřeložilJiří Ronovec.

Onoho roku utonulo na vysokém moři
mnoho lodníků ze Saint-Valery. Vlny vynesly
jich těla a zbytky jejich člunů na břeh a po
devět dní bylo lze zříti na horské cestě, jež
vedla k chrámu, prostičké rakve, muži ne
sené, za nimiž šly vdovy zahalené v černé
kapuce.

Starý rybář Jan Lenoel a jeho syn byli
vystavení ve velké lodi chrámové, na jehož
klenutí kdysi pověsili loď s úplným lanovím
ke cti Rodičky Boží. Byli to řádní lidé, bojící
se svého Boha a jakmile. vyslovil farář Trup
henius absoluci, pravil hlasem, slzami promí
seným:

sNikdy nebylo vloženo hodnějších lidí a
řádnějších křesťanů nad Jana Lenoela a je
ho syna do této posvátné půdy, aby očeká
vali den posledního soudu.«.

Nejen mnoho člunů rybářských bylo toho
času vyplaveno na břeh, ale i mmohá velká
loď byla obětí moře © Neuplynul ni jed'ný
den, aby oceán nevynesl na břeh zbytky ně
jakých lodních trosek. Tak viděly děti, jež
kolem břehu veslovaly, jednoho jitra obličej
na vlnách. Byl to Kristus, vyřezaný v život
ní velikosti z tvrdého dřeva, natřený barva
mi, patrně kus starého umění. Děti vynesly
ho na břeh a odnesly do Saint-Valery.

Čelo jeho obklopeno bylo trnovou koru
nou, jeho ruce a nohy byly probodeny; ale
hřeby i kříž zmizely. S rozevřenýma, že
hnajícíma rukama podoben byl onomu. jak
jej Josef z Arimathie a svaté ženy při sní
mání s kříže viděli.

Děti odevzdaly jej faráři Trupheniusovi,

lemvelice -starým a ten, kdož iej zhotovil.
dojista již dávno zemřel. Ačkoliv obchodníci
v Amiensu a Paříži za sto franků překrásné
sochy prodávají, přece musí se uznati. že
řemeslníci starých časů dovedli též věci ve

stras'í. Jeden ze členů představenstva, jenž
přítomen byl postavení kříže, domníval se,
že vidí, jak se řimou slzy po Božském obli
čeji.

Když farář druhého dne s ministrantem
do kostela přišel, užasl, vida místo nad lavicí
zádušního představeného prázdné a Spasite
Je težeti na oltáři. Jakmile odsloužil mši sva
tou, zavolal si truhláře a tázal se ho, proč sní
mal Krista s kříže. Ale truhlář odpověděl, že
se ho ani nedotkl. Zeptal se ještě kostetníka
i zádušních představených a nabyl jistoty,
že nikdo nevstoupil do kostela po vztýčení
kříže.

Nabyl přesvědčení, že se stal zázrak, 0
němž dlouho přemýšlel. V neděli nato násle
dující zmínil se o celé příhodě v kázání a
vybídi své osadníky, aby malými dárky při
spěli k zhotovení nového kříže, který by byl
krásnější prvého a tím důstojnější byl nést
Spasitele světa.

Chudí rybáři Saint Valerští dali co mo

Abbeville, aby dal zhotoviti nový kříž ze
dřeva ebenového, který by mesl v zlatých
písmenách nápis I. N. R. I. Za dva měsíce
postaven byl na místo dřívější a na něm
Kristus připevněn.

Ale Ježíš opustil ho jako předcházející a
v noci položil se na oltář.

Když jej farář druhého dne nalezt opět

Pověst o zázraku rozšířila se brzo v okolí

v Saint-Valery. Z Paříže obdržel farář pení

tovit z těchto darů jistý zlatník v ulici Rue
Saint Sulpice zlatý kříž, posázený drahoka
my, jenž byl posvěcen s velikou slávou dru
hou neděli po velikonocích v kostele Saint
Valerském. Ale i s tohoto nádherného kříže
sestoupil Kristus a položil se opět na bílou

odpočíval téměř již dva roky, když Petr, syn
Petra Caillu, přišel k faráři Trupheniovi a 0
známil mu. že nalezl na břehu pravý kříž
Spasitelův.

Petr byl hoch slabomysiný. Poněvadž nc
měl tolik rozumu, by si mohl svůj chléb vy
dělati sám, žil z almužen. Všickni měř Io rá
di, poněvadž nikdy ničeho zlého neučn'l. Al
co pravil, nemělo smyslu a proto nevěnovau:
mu lidé žádné pozornosti. Ale dobr“ farář.

toto: Jestliže Kristus přišel s rozevřenýma

požehnal obci těžce zkoušené a jí oznámil.
že soustrast má s ubohými lidmi, kteří při

vy požehnal.«
Když položil farář Krista na oltář v ko

stele, odebral se k truhláři ve vesnici a ob
Jednal u něho krásný kříž ze dřeva Irpového.

Když byl kříž hotov, připevnil na něj
Spasitele hřeby zcela novými a pověsil jej
nad lavicí zádušního starosty.

Tu zpozoroval. že oči Ježíšovy byly plny
milosrdenství a zároveň vlhky nebeskou sou

pujícím Krista oceánu, byl nemálo překva“en
tím, co mu hoch řekl. Odebrat se ihned s X9
stelníkem a zádušními představeným 4
břeh. kde dle udání hoch kříž viděl. Zde na
lezli dvě prkna hřeby sbitá, kterými me 17
dlouhý čas zmítalo a která skutečně měh
jakousi podobu kříže. Na jednom prkič bvin
lze ještě žísti černá písmena J. a I. a brzo
vyšla na jevo skutečnost, že jsou '0 zby'ky
z lodi Jana Lenoela. jenž před ně'i roky Sč
svým synem v širém moři zahynul.

Když spatřili prkna, smál se kostelník |
představení zádušní hochovi, jenž několik
prken moření zmílaných pokláda! za kříž
Spasitelův, ale farář zakázal jim jejich smích.
Od té doby, co Kristus oceánu k rybářům
přišel. rnnoho přemýšlel, mnoho se modlil a
tajemství nekonečného milosrdenství zdálo
se mu zjevovati. Poklekl opět na písek moř
ský, pomodlil se modlitbu za V Pánu zesnu
lé a poručil kostelníkovi i zádušním před
staveným, by vzali části ztroskotané lod! na
bedra svá a donesli je do chrámu. Když se
tak stalo, sňal Krista s oltáře. položil jei na
prkna lodní a připevnil jej na nich hřeby, kte

vicí zádušních představených opět postaven.
na místě zlatého, diamanty posázeného.

A Kristus oceánu neopustil již místa to
ho. Chtěl zůstati na tom dřevě, na kterém
lidé jeho svaté jméno naposledy, v posledn:
hodince smrti vzývali. Zdálo se, jakoby jehc
svatá, vznešená, bolesti plná ústa prav!la
>Můj kříž zhotoven jest z bolesti -všech lidí
neboť já jsem vpravdě Bohem ubohých
nešťastných.«

——m
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Pena EUŽENOVI POKORNÉMU,
«= FUŽENOVIPOKORI Moravská agrární a průmyslová háků
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Menýpřel IX. řádnou valnou hramadu akoionářů
Se zrakemzastzeným ibučíme se 'dnes

s Tebou.Byl jsi vždy naším osvěžujícímhu- na den 28. března 1917' o W. hodině dopoledne

moristoua-dovedl jsi duše naše uvádětido do zasedací síně Zemědělské6 rady (nový zemský dům) v Brně.
nálady jasné, útěšné. Tudíž s vděčným srd- Ř .

cem přejemeTi mnohoa mmohozdaru v AD: 1.V m a rok 3000
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sro EZLN doDRENYUL) sgfenale,Kaekáevane zař

- Dr. P. K. K. O. B.ad. atd. předepsané! formulářeod správní rady. '
Ve prospěch V BRNĚ,dne 10.břesna1011. Správní řada:
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kostekporamentůJskotrovPotst.| paramenta
ovového náčiní vovýrobnáchnejstaršího ... spolkové prapory,elrkevní načiní, křížové centy, celé

I zařísení kostelů atd. v každém prove
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Průběh války.
Na východním bojišti trvá dosud klid.

Revoluee nepřinesla dosud nic,co by mohlo
míti vliv na strategické položení a meoče
kává se od ní oslabujíeího účinku na ruské
vojsko.

Na italském bojišti byla na přímořské
frontě čilá činnost leteů a dělostřelectva,
v adyžském údolí vrhli italské vzducholodi
pumy na několik tyrolských oboí, a v zá
padním Tyrolsku dobyli naši skalního vr
oholku Vys.Scheidu.

Západní fronta. Německé vrehní veli
telství dalo vyklidit územní pruh mezi
Arrasem a Aienou. Zkrácení fronty prove
deno tu prý dle plánu, po dlouhé přípravě,
bez rušení nepřítelem. Severně od Verdunu
podnikli Němci zdařilý útok.

„V Makedonii bojuje ee dále mezi je
zery Ochbridským a Prespaským, severně
od Bitolje a východně od jezera Dojran
škého. Štěstí válečné se zde střídá.

Válka na moři vyžaduje nových obětí.
Potopeny už také tři americké parníky.
Z Ameriky není dosud žádného rozhodnutí
o vedení války, přestává se tu zatím na
ozbrojování obchodních lodí.

V Číně obsazuje vojsko německé kon
cese, čímž zdůrazňuje své nepřátelství
k Německu. — Německý vyslanec a jeho
štáb do 48 hodin musili opustiti Peking
a všemněmeckým konsulům byly dodány
průvodní listiny.

hi + - xh

Politický přehled.
Český svaz sešel se minulou sobotu

v Praze v plenární sohůzi (přítomno. 72
poslanců), ne níž schválil činnost svého
předsednictva a projevil mu úplnou dů
věru. Zároveň žádá neprodlené svolání
říšské rady, jejíž zasedání jeví se býti
nutným,se zřetelem na finanční, hospodář
ské a politické pomaěry celého státu, které
mají býti řešeny součinnosti zástupeů všeeh
národů jakožto rovnoprávných činitelů ve
státě. — Od nynější vlády očekává Český
svaz, že všecky síly státu soustředí pro
neodkladné vyřízení všech státních nezbyt
ností, válečných i mimořádných,.a jako
přípravu pro svolání říšské rady žádá uvol
nění nynější censury, a t0.v zájmu rov
nosti, všeho tisku i v zájmu národního
příměří.. =
. . Německo-národní„svaz — předsed.
niotvo — ve schůzi své minulý týden ve

1+ > |, „
DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

Vidni konané prohlásil, že námitky, se
slovanské strany proti novému uspořádání
v Rakousku přednesené, jsou v rozporu
s bezpodmínečnými potřebami státu v bu
douenosti — a trvá neochvějně na stano
visku, že nové uspořádání věcí v Rakousku
musí býti co nejdříve zajištěno, aby se
déle meprotahovalo avolání říšské rady.

Všeebecný zákaz dovozu. Vláda naše
nařízením z 12. března prohlásila, že do

na zvláštní povolení ministra financí. Opa
tření to stalo se hlavně v zájmu naší měny.
Již dříve dováželo se vlastně jen zboží
potřebné pro výzbroj vojska a pro vý
živu, nyní bude dovoz postaven ještě pod
přísnější dozor státní. Celnice jsou zmoeně
ny, aby v rámci svých oprávnění k vybí
rání ela v jistých případech připouštěly
dovoz nebo průvoz bez zvláštních po
volení. . .

Ministr Trnka zavítal do Prahy v dů
ležitých prý záležitostech svého odboru.

Německý říšský kancléř Bethmann
Hollweg dlel minulý týden dva dni ve
Vídni, kde se projednávaly otázky s ny
nější politickou a válečnou situací sou
visící.

Francouzské ministerstvo Briandovo
pro různé neshody s poslanci odstoupilo.
První odstoupil ministr vojenství, nato
eelé ministerstvo. President Poincaré po
různých poradách požádal dosavadního
finančního mimistra Ribota, aby sestavil
ministerstvo vlasteneckého sjednocení. Ri
bot úkol svůj. také provedl.

Revoluce v Rusku ohromila svým
nesmírně rychlým vývojem. Z revoluce
vzešla nová vláda, která osvětluje avé po
slání. Dosavadní vedení shroutilo se prý

před rozhořčením lidu, vyvolaným jehoezstarostností, jeho nešvary a neprozíra
vostí. Národní hnutí prý zvítězilo pomocí
armády během necelých osmi. dnů. Car
Mikuláš II. přinucen vzdáti se trůnu ma
nifestem, v němž přiznává, že vnitřní ne
snáze Ruska ohrožují jeho válku, že ohro
žují ještě důležitější státní nezbytnosti
ruské, čest jeho zbraní, štěstí ruského lidu,
ba dokonce budouenost Ruska. Protože se
nechce car odloučiti od svého syna, pře
náší svou dědickou posloupnost na svého
bratra velkoknížete Michajla Alexandroviče
$+ukládá mu, aby vládli v úplné dahodě
s národnímizástupci, aby zachoval zákon
ná zařízení a ajožil na ně přísahu, Velko
kníže Michajl Alexandrovič vzdal 90.7
převzetí nejvyšší moci až do okamžiku,

kdy ustavující shromáždění, složené ma
základě obecného práva volebního, usta
noví formu vlády a nové základní zákony.
Týž velkokníže vyzval ruské občany, aby
až do konečného projevení národní vůle
podřídili se autoritě zatímní vlády, která
byla zřízena na podnět říšské dumy a má
všechnu pravomoc. Vláda vynasnaží se
prý odčimiti skličující chyby z minulosti,
aby zajistila zemi pokoj a pořádek. Nové
ruské vedení jest prý odhodláno říditi se
demokratickými zásadami úcty, která je
povinností vůči velikým i malým národům,
vůči svobodě jejich rozvoje a dobré shodě
mezi národy. Tak volá do světa jedna
z hlavních osob revoluce profesor a po
slanec Miljukov, ministr věcí zahraničních
v nové vládě, — Co se dále stalo 8 carem,
není dosud známo, dosavadní ministři však
zatčeni a uvrženi do vězení. Ruské armády
uznaly prý převrat a bývalý generalissi
mus, velký kníže Nikolaj Nikolajevič, stal
se znova generalissimem. Co zmůže ny
nější revoluční vláda ruská, ukáže teprve
budoucnost, neboť tvrdí se také, že jak
mezi občanstvem tak mezi vojskem jest
dosti přívrženců cara Mikuláše i svržené
vlády. — Prozatímní vláda vydala ještě
manifest lidu ruskému, v němž vysvětluje
příčinu revoluce — slibuje, že učiní vše,
čeho třeba k vítěznému konci války— že
svolá ústavodárné shromáždění na základě
všeobecného práva volebního — že bůde
vydán zákon, zajišťující nedotknutelná prá
va rovnosti a svobody. Všem občanům
zajistí se účast na volbách v obcích, jež
se budou konati na základě všeobecného
práva volebního. — Předseda anglického
ministerstva Lloyd George sdělil v dolní
sněmovně, že dle došlých informací nelze
ještě říci, že by bylo v Rusku minulo
veškeré nebezpečí. — Mezi prozatímní vlá
dou a dělnickým výborem není dosud
plné dohody a v otázce voleb ústavodár
ného shromáždění trvají rozpory a potíže.
A také se tvrdí, že velkokníže Nikolaj
Nikolajevié odložil převzetí vrchního veli
telství armád.

i.

Povaha ruského převratu.
„Jako blesk omračovala svět zpráva 0 ví

tězství ruské revoluce. Vítězné povstání teď
ve válce, kdy davy nejschopnějších mužů
Jsou podřízeny přísnému velitelství na fron
tě? Kdy vláda má pevně v rukou všecky ko
munikační prostředky? Vždyť ani není možA F
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uměti v říši tolik rozsáhlé. Či jim zapůjčí
vláda telegrafy a telefony? A pak — fakti
cká bránná moc musí sloužiti vládnímu sy
stému. Takové a podobné otázky sršely jako
Jiskry z ohňostroje a vzájemně se křižovaly
zmateně, když došly prvé zprávy, že. revolu
cionáři skutečně nabývají vrchu. Stalo se co
si tak ohromujícího, co překvapuje každého
historika a politika věku nového. Vylétla z
nenadání puma, která nejbolesiněji zasáhla
hlavy právě těch, kteří dle zdání seděli v nej
bezpečnějším závětří a kteří právě za války
ještě značně svoji moc vystupňovali. Drži
telé ruské moci byli sehnání z politické arény
překvapujícím vichrem jako plevy, ačkoli do
nedávna dle obecného mínění se opírali i o

radikální politiky cizích přemodernisovanýchzemí.
Byl to věru zvláštní pohled: ruské samo

děržaví, které představovalo hlavní sloup
pravoslaví, pracovalo při počálku války ru
kou svornou a nerozdílnou s francouzskými a
anglickým: zednáři a se srbskými zákeřníky;
brzo potom přivinulo na svá prsa Halské ra
dikály a portugalské republikány. Samoděr
Žaví, které utlačovalo neruské národy, dá
valo se od radikálních spojenců oslavovati
jako pomocník národního sebeurčení. Každý
střízlivý -pozorovatel musil nahlédnouti, že
taková aliance jesi nepřirozená a že se v
takovém spolčení jeví hodně neupřímnosti.
Ale vědělo se také, že čtyřdohodě každý
spojenec a každý prostředek jest vhodný k

-udolání centrálních mocností. Na venek i ra
dikální živly republikánské jiných států nám
nepřátelských . projevovaly sympatie ruské
vládě. A přece —- pojednou revoluce v nej
kritičtějších válečných chvílích. A k tomu
všemu revolucé podporovaná od zarytých a
výbojných živlů cizích, usilujících o zdolání

„Německa! To se čte jako v pohádce.
- Ale z toho jest také patrno. na jak hlině

mých nohou stálo samoděržaví a jakou papí
rovou boudou byla moc, která se hleděla re
presentovati jako nezdolná pevnost. Celá
hejna trabantů, kteří s nejuctivějšími úklona
mi se vtírali na místa nejvyšší, byla tlupami
pokrytcův. prohnaných zákeřníků. Vždyť
přece svět slyší. že revoluci promyšleně při
pravili vysocí důstojníci a úředníci, zkrátka
kdé, kteří jen proto dostali do rukou nelůčin
nější prostředky státní správy. že carovi po

Titiž lidé, kteří před měsícem nut'li mužíky
k neochvějné lovalitě. najednou se staví na
přední bašty s pochodní revolice v ruce.
Komu zde účel posvěcoval prostředky? A
této prohnané taktice tleskají hlučně právě
ti, kteří Ihavě připisovali podobné obmysly
Jesultům.

Nedá se upříti, že zlořády ve státní sprá

vě proto. že zkostnatělí byrokrati a kořistníci
naváděli cara, aby starý rež'm udržel a u
pevnil. K nápravě nedocházelo ani po zkuše
nostech nejtrapnějších. kdy se otřásalo Sa
mými základy veleříše. Choroba jevila se na
venek i častým střídáním min'strů. Ale sy
stém sám trval a dusil ruské poddané dále.

Jediná moc tu mohla přispívati k ozdravě

byla to pravoslavná církev. Ale — ta právě
se svíjela trvale v poutech ruských politků.
Notoričtí nevěrci učinili si z církve povolnou
služku svých politických
musila poslouchati slepě tak. jak kázal car,

Jenom vláda, ale i církev přicházela v du o
-důvěru. Caesaropapismus. systém spojující v
jedněch rukou moc politickou i církevní, vy
mstival se na Rusku hrozně již dříve a nyní
vedl ke katastrofě následků nedozírných. Je
to vhodné memento pro všecky ty. kteří
blouzní o národních, zcela samostatných cír
kvích. Rusové — zvláště inteligenti, kteří si
zachovali křesť.smýšlení, ořevážnou většinou
v srdci svém se hlásili k církvím jným anebo
st utvářelih náboženské názory individuelní.
Jaká to iron'e dělin! Ruská vojska při vpádu
do Haliče usilovala kvapně o šíření pravosla
ví v kralích slednocených s Římem. Aby
rychle přeměna pokračovala, dosazování
tam 1 popové pověstní svým nezřízeným ži
votem. Teď však s velikým rachotem se zří

tů hlavní pilíř politisujícíhopravoslaví. Zají
mavo, že i někteří duchovní vydali provolá
ní, aby jen lid se poddal nové vládě. Ovšem
posud se neví, v jak velkém počtu ducho
venstvo hodlá revoluční vládu podporovati

Dosud vlastně panují v Rusku veliké
zmatky — větší v myslích než na ulicích a
v zákonodárných sborech. Ruský mužík od
útlého mládí byl poučován, že n:c není nad
samoděržaví a pravoslaví, Kdyby byl jednal
proti takovému učení, býval by vsazen do
žaláře. Nyní však přijde o krk okamžitě, jak
mile se postaví proti novému režimu. Na
před se přísahalo caru. teď zase titíž přísež
níci- jsou nuceni, přísahati nepřátelům Miku
lášovým. Tak se podkopává hlavní opora
každého státu — činorodá loyalita, plynoucí
z vědomí mravní zodpovědnosti. Jak tohle
prospěje ruským zbraním, každý může lehce
na prstech jedné ruky odhadnouti.

Znamená převrat přece jenom pronikavou
nápravu, která by oprávnila nový kursk trva
lé moci? Vidíme přece, že vůdcové vzbouřen
ců s pokryteckými hesly svobody vraždí
bezohledně ty, kteří sc odvažují dokumento
vati, že celý národ nestojí a státi nemůže za
strůjci převratu. Tisíce a tisíce četníků a
strážníků jest pobito a pozavíráno jen proto,
že v kritických okamž'cích-se snažili konati
s nasazením vlastního života svou přísežnou
povinnost. To jest právě poučné, že jsou tito
lidé trestáni jako zločinci i po boji jako lidé
bezbranní, neškodní. Tedy radikální »svobo
da< i zde cení krvavé dračí zuby a svým
spárem zasahuje i ty obránce řádu a pokoje,
kteří se neprovinili ničím. Ta hesla o >svo
bodě sebeurčení a svědomí« jsou papouško
váním po sveřepých západoevropských ty
ranech. Jed volnomyšlenkářské tyranie čpí
z jednání revolučních vůdců na sto honů. K
avůli národa« se odvolávali nejčastěji. ob
myslní despotové, kteří vnucovali bezohled
ně velkým davům vůli prohnané hrstky.

Hned s počátku se slibovalo, že všeobec
ným hlasováním samo obyvatelstvo si určí
formu vlády. Ale vzbouřenci sami věděli, že
nabízejí vnadidlo zcela záludné. I kdyby k
tomu došlo, placení demagogové by zpraco
vali prolhanými informacemi nevědomý lid
tak, že by volil ke své zkáze. Jest vůbec
schopen ruský negramotný lid. aby si vybral

našeptávačů? Ale samozvaní vladaři dobře
větřili, že by v případě hlasování i nyní mo
hli býti smeteni. ©Proto brzy prohlásili, že

; k hlasování dojde až — po vojně. Již nyní se
' ukazuje, že jenom tyranií nový režim se udr
| ží. Davy dělnické stále hlasitěji protestuif, je
| ví se mezi revolučními živly trojí proud, za
| číná protirevoluce, Zkrátka podobně Jako v

i smhrvených radikálů sosnovala převrat.
Hrozné chyby staly se jak ve straně car

; ské tak v revolucionářské. Tak se oslabuje

|

i

soudě rozumných lidí nemůže obstáti Že v
odsudku počínali jsme' si správně, vychází *
na jevo z jiných projevů, z nichž uvedeme:
zejména hlas >NašíŘeči«, která pod nadp.sem
>Nové Lásky« praví: 0
- »Před závěrem čísla dochází nás ještě
tento hlas: Nevím, jak u Vás — aleu nás
na venkově způsobil sobotní feuileton >Ná
rodních Listů< ze dne 24. února t. r., promlou
vající »O mládeži«, obecné ustrnutí. Tedy tak
daleko jsme došli, že po upřímných, oprav
dových, vážných slovech dra. Svítila a ji
ných mužů, kteří hledali cesty k duši naší
mládeže, na témže místě se ozývá hlas, jenž
s úsměškem nezakrývaným opakuje,stesky.
starších, že mnozí, přemnozí z mladých ne
znají domácích dějin, české literatury, a do
dejme, ani mateřského jazyka, jak by fo
všechno znáti měli a mohli.« Akdyž pisatel
z venkova uvedl podstamé vývody dra Ka
marýta, které jsme v >Obnově« m'nule 0
tiskli, dává redakci >Naší Řeči« otázku: >Ne
ní to úžasné? Co tomu říkáte?«

»Naše Řeč< pak dí: >Na to odpovídáme
prostě a přímo tolik. Má-li vyčteného pět
tuctu nových lásek (jak je Kamarýt uvedl:
Sport. Kopaná. Tenis. Plování. Sáňky. Lýže)
býti rovnocennou náhradou staré osvěty ná

da zcela nedostatečná. Zdravá myst v zdra
vém těle; zajisté: to hlásal už Komenský.
Ale sport není a nemůže býti účelem vývoje
národního, nýbrž pouhým prostředkem, pou
hou pomůckou, a to jen jednou z mnohých.
Nedovedeme si představiti sportsmana kte
réhokoli velikého národa cizího, aby neznal
a nemiloval skvětých postav své minulosti
dějinné, stěžejných výtvorů své vědy, své
ho umění, aby neznal (dokládáme výslovně!
svého ušlechtilého,vzdělaného,krásnéhoa
starobylého jazyka. Kdyby tato »stará láska«
byla pouhá veteš, pak ovšem náš ťsíciletý
vývoj je toliko smutná fraška v dějinách lid
stva. a všecko, co nám darovali nejlepší
mluvčí naši vd Štítného až po Svatopluka
Čecha, vrchovatou měrou nám nahradí —
Stejskalovéa Frištenští ...

A ještě něco. Ukaž mi, kterak mluvíš
řeknu ti, kdo jsi. »V jazyku živ jest národ.c
Náš hlasatel nových lásek (rozuměj dr. Ka
marýt), dr. filosofie a dokonce také profesor,
píše mezi jiným: >Chtěli zaujmouti své žá
ky pro své staré lásky. Nezanjmul...
Jsou soudci, profesory, komisaři, stavitely,
obchodníky, advokáty .. . Jak můžete tupit
právě toto dítě, kdyžtě nevíte, nebude-li £
něho právě v říši kultury král« Redakce
sNaší Řeči« dokládá: >Na takovou — kultu
ru a na takové — krále jsme opravdu zvě
davi.. <

Pozn. red. Dr. Kamarýt snad ani nepo

| střehl. jak podivné vysvědčení dává svým! stejně smýšlejícím. Jest snad střední škola

|

očividně to Rusko, které r. 1914s hrdým se-|
bevědomím učiniloobrovskou výpravu na 0
chranu srbských zákeřníků a na povalení |
středních velmocí. Co vláda ruská podporo- '
vala v Srbsku, to se jí samé vymstilo hrozně. ©
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r w Hradci Králové, Adalbertinum, přijímá záznamy

Ba nové výhodné losy Rakouského Červ.

| Volné listy.
Rozmluvy o naší mladé inteligenci široce

se rozlévají a zrcadlí se v nich také povaha
a schopnosti inteligence starší. Bedlivý soci
otog a národopisec vytěžil by odtud leckte
rou zajímavost, jež by mnoho přičiňovala k
poznání národní povahy vůbec. Rozpravy na
bývají vždy větších rozměrův a to jest dů
kazem bdělosti národního-svědomí a starosti
o zdravý rozvoj do budoucna. Protože v
rozpravách dlužno oddělovati zrno vd ple
vele, odsoudili jsme minule článek dra Ka

inteligence ©omlouval způsobem, který na

pokusnou stanicí pro vyšetření, je-li literatu
ra mládeži prospěšnější a příjemnější než ko
paná? Vydržuje se střední škola velikým ná
kladem proto. aby se stala pozorovacím mí
stem nro záliby a sklony nevyspělé mládeže?
Účel školy jest přece jasný. Chlapec poslaný
na studie musí míti pevnou vůži předně se
učit. předmětům předepsaným. Učitelovou pak
povinností jest buditi k přednášené látce M
sku za každých okolností. Jestliže mladík
přes to vše má větší lásku ke kopané než ke
školním naukám, jest to ovšem jeho věcí;
ale jestliže pro svou moderní lásku zanedbá

euě. své povinnosti Školní. nak ne
jedná — charakferně. pak jest mladíkem ne
svědomitým. Pak přestávají všecky debaty
o náladě a tužbách nyněišíih dorostu; a ne
dbalému žáku, který si nechce osvojiti ant

má se říci krátce, aby si tedy šel do školy
athletické a aby se nevtíral do společnosti
dorostu inteligentního. O to zde ide, že mo
derní nálady studentů jsou v těsné souvislosti
s otázkou charakteru a že lenošný kopáč
hodlá vetříti se do takového postavení, na
které mají nárok n'koli athleti a milovníci
sportu, nýbrž mužové učení. Mládežstarší
generace milovala sport také; ale obražné
vedení ideálních vychovatelů vštěpovalo
neustále přesvědčení. že středoškolské uči
vo jest povinností přednía že vysoce vyniká

nad sport. Proto také tehdy studenti nepře-:



gtávali na tom, co jim bylo ukládáno, ale v
jarém zanicení hleděli na školních základech
postupovati výše. —-Lenost a zaviněná igno
Tance nedá se omluviti žádným >skloneme.
"Tolk vědomoslí o svém národě siředoškol
ský Sludent rozhodně si osvojiti má, aby ne

byl pro posměch pekařskému učedníkovi. To
Je však do očí bijící, že právě Špatně se učí
cí mladík se odvažuje >luštilu vědeoky< vše

-oko možné a že kritisuje bezohledně věci, k
jichž jádru jeho duch ani pronknouti ne
může.

Vody opadávají. Rozmachy mnohých po
Itiků německých slábnou a velitelská slova,
jimiž byly provázeny, pozbývají důrazu. Na

má Čech a vůbec po prvenství, zákonně za
bezpečeném, za postupu válečných událostí
sbíraly se pomalu jaka utajené podzemní
prameny, které mohutněly, prorážely na po
vrch, vnikaly do veřejnosti vždy směleji, až
konečně bouřlivě rozhlučely dikiátem, vládě
předloženým, že za svým vlastním prospě
chem stát musí svoliti k německým žádostem.
Přímyslíme-li si k požadavkům vyjmenova
ným ještě vyřazení haličských poslanců z
říšské rady, máme před sebou dobře promy
Mený plán, který však má tu hlavní vadu,
že neohlédal se na vě'šinu slovanských ná

„rodův, a to jest vada tak obrovská. že ji ne
se napraviti právě tak, jako nemožno jsouc
nost Slovanů proměniti v nejsoucnost.

Pánům politikům tohoto vyznání vítěz
„stvími ústředních mocností zatočila se htava
a na místo, aby pochopili vítězné bitvy jako
skvělou ochranu veškeré říše, přesmyklým

„dogickým pořádkem umínili si kořistiti z n'ch
pro svá nadpráví a poručnické choutky, tak
že jako ulito jest pro ně jihoslovanské prohlá

"šení: »Slovanští vojínové neprolévají krve za
|maďarskou a německou nadvládu, nýbrž za

stát a za dynastii« Panovačnost jest zlá
vlastnost a zalemňujc rozum tak, že se proti
mí musí prohlašovati slavnostně tak jasná a
v oči bijící pravda, kterou jsme z delšího ji
hoslovanského projevu sem vyňali.

Vzpomeňme na agitaci, která ve prospěch
požadavků těch byla prováděna, Důraznými
sofismaty bylo dovozováno, jak říše stojí a
padá s upevněným němectvím vnitropotiti
ckým, a dop'sy posílané do zahraničných lí

obrozené německým duchem jest nutným
předpokladem trvalého svazku se sousední
říší. A nejen to, při nastolení vlády Clam
Martinicovy bylo břeskně vytrubováno, že
jest povolána k tomu, aby přepodivné to ob
rození Rakouska uvedla v život.

Jako vrchol všeho bylo pak ujišťováno,
že všechny požadavky ty budou provedeny
oktrojem. I slepec mohl seznati, že toto vni
trozemské válečné tažení míří předem- na
zemi českou, kde národnostní spory ztrávily
MŽtolik kulturních sil a vyvršily hory ne
vraživosti. —Národ český spoléhá však na
slovo vlády. která prohlásila, že jejím úmy
slem není oktrojovatí ani jedirmau věc. ne

Fu li věcí někotik, a že se bude jednati se
stranami, aby úkoly, o 'něž jde, byly pro
Jednány parlamentně, A vážnost doby vnuků
nám mínění že vládní prohlášení má dnes
svůj kurs, Důkazem toho jest, že přes všech
no hartusení a rozličné předpovědí o nastá
vajícím oktroji zůstává vláda posud směrnici
vytčené věrna a že předem a nejprve řeší
úkoly výživy, které svojí důležitostí nabý
vají vrchu nad požadovanými opatřeními
stranickopotttickými.
: Rušivá činnost známých stran vychází na

nčiniti obecnému volání po parlamentu, pro
tože svaz německonac'onální žádá výkupné
ko ve známých předpokladech. uvedených v
resoluci, o které se usnesl, když ještě si při
suzoval rozhodovací moc ve státě. Pozoru
Bodno jest, že nejnověji o parlament usilují
i křesťanští němečtí sociálové, kteří původně

přznávalt barvu německonacionálního svazu
a kteří nyní opatrně slevují, a těžko rozhod
souti, dospěli-Ji umírněnosti své střízlivou ú
vahou, nebo působily-li tu domluvy a vyjed
návání zákulisní, A co jest hlavního, křesťan
št sociálové prominvili o svolání parlamentu
Bez předpokladů, což způsobilo prudké po

bnutí mysli ve výstředních německých stra
nách. Nic naplat, páni si musí. již přivykal:

slovanské většině a že není možno prová
děti libovolné diktáty, které by zcela jistě
porušily vnitřní mír a ohrozily veimocenské
postavení říše. Hilavou nemožno rozbíjeti

ňovati, o čemž je život ještě hodně poučí. V
příznacích, kterých jsmc tady vzpomenuli,
jakož i v četných známkách jiných, vidíme 0
padávání německonacionálních vod, které u
váděny jsou v řečiště zajisté hlediskem vlá

v úvahu všechny budoucí možnosti, jichž ne
dbati mohou jen zaslepenci ...

Jeden z předpokladů, po jejichž splnění
němečtí nacionálové byli by prý milostivě
svolili ke svolání parlamentu, jest německá
státní řeč. Nejpamátnější rozprava o poža
davku tomto dála se v říšské radě r. 1884,
kdy vyrazil s návrhem svým Wurmbrand.

to dovolit bych si ctěným pánům menšiny u
vésti na pamět: Neprobouzette přílišnou hor
livostí skutečného nebezpečenství, jež dnes
může viděti pouze podrážděná fantasie, a
buďte ujištění, že nižádným způsobem ne
prokážete německému jazyku lepších služeb,
než když se vzdáte všech pokusů pomoci mu
uměle k výsadě, které, jak poměry nyní jsou,
dostává se mu samo sebou a jež právě proto
nepotkává se s odporem a jakýmkoli bro
Jenfm.« <

Rieger zdůraznil: »Rakouský stát nemá
iednu řeč, má řeči sedmery a všechny jsou
řečmi státními. Praví-li se, že jest jen jedna

že to není pravda. Rakousko nemělo nikdy
jednotné řeči. Nejdůležitější listiny byly vy
dávány v řeči laiinské, uherské. české a
smlouvy s cizinou píší se jazykem něme
ckým. A jaký že má míti účel zákon o stát

zalo, že náš cit není ničím... Kdybychom
měli německou státní řeč, měli bychom také
německý Stát, ale náš stát nikdy nebyl ně
meckým a.není jím, protože německánárod
nost jest rozhodně v menšině, národnost slo
vanská má pakv zemi větělnu.«

Strýc nynějšího ministerského předsedy,
Jindřich Clam-Martinic, promluvil podstatně
také o tom, na jak velikém území státní ně
mecká řeč má býti zavedena. »Celé Rakou
sko to býti nemůže. Něk:erá území musí se
vyjmouti a sám Wurmbrand nám napovědět,
že mohou vymíniti i Tyrolsko, Dalmacii atd.
Já však pravím vám, že budete kus po kuse
odřezávati od jednoty říše jen proto, abyste
zachovali panství své strany. | Wurmbrand
divil se tomu zvláštnímu zjevu, že onen člá
nek XIX. zdědil se z jedné ústavy do druhé
a že se vyskytuje i ve všech návrzích ústavy.
Já v tom vidím důkaz, že by bez tohoto člán
ku ústava Rakouska byla nemožností. Kdy
byste tento článek chtěli odstraniti neb ob
meziti, zmohli byste jej právě tak málo, jako
zmohly jej všechny pomůcky absolutismu.
Pokládám kvalifikaci státní řeči nejen za
zbytečnou, ale také za nemožnou dle vyslo

dle kterého nikdo nesmí býti nucen učiti se
druhému zemskému jazyku.« Mezi řečníky
tehdejšími zejména vynikl také Grégr, jehož
vývody a mohutný spád myšlenek ovládly
všechnu sněmovnu.

Jestliže »Reichenberger Zeitung« praví,
že nařízení a německé státní řeči vydáno ne
bude, ale že se ustanoví státní sprostředko
vací jazyk, pak opakovati třeba tehdeiší
slova Hohenwartova, že něměina jest ve vý

by Hohenwartovy do dneška se nezměnila
a nepotřebuje tedy formulace zákonem. O
statně ustanovení sprostředkovacího jazyka
bylo by jen jiným kabátem dle známého pří
sloví: Vik mění srst, ale nikoli povahu.

9

Psychologie prot. Krejčího. V »Obnově«
nedávno bylo o nové knize té promluveno a
ukázáno, lak drem Chalupným po zásluze jest
posuzována. Hlavní myšlenku knihy možno
vychovatelsky spojiti | s naší českou politi

N

i kou. Kdo by se těmto našim slovům podivo
, val, tomu hned pravíme, že hlavní myš.enka

>Psychologie« prof. Krejčího jest nejen ven
; koncem nevědecká, ale zároveň saké nebez
| pečna povaze a snahám naší mládeže a vše
-ho národa, což podškrtáváme zejména prota,
: že jsme národem nevelikým a že trvale mu
! síme o svá práva zápasiti. >Psychologiec

| prof. Krejčího vůbec pak má všechny vlast
: nosti, aby podporovala chabost činův a snah

| a aby pudlamovala sílu iakékoli odhodlanosti
a užitečných podnětů. Konec korců »Psycho

i logie« ta důsledky svými vede k slabošskémm:
: vzdání se slepému osudu. Tvrzení své vy

| světlujeme tím, že jádrem >Psychologie«.
prof. Krejčího jest tak zvaný psychologický
paralelism, který má hlavní místo i v knize,
kterou prof. Krejčí vydal před několika roky

; a která tehdy způsobila čilou a autorovi vel
mi nepříjemnou rozpravu.

Dle prof. Krejčího duševní Čimnost jest
; nám dána jen v průvodu nervových pochodů
' tak, že máme dvě rovnoběžné řady jevů

vnitřních a vnějších, což se nazývá psycho
fys'ckým paralelismem. Z toho plyne, že me
zi duševními jevy a jejich nervovými kore
láty není příčinné souvislosti. Duševní nepů
sobí ve hmotné a hmotné nepůsobí v duševní,
nemožno vřipustitt žádného tak zvaného
vnitfního impulsu vůle, není vzájemného pů
sobení mezi tělem a duší, pravidla myšlení
neplynou člověku z logické úvahy, není te
dy psychické příčinnosti, není duševního či
nitele, který by spojoval počitky v jednotu.
není tvořivé synihese, popírá se duševní s
sobnost. To, co nazýváme samostatným du
ševním činitelem, jenž všechno duševní děj
stvo pořádá a váže v jednotu, prof. Krejčí
nahrazuje myslí, což není dle jeho fantasie
nic jiného, než souhrn stop po dojmech v
nervstvu. Čtenář tedy poznává, že prof.
Krejčí hlásá hrubý materialism, jehož nej
vyšším zákonem jest, že život člověkův jest
výtvorem nutného přírodního dění. ve které
nic nemůže zasáhnouti. Člověk vůbec jest
podřízen přírodnímu zákonu, k němuž se
musí přizpůsobiti, nemá-li zahynouti, protože
psychické jevy jsou prý vedlejší a závislé na
fysických a chemických dějích v nervstvu a
protože chtějící a volfcí osobnosti v člověku
není. Jest tedy člověk psychofysickým stro
Jem, nezměnitelnou nutností přírodního děj
ství, v jehož řetěz příčin a účinů nic tvůrčí
ho, nic ideového nemůže zasahovati, slovem.
jak df prof, Krejčí: »Marně sl namlouváme,
že člověk lest strůjcem svého osudu.« O tom,
jak tvrzení prof. Krejčího, lenž popírá duši a
učí holému materialismu, isou vědecky odů
vodněna, promluvíme jindy; dnes obracíme
pozornost veřelnosti k praktickým důsled
kům. k nimž toto psychologické vyznání svá
dí a namnoze skutečně vede.

Nemůže-li v nezměnitelmou nutnost pří
rodního dějství nic ideového, tvořivého a du
ševního zasahovati. pak všechny ideální tuž
by českého národa, Jeho úsilf o lepší bu
doucmost, jeho tvořivé fičastenství v záko
nodárství státním. kulturní snahy a zápas
proti nepřátelským mocem jsou nejen pošeti
ly. ale také bezúčinny. »Složte zbraňl« volá
ke všem vlastencim a pracovníktm národ

; ním psychologie prof. Krejčího. Posavad jste
bloudili, domnívatfce se. že můžete pracovati
o příznivější uspořádání věcí veřeiných ve
prospěch národa! Marně se namáháte, rušíte
svůi duševní klid. bezfčelně odpfráte si po
žitků a zbytečně plýtváte s'lami. neboť ne
změnitelného a nutného dějství nelze vvší
nouti z kolejí. A nevzpírelte se ani, kdyby vás
nepřítel k zemi srazil. vstoupl na prsa a otu
poval vás n vše. co lest vám neldražšího.

| neboť »marně si namlOnváme, že člověk jest
| Srňicem svého Osudne. A nelen národ. Před

stavte si. že tatn psvcholagie rozličrými ce
stami vniká i dn středoškolské mládeže. a

1 pochopíte. jaké spousty může znůsabiti v
| mladistvých Jímavých duších. Psychologie
" bez.dnše. Jak dr Chalnnný v >Nár. Listeche
* padotkl — k čemuž dokládáme. že nrof Krej
: čf nedává své tvrzení bez všelikého věde

ckého důkazu a počíná si spfše log'kou srdce,
než loeikou rozumu. Kde učenec nemá nejvý

| mluvnělších dfvodů pro vlastní názory. má; svatou povinnost postaviti vedle nich i náhle
dv tiné s otevřeným doznáním, o jaké doku



menty se dosud opírají. Jestliže však tvrdí
s tváří neomylnickou takovou věc, která ex- |
perimentálně dokázána není, snaží se záludně ©
podvazovati křídla vědě skutečné a zavtrati

ském stroji, kosách a pytlech. Rozbiti kame
ním na-'střeše mnoho tašek,: takže“ majitel
Alois Vávra byl velice poškozen, Jest 'zavei
deno trestní řízení. — V Anglii bude uzavře

|

|
vlastního: náródního zájmu nebo!z-dominělého *

bránu saniostatnému přemýšlení.
Podivuhodné cesty vědecké. Mnozí páni

učenci popřeli Bcha -a duchovou | podstatu
člověka, duši, a odpoutavše se od těchto
světel sestavují vědecké soustavy, které na
konec páchají sebevraždu a — jako psycho
logie prof. Krejčího -- v praktických důsled

domení mravní páteře jednotl:vcovy.

| Rozmanitosti.
Letošní letní čas počne 16. dubna a skončí

17. září. — Mistr Ondř.-žek na pamě. své 4
leté umělecké. činnosti měl dne 15. t. m. v
Plzni koncert, provázený obrovským úspě
chem. — Na Strakonicku u Sudkovic objevil
učitel B. Dubský mohylové hroby a u Třešo
vic stradonickou osadu. — Někteří | boháči
zřídili si záludně ve Vídni život velice poho
dlný. Aby nemmusilisháněti různé druhy vel
mi vzácných potravin, předstírali chorobu a
dostali se tak do sanatorii. Ovšem za svá
místa zcela ochotně nabízeh 530—100K denně
a pak se oddávali "rajskému životu a zába
vám jako v předních lázních. Nyní však 'na
tyto blahobytníky učiněno udání. — Nyní ru

hromnému majetku pravoslavných klášterů v

vosti na 8 miliard rublů. A co učinily tyto in
stituce pro náboženský rozvoj úpadďkové říše
při tak ohromném jmění? Již dřívější ruská
vláda přemítala, jak by takový majetek pro
spěl účelům válečným. Nyní ovšem bude roz
hodnutí rychlejší. Taková situace by měla
vzbudřii velikou pozornost církevních kruhů
i ve státech jiných. Leckde shromážděno
mnoho, aniž by ideály byly horlivě podpo
rovány hmotnou pomocí — a na konec jmění
zmizí přece. Jinde však. kde se jeví nejživěi
ší zájem pro duchovní statky. materiehních
prostředků není. — V Holandsku se utvořil
spolek proti klení. Jistě neosvědčuje zvlášt
ní srdnatosti muž takový, klerý nezdary hle
df odbývati surovými výkřiky. Zato jest
vpravdě hrdinou miž ušlechtilý, který ve
chvflích svízelných místo zlořečení třpěl'vě
a důmyslně přikládá ruku k dílu a snaží se
nezdary napravovati fúčelnou prací. — Na
německých universitách tento rok studuje
5757 žen, což znamená proti mírovému roku
1914 přírůstek o 1600, ačkoli přirozeně velká

mecku studovalo jen Američanek na 300. —
Rakouský katolický spolek školský konal
vatnou hromadu, ha které bylo konstatová
no, že přes nepřízeň doby vzrfístá. Za rok
1916 přistoupilo na 5000 nových členů. Ko
naly se četné schůze a rozšířeny statřsíče
brožur. Jak postupůieme my katolíci čeští?
— Oznámený dobročinný Dvořákův večer
byld'nutno přeložitt da Smetanova sálu O
becního domu na středu 28. března. — Proii
nespavosti požil větší dávku veronalu -člen
čitohry Nár. divadla O, Boleška; otravný ú

do všeob. neinocnice a dne 20. t. m: zemřel:
— Konce volné Jásky bývají pravidelně trud
né. Když ve Vídní 20lefá dělnice L- Kouden
ská měla děcko s49letýmr domovníkenýJos.
Hofbauerem, nedáva! jl tento ničeho--ha vý
živu. Dělnice se rozčiltla tak, že dne: 18. tm.
Hofbauera,ležícíhov posteli. utloukla sele
rou. — "Chytří uprchticr P. Spottheim- a Ma
nuch Fisenstein zatčení v Táboře z té -příi
ny,"že se vyhýbali domobraneckým prohlíd
kám! Pro hromadění zásob tamtéž zatčení o
trhu Herš a MosesThanovése švakremJu
elem Einlegerem, n něhož nalezeno celé skla
diště. — Operní pěvet LevSlezák uzavřel
smlouvu s dvorní operou vídeňskou. — Mist
rovským dílemjest sp's středověkéhoDomu
nikána Jakuba de Voragine»Legenda anreg<;
tato práce měla značný "vliv i na písemnictví
staročeské. Nakladatelství Diederichsovo v
Jeně počalo nyní vydávati německý překlad.
—Do stodoly u Dvora Králové vlospato'se
šest výrostkův a školáků. Protože však m
hli rkerásti jen málo. vymstili se na hospodář

.) NL 1.. „,4.0 + :

— V Pešti policejní ředitelství pro nedostatek
mužských sil přijímá ženy jako úřednice. —
Nový katolický deník počne vycházeti v Po
znani pod názvem »Pravda«. — Bohoslovci
z 1. a II. ročnku v Zadru byli posláni do
svých domovů, jelikož semnář pra ně ne
mohl opatřiti poířfavin, Tedy zrovna tak ja

, ko v fadě seminářů jiných. -—Zemřel v Jal
: tě katolický arc'biskup Mohylovský Wincen
| 1y Kluczyňskí u věku 70 let. — V Trnavě
- zemřel bývaiý slovenský poslanec na uher.
! sněmu dr. Fr. Vesélovský. Byl to národovec

velice horlivý a zasloužilý. Dovršil 72 le:
svého života. -- Dle zpráv amer'cké stediicí
konise ve válce zničeno 750 francouzských
měst a vesnic. Na 1500.00 francouzekých
mužů zhvnulo v boži. — Letní čas zavádí se
také ve čtyřdohodě, Ve Frar:cii započne v no
ci na 25. března, v Italii určeno, aby trval od
1. dubna do 3. září. — U Národního divadla
v Praze chycena v noci na 20. března on
da'ra (krysa pižmová). která se dostala do
Prahy z horního toku Vltavy as' na ledových
krách. Když ji strážníci zahnali do zákoutí,

' brán'la se zuřivě, takže byla skolena šavle
mi, — Filosof Fr. Brentano zemřel v Cury

-chu u věku 79 let. Ačkoli úplně oslepl, praco
val až do snirti o svém monumentálním díle
o metafysice. V kroužku svých přátel koná
val přednášky o nesmrtelnosti duše. — Vla

' na argentinské hvězdárně, přiblížila se velice
k slunci i naší zemi. — Veliký rozruch budí
zjištění »prorockého« podvodu. V mnoha li
stech totiž bylo uveřejněno za války proro
ctví-mnicha z r. 1701,které prý bylo naleze
no ve zříceninách kláštera ve ©Wismaru.
Předpovědi nápadně potvrzovaly to. co už

se stalo v době objevu. Jen to bylo ná
padno, proč o tom proroctví před válkou ni
kdo nevěděl. Nyní se poznalo, že jména mn

| sestavení * předpovědí velice pohodlných.Proto jen na každé proroctví nynějšího ča

| su veliký pozor! — Německý svaz pro válečné a obchodní ponorky vyslovil žádost,
aby váleční lichváři nebyli odsuzováni k po
kutám a vězení, nýbrž aby byli trestání káz
nicf, — Úřad policejního ředitelství ve Vídni

znamenalo značnou kořist. Bylo zabavéno
veliké množství mlýnských výrobků a jiného
zboží. které bylo ukrývánc k vůli chytrá
ckému lichvaření,p

U násna skladě:
Bat. Metelka:

Ze spalého týdne.
17 promluv na podkladě iňůrgickém.
: čem > "Řada L .„. . 

Neděle květná. Zelevý dtvrtek.| > Řada:
Velký pátek. Boší hrob — setrvání.as

0 dere 6 střáě.
Gene 2 JE 8 F- Pošjeu $ K.

Družstevníknibk
v Hradoi Králové, AdMSGŘAN:

tv še".
Pro práva národů. V 3. čísle »Das Neue

Osterreich« napsat: Vojtěch Josef hr. Schón
born: >Nezbytnou podmínkou sjednoceností
národů v Rakousku jest, aby nositelé veřej
né moci.rovnoprávně jednali se všemi náro
dy státu, žádného-z nich vědomě nepřehlíže
jíce, ale ani žádnému nedávajíce přednost.«
—TamtéžpravíLudvík-hr;Crenneville.:Po

i litické strany německé mají podávati jen ta
| kové:přánía návrhy, které mají důvod ve
i všeobecnémstátním zájmua odůvodněníjich

. NA NN

-půve!

. Jestliže popřejí' všem národům, což jéjich jest.
zjednají tak pokoj sami sobě a pochvalu W
vážlivých lidí v celém“světě. Nyní na př v
okupované Černé Hoře rozhodující činitelé
naší říše umožnili školní výchovu dětí albán
ských v jejich vlastní řeči. Tu se hned na
skytá otázka, mají-li ve vlastní říši daleko
větší-menšiny české a slovinské míti skrov
nější práva školská. O tom není potřebí dlou
ho filosofovati. Jednotnou rodinu tvoří z ná
rodů rakouských občané tací. kteří se snaží
©prospěšnou rovnoprávnost národů, vykoná
vajících obtížné povinnost! doby nyněiší rov
cu měrov. * 

Ejhle moderní uvědomělost! Živly proti
křesťanské postaraly sc o takové vyvrchole
ní třídního boje. že davy se stávají slepými.
ke skutečnosti a že jejich sobecký fanatsmus
není sehopen klidného uvažování. A přece
právě v nyněiší době by tolik bylo potřebí:
přemýšleti o nutnosti společenské solidarity!
Velice temný obrázek kreslí »Slovácké No
vinyx. Za úřední rekvisice ve Starém Městě
první dny chodily celé zástupy lenochů s ta
škarm', pytlíky a pod. v očekávání, že se na
lezené věci hned seberou a rozdají lidem.
kteří se právě namanou. Vel'ce iednoduchá
sociální logika! Ale takový nápad mohou mfti
jen lidé, kteří pro samé čtení o »právech vy

„děděnců« remaif ani tolik rozhledu iako pří
slušníci národů recivilisovaných Když se
hned u prvých příbytků nerozdávalo.- volali
bezcitní hrabivci na komisi, aby se jen vše
cko těm »hřbetům« sebrálo a pod Že by pak
ti sedláci měli právo zzse se podělit s obda

- rovanými, aby nezhynuli, na to křiklčun' ne
' pomyslili. Nejzajímavější. že tak povzbuzo
- vali Iřdé. které rolníci živili celá léta a že jim
* dali, prodali a vyměnili s vlastní škodou a

při vážných nesnázích. Lidé. kteří an' v nej
*pilnějších pracích nechtěli rolníkům vypomo
* ci. domnívali se že sociální reformu provedou

iednoduchým: pokřiky. —- A brzy nato celá
řada anonymních prolhaných udání. že tam
neb onde jest všelicos poschováno. Denunc'

"anti sami nevěděli nic. ale jejich msttvost
- tlonkla na keř. vouštěla udici do vody n2

zdařbůh. jestliže by snad náhodou přece...
Shledalo se, že denunc'act byly šmahem ne

. poctivé. '
Nechť se jen i ti pokrokoví rolníci rozpo

menou kde se naučily líné davy takové so
ciální politice. Katolická strana j'ch tomu ne
naučila Zato však ti demagogové. kteří k

"vůli mandátu pochlebovali každému darmo
chlebovi. mají velikou vínu na zatemnění.

1 Vede-li se mění příliš dobře. Právem se
„ v minulých letech stýskalo. jaft finance dů!e

žité české filharmonie skomírají Zato s ra
dostí přijata zpráva, Že jest projektována vy

——

východočeských«. Ale — brzy se nkázalo. že
' někteří zájemci hleděli více na plnou poklad

nu než na umění. Nynější doba jest financím
divadla neobyčejně přízniva. Tedy by se da
lo-čekati.. že také umění poroste jako vonný

„cedr k oblakům. Zatím z Pardubic s námi by
lo sděleno. ře se hry odbývají většinou šlen
driánsky; pročby se prý společnost namá
hala. má-li dvoranu steině každý den rabi
tou? Ale teď přišla Litomyšl a v ní se Jlo
ještě a -několik stupínků níže. »>Nár.Listy«
dne 19. a 20. t. m. sdělají, izk do >Vjnobraní«
vpleteny -některé cirkusové“ obhroublosti.
>Prodaná nevěsta« zprofanována tím, že ve
zmíněné operetě zpíván »kočebrem« Svečá
kem na jednu z arií. »Prodané« "podvržený
text a na-jinémmístě text téže opery na jiný
nápěv. —-Tak se tedv těží hřivnou národní 
zrovna teď za válkv. Umění:kdy má vydá
vati květv nelvonněiší: mění se v kabaretní
komiku. Kdysi bylo u nás napsámo. jak prý
bude dobře: až ce kostely promění v chrá
my Mus..v nichž se budou posluchači svíjeti
radostí 'při. melodiích Wagnerových. We
Francii se Již pokusystaly. ale $ tím svíjením
to nějak nejde ku nředu — ani v werních el.
ních. Lid demoralisovaný tam radě navště
vuje šantány a svíí se smíchem nř' kluzkých
operetách. U nás jsou na skoku noměry m
dobné. Těleso, jemuž přísněuloženo- pěsto



"vání čstého umění, usiluje o rozesmání a —

Hhóvítak vkůsu většině tuctovýcí ny ěv
níků. - TRUE

"Čssopis pro katolickou hudbu posvátnou
»Cyriil: přináší v 3. čísle úvahu V. Můllerá
o jednotném zpěvníku. Dr. Orel pokračuje
ve své studii o kancionálu Franusově. Důte
žitý jest článek o hudebních komorách; po

I

i
i

paedagogtu. Drobných zpráv a praktických

(mimo prázdniny) desetkrát za rok. Roční
předplatné (pouhých 5 K) přijímá Obecná Je

"dnota Cyrillská v Praze 1370-II.

©Za válečného ruchu.
. Člsařští manželé uvítali vyměněné Invali

dy. Jeho Veličenstvo císař a Její Vel. císa
řovna dostavili se dne 19, t. m. odpoledne na
západní nádraží, kde uvítali 116 vyměněných
invalidů, kteří se vrátili z italského a fran
couzskéhoválečného zajetí. Jeiich Veť"žen
stva do vlaku vstoupila. prošla každý ne
mocnční vůz, oslovila každého muže a ob
darovala invalidv různými užitečnými před
mětv. Invalidi byli hluboce dojati touto srdeč
ností. Císařští manželé vyslovili plné uznání
veliteli nemocnice dru. Svitalskému za vzor
né zařízení a udržování vlaku a za jeho hu
mánní působení. Invalidi pokračovali v cestě
do Pešti, Když císařští manželé opouštěli ná
draží. byli pozdraveni shromážděnými davy
lidu bouřlivým provoláváním slávy. Dostavi
Ja se také paní arcivévodkyně Isabela, která
rozdílela invalidům milodary.=

Národehospodář. hlídka.
Živnostenská banka. Ve schůzi správní

t. m.. předložena byla bilance ústavu za rok
1916, jež s přenosem z r. 1915 vykazuje po
srážce správních výloh a daní čistého zisku
K 7,283.718.73 (oproti K 6.902.468 16 roku
předešlého. Valné hromadě, jež bude konána

do Chocně, Jan Hrdý, farář v. v., za zám. kapla- |
na do Malešova, Jos. Hladil, kaplaa v Nové Pace,;

v Třebechovicích, Jos. Šumšal, kaplan ostružen- 
ský, za admin. do Vorliček, Ign. Štroký, admin. '
vKostelní Lhotě, za kaplana do Nové Paky, Fr..
Reinisch, admin..v Ličně, za admin. do Kostelní,
Lhoty, Tom. Pokorný, polní kurát, za kooperátora '

do Nového Hradce. — Uprázdnila se fara v Pil- |

fara ve Slatině u Žamberka, patron. nábož. mati '
ce, od 10. března. —- V Pánu zesnul vdp. Fr. Tejkl
(V Vuln.), b. notář, farář ve Slatině, 9. března
(naroz. 24. května 185i, vysv. 1876).

Instalace vsdp. kanovníka Fr. Kutnara. V nc

Ducha slavnostně instalován nový p. kanovník Fr.
Kutnar, kterým doplněn bude po dlouholeté va
kanci plný počet kapitulárů při zmíněném stolič
ním chrámu Páně. Nový p. kanovník narodil se
r. 1864 v Mlázovicích, studoval vyšší gymnastum
ve zdejším městě. kdež také byl na kněžství vy
svěcen r. 1590. Po veškerá léta svého kněžství
působil na osadách ryze německých v horách
Krkonošských, posléze po 15 let byl farářem v
městě Pilníkově. Povýšení jeho na hodnost ka
novníka uvítal i německý tisk se vším zadostuči
něním, protože farář Kutnar získal si svou pastíř
skou horlivostí a lidumilností lásku německých
svých osadníků a vážnost v německé veřejnosti
jakožto pravý lidový kněz, jenž svým svěřencům
byl svědomitým a obětavým rádcem nejen v zá
ležitostech duchovních, ale i v denním zápase o
časnou existenci. Farář Kutnar byl obratným or
ganisátorem katolického lidu“ obětavým šiřitelem
dobrého tisku. vůdcem hospodářského spolku a
posléze dušf reservní vojen. nemocnice, kde ve

tutární dotaci reservních fondů ve výši K
344.899.42 (oproti K 332.84926 roku loňského)
vyplácena byla 6 a půl proc. dividenda (proti
6 proc. loni), aby po srážce statutárních tan
tiem správní rady a odměn členům předsta
venstey ve fliálkách a členům sboru revis
ního náležejících. použito bylo 950.000 K k
úhradě ztrát během roku povstalých a k dal
šímu dotování reservních fondů, zbytek ve
výši K 550.463.91 (loni K 555.265.35) převádí
se na nový účet.

Pozvání k řádné valné hromadě Jubilejní
"ho vzájemmě dobročinného"živnosten. spolku
»Cbarftas« "se sídlem v Hradci Králové! -v
poštdělí9. dubna o'půl-2. hod. odpot. v malém
sále- Adalbertina v Hradci Králové. Pořad:
1."Zahájeníschůze 2:“Čtení zápisníku minulé
valnéschůze. 3: Zprávy jednatele, pokladníka
a revisorů.4. +Volby8 členůvýboru, 8:1
hradníké, 3 revisorů účtě'a'9 členů: rozhod
čího soudu. 5. Stanovení výše zápisného.
členského a ročního příspěvku. Výše- tmrtní
podpbrý pro příští rok. 6: Volné rávrhy;-kte
ré musí býti'6- dní předem výboru písemně
podány: V' tlradci Králové, 1. března 1917.
ThDr. Fr.'Reyt, 'starosta. „ '
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Zprávy dlecésní. Jmenování jsou: Vdp. Fr.
Kutnar, farář v Plintkově, investován na prebendu
UHersdariskoupři katedrální: kapitole;vdp. Fr.
Matouš, farář na Pouchowě, vikariátnám sekretá
fem, dp. Josef Jiříček, katechetarv Polici n. M,
obdržet farní synodalic. —. Ustanovená jsou pp.:
«Viktor.Vlach,kaplanve Zbislavi:za farářev Lu
čici, Jan Říb.- admin., za faráře v Poniklé, Jos.
Michálek. admin., za faráře v Jablonci n. Jiz.,
Ant Vpbejda, admin. v Cerekvici, za faráře. do

dovými ošetřovatelkami získal si o raněné bojov
níky tolik zásluh. že byly uznány pochvalnými
hsty i zásl. křížem. V celém okolí Pi'níkova byla
známou populární csobnost faráře Kutnara a proto
také uvítáno bylo povýšení jeho na hodnost ka
novníka vřelým souhlasem. ačkoliv odchodu jeho

želí celá osada upřímně. Gratulujíce novému panu ;
kanovníku k jeho hodnosti, vyslovujeme potěše
ní nad tím. že jeho působnost v německém území

poskytuje důkaz, že svorné soužití příslušníků |

obou národních kmenů v království našem jest |možné.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých ebchodach bankovních a uhelných.

Pedporujte při kašdé příležitosti svůj vlastní podmík. |
I
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Zprávy místní a z kraje.
Ve prospěch zátiší vojínů v poll. Město Hradec

Králové věnovalo příspěvek 1000 K na zřízení zá
tiší pro domácí ©. a k. pěši pluk č. 18, jež pojm:
nováno bude Zátiší Královéhradecké a umístěno
bude za bitevní čarou u plukovního štábu c. a k.
pěš. pluku č. 18 ve zvláštní voj. 'správou k tomu '
zřízené ubikaci, Příštího měsíce bude celé zaříze
ní Královéhradeckého zátiší do pole vypraveno.
V zátiší tom bude možro části mužstva vyřizo- 
vati svou korespondenci, súůčastniti se předhášek
a pěstovati hudbu, zpěv a četbu dobrých knih a
časopisů. Dle usneséní městské rady ze dne 13.
března'žádáme P.'F. obecenstvo, 'by peněžité da
ry, dále staré výzané knihy a časopisy české |
německé, desky gťamoionové s jehlami,psací 'po
třeby, obrazy a pohledy z Hradce Králové a okolí,
popelničky, různé společenské hry"atd. pro Zátiší
Královéhradecké laskavě věnovalo. Peněžité da
ry budou přijímati v měst. úřadě důchoďénském a
daryostatrí' na městskémpopisním úřadě vedle

ních hodinách do konce března. Purkmistrovský
úřad král.- věn. města Hrádce Ktálově, -dne716.
března 1917. =

Královéhradeckému zátiší vojíná v poll vě
nováli 'p. Karef Radalf Mirller. veškoobchosník 'v
Hradci Králové 109 K a pan MUDr.Leopold Ba
těk,'med. rada v“Hradci-Ktálóvé 10 K. Štědrým
dárcům vzdávají se dfky a o další příspěvky pro
sí purkmistrovský úřad v Hradcf Králové:

Ústav pro zvelebováhi“ živností v Hradci
Králové pořádal s pomoc! pražského Technologi
ckého prům. musea ve' dnech 12:—18. Uřesha-£-r.

rr ,

kurs pro dokončující práce modistické za účasti
20 Irekventantek z Hradče Králové, Třebechovic,

Přednášel přednosta inž. Šetlík z pražského Ústá
vu pro zvelebování živnosti. Kurs trval 7 dní, za
ujal asi 28 hodin vyučovacích, byl provázen de
monstracemi 4 práklickými pokusy, při nichž ú

a jich náhražky, užívané kloboučníky a imodist
kami, jednak jak možno jich používati, čistiti, bar
viti, přebarvovatl a upravovati, Program kursu
byl následující: Úvod, suroviny, výrobky užívané
v dílnách modistických. O čištění, bílen!, barvení
a úpravě per. stuh, slámy, lýka, tagalu atd. O
barvách, lučebninách, lacích a různých pomůc
kách modistickýci.

Dar. Pan R. J. Karel, majetník chemické to
várny v Hradci Králové, daroval chudým dítkám
obecných škol. jejichž otcové jsou v činné službě
vojenské. 200 obědů v Obecné kuchyni, začež
správy škol vyslovují štědrému dárci povinné
díky.

Počasí posud nechce býti teplejší. V noci z
16. na 17. března byl niráz -- 5 st. C a ráno za
čal padati sníh. V neci ma 21. mrzlo málo, ale dnes
k ránu na severní straně ukazovala rtuť opět -—
5 st. C. Jaro přišlo s nolným hejlem na nosfku; ale
bylo přece jen dobře, že mrazy poněkud zdržely
veliké spousty rvšavých vod labských i jiných,
které se již leckde z koryt značně přelévaly.

Seznam cen na týd. trhu v Hradci Králové
dns 17. března 1917. 1 c jetelového semene 400—

410 K. 1 kopa kapusty 12 -14 K. 1 kg: cibule

1.40 K, česneku 7—6 K, celeru 1—1.30 K, 1 pár
podsvinčat 104—190 K, 1 kůzle 6—15 K. — Přive

zeno bylo: jetelového semene 3 ag, kapusty 13
kop, cibule 240 kg, petržele 175. mrkve 145, če
sneku 70, celeru 105, jablek 2 a čtvrt hl. 468 kusů
podsvinčat a 160 kůzlat.

Pardubice, | Při večírku výboru sdružených
katolických spolků dne 18. března pořádaném k
oslavě jmenin dp. předsedy Jos. Novotného bylo
věnováno členy výboru ve prospěch slepých dívek
na Kampě v Praze 32 K a ve prospěch vdovského
a sirotčího fondu 30 K na počest milovaného dp.
předsedy, jehož činnost zvláště za doby války
byla obrácena téměř výhradně k účinné a vydat
né podpoře trpícího lidu. Ve sdružené katolické
mládeží v adpolední besídce věnovalo se k poctě
duch. rádce dp. Jos. Novotného 16 K slepým dfv
kám na Kampě, Zdař Bůh!

ot

Pamatujte přikaždé
příležitosti Ž7**na raněné vojiny, na
vdovy a sirotky po našich padlých bojovnísich! Pří

spěvky zašlete na Zem. svaz katol. Orla v Hradci Král.

Různé zprávy.
Trestnost mládeže brněnské v posledních

letech stoupla měrou úžasnou. U brněnského
okresního soudu' trestního odsouzeno bylo
mládeže ve věku od 1I—1I8 let r. 1913 407.
r. 1914 433, r.. 1915 564, r. 1916 800. Celkový
vzrůst trestních věcí mládeže je dán číslicí
100 procent, Ještě černější obraz podává rej

U něho odsouzeno r. 1913 49, r. 2914 61, r.
1915 102, r. 1916 1958dětí pro zločiny a přeči
ny. Proti r. 1913 jeví se zločinnost mládeže
v roce 1916čtyřikrát větší! V jiných městech
podobně. P ' 5

Nový pálený kostelník. Jest ještě v čerstvé

paměti, jakých svatokrýděží a jiných nešlechetno
stí se dopouštěl v Budějovicích kostelník, dosa
zený a chráněný proti' vůli kněžatva. ©Také se
chlubil ten člověk veřejně, že páteři proti němu
ničeho nezmohou. -. Teď zase: feden povedení
exemplář. Vliv kněžstva na obsazování kostětní
ckých míst v Praze rovná se skoro nule. Tám to
platí za záležitost městské autonomie, Smadno pák
lze uhodhouti, zdali vlivní mužové vždycky vy
volí opravdového katolíka. Nejlépe placeným ko
stelnickým místém v Přaze jsot Volšany. Dalo by
se tedy čekati. že tam bude dosazen vždy: můž
zcelů řádný. Ale -- támější kostehik pro různé
krádeže a podvody byl zatčen Vědělo sé dávno
dobře. jak žil matnotratně.“ Vystubování jeho býlo
ke všemu tákového rázů. že s nímžádný z th
rářů, kde působil; nechtěl s: něčeho začíti; každý
se ho bál. Snad tedy aspoň nyní se brde pomýšlet!



yta nutnou úpravu. Vždyť právo obsazovati ko
stelnická místa přísluší vlastně farářám. Ale tak
ble faráři často spíše odnášejí různé výtky a
pohany za chyby Hdí jiných. V prostém lidu to
Mě jest obecné domnění, že za výstřednosti ko
stelníků jest zodpovědným farář.

Z Matice cyrilometodějské. (Obrázky k |. sv.
přijímání.) Matice cyrilometodějská v Olomouci

prosí vdp. katechety, aby letos nezapomněli na 0
brázky matliční k I. sv. přijímání, které přes ne
smírné zdražení papíru, barev a práce tiskařské
prodáváme dosud za ceny mírové a to: čís. II.
Kodhlerův Kristus přítel dílek (28 krát 36 cm) 1
výtisk po 30 h, 50 výtisků 13 K, 100 výtisků 22
K. Čís. III. Kněz podávající nejsv. Tělo Páně (28
krát 36 cm) 1 výtisk po 3U h, 50 výtisků 13 K, 100
výtisků 22 k. Čís. IV. (23 krát 37 om) L. da Vinci
Kristus z večeře Páně a čís. V. H. Ruland Večeře
Páně (33 krát 38 cm) 1 výtisk po 30 h, 50 výti
sků 13 K a 100 výtisků 22 K. — (Zpovědní obrá
sek) dba mistra Jana Kóhlera dosud na skladě
100 výtisků 70 h, 1000 výtisků 7 K franko. —
(Plseň ke křížové cestě „Venku kdy burácí«) od
Fr. Střížovského 100 výtisků 90 hat franko. —
Prosíme snažně p. t. farní úřady a vdp. kateche
ty o hojné objednávky. Každou objednávkou u
smožňujete Matici, aby i v této těžké době plnila
své vznešené úkoly. Objednávky přilímá a vyři
zuje Sekretariát Matice cyrilometodějské v Olo
monci. Dolní nám. 17.

Záložna v HradciKrál,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky"| "0%
Půjčky. - Úvěry osobaí. -IZálehy.

Eskompt účtů a směnek.

Duše matky.
NapsatPontsevrez. Přel.Jiří Ronovec.

Bylo jich patnácte kolem stolu se svým
hostitelem, kapstánen: Dantivalem, většinou
důstojníků malé posáďky. Menšina mladí, zá
možní světáci. Diné mělo býti pro soudruhy
Dantivalovy hostinou na rozloučenou a zá
roveň předvečerem slavnosti při vstupu do

"stavu manželského. Již tři měsíce byl za
snouben s dcerou velkostatkářovou, dámou
velice krásnou, a v desíti dnech měla slave
na býti svatba. Byl zamilován až po uši. Aby
dovršeno bylo jeho štěstí, byl povýšen a S
tímto povýšením bylo spojeno i přesazení do
Paříže. Tam zakoupil okamžitě elegantní vi
lu a vrátil se do své dřívější posádky jen za
tou příčinou, by se rozloučil se svými sou
druhy.

Šeděli ještě při stole. — Všickni náleželi
lepší spoiečnosti a proto zábava byla sice
živá, ale ne bouřlivá, Nemohl proto ujíti po
zornosti jasný hlas zvonku, jenž právě z uli
ce zavzněl. Ano pozornost byla tím živěji
napjata, že tato část města, obklíčená více za
hradami než budovami, měla velice málo 0
byvatel.

»Jaký to obzvláštní tón?« přerušil hovor
jeden z pánů.

+To jest zvonek kněze, jenž nese poslední
pomazání umírajícímu<, odpověděl jeho sou
sed. :

»Zastavil se před tímto domem«, pravil
jiný.

Hned nato vstoupil slua a oznamoval, že
kněz v průvodu ministranta přišel do domu

pána domu.
»Jaká to myšlenka! Ovšem žert, ale žert

špatně volený!« pravil mladý důstojník.
»Řekněte mu, že se zmýlil v osoběl« ra

dil jeden z pánů.
Ale kapitán pravil: »Bůh uchovej, důstoj

ný pán musí býti způsobem co nejroztomi
fejším přijat, aby špatný Žert při nejmenším
dobře skončil. — Dovolme tudíž důstojnému
pánu vstoupiti! Přivítejmež ho v nejlepší ná
fadě a připijme mu na jeho zdravíle
„ »Bylo by však mnohem podtvuhodnějším,

*dyby ho sem jeho vnitřní vnuknutí vedlol«
poznamenal jeden z pánů s tichým chvěním
ve hlase.
1. >Ho, ho, můj drahý! (Chceš si hráti na

pravověrného, jenž opovrhuje těmilo slabost-|
mi? Ostatně, co se týče posutivního smě
ru —<

Rozmluva byla přerušena vstoupenímdu-|
chovního. »Promiňte, pánové, rušum-u vaší :
slavnostic počal kněz. >Ale povinnosi mne;
sem volá. Pan Raoul Dantival?< tázaí se vá- ,
havým tónem, když pán domu k němu s (
směvem předstoupil,

»Já jsem to, Důstojnostif«
»Kapitán?<
»Zcela správněl«
»Tedy jsem se nemýlil? Opravdu nepo

chopuji —<
aJá též nex, odpověděl v nejvyšší míře

rozveselený kapitán, »patrně chtěl mi pro
vésti pěkný kousek někdo, jehož jsem k ho
stině nepozval. Nic však nevadí, lituji jen, že
jste se, důstojný pane, sem namáhal!«

>Ó, to nestojí ani za řeč, kněz musí být
stále hotov, aby šel, kam ho kdo volá.«

»Smím se tázati, důstojný pane, kdo vás
poslal?<

»Dáma!«
sAch tak, dáma'!« zvolal jeden z pánů. >To

jest trest za to, že se chceš oženit! — Vprav
dě pochováváš již dnes své mládenectví a
jest proto od ní velice mvudré, že ti k tomu
posílá poslední pomazání!«

Všickni se smáli. Veselé poznámky létaly
sem i tam, jen Dantival zachovával zdrželi
vost, k níž byl vázán v přítomnosti kněze.
Zdál se však býti úplně za jedno s žerty
svých soudruhů.

Kněz byl očividně v rozpacích;
»Nemohl byste mi tu dámu popsati?< tá

zal se kapitán zvědavě.
>Popsati. proč? Věřím, jako tito pánové,

že jsem se stal obětí špatného žertu. — Díky
Bohu! -- Odcházím a prosím za prominutí!«

>Posečkejte ještě okamžik, Důstojnostil«
prosil Dantival, »i když to byl jen žert, ne
pochopuji přece, která dáma si mohla ze mne
tento žert ztropiti! Víte jistě, že tato dáma
bydlí v tomto městě?«

>Nevěřím, ale neznám jí. Potkal jsem j!,
jda ze mše svaté, u vchodu kostela. Byl to
vznešený zjev a vzpomínám sí, že měla na
sobě kabát kožešinou hojně krášlený. Přistou
pila rychle ke mně a pravila: »Spěchejte, a
byste udělil kapitánu Dantivalovi poslední
pomazání. Záležitost nestrpí žádného odkladu
a byla bych nešťastrou. kdyby měl bez útě
chy církve zemfftil«

Šel jsem okamžitě do Sakristie. abych
vzal si svatého oleje, zatím co dáma čekala
venku, zda vyplním její přání. Když pak jsem '
šel kolem ní. spatřil jsem zřetelně její obličej,
neboť zvedla závoj a světlo rozžatých svící,
stojících na oltáři Rodičky Boží, padlo na
její tahy.«

»A vy jste ji opravdu neznal?<
»Ne -- ale dovolte mi jednu otázku: Kdo |

Jest tam ta dáma?«
Sluha otevřel právě dvéře do salonu, v!

jehož středu stál podstavec s obrazem dámy :
v životní velikosti.

»To jest má matkal« odpověděl kapitán.
>Vaše matka?« .
»Ano, má matka, kterou jsem přede dvě

ma roky ztratil.«
Duchovní zmaten se zamičel.
Dantival velice zbledi. Chvění procháze

lo jeho údy. Chopil duchovního za ruku a
vedl ho před obraz. >Pohleďte! Poznáváte

ji opět?< tázal se téměř bez ducha. »Byla totato paní?«
>Pane kapitáne, revím opravdu, co mám

říci<, zajíkal se kněz.
»Nemůže to býti a přece zdá se mi zámě

na nemožna. To jest táž postava, týž obličej,
týž kožešinový kabát. Am, tato dáma mě:
poslalal<

»Tento kožíšek měla teďdy?< vyrazil ze
sebe Dantival, každé slovo ostře vyslovuje.
»>Pak není možna žádná pochybnost. — Ně
kol'*k měsíců před smrtí, když již jista byla
svou smrtelnou nemocí. pravila ke mně: >Až

mnepochováš, milé dítě, vlož se mnou do
rakve i můj kožešinový kahát, neboť jest ji- |stě studeno a vlhko v hroběle:

Zachvěla se při těchto slovech a já nevě

tou povinností.«

Hosté se zvedli. Na jejichtvářích odrážel 
se dojem, jelž na ně učinila talo scéna. —

šeni a všickni hleději střídavě na vážný! od

obl.čeje hostitelova i na přísný, nepohnutelný
obličej dámy na obraze.

>Podivuhodný úkaz. není-liž pravda, pří
telé?< tázal se Dantival.

2Spiritismus!l< vybuchl Br.ffant ostře, se
starým sarkasmem ve hlase.

»Spiritismus? Snadl< odpověděl Dantivat
truchiivě, >Ostatně chci s vám: něco sděliti.
Co V tomto, případě zdá se míti zvláštní důle
žitost. Ježto má matka manžela i své dftky
dříve ztratila, byl jsem já jediným jejím živa
tem. Byla velice zbožná a vyn'kala bystrým,
hlubokým pochopením pro duševní taje ji
ných. Znala mě tak dobře. uměla tak čísti v
mém srdci, že vyplnila mé přání dříve, nežil
jsem je vyslovil. Byla mou nejlepší přítelkyný
a rádkyní. [ po její smrti cítil jsem její vliv
na své myšlenky | jednání.«

»>Na tom nenalézám nic podivuhodného«.
přerušil Briffant příťele, »neboťf měl-li jsi se
k něčemu rozhodnouti. tázal jsi se jednodu
še: Jakou radu by mi dala moje matka? Du
ševní příbuzenství dřívějších dnů inspirovala
tě takovým způsobem, že ti bylo, jakoby s
tebou mluvilal«

»>Toby mohlo býtil« pokračovat Dantivak
>též nechci nikoho přemlouvati, ale jiný je
ště důležitý okamžik tkví neúprosně v mě
paměti. -- Ve své poslední hodince ©smrtí
pravila ke mně: »Milé dítě, jak vidíš; musíri
tě nyní opustiti, vpravdě však budu stále s
tebou. Má duše, která dle naší víry Jest ne
smrtelná, bude nad tebou bdfti, sproštěná
všech pozemských slabostí a uschopněná,
aby jasně vyvoliti mohla, co k tvému štěstí
slouží. Nesnesla bych, abys trpěl«, pokračo
vala něžně. »a na Bohu vyžádám si té m'lo+

bolest způsobiti.« -—-Přišla-li matka, aby mi
kněze poslala, může to jen znamenati, že ©
čekává mě nějaké veliké, neočekávané ne
štěstí a Bůh její prosby vyslyšel.«

Dantivalovo pohnutí stupňovalo se kaž
dým jeho slovem; jeho oči naplnily se slzamí
a jeho ruka uchopila se, opory hledajíc, le
nochu pohovky.

»Milý přítelite pravil Briffant, který byt
velikým jedlíkem, >»vypůsť z hlavy tyto
truchlivé myšlenky; jak k nim toto krásné
diné přichází?< — Pak obrátil se se sladko
kyselou tváří k duchovnímu: »Důstojnosti,
kdyby chtělo jednoho dne nějaké strašidlo

jsem střízlivý!
»Pánové, mohu jen opakovati, že Etuji, Že

, Jsem přišel v tak nevhodný čas!t« pravit du
chovní vážně, an'ž by dbal slov Briffanto
výcíi. »Pan kapitán Dantival nepotřebuje, df

sNe, nel« prosil Dantival. >Ač podivný
Jest celý případ, nemůže přece. nevěra Brit
fantova smazati hlubokého dolmu. jejž vaše
poslání na mne učinilo. Nepřeji si též, byste
sem nadarmo šel: prosím vás proto, byste sí
neobtěžoval jíti se mnou do mého pokoje a
tam mi udělil poslední pomazání. To ostatní
již přijdel«

Následováni ministrantem, opustili pokoj.
Přátelé zůstali zpět zmatení a němi. Ko

nečně počal jeden posměšně: »Dantival Jest
všecek změněn; snad lest skutečně churav.
Navrhuji abychom zůstali v jeho blízkosti.«

»Zajistél« odpověděl jiný. sale myslím, že
se po odbytém obřadu k nám opět vrátí.«

V tom okamžiku oznamovat sluha: >Mí
lostivý pán prosí. aby byl omluven. Má malé
bolení hlavy a chce se uložiti do postele.«

»Dobřel« | odpověděl Briffant, »řekněte
svému pánu. aby se naší přítomností docela
nic nevyrušoval.« Pak pokračoval, obrácen
ke svým přátetim: | >Co učiníte. půjdeme.
nebo zůstaneme? Co se mne týče, Jsem hotov
úlohu opatrovníka nastoupiti.c

>Zůstaneme všickni!« bylo jednohlasně u

hod'nu opatrovníkem. c
Danttval usnul. Jeho dech byl pravidelný,

* jeho obličej klidný. Jen rty jeho se pohybo
valy, jakoby: ve snu s někým mlůvil, Ale při





tomnebylonicnápadného;jakčastomluví
mnohýze spaní! 
——Zrána okolo tří hodin byla řada na Brif
fantovi, aby zaujal své místo opatrovníka u
tůžka nemocného přítele. On, volný duch a
posměváček, toužil dvojnásob, aby dokázal,
ře se nic neobyčejného nestalo.

Dantival házel sebou sem i tam, aniž by,
procitl. Jeho dech zdál se být trhaným.

»Není ti dobře?< tázal se Briffant napjatě.
»Přeješ si něčeho?«

Žádná odpověď.
Dantival byl stále nepokojnější — sekun

du lapal po vzduchu, pak natáhlo se jeho tělo.
Jeho oči se otevřely, ale sám již neviděl.

V prvém vzrušení vyskočil Briffant, pak
jako podťat sklesl do lenošky. Viděl něco, co
ho téměř o dech připravilo.

Teprve po několika minutách byl s to,
by povstal. Srdce tlouklo mu téměř v krku,
"když dvéře salonu otevřel, kde soudruzi V
zábavě seděli neb v polospánku podřimovali.

»Pánové!« zvolal vroucím hlasem, >to je
strašné, pojďte! Jest mrtev. skutečně, a —
JAjsem ji viděl, jeho matku! Přišla dopoko
je, zcela tak, jak kněz ji viděl, přistoupila k
foži, nahnula se nad synem a zatlačila mu
oči, Viděl jsem též, jak políbila jeho čelo a
gak opustila opět pokoj, právě tak tiše, jak
byla přišla.«
AŽ do duše otřesení, vstoupili do pokoje
„přítelova. Briffant řekl pravdu. Dantival byl
mrtev.

Druhého dne stálo ještě městečko pod do
sjmem náhlé smrti mladého, oblíbeného dů
stojníka, když již se šířila nová, vzrušující
pověst. Nevěsta Dantivalova utekla v noci.
$edy v noci úmrtí svého ženicha, se svým
učitelem hudby. A tato událost upamatovala
přátele kapitánovy na poslední slova jeho
matky, jež nezdolně vztahovati musili na to
vše, co se událo.

-- »Ubohý přítell« šeptal si Briffant, jehož
"skepticismus utrpěl velikou ránu. »Hrozná
bolest byla ti uspořena; zbožná, milující du
še tvé matky uchránila tě zoufalství, ano i
sebevraždy.c

. Ve prospěch
vý Svatováclavské Matice Školské.

UVananý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádia. praporů, příkrovů, koberců a
ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

aávodu v Čechách, c. a £. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
VObráskové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Ber velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až u 20%,

než věude jinde.
Jubři. 100let. trvání a 4Olet. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné re vyprošuje.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
elrkevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závodvJablonémnadOrlicí.
Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty,nákresy neb ceníky al

Čhdbkédole.ta

Chunibd*«-(Nd

OVES

Velká moučnice
ntarší,sachovalá,se ihnedprodá.Kdoptáníufirm
K. V. Skuherský, e.a k dvorní továrna na nábyte

w Hradci Králové.

AAAAÁAAAAAAAÁAAA

Svíčky, ...
krém na obuv,

kartáče
nekoupíte levné u firmy

Jos. Jelinek,
mydlář v Hradci Králové, na podslni.

VYVYVYVYVVYVYVYV

Zahospodyni
do katolické domácnosti přeje si vatoupiti starší
dírka, která jest v domácich průcech dobře obe

snalá. Lask. nabídky zašlete admini-traci t. I.

Paramenta. '

lgnáce V. Neškudla syn
| (protokolovaná firma) —

1 Jablonném nad Črlicí (5 Úzké)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

| výrobní závod
| všeci kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

Sklenářského
dělnika-invalidublavně na rámování obr

přijme V. Andeýe, těmecký Brod.

řez

Veledůstojnému duchovenstva
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a

náčiní a to: monsiranee,
kalichy, cibáře, nádobky,

polénky, acifikály. svleny,py, keditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyhe
vujicí. St+ré předměty opra
vuje v původní intenc a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

, měňuje.
Hotovépředměty neb výkresy
zasílá pa ukázku ira::ko bez

sávaznosti koujě.
Vše se posílá posvůcené.

Sklad m rých Práce ruční.3 veške zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů, madonek, křžků, pratýnku, náramků: ohe.
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelnínu
čini ze stříbra pravého čínského vědy ha sklade.
Staré alato, střobro a drahokamy kupuje z% nej

vyšší ceny

JAN STANÉK,
pasiř a ciseleur

Praha I.-979, ol. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec c. k. sernského trestního soudu.

Jan Horák,
. soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zavílára požádánívždy dile roční
salsony kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz krubů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
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FILIÁLKY: Ň
v Brně, Čes. Budějoviéíoh, Frýdku-Místku, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech,
Klatovech, Koliné, Krakově, Liberci, Lvově, Mělníku, Olomouci, Moravské Oslravě,
Pardubicích,. Písku, Plzni, Prostějově, Táboře, Terstu a ve Vídni-[., Herrengasse 12.

Dne 1.dubna 1917©10.hodině dopolední
konati se bude

Živnostenské banky v Praze,
ku kterémuž se tímto P. T. akoionáři k hlasování oprávnění zvou.M2 v al a T.
—= ů

. 4. .

PROGRAM:o

. Zpráva KS a účetní.„ Zpráva révisorů účtů.

. Návrh správní rady na rozdělení čistého zisku.

. Volby do správní rady.
„ Volby do výboru revidujícího.s...

Páni akcionáři, kteří této valné hromady se súčastnití chtějí, račtež u pokladny

bankyv Praze nebu jejífiliáleknejdéle do 24. března t. r. ku prokázání
práva hlasovacího dle článku 12. stanov“) potřebný počet akcií, jež dne 81. prosince

v místnostech bánky.

V PRAZE, dne 14. března 1917.

©)Člínek 12,stanov zní: Ve valném shromáždění oprávněn jest hlasovati, kdo, má
nejméně 20 akcií na jméno jeho znějících a dme 31. prosince předešlého roku v knih
akeijních eo jeho majetek zapsaných. — Kdo má více akcií, nabývá nad to každými 20 akciemi

ohlas více. — Akcie potřebné k vykonávání práva hlasovacího mají 8 dní před nej 28
valné bromady i s kupony k výplatě nedospělými složeny býti u pokládby správ í ou

vykázané.

(Za výtisky neobjednané seneplatí.)



Cizařv Čechách.
8 velikou radostí vítslo české obyva

telstvo svého nejjasnějšího cisaře a krále
Karla I. yn Siaró Boleslavi a Brandýse.
Ani vwdobě tolik těžké, která vyžeduje
svýšeného duševního napětí, nezapomněl

o Veličenstvo na místa, kde pobýval
dříve tak dlouho a rád a kde mu vychá
aela vstříc upřímná úcta a láska všech,
s nimiž se stýkal.

Dne 26. března v 8 hodin ráno přijel
do St. Boleslavě panovník dvorním vlakem
na návětěvu Svého dragounského pluku
č. 7, u něhož rám v letech 1903—1913
eloužil, Na nádraží slavnostně ozdobehém
byl vznešený host uvítán obyvatelstvem
velice naděeně.Panovník srdečně ee zdravil
s četnými notabilitami a pak odjel koňmo
v průvodu jízdní družiny na cvičiště. Pro
blédl si pluk zevrubně, oslovil všécky

" důstojníky a mnoho vojínů, zvláště ty,
kteří byli vyznamenání. Chválil vřele vý
ečné chování, jaké pluk osvědčil na vá
edčném poli.

Nadšení pro panovníka sé stupňovalo,
když císařský povoz ocitl se na silnici
mělníck“. Tu se shromášdilo téměř všecko
etaroboleslavské obyvatelstvo. Když staro
sta dr. Šarochpronesl uvítací řeč, nej
jasnější císař podal mu ruku a poděkoval.
Pravil, že rád příšel do míst, v nichž za
žil tolik krásných chvil. Následovaly po
zdravy další, mezi nimiš i hold probošta
Karlacha za kolegiální kapitulu starobole
ulavakou. Velice mile působilo, že císař
vyhledával v zástupu sám ty, které znal
s- dřívějška a vyznamenával je oslovením.

Nato sa vyzvánění všech zvonů projížděl
panovník hlavní ulicí bohatě vyzdobeného
města středem jásajícího lidu.

Kdyš císařský povoz dojel na hranice
města Brandýsa nad L, zaburácely.po
sdravné výstřely. V odpovědi nu uvítání
etarostovo Jaho Veličenstvo ubezpečil, že
9 radestí nastoupí) tulo cestu do města,

- Sde má na své mládí folik vzpomínek,
které jsou v dnešních vážných dobách tím
dražší. Slova tal: byla pronesena tak hla
sitě, že byla slyšena v celém prostorném
okolí a vyvolala tak nadšený ohlas, že
přítemní ještě. bouřlivěji provolávali slávu.
Císař vyptával se horlivě na potřeby mě
sta a celého okresu, tiskl starostovi dru,
Jiskrovi ruku. Úchvatný obraz, jaký 80
pak naskytl na hlavním, nádherné okrášle
ném náměstí, překonal všecky dojmy do
savadní. Ovace hyly zde tak hromadné a
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živé, že císař poručil obejeti celé náměstí,
aby všem zástupům mohl blahosklonně
děkovati.

Po uvítání v zámku panovník odebral
se do kaple. kde před fakví zesnulého
arcivévody Ludvíka Salvatora vykonal
mnodlitbu. Nato se svým průvodem pro
cházel místnostmi, kde trávil při svém
pobytu v Brandýse. Pak odjel do ataro
boleslavských kasáren; po prohlídce za
vítal do vojcnského kasina, kde na jeho
počest konána snídaně. Při té příležitosti
nejjasnější císař několikráte prohlásil, jak
velice ho těší, že nyní opět mohl navští
viti savé staré české pomádkové místo, ve
kterém ztrávil tak krásné hodiny, aby opět
spatřil evůj pluk, v poli tak častokráto
osvědčený.

Zpáteční cesta moonářova k nádraží
byla opětně provázena nejnadšenějšími
projevy upřímné oddanosti všeho obyva
telstva. Císař jel se svóu družinou zvolna,
aby mohl odměniti svou pozorností a dí
kem všecky holdující. Při loučení řekl
mietodržiteli, že pohříchu tentokráte mu
nebylo možno přijíti do Prahy; doufá však,
že v době nepříliš daleké se naskytne pří
Ježitost navštíviti zemské hlavní město.

Z nádraží vyjel vlak za bouřlivého vo
lání slávy. Císař u“okna dvorního salon
ního vozu děkoval vojenským pozdravem
a kyna Iriavou. Ejhle patriarchální, vřelý,
rodinný poměr mezi panovníkem a lidem
českým! Takové vzájemné projevy jsou
nejlepší odpovědí na hlasy různých sýčků,
kteří náš národ zlehčovali anebo 8e sna
žili buditi nedůvěru mezi trůnem a českými
poddanými. Nejjasnější mocnář zná český
lid z vlastního názoru, dle vlastní zkuše
nosti; náš národ pak dokazuje, že zná a
ctí svého panovníka,

Průběh války.
Na východě zahnány ruské oddíly, po

koušející ge o postup u Smorgonu, Rara
novíčů a Stoohodu. Západně od Lucku, u
Brodů a u Břežan oživila občas dělostřelba,
nastalé pak útoky byly vždy odraženy.
Ruský útok na multanských hranicích se
verněodpotokaCsobanyoseaeztroskotal.
— Vojenští kritikové soudí, že so oslabení
ruských vojď následkem revoluce nezdá
býti tak veliké, že by se mohlo počítati
s úplným a rychlým zhroucením se rus
ké fronty; pravděpodobně ruské poměry
znemožní prý ruskému vojsku provésli 0—am

fensivu velkého slohu; plány tohoto jara,
které konečně jednou měly přinésti sku
tečnou součinnost všech vojsk nepřátel
ských, jsou prý zmařeny,

V Macedonii desetidenní bitva na Bi
toljsku a v jezerní úžině skončena. Výšiny,
které ovládají na západě a na severu vý
chody z kotliny bitoljské, zůstaly pevně ©
rukou našich obránců, kteří zbůsobili nv
příteli velké ztráty.

Na italském bojišti v území Stilfského
sedla odrazilo naše vojsko italský útok na
Monte Scoriuzzo a na krasské planině
vnikli naše hlídky u Konstanjevice do prvé
nepřátelské linie, na horské planině roz
poutal se pak dělostřelecký boj. — Na-Go
ricku vnikli naši do italského postavení
u Bilje, zajali přes 300 mužů a obhájili
zisku i proti několika útokům.

Západní bojiště. Ústup německý mezi
Arrasem a Aisnou jest dosud ještě před
mětlem kritiky přátelské i nepřátelské.
Tvrdí se,.že vyklizení území na vlastní
půdě bylo by možnoomluviti jen ze zou
falé nutnosti, kdežto na půdě nepřátelské
jest strategickým opatřením jako kteréko
liv jiné. Němci stěžují pak postup nepří
telův co nejvíce. Tak opřeli se Francouzům
jihozápadně od St. Ouentinu a severně od
Soisons. Na řece Scarpe a od ní na sever
až k průplavu La Bassée zuřil prudký dě
lostřelecký boj. —Německý ministr války
generál Stein o německém ústupu pravil,
že Angličané soustředili na úzké frontě
30 km takovou massu dělostřelectva, že
mu nebylo lze všady odolati. Přesila ne
přátelská na Sommě byla mimořádně ve
liká. Viděti to i ve vzduchové válce.

Na moři. Válka ponorková zostřena na
řízením německým, dle něhož cizím vládám
oznámeno, že na příště všemi zbraněmi
vystoupeno bude proti jakékoliv námořní
dopravé v oblasti Severního ledového moře
na východě 24 stupňů vých. délky a na
jihu 75 stupňů sever. šířky, vyjímaje nor
ské suveronní vody.

Amerika o válce. Wilson a minister
stvo jsou prý proti vyhlášení války Ně
mecku. Kongres Spojených Států uzná
pravděpodobné válečný stav za existující
a pro ten případ připravuje prý se vláda
pro okamžité zasáhnutí. Plán ohledně sou
činnosti čtyřdohody ee Spojenými Státy na
moři proti ponorkám jest prý už hotov.

Čestný mír. V panské sněmovně prus
ké rokovalo se 27. března o návrhu hra
běto Hcensbroecha, aby královská atátn
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vláda byla vyzvána působiti k tomu, aby
se nyní bez ohledu na jakékoliv vlivy moe
ným použitím všech bitevních pomůcek

tickou i hospodářskou budoucnost vlasti,

jaš by byl přiměřenýpřineseným obětem.ávrh přikázán pak zvláštní komisi o 21
členech.

Politický přehled.
Říšská rada bude prý svolána na den

17. května k dalšímu zasedání do konce
června. Zároveň budou prý svolány dele
gace.

Porada Kola polského s členy vlády
konala se ve Vídni o zubezpečení jarního
osevu, o věcech aprovisačních, o úpravě
ústředny na znovuvybudování Haliče a o
ústavech úvěrních.

Hr. Czerním v Berlině. Náš zahraniční
ministr přijel 26. března na dva dny do
Berlína.

0 otázce státní řečí v Rakousku pa
„jednal jih>slovanský politik v terstské »E
dinoati.« Týž tvrdí, šo nejedná so tu o zá
jem státní, nýbrá o zájem přebytečné ně.
meeké inteligence, kteró se hlásí do služb
více, než ji možno umístiti v německýc
krajích. Za hlavní důvod potřeby jednot

„ného státního jazyka uváděny služební
zájmy vojenské. Ale u armády nežádá ce
od vojáka nie více, neš aby rozuměl ně
meckým povelům, více němčiny mepotře
buje, zato však žádá se ma důstojníkovi,
aby znal jazyk mužstva. Ale ani v armádě
naší není jednotného služebního jazyka.
Při uherské domobraně je jazykem služeb
mím a jazykem velení maďarština, u chor
vatsko-slavonské domobrany chorvatština.
— Zavedení němec. státního nebe doro
zumívacíhe jazyka nelze pak provésti $
14, poněvadž zavedení státní řeči tímto
parsgrafem znamenalo by porušení jazy
kové rovnoprávnosti, zaručené státními
základními zákony, změnu ústavy, jejíž
provedení $ 14. je nepřípustno. Každé na
řízení die $ 14. musí býti předloženo par
lamentu po jeho zahájení. A tam by sotva
podobné opatření našlo většiny. — Nelze
mysliti, že by vláda císaři, který výslovně
projevil, že chce v nejkratší době složiti
přísahu na ústavu, navrhla tak zřejmé po
rušení ústavy. — Kdo by ehtěl přetvořiti
Rakousko v německo-nacionální stát, oož bez
útlaku neněmeských národů je nemožno,
prohřešil by se proti rakouské státní my
šlence a proti zájmům habsburské dy
nastie.

V uherském sněmu obvinil poslanec
Szmrecsanyi některé chorvatské poslance
z vlastizrádných činů. Nato 24. března do

FEUILLETON.
„Vhe new freedom“

By Woodrow Wilson.

President Spojených států soveroame
riekých Woodrow Wilson vydal r. 1913
knihu s uvedeným názvem: »Nová evo
boda.« Jast to 18 kapitol, obsahujíeleh řadu
přednášek « jeho volobní kampaač. Evropa
uvykla hleděti na Ameriku jako na stě
lesněný nový život plné volnosti, úplného
blaha a dosaženého sebeurčení. Avšak ani
v tonitu Novém avětě není pod sluncem
vše dokonalé. Wilsonova kniha odkrývá
mnoho slabostí našim překvapeným sra
kům. Uvedeným jeho vývodůmanelzo upí
rati objektivnosti a pravdy, neboťamerieký
lid svolil si muže těcito etovřenýsh ob
serů svým presidentem.

První kapitola mluví o změně starého
řádu. Život americký od pouledních dvaceti
let nadobro se ztměnil.Jest to zejména me
sdravý a mepřirozenýpoměr, který se vy
vinul mezi jednotlivcem jako pracovní si
lou a mezi podnikem. Zde není žádného
spojení, žádného kontraktu. Jednotliveo
nie neznamená, jest bezmocný naproti pev
mé organisaci podnikové: Zákony jsou za

slavilo'se do sněmu 13 eborvatských po
olanců, kteřížádali za ryehlé. a rázné vy

soudní. Posl. Szmressanyi se omlouvá, že
svým obviněním mechtěl ee dotknouti vět
šiny chorvatského zemského sněmu. Min,
předseda hr. Tisza prohlašuje pak, že celá
záležitost musí býti osvětlena.

Revoluce v Rusku dosud není hotova
s pořádkem, který tak hned noemastane,
Sám franeouzský tisk žasne nad zatčením
carovým a připomínaje z velké části udá
losti francousské revoluce a zatčení krále
Ludvíka XVI,varuje před brůzovládou.
Zatčení ears a carevny bylo prý nutným
pro silný tlak veřejného mínění. Bylo prý
něeo učiniti, aby jednak carská rodina byla
dopravena v bezpečí, jednak aby se za
bránilo monarchistické akci. Pověst o ú
těku carově sotva zasluhuje víry. — Také
ostatní velkcknížata musí prý složiti své
hodnosti. Velkokníže Nikolaj Nikolajevič
byl odvolán z místa vrchního velitele a
generál Alexejev převzal vrehní velení až
do jmenování nástupce. — Tvoření se no
vých stran není dobrým znamením pro Rua
ko. Vedlemovérepublikánako- demokrat,
strany ulvořil se také svaz republikán
ských důstojníků. Že strama kadětů (konsti
tučně demokrat.) vyslovila se ve prospěch
ařízení demokratické republiky, jest považo
vati za snamení,že Rodzianko a jeho strana,
kteří byli dosud zástupci zásady monar
chistické musili povoliti tlaku výboru děl
nického. Dělnické svazy svými přehna
nými požadavky ztěžují prý situaci neoby
čejně. Ostatně i značná část liberálního
časopiseetva volá po republice za miž sli
bují už mnosí ke všem národům a nábo
ženstvím snášelivost a rovnoprávnost. Ruští
sociální demokraté žádají, aby ss zabavilo
jmění olrkevní a vyvlaetnily se panské
statky na prospěch medláků. — Političtí
vězňové a vyhnanci jsou osvobozeni a
propuštění do domovů. Prozatímní vláda
potvrdila opětně náboženskou svobodu,
základní zákony, práva a privilegia, která
přísluší dle finské ústavy obyvatelstvu
velkoknížectví finského, jenže působí tu
ještě rozladění, poněvadá přednější úřady
obsateny jsou dosud Rusy. — Vedoucí
kruhové nynější vlády ruské urputně vo
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mír a lid se vyzývá, aby neupisoval vá
lešnou půjěšu. — Minulé soboty vykonali
vesvyslanci dohody nové ruské vládě ofi
cielní návětěvu. V Rusko kladou velkou
naději. Ministr zahraniční Miljukov ve svém
poděkování prohlásil, že úkolem zatímní
vlády jest organisovati všecky síly země
ko společné práci pro vítězství.

K
staralé, nevyhovují a nestačí novým vy
vinutým poměrům. Amerika žije nový ži.
vot v ovzduší starých zíkonů. A vláda
čcama přiklonila se často sepíše k privile
govaným jednotlivým vrstvám než k zá
jmům obecného lidu. Byla doba, kdy A
merika byla blažená svou sebedůvěrou.
Pyšni'a ce, že ona, jedině ona zná vývoj
lidové vlády; nyní však shledává svou o
blohu zataženou, vidí při díle súčastněné
síly, o nichž nesnila ve svém nadějném
mládí. Amerika stojí pied převratem, ne
krvavým, nýbrž tichým, jímž by ozdravěly
ideály, jež vědy vyznávala, jimž by
zajištěna byla vláda na prospěch vájmů

Nebojím se tohoto převratu, volá Wilson
ne konei kapitoly. Chovám neotřesenou
důvěru v moc Ameriky, aby zaujala svou
sebovládu. Jakousi rekonstrukei nutno nám
uvésti v pohyb ku předu, jak nový věk
a nové poměry mám ukládají. Můžeme u
činiti lak zeela v <lidu a střízlivou formou,
jako státníci a vlastenci.

Druhá kapitola vysvětluje pojem ame
riekých pokrokovců (progressistů), k nimž
hlásí nei Wilson. Jeví se v mnohém směru
nespokojenost, jež jest i odůvodněná. Nad
původní demokratickou vládou jako by
vznášela se jiná vláda neviditelná, jež vlastné
má všechno ve svých rukou. Má se ne
chati vše při starém? To bylo by osud
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Revoluce v Rusku.
(14) Jako náhlá bouře v přírodě, tak' za

třásla revoluce ruská celým světem; přišla
náhle, neočekávaně a dala se očekávat! vša
de jinde, jen ne tam. Kdo čte však Tolstého,
Dostojevského, Arcibaševa a jiné ruské spi
sovatele, sezná ovšem, že v Rusku více než
kde jinde nashromážděno bylo hořlavé látky.
protože nikde nepanoval tak bezohledný vlá
dní režim, nikde byrokracie nenapáchala to
lik hříchů, nikde úplatnost nekvetla a demo
ralisaci nešířila tak, jako tam. Tam byly dva
póly: na jedné straně neuvědomělý, veskrz
konservativní mužík, na druhé mladší ruská
inteligence,kteráse vrátila z ciziny, ze Švý
car a Francie, prosáklá revolučním hnutím
až k n'ihilismu, odhodlaná bojovati všemí
prostředky proti staroruskému samodržaví.
zapomínající však, že ruský mužík, jenž jako
všude tvoří jádro národa, není zralý pro mo
derní konstitrcionalismns nebo dokonce pro
republiku.

Car Mikuláš kráčel jen ušlapanou cestou.
Nebyl na tak ohromnou říši a tak zamotané
těžké poměry dost energ'ckým a ani dosli
zdravým. © Jsou-li pravdivy zprávy o jeho
poměru k sibiřskému jasnovidci Rasputinovi,
nebyl snad ani dost inteligentním. Jako všu
de snad po celém světě, stály i tam proti $0
bě dva tábory, konservativci či t. zv. černá
sotňaa liberálovéči—jak tam stuli—kadě
ti, Mladorusi. kteréžto tábory střetly se ne
blahým způsobem ve chvíli, kdy vlast jejich
klidu a Svornosti nejvíce potřebovala. K nim
přidala se internacionála, která poměry ještě
více zamotala. —Nejsou dokonce pravdivy
zprávy anglo-francouzské, že revoluce úd
byla se hladce a že je skončena. To je sice
vroucí přání čtyřdohody. ale zprávy, jež
přicházejí přes Švédsko, znějí trochu jinak.

[duchovenstvo přidává se k revoluci.
Nebyla to asi pomluva, co jsem četl, že děti
popů tvoří velký kontingent nihilistů. Soci
alisté kují železo, dokud je žhavé. Vědí. že
by neměli ničeho k očekávání. až by byla
věc hotova, proto chtějí se jako strana emi
nentně revoluční v těchto dnech přirozeně
uplatniti, diktují si přání. o jakých se snad
ještě před měsícem žádnému jenerálu ani
nezdálo, prosadili si již účastenství ve vládě,
mají na dumu veliký vliv. Když četnictvo je
zifmáno, zbývá tu ještě část starému caru
věrné šlechty s několika velkoknížaty. rov
něž část byrokracie a některý velitel. Hlav
ní příčina jsou anglické peníze. hlad — a ne
spokojenost lidu, nihilisty ode dávna živená;
carevna se svými německými sklony je jen
záminkou. národa tak mohutného nedůstoj
nou. Že však Romanovci nemají mnoho v
Rusku k očekávání, to je zřeimo z osudu Ni
kolaje Nikolajeviče, který se na převratu sú

nou nevědomosti; zde nutno učiniti změ
nu. Ne však změnu jen pro novost, nýbrž
pro prospěch. Tento pokrok nesmí se rov
nati člapacím mlýnům, zde ce sice dělají
kroky ku předu a zatím jsme ma jednom
místě. Jest nutno opustit minulost pre
Jepší budoucnost. Společnost lidská jest
živý organismus a podrobena zákonům
života a nikoli mechaniky. Postup této
změny vykládá nyní Wilson na přirovnání
se etarým domem, jenž nevyhovuje, který
však so může přizpůsobiti ponenáhlu pro
váděnými opravami od samého základu.
Svět kráčí stále ku předu a nechá pozadu
ty, kteří nekráší s ním. Úkol Ameriky jest
alomiti každý monopol, učiniti člověka svo
bodaébo a navzájem sobě rovného, spojiti
jeho rozum s jeho energií.

Třetí kapitola jest nadepsána: »Člověk
svobodný nepotřebuje poručníka.« Nynější
vláda americká, dí Wilson, jest vlastně
chovanec zvláštních zájmů, není vlastně
řízena vůlí lidu, jenž ve vládě nemí ani
zastoupen, Lid Spojených států severoa
merickýeh rozumí svým zájmům lépe, než
malá skupina lidí na vrcholu se nacháze
jicích, kteří vlastně ami pochopení pro po
třeby lidu míti nemohou. V New-Yersey
bylo to půl tuctu lidí, kteří vše ovládali.
Jest proto zapotřebí mužů z lidu, kteří.by
dostali se k vládě. Wilson zmiňuje se tu
o předešlých presidentech Taflovi a Rose



časkti a jcinuž vlivem Socialistů se ani nej
vyššího velení nedostalo, ač jej car před
svým odstoupením jako takového předurčil,
lépe snad řečeno jmenovati musil. Nově se
hláslcí car nepanova! vlastně ani den a jeho
manifest nebyl sebevědomé oslovení cara
"hosudara, nýbrž bázlivé schovávání se pre
sidenta republiky za Id. V každém případě
čtyřdohoda nezíská, co si od revoluce sl'bo
vala a vyplní se na ní přísloví: Kdo jinému
řámu kopá. sám do ní padá, čili chytí se do
vlastní léčky. Všecko hude záviset! od toho,
jak bude působiti revoluce na vojsko. Ať je
však jakkoli, novou vzpruhou pro vojsko re
voluce sotvá bude. :
-Že to internacionátu, válkou již skoro po
chovanou, postaví zase poněkud na nohy a
) Jinak autoritu a lovalitu nezvedne, je jisto;
do socialistického postance Scheidemana to
již vjelo, byl však v německém sněmu ihned
usazen. Německo není Rusko; čím více svo
body, tím méně výbušných látek a Němci i
při vojenském režimu jsou přece jen národ
politicky svobodný a vyškolený. Převrat ru
ský daleko spíše může působiti na Italii, kde
bída doma a nové neúspěchy vojenské mo
Mou rozvrat dokonati.

Záložna v HradciKrál.,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knižky4“ "08
Půjšky. - Úvěry osobní. -Zálohy

Gskompt účtů a směnek.

Rozmanitosti.
Jeho Veličenstvo císař propůjšil dne

18. £. m. řeholní sestře a asistentce trest
nice pro ženy v Řepích Gonsalvě Strna
dové zlatý záslužný kříž. — Dno 24. t. m.
byl prodáván ve dražbě v Táboře statek
po semřelém průkopníku agrárního hnutí
a redaktorovi Alfensu stném z Pada

. řova. Vyrolací cena byla 260.000 K. —
Nad Starým Zubřím na Valašsku postřelil
hajný Misera divokého kance, který vrazil
do vesnice; zvíře zde zranilo dva občany,
vadorujíc i těžkým ranám venkovanů. Na
posled bylo ubito. — +Naše řeč« tvrdí, že
hlavní příčinou nepatrných výslodků jazy
kového vyučování na Škole obecné jest
nedostatečné vzdělání učitelů. Není to tak
zlé, třebaže živly radikální braly ve.mi
rády v ochranu líné studeaty proti pří
snějším profesorům. Více zaviňuje nedba
Jost než neumělost. A tam, kde jest učitel
svědomitý, často musí těžce bojovati proti
[hostejnosti žaciva, — Stařena Breškav
skaje, kterou ruští revolucionáři zvali ba
bičkou revoluce, žila dlouho za trest v Si

V
veltovi. Neupírá jim sice sympatie k lidu,
avšak vytýká jím jejich spojení a vládnou
elmi stranami a poukazuje na jejich osnovu
tarifů, vznik trustů a jiné. Vraťte proto,
volá, vládu opět lidu. Nemyslím nic de
magogického, mám však zato, že vláda
náleží národu. Amerika nepodřídí se nikdy
nějakému poručnictví, nějakému novolniotví

m svobody!vŽivot vychásí z půdy«, jest název
čtvrté kapitoly. Z půdy čerpá strom sílu
a rosvádí vo větve, listy a květy, tak tomu
j ve společnosti lidské. Z dola vychází
dynamická síla života. Potřebí tudíž, aby
z dola síly čerstvé vystoupiti mohly nahoru
k ozdravění a k obnovemí veřejného ži
vota. Zde vydává president Wilsoa kla
sleké evědeotví církví katolické, vyzvédaje
demokratické její ařízení na oči celému
světu. Uvádíme místo toto do slova pře
Jošené na jiném místě v doešním čísle.
Tak by si přál Wilson obnoviti i život v
Americe, neboť dle něho jest veliký ame
rický národ v jádru epravedlivý, statečný
a nadějný. Z jehe erdce vykvésti by mohl

OVÝ "kapitol adepsané »Lidovýapitole páté, nadepsané »Lido
parlemen(«, nosokvalujeWilson ony schůze
lide, kde jedna strana politická útočí na
drahou k všeobsonému gaudiu. Mají to
býti porady vášné a přímé, týkající se zá
lešitostí veřejných. Místnosti školní hodily

„-—

biři. Revoluční vláda jí nymí umožnila ná.
vrat do ovropského Ruska. — Bývalá
operní pěvkyně ši M. Angrova zemřela
u svých rodičů v Slaném. — O zvláštní
sebevraždu se pokusilav Praze 1Sleté
Marie Žáková.Polkla pár náušnie, čtyři
přelámané vlásničky, zapínací jehlice a
cvoček. Předměty tyto byly na chirurgieké
klinice zoufalé divoe z žaludku vyňaty.
Nyní jiš se vede kandidátce sebevraždy
dobře. — V době největšího nedostatku
uhlí v Nizze ocitl +e v movinách tento
humorný insert: »Osamělý pán hledá ele
gantně zařízený pokoj, vytápěný sluncem
ve dme i v noci.« — Zasloužilému českému
vlastenci dru. Mattaušovi, stařičkému členu
panské sněmovny, propůjčena hodnost taj
ného rady. — Barceloně zatčen Fran
eous, v jehož bytě byla nalezena úplná

k tomu shledáno tam mnoho dynamitu a
melinitu. Jakou to jen chtěli Franeousi
ve Španělsku kulturní práci podniknout?
— U věku 35 lot byl na kněze vysvěcen
od kardinála arcibiskupa olomouckého P.
Paar z farnosti ovitavské, — Vídeňská
obec zavedla nyní na trh prodej eukrovky,
která má býti náhradou za zeleninu. —
Když nastala v Berlíně nouze o drobné,
větší obchody začaly přijímati i vydávati
místo drobných poštovní známky. — Nyní
odborníci seznali, že z pryšee (vlčího mlé
ka) lze vyráběti kaučuk. — Byl objeven
v Paříži rukopis učeného francouského
Domínikána ze XIIL století o Slovaneeh.
Autor napsal tam po všeobecném vylíčení
stevu národě středcevropských, že »Ruelni,
Bulhaři, Srbové, Češi, Poláci a Slováci
mlwví jedním jazykem, jenž slovo slovan
ským, s čehož se ukaauje, še jasyk slc
vanský jest větší a více rozšířený, než
všecky jazyky světa«. Ovšem později se
objevily jazykové rozdíly značné, — V Ky
jově koncertoval mistrKocian 25. t. m. so
akvělým úspěchem. — Vraní maso hodí se
zvláště dobře na výživnou polévku. Proto
se přemýšlí nyni, jsk nachytati obratně
větší počet těchto opeřených škůdců, kteří
se umějí vyhýbati ráně velice obratně. —
V Náchodě r. 1915 narodilo-se 366 dětí a
zemřelo 457 lidí. R. 1916 bylo novoroze
ňat 225 a zemřelo 414 osob. — V Plzni
se dostavuje veliká baráková kolonie pro
10.000 nových dělníků, — Vo Zmojmě byl
již po třetí vykraden tamní děkanský
chrám. — Kníže Bedřich Vilém kníže
Isenburg Budingen vynalezl elektrické sa
řízení, které se dá připojiti na psaef stroj.
Elektrickým strojem so psaní zvačně u
snadní. — Dne 27. t. m. zahájena znovu
paropisvba na Vltavě zatím mezi Brání
kema a Chuchlí. — 115.000 marek zprone
věřil v Beierfeldu firmě »Frankonii« di

V
by ae dle názoru jeho k takovým večer
ním schůzím každého kraje, kde možno
každému, i nejprostšímu pronéstí své ná
sory. Od těchto veřejných porad mnoho
si slibuje; tvrdí pak, že nikoli ulice města
jsou směrnicemi veřejného mínění, nýbrž
názory lidu venkovského. Zapotřebí pak
est všeobesného zblížení a sebepoznání.
(zení veřejných záležitostí nemá byti od.

vislo cd názorů jednotlivců, nýbrž od vý
sledků společných porad. jež zasluhují plné
důvěry. To jest pak pravý lidový parlament.

»Budiž savětlu'« — volá Wilson v ka
pitole šesté. Proč provorovati politiku při
zavřených dveřích? Jedná se o věci ve
řejné, nechť jedná se o nich tedy veřejně.
Co se děje v přítmí, bývá podezřelé. Ve.
řejnost jest čistícím elementem. Tak rov
něž i pří zákonodáratví. Jednotlivé kruhy

vykonávaly vliv na útvary zákonodárné.Peněžní vlivy řádily tu čaato zle. Od zlého
šlo to k horšímu. I zde potřebí více otev
vřenosti při tvoření zákonů, na nichž ve
řejnost má přirozeně míti účast, jako má
právo. Konečně ani majetkové korporace
(trasty) nejsou něším soukromým a měly
by podléhati kontrole veřejnosti. Proto
kdekoli jedná se o zájmy veřejné, o zále
žitosti bínha veřejného se týkající, o sesta
vení potitiekých programů, tu nade vším
sasnívati má Božské slovo: »Budiš avětlo'«

A. V. Chodovieký.

plomovaný úředník Hegen. Uprel:l a jest
stíhán úřady. 

Píseň k Srde1 Páně

v čas války.
100 kusů textu 1 K 20 h. Nápěv s průvodem var

han 30 h. Na skladě má

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

Kulturní jiskry.
Biskup Prohaszka o svém projektu.

Z Budapešti se oznamuje: Biskup dr. Pro
hasska, jenž, jsk povědomo, navrhl, aby
pozemky velkostatků byly rosparcelovány

a promejnty invalidům, prohlásil spolupracovníkovi budapešťského»Ghod.listu«: Tato
válka strhla mesěíslné tradiční přehrady.
Právo ma stejné nakládání a na lepší
šťastnější život nepocifovalo lidatvo ještě
nikdy tak jako myní. Pravím-li, že můj
návrh se příčí právu soukromému, odpo
vídám, še tedy právo soukromé musí býti
směněno. Také nařízení proti zvyšování

přece bylo vydáno, protože je sociální
nutností. — Je zeela správao, že po válen
nastane úprava a oprava mnohých apole
čenských zřízení, která se posud považo
vale zs nerměnitelná.

Rašelina v textilním průmyslu. VeŠvédsku shledáno, že z radeliny lze seby
stati vlákna k výrobě oděvu. Nyní již
v Německu dr. Taoke měl o té věci před
nášku a předložil posluchačům různé tka
niny, zhotovené ze 70 procent rašelinných
látek a ze 30 procent umělé vlny. Z ma
teriálu takto získaného hotoví se v pří
tomných dnech v Německu vojenské plá
ště. Ovšem takové tkaniny jsou zatím vý
pomocí z nouze, protože výroba jejich jest
velice drabá. Zato však kopřiva a kénopí
i v době míru mohou býti dobrou náhra
dou ra bavlnu.

Soc. demokraté v Německu pro stát.
Představenstvo oficielní soe.-demokratické
etrany, která se stala za války velice u
mírněná, vydalo leták proti radikální opo
sioi, která psala proti zákonu pomocné
služby válečné. Představenstvo umirněných
dokazuje, že nebylo vyhnutí. Vždyť čtyr
dohoda od počátku války měla výrobu
zbraní a střeliva vystupňovanou. V Anglii
samé mají od června 1915 muniční zákon,
ve Francii zmilitarisoval průmyel střeliva
a zbraní vůdce francouzské soc. dermokra
cie Thomas. V Německu mueil býti pro
veden zákon o občanské povinnosti. Spolu
práce soc. demokratů na zákoně stala so
nezbytnou, aby ee do něho dostala ochran
ná ustanovení pro dělnictvo. Leták líčí
obšírně výhody, jichž strana soc. demo
kratická při projednávání docilila. Úteči
ostře na cposici a praví: »Nezapomeňte
starých zkušeností z dob socialistického
zákona, žo tím nespolehlivější jest řečník,
který k nám mluví, čím mluví radikál
nějil«

Z řad německé soc. demokracie uveřej
nila berlínská mezinárodní korespondence ty
to řádky o Rakousku: »Co se týče chystané
ho zavedení německé státní řeči, je jasno, že
ani stát, skládající se z různých národností,
nemůže postrádati jednotné řeči služební a
sprostředkovací. U vojska, jakož i u úřadů
státních tato služební řeč již existuje, a
proto se bude jednati jenom o styk mezi ú
řady samosprávnými a státními, jakož i ©
zabezpečení vnitřní jednotné řeči služební v
oněch závodech a podnicích, jež přesahují
hranice jednotlivých národů a provincií, jako
je na příklad pošta a železnice.« Pro parla

Tak vídeňský soc. dem. dopisovatel zřej
mě odporuje i tomu. co v tě příčině prohlašo

'
v době míru. Rozumí se, že k stanovisku sho
ra naznačenému žádný Čech se nepřikloní.



Taléjráiny : Agrobánka.

Pillálky: Praha, těm.
měřiž, Mor. Ostrava, Opava,

Úhrady
odé pozemkové.

Filiálka v Chrudimi. Telelon: 48.

dání zdarma

Oddělení pre zboži.

Proti antisemitismu připřávujé v Rakou
sku židovský sjezd týdeník »Selbstwer«.
Správa listu horlí pro těsnější seskupení ra
kouského židovstva vzhledem k jeho posta
vení po uzavření míru. Jest prý potřebí sje
zdu proti vzrůstajícímu antisemitismu. Na
programu kongresu by byla též organisace
náboženské společnosti israelské v Rakou
sku se stálou representací rakouských židů,
vychování židovské a hmotné přispění ži
dovským existencím, ohroženým hnutím an
tisemitským. - .

Předseda ústředního komitétu zionisti
ckého pro Rakousko Adolf Stand odpověděl,
že sjezd proti vzrůstajícímu ©antisemitismu
svolati se musí. Ale židé se také musí sejítí
k utvoření jednotné organisace, ježto jsou
jednotným národem se společnými požadav
ky, účely a cíli životními, kulturními,politi
ckými, hospodářskými a sociálními.

* Že jsou čidé jednotným národem a že
mají právo k nacionálnímu sebeurčení, doku
měntovali jsme dávno před válkou, kdy jisté
kruhy české básnily tak vzletně o asimilá
ci; která zcela pochopitelně se nedařila. Jest
že Stand zdůrazňuje utvoření jednotné or
ganisace židovstva, tu přece všecky známky
nasvědčují, že dosavadní israelská organisa
ce jest dáleko dokonalejší a důslednější než
ná př. polská nebo česká. Obyvatelstvo této
říše však rozpačitě přemýšlí, proti kterým
nespravedlivým protivníkům Židovstva má
židovský sjezd vystoupiti. Věru těžko říci,
který národ anebo která strana v Rakousku
zvláště nyní za války se dopouštěla na ži
děch bezpráví.

* Poslední přání českého šlechtice. Hrabě
Jindřich Jaroslav Clam Martinic, jenž v červ
nů f. 1887 zemřel, zanechal po sobě závěť, ve
které čterne: >Žil jsem v době pohnuté a měl
jsem nejednou bezprostřední účastenství na
bdjích života veřejného. Urazil-li jsem v nich
někoho nebo vědomě mu ukřivdil, prosím jej
z hloubi srdce svého, by mně odpustil, tak
jako i já vůbec a se zvláštním zřetelem na
hodinu smrti své všem a každému bez výjim
ky upřímně odpouštím, a bez zášti z tohoto
světa se odebrati chci. Jsem si vědom, že u
veřejné činnosti své vždy poctivě onejlepší
jsem se snažil a vždy jednal tol'ko po zralém
uvažování a dle hlasu svědomí svého; chy
bil-li jsem, bude, tak doufám. Bůh milostivým
mi soudcem; kéž by i ti, kdož mne přežijí,
nestranně a laskavě o mně soudilil< »Svému
milému synovci, Jindřichu Clamu Martinico
ví, kteréhož jsem od narození jeho se zvlášt
ní příchylností za budoucího náčelníka rodu
našeho považoval a láskou otcovskou mil
val, vyslovuji jako odkaz poslední přání,
prosbu, napomenutí, aby — ať se stane co
koli — svaté víře katolické a zásadám cti a
dobrých mravů věrným zůstal, našemu cí
sáři a králi pro všechny časy věrnost zacho
val, své vlasti české lásku, příchylnost a obě

tavost osvědčoval, aby hodným, věrným sy
ném zůstal svého národa, aby vůči všem,
zejména pak vůči příslušníkům svých pan
ství. a v první řadě vůči pracujícím a chudým
osvědčoval neunavnou. účinnou lásku bližní
ho; bude-li dle zásad těch — dle nichž se H
diti bylo vždy poctivou snahou mou — žiti
a působiti. vyplní závěť mou v tom, co mi
nejdražším bylo a nejsvětějším. ! bude dědi
cem mým podle srdce mého. Bůh dejž mu k
tomu požehnání své, a žehnám !ej s láskou
v. pravdě otcovskou.«
-Hrob sv. Petra a Pavla. Na základě sdělení

alských odborných Hstů podává »Kunstchromik«

; zprávu 0 nových nálezích a objevech, získaných
' výzkumy, konanými r. 1915—16 v římských ka

| takombách. Vedle jiných výsledků jsou zvláště
| významny a důlešity objevy v katakombách San
: Sebastiano. O katakombách těch sděluje tradice,

že v nich byly uloženy ostatky svatých apoštolů
Petra a Pavla, a teprve později ža byly pohřbe

jny v titulárních kostelích těchto světců. | Nové
vykopávky potvrzují tuto tradici, a to nalezenými
grafity — nápisy, vrytými do stěn těchto kata
koinb. Mezi různými vrytými adoracerni svatých
apoštolů Petra a Pavla je totiž často Činěna zmín
ka o obřadu »refrigerium«, a protože obřad ten
byl výhradně ceremonií pohřební, jsou tytonále
zy potvrzením, že na tomto místě sč kdysi nalé
zaly ostatky obou apoštolů. — Budiž ještě po
dotčeno, že hřbitov San Ciriaco, v prvních dobách
křesťanských velice slavný, jenž se nacházel na
povrchu země sedm římských mil od Říma, byl
nyní nalezen. Bylo tam objeveno již několik sar
kopagů s figurální ozdobou a malá basilika.

v Hradci Král, dvoupatrový, rohový, pěkný, nový,

SE PRODÁ LEVNĚ.
Sluneční strana Čistý výnos5'/,*/,, Lask. dotaz

pod značkouPh ladého. ds adm

Obrana.
Wilson a katolická církev. Ve feuil

letonu dnešního čísla podáváme obsah zajímavé knihy amerického presidenta Wil.
sona »Nová svobodae. V ní zmiňuje se
též o církvi katolické a jejím demokra
tickém zřízení. Uvádíme do slova toto mí
st:: »Jediným důvodem, proč panování ve
středověku za aristokratického systómu,
který tehdáž převládal, netrpělo ztraulostí
a ztrouchnivělostí, bylo, že vělšina mužů,
jsvucích skutečnými činiteli u vlády, byla
vzala a církve, z tohoto veikého nábožen
ského tělesa, jímž tehdáž jediná církev
byla, z tohoto těless, jež rozeznáváme nyní
vd jiných náboženských těles, totiž z řím
sko-katolické církve. Římsko-katolická cír
kev byla tehdář, jakož jest i nyní, velikou
demokracii. Žádný venkovan nebyl tak
nízkým, aby se nemohl státi knězem a
žádný kněz tak nepatrným, aby se nemohl
státi papožem křesťanství; a každý kabinet
v Erropé, každý dvůr v Evropě byl řízen
těmito učenými, zkušenými a dokonalými
muži — kněžstvím tohoto velikého a pa
nujícího tělesa. Co oživovalo panování ve
středověku, bylo neustálé stoupání mízy
z kořene, ze stavu a řady velikého tělesa
lidového prostřednictvím volného proudu
kněžetva. To, zdá se mně, jest jednou
z nejzajímavějších a nejpřesvědčivějších
ilustrací, jež by mohla jako možná uve
dena býti pro věc, o níž mluvím.« Závažné
to svědeetví z úst osoby, snažící se býti
nestrannou; svědectví tím závažnější, že do

jenž úkolem si učinil zdemokratisovati

rem nové svobodě americké. Ch.
Nejcitelnější výslednice zdražení pa

piru. Diví se jak vydavatelatva Ossopisů

kruhům do jejich hry, seznává, že veliké
zbohatnutí papíren není tu účelem hlav

ve echůsi vídeňského odboru Diova spolku
poučil. jak veliké listy směru protikato
llekého jsou buď majiteli továron na papír
anébo jsous papírmamivo zvláštěvýhod
ném spojení finančáím. Zvýšení een papíru
tudíž takových listů naprosto nesraní,
nýbrž značí pouze výměnu peněženky
z kapsy do kapsy. Alo má papírmy tisk
katblický? Knihuskařské závody katoličké
jsou nuceny kupováti Papír tak draho, že
náš tisk takové břímě dlomhd tydržeti ne
může, nepřispěje-lí se mu apůs bem mi
mořádným. Jestliže dpědd vejmu našeča
sopisy zničeny, tož již valné rulidly a
jsou oslabený. Již sde v Hradci tři časo

pisykatolickékoja* vahat 38nechf mají ná
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ale zároveň tíše pracují se vším úsilím.
jit dříve přejý býlb , de tršili
porážky organisátoři nejpostivější a nej
obštavější, deměli:lí© zh vráohatně +y
budovaném tisku s žeIfiumfovall dema
gogové pověstní svou dáludnostía tisku
ehtivostí, již pomáhal každý týden cólý
roj časopiseckých článků. Prosíme, aby
naši přátelé katolické časopisy odporušo
vali k odbírání všem lidem dobré vůle.

————

Zaválečného ruchu.
Starověcí zajatci. Jestliže se staří Ří

mané a Řekové mnoho nemazlili 8 vlast
ními vojíny, není divu, že byl v-lice trpký
osud nepřátel, které přemohli. Pokud ša
jates mohl žnamenati něco jako pracovní
sfla, pokud mohl býti prodán, vykoupen
nebo vyměněn za zajatce římského nebu
řeckého, zacházelo se s ním lidsky. Jinak
však se chovali antičtí vítězové k těm,
jiehž život se jim nehodil k praktiskému
využitkování. Těžve zranění nepřálelé he
byli lékařsky ošetřování. Zdraví zajatci
hned na válečném poli byli uvazování
řelézy a ha nohou poulání okovy. Tak
přivádění před“vítěznéh. v-jevůdee, aby
o jejich osudu rozhodl, Kteří zajatci byli
zasvěcení do válečných plánů svých vůd
ců, musili (často za krutého mučení) vy
srazavati vojenské úmysly. sílu vojska,
posice jednotlivých oddílů. Často byli při
nuceni bojovali proti vlastním bratřím.
Lépe ve vedle takovým zajatcům, kteří
byli vysiláni ke svým jako prostředníci.
Nezdar takového poselství byl trtštán
křutě. Když Římané rozšiřovali svě pan
ství za hranice Evropy, dopravovali do
Říma jsko zajatce nejraději náčelníky stá
tů a vojevůdce. Tito ponížení velmoží bylí
při triumfálním vjezdu římských vojevůd

ců baáni pěšky před okázalým průvodem.Pak zajatci uvržení do žaláře, cdkud. je
vykoupila tenrve smrt.

Další rozklad soclélul demokracie v Německu.
Brémská »Arbeiterpolitik« sděluje, že se podařilo
mezi stoupenci skuplny radikální levice v Ham
burku, Brémách, Hamnoveru a Kostříně přivoditi

'
'

nost strany radikální levice. »Tedy«, jak pozname
nává kamenická »Volksstimme«, stojící na stano
vísku většiny soclálně-demokratické, »vedle 50
clální demokracie a pracovní společnosti budou
třetí stranou leví radlkálovél« Ale tím není ještě
v rozkladném procesu německé sociální demo
kracie konce. J. Borcharts agituje pro odstranění



"pěších vůdch. A k tomu sluší přičísti ještě sku
pinu Spattákóvu, těktě místo bývalé pyšné jéd

počíťatí s pěti dkupinámi, z nichž třimají vlástně
útvar organisační.

——

Čírkevní věstník.
Pořad gezerální visitace Jeho Exc. uejdp. bi

"shupa Dra. Joseta Doubravy v roce 1917. |. Vi
kariát Litomyšlský: V dubnu: 12—15. Litomyšl,
16. Sloupnice, 17. Cerekvice, 18. Heřmanice, 19.
Dolní Újezd, 21. Mladočov, 22. Sebranice, 23. Mo
ralice, 24. Litrbach, 25. Trstenice, 26. Karle, 28
Janov, 2. Opatov, 30. Semanín. V květnu: 1. Koc
léřov, 2. Jetřichoves, 3. Kórber, 5. Mikuleč, 22.
Květná. — II. Vikartát Poličský: V květnu: 6.
Německá Bělá, 7. Bantn, 8. Svojanov, 9. Bystré,
10. Rohozná, 12. ledlová, 13.—14. Polička, 15.

"Staršov, 16. Borová, 17. Limberk. 19. Telecí, 20.
Korouhev, 21. Sádek.

Který dp. katochota by laskavě byl ochoten

vídáním ve venkovské farnosti (na Pardubicku)
za slušnou odměnu, nechť dopíše ihned redakci
t L
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Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedperujte při kašdé příledilosti svůj vlastní podmák.
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Zprávy mistní a z kraje.

stí, přůvod a sídvná tňše sv. se zpívanými paši
mi.—Sv.zpověďod2—5.dubnaod6hodin

táno.Vestředuo 3. Hod.odpoltruchlivéhodin
(ky. Až.do večera sv. zpověď. Na Želéný čtvrtěk
v7 hodin ráno církevní hoďinky. O půl 8. hodině

alavná mše sv., svěceníolejů, sv. přlímání Fu-|
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dinky. V 5 hodla Titanle u oltáře sv. Antonína. Na

Velký pátek o půl 8. od ráno církevní hodinky
a pak posvátné obřady s pašiHemi. O půl 3. hod.

Klimenta. Na Bílou sobotu o půl 8. hod. ráno cír
kevní hodinky, pak svěcení ohně „velikonoční sví.

Marie slavnost Vzkříšení o 7. hod. večer.
Pomníky a památky padlých bojovníků. Vel

ké rekovnosti, kterou dokázah naši bojovníci na
všech bojištích. kde již skoto 3 léta brání vlast
před přívalem nepřátel, odpovídá velká a hluboká
vděčnost, kterou přináší vlast svým statečným
synům. Vděčnost ta projevuje se v tisiceré formě
válečného uctívání všeho druhů. Aby' se vytvo
řily pomníky a díla, hodná zasloužené úcty, jež
ve svém celku budou ještě dalekým pokolením
měřítkem pro cítění naší doby, bude třeba vyhra
diti co největší součinnost směrodatným odbor
ným kruhům a činitelům. Jako v mnohých zemích
říše, sdružili se v tom ohledu již také v Čechách
zástupci veřejných korporací za součinnosti vý
tvarných umělců. aby působili k tomu, by při
všech opatřeních zamýšlených v uvedeném abo
ru nebylo pouštěno se zřetele požadavků umění.
a aby ve všech případech byli včas přibráni k
náležité součinnosti povolaní umělci. V té příčině
upozorňuje se zejména na Český umělecký po
radní sbor pro pomafky a pámátky při spolku
výtvarných umělců »Mánes« v Praze. Podotýká
se, že c. a k. ministerstvo války, poznávajíc do
bře umělecký význam věci, zřídilo při svém od
dělení IX, K. Or., jemuž podléhají záléžitosti všech

náhrobků a hřbitovů zřizovaných voj. správou,
poradní sbor znalců z odborníků voboru stavi
telství, sochařství, chrámového umění, utělěčké
ho průmyški. žahradnictví a ochrany doroviny;
okresní a obecní zástrpitelstva a důst. lární dřa

dy, pak příslušné Korporáce se žádají, aby v da
ném případě se obrátily o radu na Péčené porad
ní sbory. Při tori sé výslovné zdůrázňnýé, Žé se
tím němá omežiti vůlná umělecká tčast něbo do
koncé vyloučiti volhé podňěty, vycházeňcí z oBy
vatelstva, nýbrž Ze jdo toliko o to, aby se £áme
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vých pomníků budou dotčeny i otázky ochrany:
podniků a domoviny, v kterýchžto případech budé
sl notno vyžádati + dobrozdání příslušného zem

Dar. Firma J. Pllnáček, dvorní továrna mý

orthopedického ústavu 1000 K.
Školní akademii pořádá c. k. gymnasium v

dentského semináře »Borromaea« ve prospěch
fondu pro slrotky po padlých českých profesorech.
Program: 1. a) V. Gyurkovics: Hymnus. Smíšený
sbor. b) V. Hornoť: Hostina šťastných. Recitace.
2. a) M. Urbánek: Modlitba za chsaře a krále. b)
E. Humperdimck: Dvojzpěv z opery »Perníková
chaloupka«. Chlapecký sbor s průvodem klavíru
a harmonia. 3. O. Horník: Píseň pro soprán s prů
vodem klavíru. 4. L. Sinigaglia: Adagio religioso.
Malý orchestr s klavfrem a harmoniem. 5. Dr. A.
Dvořák: Biblické písně. Mužský sbor s průvodem
klavíru 6. J. Malát: Národní písně pro soprán s
průvodem klavíru. 7. B. Palice: Pohádka. Smyč.
orchestr s klavfrem. 8. A. Vymetal: Svatý Václa
vel Smíš. sbor s průvodem klavíru a harmonia.“
Rakouská hymna. Na klavíru laskavě doprovází'
pí. M. Šulcová. P. T. páni rodiče a příbuzní žá
kův a jelich přátelé a příznivci zdvoříle zvou se
k -této školní produkci. Programy se zvláště ne
rozesflají. Všichni, kdo přijdou. budou srdečně ví
táni. Ceny míst zůstavují se volné dobročinnosti.
Začátek v 5 hodin odpoledne.

Zkoušku z jazyka anglického a Hteratury
vykonala tyto dny s vyznamenáním na wniversitě
pražské slečna Hanna Škiíbova. dcera pe k.

Spořiteltí a těložuí drafstvo všeob. jedsoty
úřednické v Firádci Králové konalo dňé 11. března
35, vájhou hromaduta Předediletví štatosty pt
na Karfa Wipfera, c. k. profesořa. Dlé zprávy ří
diteletva vykazuje účet rotvážný aktiva 134.913
K 13 k apastva 131.290K 91 h svýtěžkém-za
rok1916vobnosé3622K22h. ktěřřby)takto
rozdělén: Příspěvěk úřed. spolku ve Vídní 72 K
44 E, 5prác. dřvidemda %Bodňíň3013 K 40h.
remineracé 170 K. Dobročinným tčefím 150 K.

yAtoho připadlo na podpořu chudých studutictch

vy
v



w Hradci Králové 50 K, pokračovací Zivnosienské
Bkole J0 K a obecné kuchyní 10 K. Zbytek 216 K
88 h přidělen fondu pro možné ztráty. Mimo to
uděleno bylo 6 stipendií pro nemajetné studující

včienů družstva v čístce 402 K. Při doplňovací
volbě zvolení byli do řiditelstva pp. Ludvík Bat
tek, c. k. hlavní berní v. v., Fr. Režný, c. k. vrch.
fix. rada a Fr. Haak, c. k. listovní v. v., do rady
dozorčí p. cís. rada Váciav Draslar, c. k. vrchní
berní správce v. v.

Česká banka v Praze zahájila dne 27. t. m.
člunost v nové směnárně svého vlastního ban
kovního paláce. Bankovní místnosti České banky
jsou. opravdu zařízeny tak účelně, že vyhovují
acivětším požadavklun, jaké možno v oboru ban
kovním vůbec klásti a v mnohém ohledu jsou je
dinečným zařízením toho druhu v Praz<. Také
zdejší filiálka České banky zajistia si brzy po
svém příchodu do Iradce Králové koupí domu
prot Pražskému inostu místnosti k ubytování.
V nejbližší době bude započato s úpravou tohoto
domu pro bankovnt účely, načež se filiálka pře

kventovančjším místě Hradce Králové. Jak se
nám z kompetentního mísla sděluje. má banka v
mysli vypraviti budovu co nejvkusněji, —sby
svým ladným vziledem přispěla k celkovému pěk
nému pohledu, jenžse“ příchozímu od [Pražského

nou kanceláře Obchodní, živnostenské a průmy
slové ústředny, jakož i Družstva k nákupu strojů
v Hradci Králové ve dnech velikonočních počí
taje Velkým pátkem uzavřeny.

Nařízení c. k. místoáržlisle pro král. České

veďe se pak v noci s neděle 16. na pondělí 17.
září. O tom se k příkazu c. k. okresního hajt
manství v Hradci Králové ze dne 22. března č.
14.572 veřejné oznámení činí. Purkmistrovský ú
řad král. věn. města Hradce Králové, dne 26.
března 1917.

Vojenská policie v Hradci Králové. V Iradci
Králové zřízena byla vojenská, zdejšímu slanič
nímu velitelství podléhající a jím řízená policle
k zachování vojenské kázně a pořádku. Vojenská
policie tato vstoupila již v Činnost.

V týdu hojném ua přovraty dostavil se i me
teorologický převrat. Bylo lo 24. března 1917.
Tři dny před tím mrz'o velmi silně (až — 6 st.
C). vál prudký severní vítr, který chvfemi při
nesl hvězdičku sněhu. V noci z 24. na 25. březaa
teplot náhle vystoupta nad nulu a zo půlnoci po

ště mráz — padala ledovice — při teplotě - - 2 ct.
Ráno by'o nebezpečno jít po ulicích pro vehnr

obecně vážen. Posud jesi v živé pamět, jak :»
krásně vyjímala jeho statná postava, když jaxd
náčelník banderia vítal při poslední gener. visita
ci arcipastýře. Dvě jeho dcery se právě připra
vovaly k sňatku. Staří rodiče — všeobccab vá
žení statkáři v Rohoznicí ua Pardubsku — jsou
neočekávaným neštěstím vebni dotóeni, Všeobec
ná soustrast a útěcha nebeská uúechťvšechny sítí
v těžkém křížil — Pohřeb se konal ve středu na
hřbitov bělský. :

Morašice u Chrmdimě, Na zvláštní úlěchu 4

posilu duchovní v přítomné vážné době obětoval
svým farníkům třídenní pobožnost- svatojoseiskou
vdp. děkan Richter. Říditi ji dva vdpp. otcové Rz
demptoristé od sv. Kajetána v Praze. Obsahem“
jejich krásných promluv bylo vylíčení vznešena
sti a blahodárných účinků Nejsv. svátosti oltářní.
Věřící navštěvovali chrám Páně pilně — zvláště
při ranních a večerních kázáních. Pán Bůh že

vzal si deštník. Nevěřil počasí K polednímu po
čalo chumelit a odpoledne chumelilo se jen se
prášilo, takže do večera sněhu napadlo skoro 10
cm výšky. Ale již druhého dne tál. Dne 27. k ve
čeru pršelo, pak začal poletovati sníh a objevil
se čerstvý bílý rubáš. V následujících dvou dnech
však nastalo silné tání "Na hrkách lze spatřiti
mnoho mrtvolek krtků, kteří v této době vylézají
ze svých útulků. Netrefi-ll však letos krtek do

vě ustanovají pro drobný prodej hovězího a telo
ciho masa, jakož 1 vnitřnosti nejvyšší ceny. V zá
kladě $ 51. živnostenského řádu a $ 12. cís. nař.
ze dne 21. srpna 1916 č. 261 ř. z. stanoví se zno

a telecího masa, jakož i pro hovězí a telecí vnitř
nosti až na další tyto nejvyšší ceny: $ 1. A. Ho

vězí maso: První druh zadní 7 K, přední 6 K,
drahý druh zadní 6.40 K, přední 5.40 K. Ve větších
městech a spotřebních střediscích může politický
okresní úřad řezníkům, pokud se týče zásobova
cím místíim, vysekávají-li prokazatelně dobytek
nejlepší jakosti, povoliti od případu k případu
příplatek k cenám pro první druh stanoveným v
nejvyšší výměře 60 h za 1 kg. Prodej hovězího
masa lest dovolen jen s přívažkem, jehož percen
tuelní výši ustanoví politický okresní úřad. — B.
Hovězí vnitřnosti: Plíce K 1.20, játra, slezina,
trdce K 3.40, ledviny K 3.60, hovězí žaludky K
1.50, kravské vemeno 2 K, mozek K 1.680.— C.
Telecí maso: Zadní vykostěné a bez přívažku 7

K, s přívažkem K 5.30. přední bez přívažku K 4.90.
Prodej telecího masa Jest jenom v této formě do
volen; výši přívažku, pokud vůbec jest přípust
ným, ustanoví politický okresní úřad. — D. Te
lecí vnitřnosti: Plice a srdce 3 K, Játra 4 K, mo
zek 2.50 K. — Všechny v tomto paragrafu uvede
né nejvyšší ceny rozumějí se za 1 kg. Zlomky
hatéřů, které vyjdou při prodeji množství pod 1
kg. zaokrouhlí se na celé haléře. — 8 2. Politické
okresní úřady se zmocňují, aby přihlížejíce k
zvláštním místním poměrům tyto nejvyšší ceny
v rámci tohoto nařízení přiměřeně snížily. — $3.
Prodavači masa jsou povinni prodejní ceny to
hoto zboží vzhledem na jeho jakost a množství
vyznačtti na zřetelně viditelném místě tak, aby
je bylo lze již z ulice čísti. — $ 4. Přestupky to
hate nařízení nebo úředních příkazů vydaných
na základě tohoto nařízení trestají politické úřa
dy I. stolice peněžitou pokutou do '5000 K anebo
vězením až do 6 měsíců. nepodléhá-li jednání to

přísnějšímu trestu. Zjistí-li se nepřístojnosti, jest
ponecháno úvaze úřadu další dodávku dobytka
nebo masa Jednotlivým Zivnostníkům zastavitř.
Po případě může býti živnostenské | oprávnění
odňato. — $ S. Nařízení toto nabude platnosti 31.
března 1917. Týmž dnem pozbývají platnosti u
stanovení místodrž. nařízení ze dne 30. června
1916 č. 52 z. z. C. k. místodržitel: Max hrabě
Condenhove v. r. — Toto nařízení se veřejně vy
hlašuje. Purkmistrovský úřad král věn. města
Hradce Králové, dne 26. března 1917.

Letní čas. Dle nařízení c. k. ministerstva z 9.
března 1917 č. 115 P. z, zaveden bude | letos letní
čas s platností od 16. dubna 2. hod. ráno do 17.
září 3. hoď, ráno. Nutno tedy v nocí s neděle 15.
dubna 1917 na pondělí 16. dubna o 2. hodině ranní

-hodiny veřejné i soukromé o jednu hodinu po

promrzlé na 3 decimetry nemůže si novou díru
vyhrabat. Za jasného odpoledne 29. 1. m. včely. 23
čaty znovu polelovati; již jest nejvyšší čas. ne
mají-li šmahem hynonti.

Bilaace letošní zimy. Ve středu dne 21. března
počalo jaro, »Zima« ustoupila astronomickému ja

dne 21. prosince 1916 a trval celkem 91 dní; byl
opravdu studený. Mrzlo v 77. dnech (z 91), při
čemž celkem po 21 dnů ani na slunci teploměr
přes 0 stupňů nevystoupil Nejnižší teploty. zimní
dosaženo v měsíci únoru, kdy minimální teploměr
v Hradci ukazoval až 22.5 st. pod nulou (5., 8. a

po prvé 14. ledna, ale led zmizel do třetího dne.
Po druhé zamrzlo 21. ledna a ledová kůra zůsta
la až do 13. března, tedy po 52 dnů. (Loňskou zi
mu Labe vůbec nezamrzlo, jen 23. prosince 1915
tvořila se tříšť.) Sníh ležel od 10. do 23. ledna,

který vydržel až do konce února. Dne 8. března

Sníh padal v 25 dnech zimních, pršelo ve 14 dnech;
bylo tedy z 91 dnů 39 dnů se srážkou. Pokud se
týče vlhkosti. jest měsíc leden 1917 normální, ne
boť spadlo 57 mm vody (vloni 50); zato únor byl

je na vojně, od 5. března odpol do 9. března rádo
bylo u sv. zpovědi 850 věřících,.u sv. přijímárk
kolem 1050. Kéž milost Boží zachová zdárné vý
sledky v srdcích věřících trvale! Důstojným p'
nům kazatelům račiž odplatiti Bůh jejích oběta
vou a horlivou práci stonásobněl

Hořice. V pondělí velikonoční a půl 4. bod
je schůze členů katol spoků v dolní místnosti.
chlapecké školy měšťanské. O sřínací ve válce 4
po ní promluví vdn. děkan. Je žádoueno. aby:
všecky členky a —-pokud tu jsou — i členové se

súčastníi a dmcha spolkového osvěžit. Na koniec:
podání bude Zpráva o jmění spolků a o vnitědich
záležitostech. i

k debatě o středoškolské výchově. | Píše
nám: Divím se, že Vy i »Čech« věnovati jste to
ik pozorností konfustim názorůnídra, Kamarýta.
Je-li někdo doktorem, nenásleduje z toho, že se
S ním musil veřejnost zabývati. Poknd vím, nikdo
velká stova toho mladého pána nebral vážně, kde
byl. Pochopuji, že v době tak vážné, kde má lid
stvo zcela jiné starosti, vzbudil fenileton »Nové

lásky« ustrnutí U nás, kde dra. K. známe, dokon
ce ne -— spíš útrpné po!Hování.

Kusdratice. Dne 22. března zemřel v Kundra
ticích ctihodný stařeček, zbožný výměnkář pan
Michat Janoušek, otec vdp. faráře vápenského.
Hned od prvopočátku obrodného hnutí katolické
ho byl horlivým, činorodým stoupencem strany
křesťansko-socřální a stálým odběratelem něko
lika katolických časopisů. Byl pochován za veli
ké účasti přátel a známých dne 25. března ve
Mříčné. Odpočívej sladce, duše ušlechtilá!

, Jaro před 89 lety bylo ještě mrazivější než
letos. Parní kronika v Lulči k r. 1837 poznamená
vá, žeod 2%.března, kdynapadlo množství sně
hu, bylo chladné počasí po 4 neděle nepřetržitě.

8 dnů s mrazy, nejnižší teplota — 2 st, letošní

17 mrazivých dnů. Tím vysvětlíme, že půda jest
v hloubce ještě zmrzlá, ač na povrchu jest bláto.
Dostaví se letos bouřky (vloni 23. a 24. března),
které by změnu k lepšímu upravity?

Seznamcen na týd. trhu vHradci Králové
dne 24. března 1917. 1 g jetelového semínka čer
veného 400—410 K, 1 litr: směsky 80 h, Iněného
semene 2.40 K. 1 vejce 26—28 h, 1 kopa kapusty

leniny 1.30—1.40 K, mrkve 1.38—1.40 K. česneku
6—17K. petržele 1.30—1.40 K, křenu 1 K, 1 pětilitr
jablek 2.40—2.60 K, 1 pár podsvinčat 100—190 K.
1 kůzle 6—22 K. — Přivezeno bylo: jetelového
semínka 200 kg. cibule 25, drobné zeleniny 100.
mrkve 25, česneku 7, petržele 10, křenu 5, kapu
sty 3 kopy. lablek 3 čtvrti hl, podsvinčat 381 kusů
a 130 kůzht

Těžká rodirná tragedie. Malíř Bohumil Rykl.
syn mlynáře v Puchlovicích, byl 19. března od
vezen do ústavu choromystných v Kosmonosích.
Matka jeho žalem zešílela. Byla 23. března do
pravena do zdejší okresní nemocnice, odtud pak
v neděli rovněž odvezena do Kosmonos. Dcera do.

rodinu vřele Iltují. .
K neštěstí na Labi. Člen rekvisiční komise

přeloučského okresu p. Jeřábek, statkář z Bělé.
který utonut minulého týdne při převážení přes

silný mráz spálil všecky bramborové natě v La

0000000000008000
ÚUvěrnídružstvo Eliška:
v Hradci Králové, Adslhertinom,přijímá sáznamy

sa nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a opatří I jiné cenné papíry.

rd
| Různézprávy.

Pohlednice, které k letošním Velikonocůut
vydala Ústřední Matice Školská, zpestřily bohatý
výběr matičního zboží. Jsouce umělecky stejně
pečlivě provedeny jako vydání dřívější, vyznačují
se novotou myšlenky i ponětí. Mistr Kamil Mat
tich způsobil naší matiční obci umělecké oprav
dové potěšení, podřídiv své rozkošné hlavinky
dívčí náladě velikonoční. Z vajíčka na pohlednici

v pondělí do své obce. Pro svou dobrotu k chu
dně,pro obětavouochotu kekaždém 1pro

sek z našich dědin i měst, z niv i z hor, v kroji
městském | národním. Bohatá a symbolická oř

namentika rámoe, obepínající velikonoční valíčko,
přispívá k ladnosti celku. Pohlednice matiční, kte
rými se čeští obchodníci zásobili, budou záhy ro

dost všude, kam na své pouti dospějí, zejména i
na frontě našim vojínům. Také oblíbené pohled
nice dřívějších vydání od předních našich umělců



ku tujsemobdržel apřiznávámse, že mizají
mavým obsahem | úpravou vede lak nepatrné ce
ny způsobila milé překvapení| Vyslovuj: | Vám
vřelý dík. Obnos i K 35h zašlu složenkou I. led
na 1917. V úctě dokonalé Josef Kaiser, c. a k. ná
předník J. Velič. lodi Szent István, Poia. — Ob
jemnou knihu tuto (304 str. osmerky) lze objed
nati u České sekce diecésního komikétu v Čes.
Budějovicích. Pospěšte si s objednávkou!

Arcibiskupská galerie obrazů a knihovna V
Kroměříži. Mluví-li se leckde tak rádo proti

s»mrtvé ruce«, „nechť se jen uváží, co by musili
jednotlivci nebo celé korporace ve prospěch kul
tury činiti sami, kdyby nebylo pomoci »mrtvé
tuky«. V residenci knížete arcibiskupa olomou
ckého v'Kroměříži jest slušná | galerie obřazů,
počtem 488. Katalog k nim byl vypracován velmi
pečlivě ve 14 rubrikách opatrovníkem sbírek Fr.
„Hrbáčkem, který zemřel 30. července 1915 jako
čestný kanovník, správce archivu a Knihovny
arcibiskupské v Kroměříži. Arcibiskupská
knihovna jest rozdělena na dvě části: stará má
31.708 svazků, tvoří uzavřený celek a již se ne
rozinnožují, pak nová, která měla r. 1887 4761
děl o 15.162 svazcích, ale vzrostla od té doby
ktědrostí svých vydržovatelů na 11.685 děl o
24.590 svazcích. Za arcibiskupa Kohna bylo kou
peno 4246 svazků za 64.871 K, za arc'biskupa Bau
ere 4200 svazků za 72856 K i s vazbou. V této
knihovně jest 137 rukopisů o 172 svazcích, nej
starší je z 8. století, nejmladší z r. 1897. Má též
170 prvotisků. Knihovna je vědecká, nejvice ob
sahu bohovědného, historického,
encyklopedického. Jsou tam veliké slovníky, ko

spodářská, stavitelská a jiná. Je to knihovna Pro
kn. arc. gymnasium, pro učitelský sbor a úředníky.
- "Takové sbírky nejsou ve prospěch jednotlivců,

slouží dobře. veřejnosti. Za sto nebo dvě stě let

než nyní. Kdyby byla »mrtvá ruka« ve středo
věku za obrovské obnosy nepořidila veliké
knihovny, sbírky obrazů a soch, co bychom nyní
u středověkém kulturním úsili věděli?

-Statistika v Čechách. V Čechách je 12.719
míst, 9172 katastrálních obci, 215 zastup:telských
okresů, 224 berních okresů, 102 okresní hejtman
ství, 121 školský okres a 48% školních obci. Dle
Posledního sčítání žilo v Čechách 6,769.548 oby
vatel, z nich 3,307.693 mužů a 3.461.835 žen. Die
náboženství je 6,475.835 katolíků, 177.832 prole
stantů, 85.826 židů, 18.851 jinověrců a 11.204 bez
koafesijních. Dle obcovací řeči je 4,241.918 Čec
chů, 2,467.724 Němců a 3302 příslušníků | jiných
národů. Dle povolání je zaměstnáno 2,186.016osob

průmyslu, 891.339 se zaměstnává | obchodem a
911.260 veřejnými a vojenskými službami, svo
bodnými povoláními anebo ničím. Měst s více než
10.000 obyvateli je 53, nejmenším je Schěnthal u
Mariánských Lázní, kdy má 574 obyvatelů ve
105 domech.

Tak se to dělá! Jest snadno přemodernisova
nému člověku si výsknout: »Žljme a vyžijme se!«
Ale jak jen k tomu opatřiti bez perné práce pro

vlasy. Stal se obchodním | jednatelem s měsíční
ráží 250 franků. Rok mato dal se rozvésti a aže

malý, šloť o přímo aávratač rostoucí obnosy, jež
stoupaly hned po milionech. 25. října 1911 dosáhl
jeden »obchod« výše 11,800.000 franků. Podob
ných »obchodů« provedi 132. V té době zbudoval
velké sanatorium pro léčbu teplým vzduchem, stal
se ředitelem velkých leteckých podniků a žil nej
nákladnějším způsobem, veda nádhernou domác
nost v Paříží j na venkově, kde v departementu
Alsském byl majitelem jednoho z nejnádherněj
ších zámků. Během několika let vydal přes mi
lion jen za šperky pro Svou choť a své přítelkyně
z kruhů divadelních. | Vyšetřujícímu soudci sám
doznal, že přes 10 milonů vydal jen na vzdacio
plavbu. Také jeho choť žila velníi rozmařile. Kou
pila si zámek Barillers za 150.000 franků, dala jcj

„„Byl opravdu zdatným pracovníkem ten je
ho otec; od té doby však, co pro pakostnicí
nemohl jíti do dílny, oddával se nečinnosti
více, než bylo třeba. Nebylo to ostatně dříve
tak často. Dříve přicházíval domů jen s ma
lou opičkou a dnes vracel se domů den cu
den 5 opravdovou opicí.

Jeho život ubíhal tak trudně od té doby,
co přestal pracovati. Nehodil se již k ničemu,
leda k hlídání dvou hochů, kteří byli ještě
malí, aby sam: mohli jíti do školy. A po celý
dlouhý den bylo mu seděti mezi těmito dvě
ma rozpustilci s naježenými vlasy a umou

tisíc franků zámek nový, zůčastnína se dostihů
atd. Armand Deperdussin i ma hráli vynikající
roli ve společenském životě. Banka počítá, žc
z obchodů s Deperdussinem vznikla jí škoda 28
milionů, Deperdussin tvrdí, že na 13 milionů ji
vrátil jako úroky. Když v srpnu 1913 byl zatčen.
násiedovalo později také zatčení jeho druhé choti,

která je spolužalovaná, ač se vymlonvá, že svůj
majetek vyzískala hrou na burse a že nebyla ú
častna »obchodl« svého manžela, o jichž podsta
tě neměla zdání. Nedovede arci“ vysvětliti ani
prostřednictvím koho, ani jak se bursovních ob

dokazuje, že včas skryla hotové peníze i šperky.
Vida, co všecko zmůže hrdá póza, chladno

krevné fouňovství a intrikánská drzost dobrodru

vaným penězům zhýralcovým klaněl se kde kdo
v době, kdy řeholnice byly vyháněny i z nemuc

bylo umožněno zpronevěřiti na 28 milionů franků.
Ovšem takových Deperdussinů žije dost i mezi
obyvateli jiných států, pokud se tito seznámili
s prohmanými praktikami pařížských zločinců.

U nás na skladě:
Ant. Metelka:

17 promluv na podkladě liturgickém.
Řada L:

Neděle květná. Zelený čtvrtek.
Řada IL:

Velký pátek. Boží hrob — setrvání.
116 stran.

C=na 2 K 80 bh.Poštou 3 K.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Krái:vé, Adalbertinum.

Lodička.
Napsal Masson-Forestier, | Přeložit Jiří Ronovec.

: (Novela cenou poctěná.)

»Ne, otče Foudimare, již jest toho dost.

vám již nedají, neboť vy je tak tako tak pro

významnějšího jména, jeho úvěr stoupl. »Národní
Listy« o další jeho činnosti referují: Obrátil se
ma banku Comptolr tndustrielet colonial, Již před
loži) fakturu, dle níž koupil větší množství hedvá

značným ziskem kterémusi pařížskému velkoob
chodu. Dosáhl toho. že na provedení obchodu svě

vstrčil Deperdussin Jednoduše do kapsy, ale než
došlo k splatnosti obnosu, opatřil si od téže ban
ky na základě stejně padělaných dokladů na další
předstiraný obchod obnos vyšší, jimž ji zaplatil
předchozí dluh. Aby tvrzení své učinil pravděpo |

,

8 řediteli závodů sám, poněvadž od nich dosahuje
-příznivějších cen, poněvadž při výplatě sráží jim

»Kde pak?« bránil se stařec.
»Zde, na lokti. Sázím se, že jste na ulici

mi doopravdy promluvím.«
Namáhavě, o každý schod klopýtaje, vy

stupoval stařec s těžkou hlavou po schodech
světničky, kde

sklesl na svůj slamník a usnul.
Paní Cel'e nebyla tak zlá na otce svého

bylo tak lehko vésti celou domácnost.Bylo
třeba veliké píle, aby vyšla; bylo sedm osob.
Čtyři děti, z nichž nejstarší. dvanácte let čí
tající, ničeho si nemohlo dosud vydělati, muž,
žena a děd.

Ovšem př'nášel Gustav, jenž byl silným
mužem, pěknou týdenní mzdu. Pracoval jako
lodní tesař u firmy Lemarchandovy. | Byl
vždy dobré nálady a stále hladov — věrný
obraz svého děda, jenž pracoval u Mazelina,

/Vedy, otče Foudimare, hleďtc, taková
jest má myšlenka. Chci dnes s vámi o tom
promluviti, neboť jste nebyl včera takovým.
jakým býti máte. Bylo by od vás veřice he
zké. kdybyste nám chtěl k okrase našeho do
mu vyřezati pěknou lodičku, jež by se zavě
sila na hlavním trámě, jak to kdys: měl
strýc Frederik. To by mysl vaši rozptýlilo
a čas by vám příiemněji ubíhal, a též by se to
Gustlavovi, vašemu synovi, velice líbilo, ne
boť on jest lodním tesařem a vy též, vy jste
rovněž pro námořnictví pracoval a víte, jak
se lodi buduií.:

V očích starcových zajiskřilo. Divno, že
sání na to nepřišel. Po krátké pomlšce, na
hlavě se škrábaje, zahučel: »Neříkám, dceru
ško. ne. vím opravdu, iak se to dělá ....
vědět jsem to již tehdy, když tvůi muž ne
byl ještě na světě. Sloužil jsem u námořnic
tva přes 14 roků ... . Neříkám ne, uvidíme.«

»Ale nesmíte dlouho otáleti, otčel« Gu
stav. jenž v záměr byl zasvěcen, horlivě
souhlasil. Pravil, že ho to těší a chtěl se po
kusiti opatřiti otci vše, čeho ke své stavbě
potřeboval. Již druhého dne vzal si s dovolé
ním pana Lemarchanda něco dříví a hrst
dobrých hřebíků z červené mědi.

Když toto vše stařec na svém stole na
hromadě uviděl, jak si to sám byl v duchu
přál, byl neobyčejně potěšen. Hlavou poky
vuje, jal se brousiti svůj nůž a brzo nalezí
svou dřívější schopnost k nráci. To ho 0
mladilo o 25 let.

Ostatně byla krásná fregata, kterou chtěl

dlouhá a zcela podobná jiné »Nemesis«, pro
niž zhotovil stroje pan Mazeline roku 1866.

Samotné položení trámoví vyžídalo si
tří irěsící času. Když bylo trámoví hotovo.
dal se do lanoví. Zde však byla práce obtíž
ra. Stařec se namáhal, aby si jich zhotovil

zříci se na měsíc kouření a tak opatřit si
peněz potřebných. Ale an' to ještě nestačilo.
Na štěstí přišla mu na pomoc Celie, kteráž
iněla dobré srdce. Těšilo ii že jest pilně pra
cí zaměstnán a pak chtěla ho též odměniti
za to, že nepřišel již domů opilý.

Překvapila jej jedné neděle, když přišel
z hrubé mše svaté domu, svazkem krásných.
silných. bílých motouzu, | kterými upevn't
hlavní sloup, zřídil ralna, upevnl trámce a
pořídil ke kotvě rahno, jež se ovíjelo kolem
hřídele. Nyní nechybělo již nic více než kot
va a vlaiky.

Kotvu přinesl příští neděl' Gustav, krás
nou kotvu z poniklované ocele. jež zářila jak
helma nějakého hasiče. Co se týče vlajky a

dimare opatřiti si z látky, ale paní Celie, jež
znala jednu choť obchodníka z Rue de Paris.
věděla si rady. Navštívila ji a přinesla si od
ní jemný, lesklý papír a z něho zhotovila sa
ma svými nůžkami potřebný počet vlajek.
To bylo méně drahé Jen vlalka na zádi lodi,
velká vlaika národní. zhotovena byla ze tří
kusů hedvábného papíru.

Nyní byla pořádána v domě malá slav
nost. »Neniesis« byla slavnostně | zavěšena
na stěně. Měla na přídi i na zád' květiny a
na hrotu stožáru malou, zarůžovělou svíčku.
Stařec pozval si též několik přátel, by obdi
vovali se jeho mistrovské prác' a po obědě
měl ten starý, dobrý muž takovou radost,
že i několik písní zazpíval, jež přítomné ve
lice rozveselily.

(Dokončení příště.)



Ve prospěch
Svatováclavské Matiee Skolské. Jan Horák,

soukenník v Rychnově|
nad Kněžnou

čalsonyoo ttua atevníjsa KOJ ( 

šich druhů pravých aných svý vlastní v „I
| | jakož vd i sizozemských. 7
| Četná uznání avláštěz kruhů

Paráménta.

| lgnáceY,Neškndlasa |
(protokolovaná firma) "

| Jablonném nad Órlic (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích) E

doporučuje P. T. veled. duphovepstvu B
i svůj osvědčený a často vyznamenaný

f výrobní sévod 
všech kastelních parameniů,

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
dla, praporů, příkrovů, koberců a

evového náčiní vo bnách ršího
závoduv Čechách, je vor. o

Josefa Neškudly
veledůstojné dechovennína ověd- spolk. pragovů s kovového náčiní.čí o poetivé obsluze m ryze | :

v Jablonném n. Orl, č. 86. i křesťanskéhozávoduza dobu více Sa vsorky i zóuchahotová na
než třicetiletého působení. uKADEu60té frágko zblšpo:

o: usnávacíchreferencí aodporašení.ráskov eenníky, rozpočty, vzory a ho
tové zboží k výběru franko.

Bos vejkeměstoké režie ve vlastních díl
Bách © democh, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny aš © 20%,

než všude jinde.
Jabil. 1001et.trvání a 40let. vlastníčlanosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

[ Kostelni
paramenta

spolkové prapory,
elrkevní načiní, křížové cesty, solá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,

km pettznátoloředlám
dovoluje si deporudití

veškoré kostelaí nádehy aDÍ a 9: | monstranea,
ichy, olbáře,oldobky,
ténky, pacifkály, svíeng,

py, kaditelnice,kropenhy
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyhe
vující. Staré předměty opra
veje v původaí Intenci a
v ehni slatí a otříbří nebe
proti doplatku sa nové vy

Hotové předměty neb kresyotové předměty neb v

nesílána okásku franko bes
závaznosti koupě.

- © Všese posílá posvěcené.
Práce ruční.

Sklad veškerých alatých a stříbrných klenotů, jako:
„řetěsů.madonek,khšků,pretýnk, náramků“ atd..

otáře rate Jy,tabaltěrky, jidelní ná
nÍ se něbrÍ pravě o'Šinskéhovědý Řa skladě..

Staró slato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

Učište, prosím, malou objednávku |
na zkoušku.

Velejemné látky na toláry. |

odborný závod vyšli ceny

v Jablonémnad Orii.| | JAN STANĚK,
Hotové zboží zasílá: ku. emaliba E.Škarda, Brno, pasířaciseleur

Rozpočty nákresy: neb atky frako -© uměleckýústavprvéhořáda, Praha [-979, ul Karoliny Světlé, č. 18 m.; hotoví a dodává chrámová okna. V kaš- Přísežnýznalec ©.k. semského trestního soudu.
p0 00 dém alohu a provedení, od nejjednoduššího

m * vzorudo nejbobatšísklomalby rální, Skl ářhotovípravouvlaĎskou. ka- kéh

Polnosti d Juká : měnkovoupro facady,oltářníobrasy,ně- en s ohrobky atd. s nejširším saručením umělec- ,nm“|| dějníka-nvalidu:
sa mos'er. k NovémuHradciKrálovéležící pro- Rozpočty ochotně a zdarma. hlavně na rámování obrazů
najmou se u firmy Skuherský,HradecKrálové. přijme V. Andrýs, ěmecký Brod.

Poděkování.
Nížepsaný pokládá za svou vděčnou povinnost, aby zde vzdal nejvrouonější díky všem, kteří

u příležitosti pohřbu (dne 25. března) jeho nezapomenutelného otse, pana

MICHALA JANOUŠKA, :
výměnkáře v Kundraticich w Jilemnice,

goustrast a lásku jakýmkoliv způsobem na jevo dali. Především děkuji tém, kleří o věčnou spásu
v Pánu zesnulého účinně se zasloužili a k lesku smuteční slavnosti nejvíce přispěli, totiž: vldp. Josefu
Smíškovi, faráři vo Mříčné, za laskavé zaopatření ev. svátostmi umírajících a elavné reguiera, vdp.
Jindřichu Koléřovi, děkanu v Jilemnici, za laskavé vedení konduktu, vykonání obřadů a krásnou,
útěchyplnou promluvu, vdp. Josefu Hrněířovi, pens. katechetovi v Jilemnici, za obětíplnouasistenei 

tamním pánům svusedům, a vůbec všem, kteří tělesnou ochránku zvěčnělého k jeho poslednímu lůžku
-u sw. Kateřiny ve Mříčné, v počtu tak přehojném obětavě doprovodili.

Bůh budiž všem nejhojnělším odplatitelem!
VE VÁPNĚ,dne 27. března1917. Jménem veškerého příbuzenstva:

František Janoušek,
(farář ve Vápně,

syn.

-===
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Insertypočítsjíse levně. ©mčimiroku38. | Fan n
*Ď na půl saku 6K. | V Hradci Král., dne G. dubna 1917. | „Obnova“vychází v pátek v poledne.

OBOOOOOOGOOOGODOGOOOS obestřítijasemblaha,nedovediaulomitipal

Když na Golgotu pod křížem jsemšel,
má duše tehdá stesku neznala,
den Hdstva nový v červáncích se chvěl
a k němu láska má vstříc plesala .. 
Teď na kříži však bolu cítím žeh,
78 denně zmirám stokrát v bolestech,
kov krvavý se znovu v bok můj vryl:
Můj Otče, Otče můj, proč jsi mae opustil?

O, dal tak rudé jsou a hoří purpurem,
kam pohlednu, tam obzor znícený,
zášť bratří, nenávist ve zraku zkaleném —
až k nebi svítí její plameny! —
Tvář zakrývám — noc třetí chýlí se,
den čekám vzkříšení, jenž blíží se,
sestoupim s kříže v světa plameny
a uhasím je lásky rameny!

Vladimír Hornof.

l
1

l
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Červánky míru.
S velikým jásotem byla přijata mezi věr

ným a obětavým obyvatelstvem této říše

zahraničních záležitostí hr."Czernina. »Naše
fronty jsou silnější než kdy jindy«, prohlási!
ministr dne 30. března v rozhovoru s šéfre

jevil přání po mírové konferenci válčících
států, Všeobecný rámec mírových podmínek
rakouských byl již sdělen; bylo prohlášeno,
že naše říše vede pouze vnucenou válku 0
brannou, jejíž účelem jest zabezpečený její
svobodný nerušený vývoj.

»Upustí-li naši odpůrci od svých nespin'
telných idel nás roztříštiti, budou-li ochotní
vyjednávati o mír stejně čestný pro ně jako
pro nás, nestojí pak nic vyjednávání v cestě.«
Tak zněla poslední potěšitelná, sinírná slova
vysokého, zodpovědného hodnostáře.K to
muto projevu tak určitému jistě došlo na po
pud anebo aspoň se souhlasem JehoVeličen
stva Karla I., který liž při vstupu na staro
slavný trůn prohlásil: >Chci činiti vše, aby
hrůzy a oběti války byly co nejdříve zaže
hnány, aby těžce pohřešovaná požehnání mí
ru byla Mým národům opět získána. jakmile
tomu dovolí čest našich zbraní, životní pod
mínky Mých věrných spojenců a vzdor na
šich nepřátel.« '
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projevy jinými. Německý říšský kancléř se

na podkladě čestném pro obě strany.«
Prohlášení hr. Czernina bylo přijaio S ;

I

spojenců. Nejnověji se sděluje, že papež Be
nedikt XV. převzal iniciativu k vážné mírové |
akci. Tato snaha suveréna, který nemá hmot- |

Červánky jsou tu, vystupují stále zřetelněji
přes to, že právě Amerika s'lně mečem ha
raší. Bude-li míti čtyřdohoda dobrou vůli,
nebude-li chtít prolévati potoky krve vlast
ních synů zbytečně, mír bude na skoku. Těž
ce zápasící národové budou žehnati ruce té,
která o skončení obrovitých bojů nejvíce se ,
přičiní. Nejjasnější panovník náš podal neied- ;
nou zřetelné důkazy. jak si přeje ukončení
války a jeho mírové snahy isou provázeny
velikou vděčností rakouských národů.

Nový život.
Učení o slavném vzkříšení Páně znamená

velice význaniný mezník v dějinách světové
ho názoru. Toto dogma vneslo hřejivé papr
sky do říše ledu, ztrnulosti a těžkých mrákni.
Světská filosofie ani nejůpornějšími| stále
stupňovanými rozběhy nedovedla čelosmrti

me

čivý osten pomyšlení na zánik života. Vyn'
kající říraský řečník a filosoi Cicero a jiní

není. Ale před tragickým majestátem smrti
stanuli v rozpacích, které snažili se marně
zastírati slovy útěsnými. Nastává po smrti
aspoň pro nevinné trpitele život krásnější,

mě? Která autorita jesi s to dokázati, že smrt
vyrovná protivy životem obnoveným doko
nale? O nesmírné ceně cinosti byli přesvěd
čení všichni velicí filosofové antičtí. Ale ja
kou odměnu vřijme po smrti člověk mravů
křišťálových kromě pochvaly davů?

Řekové v době homérské věřili, že Zeus
sesílá libovolně štěstí nebo neštěstí; i nad

rikové řečtí byli toho názoru, že hněv a žár
livost bohů vzbuzuje i zcela nevinné Štěstí
smrtelníků. Theognis, který mnoho trpěl, no
dlouhém přemýšlení prohlásil: >Nejlepší osud
má, kdo se vůbec nenarodil a hned po něm

nerozdílí štěstí a neštěstí dle zásluhy; ani
před

zoufalstvím. protože srmrt odnímá i ten ždibec

rost velebil! Solon a Pythagorejci se těšili.
že ctnost bude přece jenom na onom světě
odměněna. Nedovedli však vysvětliti. jakým
způsobem.

Empedokles viděl ve světě tmavý brloh,
směsici hříchu a neštěstí. Tuší však. že

hy, kdežto zlí budou navždy nešťastní. Tedy
z víry v Božstvo svitala přece jakási útěcha
— třebas nedosti určitá. Pozděiší "motařská
filosofie atomistická však prohlašovala víru
v prozřetelnost a v závislost člověka na Bož
stvu za pověru. Nechť se tedy člověk stará o
sebe sám! Jakou útěchu mohl takový světo

Sofisté posmívali se ctnosti. hlásali, že lépe

hověti náruživostem. Ale taková nauka zvy
šovala u zhýralců bázeň před smrtí; čím dří
ve se blíží skon, tím dříve konec všeliké ra
dosti! A což takový safista. který všelikou
prohnaností nedovedl vůbec k sobě upoutati
přízeň štěstěny? Proto také sofisté bědovali,
Že nesnáze Životní se vlekou od kolébky až
do hrobu. Smrt jest vysvobozením. ale ja
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jí nezakoušejí, pro mrtvé pak z té příčiny, že
"ji necítí. Tedy zdánlivý vzestup filosofie pro
stíral před duší černou roušku, zoufalou bez
nadějnost. Sokrates proti sofistům chránil
cenu ctnosti, odporučoval úctu k Božstvu,
ale povaha života záhrobního pro duši šle
chetnou jest i pro tohoto největšího myslitele
antického málo jistou předtuchou. Ale již So
kratův žák Aristippos učil, že účelem života
jest rozkoš, která jest totožna s dobrem. Ško
la Aristippova usoustavnila lehkomyslnost,
žádost po rozkoši okamžiku. Hegesiáas na
cpak zoufal nad rozkoší, nad 'labužnictvím;
jistotou jest pouze utrpení a zlo. | Jedinou
cttiostí jest resignace, aktivní pohrdání svě

. tem, které spoléhá jen na sebe a život nepo
važuje za víc než smrt, Přednášky Hegesi
ovy vedly k četným sebevraždám lidí, kteří
ve smrti hledali jen klid, nikoli Život "nový.

Aristoteles v souhlasu s Platonem stano
ví ctnost jako základní podmínku blaženosti;
ale ctrosti a z ní prýštící slasti možno dosíci
jen v míře obmezené, která závisí i na okol
nostech zevnějších. Jako důsledný realista
nepočítá na dovršení blaha na onom světě.
Epikureismu byla cílem bezbolestnost ve
smyslu duševní rovrováhy; strach ze smrti
je bezdůvodný, protože smrtí se končí zlo a
bolest. Bohové se o svět a lidi nestarají. Stoi
cismus o nerovném rozdělení štěstí praví. že
"idem dobrým nic není neštěstím, zlým pak
nic opravdovým štěstím. Jest sice také ja
kýsi život záhrobní, ale nikoli věčný.

Tak a podobně rozpačití mudrci pohanští
hleděli potěšiti duše zkormoucené, občany u
mírající, šlechetné muže, kráčející v celém
životě trním a bodláčím. Vidíme, že té útě
chy bylo velmi málo, že mezi zrakem mysli
telů a skutečným rájem záhrobním vznášela
se beztvárná, hustá mlha.

Nyní však si představme Krista visícího

FEUILLETON.
„Thenew freedom“

Ky Wodrow Wilson.
I.

V následujících dvou kapitolách, sedmé a
osmé promlouvá Wilson o Specialitách vý
učně amerických, totiž o tarifech a trustech
amerického obchodu a průmyslu. Tarif z r.
1828 nechával každému otevřené dveře k
úsilí o úspěch. Poměry od té doby však se
změnily. Podpory, skýtané vládou obchodu,
uvázly v rukou jednotlivců a sám W. Kin
ley, apoštol této protekce, doznal před smrtí,
že přichází čas ustati s touto politikou ob
chodní. Zmiňuje se pak o neutěšených pomě
rech v průmyslu ocelářském, této pýše ame
rické, při sedmi pracovních dnech v témdni
(") o I2hodinové práci denní!

Co se týče trustů (vyslov tróst), při
pouští theoretický názor, žetrusty povstaly
z podmínek obchodních, avšak jest potřebí
je regutovati. Neboť trusty vyvíjely se rov
něž vůli jednotlivcův a nikoli rozmachem ob
chodu. Tof však nezdravý útvar.' Příklad
uvádí na miliardáři Carnegieovi. Aby korpo
race ocelových kolejnic vytlačila ze Soutěže

na křížil Vizme nejčistšího Proroka proroků
snášeti nejtrapnější muka mezi nebem a ze
mí! Snad tu byl důvod, aby klesla mysl
všech, kteří tíhli k nejjasnějšímu slumci, k
ctnosti nejkrásnější? Nikoli; žáci Kristovi vě
děli, že čím větší jest utrpení Spravedlivého,
tím velkolepější oslava po smrti. Věděli, že
právě smrtí svou Spasitel odnímá skonu hrot
nejpalčivější. O tom se přesvědčili zvláště
po slavném vzkříšení Páně. Apoštolé učili,
že těla spravedlivých vstanou v podobné
slávě jako tělo Kristovo, že duše zbožné po
smrti pohrouží se do lakového blaha, jaké
zde na zemi lidskými smysly chápati a měřiti
ani nelze. Štěstí, iakého oko zde nevidí a
které na mysl nevstoupí, jest údělem těch,
kteří za Kristem kráčejí — třebas i na Gol
gotu.

Žádný filosofický systém neotevřel tak

křesťanství. Žádný mudřec-nesnesl tolik pád
ných dokumentů o prospěšnosti ctnosti jako
bráně do života obrozeného, do blaha neru
šeného a trvalého jako evangelium Kristovo.
Víra v slavné vzkříšení jest neutuchající ví
těznou hymnou i duše těžce zkoušené. Zvěst
o slavném vzkříšení Páně rozlévá neskonalé
blaho všude tam, kan: zaznívá ohlas radost
ných svědectví apoštolf: — trpitelů. Křesťan
ská víra ve vzkříšení vysoce vzlétá nad vše
cky vývody a dohady světských soustav

filosofických. 

Volné listy.
Mluvmické síto, V 3. čísle >Naše Řečs od

povídá tazateli: >Tážete se, je-li vazba: jíti
na divadlo, na přednášku správná a je-li ja
ký rozdíl v tom,- řekne-li.se: jíti do tělocvi
ku, do přednášek. Význam předložek není u

Čarregieho, zakoupila jeho továrny na ko

Otevřeně proto vyslovuje se Wilson proti
trustům a smeká klobouk před tím mužem,
jenž hotov jest vyráběti zboží a soutěží sni
žovatí ceny. Nebezpečí nehrozí z „velkých
podniků, leč ze vzájemného jejich sdružení
v několika málo rukou. Tato obchodní orga

organisaci politickou. Nutno tudíž vytáhnouti
do pole proti těmto výsadám na prospěch

favorisované inteligence a energie velikého
národa.

Kapitola devátá. +Blahovůle nebo spra
Tvedlnost?« Že trusty a moc z nich plynoucí

zacházely příliš daleko, počíná doznávati i
sám Roosevelt, dřívější president americký,
a navrhuje jakousi jejich nápravu pod vlivem
vládním. Naproti tomu však rozhodně volá
Wilson: »Nechceme blahovůli, chceme spra
vedlnost! Nepřejeme si, aby vláda projevova
la pečlivost o nás, dejte nám spravedlnost a
my starati se budeme sami o sebe. Amer'ka
k tomu byla utvořena, aby každý občan měl
tytéž nároky jako kdo jiný a byl tvůrcem

„svých vlastních osudů. | Bojuji za svobodu

každého občana amerického. Nežádám, aby

| nás ještě náležitě prozkoumán; nejvíce b
i tom psal posud Bartoš. Předložky nám udá

vají mnohdy velmi jemné rozdíly významo
vé, jež se lépe cítí než definují. Vazba: jíti
na divadlo udává cíl, k němuž činnost -sko
vesná směřuje; jíti do divadlaznamená spí
še místo. V prvém případěslova diva
dlo jest užito místo podívané, místo diva
delního představení, vdruhémpři
padě se mínf budova. Nemohu proto říci: jdu
na Národní divadlo, ale ovšem do Nár. diva
dla. Podobně jest tomu v případě druhéní.
Jdu na přednášku vyjadřujeúčel mě
cesty, jako jej vyjadřuje rčení: jdu na trávu,
na pivo, na ryby; naproti tomu: jdu do před
nášky udáváspíše místo, k němuž má chůže
směřuje, nežli směr, cíl mé cesty. Na před
nášky jest tedy příslovečné určení příčin
né, do přednášek příslovečnéurčení

adotu,místní. Podobně se liší: jíti na trh
na schůzi a do schůze.« „M

Řekli bychom, že rčení: jíťi na diva
dlo znamená představení pod širým nebem,
tedy na místě nemajícím krytby. Když se
hrálo v údolí Šárky, Pražané říkali: půjdeme
na divadlo, kdežto doma mluvili: půjdeme
do Národního, do Vinohradského, strany če
hož výklad >Naší Řeči« ovšem jest správný.
»Myslíš, že jdeš na divadlo?« jest ironická
otázka a výtka tomu, kdo neužitečně lelkuje.
Právě téhož významu jest rčení: »Nejst na
divadlele«e©Tady musíš pracovati a ne se
baviti. :
-—Jdu na přednášku znamená,že bu
de přednášet; někdo zochoty, pozvaný řeč
ník z místa nebo odjinud,kdežto jdu-li
do přednášek, konám svoji povinnost
jako student.Půjdeme na schůzi tře
ba voličskou.půjdu do schůze, obecní
ho zastupitelstva, spolkového výboru, kde
jsem činovníkem. »Tedy tak daleko jsme do

zviáštní ohledy věnovaly sedělníkům, ženám
a dětem. Přeji si, aby spravedmost, správ
nost a lidskost pronikaly všemi zákony Spo
jených států amerických. Ven z těchto po
měrů! Jako ze stuchlého (zduchu sklepního

" ven na čistý vzduch pod širé nebe! Účelem
naším jest obnovení svobody, toť ono víno,

| jež osvěžuje a obnovuje ducha národa!«
V kapitole desáté pokračuje ve svých

: slescích. Zlořády, na něž uaříká, objevují se
docela i v řadách senátorů samých, z nichž
někteří obstarávají zájmy postramí. Takto

I nemáme v ruce klíče k svému vlastnímu
domu! A v soudnictví není tomu lépe, byla by
toho mnohá zahanbující kapitola.

: Příklad provedené reformy uvádí ve stá
tě Novém Yersey, kde Wilson prožil nejvíce
let svého věku. Až do r. 1910 bylo tomu i
zde jako jinde v Americe. vládl zde týž sy
stém. Po zdárném úsilí podařilo se konečně
prorazitia poraziti kroužek samovládců na

| prospěch zastoupení lidového, a celá věc o- ,
brátila se tak podivuhodně. že na konec ne

| mohl býti pranýřován ani Jediný vimník! —
| Wilson varuje proto před politickými pleti
„ cháři s tajemnými úmysly a dodává: »Chci
: raději žíti pod vládou krále, jehož znám,
: nežli pod vládou neznáméhu pletichářel« Do



ši. Správuěji: v ty Koace, až-tam jema-de-—
„spěli. »Dodatečně bude se zodpovídati«, ná

z-čeho, ospravedlňovali se z čeho. Ještě po
vedeněji napsal jiný novinář: »Kabát bude mu
padnouti< na místo: kabát mu dobře padne.
Todařeným novinářským květem jest tato
motanice: »Snad neikrutším trestem je u Čí
ňanůse vyskytující bránění ve spánku. K
smuti bráněním ve spánku jsou odsuzování
jen vražedníci manželů.« Novinář mínil na
psati: Nejkrutějším trestem u Číňanů jest, že
nedávají provinilému usnouti, a na smrt ta
kovou jsou odsuzování, kdu ...

»Zprávyze Štokholmuzase a zase se
ezývají.« »Více a více blíží se jaro, kdy
se rozpoutají hrozné boje« Věty tyto uvádí
me tu proto, aby sč ozřejmilo, jak nepěkně

. v češtině zní h'át. A přece jezyk náš význač
ně zbavuje se průzevu mezi dvěma stýkají
cími se slovy a Často ve středu slov samých.
Průzev odklízíme vysouváním i přisouváním
souhlásek aneb užíváme příslušných výrazů
jiných. Věty svrchu vzpomenuté jest tedy

. psáti takto: Ze Štokholmu zas a zase do
cházejí zprávy. Víc a více blíží se jaro.
Bývalý zemský inspektor a výborný dalek
totug, V. Kotsmích, dovodil, jak průzevu ne
návidí zejména čeština doudlebská, v níž
předložky končící se souhláskou dostávají
obyčejně e, počíná- se následující slovo
buď stejnorodou souhláskou, nebo skuptnou
nesnadno vyslovitelnou: beze zlosti, ode dvo
ra, přede dnem, ode dne ke dni. Dobře dbá
této jazykové snahy na příklad národní pí
deň: >Nade mlejnem, pode mlejnem husy se
pasou«. O průzevu napsal bývalý universitní

„profesor Hattala ve své »Srovnávací mluv
alci: »íteč naše honosí se značným počtem
duplikátů jednoho a téhože slova, jako víc a
více, méň a méně, blíž a blíže, uža již, mi
vat a milovati, ů a úv jako přípona gen.
množného a mnoho jiných. Kdyby se jich
tedy, jak á kde třeba užívalo, zaniklo by ne

Jen síta biátův i mezi dvěma stýkajíčíma se
slovy, než | takých skupin souhlásek pře
mnoho, které se jen těžko nebo zcela nijak
vysloviti nedají.r

«

Vzpomínka. A když jsme tu již o Hatta
u zavadili, budiž vzpomenuto, že si velikých
zásluh dobyl o správnou češtinu a že mno
bá pravidla a brusičské poznatky, dnes zdů
razňované, pramení z jeho prací. Příčina to

ho, že se ho dnes zapomíná, jsou rukopisné
boje, v nichž leckterý odpůrce »>Rukopisů«,
nemaje odborných vědomostí, odbýval ho
pohrdavým pohledem a vtipem. Zejména
brousili si o Hattalu jazyky, že dlouho sitbo
vané- obrany >Rukoplsů« vůbec | nevydal.
Nicméně, nehledice ku pravosti nebu pod
vržení »Rukopisů«, tvrdíme, že na obranu jich
napsal četné důkladné rozpravy, z nichž lec
kterých smiškové nechápali a odborníci ne
překonali. Přes všechnu svoji hašteřivost a
pohotovost »k řezání« vynikl jako slovanský

znání to zajisté významné z úst republikána,
jakým prohlašuje se Wilson.

Kapitola jedenáctá jest věnována chodu
amerického průmyslu. Dnes tento průmysl
jest pln jakýchsi obav před vnější konkuren
cí. Proty ono protežování státem bylo prů
myslu více na škodu. Utkvěl na starých a
nehybných formách. Není otevřeného pote
pro podnikavost a vynalézavost, nastala 0
chablost. Malému člověku nelze nalézti úvě
ru pro novou věc, ježto veškeré peníze jsou
»zaprodány< starým podnikům. Jak mnoho
pokladů v pralesích, vodstvu, v útrobách ze
mě neužito leží ladem, jako rovněž i v ener
gii tidu! Proč bohatství Aljašky nevyužito?
Vláda sama obává se mocných jednotlivců.
A u těch platí stroj více než člověk. Stroj
je drahý, život lidský lactný. Než co prosní
vá nám kvetoucí průmysl, hyneme-li my V
něm? Síla Ameriky jest úměrná pouze čner
eli pružnosti a napětí amerického národa.

Poslední pak kapitola nadepsána: »Uvol-:
nění životní energie národa«. Pravá svoboda
spočívá v dokonalém a vzájemném přizpůso
bení Ikiských zájmů, lidské činnosti a ener
gie. Stroj tehdáž * pracuje přesně a volně,
jsou-li jeho součástky náležitě přizpůsobeny
sobě navzájem. Leč zde — kráčíme vstříc

nS

byly neobyčejným důvtipem, jímž snadno ře
ší jazykové záhady, se kterými jiní odborní
ci dlouho a namáhavě zápasili. Jeho nadání
patrno bylo již z toho, že skončiv studia bo
hoslovecká a vysvěcen byv na kněze, sou
kromou pílí záhy na sebe zvábil pozornost a
pro prácevť oboru slovanského iazykozpylu
jmenován byl. universitiim profesorem V
královské Praze.

+

klonnost k míru byla jedinou a pravou příči

ského trůnu. Spíše jest se domnívati, že pří
činy byly složitější, než jak zprávy vypra
vují a že mnoho tam působila také dávná

nedostatečnou státní správou, proti níž po
staletí bylo již brojeno a jejíž odpůrci odpy
kávali a hynuli v sibiřském vyhnanství. Čar
podléhal radám svých ministrův a vůbec
silnějších osobností, jejichž síla bohužel ča
sto nevězela v dobrém chtění. List »Novoje
Vremja«, který byl vůdčím vládním orgánem
a jenž rychle přesedlal, označuje osud carův
za zasloužený trest za různé chyby, kterých
prý se dopouštěl hned od prvých dní svého
nastoupení na trůn Jeho rádci byli prý hlup
ci, podvodníci a zrádci.

Tuto karakteristiku možno přijati za do
brou, neboť kdyby byl míval car za rádce
muže poctivé a prozíravé, nebylo by se Ru
sko dopouštělo tolika hloupých přehmatů na
příklad proti Polákům, kteří v nynější válce
nemohli cafrovým ministrům nabídnouti věr
nost za bývalé ústrky a všeliké násilnosti.

umí si voliti moudré rádce a že dovede
zbýti s krku všelikých pochlebníkův a pato
lízalů, kteří mají všechno na starosti — jen ne
blaho říše. Nemáme také proč nevěřiti zprá
vě, že car i carová byli na hrozící nebezpe
čenství upozorněni, a nedbali toho. To právě
bývá velikou chybou mnohých vladařů, že
ukolébávají se myšlenkou o dokonalosti své
vlády a spokojenosti poddaných. Oznamu
Je-li jim kdo, dobrým úmyslem pohrut byv,
že ta a ta věc v říši není v pořáďku, roznr
zele přerušují rozmluvu. nebo načínají hovor
s jiného konce. Nechtějí slyšeti, co jest jim
nelibo a co ruší jejich obvyklý klid a ustále
ný způsob života, až nahromaděná nespoko
jenost vybuchne vzpourami a revolucemi,
které podrážejí staré principy a často bouř
llvou záplavou strhávají a ničí to, co mohlo
býti zachováno, kdyby před tím nebývalo
bylo hověno osobnímu klidu a ješitnosti na
úkor panovnického zájmu o skutečný stav
věcí, Řada králů francouzských před velikou
revolucí nepočínala si jinak. Nechtěli viděti
a slyšeti.

+

Cara či republiku? [ na tuto otázku jsou
zmatené odpovědi. Některé zprávy ujišťují,
%e-nového cara zvolí ústavodárný sbor ru

(O
tragickému pochybení, nenastane-li vzohope
ní v pravý čas, Jest proto nutno vlíti jarost
do národa odstraněním ujařmenosti v polití
ce, obchodu a prfmyslu, aby budoucnost A
meriky byla větší než minulost. Svoboda je
základ lidského ducha, nutnost duševního ži
vota. A tato svoboda musí býti obnověna V
moderní Americe, aby nrovívala celým živo
tem. jako tehdáž ovívala plachty nadějeplné
ho Kolumba!

* O.
Potud Woodrow Wilson. Toto světlo jeho

volebních řečí, opatrných jinak, aby nřkoho
neodpudil si od volebního osudí, vrhá přece
dlouhé a těžké stíny na veřejný Život ameri
cký. Jest mnoho shnilého ve státě dánském,
dí Shakespeare a Wilson: Jest mnoho hnijí
cího ve státech severoamerických. Ona ký
žená svoboda americká chladne a tuhne před

titanský bronzový symbol před přístavem v
Novém Yorku, skoro 100metrů vysoký a dar
to ještě Prancie Americe! Jest pyšným ma
jákem americkým, na jehož světle tisíce
ptactva prudkým nárazem rozbíjejí své hla
vy asvá křídla...

A. V. Chodovický.

se roznášejí v ten rozumi.že Rusko bude re
publikou. Pokud známe ruskou. literaturu.

ském lidu, jak Ine k carovi, jehož autorita v
národním životě hluboce jest zakotvena. Při
tom neběží o osobu toho kterého cara a jeho
vlastnosti, nýbrž již samý výraz »car« jest
venkovskému lidu, jádru to ruské říše, mo
dlou, již náleží pokora a neobmezená úcta.
Po našem soudu není tedy předností ruských.
revolucionářů, že zapuzeného cara nenahra
dili hned carem novým, aby zmíněná duševní
potřeba ruského lidu byla ukojena, a lze se
domýšleti, že mezera tato způsobí v konser
vativníchí vrstvách lidových zmatky a neji
stotu. Vynětí tak důležitého činitele z ve
škerého státního a společenského života ne
lze dobře srovnávati s poměry revoluce
francouzské, a setrvačnost ruské povahy
sotva snáze snese veliké skoky než pone
náhlý vývoj.

Vyvolí-ii si Rusové ústavu republikán
skou a zvykne-li ruská duše brzo prázdnéma
trůnu carovu, bude nová ústava hodně také
záviseti na tom, jaký přinese blahobyt a ja
ké způsobí obecné prospěchy. Širými vrst
vami hýbá hlavně hmotná potřeba, a odho
dlá-li se kde lid rro státní převrat, spojuje
svou ideu 5 hmotnými výhodami, o nichž
st myslí, že budou větší nežli prve. Pro ně
dostatek zpráv sice nevíme, co všechno re
voluční vůdcové lidu slibují, ale tze je mítř
za tak chytré, že sliby o odklizení dosavadní
bídy zajisté neskrblí již také proto, že tato
utěšovací okolnost provází všechny revoluce
a že hmotná nouze bývá z hlavních příčin
podobných převratů. Vedoucí hvězdou ruské
inteligence ovšem jest zejména svoboda a
vyproštění její z tuhých pout vlády absoluti
stické, ale dělnické a venkovské davy kro
mě svobody zdůrazňují hlavně větší blaho
byt, a jest tedy otázka, jak brzo hmotné pro
spěchy se dostaví. Za války se tak ovšest
státi nemůže, neboť ke společenským opra
vám jest potřebí klidu, rozvážného soustře
dění všech správních sil a mnoho trpěřivosti.

Rozlehlost a zvláštní povaha ruské říše
nám-povídají, že všechny změny v ní doža
dují se nevyhnutelné přípravy, kteroužto
pravdu propověděl ostatně nynější zahrani
ční ministr Miljukov řka, že radikalismus
mnohých zmírněn bude praktickou | prací.
čímž narážel na ty činitele. kteří usilují hned
o provedení revolice do všech důsledků.
Proti těmto sociálním revolucionářům majf
ruští nacionalisté zbraň v hrozbách, že, ne
ukázní-lt se, stará moc snadn> může se vrá
titt a zhasiti vyšlé slunce svobody a že po
prohrané válce Němci by dělali v Rifsku po
řádek sami Nelze popírati, že kaděti tímto
způsobem manévrují velmi obratně. aby do
sažen> bylo prvého účelu revolučního, jímž
prohlásili šťastné skoncování války.

Budiž jak budiž, nynější původcové pře
vratu sotva se dočkají sociálního jeho ovo
ce, neboť při takových změnách vždycky
předem všeho běží o to, aby takový krok
byl bezpečný a trvanlivý, třeba z něho koři
stili teprve potomci. ,

Pohled do minulosti. Přes to, že kancléř
Bethimann Hoflweg tak rozvážně třímá kor
midlo politického Života německého, neustá
vají na něho rodáci útočiti, Jako by nebylo
dosti ani výpadů čtyřdohodových. V Berlfně
vyšla bez podpisu kniha. z níž »Nár. Listy«
otiskly výpisek. jenž částečně objasňuje tam
ní horké politické rozpravy, >Jestli tedy«, dě
neznámý pisatel, >zdržení mobilisace vsku
tku stálo proudy krve, lak »Junius alter« dle
vojenských zpráv podal, pak do dneška se
nepodařilo panu ši. Bethmannu Hollwegovi
tuto krev smýti se svých rukou. Dějiny a
další postup války ukáží. pokud zdržující
politika kancléřova i v otázce ponorkové a
zeppelinové, iakož i mírové jeho snahy pro
dloužily válku a zdali svrchu zmíněné proudy
nebyly slabým potůčkem proti moři krve,
která potom bude v knize víny tomuto muži
připsána.«

Na počátku války sme se dočetli, jak ně
mecký kancléř snažil se AngHi odvrátiti od
války tim, že sliboval nernšiti dosavadních
hranic Prancie. Jak i proti tomuto činu kan



slova: »>Představme si týž případ v národě,
který by nebyl uspávacím jedem —..o Svůj
poi'tický rozum tak připraven jako národ ně
mecký. Ve Francii byl by s hanbou a potu
pou záhnán ministr, jenž by ohlásil, že ne
chce žádného dobývání; nestalo-li by se inu
něco horšího.« Nazývá-li se rozvážná politi
ka kancléřova pozbytím politického rozumu,
pak bychom iny, vzdálení pyzorovatelé těch
to rozprav, mohli říci, že němečtí oni šovin'

svolána byla mírová konference, která by se;
pokusila o rozřešení otázek, jež válka vyvo- |
lala a jež tvofií nedílný celek, Ministr vidí;
pouze tuto cestu, kterou lze dojíti k všeobec- .
nému konci. Pro ty, kteří chtějí pokračovat :
ve válce, nebude žádnou změnou, když kon- ;
ference se sestoupí, za jejího rokování může *

na systému v Rusku k tomu, že národové

vůbec.
Vládě německé bouřliváci kramě tolio vy

čítají, že nebyla provedena včas mobl'sace
hospodářská. Hrabě Rewentiov o tom píše:
>Od roku 1909 byla zahraniční politika ve
znamení
známo, že německý říšský kancléř přese vše
cky skutečnosti a události, prokazující opak,
pevně věřil až do 3. srpna 1914, kdy v nej
větším pohnutí anglickému vyslanci prohlá
sil, že jeho celá politika se řiti ako dům Z
karet, nezůstane-li Anglie neutrální a vypo
ví-li válku německé říši. Proto také v před
chozích letech nebyla nic podníkám, co hy
dráždilo Anglii, a tírmnby bylo shromažďování
zásob. Mimo to býli nošitelé zahraniční po
litiky, ale také v říšském úřadě vnitra pro
nikuuti přesvědčením. že by Německo ne

býti v boji pokračováno. — Povede-li změ

ve válce jest zločinem a že by oni — právě
tak jako dohoda —-každého dne mohli uza
vříti mír s ústředními mocnostmi, pak při

A den před tím prohlásil v říšském sněmu ,
německém říšský kancléř Betmnann Hollwezg,
že se ruský národ nemusí nikterak obávati.

c nežádají nic jincho, než aby brzy orět s
nám mobili žít v míru a to v míru, který by
zbudován byl na základě pro obě strany čest
ném. — A v uherskéní sněmu prohlášeno,

ční politika setrvala v dorozumění s Anglií.
A tak, protože se věřilo v dorozumění, bylo
opomenuto všech hospodářských příprav.«

Nikdo ze středních mocností nevěděl. že
válka potrvá několik let a že nastane nedo

nemožnost dlouho trvající a moder. zbraně

tele i v tajných kabinetech diplomatických.
Vývody německých oposičníků však předpo
kládají, že jediný muž o budoucích událo

da o budoucích nesnázícher, ničeho neučinil.

zovací metody těchto německých politiků a
jak násilně hledají obětního beránka! ©Po
pravdě však hodí <e na ně přísloví. že páni
vyýcházelí chytřejší z radnice. než do ní veši...

Vvé

Průběh války.
Na východním bojišti oživí bitevní ruch.

zejména na frontě prince I.copolda Bavorské
ho, kde 5ylo činno ruské dělostřelectvo na

ně zmařen ruský výpad. Na multanské frontě
po obou stranách údolí Uzu útočili Rusové

plny maršálka Mackensena není nic nového.
V Macedonii po desetidenní bitvě na Bi

loně. Ostatně v jezerní kraiině ne Bitolisku
boje v menším rozsahu neustávají.

u Jamite a Bilje na Koasské planině se ztro
skotaly. Tyrolská města Arco a Roveredo
byla Italy hombardovéna.

Západní bojiště, Mezi Arrasem a Aisnou
ustupují Němci dále. Tu se rozpoutaly nové
prudké boje. zejména severovýchodně od
Bapautne a na obou březích Sommy západně
od St. Ouentinu.

V Americe dosud se nerozhodli. President

požívající důvěry ruského národa, a aby se
Rusku záhy dostalo trvalého požehnání mí- *
rového vývoje. Řečníci maďarské cposice
prohlásili se proti ruským výbojům a s tou
to výhradou pro uznání ryského převratu.
pro mír s Ruskem a pra nas ávající příští
přátelský poměr s ním.

Moravská

agrární a průmyslová banka
platí na kupon čís. 9. za rok 1916

. a
j s—dividendu K 24

u pokladen centrály v Brně a filiálek
v Holešově, Chrudimi, Kroměříži, Mo
ravské Ostravě, Něm. Brodě, Olomouci,

Opavě, Práze a Třebíči.

V BRNĚ, dne 28. března 1917.

Politický přehled.

ministerský předseda Asgulth a bývalý od
půrce volebních snah žen považuje za věc
spravedlivou, aby ženám byla nyní přiznána

Nová švédská vláda prohlás'la. že nejdů
ležjtějším úkolem státní rady bude provozo
vati důslednou a nestramnou neutrální polit
ku. Vláda bude se snažiti zabrániti, aby ze
mě nebyla zatažena do světové války a aby
zachovala její samostatnost a sebeurčavací
právo. :

Ruská revOluce se dosud svěru neujasníta
Že v Rusku není ještě pokoj, dokazují úřední

Kronštatu, kdež dosud není upraven poměr
mezi důstojníky a vrchním velitelstvím loď

dy, vůdců stran a ruského prý vojska, že se
musí bojovat dále až do úplného vítězství.
nedokazují nadšení Ruska pro válku. Vždyť
jedou do Ruska francouzští socialističtí vůd
cové. aby tu agitovali pro válku a za stej
ným účelem je tu již řada anglických agitáto
rů. — Ruský nrnistr války prohlásil prý.
že všechna zvláštní konfesní ustanovení v af
mádě jsou odstraněna. V bidoucnu i osoby
nepravošlavné mohou se státi důstojníky a
navštěvovati vojenské školy, — Prozatímní
vláda slibuje také utvoření polského státu.

Zvláštní pohřeb se vykonal v Opavě, Dě!.
ník M. Plskadlo na Žofinské huti házei do vy
soké pece veliké železo které se mu zachy
tilo za šat a strhlo jei do žhavé výhně. Pi
skadlo byl ovšem spálen lak, že ani kosti ne
zbyly. Ale památka jeho vyžadovala přece
křesťanského uctění. Proto odpoledne kněz
vykonal za přítomnosti dělnictva před vyso- '
kou vecí smuteční obřady a modlitby. — V
Duchcově proti ženám záložníků. které ná
vaznjí milostné pletky. vydal vrchnoporu
čenský soud prohlášení, že přistiženým bu
dou odňaty děti, pro které bude zřízen zvlášt
ní poručník. Neškodilo by ani jinde: vždyť
řady rozmařilých Žen svým životem spíše
děti kazí než vychovávají. — Na jednom
panství knížete Thurn-Taxisa na Moravě z
nedostatku sil koná ochrannou stužbu lesní
čtrnáctiletý hoch. Jednou na obchřzce po
střehl, jak dva chlapci 7 Jaroměřic | sekaií
strom. Když je mladý hlídač vyzval. aby mu
ihned odevzdali sekeru, vytáhl IZletý Drob
níček nůž a jeho I4letý bratr se mal na hlí
dače se sekerou. | Když se však hlídač ne
lekl, dali se zloději na útěk. Mladší při tom
zvolal: »Prantíku, střel“ Frantfk pak vvpálil
na pronásledovatele dvě rány z revolveru,
které však nezranily. Taková surovost ně
vyspělých hochů jest věru na pováženou.
Oba zloději udání u Soudu — Vojenská sprá
va franconzská oůl třetího roku kupovála

Do hlavního Stonu německého vdcesto
vali v pondělí večer císař Karel I. a císařov
na Zita, provázení ministrem zahraničních
záležitostí hr. Czerninem. V hlavním stanu
mešká také německý říšský kancléř.

Vídeňský | vyslanec americký odjíždí z
Vídně na návštěvu do Washinglonu, odkudž
je naléhavě žádán, aby byl přítomen ve
spolkovém llavním městě, protože jest nutno
vyžádati si jeho rady ve věcech, které souvi
sejí s válkou.

Pamětní spis o odzbrojení vydal německo
nacionální svaz dohodnuv se s něm. křesť.

eby prohlásil. že mezi Spojenými Státy a ně
meckou říší jest válečný stav. A předseda
výboru pro zahraniční záležitost navrhl. aby
válečný stav byl prohlášen a nředseda se
zinocnil, aby vykonal. čeho třeha Válečný
případ jest tu dán. neboť německá oonorka
potopila ozbřařenou loď severoamerickou.
" Pro svolání atrové konference.| Rakou

sko-uherský ministr zahraničních záležitostí
hr. Czernin použil časopisu Fremdenblattu
k projevu, jimž nabízí Rusku. vlastně náro
dům ruské říše mír a činí přesné návrh, aby

|

|

|

|

demobilisace, nato požadavky, pokud jde o
přechod z hospodářství válečného do hospo
dářství mírového. Pamětní spis žádá dále
státní podporu výrobního středního stavu
při opatřování úvěru.

Ve Španělsku povstaly zase nepokoje vy
volané dělnictvem, které žádá ústavní pře
vrat. Vláda spoléha'íc v konservativní živly
v zemi zrušila ústavní záruky, aby tak za
ručeno bylo zachování veřejného pořádku a
aby znemožněny byly přípravy ku generální
stávce.

Volební oprava v Angill jest předmětem
porad v dolní sněmovně; hlavně se jedná o
volebnímprávu žen, pro něž v dolní sněmov-;
ně bude prý zdrcující většina. Sám dřívější:

cem výrobní někdy až a sto procent. Jaké
asi pokoutní smlouvy byly s bohatými doda
vateli? Platili tolik francouzští vojenští páni
bez vyhlídky na osobní zisk? Vždyť se pře
ce o předražení mohli přesvěděiti tolik smad

aby vhodným cpatřením obmezita- válečné
zisky. — Při vypuknutí vářky měla Plzeň
málo přes 80.00 duší; v únoru se sdělovah
že tam jest na 100000 obyvatel Nynf však“
jest tam již přes 115.000 duší. — Pro lichvář
ské vvhánění cen vepřového dobytka byl
odsouzen šlen pešťské rady městské Josef
Ooldmann do vězení na 2 měsíce a k pokutě
5000 K. —- Ochranný Svaz p'vovarů v

král. Českém dne 30. března na 9. řádné
schůzi konstatoval, že r. 1914 bylo 1 nás vy
robení» 8, 531.705 hl piva. roku 1915 pouze

dovy závody koupily dňilsv. Pankráce v Ný
řanech za A mllonv korun. — V norském
Tromsč bude zřízen zenfysický ústav. któ
rý bude mfti veliký význam pro meteorot-
plcké badání. -- Prý 0 procent čtenů dořní
sněmovny anglické bude hlasovati pro vo
lební právo žen. — V Itafii budou zavedeny
rýženky. -- Odstoupivší car Mikoláš II. oo
čal svému dobočníku kníže Dohrorukémuw
diktovati svě paměti. Ve věracruzšké
krajině petrolelových polí u Mingly zavládla



válku ženy. Jezdí čile na agitaci v automobi

dové výživě umělé pěstování žampionů ve
sklepních místnostech. —- Jak se leckde o
becenstvo samo pečlivě stará o stoupání cen,
o tom poučuje htwunorná historka z Osna
brůcku. Poctivý venkovan, který nechtěl o
dírati, prodával na trhu kuřata za cenu po
měrně nízkou. Seskupilo se kolern něho mno
ho žen, které se opět rychle vzdálly, aby se
znovu objevily — se strážníkem. Nízké ce
ny v nich totiž vzbudily podezření, že kuřata
byla ukradena. —-Pro nedostatek uhlí budou
pařížské ulice osvětlovány petrolejem. Z ne
dostatku papíru rancouzské deníky čtyři
kráte za týden smějí míti pouze po 4 strán
kách. —-V pruské osadě Liitzschenu již dlou
hý čas jest dovoleno v protestantském ko
stele pořádati sylvestrovskou zábavu, O po
sledním Sylvestru však dva mladíci se roz
dováděli ovocným vínem tolik, že jeden za
čal napodobovati pastora a druhý pokoušel se
při tom hráti na varhany. Ovšem z *oho by
lo u ostatních pobouření a následovala žalo
ba. Soud prohlásil, že vínu nesou ovšem ta
ké církevní orgány. ale přes (o odsoudil mlá
dence do vězení na 2 týdny. — Báňský od
borník Emerich Herzog zjistil veliká ložiska
antfmonu spojeného s drahými kovy u Teplé
a velké ložisko kennelského uhlí a uranové
rudy v uhelné pánvi u Marianských Lázní.
— Dne 25. března v Pešti za Rakoczyho iří
-dě splašil se pár mladých koní. Kočí elegant

cí dcerušku volala zouřale o pomoc. AlE ni
kdo se neodvažovat zdivočelým koním vstou
piti v cestu. Již se zdálo, že dojde ke kata
strofě, když tu český vojín Josef Krahulec
vběh! před koně a velice obratným způsobem
Je zastavil. Když děkující dáma chtěla za
chránce odměniti, řekl vojín. že Čech vždy

žádal odměny. K prosbě dámy však přijal
Pozvání k hostině, pořádané na jeho počest.
— Patnáctiletý výrostek pokusil se v Buda
peštl o loupežnou vraždu na klenotníku Jos.
Bergrovi. Když se Berger obrátil, aby vyňal

© pomoc. -- Mladý zákečrík byl pak zatčen.

Kulturní jiskry. 
K sociální a kulturní úvaze, V Čechách

bylo r. 1841 4 a čtvrt milionu I'dí a vařilo se
1.9 mil. hl. piva. R. 1911, tedy za 70 let,

|

piva ročně, V Čechách jest 43.000 hospud,

K, ale za tutéž dobu propil náš národ nejméně
6 miliard, to jest © ťsfc milionů korun. Jedna
setina obnosu toho by stačila na vydržování
škol matičních na vždy. Znamená to 1 haléř
z každé propité koruny. Pouhých 20 haléřů.
vydaných denně na pivo, činí s úroky z ú
roků za 35 let 5502 K, 40 hal. denně č'ní

K! Čtěte a —- přemýšleite! — K.
Změna stamoviska soc, demokracie. Zase no

vé proměny! Část soc. demokracie švédské smí
Hila se s kapitalismem až nápadně. Soudruz: mají
vlastní banku, která provádí dalekosáhlé spekula
ce. podporuje výměnn zboží mezi Amerikou a
Ruskem a sprostředkuje ruské půjčky. Za výdě

vají se proti zákazům | vývozu a obmezování
průvozu zboží. | Vždyť nyní lze vydělati velmí
mnoho. -- Vědělo se už dávan, že republikánské

: řeči soc. demokratů netřeba Urátr vážně, Inter
i nacionála se přízpůsobovala poměrům ještě za

Života Jeblova. Nyní ústřední orgán soc. demo
kracie v říši německé »VorwHirts« konečně pro
hlašuje jasně: -Za posledních voleb do říšského
sněmu se ukázalo, že většina německého národa
jest smýšlení monarchického. Německý národ žá
dá demokratických reforem. Pokud monarchie plní
přání národa, jest každé republikánské agitaci
odňata půda pod nohama. 1 když dlužno ještě
překonati obtíže, byly by pravděpodobně v nej
kratší době překonány, beze stopy násilného pře

; vratu a bez pádu monarchie. Každý pokus cizího
, vměšování do vnitřních poměrů musil by válku

prodloužiti na nedozírnou dobu.< Časopis končí:

ru své veliké poslání jenom tenkrát, chce-li u
končit sen národů o blížícím se míru a ponechá
německému národu, aby se postaral o vlastní

Ze válečnéhoruchu.
Benedikt XV. pro obnovu přátelských

| styků márodá po válce. Na oznámené jič kon
ferenci katolických parlamentárníků v Cu
rychu bylo 19. února usneseno zaslati holdo
vací projev napeži. Předseda konference
Vojtěch Wirz obdržel odpověď prostřednc
tvím kardinála Gasparriho. datovanou dně

Reprodukci dlo originál. perokresby mistra
SVABÍNSKÉHO:
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otcovské | potěšení nad snalou po

zemi zákon lásky bratrské ke všem liden,
nevylučující z něho ani uepřátele. nemůže
ani za vášky dovol.ti, aby jaksi byla zrušena
platnost zákona, datiého s nebe. Mnohem ví
ce bude potřebí tento zákon uplatniti po vál
ce. Pak bude míti jistě neivyšší význam, aby
státy nechaly vespolek působiti všem siláin
svým, které ještě zbudou, nikoli ke zvěčně
ní irpkého a nešlechetného smýšlení, z ně
hož by asi vznikly nové války a nová po
hroma, nýbrž k neiradostnější a nejvelkodu
šnější co možná obnově porušeného veřej
ného pořádku na základě ©náboženství a
spravedlnosti.

Zločinné úklady proti majetku. Vzhlodem
na značné nebezpečí. které pro výkonnost
naší armády ze zločinného ničení zásob po
travin a počtu koní vzniknouti by mohlo. u
Bozorňuje se na přísné tresiy proti takovým
zločinným úkladům. Každý úklad a pokus 0
wičení zásoby potravin, Šíření nemoci u zví

našeho mocnářství anebo států s námi spoje
ných poškozena byla anebo aby zločinným
kladem nepřítel získal prospěchu, jest zlo
čivem proti válečné moci státn dle $ 327. vo
jen. trest, zák. Každý takový pachate! pod
léhá trestním vojenským soudům a bude po
trestán oběšením. v podřízenějších případech
žalářem do 20 let. Kdo úmyslně opomene za
brániti takovému zločinu. ač mohl tak učiniti,
anebo kdo úmyslně opomene učiniti oznáme
ní o zamýšleném úkladu a o osobě zločinco
vě, jest spohivinen na zločinu tom a zakročí
se proti němu dle $ 330. voj. trest. zák.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 183.

Vkladynaknižky"0m
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy

Sskomptúčtů asměnek.

Národehospodář.hlídka.
Živnostenská banka filiálka v říradci Krá

lové úřaduje, počínaje dnem 1. dubna t. r.
na pokladnách svých pro Strany pouze do
poledae od půl 9, do půl i. hod, v sobotu
pak od půl 9. do 1. hodiny polední.

Při valné hromadě Živaostenské banky
v Praze, dne 1. t. m. konané, vzdal se z dů

dě p. Prokop Sedlák, velkoobchodník v Pra
ze, jenž po 37 let ve správě ústavu zasedal a
L rozvoj jeho zcela inimořádných zásliji sobě
získal. Na uprázdněná místa správních radů

ské Obchodní a průmyslové komory, jenž ve

naré, zvolen byl současně úřadujícím správ
ním radou.

Moravská agrární a průmyslová baoka

1917 stav vkladů obnosem K 99.776.392.50.
Sensační proces s válečným lichvářem dr.

Kranzem a spol. bv! 4. t. m. ukončen. Do žaláře
a k značným pokutám byli zatím odsouzeni: dr.
Kranz, dr. Freund, Rubel a Felix. Z podrobných
referátů velikých listů vídeňských lze seznati, Ja
kým rafinovaným | způsobem mohla Depositní

na 5000 hi rumu a 14 vagonech | marmelády
vydělati 1.200.000 K. Úžasem naplňovalo, iak se

koupený za 47—50 K, dostane se do rukou kogsu
mentových teprve tenkrét, až stojí 110 K. Společ
nící Kranzov! sháněli pivn všude. takže po chytře
provedeném řetězovém obchodu nabízeli i kromě
řížské arcibiskupské pivo za 90—104 K. Hostince
plvovarem tím obslehované mají nouzi, ale jaký
mi cestami Eisig Rubel k témuž pivu přišel, do
dnes jest záhadou. Na jediné pivní uzávěrce 30
vydělalo 250.0 K čtstého zisku, ačko'i před tím
se platilo 230.000 K pokuty. -- Chvalitebná lest
energie, s jakou vídeňské státní návindnictví jme

race hrabivé.



Píseň k Srdei Páně

v čas války.
Přeložil Vladimir Hornof. Hudbu slošil Fr. Bílek.
100 kusůtextu 1 K20 h. Nápěv s průvodem var

ban 80 h. Na skladě má

Dražstevní knihkupectví v Hradci Králové,

Cirkevní věstník.
Válečná podpora kléru za rok 1916. Výno

sem ze dne 11. března 1917 č. 17 B 487-51 ai 1916,
m. č. 40632 ai 1917 oznámilo c. k. místodržitelství
v těchto dnech bisk. konsistoři, že ministerstvo
kaltu a vyučování rozhodnutím ze dne 7. února
1917 č. 40.302-16 poukázalo vyplacení válečných
podpor kléru dlecése královéhradecké u přísluš
ných berních úřadů. I3ližší sdělení dostane se důst.
kléru v nejbližších dnech cestou bisk. vikariát
ních úřadů.

Ye sv. témání veliké řady věřících jak v
kathedrálním chrámu tak u Panny Marie přijaly
svátost pokání a Tělo Páně. | Zbožní kajícníci
zvlášté na Zelený čtvrtek plally chrámy hojně;

Jeho Exc. nejdp. bískyo svěcení olejů a jiné pří
slušné posvátné obřady.

Čestným kanovsíkem v Hradci Králové jme
aoval Jeho Veličentvso císař jub. kněze, konsist.
tadu, osob. děkana a vikáře vsdp. Jana Laštovi
čká v Chotěboři.

AAAAAAAAÁAAAÁAAA
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporačujeme 00 nejlépe pi
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podperujte při každé příležitosti svůj vlastní podaěk.

VYVYVYVVYVYVYVYV

Zprávy mistni a z kraje.
Skolní akademii pořádal: ©. k. gymnasium v

Hradci Králové dne I. dubna ve prospěch fondu
pro sirotky po padlých českých profesorech. A
kademie tato, pořádaná v Borromaeu, svým pěk
ným a pečlivě nacvičeným i provedeným progra
mem dokázala, co možno provésti s mládeží stu
dující, milující hudbu a zpěv. Produkce nesla se
rázem domácí slavnosti, ale nevymykala se ni
jak z rámce akademie, což se nám při školních
produkcích velmi zamlouvá. Je v tom také kus
paedagogiky! Smíšený sbor »FHymmnus«,kompono
vaný ke cti panovníkově od učitele zpěvu p. V.
Oyurkovicse. zněl plně a mohrtně. Vymetalův
sbor »Sv. Václavet« (na slova Sláďkova) působil
dojmem velebným; byl to ohlas naší písně svato
václavské, prosba za mír a klid. Mužský sbor v
unisonu s náležitou artikulací i deklarací přednesl
dvě biblické písně od A. Dvořáka. Mile působily
chlapecké sbory: M. Urbánka »Modlitba za císa
ře a krále“ a „Modlitbička« z Humperdinckovy
opery »Perníková chaloupka«. K recitacř volena
báseň "V. Hornofa »Hostina šťastných«. Šťastnou
interpretkou byla privatistka II. třídy. Sopránové
písně temperamcatně přednesla privatistka VII.
třídy. Její sytý, plný a nyní již vyškolený hlas
dobře veden jest ve škole sl. Zd. Součkové. Or
chestr smyčcový s klavírem a harmoniem velmi
dobře ladil. Většina průvodů klavírních byla v 0
svědčených rukou pf. M. Šulcové. Též i studující
doprovázeli na klavír a harmonium a to vělmi
pěkně. Můžeme říci, že provedení celého progra
mu úplně uspokojilo. Všechna čísla byla odměňo
vána bouřlivým potleskem. Ve sboru viděli jsme
spolufčinkovati pány profesory Šíra a Havr
du, dále dp. Sahulu, dva pp. theology a jednoho
chovance c. k. paedagogla, a — což mile působilo
— | několik zde meškajících gymmasistův-vojínův.
Po vyčerpání programu provolal p. řed. J. Ko
řínek Jejich Vellčenstvům slávu, což nadšeně ode
všech bylo opakováno, načež zapěna byla rakou
ská hymna. J. F. nejdp. bískap dr. J. Doubrava
pochválil všechny účinkující, což zajisté ústavu
lest ke cti. Prostranný refektáf bisk. Borromaea
byl až přepiněn vybraným obecenstvem, které
vědy tak rádo navštěvuje produkce gymaasijní.
Jest to zajisté zjev potěšítelný. že zdejší gymna
stem produkcemi svými budí lásku k ušlechtilé
hudbě, lásku k milému mocnáři a sleduje jimi |
cíle humánní.

ee

Dar. Nejmenovaný býv. chovance bisk. Bor
tomaea v Hradci Králové zaslal tyto dny z Kut
né Hory 400 K v obligacích válečné půjčky ve
prospěch ústavu. | Ředitelství. bisk, Borromaea

ností srdečné »Zapla“ Pán Bůhl«
Sbírejte kořísky hasivky obecaé, které jsou

dobrým krmivem pro vepře. Správa vojenská
přejímá do konce dubna 1917 nasbírané kořínky,
zeminy prosté, oprané a na vzduchu osušené, a
platí za 100 kg 15 K. Odevzdati možno u vojen
ského zásobního skladiště v Hradci Králové,

V měsíci březsau byli pro přestoupení váleč
ně hospodářských opatření potrestáni: Karel
Klimt, cukrář v Hradci Králové, pro používání
pšeničné inouky k výrobě cukrářského zboží po
kutou 300 K. Fr. Štěpánek. stárek v Třebechovi

v trvání 7 dnů. Al. Sekdl,mlynářv Kratonohách,
pro přestupky mlecího řízení pokutou 300 K, po
případě trestem vězení v trvání 30 dnů a mimo to
ztrátou živnosti. Fr. Tichý, rolník ve Lhotě pod
Libčany, pro překročení maximálních cen jetelo
vého semene pokutou 500 K. Fr. Sedmík, rolník v
Hrádku, pro nedodání obilí trestem vězení 14
dnů a Josef Lederer, obchodník v Hradci Králové,
pro přestupek 3 5. min. nař. z 15. září 1916 č. 306
f. z. (obchod iátkovými odpadky) pokutou 3000 K.

Kursšití prádla akreslení stříhápro přísluš
ulice padtých nebo narukovavších vojímá uspořádá
Ústav k zvelebování živností a Městská vyšší
škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci
Králové. Kurs potrvá tři měsíce (od 16. dubna do
15. července) a bude se vyučovati třikráte týdně |
od 7—9 hodin večer v místnostech měst. dívčího
lycea. Vyučování bude úplně bezplatné; zcela ne
majetným účastnicím poskytnou se na průkaz ne
majetnosti i potřeby k šití a kreslení. — Přihlášky
účastnic, při nichž jest předložiti průkaz, že man
žel nebo otec padl nebo koná vojenskou službu,
přijímá ředitelství dívčího lycea od 11.—14.dub
na od 10—12 hodin v ředitelně ústavu.

Přírodní zjevy konečně začínají vstupovati do
normálních jarních kolejí. Země ovšem jest dosud
pod slabou vrstvou bláta leckde umrzlá, takže Jar-;
ní práce se zdržují proti Jiným rokům nejméně o
měsíc. Byl strach, že spousty tajícího sněhu způ
sobí obrovské záplavy. Ale jelikož oblevy byly
střídány celý měsíc mrazíky, byly obavy zažeh
nány. V Labi a v Orlici ovšem stoupla hladina
nad normál, ale voda již malička opadává. Bylť
v noci ze dne 4. na 5. t. m. mrazík, který zajisté
ve vyšších polohách tání značně zdržel.

Osobní. Vldp. Jan Šandera, profesor a kate
cheta na c. k. reálném gymnastu v Náchodě, byl
povýšen do VII. třídy hodnostní.

Studenec u Jilemnice. Ve dnech 24., 25. a 26.
března kcnáno v chrámu Páně sv. Jana Křtitele
ve Studenci triduum, při kterém k četnému věří
címu lidu po všecky tři dny kázal vsdp. Fr. Šulc,
kanovník a profesor theologie v Hradci Králové.
Svátost pokání a Nejsvětější svátost oltářní tvo
Fily thema jeho promluv: © vysvětliv důležitost
těchto pro duševní život člověka a poukázav na
velikost lásky Boží k člověku, se kterou Kristus
tyto dvě svátosti ustanovil. vybídl slovy otcov
skými přítomné posluchače. aby v této době sva
topostní očistili duše své ve svátosti pokání a ve
svatém přijkmání, načerpali milost a sílu, konat
dobré a zlého se varovati. Slova obětavého vsdp.
řečníka neminula se s výsledkem. Nával kol zpo
vědnic byl veliký. Vidpp. Janu Noskovi, faráři v
Dolní Katné, Jos. Zuzánkovi, c. k. gymn. kateche
tovi v Jilemnici a Jos. Žídkovi, kaplanu v Dolní
Kalné za laskavou výpomoc ve zpovídáné upřímné
»Zaplať Pán | Bůh!l< V<dp. prelátoví ThDru. Fr.
Sulcovi platí náš nejupřímnější dík. Dobrotivý Je
žíš, o Němž s takovým nadšením promlouval, bu
diž mu odplatitelem nejštědřejším! — Duchovní
správa.

Pohřeb p. Jeřábka, statkáře z Bělé, konal se
ve středu 28. března za veliké účasti všech vrstev
obyvatelstva okresu Přeloučského IPardubické
ho. Osm duchovních s místním p. farářem v čele,
p. okr. hejtman z Pardubic, p. správce pol. expo
sltury v Přelouči, p. soudní rada z Přelouče, p. |
okr. starosta Komárek, učitelstvo z farnosti i 0-|
kolf doprovodili v Pánu zesnulého. V dojemné ře
či rozloučil se nad hrobem s váženým, mitým o
sadníkem svým místní p. farář, poděkoval mu za
obětavou součinnost na poli hospodářském pan
správce exposltury z Přelouče, tkvě jako s pl
ným, vzdělaným pracovníkem na hroudě české
vlastí, jenž v tůně jejím spočine, aby jednou s ná
m! v lepším Životě se shledal, promluvilp. okr.

«

starosta Komárek. Smuteční zpěvy obstaral 4
vedně p. místní řídící se svým sborem za Pomoci
některých pp. učitelů. ===o

Různé zprávy.
Jak dlouho vystačí Obyvatelstvo země s

uhlím? K této časově jistě zajímávé olázce
odpovídá ing. Veselý v posledním čísle >Čex.
Revue: ve článku >Uhl«: Uhelné zásoby ze
mě odhadují se na 7400 miliard tun. Z toho
největší část připadá na Ameriku — 5100 mi
liard, na Asli 1280 miliard, na Evropú 780
miliard, na ostrovy 170 miliard a na Afriku
57 mil'ard. Čísla pro civilisované díly světa
jsou dost přesně stanovena a při podrobném
již prozkoumání zemské kůry v těchto svě
todilech lze sotva míti za to, že by zde byla
objevena nová -- dnes neznámá — uhelná
ložiska. Naproti tomu v Asii a Africe jsou ji
stě bohatá pole uhelná, dnes neznámá a té
dy do citovaného cdhadu nepojatá. :

Podíl jednotlivých států evropských aa
uvedené. uhelné zásobě Evropy je takový:
Německo 420 miliard tun. Velká Britanie 190
miliard, evropské Rusko 60, Rakousko-Uher
sko 34 (z toho Rakousko 53, Uhry 1), Fran
cie 17, Belgie 11, Španěly 8, Holandsko 4.
Bosna a Hercegovina 3 miliardy. Vyldeme-í 
od dnešních poměrů a počítáme s přiměřeně
stoupající spotřebou uhlí, dojdeme k pozná

na 700 let. V této příčině nejchudší je pánev
středočeská a středoflrancouzská, jichž trvé>
ní odhaduje se asi na 10) let, Bohatství u
helných polí severoanglických odhaduje se.
na 350 let, německá pánev saarbrůckenské
na 400 let. Nejbohatší jsou uhelné revíry
slezské, které vydrží .as 1000 let, nebude-ji
těžba ovšem nepřiměřeně zvětšována.

Nejnižií teploty. »Nár. Listy« píší: Už před
dlouhými lety naučili jsme se Vyvozovatř rozpra
Sováním tekuté kyseliny uhličité a mísením ji pak
s dterem chlad — 70 stupňů C. Od té doby však.
kdy naučit nás Linde vyrábět tekmtý -vaduch.
který přichází ve skleněných Máhvích levně do
obchodu, je možno lehce konati pokusy s chladerů
—183, ba i —.193 stupňů C. Ale to nestačilo e
ště učencům. Pomocí tekutého vodíku dosáhli
mrazu ještě o 60 stupř.ů nižšího. Pomocí tekutého
vodíku zdařilo se pak prof. Kameriingovi-Onne
sovi v Leydenu ztekutiti vzácný plyn Hetum.
Při tom dosáhl — 273 stupňů, při čemž arciť kaž
dá hmota ztrácí životnost. Podobné úctyhodné
»hlubiny« temperatury nelze arcáť již měřit rtu
fovými teploměry, poněvadž rtuť mrzne již pří
— 39 stupních. Teploměrň pentanových Ize použítř
pouze do —190 st, ač již poblíže tobotobody
pentan je bustý jako syrup a měření je tim stfže
no. Plynovým! teploměry. při nichž používá se
plynu Helia, lze měřiti temperaturu až do — 25
st. kdy Helum kapalní. Práce s ním je však ne
pohodlná. Proto k měření mrazů tak silných a
ollnějších užívá se měření elektrickým napětím
ve spirále platinověho drátu, jež se klesáním te
ploty mění.

Papež a alchymista. V XVI. a na počátku XVIL.
století rozmohly se- příjmy chytrých alchymistů
měrou tak úžasnou, že | rody velice bohaté při
cházely na mizinu svou důvěrou k prohnaným»u- 
čencům«. Alchymistům v polovici století XVII.
hvězda rychle zhasínala. Přes to však zbývající
kumštýři byli velice traufall. Ačkoli se vědělo o
becně, že papežský stolec Již dávno opětovně al
chymické svody přísně odsoudil, odvážit se jeden
alchymista nabízetl své služby papeži Innocenci
X. Nabízel kámen mudrců, který prý povede k
splnění mnoha smělých tužeb, zvláště k dělán!
zlata. Papež alchymistovi neukázal dveří, naopak
tvářil se zvědavě. Kumětťř již se domníval, že
mu kync skvělé opatření. Proto se tázal ostýcha
vě, jakou odměnu za svou práci obdrží Papež z
vedlejší síně přinesí alchymistovi velký prázdný
váček. Nemile překvapený adept koktal: »Ale —
Svatosti, odměně schází jádro.« Papež odpověděl
s úsměvem: »Ale, ale. milý synu, umíš-li dělati:
zlato. je nřece jasno, že neschází ti ze světských

pokladů nic než pytlík, do něhož bys je střádal.«
Nejvhodnější obrázek k prvnímu- sv. přillmání

Jar. Duška: Sv. Methoděj podává tělo Páně sv.
Ludmile, Bořivoji, Svatopluku a českým pánkm.
Je to prvat-sv. přifhnání českého knížete a če
ských páně. Nebo krásný obrázek: První sv. při



Jimání sv. Václava za přítomnosti sv. Ludmily a
českých pánů na hradě pražském od slavného ma
Iře. Mathausera provedený v barvách. Velikost
je 33 krát 24 cm. Obrázky mají cenu historickou,
vlasteneckou a uměleckou, a Proto se hodí nelé
pe českýmdětem. Obrázky mů na skladě uměle
cký závod J. Kotíka na Smíchově a prodává 100
kusůza 12K,50kusůza 7K,25 kusůza4 h.
£ kus za 20 hal.

»Ratolest olívová« jmenuje se knížka, kterou
v týdnu povelkonočním vyd“ spolek katolických
spisovatelů Družina literární a umělecká v Olo
mouci. Knížka obsahuje příspěvky asi 30 spiso
vatelů.

ÚvěrnídružstvoEliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijuná záznamy

7 Ba nové výhodné losy Rskouekého Červ.

křiše a opatří | jiné cennépapíry.

Lodička.
Napsal MasSen-Forestier. Přeložil Jiří Ronovec.

(Novela cenou poctěná.)

(Lukondeni.)

- Byl to pro všechny krásný den, jakých v
životě málo. Bylo léto. Počasí teplé a mír
né. Den byl dlouhý a v loděnici práce více
než dosti a proto Gustav s přespočetnými
hodinami nosil domů denního platu 12, ano i
13 franků.

HI.

Nešťastnou náhodou byla následující nato
zima zlá; neměl práci pan Lemarchand. Jed
noho večera bylo 30 dělníků naráz propuště
no. Byl ovšem Gustav mezi těmi, které si
podržel, ale mzda jeho byla snížena na po
fóvici. Brzo se vplížila pod střechu Foudima
rových nouze. První, kdo tím trpěl, byl děd,
jemuž byla jeho malá měsíční podpora od
ata. Nestěžoval si, vědě] dobře, že tak býti
musí, ale bylo mu velice nepříjemno nemíti
v kapse ni jediného peníze a celý den dýmati
ze své dýmky a nemoci si ji nikdy zapáliti.

V květnu byla práce v dílnách opět čá
stečně zahájena, ale v červenci bylo opět ti
cho. Čelie úzkostlivě a s obavou přemýšlela,
jak se nastávající zima předrží. Byla zamra

celý den vzdychala a zase vzdychala.
. »Moje ubohé děti«, pravil jednoho dne

otec Foudimare věše hlavu, »bolí mě, že vám
nemohu ničím prospěti. K čemu jsem ještě
dobrý? Nejlépe by bylo, kdyby bylo se mnou
již konec — navždy ... .« Nastala trapná
pomlčka.

»>Snadbyste mohl, kdybyste chtěl«, míni
la Celie, zaměstnávajíc se uklízením polévky
a prázdných talířů se stolů. Jejich celá stra
va sestávala z polévky. .

Oči starcovy utkvěly ma snaše. Bylo vi
děti, že se namáhal. aby pochopil smysl je
jích slov, ale nerozuměl naprosto. ©»No —
prodejte svou loď. Jest tak krásná a myslím,
že za ni 80 až 100 franků dostanete. Již polo
vicí by nám bylo zpomoženo. Zaplatila bych
svůj dluh u pekaře. Jest trpké, velice trpké
míti neustále oči upřeny k zemi. jdu-li kolem
jeho krámu.«

-»Loď prodati, prodati ..
»Áno.«

>Ne, ženo, ne«, odpověděl Gustav vyčíta
vým hlasem. >Tak daleko ještě nejsme. A
pak nač činiti otci trpkost? Vidím dobře, jak
si ji stále prohlíží. Často i bručí, sedí-li mu
na ní mnoho much. | Má právo na ni býti
pyšný.c«

Se sevřenými rty a se sklopenýma očima
zastavila se Celle a neodpovědětla nic. Otec
neřekl též nic, ale tentokráte uvázl hřebík
tam, kde vězeti měl a paní Celie věděla, jak
na to.

O osm dní později počat stařec, jenž po
celý čas trvat v hlubokém mlčení, sám o
tom mluvitl. Hlas se mu trochu chvět; bylo
mu opravdu velice těžko odloučitise od své-|

„De

útěchou, že tím své rodině pomoci může?
Pravil, že půjde k obchodníku na nábřeží.

Je tam jeden, pan Frangue, jenž mu loď jistě
odkoupí jako památku pro jednu posádku,
jež učinila slib, ochrání-li ji Panna Maria vd
jistého ztroskotání. Když to Gustav slyšel,
počal odporovati.

»Nechej ho přece«, pravila Celie, »chce-li,
nemůžeš ho zrážeti.«

Již příštího rána po snídani vystoupil sta
řec na stoličku a sňal »Nemesis«. Pečlivě ji
oprášil a osušil, zahalil ji ve svůj šátek, vzal
ji uctivě na obě ruce, zrovna jako novoroze
ně, které do kostela ke křtu se nese a odešel
zvolna do města. Bohužel, všecka Jeho ná
maha byla marna. S počátku nebrali jeho na
bfdku vážně. poněvadž si počínal velice ne
ohrabaně a ve svém výkladu byl neobyčejně
nevbratným. A každého dne vracel se ze
svých výletů zoufalejší, skleslejší, smutnější.

Jen kdyby měla Celie trochu trpělivosti,
ale ne! Oh, neřekla nikdy ničeho. Ale viděl
to dobře na jejím obličeji, na její zamračené
tváři; více než jednou přeměřila ho pohle
dem, když ho viděla domů se vracejícího..s
loďkou na rukou, pohledem, z něhož starci
se dělalo zle.

Jednoho dne pravil naříkavě: +»Tak to
dlouho nemůže jít, jsem jak zlomen. Co či-'
nit, milá dcero, nemám ani zdání.«

»Jděte na rejdu«, odpověděla paní suše.
>V Havru jest nyní mnoho boháčů, Paříža
nů, kteří jdou tudy procházkou a peněz mají,
Jak se dá souditi, jako sena. Proto musfte
začíti, jistě vám ji odkoupí, ale musíte s nimi
mluvit, nebo jinak.. « 

-»Je dobře, je dobře; jdu okamžitě«, zabru
čel stařec, zmaten hrubým tónem své sna
chy.

Kráčel k moři, šel cestou kolem lázní,
přišel k majáku a posadil se tam velice una
ven, neboť loď byla velice těžká — u zá
bradlí na zem. Tak čekal stařec celý den,
až do večera, ale nikdo na něj nepromluvil.
Více nežli jednou zpozoroval; že lidé stáhli

svým méně přívětivým zevnějškem odradil.
Pak přišli jiní, kteří patřili na starce udive
ným zrakem. Proč vyhlíží tak mdlý, tak skle
slý? Dalo by se mysliti, že má slzy na tvá
řích. Lidé se na něho podívali a odešli. O

»Hoši Blochovi budou míti zlost, až ji u
vidí, a Marcel teprve! Jeho jest o polovici
menší.«

»Zajistél«
>VÍŠ co, dáme ji na provázek od draka a

pak ji pustíme po moři, chceš?«
»Ano, ano — a — ach, zde jest opět«, pra

vil pán ohlížeje se, když dřevěné podešve
starcovy uslyšek za sebou klapati. »Vy jste
to, dobrý muži! Učinil jste dobrý obchod.
A rádi bychom nyní viděli.. «

>Áno. ano, ale co s tím bude maličký
Činit?«

»No, to jest jednoduché, spustí ji na moře.
»Do vody — tak«, broukal stařec, za

chvácen jakýmsi neznámým nepokojem.
»Předpokládám, že nepadne ke dnu, co?

Loď jest přece stavěna, aby plula, není-liž
pravda?«

»Oh ano, plouti může, proti tomu nelze
nic namítati — plouti bude velice dobře,
zřídí-li se vesla.«

»Jules«, zvolal otec, >ten muž ti ukáže,
jak si musíš. počínati, aby plula.«

S velikým mnamáháním sestoupil starý
Foudimare po příkrém břehu až k moři, kde
se honily malé vlnky. Rozestřel nejdříve svůj
kapesník, poklekl opatrně na něj a počal pv

: zorně zasazovati kormidlo a dávati do pořáu
| ku vesla. »Takl«

Když otec Foudimare uzřel svou »Nenie
sis« hrdě bráti se vlnami, pocítil jisté sebe
vědomí a úlevu. Že byla dána do vody jeho
krásná fregata, neublížilo jí pranic. Chtěl o
statně u ní zůstati stále, nejméně tak- dlouho.
jak bylo možno a užitečno.

Ale za čtvrt hodiny nabažil se chlapec
patření na pouhé plutí lodičky, neboť »Neme

sis« držela se 20 metrů od břehu. Aby dostal
loď zpět. zatáhl za provaz.

»Sečkejte, sečkcite«, poroučel stařec. »Se
čkejte — nevidíte, že pluje proti větru? Vi
díte, jak jest poslušna.«

Když přirazila loď ke břehu, přišel chla
pec na myšlenku. aby byla naplněna oblá
zky. Stařec stáhl však svůj obličej, což vyhlí
želo jako protest.

>Co chcete?« tázal se pán. »Co? Jest pře
A aby dodal svému právu

větší váhy. kopl do loďky. Již opět započala
loď novou cestu po vlnách. Ačkoli byla napl
něna velice oblázky a pískem. plula přece

odhodlal se otec Foudimare opět vstáti. Vzal
svou loď opět na ruce a vracel se domů.

tala ho opět tvrdým hlasem; >»no,to mě ne
překvapuje. Zítra vám dám papír a ten při
pevníte na loďku, aby ta věc již iednou vza
la konec.« Vskutku připevnila Celie druhého
dne na loďku dvěma špendlíky bílý kus pa
píru, na němž, pokud to šlo, napsala: »Na
prodei! 60 franků.«

»Dnes ji zpátky domů přinésti nesmíte.

IV.

Asi hodinu stařec čekal na rejdě, když
spatřil přicházeti malého, poněkud sražené
ho, ale elegantně oděného pána s živýma o
číma a mnoha prsteny na obou rukou.

si usmyslil, aby okamžitě byla zastavena.
Trh! provazem a ten sc přetrhl a loď pokra
čevala ve své cestě. Hoch vyrazil ze sebe
výkřik, což oprávnilo otce, aby započal se
starcem hádku S tváří starého bůldoka kři
čel: »To jest vaše vina, to jste učinil úmysl
ně.< Starý Foudimare svěsil hlavu a neřekl
ničeho, neslyšel. Jehc loď plula do Š'rého
moře. daleko, že ii nebylo možno ani snatři
ti, což mu bylo též milejší,

Brzo chopil se fregaty proud; nvní plula
kolem břehu. Přicházela blíže a byla již jen
několik metrů od břehu vzdálena. Na cka
mžik se zdálo, že narazí na břeh. ale vzdalo

velice hlasitě nosním přízvukem, prudce má
vaje svou holí, kterou v ruce držel. »Una

pro mizerného draka, jemuž se utrhl prová
zek. Neměls ho spouštěti tak blízko u moře,

V tom okamžiku spatřil pán otce Foudi
mara. »Hleď přece, Jules, loďku! Jak podiv
né! Aha, na prodej! 60 franků — no, po
divné!«

Chlapec, jakmile spatřil loďku, chtěl ji

a slabých otců, kteří mnoho křičí, ale libůst
ce svého potomka dlouho odporovati nemo
hou, počal smlouvati, sejmul cenu a smluvil;
loďku za 50 franků. Již vzal hošík svou no

bylo nic jiného než hračka. Byl u vytržení.
>Slyš, papá, není-liž pravda, papá, v Tul-©

leriích není lepší; není-li pravda, papá?<»Dojista nel«

mecen. házel veliké kameny po »Nemesise.
Alespoň jí nebude míti nikdo; ponoří ji ke
dnu. Ukáže alespoň, že jest pánem!

S rukama na zádech založenýma pozo
ruje ho pán. Není spokojen, docela nic spoko
jen. ale tváří se, že iím jest. Padesát franků!
To jest mrznté; ale ať! Jak iest Jules obrat
ný! »Dobře. ještě jednou; dobře miř, můj
hochu! ©Tak. téměř zasažena. —Dostala ji.
Bravo!«

Okamžitě však uchopil olec Foudimare
hocha za ruku. Zatřásl jím. vyrval mu oblá
zky z rukou a křičel třesoucími se rty: »To
vám zapovídám, to vám zapovídám!«

sJakým právem, snifm-li se ptát?« zvolal
otec. »Jí. já. „ Kdo vám dovolil třásti

„Ale stařec, ienž držel v ruce peníze v
papíru zabalené. podával mu je se slovy:
»Zde, zde máte své peníze, které jste mi dal:

Pán byl poněkud zmaten. ale usmál se a
: strčil peníze zpět do své peněženky, mumlaje
| pro sebe: »Takový h'upák. takový blázen

starýl« Pak obrátil se. provázen svým syn



ru svou loď zpět —-ale tak lenko 10 jistě ic 
půjde, je-li tak vzdálena.

Malá fregata houpala se jen iř' metry sd
břehu. Když se nechtěla přiblížiti, odváž: se
stařec po krátkém váhání až po kolena do
vody. Cůlad vody io zarážel. Nyní stanul
bez dechu. Malými kroky bral se ku předu.
Sotva dýchal. Malá »Nemesis« zdála se ho
v tomlo okamžiku poznávati. Vznášela se
lehce nad vlnami a kolíbajíc se přicházela tu
blíže, tu opět se vzdalujíc. Laškovala s ním
jako koketa. Již byla u jeho ruky. Jen ještě
krůček a má ji -—tak, nyní... má ji a drží
ji pevně.

Pojednou vyrazil ze sebe úzkostlivý vý
křik. Stařec se zapotácel, písek mu pod no
hama mizí; vzdálil se příliš od břehu, klesá
a klesá...

Na břehu se shromáždilo klubko lidí; též
rybáři přišli. Potápěč potopil se vícekráte
na tom místě, kde stařec zmizel. Nemožno
nic spatřiti...

Druhého dne při odlivu v zátočině mezi
skalami, obličejem v písku, nalezena byla
mrtvola otce Foudimara. Jeho zaťaté ruce
držely křečovitě malou »Nemesise.

Páperky.
Významnou výslednicí politické situace jest,

livo proto, aby mohly setrvati v míru, aby jejich
neutralita byla zabezpečena a zdůrazněna. Toho
paciřisté nečekali.

L

| průzračné a nejvyšší pravdy zevšední po
zérům, kteří o nich nemíní uvažovati zevrubně,
s klidnou myslí. Aby tací irdinové nové doby na
mluvili světu, že duše jejich má vlastnosti výji
mečné, hledají v jasných paprscích »bolestné pro-+
blémy, těžké hádanky«. Podobají se lidem těm,
kteří žádají předlouhé důkazy, že úhly vrcholové
se sobě rovnají.

M

Táboři si vyložili Písmo tak, že pokládali za
svatou povinnost způsobili krvavou lázeň všude
tam, kde by se jejich zmatené nauce odporovalo.
Prohlašovali se za anděly Boží, kteří mají bíti
pomstou národy. Čeští bratří zase vykládali si
smysl bible tak, že se nemá odporovati zlému.
Dávali na jevo odpor netoiko proti vojsku, ale
proti každé moci. která k zjednání pořádku byla
nucena užívati moci fysické, A — obojí nábožen
ství české. lidové.

+

Jedna dáma velebila na výsost umění dra
matické; řekla, že nezná vznešenější possie. —
Když vstoupila s mužem dc hostince, zatáhla za
rukáv inuže, který chtěl přisednouti k prostřední
mu stolu. »Vždyť tam sedí dvě herečky«, šeptala
úzkostlivě. »Co by si o nás lidé pomysklil« —
»Tak?: usmíval se muž, »Dříve jst mluvila o
hercích jako o lidech hodných zbožnění. A nyní
si najednou myslíš, že ti lidé nemají práva ani
na slušnou společnost?e«

6

Málokda v minulých letech mluvil tak často
o slunci a hřejivém plném jasu jako dekadentní
mládež, která malovala obrázky barev nepřiro
zeně ztlumených, která spisovala verše pesimi
stické a velebila právě ty sochy, z jichž výrazu
těžko bylo co vyčísti.

*

Zvláštní kontrasty! Co chvíli sl: ie, jak se
nevyspělý synek pražského intelig-n'a dopustil
zločinu anebo jak stýská na únavu živrta. Zato
venkovský chalupník má na studiích tři až čtyři
syny, kteří se domohou významných úřadů, aby
— vyplnili mezery vznikající velkoměstskou ze
mdleností. Toť právě kouzlo úspěchu: vzdětávatí
netoliko rozum, ale posilovati i dobrou vůli a pě
stovatl jasný pocit zodpovědnosti..

Otázka v knihkupectví: »Proč nabízíte horli

že ta knížka za nic nestojí. Ale jelikož jich mám

i

1

V

)

Všem milým čtenářům přejeme šťastné,
Jelikož pak se nkončil.

čtvrtletí, prosíme pp. abonenty, aby schystali
na svátky radost i nám včasným zapravením
předplatného. Hmotná situace časopisů pro

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
sávodu v Čechách, e. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové eenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až © 20%,

než všude jinde.
Jnbůl. 100let. trvání n 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
elrkevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závud
v Jabloném nad Orlicí.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.
Rozpočty, nákresy neb evniky franko.-E

AAAAAAAMAAAAAAAAAA

Na veškeré zástavy,
kteró až do konce měsíce února
1917 propadly, cdbýváse(d'ee.k.místo
držitelažého výnosu ze dne 10.března 1916)dražba
v obec, zastaváníé královéhradacké
(vmístnostechzastavárny)Vsobotu dne
21. dubna 1917. (Začáteko 9.hod.ranní.)

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
předdražbouve čtvrtek dne 19. dub
na 19917 :o pái 1 hod. odpo! POUZE
u pokladny zastaváronské zúroko
vati neb vyplatiti. Neprec «jí-li ne veškeré
zástavy,odbývati se bude druhá draž
ba v sobotu dne 28. dubna 1917.

Každý, kdo se choe vyvarovat placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, neciť zůrokuje žistřy zástavní
do 7. dubna 1917V pátek před draž

OUS v den draždy se neúřaduje.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném mad Orl (r Úochách) |
(bratr P.J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu
| vvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních páramentů,|

spolk. praporů a kovového náčiní.

Ceaniky, vzorky i roueha hotová na
j ukésku se na požádání franko zašlou.

PTOdÁmarmoninm
salonní a koncert. amer. kottag., 6'/hrové, zcela
málo obehrané, s 23 rejstř., Smí holenémi,od Army
R. Fajkr v Hradol Králové sa pevnou cenu 1000k.
Asi před2 lety stálo 1500 K. — Nabidky přijímá
FRT. VONDRÁK, říd. učitel ve Lhotě Kostelecké,

pošta Kostelec n. Orl.

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporušiti
veškeré kostelní nádoby a.
máčiní 4 to: | monsirance,

kalichy; OD nádobky,aténky, paci y, EvÍORY,
py, kaditelnice, kropenky

atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty opra
veje v původní intenei a
v ohni ulalí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotovépředmětyneb výkresy
sasílá na ukázku franko ber.

aúvaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
ýeh a stříbrných klenotů, jako:

řetězů. madonek, kříšků,prstýnků, náramků“atd.
Notářeké prsteny, tabatěrky, jídelníná
šiní ze stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha L-979, ni. Karoliny Světlé, . 12 n..
Přísežný snaleo c. k. semského trestního soudu.

Polnosti a Jaka *
sa mosíci: k NovémuHradci Králové ležící pro
najmou se u firmy Skuherský, Hradec Králové.

Sklad veškerých alat

|

Jan Horák
| soukenník v Rychnověnad Kněžnou
. zánílá na požádání vždv ejle roční
| saisony košlekci nejnověj :
ších druhů pravých vině
ných látek svóvinstií výroby,

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenátva svěd

| čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

mnoho na skladě, chci je vyprodati co nejdříve, ' Spřásní 9čbir zastovávepsí..
abych moh! brzy nabízeti věci lepší. Velí tak ob- ; .
chodnízájmy.« VYVYVVYVYVYVYVYV

Patlilcké družstvo tiskové v Hradci Král. — TiskemBiskupské knihtiskárny v Hradci Král. — Vydavatel a zodp. redaktor: Jos. Polák.

| | Velejemné látky na taláry.
| l o .
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Průběh války.
Z východního bojiště hlášen jest ve

liký úspěch spojenců, dobytí ruského před
mostí u Tobol ma dolním Stochodu, kde

(bylo zajato přes 9.600 Rusů a ukořistěno
15 děl, na 160 strojních pušek, minových
raků a množství válečného materiálu.
inak byla občasná, ale živá dělostřelba

u Illuxtu, západně od Lucku, v Haliči na
Zlaté Lípě u Slanislavova a v Poloninských
Karpatech výzvědné podniky obou stran.
U skupiny Mackensenovy jeví se už živější
činnost v nárazových oddílech.

Na Balkáně. Na makedonské frontě

přesunula se bitevní činnost k výehodu;bojuje se tedy na východním břehu Var
daru a jihozápadně od jezera Dojranského,

Na italském bojišti kromě leteckých
bojů není zvláštních zpráv, jinak tu všechna
činnost ochabla.

Na západě jest v proudu bitva u Ar
rasu, totiž v úseku mezi Arrasem a Aisnou.
Bitva tato zuří jiz od 9. dubna a útočí zde
Angličané. St. Ouentin ocitl se opět v dělo
střelecké palbě anglické a francouzské a
rovněž u Remeše zuří velmi prudký dělo
střelecký boj.

V Asii. Na svém postupu od Bagdadu
zadržení byli Angličané značnými silami
tureckými, k čemuž se Angličané sami
přiznávají, a tím také oddáleno spojení
Rusů s Angličany. — Angličané postoupili
i na sinajské frontě, kde karavamní silnicí
podle Středozemního moře pronikli až ko
Gaze a odtud s 50.000 muži vypadli k Je
ruzalemu; byli však poražení a ustoupili
eestou, kterou přišli. Těchto bojů súčast
nilo se i rakousko-uherské dělostřelectvo.

Amerika ve válce. Konečně president
Wilson podepsal válečnou resolusi o vy
hlášení válečného stavu s Německem, Vá
lečná resoluce byla ve sněmovně represen
tantů přijata 9793 hlasy proti 50. V pro
hlášení tom apeluje president na všeck
americké občany, aby svorně podporovali
opatření, jež ústavní úřady učiní, aby do
vedli válku k úspěšnému konci. Pravidelná
armáda a národní garda uvádí se na vá
lečnou míru. Odvody do národní gardy
i do pravidelné armády budou dobrovolné.
Branné síly, na něž se nad to ještě nepo
mýšlí, budou opatřeny z odvodu mužů od
19 do 25 let. Rozličné státy postaví muž
stvo úměrné k počtu svého obyvatelstva.
Důsledkem prohlášení války Německu jest
odjezd amerického vyslance © Penfielda
z Vídně. Rovněž rakouský diplomatický

|

zástupee vyzván, aby odjel z Ameriky. —
Zasáhnutí Ameriky velebí tisk anglický
jako největší čin Ameriky v této válce.
Král anglický blahepřeje Americe. — Ame
rické úřady zabavily všechny rakousko
uherské parníky v amerických přístavech.

Politický přehled.
O krajském zřízení v Čechách píše

terstská »Hdinost« uvádějíc usnesení císař
ské komise pro veřejnou správu ze dno
27. a 28. března a 8. května 1914, jichž
výsledkem bylo odmítnutí předloh o kraj
ském zřízení většinou hlasů. Důvody od
mítnutí prýštily výhradně z věených pří
čin; především nebyla by zjednodušena
správa, nýbrž stížena, vznikly by zmatky
v judikatuře, nastaly by otřesy ve správě
vtělením nepotřebných nových skupin
úřadů, národnostní spor by se neodstavil,
nýbrž přiostřil a konečně by v krajském
zřízení bylo spatřováno nebezpečí pro in
tegritu království a zemí.

Rakouská vláda dle »Parlam. Korr.«
ve druhé polovině dubna rozhodne ve vě
cech vnitropolitických a pro zahajovací
schůzi říšské rady je prý vyhlédnut prvý
neb druhý úterek květnový. Vláda prý
velmi dobře ví, že s úspěchem v otázce
parlamentní stojí nebo padá.

Pruská volební oprava. Zemskýsněm
pruský byl do poslední doby napímán vše
likými boji svých stran. Vedle národního
sporu polského nejtěžším politickým spo
rem Pruska a zemského směmu pruského
je boj o zemský volební řád pruský. Pře
devším soc. demokraté mapínali všecky
síly, aby pro pruský sněm vymohli volby
přímé, jednak všeobecné, přímé a rovné
právo hlasovací.

aby připravila reformu ústavy
a zvlášť reformu pruského volebního řádu,
pro poslaneskou sněmovnu pruskou, spo
Šivající na odstranění znemožněné třídní
soustavy volební a na zavedení všeobee
ného, přímého a tajného práva volebního.
Provedení těchto reforem sůstavil elsař
Vilém době poválečné a práci parlamentní,
tedy ústavní.

Revoluce v Rusku. Dne 8. dubna za
hájen v Petrohradě sedmý sjezd strany
ústavních demokratů (kadětů). Předseda

prohlásil, že válka musí býti vedena až do
úplného zapuzení nepřítele z ruského úze
mí. Posl. Kokoškin navrhl resoluei, dle níž
Rusko má býti demokratickou parlamentní
republikou. Tato část také sehválena, Vrch
ní hlavou výkonné moci má býti president
republiky, volený národním zastupitelstvím
na určitou dobu. Druhý den sjezdu věno
ván otázce rychlé součinnosti zatímní vlá
dy se zástupci dělníků a vojínů. Sjezd vy
slovil se pro zásadu, že pracujícím třídám
musí býti přikázány pozemky. — Deputace
aktivní armády stěžovala si výkonnému
výboru dumy, že vojenský výbor a děl
ničtí a vojenští poslanoi rozšiřují platnost
svých usnesení také na armádu a to bez
souhlasu vojska a bez svolení prozatímní
vlády. — Ministr zahraničních záležitostí
prohlásil, že ruský zájem nečelí jinam než
na jih, kde Cařihrad jest životní otázkou
Ruska. Zvláštní mír s ústředními státy
jest prý nemyslitelný. Týž ministr adělil,
že Rusko učinilo u Turecka nezávazný
dotaz o mořských úžinách a budoucnosti
Armenie. A ministr spravedlnosti ve vše
obecné schůzi zástupců vojáků tvrdí, že
Rusko upouští od každého plánu rozšířiti
území, ale bude do nejkrajnější míry hájiti
dobyté svobody. Místo svoje neopustí mi
nistr dotud, dokud nebude jisto, že jediným
politickým režimem v Rusku je demokra
tická republika.

Dne 5. t. m. večer známý spisovatel struč
ných návodů k učení cizím řečem Fr. Vyma
zal byl v Brně smrtelně zraněn vozem po
uliční dráhy, takže po půlnoci skonal. Byt již
starcem 76letým. — V Berlíně objevily se na
trhu veverky, kus po 2.25—2.50 marek. Že
dobře upravené veveří maso je chutné, zná
mo v Čechách již dávno. — V italském San
Salvatore Monferrato podařilo se v plynár
ně vyrobiti svítiplyn z rostlinných látek. Ja
ko surovin se upotřebilo rýžových plev, rá
kosí, kukuřičných stonků, hrachoviny a ně
kterých odpadků. V době mouze o uhlí jistě
objev značně důležitý. — Americký hvězdář
Mellish objevil novou kometu. Tato vlasatice
byla pak pozorována i v Kodani, ve Štokhol
mu a v Kristianii. Je v souhvězdí Skopce ne
daleko Jupitera. Objevitelů nových komet je
Již tolik, že vznikl vtip: »Příteli, viděl jste
včera moji kometu?« — »Pah — nemá to pro
mne významu, já si pozoruji jen své vlastní
komety.« — Zima řádila tolik, že v Čechách
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natisíce úlů. zívá doprázdna bezvěd. —

známil se loni se 4)letou ženou dělníka Marií
Hřebíkovou, která má někol.k dětí. Docházel
k ní často a prý sliboval, že se jí bude starati
o děti. V srpnu Hfebíková i s dětmi muži zmi
zela, uprchla s Forejtem do vsi Bukovny u
MI. Boleslavě, Za 14 dní se, však navrátila k
muži. Forejt obžalován pro zločin únosu. Dne
6. dubna potřeštěný stařec před čtyřčlenným
senátem pražského trestního soudu se hájil,
že Hřebíkové neunesl, ale že ta žena sama
za ním přijela. Forejt byl osvobozen. — Dne
31. března uplynula léž lhůta pro úpisy na
V. válečnou půjčku rakouskou v poli. Když
tedy skončeno zpracování upisovacího mate
riálu, shledáno, že úpisy činí v hotovosti im
posantní číslo 4.464,610.000K. Úpisy V. umo
řitelné půjčky státní na výměnu za prvou a
druhou válečnou půjčku páčí se na 1170 ili
onů. Úhrnný výsledek V. půjčky činí 6.234
milionů 610000 K. Mnichovská revue
»>SiiddeutscheMonatshefte« | vyzvala četné
politiky národů rakouských o příspěvky do
květnového čísla. Ve statích má se pojednali
o politických poměrech v Rakousku. — Dne
9, dubna byl pohřben jeden z posledních Su
šilovců, prelát profesor dr. M. Mlčoch, který
náležel k prvním pracovníkům v české bibli
stice, sepsav cenná díla odborná. Universál
ní dědičkou svého majetku učinil Matici škol
skou v Olomouci. — Moderní cihlářský stroj
vyrobí 50.000 cihel denně. — Proslulé území
americké, nazývané Yellowstonským parkem,
má přes 300 geysirů (přirozených vodotry
sků), více než Island a Nový Zéland. — O
pětovně byla zabita zbloudilá ondatra dne 8.
t. m na Riegrově nábřeží v Praze. —V le
se u uherské obce Siroku byl zastřelen —
snad od pytláků — kaplan Mikuláš Nagy. —
Dle soukr. statistiky mají Italové od počát
ku války mrtvých 13 generálů, 130 plukovní
ků a podplukovníků, 218 majorů. 1114 setní
ků, 998 nadporučíků a 3569 poručíků. — Po
slanec Dionys Santo, přidělený vojenské sek
ci města Budapešti. skončil sebevraždou, —
Smetanova výstava bude otevřena v neděli
6. května. Na počest výstavy projektována
řada koncertů a cykhis všech oper Smetano
vých, takže průběhem měsíce května bude
možno v Praze uslyšeti téměř všecky sklad
by Smetanovy. Veliký odpor v Praze
způsobila zpráva, že obchodník Robert Gold
berger prodával maso ze zdechlin koňských,
které mu byly podloudně přiváženy. Protože
kilo mršiny bylo prodáváno po 50 hal. dávala
chudina mnoho tržiti, netušíc, že kupuje maso
nebezpečné zdraví, S Goldbergrem a jeho po
mocníky jest zavedeno tres'nl vyšetřování.
— Znamenitý chirurgický úkon provedl pro
o

FEUILLETON.
Napoleonova šetrnost.

(Napoléon intime par Arthur Lévy, livre VI.,
chapitre 6.)

Někteří se domnívají, če hlavám koru
novaným na otázce finanční nezáleží. Jsou
uvyklí pohádkám, kdo vše je ze zlata, kde
král anebo prino rozhazují zlaťtákyplnýma
rukama, Dle jejich pojmu spočívá kavalír
ství právě v tom, že peněz jako něčeho zcela
vediejšího naprosto nedbá. Tím více nás
překvapí, že Napoleon, velikán duchem,
jaký se ne v každém století rodí, i v tomto
ohledu byl prozíravým a věnoval svému
domácímu hospodaření pilnou pozornost.
Nuže čtěme něco z citované knihy!

Hodovních radostí pro císaře nebylo.
Pro jeho neustálou střídmost pokrmy nej
Jednodušší, jako sázené vejce, salát s boby,
sekaná skoro nikdy, kousek parmesánského
sýra, trochu vína s vodou, byly císaři nej
milejší. >V poli a na pochodu«, psal sám
svému palácovému maršálku Durocovi,
»přijde na stůl — i můj — polévka, ho
vězí maso, nějaká pečeně a zelenina, mouč
ník žádný.« Dvanáct minut bylo věnováno
v Paříži obědu, který byl v šest hodin.
Napoleon zvedl se od stolu a ponechal
císařovně s ostatními hosty pokračovati
v hostině dle libosti. Jeho snídaně — sní
dal sám o půl deváté — netrvala déle
osmi minut. Byla podávána na malém ma

say čeký lékař profesor dr.Knkula. Nasvé klinice vyal vojínovt J. JL. z Prahy píě
Jektil, který uvázl v srdci již 2 bojů z reků
1914 na východním bojišti. Bolesti vojínovy
právě letos vzrůstaly tak značně, že bylo po
třebí operace. Dr. Kukula provedl svůj ob
tížný úkol tak zdárně, že se rána rychle za
hojila. Vojín v minulých dnech opustil chirur
gickou kliniku uzdraven. — Jest věru zvlášt
ni, jak někteří lidé příliš dojemně se starali
o vraha dra. Bedřicha Adlera. Když již před
běžné vyšetřování skončeno a žaloba podána,
obhájce dr. Harpner podal námitky. Prý Ad
ler jest >dissimulantem«; ačkoli totiž tvrdí,
Že jest zodpověden za svůj čin a že jej spá
chal po důkladném rozmyslu, jest přece je
nom duševně chorý. Takovým stéblem usilo
váno často přichrániti i vrahy jiné. Tento
kráte však obhajoba jest těžká, protože již
lékaři prohlásili své dobrozdání jasně.
Chemie činí věru pokroky úžasné. Bratři
Brancové, berlínští chemikové, prohlásiti, že
budou vyráběti mouku a tuk z pupenů stro
mů, zejména z lip a buků. Tuk takto vyrá
běný prý se podobá máslu. Nová mouka jest
prý velice chutná. Již jest vypočteno, že by
se v Německu takovým způsobem ze všech
lip a buků obdrželo ročně na 500.000 tun mou
ky. Ale jak potom budou vyhlížeti přírodní
krásy? Tedy vrabci a špačkové nebyli už
před dávnými věky hloupí. že uštipovali pu
peny k svému nasycení dříve, než chemická
věda odkryla výživnost pupenů i pro lidský
žaludek. — V tureckých listech se čtou vy
hlášky, aby se ženy ucházely o úřednická
místa ve státní službě. Tak bude okruh žen
ské činnosti pro veřejné potřeby státní roz
šířen. — Choť bývalého ministerského před
sedy ruského Stirmera spáchala sebevraždu;
G8letá paní podřezala si krk břitvou. — Ra
kouští poslanci němečtí s předsedou dr. Syl
vestrem odjedou dne 21. ť. m. navštívit Caři
hrad. — Na vyzvání c. a k. vojenské správy
Národní divadlo uspořádá pro české voifny
na frontě několik představení. — Dne 9. dub
na uplynulo 20 let od založení >Obrany ze
mědělců«. původního to orgánu české strany
agrární. Krátce před tím (27. mora 1897)za
loženo >Sdružení čes. zemědělců pro králov
ství České«, jež se vyvinulo ponenáhlu v
dnešní českou stranu agrární. — Vídeňský
Reitzesův bankovní dům nabídl soudu 5 mi
lionů korun jako záruku, aby byl jeho pro
kurista Ad. Schónwald (známý z Kranzova
procesu) propuštěn z vyšetřovací vazby. Te
dy peněz v Reitzesově domě až příliš dosti.
Soudní dvůr však žádost zamíti. — Po čtr
náctileté práci celé řady učenců dokončen
>Codex iuris canonici« (kniha práva kanoni
ckého, církevního). Dílo má 5 knih.(O
hagonovém stolečku bez ubrousku. »V těch
to krátkých okamžicích při snfdani«, čte
me, »byl nejmíň ofsařem a nejvíc člově
kem.«

Měl-li času pro sebe, tu přijímal osob
nosti, jimž tuto přízeň věnoval, jako Monge,
Bertholleta, Costaze, Denona. Corvisarta,
Davida, Gérarda. Isabeye, Talmu, Fontaina.
Rozhovor jeho byl veselý, plný nenuceno
sti, zájmu a roztomilosti. Tu rozmlouval
důvěrně e důstojníky svého paláce; dával
jim četné otázky o tom, co se naskytalo.
»Kde jste to koupili? Co to stojí?e A když
mu odpověděli, řekl často: »To bylo daleko
levnější, když jsem byl poručíkem; nechci
to platiti dráže než kdo jiný.« V tomto
ohledu bylo spíše poznati na něm skrom
ného občana, závislého na svých prostých,
malých důchodech, s trochou občanské
nedůvěry, než mocného císaře, majícího
k své libvsti takřka polovinu příjmů Evro
py, mohoucího dle své vůle sezaditi ně
jakého vladaře a přivlastniti si jeho dů
chody.

V jeho zvláštní a skoro nepochepitelné
Šetrnosti nehrálo sobectví žádnou roli. Ne
byl nikdy zachvácen náruživostí shroma
žďovati poklady. Nikdo neodměňoval šle
chetněji služby prokázané vlasti. Rozdělil
dotace, dostupující k závratným obnosům.
Davout, abychom jmenovali aspoň jednoho,
byl odměněn rentou 1,800.000franků. Zby
tečně však nevydávati ani to nejmenší,
u člověka znajícího cenu peněs, a nedati

Baikrot moderaí Hlogotie. Jákmile nej
vážnější němečtí mysliteté dodali ši odvahy
k oznámení velikého nezdaru výprav na filo
sofický názor živýtní, již se přihlašují jiní,
kteří neúspěchy marných rozběhů fičí v bar
vách ještě černějšíčh. Profesor filosofie ra
černovické vysoké Biple dr. Riehard Wahle
praví, že filosofie navějly dohogpodařila. Tak
dokazoval již před 20 lety. Přede 2 roky vy
dal spis: >Die Tragikomědie der Weisheit.
Die Ergebnisse und die Geschichte des Philo
sophierens.< V tom velikém díle prohlašuje,
že by mělo lidstvo v plné důvěře v budouc
nost oslavit okamžik, kdy se zřeklo vší filo
sofie, protože, tím osvěděja svoji vyspělost.
>Zmizelť hošík, jenž po měsíčku sáhal.« Bu
de prý lidstvu poznání, že nebyla filosofie k
ničemu, k větší cti, než vynález létacího stro
je. Autorita filosofie rovná se autoritě hvěz
dopravectví. Ve všech oborech vědeckých
dospělo se k četným pravdám, které se stále
množí, ale v oboru filosofie je tomu jinak; fi
losof prý jest nucen říci: >Nejlépe je mlčet.
Pro životosprávu nepomohlo nám momotoní
břinkání Nietzscheových aforismů nijak. Ani
imf oslavovaní filosofové nám nemohou pro
spěti. Ve všech flosofických spisech opakuje
se vždy totéž jirými terminy nebo jinými
změnami. Prý filosofie vlastně n'kdy dosud
neovládla kultury. »Filosofický nesmysl na
Jde věčně své odběratele u dětí, polovzdělan
ců, diletantů a poetických žen ... | Všude
se ohřívá jen staré, novými přídavky ope
přené .. . Dobou, jíž se poznává bezcennost
filosofie, nastává velikotepá epocha.« Wahle
praví dále. že se stane myšlení lidské šlechet
nějším. až filosofii úplně překonáme; i char
akter lidstva se tím zlepší, neboť byl duch
lidský posud filosofií zastřen jako mlhou. Lo
gika jest uměním a nepatří k filosofii; psy
chologie patří do ní jenom nepatrnou částí.:
Poměr ethiky (mravouky) k filosofii je pln
zmatku. >Ví se velmi dobře, že tlusté knihy
ethiků jsou bez autority.«

Wahle si klade otázku. co bylo pramenem
světových názorů a odpovídá, že často jenom
čistě osobní afekty a přání, z nichž jednot
livci měli smělost dohromady látati světový
názor. »>Jejisto, že filosofická. opravdu fau
stovská potřeba nedojde ukojení, dokud my
lidé zůstaneme lidmi .. . Pravá filosofie jest
nemožnou ... Člověk bez filosofiejest zna
mením zrající kultury.« Staré názory filoso
fické byly bludem a nové jsou jejich obno
vením. »Bylo to imposantní, obrovské zápo
lení velikých duchů; nesmíme jej zaměniti s
imitovanými (napodobovanými) pózami mo
derních literátů, zápolení o poznání, jež konw—"",,"","Ú
se ošiditi při placení účtu, byly dva vrtochy
Napoleonovy; shledáváme 60 a nimi ve
všech dobách jeho života.

Za konsulátu, setva že přišel do Tuile
rií, praví k Roedererovi: »Víte, co žádají
za mé zařízení v Tuilerifeh? Dva miliony!
To jsou zloději. A tak jsem zakázal před
ložiti mně účty, dokud by nebyly sníženy
na 800000 franků. Jsem obklopen ničemy
a nutkán bdíti dále ještě více nad svými
osobními výdaji.«

Obavu, aby nebyl okrádán svými do
davateli, vyslovil cfsař později opětovně.
Jednoho dne píše polisejnímu ministru:
»M. Calmelet a jakýsi Batáille, jakožto
architekt a čalouník, jsou v podezření, že
se srozuměli k záměru odporujícímu mým
zájmům a jsem dosti ochoten uvěřiti růs
ným zprávám, jež mue docházejí, když
uvážím, že předložili účet na jeden milion
sa výlohy v domě prince Eugena, který
upravili a kde jistě nevydali více než
200.000 franků.« Jindy opět píše ministru
spravedlnosti, aby rozkázal stíhati před
právem natěrače z Lyonu, který opatřil

a“ barvou tapety dodanépro Saintloud.
V příčině přehnaného vydání, daru fo

učiněného ofsařovnou, píše prinei Euge
novi: »Můj synu, císařovna dala darem
místokrálovně italské věnec z umělýeh
hortensií. Přeji si, abyste bez vědomí prig
ceznina dal tento věneo od apolehlivých
klenotníkův odhadnouti a mě o ceně zpra
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čí úplnou porážkou s poznáním, že bezmoc
nost naše je větší, než se tušilo.c<Wahle pro
hlašuje: »Každé historické, genetické zdů
vodnění ethiky, která má pro přítomnost míti
platnost, je věcí prohranou.« (A pak i u nás
v Čechách se volá, aby se zavedla do škol
morálka iilosofická, vědecká!!) Není prý
žádného pramene autoritativního pro moder
ní ethiku a proto není žádných povinností,
žádných ctností, žádné mravnosti, neboť to
Jsou Jen pojmy, jež mají smysl, předpokládá
me-li přikázání, jež byla oktrojována.« (Je
ikož však v české mládeži, odchované mo
derními filosofickými proudy. žádný oktroj
neplatil, dle toho zde také vyhlížeta morálka,
která znamenala bézuzdnost.) Žádný ethický
systém nemůže otřášti egoismem. >Sobce vy
vrátiti nelze.« Místo pravdy nabízí se nám
několik koketních prospektů, deklamací a
frázi. — Všechny cesty fihusofie a všechny
její kategorie jsou vyčerpány a každý nový
pokus mimo agnosticismu (poznání nevědouc
nosti) jest »nesmysiem«<. — »Dokonáno jest!
Tak opouštíme čarovnou horu filoosfie,Čaro
dějnické shromáždění pyšných, nesmyslných
1 „€

Ovšem úsudky Wahleovy jsou upřílišené,
příkré, ale stojí za úvahu.

Filosofický spisovatet H. O. Opitz r. 1915
sepsal dílo »Mein philosophisches Verměcht
nls an das Volk der Denker<. Praví tam. že
v moderní filosofii nenacházíme ani jediné
věty, která by byla došla obecného souhlasu.
Kant nazýval filosofii starověku »duchapiným
tlachem< a namáhal se všemožně, aby vybu
doval filosofii vědeckou, ale nepodař'lo se mu
to. Proti Kantovi bojovat Fichte, filosofie řde
alistů Fichte-Schelling-Hegel byla Paulsenovi
urážkou zdravého rozumu. Žádná filosofie
posud není vědou skutečnou. Opitz správně
upozorňuje, že Kantem nebyla dokázána ne
vědeckost veškeré metafysiky. Reformaci rf
kdo nemůže nazvati dflem filosofie. Stanovi
sko Lutherovo vůči filosofii jest krajně odmí

O
vjti, abych věděl, o kolik mě pánové oby
čejně okrádají.« Roku 1809 nařizuje hra
běti Darňovi: »Můj důri je pln zlořádů.
Je na čase, aby to skončilo. Vydal jsem
více než se mi hodí. Takovéto pokračování

domu. Domnívám se, že mnohé věci stá
vají se takto příliš nákladnými; zavedeto
ve všema pořádek.«

Přirozeně a logicky, je-li přesným při
ebnosu účtů, zajímá se o jakost dodaného
uboží s takovou znalostí, že by mu ji mohl
záviděti mnohý obchodník. +Chtěl. byche,
píše Durocovi, »roamnožiti ve svých palá
cích nábytek s vlněnými látkami z Beau
vais a Savomnerie, poněvadž jsou dobré
trvanlivosti; látky sametové a soukenné
trvají nějakou chvíli, nábytek s gobeliny
vydrží čtyřikráte déle.«

Jeho bdělost spočívá bez výjimky na
všem, buď že náhodou potkává čestnou
dámu císařovninu v ruce s knihou pradle

, přistupuje blíže, posuzuje účty, jejichž
obnosy nachází příliš vysokými a stěžuje
si na to Duroeovi. Aby si zajistil kontrolu
při rozdělování životních potřeb, usmyslí
si, aby služebníci odevzdávali lístky o spo
třebě. Přehlížeje účty a zastavuje se při
prvním nahodilém předmětě, na příklad
při cukru, počítá jeho spotřebu dle počtu
osob a shledává ji přiměřenou nebo upří
lišněnou. Rozmlouvá s generálním inten
dantem halíř za halířem o nákladu na
krmení svých koní.

tavé. Se vším důrazem Opitz protestuje proti
prohlášení pařížské university, že pravda fi
losofická i v theologické vědě musí býti
pravdou. Kdo rozháranost moderní filosofie
pozoruje nezaujatě, nemůže prý zazlívatl

moje filosofie.c
Malontoc filosofie byla jasně seznána již

krátce před příchodem Kristovým. Proto ta
ké poctiví myslitelé poklonili se vroucně Zje
vení, jakmile jim bylo evangelium zvěstová
no. Po dvou tisíciletích stejné zkušenosti, aby
Kristův Sion zářil v slávě ještě větší. A nyní
uvažme, jakým pozérstvím byty před vál
kou výzvy mělkých nedoukův a rafinovaných
demagogů: 2Jest potřebí žíti dle vědeckého
světového názoru. Rušíme z dogmat to, co
se nedá moderní filosofií udržeti. Inteligenti,
zbavte-se pout starokřesťanského| Zjevení,
protože moderní člověk musí pokračovat!«

ší. Kdyby některý středověký katolický f:lo
sof byl odsuzoval filosofii tak příkře, jak to
učinil nyní Wahle, byli by za to mrskání bi
číky uzlovatými i nynější katolíci. Že však
tak mluví universitní laik, následuje nápadné
mlčení a uvažování.

Aslat soudrem Evropy. Učený Číňan Ku
Hung-Ming vydal loni v Jeně knihu >O duchu
národa čínského a kde je východ z dnešní
války?« Zajímavo, že tento evropsky vzdě
laný Asiat nedal se oslepiti moderními hesly,
ale luští otázku světového názoru výhradně
se stanoviska náboženského. Učenec praví,
že křesťanství nedá se měřiti s konfuclani
smem; křesťanská vzdělanost prý je v kon
cích, mínf-li Evropa nadále žíti, musí se 0
brátiti k učení Konfuceovu. Již r. 1911 v o
branném spise Ku-Hung-Ming napsal, že pra
vá moudrost života byla objevena v Číně,
odkud v různých útvarech se dostala až do
Evropy. Co v Evropě jest pokládáno za ztr
nulost, úpadek a rozklad, to prý jest vlastně
ideálním stavem. Není potřebí pokroku tam.

O

Tatáž bdělost, tatáž přesnost jak na
vrcholu bezmezné hojnosti tak na ostrově
Plbě, kdé relativně omezen nařizuje velko
maršálku palácovému upravovati každého

sti, dodávaje výslovně, že každý lístek
salátu a každé zrnko hroznu má býti
anamenáno.

děl, jakých opatření užíti k jeho zabránění.
On si řídí sám soustavně výběr, cenu,
trvání obleků vo své šatně, ve které bude
mít: pět obleků vojenských po 360 fran
cích, jeden, dva obleky honební, jediný
oblek občanský, tento v ceně 200 franků.
Každý z těchto obleků má trvati tři roky.
O vše je postaráno v tomto seznamu, po

dání zdarma zašle.

Oddělení pro zboží.

kde už bylo dosaženo | ideálního ©vrcholu.
Když bylo ve státě čínském mnoho shnilého,
přišel Lao-Ce, který zavrhl falešnou vzděla
nost a hledal útulek v prostém životě, Kon
fuce zachránil vzdělanost tím, že vyrovnal
rozpor mez! rozumem a srdcem a naučil lidi
dobru; založil svou tisíciletou říši stálého po
koje a naučil Číňany, aby za svou čínskou zd
byli šťastni. :

Zajisté posudek cizího vzdělance velice
pozoruhodný. Ku-Hung-M:ng však jádro kře
sfanství buď studoval povrchně anebo jet
dle vnějších zjevů některé pokrokové sekty
— anebo pod pojem křesťanství shrnuje ny
nější kulturní stav Evropy vůbec. Tu právě
opravdový křesťan musí říci: co se tak ho
rečně vzpínalo k novým neznámým světlům
a světům, není a nebylo křesťanstvím, Ban
krot není přivozen křesťanstvím, nýbrž na

pokrokářstvím, před nímž katolicismus va
roval a dosud varuje. Snaha vymanit se z
prostředí Ježíšova zjevení cestou filosofickou
není naprosto úsilím křesťanským. Je-li pa
trna leckde v Evropě vyžilost, uznávají i ne
katolíci. že se tam zabředlo do bahna příliš
smělou emancipací od křesťanství. Nynf pak
se stále množí hlasy předních mystitelů, že
právě návrat ke skutečnému křesťanství při
nese obrození.

Ale nejzajímavější jsou slova čínského mu
drce o tak zv. ztrnulosti. | Právě katolictvu
moderní vzdělanci evropští vytýkali ztrnu
lost přímo vášnivě. A kdyby katolík promlu
vil o významu pokojného konservatismu tak
jako čínský mudřec, byl by mu odpovědí
nejifzlivější smích. Ale že pochvaluje ztrnulý
klid Číňan, již se jeho slova posuzují velice
vážně. Tvrdé zrnko pravdy ve chvále neru
šeného klidu čínského však jest přece. Jsme
stvoření proto, abychom neustále vyhledá
vali těžké problémy tam, kde září plný ias?
Jest úkolem pokolení f'dského, aby celá tisí
ciletí si rozráželo čela o neprostupnou zeď?
Vždyť naposledy po marných rozletech sami
přemodernisovaní filosofové uznávají: >Vše
cky různotvárné pokusy o obiev kamene lid
ské moudrosti ztroskotaly. Jsme na cestě za
ryzí pravdou filosofickou zrovna tam, kde
byli myslitelé doby Sokratovy a Caesarovy.«

letími prorokovalo zcela správně nezdar ta

konaný -——a ve všech významných bodech
ucelený, zaokrouhlený. Církev katolická.
která má ze všeho křesťanstva nejvíce vy
znavačů, svědčila vytrvale: »Ejhle vrchol ž'
votní moudrosti, která pokrokových oprav
nepotřebuje! Ejhle Životní názor, který se ho
dí pro všecky časy, pro veškeré národy. pro

čtyřem tuotům kapesníků, které budou
v užívání, a sice: jeden tucet na týden,

madrasových, majících trvati tři léta a
z nichž má se mu uchystati jeden každé
dva měsíce. A když oísař vše vypočeti,

zvlášť označil, jako nákup, počet a uSívání,

dání«: Nic nebude vydáno bea předoháze
jícího schválení Jeho Veličenstva.

A. V. Chodovický.
. .

Jestliže některé sekty pod falešným ští
tem pokroku snažily se náboženství degrado
vati na pouhou příkrasu střídavých, nestá
lých nápadů lidských, za to nemůže skutečná
křesťanská kultura. Tislciletá říše stálého
pokoie byla by ve světě křesťanském dale
ko útěšnější než ve ztrnulém, resignovaném

dy nevrážela vlna skepse za vlnou. A jak

ropě inteligenti nechali dogmata na pokoji.
kdyby nebyli znovu a znovu řešili sebevě
domě otázky, na které každý lidský důvtip
je slabý! Lidstvo nežije zde proto. aby ge
nerace za generací zoufala nad hubenými vý
sledky filosofie. Pátrání, marné hledání není



Hdský však žízní po jistotě; a tato jistota jest
v evangeliu. Náboženský konservatisnus v
křesťanství však osvědčuje zcela jiný život
než konfucianismus; nabádá mocně k tvoře
ní, k obětavé námaze, ostražitosti. Jestliže
však čínský učenec rozhodně přepíná pro
spěch myšlenkového klidu, ještě více evrop
ští demagogové přepínal význam neustálého
rozumování a pokroku civilisace, která, po
kud nebyla regulována Desaterem, vymstila
se naposledy hůře než zcela němá ztrnulost.

Židovská národnost v království polském
se Organisuje. Činí tak velice horlivě a dů
sledně, dokazujíc znova starou pravdu, že
židé jsou národem svérázným. Dle »Gazety
Polské« nacionalisté židovští hned po vy
Svobození Varšavy od ruských vojů vytvá
řeli rychle nové spolky a instituce. Stále hla
sitěji volali, aby byli v Polsku uznáni za
zvláštní národnost. Pro své požadavky ma
nifestovali a inanifestují každou chvíli v
městské radě varšavské a to i při takových
okolnostech, které se židů pranic netýkají.
Žargonový vWarszauer Tageblatt« žádá, aby
v novém polském státě byly zřízeny židov
ské školy žargonové, aby žargonu bylo při
znáno rovné právo v životě veřejném i stát
ním, jakož i kulturní samospráva ve smyslu
židovských žadatelů. Týmž směrem se berou
jiné listy žargonové. © Výsledek se již také
dostavil při městských volbách ve Varšavě,
v Lodži a Benzině. Polské obyvatelstvo ne
má ničeho proti tomu, aby Židům bylo do
přáno všech práv politických a občanských,
ale k požadavkům týkajícím se práv žargonu
staví se nepříznivě. Ovšem židovští naciona
listé nedávají se odstrašiti. Již projektovali
svůj >kulturní sjezd«<, věnovaný pěstování
kultury žargonové. Židovsko-nacionalistický
orgán »Moment« včekává, že výsledkem
slezdu bude rozšířena propaganda na venkov.

Toto hnutí jest zcela přirozené. Vždyť v
samé Varšavě, kde před válkou nescházelo
mnoho do jednoho milionu duší, byla židů
skoro polovina. Ale tato akce jest zároveň
důkladným poučením pro ty, kteří každou
chvíli chtěli »asimilovat« a předstírali, že ži
dé v různých státech snadno národně sply
nou s domácím obyvatelstvem. Byla to po
dívaná na vypjaté nacionalisty různých ná
rodů, kteří — snažili se připravovati o národ
nost a svéráz lid židovský! Nyní dává židov
stvo jasnou odpověď,

Hlavní kádr čtenářstva koiportovaných
krváků. Válka poučuje všestranně. Detektiv
ní, kriminalistické a krvavé romány .pocítily
úbytě jak pro veliké zdražení papíru tak pro
odchod velikých řad čtenářstva do fronty.
Cizí nakladatelství vysílala před válkou i do
českých zemí celé zástupy svých kolportérů,
kteří po domech roznášeli otravnou literatu
ru. V Německu byla záplava takových sen
sačních románků daleko větší než u nás; vy
ráběly se hlavně v Drážďanech, Štutgartě a
Berlíně přes všecky protesty vynikajících
karateliiv. Nyní však, když nastal náhlý od
liv, poznalo se zřetelně, kdo vlastně nejvíce
hltal dráždivou duševní stravu. Prozradilo
se, že byla zcela nesprávnou domněnka, jako
by se čtenářstvo rekrutovalo hlavně z řad
nezralé mládeže nebo z řad kuchařek a žen
dělnických. Naopak hlavní kádr čtenářstva
tvořili průmysloví dělníci středního | stáří.
Protože zrovna tito byli odvoláni z domovů
na vojenské působiště. kšeft náhle poklesl.—
Tu tedy vidíme, že časté honosné chlubení
vzdělavacími spolky a rychlým uvědoměním
vrstev organisovaných bývá často jen lesk
lým pozlátkem na prázdném ořechu. Vzdělá
ní, které není proniknuto silným citem mrav
ním a pocitem zodpovědnosti, znamená velice
chatrnou berlu na cestě života. Vůle i po u
vědomění tíhne spíše k příjemnému než k
prospěšnému. Zato však zbožné babičky ta
kových románů nečtou. Přirozený cit jejich
se proti literárnímu dráždidlu okamžitě bouří
i bez akademických výstrah. Mladý svět
však, který dle bombastických předpovědí
měl raziti zcela nové cesty k slunečnímu la
su, uvázl na pochodu v síti, která jest s'ce
pohodlná a příjemná. ale znamená zatemně
ní a zpátečnictví.

Proroctví madame de Thébes. Noviny
nejrůznější politické barvy s dežitou tváří

ka skončí v březnu nebo v září. V březnu
stihne Evropu inocný otřes. Nerozhodne-li
válku, bude konec v září. Mocný tohoto svě
ta pozbude při ton své velké říše. Smutný
osud stihne při tom jeho císařskou osobu.
Nevidím na jeho přilbě znamení vítězství.«
—.Kdo toto proroctví promyslí důkladně, se
zná, že může znamenati příliš mnoho — ane
bo skoro nic. Zatím jest faktem, že v březnu
mír nenastal. Ve válce nalézá se císařů ně
kolik. Francouzi se domnívali, že slova o
mocném tohoto světa se týkají císaře něme
ckého, takže výklad samého národa francouz
ského byl omylem a znamenal zmatek. Ona
prorokyně byla ve stycích velice přátel
ských se zednáři, kteří osnovali pád carismu
již dlouhý čas; možná tedy. že věděla více
než prostý lid, ale svou předtuchu oděla v
taková slova, aby se jim nerozumělo. Z pro
roctví dále nevysvítá, zdali mocný pozbude
říše zároveň s březnovým otřesem, protože

zařízeními. V největší blízkosti Zámku Miramaru
dal císař zastaviti azadíval se dlouho masvůjZá
mek, který italskými letci jem nepatruě byl So
škozen, Na zpáteční cestě kázal mocnář zastaviti
všude, kde byla velitelství a vojenské oddíly. Děti
mávaly vstříc pestrými praporečky, ma rychlo
Zhotovenými. | Cesta vedla do Postojné, kteroa
mocnář v noci opustil, aby pokračoval v bdělých
prácech a Inspekcích Zase ma místech jiných.

Domovlny válečníků. Mnozí z bojovníků,
zúčastnivších se světové války, kteří již ny
ní pro nezpůsobilost k další vojenské službě
byli propuštěni z vojenského svazku a vra
cejí se domů, jsou nuceni hledati si novou e
xistenci a řady jejich budou velmi rozmnože
ny, až se ukončí válka. Rovněž tak pozůstalí
Po zemřelých bojovnících musí, začasté nově
upravovati další svůj život. Všichni ti mají
právem nárok na podporu veřejnosti a ve

vše, aby byla s to uspokojiti řádně tento ná

povstání, takže by se da mluviti také o
skácení trůnu až v září. | Těch se skácelo

prorokovati, že snad ještě jeden vladař při
jde o svou moc. Zkrátka francouzské proro

možno dle něho hádati na smutný osud ca
rův, že madame mylný výklad předpovědi
Francouzům nebrala.

Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 168.

Vkladynaknížky, "08
Půjšky. .Úvěry osobal. -Zálohy.

Gokompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Jeho Veličenstvo na sočské fros

tě, Nejjasnější císař navštívil dno 10. t. m. zmovu
sočskou Irontu a zavítal! bez ohlášení nenadále |
do Terstu. Cesta císařova do Opčisy a jiných ob
ci byla provázena velikými ovacemi slovliaského
obyvatelstva. Cisař znovu a zmovu chválili mohut
né výkony vojska ve Irontě 1 veliké práce za
frontou. Přehlídka vojska byla svátkem pro české
bojovníky. kteří jásali vstříc svému nejvyššímu
velitell. Panovník propůjčil četná Vyznamenání.
V Opčlně prohlédi si Jeho Veličenstvo zotavovau
proraněnéanemocnévojíny.Kdyžserozšířila
v Terstu zvěst, že v jednom z automobilů vjížději
cích od Opčiny do přístavního města, přijel sám
císař, tvořily se bloučky obecenstva, které živě

|

|

založiti novou domácnost takovým způso
bem, aby byl zjednán bezpečný základ pro
jejich další existenci Ze snahy, splniti tento
vážný úkol, zrodila se ušlechtilá myšlenka
zřizovati domoviny válečníků, která se zá

reformu bytovou v království Českém po
kládá si za čest zváti k ustavující valné hro
madě »České zemské odbočky říšského sva
zu pro domoviny válečníků v Rakousku pro
král. České«, která se bude konati v neděli
dne 15. dubna v 10hod. dop. na Staroměstské
radnici v Praze, v síni č. 2. Podle schvále-
ných stanov mohou býti členy odbočky pou
ze korporace veřejného práva a jiné právm
cké osoby, které hodlají podporovati hnutí
pro domoviny válečníků z důvodů obecně
prospěšných. Členové vysílají do spolku své
zástupce, jeden člen nejvíce čtyři. Zástupci
ti musí býti od členů představenstvu písemně
oznámeni; jejich právo zástupčí trvá až do
jejich odvolání, net do zániku členství. Čle
nové jsou povinni zaplatiti za každého svého
zástupce buď roční příspěvek 20 K anebo
příspěvek jednou pro vždy 400 K. Osoby fy
sické mohou se přidružiti k odbočce jako
podporovatelé s ročním příspěvkem 10 K
aneb s příspěvkem jednou pro vždy 200 K.
Výbor odbočky skládá se z předsedy odboč
ky a 10 členů, volených valrou hromadou a
může se doplniti povoláním dalších zástupců
členů odbočky v počtu nejvíce 10.

Ze života ve vojenských útulnéch v poli. Na
čas jsem přidělen k c. a k. pěš. pluku č. 84. Je to
sice dolnorakouský (vídeňský) pluk, ale jsou v
něm i vojíni českomoravští české národnosti, ht- 
kož i vojíní národnosti vlašské. ©Mně jako loní
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tvořícího v pluku samostatný oddíl jeně byl prá
vě před rokem péčí samého divisionáře sestaven
z mužstva, dosud rozděleného u 4. a 84. pěš. plu
ku. Tito rekové Čechové dokázal; loňského roku
v nejtěčších bojích u Sopanova a Doročina, že
dovedou se tak srdnatě bíti za císaře a vlast ja
ko jejich druhové německé národnosti. Bylo to u
znáňo ode všech 1 nejvyšších představených. A
dosud se vyslovují všichni velitelé o tomto od
dilu co nejchvalněji. -- Bylo to 12. března t. r.
v Útulně »Císařské město Vídeň« (Soklatenheim
Kaiserstadt Wien) u 84. pluku. Je v samé frontě,
jen několik mirut vzdálena od nejpřednějších zá
kopů. Je to dřevěné, polokruhovité stavení ba
rákové. Kolkolem šumí mohutné borovice dávnou
svoji píseň —- s údivem naslouchajíce vážným 1
veselým zvukům hudby. zaznívající z prostorné
útulny, do níž se vejde na 200 mužů. — Dvanáctý
březen byl pro český oddí) slavnostním, výroč
ním dnem spojení veškerého mužstva české ná
rodnosti u pl. 4. a 84. V neděli 11. března měl
jsem tu pro veškeré — i okolní — mužstvo české
narodnosti slavné služby Boží s kázáním, aby
chom způsobem vpravdě křesťanským | oslavili
ročnici onoho památněho díla, které snad později
i válečné dějiny. dle zásluhy ocení. (Útulny vo
jenské slouží zároveň jako místnosti pro boho
služby.) Tak 12. března o 2. hod odp. začala
»národní« slavnost v Útulně. Přítomno bylo mno
ho důstojníků od pluku s velitelem v čele. Vojen
ská hudba o 16 mužích spustila vlastenecký po
chod. Poté ocenil velitel onoho oddílu význam to
ho dne a poděkoval všem činitelům, zvláště sa
mému původci oné šťastné myšlenky, svému di
vistonářovi. Mohutným »Sláva«, jež bylo třikráte
provoláno císaři Pánu, našemu nejmilostivějšímu
nejvyššímu vojevůdci Karlovi zakončil svou ve
Jevýznamnou řeč, načež jsme všichni s nadšením
zapěh rakouskcu hymnu. Hneď po ní i já jsem
řekl několík slov, zmíniv se hlavně o stbu věr
nosti přísahy, načež jsme s doprovodem hudby za
pěli »Kde domov můj?:. Panu divisionáři byl po
slán hollovací fonogram, na nějž pan divisionář
hned odpověděl, přeje hodnému mužstvu mnoho
zdaru | v tomto roce. Po tomto úředním zahájení
nastala v celé útulně nenucená zábava. Hudba
hrála, zvláštní komický kvartet, jehož představi
telé náležejí k nejpřednějším a osvědčeným bojov
níkům, obveseloval mysl vojínů, kteří aspoň. na
několik hodin střásají se sebe těžký vzduch níz
kých »dekuňků« a obětiplnou službu podzemních
»šteluňků« .. . Někteří píší svým drahým v dálné
otčině, jiní zase si něco čtou . . . a všichni čekají
s toužebnost! na »zvláštní číslo« dnešního progra
mu »svačina«: kousek vuřtu, houska, čaj a 5 ci
taret. Dnes to bylo tím slavnější, jelikož se našel
dobrodinec, jenž celý účet zá všechny zaplatil.
Přál bych vám viděti ony radostí zářící oči a 0
nen úsměv spokojenosti na všech těch osmahlých
tvářích našich udatných ochránců vlasti. kteří na
2—3 hodiny jsou v opravdové útulně, skýtalicí o
svěžení tělesné | duševní. A velká vděčnost za
létá odtud k samému Nejvyššímu vojevůdci, ci
saři a králi Karlovi, jenž ve své prozíravé otcov
ské lásce k mužstvu zřízení útulen na frontě na
poručil. © 5. hodině zahraje hudba ještě vlaste
mecký pochod, doprovázený hřímavou střelbou
naších i nepřátelských baterií a čacké mužstvo 0
pouští se svými důstojníky útuhru, aby se ode
bralo do svých blízkých zákopův a ma nejpřed
nější polní stráže a chránilo tak svým vlastním
tělem své ostatní druhy a své miláčky v otčině.
Kdybyste. milí čtenáři, zvláště vy majetnější, sa
mi viděli onu radost, sálající z tváří vašich kraja
nů zde na frontě, může-li se jim častěji poskyt
nouti nejen tato zasloužená zábava, nýbrž | bez
platná svačina, tu zajisté byste obětovah plnýma
rukama dárky svým krajanům na frontě. | Tak
mnohý zde má i penize, zač by si mohl koaptti,
ale přece | jeho potěší »dárek z lásky« z drahé
vlasti. — Jiného dne přichází zase mužstvo ná
rodnosti německé, zde nejvíce zastoupené, jindy
zase národnosti vlašské atd.. takže každý den od
poledne obyčejně od 2 do 4 hodin jest zdejší vo
jenská útulna naplněna vděčným! vojíny, obětují
cími se za svého mHlovaného císaře a krále Karla
a za svoji milenou vlast. Každé neděle pak dopo
ledne odbývají se v téže útutně bohoshižby. oby
čejně tři neb více po sobě: německy, česky, vlaš
sky a někdy též maďarsky. — A víte, mil čtenáři,
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práce přiděleny 2—Amuže. Zde je to polní kurát
Ottn Oramann, jenž neunavně pečuje nejen o bla

tulně »Císařské město Vídeň«. — Karel Kolísek,
c. a k. polní kurát, t. č. u pěš. pluku č. 84.

Píseň k ordei Páně

v čas války.
Přeložil Vladimír Hornof. Hudbu složil Fr. Bílek.
100 kusů textu 1 K 20 h. Nápěv s průvodem var

ban 80 h. Na skladě má

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,

Národohospodář. hlídka.
Z výročuí zprávy Živnostenské banky v

ny byly v cenných papírech, zejména v hod
notách ukládacích. V souvislosti s hojnějšími
obchody kontokorentními stoupl i výnos od
měn bankovních Naproti tomu doznaly další
citelné újmy obchody eskontní. Banka sů
častnila se na obou válečných půjčkách mi
nulého roku veimi účinnou akcí upisovací;
sama upsala po 15 milionech korun. Za při
spění banky bvla založena a sorganisována
sběrna českého učitelstva pro upisování V.
válečné půjčky. Veškerá práce banky pro
zdar půjček měla výsledky velice úspěšné.
Celková cifra úpisů všech dosavadních pěti
rakouských válečných půjček u banky této
činí více než půl miliardy korun. Velice u
spokojivých výsledků docílil opět rozvětve
ný komisionářský obchod cukrem, obchod

Rovněž velmi příznivé výsledky ©vykázalo
železářské oddělení centráty. Je tudíž umož
něna výplata vysokých dividend. Ústav vě
noval značnější obnosy k účelům dobročin
ným, zejména s ohledem na válečnou péči.
— Vklady na knížky a pokladní poukázky
31. prosince 1916 obnášely 148,412.413.23 K.
Na hotovosti na směnkách, na krátkodobých
pohledávkách a na hotovosti v cizí měně
bylo 222,960.249.68 K. Souhrn věřitelů obná
šel 305,781.140.70 K. Na zálohách na cenné
papíry, na vlastních cenných papírech a na
dlužnících v běžných účtech bylo celkem
329,217.183.06 K. — Celkový obrat ciferní
proti r. 1915 obnášel více o 4.620,848.922.80
K. Vkladů koncem r. 1916 bylo 148.412.413.23
K proti 125,888.055.54 K v r. 1915.

Loňského roku obnášely výtěžky: 1. Či
stý příjem úroků ze směnek, cenných papí
rů, záloh a běžných účtů po příslušných od
rážkách 8.929.601.55 K. 2. Výnosy obchodu

1. Pokladní hotovost
2, Dlužníci: 

Běžné účty . . 52280.412.41
Reportní účty ——.-. 9,250.848.76

Ihned splat. přebytky 3,500.026.80
Zálohy na účet V.

rak. vál. půjčky ©. 51,387.204.27
Zálohy na zboží a

pozemky v ko
misním prodeji

1,432.570.71

« 4917.649.33 121,336.141.57

3.Cennépapíry ©... . . .. 8,415.673.48
4.Směnky2.2 12.041.417.18
5. Devisy, valuty a mince.. . ... 182.575.55
6. Budovya pozemky... ... 2,007.287.41
7. Nábytek a zařízení —. .... ... 190.284.36

145,605.950.26

1. Úroky ze vkladů a reesk. směnek 4.875.131.59
2. Služné úřednictva . ...... „ 920.850.37
3. Daně a poplatky —. . . . 2. 354.267.43
4.Vydánísprávní-2 2 571.969.83
5, Odpisy na realitách, inventáři a

zařízení—. . -< < + 2. 111.757.59
6 Zkk -2 1,062.380.24

7,405.377.05

— Za uplynulé období docílila banka velmí do
brých výsledků. Tim. že četná odvětví zůstala
v klidu, hromadil se na peněžním trhu noumístě

bankovního, obstaravatelského, odměny atd.
6,011.519.33 K. Tedy úhrn zisků 14,941.120.68
K. -- Odrazí-li se služné, příbytečné a remu
nerace, jest r. 1916 čistý výtěžek 6,728.453.39
K. Připočte-li se přenos zůstatku zisku z r.
1915, jeví se obnos 7,283.718.73 K.

Lublaňská úvěrní banka v Lublaní zvyšuje
svůj akclový kapitál z K 800000.— na K
10,000.000 vydáním 5000 nových akcií em. 1917
po 400 K nom. hodnoty. Přednostní právo sub
skripění přísluší starým akcionářům v poměru 1
ke 4 starým akciím za kurs 430.—, kdežto nero
zebrané akcie přenechány budou | neakcionářům
při kursu 455.— za kus. Upisovací lhůta končí
dne 30. dubna t. r. Přihlášky přijímá Lublaňská
úvěsní banka v Lublani a Živnostenská banka v
Praze, jakož i všechny její filiálky, zejména též
Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové.
která na požádání mileráda pp. interesentům za
šle příslušný prospekt.

Moravská agrární a | průmyslová banka
konala dne 28. března t. r. v zasedací síni Země
dělské rady v Brně IX. řádnou valnou hromadu
za předsednictví Josefa hraběte ze Seilernů a
Aspangu. Valná hromada schválila výroční zprá
vu, kterou přednesl vrchní řiditel c. k. rada Fr.
Aschenbrenner, jakož i zprávu dozorčího výboru.
Nato byl schválen návrh správní rady na rozdě-
lení čistého zisku a usneseno, aby z čistého zisku:
K 1,062.380.24 použilo se 840.000 K na výplatu 6
proc. dividendy, K 53.119.01 přidělilo se reservní
mu fondu, 100.000 K pensijnímu fondu úřednictva.
K 50.238.02 na tantiemách správní radě, 3000 K
jako odměna dozorčímu výboru. Na nový účet
převedeno bylo K 16.023.21. — Ve smyslu tohoto
usnesení valné hronady vyplácí se počínaje 28.
březnem u všech pokladen banky na kupon č. 9
6 proc. čili 24 K. Při doplňovacích volbách zvole
ni do správní rady: Josef hrabě ze Sellernů a As
pangu, velkostatkář v Lešné u Vel. Lukova, prof.
Msgre dr. Fr. Bulla, předseda Ústřední jednoty
českých hospodářských společenstev úvěrních pro
Moravu a Slezsko, kom. rada Jindřich Klazar,
velkoprůmyslník ve Dvoře Králové m L., Josef
Mašek, vládní rada v Brně. Do dozorčího výboru
byli zvoleni: cís. rada Jan Máša, tajemník české
ho odboru zemědělské rady v Brně, Ant. Horá
ček, starosta v Křenovicích a cís. rada Rud Záli
ner, velkoobchodník v Brně. Ve valné hromadě
byla též podána zpréva o chystaném zvýšení ak
clového kapitálu, jež se již mezi dosavadním! ak
cionáři provádí. V ustavující schůzi správní ra
dy, jež se konala po valné hromadě, zvolení byli
opět: Josef hr. ze Seilernů a Aspangu předsedou,
c. rada Fugen Škarda. majitel fy. E. Škarda v
Brně prvním náměstkem předsedy a Ing. Jindřich
Rabas, c. k. stavební rada a podnikatel staveb v
Brně druhým náměstkem předsedy. — Ze zprávy
účetní a obchodní za rok 1916 vyjímáme:

1. Akciový kapitál
2. Reservní fondy:

Reservní fond . . 630.000.—
Pensljní fond .. 280.000.—
Zvláštní reservní fond

pro ztráty kursovní
při cenných papírech 140.000.—

, Věřitelé:

Vkladní knížky —. —.19,644.604.45

Vkladní a běžné účty 61,985.264.98
Splátky na úvěr V.

válečné půjčky

1,020.000.-—

A

. 47,758.940.34. 129,388.809.T1
4.Nevybranádividenda. . . .... 7.572—
5,Transitníúroky-< . . .. 127.188.25
6.Ziskza rok 1916... . 1,062.380.24

145.605.950.26

1916.

1. Přenos zisku z r. 1915 . 4.208.56

2. Úroky z běžných účtů, směnek a
cenných papírů . .- . . . -2 . 5,659.537.13

3. Výnosy obchodu bankov. obstar.
se zbožím a z obchodu pozemky . 1,741.631.36

7,405.377.05

velké zlevnění peněz. Ústav náš dle možnosti co
nejdéle zachovával svým stálým vkladatelům dří
vější sazby vkladové. Když však příliv peněz byl



Xlesl na nikdy před tím nebývalou míra a my
meměli možnosti nově nahromaděných peněz vý
kodně umístiti v dobrých podnicích průmyslových
a obchodních, byli jsme nucení částečně snížki ú
rokovou míru | z tsvalých vkladů. Přes to naše
stále veliké pokladní hotovosti a ma nepatrný ú
rok u spřízněných ústavů uložené přebytky vy
žádaly si oběti úrokové, takže výsledky z to
hoto titulu plynoucí zůstávaly za rokem 1915.
Proto snažili jsme se naléztl náhrady v jiných o
borech své "působnosti a podařilo se nám docílit
velmi dobrých výsledků jak v obchodě cennými
papíry, tak ř v obchodě se zbožím a v obchodě
vozemkovém. Vydání správní a shižné úřednictva
zvýšilo se následkem poměrů drahotních a potíží

lané k vykonávání vejenské služby. Značné stoup
nutí vykazuje účet daní a poplatků. Naše oddě
Jení a filiálky vesměs velmi dobře prospivaly a
přispěly k dobrým celkovým výsledkům banky.
Pozemková oddělení v centrále j ve filiálce v
Praze vyprodaly skoro veškeré do komise jim
svěřené objekty. Oddělení pro zboží účastnila se
v prvním semestru na importu z neutrální ciziny,
později měla čilé obchodní styky v Uhrách a po
kračovala ve vojenských dodávkách. Dřevařské
oddělení při flliálce v Kroměříži docílilo vehmi
dobrých výsledků a veškeré pily a závody tohoto
oddělení jsou úplně zaměstnány. Ze zásoby cen
ných papírů v bancí uvedených obnosem K
8,415.673.48 připadá K 1,26.417.50 na válečné
půjčky, K 4.985.727.62 na ostatní ukládací papiry
azástavní listy, 99.346 K na losy, K 1,944.996.44
na akcie a podíly, K 89.185.92 na úrok z- cenných
papků. V uplynulém řoce sůčastnil! jsme se snb
skripce IV. a V. rak. válečné půjčky. Prvnější
upsáno bylo u nás za 35,000.000 K, páté pak za
více než 55,500.000K. Vztahy k mlynářskému prů
myblu jsme značně utužili 2 ve spolka s Morav
skou eskontní bankou zřídili jsme Moravskou a
provisační platebnu, společnost s obmezeným ru
čením se základním kapitálem 1,000.000 K. Spo
lečnost slouží k onatřování úvěru pro obce a úřa
dy zásobovací. Podnikům námi firancovaným da
řňo se velmi dobře. Cukrovary v Němčicích. Kro
méěřířía Sokolnicích zvýšily ceny za dodanou fe
pu a docílily velmi dobtých výsledků. Cukrovár
Libňoves s. s o. r. bude ptatiti 10 proc. dividendu.
Akc.pivovar se slad. v Břeclav měl menší výstav
přva, mohl však přes to vypláceti Jako dříve 7
proc. dividendu. Mlýn a pila s. s o. r. v Bilovicích
bude platiti 12 proc. dividendu, tedy o 2 proc.
více než před rokem. Ostravské mlýny, společ
most s o. r. v Mor. Ostravě. ve svých mlýnech v
Přívoze a Střebovicích melou pro Válečný obitní
ústav. Při obou byly zřízeny okresní rozdělovny,
čímž se staly mlýny významným činitelem při
aprovisaci rozsáhlého uhelného revíru Moravsko
Ostravského. Dividenda činí 5 a půl procent V
průmyslu železářském dobře uplatňovaly se Mo
ravské ocelárny a železámy v Olomouci, které
zvýšily akclový kapitál na 2,000.000K a vyplácejí
5 prac. dividendu. Svoji akciovou účast na Frýd
lantské továrně na železné zboží prodal? jsme Ak
clové společností pro průmyst žetezářský +Fer
ram« ve Frýdlamě, která též spadá do okruhu
našich zájmů. »F'errum« vyplatí vyšší dividendu
(loni 7 proc.). »Minerva«, továrna šicích strojů,
akc. spol. v Opavě, docfita uspokojivých výsled
ků. Brněnská diskontní společnost v Brně zcela
dobře uplatňuje se ve svém oboru a docílila do
brého zisku. — Podařile se nám zbkkatt vliv na
První českou továrnu na orientálské cukrovinky
a čokoládu dř. A. Maršner na Král. Vinohradech,
kterou naše filiálka v Praze fmancuje hned od
svého vzniku. ( tento závod měl velmi příznivý
obchodní rok. Za rok 1915 placena byla dividenda
13 proc., za uplynulý rok bude o několik procent
zvýšena. | Společnost pro obchoď dobytkem v
Praze vyplácela 10 proc. dividendu. Činnost její
jest nyní obmezena moropolisací dobytka Jatečné
ho a chovného. | Společnost pro nákup a prodej
bramborů v Praze od 15. září minulého roku HH
kviduje, poněvadž její bývalý příděl bramborů
byl svěřen Válečnému obilnímu ústavu. Nově za
ložena byla při filiálce pražské »Selecta« společ
nost pro pěstování osiva a sádí s kapitálem K
250.000.—. K dosažení účele společnosti jsou na
Jaty tři dvory | panství | pyšelského. Moravsko
slezské konservové závody, s. s r. 0. v Dědicích,
zaměstnávají se ponejvíce výrobou rybích kon
serv, které se těší veliké oblibě konsumentů. Jsou
pověřeny též značnými přímými dodávkami pro
ministerstvo války. Za rok 1916vyplácely 5 a půl

proc. dividendu. Celkové výsledky „naší banky

24 uplynulý rok jsou tedy příznivé a umcžnily
platiti zvýšenou dividendu. Poněvadž řada vý
nosných obchodů v minulém race započatých do
bilanžní uzávěrky nemohla býti zrealisována, při
padá zisk z nich ve prospěch běžného roku a jsou
již nyní oprávněné naděje, že za rok 1913 docíte
no bude nejméně takových výsledků, jalté v roce
předešlém.

AAAAA44AA AAA
Královéhrádeckou bankovní jednotu

v Hradci Kralové doporudujeme 60 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedporujte pří kašdé příležitosti svůj vlastní podnik..
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Zprávymístní a zkraje.
Velikonoční svátky tentokrát uplynuly za o

kolností zcela mimořádných. O Vzkříšení nebylo
žádného osvětlení. Však by byla světla v oknech
zářila také do prázdného náměstí, jelikož počasí
bylo tak sibiřské, jakého na Bílou sobotu nepama
tujeme. Slavnost Vzkříšení vykonal z kaple sv.
Klimenta do kathedrály J. Exc. nejdp. biskup. Tkli- |
vě působílo, že i při tak drsném nečase v chrámu
se shromáždilo hojnost věřících. U Panny Marie
posvátné obřady vykonal vsdp. gener. vikář dr.
J. Soukup. Průvod po náměstí pří obou slavno
stech byl pro sníh a vichřici nemožný. Na hod
Boží sloužil pontifikální mši sv. s četnou asistencí
Jeho Biskupská Milost. Ke konci udělil apoštolské
požehnání, spojené s plnomocnými odpustky.
v Zbrolmnošc. u k. 18. pěš. pluku v Hradci Král.

C. a k. pěší pluk královéhradecký č. 18 zříditi dat
»Zbrojnoše«, jejž učiní přístupným ve všech okre
sích svého doplňovacího ©obvode. | Zatloukáním
hřebů do »Zbrojnoše« a věnováními k tomuto
zvláštnímu účelu má býti opatřen fonď k podpoře
vdov a sirotků no padlých udatných vojínech 18.
pěšího pluku. | Akce dojista sympatická, která,
doufáme, nalezne vřelého ohlasu všech vrstev o
byvatelstva českého severovýchodu. Počátek Její
učiněn v Hradci Králové, kdež péčí městské rady
vystaven lest »Zbrojnoš« ve výstavním sále prů
myslového musea a jest veřejně přístupným kač
dému od 10. do 24. dubna oď 9—12 hod. dopoledne
a od 3--6 hod. odp. Museinf sát jest k tomto ú
čelu velmí vkusně dekorován vavříny, zelení a
květinami, k nohám zbrojnoše položen jest vavří
nový věnec s nápisem na stužkách: »Slavným pa
dlým hrdinům c. a k. 18. pěšího pluku — Král.
věnné město Hradec Králové.« — Slavnostní za
hájení uspořádala městská rada v ponděli dne 9.
t. m. o 11. hod. dop. v musejním sále. K slavnosti
dostavili se: Jeho Exc. dr. J. Doubrava, | biskup
královéhradecký, s c. k. mfstodrž. radou J. Smut
ným, dále zástupcové zdejšího c. a k. staničního
velitelství a deputace všech důstojnických sborů
královéhradeckých, Jakož i deputace c. a k. pěš.
pluku č. 18 z České Lípy. Slavnosti sáčastníh se
dále zástupcové bisk. konsistoře, veškerých úřadů
královéhradeckých, soudních, finančních, poštov
ních a telegrafních. železničních, dále zástupcové
okresního výboru, městská rada, dále ředitelství
bisk. semináře, ředitelstva a členové sborů pro
fesorských a učitelských zdejších středních a od
borných škol, obecných a měšťanských škol, pe
něžních ústavů, odborných a charitativních spolků,
zástupcové obou odborů Červ. kříže, zástupcové
Stříbr. kříže, dámský odbor Obecné kuchyně,
zástupci průmyslových závodů a mnozí jlní. —
Slavnost zahájit starosta města. jenž v proslovu
svém poukázal k celé řadě slavných činů, jimiž
se domácí pluk v této válce vyznamenal, načež
uvítal přítomné hodnostáře a hosty jménem mě
sta. Nato Jeho Exc. dr. J. Doubrava, biskup krá
lovéhradecký, v krásné vlastenecké řeči vyložil
hluboký význam této ušlechtilé akce, jejímuž zda
ru na kone: vroucně požehnal. Nato nastalo za
tloukání hřebů se strany všech přítomných. —
»Zbrojnoš« jest vskutku uměleckým dílem J. Of
nera. profesora -odborné školy sklářské v Hajdě.|

poručili, aby >Zbrojnoše« s všemožným úsilím |
podporovala. i

Vyznamenání válečná v c. a k. 18. pěš. přuku
za statečné a velmi úspěšné chování se před ne- |
přítelem. Bronzovou zástužní medalhi na stuze vo
jenského záslnž. kříže obdržel poručík Jindřich
Falta z Hradce Králové a stříbrnou med. na stuze
voj. zást, kříže setník Adolf z Isakoviczů z Hrad- |
ce Králové. Dále vyznamenání bronzovou me-|
dařit: Lad. Adamíra z Černilova, Ant. Chmelař z

Kukien, Václav Doskoč'i z Roudnice, Fr. Cítě «
Bohárny, Jan Falta z Divce, Fr. Holeček ze Svob.
Dvorů, Josef Hejeman z Výravy, Kincl Josef ze
Stěžer, Kodytek Ludvík ze Střebše, Michálek Jan
z Bukoviny, Konft Josef z Neděliště, Laxa Fr. «
Hradce Králové, Lad. Neumann z Praž. Předně
stí, Ant. Podrazil z Bohárny, Lad. Pav'ík z Čer
nilova, Struna Pr. z Dohalic, Václav Tomášek ec
Sobětuše, Josef Veselka z Bělče, Václav Vachek
ze Slatiny a Alois Voborník z Plotišť. Stříbro
medaili I. tř. obdržel Klos Josef z Oujezda a stři
brnou medaili II. tf. Jan Kučera z Dobřenic, učí
tel Čeněk Paulus z Nechanic a Alols Voborník «
Plotišť. Železný zásl. kříž vydobyli si Josef Hx
vlíček z Lubna, Josef Novák z Nerošova, Fr. Sou
ček z kuklen a Josef Skákal z Hradce Králové. —
Dále vyznamenání byl: V pěchotě: V pluku 96.
desátník Václav Prokeš z Chlumu obdržel bron
zovou med. V pluku 75. svob. Josef Baloun z Čl
buze bronzovou med V 3. pluku obdrželi Čepek
Otokar z Probluze a Lumír Labský z ;Libčaa
bronzovou med. za udatné chování před nepříte
lem. -— V dělostřelectvu: V pluku 10. obdrčetí
bronzové med.: Jan Rychetský z Černilova, Jas.
Janoš z Březhradu, Čeněk Adamec ze Lhoty poď
Libčany, Fr. Frýdek z Nechanic a Ludvík Peché
nek tamtéž. Stříbrnou med. 2. tř. získal si Fr. Vo
koun z Třebechovic. Železným zásl křížem bytí
vyznamenání: Rud. Bartman z Heřmanic, Václav
Zítekz Voznice, Václav Veska ze Střebše, Jušng
Sakra z Kuklen, Josef Liška z Kratonoh a Jaw
Frýda z Mokrovous. Dále byli vyznamenání Nej
vyšší pochvalou madporučící Jindřich Fibingeor 6

Fránkl z Chlumu a praporčík Jiří Čerych z Ne
chanic obdrželi bronz. medaili. V plnku č. 16 vy
znamenán desátník Josef Očtz z Kuklen stříbrnoz
med. 2. tř. -- Ve sboru zdravotnickém: Prant.
Bednář z Plotišť bronz. medaili Červ. kříže —
V námořnictvu: Pospíšil Václav ze Slatiny želez
ný zásl. kříž. —-U jizdy: V ulánském pluku č. 2

koviny a Fabian Jan z Výravy vyznamenán
bronz. medailí,

Zvláštaího uznání dostalo se p. c. a k. eviden
čnímu asistentovi Josefu Udlínkovi, který vyko
nává horlivě a bystře úřad v nynější době velice
obtížný a zodpovědný. Byl mu totiž proptičer
zlatý záslužný kříž na stuze válečné medaile pro

udatnost.
Sproštění od služby domobramecké. C. a k.

ministerstvo války výnosem č. 45.000 odd. 10-1917
svolilo, že sproštění od služby domobranecké,
povolené ve smyslu výnosu c. k. ministerstva or
by č. 50.800 do 31. března 1917, nebo která. jestě 

k účelům zemědělským a lesnickým do této Ihůty
nebo do lhůty pozdější budou povolena, mohos
okresním | bejimanstvím dále býti prodloužena,
pakli jeví se toho nutná potřeba. Ohledně osob
sproštěných pro mlékárny, hospodářské korpora
ce, Svazy a aprovisační ústavy provede toto pro
dloužení c. k. ministerstvo orby. Ustanovení toto
platí pouze pro osoby mužstva. sproštěné ze zá
zemí od ústředních úřadů. © Pro ostatní případy
dlužno nechati dosavadní postup. Osoby od služby
domobranecké sproštěné obdrží tuto výhodu je
dině v zájmu veřejném, aby polnosti byty řádně
obdělány a vvhladovovací plán nepřátel zmařen.
Z té příčiny musí každý ochotně poskytnouti, co
Se na něm v zájmu veřejného zásobování poža
duje a musí bezpodmínečně dle pokynů obecního
úřadu vypomoci | těm, kteří konati musí službu
vojenskou a nemohou býti sproštěni, po případě,
kterým z ohledů vojenských dosud přiznané spro
štění nebude moci býti prodlouženo. | Kdo v té
příčině nevykoná plně svou povinnost, bude ne
prodleně dán voj. úřadům k disposici. — Purk
mistrovský úřad král. věn. města Hradce Král.
dne 5. dubna 1917.

Vyživovací příspěvky. Stále se vyskytnjící
případy podávání stížností a Žádostí na c. k. mi
nisterstva neb na místodržitelství a zemskou vy
živovací komisi svědčí o tom, že není obecenstvo
řádně obeznémeno s postupem v těchto záležito
stech. Obecenstvo se upozorňuje, že jedinou in
stancí rozhodující © nároku na vyživovací pří
spěvek jest okresní vyživovací komise, na niž tu
díž nutno adresovati všechna podání původní, ur
gence, dotazy a odvolání. Podání jinam zaslaná
jsou se značným opozděním okresní komisi postu

přihlášek a různých. dotazů, stížností atd. ztěžnie
jen. celou agendu takovým způsobem, že nelze
rychle všecka podání vyříditi a že bylo by ns
místě, kdyby. strany již několikrát zamftnuté no



4 případnou stížností na c. k. správní soudní dýfr
WeVídni se obrátit —Parkmistrovský úřad král.
věn. města říradce Králové, dne 5. dubna 1917.

> Strání kořínků hasivky obecné. Správa y9
pnství přejímá do konce dubna 1917 | nasbírané
ořínky hasivky obecné | (kapradí) k účel

krmení vepřů v každém množství a platí odě
Yzdateli za 100 kg zeminy prostých, dobře opra
sých a ná vzduchu sušených zdravých kořínků
basivkových cenu 15 X ze stanice přejímací (při

enších zásilkách Ž4 fraukované poštovní balíky).
přejímání jest poukázáno vojenské zásobní ska

šště v Hradci Králové. Zaplacení děje se na po
tvrzení příjmu, vydané přejímacím ústavem žá
Bobovacím a na kvitanci kolkovanou dle škály l.
JII. a sice od voj. skladiště zásobovacího v Jo

selově, Obecenstvo se. žádá, aby tuto důležitou
akci ze všech svých sil podporovalo.—Puš

mistrovský úřad král. věn. města HradceKrálové,dne 5. dubna 1917.

„— Osobní. Jeho Výsost arcivévoda Eugen je
moval vsdp. bisk. vlkáře J. Seidla, děkana v
tohlavech, c. k. konservátorem pro hejtmaná$ví

Dvůr Králové n. L. K významnému tomuto jmeno
vání srdečně gratulujeme.

Dar. Pan Jos. Katschner, maj. továrny na
výrobky vaječné a medové zde, daroval B0 K
oběcným a měsť. školám chlapeckým i dívčím na
obědy pro chudou mládež, začež ředitelství a
správy škol štědrému dárci vzdávají povinné
díky.

Česká Hhormosje uspořádá v našem městě
v neděli 22. t. m. v Klicperově divadle dva kon
certy. Odpolední vykazuje na pořadu Dvořákovu

symfonii Es. | Večerní koncert obsahuje cyklus
"Smetanovy symfonie »Má vlast«, jejíž nádhery,
sytostl a jímavosti kresby nelze nikdy náležitě
docenitl. Diriguje dr. Zemánek. Přirozeno, že o

oba koncerty, jež budou pro naše obecenstvo
po delší přestávce cjedinětým | požitkem svého
druhu, jeví se v nejširších kruzích značný zájem.
Předprodej převzalo laskavě knihkupectví p. Fr.
Píst. —- C.

"4 řádnávalná hromadaZáložny vHradci
Králové bude se odbývati tuto neděli 15. dubna o
2. hod. odp. v zasedací síni okresního zastupitel
stva s obvyklým programem.

Zakázané cesty. Dnešním dnem počínaje za
povídá se mimo dovolené cesty a chodníky na
hradby a pozemky pevnostní vůbec vstupovati,
trávu na nich šlapati aneb jinak poškozovati. —
Purkmistrovský úřad v Hradci Králové, dne 11.
dubna 1917.

Hledali se dělnice. Městská obec královéhra
decká zaměstná větší počet dělnic pro své ho
spodářství se zvýšeným denním platem. Dělnice
v hospodářství obeznalé hlaste se v obecním dvo
te u šafáře. Dělnice. které po celé obdobf v práct
setrvají, obdrží zvláštní premi. — Hospodářský;
úřad král. věn. města Hradce Králové, dne 11.
dubna 1917.

Záložna v Hradci Králové, Výkaz za měsíc
březen 1917. Stav vkladů počátkem měsíce K
2.540.476.60, během měsíce vloženo K 240.684.41,
vybráno K 240.267.52. stav koncem měsíce K
2,540.873.49. —. Stav půjček počátkem měsíce K :
1,989.986.47. během měsíce půjčeno K 65.330.35,:
splaceno K 224.065.60.

K 1,963.453.32.

husté kaši vihkého sněhu div že se lidé na samých
ulicích netopili. Labe stouplo jen nepatrně, znám
ka to, že se není již co obávati povodně z horské
ho sněhu. Zato potok Piletický, zesílený | vodou
hrnotcí se z věkošského katastru, náramně se v
sobotu a v neděli rozčílil. V jeho vodě se mohla
pohodlně schovati | velryba. Dravé proudy zví
sttovaly důkladně pobřežní brlohy krtkův a hra
bošů; v čokoládové vodě labské do značné dálky
byl patrný krabatý hřbet žintavého proudu po
točního. Silnice vedoucí do Malšovic ocitla se na
Bílou sobotu znovu pod vodou, jejíž hladina po
okolních lukách široce se prostírala. V pondělí,
kdy již sníh jen místy se udržoval, vodní proudy
rychle slábly. V úterý ráno při teplotě 6 stup. C.
padaly sněhové krupičky. Jasné dni se střídají s
tmrazfky. Tak v noci na čtvrtek byl mráz, ale v
poledne rtuť stoupla na 12 stup. C. Letos květy

stromech budou opravdu teprve v květnu.

. Šeznam ces za td trhu v Hraéci Králové

"B pl března 1917. 1 a jetelového semene 400Ó K, 1 kopa: póru 1.60—2 K, kapusty 12—36
K, 1 kg: petržele 1—1.40 K, cibule 1.80—2 K, drob
né zeleniny 0.80--1 K, mrkve 0.90—1 K, celere
090—1 K, česneku 6—8 K, 1 pětilitr jablek 3—4
K, 1 vejce 28—30 h, 1 pár podsvinčat 120—180 K.
1 kůzle 6—2%6K. — Přivezeno bylo: Jetelového se
mene 7 g. póru 17 kop, kapusty 8, petržele 132kg,
cibule 388, mrkve 70. celere 48, česneku 49, pod

svřočat 310 kusů a465 kůzlat.

Hvěztla pokoje
34 kázání k májové

hoslavenstvích Puma svatého.
NapsalAntonín Koška.

Cena brožovaného výtisku 180 K franko.

České drahokamy
wkoruně Královny

nebeské.
32rozjímání msjových ze života Čes

kých patronů.
SepsalFr. Kohout,

Cena brožovaného výtisku 5:10 K franko,

Obě velice cenné knihy na objednávku
obratem zaví!ů

Oružstevní knihkupectví
v Mradci Král. Adalbertinum.

Německý Brod. V krátké době šesti měsíců
potřetí již prokázali jsme poslední službu křesťan
ského milosrdenství nové oběti svého povolání.
Po boku ctihodných Šedých sester M. Žotie Cr
hákové a M. Kazimíry Sekyrkové uložili jsme dne
10. dubna na hřbitově sv. Vojtěcha k věčnému od
počinku tělesnou schránku zemřelé ct. Šedé se
stry M. Casiany Štěpánové. I ona při ošetřování
haličských uprchlíků nakazila se skvrnitým ty
fem a nebezpečné této nemoci podichla. Z lásky
k Spasiteli svému přinesla pro blaho bližního nej

teholního. Zajisté Ježiš Kristus, z lásky k němuž
opustila všecko a všecko obětovala tak ráda, splní
+ k této pokorné dceři sv. Františka Seraf. svá
slova:
pro mne, stokrát více vezme a životem věčným
vládnouti bude... Kdo ztratí Život pro mme,

| odměnou za všecky její práce a obětí a utrpeníJejí.

Uvěrní družstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijííná záznamy

na nové výhodné losy [Rakouského Červ.
| kříše a opatří i jiné cenné papíry.

500000006 3+010:6
Různé zprávy.

Neštěstí na Demall. Nedaleko stanice Teteny
na Dunaji srazil se dne 11. t. m. v noci parník
»Zrinyi« s vlečným parníkem »Viktorií«, na jehož
palubě bylo na 700 cestujících. »Zrynyi« byl po
škozen na přídi. V přední části lodi některé osoby
utonuly, jiné byly zraněny, Za nastavší paniky,
kdy cestující se hrnuli na záď, která se zvedla,
přijížděl parník »Wilhelm«, který zručnou zá
chrannou praci přijal na palubu 416 osob. Počet
všech zachráněných činí 635 osob. | kapitán »Vi
ktorie« se vším personálem účastnil se na záchra
ně“životů. Srážka prý byla zaviněna tím, že »Vl
ktoria« nebyla dostatečně osvětlena.

Krásný nový obraz akademického malíře Fr.
Dvořáka | pode jménem »Matička míru« vydala
právě ve skvělé barevné reprodukci Pražská
grafická »Unie«. Upozorňujeme na tento roztomi

zu 55 K.

Družina literární a umělecká v Olomouci vy
dá po svátcích pěknou knížku »Ratolest olivová«
s příspěvky svých členů. Viz insert!

BoPouch:Pouchova a okoli!

Ihned poblíže svých pozemků
(několik korců) na rok nebo dvě

a dobře pohnojím.

RUD. HACKER,
c. a k. lesmistr v Pouchově.

Sklomalba E.Škards, Brno, |
umělecký ústav prvého řádu,

hotovia dodává chrámová okna. V kaž
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
všoru do nejbohatší sklomalřy figurální,
hotovípravou vlašskou mosalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. « nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
————

| . 

O HBDUM-BU
v Hradci Král., dvoupatrový, rohový, pěk::), nový,

SE PROJÁ LEVNĚ.
Sluneční strana Čistý výnos 5'/,2/,, Task. dotazy

pod značkou »(Pro každého: do adm. t. I.

Veledůst:ojnémuduchovensísu
a stavným patroná:ním úřadům

dovoluje ai doporušiti
veškerů kostelní nádoby a
nážiní a to: monsirance,
kalichy, cibáře, ©nádobky,
aténky, pacifikály, svieng,
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujici. Staré předmety opra
vuje v původní inlenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
sasílá na ukázku franko bes

závaznosti koupě.
Věe se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů. madonck, křšků, prstýnku, náramků atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná

Staré zlato, stř.bro a drahokamy kupuje za mej
vyšší ceny

JAN STANEK,
pasíř a ciseleur

Praha I-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.

Phisežný znalec c. k. semského trestního roudu.

Polnosti a lu'a
mostek NovémuHradol Králové lešicí pro



p Kostelní T
paramenta

spolkové prapory,
elrkevní načipí, křížové eesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
odborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty,nákresynebeeníkysí |

Nejlevnější » nejbespečnější
pojištění pro připad úmrtí

a věna dítkám
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný šivno

stenský spolek

„Charitas“
v Hradci Král.

jeně, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své
oci,sa dobu svého trvání vyplatil na podporách

jiš na 100.000 koram, získav 784 členů. Jak

děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější jako pravé dobrodiní.
Spolek přijímámamše 1 žemy od 24 do 45

let. Příspěvek správní každoroční obnáší
2 K, sápisné jednou pro vědy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let JO K. Kašdý člen se za
vazuje,še splatí při úmrtí spolněčlena 2 H,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým příbuz
ným aneb účelu a osobám. ješ si člen písemným
prohlášením výboru za svého života označil.

Při polku trvá od r. 1911 odbor, jenž posky
tuje léž

medospělýmv demjejich sňatku, případně
w den dospělosti jejích, ameb také při
úmartí těek, kteří je o odboru věnného při
hlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik koran, kotik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze hlásí aš do stáří 18 let a dívkydo 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, jen
kdyň týž jest tělesně zdráv a nepřekročil 65. rok
věku svého. Zápismé 6 M je pro všeoky stejné,

rovněžpříspěvek pe 1 E vejj smíněných
případech povinné podpory. — Blišší v prospektu,jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adresa zní:

Spolek „Charitas“ v Mradei Kral.
Dr.František Heyl, Václav Jenšovský,

předseda. jednatel.

F —
RATOLEJSŤ
OLIVOVÁ
potěšná kniška
s příspěvky 36

vyjde
15. dubna

| 19T.
Brožovaná 2 K 60 h.

Vázaná s 2 orig. lepty (císař Karel a olsař
Fratišek Josef Í od K. 2. Wellnera 4 K.

ot ehm,1
oman om nám 1. |

———

ro vojáky i novojáky.atol. esk. spisovatelů,

a
Majitel

Na veškeré zástavy,
které až do konce měsíce února
1917 propadly, odbýváse (dlec.k.místo

dražba
vobec, zastavárná královéhradecké
v místnostechzastavárny)Vsobotu dne
21. dubna 19107.(Zašátek o 9.hod.ranní.)

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
předdrašhouve čtvrtek dne 19. dub
na 1917 do půl 1. hod. odpol pouze
u pokladny zastaváronské zúroko
vati neb vyplatiti. Nepredajíli se veškeré
zástavy, odbývati se bude giruhá draež
ba v sobotu dne 28. dubna 1917.

Každý, kdo se chce vyvarovat placení dra
žebních poplatků a sice z 1 korumy 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokuje lístky zástavní
do 7. dubna1917 V pátek před 'draž
bou a v den draždy se neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

000000000000000000009
Českoslovanská

záložna vPraze-il.,
Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem našincům 00
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména eměneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»jednoty záložen« v Praze.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož í tu- i cizozemskýeh.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skelské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Česhách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíee uznávacích refereneí a odporučení.
Obrázkové eenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a demesh, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 209,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy Aoslovné se vyprošuje.
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Jeho Veliženstvo císař otevřeně dává na
o útofi npřímmou torhu, aby říše co nej

Mívepožívala slastí míru. Vídeňský kardi
Marolkýskup dr. Dišíl odkísit prosedný Drů

vod do důmu sv. Šlěpána. V provolání čtla
$e slova: >Zde spojeni jsouce se svým milo
„uzným císařem a naší milovanou matkou
aemě císařovnou, vykonáme slavnostní slib,
še chceme postaviti ve Vídní mírový kostel,
Jestliže nám Bůh daruje ve své dobrotivosti
BRve svém milosrdenství čestný mír. Dne
15. L m. pak za přítomnosti nejjasnějších cí
safských manželů celebroval kardinál slavné
alužby Boží za přístuhy veřké duchovní as
dence; před obrazem Matky Boží byly ho
nánv modlitby za šťastné skončení války.
Bohoslužbám byli přítomní i jiní členové
vznešeného Habsburského domu a velmi čet
nf vysocí hodnostáři. S velikou vděčnosti
sleduje věrné obyvatelstvo této říše upřím
neu snahu ntocnářovu, aby anděl míru zamá
val co nejdříve útěšnou perutí. Vždyť samy
cal notability zvěstují světu, jak nepokrytě
Jeho Veličenstvo horuje pro brzké uzavře
ný míru.

Dne 13. t. m. ve schůzi městské vídeňské
rady učinil starosta dr. Weisskirchner rníro
vý projev, vyslovuje plný souhlas obyvatel
sta s mírovým návrhem ministra zahr. zá
lešitostí hr. Czernina. Ministr ve své odpo
vě prohlásil: »Hrozné drama světové vál
ky blíží se ke svému konci a tento konec
bade znamenati pro mocnářství čestný mír,
ježto národové Rakousko-Uherska v téměř
tříletém zápasu dokázali, že je nelze nikdy
přemoci a zničiti. Před jejich velikostí a si
fou bledne heroismus antiky.«

Ruská provisorní vláda prohlásila, že Ru
sko nemá v úmyslu ovládati jiné národy,
bráti jim jejich národní dědictví a obsaditi
násilně cizí území: dále že chce přivoditi
trvalý mír na základě práva národů, aby sa
my určovaly svůj osud. Nato hned prohlásila
vláda rakousko-uherská, že prozatímní vláda
ruská přeje si tedy dosáhnouti toho cíle, kte
rý je totožný s projevem hr. Czernina ze dne
13. března 1917. Tedy močno dospěti k do
hodě; smír se zdaří tím spíše, že Jeho Veli
čenstvo císař rakousko-uherský i císaf ně
mecký přejí si žíti v budoucnosti v míru a v
přátelství s ruským národem, který by bvl
ve svých vnitřních i zevnějších existenčních
podmínkách zajištěn a spokojen.

Německá vláda prohlásila rovněž, že ru
ská proklamace souhlasí ve svých nejpodstat

nějších bodech s několikráte ©opakovanými
manifešty německé říše. Centrální moci si

řejí, aby ruský lid vyšel ze zápasu poní
anebo ve svých životních podinínkách o

třesen. Nemaií žádného jiného přání, než žíti
Se spokojeným sousedem ve Svornosti a přá
telství.

Ke všemu se sděluje, že papež do všech
podrobností propracoval novou mírovou alt
ci, která má konečně uspíšiti konec bojů
prakticky. Ovšem — ozývají se s jiných
stran nové bolovné křiky; to však nás ne
musí mýliti v přesvědčení, že tentokráte mír
jest na pochodu zcela vážně, Každý se sto
krát rozmyslí dříve, než odmítne nabízenou
ruku vladařů mírumilovných; vždyť se tu je
dná o zodpovědnost dosahu obrovského.
Skutečně pronikají hřejivé záblesky mezi
mraky stále častěji a pronikavěji, takže brzy
slunce míru bude svítiti plným žárem.
m, ——
———

Průběh války.
Na západě. Bitva u Arrasu ve své

prudkosti sice ustala, přes to však dosud
skončena není; třeba se připravili na další
urputnější ofemsivy. Němci znamenají tu
úspěch ve smařených útocích nepřátel
ských a v jednom úspěšném výpadu. Po
slední zprávy znamenají vzplanutí nové
bitvy meziŠoisnenem a západní Remeší.
Po desetidenní dělostřelecké přípravě ne
slýchané prudkosti zahájili Francouzové
průlomový náraz na frontě Soupir—Be
theny, 40 km široké. Tento hlavní náraz
podporovali Prancouzové vedlejšími útoky
na severu mezi Oisou a Conde, v úseku
skoro 30 km širokém, a na jihu v Cham
pani, v úseku téměř 20 km širokém. —
Dne 18. dubna zhroutily se útučné vlny
nepřítelovy u Čraonne a v okolí. Nový
pokus o průl-m v Champani byl zachy
cen v německých opevněných postaveních.
Na aisneské frontě za nočního útoku na
byl nepřítel nějakého územního zisku u
Braye. Ohlašuje se nový francouzský útok
po obou stranách Craonnu a v Champani.

Na východě byla bitevní činnost cel
kem nepatrná. Na dráze Luck—Kovel byla
prudká ruská dělostřelba.

Na italské frontě byli italští letci vel
mi činní a v úseku fleiském vnikly ra
kouské hlídky do italských postavení.

0 míru. C. k. telegrafní korerpondenění
kancelář oznamuje, že rakousko-uherská

DEP. ADRESSA: ALBIBANKA
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wláda z prohlášení prozatímní ruské vlády

4*/, A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BE“

ze dne 11 dubna aeznala, že prozatímní
ruská vláda a rakousko-ušenjá vlada
stejně usilují o mír, čestný pro vbé strany.
A poněvadž Ruske není už nuceno boje
vati za svoji obranu a wvobudu, 100280
smedno nalézti cestu k dorozmměnů VSUJÉ
císař rakouský v s uhlasu s mocnáři 8 nim
spojenými chová přání žiti napříštěVru
a přátelstvís národem ruským. — Hnutí
pro mír mohutní především v Busku,
ačkoliv temní vláda chce získati výe Pro
pokračování ve válce. Přes to revyluční
Vojenská a dělnická rada prohlásil“ 20
nynější vláda nepožívá více důvěry Jdu,
že musí ustoupiti jiné, jejímž hlavP
úkolem bude navázati s neutrály úč?
vyjednávání o mír bez anekcí a válečného
odškodnění, na základě volného národního
vývoje všech národů. Revoluční výbor
dělnický prý i žádal, aby ministr zabra
ničních záležitostí Miljukov odstoupil. —
Vůdeové rakouských s00. demokratů ode
jeli do Berlína k poradám s předáky ace.
demokracie německé. Tím má býti usnad
pěna cesta k hovoru se zástupci socialistů
ruských, kterak by se nejsnáze došlo
k míru. — A kongres ruských odborových
sdružení vyslovil se rovněž pro odmítnutí
dobývačných cílů. — Německý tisk z říšo
píše, že dohoda s Ruskem stala se nejen
možnou, nýbrž jistou. Může se vyčkati až
do té chvíle, kdy ruský lid si věc roz
myslí. — Listy z Londýna vyslovují ná
bled, že Miljukov nyní i ve vládě ztrácí
oporu a že brzobude odstaven.

Politický přehled.
Císař a císařovna v Pešti. Jejich Ve

ličenstva přibyla dne 19. dubna do Pešti
a den nato odtud zase odjela,

Nový ministr vojenství v Rakousko
Uhersku generál pěchoty StěgerSteiner ze
Steinstetten narodil se r, 1861 v Berneggu
ve Štyrsku. Odstoupivší ministr Krobatin
jmenován armádním velitelem.

Poradu s českými politiky dr. Matu
dem, dr. Gollem a býv. ministrem dr.
Fiedlerem měl ministr dr. Baernreither za
poslední své návštěvy v Praze.

Projev Českého svazu. Předsednictvo
a parlamentní komise Českéhosvazu ra
dily se dne 18. a 14. t. m. za předsednictví
posl. Staňka. Český ovez žádá, aby i v ra
kouském soustátí myšlenky dem«kratisace,
parlamentarismu a ústavní revise va smě
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ra sobeurčení a potřeb národů byly řešeny
jako otázky nejžhavější a nejpalčivější.
Český svaz je přesvědčen, že činnost státu
povede pak k národnostní a sociální spra
vedinosti. K tomu je třeba, aby vláda, ná
rodnostně „plně mestranná, bez ohledu na
předpoklady jedné strany odhodlala se
otevříti cestu k činnosti v parlamentu.
Český „var uznávaje potřebu shody ná
rodů, jest oshotenučiniti pro ni Comožno
na půdě ústavní a vidí nejlepší záruku
její v umožnění spolupráce všech národů
ma velikých otázkách politických a hospo
dářských, které říši nastávají.

Německý národní svaz konal 12. dub
na.ve Vídní schůzi, jíž se súčastnili také
ministr obchodu dr. Urban a president
posl. sněmovny dr. Sylvestr. Ministr Urban
prohlásil, že vláda trvá na dosavadním
stanovisku v otázce říšské rady a jest od
hodlána svolati parlament; zároveň podal
různá vysvětlení o přípravách, které vláda
za tím účelem činí.

Svolání říšské rady. Dne 16. dubna
byl ministerský předseda hr. Clam-Martinic
přijat císařem ve zvláštním slyšení, po
něm následovala ministerská porada, v níž
usneseno svolati říšskou radu na polovinu
května, ale bez předchozích oktrojírek,
totiž bez oktrojovaného jednacího řádu,
bez oktrojovaného německého jazyka úřed
mího a bez oktrojovanóého krajského zaří
zemí pro království České, Většina ministrů
tedy rothodla, aby vzhledem k velikým
úkolům, jež nutno bude řešiti, parlament

mebyl žádnými jinými a zejména státo
právními otáskami předem jit zatížen a
žádnými násilnými opatřeními ve volném
roshodování svém a v příslušném právu
sebeurčení omezován. — »N. Fr. Presse«
při utroskotání německo-národního plánu
se táže, má-li býti ztracena také říšská
rada, kdyš « ohledů, souvisících s mírem,
jsou těžko proveditelná stará přání ně
meckého národa.

Demise měmec. mizistrů dr. Baern
reithera a dr. Urbana nastala následkem
rozhodnutí o svolání říšské rady bez před
ehovíhe oktrojování. Poněvadž tedy poža
davky některých německých skupin byly
zatím odsunuty, podali jmenovaní ministři
žádost za propuštěnou. Dosud moonář o žá
dosti jich nerozhodl.

Rozšíření volebního
Starosta vídeňský dr. Weoiskirohnerna
dotaz soc. demokratioký prohlásil ve schůzi
obecního zastupitelstva vídeňského, že se
nikterak neuzavírá náhledu, že jest příka
zem povinnosti, vyhraditi všem těm, kdož
v nynější válce osvědčili takové hrdinství,
silnější vliv na městskou správu a vybu
dovati volební právo ma širším základě.
O této otázce už prý má před delším ča
sem nařízeno magistrát uvažovati, při čemž
též dlužno pojednati o otázce volebního
práva žen. Zřízen zvláštní výbor ze z
stupců všech stran, aby se usnesl na no
vém uspořádání obecního zřízení a obeo
ního volebního práva.

Situace v Uhrách. Žádostem oposice,
aby so na uherském sněmu mohla vyslo
vití o otázkách vnější politiky vůbee, aby

právo volební bylo rozšířeno a aby ci sněm
důrasněji všímal otásek míru a války —
nebylo vyhověno. Proto oposice vyvolala
ve sněmovně bouřlivé výstupy a tak posl.
sněmovna 12. t. ma.odročena a s ní i sně
movna panská. Oposice ovšem ami mymí
nelení, svolává schůze, agituje pro vše
obeené volební právo, pro odstranění my
nější vlády. A vůdcové oposice s mejvyš
ším povolením uveřejnili v časopisech
sdělení, že snahy © koncentrační kabinet
v Uhrách nejsou proti mysli koruny. Mi
nisterský předseda hr. Tisza vytýká to pak
vůdcům aposice a tvrdí, že jest neústavní
dovolávat se soukremého mínění králova.

Ruskárevoluce. Dosudneníjo jakse věci v Rusku dále utváří. Nej
šími činiteli jsou tam nypí: výkonný vý
bor dumy, prozatímní vláda, vojenský ko
mitét, kontrolní výbor dělníků a vojáků a
konečně svaz sedláků. Tito činitelé zápasí
teď o uplatnění svého vlivu ma poli ústav
mím, politickém a sociálním.

Rozmanitosti.
Švýcarské ledovce, které po dvě století

se zmenšovaly, v posledních letech opět
mohutní, takie nabývají vůčihledě jinýeh
tvarů. Někteří z toho zjevu vyvozují, že
se blíží pro Evropu zase doba ledová; ale
dokončení toho procesu by ovšem vyžado
valo dobu několika století. — Nedělní
»Pragor Tagblatt« přinesl inzert: Asi 4000
kilo zkaženého uherského salámu, pro po
třebu lidskou nevhodného, použitelného
pouze průmyslově nebo jako krmiva, prodá
8e ©o nejlevněji. Bližší sdělí Geza Piek,
Praha.« Hned každému čtenáři napadne,
proč pan Pick neprodával aspoň u dva
měsíce dříve, kdy salám ještě zkažen nebyl.
Byl by utržil jisté znamenitý peníz. Vědělo

1. dubna zemřel v Lověicích u věku 95
let Fr, Balát, který bojoval řadu lot v Italii
ve vojsku Radeckého. — V Praze nastou

ilo službu 98 nových konduktérek. —
New Yorku i přes dvě stě černochů

stalo se za nymějšího světového zápolení
milionáři. Tito noví bohatei mají vesměs
bílé slušebniotvo, protože by prý elužebníci
černí žádali zrovnoprávnění se svým
stvem a nezvykli by si na uotivé chování.
— Katolický rolnický spolek v Dolních
Rakousloh čítá nyní 76.000 členů. V kance
láři jest zvláštní odborné oddělení pro vo
jenské záležitosti, což ovšem členstvu velice
prospívá. Za války přibylo spolku 2.600
členů. — 28 mladých Němců v Chile
v prosinci roku minulého najalo trojstěžní
bárku, aby mohli pomocisvé vlasti. Pluli
velioco opatrně k Shetlandským ostrovům,
vyhnuli se obratně lodím anglickým. Ko
nečně se dostali šťastně do Norska, odkud
v minulých dnech přibyli k břehům ně
meckým. — V Mor. Ostravě zatčen b
18letý hoch Em. Dědek, protože vrazil nůž
až po střenku do těla Ižletému ohlapci. —
Chystá se úřední nařízení, dle něhož každý,
kdo hodlá vstoupiti v stav manželský (snou
beneo a snoubenka), musí předložiti vysvěd
čení o svém zdravotním stavu. — Veřejné

přelíčení se dr. V. Adlerem, vrahem min.
ředsedy hr. Stůrgkha, bude konáno vo
fdni před výjimečným senátem v příštím

měsíci. ojenský referát magistrátu
pedťekého vyžádal si seznam všech lichvá
řů, kteří byli nejméně dvakrát odsouzeni
pro přemršťování cen. Lichváři budou po
stavení před komisi a přibrání k vojen
ské službě. — V Uhrách byio napočteno
2,019.641 Slováků. Ačkoli jest volebních
okresů s obyvatelstvem většinou sloven
ským 56, jsou v parlamentě jen dva zlo
venští poslanci. Do obecných škol chodí
246.107 slovenských dětí, ale z těch pouze
18812 do škol slovenských. — Na Uhersko
Hradišťsku.v minulých dnech došlo k tak
velkým záplavám, že byl i veliký díl re
gulace zcela zničen. —. V obecním zastu
pitelstvu vídeňském vrchní kurátor. čl.
Steiner sdělil, že ústředna kávová vydělala
87,224.000 K a že i ostatní ústředny —zej
ména obuvní a kožová — měly výdělky

Zamenhof zemřel ve Varšavě. — Za nosiče
na balkánském poloostrově najala býitská
vláda v Šantungu 200.000 Číňanů; v té
příčině uzarřena s čínskou vládou smlouva
jiš v únoru. — Profesor na německé reálce
v Kroměřížidr. Karpe překládá do němčiny
básně Erbenovy, Nerudovy a Vrchlického.
— Dle statistiky, vydané statistickou ú
střední komisí ve Vídni, bylo dle sčítání
s 31. prosince 1910 v Rakousku z 28,570.800
obyvatel 4675.608 majitelů půdy, z toho
na Moravě 516.035 a ve Slezsku 90.271.
— »Nár. Listy« dne 15. t m. píší, še ně
kteří sociologové »chtějí savésti chov lidi
tak, jako se zavádí chov králíků a vopřů«,
zapomínajíce na veškeren duchovní vývoj
lidstva. Ve Vídni totiž ženský lékař dr.
Oskar Bůrger navrhl, aby zcela chudí
mladí lidé se Ženili se staršími ženami,
jichž příjmy stačí pro domácnost; tak by
dostal stát nejen nové zdravé pokolení, ale
dostal by hodně mužů, protože prý z tako
vého manželství vzejde vždy více synů.
Ženy prý jsou povinny nyní se starati
zvýšenou měrou nejen o příští goneraci, ale
také o to, aby tato generace byla silná a
hodně se rormnožovala. — Tedy hotový »ra
cionelní chov lidí«. Co záleží materialistic
kým spekulsatům ne přirozené náklonnosti
dvou mladých lidí, kterou jest podmíněna
manželská svornost, radost za rodinného
krbu a láska k dětem? Dobře >Nár. L.«
dodávají: »Zkrátka: chov dvounohých zvířat
bez ohledu na všechny kulturní tradicel« —
Moderní chirurgie dělá divy. Ve vojenské
nemocnici londýnské dr. Gardiner vyňal roz
tříštěnou ruku mladého důstojníka z kloubu,
zbavil ji tříseka zasadil ji znovu do kloubu,
se kterým po delším časo ruka srostla tak,
že jí důstojník může vládnouti tak, jako
před zraněním; rozdil jest jen v tom, že
ruka jest 05 om kratší. Důstojník jest opět
na západní frontě. — Na peronu nádraží
všetatského tři ženy chovaly nemluvňata,
mazlily se s nimi, strkaly jim do pusinek
oumly. Počínaly si však velice nápadně;
bylo také zvláštní, že obličeje dětí byly
pořád v šátoích.Četnický strážmistr Lžičař
pozorně ženy obešel a pak pod dátky nalezi
misto nemluvňat — pořádné tři pytle mouky,



které dopraveny i s ženami na obeení úřad.
+= V Anglii zřizují se hromadné stravovny.
—-V Resku složena nová bymna na způsob
maracillaisy; nemluví se v ní ani o panov
níku ani presidentovi,- ale pouze o ná
rodu, svobodném Rusku a demokratické
vládě. — Francouzskému vojenskému lékaři
Terrinovi se podařilo vyrobiti seram proti
tuberkulose, Ovšem nesmí se jásati předčas
ně; Terrinovy zprávy zatím jsou předloženy
k přeskoumání ve státním podsekretariátu

o zdravotnictví. — Ve skladištích firmy
Reinioghausovy ve Štýrském Hradci zkazilo
ee zeela tisíc centů zelí, ktaré bylo nutno vy
vésti na pole jako mrvu. — Balkánský
rychlovlak č. 208, který po 2. hod. v noci
jel dne 17. t. m. mezi Brandýsem a Ustím
m Orl,u nehodu na mostě přepínají
elm Orlici. Ježto byl násep mostu přívalem
vody podemlet, vyjely osobní vozy z kolejí,
lak se přetrhl vo tří části a poslední
se ařítil s náspu. Zranění byli čtyři pasažéři

aJaden železniční zřízenec. Namísto neštěstípřibyl pomocný vlak z Choeně. — V Bosně
aapadlo mnoho červeného písku. Shledalo
se, že tak daleko byl zavát drobný písek
až ze Sahary volice prudkým větrem. —
Velice památným dnem pro českou menšinu
dolnorakouskou jest 21. duben. V ten dem
r. 1872 byl založen ve Vídni spolek pro
zařizování a vydržování českých škol,
jemuž bylo dáno jméno »Komenský«. Nechť

věrní ové vzpomenou vřele jubilea
toho spolku a zašlou vzpomínkový dar!
Nynější adresa opolku »Komenský« jest:
Vídeň II, 1, Můnzgasse A. — Nymívy
pátráno, že pražský Goldberger, který pro
dával maso z koňských zdechlin, měl filiálku
ve Vršovicích. Od Goldbergera mršiny
kupoval obchodník hadry K. Kejha a pro
dával maso vršovickému obyvatelstvu ke
všemu hodně draho. Však takovou potravu
řada konsumentů odstonala. Kejha dopraven
do vyšetřovací vazby. — Zasloužilý učeneo
dr. Antonín Podlaha jmenován členem zem
ské školní rady. — Nyní nalézá se ve
Škodových závodech plzeňských 34.000
dělníků.

Záložna v Hradoi Král,
Janské náměstí č. 168.

Půjčky. - Úvěryosobní. - Zálohy.Gskomptúčtůasměnek.
Volné listy.

Rozvášlivosti jest třeba! »Národní
Listy« před někelika týdny vyčetly poslanci
Ševěíkovi, še v moravském »Ilasu« ruší
národní svormost a upozornily dra Hruba
sa, še takovým způsobem podvrací 60 jed
nota, k níš se všecky stavy české zavá
zaly. Dne 81. března »Národní Listy« vytkly
tutéš věe zase. Protože čioy jedmotlivee
nikomu se tak oebotně nepřičítají jako všem
českým katolíkům erganisovaným i neor
ganisovaným, uvádíme notu »Národních
Listů« doslovně:

»Klerikální otravovaš studní. Klerikální
poslanec moravský P. V. Ševčík, jehož
články už před časem daly >Nár. Listům«
podnět k protestu a výzvě dra Hrubana,

-eby zakročil proti nediaciplinovanému členu
své strany, pokračuje nesmarně v oHlase«
ve svých rozkladných článcích a útocích
mnapokrokové strany, které dokomee ne
váhá denuncovati na vyšší místa. Ovšem,
dokládá, že prý klerikální strana mejen va
rovala před nerozvážnými činy, nýbrš. »vy
oflala své zástupce manejvyšší kompetentní
místa ve státě, k rozhodujícím osobnostem
a k nejvyšším vojenským a státním úřa
dům, aby máred jako národ od křivého o
nočování očistili« Pomněvaděvšak si P. V.
Ševčík zaútočil také na »Český Sveze a
»Národní Výbore, považuje sociálně demo
kratická »Rovnoste za sveu povinnost dů
razně upozorniti katolicko-národní stranu,
aby se vypořádala s podobnými extrava.

: gancemí svého orgánu, ale — praví list —
jest také věcí »Českého Svazu a jeho stí,

- jak omse vypořádá se zdvořilostmaitohoto

druhu, mířenými s průhlednou tendenef
ne otranu.c

akkoli hledisko »Obnovy« bylo již ne

jednou zřetelně vysloveno, přece jen nevábáme jménem katoliského lidu v Čechách
promluviti opětně. Mimo povinnou věrnost
ke státu jsme Čechy, a správného vlaste
neství zastáváme se tím více, čím více
jsme přesvěděení,že práva národnosti naší
se jí s prospěchy samostatné a silné
říše. Protože ty které němeské strany do
máhají se státní němčiny a parcelace krá
levství Českého a protoše medbajíce spra
vedinosti a vážných napomenutí doby,nad
práví svému podčiniti chtějí slovanské ná
rody v Rakousku, sestoupily se české po
litiské strany ve »Svaz« za účelem bdělé
a pohotové obrany proti všem záludům a
zneužívané politické moci. Čeští katolíei
jako upřímní synové své vlasti a národa u
vítali »Svaz« radostně a přijali ochotně po
Vinnosti, které jim smlouva ukládá a mesi
kterými na prvém místě jest bezvýminečná
svornost.

Vznikly-li články ve sHlasuc s trpkých
vzpomínek na divoké volební sápasy, pak
zjišťujeme, že katolíci v Čechách strádali
také. Nieméné však kdo mnoho zkouší, učí
ce sobekásní a musí mnoho zapomínati
sojména v dobách, v nichž běží o budoue
nost národa. My v přítomných událostech
nevidíme pořad skutečností, z michž snad
jedaa potírána jest druhou, nýbrš spatřu
jeme v nich souvislost, která se projeví
také svými účiny, jež jest na zřeteli míti
i českým katolíkům, kteří přece nemíní
s vlasti se vystěhovati, a taktéž kněžstvo
svůj náboženský apoštolát ehce i na dále
vykonávati ve svém národě. Nezavrtávajíce
se tedy do svých nejbližších zájmův a
ehvilkových starostí, zbystřujeme prozíra
vost, abychom připraveni byli na všechny
poválečné směny a abychom na této cestě
60 do národní svornosti nebyli překonámi
sociálními demokraty. Kdo čteš, rosurněj!

Mlavnické síte. »Svatý Otes přijal
krásný holdovací list, na kteróm se kon
ference usmesla«. Správně: přijal list, o
němž konference se usnesla. Mnozí novi
náři stále rozdílu těchto předložek meznají,
ačkoli se o nich 00 chvíle hovoří. »Obrovský
žár žášti, která zachvátila ..« Podstatného
Ženskéhozášť nemáme, než jen záští.
»Vahledem na cíl, který sleduje zmíněná
konference ...« Vazba tato jest jazyku ma
Šemu cizí, protože známe jen sloveso násle
dovati, které se sera ovšem nehodí. Pisa
tel měl tedy říci: Vzhledem na eíl, který
na mysli měla zmíněná konference. »Ne
boť pak bude míti jistě nejvyšší význam,

Správně: aby působiti všem silám..
Dáti s infinitivem znamená vůli, aby se
měco stalo, podmět něso chce, o něco usi
luje, na příklad: dám si ušiti šaty; ne

afrárně by tedy bylo: nechám si ušiti šaty.odati s iofinitivem znamená, že pod
mět vědomě činí odpor a překáží, na pří
klad: nedára nás pomlouvati.Nechám
s infinitivem znamená, še podmětu jest
děj lhostejný, še se o měj nestará a jemu
nepřekáší, na příklad: nechal jsem to tak.
Kde opisné německé sloveso nechati (lassen)
vytvořilo nečeská úsloví, dlužno je nabra
sovati správnými. Na př.: meshal ho po
zdravovati; správně: vzkázal ho pozdravo
vati, nech si říci, dej vi říci, nechte mě
domluviti, dovolte, ať domluvím. Takových
nečeských úsloví jest nemálo, a proto ne
zbývá, než je dobře sezmati a naučiti se
správným. »Aby mír nezůstal státi na půli
cesty.« Tady jest si zapamatovati teto: Půl
a čtvrt, jsou-li v nominativě a v akusa
tivě, mabývají moci podstatného jména a
pojí se s genitivem, na příklad: čtvrt litru,
půl boehníka. V ostatních pádech uzpů
sobuje se genitiv příslušnému pádu těchto
substantiv, a čtvrt a půl se neskloňují,
jako: v půl cestě se zastavil, v čtvrt ho
dině přišel, půl hodinou se opozdil. Novi
náři bylo tedy napsati: Aby se mír na půl
cestě nezastavil. Hospodářský rádee na do
tas odpověděl: »Aby se koza dobře oko
tila..« Kozu proměnil v kočku. Koza se

okoszila, kočka se okotila, kráva se ote
lila, prasnice se oprasila..

Princ Eugen. Přešetná místa nynějších
bojů mají svou historii a miníme-li kráteo
vypravovati o slavném vojevůdci rakous
kém, prineiEugenovi, vzpomínáme, še jeho
otes byl hrabětem ze Soissonsu, kteréž
město v zápasech německé a francouzské
armády tak časte bylo již vyslovováno.

Princi Bugenevi dostalo se nejpečlivěj
šího vychování. Úmyslem rodičů jeho bylo,
aby se stal knězem a z této přípravy pošlo,
že již v sedmém roce věku avého byl ma
jetníkem dvou opatství v Piemontu, z kte
róhož důvodu nazývaly ho malým abbem.
Kromě povinného vyučování, jež při něm
vykonávali vybraní učitelé, prine Eugen
muoho a horlivě čítal. Mezi knihami jeho
by také spisy obsahu vojenského, kteté

podněcovaly jeho obraznost, jed nejradějitíhla ku představám bitev a oblehání měst.
Tím v duši jeho uarál úmysl, státi se vo
jínem a po smrti otcově pravéhoemýšlení
svého již netajil. Přišla chvíle, kdy nabyv
samostatnosti, poprosil o slyšení u krále
Ludvíka XIV. a kdy mabíd! se službami
svými francouzské armádě. Král však k
žádosti jeho mesvolil. Prino Eugen však
umínil si obrátiti se jimam, a příležitost
k temu se naskytla, když sultán Muhumed
IV. r. 1688 vyhlásil válku císaři němese
kému.

Turecké vojsko zaplavilo Uhry a valilo
se k Vídni. Se všeeh stran hlásili se křes
fanští dobrovolníci a mezi mimi také primo
Eugen, jenž s několika francouzskými
šlechtiei přibyl do Vídně na počátku léta.
Byv císařem přijat do vojska, odebral se
hned k armádě, v níž sloužil jako dobro
volaík. Ve známé bitvě u Vídně, kde Turei
byli na hlavu poraženi, tak se vyznarne
nal, že ho císař jmenoval majetníkem Kuíf
steinského pluku. To byl počátek jeho vo
jenských hodností, v nichž svojí vůdeov
skou schopností tak postupoval, že za deset
roků povýšen byl na polního maršála.

Kara Mustafa,jenž po rozličnýeh pře
vratech dosáhl v Turecku trůnu, nemínil
upustiti od výbojů, které v Rakousku jeho
předehůdeové činili; nemaje náležitých
schopností, vyvolil si za rádce hraběte TO
kolyho. Proti tureeké armádě r. 1697 po
slán byl prine Eugen, jenž setkal se s ne
přítelem u Zenty a mnohem s menšími
silami způsobil mu hrosnou porášku. 20.000
nepřátel padlo, přes 10.000 utopilo se jieh
v řese, mnozí pašové a mezi nimi veliký
vezír nalezeni byli mrtví na valech opev
něného svého tábora, a Kara Mustafa za
ohránil se útěkem. Velikost vítězství u
Zenty osnačena byla kořistí. na ten čas
věru překvapující. Mimo tisíce skotu do
stalo se vítězům 100 děl, 60 hrubých hmož
dířův a válešné turecké pokladny.

Sultán na ovém útěku zastavil se v Te
mešváru, kdež však dlouho nepobyv, pro
strach z prinee Eugena spěchal do Běle
bradu. Rakouský vůdce nabyv ještě někte
rých úspěchů v Bosně, protože blížil se
již podaim, zavedl své pluky do zimního
tábora a sám odcestoval do Vídně, kdež
uvítán byl s velikým jásotem lidu. Císař
Leopold I. přijal ho však velmi upjatě,
čehož příčina vězela v rozkazu, jejš prine
Eugen dostal právě u Zenty a v němž
byle mu panovníkem nařizováno, aby se
do bitvy nepouštěl. Prine Eugen dostav
rozkaz ocitl se ve velikých nesnázích, ne
boť armáda rakouská již bitevně postupe
vala proti nepříteli a byla by se vydala
ve vážné nebezpečenatví, kdyby se byla dala
ma ústup, oož mebylo tajmo bystrosrakého
vojevůdee. Kromě toho běželo Eugenovi
o slávu a čest, které by byly vzaly újmu,
kdyby se byl vzdal dobře promyšleného
plánu. Z rozpaků svých brzo se vzpama
toval a e rozkazu císařovu nikomu 8e ne
amíniv, bděl nad útočným postupem věda,
že výsledkem bitvy rozhodnutí jeho nej
lépe bude ospravedlněno, Že byl od olsaře
tak nemilostivé přijat, k tomu přičinil ne
málo jeho odpovědný osobní nepřítel, dvo
řan Caprara. Nieméně císařova nelibost
záhyvyprohala,a Eugenbylzaseustanoven
velitelem armády uherské a s jmenováním



dostal panovníkův ljst, jimž mu býla tú
dělena plná moe, že může všechno poři
zovati po své vůli a řožuu. Toh.to listu
Éugen výslovně žádal proto, aby se podruhé
nestal obětí omezené závisti některého
dvořana.

*

Vaitřní politické potižev Německu.
Mírový projev zabraničního ministra naše
ho, hraběte Czernina, nepotkal se se s0u
hlasem Všeněmoů v sousední říši, protože
nevyléditelně horují o válečných výbojích
i přes to, že vůdčí a rozumní státníci ně
mečtí pracují o čestný oboustranný mír.
A hledíme-li k vývoji událostí, čestným
mírem dlužno mysliti mir bez zákonův 8
velikých válečných náhrad. Na tomto vý

měru trváme, byť ten který list němeský,Štípaje logiku na drobno, se tvářil, še
pojmu tomu nerozumí a že jej možno vy
kládatí několikerým způsobem. Buď si ostat
ně těchto vykládacích způsobů sebe více,
8 všeněmeckým požadavkem výbojů čestný
fnír se rozhodně nesrovnává.

Wolfův kancelář na prohlášení hraběte
Úzernina navázal »z politické 6polečnosti«

Beojen v němž se praví, že vševbecné přáníčmeckého lida jest v souhlasu se slovy
fakouského ministra. Tato erovnalost ně
fneckého lidu s prohlášením našebo ministra
hrozně však rozčilila hraběte Reventlowa,
jenž jest hlavním mluvěím všeněmeekých
dobyvatelův a jenž odpověděl velmi roz
hodně: »O nějakém takovém všeobecném

fání německého lidu jsme posud nio ne
slyšeli. sNěmecká tato politická společnoste
jest dokonce plna jásotu a křičí: »Pozdra
Vujeme s radostí přímé a svobodomyslné
projevy osvědčeného správce rakousko
uherské politiky.« Nemůžeme 6 touto ra
dostí svuhlasiti a míníme, že se tu klade zá
kladní kámen k novému domku z karet«

Jest pozoruhodno, 6 jakým odporem
všeněmečtí dobyvatelé vítají rozumné mí
Tové počiny etátníkův ob'u spřátelených
říší a jak lehkomyslně nakládají s polrtio
kou prozíravostí. Tato zaslepenost nedá se
jinak vysvětlii a poch: piti, než vžitým a
tradičním velikášstvím, které za této války
Běkterými německými mysliteli bylo již
přísně odsruzeno. Není -tomu dlouho, 60
v Obaově jsme rzpomenuli, že to byl dobrý
Němec Fórster, jenž přesně d-vodi!, že ne
přáteletví ciziny pr ti Námoům namnoze
'Podntoenobyl neukázněným sebevědomím
a panovačnými choutkami těch činitelů,
kteří prospěchy říše méně cenili než pro
jevy o nadvládě. Chápeme tedy vnitřní

olitické potíže v Německu, kdež odpověd
"nost státníků musí zápasit: 8 potřeštěnoatí
"a kdež cesta k míru zavalována jest tvrdý
mi kameny všeněmecké výbejnosti, Rozu:
míme těmto potížím již také proto, že
i v naší říši svornost j-et p-tírána panu
vačností známé p-litické skupiny, která
Usiluje o panství nad ostatními národy nic
se nenhlédajíc, že poakytuje živné látky

"Gtyřdohodě a že tím oslabuje mírcivé snahy.
'pNičeho nezapomněly a ničemu se nena
učily«, řekl Carlyle o stavech franonuz
'ských, které nerozuměly znamením doby
a ne-htěly v čas slevovati.

Nio nepomohlo, že v Námecku kanoléř,
Bethmann Hollw g, zdůraznil právo malých
národů a že také u nás přední státníci
mluví o svébytnosti a rovnosti národností.
A neřekl snad náš zahraniční ministr, hr.
(Czernin, že národové rakouští budou od
měnění a neznamenají jeho elova rovnnst,
která zamítá výsady jednoho na újmu
ostatních? Kdy pak tedy rozplyne se ko
nečně sen, že jeden národ předurčen jest
panovati a druzí že mají ee krčiti někde
w koutku? Což neumějí ti kteří politikové
a jejich stoupenci chápati, že svrohu vzp=
"menuté prohlášení hraběte Czernina zname
ná mravní protiváhu ruské revoluce, která

praví, že ve skutek chce uváděti rovno.
cennost všech národů v ruské říši? Náš
"žahran ční ministr zajisté pronikavě pocho
pil potřebu nové vnitropolitické naší orien
tace, která vzniká tlakem rusk“ho převratu
a která musí se přizpůsobiti heslu, jež na

"bývá p jednou světového významu.
Všichni politikové měli by si všimnouti,

ša, souhlasně 6 naznačenými tendencemi

v Poznaňsku a že ofsař Vilém | ni
účelné návrhy, aby změněno bylo voleb
ní právo v Prusku. 8 dobrouby se tedy
potázali, kdyby na místo ohlašování stát
ní němčiny podporovali Bledisko hraběte
Czernina a kdyby, posilujícé enitropolitie
kých poměrů, celému světu 4 zejména
dtyřdohodě dali na vědomost, že vd té
chvíle v Rakousko-Uhersku jsou a budou
všicbní národové rovnoprávní fovno
cenni. Jen takovou zásadní změnu myslí
dlužno považovati za přavý rakouský pů
trivtisem a jen takového obratu m-Žno
čekati od prozíravých státníků, jakými

jsou hrabě Úzernín. Clam-Martinic.

Záblesky pravdy. Válka učí, a kdežto
ma jedné straně jímání jsme úžasem, že
poznatků z ní plynoucích ne sfojují 81
němečtí radikálové, na druhé straně 6 po

srušenybylyvýminečnézákony ert v

o potřebách rakouských socialisté v Né
mecku. Bocialistický list »VorwArtes vy
slovuje se pro úplnou rovnoprávnost všech
rakouských nár-dův a důrklivě kárá pano
vačné enahy Wo'fovy, které znamenají
hrubou mne. +Hr. Crernine, dí »VorwArta«,
»nemůže p'třebovati sl -na ve svém skladě
poroulánu. Německo-radikální bojovní křik
louni jsou neschopní podporovati stát, jehož
zahraniční ministr s radostnou ochotou
dává právo a rovnost před zákonem všem
národům mnohojazyčné říše« Bohužel, že
tento hlas z tábora německého jest velmi
vzácný a že stejně nemluví němečtí socia
listé v Rakousku.

Ano, ta hrubá moc, kterou hlásá Wolf
a ostatní! Kolem nich bouří události a svítají
nové obzory, ale lidé tito chovají se
k nim tak, jako by ohromné děje jen preto
se čály, aby zanikly kdesi v poušti bez
účelu a bez pamětihodné stopyv dějinách
hdstva. Pučínají si tak, jako byv zápasu
mezi hrubou silou a právem musilo vítěziti
vždy jen bezpráví a jaho by státníci a po
litikové nemusili míti heslem, vybírati ze
světového orkánu hlavní myšlenkové prou
dy a dle vykuté pravdy zařizovati ová
rozhodování...

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 80 h.

100 kusů textu 1 K 30 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Zjubilejního podpůrného spolku
„Charitas“ v Mradci Králové.
Na velikonoční pondělí pořádána byla

řádná va ná hromada, kterou zahájil před
neda a zakladatel spolku p. kanovaík Dr.
Rey! pr slovem, v němž zběžně nastínit
kroniku uplynulých 9 let spolkové exi
ntence, sCharitase byla založena 12. dubna
1008 a za oelou tu d bu mohla úplné do
etáti vytknutému cíl: poskytováním úmrt
ních podpor, ačkoli poslední 3 val. čna léta
doléhala ve mi neblaze na rozv. j spolk vý.
V této zatěžovací zkoušce let válečných
celá řada spřízněných op-lků zanikla aneb
značné obmezila svou podpůrnou č.nnust,
spolek »Cnaritase však skvěle obstál ve
všeobecné krici a vyplácel nezkrácená
úmrtní podpory, spokojív se pruze s D9,
válečnou srážkou, odůvodněnou liknavým
placením příspěvků mobilisovaných členů.

- Mimofadná do“a ovšem zasáhla citelné
i du našeho spolku, 04 je zřejmé patrno
z poměrně malého přírůstku členstva v po
sledních 3 letech. Se zřetelem k začárkům
spolku nelze však tvrditi, že spolek klecá,
nýbrž dlužno jen přznati, že jeho rozmach
se nestupňuje tou měrou, jak by zasluho
val pro výhodnost a nesporně záslužnou

činnost. Roka 1900 obnáše! požst členů
686, koncem foku 1916 pouze 676, alo
přece vyběsuje přírůstek 50 členů. Přičto
me-l: k tomuto počtu zemřelých 116 členů
a dobře 100 členů vyloučených pro nepo
řádné placení aneb d-brovolné vysto
lých, shledáváme ve spolku »Chari
čilý vzrůst. jenž při pěíznivějších dobách
bude pronikavějším.

Do konce března 1917 Kary epolekve 119 případech 148,514 K 10 h úmrt
ních podp r, ovž je shvělým ú-pěchom
uvépor..cné akce členů, kteří nenáleží zá
m--žným třídám obyvatelstva. Vyplácela se
průměrně podpora K 1281 a úmrtí čleg
atva obnáší průměrně r.čně 182 případů,
Za ročních 26 K lze nabýti nárok na pode
poru okrouble K 1200, a při t.m j
má každý člen právo na reservní (-nd
spolkový, jenž dostoupil končem r. 1916
výše K 41.340.

Již tato značná úmrtní prdpora při po
měrně skrovném ročním vydání dokazuje,
že spolek »Charitas“ jest i po stránao
hmotné velmi výh-dnou pojišť.,vnou.

N-ž epulek »Charitase je nécn víes
nežli obyčejný pojišť:vací ústav, vypoět
taný na spekulaer ku prospěchu akci -nářů
na základě p. jistné techniky. Spolek. -náš
je ep-lkem dobročinným, val:žen jsa na
zásadách křesťanské ch-rity, jak to dokar
zuje ta okolnost. žv Členové jevu zavázán
vzpomínat: modlitbou ma zesnulé dlony ©
že platí všichni b.z r -zdilu věku a pohlavé
stejný člen-ký příspěrek2 K v případá
úmrtí sp lučlena. Obyčejná pojišťovna star
sim lidem ukládá větší pojistné prerie
nežli mladším, protože pojistná technika
p čítá © věrší úmrtností ve oláří, spolek
»Cnaritase všsk ponechal pro všecky členy
stejný příspěvek,spolóhaje na zdravy smysl
svých členů pro společenskou o-lidaritu,
která velí, abychom al-běsm sp +lulidesa
v nehodách života vzájemně pomáhali,
spoléhajíce opětně na účinnou výpomos
v době vlastního neštěstí. V dnešní mam
nářské době má spolek »Chari'ase svoa
charitativně sociální tendenci veliký vý
znam $ proto d-ufájne, že pokud
lidmi bude vládavuti křesťanský a vůbee

lid-ký Shod spolek bude míti vždy dostat-k či kteří „hydouusbožní
sociá ní p-víanost podpor ono nEHNNÉ

v bo žejim o eřispějíjinís ;potřeby., „velkých prjiatných „ >:můžeme-ho E tté u, ezi.
stence »Charity« bude z-jištěna na celé
příští doby, jysflšto go kokd © -čně přihlásí
sepeň tolik členů nových, kolik jich spolek
úmrtím ztráci.

"Obracíme se s důvěrou na členstvo ©
na veled. duchovní správy, aby upozorňo
vali na výhody kře-ťanskéh «char tativního
spolku, jenž n=vle-duje žádné jiné leč cha
ritativní cíle, Abychom pak usnadnili pří
stup nových členů, usnesla se valná hro
mada na tem, aby taxu za lékařskou pro
hlídku platil v každém případě epulek
sám, čímž prčáteční výlohy při vstupu do
spolku se zmenší.

J. dnatelská zpráva za r. 1910 vyhazuje
počet zesnulých členů 17, jichž památka
ucténa povstáním, 20 členů bylo vylouč. B?
K část. čně vystoupilo, 2 Členové nové při
byl: Ned platkv člen-ké obnášely koncem
r. 19 6 K 9509, eož zaviňuje mobilisaoe
téměř 1/, členstva. Nedoplatky tyto byly
již ae 4U*/, aplaceny. Pro příští správní
rok zůsary všecky příspěvky a výplaty.
podpor stejné dle n-rmv, přijaté valavt
hromadou v r. 1910 a 1910.

D.» výboru byli povolání kandidáti na
vržení a výbor ee ustavil následovně: p.
ThDr. Fr. Reyl. sldelní kanovník, předse
dou, pp. Ant. Fait I a Jos. Dvořáček Hl
místopředsedu, p. V,Jenšovský j-dnate
lem, za jehož služby vojenské vede agendu
p. v. strojmistr J s. Polák, p. V. Rosa po
kladníkem a p.J. Kreslichjeho zástupoem,
p. O. F-jgi zapisovatelem.

Volných návrhů s pozoruhodnými no
vými podněty nebylo. Výroční správy byly
rozeslány všem členům a jistý počet vý
tisků bude zaslánveled. duchovním sprá
vám pro informaci o el'ech spolku »Cag
mitase, jehož činnosti sZdař Bůh!«



Stá ročaice sarození Františka Pravdy
připadla právě na tento měsíc. Prayda(vlast
lm iménem Vojtěch Hlinka) narodil se 17.

ubna 181 roieké rod:ny v Nekrasině uJindřichova Hradce.Přes 40 let uveřejňoval
mistrné povídky o lidu pro lid formou velice
populární. V jeho spisech jest neocen.e.ná
+bírka rázovitých postav lidových, kreseb o
pravdu charakterních. Povídky tohoto bu
ditele českého lidu podávají plasticky věrný
pbraz syciálního Života Řeského, jaký se u
tvářel kolem polovice století XIX. O žem
medovedli poučiti zřetelně prostý lid učený),
o nejjednoduššíformou vyjadřování pověděl

Pravda. Zábavným čispím rozněcoval lásku
k vlasti a zbožnost Jidu českého tak, jak se

fa Paděšo v doběsmutné žádnému spisovátel. Pravda učil český id čísti. Jeho spisy
jgoikaly rychle i tam, kde se jevila k všeliké
mu čtení naprostá apatie. Zbožný syn rolní
kův rozuměl duši lidu, věděl, jakým způso
bem rozechvět vnitřní girany k vraucímu,

beané u tónu. V místech, kde učinil průlomAu Jedu Pravda, ovšem brzy nacházely vlíd

É Přistání i pěkné knéhy jiných spisovatedo čte vzpomínky Pravdovy. sezná, jak
krásně v srdci nezkaženém dá se sdružili u
spřívná láska k vlasti s opravdavou zbožno
ati. jak jedna idea druhou mocně podporuje.
V tom je právě největší kouzlo. Pravdových
povídek, že tendence jejich plyne a nejhlubší
bo. přesvědčení. Kdo chce zapált, musí sám
bořeti. --—-To sluší v tymto čase konstalovati,
že by byly těžko vnikly spisy jiné tendence
amezi nejširší vrstvy českého I'du, kdyby ne
Jkyli vzbudili lásku k četbě kněží-buďtelé.
Pravdova práce má veliký význam nejen přo
Řterní výchovu lidu katolického, ale i pro
Kulturní vzestup českého Jidu vůbec. Zemřel
r. 1904 jako slepý S3letý kmet. Jeho spisy

pos neztratily ceny, dosud i dle svědectvíberálních kritiků jsou znamenitou četbou Ji
glovou.

Výmedkam smab opravdu PávÍcených má
býti rozhodné alepšení společných poměrů.
A tohoto pokroku se nedosáhne bujností, lí
mým roskošnictvím, sháňkou po samých pří
Mupnostech; kde má vládnouti utěšený řád,
kde se má usídliti radost trvalá, tam všude
jest potřebí sebezáporu. obětavosti. Ráj bez
gráce, bez zmužilé trpělivosti nedostaví se
„pa tomto světě nikde ani teď, Jestliže tedy
ee domnívají lehkomyslní J'dé. že emancipač
mí a jiná hesla moderní znamenají zcela růžo
vou cestu k reformaci utěšené, jsou na veli
kém omyla. Lebkomyslným připoutáním k
ibivým heslům, skibujíchn spokojenou roz
koš. řítí se celé davy do zkázy. Na př zamí
dání starých zásad o rodinných povinnostech
stává se pro společnost Idskou rakovinou.
Vdaná vídeňská herečka se vyjádřila že
svěrný manžel byl by jí nudným«. Takto
enůňžesmýšleti jen potud. pokud považuje své
ho chotě za předmět svých romantických ná
Jad. za chvilkovou hračku. Až se bude jednati
© zdárnou výchovu dítek. až bude ta naní
potřebovati ve stáří charakterní podporu:hu
le mluviti jnak. Záletnictví rozhodně není
cestou k výchově zdravého a mravně nepo
„sušeného dorostu

Lehkomyslné ženy moderní málo si trudí
Ailavu, Jaké následky a povinnosti vlekou za
sebou známosti a jakou velkou zodpovědnost
ve společnosti národní na sebe bere každá
dívka, která jakoukoli formou svůi osud spo
fute s životem mladého muže. | Je trapným
znamením doby. jak některé ženy málo vě
nují péče dětem vlastním. Dítky se zavrou
doma na klíč a —-řada matek jde se pokout
ně baviti tancem. Jinde docela isou nuceny
úřady odloučki děti od matek. aby dorost
nebv! za nepřítomnosti otců demoralisován.

2Aletá Johana :Heubertová. žena dě'níka
we Vídni. stala se -za svobodna matkou Dě
veko se jí však tolik zorotiv'lo, že je ustavičně
týrala. Když muž rastovoil vo'enskou služ

oba. dnoela stu přítěže uha. Na napomínání
-sousedův odpovídala: »Takavého psa není
škoda « Ryla odsouzena do nětiletého žaláře.
ABoltíž vinohradckého 4Fh'lnva nalezenn živé
dě. zahrabané. do -nalov'ce dozemně-Bvlo1
šno jen bílou košilkou. Dáno dn palezincea

| po matce zavedeno pátrání. Protože na ne

Re ukci dle «r ginál. perokresby mistra
prod ŠVABNSKÉH): y

Jeho Bxzcelence,nejdp. biskup
TROr.JOSEF DOUBRAVA.

Formát ohrazu 67 xbl em.

Dle orig. obrasu velice zdařile provedenou
reprodukci avětlotisku
jeho Svatost

PAPEŽ BENEDIKT XV..
Forrnát obrasu 67x51 cm.

Cena obrazu na Jisté K 4-— nefr.

Obal s poštovné účtujeme zvlášť.

Menši obraz, dl: fotografieknihtiskempro
ved-ný. v pěkném passepartout ve formátě4x4? zah 13.

OMa'ýobraz Jeho Exo-lencen- pre p. biskupa
Dra. Jus. Doubravy, zvláště vhodný jako upo

mnka pro Sky pří sv. biřmování po 14hal.,5O kusů za K Ď—,100 kusů za k 8—.
Pohlednice s ohra:em Jeho Excelencejednot

lívě po 8 bal., za 100 výtisků k 6—.

Cena otrasu na listě K 650 nefr.

m skutečné jemným a krásným provedením, *'

Rámy k obrazům obetarámevcenáchlevných.
Dale doporučujeme:

Poučení ©generální visttaci . -K
Oratione< Invisltatioro canonice

ger -li r -citandae K—0..
Matrika bičmovánců s příčník.,arch K —11

Biř*m jroplvýnhM

manželské nemluvně 23leté Emilie Slámové
nechtěl otec platit, hodila Slámová ve Střeli
cích dítko do studny. Ještě hodnější otec ob
jevil se před okresním soudem v Praze VII.
Byl to zámečník J. Smrčka, který má s jed
nou dívkou 4 děti u věku od 1—6 let. Nechtěl
platiti výživného, protože prý nemá, Matka
přivedla mu děti do bytu a utekla. Otec za
se přivedl je do soudní síně — a utekl také.
Děti dány do útulku a po místě nynějšího po
bytu Smrčkova se pátrá. V Kloboukách za
bit rolník V. svou ženu, která držela se srb
ským zajatcem, stala se s ním matkou a své
dvě manželské dítky nechala hladověti. V
Křižanově zase mladá žena chtěla zastřeliti
svého muže.vojína, aby mohla udržovati zná
most s mlvnářským stárkem.

Takové odporné zjevy se množí jako hou
by po dešti. Kde jsou ti, kteří s lehkomyslným
úsměvem >otvírali nové obzory«, aby zasta
vili proudy tolik rmutné? Pohlédněme do mi
nulých věků! l když muži páchali veliké leh
komyslnosti, žena křesťanská v Čechách
stála vždy na stráži, dovedla houževnatou
trpělivostí odčiniti pochmurné následky ne
pravostí mužových. Ať to byly ženy katoli
cké či husitské nebo protestantské, měly hlu
boký křesťanský cit, jehož povely jim byly
zcela jasné; takové ženy byly nejmocněiší
záchranou dorostu a národa celého v dobách
nejsvízelnějších, i když o jej'ch hrdinství se
mluví tolik málo Po všech nejrůznějších ex
perimentech zůstává pravdou. že zdravý vý
voj rodin a tím celého národa musí mít: zá
kladnu křesťanskou. Sám kritik Volných
Směšrů napsal: »Žádný plod nezdobí lépe ja
bloňovou větev nežit jabko. Nejkrásnější o
rattžové ovoce špatně by se na ni hodilo.
Žádný plod nekrášlí ženu lépe nežli dítě. Její
vlastní plod zdobí ji rozkošněji nežli všecky
drahokamy uloupené Wadrfm země. Žena a
dítě. matka a syn. Mar'e a Ježíš. milosrden
ství. plodnost mateřství. jaká mistrovská dí
la pojí se k těmto obrazům! Celý s'ředověk
Insp'roval se od nich... Doposud nikdo ne
vytkl. že v řeckém umění neoblevuje se mat
ka s děckem.« Také zkušenost potvrznie Že
spalečenské poměry se nezlepší veFkášskými
frázemi a tovární výrobou nespokojenosti.
nýbrž cvikem v trpělivosti a ve zmužlém
přemáhání těžkých překážek Poknlenf kte
ré se prohlašovah za zmužilé. asvěděnte se
tako velice zchoulostvělé a změkčilé které
svůj ftěk před povinností hledí omlanvatt
svobodou. právem k sebeurčení a podobným
prázdným slovičkářstvím.

Hmotná sitnace našeho řasrpiseetva.
Jak ferm nenhyšejně těžtá finonční pa.
měry našich 'jstů. natrnn za znrávy 2m
ské jednoty gremif knihtiskařů v Čechách.

Ceny papiru Bteúpiy o JV až 500 proc,
veny barev o 200 -1000 proc. ceny válco

proc., ceny klihu, škrobu, oleje, terpentý
nu a benzinu o 600—1000 proo., eeny uhlí,
koksu a pohonu o 100—300 proc., ceny
tkanie ma stroje, tiskacího plátna, nití a
pod. o 500—1000 proc. Bez těchto před
wnětů vůbec nelze tiskopisy poříditi. Při
rozeně byly zvýšeny mzdy dělnictva; ke
všemu síly zapracované, které pracovaly
nejohratněji. jsou velkou většinou odve
deny k v-jsku. Mají li tedy knihtiskárny
vůbec pracovati, rozhodně jsou nuceny
zvýšiti ceny tiskopisů — i když ani ne
raíní docíliti zisku. Jest tedy pochopitelno,
ře nakladatelé časopisů jsou nucení mnoho
řipláceti, nechtějí Jí listy úplně zaetaviti.
Číst sdrežení musí vyrovnati rozhodně a
bonenti. Uvažme nyní, že předplatné »Ob
novy« jest zvýšeno teprve od počálku to
hoto roku a to pouze o 2 K. Patrno, jak
jest zapotřebí, aby naši pp. předplatitelé
dle nejvyšší možnosti nás. podporovali
věasným zasíláním předplatného. Vždyť u
pomínky pohltí veliké sumy. Pomohlo by
se nám také získáváním nových předp!a.
titelů. Jakkoli papír jest tolik zdražen, d'už
no uvážiti, že dražší sazba jest za tutéž
cenu pro tisíc výtisků jako pro doset ti
slo. Odporučujte laskavě náš tisk mezi
známými. Mnozí občané nyní fikají, že síce
nají peněz dvsti, ala Že za ně sntva mo
hou co koupit Nuže — za 12 K lze si
p jistiti zasílání »Obnovy« na oelý rok.
Dle toho objeví se síla jednotlivých atran
po válce, jak dbají nyní o udržení a ší
fen: vlastního tisku.

O úpadku francouzského divadla pro
nesl ve-evó pahižské p:rdnášce poz. rub: d
ná slova dramatický ep:s»vatel a čfre.
daktor »Figara« Alfréd Capus. Dle něno
se divadla zinduvtric-vale, stala se výdé.
lečnými podniky, které se stále více při

způ+ bují náladá širokých vrstev obpvatelstva; stávaí 6+ ting tangly, bi grafy a
cirky zár veň. Divadia oppavdu uměl-cká
mohou čekati podpory jen ud maleho
kroužku lidí. Nepatrný počet ideálních
duší nes'ačí na to, aby umělecké dílo m-hlo
žíu. Tu jest potřebí širší opory, kter -u
prý může poskytnouti jenom pokrok vše
ube. né kultury.

J-st to zvláštní — tedy v srdci Fran
cie. které chtělo udávati tón o-lé evrop hé
vzdělanosti, jest kultury po skrovnu!l? Fam

Zato však se ukazuje stále jasněji, že ku
p dpoře idrálního snažení, k rznícení
-rdce poskutečrém krásnu ověteká kul
tura daleko nestačí. Kde jsou vytrhány



hlavní. kořeny. idealismu, kde jest
(pána idea n
zevšední, tam lidé touží spíše po příjem
ném než užitečném,i kdyby rosum stokrát
upomínal na obrat. V Paříži tedy ušleoh
tilému uměleckému snažení naprosto ne
překáží ofrkev, ale jscu tu přiznané veliké
závady, které mají kořen jinde. — V před
nášce řečeno též, že by mohly pomoci k
utěšenému obratu ženy, které hlavně roz
hodují o tom, kde se má atráviti večer.
Jestliže se ženy odvrátí od tingl-tanglů,
pak bude rozhodnut boj o pravé umění.
Ale v tom je nejoitelnější háček, že právě
ženy studované, emaneipované dávají v
Paříži přednost bujným radovánkám před

„jemným uměním. A tek pařížský Herku
les, který hlásal, že obrodí celý život, stojí
„na rozcestí s velikými rozpaky. Zkušenost
mocně ho vyzývá, aby se dal cestou sta
rého francouzského mravu; ale Herkules
posud ostýchá se prohlásiti bankrot směrů
novotářských. Z těchto i jiných nezdravých
zjevů francouzských plyne pro český ná
„rod poučení, aby přestal bezmyšlenkovitě
„přijímati franoouzské recepty na vzděla
nost, umění, morálku a názor životní.

— ———
Za válečného ruchu.

Přípravy. Vláda prý chce navrimouti
ted po sestoupení říšské rady, aby z obou s0ě
moven se uslavli společný výbor k vypracování
mové ústavy. —-»Reichsposte Již upouští od žádo
sti za splnění předpokladů před zasedáním parla
mestu a napominá jimé strany německé, — Vše
ešmci v říši německé se vyslovují proti mírovým
snahám a proll demokratisaci.

Výsledek VI německé válečné
půjčky jest velice skvělý, meboť bez starších
válečných půjček, přihlášených ua výměnu, činí
12.710 wmfilozámarek. Malé dílčí úpisy mojsou je
ště zaáčtovány,

—=u

—-—

Národehospoděř. hlídka.
Dovoz veškerého cizozemského zbo

ží k nám jest zásadně zakázán a připouští
se jen na zvláštní povolení ministeratva
financí.Výjimky z tohoto všeobecnéhozá
kazu týkají se osobního majetku cestují
ojeb, výbav a ovršků při stěhování převá
žených mimo perly a drahokamy; dále
zboží dováženého v řízení zušlechťovacím
a k opravě, jakož i kněh, časopiaů, zásilek
polní pošty atd. Rovněž smí býti dováženo
sem zboží z obsazených území nepřátel
ských, jestliže jest opatřeno vysvěděením
o původu, vystaveným od příslušného c.
a k. krajského velitelství. Žádostio dovozní
povolení jest v zásadě podávati u c. k.
ministerstva financí ve Vídni, pokud ne
jsou udány pro jednotlivé specielní druhy
zboží zvláštní instance.

Užitek z nynějšího způsobu velko
obchodu plyne výhradně do kapes boha
tých jednotliveů anebo malých skupin spe
kulantů. Maloobchodník buď krám resigno
vaně zavírá anebo chtěj nechtěj musí býti
sluhou určitýeh skupin lidí. Středověkého
velkoobchodníka nelze ani srovnávati 6 vel
kofinsnčníkem nynějším. Tehdy veliké řady
malých obchodníků živily ge jako existence
samostatné velmi dobře; rozdíl mezi velko
obchodníkem a malokupcem neznamenal
propast nepřeklenutelnou, proti odvážlivé
spekulaci a lichvě byly postaveny hráze
nerozborné. Nebyl dovolen obchuďd řetězo

vý nebylo dovoleno skoupiti všecko tak,aby prodával místo mnohých jenom jeden.
Jestliže se v Čechách usadil cizí kapitalista,
pak ten kapitál na provádění závratných
konjunktur nestačii; při tom také hned na
něho čihalo tolik obmezení a poplatků, že
při vší obratnosti nemohl domácích ob
chodníků přitisknouti ke zdi. Ale i kdyby
bývala poskytovala zemská zřízení k o
hromnému rozpětí velkoobchodu plnou vol
nost, nemohl středověký finančník pomocí
svých komisionářůvýrobky skupovati ma
hem proto, že se mu nedostávalo vydat
ných technických prostředků. Nebyly tehdy
železné dráhy ani automobily; středověký
spekulant nemohl se rychle dorozumívati

se, svými činovníky pormovítelegrafu anebotelefonu. Nemohl lákati producentyk rych
lým -dodávkám velikými inserty. Nemohl
s velikých dálek vati do obrovských
skladišť takové zboží, které brzy podléhá
zkáze, protože zboží snadno porušitelné,
které bylo na cestě celé týdny bai měsíce,
musilo se prodávali ihned. Ve středo
věku ovšem i nejbohatší agrární země tr
pívaly velikými nosnázemi, ba i hladem
aspoň ten rok, kdy byla neúroda. Vždyť
bylo velice obtížno s dálných krajů
přivézti tolik, aby byly dostatečně opatře
ny celé miliony obyvatelstva. Ale jakmile
následující rok uštědřil hojnost úrody, byla
láce často větší než předrokem neúrod
ným. Ale v pokročilých státech evropských
jsme viděli již před válkou zcela jinouse
nerii. Byla-li u nás neúrode, obdržel věcí
k živobytí potřebné každý — často jen za
cenu málo zvýšenou. Vždyťtu měly slovo
světový trh, burey, stav úrody na celém
světě. Dráhy a parníky rychle do krajin
postižených dovezly libovolný počet tun
obilí, masa a všeho jiného. To byla tedy
značná výhoda. Ale jak draho si ji musil
poplatník vykoupiti! Za toto dobrodiní ci
vilisaoe musil platiti spekulantům daň na
eelá léta, Následoval li po roce neúrodném
rok velice plodný, byl nucen konsument
stejně platiti všecko dráže. Řeklo se mu, že
e nutno se říditi podle světového trhu.
krátka právě velice zdokonalené dopravní

prostředky staly se spekulantům nepřeber
nou studnicí obohacení. V některých ze
mích to vyhlíželo tak, jako by je měli
spekulanti spachtovány jen pro sebe. A
konsument musil poslušně platiti tak, jak
kázala vyšší mathematika velkokapitalistů.
Strádal-li dříve konsument jeden rok, nyní
za příchranu velikých finančníků musí pla
titi mimořádné, stále větší daně. Přes to,
že rychle vzrůstaly obchodní akademie a
že mladá generace rychle se přiučovala
pravidlům moderního obchodu, stával se
reelní obchod nemajetných i velicebystrých
lidí vío a více nemožností. Radilo-li se
drobnému obchodníku, co by sí měl za
Hditi, bývala odpověď: »Dobře — ale do
takového podniku bych potřeboval aspoň
devadesát tisíce. Kdyby mi banka půjčila
i vydatnou částku, naposled se utopím v ú
rocích. Mohu tedy snad konkurovati s mi
lienáři?« — Zkrátka civilisace vedla k ne
tušeným bospodářekým převratům. Proto
jest patrno, že v době poválečné bude za
potřebí eelé nové sítě ochranných opatření
pro ty, kteří se budou ehtít živiti pilným
a svědomitým obchodem s úmyslem pro
spěti opravdově drobnému lidu. Velicí spe
kulanti zašli v bezohlednosti tak daleko,
že již další vývoj nynějších poměrů jest
nemožný, nemají-li býti konsumenti zcela
ožebračení. Všdyt by se rozmnožovaly dále
repidně a výhradně příjmy těch, kteří již
nyní mají miliony.

AAAAAAAAAAAAAAAA
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporačajeme 60 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při kadé přílešitesti svůj vlastní podměk.
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Zprávy místní a z kraje.
Dar J. Exc. nejdp. biskupa Museu království

Českého. »Národní Listy« oznamují: Msgre ThDr.
Josef Doubrava, biskup královéhradecký, předse

2000 K k založení fondu ve prospěch účelů, které
jsou Archaeologickým sborem Musea krát. České
ho sledovány. Správaí výbor Musea plně oceňuje

myslně se usnesl označit fond ©jménem dárco
vým. Dle intencí dárcových bude polovina roční
ho užitku věnována na vydávání »Památek. ar
chaeologických a místopisných« a polovina' ve
prospěch účelů církevní sekce Archaeologického
sboru. „=Vyznamenáníc.ak.pěšíhoplukuč.18.Až
do konce února 1917 dostalo se příslašníkům na
šeho hrdinného domácího pěšího pluku č. 18 ná

sledujících vyznamenání: 4 rytiřské kříže řádu

Leopoldova s válečnou dekorací, | důstojnícký
kříž řádu Frřiške Josála ©!SŘLUSěborací,2 ry
tiřské kříže řádu Pramtiška Josela s vál. dckora

cí, 13 řádů železné koreny MI tř. s vál. deko
rací, 70 vojenských záslužných křížů IN. tř. s vál.
dekorací, 29 opětovných Nejvyšších pochvalných
uznání, 107 Nejvyš. pochvalných uznání, 5 zlatých

zásluž. křížů s korunou aa stužce meědaileza stu
tečiost, 8 zlatých zásluž. křížů na stažoe medaile
za statečnost, 10 zlatých medallf za statečnost, 2
stříbrné medaile za statečnost I. tř. po druhé, 164
stříbrných medailí za statečnost I. tř., 39 stříbr
ných zásluž. křížů s korunou na stužce medaile
zá statečnost, 10 stříbr. medatří za statečnost II
tř. po druhé, 552 stříbr. medatií za statečnost !f.
tř., 8 stříbr. zásluž. křížů na stužce medaile za
statečnost, 1 bronz. medaile za statečnost po třetí.
38 bronz. medailí za statečnost po druhé. 1361
bronz. medailí za statečnost, 23 železné zásluž.
kříže s korunou na stinžce medaile za statečnost,
57 želez. zásluž. křížů na stužce medaile za sta
tečnost. 114 jiných pochvalných uznání, 4 král.
pruské želez. kříže II. třídy a 10 německých vál.
záslužných medailí.

Z pezslonátu Školských sester v Mraéci Král.
Chovanky a žačky hudební školy pemslonátu po
řádají v neděli 29. dubna slavnostní akademii k
uctění Nejvyšších jmenin Jejího Veličenstva cí
sařovny a králevny Zity ve prospěch účelů Čer
veného kříže. Začátek o půl 5. bod. odpoledne.

Shromáždění III. řádu sv. Františka v Hradef
Králové bude konáno v neděli dne 29. t m. po
3. hod. odp. Hostům vstup volný.

"Kursšití prádla akreslenístříhápro přísluš
nice padlých nebo zarukovavších vojímů, pořáda
ný městskou vyšší školou a ústavem ke zvelebe
ní živností v Hradci Králové, by) zahájen v poR
dělí 16. dubna za účasti 34 žen a dívek z města
i okolí. Pro značný tento počet bylo mmtno roz
děliti účastnice ve dvě oddělení, z nichž v jed
nom vyučuje odborná učitelka si. Marie Bayero
vá, ve druhém s!. Karol Hořejší. Ačkoliv přípra
vy k šití potřebné jsou nyní velice drahé, byly
přece poskytnuty zcela nemajetným| účastnicím
zdarma.

Kurs zohmářsko-ovocelcký při hospodářské
škole v Kuklenách uspořádá ke konci dubna ku
ratorium a ředitelství ústavu. Na kursu vyučovati
budou osvědčené síly odborné. ©Kors jest bez
platný. Přihlášky k němu možno člati písemně
u ředitelství školy. Dobe kursu, jakož i přesný
program bude každému účastníku zvlášť oznámen.

Ředitelství a správy škol vybízejí se opět,
aby dle osobních archů zjistily a z vlastního po
činu včas uplatníti hleděly nárok na pětiletá zvý
šení neb na ustanovení ad personam u těch uči
telů, kteří t. č. jsou ve sinžbě vojenské a sami
tak učiniti nemohou.

Divadelní novinka. Jedno divadelních o
chotníků Klicpera v Hradci Králové sehraje ia
kožto své další představení v neděli 29. dubna v
městském Klicperově divadle poslední původní
novinku básníka Jiřího Mahena »Ulička odvahy«.
Hra tato přijeta byla k provozování Národním
divadlem v Praze. Hránc bude ve prospěch vá
lečných pomocných účelů. Předprodej u p. Rů
žičky, raplrafka.. O

Valná hromada Záložního úvěrního ústavu v
Hradci Králové konala se v ponděli 16. t. m. o 11.
hod. dop. v Zimní zahradě Grandhotelu. Zahájil
ji p. předseda R. Vitoušek. Konstatoval potěšitel
ný rozvoj ústavu a uspokojující výsledky. Po
kračující vyjasnění válečné sitnace hospodářské
zlepšilo podstatně aktiva ústavu, při čemž mnoho
podniků jeho nebo jím financovaných | obdařeno
bylo nečekanou | koninnkturou, tím význačnější,

větším! dlužníky ústavu. Zhodnocení aktiv zvý
šilo nejen vnitřní cenu akcií, nýbrž umožnilo
správě ústavu nejpřísnější censaru 'vykázaných
položek bilančních. Ústav disponuje dnes hoto
vostmi kolem 10 milřonů korun, nehledě k jiným.
snadno zpeněžitelným aktivům. Místopředseda dr.

bylo uloženo na vkladní knížky celkem 885.662 K
11 h a na běž. účty K 3.776.076.08. Když bylo udě
leno správní radě absohrtorium, byl podán návrh
správní rady, přednesený řiditelem p. Kolářským,
o rozdělení čistého ziska v obnosu K 257.273.14.
ze kterého se přiděluje: Záložnímu fondu akcloná
A 30.000K. zvláštnímu reservnímu fondu pro roz
dily kursové 220.000 K a zbytek K 7273.14 převede
se na nový účet. Návrh tento by) valnou hroma
dou jednohlasně schválen. Nato provedeny volby
revisorů a zvolení na jeden rok dosavádní revi
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Doslovem p. předsedy valná hromada ukončena.
Odpoledne po valné hromadě konala se ustavujicí
schůze správní rady, při které zvolení | opčíně

tou p. dr. M. Záveský, ři. ráda Zemské banky.

Véleční uprchlíci.V poslední době často 16
vyskytaje ve tpřávách obecních úřadů nesprávný |
obrat »váleční zadních.,ač v daném případějd8 .
o válečné uprchlíky. Tím vznikají zamnose nedo- *
rosamění,ještopočet uprchlíků i alich vme- |
kých obcích cilerně je stejným. Používání slově
»majatců« pro uprchlíky, kteří jsou přece přísab :

sky maleho mocnářství, jeví se tudiž oepřípuet
mým. Válečaíuprchlícijsou povinnísvé staré 4e |
Wy, obav a. prádlo po výměně za nové takové
pledměty oa obecním úřadě odevzdnti, odkádě
tyto waré předměty pomocném komitétuuprčlb
Biekéma v Hradci Králové budou dodány.Prodádí

pod, které bezplatně od nprchtického komitétu
obdržel, bude přísně trestán. Takové případy buď
tež obecnímiúřadyiimed oznámeny ©k. belt
manství. Prodej takových předmětů stíhá se CO

nejpřisněji.
Hubení chroustá novyhamleinoa povlnmosti.

Úřední list c. k. hejtmanství v Hradci Králové
prohlašuje: Loůského roku bylo pozorováno, že
některá místa okresu zaplavena byla obrovským
přímo mmožstvůn chroustů, kteří na stromoví pů
sobí škody nezměrné, takže aěkteré stromy VY

padalyjakoby ehněm spáleny. Aby se cos Podců
ného i letos neopakovalo, žádáme již nyní správ

mutno všemožně hleděti k tomu, aby zamezeny
byly jakékoliv škody ma pěstovaných plodinách a
pak nutno i uvážiti že chrousti skýtají výtečné
krmivo, kteréhož by se mělo za nynějšího nedo
statku jadrných krmiv účelněji využíti. Syrovi.
usmrcení chrousti hodí se zvláště slepicím, perHč
kám. krůtám a kachnám, ale | vepřůám se mohou
přidávati do krmiva, hlavně k bramborům; v
tomto případě musí býti vařící vodou dobře spa
ření. Dobře usušení chrousti skýtají trvanlivé, ve
Hce výživné krmivo, obsahující až 30 procent
ztravitelné bílkoviny a na 10 proc. tuku. Šrotem
ze suchých chrotstů možno bez obavy přikrmo
vati drůbež, vepře a ryby. Zároveň pak již dnes
upozorňujeme na hubení tarev chroustů, t. zv. Don
rav, které-svojí žravostí po plná tři léta působí
-na kořenech stromů apěstovaných hospodářských
plodin škody nesmírné. Doufáme. že upozornění
toto postačí a že nařízené hobení chroustů bude
k prospěchu všeho obyvatelstva bezodkladně pro
vedeno a to za součinnosti všech našich škol. Do
ktádáme. že hubení děje se nejlépo setřásáním ča
seč z rána, nutno však tek učiniti v prvních 14
dnech po objevení se chroustů, prve. než samiď
"ky vajíčka nakladou. Správy škol žádáme sety,
aby v dohodě s obecním úřadem vše potřebné za
Hdily a pod dozorem učitelstva provésti daty a
dokládáme, že Ize k výkonům těm školní mládež!
-dáti prázdno.

Tisalvý nečas. Zima jakoby se vůbecnechtěla
vystěhovati, ačkoli jsou tu již vlašťovky. Celn
denní prudký ljavec dne 16. t m. zavinfi, že

-Orlice vystoupila z břehů a zaplavila široce luka
malšovická i v okolí Střebše. (O velikonočních
svátcích velká voda spláchla do příkopů písek,

"který byl nedávno masypán do štěrku sdinicemal
Zovické.) Stoupl značně i labský proud. Některé
hradecké sklepy se -plnily vodou. K ránu na den
17. t. m. pada! hustě sníh, takže celý kraj na ně

"kolik hodin se ocitl pod bílým příkrovem. Vločky
sněhové naletovaty chvflemi i po oba dni násle
dující. V noci na den 19. a 2. uhodity mrazy. Kdy

-se dočkáme jara skutečného?
Stěžery u Hradce Králové. V době veliko

možní konaly se sv. mísle v chrámu Páně sv. Mar
"ka ve Stěžerách. Po všechny dny kázal vdp. P.
J. Vraštil, prof. gymnasia v Bubenči. Svátost po

"kání a Nejsvětější svátost oktářní tvořily théma
jeho promluv. Vysvěti důležitost těchto pro du
Bevní život člověka a poukázal na velikost lásky

-Boží k člověku. se kteron Kristus tyto dvě aváto
ati ustanovil. Zvláště povzbudti nás k úctě Rodič
ty Božípřikázánínaslova»VeselsenebesKrá
Sovno!« Ač počasí bylo velice nopříznivé, | s Po

čátku při prvních kázáních byla účast značná.
Později, zvláště v pondělí velikonoční, bylo úča
stenství veliké, překvapující. Vdp. P. J. Vraštilovií
za vzácnou ochotu a nevšední obětavost vzdávají
vděční farníci nejupřimnější dk. Spasitel náš nej

promlouval, budiž mu odplatitelem nejštědřejším!

0000000000000099

Peráabice. | Sdružené katolické spolky dě
kují vřele p. «. slečně Vlastě Kuchynkové v Par
dubicích za překrásné, umělecky procítěnézpévy,
jimiž nejvice přispěla ke zdaru večírku, jehož čí
stý výnos 444 K 60 h věnován vo prospěch vdov

ského asirotěthofoadu. | všem ostatnímdámám
a pánům uúčinkujícím srdečně děkuje výbor. — V

neděli 20. duba sehrají katol. spolky V městském
divadle obraz ze života »Chytrý Jakub«.

Ztráta kostelsích rouch. V úterý dne 10. t. m.
dopoledne ve vlaku mezi Týništěm a Častolovi
'cemi ztratil se majiteli Paramentního závodu vět
Ji balík s drahými látkami na kostelní roucha.
"Snad tento balík byl vynesen omylem, záměnou.
Má-li je v rukou poctivý nálezce, který neví, na
Kterou adresu je vrátiti, nechť se přihlásí u admi
nistrace t. I. Bude mu vyplacena větší odměna.
— Doporučuje se, aby důstojní pánové byli na
stráži, jestliže by chtěl někdo neznámý látky ty
"— již s polovice zpracované — snad prodávati.

Skutečské městské museum. Letošní veliko
noce ztrávil jsem pěkné chvišky v malém méstě

na úpatí Českomoravské vysočiny. Městečko celó
bílé pod příkrovem sněhovým oživilo v mysli mé
dávnou idylu. kulturního Života tu kypícíhc a
vzpomínky ty ještě určitěji vynořily se při ná
vštěvě musea, jež péčí neunavných činovníků
musejního spolku pp. berního oficlála Sahuly a
odb. učitele měšť. školy V. Jetmara bylo založe
oo a umístěno laskavostí města v budově (býv.
dívčí školy) radnice na náměstí. Museum má již
jednu místnost úplně zařízena a nové dvě síně,
národopisná a literární, se chystají. Kdo viděl ve
Skutči r. 1894 nádhernou výstavku národopisnou,
uspořádanou horlivým studentstvem s prof. J. B.
Konečným v čele, neubrání se stesku, že poklady
tenkráte snesené nebyly získány. aby už tehdy
museum založily. Je tedy vysoce záslužné, že po
tolfka letech ještě tolik krásných věcí se sneslo
a zachránilo. Lidový kroj, obrazy, malované ná
dobí, mince, časový koutek válečný, sbírka lido
vých knih (mezi jiným Kaaclonál rorátní v ruko
pise) dojímavě volalí k nám, abychom dále sbí
rali. Nová doba výrazně je tu zastoupenaodděle
ním průmyslovým. Výroba kopyt klobouků, vy
dělávání kožešin, výroba špiček, dýmek, dřevě
ných hraček krásně naznačují postup výroby ze
všech odvětví domácího průmyslu zdejšího. Dvě
vzácné a ojedinělé výstavky soutěží svým Ccet
ným obsahem. První je skříň překrásného umě
leckého a světoznámého bílého vyšívání skuteč
ského (neprávem vídeňským vyšíváním zva
ného). Druhou je geologická sbírka Fričova, na
zvaná po profesoru Pričovi, jenž poslední léta
svého života místní Útvar s neobyčejnou Pozor
ností a láskou studoval a museum vzácnými dary
obmysiil. Kéž bychom brzo uviděli 4 ostatní síně
krásně urovnané! Koutek slavného rodáka a hu
debního mistra Jana V. Tomáška. oddělení spiso
vatelů-rodáků (Heyduk, Petr Jehlička, KarelZá
stěra, Ant. Hlinecký, J. V. z PFimberka, Tereza
Nováková a j.), děilmné památky spolků, koutek
vlastivědný, zachycující čarokrásná zákoutí v 0
kolí města, jež by měla býti cílem turistům, to
vše ještě čeká na pracovníky. vábíc je zajímavostí
1 pozoruhodností, — J. K

Ledečský vikariát. Dne 12. dubna (ve čtvr
tek) konána byla v Ledči rekofekce vlkartátního
duchovenstva za vedení vldp. Karla Lercha T. J.
z Prahy. Při té příležitosti sešli se účastníci na
děkanství ke konferenci, na níž měl referát vidp.

mládež. Ta jest nepříznivými poměry vystavena
svodám po stránce náboženské | mravní. Otcové
vykonávají těžkou povinnost válečnou a matky
jsou přetíženy motnými starostmi. Kněží zvláště
nyní mají se ujímat? zasedbávané mládeže a vésti

ji po cestách zbožnosti a mravnosti. Mnoho zmů
že katolický tisk, proto jej doporučujme a šiřne.
Bude mluviti k mládeži hlasem dobrých otcův a
zbožných matek. Kromě toho probrány ještě jiné
otázky stavovského rázu. Mile působila obětavá
účast několika důst. pánů ze sousedního vikariátu
dolnokralovického s vldp. vikářem tamním vče
le. Škoda, že nepříznivé vlskové a poštovní sp0
jení nedovolilo zasednouti k přátelskému rozho
voru, potěšiti se v kruhu duchovních bratří, po
vzbudití se k další neúnavné činnosti a posllniti
pásky dávné kněžské pospolitosti. — D.

Vys. Mýto. Dne 11. t m. rozloučily se s námi
tklivou, intensivní harmoatí milované zvony, kto
ré sama Krásnohorská vzletnou básní opěvovala.
Byl sejmut největší Vavřinec, který byl zhotoven
r. 1629 a přelit :. 1752 sousedem vysokamýtským
Zeldou, dále dva zvony menší (Josef a Ludmila)
ve váze 3363 xg. Zůstaly nám však dva nejstarší
zvony: Dominik z r. 1466 a velký Jiří (25 m. 00x
té) z r. 1530. Pokud člověk dlouho má iveliké
poklady. potud si jich mák váží. Teprve když
mají zmizeti, dajednou si uvědomí, co pro něho
znamenaly. Lehce vysvětlitelno, že při posledním
blaholu a pak při snímání starých naších druhů
jevila se ve všem obyvatelstvu nálada velice ele
gická. Odvedené zvony dosloužily navždy, do
mluvily.NE e .
Hvězda pokoje
82 kázání k májevé pobožnosti o bla

hoslavenstvích Písma svatého.
NapsalAntonín Kaška.

Cena brošovaného výtisku 180 K franko.

České drahokamy
koruně Královny

nebeské.
82 rozjímání májových ze života čes

kých patronů.
SepsalFr. Kohout.

Cena brošovaného výtisku 3:10 K franko.

Oběvelice ecané knihy na objednávku
obratem zasílá

Oružstevní knihkupectví
v Hradci Král. Adalbertinum.

Výroky Dre. Fr.W. Foersira.
Vybral Fr. Komárek, katecheta ve Vamberků.

Bez věrnosti není na světě Stěstí a kdo beze
slova a bez lásky opustí otce a matku k vůli svým
tužbám, nemá požehnání věrnosti když venku
ve světě uzavírá přátelství nebo lásku.

Co opomeneme vůči svým rodičům, budeme
opomíjeti také vuči jiným; Proto stoji v Písmě
sv., že požehnání rodičů staví dětem domy — tu
není dokonce míněna jejich přímluva anebo dokon
ce jejich zlato, nýbrž především veliká pravda.
že je odsouzen zahynouti v životě. kdo neuměl
v žití podřizovati se rodičům s takovou láskou.
že umírajíce loučí se s ním v nejhlubším pokoji,
neboť k lidem cizím bude míti ještě méně ohledů
a méně bude se přemáhat a proto bude žíti a
umře bez pokoje a bez klidu.

Poměr k rodičům | jest velkou zkouškou. jíž
vi získává člověk vysvědčení zrajosti nebo ně
zralosti pro život a jeho osudy.

Není velké lásky tam, kde člověk neodřekne
se sama sebe, nerozloučí se svojí vůlí a obětavě
neslouží.

Svéhlavost jest. pouze křeč, nikoliv však síla
vůle; sHu dá pouze překonání sebe.

Celý život není než jediná zkouška, velká,
vážná zkouška a neobstojí, kdo si navykl nepo
ctivě jednati a trvale pomáhá Jeda to, co člověk
skulečně jest ve svém nejvnitřnějším ládru.

Bohatneme na síle dávati bližnímu: dávati
to pokaždé. co nám je nejmilejšího a tato síla jest
jistě největším a nejvzácnějším darem lidským,
neboť svou přirozeností Ine člověk ke všemu, co
ho baví a těší a býva otrokem toho, co má.

Čím více člověx rozdává, tim více zvětšuje
a posiluje své srdce. Rozdáváme-H penize, ubývá
jich, rozžehneme-li světlem jiné světlo, neubude
plamene, i kdybyste Jím rozsvítil tisícero svíček,
rozdáváme-li lásku, přibývá Jí, čím více rozdá
váme.



Rozdávání obohacuje a obtdaruje také toňo,
kdo rozdává a proto ne bez příčiny stojí v bibli:
»Blahoslavení milosrdníle

Žiti s lidmi znamená míti s nimi soucit a kdo
nemůže míti soucitu, nemá také už života.

Co dobrého a správného konáme, nemá ceny
pouze pro jiné, nýbrž nejvíce snad pro nás samy,
seboť činy naše neodcházejí od nás beze stopy.

Sílímei nejnepatrnějším přemáháníma sláb
seme | nejmenší povolností; každou | nejnepatr
aější zpronevěran a nepoctivostí stáváme se po
koutnějším!, chtivějšími a acjistějšíni v celém
svém životě.

(Dokončení příště.)

i Ve prospěch
$ SvatováelávskéMatice$kolnké.

Bznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
"7 kupňl přámen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prdu prá , příkrovů, koberců aKovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
svodů v Čechách, o. a k. dvoř. dodavatele

vosefa Naškudly
ú Jablbňňým ú. Or, č. a.

fee uznávacích referencí a odporučení.
Odrázkové cánník , rozpočty, všořya ho

ťové bosí k výběra franko.
Bez velkoměstské režíe ve vlastních díl

"úách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

neš všude jin

tě 100lat. trvění a 40let. vlastníčianosti.Adresováhí vždy doslovné se vyprošuje.

Kostelní T
paramenta

spolková prapory, ©
elrkevní načíhl, křívý6 cestý, celá
ziřizení kóštelů atd. v nždém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
odborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zadílá se na ukázku.

Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.

Invalidé
jakéhokoliv saměstnání přijmou se do truhlářskéhoursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuherský, HradecKralové

Jgnáce Y. Neškudla syn
i (protokolovaná firma)

R v Jablonném nad Orlicí (r Čechách)
M (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

i doporučuje P. T. veled. duchovenstvu
M svůj osvědčený a často vyznamenaný

| | výrobní závod |
všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní

Cenníky, vzorky i roucha hotová na
i ukázku se na požádání franko zašlou.

Veledůstrjnému duchovenotvu
a slavným patron: nímúřadům

dovoluje +i doporučiti
veňk: re. kostelní nádoby a
Balín a 10: monsirapce,
kali hy, cibáře, nádobky.

přvénky,„Bacinkály: svíeny,21npy,kaditelnice, kropraky
atd. své vlastní vyroby,
předpisům církevním vyho

>vujícr. St-ré předm: ty opra
vuje v původní inl-nci a
v ohni tí a střípří
jel K zecové by.

meňuje.

Hotové předměty neb vČkresysašflá na ukazku franko bez
savasnosti koupě.

o Všese j ň

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů. madopek, kluků, prstýnku, nazamků atd.
Notářské prsteny tabatěrk „ jidejní Dá
činí ze stříbra pravého činsk ho všdy Ba aale.
Staré alato, stř.bro a drahokamy kupyje sa ngj

JAN ŠTATANEK,
pastt a ciseleur

Praba L-079, ul. Karoliny Světlé, č. 1%n.

ó Přísežný «naleo ©.k. zenmskéhotrestního soudu.

pe BohuslavBacekz Hradce Králové,

| 5 detí Lidmilou,
roz. řronešovou,

oznamují se jako novomanželé.

(Rlisto zoláštního oznámení.)

ných látek sw6 viastui výroby,
jakož 1 tu- i cizóozemských.

Četná uznání zvláštěz krubů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učište, prosím, malou objednávky+

na zkoušku.

Vetejemné léky ne teláry.

oto běl
(oba díly) ve skvostné vámbě, vesla
60 prodá ch 80 K (misto původní ceny

156 2 D hlav mojitelovuÁnh adm.£ I.

„9

1 DŮM 5:m SU ne
v Hradci Král., dvoupatrový, rohový, pěkný, Dový,

SE PRODÁ LEVNĚ.
SepzmV zdání at 20

jednota,

Telefon č. 180.
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Průběh války.

se znamenitě i tehdy, kdy nepřátelépo
dlouhém studiu německé taktiky se při
přavili půťeřonásobně lépě než v době

předchosí. Zmužilé voje německépřekozilypřůlomové pokusy několikrát i v do
nejvášnivějších útoků francouzských a
adgliékých.

Na Snápadě. Němei opuštěním čáry
Condé—8oupir dokončili svůj ústup do
Siegfriedových postavení. Zde se osvědčila
nová taktika vojekská, totiž místo opevněné
čáry dřívějších dob zaujata opevněná kra
jina, v níž sepostup 'nepřítelův zpomaluje
až ke konečnému zastavení, při čemž

zvlášt obróžené, aby“ zabránil úplnému
průlomu. Průlom ee tedy Francouzům a
Abgličanům' dosud nepodařil. Proto. se
uArrasu rozpoutala bitva znovu. Na.Aieně
a u Remeše odehrávají se dílčí boje. —
Dne 24. dubna se ohlašuje z velkého hlav
ního stanu, že jak na Aiené a v Champagni,
tak i u Arrasu zhroutil se nepřátelský po
kus o průlom sa nesmírných ztrát.

Na východě místy strhly se dělostře
lecké boje.

V Přímoří projevují italští letci velmi
čilou činnost.

Na moři. V noci z 20. na 21. dubna
vyrazilo lehké němevké lcďstvo proti ústí
Temže Na Dover a Calais vypálili Němci

650 ran; př tom se srazili s větším počtem.anglických torpédoborců, a vůdčích lodí.

zničeny. — Japoaské paroplavební společ..

plující mezi Evropou, Amerikou, Jižní
Afrikou a- Japonskem.

O míru. Švýcarský tisk' tvrdí, že poli
tika hr. Czernina 'nezůstala u státníků:
v Londýněe v Pařížíbez úspěchu.Jestliže
dohodaozhačuje nyní svým válečným cí
lertr právo sebeurčení národů, tedy se to
kryje's movou'politikou Rakousko-Uher
ska, jež nechce omeziti svobodu žádného
ze svých národé. Tím poslouženo jest
přání císaře Karla, aby mír-byl urychlen.
Neboť čím důkladněji celý svět bude pře
svědčen o tom, že malé národy v budoucí
monarchii budou míti chráněnoua. zabez-.
pečenou existencí, tím rychleji dojde k míru
a tím příznivější bude pro monarchii, Mo
narehienentá žádných zájmovýchrozporů
s Anglií a Francií, ani s Ruskem. Proto
může také ve všech svých diplomatickýchIn 3

: DEP. ADRESBÁTALBIBANKA

-© BROVADÍ
e. NERs
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aktech zdůrazňovaji svoji samostatnost. —

tické kruhy pozorují s uspokojením, že by
se Rusko smířilo s meziznárodněním Dar
danel a mají za to, že by mocnosti středu
s tím souhlasily, čímž by se mírové otázky
zmačně zjedmodušily. — Orgán soo.-demo
kratické většiny německé žádá, aby vláda
okamžitě vyhlásila své podmínky mírové
a výslovně projevila ochotu k míru bez
dobývačnosti a..bez odškodnění. — Ve
Štokholmu nastávají mírové konference
socialistické Pozoruhodno, že i anglická
vláda dovolila dělnickým zástupcům odjetí
do Štokholmu, — Ruský ministerský před
seda kníže Lvov pravil, vítaje novináře,
že může určitě přohlásiti, že mír konoem
tohoto roku Ise s jistotou očekávati. Je
nom vyčerpání ve atátech válku vodeucích
přinese Evropě mír. Rusko není žádným
odpůrcem míru, nemůže však za nynějších
poměrů dáti podnět k nějakému jednání
mírovému. — Naproti tomu zástupcové
ruských armád na sjezdu v Minsku přísa
hali, že vojsko rozdrtí nepřítele; v tomto
úmyslu je podporuje velká francouzská a
anglická agitace v Rusku.

Politický přehled.
Ku šťastné budoucnosti Rakouska.

Dne 20. dubna přijal císař Karel na zámku
laxenburském předsedy něm. křesťansko
sociálního a německo-národního svazu.
Moonář tu prohlásil, že jest jeho úmyslem
svolati říšskou radu v blízké době a že
opětné zahájení parlamentního života po
několikaleté přestávce mé v tomto oka
mžiku neobyčejný význam; očekává proto
pochopení všech stran, že v úetyhodném
semknutí zasadí se o nejvyšší státní zájmy

setrvá na cílech, jež byly jí stanoveny.
Spoléhá pak bezpečně, -že v parlamentě
bude ovládati přesvědčení o nutnosti svor
né součinnosti zástupců všech národů ra
kouských a že tím budou zjednány pod
mínky šťastné budoucnosti Rakouska.

Časy pro oktrojírky jsou.ty. tam! —tak dokazuje »Berliner Tegeblatts. Bylo by
osudnou ehybou, kdyby se řešení otázek:
národní vyrovnéní v Čechách, zavedení
německé státní řeči atd. — hledalo eestou

$ M.nestaší ku provedaní. změn.,ústav

živlem, aby si popřáli přepychu, vymáhati
Pr = batti=

svoje požadavky nasasováním si Gesslerova
klobouku vůči všem ostatním národům.
Němci v Rakousku jsou v říši podetatně
přeceňování nejen co do svého počtu,
nýbrž také ve svém specilickém významu.

Vnitropolitická situace v Rakousku.
Nad oktroji zavřela se sice propast, ale
situace se dosud nevyjasnila. Němei upra
vují si další cestu. Ministerský předseda
hr. Clam-Martinic usiluje, aby dooflil s Něm
ci i Poláky kompromisu, jenž by umožnil
setrvání jich ve. vládní většině a setrvání
jich eo zástupců ve vládě.. Co nebylo
možno vykonati oktroji, má býti vykonáno
parlamentem. Poláci však se velmi horší,
a tak krise v ministerstvu pevným odhod
láním dra. Bobrzynského nezůstati v mi
misterstvu a stejně pevným odhodláním
Kola polského, nesnésti bez důsledků, že
byly haličské jeho požadavky odstaveny,
se nejen protahuje, ale také podstatně při
oatřuje. Poslanci polští bez výjimky došli
k poznání, še je nutno přerušiti diploma
tické styky s ministerstvem hr, Clam-Mar
tinice odvoláním dr. Bobrzynského z něho,
dokud nebude hotovo vyrovnání, zaruču
jíeí neprodlenou splátku peněz za válečné
výkony a náhradu škod, způsobených vál
kou a na pozemcích v Haliči. Odluky
Haliče od státu, která nebyla nikdy jejich
požadavkem, nežádají ani nyní, žádají však
také nové ministerstvo, ve kterém by byli
soustředění zástupcové všech parlamentár
ních stran.

„Zákon o Jesuitech

ková rada Německa potvrdila usnesení
říšakého sněmu ohledně zrušení jesuitského

po Německu. Zároveň zrušen $ 12. říš
ského zákona, dle něhož všechna jednání
spolků ve veřejných shromážděních mu
selo se díti v jazyku německém.

Rozmanitost.
Gensura byla v Rusku od prozatímní

když se začalo evobodně psáti i proti re
volučním správcům říše, censura se ob
novila a prohlídky při hranicích byly vel
mi zostřeny. Jestliže s vládou Souhlasí
valná větéina ruského lidu a jestliže nadto

mnoho pro vědu. Němeseký zoolog Thiloo 4
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Krumbach ujel se opuštěné zoologické
stanice v Rovini ma pobřeží Adrie mezi
Terstem a Puljí. Dal si vystavěti malé po
morné plavidlo se širokými okny a skel
mým dnem. Elektrický reflektor má osvě
eovati mořskou hlubinu a fotografický
přístroj zachytí podmořský život ma film.

Ovšem takovéponorky budou míti i zvláštní význam hospodářský; poslouží zname
mitě rybářům k úspěšnému lovu. — Vyni
kající osobnosti varšavské vydaly proti
přepychu provolání, v něraž se praví: »Po
dejme si ruce, utvořme veřejné mínění a
maučme společnost spokojiti se nejmutněj
ším a zachovati přiměřenou důstojnost.
Na ušetřený penís čekají davy nejchud
ších.« —Prozatímní vláda ruská propustila
bezpodmínečně (tedy bez výměny) na svo
bodu metropolitu Szeptyckého, odvlečeného
do Ruska ze Lvova. Ukrajinci chystají
důstojné uvítání svému církevnímu knížeti.
— Konstatuje se, že z= 146.000 včelstev
v české oblasti v Čechách vyhynulo jich
na 80.000. Ježto zbytek živoří, takže možno
očekávati bynutí další, bude to velikou
škodou pro ovocnictví, ježto včela v době
květů stromům velice prospívá. — Ob
chední pomoenietvo na své poslední schůsi
si stěžovalo, že konkurence ženská zne
snadňuje jeho postavení citelně a nepřimě
feně. Zvláště invklidé pociťují Ženskou sou
těž značně, Kdo není přidržován k žádným
válečným úkonům, ten ovšem může kon
kurovati velmi snadno. — (Cohitají nyní
děti s literatury nejraději, patrno z tohoto
příkladu. Městské zastupitelstvo městečka
Gelsenkirchenu v Německu prosilo o knihy
pro raněné vojáky. Mládež snesla do sběrny
epoustu knih, z michž však zastupiteletvo

spálilo nořejně přes 50 eentů pro jejichšpatný obsah. Co tedy bylo nezdravou čet
bou pro vojíny, tím »se vzdělávala a su
šlechťovala« mládež. A pak se ještě ně
kteří lidé diví, že při velikém pokroku
eivilisace děti pustnou a stávají se suro
vými. Jestliže před válkou odvážil se kon
servativec upozcrniti, že ta neb ona kniha
pro dorost se nehodí, hned byl zmrskán
jako zaostalec, překážející pokroku-a svo
bodě. Nýní se jeví následky svobodomysl
nosti přílišné. — První paroloď sestavil
český mechanik ze Slezska, syn mlynáře
v Běrách u Skočova Josef Brožek. Když
15. září r. 1816 v pražské Královské Oboře
se projížděl poprvé se svým parním vozí
kem, přihlížely s obdivem tisíce lidí. Za
dva roky nato (1817) spouštěl Brožek mo
del svého parníčku na rybník ve Valdětýn
ské zahradě. Tudíž letos je tomu sto Jet.
Dne 1. června 1821 na vltavských vodách
objevila se první paroloď, kterou řídil sám
vynálezce Brožek; hnal ji strojem vlast
ního vynálezu. Dále nemohl bystrý duch
v praksi pokročiti jen proto, že do náklad
ných pokusů chyběly peníze. — Jeho Veli
čenstvo dne 12. dubna jmenoval dra. Fr.
a————— 2,

FEUILLETON.
Ze světa diplomatického.

S respektem pohlížíme na zákulisí politi
ky velkého slohu. Tam neviditelná ruka, jež
zove se diplomacie, drží v ruce nitky, jimiž
řidí pohyby a jednání figurek na prknech,
jež znamenají svět. Kdo prost jest zvědavosti

to několik drobností.
"V únoru a březnu 1850 zasedal v Paříži

anirový kongres po válce krimské. Člen jed
noho vyslanectví vypravuje:

»Seděl jsem ve svém bytu v Rue neuve
des Capucines, kde zažil jsem malé dobro
družství, jež je sice nepolitického rázu, avšak
skytá zajímavou episodu. Sluha hotelu při
náší mi navštívenku cizího pána s prosbou
o nutnou návštěvu. Byl to muž asi padesát
ník, tělnatý, zcela dle módy, ale málo ele
gantně oděný.

»Prominete pane, přicházím však nabíd
nouti vám brilantní obchod.«

>To bude asi omyl«, odpovídám, »nejsem
obchodníkem a nevím, jak se mi dostává
cti nabídky brilantního obchodu.<

»Jak jsem slyšel, náležíte ke kongresu.<
»Ke kongresu? Nerozumím vám.<

Stejskala řádným profesorem elrkevních
dějin na české universitě, — Svatý Otec
hodlá zavésti jednotný vzorný katechismus
pro celý katolický svět. Již v té příčině
vyžádal si z jednotlivých diecésí různé
katechismy, kterých se právě užívá. — Na
slevnění potravin pro horníky ostraveko-kar
vínského revíru zvýšil se obnos z 860.000
K na 600.000 K. Mimoto dány dělnictvu
peněžité přídavky. — Ve schůzi obecního
zastupitelstva v Těšíněprohlásil soo.-dem.
člen Rottmann, že jest stoupencem něme
cké státní řeči, která prý »má býti zave
dena v celém Rakouskuc, — Sanatorium
pro tuberkulosní dělníky vystaví nyní
u Pešti dělnická nemocenská a úrazová
pojišťovna. — Tisloí den světové války byl
dovršen dne 22. dubna, počítámeli v to
28. červenee r. 1014, kdy naše říše vypo
věděla Srbsku válku. — Dne 19. t m.
Šest chlapců nasedlo na vozík, kterým se
sváže! písek z Berounky u Dol. Óernošio.
Rorzjeli se tak prudce, že spadli do řeky
a všichni utonuli. — Ve Šrédsku dostavilo
se před budovu říšského sněmu 20.000
dělníků, aby demonstrovali proti nynějšímu
způsobu zásobování. Dělníci usnesli se
dosaditi výbor, který by vládě předložil
přání dělníků. — Profesor Hoffmann v Lu
beku pracuje o vydání atlasu staroslovan
ských osad a tvrzí v Holštýnsku, knížectví
Lubeku a Lauenburku. Badatel objevil
u Warderského jezera zbytky opevnění,
které považuje za zbytky staroslovanské
župní tvrze; prohlašuje, že opevnění má
slovanský ráz. — Dle zprávy sldea Na
zionale« připravuje Vatikán »Zlatou knihue,
ve které uveřejní všecka diplomatická akta,
která byla vyměněna mezi Sv. stolicí a
středními velmocemi. — Papež Benedikt
XV. věnoval rakousko-uherským majatcům
v Halii k velikonočním svátkům milodary.
— Správce mistrovské školy houslové ve
Vídní Otakar Šověík dostal řád železné
koruny třetí třídy. — Obec Řeka na Tě
šínsku byla navštěvována již delší dobu
černou zvěří, která škodila na zahradách.
Arciknížecí hajný zastřelil tam divokého
kance, vážícího 96 kg. — V královské opeře
štokholmské bude v nejbližších dnech pro
veden poprvé Wagnerův »Parsifal«. —
Kartelované železárny rakouské usnesly se
zrušiti kartelový svaz. A příčina? Dle
»Neue Freie Presse« hlavní pohnutkou
k tomuto usnesení jest nové nařízení proti
vyhánění cen do výše. Ovšem velkého
praktického významu toto zrušení kartelu
memá, neboť cena železa jest vysoká a ne
sníží se tak bray. — Ceny tkanin klesly
namnoze už voÓŮ procent Tkaniny byly
hromaděny v krámech z hříšné naděje,
jak ceny stoupnou. Ale po zostřených na
řízeních dostavil se strach před velkými
tresty; odtud ta láce, na které se ještě
hodně vydělá. Nejnápadnější lichva byla
u plátna bavlněného; metr stál před vál

»Nu, jste přece členem jednoho z velvy
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2Opravdu? Odkud to víte?«
»Chodíte velmi často do hotelu Bristol a

tam přece je vyslanectví — —.«
»Hloupost! Jakoby tam nebydleli také ji

ní lidé. A t kdybych navštěvoval vyslanectví,
jak to souvisí s brilantním obchodem?«

»Hleďte, pane, jsem bankéř. Vy budete
přece vědět, co nového a důležitého na kon
gresu se děje. Nemám pravdu? Ano, ob
chodnická duše nedá se ošálit.«

»Milý pane«, řekl jsem již netrpěliv, »ře
kněte krátce, co si vlastně přejete, mně ne
zbývá času.«

»>Mnětaké ne, spěchám na bursu a čeká
na mě povoz na rohu ulice St. Armaud, ne
potřebuje přece nikdo vědět, že jsem k vám
vešel. Co jsem vám chtěl říci: Jestliže mi
novinky z kongresu hned za tepla oznámíte,
abych jich na burse použíti mohl a jestliže
učiním obchod, chci vám dáti nejen brilantní
dárek, nýbrž z každého zisku tři — řekněme
čtyři procenta, ba při zvláštním úspěchu
sedm procent, neboť vím, že pánové potře
bují tuze mnoho peněz. Nu, co tomu říkáte?«

>Co tomu říkám?< odpověděl jsem s od
porem na nečestný jeho návrh — »hned se

s
kou 40 h, sa války pojednou 4 K; nymí
klesla cena na 2 K. — Pro sakázaný ob
chod se.slader a pro ustavičné přestupky

roti obchodu se sladovými kontingenty.
1 v Bamberku odsvuzen komerční rada:

eyermanu na 4 měsíce-do vězení a k po-:
kuté 716.000 marek. :

Záložna v Hradci Král,
Jauské náměstí č. 163.

Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.
Eskompt účtů a směnek.

Vinydemokratisace.
Jest význammo, že právě v době, kdy dle

mínění některých není na luštění sociálních
a vnitropolitických otázek času, vlna demo
kratisace za vlnou se zvedá a vysoko se pě- .
ní. Zkrátka co mělo pevný podklad před
válkou, to postupuje i nyní. Nadto právě ně
které ckolnosti scenerie válečné bezděčně
Podporují veliké rozmachy hnutí lidového.
Právě nyní objevily se nejostřejší protivy
mezi liberalismem a seciálními snabšmi
těch, kteří usilují o zrovnoprávnění společen
ských vrstev. Liberální sobc; i při velikém
vlastním bohatství snažili se z doby nejvýš
kritické těžiti pro sebe; vrstvy lidové nesly
na druhé straně trpělivě břímě dne i horka,
podporovaly se navzájem i ze svého mála,
dokazovaly energickými činy, jak velice cen
ncu složkou jsou v každém státě. Liberali
smus hleděl zlehčovati každou autoritu, ale
svými vlastními přečiny naposledy pochoval
1 autoritu vlastní; vyžilému frázistovi nyní
již ani prostomyslné davy nevěří,

Každý stav, každá třída reklamuje nyní
pro sebe odměnu dle toho,.jak se represen
tovala v době nejvýš pohnuté. A právě poli
tikové velice bystří a zkušení neváhají pro
Jevovati pochvalu drobnému lidu, nerozpa
kují se slibovatiodměnu.Pozorujemeto jak
v Německu tak v naší říši. Byla tudíž bláho
vá domněnka těch, kteří myslili že válka
všecko promíchá a srovná tak, Že po novo
věkých sociálních proudech zbudou jenom
vyschlá řečiště. Marně se ntěšovali peciválo
vé a byrokrati, že budou mít+ nyní od všeli
kých naléhavých starostí veřeiných >svatý
pokoje a že bude kontrola vůdců lidových
vrstev ochromena. Státy poznávají. kde jest
jejich největší síla, koho jest potřebí podpo
rovati, aby navzájem zase nesl ochotně bře
mena.

Německý císař památným manifestem při
kázal, aby se vypracovaly pro království
pruské demokratické řády volební. V naší
říši dochází k důležitým konferencím se zá
stupci proletariátu. Dělnictvo nabývá silněj
ších posic, než mělo před válkou. Dne 19. t.
m. vzhledem k okolnostem usnesla se rada

dovíte.< Zazvonib jsem na shthu, jemuž dal
jsem rozkaz: >Doprovoďte okamžitě pána
k jeho povozu, náhle ochuravěl.« A užaslému
pánovi pokynul jsem: >Pospěšte si, pane,
abyste nezmeška! bursu. Adleu.«

Sluha otevřel dvéře, jimiž zmizel pán,
zahučev jedno slovo svého nářečí, jehož ne
chci opakovati. Také jméno nechci uváděti,

L. A. Thiers, historik, ministr, později1
president francouzské republiky, navštívit r.
1863 Vídeň k vůli důležitým státním záleži
tostem. Diplomat jeden vypravuje o své ná
vštěvě u něho:

>Zastaj jsem slavného tohoto muže, jak
jsem jej i dříve vidíval, v modrém fraku se
žlutými knoflíčky, s bílou vestou a kravatou.
Přijal mě wvekmizdvořile a začat bezpro
středně o státních záležitostech. Velmi zají
mavý byl rozhovor, když později přišel na
své vzpomínky třicátých let. Ve svých výra
zech jinak chladný a odměřený, dal se vzpo
mínkami přímo uchvátiti. Kazimíra Periera
nazval sedlákem, Laffitta větrnou korouh
viěkou, ač tento jej právě do ministerstva u
vedl. Nejhůře mluvil o Guizotovi, s nímž prý
nikdo nemoh! se snésti, ač to byl jeho kolega.
O tajemné smrti prince Condé. jež tehdáž v
celé Evropě vzbudila pravé vzrušení, vypra
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města Prahy zabájiti přiuravy pro moderní
směnu. pražského obccního řádu.volebního.
aPrávo Lidus ihned se chytilo vítané příleži
testi k praktickým návrhům na realisaci u
mesení radničního. Vůdčí zásady plánu Soc.
demokratického jsou: »Město Praha dělí. se

„ve I volebních okresů; obvody těchto okre
„sů budou určeny zvláštním zákonem. Vol:čo

vé jednoho, volebního okresu tvoří jeden sbor
. volící který volí po3 členechsboru obecních

starších. Každý volič může. jen v tom vo
lebním okrese. voliti, ve kterém bydlí v den
vypsání volby. Později změna bydliště v té
věci ničeho nemění, V jednotlivém volebním
okresu může býti volena i osoba, která by
dlí v jiném okresu volebním města Prahy.
Právo voliti má každá fys'cká osoba, bez
rozdílu pohlaví a bez ohledu na příslušnost,

. která v den vypsání volby nejméně 6 neděl

dovršila dvacátýprvý rok. Volen -býti může
ten, kdo v den volby má náležitosti činného

. práva volebního a -do téhož dne dovršil dva
cátýčtvrtý rok. Zápis do seznamů voličských
v tomto směru není nijak rozhodným. Voli
telnost není však vyloučena u osob, které
jen z toho důvodu jsou vyloučeny z činného
práva volebníhu, že v den volby se nachá
sejl v činné službě vojenské.<

Pak uveřejnilo >Právo Lidu« tuto vý
znamnou zprávu: >Zemský výkonný výbor
Českoslovanské sociálně demokratické stra
ny dělnické v Čechách pojednal ve své vče
rejší schůzi o nutnosti zdemokratisování ve
Skeré veřejné správy a všech sborů zastupi

-telských v Čechách. Uznávaje zejména důle
žiťost zlidovění správ obecních a okresních,
vyzývá soudruhy ve všech obcích v Če

'chách, aby se co nejdříve obrátili na zastu
přtelstvo své obce a okresu se žádostí, aby
se vyslovilo bezvýhradně pro volební refor
mu do obcí i okresů zavedením všeobecného,
rovného, přímého a tajného práva hlasovací
ho pro muže i ženy se zastoupením menšin.<

„Nad těmito zjevy a nad přítomným. po
stupem demokratisace vůbec nechť se vážně
zamyslí ti konservativci, kteří silně kritiso
vali. když katoličtí organisátoři sdružovali

voval všechny podrobnosti a vyslovil pře
svědčení, že tento nešťastný, starý kníže v
návalu rozhořčení nad hanebným jednáním,
jak zacházela s ním jeho přítelkyně, paní de
Feuchéres, vzal si život. O králi Ludvíku
Filipovi a rodině Orleanské mluvil s velikou
ctou, zato o Napoleonu III. prohodil diplo
maticky: »Jest to muž veliké důležitosti oro
Evropu, za jehož ideami h'edá se mnoho há
dankovitého, více než je správno.«

Věda, že. jsem delší čas ztrávil v Dánsku.

jakoby ve Vídní nedocházeli žádných sympa
til >Toť veliké bezpráví«. odvětil jsem, »jsou
fo sice malý, avšak všeobecně vzato bodrý,
dobrý a pilný, v každém ohledu zdatný ná
rod, jsou toliko nemírně sami sebou zaujati
a marnivi, jako každý malý člověk.«

Sotva mí tato slova vyklouzla. byl bych
je rád v ústech zadržel. neboť bleskem při
Sio.m! na mysl, že pan Thiers je rovněž po
stavy velice malé a že dříve v pařížských
fistech se mu častěji leho veliká marnivost
vytýkala! Ale poněvadž vyklouzlá slova ne
dala se Již zadržeti, nezbývalo mi nic jiného
než klidně a jakoby se nic nestalo pokračo
vati v líčení Dánů dále, zatím co onen malý
veliký historiograf dotčení dal na sobě znáti

„tím, že sejmul si své brýle a položil je. na

Filiálka v Chrudimi. Telelon: 40.
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dělníky, imalorolníky a jiné drobné lig do
křesňonstých sdružení. Zajisté"nýhíby hám

ně prospělo, kdybychom mělt veliké masyelně organisovaného drobného lidu. Neví
se ještě, kdo bude udávati př "dalším postupu
tóo, kdo bude míti rozhodné slovo při dalším
vývoji demokratického úsilí. Tolik však jest
jisto, že nejvíce získá směr ten, který bude
míti největší počet stoupenců. Nyní jest zce
la patrno, že daleko nestačilo dělnickou ency
kika Lva XIIL čísti a chváliti. Zásady po
selství tolik památného bylo potřebí se
vším úsilím uváděti všude v život. K ozdra
věhí společenských poměrů také daleko ne
"$tačila sebe bystřejší kritika proudů proti
křesťanských. Kdo kritisuje, od toho veřej
nost čeký, že sám dle vlastní možnosti přiloží
ruku k dílu zdárnému, k praktické reformě.

Jest zajisté zjevem velice výmluvným,
že demokratisace postupuje ruku v ruce s 0
svobozováním národních práv. Lid se rozpo
míná, že dřívější kruhy velice vlivné dobro
volnou akcí v tom směru učinily velice málo
— a že tedy demokratické řady i zde zjednají
nápravu rychlejší. To jsou úkazy velice důle
žité a ukládají samému katolictvu nové úlo
hy značné váhy. A tu jest potřebí pracova'i
čile a stále míti na zřeteli, aby nás veliká
doba neshledala jako lidi malé.

Kulturní jiskry.
Klub zemských a říšských poslanců

stran katolickc-národní a křesťansko
sociální konal schůze dne 22. dubna od
4. do 8. hod. več. a dne 28. dubna od 8
do 12. hod. dopol. v Brně. Zpráva předsed
nietva o čimnosti a postupu Českého svazu
a Národního výboru. jakož i zpráva o vnitřní
politické situaci, z nichž bylo zjevno, že
stanovisko a snahy naších stran v době
válečné dněly plného uznání, všata.s uspo
kojením na vědomí. Zvláště s povděkem
uvítáno ohlášení svolání parlamentu a
s plným zadostiučiněním přijata znráva
o upuštění od neústavních oktrejů. S vře.
lým díkem a jednomyslným uznáním při
jata zpráva o účastenství předaedy dra.

stůl, a též ve své dřívější živosti polevil a stal
se dosti jednoslabičným; v rozpacích zahla
dit bezděky vyvolaný nemilý dojem mluvil
jsem horlivě vždy dále, až jsem mohl za ji
sto pokládati, že mohu se ctí z pole odtá
hnouti.. «

D:plomata dochází následující telecrafická
zpráva:

»Dne 24. července 1864. Pojišťovací ob
chod pro Marka Lówe mezi Junákem a

kamený jmenován zástupcem Pštrosovým u
Maxe Leopolda Kóniga zetě.«< —

Diplomat ihned rozumí záhadné depeši:
Garanční smlouva ohledně Benátek (Markus
Lowe. lev sv. Marka) mezi Pruskem (Jun
ker, junák) a Rakouskem (Autriche — Ra
kousko, autruche — pštros) definitivně uza
vřena. Kníže Rudolf Lichtenste'n (Rudolf
Jasnokamený) jmenován rakouským vyslan
cem na dvoře v Mexiku (u císaře Maxmili
ana, zetě krále Ludvíka).
- Tož tedy přece pravda, co se dí, že nebe
dalo dar řeči obyčejným smrtelníkům, aby
své nitro projadřovali, diplomatům však, aby
své mnyšlenky dovedně zustírali!

A. V. Cbodovický.

Hrubana a místopředsedy msgra. Šrámka
na mezinárodní konferenci zástupců kato
lických parlamentárních stran v Curychu,
jež měla za účel, připraviti půdu snahám
o docílení míra a navázání styků mezí
národy po válce. Zároveň s povděkem uví
tány snahy a práce ministra zahraničních
záležitostí hraběte Czernina o brzký, čestný
a trvalý mír. Předsedniotvu uloženo, ab
podporovalo úsilovně všechno takové pod
mikání.

Jednáno dále o spravedlivé a dnešním
poměrům odpovídající změně volebních
řádů do obcí, na sněm i na říšekou radu,
aby všem vratvám obyvatelstva dostalo se
přiměřeného zastoupení, Zdůrazněna opět
potřeba svolání zemského sněmu a roko
váno o budoucích velkých úkolech zem
ského zákonodárství pro novou úpravu
hospodářských a sociálních poměrů na
Moravě. Podán přehled o jednotlivých vel
kých crganisacích našich stran a o rosvoji
našeho tisku za války a sehváleny pří
pravné akce.

Valná část jednání věnována byla po
měrům hospodářským hlavně pokud se
týče zás.bování. rekvisiee potravin, stano
vení cen, při čemž byla také náležitá po
zornost věnována působení a činnosti růz
ných nových ústředen. Jednotlivá opatření,
zvláště pokud se týče osiva, pracovních
sil, potahů pro polní práce atd., jakoži
návrhy ohledně kontigentování dodávek
z příští sklizně stanou ee předmětem za
kročení předsednictva u příslušných in
stancí. Při tom bylo jednáno též o rekvi
sicích a obohodu s dobytkem, jakož i o na
řízeních ohledně odvádění tuků. Zajímavé
doklady z jednotlivých okresů budiiy opráv
něnou pozornost. Porady klubů sledovány
s nejživějším zájmem všech účastaíků a
vysloveno jednomyslné přání, aby brzo
svolána byla zase schůze. —

Výdělečný radikalismus. Představen
stvo socialistické většiny v Německu vy
dalo proti radikální menšině leták, v němě
čteme tato památná slova: »Nezapomínejte
staré zkušenosti s doby socialistického
zákona, že čím jest nespolehlivější řečník,
který k nám mluví, tím radikálněji mluví.
Mějte se na pozoru netoliko před špehouny,
nýbrž také před těmi, kteří svým chová
ním obstarávají kčefly ostrých hochů.«

Věru správná to řeč, jenže se měla
ozývati dávno dříve — a to často. Právě
Rusko znovu podává velice výstražný pří
kind. Redaktor nejradikálnějšího suoiali
stického časopisu »Pravdye byl revoluční
vládou ruskou dán do vězení; dokázalo
se mu, že stál vlastně ve službách cara
a tajné policie. Od začátku války byla
»Pravda« hlasatelkou pacifistů a socialistů
nejkrajnějšího křídla, volajíc energicky:
»Pryč s vládou, pryč 8 německou vládou!
Nechť žije třídní boj'e Nyní však Buzev
v obšírnémčlánku vyložil, od které chvile
sloužil šéfredaktor carské vládě, kolik do
stáral platu, kde jsou uschovány stvrzenky
atd. Revoluční socialisté založili nyní vedle
»Pravdy« nový velký list »Naše Dj-lce,
který do té doby vycházel v Paříži ve
skromném objemu. — Jedná se jen o to,
zdali nástupci onoho výdělkáře budou
opravdovější a obětavější.

Dr, Fr. Sláma zemřel. Bývalý říšský po
slanec za skupinu královéhradeckou a zem
ský poslanec za venkovské vbce rychnovská,
nadšený buditel českého lidu ve Slezsku a
zasloužilý spisovatel zemřel po operaci dne



25. dubna. Narodil se r. 1850 v Chotěboři.

"Čestná mu budiž pamět!

- projektuje svolání říšské rady na den 30..
-května

Stav mexickéhokatolictva. , Mexiko.jest

republikouroágka sbrvakého. Vžděď8 |
ři skoro 2 miliony čtver, kilometru.Obyvatel ;

- je tam však jen aď''15 milionů.Tofd“ovýha- |
telstvo až na maté výjimky náleželo na Hra-;
ně století XIX. a XX. k cfrkv] Filmsko-kátoli-:
cké.: Yždyť: protestántů střětám čítaló jen ma
05000 'a kočujícíeh 'nepokřtěršých Indtátůh' na
200.080Meblesbgssetudyrřigiýže státním vy-|
znáním byl. katolicismus; ---byloťv--Mexiku,
10.112kostelův a kaplí. Zdálo se tedy skoro!
nemožným. pronásledování! církve katolitké ;
v zemi,kde byly tak mocnékonfesafposice.,

-Kdyby bývali všalé»strážcina 'Sioně bedlivě:

m0,jak hrotka zednářů můžesnadno houžev-;
satou-azitací ar těsněsplatou otganisací ujař

miti velkou většinu:Kdys:došlo k politický
virům(a.poruchám,pesrávalepiskopátsÚ-:
žasem, co vlastně platí:v republicemoc ka- |tolické kenfese. Katofici; postrádajíce' účelné
organisace a jsouce odkázáni namilost a''e
milostdespotů, byli zá válečnéhoruchů pro
následován hůře než : Aočinci. Neplatílo,
byl-li kněz své kolátuře pravým dobřodin
cem; kterýkoli přístušník stavu duchoven
ského by!dopaden, hned byl žatářovántebo
itmučen.: Jestliže žádá katolík od zednáře
spravedlivost 4 soucit, počíná st: tak. Jako
když beránek vykládá o huhanitě 'vlkovi.
To všecko se mohtočekati,proti osnováným|
plánům-zarytých nevěrců | měly se činiti
rázné přípravy. Těch knfžek, v nichž se Hčí
utrpení katolictva v různých zemích, jestjiž ||

množovati knihovny o veliké nářky nové.
Zato však z tolika knížek starších mělo se
vzíti poučení, čeho třeba Činiti, aby věrné
stádce neznamenalo Společnost vyděděncův.

Zde nestačí naříkat, ale nutno se ptáti,
jak horlivě pracovala o praktickou sebeobra
nu mexická hierarchie. Vzdělání obyvatel

-©stva bylo poměrně před převratem na stupni
velice nízkém. Zmocniti se tedy mohl duše
lidu snaďno ten. kdo k němu dříve se svými
kulturními, politickými a jimými agitacemi
přišel. Naprosto neplatila a nikde neplátí zá
sada, že náboženství, které jako kvas má
proniknouti všecko, patří — jen do kostela.
Jak:se zachází s právy katolíků v Mexiku i
sní, svědčí tyto řádky z dopisu jednoho me
xického kHěze: >Ze''300 kněží naší diecése

(zemřelo za poslední rok 20; mhozi na tyfus.
Naší největší starostí. je kněžský seminář.

-Měš“byl.jáko všecky ostatní- v Mexiků, za
Úřen.Náši'alamnové' více než 308/býli roz

ptýlení; :traše «nitrovna. z nejkrášn ích v
Mežiku. byla vypléněna; místniásti' její"Zaba
věny.' Jeden z nášich kněží byl Vybovětíěn
do trestanécké kofonte Třes Marius. Proč?
"Poněvadř vynčovat v kostéle děti nábožen
-styt.Beď soudu bý! zatčen "apotrestán, Ač
je to nemocný, ati 60letý stařeč.« Nu — a
nak vjišťufí prótivních >klerikáfišmu«. že dají:
zcela pókoj, jakmile si kněží bidou Meděti'
ajen.svého«. Napřed se řekne, aby si kněží'
vyučovali náboženství v kostele. Pak *
však dá do kfiminálu | ten duchovní, který“
aspoň ve Chrámě se pokouší 'šířiti známost
evangelia. Mějme na myšli stále dobře, že“
snahou podzemních proudů není »všeobecné*
uvolnění duchů«, ale naopak nejpříkřejší-u
tařmení lidí křesťansky smýšlejících. vyhla
zovací válka pretí katoltetvu potud, pokud
kde katolicismus-—třebasi v ústraní — vf
běc jeví známky života. Ústupky 'katolictva

nepřítele neukojí, nýbrž naopak posílí jehotroufalost.
„Hned vsousedství Mexika těší se katoli

cký život velikému rozkvětu, třebaže tam
není katolicismus konfesí státní. Proč? Po
něvadž tam katolíci horlivě a: obětavě pra
cují imponujíce jinověrcům i athelstům svým
nadšením. vzděláním a obětavostí. A což te
prve ještě. severněji! Z Ouebecku v Kamadě.
se sdělnjé, že zá vokcT015tsróhpilh "do Kafoli.

cké vífkve da 19.000 HKOVETLOVÍVvn Mf
vyhikajictpastor prát ytenaánet -B mnob o :Pe m-+

(

těchmístechjistěPyleníaK namilosti:oi oARTE
Slení, jak jest pótřebí zaměniti taktiku úz

!kedlivěko! U sýtělřátk vnější
Sme za taktikuzcela jinou.

ivězda pokoje
PRkánní k bežnosti «bla-|svatého|

NapsalAmtoníe Kaška.

| Gena brošovanéhoVýteku 190 Kfranko.

ské dra nyré aka“lovy

9..

W

ole,sryomadtř. netknA.
" Královéhradecká bankovní jednota v

Hradci Králové konala dne 18.1. m.svou III.
: řádno. valnou hromadu v Adalbertinu za ú
i. časti 15 společníků, zastupujících 77 podílů.
: Paa předseda: Bohumil Hobzek zahájil val

nou hromadu o půb3, hod. cáp, a konstatoval,
že jest dostatečný počet přítomen, aby se
mohla vajná hromada řádně ushášéti; jmeno
val dva skrutátory a sice-p. Zadrobílkaze
Lhoty Malšové a -p. redaktora -Pochmora z
Hradce Králové, dáše dva vbrifikátory vlip.
taráře Nováka z Dobřenic a vkdp. Seidla,
děkana a vikáře v Holohlavech. Pan před
seda podávé Správu ový účtech ná
sledujícím prosfovém: >Velevážení vé!
ZU mitmořádných, svrchovahě obtížný: po
miěrt' podávárhe 'Vám zprávů o Uiinosti na
šeho (stavu zá'uplymiý rok 1916jako třetí
rok válečný. Přvé 'než přikročíme k vylíčení
běhu Vběhodunašeho ústavu, pokládáme za

s46n povříost Vzpotnenoútijedhé zpy ašich“uďálistt roků Řinulěho, t.j.
trůně dšeho mocnářství, nastalé © úmrtím
stafičkého panovníka J, V, císaře a
PtántiškáJosefaT,aAo eh

Mstbuké 5láskou ké svým něrodůn, provázen jsa svojí
nějjásnějš!št chotí JV, cisařovnou ia králov

nou Zitou. Dále věnůji Posnirtnou vzpomí ku našemu zemřelému členů panu u
kovníku Jaroslavu Kořínkovi. Hospodářské

„poměry roku právě minu ovnati e
Khěměrojévřetm*P SNčábýč+

ráje
císařea

5 který ujal se Iřůmuse stejnou

nadbytek otěvostí úhožnil
vů vajebjčáčtáže a jakdt ti sanfním.U un

skor senaúpísechvšechhpěj i: |
ček 25.000000,K Eo účetvlastPVA na čPN ktféntů"pak o zče

hož připadá na ři Panákvál, p 27-StavvWrakáti"obněšíkdlert?$ ka k
"ba“firokbVá 1aRč' u“jiíňáh oeněbntch

mlkia HGK*příněřeně Peankávna. "PHikešrítsniBiěčný přizdtidábdtů se *řoměřim.Deft7.
ního trhu, ač obéttottý PATVEÁLENApřododěví.
nř-byty v míře velmi 'skrbrmiš. Celkové"24
půjšký/ "naše"činfl kořen "půřmiltomi""koruf.
Skvětýchvýsledkůdéciiit sme voddětení
uhiněm,--ač "dbefodultor byl válečhýmiob“
tibemřvelicě ktěžován. | Stavělyt se mu v
přékášky hlavně hedostitekvozálvéhomateriádtemadrakáck!jaledě1 Tredostětekpracov“
nfehr-sHYna*dotech. Čístý 'zisk Jévt'se 'obno
sem K 15.761.12.< —+3eHkož kažďý ze spo
lečníků má v ruce zprávu tišíčnou, upouští

se'od čtení rody schyA ění vlámvlPy přečtení. vy revisorů: účtůvldp. vi
kářem Seidlem -ndfij;valná hromada, výkon
némuvýborua úřednictvuabsolutorium.Po

té byl přednesen návrh na rozdělení čistého
|tisku; a' sice usneseno, aby byla

: 6 proc. jemnáBatteryv obnose 6570
i přilělend“ná nera 'telé*K 38.40 výth niLdění ná! Koh. hčet,

kročeno k volbám 2 členu jednatelsk
boru a jednoho člena dozorčí 'rady k z

ně * taz aby wýborupp.pra cís.rada
E
Taubbk Kbedně: o
něHáv 1gb ed „Aa .
fednaleskéhovRodný ř(ODVOZk o polákebBode r.ci Králo

Fr.-ŠukcaFr;Pan statkářveVrbici.

zrěřnlHodse délá boha be enbv

(aZVL an
Mirovet"konstatůje,,boWisiulýcit bo, "Ne
|"pbotivf spekulanti:využití Hěliecků

rakbuské mhbfiftý tnirově tat; že PeklT*vo

Woh oorgáněch'tíni spůvobéto,JM i 1| ráfe“jiš "hotovou "událčstíbh "By

Rusko mělo dáti jíž ©účkořikad BE
úmivdu„odpověď na přohlášekí“Ne 6Také se práoovalo shýtře hiýále
ným pověstini,které »pdoházojí£ tit
naprosto hodnověrnýcha:Prdto — očka
papírů rychle stou 2, původel těch spřáv
Prodával hodně iraho. Totáu' 40 Fiká

v Křuhufinaněníků, jimž pojem orděhjest čímsi cizím, »dobr) obchode. Dleštk
. ročeskéhonázvoslovívšak 66nazývá: r

ková taktika podvodem bezcitným, do neŠe
volajíotm. — "Všeobeobá "společnost pto
zužitkování dobytka ve Vídni vydělala ža
rok 1916 pět milionů korun. Jelikož zakla
datelé této společnosti tvrdili, že jest wtí
sena- pro dobro konsumtěntů, ozývaly se
hlasy úžasu. Ale společnost“věděla velmi

dobře, jakým způsobem lze umičeti novi
nářské kritiky. Vždyť pověsthý dr. Kranz
s jeho soudruzi svou obytrostíukázali nej
bezpečnější umičovací destu. Chytalá se
vlivných činitelů a na druhé stravě dala
do' přerod novin (i českých) tuňgě
lácená bned byloPk din: hysdreujícíkbogkt

jič n k | 'vš úsílo15b, natvu“de $b'm byla

čtuK rodalé“lv bys o“ hyvv“ petré vy i,

ee homn oh da

vynné k
v,n ha yu,pyn šp TL „oněk "n
smě K Z rapto „T t „opi

NZ Pb dap MPKeh
4? ah psiena.s o B „.,



Mezi výtěžky největší vzestup vykazují úroky.
če zvýšení výtěžků z úroků o4.94mii. K připadá |

"na fozmnočeníkagitálu okrouhle 1 a čtvrt mit.K, ;
kdežto ostatní plírástek v podsludě vysvětluje se
zvýšeným příllvem cizích peněz a s většími při
jmy z úroků z cenných paptrá. Břemena činí. úbr

"nem 16.37mák Kaztrávila 52a půl proc. hrubých

sky,tož o 296mil. K. Toto zvýšenípřipadá v
podstatě na výdělkovou daň s válečnými daašmi.

„Poklesmamipoložkamibřemenvykazujejenztrá
vm pněledávkách,

Gieaoníústní.
Zprávy dlecůsní. Vyznamenání jsou pp.: Ví

-clav Kysela, farář v Kratonohách a Václav Hon

-she v Žekuni, obdržel ezposiariům. ciao
-nlcale, ) Čihák, katecheta v Novém Byd
-ově a Karel Hubert, katecheta tamtéž obdrželi
farní synodalie. — Ustanoramějsou pp.:Dr. Frant.
Xav. Novák, Immdatista.v. Šedindnách, za faráře ve
Skáje, Fragt. Reiniach, admin, za faráře v- Ko

':afelgí Lhotě. | Jan Jirsa za. detin. katěckotu ve
Světlé n. S., Josef Ješekza del. katechetuvHo
Higich, Ang Amdsfický za da. kateohetu v.Ovič.
Jenikově, Ant Macháně.za def. katechetu v Ho
ucích, Hubgrt Král kaplan v. Hřiskm, za kapiena
do Zbislavě, Josef, Jahoda. koop. v Ombislavicích,
za. kaplana do Heřmaně, Frant. Stříbrný. admin.
v Lučici, za kaplana do Habrů, Karet Machner,
kaplan vMiledých.Bakách, za admin. do Přníko
va. Frant. Janýček. kaplan v Habrech, za kapta
na do Vilímova, Frant. Zrzavecký, kaplan v Lito
myšli.za, admin. do Cerekvice, Viktor Bíbus, ad
min. v Deštné, za koop. do Kunštátu, Rudolí Neu
mann, koop. v Kumětátě, za admin. do Deštné,
Ag. Jonáš, atimin. v Krouné, za kaplana do Hin
ska. — Uprázdaěná beneficia: Slatisa n. Zdobnicí,
fara patron. nábož. matice, od 15. března, Cerek

:VýrokyDra.Fr. W.Foerstra.;
, Vybral Fr. Komárek, katecheta ve Vamberku.

(Dokoučení.)

Veškeré naše jednání není pouze stykem s ji

věkem vnás a ce ma dávámekotmattin jej se
sprosťtujeme nebo zjemůwjeme.

Nestarej se o to, jek jíní nakfádaří s penězi
-a ada jm uškodí nebo nemškodí kdyf ty něco je
-jiciysi. přivlastnil— nýbržmyslijeď.ni to. že
kdo krade, brade především sobě; okrádá stbe o

spelulslivost, která volí raději
smrt a bída, než aby sáhla jememprstem m cbí

, Kdo nemá spolehlivosti a nechrání st ji, býví

ja jako divoké zvíře. jež mesi Mělati a pořítňní|
na ně hoa.

Všecka zkáza pochází z nejnepatrnějřích 1
téměř neviditelných začátků, proto je bláznem ten,
který se domnívá, že. poctivíniémebýti pouze ve
velkém, v malém že ma-tom.tolik nesejilt — z pře
ce:ve sjtutočnostivěmi:velá aopoztiostuž v ne
pooltvosti majé.

Poctivest nemá co činiti s počtem neb veli
kostí toho, co. byle. aodcizeno,nýdrž s tím, zdali
máš jisté oči a pevné ruce pro přesnou čáru mezi
tvým a mým — nebo zdalt jsou oči tvoje zakale
ny a ruce nejisté a nestřežené. Na jistých očích

všechno. štěstí.
Kde překročit branici pocáivostě, z toku stal

se nejistý člověk,posbyl pevného kroku a uškodii
si a škoda tnto nefze odhadnoutř žádnými penězi
a mohou nad ním skutečně sptakat vřicími. kteří
vědí, kam musí něco takového vésti.

ma, Bystre. fara patron. nábož. matice, od 16.
března. Chvalkovice, fara patron. kníše Schaum
byrg-Láppe,od.l. dabea t. r.

AAAAAMÁATYTVÝVÝ VY

Česká. veřejnosit,
Obromné zdsažení. všech: potřeb pro knib+

tisk: nezbytně, nutných, jakož i z povšech
ných ponězů vyplývající zvýšení. mzdy děb
nictvu nutí všecky majetníky knihtiskáren

zvýhiti cezy za tiskopisy.
Ceúy potřeb: knihtiskeřských. vzrostly. o

že tak ohromné!zvýšení nelze prostě celé
přěvaliti na zákazníky. Ale také néní možno,
aby následky drahoty cele resi. ami. Část
zvýšených cen musí si uhráditi zdražením
svých výrobků, aby. existenci svou vůbec u
možnili.Žádájí.roto, aby.zvýšení.cer » 4
procéní.za tisk bylo uznáno Jako něvyhbu
telně hutné a aby knihtiskařským. závodům
nebylo vykládáno ve -zlá—

V Praze, v dubnu 1917.r „oo
Finněkaihtiskařijsouusi

„svýšiti-cenyzatell
Prohožej

(RO. DARA, PROBŘULO... I, VA-ceny basev stouply.o „Až (1000

cer:y válcoviny (hmoty na
tiskací válce) o- . 506.až 10000%

centy,klihu, š e
"terpentýnn nzpěle . 500,až1007

0er K ropuněžapCELY je N45 vetiská«,.
cíy p nitía Py0,+ «Bdjiž 1007%

Beztěoktojatky uelzevůbectisk pošíditi.K čtoho 3 „dětalctyy a odvodgay,

ke 8muj 2 hk výtynosí,DiZPAvkovhtohK
ZnaskáJoe mrd ala 1 Čes
RVV BÁRAKNAK.

celé. tělo.

opustí jej. Potom tak mnohý člověk sedává ve
svějš. osamělý, spílá na sobeckost Řdí a nevidi,

Kdo dbá. <lašnosti toliko pro jiné, je člověk
pouze zevaě najakovaný.

Duše cítí všech, co seděje. venku,tak: jako
vlasťovka cítí jaro nebo vzdach podzimní. A du
še ráda by měla něhu a čiýeiu nejen: v. niteu,
nýbrž také, ve svém okolí:— ráda by byla v do
bré, společnosti.

Jemné. čisté,způsoby.účininj, ja. celého.člo
věka, Jako účinkaje,ma,plíge: lázeňský pobyt v
Alnágh.

Každá ručnínráge je, pnáce,duševní,-jesliorvkavedena., přemýšlegým, trgčlyrosti: a., opakennatk

to.jagupřece všechy, věalio kterých pouiké:raka
neví ničebo..

Kdo cte,učené knibgr,a „negamříse „prodyšev

ckého. nezuůsobného.;
ten „zýstane, naxadělancem, | kýsby.: mlaneikyvšání

kivými. mrávými, Jaz3íka/:

začnemaslicv malé, vydrvámaki
Maal-byctop,Považovati za boboskažbu;k3ž,

éru, práci, přj;.kterésse,cvičí a Pysjjním,coje „v
nýs acjlevšíha,

Každápráca. | nejmenšía „nejpapatrpější,mů;
že.se státisnaším osmdam.vylopaáee-HJi nedal
—neby.mýževevšemdobrém,nág,posikšiti,Dé
kážeme-li cobru, Jež máme v „sohěpaby„Jivýkaz
nd, dokonglk.Pa,toa všechogzáježím

Vadějená „ruka udějá „v, životů, zrovna, tulik
divů.:kojikoovzáálanýduch —.a ojji syskýn vzděv
lagákovialgaruce„neyzdělný, je; smutná,podívazi

Neg!na, světě.día„tak nepatrné(a „nigotná
ahy „se nemohlo konati„mygli;sahrgnou,2 „nem
hlo,sezušlechtjtioff, Žese,povzaemez-nadbalesti
a nešikovnosti a cele „ produševní,,
„Jaka některéJeněnegnagouaby,jiné,je„Disc

hopili, tak..nezcuší Stižáánstiví. „dnem+1pyclk kyzdali prvabpi,
Při práci nezáleží na tom. co kdo pracuje ner

byčen se ačí, rýbyžojakuPoijte
V. čipyšny,všecko.sílí. člojost
Vali+lidskánení anj,.mažng,dál. s „doslajek

úkalů.„slge:.segláhaezrpnobaky jaka hespe oheň

-Po. každé, pořádné „náppáze „Pdá,se ,činyšku
jakoby..v něm „bylyrognígpaohaě: jako (něj,chůzi
po<horágh Pějphází 30, člosěka, zdyeletá, PORTU

—————2

i nejmenší námaha oživuje celého člověka a jeví
| fistěftim krokem, utčitějšími rysy kol úst a

> stnějším stisknutím rukou.
Kolik lidi bylo siíísrtělně ráněno posměchem.

kolik tajemství býlo vyzmažeňo z nedostatečného
ovládání jazyka; kolik ukvapěrných slov vyklouz

, ne Hitlém z úst a polom by dali nevím co za to,
-kdyby jich nebytí řěklí.
1 Jsou národové, ktěří shotřěbůjí vělmi maofio
: mýdla a mají mttoho kráshých řítišef a universit
la přece venkoncení jsot báďbáři — poněvadž zle
| nakládají se slabšími a bežbránkými.

Jak různí nároďové pokřočíí v mravech, lze
poznati též z toho, jak Zácházejí se žčnamík Židy
nenobor vynutit? si dobřéfo zacházení násilím,
kde tedy mužt ženy ctí a chovají se k ními se
traě, tam ctí je dobtovolňě a z uzdalosti a z toho
možto sotditl ná vtitítí vzdělánost národů. *

Též u jednotlivců možno užíti přísloví: »Po
| věz ml, jak zacházíě sé Zénou a povím ti, kdo

jsí.« Suroví národové a soví maži veškeru ně
vázanost dávají cítil: Zenám:

Lidí a národy lze dobře poznati také z. táh.
jak makládají se zvířaty. Přbťože mnohá zvířata

gemohou se bráníti, ba anf Huboóvatiani si postě
-žovatt; projeví se.tu velmí zřeteíě, ják hlnSoký
je u člověka soucit, netřo:kolik jest v něm ještě
surovosti.

Nejposvátnější úcta k právům slaběho a m
hledy k něma jsou mtohem potfebnější dušěvní
ma- zdraví silných než ocfraněů slabých. Přávím
duševnímu zdřavi stimých -—neboť už mnoho lidí
pozbylo rozmmu, poněvadž neměl, kdo by je do
netil, aby opřel se svým choutkám a pndům.

Trápiš-li zvíře, způsobuješ mu bolést a sebe
tím ničíš. Ochrana zvířat le ochranou liďi: je při
kázáním, jež nás zabezpečuje od zvůle tyranské,
která v nás probouzí se vůčř bezbramnosti. (do

. je sumvý ke zvířatům, stává se zvířetem.
Kdo všechno prosazuje pěstí a nevlídnými

slovy. sesfif si pěsti i hlas, ale slábne na duší 
protože jí neužívá.

Občerstvující podívaná je na silného muže,
plněho něžných ohledů: — připomíná. bezděky

: překrásné plné housle, které: z temných hlubin
dostapují nejvyšších, nejlemnějších zvuků.

Zvláště dobře se pozná povaha člověka, po
zorujeme-li ho, kterak se chová k Mdem. jkně
prokázal službu nebo dobrodiní. Je-li drsný nebo
neskromný: víme, že. jemuhst:a slgomemsý:jsou
pouze šat. jejž „oblékádle toho, s kýmmá:ca či
viti.

Bohatí -maji s chudlími. dvojnásobáě skrom
nějia uctivějizacházet: nežvslkémě,soběrovný
mi, aby-se nesdála že. směkají Pouze: před“pé+

i Není. nikdy, zaásmiesu:jemnosti: citu a nejeví
"přívětivasti srdce, dánrárnediJinýmznáti: žť jsme

| slinější nebo, nadenělšíinebe behatěloneř: onb
i Vejkemysiný jent:— jale: slovo- samo. úkasuje

— kdo: má- vejiteu smysl: obsáhlév: široké:: sndee
kdo odobé pokušemá;se. slabě: protivníkem :22

| Cházet:nedomoňvabegohledeč.:Žeje: velkemouiná

| Sonnke as dokáže,:teprvotím, že -pokušení
|

|

LkKláskatačněrsilní.petírhají"Se-POUZE15:PG
tivglky:sobětrovaámáinegktědé3„ni se,-měliti
kdyš jsou ; nejelekhék“nýbež 'když 'jspu+ nejailnější.

Jako..boháňa"uznávámaepravým-Člověigama£©
ptva tenkrát, kdyř-rosdávájze. svého.přebytky1
pomáhá chudým,:taky člověka „silného nazí váme
rytínkým tepeve teluky až,svá-větší síly-užívák
tomu.aby: pomábe!.-2-jiný zanhsaňovakyPravý
mužagměřísale pořhulidí. kterézašlénl,.nýbrě

které poswedin,——

Podnarnite,K páutejní vvů.vlastníVVPVRE V

í Ds.x orlgtuálá.. předních. českých. yělch
árpský,a pánský, odbor,Červeného kříže
i. Králová«. spoly.s „měst,.průmaryjavým

50 „DIP „sevemovýchodníčást, král, Českého
| vá a sh A.1kvějmave výsiynímsálemit.Pra, od dopl 6 rod, Vstapná.J0Jal,

Lyonoho onEnApa40b ypo



vojenské velitelství v Litoměřicích zakládá pře
hled míst, věnujících se sbírání upomínek všeho
druhu na přítomnou světovou válku. K účelu tomu
žádají se v úvahu přicházející správy knihoven,
obce, školy, úřady a ostatní korporace, aby pří
slušná data s udáním bližšího označení a stanoví
ště sběrny, vůdčích zásad léže, předmětu sbírání
tjako ma př. podobizny, výstřižky z novin, dopisy
z pole, denníky, předměty na upomínku a pod),
fak posavadní rozsah sbírek a j., zasílaly c. a k.
vojenskému velitelství v Litoměřicích, kdež I na
požádání dostane se všech potřebných vysvětlení
a pokynů. | Doporučuje se však zasílání pouze
tehda, když jest více exemptářů po ruce. Podání
nevyžadují nějaké fonmy a jsou poštovného pro
sty, je-li na obálce poznamenáno: »>Kúřednímu
vyzvání, poštovného prosto.«

Umění ve službách pomocných akcí válečných.
Město naše vybízí tyto dny své vlastenecky 0
svědčené obyvatelstvo ke konání skutku vlaste
mecké © dobročinnosti zakupováním hřebů do
»Zbrojnoše 18. pěšího phuku«. Podle bohatých
výsledků všech akcí dosavadních lze odůvodněně

doufati, že i tato akce setká se s plným zdarem,
ježto lze tím | shlédnoutí umělecké dilo sochař
ské nevšedních hodnot. Tvůrcem »Zbrojnoše« je
pan Josef Ofner, profesor na průmyslové škole
sklářské v Hlaldě, t. č. jednoroční dobrovolník
Sikovatel c. a k. pěšího pluku č. 18 v České Lipě.
»Zbrojnoš«< představuje vojína v polní výzbroji,
který očekává blížícího se nepřítele s ručním
granátem. Postava jako do země vrostlá, s hla
vou vzdorně zdviženou, oko plné aapjatého oče
kávání rozhodného okamžiku, jakoby výstižný
symbol věrné vytrvalosti a osvědčené, neochvěj
MÓ statečnosti našich »Osmnáctých«. »Zbrojnoš
bnde dojímavou vzpomínkou na těžké doby, kte
ré proživáme a svědectvím potomstvu, jak I u
mění přispívalo svojí hřivnuu k slavné obraně
vlasti. Tvůrce díla již předem nezištně odmítl ja
koukoliv odměnu za svojí cennou práci.

| Válečné vyznamenání. Pan Ad. Vachek, tru
klářský mistr v chlapecké výchovně v Hradci
Králové, nalézající se nyní na severním bojišti,
byl za zvláště věrné plnění povinnosti před nepří
telem vyznamenán železným záslužným křížem

„na stuze medaile za statečnost.
Symtonické kožčbrty České Iiharmonie, po

řádané 22. 4 m. v městském divadle, potvrdily
znovu dobrou pověst a slávu našeho jediného hu
debního tělesa pro sýmfonické produkce a zdat
most dirigentovu i v těchto mimořádných pomě
rech. Šířiti se o významu a dojmech oněch chvil
bylo by nadbytným opakováním slov o hudebním
svátku a ojedinělých požitcích. Kdo súčastnil se
těch koncertů. ať zasvěcenec čí hudební laik,
vycítř! dobře dle své individuality sílu působ
nosti a tíhu dojmů sám ve svém nitru. Těch, kdo
81 tam za jiným účelem, než aby Cele věnovali
se krásám naší hudby, bylo tak málo, že chování
oněch několika při večerním koncertu, jistě ne
dosti taktní, došlo ©všeobecného od „—
Symfonie Fibichova Es dur (op. 38.) od fho
koncertu přes mistrnou stavbu (Scherzo-Presto)
a básnický vzlet milostného roztoužení (Adagio)
zanechala nás do jisté míry chladnými; nemtavila
jistě tolik k duši každého jako následující Dvořá
kova symfonše E moli »Z nového světa«, oslňuší
cího rázu a jiskřivé instrumentace, jejíž omamně
úchvatné Largo vyvolalo jistě v každém účastní
ku nepomíjivý dojem geniální tvorby Dvořákovy.
Významným bodem programu naších umělců se
stanoviska citově nám vlastního byl cykhus Sme

tanových symfonických básní »Má vlaste, | při
jelichž provedení večeř dostoupilo nadšéní 'obb
censtva spontanně z duší tryskající svého vrcho
fn. Pří zvucích Smetanovy české, tak ryze a cele
české hudby pracovala obrazotvornostu Jednottt
vých oddílů symfonie. volně kouztic sl lesklé vi
diny dávno zaštých dob i bujné fantómy lepší bu
doucnosti, takže Mořa Smetanova v dopise V. V.
Zelenému o »Šárce«: »Ostatně jest každému po

slnchači dovoleno, aby se přenechal své fantasil
a k fomu přibásnik co 'chice, dle chutt — —« došla
zcela svého splnění. Z celkem precisníhojk, přetně
pojatého provedení nutno zvlášť vytknonti.úchvat
mě propracovanou »Šárku«, »Tábor« a »Blanfk«.
— Když vítězný motiv »Vyšehradu« pevně ve
psaný přes žulový motiv »Táboru« lásavě mo
Gutrými akordy zakončři »Blanfke a s ním I
celý cyklus, stanu! náš duch jako rozčarován na
prahušeré přítomnosti — Adivaďiemzněj bouř
divý potlesk, jímž vděčné obecenstvo ©naposled
pozdravovalo sympatické umělce. — Návštěva

skytnuvší prázdná sedadla (celý orchestr!) při
odp. koncertu vděčí jen ukvapeným 2 nedodrže
ným zázaamům, kterážto nepřístojnost nutí pak
v předprodeji blásátí: »Vše vyprodáno« — C.

Obecné kuchyzi věnovala Jednota divadelních
ochotníků »KHopera« v Hradci Králové z před
stavení Jiráskova dramatu »Otece, dne 14. a 15.
dubna konaných, obnos 200 K.

Obchodní, živnostesská a průmyslová ústřed
ma královéhradecká kouati bude obvyklou výroč
ní schůzi ústředního výboru svého pravděpodobně
jižv neděli 6. května dopoledne. Bližší bude jestě
sděleno. Na programu jest mimo jiné též referát
člena generálního komisariátu pro hospodářství
poválečné: dra. Jana Matyse z Prahy +0 pře
chodném hospodářství poválečném« a referát ta
jemníka dra. Viškovského »O cís. nař. z 24. bře
zna 1917 č. 131 ř. z. (proli zdražování)«.

Zprávy. rodinné. Lobiska Richtrova, účetní,
Karel Peřina, majitel my. Bratří Peřinové, velko
závod knihtiskařský a litografie v Hradci Král.,
slavili v těchto dnech své zasnoubení, :

Školní akademii ma oslavu Nejvyšších maro
zemín Jejího Veličenstva císařovny a královsy
Zity uspořádá dne 6. května o 3. hod. odp. v
Klicperově divadle c. k. státní reálka, jnb. měst.
dívčí lyorum a ref. reálné gynmashim, obchodní
akademie a vyšší škola pro ženská povolání ho
spodářská ve prospěch odboru pro ochranu matek
a kojenců při České zemské komisi. Předprodej
vstupenek v knihkupectví p. B. Melichara.

Seznam příspěvků »Zbrojnoši« pěšího pluku
č. 18. »Zbrojnošt« c. a k. pěšího pluku č. 18 pro
fond vdov a sirotků po padlých jeho příslušnících
složí v době od 9.—24. dubna příspěvky tito
dárcové v Hradci Králové: 1000 K okres králové
hradecký, 500 K diecése královéhradecká, 300 K
spořitelna králohradecká, po 200 K: J. E. biskup
královéhradecký dr. Doubrava a Spojené strojí
ny akc. spol. dříve Škoda, Ruston, Bromovský a
Ringhofer, po 100 K: náhradní baterie c. a k. plu
ku polních houfnic č. 29, náhradní baterie c. a k.
pluku pol, dělostřelectva č. 10. náhradní baterie
c. a k. pluku pol dělostřelectva č. 29. inž. Boro
vička, ředitel Spoj. strojíren, fa. Katsohner a syn,
úřednictvo c. k. provozního železničního úřadu,
odbočka Stříbrného kříže, pánská odbočka Červ.
kříže, dámská odbočka téhož, obecná škola dívčí
se sborem učitelským, filiálka Živn. banky, Fr.
Jemelková, maj. c. k. hl. skladu tabáku. 80 K uči
teletvo a žactvo obecné školy na Pražském Před
městí, po 50 K: c. k. dv. rada A. Mašek, starosta
dr. Ulrich, důstojnický sbor c. a k. pěš. pluku č.
39, úřednictvo c. k. pošt. a telegrafního úřadu.
okresní výbor v Nechanicích, ředětelstvo a sbor
profesorský měst. dívčího lycea a vyšší školy
pro ženská povolání hospodářská, c. a k. major

pěšího pluku č. 18 Karel Běhm. (Dokonč.)
Stižrostaí komise. Jak se dovíďáme, úřaduje

v Hradci Králové od 25. dubna stížnostní komise
pro závody pod zákonem o válečných úkonech.
Sidlo komise úřádu: 1. pro kovoprůmysi v kance
láři v c. a k. záložní nemocnici (Žižkovo nám.)

v hlavaf budově v I. poschodí, 2.pro textilní a
kožařský průmyst v kancetářt c. a k. posádkového
soudu, 3. pro ostatní závody pod zákonem o vá
lečných úkonech v kanceláři v budově c. a k.
vojenské zásobárny. © Úřední hodiny jsou ve
všední dni od 8—12 a od 2—5 hodin, ve dnech
nedělních a svátečních úřaduje se jen od 9—11
hoďin pro všechny závody pouze v bndově c. a
k. záložní nemocnice.

Úvěrní družstvo Elška v Hradci Králové,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným, ko
ná v úterý 8. května o 7. hod. večer výroční val
nou hromadu v Hradci Králové v Adalbertinu.
Program: 1. Výroční zpráva za rok 1916. 2. Zprá
va revisorů účtů. Usnesení o upotřebení čistého
zisku. 4. Doptňovací volba ředitelstva a výboru.
a volba revisorů. 5. Volné návrhy. — Nebylo-H

by valné shromážděník usnášení způsobilé. ko
ná se druhá valná hromada o bodinu později,
force způsobilá usnášeti se za každého počtu
členstva.

Nebývalá katastrola záplavová těžce postihla
Středolabí. Následky velikých škod dají se čá
stečně zmírniti pouze rychlým Informováním po
volaných kruhů. Nechť tedy obecní úřady ziistí
urychleně a podrobně rozlohu a škodu záplavy
a zároveň mynější potřebu ostva, aby Válečný o
bilní úřad moh!potřebné množství pro posttženě
reservovati. Zastané dotazníky nechť isou nepro
dieně odeslány vyplněné »Jednatetství Středolab
ského komitétu v Lánech na Důlku u Pardubice.

Nedělní azavřosí závodů Za při
činounedostatkuzboží usuoslyse níže podepsané.
firmyvmedějiavosvátsksvéZávodypodobu
války uzavřené pomeckati: B. Adler, Ed. Bojkov
ský, Berger a Muak, Jos Flašner, Stanislav js
rásek, F'raat. Kroulík, K. Ed. Krupka, Jaroslav
Malíř, Jose! Pllzáček, Prášek a Veselý, Jas Pul.. 
tar, Karel Richter, Jos.Sommeranást, V.J.

0000000000000000

Úvěrníd užity liškavHradolMdtsvéáhooík á ška
Ba neve výhodné losy Rakouského Červ.

kříše a opatří i jiné oenné papíry,000000005:070.0
Válečné vyzmamenézi v Pardubicích. Panu.

c. a k. vrch. ofioiálovi zás, sboru Ant. Michálkoví
přednostoví c. a k. voj. odbočaého zás. sktadišté
v Pardubicích, který za nemalých překážek na
počátku války zásobárnu pardubickou s úspěchem
v činnost uvedl dostalo se za jeho energické za
stávání, sodpovědného úřadu opatřováním a ode
síláním zásob našim hrdinim v poli již po třikrá
te pochvalného uznání dekretem c. a k. vojen
ského velitelství v Litoměřicích. Tyto dny pak
byl mu propůjčen zlatý získržný křáž s korunou
nasánzemedailezastatačnostjako uznánívý
tečného konání služeb po dobu války.

Hořice. V pondělí velikonoční sešli se členo
vé zdejších křesť. organkací, nikoli k valné hro
madě, jaká by se dle stanov odbývati měla, nýbrž
aby se opět viděli, k práci po válce se vzpružití
a vnitřní záležitosti spokové vyřídiíř.| Valnou
hromadu nebylo lze odbývati, ježto posavadní
výbor je z největší části v povinnosti vojenské «
zprávu o své činnosti by nemohl podati. Bylo by
též bezohlednosti, kdyby nový výbor měl být
volen a nejzdatnější činovníci byli opomenuti.
Shromáždění přivítal vdp. děkan, který promluvě
o válce a postavení katolíků po ní. napomenuv.
aby členové za všech okolností zachovali solida
ritu, jež znamená slu.

Vys. Mýto. Ktrvalé pamájce.ma rekvirované
zvony, jež se k nám již nevrátí. dal zdejší vd.
děkan Šmejkal! pořídil pohlednice se zdařilou (o
tografií zvonů ve prospěch vdov a sirotků po
zdejších vojínech 30. a 98. pluku, kteří ve válce
život skončili.

Skuteč. Po svém návratu do tohoto svého
rodiště neopomenuj jsem podívati se též do obor
Starobytých chrámů skutečských: velkého či dě
kanského (ze stol XIV.) a špitálského chrámu
Božího Těla (založeného ve stol. XIV. Smilem
Flaškou z Pardubic). Děkanský chrám, na vrška
u náměstí se vypínajíci, poutá svými uměleckými
památkami: kopií vysokomýtského obrazu Brand
lova, kamennou kazatelnou, křtitelnicí (ze stol.
16.) a barokovými varhanami, postavenými nel
spíše za hudby milovného| děkana| Matheidesa
(počátkem 18. stol.). Tu v šeru lodi po boku své
matky sedávaje Jan V. Tomášek jako chlapec
spřádal své sny a tužby, když s kůru při bohatě
figurální církevní hudbě snášely se k němu zvo
nivé hlaholy varhan. Tenkráte slynnlo město svou

hndebností, jak staré zápisy svědčí. Za dětst
fohnáškova diel Mmjako kaplen později rannský
farář Matyáš. Prokop, žák slavného ©varhaníka
pražského Segerta. Kouzb varhan těchto. jak To
mášek sám píše, rozohnilo mladistvé jeho srdce
naničiti se varhanám, ale nikdo nechtěl spiniti jeho
tužbu. Tomášek sám a sám, od prvních pokusů
na klavíru a varhanách postupoval až k městrov
ství;tolikláskyhořelov dušíjehok hudbě.—
V měsíci únoru vydat Literácký sbor ve Skutči
provotání, že se dává zíklad k fondu na stavbu
nových varhan, neboť starobylý stroj, kmet dvou
setletý, vykonal plně svou úlohu a vymyká se
již možným opravám. A! doba jest vážnou. potě
M zjev tento, že nevymizely myšlenky Ideální.
Postevtti varhany v rodišti Tomáškově, na místě
Lde slavný mistr snil poprvé o čarovnosti amoci
hudby — je čínem pozoruhodným a chvalitebným.
Přijde posléze čas, kdy nové varhany, důstojně
svým zvukem, svým zařízením, rozhlaholí se pa
mátným chrámem, jsouce hiasatefem nového ro
květu chrámového zpěví — | hlasatelem vítězné

homíru.K6Zfondtentopoh nach r-a rodáky! V mnohých městech bud
a stavěti nokyhrdkám"et sově varfaný.
až postaveny budou, bou pomníkem| osobitým



"hrdinné památky synů malého měste. Až zasvitné
vřsmkomíru nad naší říší a vlastí, potomskvíti

„dtých za domovinu. A hlaholná píseň královského
mástroje před trónem Nejvyššího bude modiltbou
synů za blaho rodného města a otčiny. — J. K

Litomyši. Druhá apoštolská cesta Jeho Ex
»celence nejdůstojnějšího arcipastýře diecése krá
Jovéhradecké začala daem 11. dubna příjezdem
o starostavné Litomyšle po 5. hod. odp., jsouc

"Aned při počátku svém trirmfem víry, tryskající
© madšených srdcí tisíců věřícího lkdn, aby se
rozvinula cele ve skvělý triumf obětavé lásky
arcipastýře, ©neznajícího pro sebe ni nejmenší
elrvile oddechu, věnujícího se cele od časných ho
dis ranních do posdních chvil večerních svému li
u a své apoštolské práci arcipastýřské. | Jaký
div, že tato obětující se láska arcipastýřova vy
vrcholila v triumf lásky všech oveček, splácejících
Jásku arcipastýře svého láskou a přítulností svojí!
Již uvltání samo podalo skvělý důkaz o tom, že
staroslavná Litomyšl nezapomněla na první apo
stolskou cestu Jeho Biskupské Milostl před 13 ro
ky a že tehdejší první návštěva | arcipastýlova
zanechata tak hluboký a mocný dojem v srdci
celé Litomyšle, že ant interval 13 roků ani tísnivá
a starostí i obětí plná doba válečná nedovedla
aní vyhladite, bá ani seslabiti tohoto hlnboko u
tkvělého pocitu oddané úcty a lásky k milované
mu arcipastýři. Zatím co u vkusně upravené sla
vobrány shromažďovala se representace města
v čele s úctyhodným a obětavým panem purk
mistrem, vikariátní kněžstvo v hojném počtu s
místním duchovenstvem, všecky úřady a spolky
a nepřehledné davy lidu, vyjeli vstříc Jeho Ex
celenci k uvítání na -hranicích okresu slovutný
"pan c. k. okresní hejtman s p. vrchním radou zem
ského soudu, pan knížecí patronátní ředitel s kní
žecíín účetním a vrchním inženýrem knížecím,
pan vikář a pan zástupce okresního výboru a fa
da kočárů bodrých našich katolicky smýšlejících
rolníků z farnosti litomyšlské. Byv uvítán u sla
vobrány p. purkmistrem Laubem, pak jeho spa
nilou dceruškou a poté domácím duchovním
správcem, kráčel nejdůstojnější arcipastýř ne
přehledným zástupem ve špalíru přes dlouhé na
če náměstí, ozdobené stožáry s vlajícími prapo

ný. do posledního místečka nesčetným zástupem
přeplněn; tu započalo dílo arcipastýřské. Násle
dujíc: potom dnové: čtvrtek, pátek, sobota a ne
děle byty netoliko jediným nepřetržitým, stále se
stupňujícím výronem nadšené a veliké úcty a
oddanosti velkých i matých, k nimž obzvžáště s
aevýslovnou něhou, jemu jen vlastní, skláněl se
jako k miláčkům Srdce Ježíšova a proto i arcipa
stýřského srdce svého, nýbrž i velkolepým pro
jevem mohutné a veliké arcipastýřské horlivosti,
neznající oddechu, věnující se zcela dílu apoštola
Lásky věčné, v jejímž jménu k nám zavítal. —
Nad blavami 2460 biřmovanců spočinula neumdlé

vající pravice arcipastýřova, udělujíc svaté bif
mování, žehnajíc. a arcipastýřská slova vzácné
krásy a vytříbenosti klasické, k biřmovancůmn z
otcovských úst promlouvaná, doplňovala posvát
ný úkon. Zpravdivěla se dostovně v našem staro
bylém chrámu slova: Ecce, sacerdos magnus! —
1 topočasí pořád drsné a nevlídné po celý čas
apoštolské práce | vrchnopastýřské v Litomyšli
proměnilo se jakoby kouzlem v Jasné, slunné dní
jako odlesk zářivé lásky i Hdu i arcipastýře, kte
ré sobě zde vyšty vstříc v obdivuhodné harmo
nil. — A tak uplynuli krásní oni dnové jako lí

okolí po vřkariátě litomyšiském a s ní doba
vpravdě těžké zkoušky a úporné námahy pro
arcipastýře, nebo pondělím počínajíc zachmařilo
se nebe chrlíc spousty vod, nastaly nečasy, zima

pastýře našeho. Avšak neumdlévající a při všech
obtížích vždy svěží arcipastýř všecky svízele s
Boží pomocí šťastně překonav, strávil v pátek
dne 20. dubna opět den v Litomyšli. věnovaný
jednak ještě duchovní arcipastýřské práci v ú
stavech: gyrmnastu. odborné škole řemeslnické a
bospodyříské i okresní a nyní též vojenské ne
mocnici, kde každého pacienta vlídně oslovil a
otcovsky potěší, zanechav po sobě zářící papr
sek lásky vrchnopastýřské, jednak věnovaný ná
vštěvám represeniačním. Celý den opět bez od
dechu. bez odpečinku, až se člověk žasna diví,
jak možno vše to dokázati .... Večer místo od
dechu navštívil Jeho Excelence ještě spolkovou

místnost katolickou, kde spolek katolických paní
a dívek v místnostech spoliru katolických mažův

a Jinochův uspořádal za pomoci dp. katechely
Pankrta slyvnostní akademii s roztomilým pro
gramem, který Jeho Bisk. Milost se zřejmým po
těšením sledoval. A již blíží sc den, kdy milovaný
arcipastýř opustí starobylou Litomyšl, aby pokra
čoval na další apoštolské cestě do německé části
vikariátu. My bolestně dojati neradi se loučíme
s přelaskavým arcipastýtem, volajíce za ním
srdečně a upřímně: Zaplať Bůh Vaší Excelenci
za všecko, čím Jste nám ráčit projeviti svou i ot
covskou | arcipastýřskou péči, přízeň a láskul
Anděl Boží provázej Vaši Bisk. Milost na další
cestě apoštolské a nechať dobrotivý Bůh žehná
Vaší arcipastýřské práci na rozlehlém lánu naší
diecése tak, aby arcipastýřská cesta byla všude
až do konce diecése opravdovým triumfem i víry
i lásky!

Sloupaice u Litomyšle, V pondělí dne 16
dubňa zavítal do obce naší po 13 letech podruhé
ke generální kanonické visitaci a udílení sv. biř

mování Jeho Excel. nejdůstojnější vrchní pastýř
dr. Josef Doubrava, biskup královéhradecký, v
průvodu vsdp. kanovníka Františka Kutnara a se
kretáře vdp. dra. J. Cibulky, Ai bylo deštivo a.
počasí neobyčejně nevlídné, přece očekávala farí'
nost milovaného arcipastýře u slavnostní brány,
kde pozdraven byl vdp. vikářem a farářem J.
Klapálkem, starostou sloupnickým p. J. Malochem,
jenž již po druhé v bodnosti starostenské Jeho
Excelenci vítal, a pak zástupcem p. patrona vlctp.
starostou J. Tichým z Litomyšle. V chrámu Pá
ně přednesla za školní mládež uvítací proslov žá
kyně Mařenka Limberská. | Ze srdce otcovsky,
sobě vlastním láskypiným způsobem promlouvati
ráčil J. E. nejdůstojnější velepastýř, zvláště v
delší řeči od oltáře a po mši sv. z kazatelny, posi
luje a utvrzuje srdce přítomných v dětinné lásce
k Bohu a k církvi. Po skončeném sv. biřmování,
jež přijalo 469 biřmovanců, odebral se nejdp. bi
skup ke zkouškám z náboženství školy sloupnické
a vlčkovské do nové rozsáhlé školní budovy,
před © lety s velkým nákladen: vystavěné, kdež
uvítán byl členem místní školní rady p. J. Zahál
kou, a nato do obou ško* klášterních. Za mládež
ve školách promluvik k Jeho Bisk. Milosti Břeti
slav Jílek, Jan Osecký a Marie Sedliská. Zkouš
kám mimo vsdp. kanovníka s ostatními vdpp.,
vážené pány z městské rady litomyšlské, z obec
ních zastupitelstev farnosti, ctěné | učitelstvo a

úplné spokojenosti a opětným požehnáním Jeho
Bisk. Milosti. Odpoledne o 6. hodině po závěreční
pobožnosti a proslovu žákyně Rambouskové, pro
mluviv na rozloučenou, odejel J. E. nejdůst. vele

zanechav v srůicích farníků sloupnických nejkrás
nější trvalé vzpomínky na sebe jakožto apoštola
lásky a předobrotivého otce. Žcl jen, že jim ne
bylo možno pro. krutě bouřlivé počasí, celý den
trvající, projeviti svou oddanost tak, jak bylo
přáním všech. Za to tím vroucnější modlitba je
Jich provází vrchního pastýře na další apoštolské
cestě.

Dolsí Újezd « Litomyšle. S plesáním ve

te svého, aby z rukou jeho apoštolských přijala
požehnání a vznešenou | svátost sv. biřmování.

ských katolíků, tísnících se denně kolem zpověd.
nic místních duchovních, aby tak důstojný připra

otce. S bolestí dětí oddaných hleděl jsme však
všichni k těžkým, mrazivým mračnům. jež stále
krajem letí. Mrazivé počasí nepovolovalo. Než
přece den nám posloužil dobře. V 8 hod. ráno

nadšeně přivítal Jeho Excelenci, provázeného
vsdp. kanovníkem Kutmarem a drem. Cibulkou,

řečí. pak dceruška p. učitele Peterky Růženka s
Mařenkou Bisovou, místní p. starosta V. Bis se
zéstupcem zemědělců p. J. Kmsoněm. Všem těmto
vřele a otcovsky Jeho Bísk. Milost odpověděl a
ubíral se do chrámu Páně, provázen nesmírným
zástupem Hdu. Dům Boží byl přeplněn, takže
mnozí byli miceni stanouti venku. Po adoraci
svátostného Spasitele Jeho Excelence promluvil
s kazatelny nadšeně a zbožně ke všemu lidu a k
biřmovancům zvšáště. Pak obětoval mši sv. a u

dělil 902 věřícím svátost sv. biřmování. Práce ve

liká, těžká — cítili jsme všichni se svým dobrým
otcem — ale těší nás, že při tom vždy nejsvěžej
ším zůstává právě on — otcz uáš! Ba věru, na
šemu arcipastýři Všemoboucí žehná milostmi svý
mi na duši i na těle. Posílena Duchem sv. a láskou
svého drahého arcipastýře i rozradostněna jeho
milým zjevem, rozloučila se duchovní správa a
celá obec se svým dobrým otcem nerada, ba s
pláčem. Nuže, dobrý otče náš, maše modlitby, vy
prošující Tobě odplatu věčnou v nebesích, jdou ti
še v mocném proudu za Tebou! Bůh zaplať vše
cko Vám, Vaše Excelence, Bůh milostivý | nám
Vás. dobrého otce, zase brzy račiž vrátiti k nám!

—

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 80 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 80h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Opatrovna slepých dílek při útulně a choro
binci slepých dívek v Praze na Kampě 33 cřijímá
ditky z Čech a Moravy od čtvrtého roku polí
najíc, hlavně siratky padlých vojínů a vále:ných
Invalidů. Je tudiž nejvýš záhodno rodiče těchto
nešťastných dítex na opatrovnu tu upozorřniti a
při každé příležitosti ma tyto humánní ústavy sle
pých v Praze Ill., Kampa 33, Hdusmily upozorniti.
aby odkazem, darem, sbírkou a pod. na ně nama
tovali.

Archa, revue pro umění a literaturu v Prosté
jově (ročně 7 K) vydala 3. číslo s bohatým obsa
hem. Přináší obě lidové pisně rakouské (od VL.
Hornofa a K. D. Lutinova). vyznamenané cenou
České akademie v Praze, důležitý návrh na re
formu katechismu a nádherné auto Calderonovo:
Věž Babylonská.

Ve prospěch .
Svatováclavské Matice Skolské.

fznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla. praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

v Jablonném n. Orl., č. 86.

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho
tové zboží k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly ma
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

sež všude jinde.
Jmbůl.100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Českoslovanská
záložna vPraze-il.,

Spálená ul., čis.46 n.
oBB

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se

dle dohody a dle doby vý
povědní Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
sJednoty záložene v Praze.

+
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Černý A spol. HradecKráiosé,

Veškerépalivo ve velkémi drobném.

iSklomaiba E. Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

' hotovía dodává obrámevá okna. V kaž-.
( dém slohu a provedení, od nejjednodušětho

:vsora do m řaěsksklomalby fi DN|. hotovi pravou v m (moostku -ka:, ,
„ménkovou pro [aoady, nař obrazy, ná- k
„hrobky atd. snoj m saručenímuměles- |1 kého a odborné dokonalého provedení.

| Rozpočťy ochotně a zdarma.

Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se dotruhlářekého

kursu. Celé zaopatřecí a„Pl Přihlášky přijímá
K. V.Siuheroký, dec Králové.

——

Jan Horák,
soukenník VRychnově“

nad: Kněžnou:
| zasílánapožádánívždydle- roční

salsoa;. kolekci nejnověj
„ších druhů pravých vině

i jakož i tu- i cizozemských:
"Četná usnání zvláštěz kruhů

| veledůstojného duchovenstva svěďd-:
-čí o poctivé obsluaé mého“ rýže
- křesšanskéhozávodu za dobu“více

než třicetiletého půšobění. *

Učiňte, prosím, malou objednávku.
na zkoušku.

Paramenta.

"nt Y.Neškudlasyn
(protokolovaná firma)

|. svůj osvědčený a často vyznamenaný JE:

výrobní závod.

mok. praporů a Bovoréhonášiší
Cenníky, vzorky i roucha hotová: na

Kostelní
para menta

spolkové prapory,

„eírkovní načiní, křížové cesty, hojzařízení kostelů atd. v každém
„dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává:

JOSEFVEND:
odborný závod

v Jebloném- (pmechOrdše:-| Hotovézbožízasílásena1 .
podty,nákresy neb eoníky fřanko,taktu aákuhat,

Veledástejnému důchovonstvk: o

v

dovoluje pi deporuějti a
veškerékostelnínádobys
náčiní a (© mons ,
kalichy, o , nádobky,

sny, kály,ovldtě,
pred itelnice,kropenhby

předněky kanvýroby,ovníra 6
řednáétýva

c.R pěrodníjn nahe
: aké: zanovévý

Hotovépředmětynebv rejsasilá na akásku
závaznosti koupě

Věe se posílá posvěcené.
Práes ruční.

Sklad veškerých a stří
| řetězů,madonek,křků, prstýmů r a :

Notářsképrsteny tabatérk
šiníse stříbrapravéhočínskéhosp

Starézlato,sr a drahokamykupujeza. nej' bla ceny Ě
pasít o eiseleur U

Přizežný ználec c. k. semského trestního soudů!

(e

1.
2.
8
4%Nobekůloné

37.RanNa základě
Dle článku

Padesátá:Ret.

| PŘímětýjedne

členů: generálný radypr?o
30. stan vňůje každých 26"ovmohouP

a V

Ir

9 s

t

v

( U

j :

Y r

d : p

4 r
5 d

nj
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£
p r

"+ c

akát vvšdy k jednomublas:“ ; i
ní oprávačníakelonářt“| * ,+ V
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Na západním bojišti ani ve třetí bitvě
u Arassu nepodařilo se Angličanům ros
asiti německé řady. Strašný útok anglický,
ik samy německé zprávy přiznávají, zaso

zmařskA tožfážen v obvyklé dílěí boje. —
Na frontě aisnaké a ehampagnské bitovní
činnost zase vzrůstá. — Dle úřední zprávy
ze ne 2. května byly ma Aisně odrášeny
všocky útoky francouzské,

Na ostatních bojištích kromě občas
mých dělostřeleckých bojů nio zvláštního.
Pouse v pohraničním pohoří Multanska,
sevorně od údolí Oitosu útočili Rusové,
byli však porašeni.

V Rusku uenosli se dělničtí delegáti
přetvořiti dělnickou radu. Nymější rada má
jmenovati ms'ou radu, která se bude sklá
dati ze stejného počtu vojenských a děl
mických delegátů. — Sjezd zástupců ar
mády na frontě přijal névrh, dlo něhož
každá armáda má jmenovati tři armádní
komisary, kteří mají u vlády zastupovati
dělnickou a vojenskou radu a jako kontro
loři mají řešiti všeehny otásky, které patří
k pravomoci vrchního velení.

V Americe jedná se nyní o uzákonění
branné povinnosti. Senát stanoví však věk
povinný vojenskou službou od 21. do 27.
roku, kdežto sněmovna poslanecká od 31.
do 40. roku. — Vláda americká prohlásila,

že přerušení diplomatickýoh styků meziRakousko-Uherskem a Spojenými státy
nebude míti za následek nijaké změnmy
v nakládání s našimi státními příslušníky
v Americe; ti budou v Americe pošívati
všechpráva svobodjakodosud.—Zákon
o odvodech byl v poslanecké sněmovně
přijat 397 hlasy proti 24 a v senátu 81
proti 8. Senát přijal dále 56 hlasy proti
51 dedatek, že Roosovelt se zmcoňuje, aby
postavil 4 divise pro službu ve Francii.

O míru. V hlavním výboru říšského
sněmu německého po řeči státního tajem
níka Zimmermanna posílen názor, že v době
nikoli dáleké dospěje se k dobrému konci
války. — Pozoruhodno, že vláda italská
dovolila, aby se 1. května ve všesh prů

aby v průvodech neseny bylyPB adesky s nápisy proti válce. — Takéfran
couzská vláda připustila nyní pojednávání
e mírových podmínkách.

DEP. ADRES6A: ALBIBANKA

Politický přehled.
Nejvyšší vlastneruční listy. Nynější

krisi vnitropolitickou urovmal moenář náš
rázem. Zvláštním kabinetním listem pro
jevil svoji plnou důvěru nynější vládě a
fojména meobmezsenou důvěru minister
skému předsedoví hr. Clam-Martinloovi,
zvláště uznávaje snahu celé vlády, síl
říše semknouti pro blaho všech národů.
Důsledně císař nepřijal demise dra. Baern
reithera, dra. Bobrzyňského a dra. Urbana,
všechny je zvláštními listy ujistiv svojí
důvěrou. V zápětí vydal pak patent, svolá
vající říšskou radu. — Jako vládě rakou
ské, tak i uherské projevil panovník vlast
noručním listen důvěru. Zároveň se vládě
uherské ukládá, aby vypracovala politický
program a provedla četné reformy ku
zjednání lepších poměrů. Tyto reformy
budou předloženy k vyřízení sněmovně
v příštím jejím zasedání. Mezi reformami
těmi jest také rozšíření volebního řádu.

Říšská rada svolána jest ma den 80.
května. Jednací řád pro říšskou rada jest
uš určen. Vláda zamýšlí přeložiti těžisko
prací (do stálých výborů, které by zase
daly, jsouce permanentními, také za prázd
ně. Vojenská správa požádána, aby dala
dovolenou všem členům poslaneské sně
movny, kteří konají službu vojenskou, pro
dobu zasedání.

Bavorský mimisterský předseda br.
Hertiing byl minulý týden ve Vídni a byl
přijat ve zvláštním elyšení císařem v La
xenburku, po kterém slyšení následovala
audience br. Czernina. Zprávy « Mnichova
připisují eestě bavorského chefa vlády rás
vysoee politický.

Irové konali 19. dubna v Dublínu vel
kou sohůzi, v níž všemi projevemo přání,
aby také Irsko bylo zastoupeno ma míro
vém kongresu, který přece bude míti
úlohu, aby malé národy asprostíl panství
velkých národů. Všeeky dosažitelné pro
středky mají se vynaložiti k tomu, aby
Irsku byla vybojována úplná svoboda.

——
— -—

Rozmanitosti.
Dvorní a státní knihovně v Mnichově

podařilo se získati opis evangelia = XII
století. Rukopis jest psán na 167 pergame
nových listech, které jsou ozdobeny mal
bami. Jest to dílo jihobavorské školy a bylo
majetkem tyrolského kláštera ve Sv. Geor

Genbergu. — Na dolu ve Wiemelhausen

o* dne 28.dubna stalo se veliké neštěstí:a lanové dráze lano se přetrhlo, takže
těžařská klee, v níž bylo 42 horníků, sří
tíla se do hloubky. —V muniční továrna
ko eh isoulo
PPaLNNÝ,VPOA nětodadadadoRE pa
raněných jiš zemřeli.— Jelikož v Americe
jest nahromaděno obrovské množství po
travin v přístavních městesh a velikých
železničních centrech, majitelé těchto zásob
ohytli se železnými drápy vítané příležito
sti k nejbezohlednější liehvě. Kdo soustře
dil nesmírné zásoby, může nyní diktovati.
Proto došlo již nyní k metušenému zdra
žení potravim. — Fr.Ondříček oslaví štyři
eetiletí své umělecké činnosti dne 17. t. m.
v Národním divadle koncertem. — Carevna
vdeva vstoupila do kláštera v Kyjevě; vě
novala klášteru celé své soukromé jmění
a hodlá tam setrvati do smrti. — Protože
v Třebíči a okolí skupovávali potraviny za
přemrštěné eeny haličtí uprehlíci, vydalo
proti takovému obchodu okresní hejtman
ství zápověď, nařídilo, aby každý takový
spekulant byl jat a do Třebíče dopraven.
— V Rusku uznána oprávněnost řecko
katolického vyznání. Úředníci, kteří řeoko
katolickým Ukrajincům překážejí v boho
službě, budou trestáni. Kněží, kteří řecko
katolické Ukrajince másilně obracejí na

pravoslaví, budou se zodpovídati před váečným soudem. — Na vídeňské klinice
od I. ledna do 30. listopadu 1916 bylo
léčeno 1455 mladistvých dívek,postižených
pohlavními nemocemi; několik z těchto
děvčat nedosáhlo ještě věku 15 let, 25
bylo Ibletýeh, 57 šestnáctiletých. — Dosent
vídeňské university MUDr. Bedřich Neu
mann byl zatčen, jelikož za veliké úplatky
pomáhal domobrancům z vojny. — Obeení
výbor města Přerova ae vyslovil pro obec
né, rovné, přímé a tajné právo hlasovací
pro muže i ženy s poměrným zastoupením.
— Přelíčení s vrahem dra. hr. Stůrgkha
jest stanoveno na 18. a 19. květen. Dobro
zdání lékařské fakulty vídeňské aní, že dr.
Adler jest duševně normální. — Dánský
sněm všemi hlasy proti osmi 800. demo
kratům povolil dle návrbu rozpočtového
výboru dva miliony pro polární expedici
Roalda Amundsena. — Třetí kolej na dráze
Ferdinandově z Krakova do Vídně bude
brsy budována. Pozemky již se vykupují.
— Prosebná pouť mírová na sv. Hostýn
jest projektována na den 4. května. Slav
nosti potrvají až do nedělního odpoledne.
Přihlášky poutníků jsou četné. — Silné

TELEFON ČÍSLO 83

NEK - PŘIJÍMÁ VKLADY NA

* p



Reservní a pojistné fondy přes K 25,000.000-—

Telefon č. 111.

zemětřesení způsvbilo veliké katastrofy|
v italských obcích kraje florenckého. —
Ve Švédsku vznikly veliké demonstrace.
dělniotva z hladu. Praví se, že se tolik '
demonstruje proti vládní politice s návodu :
anglických agentů. — Vzpomíná se nyní,
še proslulý sochař italský Michelangelo
Buonarotti byl také válečným stavitelem.,
Několik jeho opevnění má pro Italii znač-:
nvu oenu podnes. — Ve Švýcarsku v Ri
tomském jezeře nedrží se u dna žádný

živočich; ryby se tam pohybují ouzev hořejších vratvách vody. 12 metrů pod
hladinou totiž jest voda hustě proniknuta
siranem vodičitým. Nyní se pátrá, odkud
ee mísí do vody jedovatina, aby se učinila
náprava.

Volné listy.
Priac Eugen. Druhá výprava v Uhrách

pod vedením prince Eugena brzo se skončila,
a protože obě mocnosti válkou byly vysíle
ny, byl sjednán v Karlovicích r. 1699 mír,
jimž sultán císaři vrátil Sedmihradsko a ú
zemí, jichž rakouský maršál v Uhrách dobyl.

Princ Eugen oddal se potom knihám a 0
bohacoval ducha svého četbou řeckých a
římských klasikův a spisů jednajících o vál
ce. Pokoj však potrval jen dva roky a princ
musil se s musami svými rozloučiti. Ve Špa
nělsku zemřel bezdětný král Karel II, a ve
své poslední vůli prohlásil dědicem vévodu
Anjou, druhého to syna francouzského dau
phina. Císař Leopold I. s pořízením tím ne
Souhlasil, protože k dědictví španělskému
měl právě takové právo i rakouský arcivé
voda Karel. Po nedlouhém vyjednávání di
plomatickém proti francouzskému králi Lud
víku XIV. spojily se ve spolek Anglie, Ho
tandsko a říše rakouská. Pro válku a proti
vévodovi Anjou, který se již v dědictví uvá
zal, Holandsko slíbilo 100.000 mužův, Anglie
kromě moci námořní uchystala 40.000 pěcho
ty acisař Leopold [. 90.000. Vůdcem armády
rýnské jmenován byl Ludvík Bádenský.

Na obtížné a nehezpečné tažení do Italie
neměl císat vhodnějšího vůdce nad prince
Eugena, který hned rázně chopil se díla. By
lo mu nadějiště válečné z Německa prodrati
se územím Lenátským a výběžky alpskými.
Překážky pochodu byly veliké, a kdyby se
francouzský maršál, Catinat, se svou armá
dou byl postavil pod Alpami, byl by princ
Eugen do Italie nepronikl. Maršál Catiiat
však, dostávaje od dvora francouzského no
vé a nové složité rozkazy a maje sobě ulo
ženo, na půdu benátskou nevstupovati, mustl
nečinně prodlévati ve svém táboru a bez
hnutí přihlížeti, jak princ Eugen stavbou cest
razí si cestu k Italským rovinám.

Shromáždiv armádu princ Eugen postu
poval proti Francouzům tak důmyslně, že
maršál Catinat stále ustupoval a po srážce u
Carpi Posto musil záchrany hledati za ře
kou Oglio.

Na hlavu Catinatova pro stálé couvání
sesypaly se výtky, až posléze velitelství byl
zbaven a na místo jeho poslán byl oblíbenec

krále Ludvíka XIV., maršál Villeroy, jenž
však vynikal více schopnostmi dvořanský
mi než vojenskými. Jsa méně opatrný a dů

ský jeneralisimus přepravil armádu přes O

tak důrazně, že Francouzi byli s krvavými
ztrátami odraženi. Villeroy, dostav na pamět
nou, usadil a ohradil se v ležení vhodně vo
leném;

a tak jedna armáda očekávala, kdy druhá
proti ní vyrazí.

Prancouzský maršál, tísněn jsa hladem a
zimou, pozbyl konečně trpělivosti; odtáhl k

kdežto princ Eugen, maje armádu taktéž u
navenou, nechal Francouzů s pokojem a vy
bral si tábořiště v nedaleké Luzzaře.

Rakonský vůdce skrze zvědy se dověděl,
še francouzská armáda, jista své bezpečnosti,
čeda'a se bezstarostnému a veselému životu.
Villeroy se svými jenerály obcoval zábavám,
neposílal obhlídek a stráží a důstojníci ko
nali službu nedbale a lehkomyslně. Kromě
toho princ Eugen dověděl se » podzemní
chodbě, vedoucí k zazděné a nestřežené brá
ně města. V ustanovený den záhy z rána po
slal princ Eugen 4000 mužů zmíněnou chod
bou, kdežto jízdní granátníci ještě za šera
nepozorovaně přispěchali k městu a bránu
rychle odezdili. Za krátko rakouští pěšáci a
jezdci vnikli do ulic a šířili překvapení a hrů
zu. Poplach a střelba vzbudily francouzského
maršála, jenž rychle se ustrojiv, vskočil na

ním jiní jenerálové a vyšší důstojníci. Zatím
princ Eugen mínil město napadnouti od Bau
demontu, ale v temnotě odchýlil se od správ
ného směru a nepřibyl ve vhodnou chvíli.
Francouzi nabyli času, shromáždili značné
síly, a princí Eugenovi, majícímu mnohem
menší počet bojovníků. bylo na rychlo ustou
piti. Nicméně přepad jeho zdařil se aspoň
tim, že do své moci dostal maršála a jenerá
ly nepřátelské armády.

«

Spor o cukr. V novinách vyskytly se roz
pravy a polemiky o cukru, které jsou po ne
jedné stránce velmi zajímavy a poučny. V
»Nár. Listech< rozepsal se dr. Merhaut, lékař
v Hlubočepích, že cukr jest Hdskému ústrojí
látkou cizí a že chvály o jeho potřebnosti
jsou upřílišeny. Lékaři odpověděl ve »Ven
kovu< Karel Eger. ing. chem. a ředitel cukro
varu v Mnichovu Hradišti, z jehož vývodů
některé uvádíme: »Cukr — praví všichni
naši fysiologové a badatelé v oboru bloche
mie těla zvířecího, pochází zejména (posly
šte, pane doktore!) z uhlohydrátů potravy;
dle nejnovějších výzkumův o výměně látek
lze bez pochybnosti uznati, že cukr vzniká
v těle také z bílkovin a tuků! (Falta Rudin
ger a jiní) Proti nesmyshnému tvrzení, že
cukr jest v organismu lidském látkou cizí
(clzorodou), třeba namítati a zdůrazňovati.
Ze zvířecí a lidský organism je nejduchapiněji
auejumělejizařízenýmcukrovarem—a to
tak umělým, že ami nejženiálnější techaikové

a

. nebyli s to, aby jej duchapiněži vymysíili a
sestrojili!

Cukrovar ve zvířecím a lidském našem

i organismu jest zařízen a vypočten nejen na
| souvislou výrobu, ale také na stálý konsuni.
i při čemž, jak novými pokusy jest dokázáno.

ve výměnu látek cukernatých obzvláště pů
sobí nadledvina.

Pan dr. Merhaut jako lékař byl přímo p>
; vinen všech těchto věcí pochopiti prve, ilež

se rozhodl bojovati proti racionálnímu poží
' vání cukru. Arciť — jest nezbylno míti tři

| cetiletou venkovskou praksi lékařskou za
| sebou, abychom zapomněli nejzákladnějších
i zásad fysiologické výživy.

Jak nepravdivo jest tvrzení dra Merhauta
o cizorodosti cukru pro lidské těto, dokazuje
zajisté nejlépe skutečnost, že žádná organi
cká látka výživná -. (jediné v říši rostlin
jest nám mluviti, nehledě k vodě, o živinách
anorganických) — ať již náleží do skupiny
albuminátů, tuků, nebo uhfohydrátů, neasi

| miluje se tak snadno, tak dokonale a úplně
' jako právě cukr, jehož se ústrojí zažívacímu

dostalo z venčí -—a to z toho důvodu, poně
| vadž cukr jest uhlohydrát co do popela nej
| chudší, tedy nejméně nestravitelných součá

| stí obsahující tak, že ze všech uhlohydrátů
| nejinéně vzdoruje postupu asimilačnímu.Tím by odbyta byla ta část vývodů dra

| Merhauta, kterou možno přijati aspoň poně
| kud za vážnou, neboť to, co povídá dále, jest

buď dávno vyvráceným a otřepaným tlachem
; (to týká se zejména jeho slov, jimiž tvrdí, že

moderní choroby zubů zaviněny jsou poží
: váním cukru), nebo výronem naivnosti, kte

rá na četných místech působí velikou vese
lost čtenářovu. Radím cukrovarníkům. aby
oba články dra Merhauta dali vytisknouti a
rozšířiti spolu s příslušným vyvrácením, a to
nejen ve znění původním, nýbrž i v něme

ckém překladu, aby ukázáno bylo všemu svě
tu, kdo a jak se dnes odvažuje plésti se do
palkčivéotázky cukerní. Ale na jednu věc táži
se dra Merhauta: Proč broif proti požívání
cukru právě v době, kdy konsum ten znatelně
se menší? Proč ve 27., 28. a 29. roce své
třicetileté prakse proti cukru neválčil a ne
chal těchto drahocenných let své vzácné pů
sobnosti uplynouti bez prospěchu trpícího
lidstva, nýbrž vyvolil si teprve rok třicátý,
aby v Sobě oblevil proticukerní poslání prá
vě v době, kdy místo našeho solidního cu
kru kynou nám vábné vyhlídky na výkrm
sacharinem? © Nebudí tím sám odůvodněné
podezření, že na místo odpůrce cukru, jest
ho spíše považovati za podporovatele ob
chodu sacharinem? My aspoň soudíme, že i
nejprostodušnější čienáři si při tom pomyslí,
co nebude ke cti stavu lékařskému a vv
vrcholí asi v soud: I tito lékaři jednali dle
zásady: Účel posvěcuje prostředkůl« Oi
skujeme tyto vývody bez poznámky, aniž
chceme se dotýkati lékařského stavu..

Předpoklady padly. Pravíme to s neivět
ším klidem a bez obzvláštní radosti. Státní
němčina a parcelace království Českého na
ten čas byly zmařeny nikoli z přesvědčení
vlády ant z poznání, že by skutkem tím roz



rušeny byly vnitropotřtické poměry a ubita
byla zásada rovnoprávnosti národů rakou
ských; triumfální vůz všeněmecký byl za
staven působením okolností zcela jiných, ve
lice působivých. Události zahraniční a jedná
ní s jinými státy povzbuzují k opatrnosti.
Protože však v této válce těžko říkati, co Jest
možného nebo nemožného, zaskakují snahu
zahran. ministra Czernina ti činitelé, kteří
ztejmě mluví nebo zastřeně napovídají, že
německé předpoklady, ustoupivše přítomné
nezbytnosti, později přece jen nabudou plat
nosti. Hrabě Czernin učinil mírovou nabídku
čestně a upřímně, nebo. abychom bez dlouhé
řeči pravili, zahraniční náš ministr k vyjed
návání mlčky vyslovil předpoklad rovno
právnosti národů rakouských, a protože, jak
ti kteří politikové ujišťují, nadvláda německé
ho jazyka, na chvíli odsunutá, bude uvedena
v život později, mohli by nás v cizině snadno
viniti z neupfímnosti, ačkoli hrabě Czernin
při tom při všem byl by zcela nevinen. Ne
dočkavci státní němčiny měli by stále bráti
na vědomost, že jako my mnoho víme o ž'
votě ve státech nás ohrožujících, tak i čtyř
dohoda jest zpravována o vnitropolitickém
dějstvu našem. Zajatý německý poslanec Ma
lik, spravuje se českým příslovím: »Chytré
mu napověz a hloupého trkni«, na kolegu po
slance Ira v dopise mrkl poznámkou, že z
časopisů ruských všeho se dovídá. co se u
nás děje.

Naše české ioviny a také předseda »Če
ského svazu« zřetelně prohlásili, že svolání
parlamentu bez oktroje německých předp
kladů není ziskem Čechův a není porážkou
Němcův. Odkud tedy to rozčilení německé
politiky? Z dušeslovných zkušeností jsme
přesvědčení, že člověk bývá rozechvěn ze
jména když sklame se v naději, která byla i'ž
blízka svého vyplnění. A skutečně co chvíle
proskakovaly v německých novinách předpo
vědi, že oktroj předpokladů bude tu již co
nevidět, poslanec Wolf to tvrdil na schůzích
s naprostou jistotou a jiní němečtí hlasatelé
napovídali, jak ministry Urbanem a Baern
reithrem o tom jsou důkladně zpraveni. A
nyní, když vláda oktrojů se zřekla, rozčilení
pánové nám odhalili, že obnoveným Rakou
skem rozumí se vlastně státní jednota prove
dená centralisující němčinou. kterýmž účelem
a zárukou byli vzati do kabinetu svrchu jme
novaní ministři a sám ministerský předseda
Clam-Martinic dal prý o tom opětovaná u
jištění.

Není potřebí tady vykládati, že český

stavuje si jí mechanicky sletované a spjaté
obručemi vnuceného vládnoucího jazyka, 1Ý
brž vyznává ji jako organism, vyrůstající z
radostného vědomí o rovnocennosti a rovno
právnosti všech národů. A nemůže býti ni
kdo na pochvbách. která z obou naznačova
ných jednot jest správnější a státu prospěš
nější, neboť historie vůbec a dějiny politické
zvláště dávají o tom toHk důkazů. že obšír
něji o nich mluviti. bylo by zbytečné plýtvá
ní časem.

smyslu rovnoprávnosti také v Německu, do
kazuje vídeňský dopis do »>BerhnerTagebl.«,
v němž se praví. že doby oktrojírek jsou ty
tam. »Paragrafem čtrnáctým mělo ještě před
několika dny provedeno býti národní vy
rovnání v Čechách, měla býti zavedena něm
čina jako dorozumívací jazyk a mělo býti
v život uvedeno zvláštní postavení Haliče.
Byla by se stala osudná chyba, kdyby sku
tečně bylo došlo k pokusu, rozřešiti tyto o
tázky oktrojírkou.«< — Ve »Prankfurter Zei
tunge dr. Ganz, dopisovatel z Vídně, vyhro
žuje sice Čechům cestou mimoparlamentní a
jmenuje nás privilegovaným národem. ale ani
osobivý tento velikán není s to, aby utlumil
a zadržel sflu demokratické vlny. jejíž spra
vedinost kyne ponfíženým a projevuje veli
kost národní duše.

o

Tendence ve spisech Pravdových. Ve
vzpomínkách na sté narozeniny Pravdovy
kritikové naši mluvil celkem spravedlivě a
uznali nesporné Jeho záshuhy a spisovatelskou
cenu uměleckou. Ovšem. kdyby se jali hovo
řiti o. Pravdovi znám! fanatikové, byly by
knihy jeho zásadně avenkoncem odsouzeny

již proto, že byl katolickým knězem. Ale i
spravedlivější posuzovatelé napsali, že Drý
byl tendenční, což ve »Venkovu« vytkl mu
poněkud zthimeně Arne Novák. V »Politice«
pak Sekanina řekl to nezaobaleně. I*ředemi
jest jisto, že oprávuěnost nebo nevhodnost
terdenčnosti i.ejsou pojmy posud dosti vy
jasněnými, a sama kritická prakse Sekanino
va nejednou se přičiňuje, aby otázka tato je
ště více potemněla. Sekanina zajisté nevytkl
nejmenší vady knihám, proti jejichž tenden
čnosti účel Pravdových spisů icst nejnevin
nějším pacholetem, v čemž zřejmě dokázal,
že není prost chyby, kterou vyčítá zesnulé
mu jubiláru. Bylyf u -nás napsány historické
povídky a romány, jejichž tendenčnost pří
mo trká, ale prof. Sekanina neurážeje se vy
nášel je do nebe, ač po stránce umělecké ne
příjemně byly rozstrojeny, z čehož plyne po
znatek, že estetické zásady leckterého české
ho kritika vyznačují se podivuhodnou pruž
mstí.

Po našem rozumu krásná literatura bez
některé dávky tendenčnosti nemůže se obe
jíti, neboť zásada: »Umění pro umění« příčí
se rozumu a veškeré zkušenosti. Všechny lid
ské skutky, tedy i plody slovesného umění,
přičítají se k dobru nebo zlu. Říká se sice, že
Spisovatel nemá býti tendenčním, že má
vzbuzovati pouze libost a příjemnost citův
a krásou svého díla povznášeti k požitku du
ševnímu, ale na druhé straně nelze popírati,
že city v čtenáři vzbuzené působí mocně v
další rozvoj jeho duševního života, myšlenek
a snah. Obsah umělec. díla slovesného vybírá
se přec ze života a spisovatel podává jenom
zjinačený obraz svých zkušeností a jak © U
dálostech života soudí, tak také o nich píše.
V dějinách spatřujeme, že umělecký vývoj
nerozlučně spjat jest se Životem, jenž umě
ním bývá nejen okrašlován a povzbuzován.
ale také kažen. Zjistivše tyto pravdy a sku
tečnosti neváháme tvrditi, že umění musí ta
ké zušlechťovati a poučovati a vzhledem k
této věci jest již nesporně jasno, že v umě
leckém díle má oprávněné místo i moraliso
vání.

Pravda neprokládal svých knih mravo
učnými pravidly a vychovatelskými pokyny,
jako se děje v mravoučných povídkách pro
děti, nýbrž mravouka jeho rozvíjí se s du
ševním vzrůstem osob, neubírajíc krásy a u
měleckosti díla. Mravnost nebo nemravnost
jeho postav brána jest ze života, a je pozoru
hodno, že překáží kritikovi, který zajisté do
bře ví, jak znárodnělá babička Boženy Něm

a z něho odvozeným morálním životem.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížky"| "U
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Sskompt účtů a směnek.

Průkopníciabrzdiči.
O potřebě rychlého návratu míru hovoří

kde kdo; ale nyní se ukazuje zřetelně, že
faktickými brzdiči světového pokoje jsou
větším dílem právě ti, kteří do světa vy
sílali nejoslnivější rakety mírových hesel.
Rozhodující kruhy ve státech čtyřdohodo
vých, které s pochlubou se prohlašují za
demokratické, štvou proti středostátům
nyní i jižní Ameriku, Číňany, africké čer.
noehy atd. A to se děje v době, kdy ra

kouská vláda opětovně učinila velice významný mírový projev, který přeče může
eloužiti již za praktickou základnu k dal
šímu jednání.

Ještě před čtrnácti dny obrovské davy
evropského obyvatelstva s velikou nadějí
vzhlížely k ohlášenému společnému jed
nání předáků soc. demokracie z různých

mají prvotřídní vliv, jsou vesměs proti
míru. Myslilo se, že po porážce carismu
revoluční vláda ruská přivede otázku mí
rovou k rycblému řešení. Ale nyní se po
snává, že prvotní hesla mírová nových
držitelů moci byla provolávána hlavně

k vůli utvrmení vlastních posic, pro získání
sympatií v lidu. Když Anglie se obávala,

podporovala ze všech sil nepokojné živi

k vůli tomu, aby měla v Rusku bezpenější oporu výbojných eflů. A že revoluce
nepropukla k vůli obmovení přátelských
styků s naší říší, patrno z toho, jak se
zachovala k určitému, upřímnému prohlá
šení ministra hr. Ozernina.

Plechanov povzbuzoval k -boji proti
centrálním velmocem již na počátku války;
a právě tento socialista hraje nyní v Ro
sku vynikající roli. Napsal v »Ruském
Slovu«, že německého Hannibala, stojfetho
před branami, jsou nucení Rusové za kaž
dých okolností zapuditi; to pak prý zma
mená vítězství raladé ruské svobody. Ple
chanov obrací se příkře proti Seheideraaa
novi, vůdei soc.-dem. německé většiny,
který se smaží raské socialisty získati pro
smír s Německem. Anglie a Francie vy
sílala své socialisty za převratu do Ruska
hlavně proto, aby živili a rozdmychovali
válečnou náladu. Kerenský s0 zapřísahal,
že nedopustí, aby nová vláda provozovala
starou politiku, nyní však prohlásil před
soudruhy z Anglie a Francie, že jest pouze
representantem menšiny. Napřed revolu
oionáři volali: Mír bez zabrání cizího úse
mí a bez válečných náhrad! Nyní však
vysvětlují, že tuto myšlenku vtělí ve sku
tek teprve tehdy, až ji za evou prohlásí
Anglie, Francie a Amerika na popud svých
socialistův.

Ve francouzské vládě tvoří nejbojovnější
živel buď socialisté činní anebo mužové ti,
kteří se vyšplhali k mvei pouze po zádech
soc. demokracie. V Anglii válečný stroj
uvádějí v mohutný pohyb socialističtí pře
dáci; Šest z mich sedí v ministerakém ku
binetě. Belgický Vandervelde, italský Biso
lati, dále Guesde, Sembat, Branting a jiní
socialističtí předáci vyvinuli nejhorlivější
akei na potlačení hnutí mírového v Rusku.
Brojí prudce proti střízlivým úvahám a
nabídkám socialistů středostátních, nechtě
jíce je uznávati za pravé soudruhy. Není
divu, že zase bývalý redaktor berlínského
»Vorwitsu« v díle právě vydaném praví,
že jak v Anglii tak Francii byl nedosta
tek vyvinutého smyslu pro Internaoionálu;
jen v Německu prý rozpjala se meziná
rodní soc. demokracie k mohutnému roz
machu.

Mějme dobře na paměti, jak veliká a
jak sebevědomá agitace se rozpoutala pro
socialistický mírový kongres veŠtokhol
mu. Již již se některým optimistum zdálo,
že i socialisté čtyřdohodoví ztlumí v sobě
na chvíli nacionální šoviniemus a přispějí
k urychlení míru podstatně. Ale jaké zprá
vy slyšíme? Výkonný výbor francouzských
eoelalistů odmítli pozvání Huysemansovo
k účasti na mírové konferenci štokholm
ské. V resoluci se prohlásilo, že holandští
socialisté neměli zmoonění ke svolání kun
forence a že osobnosti, které jedou do
Štokholmu, nemají dostatečné váhy. Správ
ní rada socialistická prohlásila, že nechce
podporovati konferenci, která sleduje vý
hradně cíl zvláštního míru. Švédský s0
cialista Branting hrál si na mírotvorce, ale
sa svého pobytu v Petrohradě spíše posi
loval válečnou akci čtyřdohody. Branting
docela ruské revoluci a jejím francouzsko
anglickým financiérům naznačil, že se při
činí o revoluci v Německu, tedy v té říši,
která podávala již dávno dříve ruku k smí
ru. A což sdemokratioká« Amerika? Do
cházejí zprávy, že severo-americká agitace
válečná v Rusku se děje v největším roz
sahu. Propaganda se rozšířila na divadla
a kinematografy. V kavárnách a docela
v kasárnách i na frontě vystupují placení
obniví řečníci, aby povzbuzovali k boji.
Do Petrohradu dopraveny na agitaci mi
lionové obnosy. Tak tedy končí »mírové
prostřednietví« Wilsonovo.

Bulharští socialisté neehtějí se konfe
renco súčastniti; vždyť prý haagská mezi
národní kancelář nozastupuje všech soeia
listických stran růsných států. Pacifická
menšina anglická slibuje, že své zástupce
vyšle. Oposiční menlina socialistická ob
drží státní svolení k obeslání konference.



Rakouská soc. demokracie německá při

pravuje savéposelstvo také, Zkrátka v názorech na štokholmskou konferenci joví
se v Intermacionále veliká roztříštěnost.
Většina socialistických předáků hledí na
ten mírový pokus s nelibostí. Tím již pře
der naznačeno, že úspěchy konference
květnové valnými nebudou. Takto však
jest zároveň podán důkaz, že šivly, které
se prohlašovaly před válkou za ryze lidové
a pacifické, nemají většinou ani dobrévůle

ukonšit boj, na jehož vzsmikuměly velikýÚ
P Jest mesporno, že by Internacionála
mohla velmi podstatně urychliti obnovení
míru i při zachování loyálního stanoviska
k svým státům, kdyby v ní všude byla
dobrá vůle. Soc. demokracie se chlubila
a chlubí, jak velikou má fysiekou moc
a také to částečně dokasuje; vymucuje si
respekt na místech nejvyšších. Jesttu však

ízí a pracuje k obecnému míru upřímně,
aniž by chtěla fysiokou poteneiněkterého
národa zdrtiti. Ale jakkoli její prostřadko
vání jest uznané nejúčelnější a nejcennější,
podobá se volání eírkve hlavu volajícího
na poušti. Jest tedy ueela patrno, jak po
třebí pohlíšeti na podvodné předválečné
bajky o »drtivé moci vševládného klerika
lismu«. Kdyby kněží ve Francii nebo
v Italii pronášeli své náhledy o míru tak
svobodně jako socialisté, kdyby osnovali
zvláštní politické akae, byli by prohlášeni
za velezrádce a následovalo by kruté pro
následování domácích katolíků vůbec. Co
si devolí zednáři anebo jiné živly radikální,
maprosto nemídovoleno církvi. Vatikán sám
pro evé mírové projevy byl tak napadán,
takové demonstrace proti němu zavířily,
až raděno pepeži, aby své sídlo přeložil
do říše jiné. Nyní všishni lidé dobré vůle
by si toužebně přáli, aby církov měla větší
eflu k provedení svých ušlechtilých míro
vých cílů.

Nikdo nemohl popříti, že mírový blas
papežův byl nejideálnější, nejupřímnější a
zeela nesištný. Kdyby byli muhli nepřátelé
církve sebe menším vláskem uověděiti
církev, že sama jest spoluvinna na válce,
byli by takovým dokumentem mrskali
záda hierarchie bezohledně se vší jízlivostí,
byli by se soucitnému volání Benedikta XV.
vysmáli. Papež ozval se důrazně již před
vánocemi r. 1914. Ale čtyřdohoda nechtěla
přistoupiti ani na vánoční příměří. Když
promluvil Benedikt XV. podruhé, byla mu
odpovědí mstivá zášť italských zednářů.
Za největší váločné vřavy francouzská re
publika zakázala uveřejnění mírového po
selství toho. Přes všecky překážky sošla
se pak katolická konference v Curychu,
která měla na zřeteli upřímné, opravdové
emíření zápasících národů. Tážeme se, která

církev jiné postarala se o postup mírovémyšlenky tolik jako církev katolická.
Po všech honosných kantátách a hu

pozorovati zcela jasně, že o skončení ově
tového zápasu usilují upřímně právě tá
bory konservativaí, kdežto proudy radi
kální podpalují bojovnou vášeň dále.

Kulturní Jiskry.
Heřman Bahr o Ideách z r. 1914. Dne 26.

dubna t. r. proslulý spisovatel Bahr ve Vídni
přednášel před velice četným posluchač
stvein, Konstatoval, že působením války sil
ně vzplanul cit státní, který zdolal mnoho ji
ných svazků. Novou jest snaha státu posta
viti se do řady se státy jinými a utvořiti
spolky států tak, aby spolky ty byly netoliko
výsledkem nynějších nesnází, nýbrž také
ideálem budoucnosti. Bahr mluvil dále vřele
o světovém svazu míru. »Tomuto obecnému
sbratření národů, této symíonii národů stojí
ovšem ještě zatím v cestě velké překážky.
Každý národ evropský věří zajisté v říši
svobodné svornosti všech, ale teprve až ty
druhé mocí přemůže a donutí je k obecné
svobodě. Z obtíží takových může přinésti
vysvobození jen toto jedno: Společné uznání
věčného zákona, kterého si národové sami
nedávají: před nímž se splše cítí pomíjející

věčný záko:i ikví v náboženství, V nábožen
ství, ve staré církvi spočívá základ a opora
míru národů světového svazu. >V tomto
chrámu se všechno navzájem ©podmiňuje,
všechno je účel a prostředek zároveň,
všechno plně žijíc, ze své síly se těšíc, vypl
ňujíc se svou činností, působí právě tím pro
celek, slouží celku, dává stejně samo celku
svůj smysl a přijímá jej také opět od celku,
protože přece tento nesmírný chrám lidstva,
jemuž slouží všichni národové, a ve svých
národech opět všechna individua, konec kon
ců slouží pouze k tomu, aby jednotlivého
člověka spojil s. Bohem.<

Aprilová rachejtle. Vůdčí politikové a ča
sopisy v Čechách vědí velmi dobře,jak re
presentanti katolictva od počátku světového
zápasu upřímně toužili a se pokoušeli o nej
rychlejší návrat žádoucího míru. Kněží nemají
na dlouhém trvání války zájem ©morální
ani hmotný. Jen slepec nevidí, jakou výsled
nici přináší válka pro život církevní vůbec.
Přesto však se před prostoduchým lidem kalí

ústavu pro rodičky a kojence v Přaze, k uč

muž přivtěleny budou školyojetřováekkojenců a vkrésních dozorkyň, jakož i kursy
pro lékaře. Z tohoto zemského ústavu zříze
na bude celá rozsáhlá organisace péče o dit
ky v nejútlejším věku v celém království a
to za součinnosti nejpřednějších českých pd
borníků a lidurnilů. Úmrtnost kojenců a úby
tek dítek vzimáhají se tou měrou, že se stě
vají nejvýš nebezpečnými pro národ i stát;
je proto tato akce nejvýš naléhavou. Vybízi
me ředitelství a správy škol, aby ušlechtilé
mu a lidumilnému podniku tornuto dopřály
vydatné pomoci své, zejména pak aby žac
tvem vypomáhaly při domácích a poutičních
sbírkách, jež budou v ten čas uspořádány,
jakož i při případných podnicích jiných, to
muto účelu sloužících. Den 9. května jakožto
den Nejvyšších narozenin Jejího Veličenstva

tolického vyseknou se z kontextu některé
věty, ale celý řetězec těch slov, která jeví
touhu po míru, se zamlčí. Obratně vyhlédnu
tý výsek pravdy uvádí pak do bludného mí
nění více než holá smyšlenka. »>Venkov«dne
29. dubna otiskuje na samostatném místě lo
kálku pod titulem vysázeným tučnými pí
smeny: >Katolický farář a poslanec o válce.«
Zvláštní, jak lokálka lZřádková přišla k tak
veliké cti, Otiskují se tam slova poslance Ju
rigy: »Věřím v blahoplodnost vojny, věřím
to na základě víry Prozřetelnosti .. . Tato

trpět všecko...
vojny.«

Dobře. Ale »Venkov< nesděluje, že tyto
a podobné věty jsou vybrány z celého Juri
gova článku, jehož značnější část jevi zármu
tek nad utrpením lidstva. Vždyť hned první
věta Jurigovy stati zní: >Bože uchovaj, že
by som chválil vojnu.« Dále nazývá se válka
Kalvárií člověčenstva, vypočítává se, co lid
stvo při ní zkusí. Pak Juriga pokračuje:
»Preto daleko budiž odo mňa těšiť sa vojne,
chváliť ju... .« Proto pisatel zmiňuje se o
červáncích, jež vystoupí na obzor po skoniče
ní zápasu »nie k pochvale vojny, ale k pote
che v bolu, k posilneniu v trpezlivosti«. Ju
riga píše věty tolik pacifistické, že by v Cis
lajtanii byly skonfiskovány. Každý myslitel
uznává, že za všemi stíny se ukazují světelné
paprsky; bylo by tedy pštrosí politikou ne

Věřme v blahoplodnost

vá přece zřetelně každý. Odtud slovo »bla
hoplodnost«, Ale kdo vyškubne slova napsa
ná v druhé části článku, snaží se šířiti mí
nění zcela inylné, že Juriga přímo pro válku
horuje; takový dojem vyvolá lokálka tím

Vzpomínáme. jak >Vieďerník« z pastýř
ského listu episkopátu rakouského vytrhl ně
která slova o světlých okolnostech nynějšího
dějství, zamlčev řádky vyslovující touhu po
žádoucím míru. Jaký účinek má takové kusé
citování mezi prostoduchým lidem, pánové
vědí velmi dobře. Hned se ozve zprvu temné
a později zesílené hučení: >To věříme, tihle
faráři a biskupové by nejraději.. .« Zatím
však inteligenti vědí zcela jasně, že prodlou
žení válečného zápasu nejméně si přejí ti,

vnější okolnosti brání pronésti své úsudky
zcela podrobně a určitě,

Ze válečného ruchu.
(Týden ochramy kojenců, Součinnost škol

při něm. Z výnosu c. k. zemské školní rady
ze dne 9. dubna t. r. uveřejňuje c. k. hejtman
ství toto důležité, humánní upozornění: Dne
9. května t. r. slaví Její Veličenstvo císařov
na a královna Zita Nejvyšší narozeniny. Če
ská zemská komise pro péči o mládež spolu
se spolkem Ochrana matek a kojenců v král.
Českém uctí tento významný den tím, že ve
dnech 8.—-16.května uspořádají za spolupů
sobení všech českých úředních samospráv

jest c. a k. ministerstvem kuhu a vyučování
ustanoven za den feriální.

Časopisu :Nezvěstní z bojišť«, kterýž až do
posud pod záštitou Zemského pomocného spolku
Červeného kříže pro král, České a Vlzsteneckého
zemského a ženského pomocného spolku Červe
ného kříže pro Moravu vydáván byl nakladatel
stvím Emila Šolce, spol s r. o. v Karlíně, na
skytly se různé neočekávané překážky. Nebylo
zejména možno list v nynější úpravě a formě do
pravovati do zajateckých táborů v cizině. Timby
byl ovšem účel listu téměř zmařen. Běží totiž
při pátracím listu po nezvěstných hlavné o to.
by čten byl v zajateckých táborech a aby bylo

zalatcům možno dopsati do vlasti, jakmile mohou
sděliti nějakou zprávu o hledaném. Aby nesnází
'éto se odpomohlo, usnesl se Zemský pomocný

spolek Červeného kříže pro krát České převzíti
úplně vydávání časopisu do svých rukou a tím b
saženo na příslušných úředních místech, že list

dostane se bez obtíže přes hranice. Nakladatelství
Emila Šolce, jemuž vděčíme za vznik záslužného
podniku, vzdalo se s neobyčejnou ochotou práv
svých na tento časopis ve snaze, by co nejvíce

bylo vyhověno obecenstvu, jež bledá při pátrání
svém po nezvěstných pomoc a oporu v Hstu tom.
Vstupuje tudiž časopis »Nezvěstní z bojišť«. kle
rý 3. číslem počínaje nadále vydáván bude pod
titulem »Pátrací list po nezvěstných z bojišť«, do
nového období. Snahou vydavatetstva bude, aby
co nejvíce rozšířilo, jakož i inserci pokud možno

zlevnilo, by tak přístupen byl kruhům conejsjt
ším. Doufáme, že přeměnou touto celý podnik se
zčokonalí a že naděje skládané v hist tento co
nejvíce a co nejlépe se uskuteční. — Zemský po
mocný spolek Červeného kříže pro král. České.

Další výplata vyživovacího příspěvku lavali
dám. Příslušníci rodin k dodatečnému vyškolo
vání povolaných invalidů mají za splnění ostat
ních zákonných předpoktadů nárok na další pla
oení vyživovacího příspěvku nebo na poskytování
státní podpory, jelikož dotyční invalidi i po tuto
dobu trvají v přiznaných jim zaopatřovacích po
žitcích a tudíž | nadále za. invalidní pensisty se

UvěrnídružstvoEliškav Nradei Králové, Adslbertinum, přijímá skal
ma nové výhodné lesy Rakouského Červ.

kHišoa opadří| Jiné osané papí.

Prvaj málová pobožsost v Hradci Křálové
dne 30. dubna přesto, že jest doba velice dbtiž

ná, měja v chrámu Panny Márie průběh velice
slavnostní, nadšený. Drúžiček dostavil se značný
počet. Překvapilo velice mile okouzlující nové o

světlení elektrické obraza Bob y nad hlav
ním oliářem. Četnémo záslupu věřících kázal
vdp. P. superior a litánte spožehnáním Koňatvdp.
kanovník dr. Fr. Reyl I ve dnech následájících
těší se májové pobožnosti veliké návštěvě zbož

ných duší. Ma
Nová přirečka. Právě vyše přirsčka k má

jovým pobožnostem — výklad lorét. ltánlé od Fr.
Komárka, katechety ve Vámberku. Příáitrýy týto
nejen napsal, aletaké při mdlové pobožnosti před

| nesí.Nesou dů a son sdnl k námorávdn,



neboť v xašdé tůněř jest vežmivhodný kéh a
budos se dojista liduvelice žámůouv

fick velmi vhodněpoužít i m pikróvoů
2 čislo homliefického čtvrtotáíká »kázálele«

„roč. XXTV.« R. Prošibergra v Olohouci vychá

Aimnoho časových, jasně i jadrně propracovaných
"kázání dogmatických i morálních a jest tudíž do

"Pořad inyslenek jest asi temto: Smrt kosí mnoho
«adějných životů, ate neplačme zoufale nad 20

dou umírající ovečkou a zajišťuje ji radost ne
beskou svým zmrtvýchvstáním a dary vzkříšené

me ho, smiříme-li se sami dříve s Bohem, opá

Beme-Ji se křesťanskou statečností proti hříchům:

setrvati v dobrém. Kráčejme jako synové hory
Kalvárské po cestách Páně, pokorni, chudobní

cíle. Moudrost a vytrvalost v dobrém Panny Ma
re budiž nám vzorem! Zvláště vynikají řečí

Mračíře a J. Rohledera formou ušlechtilou i obsa
hem časovým. | Rádi temto sešt i celý ročník

J. P. L.
Čtraáct svatých Pomocaíků s kazatelny. Na

Kaihovna kazatele č. 46. V Olomouci, nákladem
R. Prombergra, 1917. 80 str. Cena K 2.60. — Spi

Pomocníků, a tento přiměřeně v odstavce roz
děliv, pojednává věroučně i mravoučně o pouč

živě a názorně, dokazuje krátce ale pádně čer

aje z Písma, z dějin a z přírody. Promluvy hlav

např.o sv.Barboře,osv. Blažeji,o sv.Jlilím,o
sv. Jiřím, o sv. Kaleřímě, o sv. Vítu a j. zajisté

poměrů upraveny budou se posluchačům Hbiti a
k následování oněch osvědčených vzorů vybízeti.

e 6„Časových Úvah“'!
Již Dylá ozdůžiého, že nové se

nebudou. Přes to však předplatné
na rok 1917 se přijímá, ježto pp.

počet čísel z ročníků starších.
Račte tedy obňovitl předplatné

které doby jest kdo předplacen,
vybereme dle mežnosti ty brožury,

káme, že spisy k zásilce určené
(zvláště historické) neztrácejí ma

Sdělujeme, že zásilky právě se
počaly expedovati.

vHradciKrátové...... -O 24

Nejvyšší jmeniny Jelího Veličeastva byly o
slavenydne 27. m. m. vnašem městě velice dů

věrnému obyvatelstvu říše znovu po prvé slavit
dém jmenin nejjasnější císařovny. Budovy ve

Šion psšby jedáoduchým,prostiškým4 i:
božnost při slavnostech mari

tejicího se nám velice zámlouvá, poněvadž přiná

brým pramenem promluv pro řečníky duchovní.

mřelými, neboť dobrý pastýř sklání se nad kaž

"o téla svého. Chceme všichni mír, ale dosáhne

pohoršení, chvě; vychováme-li si pevnou vůli

"pokojemilovní a dosáhneme svého nadpřirozeného

vidp. F. S. Bílého, Fr. Myslivce, V. Strmisky, S.

XXIV. důst. pp. spolubratřím odporučujeme. —

psal Fr. Malý, kaplan u sv. Štěpána v Praze.

sovatel probírá ve 14 promluvách život 14 sv.

kách, jež ze zmíněného Života plynou. Vypravuje

aš o světcích a světicích u nás zdomácnělých,

se budou kazatelům zamiouvati, a dle místních

— Dr. R. Špaček.

P. T. odběratelům

šitky tohoto roku vůbee tištěny

předplatitelům [zašleme příslušný

všlehni! Přihlížejíce k tomu, od

kterých v rukou nemá. Podotý

své ceně ani nymi.

Administr. „Časových Úvah“

u zo% az .

stojně. Vždyť také po 19 letech bylo dopřáno

řelné | soukromě bylyozdobeny prapory v bar
vách zemských a říšských. V chrá
ma vsdp. generální vikář dr. J. Soukup soužil

pontifikální mši sv. za četné asistence. | Hudba
chrámová byla opravdu povznášející. Přítomní

byli zdšínpcové všěch úřadů, vojska a škol, je
čhovensívoa jal vělicí.„PoboPohuěbách v, buě c. k, okr. hej many
U“ ov adů,skolaK ných umk

„rack skidalice Bont 1bot vznělenézoměfaní

Zuě do rukou p. míistodržitelského rady Smut
ného s prosbou, aby holďovac) projevy byly ftu
močeny n stapňů trůnu. — Přípravy k manifesta
ční oslavě narozenin Jejího Veličenstva jsou v
plném proudu. Na odpolední představení ožháme
né již středoškolské akademie dné 6. t M. lest
dům vyprodán. takže večer o půl 8. hod. akademie
bude opakována. — Dne 9. t. m. bude sloužiti
pontif. mší sv. zase vsdp. gener. vikář.

Týden ochrany kojemců v firadél Krátově, Na
oslavu Nejvyšších narozenin Jejího Veličenstva
císařovny a královny ©Zity. uspořádán bude v
Hradci Králové »Týden ochrany kojenců« péčí
stálého komitétu, jenž byl během války pověřen
uspořádáním různých vlasteneckých slavností, ze
jména »Týdnů Červeného kříže«, »Vánocí pro vo
jíny v poli« atd. Na základě usnesení schůze jeho
ze dne 26. dubna jes' program Týdne ochrany ko
jenců následující: 1. V neděli 6. května o 3. hod.
odp. v Klicperově divadle uspořáčána biide škol
ní akademie c. k. stát reálkou, jub. měst. dívčím
lyceem, reform. reál. gymnasiem, obch. akademií
a měst. vyšší školou pro ženská povolání hospo
dářská. 2. Ve středu 9. t. m. v den Nejvyšších
narozenin proveden: bude sbírka žákyň měšťan
ské školy dívčí po domech na sběrací listiny, 0
patřené razítkem purkmistrovského úřadu. 3. Té
hož dne večer sehraje v Klicperově divadle jed
nota divad. ochotníků »Klicpera« původní novinku
Otomara Scháfera, poctěnou cenou Tylovou »Ko
přivy« o 3 jedn. 4. V neděli 13. a ve čtvrtek 16.

časně prodáván bude leták medic. rady dra L.
Baťka »Na ochranu budoucích«. 5. V úterý 15. t.
m. uspořádáno bude biografické představení v
blografu Orandhotelu p. hotelierem J. Urbanem.
Celkový výnos Týdne rozdělí se na 3 rovné dfly,
jež komitét odevzdá jedním dílem spolku Ochra
na matek a kojench v král. Českém, druhým dí
lem České zemské komisi pro péči o mládež v
král. Českém a třetím dílem Okresní komisi pro
péči o mládež v Hradot Králové. Vlastenecké obe
censtvo se prosí, aby tento lidumilný úkol Týdne
ochrany kojenců ze všech sil svých podporovalo.

Obecná kuchymě v Hradci Králové. Úkoly,
které současná doba válečná Obecné kuchyni u
kládá, rostou den ze dma. Stoupající nedostatek a
drahota potravin a neobyčejně vysoké ceny otopu
rozmnožují stále počel osob, které hlavní část
denního jídla —- oběd — opatřulí si prostřednic
tvím Obecné kuchyně. Na počátku letošní sezony
— v měsíci září m. r. — vyvářela kuchyně 80—
100 obědů denně, nyní jest však nucena vařiti
denně 300 obědů, a při tom jest ještě stále mnoho
osob, na které se nedostane a které smutně od
cházejí bez oběda. Stoupl počet návštěvníků, kte
ří si oběd kupují, i osob, které dostávají celý neb
aspoň část oběda úplně zdarma. Je přirozeno, že
za nynějších poměrů drahotních a zásobovacích
vedení tohoto humanního a pro chudinu naprosto
nepostrádatelného ústavu je stále obtížnější a vy
žaduje stále větší námahy a obětavosti se strany
funkcionářů, Obecnou kuchyni spravujících, nehle
dě ani k nesnázím s opatřováním potřebného
množství potravin a k finanční stránce podniku.
Pokud se vedení samého týče, nutno veřejně
konstatovati, že nynější výbor Obecné kuchyně
s předsedkyní pí. dv r. Stelnfeklovou a místo
předsedkyní sl. Schwarzovou v čele plní svůj ú
kol s horlivostí a obětavostí, která zasluhuje nej
vyššího uznání. Žádná námaha není jim dosti vel
ká, žádná práce dosti únavná, aby se ji s.ocho
tou a radostí nepodlaly, jedná-li se o zájem a
prospěch chudiny Obecnou kuchyni vyhledáva
ic. — Získání potřebného množství potravin dě
kuje Obecná kuchyně městské aprovisaci, zejmé
na však sl. c. k. okres. hejtmanství, které nejen

přímým přídělem mouky a jiných potravin, nýbrž
i peněžitou podporou a darováním zabavených
poživatin umožňuje jedlí čingost. — Po stránce
finanční dostává st Obecné kuchyni vydatné po
moci hlavně od obce královéhradecké, dále od
okres. výboru, peněžních ústavů a pak od, čet
ných. soukromých dobrodinců. kteří bolněji a
Stédřeji než léta předešlá — což rádi konstntuje
ne — na místní chudinu. pamatují buď příspěvky

kuchyni přímo věnovanými nebo zakupováním
předplatních lístků na obědy, které pak školní
mládeží nebo jimým potřebným osohám dle svého

uznání rozdávají. — Vydatnou podporou .a smaže
ním všech těchto činitelů bylo možeo i při nyněj

šť vysoké ceně potravin a topivapodávati obědy
v (tak „snačném. množství za neobyčelně nízkou
cemu 40 hal. a velký počet obědě rozdati i docela

zdarma. Cena 40 hal. nedosahuje ani zdaleka vý
robňi ceny oběda a fakt, že při tom Obecná ku
chyně udržaje dobrou finanční rovnováhíi, svědčí
Jistě o rozvážném vedení a hospodámé obéžřej
Rosti --- o píli ani nemluvě — dam, jež kuchyni

spravují. Od počátku letošní sezony, t. j. dá 1.

uvařeno 22.8% obědů. Z tobo bylo 19.229 obědů
prodáno za výše uvedenou nebo ještě sníženou
cenu a 3627 obědů rozdáno úplně zdárma. V led
nu letošního roku počala Obetná kuchyně za
hmotné pdpory obce vyvářeti také ranáf polévky
pro chudou školní mládež. S počátku podával
tak snídaní 60 dětem denně, od březm pak do
stává ranní polévku každý den 130—150dětí. Mi
mo to již od prázdnin min. roku vaří Obecná ku
chyně denně obědy pro 27 osob bydlících v chu
dobinci a účtuje za ně obci pouze 35 hal. za oběd;
ostatní hradí ze svých příjmů. — PH tom všem
omezuje se Obecná kuchyně jen na nejnutnější
potřebu. nemohouc vyhověti všem, kdož by se o
oběd I za peníze ucházeli. Je si však vědoma, že
s rostoucím nedostatkem potravin budou na ni
činěny nároky se strany nermajetnéhoobyvatelstva
daleko větší a jest ochotna a připravena — ovšem

za náležité podpory povolaných kruhů, jako se
dálo dosavad -- zvýšil činnost svou na míru po
případé dvojnásobnou. Šlechetné duše prosí se o
další štědrou podporu.

Seznam přispěvků »Zbrojnoši« pěšího plaku
č. 18. (Dokonč.) Po 40 K: žactvo c. k. gymmasáa,
žáci a žákyně obchodní akademie, 37.98 K obecná
škola chlapecká v Hradci Králové, 35 K žactvo
c.k. reálky, 31 K ob.škola ve Slatině,40 K L. Tau
sig, velkoobchodník, 25 K expositura c. a k. rak.
voj. fondu pro vdovy a sirotky, 23 K obecná ško
la v Divci, 2290 K měšťanská škofa chlapecká v

Hradci Králové, 21.48 K obecná škola v Plotištích.
21 K obecná škola ve Stračově, po 20 K: c. a k.
plukovník Jirotka, c. a k. plukovník Gustav Vá
cha s chotí, c. a k. plukovník Dionisius Florianu
s chotí, c. a k. podplukovník Ludvík Rigger, c.
a k. major Pavel Burgermeister, c. a k. setník
18. pluku F. R. Eigner, JUDr. Jaroslav Kavalír.
advokát, biskupský seminář, | Všeobecná úvěrní
společnost, záložna, Právovarní měšťanstvo, obec
israelská, Julius Russ, náměstek starosty, MUDr.
R. Zippe, po 15 K: c. k. místodržitelský rada J.
Smutný s chotí, školmi rada v Nedělištich, po 12 K:
K. Srdínko, přednosta filiálky Rak.-uherské ban
ky, obecná škola ve Lhotě pod Libčany, Alois
a Jindřich Nejedřý. 10.10 R Stanislav Jirásek, ob
chodník, po 10 K: okr. starosta a říšský poslanec
Hynek Srdínko, obecná škola v Čermifově, JUDr.
AI. Zimmer, advokát, c. a k. generálmajor Kuhn.
c. a k. plukovník Drlancourt, c. a k. malor pěš.
pluku Moorstat, c. a k. major Boruscak, Jiří Tol
man, knihkupec, A. Vaňura, řiditel jmb. dívčího

lycea, kan. dr. Fr. Revi, vládní rada Libioký, ře
dite! reálky, Josef Kořínek, ředitet gymnasia, Jos.
Michl, ředitel naedagogia, dr. Zachoval, ředitel
obchodní akademie, dvorní rada Karel z Isakovic
sů, lékárník Karel Hubáček, továrník Artur Sin
ger, cís. rada K. V. Skuherský, kan. P. Fr. Schnei

spektor inž. Kailer, c. a k. poručíci 18. pluku:
Karel Kolaska, Josef Dušek a Josef Pavelka, ge
nerální vikář dr. Jan Soukup, sídelní kan. P. Jan
Černý, síd. kan. Ant. Hrubý, síd, kan. Fr. Kerner,
profesor bohosloví dr. A. Domabyl, prelát a měst
ský děkan Matěj Musil, Všeobecná živnostenská
škola pokračovací. Vincenc Pokorný, tékárník z
Vídně, obecná škola ve Věkoších, obecná škola
v Třesovicích, Václav Citta, voj. krelčí, 7 K o

becná škola ve Stěžerách, po 6 K: st A. Malá,
lesmistr Viktor Beneš, Jan Černý, starosta obce
Věkoš, A. Pilnáček, správce školy s „po5K:
rada v. z. «. V. Vodička, rektor semináře Th. dr.
Doskočil, gymn. profesor B. Hobzek, ředitel obec
né a měšť. školy A. Šeda, Obecná kuchyň, před
seda právovarního měšťanstva V. Formánek. r. z.

s. dr. Winkler, ředitel všeobecné školy pokra
vací prof. Pr. Rejthárek, c. a k. poručík 18.

ku J. Holanec, med. rada dr. Batěk, SussJanes,
J. Schot, Jos. Zadrobflek. obuvník Josef Beneš,
drogista Jan Vaněk, klempíř K. Houžvička, řezník
Jos. Kleiner, obchodník Ed. Miler, J. Hodek, pe
kař Jos. Tichý z Lachenic, po 4 K: pí. Marie Bať
ková, choť med. rady, si. Mima Hrejsová, A. Šmo
ková, farář P. Aug. Novák, po 3 K: AI. Dušánek,
c. a k. nadporučík Priebsch, Karel Schroder, 31.

Ipi, po.2 K: ©.a k. nadpornčík K.Bu .
Pavel Smutný, sl. Jela Parschová, A
Hermina Umlaufová, Karel a Jarogkv. j
Hugo Ganz, Jan Pltrman.j. Kronešová. J. Pnou



koš, A. Michálková, V. Hamová, V. Miller, J.
Stoumek, V. Potůček, Marie- Mahrta, Hedv. voz
Raditsch, M. Robová, Heda Můlerová, Marie Čer
vená, Lidamz, dr. Schulz, A. Kolář, dr. J. Jindra,
prof. bohosloví, dr. Jos. Novotmý, prof. bohoslo
ví, Vlad. Sekera, ředitel Rudolfina, | Slegmaad
Hellor, obchodník. Na meaších příspěvcích ode

chetné příspěvky prosí purkmistrovský úřad v
Hradci Králové.

Slosování vystavených obrazá. Jak jsme v
miaulém čísle již upozorniti, pořádají oba místní
odbory Červeného kříže výstavu origináN někte
rých předních českých malířů. Výstava spojena
jest se slosováním několíka vystavených obrazů.
Veřejný tah konati se bude v neděli 6. května o
3. hod. odp. Výhry vydávati se budou v poďdělí
ve výstavě aneb v kancetáři záložny v Hradci
Králové, Janské uám. čís. 163. Do konce května
novyzvednuté výhry propadají. V příštím čísle u
veřejníme tažená čísla losů. Losy možno koupiti
u pokladny výstavy.

Zemská. centrála práce pro východní Čechy
v Hradci Králové. Výsleďky všeobecného spro
středkování práce okresními ústavy, zřízenými
dle zákona ze dne 29. března 1903 č. 57, jevily se
v). čtvrtletí r. 1917 v obvodu zemské centrály

práce pro východní Čechy sídlem v Hradci Král.
takto: Počet přihlášených pracovních míst 4696
(mužských !827, ženských 2695, učňovských 174),

počet přihlášených uchazečů 3695 | (mužů 1115,
žen 232, učňů 254). Umístěno 3147 osob (1052
mužů, 1968 žen a 107 učňů). Proti roku loňskému
stoupl počet ořihlášených mist o 727, počet při
hlášených uchazečů klesl o 259 a počet docílených

—eé——————

Smri mubyla jen úlevou.Dne27. dubna konás
pohřeb na hřbitov " „.u..ský. Kromě příbuzen
stva doprovodily tělesné ostatky zesnulého cebý
učitelský sbor odborné školy, ředitelé škol ostat
ních, kněžstvo a hojnost jiných věřících. Bůh od
plať šlechelnému starci na věčnosti všecky jeho
dobré činy stonásobně!

Obchodní, živnostesská a průmyslová ústřed
ua královéhradecké koná tuto neděli 6. května
ve čtvrt na II hod. dom. v zasedací síni okresní
bo zastupitelstva v Hradci Králové (Grandhotet)
obvyklou výroční schůzi svého ústředního výbo
ru s následujícím pořadem: 1. Sdělení předsedni
ctva. 2. Zpráva © činnosti Ústředny v r. 1916 a

dá: na maloživnosti mist 419, uchazečů 223 a

zemědělské niist 1839, uchazečů 1012, umístění
1302, na čeleď domácí míst 1317, uchazečů 1343,

míst 427, uchazečů 356. umístění 204, na nádeníky
míst 309, uchazečů 278, umístění 245, na ostatní
povolání míst 211, uchazečů 229. umístění 166, na
učně míst 174, uchazečů 254, umístění 107. Zvlášť
příznivých výsledků docílly ústavy: Pardubice
(288), Hradec Králové (247), Chrudim (223), O
počno (194), Náchod (189), N. Brod (169), Polička
(147), Jaroměř (145), Trutnov (139) a Mýto Vys.
(135). — Nezaměstnaných textilních dělníků bylo
umístěno 209 (50 pro zemědělství). V podnicích
vál průmyslu bylo umístěno 550 náhradních pra
covních sil. Dále umístěno v uplynulém čtvrtletí
69 vál. invalidů.

Hudební škola v poemslonátě J. V. císaře a
krále Františka Josela I. pořádata dne 29. dubna
slavnostní akademil na počest Nejvyšších jmenin
Jeltho Veličenstva císařovny a královny — Zity.

da Smatný s chotí. J. M. kapit. děkan Soukup.
vsdp. dr. Domabyl, vldp. prof. Oyurkovics. pp. ře
ditelé škol středních Kořínek, Vaňura, Šeda. van
prof. Hobzek s chotí. dpp. katechoté školy obec

obecné skoly a P. T. rodiče žaček. Akademie byla
veskrze zdařilá. SI. Dostálová svou mistrnou hrou
měla pronikavý úspěch. Solový zpěv pl. Pytlfko
vé, sleč. Bubnové i sbory zazpívány s chutí a se
zdarem. Doplňkem programu byl stručný. avšak
obsažný nástin významného večera vsdp. dr. Do
mabyla s provoláním slávy Jejímu Veličenstvu cí
sařovně a královně Zltě, načež zapěna hymna ra
kouských národů. Čístý výtěžek 97.44 K věnován
Červenému kříži.

Ússrii. Dne 25. dubna zemřel u věku 79 let
ctihodný kmet p. Miroslav Tolman. bývalý se
kretář a učitel c. k. odb. školy pro umělé zámeč
nictví. Tolman býval venkovským učitelem, pak
účetním v cukrovaru a v Zálož. úvěr. ústavu, Na
odborné škole působí téměř 25 let (od r. 1887):
vyučoval zde účetnictví a byl jmenován sekretá
řem ústavu. Před několika lety vstoupil do vý
služby. ježto mu rychle slábi zrak a hlásila se
vážná choroba. Byl to typ starého, poctivého, u
přímně zbožného Čecha. Své povinnosti vykoná
val vždy s úzkostlivou svědomětostí; jeho úsluž
nost byla v kruhu známých příslovečná. vždyť
nabízíva! obětavou pornoč děfve než byl. požádán.
By! zručným varhaníkem při bohosiněbách odbor
né školy. Snášel.v životě mnohou ránu s velikou
trpělivostí. Nemoc kosila mu duše nejdražší. Pa
slední léta váženého mařečka byla zvláště za
chmuřena. Při dlouhé, vleklé nemoci. ocftal se |

sv. svátosámi již loni v únoru a pak letosv březnu.

celáře. 4. Přednáška dra. Jana Matyse, místota
Jemníka pražské komory »O přechodném hospo
dářství poválečném«. 5. Dotazy a návrhy.

Divadlo. Jednota divadedních ochotníků »Klic
pera« v Hradci Králové uspořádá ve středu dne
9. května o 6. hod. večer divadelní představení
ve prospěch »Týdne ochrany kojenců“ na oslavu
narozenin J. V. císafovny a královny Zitty. Se
brána bude původní hra, poctěná cenou Tylovou
»Kopřivy«, komedie o 3 jednáních od Otomara
Scháfra. Záznamy přijímá p. Růžička, papírník.
Zamlnvené lístky do ponděli večer nevyzdvižené
se prodají.

charča Storcha +»Loveckévýpravy a dobrodruž
ství ve střední Africe« (se 150 světelrými obra

ve prospěch sirotčího fondu po padlých vojínech
při okresní komisi pro péči o mládež v Hradci
Králové. Předprodej listků v knihkupectví p. Píši.
Bližší zprávy přineseme příště.

„Prohlášení k dani výdělkové,. Lhůta k podání
prohlášení ke všeobecné dani výdělkové pro u

1916 do berních společností, byla stanovena do

žito úředních tiskopisů. Tyto i návod, jak sepisu
je se prohlášení h daní výděškové, poplatníkům
na požádání poskytnou bezplatně úřady vyrněřo
vací. Poplatníci ce upozorňují, že přesné vyplnění
všech odstavců prohlášení jest jejich povinnosti
a že co nejpečlivější vykonání této | povinnosti
nutno je v prvé.řadě v jejich vlastním zájmu. aby
se oředešlo výtkám, po případě nesprávným před
pokladům komisí pro daň výdělkovou. Nepodá-li
poplatník ve lhůtě předepsané povinného prohlá
šení, může komise pro daň výdělkovou vyměřiti
daň výdělkovou z moci úřední dle pomůcek, jež
má. Kromě toho může poplatník, opominavší po
dati orohlášení, býti potrestán pořádkovou poku
tou, bylo-li mu jí pohroženo. Vědomě nesprávné

dle okolností jako zkrácení daně dle $$ 239 a 241

16. března 1917 č. 124 ř. z. pokutami peněžitými a

hříčkami vtipů i situační komákou dosti zvecše
lou, žádsý psychologický problém, alb záse ne
brak k naprostému odmouzení,právě naopak vý
stžnou charakteristikou a úáladovým zabarve
ním třebas ostrých kontur ne bez zajímavosti O
statně myslim, že většina nepříznivých posudků
vznikla z tajené závisti nad zájmem, jenž věnaje
se této novince, což dosvědčují ; vtipy Humorů,
a další okolnost, že obecenstvo touto jistě ne
úmysinou reklamou svedeno, očekává něco vei
kolepého, sensačního, saad | pálcántního — a zatím
se sklame. —- Všichni účinkující vžili se s obvyk
lým zájmem do svých úlob a založili případně
Jejich charakter. Zvláště trojice páma s tvrdým,
pána s měkkým kloboukem a Logziny (pp. Peři
na, Hruška a sl. Richtrová), k nimž družil se zna
menitě Hora p. Huňáčka st, byla výborně sehrá
na. Pan Huňáček ml. a sl Bezděková vytvořili
s plným zdarem poslavy dvou hašteřivých mišea
ců. Pan Huňáček nil. vůbec od posledního obdo
bi učinil značný pokrok a jeho úlohy v posledných
dvou představeních patří jistě k jeho nejlepším.
Nejspíše ještě dalo by se opraviti pojetí studenta
p. Otty, jehož hra je dosud místy málo výrazná,
neurovnaná a příliš strojená; jindy zase měla
tak přehnaně živé tempo (scéna u okna), že ne
bylo dobře rozumětí. — Scénování uřičky s mn
terieurem bytu Horova — samo sebou obtížné —
bylo na dané poměry scény řešemošťastně a pů
sobilo žádanou ilusi. Účast pubjika, po většině asi
sklamaného, vzbuzená zájmem o věc kterou in
tendance Národního dřvadla odmítla, byla nad o
byčej značná. —- C.

Lebkovážnost. Ve středu večer blíže Klum
parovy víly dva výrostci sá zapalovali cigarety

kutami peněžtými,
Mahonova »Ulíčka odvahy« při své premiéře

29. m. m. na naší scéně — prvním to provozo
vání v Čechách vůbec — měla zcela slušný vněj
5( úspěch. kterého ovšem velikou měrou docíle
no bylo výbornou hrou »Klicnery«, jehož čisnové
s nevšedním zájmem věnovali svoje talenty téta
tak různě posuzované a přijímané novince. Hlu
bokých problémů Mahen v komedii své neřeší,

ani nechce, a nejlépe posoudíme věc. zírajíce na
aj bez předsudků lak, jak asi autorovi na mysli
tannla a jak nastínil ji několika slovy ve svém
poslání: Prajednoduchá komedie — —. Při výbor
né souhře — úmyslně opakujž ta slova — jasně
zračíly se nepředpojatému diváku intence autoro
vy: Nakresiil odlehlou uNčěkupražskou. ne bez
důvodu visící takřka nad ruchem velkoměsta —

vzdnchu. v ní domácnost
dvou prostých, ale upřímných lidiček, živě upo
mínajfcích na figurky Ig. Hermana z »Drobných
Iidí«. a zachytit náladu jarních dnů. kdy člověk
stává se jiným než obyčejně jest, instinktivně
bloudí někndy bez cfle, nevědomky. jakoby sp't.
— Jaro Prahy, jaro velkoměsta. — Lidé vědomě
l nevědomě se sbtližnjí. stávají se lepšími i horší
mi, — a kdo má odvahu, dochází svého cíle a
tužby. A právě ty neuvědomělé. instinktivní činy

směšným!, jako kamickými byli všichnt tl. kteří
vskočivše oknem do domácnosti Horových, acitli
se. —až na pána č. 2 — vtrapných rozpacích.
uvědomivče si. svoje jednání.. Prajednodrchá ko

suchého listí a větviček. To jim byk jedno, že
může shořet i sousední tyčkový plot a že může
dojíti ke škodě ještě větší. Hromádka začala o
pravdu hořeti jasným plamenem;| uličníci místo
hašení upalovali kolem vojenské pekárny k řece.
Jedna paní, která všecko pozorovala, rychle do
ohně naházela kamení a hrudy, takže veliké ne
bezpečenství pominulo. Fariantská lehkomyslnost
mládeže jest zvláště nyní věcí trestuhodnou.

Podvody vyklsdaček karet a jasnovidek. Ú
tední líst upozorňuje: Vždy opětují se případy,
že zneužívá se nynějších poměrů k páchání růz
ných podvodů. K těmto náleží mimo jiné i nesvě
domitá činnost t zv. vykřadaček karet, jasnovi
dek. medif a jiných vznětlivostí a neuvědomělo
stí, zejména nižších tříd bezpečně počítajících In
dividní, Ač byla již častokráte veřejnost v tom
směru varována vážnými zprávami časopismliý.
mi | zvláště k účelům potírání podobných všeho
rozamového podkladu postrádajících a světla se
štiticích zjevů vydanými brožurami, přece vzmá
hají se podvody toho druhu ton měrou, že nutno
znovu veřejnost npozžorněti a důtklivě varovatí.
Zneužívá se i mladistvých a chorobami zatíže
ných osob jako medií k páchání podvodů při po
řádání tajných schůzí, sledujících jediný úče) vy
lákati peněžité odměny na pozvaných lehkověr
ných, do věci nezasvěcených hidech. Zejména
nutno vátovati Zeny. jichž manželé v poli vojen
skou povinnost svoji vykonávají, před řáděním
těchto individní a to tím více, když přítomné dra
hotní poměry veškerý příjem rodiny jinak vyčer
pávají. Žádáme tudíž obecní úřady, by vykonáva
Hce mfstní policii dohlížety k osobám důvěřivost
obyvatelstva využívajícím a s veškerou bezohled
ností proti zjištěným podvodům takovým zakro
čovaly. Obecenstvo však ve svém vlastnám zájmu
nechť obrátí pozornost úřadu m podobné šej
dířky..

Příjmouse truhláři,mladí,staří.invalidé1
chlapci na doučení. Přihlášky přijímá Všeodboro
vé sdružení křesť. dělnictva v Hradci Králové.

Sezstm ces na týd trhu v HradciKrálové
dne 28. dubna 1917. 1 kg: česneku 7 K. petržele
80—90h. křenu 80 h. cibule 2—2.80K, mrkve 060
—1 K. celere 2.20 K, špenátu 1.60—1.60 K, pažit
ky4—8K. 1 kopa salátu 12K. póru 1 K,1 pár
podsvinčat 90--200 K. 1 kůzle 8—22 K. — Přive
zeno byho: česneku 5 kg. petržele 260, křenu 51.
cibule 40, mrkve 342. cekere 2, špenátu 18, salátu

2 kopy, póru 5. pažitky 29, podsvinčat 488 kusů
a 1850 kůziat.

Vděčná uznání projevili přinémubadateli p.
řediteh Vachovi p..říd. učitel Fr. Kalenský z Ba
bic. za sepsání pamětí této obce-a p. Jos. Vožení

lek z Předměřic za popsání osndů. „mlýna Bodína.
Snělé krádeže. V. jednom třebechovickém

skladišti ztrácely ae -značné zásoby- káže, -které
byly od vafinovaných zlodějů rozprodávány o



veny dva zachycené balíky Jako důkazy -trest

soby zdejší.
== —— =
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradol Králové doporadujeme co nejlépe při
veškerých obehodech bankovních a uhelných.

Redporujte přikašdé přílešitosti svůj vlastní podnik.
==

Cerekvice u Litomyšle. S úzkostí a obavaní
prožívali jsme den lé, dubna. Nebe z olověných
mraků filo spousty vod, Loučná rozvodněná za
plavila širé krásné naše lučiny i žírná pole a
schvácena dravon Švábeničkou, hnala se přes oba
splavy s hukotem a jekem. | ouvalský potůček
reztil svoje vody a hrozil vyraziti ve vsi z kanálu
jej svirajícího a tak zatarasití k nám cestu milé
ma, vzácnému hosti, na nějž plných 13 kt upřím
uš. jsme se těšili. Alc jitro dne 17. dubna přineslo
nám milé překvapení. Nebe téměř vyjasněno —
slumco často zalesklo se a přinášelo náladu slav
nostní. Zvyšovaly ji prapory, vlající na každém
statku, na každé chaloupce. O 7. hod. vyjclo vstříc
milému hosti obecní zastupitečstvo místní a zá
stupcové obcí přifařených až na rozhraní osady.
Zde pozdravil Jeho Excelenci prostými, ale srdeč
nými slovy starosta obce cerekvické p. František
Šalda. Mezitím naplnila se náves před kostelem
školní mládeží a věřícím lidem, jenž přichvátal
pozdravit svého vrchního pastýře. O půl 8. hod.
zvěstoval hlahol zvonů, že milovaný host se bil
ží. Před lipovou alejí u kostela Jeho Excelence
opustil kočár. Zde pozdravila bo nejprve Mařen
ka Šaldova vzletným uvítáním, načež slov. p. to
várník Kořán promluví jménem katoliků osady
cerekvické, ubezpečnje arcipastýře láskou a dě
tanou oddanost. Zde také představení byli zá
stupcové učítelstva. zástupcové přifařených osad
a duchovenstvo; jménem osiřelé duchovní správy
vítal dp. administrátor Fr. Zrzavecký. V chrámu
Páně uchvátil Jeho Excelence srdce | věřících
tklivou vzpomínkou všech nepřítomných. ať již
stojících na stráži mišé vlasti či již odpočívajících
spánkem spravedlivých. Hluboce dojat vzpomínal
zvláště zvěčnělého vdp. laráře Vojtěcha Balcara,
který tak předčasně uprostřed nejlepšího rozkvětu
osady ji opustit. Po mši sv. udětil nejd. arcipa
stýř svátost sv. biřmování více něž 500 biřmo
vanců a zkoušel ze sv. náboženství mládež školní.
O S. hod. odp. loučila se četně shromážděná farní
osada s milovaným arcipastýřem, plna vděčnosti
za apoštolskou jeho práci a plna vroucích přání
na další obětavou cestu misljní. Temně a smutně
zněly nám ty milé naše zvony při loučení se
vzácným hostem, neboť nekučity se jen s ním,
nýbrž i s celou farní osadou. Již druhého dne byly
saty pro válečnon sbírku kovů.

Mladočov. Dne 21. dubna t. r. byta tichá osa
da naše svědkem krásné a dojemné slavnosti. Za

svátost biřmování a vykonal generálmí visitaci.
Provázen vsdp. kanovníkem F. Kutnarem a vdp.
oeremcnářem drem. Jos. Cibulkou, zástupcem pa

chým. slov. p. purkmistrem Janem Laubem, slov.
p. c. k. okr. hejtmanem, slov. p. okresním školním
inspektorem a vldp. vikářem, vifžděl v 8 hodin

počasí bylo velice nepříznivé, očekávala celá far
nost mladočovská Jeho Excelenci u slavobrány se
sbory hasičskými a spo“kem Hteráckým. Uvitání
stalo se v chrámu Páně. Jménem všech farníků
přivítal nejdp. biskura místní duch. správce s přá
ním. aby příchod jeho přinesl ovečkám farnosti
mladočovské posilu. útěchu v těžké této době a
Boží požehnání. Pak představení byt všichni pp.
starostové a pp. učitelé. Jménem školní mládeže
uvitala družička Marle Karolova a podala Jehn
Excelenci kytici a památník. Pohnut děkoval nejd.
arcipastýř srdečnými slovy za každý jednotlivý
pozdrav. Pak za asistence přítomného duchoven
stva sloužil mši sv. Vykonav obřady za zemřelé,
vystoupil na kazatelnu a slovy srdečnými promlu
vii k Hdu. Nato udělena 558 bimovancům svátost
biřmování. Po vykonané zkoušce ze sv. nábožen
ství dítek přespolních odebral se Jeho Bi

skupská Milost dr. Doubrava v průvoduhodno- |
stářů z chrámu Páně do školy domácí, aby i zde |

ještě naposled promluvit k lidu, jenž nap'nil chrám
Páně do posledního inístečka. +Zaplať Pán Bbh«,
jakoby splývalo se rtů všech přítomných. »Za
plať Pán Bůh«, tak mluvily zarosené a vděčné

ho biskupa.

navždy zlatým písmem zapsán v paměti všech
věřících farnosti naší Po drahé na své apostolské
cestě © zavítal k nám Jeho Excel. nejdůstojnější
arcipastýř. Zatím co u vkusně upravené slavobrá
ny shromáždily se sí. spolky dobrov. hasičů, živ

vstříc Jeho Milosti pp. starostové abcí přifaře
ných. U slavobrány dostalo se arcipastýři tklivé
ho uvítání z úst místního starosty p. Fr. Pohor
ského, místního duchovního správce vdp. Jana

cha. Provázen jsa vsdp. kanovníkem Kutmarem.
drem. Cibulkou a místnémi duchovními, ubíra! se
nejdůst. arcipastýt tísnácími se zástupy zbožných
věřících do chrámu Páně, jenž nestačil pojmouti
všech účastníků. Jásavé »Ecce sacerdos magnus<
uvítalo Jeho Excelenci na prahu svatyně. Po nej
dražší oběti mše sv. a pobožnosti za zemřelé vy
stoupil arcipastýř na kazatelnu, by odind slovy
vpravdě otcovskými dodal síly, útěchy a poučení
všem přítomným. Potom přikroči vrchní pastýř
k udílení svátosti biřmování. Věru práce to veli
ká a obtížná, vždyť ma havy 959 biřmovanců
skládal nejdp. biskup své apoštolské ruce, by vy
prosil jim milost a dary Ducha sv. V dobu již

boženství, dětí škol venkovských v kostele, dětí
pak školy zdejší v budově škotní. Jaké úctě a lás
ce těší se vrchní arcipastýř mezi svými ovečka

zástupy věřících, jež účastníty se závěrečné po
božnosti ve chrámu Páně a jež Jeho Milost opět
doprovodily až k slavobráně. Hlhsboce dožati, ne
radi loučři jsme se s přelaskaávým arcipastýřem.
Voláme z hloubí srdce: Dobrotivý Bůh zaplať
Vaší Excelenci tu obětavou lásku, přízeň a péči
otoovskou, již jste nám za svého krátkého pobyt
mezi námi osvědčil“ Milost Boží ať doprovází
Vaši Excelenci na další obtížné apoštolské cestě!

MorašiceuLitomyšíe.Dne23.dubnaránoza
hlaholu zvonů vjížděl do našť dědiny v průvodu
vsdp. kanovníka Františka Kutnara a sekretáře
vláp. dra. Josefa Cibulky nejdůst. pan biskup krá
tovéhradecký, J. Exc. dr. Josef Doubrava. Počasí
bylo jako v celém měsící dubnu studené, ale jinak
příznivé. Uvítání bylo k poměrům místním jedno
duché. Před budovou školní, která byla péčí za
sloužílého zdejšího p. řídícího věnci a prapory v
zemských a říšských barvách vkusně ozdobena,
přivítali nejd. arcipastýře slovy srdečnými pp.
starostové z Makova a Tržku. Za duchovní sprá

láskv všech dítek přednesla procítěně v básní
Vlasta Malečková z Morašic. Průvod hnut se do
kostela. jehož vnitřek, obohacený krásnými mal

všeobecně známého akademického | ma
ře Háuslera, v té chvíli tonoucí v. záři
světel, v záplavě vonných květin a v dýmu ka
didla, stěží pojmul celý zástup Midu. Kdn však
moh! se dostati dovnitf, nezaromene dojmu.

působliv ony svaté chvíle, kdy velena
stýř slovy nehledanými. jímavými děkoval všem,
kdo neváhali projeviti mu lásku a vyznati veřej
ně svou víru. kdy s vroucností a sobě vrozenou

mše sv., kdy za živé i zemřelé se modlil. kdy slo
vem Božím nás sílil. těšil rány duše hojil, kdy

je

bifmoval a s napomenutím a s požehnáním pro
pouštěl. V mnohé tváři jevilo se pohnutí Nediv
no, vždyť | ten nadšený zpěv a zvláště úchvatné
»Zdrávas královno«, jež nacvičit a se sbonem na
šich šlechetných, vždy ochotných dívek, výborné
ho zpěváka Záleského | svou vyškolenou hrou na
varhany provodit chvalně známý varhaník p. Jos.
Andrle. syn aeůnavného našeho varhaníka p. Vác.

ré citlivé srdce. Vřelý dík buď jim všem zde za to
vysloven, i těm zbožným.. obětavým ženám, jež
o úpravu a čistotu domu Božího s takovou láskou:pečovalyadáleotosestaraříItytopečlivé
Marty mají značný podíl na zvýšení lesku tak
vzácné slavnosti. Žel, že jen krátkou dobu trvala!

fenostsvoji arozloučilse o6. hoů odp. skotátr
rou mladočovskou. Vykonav závěreční pobožnost

by za nás a naše drahé v dáli jej prosila, k:; si
pastýř zřejmě dolat ji a nám všem za lásku uc
koval, nám naposledy žehnal, rukou kynul a Pi%
v průvodu kněží, slovutného p. okres. hejimana z

| Litomyšle, p. patronátního komisaře, p. okres.
škol inspektora, p. nášemce zdejšího knížecího

i dvora středem věřících ven z mašeho útulného
kostelíčka se ubíral, aby nastoupil zpátežní ce

| stu do staroslavné, památné Litomyšle. Zlatých
| slov nejdp. biskupa nezapomeneme, dle ních
; Se vždy budeme též v budoucnosti říditi. My víme
| dobře a to i svým dětem — budoucí naší naději
' a záchraně — vštípíme v pamět, že jen u paty

kříže najderne pokoj a štěstí, že jen skrze sv. kříž
my, naše rodiny a naše milovaná česká vlast
dojdou obrození, nového, lepšího Života, šťastněj
ší, klidnější budoucnostt — vítězství a spásy.

Trstenice. Ve slavnostním rouchu vítala dne
25. dubna svého vrchního pastýře farnost trste
nická, poslední to žeská osada ve východním cípu
diecése při hranicích moravských na říčce Trste
nicí, kudy druhdy veďla zlatá stezka z Moravy
do Čech. | počasí. před tím stále sychravé, by'o
nám příznivější. | Budovy kolem fary ozdobeny
prapory zemských a říšských barev. U slavmostní
brány, nákladem obce postavené, vital Jcho Ex
celenci slovy synovské oddanosti místní farář.
vzletnou řečí p. říd. učitel Valenta, zástupce obce

, P. radní Sotona a družičky Bohumila Hurychová
a Marie Vejdová, které, ač malé ještě, úkol svůj

! provedly bezvadně. Počet biřmovanců dosáhi čí

, sla zde nebývalého, bez někotika 300 — čtvrtina
celé osady. Zpěvácký sbor, pečlivě secvičený,

' Hzený p. říd. učitelem, jenž ochotně zastoupil ne
přítomného varhaníka-vojína, pěkně provedl zpě

| vy při obřadech i vložky při mší sv. Mile dotkla
: se J. Bisk. Milosti ochota četných žen a dívek,
| které jednoduchý sice, ale útulný kosteliček ve

všech prostorách důkladně vymyly. takže skvěl
: se čistotou; i hřbitov a oelé okolí kostela upravi

ly a ozdobily k návštěvě tak vzácné. Chvályhod
na jest i dobročimnost některých farníků, kteří

| značné dary věnovali, aby, čeho třeba, v chrámu
Páně do pořádku bylo uvedeno. Jiní pamatovat
obětavě na jiné potřeby. Ve škole, péčí sl. učitel
ky a větších žákyň ozdobené, koberci a květina
mi okrášlené, za přítomnosti p. okr. hejtmana
dra Zemana, patronátního komisaře a ij., konána
zkouška dítek ze sv. náboženství. J. Excelence.
uvítán | zde p. řídícím a žákyněmi M. Sotonovou
a A. Lněničkovou, zapsal jméno své do pamětní
knihy. Svou otcovskou laskavostí k malým i vel
kým, únavy neznající horlivostí, dojemným kázá
ním i promluvami, jimiž útěchu vléval do srdcí
sklíčených. získal si nejdůst. arcipastýř | lásky
všech. takže návštěva jeho jistě bude osadě po
Zehnáním a zůstane v blahé památce. — V sobotu

| 21. dubna časně ráno odebrán k účelům válečným
j se starobylé zvonice trstenické zvon poledník ve
| váze 190 kg, který od r. 1803 při klekání hlásal
| chválu Rodičky Boží. V předvečer toho dne na

| postedy v krásné harmonií se svými 3 kovovými

|

l

!

druhy zahlaholil na rozloučenou. Byl na věži roz
bit, poněvadž složiti jej celý bylo obtížno. Též
zvonek klekáník na kapličce v do!ní části osady
umístěný odebrán. Zůstaly nám 3 starobylé zvo
nv: umíráček z polovice 15. stol., prostřední z r.
1504 a velký z r. 1556. Kéž brzy libým souzvu
kem svým oznáml nám toužebně očekávaný mír!

Klášterec n. Orl. V sobotu 28. dubna byl: zde
slavně uohřbena pl. PHomena Katzrová, manž.
p. Jos. Katzra, majřtele hostince »Na rvchtě« 3
rolníka v Klášterci. Pohřební obřady vykonl
vidp. Jos. Smíšek, farář mříčenský. za přítomno
sti vldpp. Chvojky. faráře v Mladkově. Hanzlíka.
faráře v Kunvaldě, místního faráře Kočího, kapla
na Procházky z Nekoře a kaplana Dovrtěla ze
Žamberku. Nad hrobem promduvil procítěnou řeč
místní farář vídp. Fr. Kočí. Svátostmi nemocných
posloužil jí vklp. Fr. Morávek, faráf na odp. v
Klášterci. Slavného pohřbu, který manžel jeji jí
vypravil, si úplně zaslovžika za Svou pracovitost,
starostlivost a tichou povahu. To potvrdily též
ohromné zástupy věřících, kteří pohřbu se súčast.
mit. Mezi nesčetnými projevy soustrasti sluší za
znamenati též projev MŠ. poslance p. Fr. Cha
loupky.

Různé zorávy.
Rázné. V Petrohradě bylo usneseno svolati

všeobecný sjezd ruských mužíků. — 146 vysokých
důnojníků Ludo sesszeno. — Vojenské | přípravy
Japonské provádějí se s borečnou rychlost. —



Očekávají se ještě větší demonstrace dělnictva
ve Švédsku na den 6. května. — V Holandsku o
becně se čeká, že štokholnská konference ne
bude míti žádného úspěchu. — Proti zamýšleným
edvodům v Americe zahájeno čilé hnutí. — Bran

(tine místo mírových snah hodlá použiti štokholm
ské konference k demonstracím proti Německu.
— Vůdce ruských soclalistů | Plechanov | agituje
dále houževnatě pro pokračování ve váke. —
Hromadné deserce na ruské frontě pokračují. —
Český klub poslanců na říšské radě konal 2. květ
ma v Praze svoji schůzi za předsednictví posl.
Maštálky. — Projektuje se nové vyjednávání o
dohodu mezi Němci a Čechy. — Admirál Njegovan
jmenován velitelem námořního loďstva rakouského.
— Svaz českých okresů 2. května učinil projev
pro zlidovění samosprávy. — Pohřeb zasloužilého
presidenta Živnostenské banky a náměstka vino
Rradského starosty dra. Bedřicha Jahna dne 2.
Fvétna stal se velkolepou smuteční slavností. Ve
ký počet vynikajících notabilit, smuteční řeči a
ebrovský průvod dodaly pohřbu rázu velice im
Bosantního. — Spolek českých Žurnalistů usnesl
at ma »rohlášení © veliké potřebě uvolnění tiště
zého slova.

Popeluška. Současně s 3. č. revue »Archy«
vyšla dramatická pohádka »Popeluška« od K. D.
Latinova s Hustracemá prof. K. Z. Wellnera. Vy
ehovatelé i přátelé mládeže rádi sáhnou po líber
ně upravené svěží pohádce. Byť ji nemohli všude
e hudbou uvést na prkna, udělají dárkem tím dě
fém velkou radost, zvláště dívčímu dorostu se
Modí přirozenou výchovnou výslednicí: Koruna
aičná a ustavičná buď dána práci, skromnosti!
Máme nedostatek tak vhodných a milých spisů
pro mládež. V administraci »Archy« v Prostějově
fze objednati výtisk v původní vazbě za K 1.2.

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusůtextu 1 K 90h.N sprůvodem ves

Bo BoBY P

100 kusů tertu 1 K 80 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Péperky.
Mají-li pravdu inteligenti tvrdící, že všecky

hříchy a chyby jsou jenom následky nevědomosti
a výslednicí nízké kulturní úrovně, pak ve velko
městech žijí lidé nejobmezenější a na vesnicích
nejosvícenějsí učenci; pak také ženské pohlaví
svou kulturní vyspělosti vyniká nad pohlaví muž
ské; dokonce | děti předčísvou uvědomělostí mu
že dospělé.

Křesťanskému Zjevení dávají bezděčně sa
úsfakci samy moderní proudy filosofické jednak
svou roztříštěností, jednak neurčhostí. Některé fi
Josofické systémy kladou veliké požadavky na
čtenářovu chápavost. Ale právě v době demokra
tické by si měli filosofové uvědomiti, že právo
na poznání hlavních životních pravd má i člověk

pouhým sportem jako hra v šachy. Ejhle — Zje
vení vyhovuje chápavosti i lidí nejprostších. Po
vznáší jak inteligenta tak analfabetu ukládá po
vimnosti všem a budí naději na lepší budoucnost u
všech. Toť vpravdě jednotící světový názor.

“

Pozorujme. která města, které kraje vsttpo
valy do věku nového jako nejsilnější politické,
Bospodářské a kulturní složky. Kdekol církev ve
středověku zvolila své významné centrály, téměř
všude možno zříti velikost posud. Tatáž cínkev
pracovala málo nebo nic v té době ve východní
polovici Asie, v jižní a střední Africe, Jaká vyspě
fost se tam jeví nyní? Kdo tyje pohodlně ze zá
sob shromážděných těžce ve středověku, tomu
se lehce kritisuje. Když však pramének vysychá,
jeví úžas. Nikdy Francie neměla tolik příčin lkátí
mad svou dekadencí jako nynf, kdy roziuka církve
me státem je tam záležitostí zcela dokonanou.

Ve prospěsh
W SvatováclavskéMaticeŠkolské.

Uunaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškorých

kostel. paramentů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a
ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpcěly, všory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a demech, levné pracovní síly ma
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubii. 100let. trvání a 10let. vlastní činností.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždydle roční
selson; kottokci nejnověj
ších druhů pravých vině

jakož i tu- i cizozemskýeh.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

neš třicetiletého působení.
Učižte, prosím, malou objednávku

na zkoušku.

Volejemné látky na taláry.

Slečna.
němčiny dokonale znalá, která by ohtěla
věnovati se několik hodin v týdnu dvěma
dětem, v Hradci Králové bydlícím, za úče
lem německé konversace, nechť sdělí svou
adresu, popřípadě zašle svou nabídku pod
znač. »Německá konversace« do adm. t L

ř Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
olrkevní načiní, křížové ocosty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závodvJablonémnadOrlici.
Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rospočty, nákresy neb ceníky franko.

Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářek:ursu

ého.
. Celé atření a plat. Přihl přijimá

KV. Skoherský,HřadecKrálově při

Nejlevnější a mejbonpečnějšípojištěnípropřípadúmrtí
avěnaditkám

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný šivno

„Charitas“
v Hradci Král.

oci; za dobusvého trvání vyplatil na podporách
jš na 750000 korem, sískav 676 členů.Jak

děkovné op'ey svědčí, přišlapodarovaným podpora v době nejtrudnější jako pravé dobrodiní.
Spolek přijímámuše i ženy od 34 do 46

lot. FMapěvek správní kašdoroční obnáší
A K, nápisné jednou pro všdy jest: do 30 let 2 K,
do40let 4 K,do45 let10K. Kašdýčlense za
vazuje,še splatí při úmartí spolučlena S M,

ješ se vyplsůí bes průtahu buď zákonitým příbusným aneb účelu a osobám, ješ si člén písemn
prohlášením výboru sa svého života osnačíl.
kařská preblídka sdarma.

NW" hon trvá od r. 1911odbor,jenš posky

We“věno "U
nedospělým 1 | mjejích sňatku, příps
v dem dospěl -ti jejich, ameobtaké při

úmrtí těch, ktuří je do odboru věnného při
Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží

tolik korun, kotik osob v době nároku u odbora
bylo přihlášeno.

Jinoohy lze přihlásitiaš do stáří 18 let a divky
do 15 let. ni mohou býti kýmkoliv, jem
kdyš týš jest tělesně zdráv a nepřekročil 66. rok
věku svého. Zápisné 6 IKje pro všecky stejné,
rovněž příspěvek po 1 K vo smíněných
H ovinné , — Bližší v prospektu,

Je napoládání n sasilámo. :
Adresa zní:

Spolek „Charitas“ v Mradel Kral.
Dr.František Reyl, Václav Jenševský,

předseda. jednatel.

Paramenta.

| Ignáce V. Noákudla yn
Í v Jablonám nad Ori (1 Čechách)
M (bratr P.J. Neškudly, faráře ve Výpraehticleh)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvusvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukárku se na požádání franko zašlou.

—

Voledůstojnému duchovenstva
a slavným patronátním úřadém

„„
devolaje sl deporučití

veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstramag,

betánl oba nádobky,, „8
py, kaditelnice Lropenký

atd. své vlastní výroby,
předpisům církevnímvýbě
vející. Staré předměty
vaje v původní intencl a
v ohni slatí a stříbří nebe
proti doplatku za nové vy

měňuje. .
Hotové předměty neb výkresy

o bosmsílá na ukásku
sávasnosti koupě.

Všese posílá posvěvené. 
Práce ruční. 

Sklad veškerých a stříbrných klenotů i
řetězů, madonek, křížků,prstýnků, náramků al.
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníné-.
činí ze stříbra pravého čínského všdy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kslato, an upujesanej

JAN STÁNEK,
pasířa olselenr"©

Praha L-9709,ul Karoliny Světlé, č. 182.:
Plísežný snalec o.k. zemského trástního soada.



í se levně.

pátek vpoledne. $

na čtvrt roku

„C Předplatné: na půl roku
hsertypočítaj

„obaona“vychází| v

Upisujte
šestou 5" rakouskouválečnoupůjčku,
která vydána jest ministerstvem financí na základě císařských nařízení ze dne 4. srpna 1914 č. ř. z. 202 opětně

ve dvou typech a sice 60

54. daněprostě umořitelná půjčka státní,
a 5, daněprosté státní pokladní poukázky,

splatné plnou jmenovitou hodnotou dne 1. května 1927.

Daněprostá 5'|, umořitelná státní půjčka vydána bude v kusech po 50-—, 100-—, 200-—, 1.000.—,
2.000-—, 10-000-— a 20-000 K, opatřena pololetními kupony, splatnými 1. dubna a 1. října (kuey po“
K 560-—pouze 1. dubna), rozdělena v serie po K 5,000.000-— a počínaje rokem 1923 každoročně

slosováním umořována.

Daněprosté 5'|'|, státní pokladní poukázky budou vydány v kusech po 1.000-—, 5.000-—, 10.000—
a 50.000-— K, opatřeny pololetnímí kupony, splatnými vždy 1. května a I. listopadu a zaplaceny nej

později dne 1. května 1927 plnou jmenovitou hodnotou.
Úroky obou kategorií šesté rakouské válečné půjčky požívají osvobození od daně důchodkové.

Upisovací kurs
5, umořitelnéstátnípůjčky <. . <... K 9250,

resp. s '|', náhradou upisovatelskou . . . K92—,
5%, státních pokladních poukázek.. . . . . K 94m,

resp. s |, náhradou upisovatelskou —.. . K9350,
mimo to dlužno aložiti 6'|,) úrok z upsané jmenovité hodnoty od 1. května 1917.

Ma upisovacíi hodnotu složitijest:
10".,jmenovitéhodnotygři přihlášce, 20". jmenovitéhodnoty6© 7. srpna,

20, 3 j) de 7. června, 25", Jj) » de 7.záři,
a zbytek©) 7. řijna 1977.

Šestá rakouská válečná půjčka požívá v ohledu lombardu u Rakousko-uherské banky těchže výhod,

jaké přiznány byly svého času prvým pěti emissím, t. j. pevné 5'|, lombardní sazby úrokové až do
31. prosince 1917.

UpisováníZapOčNe dne 10. května 1917 ae skonči © pétekdne 8. června 1917
o 12. hodině v poledne.

Veškerá bližší vysvětlení ochotně podají a příslušný prospekt na požádání milerádi zašlou:

Agrární záložna, Spořitelna Králohradecká,
Česká banka, filiálka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav,

jednota, Živnostenská banka, filiálka,
Okresní hospodářská záložna,

vesměs v Hradci Králové.



VI. válečná půjčka.
Jeho Veličenstvo nejjasnější císař zaslal

ministru financí temto projev: >Vzal jsem na
vědomí Vaši zprávu o přípravách pro šestou
válečnou půjčku. Vzpomínaje vděčně mimo
řádných výkonů všech vrstev majetkových
při dosavadsích válečných půjčkách, vyslo
vuji očekávání, že rakouský kapitál a velký
kruh střádalů složí v nynějším, pro šťastné
skončení války zvlášť důležitém období, 0
pětně plně cennou zkoušku naší nezlomené
finanční síty a nepoddajné rozhodnosti. Já
sám upisuji 12 milionů korun na šestou vá
lečnou půjčku. — Karel.«

Zajisté vznešený panovník se přesvědčí,
že věrné obyvatelstvo ze všech sil se vyna
snaží, aby vypsání nové půjčky mělo výsle
dak nejskvělejší. Věrní národové dobře po
aerují, jak otcovsky císař se stará o své pod
dané, jak bez oddechu jezdí v rozsáhlé své
Míšiz místa na místo. aby se osobně přesvěd
dj, kde jest jaké pomoci potřebí. Císař dota
pie se často drobných lidí na jejich posta
wení a přání, jsa panovníkem opravdu lido
vým, jehož vroucím přáním jest uspokojiti
všecky vrstvy ve státě.

Lze tedy čekati, že nejvyšší výzva nalc
zne mohutný ohlas ve všech národech a vc
všech třídách obyvatelstva rakouského. Ten
tokráte zajisté podmínky půjčky jsou mimo
řádně příznivy. Ústa nejpovolanější v Rakou
sku nejednou veřejně prohlásila, že naše vlá
da usiluje o nejrychlejší skončení bojů. Také
předseda německého sněmu ubezpečil po
sance. že jsme míru velice blízko. Podobně
mluví i jiní naši spojenci, Zajímavo, že i stá
ty čtyřdohodové nyní veřejně ohlašují, že
mír jest na skoku.

Vojenská naše situace jest příznivá, již se
také dějí přípravy pro přechod z války k ho
spodářství mírovému. Nuže tedy — národ
máš. který osvědčil skvěle svou loyalitu hoj
mými úpisy při půjčkách předešlých, zajisté
projeví silnou vůli k vytrvalosti až do konce.
Jestliže český lid upsal na V. půjčku 800 mili
onů korun, nechť pří VI. půjčce uvítáme pře
kročení české miliardy! Čekáme po válce od
tehoto státu velmi mnoho. ©Dokažme tedy
štědrými | úpisy, že si od téhož státu také
mnoho zasloužíme!—

Průběh války.
Císař v Haliči. Minulý týden prošel

císař Karel v jednom dni prostor druhé
armády, druhého pak dne podrobil důklad
né prohlídce frontu třetí armády.

Na západě. Stračná bitva mezi Lensem
a západní Champagní dospěla k postave
ním Hindenburgovým, kde byl anglický
náraz zachycen a rozlil ee v dílčí útoky.
Na arraském bojišti ohlašuje se nový an
glický útok prudkou dělostřelbou. — Dru
hý průlomový pokus francouzský mezi
Aillettou a Craonne, v šíři 35 km, ač byl
obrovský, se také nezdařil: místy bojovalo
se v nejpřednějších německých zákopech.
Francouzové zmocnili se tu rozstříleného
německého postavení na Zimním vrchu a
vesnice Chevreux, klerá se zase ocitla
v rukou Němců.

X

Na východnímbojišti je velmi čilá
letecké činnost obou stran a místy dělo
střelba.

řeky Černé. — Po velmi silné dělostše
laeké průpravě vedl generál Barrail svoje
spojenecké vojsko mezi jezery Presbou a
Doiranem k útoku, který na celé čáře
odražen.

Na italském bojišti jsou činní horlivě

letci. Rakouští podnikají nájezdy za italskou frontu, italští letci s oblibou navětě
vují území terstské.

Amerika. Americká vláda oznámila
svým vyslancům uzákouění branné povin
nosti, Tento zákon rozmnožuje pravidelnou
armádu na 287.000 mužů a národní gardu
na 625000 a zavádí pro Spojené Státy
soustavu povinné služby vojenské. To zna
mená, že budou odvedeny asi 2 mihony
mužů během jednoho roku. Kongres Spo
jených Států echválil zároveň vydání 7
miliard dolarů jako »půjčky svobody pro
míre«.

Válka ponerek doléhá mocně na sa
mou Anglii. Počet potopených lodí za mě
síc duben dosáhl prý ohromné číslice 1
milionu tun. Vedle toho zavřeno už il
anglických přístavů, poněvadž byly před
nimi nakladeny ponorkami četné miny. —
Poslední zprávy ohlašují, že ve Středo
zemním moři byly potopeny tři dopravní
parníky s vojskem.

O míru. Říšský kancléř německý odro
čil odpovědi na dotazy o válečnýeh cílech.
Očekávají se prý kromobyčejné události
politicky dalekosáhlé, které značně ulehčí
stanovisko kancléřovo. — V parlamentních

přinese mírové jednání. — Zároveň v Rusku
jeví se mocné hnutí mírové. Ruský ministr
Kerenskij prohlásil, že státy dohody musí
zrevidovati své válečné ofle. — V Rusku
došlo k sporu mezi vládou prozatímní a
mezi dělnickou a vojenskou radou. Vláda
a zvláště její zahraniční ministr Miljukov
na jedné straně podporovali snahy epojenců
svých až do konečného vítězství, na druhé
straně však hověli přáním lidu. Konečně
prozatímní vláda byla nucena otevřeněji
se prohlásiti o dobývačné politice a otlech
válečných vůbec a dělnická a vojenská
rada, vyslovujíc své neochvějné odhodlání
gelrvati v budoucnosti v boji za mír, vy
zývá veškerou revoluční demokracii ru
skou, aby se ještě těsněji skupila kol svých
dělnických a vojenských rad, a vyslovuje
pevnou jistotu, že národové všech válčících
zemí dovedou zdolati odpor svých vlád a
je donutí zahájiti jednání o mír na základě
upuštění od annexí a náhrad válečných.—
V Miláně dosud nebyl zjednán klid. Na
opak stávka se šíří a mírová agitace roste.

Minisierskýhostině před italskými a anglickými dele
gáty vykládal, že ee válka blížísku konal.
Orgán ministerského předsedy bavorského
hr. Hertlinga »Bayer. Staatezeitunge potfrá
pak potřebu válečné náhrady. S nepřáteli
Německa měla by raději býti docílena do
hoda o dopravě zdarma surovin a požado
ván volný rozvoj německého obchodu ve
všech starých jeho odbytištích. Vládní list
bavorský odůvodňuje toto svoje stanovisko
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tím, že 60Omiliardováválečná půjčka před
stavuje jen malý díl národního jmění ně

mec——u
Politickýněehleí.

O předsedu poslaneckésněmovsy
jsou nyní mezi Němci dloubé tahanice.
Dosavadní předseda dr. Sy|vesir jmenován
členem panské ssámovny. Kandidatura.
poslance =dra Grosse na předsedu parla
mentu byla vnucena německému národní
musvazuněmeckýmiradikálya agrárníky
proti hlasům německé pracovní poepolito
sti. Pro kandidaturu jeho z členů něme
ekého národního svazu hlasovalojen o má
lo více než třetina. A Němci už takó žá
dali Český svaz o podporu kaudidatury dra
Groase. Némei zalpských zemí přáli by ai
míti předsedou poslance Doberniga.

Oprava jednacího řádu poslanecké
sněmovny rakouské jest nyní předmětem
jednání zvláštního 20člennéhovýboru. 0
pravou touto má 8e zabezpečiti nerušené
práce parlamentu. Němečtí radikálové žá
dají, aby se v poslanecké sněmovně mla
vilo pouze německy. Ale ustanovení vládní
osnovy, že jedmací řečí parlamentu jeas
němčina, bylo již v přípravné poradě za
mítnulo.

Volební práve žen do obcí.Všeobecný
spolek rakouských žen uenesl se minulý
týden ve Vídni o resoluci, v níž radostné
vílá sesflení demokracie ve všech zemích.
Žádají, aby ženám bylo dáno osobní, věe
obecné, rovné a přímé, aktivní i pasivoí
volební právo do obce, v němě epatřují
první krok, po němž v nejkratší době mu
sf býti ženám přiznáno politické volební
právo.

V Uhrách ministerský předseda he.
Tisza nabídi dvěma členům oposiční ústaw
ní etrany hr. Bethlernovi a hr. Esterhazy
mu, aby vstoupili do ministerstva. Tito
však po schválení stranou odmítli,poněvadě.
se v otázce volebního práva, válečného
hospodářatví, vyrovnání a zacházení 8 par
lamentem tolik různí názory většiny a
oposice.

Rasíni hrozí obstrukcí. Se strany
Rusínů byla veřejně ohlášena hrozba ob
strukcf — rozbíti parlament, o jehož sejítí
se teprve jedná. Rusíni hrozí obstrukcí
zvláště nyní po prohlášeních Polského ko
la, které trvá na projednávání zvláštního
postavení Haliče.

Ústavní otázky. Ústavní výbor říšské
ho sněmu německého schválil proti hla
sům konservativců, že po dobu války je
k uzavírání a odročování říšského sněmu
ve všech případech třeba souhlasu říšské
ho sněmu, aby jmenování důstojníků a
úředníků válečného loďstva spolupodepiao
váno bylo říšským kancléřem nebo říšským
námořním tajemníkem a jmenování důstoj
níků pozemní armády spolupodepisováno

ministry vojenství příslušných spolkovýchstátů.
V Rusku jest postavení prozatímní

vlády velmi nejisté. Pařížské zprávy tvrdí,
že rada dělníků a vojínů dala vládě ulti
matum; rada dělníků a vojínů ohce totřž
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přeszní Oáde. Vedletoho klesá prý vliv
důstojníků u moe výborů rene.
pokoušejí se upevniti uvolněnou kázeň.

-=

Pod národní prapor!
Blíží se okamžiky dosahu pro náš národ

-nedozírného. Brzy dojde k jednání, jehož vý
sledek určí situaci českého lidu snad na celá

„století. Všude se ohlašují kroky mohutné, v
"každém národě jest nutno jim věnovati zvý
šenou pozornost. Jest jisto, že v naší vlasti
w době poválečné nebudou jen změny bez
podstatné, podružné. Proto český lid vesměs
musí spolupracovati čile na novém utváření
poměrů. Pamatujme dobře, že práva a užitek
z nich náležejí pouze bdícím a energickým.

Proto voláme hlasně: V těchto dnech vši
-chni pod jeden národní prapor! Čím by se
zdály okamžiky kritičtějšírni, tím se pevněji
semkněme k hájení práv nezadajných. Bylo
by pro nás skvrnou nesmazatelnou. kdyby
chom malichermou hašteřivostí pozbyli na
dlouhý čas i toho, co nám i rozvážní Němci
přiznávají jako vlastnictví spravedlivé.

Jestliže se chlubíme svojí osvíceností,
svým vysokým vzděláním, dokažme, že své
duševní vyspělosti dovedeme využitkovati
aspoň ve chvílích nejvážnějších k záchraně
pokladů nejcennějších. Jak často užíval ná
rod svých duševních zbraní k vedení domá
cích šrůtek, k vzájemnému pronásledování!
Spojme tedy v době nejvážnější své zdatné
síly k společnému dobru. Předválečná zkuše
nost jest zajisté velikou učitelkou; každý u
přímný Čech má povinnost pozorně naslou
chati výstražnému hlasu jejímu. Nastává nám
generální zkouška, zdali jsme se z historie
naučili aspoň nejdůležitějšímu, či máme-li se
potáceti pro lehkomyslmu vrtošivost bezcíl
ně dále, jakoby pro nás zkušenost neexisto
vala. Nechť po válce všecky strany české
mohou zvolati: >Pro zabezpečení toho, co
bylo spravedlivé a vpravdě křesťanské, na
stavily jsme štíty své v šiku svorném.«

Mějme stále na mysli, že nebude nás sou
diti pouze generace nynější; vždyť po celé
dlouhé věky budou generace další s velikým
zájmem čísti a posuzovati, jak jsme se sta
rali o zachování českého dědictví, jaké věno
nynější politikové čeští zanechali vnukům a
pravnukům. Co nejpřísněji tudíž nutno za
křiknouti občany ty, kteří jeví sklon k d
brodružným individuelním přemetům v zá
jmu osobním. Plná volnost takových eska
motérů nikdy by se nedala omluviti. Ale
slušno uvážiti, že nyní ani celým stranám a
frakcím není dovolena svoboda taková, kte
rá by tříštila společný postup politický a ná
rodně hospodářský. Má-li se však postupo
vati opravdu svorně, každá strana si musí
býti vědoma, že se od ní vyžaduje sebezá
DOr, že v zájmu celku má býti ochotna k ú
stupkům. Zde jsme u bodu nejpalčivějšího.
protože před válkou politické strany české
cvičily se v účelných ústupcích tak málo. Ale
veliká doba mocně vyzývá k skutkům nej
rckovnějším. Přísloví, které praví, že nej
větším vítězstvím jest přemožení sebe, má
Iokdy jevilo tak velikou důležitost jako v po
hnuté době nynější. Náš národ často ustupo
val dosti rychle před fysickou nutností; nechť
tedy dokáže, že dovede ochotně a svorně se
skibniti také — před střízlivým vlastním roz
umem.

Uložme si sebezápor, druh druha vlastní
trpělivostí poučujme a povzbuzujme. Nechť

4 nejvzdálenější cizina zví, že slovu >češství<
rozumí se u nás v plném obsahu, že není naše
řeč jediným pojítkem různých táborů našich.
Nechť zví každý, že i po různých šarvát
kách český národ představuje jedro mocné
těleso, které v době pohnuté dovede soustře
-diti všecky síly k jednomu cíli.

Přímo úzkostlivě máme nyní postupovati
tak, aby se později v nás nemohlo říci, že
vlastně jiní starali se o nás moudřeji a účel
něji než my sami. Zachováme-li nejpevnější
nkázněnost v čase velice vážném, v němž je
den týden znamená více než dříve celé roky,
dostaví se úspěch velice zdárný jistě, Proto
wšichni svorně pod jeden prapor!

Smetanova výstava v Praze otevřena 6.
t. m. v sálech Národopisného musea v zahra
dě Kinských. — Padesát českých vojáků, za
kstých v Srbsku, bylo dopraveno Angličany
na malý ostrov Ascension v Atlantickém oce
áně. —-Vrah minister. předsedy hr. Stůrgkha
dr. B. Adler bude souzen po dva dny (18. a
19. května). — V Mor. Ostravě v chlebových
komisích úřaduje 25 komisařek, které jsou
vybrány .z řad svobodných učitelek. — V
Rochlici dal se odvésti hned na počátku vál
ky l4letý sirotek Bedřich Landwerth. Během
války stal se četařem a obdržel již 2 stříbrné

sv. Víta pečují o četné chudé hradčanské a
malostranské. Od I. května je podělují mě

kuchyni na Malé Straně. Jedenáctiletá
školačka Růž. Adámková z Michle páchala
veliké a rafinované krádeže v Praze na
>frontě« před prodejnami. Tvářila se tak ne
vinně a opatrně, že teprve po delším čase (4.
t. m.) byla přistižena; byla odvedena na vy
šehradskou strážnici, kdež nalezeno v jejích
šatech několik ukradených předmětů. — V
den t. května v Italii došlo z nedostatku po
travin k četným demonstracím a srážkám s
policií., V Miláně veliké zástupy lidí plenily
obchody, vytloukaly okna a rušily pouliční
dopravu. Katolické dělnické organisace v Ří
mě v důvěrných schůzích poukázaly na nu

se obnovilo křesťanské sbratření národů. —
Italské ministerstvo nařídilo okamžitý soupis
zásob obilí, mouky, kukuřice a rýže. — V již
nim Rusku při odchodu ledu nastaly veliké
povodně, V Kijevě a u Rostoku došlo k hroz
ným záplavám. — Deputace, zastupující 1 a
půl milionu židů, dostavila se k Wilsonovi se
žádostí, aby smluvil se svými spojenci židov
skou republiku v Palestině. — Odhalují se v
Rusku nové kreatury, které se stavěly v če
lo socialistům a anarchistům, ale tajně poslu
hovaly za tučné platy carské vládě, Při vy

chraně« shledalo se, že ve službách této car
ské instituce bylo 5 ruských anarchistů, 51
soc. demokratů, 35 sociálních revolucionářů
a 4 kaděti. Tedy z »lidovosti« měli pěkný
kšeft radikálové, kteří na venek štvali proti
vládě, ale pak tajně denuncovali důvěřivé

nována Polka slč. Marga Szylkarská. — Pa
pež Benedikt XV. přimluvil se u císaře Vilé
ma II., aby již německé vojsko nestřílelo na
zbývající památky stavitelského umění v Re
meši. Jedná se zvláště o proslulou kathedrálu
remešskou a kostel opatský. intervence pa
pežova měla úspěch. Německá vláda projevi
la ochotu vyplniti prosbu tu, ale s podmínkou.
že Francouzi nepoužijí kostelů k účelům vá
lečným. Došlo tedy k úmluvě. dle níž v ob
vodu 800 metrů kolem kathedrály a kostela
St. Remi nesmí býti postaveno ani francouz
ské ani německé dělo. — Osobní děkan ve
Vinařicích J. Ondok až na nepatrné odkazy
příbuzenstvu učinil generálním dědicem své
ho jmění chudinu své rodné obce Hosína u
Čes. Budějovic. Ustanovil totiž v závěti, aby
za jeho jmění (kolem 70.000 K) byl zřízen v
Hosíně sirotčinec. —' R. 1914 uvázla v ledu
nedaleko Etahu, nejzazšího obydleného mí
sta země na severu, výprava V. Macmillana,
která z jara téhož roku vyplula k prozkumu
země Crockerovy. Dvě výpravy, podniknuté
r. 1915 a 1916 k osvobození, zamrzly také,
protože obě promeškaly krátkou dobu, kdy
okolní moře jest volné. Tudíž výprava Mac
millanova byla nucena ztráviti již třetí zimu
uprostřed věčného ledu. — Katolický klérus
Spojených států slíbil korporativně Wilsono
vi plnou solidaritu a naprostou shodu s jeho
prohlášením války Německu. — Dr. J. Her
ben, red. zastav. »Času« a spisovatel, dožilse
šedesátky. — Dne 5. května na valné hroma
dě Ringhofferových závodů byl přijat návrh
správní rady, aby se Vyplácelo po 40 K na
akcii. — V Brně české spolky katolické dne
6. t. m. uspořádaly velikolepý průvod z
chránu sv. Tomáše do dómu na vyprošení
šťastného skončení války. Účast byla obrov
ská. — V posledních bojích v severní Francii
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Padl vnuk spisovatele Arnošta Renana Michal
Psichari;-jeho bratr Armošt Pslehari padl jiš
v druhém roce války. — Angličané mají na
pomoc svých zdravotních oddílů opancéřova
né psy, Takové ochranné zařízení bývalo již
ve válkách starověkých. — Nové léčení pří
jice a tuberkulosy oznamuje měmecký učenec
dr. Rump; děje se sodovými solemi za spolu
účinkování elektrického proudu o vysokém
napětí, přerušovaného skleněnou deskou. —
Proslulé »České kvarteto< oslavilo pětadva
cetťiletí své umělecké činnosti. — Poptávka
po pozemcích k pronajmutí stoupla leckde
tak, že se v některých krajích nabízejí cery
přímo pohádkové. Tak v okolí Brna již se
nabízelo 120 K nájemného z měřice, na Hané
pak až 160 K. — Primář kroměřížské nemoc
nice dr. Jar. Elgart vynalezl tak důmyslné
sestrojení ruky umělé, že chirurgický kon
gres v Berlíně konstatoval přednost tohoto
objevu i před návrhem Američana Carnes
sea.

ZáložnavHradoi Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyÚ*,, "T
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Společnost sv. Cyrila a Metoděje.
Když před rokem objevily se národní snahy

koncentrační, vyskytla se zároveň myšlenka, aby
v rámci národní koncentrace provedeno bylo sou
středění katolických snah kulturně-literárních a
utvořila se podle vzoru Lvovy společnosti ve Ví
dni, Leonovy družby chorvatsko-slovinské, Spo
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nosti v Německu také česká kulturně-literární spo
lečnost, v níž by se dosavadní české práce kato
lické v oboru vědy a literatury katolické konané
v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích,
Brně, Olomouci a j. slila v jediný proud, aby tim
mohutněji vytryskla a zavlažila české duševní ni

bylo zjištěno, že základy k takovému sdružení,
jež by bylo koncentračním bodem s hybným pé
rem vědecko-literární činnosti katolické, položili
v Praze už před 40 lety Borový, Bauer, Ehren
berger a Karlach v Křesťanské akademii, jejíž
stanovy byly vzorem Lvově společnosti vídeňské.

katolických snah českých do pozadí, až zase Tum
A když koncen

trační snahy kulturně-literární za světové války
opět se vyskvtly, poukázal na základy dávno už
položené a důmyslně osnované.

A tak návodem Tumpachovým sveden byl no
vý kulturně-literární proud do starého řečiště

bor, pracující v »Časopisu katolického duchoven
stva«, v »Dědictví 'sv. Prokopa“ a v »Českém
slovníku bohovědném“«, prohlásil se za Společ
nost sv. Cyrila a Metoděje, jejíž skupina utvořila
se také v Olomouci a zřídil se v Olomouci zatimní
sekretariát, jehož cílem je oživiti mezi českou ka
tolickou inteligencí zájem o cíle Křesťanské aka
demie, soustředit v ní všecko, Co je mezi vzdělan

stvem prodchnuto křesťanským idealismem, tak
aby Společnost sv. Cyrila a Metoděje vedením a
podporou české katolické práce kulturně-literární
postavila se v čelo českých snah o vypěstění ka
tolické vědy a katolické Hteratury a povznesla ji
ma výši co možná největší a dopomohla jí k moc
nějšímu vlivu na duševní život českého národa
než tomu bylo doposud. Ideálem zakladatelů Kře
sťanské akademie bylo, aby pracovní skupiny V
oboru katolické práce vědecko-literární vznikly
všude. kde jsou naše theologické fakulty a ústa
vy, aby kolem Prahy sdružily se také Hradec
Králové. Brno, České Budějovice a Olomouc. Ne
dočkali se toho, velký plán jejich nedošet uaku
tečnění. AŽ zase velká doba objevHa jejich velké
sny. A v těto době sekretariát Společnosti sv.
Cyrila a Metoděje v Olomonci obrací se na kato
Hckou veřejnost českou, aby provedla, co se nepo
dařilo před někořika desttiletími a aby uvítala rá
da vyzvání, jehož po svatodušních svátcích se jí
pro Společnost sv. Cyrila a Metoděje dostane a
také mu ochotně vyhověla.

Sekretariát Společnosti sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci, Dolní náměstí č. 17.



renských. I z této okolnosti lze seznati, že vý
koanost kuiktjekárou daleko nemůže býti táková.
„jaká byla před válkou.

Jak se rychle bohatne za války.
»Ocuvro« přináší obrázek, jak se lehce za války
bohatne na účet kapes poplatnictva a žaludků ar
mády. Bylo objednáno pro zásobení belgické ar
mády 30.000 kg. kávové náhražky | čekankové.
Dodávka byla zadána velkoprůmyslníku Capono
vi který nemaje zboží, předal ji obchodníku plo
dinami Houtovi, ten zase akademické malfřce slž.
Cavassové a ta konečně majiteli továrny na prá
dlo Mourierovi. Opačnou cestou zase dělo se stou
pání cen z 52 franků na 55, 61 a konečně 75, jež
zaplatila vojenská správa. A věc byla by prošla
docela bez povšimnutí, kdyby p. Mourier kávo
vom náhražku vůbec byl měl. Dovedl si sice po
eoci po osvědčeném zvyku a dodal místo ní jen
náhražku kávové náhražky, v níž sice bylo tro
chu málo kávové náhražky, ale převážně mletá
pražená jádra datlová. Z toho stížnosti vojáků,
zkoumání zboží, vyšetřování a konečně celá spo
lečnost řetězových dodavatelů ocitla se před sou
dem, který jí diktoval pokuty po 3000—5000 fr.
a Mourierovi ještě dva měsíce vězení. Ale zisk,
hlavní věc v dnešním kolotání lidských vášní, jim
zůstane.

(Zasláno)

Pozvání

k XXIV, řádné valné schůzi

Tiskového družstva
ped ochranou av. Jena Nepomuckého

v Hradci Králové

v úterý 22. května 1917 o 1. hod. odpol.
(ve II. posch. Adalbertina).

PROGRAM:
1. Zahájení schůze.
3. Čtení zápisníku minulé valné hromady.
3. Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.
5. Volba nového výboru.
6 Volné návrhy.
POZNÁMKA: Nesejde-li se :/, čienů, bude

schůze o hodinu později zahájena.

Msgre Dr. Fr. Šule, Dr. Fr. Reyl,
předseda. jeduatel.
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Cirkevní věstník.
Pořádek služeb Božich v seminářském ko

stole sv. JanasNepom.po dobuosmidennívýroční
poutní pobožnosti bude následující: V předvečer
slavnosti v úterý dne 15. t m. bude odpoledne
o půl 6. hod. kázání, po něm zpívané litanie s po
dehnáním. Ve středu dne 16. t. m., v den svátku
ov. Jana a slavnosti poutní, budou slouženy mše
av. tiché od hodiny 6. do 8. (poslední mšesv. zač
ae tedy a půl 8. hod.) Po této mši sv. bude ně
mecké kázání, po němž zavítá k sv. Janu procesí
a kathecrálního chrámu Páně sv. Ducha, načež
bude sloužena mžo sv. tak zvaná »devátá«. Slav
né služby Boží počnou o 10. hodině kázáním v

kostele (za příznivého počasí také venku před ko
stelem), po němž budon slavné služby Boží pont:
tikální, Po všechny dny celé oktávy | (tedy ve
čtvrtek. kdy připadá svátek Nanebevstoupení Pá
ně a v neděli) budou slouženy mše sv. od hodiny
5. do 8. (poslední začíná o půl 8. hod); v pátek
dne 18. a ve středu dne 23. L m. bude poslední
mše sv. místo o půl 8, až o hodině 8. (tak zvaná
sinndata«). Odpoleduf pobožnosti budou vden sv.
Jana o hodině 4., v ostatní dny v půl 6. a ukončí
se ve středu dne 23. t. m. v poslední den oktávy
chvalozpěvem ambroslánským: +Te Deum kauda
mus.<

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 60 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedperujte při kašdé příleřitosti nvůj vlastní podnik.
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Zprávy mistií a z kraje.
Nejvyšší narozeniny Jejího Veličenstva cí

sařovay a královny Zity oslavcny byly ve středu
dne 9. i. m. o 9).hod. dopol. slavnou pontifikální
mší sv. se zpěvem ambrosianským »Te Deum
laudamus«, kterou sloužil Msgre generální vikář

olicielních kruhů, škol, korporací « přehojného 0
bsrenstva v kathedrále sv. Ducha. Poté skládali
tiíž zástupci nejodďanější blahopřání k stupňům
Nejvyššího trůnu k rukámp. c. k. míst. rady J.

tátou«, provedenou stadujícími c. k. reálky za ří
zení prof. Teršla a zapěním hymny rakouských
národů, již vyslechlo obecenstvo stojíc, Movolav

Libického nejasnějším cís. a král. manželům troj
násobné »Sláva«. —. Akademie pro veliký nával
k odpolednímu představení opakována s týmž ú
spěchen večer opět při vyprodaném domě, takže

v barvách říšských a zemských.
Stromovou slavnost školní na oslavu nastole

ní J. V. císaře a krále Karla I 2 Nejvyšších naro
zenín J. V. císafovny a královny Zity uspořádala
místní školní rada v Hradci Králové za spolupů

tek a kojenců při České zemské komisi pro 0
této

blahodárné nejnovější instituci. — C.
Kandidátky ústavu ke vzdělání pěstownek (1.

a krále Františka Josela I. oslaví akademií dne 20.

ve středu dne 9. t m. o 11. hodině dopolední za
ořítomnosti zástupců | duchovních,
jenských a samosprávných úřadů, středních a od
borných škol, náboženských korporací, obou od
boček Červeného kříže, odbočky Stříbrného kří
že, dam Obecné kuchyně, odborných a charitativ
ních korporací, peněžních ústavů. průmyslových
kruhů a přečetného obecenstva z Hradce Králové
a okolí. Slavnost v slunné záři jarního dne zahů
jena byla jarým přednesem sboru měšť. škol, na
čež následovaly živě a vzletně nproslovené dekla
mace žáka měšť. školy »Jsem Čech a Rakušan“
a žákyně měšť. školy »Naší císařovně«. Krásný
vlastenecký proslov k mládeži a přítomným pro
nesl ředitel cbecné a měšť. školy pro chlapce p.
Alnis Šeda, rrovolav ke konci trojnásobné »Slá
va« Jejich Veličenstvům neřmilostivějšímu císaři
a králi Karlu I. a nejmilostivější císařovně a krá
lovně Zitě, jež shromážděním nadšeně bylo opěto
váno. Když byl sbor žactva zapěl hymnu rakou
sktch národů, zasadila četa žáků a žákyň ob. a
měšť. škol vždy po jednom čtyři statné památné
py. Uznahém díkem p. c. k. místodrž. rady J.
Smutného pořadatelstvu a žactvu byla tato dojem
ná slavnost skončena. Pro válečné lípy upraveno
jest místo za budovou ob. a měšť. škol na svahu
hradebních glacis. k severu město obepínajících.
Místo slavnosti bylo velmi vkusně městským za
hradnictvím ohraničeno a vyzdobeno věnci a ple
tením z chvojí a květin a mohutnými festony s
prapory v barvách říšských a zemských. Velmi
by se hodilo k umístění válečného pormmíku,mo
hyly neb vznosného sloupoví tato volné a pří
stupné prostransiví, zdaleka dohledné, v ose sa
dové třídy »Na příkopech«. v rámci úpravné zč
leně.

. Školní akademie, pořádaná v Klicperově di
vadle dne 6. května c. k. reálkou, jub. městským
dívčím lyceem a ref. reál. gymnasiem, obchodní
akademií a městskou vyšší Skolou pro Ženská po
volání hospodářská, zahájila důstojně oslavy Nej
vyšších narozenin Jejího Veličenstva nejjasnější
císařovny a královny Zity. Úvodní Horníkův slav
nostní sbor, zapěný chovankami dívčího lycea.

svěžím! dívěími hlasy a svědčí o píli a nadání
prof. zpěvu sl. Zd. Součkové, jež sbor ten řídila.
Vrchlického legenda o sv. Zitě přednesena byla
chovankou obch. akademie tak výstižně a rozto
mile, že ani ten buclatý andělíček, jenž básníka
k veršům nadchi, lépe by to nebyt vyprávěl. Li
dové tance. provedené chovankami lycea a hosp.
školy spolu se studujícími obch. akademie, tvo
Pity vrcholný a nejpoutavější bod pořadu. "Pestrá
barvitost krojů národních, náležitě uplatněná. c
fektně vypočíttným sdružením dvojic a stepňo
vaná rytmickými obraty tance, svěžest a křep
kost mládí. působivost národních tanců i jímavé
melodie písní nezanechaly ni jediného srdce bez
sHiných dojmů. Skutečně bouřlivý potlesk, otřá
sající bez nadsázky divadlem a natící k stálému
opakování jednotlivých tanců, byt výmimvnou 0
zvěnou všech pocitů a skvělou odměnou učitel
kám s prof. Tomáškem v čele za vzorné nacviče
ul | mládeži za pozornest a píli. Z dalšího bohaté
ho pořadu stuší uvésti klavírní skladby. snaživě
přednesené chovankou ref. gymnasia, Slovenské
písně. zapěné strdujícími c. k. reálky a jednohlasé
písně od Doskočita, Nováka a Janáčka. přednese
né chovankami lycea a ref. gymnasia za jemného
doprovodu prof. sl. Součkovy. Solově vystoupili:
profesor Terší, jenž zazpíval s porozuměním +Z
svých písní« od Smetany a Tregterovu píseň »Můj
první máj«. a prof. Leden, který tdaříle zahrá) ma
housle Brahmsovo Adagio a Španělský tanec od
Sarasata. — Akademie skončena »Slavnostní kan

sařovny a královny Zity ve prospěch »Týdne o
chrany kojenců« s timto programem: 1. Heller
»Víla«. Slavnostní sbor. 2. Adam »Ouvertura=
(Kdybych králem byl). Klavír 4ruč. 3. Barth »Při
alky«. Rej se zpěvem. 4. Godard »Mazurka.« II.
Klavír. 5. Paukner »Transkripce na národní pí
sně« č. 5 a 9. Housle, klavír. 6. Hánek »Zanome
nutá legenda«. Báseň. 7. Mendelssohn »Sněženky
a kvítka.« Dvojhlas. Říhovský »Komárova svat
ba«, 4hl. žertovný sbor. 8. Rafi »Impromptu -
Valse.« Klavír. 9. Tschiderer »Hudba při východu
měsíce«. Smyčc. kvartet, harmonium a klavír. 10.
Smetana-Cimr »Vyšehrad«. Z cyklu symí. básní.
Klavír. 11. Barth »Veselé vinařky.« Rej se zpě
vem. 12. Smetana »Polka« (Pis-dur). Liszt »Rej
skřítků.« Konc. etuda č. 2. Klavír. K závěru »Živý
obraz.« (Hold dívek císařovně.) Začátek o půl 5.
hod. odpoledne.

Mez! dárci a příznivci Obecné kuchyně sluší
letos na prvém místě vděčně jmenovati p. Julia
Pokorného, soukromníka v Hradci Králové, který
věnova! 10.000 K na založení nadace, jejíž úroky
každoročně bude dostávati Obecná kuchyně. Vel
komyslným věnováním timto zapsal se šlechetný
dárce u věčnou pamět místní chudiny, a jest si jen ©
přáti, aby vzácný jeho čin našel více následovní
ků: pak by byla Obecná kuchyně zabezpečena
na vždycky. Dále věnovali Obecné kuchyni: p.
Leo Taussig 200 K, pi. M. Kloučková 2 K, právo
varní měšťanstvo 50 K, p. c. r. K. Richter 160 K,
p. Jul. Pokorný 20 K. p. míst, rada J. Smutný 10
K, c. k. okresní hejtmanství 300 K, obec mimořád
ný příspěvek 200 K, p. E. Minich 20 K, okresní vý
bor 200 K, pp. Jul. a Augusta Pokorných 50 K,
Záložna 100 K, p. c. r. K. Richter 80 K, p. lék. K.
Hubáček 40 K, Živnost banka filiálka 10 K, p.
Ant. ianuš (k uctění památky + p. V. Kafky, zá
stupce fy. Schenker a spol.) 50 K, obec (z daru

Spořitelny 5000 K pro místní chudé) 500 K, Zá.ož
na 40 K, ochotnická jednota »Klicpera« (výtěžek
z představení »Otec«, 15. března dávaného) 200
K. Mimo to pořádána byla v měsíci březnu ob

vyklá sbírka ve prospěch Obecné kuchyně, Obec
ná kuchyně vzdává vroucí díky všem, kdož pe
něžními dary nebo jakýmkoliv jiným způsobem
činnost její podporovali. Děkuje sl polit. úřadu
zdejšímu za všecku podporu unotnou, jakož it za
vzácnou ochotu, s jakou vycházel všem jejim po
třebám vstříc. Děkuje také upřímně městské a
provisační komisi, která při přidělování potravin
dle možnosti vždy na Obecnou kuchyni pamato
vala. Děkuje všem jménem cínrdého obyvatelstva
zdejšího, k jehož podpoře, v nynější těžké době
tak nutné, veškerá jejl Činnost a snažení směřuje
a i na příště směťovati bude,

Velký košcert v Kilcperově městském divadle
dne 16. bvětna. Jest uchystáno našemu obecen
stvu dne 16. května překvapení velkolepým kon
certem. V městě našem představí se obecenstvu
poprvé primadona měst. divadla Král. Vinobrad
slečnaBožena Petanová, jejiž pěveckévý
kony vzbuzují nejen v Praze, ale i v cizině vše
obecný podiv. Dále uslyší obecenstvo naše poprvé
nejmladšíhouslistkulžletou Kitty Červen
kovou, která vzbudila na koncertním tourné v
Haliči a nyní veřejným koncertem v Praze dne 4.
května veliký obdiv obecenstva | kritiky. Kromě
těchto dvou uslyší obecenstvo zase dobře známé
ho operního pěvce tenoristu Frant. Pácala,
emer. člena'c, k. dvorní opery ve Vídni. Klavírní
průvod všem umělkům obstará známý | hudební
skladatel Gustav Roob. Předprodej lístků je
v knihkupectví p. B. E. Tolmana.

Přednášku afrického cestovatele a lovce Ri
charda Storcha »Lovecké výpravy a dobrodruž
ství ve Střední Africe« uspořádá v Hradci Král.
dne 19. května Přírodovědecký klub spolu s Od
borem klubu českých turistů. Přednáška koná so
v městském Klicperově divadle a sice odpoledne
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o 4. lod. pro školní mládež a večer o 8. hod. pro
dospělé. Při ní promítnuto bude více než 150 nád.
herných obrazů. Čistý výnos připadne slrotčimu
fondu po padlých vojínech při okresní komisi pro
péči o mládež. Předprodej lístků v knihkupectví
p. Píši. Přednáška našeho sympatického krajana
slibuje býti vysoce zajímavou zejména tím, že p.
přednášející, který ztrávil 15 let v Africe, zabý
vaje se studiemi přírodovědeckými a národopis
nými a podnikaje daleké cesty do krajů, kam na
moze noha bělochova sotva vstoupila, bude před
nášeti © všem z vlastní zkušenosti beze všeho
zbytečného přikrašlování příhod, vylíčí zejhnéna
zajímavé výjevy z lovů na slony, nosorožce, hro
chy, bůvoly, žirafy, antilopy, Jvy a jinou zvěť,
kterou střed Aífriky se hemží. Že krajan náš je
dobře znám v kruzích cestovatelů lovců, o tom
svědčí lichotivá pozvání od mnohých velmožů k
uspořádání jejich loveckých výprav. Tak vedl ve
dle celé řady jiných výpravu knížete a kněžny
Hohenlohe Oehringen, polského prince Leona Rad
zivílla, barona Rotschikla linie frankfurtské, bar.
Rotschilda pařížského, účastníl se spolu jako člen
j Rakouské výpravy východní Afrikou k Nilu.
Na jedné z jeho výprav nešťastnou náhodou za
hynul i krajan náš Filip šlechtic z Oberlánderů,
továrník z Hronova. Zveme k hojné účasti vzhle
dem k zajímavosti přednášky jak po stránce 0
brázkové, tak i pro dobročinný účel k jakému je
pořádána. Přednáška p. Storchova dosud všude,
kde byla uspořádána, těšila se neobyčejné pozor
nosti.

K přednášce alrického cestovatele Richarda
Storcha, Abychom seznámili naše čtenáře s 050
bou p. přednášejícího, stůiž zde výstižný referát.
»Neues Wiener Tagblatt« ve Vídni 31. července
1910 píše v článku »Jedenáct let v Africe«: s...
Klidný, skromný muž vrátil se v těchto dnech z
Afriky do své domoviny Prahy. Žádný Livingsto
ne ani Slatin a přece někdo, jenž zaslouží, aby
chom ho s pozdravem přivítat. Jako mladík ve
selé mysli v rozkvětu síly a zdraví odjel kdysl
Richard Storch. zpět vrací se s bohatými zkuše
nostmi po nesčetných přestálých svízelích a bo
jích o život. Tisíce a tisice kilometrů projel na
koních, velbloudech, mezcích, drahou, lodí, pusti
nou a pouští po stopě karavany, plsečnými hora
mi i labyrinty skal kamenným polem i řetězem
velehor. Zhnědlá pleť a stopy ve tváři po přestá
tých útrapách a zimnici potvrzují | na něm slova
nezapomenutelného Wissmanna: »Africká léta čí
tají se dvojnásob . . .« Zajímavý věru jest běh
života jeho... . Jako mladík s mysli přeplněnou
tužbamí po cizích neznámých světech a dobro
družstvích opustit R. Storch s přítelem Bedřichem
Machulkou svou vlast a zamířil na protější břeh
Středozemního moře do hlavního města Tripolisu,
tehdy tureckého. Ruče dali se oba mladí lidé do
díla. Dovedt včas obraznost a dobrodružnost pod
Híditi soustavnému zápasu a vybudování další
budoucnosti. Poctivá a neúmorná práce přinesla
ovoce. Sběratelská činnost obou přátel učinila
jména jejich brzo známými po evropských muse
ích. zoologických zahradách a soukromých sbír
kách. Život v Tripolisu a okolí i v přilehlých
oasách sledoval Storch s mladickým zájmem a
zachycoval nejvýznačnější zjevy, stavby. krajiny
horHvě fotografickým aparátem. Člhmost sběra
telská korunována byla zdarem. Brzo ušetřil ob
nos, který mět je dovésti o vf kus ku předu. Opu
stili Tripolis a přeplavili se na Ceylon, ostrov po
hádkové náďhery a nevylčitelných | přírodních
krás. Život domorodců na Ceyloně, jejich památky
a stavby upoutaly Storcha nejvyšší měrou a 0
bohatily nesmírně obrazový jeho poklad. Po půl
Jetém pobytu podnikli oba cestu do země pravěké
kultury, náboženského hloubání a blouznění, do
země bohatství a nádhery, jejíž stavby a chrámy

úžasem plní cizince, do země posvátného Gangu.
Odtud přeplavili se do Mezopotamle a podnikli
stejně cennou jako obtížnou a nejvýš nebezpečnou
cestu napříč Mezopotamií a Syzií do Alepa. Ne
cestovali jako protežovaní cizinci, chránění moc
ným slovem tureckých vysokých úředníků a hou
fy četníků a vojáků, nýbrž jako prostí poutníci s
obchodní karavanou a prožívali bezprostředně
celý ten život několikanedělní cesty pouští. nará
žejíce na loupeživé tlupy tuzemců, nebo vyhýba
jíce se morem zamoteným městům a krajům. Tato
cesta prohlubovala vědomosti obou přátel, otužila
a zocelila je k dalším činům. I tu pracoval aparát
páně Storchův, ovšem velmi opatrně. Muselyť se
snímky mezi obyvatelstvem a poutníky Evropa
nům krajně nepřátelskými v pravém slova smyslu
krást: a i tu nejednou octli se fotografující v si
tuaci povážhvé. Po této cestě vrátilí se oba přá

telé do Tripolisu a odtud po krátkém oddechu
do Egypla. Dosavadní jejich pobyt v cizině byl
průpravou a Egypt měl se státi branou novému
povolání Storchovu. | Zabráním Egypta Anglií a
krvavým potlačením povstání Mahdistů, jakož I
vniknutím Angličanů hluboko do Sudanu proraže
ma byla cesta vzdělanému světu k pramenům Ni
hu a zpřístupněny kraje s netušeným bohatstvím
krvelačných dravců s královským Ivem v čele,
slonů, hrochů i krokodilů, ušlechtitých antilop a
žiraf. Toto nečekané -bohatství lákalo dobrodruž
né lovce stejně jako přírodozpytce, a výpravy do
území těchto buď sportovní nebo vědecké a i vý
dělečné množily se rok od roku. Získav si přízně
všemožného tehdy v horním Egyptě a Sudanu
krajana našeho Slatina paši podnikl Storch s po
čátku lovecké výpravy na vlastní vrub hloub a
hloub do nitra neznámých zemí, pečlivě všímaje
st života domorodců steině jako zvyků a života
lovců zvěře. Zkušenosti jeho záhy vešly ve zná
most a brzy pořádal velké lovecké výpravy. Osm
let prožil R. Storch v Sudanu, rok co rok několi
kráte podnikaje lovecké výpravy hluboko do val
trozemí. lovil puškou a fotografoval. Z let těchto
nashramáždií řadu velecenných snímků různých
domorodých kmenů, do té doby neznámých, sním
ků svojí originalitou oslňujících.« — Pečlivě zpra
covaný materiál vědecký 1 obrázky jsou podkla
dem i naší přednášky, která všade těšila se prá
vem neobyčejné účasti. Zájem o bohatý materiál
jeho pronikl daleko za hranice naší vlasti, nebo
naopak spíše ze zahraničí vnikl do vlasti. Snímky
jeho zakupovány byly stejně pro musea pařížská,
jako vídeňská a berlínská a o významu cest a
přednášek jeho svědčí četné posudky českých i
německých listů. — A. Ch.

Nevitaní hosté. (Sobrai V. Vach.) Josef Zeman

str. 60: »V letech 1628 a 1629 velikými spoustami
sněhu a dlouho trvajícími mrazy v Čechách utr
pělo jmenovitě zboží Adama Erdmana Trčky na
panství Smifickém veliké škody. Na panství tom
vyhynulo 365 osedlým osobám všechno obilí o
zimní a 160 osedlým přes potovicí obilí a 160 o

Královéhradecku atd. Hlad ozval se v těch časích

1693. Vrchní správce panství píše vrchnosti, že
lidé nemajíce čeho jistí. jedí šmahem honby a tým
více že zmírají. V r. 1745 dostoupila bída nejkraj

nější meze, K. J. Blenenberk v díle nadepsaném
»Versuch| ber elnige| merkwůrdige| Alter
th)mer in Kónigreich Běhmen« praví, že lidé na
Smiřicku, zvláště však m Chlomku u Habřiny
trpěli tolik, až td Hlovité hlíny z Chlomku jako
hnětené malty k pečení chleba užívat »bez ško

dy na zdravt«. Dějiny české zaznamenával vo
Jiké řádění moru z hladu zejména pak roku 1681,
kdy na 100.000 Hdí morem zemřelo, dále pak v
letech 1769, 1770, 1TTi, kdy z hladu 150.000 řídí

zahynulo. V roce 1805 panovala pak taková dra
hota, že korec žita stát 50 zt. Nejnuznějším 234
osobám rozdávána byla v zámku smiřickém
»rumfortská polévka« zdarma a byl pro ně hro
madně pečen chléb na náklad císařského fondu.
Cholera, nezvaný host z delty Oangu, navšitvil
r. 18% Evropu a po strašlivém řádění zmizel v
r. 18%. V krajině smiřické v každé vesnici zříze
na stanice nemocniční s posluhou; mrtvoly ihned
na hřbitově zakopány. Nasičům mrtvol dovoleno
bylo kouřité z dýmky. +Půlnočníe waŠebdrý des
konala se v 6 Hodin večer. —-„Proslulý rodák dr.
K. Černý, pak dr. Levy a ranhojíč Ignác Konviť
ka získali si obětavostí a léčením velkých zásluh
a jména jejich žita ažliL až dosud v dobré paměti
starších pamětníků té doby >—Ani r. 1850 nezů

staly Smifice a celé ok choleron| ušetřeny.
Zpráva z úřadu obecního oznamovala 5. května
4 oběti c. k. okresnímu úřadu do Dvora Králové,
jenž věnovat zdravotnictví zvláštní péči. Skan
fiskoval třem hostinským smiřickým několik sudů
špatného piva, veřejnými vyhláškami upozorňoval
na opatrné požívání ovoce a to tolko úplně zra
lého, salátu a okurek (zvláště máln), na -čistotu
pokrmů, jakož ji na opatrmost při namáhavější

práci ve žních. Zakázáno šenkýřům voda do piva
líti a varováno od pití kořalky a pod) V Hradci
Králové r. 1832 jenom slabě vypakla cholera. Ob
jevila se však v měsíci Hstopadu r. 1649 ve mě
stě s tím horší záhubou, spojívší se s hlavničkou.
Neocenitelných zásluh o nemocné mimo jiné vy
doby! sobě tehdejší kaplan městský P. Josef Pod
bajský duchovní svou pomocí, začež pak od Jeho
Veličenstva císaře pána Františka Josefa zlatým
záslužným křížem vyznamenín byl. — Dne 29.
srpna 1586 jednáno o Jarmark, aby k pomoci obce
hradecké byl držán; avšak, poněvadž tu okolo
města ve vsi Předměřicích na gruntech této obce
avevsiBukovině,nagruniechJ.M.pataŽeřo
tiny, ano i na Opočně a v Dobrušce rána morová
proskakuje: protož aby žádný z těch míst do mě

sta puštěn nebyl a posvícení pak v,Předměřicích
a jkóchenicích aby držáno nebylo. a v branách
aby sedáno bylo z pilně šetřeno, aby žádný od
tud, kde rána morová proskakuje, obzvláště pak
tt Němci z Hiršperka a Šmídberka. kde velmi ve

ce a násilně mrou, puštění nebyli. Podobně měl
býti odbýván výroční trh dne 6. července 1680;
Že se však morová rána přiblížovala k městu

Hradci. zakázány také trhy sobotní. Dne 6. listo
padu 1713 magistrát všecken, měšťané i poddaní
s děkanem EHášem Vyskočilem v počtu 3667 o
sob putovali do Chruďimě k zázračnému obrazu
na odvrácení moru, který již městu hrozil Město
Hradec tehdy skuječně nebylo. morovou ranou
dotčeno. Z. vděčnosti za to zdejší obec postavila

za přispění císařovny Eleonory sousoší Panny
Marie; toto dle vyjádření konservátora p. dra.
Outha náleží mezi neflepší v cefých východních
Čechách.. Podrobná znalost anatomie lidského těla
Jest patra zvláště na soše sv. Šebestiána.

Dramatický kroužek chovanců bisk. Borromaea
sehrafe v neděli 13. t m. ve prospěch Zemské ko
mise pro ochranu dítek »Loupežníci«. Truchlohra
v 5 jednáních. Napsal B. Schiller. Začátek o půl
5. hod. odp. U pokladny se vybírají dobrovolné
příspěvky ve prospěch Zemské komise.

O přechodném hospodářství poválečném pro
mluvil dne 6. t m. na výroční schůzi obch.. Živn.
aprům.ústřednyv HradetKrálovédr.Matys.
Přednášející nastínil, jak anglická blokáda překáží
v dopravě surovin | hotových výrobků a jaká ho
spodářská situace se z toho vyvímala. Nastinil,
jak z té příčiny stát nucen byl vždy k dalekosá
blejším opatřením preventivním, která po většině
Měpoválcebujesujnesaskoroii-nemá-yn
statl s náhlým uvolněním světového trhu v tuzem
sku hospodářská katastrofa. Zmínil se pak o ná-:



s'edcích znehodnocení valuty a o problému pová

lekosáhlé úkoly erganisace generálního: komi
riátu peo přaphodné hozpadájství poválejné. Ty
úkoly jso tím obtížnější. čám problamatičtější

dem k naprosté nepředvídanosti hospodářského
vývoje. Při ton se tu jedná o opatření takového
dosahu a začasté i tak pronlkavých následků v
nejbližší budoucnosti, že jest nezbytno, aby serios

jmě hospodářských a působily | na zodpovědné
české kruhy politické včasnými a odbornými po
kyny a výstrahami.

Při tabu losů výstavy obrazů, pořádané v
museu, připadla I. výhra na los č. 1300, II. č. 914.
MI. č. 54 a TV, č. 572. Výhry možno vyzvednouti
v záložně, Jánské nám. 163, proti vrácení losu.

Vatná hromada župy obchodních gremií XVI.
kraje královéhradeckého odbývá se v nedělí 27.
května o 10% h. dop. v zasedac! síni okresního
zastupitelstva v Hradci Králové. Po valné hroma
dě o 11.hod. výklad o cís. nařízení ze dne 24. bře
zna 1917 o předražování životních potřeb. Před
náší p. JUDr. Fr. Zachoval. řed. obchodní akade
mle a gremiální komlsaF v Hradci Králové.

Rekvisíce zvěřiny. C. k. mistodržitelství u
stanovilo | komislonářem| přejímacího mista pro
zvěř v Čáslavi p. Josela Kalaše, obchodníka v Čá
slavi. Není tedíž dosavadní komisionář ©Václav
Moravec oprávněn rekvirovanou zvěř od majitelů,
bomitby přijímatí.

Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradei Králové, Adslbortinum, přijímázánemyRa nové výhodné lesy RakeeskéhofČerv.

kříše aopabří | jiné ecennépapíry.

556506000000500556
Semanín. Generální visitace a sv. biřmování

konány zde 30. dubna. Slavnosti byly imposantní
ho rázu. Již v nejčasnějších hodinách ranních
byly ozdobeny domy vlajícími prapory.
Krátce před 8. hodinou dopolední přišlo shro
máždéné duchovenstvo v procesí s kostelními ko
rouhvemi k nádherné bráně, zřízené obcí, kde již
očekávaly: obecní zastupitelstvo v plném počtu
se starostou p. Janem Kósslerem v čele, dobrovol
né hasičstvo se svou malebně se vyjtmající dám
skou sekcí pod velením I. ob. radního p. Jana
Maška, školní mládež, vedená učitelstvem a hu
slé zástupy lidu.

děkan českotřebovský V. Sokol, profesor -reálky
«českotřebovské dr. R. Šetina, farář třebovický F.

Král a kaplan českotřebovský Jan Juřena. Krátce
po 8. hod. zvěstoval hlas zvonů příjezd biskupské

šenýmí slovy nozdraven nejdřívep. starostou. po
tom řídícím učitelem Fr. Kaupem a nato p. veli
telem hasičstva. Poté mu byli představení členové

obecního zastupitelstva. Jeho Milost odpověděl
na pozdravné řeči. V chrámu. místními dívkami

oslavnostně vyzdobeném, místní farář jménem farní
osady vzzešeného visttátora pozdravit před nád
derným barokovým ohtářem. jejž zachránilo pří
tím věkům vzácné porozumění Jeho Excelence
aro cenné církevní starožitnosti, | jichž výtvory
moderní doby nikdy nemohou nahraditi, vlastními
amsačnýmifinančními oběťmi (Nejděstojnější arci
pastýř věnoval na záchranu tohoto oltáře z vlast
mích prostředků 1800 K.) Visitátor projevil radost
mad tím, že tento oltář vidí zrenovovaný, jakož i
ma1 tím, Ze Semaninští, jak vdp. farář ve své řeči
poznamenal, často a sice t ve všední dny se k
bohoslužbám před tímto oltářem shromažďují, a
tak v něm ne pouze cenné, umělecké dílo, ale i
oltář Boží vidí. Nato následovala mše sv., pobož
most za zemřelé a sv. biřmování, které přijalo 242

náboženská zkouška, které se účastnili mezitím
z Litomyšle se dostavivší pánové: okresní hešt
man JUDr. Heřman Zeman, purkmistr města LE
demyšle a zemský poslanec Jan Laub, okresní ko
ueisař Alols Morávek, ředitel městské spořitelny
Josef Melzer, bývalý profesor konservatoře ki
šiněvaké plagista Karel Vojrych, jakož | čjenové
ebecního zastupitelstva a duchovenstvo. Odpole
dne přadsaupal zejd. aroipastýt kostela.
bPbitova, fary. úředních knih a spisů. Po 5. hod.

přiblížil se okamžik, kdy končil se ani nejmenším
| stínem nezkalený pobyt vznešeného hosta v naši

| farní budovy ke kostelu, kterým se odebral Jeho
| Excelemce do chrámu lidem přepiněného. Zde vy

konal pobožnost za zemřelé, načež malý Štěpán

| Habiger imánem školních biřmovaných dět. vý

jménem osady rovněž poděkoval. Jako před 13
Jety tak | letos získalo si láskyplné vystupování
Jeh» Excelence srdce všech, kteří slavnosti byli
přítomni. Přítomnost Jeho Excelence ve zdejší 0
sadě posílila vpravdě víru a přichylnost k svaté
církvi. — Nejdp. biskupovi do Semanína zaslal ta
ké pozdravný telegram Jeho Magnificence rektor

| České umělecké akademie prof. Max Švabinský,
' který v blízkém Kozlově bývá na letním bytě.

Dymokury. Vysokorodý pan Děpolt hrabě

žilého účetního cukrovaru, patronátního komisaře
atd. p. Alexandra. Týce inspektorem na svém pagi

| ství v Dymokurech.

né čtenářstvo vyzýváme přátelsky, aby darem a
sbírkou příspěli na vlastenecký a národní důležitý
účel — »vybaviti Národní dům v Trutnově z tíží

i cího dluhu 60.000 K«, aby tím byla česká menší
na trutnovská zbavena starosti a obav o udržení
a zachování národního majetku Čechů v Trutno
vě. Správa Národního domu prodělává již na 20.
rok nejtěžší finanční krisi a spoléháme tudíž na
obětavost a pofozumění našeho členářstva, že ji

| stě a ochotně přispěje k tomuto národnímu úče

| tu. Laskavé dary a sbírky, jichž bude výhradněpoužíto k uplacení dluhu, příjímá a kvituje admni
nistrace t. I.

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu j K 20h. Nápěv s průvodem ver

han 30 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 90 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Různézprávy.
| V procesu Kranzově odsouzení byli: dr. Kranz,

dr. Richard Freund, Elsig Rubel, Fric Felix; vc
Salomon Lessner, Lea

wald. Obhájci byli: dr. Benedikt, dr. Pressburger,

ner. Majitelé firem zapletených v tomto procesu
byli: Kohn et Cie., Lustig et Cie., Reisser, Mar

Lówy, Strassnisky,
Weissberger, Dessauer, M. Feigl a syn.

Rázné, Dne 9. t. m. zemřel senior redakce a
spolutvůrce »Nár. Listů« Karet Tůma. Narodil se
r. 1843 v Praze. Jeho samostatné spisy dožily se
veliké popularity. Dvakrát byb zvolen za poslance
do sněmu českého. Doved! za své ideály i trpěti.
-—Většina soc. demokratů německých v poli pro
jevuje odpor proti uzavření míru bez anexí. Ruský
generalisimus Aiexějev se vyslovil velice ostře
proti míru bez zisku územního a bez náhrady.
—-Dělnicko-vojenská rada ruská projevila ochotu
súčastniti se mírového kongresu štokholmského,
jehož jednání jest nyní odloženo na červen. Tato
rada nyní také podporuje »půjčku svobody« a
přiznává, že Miljukov v politice docílit velikých
osobních úspěchů. Miljukov slibuje, že se příčiní,

zřeteli uzavříti Rusku Dardanely, dodávajíce, že
k takovému obmezení došlo právě snahami Anglie.

Vzpomeňte nějakým dárkem na sirotčinec sv.
Františka ve Slatinanech. Sirotků se hlásí do ú
stavu velmi mnoho. ale prostředků k jejich zaopa
tření jest málo.

Ratolest olivová, vydaná 36 katolickými spi
sovateli českými, soustředěnými v Družině lite
rární a umělecké v Olomoucí, nazvána byla kni
hou potěšnou pro vojáky i nevojáky. A je opravdu
potěšnou. Vážný základní tón její rozezvučenými
světodějnými událostmi na bojištích

. pravou a zdravou náladu lidskou, která | v nebez

pečí smrtí dovede zažertovati. S básněmi, tlumo

člcími stesk doby těžké, jiskřícími často pravým
a skutečným uměním, střídá se někde jadrné sto
vo humoru, jinde poačení a povzbuzení. Knížku
chce spěti k umělecké výši, ate chce býti lidovou
a obojí toto úsilí šťastně spojuje. Úkol svůj doza
Hista dobře splní.

>To se must vidět«, řekl jeden lidumil, dojmut“
v Útulně, chorobinci a opatrovně“slepých v Praze
IWI.,na Kampě č. 33. Navštivte výstavu prací je
jich ve dnech svatojanských!

BESÍDKA.
Péperky.

>To je hrůza, jakou nechápavost prozrazují
široké davy i tehdy, předkládá-li se jim reforma,
jejíž výhody jsou nejvýmluvnějšL Tolik lidí po
kroku vůbec rozumětí nechcel« Tak vzdychává
mladý pozér, který zase — nechce rozuměti ob
tížným okolnostem a nemíní si hlavu obtěžovat
studiem spletitých poměrův a zájmů. Vizme pří
klad hodně markantní! Zajisté byla r. 1583 veli
kým pokrokem oprava kalendáře, jak ji papež
Řehoř XIII. nařídil na základě vědeckých výzku
mů. A přece zvláště ve světě sektářském bouříty
proti novotě silné protesty. Táže se někdo: +Což
to bylo tak těžkou věcí psáti po dni 4. října hned
datum 15. října?« Ano —-byly tu nesnáze značné.
Nastaly rozpaky těch, kteří měli peněžní smlouvy
s přesně vytčenou lhůtou. Dlužníci úzkostlivě pře
mýšleli, zda nebudou nucení platiti o 10 dní dří
ve. Jednalo se « to, kdy se mají postoupiti ne
movitosti. Volalo se, jak možno ze středy dělati
neděli. Nastalo rozpačité přemýšlení jak upraviti
data jednotlivých trhů. Zaměstnavatelé se svými

do kterého dne obapolná
smlouva váže atd. Zmatek zcela pochopitelný byl
v naší zemi rozptýlen teprve tehdy, když sám
zemský sněm (7. ledna 1584) na snažnou přímluvu
arcibiskupa Medka svůj souhlas s reformou pro
jevil. Odporovala tedy jen zabedněnost? A což
teprve jedná-li se o reformy, jichž faktická pro
spěšnost ničím dokázána není! Nedůvěra prosté
ho Hdu často znamená delší řetěz samostatných
postřehů než papouškování polovzdělancovo Po
vynikajících inteligentech.

+

»U nás ve Francii páteři do všeho se pletli.
Teď však začíná utěšený kurs nový, zcela opač

ce, tak se začalo jásati i pod krovem třetí repu
bliky. A výsledek? Vždycky rozčarování, veliké
zklamání. — To se mělo a má vždycky uvážiti,
zdali zlatý věk nastává změnou uniformy, přerě
nou firmy. Vždy se má pečlivě přemýšletí, zdati

ších a obětavějších než jsou funkcionáři odstupu
jící. Právě proto Francie stala se velikou, právě
proto i v době nové mohla zasahovati mocně do
záležitostí celé Evropy, že upovniš její základy
středověk.

Z velikých národů penujících ozývaly se ho
nosné hlasy: »My jsme vlastně osami všelikého
velikého snažení, naše mozky jsou daleko cenněj
lú než okolního lidu drobného, poníženého.« Alč
vždycky pa takových pyšných slovech spěchalo
se pokoutně právě k těm poníženým, aby byl růz
nými machinacemi přinucení | přijmoutí členství
velkých národních rodin. Odrodilectví, formální
přeměny okamžitě i z nedochůdčat nadětaly rá
zem občanů osvícených, schopných rozkazovati
i vzdělancům národů malých. Takto mnohý velký
národ se pokoutně obrozoval krví cizí, poněvadž
seznával. že by bez pomoci »méněcenného« Hdu
rychle chátral. Ovšem takovými záludnými prak
tikami a vlastní umdleností veřejně se nepochlu
bil. Skutečná cena národa se nepozná z jeho ho
nosných výkřiků, ale z faktické míry jeho sobě
stačnosti. Kdo přelévá dychtivě cizi krev do vlast
ních ochabujících cév, sám své síle nevěří.

AAAÁAA

Černý 4 sp:l, Hradec Králová,
Veškeré palivo ve velkém i drobném.

Pelefonč.150.Toleg.:KogHradesKrál.



Paramenta.

Ignáce Y. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Í v Jablonném nad Orcí (T Čechách) |
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výpraehticich)

| doporušuje P. T. veled. duchovenstvu isvůj osvědčený a často vyznamenaný f

výrobní závod
všech kostelních paramentů, £

spolk.praporůakovovéhonáčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na f
ukázku se na požádání franko zašlou.|

Ve prospěch 
Svatováclavské Matice Skolaké.

Wenaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
sávodu v Čechách, e. a k. dvor. dodavatele

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

Fisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bex velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 2%,

než všude jinde.
Jubů. 100lot. trvání a 40let. v činností.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
elrkovní načiní, kříšové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove

dení a.ceně nejlevnějivyrábí a dává

odborný závod

Hotové zboží zasílá se na ukázku.
Rospošty, nákresy neb ceníky franko.

Českoslovanská
záložna vPraze-ll.,

Spálená ul., čis.46 n.

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Prase.

dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčk
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý) vw dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty záložen« v Praze.

E 112/17/5.

Dražsbní odikt

a vyzvání k přihláškám.
K návrhu vymáhající strany JUDra. Jaroslava

Kavalíra, advokáta v Hradci Králové, konána bude

dne 23. června 1917
o 9. hod. dopoledne u tohoto soudu v síni čís. 34
dle schválených podmínek dražba těchto nemo
vitostí:

Pozemková kniha Nový Hradec Králové, vlož
ka č. 377: Role č. k. 617 a 618 v Novém Hradci
Králové v odhadní ceně 1226 K, nejnižší podání
817K 34h.

Pozemková kniha tatáž, vložka č. 594: Roje
č. k. 771/20tamtéž vodhadníceně 790K, oohiišší
podání 596 K 68 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresal v Hradci Králové jako somd

knihovní nechť položení dražebního roku pozna
mená.

V podmínky dražební a listiny na nemovito
sti se vztahující (výpis z knih pozemkových, vý
pis hypoteční, katastrový, odhadní protokoly atd.)
mohou koupěchtiví v soudním oddělení, shora na
značeném, v hodinách úředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby,
buďtež nejpozději při položeném roku dražebním
před počátkem dražby u soudu ohlášena, jinak by
vzhledem k nemovitosti samé již nemohla k plat
nosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního bu
dou ti, pro něž toho času na nemovitostech práva
nebo břemena zřízena jsou nebo za řízení dražeb
ního zřízena budou, toliko vývěskem u soudu zpra
vování, nebydíí-li v obvodu soudu shora jmenova
ného, aniž jemu pojmenují zmocněnce pro doru
čování v místě soudu bydlicího.

C. k.okresaisoud v Hradci Královéodd. V.,
dne 28. dubna 1917.

|
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Páak
Telefon čís. 16.
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Pošt. spoř. čís. 70.108.

“ Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského

ursu. Celé zaopatření a plat.B kéšky přijimá©K. V. Skuherský,Hradeo Králové.

SkloemalbaE.Škarda, Brno, |
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodáváchrámová okna. V kal- |
dém slohu a provedení, od nojjednoduššího
vsore do mejbobatší sklomalby figurální,
hotoví pravou vlašsekou (mesaiku ka
ménkovoau pro facady, oltářní obrasy, ná
hrobky atd. = nejširším zaručením umělec

káho a odborně dokonalého provedení. © *'
Rezpočty ochotně a zdarma.

Veledůstojnému duchovonstvu
a alavným patronátním úřadům

devoluje si doporučiti
veškoré kostelní nádoby a
máčiní a je: monstrance,
kalichy, olbáře, nádobky,

ky, pacifikály, svíemg,
ampy, kaditelnice, krop
atd.své vlastní výroby,
předpisům církevním vyhe
vující. Staré předměty
vaje v původní intepei ©
v ehni zlatí a stříbří neho
proti doplatku sa nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb
zasílá na ukáskufrmako bed

závaznosti koupě..
Vše se posílá posvěvené.

Práce ruční.
Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako:
řetixů, madonek,křáků,pretýniů, náramků. ab.
Notářoké prateny tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského všdy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje m mej

vyšší eeny

JAN STANEK,
pasíř a ciseleur

Praha [-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12m
Přísežný zmajecc. k. zemského trestního soudu.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždyjé roční

salson; kollekci najnonějšich druhů pravých
ných látek své vlastní výroby,

jakož itu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
ší. o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemnélátkynataléry.



Upisujte
šestou 5'2">rakouskou válečnou půjčku,
která vydána jest ministerstvem financí na základě císařských nařízení ze dne 4. srpna 1914 č. ř. z. 202 opětně

ve dvou typech a sice 60

5 daněprostá umořitelnápůjčkastátní,
a 5+) daněprosté státní pokladní poukázky,

splatné plnou jmenovitou hodnotou dne 1. května 1927.

Daněprostá 5'|,', umořitelná státní půjčka vydána bude v kusech po 50-—, 100-—, 200-—, 1.000.—,
2.000-—, 10-000-— a 20-000 K, opatřena pololetními kupony, eplatnými 1. dubna a 1. října (kusy po
K 50-— pouze 1. dubna), rozdělena v serie po K 5,000.000-— a počínaje rokem 1929 každoročně

slosováním umořována.

Daněprosté 5',"|, státní pokladní poukázky budou vydány v kusech po 1.000-—, 5.000-—, 10.000-—
a 50.000-— K, opatřeny pololetními kupony, splatnými vždy 1. května a 1. listopadu a zaplaceny nej

později dne 1. května 1927 plnou jmenovitou hodnotou.
Úroky obou kategorií šesté rakouské válečné půjčky požívají osvobození od daně důchodkové.

Upisovací kurs.5, umořitelnéstátní půjčky |. . ... „K 9250,
resp. s ',', náhradouupigovatelskou.M

5" státních pokladních poukázek. . . . . K 94—»,
resp. 8 ', náhradou upisovatelskou . . . KO93530,

mimo to dlužno aložiti B'|“) úrok z upsané jmenovité hodnoty od 1. května 1917.

. Na upisovací hodnotu složitijest:
10" jmenovitéhodnotygp přihlášce, 20",jmenovitéhodnoty© 7. srpna,
20" j) j» do 7. června, 25" ») Ja) do 7. záři,

a zbytekdle 7. října 2917.

Šestá rakouská válečná půjčka požívá v ohledu lombardu u Rakousko-uherské banky těchže výhod,
jaké přiznány byly svého času prvým pěti emissím, t. j. pevné 5, lombardní sazby úrokové až do

31. prosince 1917,
UpisováníZapočne dne 1. května 1917 a skončí v pátekdne 8. června 1917

o 12. hodině v poledne.
Veškerá bližší vysvětlení ochotně podají a příslušný prospekt na požádání milerádi zašlou:

Agrární záložna, Spořitelna Králohradecká,
Česká banka, filiálka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav,

jednota, Živnostenská banka, filiálka,
Okresníhospodářská záložna,

vesměs v Hradci Králové.



skýtají

| Úseřský dik národům.
Milý hrabě Clam-Martinici!

Třetí válečná zimaa její krutosti jsou
za námi a byť ještě mnohý měsíc trvalo,
než vzcházející osení poskytne nám po
travy, tož přece můžeme očekávat, že jaro
přinese úlevu v živobytí!

Až do té chvíle nutno vydržet, což se
nám nepochybně podaří, byť i za velikého
strádání.

Těžká doba nutká mě, abych milova
ným národům sdělil, jak strasti jejich hlu
boce dojímají moje srdce a že vzdávám
jim nejsrdečnější díkza obětavost a trpě
livost, s jakou berou na sebe břímě války.

A vděčně oceňuji, coo obyvatelstvo vy
konalo za válečných dnů s podivuhodným
vynaložením všech duševních i hmotných
sil: práci zemědělce, průmyslového a živ
uostenského dělníka, horníka, zkrátka všech
oněch statečných a vytrvalých bojovníků
všeho života. hospodářského, kteří ukázali
se hodnými reků bojujících za existenoi
vlasti.

Také vzpomínám s nejvrouenějším dí
kem vzorného působení našich vlastenec
kých žen, které v nejtěžší době vytrvalostí,
hospodářskou činností a účinnou láskou
blíženeckou na vždy zajistily sobě uznání
vlasti.

Ode všech pak očekávám, že proniknutí
velikostí doby, která velitelsky volá do
práce všecky ruce, i dále pracovati budou
ze všech sil. Pro všecky vyprošuji, hledě
» důvěrou v budoucnost, nejhojnější pože
hnání Boží. Nechť je provází v práci pro

aaho vlasti nadějná důvěra v brzské, lepšíny.
V Laxenburku, 11. května.

Karel v. r.
Clam-Martinic v. r.

——
>

Průběh války.
. Na ruské frontě u Břežan, na Nara

Jovoe a na dráze Taraopol — Zločov o
živla občas palba dělostřelecká a minových
praků, jinak nic zvláštního.

V Macedonii od 6. května zahájeny
tuhé boje na celé macedonské frontě, od
ústí Marice na nejkrajnějším makedonském
východu až ku Presbě na západě. Na levém
křdle stojí Angličané, od Vardaru ku
Presbě rozložení jsou Francouzové, Vlaši,
Rusové a Srbové. Spojenci-ústředních moo
ností obhájili však dosud svých postavení
proti útokům, které se v poslední době
soustředily na výšiny u Dobropolje a jižně
od Humy.

k
=

mezi Tolmínem a mořem, vzplanuly zase
prudké dělostřelecké boje. Také v Koru
tanech a v Tyrolsku započala místy živější
činnost děl na obou stranách.

Na západě odražen i pátý anglický ná
raz UArrasu. Na frontě na Aisně a v Cham
pagni zostřil se zatím dělostřelecký boj.

V Rusku zahájena 11. května duma,

jejíž předseda Rodzianko tu prohláeň, žo
pouze úplná porážka německého milita
rismu zabezpečí štěstí světa. Rusko ne
může prý zraditi svých spojenců a zůsta
ne jim věrno. — Ministr zahraniční Mil
jukov tvrdí, že spojenci jsou s Ruskem ú
plně za jedno v tom, že -cílem války jest
právo národů na svobodný národaí vývoj.
Spojenci trvají prý na tom, aby ti, kdož
způsobili zpustošení a drancování, poskytli
odškodné postiženým zemím. — Ministr
války Gučkov prohlásil, že dojde li ke ko
nečné dohodě s Amerikou, jež převezme
v několika týdnech vybudování doprav
nictví v Rusku, bude zabezpečeno příznivé
řešení otázky zásobování vojska střelivem.

O miru. Maďarští novináři žádají svo
lání mezinárodní konference zástupců vše

vinami stala se ještě účinnější. — Dělnická
a vojenská rada ruská rozhodla se vydati
přímé vyzvání národům celého světa, aby
bylo přece zahájeno mírové vyjednávání.
— Naproti tomu minister předseda anglio
ký Lloyd George pravil v dolní sněmovně,
že není potřeba vysloviti ee o válečných
ollech spojenců, poněvadž se v ničem ne
změnily, a protože za posledních dvou let
bylo o tom několikráte „pojednáno. — Říš
ský kanoléř německý ve rchůzi výboru
spolkové rady pro zahraniční věci projo
vil úplnou důvěru v brzské a šťastné zkon
cování války.

Politický přehled.
Peslanecká sněmerna říšskérady není

úplná, poněvadž z 516 mandátů jest nyní
obsazeno jen 481. V němec. národním sva
zu jest sdruženo 97 poslanců, v Českém
svazu 93, ačkoliv českých volebních okresů

v chorvateko-slovinském klubu je 14 po
slanců. Něm. křesť. sociálů jest 67, něm.
soc. demokratů 42. — Všichni poslanci,
kteří konají službu vojenskou, dostali do
volenou.

Ceský svaz a kluby poslanecké ko:
naly minulý týden v Praze několik porad
o přípravách pro práci svolané říšské rady.

Odladka Haliče, o kterou usilovali Něm
ci a pro kterou pracovali Poláci sami, dle
všeho už nadobro jest pochována. Minulý
týden na schůzi parlamentní komise Kola
polského vykládal předseda dr. ryt. Bilin
ski o nemožnosti dospěti k nějaké metě na
dráze k haličskému království. Kolo polské

řechází prostě od odluky království Ha
ičského k dennímu pořádku a přechází tou

dobou k pilným a také plnitelným potře
bám lidu, k potřebám, které míří k jeho
hmotnému, hospodářskému zachování, k
jeho posile a budoucnosti uvnitř hranic
soustátí rakouského.

Uherská vláda současně s úpravou děl
nického pojišťování hodlá prý takó zákon
ně upraviti právo dělnictva na stávku. Děl
nictvu budo přiznáno právo na stávku, ale
zároveň budou také zákonem chránění oni
dělníci, kteří ohtějí za stávky pracovati.

Bethmann Hellweg ve Vídni. Říšský
kancléř německý přibyl 19. května ráno do
Vídně na poradu 8. ministrem zahraničním
hr. Czerninem, v poledne přijat císařem
v Laxenburku a v noci léhož dne vrátil
se do Berlína.
„ Vlivu Ruska ve východní Asii stále

ubývá Zato Japonsko upevnilo své posta
vení o Číně. Čína je nástrojem v rukou Ja
poaska, jež je sice spojencem Ruska, ale
při tom soustavně je vytlačuje z postavení
ba dálném Východě. Ruská revoluce na
lom ničeho nezměnila, naopak proces ten
urychlila. Vláda japonská chce prý za kaž
dou cenu podržeti ve svých rukou podnět
ve věcech východoasijských. *

Konferenceministrů skándinavských,
Noraka, Švédska a Dánska, minulý týden
ve Štokholmu konaná, rozhodla se setrvati
nadále na dosavadní politice nestranné no
utrality a odmítá možnost dáti podnět ke
sprostředkování míru mezi válčícími státy.
Hlavní věcí jest hospodářská aoučinnost
těchto tří.států po dobu války i po jejímskončení.
——



Volné listy.
Státní Idea. Již od zavedení ústavnosti

trvá stálá krise ve vztahu zemí předlitav
ských k moci státní a označována jest snaha
mi federalistickými a centralistickými, které
vzájemně se potírají. Ve státoprávních spo
rech a politických rozpravách co chvíle za
znívá heslorakouské státní ideje.
která vykládá se dvojím způsobem, Národo
vé slovanští přesvědčivě odůvodňují, že zdar
říše rakouské závisí na tom, jek státní moc
dovede dostičiniti vnitřním potřebámjednoty,
kulturním, národnostním 'a historicko-polit'
ckým požadavkům iednotlivých zemí. kdež'o
Němci usilují o státní jednotu potíráním ná
rodnostních zvláštností, ke kterémuž účelu
za nejvhodnější pomůcku prohlašují státní
němělnu a centralisaci.
- Německé tyto snahy mocně se vynořily

právě za války a byli jsme již blízko okamži
ku, kdy vláda Clam-Martinicova byla by di
ktáty ony oktrojovala. Události zahraničné
přiměly však ministra hraběte Czernina, že
z důvodů vyšších potřeb státních vídeňskou
vládu zastavil a tím se stalo, že přichystané
předlohy zatím uloženy byly v kabinetní zá
Suvky.

Upozorňujeme, že o těchto vyšších potře
bách státních ovšem psaly nejen německé
noviny zdejší, ale 1 ve spojené s námi říši
sousední. Pojem této státní nezbytnosti na
byt svého životního práva, jakmile všecek
politický svět, namnoze | mimo Evropu.
slavnostně prohlás'i, že základním zákonem
lidstva od této chvíle musí býti svéprávnost
a sebeurčení národů. Státní tato nutnost
tkvěla sice v přirozených základech říše na
ši trvale, ale jsouc neprozíravými státníky
dušena, nemohla se právně projevovati. Jak
odvažují se tedy němečtí nacionálové cen
tralisaci a němčinu prohlašovati za stát
ní potřebu. když naopak za státní ne
zbytnost zahraniční ministr považuje rozběh



jejicu zas.aviti, když i rozumné německé ča
sopisy nyní za slátní pilnost — ostýchavě o
všem —-napovídají něco jiného a když nej
přednější státníci evropští společně s Beth
mannem Hollwegem výrazně tvrdí, že ovo
cem tolika obětí bude a musí býti konec
všech národnostních útlaků? ©Jak možno
trpasličími pokusy mohutnému proudu, ba ži
velní bouři národního uvědomění, vzpírati se
ještě dnes, kdy práva národů koupají se v
nejdrahocennější záplavě lidské krve? Aby
nám však bylo dobře rozuměno, světovým
heslem o svéprávnosti národů nemíníme nic
jiného, než smahy, za které zápasili čeští po
litíkové již v minulosti, a které se příčí jaké
makoli politickému monopolu.

Jakkoli účelná úprava říše naší jest pro
-„gramemslovanských národů ode dávna, pře
ce jen světovými událostmi dnešními pro
gram ten stává se aktuálnějším více než kdy
jndy. Politické snahy Palackého, Riegrovy a
doby přítomné nikdy netíhly k porušení jed
noty státního celku, nýbrž k posile jeho. kte
ré možno dodělati se rovnoprávností všeci
národů, v Rakousku obývajících. A proti
hlasům, jež v politické literatuře německé a

ství« omezovaly jen na země. předlitavské,
hlásáme, že titul ten vztahuje se i na země- —.L

| uherské, v čemž co dc jednoty říšské jdeme
| zajisté dále. než oni státoprávní Spisovatelé.

Uznávajíce státní jednotu. všech zemí pod
vládou habsburské dynastie, zjišťujeme na
druhé sttaně, že země předlitavské státo
právní povahou nemají obvyklého typu stál
níhn, jako na příklad jest ve Franci, kde
jednotným vývojem historickým a národním
bezbolestně centralisace mohbo býti dosaže
nu. Rakousko však není Francií. Sed:nnácte

dnotného státního typu, k čemuž odnáší'se
i souborný název >království a zemí na řiš
ské radě zastoupených:, kteréžto pojmen)

"vání ovšení nejnověji bylo zase upraveno.
"Také ústava pros'ncová z roku 1867 uznává
. společné zastupování jednotlivých království

a zemí tak, jakoby říše předlitavská | byla
státem složeným z iednotlivých zemí neboli
státem spolkovým, v němž země jako státy
členské podřízeny isou státu ústřednímu. U
stava prasincová uznala. Že všem zemím ná
leží plnost zákonodárných oprávnění, čímž
došlo ke složité arvanisaci říše, která se jeví
svazkem h'storických útvarů zemských, ne
boli historickopolitických indiv'dualit.

Možno říci, že jest tu smíšená forma cen
tralistická a autonomní, že jest tu kompro
mis, jehož vývoi může se bráti i směrem cen

tralistickým i cestou: federativní. Volají-li
dnes známé koterie, že obrození Rakouska
muže se díti jen způsobem ceniralistickým,
třeba jim pevně a klidně pohleděti v oči 4
poukázati na, zkušenost. jak policejním reži
mem Metternichovým a Bachovým rozvoj

jest si pamatovati, že přes všechno central
sační úsilí v dobách těch země 1akouské za
chovaly si každá svoji historickou a národní
osobitost a že vědomí to bylo Žulovým bal
vanem, přes nějž se úporné vlny převalily,
aniž poškodily ieho podstaty.

Co se nepodařilo tehdy, tím méně může sc
povésti dnes, kdy národové slovanští vše
stranně. pokročily a sesílely, a kdyby vláda

dostavily by se opětně staré spory, a to
snad ještě prudčí a nebezpečnější. Žádná vět
šina a žádná síla nemůže odniti lidu to, co jej
činí národem, Posléze všechny vůdčí hlavy v
naší říši měly by si uvědomiti, že »všudyc,
jak dí krakovský -Czas<, >kde centralismus
není odůvodněn jednotou historickou a ná
rodní, musí nezbytně působiti rozkladně a
zhoubně. V-Rakousku pak jednoty národní
ani přírodní vůbec není a proto jest Rakou
sko takořka vzorem státu, pro nějž. se cen
tralism nikterak nehodí a jehož jedinou zdra
vou ideou může býti a jest, aby šetřilo
zvláštností svých zemí a jejich místního vla

přenečtví.c. '

kéž všichni státníci Evropy pochopí. jak
drahá jsou každému národu jeho práva a jak
nynější uragan poučuje, že zaspati znamená
zahynouti v bouři. Kéž i státníci naší říše s!
uvědomí, že rovnoprávnost národů jest tako
vou mravní silou a autoritou, jíž pokloní se |
nejzarputilejší nepřitel.

»

Jungmannovo uínění o klasičnosti. V do

tví, prostomluvy a řečnicíví. Při čemž
pozorovati | slusno, že | klasičnost | jazy
ka tím výše stoupá, čím více lyrčtí,
dramatičtí a epičtí básníci předměty zpě

rodního čerpají. čím více oheň politických
řečníků z nadšení a lásky k vlastenecké
správě vychází a čím mnohostrannější a za
jímavější jsou strany. dějů národních, na kte
réž dějepisci zřetel vlastenců obracejí. Tudy

epik Virgil, proč libomudrci římšt: daleko za
řeckými zůstali; proč ale političtí řečníkové
obou národů na rovném stupni klasické do
konalosti se. zievují, a i dějepisci jejich klasič
ností v celosti sobě rovni se nalézají.«

Živým jazykem dle Jungmanna jet >ten,
kterým národ vůbec mluví a píše a který

vzdělání a správu. V živém jazyku to možno,
že nastoupí doba. a které literatura vyššího
vzdělání a dospělosti nabude, tak aby klasl
kové její nad klasiky dřevních věků daleko
předčili. A protož o klasičnosti literatury v
rozdílných dobách a zlatém jejíin věku toliko
po vyhasnutí národu konečný úsudek vyne
sen býti může. Český jazyk po celý svého
rozvíjení čas o samostatnost a jako o Život
zápasiti musil sc dvěma jinýma: latinským,

boženstva důstojností jemu v světle stojícími
(zaslánějícími, pozn. pisatelova), a s něme

nikavých Teutonů jemu nebezpečným. Pro
tož jen na krátké doby, a to ne bez násilí a
necele v samovládě se udržoval. Úplná hi
storie literatury v Čechách zavírá také lite
raturu latinskou a německou. Česká, vlastně
jen částka celku toho. sama sebou se rozpa
dává na tři epochy, z nichž první vztahuje
se od vočátku literatury až do 15. století,
druhá odtud až do 17. a poslední odtavad až
na naše časy.«

*

Mluvalcké síto. V novinách hemží se pod

|

naléhají na Betmanna Hollwega, aby vyhlá
sit podmínky míru. Konference samo
správných anglických osad vyslovila se v
podmínečné formě pro skončeníválky.
Přistoupí Rusko na podmínky, jež vy
týčit hrabě Czernin? Uvádíme těchto několik
vět na důkaz, Že naši novináři napořád vv
hýbají se slovu »výminka« a důsledně píší
spodmínka:. Oko!nost ta má zajisté svůj há
ček přes to, že brusiči zdůrazňuí »výminku«.
Matiční »Brus< píše: »Přislíbil to s tou pod
mínkou, správněs tou výminkou. Pro
dal dům s těmi podmínkami. správně 3
těmi výminkami. Neboť se říká v mluvě li
dové: Vymínil si to, nikolipodmínil.
Mnoho se mluví o výminku (ne podměn
ku) a výměnkářích (ne. podměnká
řích).<Odmítá-li se podmínka jako slovo
nesprávné. tážeme se, proč tedy v mluvní
cích učí seo větách pomínečných a ne
výminečných? Gebauerdí: »Větapod
miňovací vyslovuje úsudek způsobem
podmíněným. Na př. přítelby mi poskytl

jazykovou, zajínavy jsou vzpomínky tíhnou
cí do minula, a m'lo jest chvilku po chvilce
přečítati si práce našich buditelů, z nichž

" vane mnoho nadšení a opravdové vůle pro
blaho národa. Všimněme si dnes zapomenuté
rozpravy Junsmannovy o klasičnosti. »Kla
sičnost«, dle našeho patriarchy, >znamená u
měleckého díla ve svém způsobu dokonalost,
kdež se látka s formou pronikají a v jed2:

: svrchovaný celek splývají. Mluvnická správ

liko jasnost mluvy a spojená s ní čistola.
vlastnost a.určitost výrazu, ale také ukonče
ná krása a jednota, nebo souhlasná míra a
sličnost všech částek. Doba klasické liteřa
tury a jazyka pak nepovstává jedním nebo
druhým spisovatelem vynikajícím, anobrž
znamenitým množstvím spoluvěkých. výteč
ných, původních hlav a zdařilým vzdě
láváním všech anebo skoro všech hlav
ních forem| spisovatelských básnic

|
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Všeněmci, jako
Reventlow. přirali by mír. bylo-li by jim po
skytnuto výbojů. Novinář důsledně by na
psal: Všeněmci. jako Reventlow. chtějí mír
s tou podmínkou .. „ což by vlastně zname
nalo, že mluvnickou větou podmínečnou 0
právněno jest i podstatné jméno podmínka.

Protože ve věci této stále vězí nejistota
a protože spojení vět. které isme tu uvedli,
pochybnost sesilují, předkládáme otázku tu
to vážené redakci »Naší Řeči«, aby, jsouc
nyní nejvyšší autoritou, spor rozhodla a po
věděla, čeho třeba.

Letos oslavuje se století města Karlína.
Nová obec předměsteká 'totiž 18. května
1817 dostala jméno po císařovně Karolině.
— Na harrachovském panství Strkově bylo
po odohodu ledu uloreno 150 ondater. Dů
kaz to, jak se tito "hlodavci rychle“rozší“
řují zvláště nynf, kdy střelců není nadby



tek. — Katolické biskupství v Minsku na
zakročení Poláků bude nyní obnoveno. —

chorobách' znamenitě se osvědčují injekoe
mléčné. — Francouzský žid Reinach pro
hlásil ve »Figaru« zionismus za věc od
bytou; prý nyní cílem židů má býti »pře
vzetí morálního vedení společností křes
tanských.« Ale věřící židé proti tomu na
psali námitky. Na př. Braunstein v listě
»Renaissance Julve« prohlásil, že židé se
musí bez váhání odloučiti od takových od
padlíků, v jejichž srdcích dávno vymřela
národní čest židovská. — V Německu se
začnou raziti mince zinkové. — Stáří lípy
u hřbitova ve Staffelstoinu se odhaduje na
1000 let. V objemu měří 15 metrů. Praví
se, že jest to nejstarší strom v Německu.
— V Ktalské Calabrii bylo dne 8. t. m. po
cítěno silné zemětřesení, které způsobilo
zvláště v Regiu velikou škodu. — V Me
ranu zemřel dne 8. t. m. generálmajor Vogel,
který před 40 lety vstoupil do vojenské
služby jako prostý pěšák. Byl tak bystrý,
že byl přijat do vojenské akademie. Po 0
kupaci bosenské stal se setníkem za to,
že: zajal pověstného vůdce vzbouřenců
Hadži Loju. — K šedesátým narozeninám
rada král. hlav. města Prahy věnuje mistru
Fr. Ondříčkovi čestnou plaketu. — V sed
mihradekém“ Mikonjfalu a Szepsilattszadu
přestoupilo 700 rodin z řeoko-východní
církve k církvi římsko-katolické. — V go
rické arcidiecési z 90 kněží od Italů zaja
tých dopraveno 63 do italského vnitrozemí;
čtyři ze zajatých zemřeli. — Rozumí se
samo sebou, že vláda francouzská při od
chodu kněží k vojsku naprosto se nesta
rala, jak leckde utrpí náboženské poměry.
Naopak hnala do fronty kněze velice hor
livě právě proto, aby se ovocepo odchodu
pastýřů rozptylovaly. A tak na př. v Lu
ohonském okrese zbyl jediný kněz pro 31
farností. — Do nevěstince v Mor. Ostravě
k Petronile R. dostavil se starší muž, který
řekl, že jest továrníkem. Ztrávil s nevěst
skou delší chvíli při víně a pak ji poslal
k majiteloe podniku na likéry. Zatím však
host ji okradl a zmizel. Po návratu strhla
Petronila pokřik, načež policie za půl ho
diny zloděje chytila. Shledalo se, že není
továrníkem, nýbrž že to jest tovární děl

806 Jan Macků, který vydělává měsíčněK.

O
Katolické stanovisko.

Radikální živiy, které samy válku zavi
nily, tlukou nyní hlučně, okázale na bubcil,
který má volati k poradám mírovým. Roz
umí se, že se namáhají všemožně, aby nyněj
ší obrovité zápasy svedty na někoho jinéhn.
Chtějíce se zbaviti obtížné zodpovědnost:,
přemýšleji všelijak, jak by vylíčily katolíky
jako bojechtivé, jako nepřátele míru.

Nestranný pozotovatel ovšem snadno se
přesvědčí, že právě katolická církev nejvíce
sk přičinila o uklidnění vášní a že nejupřím
něji se stará o skončení světového zápolení.
Ale protivníci volají: »Fakticky církev pro
obnovu pokoje činí málo. Mírová poselství a
prostřednictví Benedikta XV. posud nemají
pronikavého účinku; konference curyšská a
řné projevy katolictva jsou pouhým vanutím
mírného vánku. Proto jest potřebí, aby cír
kev vystoupila se vší energií.. — Takový
recept ovšem se napíše velmi snadno, ale
praktické užití tohoto návodu jest daleko ob
tížnější. Se vší energií vystupovati může jen
ten, kdo má velikou fysickou moc; ale prá
vě ti, kteří nyní ukládají Vatikánu úkol tak
obrovský. přičiňovali se houževnatě, aby
církev přišla o poslední zbytky vlivu na ve
řejné světské záležitosti. Kdyby na př. kato
tičtí duchovní v některých státech s plnou
odvahou se pustili do propagandy mírové,
budou okamžitě pozavíráni jako velezrádco
vé; k tomu všemuse zežnou agývati prudká
obvinění z nevlastenectví právě z úst těch
něť, kteří nyní na duchovní volají: »Dělejte
nár za násle ©

+ Zatím4 kpcčí co jet jehomoci, Kdyžpřišli 49 Říma plemontští poutníci,
aky40Ěpani avon Bibořečníknbě
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Cottolenga. poukázal papež na to, jak Cotto
lengo snažil se zmírnití lidské utrpení, kdež

rozmnožiti velikou bídu. Svatořečený kněz
může nyní lidstvu znovu připomenoutí lášku
k bližnímu. Zatím co Jiní krvavě zápolí, sli
šelo se zase v Cottolengovi ukázati věčný
obraz Ježíšův. Papež dodal: »Kéž nový bla
noslavenec učiní lidem našich dnů opět po
chopitelným, že nejvznešenější skutky isou
ty, které ulehčují svízele pozemské a že nej
vznešenější slova jsou ona, která mluvi ©
odpuštění a míru.«

Benedikt XV. poukázal kardinálovi-sekre
táři na svůj) dopis P. Crawleyovi, kterým u
dělil všem rodinám, jež se zasvětily Nejsv.
Srdci Ježíšovu, odpustky — a v němž volal
po spravedlivém, čestném a trvalém imníru
pro všechny, doporučuje věřícím modlitb: 74
ukončení války. Od 1. června má býti dop!
něna litanie prosbou: >Královno míru, oroduj
za nás'« Papež napsal kardinálu-sekretáři
též politování, že již první jeho výzva míro
vá nabyla vyslyšena. Připojil však nadějně,
že touha po míru sesílela a že nyní nenf da
leký den, kdy bude válka skončena.

Papež vykonal veliký skutek svou inter
vencí pro zajatce-invalidy, snažil se zmírniti
trpkost zajetí vojínův 1 jiným různým způ
sobem.

Ozve-li se někde v katolickém táboře ráz
nější hlas o potřebě mocné spolupráce mí
rové, slova katolická záludně se překroutí. V
>Bon. Kor.« (č. 4.) zvotal dr. Hilgenreiner:
»Smí katolický episkopát světa zůstati stra
nou? Nezazní slovo mírové mezi biskupy,
kardinály“ Smějí pouze sociální demokraté
všech říší mluviti a jednati o míru? Náš hlas
ovšem není dosti významný, aby mohl zá
vazně rozhodnouti, avšak přání srdce snad
vysloviti přece smíme: Mír skrze Řím! Ano,
chceme mír, ale mír takový, který by zajistil
celému světu pokoj a pořádek, nikoli mír, jejž
by nám hodil na krk chomout světovládného
a světoborného ©svobodného ©zednářstva!«
Hned však soc. dem. >Rovnost« | připojila

stvu. že prý katolíci jsou proti míru proto,
že o něj usilují soc. demokraté. Toť nejne
spravedlivější domněnka! Katolíci pro mír
horují, ale plným právem si přejí, aby se ne
rozhodovalo o katolictvu bez katolicrva.
Vždyť na konferenci mírové se bude také
jednati o právech apoštolského stolce a ka
tolictva vůbec; vždyť jsou to důtežité otázky
veřejné. Socialisté by zajisté vydali obrněný
protest, kdyby se-mělo mluviti na konferenci
o osudu Internacionály, aniž by soc. demo

mají. Katolická církev Jest obrovskou
ností veřejnoa; již nynf radikální živfy růz
ného zbarvení prohlašují, že chtějí tuto Spo
lečnost po válce potlačiti. Mají tedy millony
katollků tupě přihlížeti k rafinovaným pří
pravám? Oč zednářstvu v nynějším světo
vém zápolení jde v prvé řadě, tof přece zce
la jasno.

Ale — dr. Hilgenreiner zapomněl poradit,

mírový projev a jak by mohli biskupové při
kročiti k rozsáhlé akci pro ukončení války.
Na to by bylo potřebí silné fysické moci a
veliké síly peněz. Jednotlivé státy nedávaly
na zbrojení miliardy proto, aby hned ochotně
uznaly, že ty oběti na obranu nebo výboj rá
zem se stávají malomocnými, jakmile zazní
morální povel ke klidu. Ve Francii na př. bi
skupové jsou nucení bojovati ve frontě; jin
de se na ně činí silný nátlak, aby svým víl
vem bez odmluvy podporoval vlády a je
ích vůli a aby povzbuzovali obyvatelstvo
ve vytrvalosti. Ze své akce nebudou míti ni
čeho, ať si počínají tak či onak. Využije se
jejich služeb a morálního vlivu, pokud jim je
ště zbývá. Po válce pak se na ně budou sy
pati výtky buď z té či oné strany. Biskupové
také nejsou spekulujícími válečnými dodava:
tell. Zkrátka to mějž na mysli netoliko kato
Jík, ale i jinověree, že círinevní zájmy touto
válkou trpí značnýmiotfesy vůbec: Penšz'a

„dění repřesentanti.katolictwa >:

„Právěpřokaločké strany 30 nat veně R a Heersně

Právě tyto strany ohlašují světu, Že na nich
závisí značně, má-li vájka pokračovati či se
nkončiti.Co jest na př.dovořéno v-ftalii, ve
Francii; Portugalsko a jinde zednářůn a fi
ným radikálům, kteří hovoří mnóho o svě !'
dovosti, není dovoleno katolíkům. Proto však
nikdo nemůže upříti, že katolická církev“ ze
všech náboženských společností dle svých
sil činila a činí pro mír nejvíce. Bůh jen dej.
aby její hlas nalezl ochotnějšího sluchu zvlá
ště ve státech čtyřdohody!

0000000000000000
Uvěrnídružstvo Eliška
v Nraéci Králové, Adalbertinum, přijímá násnamy

Ba Bové výhodné lesy RekouskéhožČerv.
kříše a opaáří | jiné osnné papíry.

KulturníJiskry.
XL řádná valná hromada České Ligy Aka

demické konala se v neděli 6. t. m., aby po
znovu dokumentovala, že spolkový život ani
ve třetím roce války neutuchl přes to, že
přes 80 členů spolku plní těžkou povinnost
vojenskou. Přítomnost našeho vzácného pří

nás ujistiti svojí láskou a účinnou pomocí.
dodala schůzi slavnostního rázu. Valnou hro
radu zahájil:za narukovavšího předsedu mí
stopředseda JUC. Kolin, který podal přehled
spolkové činnosti za uplynulý rok, vylíčil ob
tíže vyvolané válkou a vzpomněl nepříton
ných druhů. Posmrtné památce zesnulého
našeho příznivce preláta dra. J. Tumpacha
byla vzdána čest povstáním. Po referátech
ostatních funcionářů a po udělení absolutoria
bylo přikročeno k volbě nového předsedy,
za něhož aklamací zvolen PhC. Ant. Novák.
Nový předseda stanovil dva body spolkové
činnosti nového výboru: Obnovení spolkové
ho života a prohloubení mravního života.
Proto budou pořádány týdenní debatní večír
ky, na nichž budou probírány všechny otá

materiál pro Studentskou Hlídku, jednak těs
nou spoluprací všech členů vliv na charakter
Jednotlivců. Do výboru zvolení byli: SI. Hu!
vová Marie, sl. Novotná Zdeňka, kg. Zadra
žil, Duchoň, Čihák, Hořínek, Jebavý a Šklí
ba. Po volbě udělil předseda slovo kg. sen.
dru. Jos. Novákovi, který v delší řeči zdů
taznil nutnou revisi výchovných ideálů na
válce, jakož i zásadní změnu školské disci-“
pliny. K nejbližším úkolům po válce náleží
vzkříšení našeho tisku, abychom své kře
sfanské idey. které jedině dovedou obrodíti
svět, mohli uplatniti mezi budoucími vycifg
vatell mládeže. Řečník zdůrazňuje často pro
jevenou nutnost založiti vedle Studentské
Hlídky, řízené vyššími hledisky, ještě časopis
pro nižší vymnasia a měšťanky. Po doslova
Msgra Kordače, který přislíbil osobní účastí
oživovati náš spolkový život, byla valná hro
mada skončena.Nový výbor obrací se na »
čátku druhého desetiletí spolku na všecky
vlivné činitele katolické veřejnosti s prosbou.
aby hleděli hmotně i duchovně podporoviti
obrodné snahy naší mladé katolické intel
gence, která má býti pro'celé naše hnutí
zrnem hořčičným. <

O povaze a čímnosti spiritismu, který se
nyní silně rozmáhá na Novopacku a Hořicku.
přináší >Hořický Obzore« tyto pozoruhodné
řádky: »V čem spočívá spiritismus? — Oby
čejná odpověď zní: V citování duchů, jež na
zavolání t. zv. duše vidící či medie, to jest
prostřednice, kterou bývá zpravidla žena neb
dívka, se prý objeví a ma dané otázky týka
jící se života té neb oné duše v záhrobí, od
povídají. Ženy, jako bytosti slabší a k mysti
cismu spíše nakloněné, vlivům těmto spíše
podléhají a v spiritistických kroužtích hlavní
obecenstvo tvoří a objeví-li se tam muž, činí
tak zpravidla ze zvědavosti a když to DM
hlédne, odchází s útrpným úsměvem. Nejume
naprostými odpůrdivtoké, ce:%e v myoho
patii nabývádaševním .rapostetu alovem. to
tiž,žedušeknasvětězmohos:státi.-Jébe:šeča
no V.jednotlivých. nříjdenh slostnll 50.:RP
spojenísemi v záltpbl,shojeaděbychozp
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jinak musili upírati existenci duše samé a po
něvadž jsou prokázány případy, že duše na
sebé i dó velikč Vzdálenosti působí, ku. př.
tušéním neštěstí, jež jednu bytost stihlo; nic
méně némůžeme rozumně přijmouti, že by
duše z věčnosti objevily se jako na zavola
nou, cítováním jakékolv bytosti bysterické.
Psychopatické tyže zjevy zde jsou, ale ohí
rati še jimi je věcí lékaře, psychologa, fysi
ologa. Ať se povolaní muži těmito duševními
záhadami obírají, mají-li k tomu chuť i čas,
ale do tajných schůzí ta věc nepatří a to tím
méně, ježto spiritisté Žádného pochybovače
čili jak říkají nevěřícího, do svých schůzí ne
pustí, ba tyto i přeruší, objevil-li se takový
zvědavec. | Byli nejednou vyzváni, aby do
svých schůzí osvícené muže pozvali, to se
však nestalo, a přece byla by to ta nejjistější
a nejúčinnější reklama, jaké by mohli užíti,
aby své věci.k rozšíření dopomohli, neboť
šíci, že se duch nezjevuje, protože ve shro
máždění je nevěřící, zapáchá příliš podvo
dem. Snad mnohý se ještě upamatuje, jak
svého času korunní princ Rudolf navštívil
takovou spiritistickou seanci a podvodníka;
na místě odbyl, takže týž z Vídně odjel. [o

1M)let znám, ba v příbuzných zjevech v dáv
né minulosti znám, žádného pokroku neudě
lal; pak kde se ujal, odtud se vystěhoval,
aneb jen živoří v hlavách jednotlivých umí
něnců. Takový osud nemívá zpravidla lidské
hnutí, na kterém opravdu něco je.

nůších v květu, ba ještě na hořické výstavě
vyložili spiritisté své knížky a brožury domácí.
i cizojazyčné, jež se hnutí jejich i jen z py
vzdálí dotýkaly. Dnes nejen, že tam žádného!
postupu nevykazuje, nýbrž naopak, staří vy
mírají a nových nepřibývá a přec je život
chudého lidu —žijícího v roztroušených cha
tách, sněhem zapadlých a od světa odlouče
ných přímo pro takový náboženský mysti
cism, jakým spíritism duši naplňuje, jako
stvořen; co však překvapuje, je, že v našem
pokročilém kraji a v Hořicích samotných, kde
přec býval rušný společenský a kulturní ži
voť, našel tento ponurý sport několik přívr
ženců. Jestli sebedůvěra a heslo: >Člověče,
pomoz Si sám«, neudrží nás v těchto nebla
hých. ba hrozných dobách na povrchu, dů
chaření a vykládání karet nám tu dnešní bídu
nezažehná. Okolnost, že není rodiny, jejíž ně
který člen nebyl by našel posledního odpo
činku v půdě cizí, svádí toho onoho k tomu.
aby přemýšlel, co se s dušemi jeho miláčků
stalo —-a to je také příčinou, proč se spir!
tism hlásí dnes znova- k životu — způsob
však, jakým se to děje, nemůže se zamlou
vati žádnému myslícímu člověku. naopak
ten separatismus, jaký se tu do společenské
ho života vnáší, mohl by. kdyby ovšem na
byl širších rozměrů,. způsobiti jen zmatek a
roztříštěnost v národním našem celku, neboť
není věcí neznámou, že spiritisti se vyhýbají
společenskému obcování a že ne nadarmo
od svých spoluobčanů za výstřední živly
jsou považování tito »blouznivci našich hor«.
dak je náš Antal Stašek nazval a jim i Svvu
knihu věnoval. Nápadná bledost a chorobný
ziev vtiskuje duchařům svou značku v tvář
a jsou četné případy, že v slabých duších

vyvolaly příšerné večírky spiritistické hy
sterii, duševní poruchy i předčasnou smrt.Našich sympatií spiritism nemá.

Dilaho pevýšených v Rusku. Carské rodi

ně záviděly miliony. Stále se poukazovalo.
jak obrovské statky nazývá car svým ma
jetkem. jak si jeho rodina schystává ráj na
zemi. V době materialistické ovšem zvláště
tidé nemajetní měřili štěstí Fdské dle milionů
rublů; že kořen skutečného blaha tkví v oů
dě zcela jiné, nechtěli uvěřiti. Kde však ne
bylo spokojenosti vnitřní, kde téměř každy
den přinášel nové vzrušení, byly šťastné 0
kamžiky hosty vzácnými. Jaká krise zmítala
nitrem členů carské rodiny, patrno z toho,
že členové domu Romanova dobrovolně se

dávali v zajetí mnicha-podvodníka: Rasputi| almužnu jakési duchovní útěchy. >Otec
putin<platil v ruské dynastii za proroka

užitkoval svého ou ukájení sobecsnah měrou vrchova

[ Zvláštěcarevna a její dcerky no byly

tech zcela. Petrohradský deník »Ruskaja
Vojja« nyní uv ejňuje, co Rasputinovi čle
nové carského Vořa psali v letech 190.—
1910. Carevna Marija Teodorovna napsala
tyto vzdechy: >Drahý náš, nelze ani vypsati
radost, žes byi zase u nás! Jak ti máme za
všechno poděkovati? Nemohla jsem ničeho
mluviti, neslyšela jsem ničeho, jedině jsem
cítila: Jsi u nás! Jen: moci usnout, opřena o
tvé rámě! ... Odpusť mi, můj mistře! Vím,
že jsem velni hříšná a stále hřeším, Ale seu
odpusť a měj strpení! Snažím se, abych byla
lepší. Nevím, zdaří-li se mi... Jen ty nil
pomoz, neopouštěj mne! Jsem slabá a zlá.
Jen to věf: tebe miluji a v-tebe věřím. Po
moz naší Anežce. je jí strašně těžko! Nechci
o tom vice psáti, prosila mne za to. Však ty
beztoho všechno znáš .. . Líbám tě vroucuč
a ty mi požehnej a odpusť. Jsem tvoje
dcera.«

V listuvelkokněžny Olgy Nikolajevny se
čte: »>Milýmůj a drahý přítek! Jak smutno,
žes tu tak dlouho už nebyl. Velmi často si
přávám tebe uviděti a mnoho na tebe my
slim.... Odpusť mi, vím, že nejednám do
bře, můj dobrý příteli... Modli se za věr
nou tobě a vroucně tě milující Olgu.«:

V listu velkokněžny Taťany Nikolajevny
ozývají se vzdechy: »Můj drahý, milý a bií

-————

věkem.
znala a modli se k Bohu, aby nám odpusiil

aby mi Bůh pomohl na nikoho se nehněvat a
poslušnoubýti...

| svoji Sibiř
| »nedovidný« příteli. Prosím, požehnej mi!

Vroucně, vroucně tebe líbám a objímám 1
tisknu tvou »nedovidnou« ruku. Upřímně '-
bě oddaná, věrná tvá přítelkyně Taťana.«

Takové tedy bylo štěstí v domě vládce
milionů, který byl vlastně hlavou rozsáhié
církve. Ruský caesaropapismus byl zaveden
z velikého osobního sebevědomí a končil bez
radnou sklíčenosti, která poskytovala obraz
nejžalostnější. Carova rodina představovala
loutky, s nimiž si pohrával dle libosti noto
rický podvodník. Rasputin byl chytrák o
pravdu prohuaný; z korespondence vysvítá.
že se svými návštěvami a >milostmi« dělal
veliké drahoty. aby je tím výhodněji zpeně
Žil. U jeho nohou klečely jako ubohé žebrač
ky carevna s dcerkami. otvíraly mu nejtaj
nější záhyby svých srdcí se vší prostoducho
sti a s velikou pokorou; věřily, že jest Ras
putin skoro vševědoucí. (Co carismus zlého

nyní odnášely ubohé bytosti, které se bálv i
stínu hrdosti. A při tom se jim všude závi
dělo!>Otec«Rasputinby)krátce předveli
kým ruským převratem zavražděn v. jistém
petrohradském -paláci. Vypočítavý despota
tedy byl nucen pustiti nešťastné oběti z 4€
lezných kleští svých bezcitných rukou. Ale
kdožví,zdalizmámenéženynynějšísvůjo

lépe nehlídaly, že mu neposkytly dostatečné
ochrany. Car sám byl povaha měkká, snad
ne podléhající vlivu silnějších individualit.
Ale měl pamatovati, že v říši tak rozsáhlé
přílišná povo!'nost a nerozhodnost z bázně
před pyšnými a zištnými velikáši jest velí
kou nepravostí, kterou jsou trestány -milony.
Za vlády tak dlouhé mohl se snadno pře
svěděiti, kolik zřočinných kreatur na něho S
výsledkem útočilo a jaké výstedky vykazo
val režim dosavadní. Zástupy kritisovaly
hlasitěji a hlasitěji, poukazovaly na nezměr
né škody ruského byrokratismu, ale panov
ník se k reformě radikální nevzchopil z bá
zně před —. vlastními zištnými rádci. V ta
kových okamžicích se přece vyžaduje ener
gický čin, i když odhodlání jest spojeno s 0
sobním iebezpečím sebe větším. Není divu.
že podvodný mnich na takovém dvoře platil
více než hlavy nejbystřejší a že rasputinov
ská taktika vedla k tak žalostným koncům
jak v politice a národním hospodářství tak
také na poli válečném.

Z Ošdictví sv. Prokopa. Podíl r. 1917 »A. Pod
jaha: Dějiny arcidiecése pražské« se Již rozesílá.

Člepové hlaste se u komislonáře B. Stýblo, knih
Čapočtví Praha II.. Váci nám.py

|

Zálošna v Hradoi Král.
Jánskénáměstí©1687“

Vkladynaknišky-0
Půjšky. - Úvěry osobní. -Zálohy.

Gokompt účtů asměnek. :

Za válečného ruchu.
K šesté válečné půjčce. Neochvějnost na

šich vojů na poli válečném seznali nepřátelé
již měrou vrchovatou. Mají-li býti pohnuti k
míru, jest potřebí, aby seznali i naši zdatnost
4 ohledu národohospodářském. Dostaví-li se
po fysických našich trlumfech také vítězství
morální, pak zajisté klesne jejich odvaha je
ště více, přestanou si rozrážeti čela o Žujo
vou zeď a popřejí ochotnějšího sluchu k mí
rovým výzvám středostátů.

Znovu se jeví mezi rakouskýmipoddaný
mi čilá akce upisovací. Velkolepým příkla
dem kráčí v čele vznešený arcidům habsbur
ský. Veliké miliony upisují kapitalisté, kteří
by zajisté byli hodně opatrní, kdyby se do 'e
jich duše vplížila sebe menší nedůvěra k ra
kouským zbraním, U nás v Čechách sami:
správné korporace, kapitalisté, banky, profe
sofl, učitelé atd. pilně se přičiňují, aby šestá
půjčka měla výsledek nejskvělejší. Vždvť se
také ví, že mnozí a mnozí válkou velice zí
skali a že tedy tito na prvém místě jsou po
vinni přispěti státu. který se k nim chová v

drobní upisovatelé poskytnou podporu znač
nou a sami sobě prospějí nejbezpečnějším u
ložením peněz nastřádaných. Nechť tedy ve
chvílích vážných jest heslem každého loyál
ního občana: >Úpisy buďtež co nejčetnější a
největší. aby žádoucí čestný mír, zaručující
nám bezpečnost všeho, co nejdříve k nám
zavítal!«

C. k. rakouský vojenský vdovský a Si
rotčí fond pod Nejvyšším protektorátem Je
ho c. a k. Apoštolského Veličenstva Karla I.
a Jejího Veličenstva císařovny a královny
Zity. Oddělení pro pojištění. Expositura. v
Hradci Králové, »U Špalků«. Upitování vá
lečné půjčky ve spojení s pojištěním válečné
půjčky. Upisování VI. rakouské válečné půjč
ky započalo. Vdovský a sirotčí fond chce se
též tentokráte opět činně súčastniti při vy
světlování a získávání válečné půjčky a pro
půjčiti tím svoji sílu do služeb vlasti. Aby
byla širším vrstvám obecenstva účast na vá
lešné půjčce usnadněna, upozorňuje se tírmto
na zavedení pojištění válečné půjčky. Toto
pojištění má každému umožniti upsání VI.
rak. válečné půjčky a splácení této — dle
vlastní volby — během 15—20 let v malých
částkách. Upsaná válečná půjčka bude po u
plynutí 15 nebo 20 let upisovateli samotnému.,
v případě jeho dřívějšího úmrtí však ihned
po jeho úmrtí jeho příslušníkům rodiny vy
dána. Pojištěný nemusí na válečnou půjéku
složiti žádné zálohy, žádné přirážky za nepo
píratelnost nebo z iiného důvodu, jakož platiti
žádných zvláštních poplatků, nýbrž nouze
zapraviti první premii za pojištění. Prem'e
může býti placena ročně, pololetně, čtvrtlet
ně nebo měsíčně, za jistých okolností i týd
ně. Měsíční splátkou 4—5 K může býti upsá
no 1000 K válečné půjčky. Pojištění válečné
půjčky jest od prvého okamžiku. též pro pří
pad úmrtí ve válce v plné platnosti. | Této
příznivé příležitosti k upsání válečné půjčky
má použíti každý, kdo chce splniti své novin
nosti vůči vlasti, své úspory na dlouhá léta
dobře a jistě uložit: a postarati se o své pří
slušníky. C. k. rakouský vojenský vdovský
a Sirotčí fond doporučuje provedení válečné
půičky prostřednictvím fondu u kteréhokol'v
vefejného upisovacího místa a ve spojení s
tím uzávěr pojištění válečné půičky na z4
kladě smluvního ujednání s c. k. priv, životní
pojišťovací společností Rakouský Fénix ve
Vídni, která poskvtla fondu při akci váleč
ného pojištění podnoru a též pojištěným ro
dinám povoluje dle možnosti největší a nel
rozsáhlejší výhody. Bližší vysvětlení viz V

| dnešním insertu!
výkosný výbor spojené ki

strs jh koňaldne 14.květnavč"
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Úřadující

politické situaci, načež navázána byla deba- ;
ta c politické době přítomné a nejblíže bu- |
doucí. Probrány byly pak akutní vnitřní zá-|
šežitosti strany, hlavně finanční a tiskové a ;
usneseno působiti na tisk strany, aby se zby- :
tečné polemice tiskem se stranami ostatními
vyvarovalo. Po projednání dalších: dotazů a
návrhů byla schůze o 5. hod. odp. skončěnu. ;

Maxim Gorkij o válce. Známý ruský so
sovatel Gorkij, který pro svůj radikalismus
byl nucen prchnouti z vlasti, byl nyní jmeno
ván ininistrem umění. Gorkij v nemocnici
měl rozmluvu s raněným maďarským nad
poručíkem dr. Sandorem Szillardem. O válce
se vyjádřil takto: »V této době, kdy n'kdo již
nebál se Boha, vynořil se najednou starý bůh
války ze zapomenutí. Nyní vše leží ladem,
kultura, povolání, literatura, umění,. národní
hospodářství, sociální politika. Jako židé za
krývají o velikém postu svou hlavu, aby Bo-“
ha viděli v temnotách, tak vypadá nyní Ev
ropa. Muži, ženy, děti — všechno je jen válka.
Ale tento bůh války je vykupitelem — ne
pro nás. jejichž srdce krvácí, nýbrž pro naše
děti v blízké budoucnosti, ježto je vychová
v úplně jiných mravech a ctnostech. Naše
práce a.básniciví -—vše nebylo tak, jak býti:
mělo. Nebylo lásky k lidem. ©Nyní však
všichni národové navzájem budou si blízcí
společným utrpením. Příští internac'onalism
nebude socialismem, nýbrž láskou-k lidstvu.|
To vím určitě. Věřím v počínající svět bratr- '
ství tak pevně, jako v Boha.«

Nuže -- jak se liší prohlášení Gorkého cd
tendence článku slovenského poslance Juri
gy? Hlavně tím, že Juriga poukázal velice |
zřetelně na veliká břemena válečná. Gorké
mu se nebude zazlívati ani jediné slovo, ale
Jurizu chtěli potměšilci představiti veřejnosti
záludným trikem jako válečného horlivce. -
Gorkii zaslal Szillardovi svůj román >Mat
ka<. Ke konc! románu byla připsána autorem
slova: >Přijď k nám království Tvé.«

Různé. Italská nová všeobecná ofensiva
znovu se rozpoutává s velikou zuřivosti. Na
ši stateční obránci však útočníky skvěle od
rážejí. -- Vandervekde agituje fanaticky proti
Německu. — Ministr vojenství Gučkov v Ru
sku a dále Brusilov a Gurkov podali žádost
o své propuštění. Na Rusi řádí veliké bouře
selského lidu. který drancuje a vypaluje do
my statkářů, — Francouzští socialisté volají,
aby němečtí a rakouští socialisté byli vylou
čeni z Internacionály pro své válečné stano
visko. — Severní Amerika se snaží neutrály
donutiti k přerušení styků s Německem.

Cirkevní věstník.
Svatojánská nonť za krásného počasl měla v

Hradci Králové průběh zdárný, třebaže dobi jesi
zcela můnořánná. Do seminářského chrámu sv.
Jana pospíchalo mnoho poutnékův a.zvláště pout
nic s dětmi i z daleka. Kázání bylo vkostele i na
dvoře. Pontif. inši sv. sloužil vsdp. gener. vikář
dr. J. Soukup s čelnou asistencí. Na kůru řízením
ctih. p. Metyše zapěna ladně mše Pickova. U var-|
ban byl ctih. p. Macek. Se sborem bohoslovců o- |
bětavě spolupůsobili p. prof. Teršl a dp. Oyurka- ©

sbírku na okrášlení a osvětlení socby na Janském

světle elektrických lampiček pobožnost lidu za
řízení Msgra Fr. Kernera.4

Karel Peřina,
mejte) img Bratří Peřinové, koiltiskérna

u Hlografie v Hradci Králové,

bola Peřinová,
roz. Ridirova,

oddání bylí 13.máje 1912.

(Místo zvláštního oznámení.
i

Zprávy místní a zkraje.
Přednáška ulrického cestovatele p. Richarda

Storcha -Lovecké výpravy a dobrodružství ve
střední Africe« koná se již tuto sobotu v Klicpe
rově divadle. Odpoledne o 4. hodině je přednáška
pro školní mládež, večer o 8. hod. pro širší ve
řejnost. Zveme k hojné účasti. Každý návštěvník
miže se příjanné pobaviti a poučili o zajímavých
příhodách a iovech na slony, nosorožce, bůvolz.
žiraly. amilopy. lvy jinou zvěř; zároveň pak

jinech. Pýi přednášce promítnuto bude přes 159
nádherných cbtrazů projekčních, vesměs origirá'ů
p. cestovatelem za jeho I5letého pobytu v Africe
nastřádaných. Obrázky jeho těšily se všude ne
obyčejné pozornosti, | velmi pochlebným způso
bem vyjadřuje se o nich Vráz, řadu jich zakoupil
přední světová musea. | přednáška sama po
stránce obsahové přijata byla všude s velikým
zájmetn, jak si zasluhuje. Předprodej Nstků v knit
aupectví n. Píši; bližší oznámení na nárožních
plakátech. 0

Ochotnické divadlo, Ve středu 9. května 5:
hrál >Klicpera« ve.prospěch »Týdne kojenců« va
oslavu Nejvyšších narozenm Jejího Veličens'va
císařovny a královny Zity Seháferovu veseloh'u
skopřivy«. Schářer ostrými rysy kreslí pur
trét inte!igenuího proletáře, písaře Žalského, ži
jicího sice bohémským životem nočního tuižka,
ale zároveň muže, jenž nechce-í1. nemůže býci
špatným. Kol něho kupí v silném kontrastu figur
ky jehn spolubydlitelů, písařů, udřených životem;
prosté, oddané Reginy, jejíž osud budoucím ma
teřstvím spjat je těsně se životem Žalského; rati

Treumanna, poddejného, v jádru však ne špatná
ho elegána. Zynický advokát Finke vhodně dc
pláuje tuto společnost. Děj jest velmi prostý a
komedi: převahou konversační spočívá více ve
vylíčení vovalh jednajících a z nich vyplývajících
skutků než v rychlém střídání situací. Proto 2x

1

t
!

'

by ománien odchází s advokátem ke své sesiřen
ce. která hraje s ním úskočnou hru. Byla vydě
dřna strýcem a nechtějíc pozbýt: prostředků k
dalélinu bumému životu, prostřednictvím Finkeha

i

|

věy z prvujho cmámení,nepotřebuje:při své hy
strasti Cóouho ma rozmyšlenou. Odbodlá se dáti
Heleně polovinu, ba I více z dědictví a sám sc
zbytkem založiti chce“své Regině klidnou domác.

závěť a činí Helenu universální dědičkou, vrbí
Žalského do propasti bídy a zoulalství. Zase wo
jeví se velikost jeho ducha proti titěrným moze
kům ostatních. Ač může věc utajiti, dává dost
Heleně, vmetnuv jí | Tremmannovi do očí všech
uu tu špínu i podlost jejich jednání. — Provedení
těto eřcktní konecie, jež, jak řečeno,tkví v správ
ném a výstižněm založení jednotlivých chara!.:c
rů, nesetkalo se s plným zdarem Nejzdařileji vv
kreslen a pojat byl Žalský p. Hruškův, výk:vi
který zachránil vlastně celou věc. Poměrně o
bře vyvtižen byl Finke p. Huňáčka st, ač ví?
pobybřivosti hy mu nebylo vadilo, dále Fix 1.
Huňáčka mt. a tozměklosk poněkud zkarikovaný
Treumann p. Ottův. Zato Cvrkal (p. Růžička) ne
měl ani v nemenším oné zatrpklosti | starých.
zklamaných a csudem uštvaných ':df a Helena ni.
Petrofové byla sice elegantní krasavice, ale b2z
Zódané pružnosti a vervy svůdné ženy, která chce
Ži'slého uvládnoutt, Tím určité kontrasty a scé
ny pczbývaly úplně své působnosti a zároveň cí
lek nabýval dojmu unytosti a vleklost. O vý
pravu bylo postaráno se vším vkusem a kom
foriem. —- C,

Výstava dilenských prací a výkresů uspočidá
odborná Skola nokračovací pro učělnice žesské
Hvnosti oděvaické v neděli 20. t. m. ve Ii. patře
měst. dívčího lycea. Výstava bude otevřena nd

ve prospěch vdov a sirotků po padlých voljínech.
Dar. Chovanci bisk. -Borromaea - věnovalř

Zemské komisi pro ochranu dítek 40 K jako Čistý
výtěžek domácího divadelního představení Schil
serových »Loupežníků«, jež zdařile a za pochva
ly vzácných svých přátel sehráli minulou nedě!i.

Nebezpečí obně. Dne 14. t. m. za sv. Duchem
chytil v jednom domě na plotně dehet. Křičelo se
do telefonu: »Haló, hořil« Ale — nebylo hlášeno.
kde požár vzníkl. Proto-strážníci musil sami pa
místě neštěstí pátrati. Šťastnou náhodou oheň byl
zdolán lidmi domácími dříve, než zakročilo hasič
stvo.
„Prodej ukli v drobném. Na základě výměru
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové ze dne 8.
května 1917 č. 21118 nařizuje se na základě $ 52.
živn. řádu a 8-14. cís. naf. ze dne 24. března 19:7
č. £. z. 131, že veškeří prodavačí uhlí v drobném
jsou povinní v prodejní místností vyvěsitl na mí
stě přístupném a snadno viditelném ceny s vy
značením jakosti prodávaného uhlí. — Purk
mistrovský úřad v Hradci Králové, dne 10. květ
na 1917.

Sezsamcen na týd. trhu vHradci Králové
dne 12. května 1917. 1 kg: cibule 240—3 K. drob
né zeleniny 1- 150 K, mrkve 1.50—1.90 K. če
sneku 5—7 K, petržele 0.80—1.20 K, křenu 1.80
až 2 K, 1 kopa: páru 3—3.20 K, salátu 14-15 X.
1 pár podsvinčat 100—190 K, 1 kůzle 13—24 K.
— Přivezeno Lvlo: cibule 280 kg, drobné zeleniny
(a. mrkve 142, česneku 65, petržele 85, křenu 45.
páru 85 kop. salátu 280, poďsvinčat 312 kusů 4
115 kůzlat.

Místní. Ve velkostatku p. Ornsta ve Správ
člcích vypukl dne 15. t. m. o 9. hod. oheň. Byly
nopáleny šaty na dvon ruských zajatcích a jedné
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stodoly; byla docela ohrožena i vila p. Ornsta.
Zaičeno 40 centů bramborů, 20 prasátek, mmož
stvi slámy a j. v>-Příčína požáru dosud řádně vy
jetřena nenl. Praví se, že jeden polský uprchlík
při zapalování doutníku si počínal neopatrňě. —

Pardubice. Sdružené katolické spolky osla
vit narozeniny a jmeniny Jejího Veličenstva cí
sařovny a královny Zity účastí s praporem n
slavných službách Božích v oba dny, blahopřáním
as c. k. hejtmanství, věnováním čistého výnosu
divadelní hry »Chytrý Jakubs ze- dne 29. dubna
per 452.50 K na sirotky padlých vojínů a zvláštní
schůzí, v uíž předseda ocenil význam života 4
činnosti naší m'lované císařovny a královny.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

$65650000055055000555000

Různé zprávy.
Jam Skýpala Y. Člen výboru katolického spol

ku českého rolnicrva na Moravě Jan Skýnala.
bývalý starosta obce Lhoty Choryňské u Valaš.
Meziříčí. člen vývoru relnické záložny a'okresní
hospodářské jednoty, | delegát zemědělské rady
pro markrabství moravské, zemřel dne 1. května.
V Choryni za velké účasti celého okolí pocho
ván. | Jan Skýpala byl ve všech institucích, v
aichž pracoval. osobností velmi známou a u rol
niciva váženou. Odešel osvědčený pracovník rol
dictva. Přes 10 let byl starostou rodné obce a
-Hidil ji tak, že v ohledu správním i hospodářském
byla vyhlášena za první obec v okresu. Ve vý
baru rolnického spolku byl neunavným pracov
nikem a rádcem. Zemřel následkem poranění, jež
utrpěl na Zelený čtvrtek, když jel do Hranic ro
nový kočár. V Hustopečích n. B. zahnulí mu koně
do hřebčinské stanice a Skýpala je chtěl stáhnout
opratěmi. Jedna oprať se přetrhla á vůz náhle sjel
ma -zeď, kde přimáčki mu nohu a nad kotníkem
rozdrtil. Odvezen byl do nemocnice v Hranicích.
Do tří neděl zemřel, zaopatřen sv. svátoštmi. -
Čestná mu budiž pamět!

, Třistatctápamátka serii bí. Jana Sarkandra.
rkandrlaský jubilejní výbor Matice'iSvatoho

týnské konal svou poradu v Přerově. Předseda
obošt Stojan sděhl, že nejdp. kardinál ze Skr

benských s radostí a živým zájmem dílu tomuto
chce býti nápomocen a že si přeje, by nejen Mo
rava a Slezsko, ale i Čechy k spolupráci byly po
zvány. Potěšitelným zjevem je, že mimo Matici
Svatobostýnskou také Společnost sv. Cyr. a Met.,
Kiza kněží, a zvláště laškové odborníci nabízejí
své síly a vědomosti, přispět k literární ašlavě
jubilea. — Výbor se usnest vyhledávat a pokud
možno i skupovat různé památky po bL Sarkan
droví, Spisy n něm jednající. obrázky a pod. věci.
a založil v Olomouci sarkandrinské museum. Mož
no jistě doufati, že znalci starožimostí a zvláště
kněžstvo budou rádií v této věci napomáhat a u
pozarní, kde jaká památka na bl. Jana by se dala
nalézti. Výbor naváže styky <e všemi dějezpyt
nými korporacemi naší vlasti, by se mohlo o bl.
Janu vydat časem dílo monumentální, kritické.

Výstava prací nevidomých v útulně slepých
divek v Praze III., Kampa 33, otevřena ve dnech
svatojánských. Vstup volný.

Rychlé přizpásobemí. Jsou známky, podle kte
rých lze odhadnout! sflu v životě národním. jako
ve fysikálním. | »Chce-li národ vědět, na jakém
stupní moci se nachází, nechť si všimne, jak se
k jeho myšlence chovají jeho — 2židé«, uvažuje
polský list o poměrech v dnešní Polsce. »Třeba
si jen připomenout, jaké články se četly v různa
jazyčném židovském tisku ode dne proklamace
ze dne 5. tistopadu«, píše krakovský »Glos Naro
du«. »Kdybvchom ten krátký půl. roku byli pře
spali a vzali dnes do ruky spoustu potištěného pa
piru o boměrn židovského světa k našemu pol
skému, poznali bychory dostatečně, že se Polsko
opravdu stává znovu — mocí. Táž židovská Var
Sava, jež před osm! ještě lety vnutila polskému
lidu svého poslance do dumy, táž nepolská Var
dava oznamuje dnes uctivě, že se podrobuje zá
mém polského státu. Totéž mezinárodné židov
stvo, jež včera ještě sí troufalo hrozit polské nu
totě hroznými projevy svého hněvu, spěchá dnes
Drojevovat svoji přátelskou oddanost z mrtvých
vstalé polské Moci. Čteš a nevěříš očíml« — Kra
kovský list zjišťuje, Že s projevy svými si po

|bod nt,

půrci asimilace. A z dálky slyšet i ohlasy sboru

kud s patra a milostivě, však přece jen sympati
cky se vpravuje do »nové orientace«. Tak v ber

»Starý sen vyvstalé znovu .z poroby Polsky stal
se skutečností a bílý orel se vznáší k novému le

dající ideu rytířského vždy a velkodušného pal

umět tak«, zavírá +Olos Narodu«, »že Polsko do

své chování novým změněným poměrůnm.«

Chcete-li prodati svoji registrovací (zá
znamnou) pokladnu, nabídněte ji přímo io
várně, Uvarujete se tím škod a nepříjermností,
Národní společnost registrovacích pokladen
s 0. r. Vídeň VÍL. Siebensterngasse 31.

udu dh obaobačb da obaobeca

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. parameníů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíee uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cennfky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní efly na
venkově, čímž levnější ceny až o. 299,

než všude jinde.
Juběl. 100let, trvání a 40let. vlastní činností.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

VYVTFTTTTY

wsoru do nejbohatší sklomalby figurální,
hotoví pravou ou mosaiku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. s nejšírším zaručením umělec

kého a odborně dokonalého provedení,
Rozpočty ochotně a zdarma.

©Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou 8e do truhlářského

ursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimáK. V. Skuherský, HradecKrálové.

Paramenta.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod |
všeců kostelních paramentů,|

spolk. praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

Veledůstožjnémuduchovenstvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučili
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monsirance,
kalichy, cibáře, nádobky,
aténky, pacifikály, svícny,
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujíci. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotovépředměty nob výkresy
zasílá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých zlatých u stříbrných klenotů, jako:
řetězů, madonek, kříšků, prstýnku, náramků atd.
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě,
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANEK,
pasíř a ciseleur

Praha I.-979, ol. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec o. k.zemského trestního soudu.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
odborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zasílá seona ukázku.

Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílá na požádánívždy dile roční
salsony kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i oizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.



POJIŠTĚNÍ
VÁLEČNÉ PŮJČKY

U c. k. ŘáK. Voj.
VDOVSKÉHO A SIROTČÍHO FONDU.

EXPOSITURA V HRADCI KRÁLOVÉ.
TELEFON Č. 147.

vyv
hÁ4v

Pojištění válečné půjčky poskytuje následující obzvláštní výhody:

1. Možnost upsání válečné půjčky proti zcela nepatrným splátkám.

2. Zaopatření příslušníků rodiny pojištěním, jež od prvého oka
mžiku má plnou platnost pro případ úmrtí a bez jakékoliv premiové
přirážky se též pro případúmrtí v boji vztahuje. Žádná lékařská
prohlídka! |

3. Plný úrokový výnos z upsané válečné půjčky.
4, Absolutní vyloučení propadnutí zaplacených splátek, třeba by

bylo zapraveno jen několik měsíčních neb týdenních splátek.

Pojištění válečné půjčky jest nejdokonalejší spojení
úplně jistého a vysoce zúročeného uložení úspor $roz

- sáhlým zajištěním rodiny.

Kdo chce splnité své povinnosti vůčivlastí, při toi však
i své úspory dobře a jistě uložiti a o své milé še po

. starati, teň použije pojištění válečné půjčky.

Informace a tiskopisy požadujte

u expositury c.k. rák. voj. vdovského a sirotčího fondu
v Hradci Králové č. 41, „u Špalká“.



© Ansertypočítají selevně,
| „Obnova“vycházív pátek vv poledne.i Roč. XXII

: na čtvrt roku 3 K.

Číslo 21. Předplatné: na půl roku 6 K.

51, daněprostá umořitelná půjčka státní,
a 5] daněprosté státní pokladní poukázky,

splatné plnou jmenovitou hodnotou dne 1. května 1927.

Daněprostá 5',', umořitelná státní půjčka vydána budev kusech po 50:—, 100-—, 200-—, 1.000.—,
2.000-—, 10-000-— a 20-000 K, opatřena pololetními kupony, splatnými 1. dubna a 1. října (kusy po
K 50-— pouze 1. dubna), rozdělena v serie po K 5,000.000-— a počínaje rokem 1923 každoročně

slosováním umořována. ©

Daněprosté 5'i,|, státní pokladní poukázky budou vydány v kusech po 1.000-—, 5.000-—, 10.000—
a 50.000-— K, opatřeny pololetními kupony, splatnými vždy I. května a 1. listopadu azaplaceny nej

později dne 1. května 1927 plnou jmenovitou hodnotou.
Úroky obou kategorií šesté rakouské válečné půjčky požívají osvobození od daně důchodkové.

Upisovací kurs
5"", umořitelné státní půjčky- . - - . . . K 9250,

resp. s "*, náhradou upisovatelskou . . . K92—,
5",", státních pokladních poukázek —. . . . . K 94m,

resp. € ',', nánradou upisovatelskou . . . KR9350,
mimo to dlužno složiti 6",%, úrok z upsané jmenovité hodnoty od 1. května 1917.

Na upisovaci hodnotu složitijest:
10", jmenovitéhodnotygpři přihlášce, 720",jmenovitéhodnotyO 7. srpna,
20% © » de 7.června, 2 „A0 7. záři,

a zbytekele 7. října 1917.

Šestá rakouská válečná půjčka požívá v ohledu lombardu u Rakousko-uherské banky těchže výhod,
jaké přiznány byly svého času prvým pěti emissím, t.j. pevné 5, lombardní sazby úrokové až do

31. prosince 1917.
Upisovánízapočne dne 10. května 1917 a skončl v rátek dne 8. června 1917

o 12. bodině v poledne.

Veškerá bližší vysvětlení ochotně podají a příslušný prospekt na požádání milerádi zašlou:

Agrární záložna, Spořitelna Králohradecká,
Česká banka, filiálka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav,

jednota, Živnostenská banka, filiálka,
Okresní hospodářská záložna,

vesměs v Hradci Králové.



"GK mistodžitelsképrosidim |
v království Českém,

Jeho císařské a královské Apešťtol
ské Veličenstvo rášil zaslati c. k. mi
mistru financí Dru. ze Spitzmiillerů ná
sledující telegram:
- »Vzal jsem ma vědomi Vaši zprávu
o přípravách pro šestou válečnou půj
čku. Vzpomímaje vděčně mimořádných
výkonů všech vrstev majetkových pří
dosavadních válečných půjčkách, vyslo
vuji ečekávání, že rakouský kapitál a
velký kruh střádalů složí v mymějším,
pro šťastné skončení války zvlášť dů
ležitém období, opětně plmě cennou
zkoušku maší nezlomné finanční síly
a nepoddajné rozhodnosti.

Já sám upisuji 12 milionů za šestou
válečnou půjčku.

KARELv. <
To uvádím ve všeobecnou známost.

(V PRAZE, dne 11. května 1917.
(C. k. místodržitel:

Max brabě Coudenhové.
===

Práběh války.
Na Seči. Desátá bitva na řece Soči trvá

už přes týden. Italové útočili na několika
místech: v záhybu fronty, jehož střed tvoří
Kostanjevica; dále se bojovalo o vrchy
Monte Gabriele a Monte Santo, které ovlá
dají město Gorici; jiné boje byly u Plavy
a ještě severněji u Avče, kde šlo Italům
© přechod Soči. Jediným italským úspě
chem jest rozšíření předmostního posta
'vení u Plavy, jež činí sotva 2 km. Jinak
vojerakousko-uherské obhájily skvělesvých
postavení a zajaly přes 3000 nepřátel. Ten
tokráte užili Italové na některých místech
jiné taktiky, že totiž bez předcházející dělo
střelby útočili v masách. Uřední zpráva ze
dne 22. května ohlešuje, že nepřítel: byl

21. května nucen poskytnouti po sedmidenních bezvýsledných bojíchsvé pěchotě
klidu. --—Na horské planině krasské je
od poledne 23. května v proudu bitva
pěchoty.

Na západě dělostřelecké boje a útoky
pěchoty odehrávají se na různých místech
se zdarem střídavým.

Na východním bojišti jest situace ne
změněna. Tu a tam zabouří střídavě dělo
střelba a zase ticho. Z posledních projevů
vlády i jednotlivých vůdeů dnešního Ruska
jest cítiti odhodlání k pokračování ve válce,
jenže ke skutkům za dnešních poměrů ne
zdá se doba blízkou. — Poměry v ruské
armádě osvětluje nejlépe žádost vrchních
velitelů za propuštěnou, kterou však nový
ministr vojenství Kerenskij nepřijal. Zbě
hům pak připomíná ministr, aby se do
označené doby vrátili k armádě.

O míru. K socialistické konferenci ve
Štokholmě jako zástupcové Rakouska při
byli Ellenbogen, Seitz, Hueber, Renner a

artmann. Porady začaly 21. května —
Nový ruský ministr zahraniční Tereščenko
sdělil tisku ruskému, že program jeho je
krátký: Totiž co možno nejrychlejší obnova
všeobecného míru, míru, jenž ani nemá
za cíl ovládnouti jiné národy, ani násilně
zabrati cizí území, míru bez annexí a od
škodnění, jenž se zakládá na sebeurčova
cím právu národů, míru, jehož se dosahuje
v těsném nerozlučitelném spojení demo
kracií dohody.

Na moři Jaderském v úžině Otrantské
(mezi Italií a Balkánem) došlo k boji mezi
loďstvem rakouským a nepřátelským. Boj
rozšířil se až k pobřeží albánskému, takže
baterie z Drače mohly zasáhnouti do boje.
Jedna loď auglická potopena. Přesila ne
přátelská byla trojnásobná, Císař Karel

proto telegrafiokypoděkoval admirála Nje
govanovi.

Dokažte,
že my, kteří jsme doma zůstali, svým
bratřím a synům v poli se všemi silami
chceme pomoci, aby čestný konec války

byl přivoděn!

Dokažte,
še máme dosti peněz i síly, abychom od

vrátili zamýšlené naše zničení!

Dokažte,
že nedáme si ze svých dobrých práv ni
čeho urvati a že vytevati můžeme v boji,
když je naší čestnou vůlí pro mír opo

vrhováno! *

válodnon půjčkuí
Politický

"Novíčeští pairové. Potvrzuje se
radostná zpráva, že Jeho Excel.
nejdp.biskupuDr Josefu Doubra
vovi se dostalo od Jeho Veličen
stva nové významné pocty. Jeho
Biskupská Milost jmenován čle
nem panské sněmovny. Dopanské
sněmovny povoláno bylo celkem 55 osob.
Mezi nimi jest Čechů 7: mimo nejdp.
královéhradeckého biskupa ministr m. sl.
dr. Josef Fořt, průmyslník v Kromě
říži Vojtěch Kulp z Trolčova, velkostatkář
a průmyslník dr. Lad. Radimský z Kolína,
předseda zemské správní komise v krá
Jovství Českém Vojtěch hr. Sohěnborn,
profesor české techniky v Praze Vojtěeh
Velflík, president české akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a
umění v Praze dr. K. Vrba.

Slyšení m císaře. Za příčinou zahájení
říšské rady, k němuž dojde dne 30. května,
povolal císař na odpoledne 21. května zá
stupce parlamentních stran poslanecké eně
movny k sobě do svého letního sídla la
xenburského. Za Český avaz se dostavili

Pro obnovu ústavnosti v království
Českém. Svaz českých měst důrazně po
ukazuje na to, že pouhou obnovou činno
sti říšské rady byl by parlamentism u nás
obnoven pouze neúplně, ježto přece sněm
království Českého jest zákonodárným či
nitelem souřadným a rovnocenným říšské
radě a jeho nerušená a plodná činnost
zákonodárná i správní jest stejně nepostrá
datelnou jako činnost říšské rady. Žádá
proto Svaz všecky zodpovědné činitele, aby
co nejdůrazněji působili, by též na sněmě
a v zemské správě království Českého co
nejdříve obnoveny byly ústavní a zákonné
poměry.
— Ministr zahraniční hr. Czernin vrátil
se do Vídně po dvoudenních poradách
8 německým říšským kancléřem, a po
návštěvě na frontě západní.

Ministerstvo sociální péče. V mini
steratvu rakouském připravuje 86 nový
odbor, jemuž budou přikázány některé zá
ležitosti, které dosud obstarávalo minister
stvo vnitra, obchodu a veřejných prácí.

Klub zemských a říšských poslanců
stran katolické národní a křesťansko
sociální a předsednictva těehto stran ko
naly poradu v Brně v úterý 22. května
1917 za předsednictví posl. dra.Hrubana.
Po referátech předsedajícího dra. Hrubana,
přísedícího zemského výboru msgra. Šrám

ka a posl Šamalíka p y politické
a četné hospodářské otázky. V rozhovoru
0 těchto záležitostech uvedeny byly četné
důvody, svědčící o vážné nespokojenosti
s nynějším systémem. Usneseno tlumočiti
toto smýšlení na povolaných místech. Po
rada trvala od půl 9. hod. ráno do 11. hod.
dopol.

Krise v Uhrách. Hr. Tisza za svého
slyšení u císaře 21. května podal žádost
za propuštění a s ním celé jeho minister.
stvo. Setrvání nebo odstoupení vlády zá
visí na tom, jak panovník rozhodne o Tie
zově volební reformě. K pádu jeho ovšem
přispěl především boj jeho s oposicí a tím
neústupnost jeho k rozšíření volebního
práva. — Ze dne 23. května se oznamuje,
že mocnář nesobválil předloh vlády o vo
lebním právu, načež hr. Tisza podal žádost
za propuštění celého ministerstva, kterou
olsař přijal. Hr. Tisza pověřen zatím dalším
vedením běžných záležitostí.

Rozumná politika německá. Na sjezdu
německých důvěrníků v Praze dr. Lodg
mann snažil se uplatniti stanovisko, že
válka a změny -válkou vytvořené jsou
mocuější nešli Němci v Rakousku, kteří
rovněž tak jako vláda musí 6 novými po
měry počítati. A v »Bohemii« dr. Lodg
maan zdůrazňuje, že Němci musí se 38
bývati upravením svých vztahů ku všem
národům říše. V mnohojazyčném státu,
jako je Rakousko, nelze zjednati pořádek
jinak, než provedením zásady, že se všemi
súčastaěnými stejně má býti nakládáno.
Němei již dlouho nemají moci, aby tyto
otásky dle svého upravili, proto musí je
řešiti jako otázky práva, nikoliv moci.
Němci mají ovšem zájem o svoji národ
nost, ale musí býti ochotni, uznati stejný
zájem u ostatních národů a sjednati pro
všechny národy takové ústavní záruky,
aby pominula u nich obava před národ
nostním znásilněním.

Zrušení vyvlastňovacího zákona. Stát
ní vláda pruská vzhledem na politickou
situaci způsobenou válkou a projevem .spo

upustiti napříště od používání vyvlastňo
vání dle zákona z r. 1908 a tento zákonný
předpis také formálně zrušiti. Tak zrušen
pověstný paragraf, který zbavoval Poláky
v Prusku rovného práva občanského a půdu
jejich dával v čano vyvlastnění.

Nová ruská vláda. Prozatímní ruská
vláda a zvláště její rozhodnější členové
Gučkov, ministr války a Miljukov, ministr
zahraniční, byli pro své snahy a cíle (prvý
chtěje opět zjednati kázeň v armádě znač
ně otřesenou, druhý trvaje houževnatě na
splnění závazků, převzatých Ruskem vůči
spojencům) ustavičně bděle sledování radou
dělnickou a vojenskou. Tak odstoupili oba
ministři, Gučkov zvlášť po přesvědčení se
o poměrech vládnoucích v polní armádě.
Ministerstvo knížete Lvova vešlo tedy
v kompromis s radou dělníků a vojáků,
přetvořivší se v ministerstvo koaliční. Zpod
mínek knížete Lvova, které dal radě děl
níků a vojáků, vysvítá, Že se nový revo
luční kabinet vzdal cílů války zničující,
jakou chtějí vésti Anglie a Francie, a vstou
pil na půdu všeobeoného míru bez výbojů
a náhrad, ačkoliv se na druhé straně vyslo
vil proti separátnímu míru a pro věrnost
spojencům. Ministrem zahraničním stal se
cukrovarník a velkostatkář Tereščenko, mi
nistrem války Kerenský, socialista Skobelev
ministrem prací, 800. Černilov ministrem
orby, 800. Plechanov ministrem výživy.

Svatodušní.
Křesťan praví: >Duch sv. posvěcuje, 0

svěcuje a posiluje. Bez jeho pomoci marně
bychom usilovali o ctnost, d získání pevného
a jasného názoru světového; kdyby naše
vůle nebyla Duchem Sv. posilována, nesetr
vala by v dobru,kdyby duševynikalauče
ností sebe větší.. — ©Moderní racionalista.
však odpovídá: >Komu tyto zastaralé
předpoklady vštěpovati? |Světská osvěta
bere se vpřed majestátním odem, rozum
osvěcují přednášky a knihy výborně — a



, Telegramy: Agrobanka.

Oddělení posemkové.

Filiálka v Chrudimi.

zestě setrvati, Dlouholeté a přečasté zkuše

nula autorita předsudků, sebraných z říše
nadplirozena.<

Na to odpovídáme: Právě v posledních
letech přední representanti filosofického.ba
dání ohlašují veliký bankrot těch nesčetných
výprav, které se vydaly na lov vědeckého
názoru světového. A tak zahaleny těžkou
mitrou právě nejdůlečitější otázky lidského
pohtelení. A jiné odbory vědy? Osvítily sice
rozum, ale právě vůle- imteligentníchn davů
ktoni se stále k horšímu. V době epochálních
objevů -se zdá; jakoby odborníci předkládali
své výzkumy lidstvu hlavně proto, aby mělo
prostředky k vzájemnému vytrestání. Jme
nujte kterýkoli objev moderní, každého se
dá využitkovati ke škodě lidstva a laké se
tak děje až příš zhusta. A věda politická,
sociální, llospodářská? Nejučenější odborníci
mezi sebou se prudce sváří, každý iná pře
svědčení jiné. I ti, kteří po celá desítiletí sli
bovali shratření všeho lidstva, teď najednou
se ocítají sami mezi sebou v rozporech ide
ových a valná část těchto mlrotvorců docela
otevřeně projevuje proti sbratření odpor. A
zkušenosti 2 let minulých? Lidstvo jakoby
chtělo houfně dokazovati starou pravdu, že
pro praktické davové Činy z historie se ne
něíme ničemu. Kde by rozum mohl vésti, tam
naráží na neochotu vůle, která tíhne spíše k
příjemném než k prospěšnému. spíše k
sludkému jedu než k užitečným, ale bolest
ným operacím.

Kam by se byli poděli sv. apoštol:, kdyby
nebyli měli darů Ducha Sv.? Scházela jim
učenost, neznali dobře povahy a sklonů ná
rodů jiných, neměli času na podrobné prostu
dování situace sociální a kulturní. Prohlašo
vali za Pohočlověka Toho, který byl od úřa
dů popraven smrtí nejpotupnější, povzbuzo
vali k víře v nesnadná tajemství. Učení je
tich žádalo na pohanech velikých obětí, nu
tkalo k oblížným skutkům kajícím, bojovalo
proti účelně vyzbrojeným ilosofům, proti
obrovské přemoci fysické, A přes to utvrdili
prostí mužové základy té společnosti, která
ze všech vrganisací na světě se rozšířila nej
vice. Tato společnost nezměnila nikdy svých
stěželných zásad a přes to přečkala ne sta,
ale tisíce těch organisací. které veřejně pro
hlašovaly, že se vypravují na potření církve
a ke všemu své zásady přizpůsobily náladám
času. Ejhle rozdíl mezi dílem Ducha Sv. a
dílem lidského rozumu, lidské vůle! Na jedné
straně vítězný prapor Kristův, na druhé tro
sečníci, kteří sami začínají vyznávati jak
právě přílišné sebevědomí hnalo loď iejich do
vírů rcizhoubnějších.

A tak zkušenost zdůvodňuje výmluvně
starou pravdu slov biblických: ©>Utěšitel
Duch Svatý .. .. vás naučí všem věcem. —
Di:cha pravdy svět nemůže přijmouti. nebo
nevidí hn aniž ho zná, ale vyjej poznáte. A
skutečnost notvrzuje oprávněnost i těchto

vět Písma sv.: »Bláznivý lest každý člověk
s uměním svým. — Hospodin lapá moudré
v chytrosti jejích a radu zlých rozptyluje. —
Moudrost tohoto světa bláznovstvím lest u
Boha.« ..

Již jest nejvyšší čas ke skromnému sebe
poznání, k odložení přepjatého sebevědomí.
Nyní zmizí rychle i s tváře přemodernisova
ných kritiků pošklebný úsměv, klekneme-li
pokorně před Duchem Svatým, abychom vy
prosili posvěcení, osvícení a posílení duší
svých. Moudrost Boží září před očima. světa

ností její slávě daly bezděčně významnou
satisfakci,

Rozmanitosti.
Mistr Jaroslav Kocian koncertoval s ve

likým úspěchem v Záhřebě. — Na Balkáně,
v Rusku, ba i ve Francii jsou nyní zaměst
nány statisíce Číňanů zjednaných pro děli
cké práce ve prospěch čtyřdohody. — Nové
slabikáře zase nevyhovují. takže se připra
vuje opravené vydání. —-V Nov, Rousinově
na Moravě zemřel u věku 82 let vystoužilec
Š. Jelínek, který r. 1859bojoval preti Italům.
— Nad Strakonicemi a Blatnou strhla se dne
19. t. m. veliká bouře s krupobitím. Stromy
a obilí byly silně potlučeny. — Novýnu lekto
rem češtiny na vídeňské universitě stal se

vi, Marešovi, Hájkovi a Aloisi' Benešové
bude se konati před vojenským soudem v
polovině června, — V týdnu od 29. dubna do
5. května v Praze a předměstícůunar. dilo se
jen 43 chlapcův a 36 děvčátek; v téže době
zemřely 204osoby. —K časové promoci do
šlo v Praze dne 19, t. m. Ing. Eduard Schmidt
ze Smíchova byl prohlášen za doktora věd
technických a jeho choť Josefa Waldová
Schmidtová z Kladna-Arohlášena za doktora
veškerého lékařství, — Příští měsíc započne
VNitře velký proces pro zpronevěru tří
milionů proti ředitelství spořitelny ve Vel.
Topolčanech. Obžalování isou: gener. ředitel
Ad. Felsenburg, —jeha bratr J. Felsenburc.
dále Josef Lówbeer. Jos. Ehrenbraun a Ša
lom. Pollack. Bezcennými směnkami poško
zeno 30 ústavů, Všichni obžalovaní vedli roz
mařilý život; aby zakryli podvody, padětali
bilance. — Nařízeny nové rekvisice, Plzeň
skému okresu uloženo, aby odevzdal 10 pro
cent ponechaných zásob. totiž 33.365 kg o
bilí. — V diecési Česko-budějovické rozká
záno, aby faráři bez odkladu zaslali soupis
a věrmý popis zbývajících zvonů c. k. kon
servátorskému úřadu v Praze. — V okrese
meranském z 208 živností hostinských dosud
uzavřeno 145. — Dle zpráv švýcarských no

ských sběhů. Tedy italské nadšení válečné
patrně bylo málo lidové; co vydupali placení
agenti, sotva chtěly nejširší vrstvy lidu. —
Velice chytrá společnost byla odhalena před
zeměbraneckým| divisijním soudem vídeň
ském. Městský kancelářský ofc'ant A. Ka
ger prodával čtyřem haličským uprchlíkům
padělané domobranecké | legitimace, které
tito zase prodávali jiným polským uprchlí
kům. Ovšem legitimace šly čile na odbyt.
mnoho osob vyhnulo se vojenským přehlíd
kám. Kager odsouzen do žaláře na 2 roky.
Abraham Buchbinder a Fischl! Degen-Vogel
na 4 roky a Moric Gliick a Juda Bienenstach
na 2 roky. — Německé nakladatelství »In
sel- vydalo v »Rakouské knihovně« výběr z
prací Jar. Vrchlického, Ant. Sovy a Ot. Bře

září opět novým paprskem. V Lisaboně hla
dové davy vydrancovaly pekařské krámy;
podobné kravály se opakovaly na venkově.

a policie zjednalo klid. Ovšem v mladé té
republice opakuje se revoluce proti zednář
ské neobratné vládě aspoň dvakrát ročně. V
Portugalsku však !chybí též mnoho jiného.
takže mnoho továren bude nuceno zastaviti
práci. Bude to »vykoupení« v Rusku šťast

Akciovýkapitál 14 měllonůékorun. Vklady ina knížky= běžný účet= Centrála v Brně. — „u conejvýnedněí—Us sel be
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Oddělení pre zbeší.

nější? —- Proti rozmařilosti žen promluvil
rázně lidumilný a poputární biskup uherský
ze Stol. Bělehradu Ot. Prochaszka na valné
hromadě uher. ochranného spolku ženského.
Pravil, že nehospodárná žena ochuzuje zemi
a že jedině spořivostí a prostotou se vyrov
ná žena muži, který vykonává nyní dílo ob
rovské, — Pověstný bankovní ředitel Josef
Berger. který r. 1915byl odsouzen do těžké
ho žaláře pro zločin statisícových podvodů
na půltřetího roku, podal zmateční stížnost.
Ale ta byla zamítnuta. Elegantnímu podvod
níku dlouho se nechtěko nastoupiti trest. Přes
všecky kličky a pokusy o odklad byl koneč

na Pankráci. V poslední době ještě žádal za
císařskou milost, ale ta mu udělena nebyla.
— Osmiletá virtuoska Nada Auerová hrála
v Záhřebě s velikým úspěchem Mozartův
koncert. Už v této sezoně zázračných dětí
opravdu se blížíme k okamžiku, kdy se řek
ne o 30letém virtuosovi: »Že se ten člověk
nestydí ještě v tak pokročilém věku vystu
povat!« — Bývalý ruský car většinu času
tráví při psaní dějin války od té doby, kdy
převzal vrchní velení. — V Dubrovníku se
vysekává maso z mladých žraloků 1 kg po
2K mh. —Socialisté ve Finsku provádějí
hrůzovládu. Dělníci určují si sami mzdu, ale
dětají si, co jim libo; nechtějí míti žádných
představených. Nechtějí pracovati ani na
venkově, což může vésti k nejtěžší katastro
tě, Patrno, že těm velebeným uvědomělcům
nejsou vštípeny do hlavy ani nejzákladnější
pojmy o právu a povimosti. Flancem se ni
čeho nedobude a demagogií se zlepší poměry
jenom vychytralých vůdců.

Volební reforma.
Velice trpké zkušenosti napominají, aby

se hned nehledal zázračný lék na všecky
neduhy v oslnivých heslech, v jejichž sto
pách ihned následují skvělé, útěšné skutkv.
Sliby vyhlížejí velmi často jinak než reali
sace. | ten. kdo k širým masám jeví vřelou
přízeň, musí opatrně přemýšleti, aby podpo
rou proudů, které se nazývají lidovými, ne
posileval zájmy jednotlivců. korporací anebo
celých stran na — ujařmení lidové většiny.
Zkrátka jest potřebí o všech nových zjevech
soc'álních přemýšleti velice střízlivě, uvažo
vati všecky okolnosti. odhalovati všecka zá
ludná neheznečenství,

Poznali isme velmi mnoho před válkou za
těch sedm let všeobecného volebního prá
va. Demagogové, kteří před tím štvali po
dlouhá léta k radikálním vzmachům + zájmu
své popularitv, třásli se naposledy malomoc
ně v sítích. které byli sami upletli. I když
se přesvědčili jasně, že sliby jejich jsou ne
splnitelné, byli nucení hnáti se vpřed dále;
žáci totiž poháněli vyšlapanou cestou své u
čitele, stoupenci určité strany žádali i od
kandidátů podprůměrných kvalit skutky ob
rovité. Při volbách docházelo k neldivočej
ším přemetům; | rodily se k vůli záchraně
mandátů kompromisy tak nedůsledné, že by
byl každý stoupenec Riegrův a Palackého
spráskl rukama nad tou logikou. Zmatek byl
tak veliký. že leckde zvolen takový zástupce
volebního okresu, jejž si přála sotva třetina
vol'čstva. Užívalo se zbraní nevybíraných,
takže volební schůze a triky přinášely nikoH
uvědomění. ale zesurovění a zdravou lidovou
morálku ochromily na celou řadu let. T při

finanční zdatnost stran hlavní roli. Nejoběta



vější přítel lidu nezmohl ničeho, jestližeproti :
jeho dvěma — třem pomocnlkům vyrukoval:
protikandidát s šedesáti placenými, vyško-|
lenými řečníky, se záplavou tiskovin, se ši
roce založenou a nákladnou výzvědnou sta
nicí atd. Nyní již-i nejdemokratiétější politi
kové uznávají, že do říšské rady od r. 1907

málo schopných a velice zištných než v do
bě předchozí. Různé skandály rozčarováva
ly optimisty jako drsné údery hromu.

na to, aby zastoupení národů rakouských;
bylo v říšské radě důstojnější než před vál
kou. Již předem nutno pomýšleti na takovou
ostražitou reformu, aby poselstvo zvolené
bylo opravdu věrným obrazem vůle lidu, čili
aby strana mající sedm tisíc voličů se ne
chlubila dvěma poslanci, zatím co osmdesát
tisíc hlasů by nezískalo poslanc: ani jediné
ho. Lidové řady nesmějí sloužiti k otvírání
brány všeliké korupci. Jedna vášnivá voleb
ní kampaň nesmí převraceti bezohledně lo,
co po léta kvetlo a zrálo k opravdovému
prospěchu lidu. A co platí o volbách říšských,

zemských a za volby do obce a okresu.
S dosavadním volebním řádem do obcí

a Gkresů neissu spokojeny ani lidové živly
konservativní ani radikální, K nápravě dojíti
musí. Zatím neičileji agituje pro demokrati
ckou reformu v té příčině strana Soc. demo
kratická..Ale tu jest potřebí přesvědčivých
důkazů, že soc, dem. vůdcům cpravdu 6e€je
dné více o všeobecné zdemokratisování než
o výhradný zisk a rychlý | postup vlastní
strany. Kde se napovědělo, má se dopově
děti hned se vší důslednosti, aby scenerie a
gitace nebyla kusá, aby neprozrazovala ná
padných inezer. Mají-li se zdemokratisovati
volební řády do obcí a okresů. jest na př.
záhodno usilovati zároveň o pravé ziidovění
volebního řádu do Úrazové pojišťovny: vždyť
při dosavadních poměrech čeští pojištěnci a
zaměstnavatelé, tvořící zde obrovskou vět
čim, nemohou při volbách prosaditi ani vel
bu takového představenstva,v jehož složení
by se zrcadlila správně převaha členstva
české národnosti. Taková akce byla by nyní
pro dělnickou třídu bližší a měla bv výsle
dek praktičtěiší, rychlejší než řada resolucí,
žádaiících zlidovění samosprávy. Praktický
úspěch na jedné frontě by měl pak značný
vliv na zdar podobných akcí jiných.

živý zárern pro zabezpečení volného se
beurčení širých vrstev lidových by se také
dokázal skvěle kdyby se konečně přikražile
cd velkých slov k provedení skutečné tajno
sti volby. Vf se přece obecně, že svoboda
valičova bvla rásobně porušována právě
rrota, že agenti různých stran přísně dohlí
želi. které jméno na volebním lístku jest na
psáno. Často volič konservativní byl pozván
do kanceláře jedné strany, kde mu lístek vy
plněn a kolem jména učiněny husté škrty.
Před volbou agenti vybízeli, aby rukou dá
ním volič slíbil, že bude voliti jejich kandi
dáta. Váhal-li pak dostaviti se k volebnímu
osudí, již měl na krku ve svém bytě dva vv
slance, kteří lístek vyplnili a pak vedli »svo
bodnéhor občana řako zajatce, střežíce i ve
volební místnosti každé hnuti nevolníkovo.
Běhalo se z domu do domu, z chalupy do
chalupy, lístky zvláště lidí hmotně závislých
byly vůbec pod nejpřísnější kontrolou. Jest
liže se pokusil hlídaný občan vyraziti z tísni
vého kruhu, byl pak neomaleně pranýfován.
Zvláště zle se vedlo lidem hmotně závislým.
Byl-li takový nešťastník kupcem, hostin
ským, hokynářem. kočebrem. volalo se pak:
»Naši stoupenci vědí, jak se k němu zacho
vatile Proto politikové opravdu lidoví mají
co nejůsilněji starati se o to. aby volební
akt jednotlivcův byl co nejtajnější. Již před
válkou isme napsali. že by bylo nejlépe. aby
volič, opatřený leg'timací. byl před vlastním
volebním aktem oddělen od ostatního davu;
nechf se mu odevzdá ve zvláštní místnosti
volební lístek čistý. kam napíše teprve nvní
iméno kandidátovo. Ovšem i zde by bv'a no
třebí kontroly komise a nebylo by vvlouče
ne prozrazení. Ale tu by již nebeznečenství
bylo malé anebo by mohli valiči
hlasovací 'istky do stejných obálek. Valby
by se tax ovšem prodtoužily. ale občan bv

moňl voliti podlesvého přesvědtení oprav
. du. V této příčině však . k „Jjidé,kteří mlyví o svobodě n li ni
čeho. atrno, že politikanátlaku jim byla mi

lejší.
Mnoho se mluvilo a nyní znovu se mluví

nápadné, jak radikální živly
theorií a lyrickými povzdechy.

spokojily se
Zrovna tak

: kruzích frarcouzských a portugalských, po
kud -- bylo potřebí reklamy pro převraty.
Když dušlo k pronikavé změně, | najedno::
horlení usnulo a ženy tam čekají na hlaso

vhodnou a kdy silné legie kruhů konserva
tivních vyslovovaly s praktickým řešením
palčivé té otázky souhlas. Vědělo se totiž,
že převážná většina žen by odevzdávala
lístky ve prospěch kandidátů | konservativ

boje mírniti, připravovat půdu ke klidnému
soužití, k společenským kompromisům. | Jak
se to Modařípanovníku pod štítem | jedné
strany, těžko poradí i kouzelník. Kdyby na
př. španělský král okázale se ozdobit bílým
karatfiátem, vzbudil by mezi socialisty jen ú
stněv. Však laké sama soc. dem. >Arb. Zei
tang: poznamenává vtipně, že nového rii
munského | soudruha je nutno přijmouti za
člena s cpatrností. — Malomocný panovník
na rychlo demonstroval ve prospěch těch.
proti kterým se nedávno postavil se vši od
vahou; tak prozradil, že jeho síla se rovná
pavuč'ně, zmítané větrem. A takový muž ne
vzbuzuje důvěru u nikoho.

Dr. Bedřich Adler, který zavraždil dne 21.
října 1916 ve Vídni šesti ranami z revolveru
min. předsedu hr. Stiirgkha, byl odsouzen k

Naprosto si nemusil při sebehájení
stěžovati na nedostatek volného siova. Byla

otevřeně ke křesťanskému názoru světové
mu by byli měli v ženském voličstvu veli
kou posilu. Proto radikální tykadla se opa

trně stahovala do přítmí právě tehdy, kdymělo dojíti k činu:
Volební řád zajisté má se upraviti tak, aby

menšiny (někde velmi silné) neovly odsuzo
vány k věčnému mlčení. Mluvilo se mnolio

měla rozšířiti i ve prospěch ochrany menšin
v dílnách. které se zpěčují podříditi se ve
všem organisaci nejsilnější.

když ostře kritisoval poměry ve státě. Mlu
vil tak, jakoby si byl zaměnil sebeobranu
s Úřadem třitkého žalobce. 3lova Adlerova
nadlo bylo dovoleno ve všech listech bez
obniezení otiskovati, což jest interesantním
znamením doby, Vždyť víme, v jaké situaci
se ocitli politikové, novináři a jiní mluvší pa
trioričtí, kteří nesli břímě dne i horka, od
vážili-li se přičiniti některé kritické poznám
ky. Co tu bvlo denunciací a uervosního pá

Adler svým vystoupením také u

proti byrokratismu jest v celé Evropě nutný.
Ale průkopníci a agitátoři mají si počínati
důsledně a logicky, aby z vírů nynější těžké
doby vyšla vítězně demokratisace ve všem
opravdová a obecná.

cův a přátel, kteří se snažili dokazovati, že
není duševně normální; že jest jeho duch za

věta byla tak vtipně promyšlena, jakoby
mluvit vynikající vůdce strany v parlamentě
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Eskompt účtů a směnek.

Kulturní jiskry.
Z Xill. valné schůzo Matice CyrilOmetho

dějské. Za uplynutý rok vydány tři svazky
Paedagogické knihovny a další jsou v tisku.
Paedag. akademie na několika schůzích jed
nala o soustředění členstva našich spolků u
čitelských, profesorského a katechetského
ke společné práci v oboru křesťanského vy
chovatelství národního. Matice súčastnila se
koncentračních snah pro kulturně-literární
práce katolické; stala se zakládajícím členem
nové Společnosti sv. Cyrila a Metoděje v
Praze. — I za okolností výjimečně obtížných
vykazuje pokladna přebytek 9659.65 K. Hod
nota jmění matičního z 31. prosince 1916 jest
276.912.50 K. — Kalendáře byly letos zase
rozebrány. »>Vychov. listy< byly zdokonale
ny, časopis >Pán přichází« dobře obstál.

Herecký výstup poraženého krále. Poko
ření Rumuni nyní bouřlivě žádají, aby v je
jich státě došlo k radikálním proměnám dle
vzoru ruského. Král, který se loni připravo
val na zdvojnásobení své moci, přiznal způ
sobem velice výmluvýnm Svoji nynější ma
lomoc. Síčastnil se revotučního shromáždě
ní, ujal se tam také slova. Prohlásil, že ná
rod musí obdržeti dalekosáhlá práva. Při tom
za velikého jásotu shromážděných připjal si
socialistický odznak.

Sami uvážliví socialisté jistě divně se při
tom hereckém výkonu tvářili. Tázali .se,
proj s rudým odznakem nevyrukoval král
tehdy, kdy právě socialisté — demonstrovali
proti válce a proč s rozsáhlým udělením práv
rumanskému lidu panovník v klidnější době
nespěchal. Král zajisté také ví. že rudý od
znak neznamená jenom výkřik pr změnách
sociálních. ale že jest také heslem i radikál
ních snah kulturních a jiných. Jak s těmito
snahami bude souhlasit rumunské obyvatel
stvo, které velikou většinou náleži stavu ze
mědělskému. jest vážná otázka. Král má býti
nad *tranami, jeho povinností je starati se 0
všecky občany, hroty třídního a kulturního

bylo vzhledem k osobním zásadám důsled
nější než jiných radikálů. Tedy pověsti 0
choromyslnosti a zbrklých jeho ©úsudcích
byly zcela klamné. Krvavá logika revoluč
ních dogmat nalezla v Adlerovi nositele. krá
čejícího vpřed rovnou linií bez vychytralých
kompromisů, bez sofistických výmlav. Adler
nechtěl svalovati výsledky své žinnosti z4
lidně na jiné, nenastrkovař k černému činu
ruku cizí, ruku člověka bezvýznamného. aby
sledoval výslednici poťouchle za kulisami.
Provedl čin osobně a mět tedy aspoň právo

bojetné hry, která v Evropě právě nyní slaví
veliké orgie. Na druhé straně státníci se pře
svědčili zřetelně, kam zavádějí jistá modern,
dozmata. Kde jest situace zcela jasná, tarn
se také dle toho musí říditi akce těch, kteří

áji pokojné občany proti fysickému násilí.
Censura. Mezi přední povinnosti říšské

delegace rozhodně bude náležeti snaha po
jasné úpravě censury. Nejsme dětmi, aby
chom nevěděli, že mnoho z toho, co tištěno
v mnfru,v zájmu prospěšného výsledku války
jest potřebí potlačiti. Ale jest potřebí míti
plné jasno jak v zájmu novinářstva tak cen
sorů samých. Co bylo dovoleno otiskovati
v listě jednom, zapovídalo se v listě druhém.
Úvahy psané ve prospěch státního zřízení
byly seškrtávány často pro některé méně o
portunní slovo; často nebylo dovoleno vy
sloviti protiklad aby znělo vyvrácení anar
chistických hesel tím přesvědčivěji. Zkrátka
přesvědéivému výkladu o povinnostech ob
čana v imnonarchiiv době válečné byla pod
vazována křídla. Nyní konečně trousí se
zvěst, že orgánům tiskové censury dodán
výnos, aby politická censura slevila na své
přísnosti. Tedy konečně lepší časy pro mo
viny? Vždyť již dlouho čteme v rakouských
listech zprávy nepřátelských vojenských ští

Doufáme tedy pevně. že rakouští | občané.
kteří v zájmu společné věci státní tolik obětí
přinášejí, také si budou moci v tisku promiu
viti svobodněji.

Tažbv německých nacionálů nedovedly sť
zmírniti ani světovými událostmř posledních dvou
měsíců. které tak mocně hřímají do duše každého
Sovinisly. Jestliže se tito lidé prohlašují za vý
květ rakušanstvf. mají přece svými skutky doki
zovati přesvědčivě, jak jim“ záleží na ztmelení
všech živlů udržujících tuto říši: majf praktick'!
akcí poučovati, jak lze ze všech náradů raket
ských něvořiti jednu rodinu, jejíž člen-vé v >“



citu rovnoprávnosti by k sobě přilnul? opravdo
vou láskou. Spravedlnost jest nejvydatnějším pro
"středkerí k utvrzení síly říše, Jest nejl ezpečnější
hradbou proti útokům zevnějším. Němci se dobře
přesvědčili, že várodnostní mír ve státě naprosto
se nepodporuje umělkovaným spřádáním nádprá
ví jednoho národa. Vědí, že neněmečtí národové

realisovati pověstné »předpoklady< —- a že tedy
takový pokus naprosto by neznamenal »zavádění
definitivního pořádku«. Slované přece také maji
mozek a oči, aby srovnávali a —- aby chlěli to,
co se mná dcpřáti jiným.

Ale vrtošivost jistých kruhů přechází v ho
režnou nervositu Na sjezdu německých důvěrní

"ků z Čech, svolaným do Prahy německým »Volks

„ratem«, přijata resohuce, v níž se projevuje 102
trpčení, »že očekávaná a chystaná ovatření pro
zajištění státního pořádku a práva sevcurčení ně

meckého lidu v Čechách byla odsunuia. Důvěrní
ci německého lidu v Čehách neisoa ochotni své

požadavky. stanovené v zájmu státu. vydati v

bare a žádají proto od vlády okamžité provede. Od svých poslanců očekávám bezohledný
postup.«

Tážeme se, kdo vlastně kdy překážei a pře
káži sebehurčení německého lidu v Čechách.
Chce-li čéský lid. tvořicí v této zenu většinu, a
spoň zde rovná práva s Němci, pak zaiisté nikoho
neutiskuje. | Žáčáme-li, aby v tomto království
veié legie českých dětí v krajích smíšených byly
vyučovany řečí mateřskou, pak to lest jen ve Pro
spěch státu. ©Protestujeme-li proti »uzavřenému
úzamí«, kde jsou silné menšiny české, pak jenom
hájíme práva přirozená a spolu nřiznáváme, že
ani menšinám německým nemá, býti ubližováno.

Oktrojírka navrhovaná Tittovými stoupenci na
prosto není v zájmutéto říše: vžidy" přece kaž
dý vidí. že má toliko prospěti jednomu národu na
úkor jiných. A došlo-li k důraznému
aktroje v čase těžkého zápolení a v době obtíž
ných poměrů aprovisačních, pak každý rozumný

ním nadšení pro společnou věc říše podporovati
nemůže. Vžáv“ každý lehce uhodne, jak by si
Tittova falanx počínala. až by se naopak měla
podříditi kterékoli státní řeči neněmccké. Strana,
které jest milejší vynucené národnostrí nadpráví
než přirozený. vývoj konstituční, nepracuje pro
nokrok a občanskou volnost. nedovede si získati
přízně. mužů opravdu osvícených a demokrati
ckých. Taková strana chce rozvoj národů zvrá
ti 4 obnoviti nesnesitelné poměry, jaké panovaly
před stole'ín. Na výlevy nedělního sjezdu něme
ckých důvěrníků odpovídáme, že čeští zástupci
budou na základně práva komati svorně bdělou
stráž. Dobře praví sám německý poslanec dr. ši.
Ladgmann. že Němo: musejí řešiti ntázky národ
nostní nikoli jako záležitosti moci, ale jako věci
práva. Německá poltika musí se státi demokrati
čtější: po válce bude nutno vyřiditi naléhavé 2
tázky hospodářské a již proto bude potřebí klidu a
pořádku uvnitř.

Polární Eskymáci. Proslulý dánský badatel
polárních krajů Rasmussen loni učinil výpravu k
nejsevernějším obyvatelům světa, k eskymácké
mu kmení, který byl do nedávna Evropanům ne
znám. Muž, který obcovat mnoho s Eskymáky
jižněji sídlícimi a který se stranv matčiny sám
jest Eskymákem, zařisté byt nejpovolanšjším ce

něji -- v okolf Kap-Yorku kolem zátoky Melvil
lovy. J. V. Želízko v »Nár. Listech- dále sděln
je. že z v letech 1903—1904 učený Ras
musson „trávil s několika druhy u těchto dobro
srdešných obyvatelů krajů ledových. Na jaře r.
1405 výprava po dlouhé cestě uviděla saně taže
né psy. které řídil mažík oděný kožešinou. mající
bílé medvědí kalhoty. V saních seděla žena v
kožichu z modré lišky a vysokou kápí na hlavě.
Mužík uvítal cestovatele velice vřele a doprová
zel je dále k rodinám soukmenovců, které vítaly
hosty s velikém jásotem. | Tita Eskymáci měli
masa nadbytek a hostilt příchozí skvěle. Po nbě
dě Eskymáci rychle připravili sněhovo“ chýši
nro členy výpravy. Jejich nářečí I'šiln se jenom
venatrně nd toho. které Rasmussen znal.

Ve 3mithsundusetkal se badatels Eskymáky
vyšší postavy 7 jiného kmene, u nichž bvl indi
Ánský tvp vyjádřen zcela zřetelně. Jeden z ních
vvprávěl, že v dávných dobách bvli Cekymáci
velikém národem, jehož požet se stále zmenšuje.
Dle jeho názoru každý člověk se skládá z duše,
těla a jména. Duše jest nesmrtelná. nachází se
mimo člověka. ale následuje ho Jako stín. Ačkol;

však duše v. těle není, nelze je od sebe rozlou
čiti, pokud má člověk žíti. Když luše prchne, tělo
churaví a zemře. Po smrtž těla duše odlétá k ne
bi anebo k moři, kdež se sejde se svými předky

a kdež je dobře. Eskymák Majark z Kap-Yorku
prohlásil: »Duše jest to, co tebe činí krásným,
co tebe dělá člověkem. Oma jediná působí, že
chceš, že jednáš a že jsi čimným. Ona je to, co

tvůj život celý pobádá; proto tělo musí se zhrou
tit když je duše opustí.«
| Jméno. u Eskymáků tolik důležité, pojímáno
původně na způsob duše, k níž se pojt jisté zásoby
životní síly a dovednosti. Člověk, který byl po
jmenovár po zeinřelém, dědí také vlastnost: jmé
na. Pc smrti těla jméno vyhledá sobž obydlí v
těhotné ženě, načež s dítětem opět přichází na
svět. Obyčejní lidé nesmějí jinéno voliti. Proto

na«; pomocní duchové těchto farodéjů prý sdělí
jméno novorozeněte.

nadpřirozeném významu jména již vážné pociiy
bují. Však také jedna prostosrdeční Žena us
mussenovi si posteskla, že »ta mládež nevěři ni
čeho a nemá před ničím úcty, dokud je čilá a má
dosti k jidlu.«

Ďně Eskymáci při svých loveckých staro
stech nepočítají, necítí toho tito šťastlivci potře
by. Myšlenky Eskymákovy točí se ovšem hlavně
kolen lovu a jidla. Má mínění. že člověk může

stále jísti, chce viděti kolem seb: samé spokoje
né tváře a proto hostí každého: vždyť právě v
těch končinách jest lov tak znamenitý, že tam
panujc a panoval již dříve blahobyt — v tak ad

lehlém a mrazivém kraji! Při zmínce » křesťan

umělecký a lehce pochopitelný výtvor ma
lířův. Jim řečeno jest vše, co v těchto těž
kých dobách občanu v klidu zázemí bezpeč

ně pracujícímu a tvořícímu musí býti připo
mínáno. Jím na mysl přiváděno jest, Go musí
býti naší nejdůležitější válečnou, služební po
vinností .. . >Upisujte válečnou půjčku!l« . .
Tato hesla veliké doby řeší svým pojetím
velmi šťastně, vpravdě monumentální i v je
dnoduchosti své, uvedený plakát, jenž jest
dílem akad. malíře Fr. Bauera, reprodukova
ným dvorní tiskárnou A. Haase. Velký la
kát ten dojista všade, kde ho užijí pro účely
vlastenecké, přinese bezpežně úspěch žá
daný.

Katolická akce mírová pokračuje bez fan
fár ku předu — pokud vůbec katolictvu jest
volno veřejně v té důležité záležitosti vystu
povati. Něrecké katolické duchovenstvo za
hájilo mírové pokusy velkých linií a zřizuje
světový mírový svaz. Za členy svazu při

že ieho národ nevěři v jednoho Boha, zatu však

věcem a mají v moci osudy lidí. Je-li zásoba
síly, přidělená pro tuto zemi, spotřebována, člo
věk stářím a smrtf přechází do jiného Života. Za
říkávač Odark řekl, že o smrti ničeho neví, no

přeměně lidí ve zvířata. v jichž podobě hledá

dopomáhá pry jen amulet z různých látek, který
se těší veliké úctě, Řemeslo čarodějů a zařiká

stále.
Z těchto důležitých výzkumů jesi patrna sou

vislost, stejnorodost společnosti lidské.
známky, že pocházíme všichni z jedněch praro
dičů. Jako na rovníku tak na dálném severu za
městnávají duši tytéž otázky světového názoru.

věří v nesmrtelnost lidské duše zrovna tak jako
národové v jižní Asii. Věří v mocné duchy. Jest
liže jmenovaný rod nerozumí víře v jednoho Bo

tam jinak — pokud lepší představy se nezvrhly
v démonismus. Stopy Božího prazjevení naleznou
se i za polárním kruhem. Již také počíná skepti
cismus i bez výpomoci | evropských

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při kašdé příležitosti svůj vlastní podntk.

Za válečného ruchu.
»Pamatujte nás!t« — Těmito slovy. veli

kými červenými písmenami tištěnými tak,
obyv onaráz zaujala zrak ' mysl naši, volá k

nic: říse těžkou stráž konající náš vojín. Volá

umělecký plakát, který výstižnou a přec
zcela prostou symbolikou svému účelu nej
jistěř prospívá. Vhodně vypravený. !dově
vojatý plakát znázorňuje m'adého vojína ruč
nf granát vrhajícího a v té chvíli na nepří
tele útočícího... >Dopomoztenám k vítěz
nému míru tek volá obraz. který výrazně
vlastní ideu oiakátu zachycuje. Prostá polní

středí ladně snoubí se s výraznou hrou světla
i stínu, Tak skvěle presentuie nřakát krásný.

ckého. ale i biskupové zemí, které s Něme
před n'obilisací

ve vlastní zemi skvěle osvědě'li, jak si. ne
přejí krvavého zápolení s Rakouskem. Nyní
katolické duchovenstvo italské pracuje pro

»Corriere del
la Sera« kněze příkře kárá. Kardinál Ferrari
v promluvě k dětem, přistupujícím po. prvé
ke stolu Páně, vyslovil touhu :po brzkém mí
ru. Socialistický list »Avanti« konstatuje, Že
italské duchovenstvo nedalo se získati pro
válečnou Štvanici a že vlivem duchovenstva
talský venkov žádá mír.

Dolnorakouský katolický selský svaz 18.
května na své valné hromadě schválil reso
luci, v níž praví: »Jsouce si vědomi svaté po
vinnosti živiti lid, toužíme po dni míru, aby
chom zcela splnili své vznešené úkoly a spa
třujeme pouze v brzkém čestném a trvalém
míru možnost šťastné budoucnosti. Proto vy
zýváme též svale druhy v rovolání v nepřá
telských zemích, aby se zasadili svým vii
vem o to, aby jejich vládám. zaslepeným
ctižádosti a lačností po moci, byly konečně
ukázány správné cesty.«

Ovšem nejvydatnější humámní dílo v do
bě válečné mezi katolíky vykonal sám na
pež. Podal světlé důkazy, že jeho neutrafita
jest upřímná a nezištná a že jest jeho nej
vřelejším přáním, aby všichni válčící se po
rovnali spravedlivou smlouvou. Zlepšil osud
zajatcův a vymohl úlevy pro obsazené obla

popud Vatikánu. Velice energické práci Da
pežově se podařilo. že nemocní zajatci a ot
cové rodin byli převezení do Švýcar. Usilu
je o to, aby všichni otcové byli vráceni svým
rodinám. Iniciativa k výměně 'nvalidů, k za
stavení deportací a k zásobení Libanonu i
Syrie potravinami vyšla také z Vatikánu.
Papež postaral se o zmírnění osudu Arménů.
Takový muž jest zajisté povolaným prostřed
níkem míru.

Polní kněz. (Schváleno c. a k. váleč. tisk.

poměrně malý stav. jenž se ve válce musel velice
zvětšiti a to povoláním záložních duchovních.
takže každý pěší pluk, ba i též jediný prapor má
svého polního kuráta. Rozumí se, že většina Jest
jich řím.-katol., avšak I o ostatní náboženská vy

polní duchovenstvo mnoho ztrát. jednak onemoc
něním neb zraněním a smrtí, jednak zajetím. Než
dík rychlé organisact ústředních vojenských úřa
dů se podařilo nejen vzniklé mezery vyplniti, ný
brž i utvořiti potřebné zálohy, takže doplnění vo
jenského duchovenstva všech vyznání se poměr
ně hladce provedlo a dosud provádí. ©Vědamí
svého obětavého a vznešeného povolání vytvo
Bili činné voj. duchovní — většinou Jako správco
vé polní duchovní správy — mnoho prosněšnéhr.
takže hlavně jejich vlivem mohla se i rozvimout:
úspěšná činnost vojenských duchovních. převza
téch ze zálohy. Duch. správa u pluku (praporu)
vztahuje se ra bojující vojíny, ať iiž při útoku
nebo v nejpřednějších postaveních 1 zákopech,
anebo na obvazištích a v záloze. Často jako bo
julící důstojník. stojící v bitevním šiku. půso

bf nolní duchovní ny ducha vojhů v reltšžšíců
Jeho okamžicích. přispívale tak svém zrůsobem
a dle sil svých k celkovému výsledku nři: zdo
lánf nepřítele. Též ve válce nehybné vyvinnjí
polní duchovní nemenší čílou finnost jako při po



hybech! A lím též válka déle trvu, tun nutnější
jest nábožersko-mravní výchova baiavníků, kte
rá často Lvvaka zneuznávána tak mnoha člniteli.
Nikoli hmota. ani ne nejmodernější válečná tech
nika, nýbrž duch konečně vítězí! Nynější světo

dechem nastouchárno. — Karel Kolísek, ©. a m.
pel. vrch. kurát u arm. vrch. velitelství.

Nová úprava opatřování snímků z vojenského

bý didský živatní názor! To jest mi z vlastní zku
šenosti z ironty potvrdit že tam mnoho vojínů
zažívá obrod duchovní a mravní! Jaký rocit pav
blahého | z4destučinění | prochvívá duší polního
kněze, když vidí, že i neznabozi, ktcří doma ani
o kostel rezavadili a z náboženství a kněží si jen
posměch ironii, sami doznávají jak zase se k
Bohu
měkčují svoje kdysi zatvrzelé srdec. Ó jaké šťast
né okamžiky pro srdce kněze v polit Jak piesá
jcho duše při mči sv. neb kázání, vidí-li hmatavé
vysledky své nebezpečí plné a cbtížné působnosti.
Ani děsný oheň nepřátelského dělostřelectva ani
nejprudší střelba pěchoty ani divý útok nesmí od
strašitl polního kněze oď své svaté povinnosti. A
kolik t6ž hrdinných kněží bylo raněno, kolik jizh
onzmocnělo, kolik jich též padlo za občí nepřátel
ské Fouli nebo naažkvým nemocem neb nad
hidským námahám! Tu sami na sobě zakoušejí
pravolvost oněch srv. kterým se již učili na £y
imnastu: »Sladko je umříti za vlastl« — Že čin

nost polních duchovních v nemecnicích Jest
též velice obětipinou a zárovaň | nebezpeč
nou, ale [ požehnanou, o tom netřeba se zmi
Řovati. Jako u přix) a v nem=cnicích je postará
no též o duchovní <orávu u vyšších velitelství.
jak horských brigá! nebo divísí neb armádních
velitelství 7 armád, vrch. veiitelství nebo u pře
mnohých formací za frontou, které mají též sa
mostatnou dachovní správu. Kde pak u těchto
posledních není duchovní správce, tu Pastoruje
druhý kurát dotyčné dřvise aneho kuráti od 52
nitních ústavů. které nejsou etablovány. Rozlič
nost jazyková, jakož i náboženská zvláště
u. malých | oddělení| působí mnohé| obtíža
zdárné pastoraci, které 'však bývají překonány
mistonářskou činností polních | duchovních.
Vedle duchovního úřadu a jako správcové matrik
mají voj. duchovní vynikající podíl na charitativ

starají se c ušlechtilou četbu nebo Jrky anebo
obstarávají sami korespondenci nemocných neb
raněných atd. Jako správcové voj. ftulen působí
též s velikým mravním úspěchem. Život polního
dachovního je plr obětt všech druhň, ale tato 0
bětavost a neohroženost, toto — někdy též tiché

-- hrdinsiví, zkrátka ona mnohostranná, požeh
naná činnost polního duchovenstva bývá též u

sařem a králem odměněna vyznamenáními. Ne
jen vojenský zásl. duchovní kříž »Pils meritis:
(Za zbožné zásluhy), nýbrž i jiná nejvyšší vy
znamenání zdobí jejich udatná prsa. Ovšem nej
skvěřejším vyznamenáním pro každého polního
duchovního jest ono břahé vědomí, že konal vždy

mí. Tento náčrtek nikterak nevyčerpává celé zů

dle pravdy poďin. Válečný archiv ve Vidní, kde
jsnu uschovány veškeré návrhy ra nejvyšší vy

jest pro budoucí zvěčnění přílomných váležných
událostí neobyčejně důležitoa nutno je soustře
diti, převzalo ministerstvo války povinnost pečo
vati v příčině té © opatření vhodného niateriálu.
K tomu účelu nařizujese následující: Osoby a
organisace, sídlící v obvodu vojenského velitel
ství, ze služebních zájmů fotografováním se za
bývající, zašletež od každého snímku. majícího
žádaný význam neb přicházejícího v úvahu pro
příští dějepisná pátrání, po dvou zdařilých -ko

žitosti při ministerstvu války ve Vídni I., Georg
Cochplatz No. 3. Amatéši. zasílejtež kopie svých
snímků, po případě díky neb filmy prostřednic
tvím přímo nadřízených velřtelstev témuž úřadu.
Kopie, desky i fflmy na projevené přání opět se
vrátí. Ti amatěři-fotografové, kteří prohlásí se
ochotnými své snámky k účelům vojenským pro
půjčíti. mohou nrostřednictvím nadřízených veli
telstev » vojenského zeměpisného ústavu ve VÍ
dni zakročit o dodání materiálu pro fotografová
ní za ceny platící pro objednávky tohoto ústavu.
Amatěři-lotografové, kteří své snímky časopisům

účelům uloží. Tiskové služební místo bude v zá

jmu docílení vhodného fotografického materiálu
při důležitých událostech vysllati celé skupiry

činrost takovýchto expedici ode všech armádních
velitelstev účinně podporována. Censura veške
rých fotografií a obrazů vojenského obsahu ná
leží od nynějška velHitelství tiskového stanu vá

ev ma anal

n
Cirkevní věstník. |

Cirhovní věstník dlecése královéhradecké. Vy
znamenání jsou při kanonické generální vísitaci

skut. k-ns. radou, Váck Dvořáček, vik. sekretář,
farář v Nížkově, os. děkanem. Jos. Machka, farář
vs Šlokách, vik. sekretářem a b. notářem, Fr. Ví
tek, děkan v Polné, b. notářem. Expositorium cana
nicale cbdrželi: A. Rohlík, farář v Krucemburku,
Josei Vinkler. farář ve Velké Losenici, Alfons
Hornek, farář v Přibyslavi, Jan Brani, farář ve
Ždír::. Ant. Máka, farář v Sopotech. Josci Je

Pr. Šebestík, kateoheta v Polné, Fr. Budinský,
kaplan v Nížkově, Václav Prokeš, koop. ve Šla
pánově, Jos. Papáček, koop. ve Štokách. — Or
dinariátní pochvalu: Václav Hav'ík. b. notář, fa
rář n. ©. v Polné, Jos. Polášek, farář ve Smrčné,
Josef Tosovský, farář ve Studenci, Jaroslav Bar
toš, farář v Borové, Jan Prokeš, farář v Něm.

tavé a požehnané čimnosti polního kněze. A kdvž
jedenkráte válečné dějiny odhalí všechny ony
zářné vzory pravé lásky k bližnímu, ony Vzory
psané i vlastní krví a malované živými barvami,
rak bude působnost polního kněze velepísní. ba
mohutnou symfonií zaznívající v nádherných akor

| DEP, ADRES6A: ALBIBANKA

cheta v Přibyslavi, Ed. Jarolímek, exposita ve
Stříteži. Frant. Skeřík, koop. v Losenici, Al. Je
fábek. kaplan v Pomé, Josef | Beneš, ka
plan v. Krncemburku. Ustanovení | jsou
návedující pinové: ©Josef | Kubík, | farář
Janově. za faráře do Opatova, | František
Houdek. | administrátor, za faráře v
chově Týnci, Václav | Flejberk, | koplan
Hněvčevsí a Josef Valenta, kazatel u Sv.

1Barbory v Kutné Hoře. povolání za korály k vi
(sku, Aug. Michálek, admán., za kaplana v Choci::.
' Josef Raier, kaplan v Chocni, za kaplansšdo Vys.

Mýta. Emil Jaroš za kaplana do Vys. Věgeli, Boh.

May. admin. ve Skále, za koop. do Hšřonic. —
V Pána zesnul Václav Kohout (V Vula). děkan
n. o. v Libáni, + 26. dubna (naroz. 18dň, vysv.
1871). — Uprázdnila se fara v Janově; patrca..
kníže Thurn-Taxis, od 1. května t. r.

Zprávy mísiní a zhraje. |
"Válečnépůjčky. Dika uzmání.Jeho Excelesce

p. c. k. mtotodržitele, Uplsováni obyvatelstva na
V. válečnou půjčku mělo jak v Čechách, tak i v
Zdeiším správním obvodě neobyčejně skvělý (
spěch. Úspěchu toho docíleno bylo v prvé řadě
tím, že provedena byla cílevědomá a stochabuji
cí žinnost, směřující k tomu, aby horlivě byto u
pisováno. Tím docíleno byt, že také any vrstvy
obyvatelstva, které dříve z nepochopedí výhod
mkládání úspor v cenných papírech méně upěšo
vání se sůčastňovaly, získány byty k horlivému
umsování. Jeho Excelence p. c. k. místodržitel
výnosem z 8. května 1917 č. 14.154uložil, aby
všem, kdož obzvláštních zásluh pli této Činnost:
propagační si získal, jeho jménem dít a uzzání
vysloveno bylo. O upisovám válečné "půičky zí
skali si v prvé řadě následující pp. členové 0
kresního agitačního výboru. záslan: Mořic Ali

„chálek, řed. buspad. škoby v Kuklenách, Bedřich
Král, c. k. iinanční rada, Alois Krčmář, c. k.-okr.
škol. inspektor, Th. dr. Prantišek Šulc, čestný ka
novník a profesor bohosloví, Karel Skuherský.
císařský rada, Karel Janda, ředitel spořitelny..
Josef Císař. ředitel záložny, Václav Jarkovský,
prokurista Živnostenské banky, JUDr. Ivan Rů
žička, prokurista Žáložního úvěrního ústavu. Ka
mil Nepasický. ředitel fiitálky Čes. banky, Srdín
ko, ředitel řiláiky Rak.-nherské banky, Bohumil
Vančura. ředite! okresního výboru v Nechanicich.
Robert Vykulil. užitel ve Svobodných Dvorech.
Také učitejstvo, důstojné duchovenstvo, pp. 0
becní starostové a ostatní pp. důvěrníci obětavou
a velice úspěšnou čimostí se vyznamenal. Rov
něž dlužno vzpomenomti veškerého mvěďomětého
obyvatelstva. které wfastenecky plně pocHopájíc:
své povinnosti vůči státu za vážné doby válečné,
ochotně v hojné n.fře upisovalo. Plné uznání a dík
za účelné crganisováni a řízení akce propagační.
Jimiž značnou rměrou dosaženo bylo tak skvělého.
úspěchu upisovacího, jehož se z povolaného mí
sta okresu králověhradeckého dostalo, bude za
jisté večkerým vořcinýmorgánůma obyvatelstvu
mocneu vzpruhou při npisování právě zahájené.
šesté válečné půjčky.

Právody v záležitostech aprovisačaích. Z na
řízení c. k. okresného hejtmanství v Hradci Krá
lové ze dne 18. května 1917 č. 23.698 vynlašuje se
tetu: Stává se vždy častěji, že ženy. jež před

+ něsti hodlají stížnosti a přání v záležitostech a
provisačních. shromažďují se ve svých bydlištící
a ubírají se v průvodech k okres. hejtmanství.
Tyto průvody jsou bezůčelné, neboť žádoucího ú

! spěchu možno právě tak dosíci, ovšem s věčo
I mím obecního úřadu, vysláním deputace, aniž by
| pořádán byl demonstrativní průvod. Menší depu
| tazenejvíce tříčlenné budou přilaty, jejich nřání

a stížnosti budou vyslechnuty a bude hleděno

—o

tlumočením k vyšším místům zjednati odpormoc.
Nent třeba teprv demonstrací, abv úřady dle své
povinnosti podnikaly vše, čeho jest třeba k od

TELEFON ČÍSLO 83

NEK 

X

VEŠKERÉ VKLADY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ - SLOŽNÍ

X



stranční nedystatků v známost uvedených. Proto
eadále průvody tyto, naprosto bezáčelné, trpětí
se nebndou. C. k. četnicívo obdrželn rozkaz je
rozpí lití. Pořagatelky průvodů, jakož i ty, kdož
neuposlechnou, čeká přísné potrestání soudní, po
případě policejnl. Deputace však, jež by vyslány
byly lidem demonstrativně shromážděným, nebu
dnu vůbec přijaty, aniž mohou splnění svých žá
dostí očekávati Obecenstvo se vyzývá, aby se

Purkmistrovský úřad král. věn. města Hradce
Králové. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Pra případ leteckého útoku. Hrozí-li letecký
útok neb pomine-li nebezpečí, budou dávána ná
sledující výstražná znamení: 1. Pohotovost: 3
rychle následující údery na zvon na BI věži,
opakující se po 2 mánnty s krátkými přestávkami.
2. Poplach: Neustávající údery na zvon po celé 3
minuty. 3. Nebezpečí minulo: Jeden úder na zvon,
který v delších přestávkách se opakuje pětkráte.
Kromě toho dávána budou vojenská znamení trou
benín a sice při poplachu zatroubením prvých
taktů vojenského signálu »Retraiter a při »Nebez
pečí pominulo« signálu »Tagwache«. -— C. k. okr.
hejtmanství v Hradce!Králové, dne 14 května 1917.
€. k. místodržitelský rada: Smutný v. r. — Toto
opatření se veřejně vyhlašuje. | Purkmistrovský
úřad král. věn. města Hradce Králové, dne 21.
května 1017. Starosta: Dr. Fr. Ulrich.

Dar. K uctění památky v Pánu zesnulé pí.
Marie Dostálové, vdovy po rolníku v Turově,
matky dp. Fr. Dostála, katechety měšťanské ško
Jy divčí v Hradci Králové, věnoval shor učitel
ský téže školy místo věnce příspěvek 10 K ve
prospěch. -okresní komise pro péči o mládež v
Hradci «drálové.

Kitly Červenková, vážná kenkurentka Pepy
Bartoně, představila se nám na koncertě pořáda
ném 16. května v městském divadle a dokázala,
že posudky o jejím umění nelbaly. Uchvátila jak
svojí dětsk-u prostotou, tak hrou, jež vynikala
přesrostí, čistotou, sllou. výrazu i jemností před
mesu (DvořákůvSlovanský tanec). I obtíže tech
nické 'Paganini: Koncert D dur) překonala hravě
% jistnu bravurou. poukazující na vyspělou vir
tmositu IZleté tmělkyně. Doprovod p. G. Rouba

pří písních, jež zapěli 3. Fr. Pácal s mar
antně vystupalícími známkami emeritního pěvce

a .sl. Bernardová, která zastoupiia očekávanou
priinadanu vinohradského divadla <l. Petanovu.
Bernardová není vůbec koncertní zpěvačkou, což,
nehledě k jejím řezavým a nemožným výškám,
eřejmo i z toho, že volba plsní až snad na arli
Micaely z Carmen byla pro koncert nevhodná.-C

Akademie pořádaná dne 20. t. m kandidát
kami ústavu ke vzdělání pěstounek (JÍ. rečník)
a hudební školou v penslonátě J. V. císaře a krále
Františka Josefa I. v Hradci Králové tvořila zí
věr slavností v Týdnu ochrany kojenců a došla
vzácné přízně i velké účastž P. T. hostí. S plným
zdarem předvedly slečny zmíněného ústavu své
zpěvy i reje. V klavirních číslech veskrz zdaři
tých vyvolává vždy obdiv hra sl. I.. Karlové.
Rovněž talentovaná sl K. Brtounová dává na
ději v dobrou pianistku. Výtěžek akademie byl
74 K0 h

Odkládá se koncert čes. kvarteta na den 15.
června. Zakoupené listky platt pro tenlo den.

Jubřielal koncert mistra Fr. Ondříčka bude
pořádán v Klicperově divadle 3. června. Zázna
my a předprodej lístků v knihkupectví F. Píši.

Zokresní komisepro péči o mládežvzastup.
okresu královéhradeckém, Valná hrarrida okresní
komise koná se dne 1. června o půl 3., po případě
o 5. bud. odp. v zasedací sími okresního zastupi
telstva s tímto programem: 1. Zprávy funkcloná
Fa. 2. Doplňovací volby členů výboru. 3. Volné
návrhy.

Sucho začíná býti na Hradecku úmorné. O
sení, které slíbovadjoaspokojivý vzrůst, žloutne a
hyne. V noci dne 19. uhodil mrazík, který natro
pl) eckde škod. ale na vydatný déšť čekáme tak
dlonho marně. Poruchy kritických dnů proti všem
předpovědem zahájity línou stávku.

Zlodějská výprava Uiršího slohubyla. vyko
mána v Hradci Králové v noci z 2. na 21. května.
"Stopy naznačují, že se tu Jedná 5 celou zloděj
skou společnost. V Pospišilově třídě u pí. Krem
Jové (v bostmci dříve Jebmarově) bylo pobráno
asi 10 lahví vína. V uzenářském krámu pí. Šve
cové v témž domě ukradeno 8 kg salámu,
Uenějí noční ptáci vrhli se pak na Rožberskos
kapři. Ale tam za obrovakou práci sklidili velice

r

mál:. Podívali se do veliké kaple, ale tam nena
Jezli pro sebe zičeho. Začal tedy páčiti železné
dveře u kapličky malé. Zuráželi dvě silné závěry
a dva visací zámky, zohýbali pevné železné plá
ty. Vloupání dělo se s takovým násilím, Že ura
ženo hus pískovcového fatra. Patrno ledy, že se
k činu odhodla'i mnžové velice silní, kteří si mo
hli zasloužiti zvláště nyní mzda v poctivé práci.
Po vší námaze však sebrali tam jen šest svíček,
Kasička pro milodary byla vybrána již v neděli,
takže tam nebylo ničeho, Poznamenáváme, že po
kus o vloupání stal se již jedné noci přel veliho
nocemi. Zloději tehdy se vkradli do velké kaple,
sebrali tain žebřík, přistavíh ke kapiics dole a
hleděli se dostati dovnitř prejzovou střechou, kte
rou částečně rozbili; ale práce jejich byla tehdy
marná. -- V noci ze soboty na neděli noční hosté
podél Orlice se vplížitá k Borromacu, vypáčili se
strany chodníku mříž do sklepů a pobrali tam
něco potravin. Podobá se, že je io táž společnost.
která řádila tak drze v noci následující. Jest po
třebí, aby obyvatelstvo hradecké bdělo ostražitě;
ra1 svým majetkem, protože zdařené krádeže lí
kají k pokusů novým.

Seznam cen na týd. trhu v Hradci Králové |
dne 19. května 1917. 1 kopa: salátu 7—14 K. póru !
2—3.80 K, 1 kg: prosa 1.70 K, směsxy 60 h, petr
žele 0.80—1.50 K. křenu 1.80—2 K, drobné zele
niny 1—-1.50 K, česneku 4—7 K, 1 půr podsvinčat
144—190 K, 1 kůzle 13—26 K. — Přivezeno bylo:
Salátu 260 kop, póru 90, petržele 50 kx. křenu 50,

drobné zeleniny 80, česneku 40, podsvinžat 404
kusů a 22 kůzlat.

Svojanov. Dne 8. kvě'ia naše romantické
městečko hastilo vzácného hosta. Jediný toliko
osifelý zvon uvítal svým kovov.m srdcem Jeho
Excel. nejdp. biskupa, ale zato tim slavnostněli
bila srdce farníků zdejších, prodchnnta synovský
ml pocity úcty a lásky. U pěkně slavobrány byl
uvítán nejdůstojnější arcipastýř náš zástupci při
fařených obcí. Pan starosta Emanuel Cihlář, ná
jemce velkostatku svojanovského—tlumočit p
zdravení všech obcí farnosti zdejší. Nato před ia
ro4 přivítal jménem duchovensiva Jeho Milost
farář vdp. Josel Kepl a v řeči tkivě vzpomenul
+ oněch farníků, kteří za vlast « císaře musí Jifi

ru bojišti. nemohouce osobně Jeho Excelenci u
vítati. Ža školní cítky prominvita Mařenka Stej
skalova a v pěkné řeči naznačila radost dftek 7
příchodu Jeho Milosti. Po kizáni arcipastýře n4
seho byla uděleno 591 dětem a mládeži dospě:e'ší
sv. biřmování. Při zkoušce sak dětí venkovských
v kostele a místních ve škole osvéacil nejdůsi:i
nější arcipastýř upřímnou tklivou lásku k těm
maličkým. Ve škole byl přivítán vznešený visí
tátor p. řídícím učitelem Josefem Samkem, nato
ve třídš družíčkon Aloisií Klímovou, která též
pěkně tlumočila radost dětí skoly svořanovské;
ubezpečila, že heslem jejich bude: >V práci a vě
déní jest naše spasení«; ale při tom nebudou 7a
pomína'i na nehynoucí statky pro věčnost. Na

rozloučenou ze školy poděkovala Mařenka Cu
palova. vděčně promlouvajíc, jak Jeho Milost, ne
dbaje veliké námahy, má pro každého slovo ú
těchy v této pohnuté době. Mnazt z farníků »ři
šli ještě cdpoledne rozlovčiti se s Jeho Excelencí.
Naposledy poděkovala Karla Křenkova, dceruška
zdejšího p. c. k. strážmistra; poprosita nejď. arci
pastýře, aby ve svých modlitbách byl pamětliv,
drahých otců, bratrů a příbuzných na bojišti. Po
zapění papežské hymny věrný lid doprovodil
vrchního pastýře k povozu. Obdržev | poslední
požehnání. v pohnutí odcházel domů a prapory,
jimižozdobenybyly příbytkySvojanova,dávaly

ské Milosti darovaty družičky Aloisie Flímova a
Jarmila Buršova, odvez? s? Jeho Excelence jako
důkaz oddanosti věrných svých oveček. Nikdy
zajisté nevymizí nám z paměti krásný den, iaký .
zažili zdejší csadníci při slavnosti sv. biřmování.
Bák po dlouhá jéta sliž Jeho Excelenci v těžkém
postavení!

Úmril. Dne 20. t m. zemřela v Chotěhořt pí.
Marie Slámová, matinka p. c. k. rady zem. soudu
Vavřince Slámy, u věka 76 det. -—Téhož dne sko

u věří 72 let. — 23. května odešel v Hradci Král.
na věčnost p. c. k. ředilel výpomocných úřadů na
odp. Fduard Chocenský v požehnaném věku 89
tet. Pohřeb koná se dnes o půl 4. hod. odp. z ka
tedrálního chrámu na Povohov. Zádalní mše sv.
bude sloužena dne 29. t m. v chrámu Sv. Ducha.
O. v p.

Oubtejov u Miletima. Pojistila jsem dne 17.:
Hina 1916 svého muže na obnos 200 K. Jelikož

však juenovaný pojištěfjec byl již dne 26. září
1916 -— tučíž ještě před uzávěrem pojištění -
se smrtelnou nemocí přijat do rešervní nemocni
cz v Hořizict, bylo toto pojištění die stanov ne
platné a mně zaplacená premie v osbnosu 90 K
vrácena. Přece však povolila mi c. k. priv, životní
muišťovací společnost »Rakouský | Phoenix« no
žádost dp. Víta Štěpánka, kaplana v Miletiaž.
který je z ochoty plnomocníkem icndu tohoto.
pro svoji farnost ve prospěch dobročinných válec
ných účelů, de bro volné odškodné cestou mi
losti v obnosu 20 K, za který upřímné číky vzdů
vám jménem svých sirotků a fond tentn všem 0
statním vřele doporučuji. Nemenší vděčné díky
naše však platí i našemu zmíněnému vešebnému
pánovi, jemuž Bůh zaplať za vše, co pro nás trpí
cí podniká. V Oullejově č. 10, dne 14. května 1917.
Marie Machková, vdova. — Též i my vřele do
Poručujeme tote požišťování Jako velice výhod

né, zvláště nyní v době upisování VI válečné
půjčky. neber případný pojištěný "buos možno
obrátiti na půjčku válečnos, kter“ se nám ihned
úročí 5/5%
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Ba nové výhodné lesy RakouskéhoČerv.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.
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Veliká část Vyškova požárem zničena. Vyho
řcio 67 budov, mezi nimi radnice a arcibiskupský
dvorec. V továrně Osolsobově shořelo nábytku
za 80.000 K. V obchodě Jana Jona zničeno sukna
za 100.000 k. Pět lidí uhořelo, 19 hasičů se pová
lilo a kromě tohc přes 60 osob. Moravské místo
držitelství nešťastníkům, kteří přišli o všecko a
musí spáti venku, poskytlo první vydatnou pemnc.
Všera nz některých mistech vzplanul k velkému
zděšení požár znovu. Zajisté duše soucitné všech
zemí českých osvědčí štědrost k lidem ubohým.
Peněžité příspěvky bude kviťovati i administrace
t. I, která je dodá postiženým.

Moderní lev společnosti. Chytráci speknlují
a činí odvážné finanční pokusy proto, že poctivá.
sebe výnosnější práce na závratně přepychový a
rozkošnický život nestačí. V Římě byl v minu
lých dnech zatčen populární italský iu;resario
Luca CČortese, který trpěl horečným slavamamem.
Před 12 lety založil list, který i za války vychází
ve vydání přepychovém. Cortese umínil si zří
dit: divadlo, vypravené s nádherou posud neví
danou. Získal provozovací právo ode všech vy
nikajících dramatiků zahraničných, vydat obrov
ské sumy. Založil novou tiskárnu, která nádher
ným zařízením rohltila obrovské peníze. Na ce
stách zaplatil ve spacím voze všechna místa a
pak nabízel spolucestujícím příjemné pohostinství.
Nákladné hostiny pořádal v Neapoli. K posledním

ji dal 5000 lir; stejný obnos věnoval Červenému
kříži. Tři přítomné šlechtičny obdržely dary v
ceně 80.0% lir. Rozsáhlou korespondenci vyřizo
val výhradně telegraficky. Policie věnovala vý
střednostem ©Cortesovým stále větší pozornost:

poctivě. Zjistilo se, že mnoho marnotratník vydě
lal prodejem lodí a válečnými dodávkami. Ale to
všecko přece jenom nestačHo k vyhazování tak
přílišnému. Konečně se shledalo, že Cortesovi
podvody nedělaly těžkého srdce. Shledal se to
tiž s občanem Piattem, který byl nápadně podo
ben velkoprůmyslníkovi železářskému Diattovi z
Turina. S tímto dvojníkem Diattovým šel Corte
se do banky Latlny v Římě, aby si na jeho rnče
ní vypůjčil tři miliony. Taková snmička však o
patrným finančníkům se zdála přece tak přílišná.
že nesedli na 'ep. Ale jiná banka na obličej Plat
tův půjčila půl druhého milionu. Podvod vyše!
na jevo. Cortese dopraven do vyšetřovací vazby.
Ale I při té příležitosti snažit se hráti roztomilé
ho aristokrata, představuje se řediteli věznice s
ruky podáním falešně jako hrabě Luca Cortesc.
Když se ho ředitel tázal, čím by mohl posloužiti.
odpověděl průvodčí Cortesův, tajný policista, za
svého +chráněnce« sám: »Přivádím vám zde pá
na. kterého si zde račte ponechati až do soudního
přelíčení.« — Nyní v celé Italii propukává úžas
nad tím, jak v demokratické zeml dovedou vyni



kající kraby modlařit podvodníkovi, zaslepí-li ta
kový chytrák jasný zrak zhtem a stříbrem.

Péporky.
Čteme -nyní kritiky tohoto rázu: »Sepsal do

sti zdařilé filosofické dílo, ale Jest patrno, že ně
četl Wundta. — Práce jehe byla by velice pozo

derní filosofy francouzské. — Autor uvádí dlouhé
řetězce citátů; jest patrno, že studoval velmi
mnoho, ale nešťastrou náhodou zapomněl čísti
poslední filosofické spisy Tolstého. — Spis by byt
zcela bezvadný a velice zevrubný, kdyby nešťast
nou náhodou nevvšel o dva týdny dříve, než se
na knižním trhu objevily významné spisy dvou
literátů německých; tito myslitelé by bývali pa
nu autorovi práci značně usnadnili, jistě by dílo
bylo pak ladně zaokrouhlené. Doufáme, že snaží
vý autor při druhém vydání nedostatky napraví.«
— (Coz takových slov vysvítá? Že k prostudová
ní a sledování nejrůznějších světel na poli filosofie
lidský věk jest velice krátký. Sám kritik zase ne

tor. Kdy se tonto taktikou probijeme k plnému
světlu? — Přední filosofy vidíme jako umdlené
chodce, klesající podél cest. Strakatina různých
citátů pro utváření pevného a opravdu vědecké
ho názoru životního neznamená nic. Každý moder
ní mudřec přispisování svého díla zapomněl na
některé podstatné okolnosti. A tak čím dále zřej

nící tak často klopýtají. jak žádati pevné, neomyl
né postřehy od člověka prostého?

Č

»Jestliže brojíme proti kostelům a okázalým
ceremoniím, proti vyučování náboženství ve ško

lách, tím ještě nebereme -lidu víry. Vždyť ten po
svátný cit vůbec se nedá ze srdce vyrvati.« Tak
jsme slýchali často od vychytralých řečníků. Ale
— předně při náboženství se nejedná jen o cit;
jde tu o celý podrobný životní názor, který má
býti prakticky prováděn v životě veřejném. A pak
proč zrovna titíž řečníci chválí České bratry a
jim podobné sekty? Vždyť Čeští bratří také si
zřízovali chrámy, kde jen poněkud mohli, také
měli obřady. Školní výchova jejich dětí byla cele
prodchnuta duchem náboženským. Tohle všecko
sdružení lidí skromných, hltčnému světu se vy
hýbajících činila jen pro okázalou formu? A což
moderní náboženské společnosti nekatolické? Jen
vždy důsledně každému loktem stejným.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

Wznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
evového náčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
mách a domeeh, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Juběl. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PIANO
prodá se. Bližší v Komenského třídě č. 241,

I. patro.

'
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Týká se vás!
Jestliže máte kontrolní pokladnu, které již
nepotřebujete, nabídněte ji jenom »Národní
společnosti registrovacích pokladen 8 o. r.«

Vídeň VÍÍ.. Siebensterngasse 31.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
olrkevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závod
v Jabloném nad Orlicí.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.
Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.

Pravovárečný

dům
městí se prodá. V domě Be nalézá dro
gerie, cukrářství a třetí krám vzadu ne
obsazený.Bližšízprávy podá Josef Vale,
majitel velkozávodu školkařského ve Věko

ších u Hradce Králové.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždydle roční
salsons kollekci nejnověj
ších druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Vetejemné látky na taláry.

————= „ - s ——

Nový dům
w Hradci Králové, s dobrým výnosem,
prodám. Dotazy do administrace tohoto

listu pod značkou »Výnosný«.

Černý A spol, Hradec Králové
Veškeré palivo ve ve!kém i drobnéra.

Telefonč. 160.Taleg.: Eg HradecKrál.

Inval
[akéhokolivzaměstnání přijmou se do trubjářského

ursa. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá* K. V. Skuherský, Hradec Králové.

|

|

Dražební edikt ©

a vyzvání k přihláškám.
K návrhu vymáhající strany Spořitelny Krá

lohradecké konána bude

dne 40. června 1917
o 9. hod. dopoledne u tohoto soudu v síni čís. 34
dle schválených podmínek dražba těchto nemo
vitostí: |

Pozemková kniha Hradec Králové, | vložká.
č. 667: Dům čp. 536 v Hradci Králové se staw
parc. č. k..617 a zahradou č. k. 184/52 v Hradci
Králové v odhadní ceně 95.603 K 63 h, nejnižší
poďání 47.802 K.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
. O knihovní poznámku dražby ve vložce Číse *

667 poz. knihy Královéhradecké žádá st C. k
krajský soud v Hradci Králové. © 

V podmínky dražební a listiny na nemovito
sti se vztahující (výpis z knih pozemkových, vý
pis hypoteční, katastrový, odhadní protokolyatd.)
mohou koupěchtiví v soudním oddělení, shora na
značeném, v hodinách úředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby,
buďtež nejpozději při položeném roku dražebním
před počátkem dražby u soudu ohlášena, jinak by
vzhledem k nemovitosti samé již nemohla k Plat
nosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního bu
dou ti, pre něž toho času na nemovitostech práva
nebo břemena zřízena jsou nebo za řízení dražeb
ního zřízena budou, toliko vývěském u soudu zpra
vováni, nebydlí-li v obvodu soudu shora jmenova“
ného, aniž jemu pojmenují zmocněnce pro doru
čování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.
dne 15. května 1917.

[gnáce V. Neškudla sym +
(protokolovaná firma)

-Jablonném nad Orlicí (r Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výpraehticich)

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

výrobní závod
| všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na A
ukázku se na požádání frankozašlou.

VWeledůstojnémuduchovenstva
patronátním úřadům.

dovoluje si deporučití.
veškeré kostelní nádoby a

náčiní a W: o édobky,kalichy, cibáře, nádob

aténky,„Paiškály svleny,ampy, kaditelnice, kroponky.
atd.své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vejicí. Staré předměty epra
vuje v původní imtenci a
v ohni slatí a stříbří nebo.
proti doplatku sa nové vy

H edmětyn bvýkaotové ne es
sasílá na ukázku frankobea.

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých uetých a stříbrných klenotů, jako:řetěsů, madonek, křiíšků, prstýnků, náramků atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje sa naj

. vyšší ceny

JAM STANÉK,
pasiř a ciseleur

Praha L-979, ul. Karelíny Světlé, č. 12 n.
Přisežný znalec ©.k. semského trestního soudu.

'A+



o M načtvrt roku 9 K. v
. Předplstné *napůl roku6K.

51 daněprostá umořitelná půjčkastátní,
a 5+ daněprosté státní pokladní poukázky,

splatné plnou jmenovitou hodnotou dne 1. května 1927.

Daněprostá 5'|,, umořitelná státní půjčka vydána bude v kusech po 60-—, 100.—, 200-—, 1.000.—,
2.000-—, 10-000-— a 20-000 K, opatřena pololetními kupony, splatnými 1. dubna a 1. října (kusy po
K 50-— pouze 1. dubna), rozdělena v serie po K .5,000.000"— a :počínaje rokem 1923 každoročně

slosováním umořována. “

Daněprosté 5'|", státní pokladní poukázky budou vydány v kusech po 1.000-—, 5.000-—, 10.000-—
a 50.000-— K, opatřeny pololetními kupony, eplatnýřmi vždy 1. května a 1. listopadu a zaplaceny nej

později dne 1. května 1927 pldou jmenovitou hodnotou.

Úroky obou kategorií šesté rakouské válečné půjčky požívají osvobození od daně důchodkové.

Upisovací kurs5',', umořitelné státní půjčky . ... „. K 9250,
resp. 6 '|;|, náhradou upisovatelskou.M

5', státních pokladních poukázek —< . . . . K 94
resp. s "| náhradou upisovatelskou . . . K93530,

mimo to dlužno složiti 6',', úrok z upsané jmenovité hodnoty od 1. května 1917.

Na upisovaci hodnotu složitijest:

10",jmenovitéhodnotypři přihlášce, 20", jmenovitéhodnotyee 7. srpna,

20, » » do 7. června, 25" » » do A sana zbytek€je 7, řijna 19177.

Šestá rakouská válečná půjčka požívá v ohledu lombardu u Rakousko-uherské banky těchže výhod,
jaké přiznány byly svého času prvým pěti emiesím, t. j. pevné 5" lombardní sazby úrokové až do

31. prosince 1917.
UpisováníZapOočnedne 10. května 1917 a skončí v pátekdne 8. června 1917

o 12. hodině v poledne.
Veškerá bližší vysvětlení ochotně podají a příslušný prospekt na požádání milerádi zašlou:

Agrární záložna, Spořitelna Králohradecká,
Česká banka, filiálka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav,

jednota, Živnostenská banka, filiálka,
Okresníhospodářská záložna,

vesměs v Hradci Králové.
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i Akoldéj kapitál lt 60;jB00.06b71 <- Redděškik pojístabfůndý hěds K 2k,d80:006:-. 5

Z Obněrálav Přaze, žil r (500.MĚ- Žírové účty: u Ď
M Filálky: BE váz Rlabstý Rělni,KAIEKY,Libétov Zabývá se oskontem:směnek: inkassonmsměnek a šeků na š

MĚ Ldov, Mělník,Olomouc, Moravská Ostravá, Pardubice, Písek, © Všechna místa v tu i cízodensku; obstarává úhřady a vý- |%
M Plzeň, Prostějov,Tábor, Terst a Vídeň. platy, jakož i všechny ostatňí bankovní transakůr “

WE“ za podmínek co nejvýhodnějších. (8
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Na cestě ke slavnému míru, kterého my Vo

le svou krví Š potměšiHaži jistě vybalujemé,iž nám bohatým údblem spůsná podpora doma

zůstavších, která je nám nezbytnou.
Prosi o to věrná stráž v Karpatech.

Átcitůlýei j.
gener.„a

Průběh války.
Na Soči. Už přes 18 dní zuří hrozné

boje na sočeké frontě. Jen jediný den tr
valo tu ochabnutí. V tomto třetím oddílu
bočské italske ofensity posunuto těžiště
Zase k soveru, kde bylo v prvním jejím
období. Generální útok italský začal se
verně od Aorice, nato vrhli se Italové jižně
pa Krasakou planinu a odtud zase na se

er od Gorice, proti úseku Vodice —Monte
Banto. V hrozných těchto bojích zajali naší
14.600 Italů. Cestu do Terstu nemají tedy
dosud Italové otevřenu. — Dne 29. května
k večeru pokusili se Italové opět pronik
pouti u Vodice značnými silami; leč marně.
Stejný osud potkal útok, který 30. května
podnikli Italové u Jamlije.

Na západním bojišti místy vzrůstá
dělostřelba. Angličané útočí jihovýchodně
od Arrasu, severně od Aisny Franocouzové,

Na východě dle úředních zpráv jeví se
zvýšení bitevní činnosti; vedle dělostře
lecké přestřelky oživuje i ruská výzvědná
činnost.

O miru. Ruská sociální demokracie
žádá svolání mezinároění socialistické kon
ference. Tato konference má vypracovati
socialistický mírový program, jakož i plán
mezinárodní kampaně k uskutečnění tohoto
socialistického míru. — Francouzští socia
listé přijímají podnět ruských druhů a je
jich národní rada usnesla se zároveň vy
slati do Štokholmu députaci, která by
v přípravných poradách zastupovala názo
francouzských oddělení u společného pod
niku, který jest určen, aby připravoval
mír, jenž vyhovuje zásadám, které stano
vili socialisté a revoluční vláda v Rusku.
Při návštěvě císaře německého u vojska
na západě pravil tento, že blízké rozhod
nutí leží před nátni.

České ženy ve válce.
Velké dny naší doby přivodily hospodář

skou dělbu práce, o jaké až do vypuknutí
světové války sotva jsme si správnou před
stavu dovedli učiniti. Muž, který v míru nej
větší část hospodářské práce vykonával, jest
myní tři léta téměř na frontě a v zázemí
vzniklé mezery vyplňuje žena. Zůstane pro
vždy nejslavnější kapitolou dějin světové
války, že česká žena a česká dívka ujaly se
velkých a zodpovědných úloh, které jim tak
fka přes noc připadly a které také neúnav
ně, s úplným odevzdáním své osoby a odřek

nutím jakéhokoli dšdbního Boliódlí, plní, Vy
nikající vlastnost české ženy, její spořivost,
nabyla během válečné doby takového stupně
a zjémněhní,Že češké žehy nyní se zcela ji
nými tvářemi a zcela jinými prostředky své
hospodářské požadavky ukájejí, než jak to

Právě poměry přítomnosti přivádí ženu v
bezprostřední styky s kruhy, jimž až dosud

b vzdálen 4, něboť tyto záležitostiobrával muž. k zastoupéhl
A i háží Zřeftnéhojrazu také v poměru ženy k válečné půjčce.

Porožutnění žený otopolřěý dlědia může
přinésti prospěch i akci upisovací na váleč
hot půjčku. Matěřielhivýtěžek válečné pt
ky je mocným vnadidlem zmíněného již smy
slu pro spořivost ženy. Po ruce jsoucí ho
tové peníze, jež mohou býti vloženy do vá
lečné půjčky, jšou při zaručeném vysokém
zúročení nejvýš úspěšným spořením, jehož
žádným jiným způsobem úspěšného ukládání
imění nemůže býti dosaženo, tím méně pře
konáno.

Co vykonaly již všechno naše šlechetné
ženy a dívky, tyto neúnavné a pihné spolu
pracovnice v oboru péče o nemocné, při So
ciální pomocné slůžbě v zázemí a venku na

frontěv liticiválky!To jsouvýkonymonvětší, nežli nejmocnějš účast na váteč
né půfčcé, Rťeroň dámě ěhod WĚvinouti.

Jestliže budou české ženy a dívky vzhle
dem k válečné půjčce svých úkolů dobře si
vědomy, pak dobudou si také na tomto-poli
nejvroucnějšího dfku vlasti a všech svých
milých, kteří nyní venku v poli stojí a znovu
se přesvědčí, že jejich záštitou a nejpevnější
podporou v zázemí jest česká žena!

Politický přehled.
Na poradě zástupců stran poslanecké

sněmovny 24. května ministerský předseda
hr. CHitm-Mfartinictyloříl program zase
dání. Oblásil předlohy, které vláda chystá:
zákon spolkový, služebsí pragmatiku uči
telskou, zákon o prohlašování za mrtvého,
zákon o ochranné výchově a trestním prá
vu pro mladistvé osoby, předlohu o změně

řádu živnostenského, rozatímn prozpošnído konce r. 1917, předlohu -o řážběminef
a nařízení, vydaná podle $ 14. Proti každé
mu plánu, který by chtěl zavésti censuru
v kanceláři budovy parlamentní, ohradili
se mluvčí všech stran.

Dr. Wr. Fiedfer o politice české a
rakouské promluvil 25. května v Karlíně
pozortihonou řéč. Znovu se ukázalo v Ra
kousku, že bez volených zástupeů lidových
nelze třvkle veřejné záležitosti opatřovýšii.
Česká politika musí vystupovati sjedno

ceně, jinak nebude míti úspěchu.Čoprogram musí získati nejširší vrstvy ná
roda. — Stát mé býti útvarem organiso
vaných sil rovnoprávných národů, ve kte
rém každý národ má spatřovati svého
oehránee, věda, uměříf,školá svčho vůdds,
hospodářské zájmy svého průkopníka, 80
ciální zájmy svého podporovatele. — Ra
kousko je spolkem rovnoprávných, histo
nek národů a dle toho musí býti u
dbořůdáno i jého vnitřní zPízesí.

4

Státoprávní program český. 150 Bb
ských spisovatelů z oboru krásné litéfa

Hajokil Českému svazu projev,kbtý vyvroňolil4 tužbě, by šádtí posladbi
státoprávní program český rožtinuli a do
krajností hájili. K projevu tomu přidruššli
se dále vědečtí a odborní spisovatelé a
pracovníci čeští, čeští výtvarní umělci, přo
fesoři české techmiky v Praze a v Brňě,

M M | volební právo žen a ženský
Výkonný výbor národní strany Yo

yslnékopal né 4Ď. květnav Práže

ži, . Biž zdůřazňujě projram organjeké jednoty semí českoslovanských, 4

Všecivětvě Náů českoslovanskéhoa
spojeny v m územním celku. 3právní prohlášení, které učiní čeští posláci
při evém vstupů do rady říšské, má Běti
činem slavnostním, důstojně zeahajujíéína
veliký státoprávní zápas českého nárdůa.
Výkonný výbor vyzývá poslance, aby s šbj
větší rázností zasadili se o obnovení úetv
ních poměrů VČechách a aby co nejrozltéd

nějí opřeli dé vládě, dokudpolitika stěňnísprávy k českému národu od základu Ze
bude změněna. Výkonný výbor žádá díle,
aby čeští poslanci ujali se i hospodářských

zájmů ob vateletva zemí českých. Zejménadlužno důrazně vytknouti postup ústěkd
ních orgánů vládních v otázkách vyžio
vacích a zásobovacích, kterým byly vyfží
vány české kraje bezohledaě na potřeby
obyvatelstva.

0 důležitosti říšské rady svědčí bo
vady různých stran, jichž pevnou vůli a
svornou odhodlaností je nedopustiti, by
jediná parlamentní tribuna, kterou něko
dové rakouští tou dobou mají, byla odlťád
koli zkácena.

Meri Jihoslevany a Českým svatim
projevena úplná shoda v názorech na fo
Jitickou situaci. Usneseno společně při
volbě předsedy sněmovny poslaneckéohe
vzdati hlasovací lístky prázdné. "

Kolo polské setrvá nadále na svém

zamítavém stanovisku vůči vládě a dězmění svého názoru, že záležitosti polšké
Jze řešiti jedině sjednocením všech úzůmí

Poláky obývaných s výhradou přístéhuk moři. Kolo polské na své schůzi v
kově usnáší se také, aby podnět k 0
řádání mírových projevů v rakouslé
parlamentě zahájen byl a klubovnímu ped
sedniotvu ukládá se, aby se v této příčině
dohodlo s ostatními stranami poslanecké
sfitnovůy.

Poslanecká sněmovna ájena 80.
května po TT.Hof. dobofbění. Ministerký
předseda hr. Clam-Martinic s celým mini
uibřstrem předetávil se směriovně. Přid
seda sněmovny dle stáří dr. baron Fudňs,

ní dal provóstivolba předsedůy.
volen dr.Gross 215 hIhsy, 1 istků Bylo

prázdných. — Mezi 7 místopředsedy je
jeden Čech post. Udrádi. Posl. Staněk
nem Českého svazu učinil státoprávní
Měžehr; bósi. Korčšdb pbělt státop
prohlášení Jihoslovanů a proti těmto Obě
ma prohlášením jménem německého ha
oionálního svazu a křest-sociálního 
žení poslanců německých protestoval posl.



Státoprávní níČeskéhosvazu :
při sahůjení 6 rady zní: |

»Zástupcová českého národa ze všech 
tří semí koruny svatováclavské, vetupujíce :
na radě říšskou v době ověťodějnýchudá-;
lostí válečných, kdy sovfeocbocnělo háuti
směřující k odetranění nady
nad národem, problašují: ©

Poselstvo českáho názoda vychází z hlu
bokého pěesvěděsní, še nybější dualistioký
újvax vytvošil k patrné újmě celkovýci: |
zájmů národy vládnoucí a potlačované s
že k-odetranšní každého hadpráví národ
nosiního a -K zabezpečení všestranného
rolitoje každého názoda v zájmu celé říše
i dyoastie jest nežbytně nutno přetvořiti |

mocňářelví 8 pebupskolotrinské vé spol.:
ně, sřát. svobodných a rovnoprávnýchnn akad tý O

Opirajícek! proto v télo dějinnéchvílio přirozené právonárodů na Bebeurení a
svobodný vývoj, posílené nad tó'u' náš
nenadateinými právy, státními ákty pln
uznanýši, budeme se v čelé sýěho Jidý
domábati aloučení všech větví deskoslo
vanského národa v detnokratický čes

lády národa |

sté, při čemž. nelze opoměpoulii větve

čegko slovenské, jsš spolu Wouvísejíc, i
kých ieanicláh našíčóvkě vlast

Madarštípolit vé postvá "Přežově Volánl"itou k
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Volné lety.
Priac Eugeu. Po zajetí maršála Vilteroy

poslal francouzský král do Italie vévodu Ven
domského, jenž přibyv se značnou posilou,
utkal se s princem Eugenem v bitvě, která
zůstala nerozhodnuta. Když některou dobu
proti sobě manévrovala, uchýl'la se obě ne
přátelská vojska do zimních ležení. Princ
Eugen odebral se pak v prosinci do Vídně,
kdež byl jmenován předsedou vojenské ra
dy. Ve Vidni však dlouho nepobyl.
„ Kurfirst bavorský, stav se spojencem
Francouzů, jal se ohrožovati bezpečnost
mocnářství tím, že vojska jeho překročila
hranice s úmyslem, dostati se do hlavního '
města. Rakouský jenerál Heisler sice prvé ;
oddíly odrazit, ale hlavní armáda bavorská
s přibylými voji francouzskými stanula u '
Hochstádtu. Císař Leopold, nemoha proti |
60.000 armádě nepřátelské postaviti vojska
počtem rovnocenného, nahradit výtečností
vůdců, čeho chybělo co do množství. Vy
brali se tedy do pole princ Eugen a anglický
spojenec, jenerál Marlborough. Francouzi a
Bavoři byli na hlavu poražení dne 13. srpna
1704 a ze 60.000 armády po bitvě shromáž
dili sotva 20.000 mužů. Mezi zajatými 1400
důstojníky byl maršál Tallard. Nepříteli byla
vzata všechna děla a množství praporů.

Princ Eugen po tomto skvělém vítězství
spěchal k armádě italské a svedl bitvu s
Francouzi dne 16. srpna 1705.Nedbaje nebez
pečenství, stál v samém ohni a byl raněn
střelou pod pravé ucho a do čelisti. Vítězství
připisovaly si obě strany,

Když obě armády se znovu ustavily, se

a

tkaty se opětně u Turina 7. září 1706, kdež
princ Eugen Francouze porazil na hlavu, a

účinem toho bylo, že nepřítel vyktidil Lczi
bardsko a císař Leopold < Francií ujednal

|

13. března 1707. Brzo potom Francie pomala

zozemsku — uvázal se ve velitelství kurfirst

Po. těchio událostech přikročili oba vůd
cové k obléhání města Lille, v nynější válce

genovi stala se zvláštní příhoda. Kteréhosi
dne dostal zásilku paplrův 2 při rozbalování
vypadl na zem list, oozoruhoditý svou vlh
kostí Důstojník, jenž nanír zdvih a prohlí
žel, pogítil náhlou nevolnost, po čemž učině
na byla zkvuška se psem, januž listem tím
třeli nos. Pes za chvilkynašel. Princ Eugen
si pak zažertovál: »Postanu-li ještě jedilou
takový list, budu uveden V pokušení domní
vati se, že jsein důležitou odobpsu.<

Město Lille se vzdálo 9 vojevůdcové, tou
žíce po dalších vavřínech, vzali útokem Oent
a Brůgxe čímž toto skvělé tažení obou spo
jenck ve Flandrech se skončilo. R. 1709 vi
díme dvojici vůdců zasev Nizozemsku,gdež
vojska francouzské bylo poražého u Malnit
auslu. což konečně pobnulo hrdého krále
Lydvíka XIV. že -no tohikerých nezdarech
počal vkiednávati o ptr. 'Blé — jelikož spo
lenci činiji válíká požadavky — Prancie vy
zbrájovala nevé armády. Po nových neúspě
ších Ludvík pokoušel se a mír opětně,ále ne
požídiy sbíral síly říše svá, jak kde mobft
a k tomi diplomaticky snažilse rozlomitt

ských vojsk na zánadě. byla oslabeva. Fran
caužzšký maršál Wlilars porazil bolandského
jenářála Abermale, pro jehož chyby prigs
Eugenmusil z-pěíčlataktických couvat 3
tím důležitá míste, mezi nimí Donai, dostala
se do tukóu Brábcouzů. Mírové požadavky

byly„$ryýčněvy a mír sjednán byl v Rastadtč(P rj0 M —————..

Politický spánek. | Bedliví pozorovatelé
zajisté se podivil, že v Rakousku, jež zatí
ženo bylo. tolik censurou, byla v podstetě
propuštěna obbajovací řeř útočníka, dra. Be
dřicha Adlera. Mezi tozličnými dojmněnkami
možno dořnýšleti se takó too, že vláda u
znávalíc přílišný osobní absolutism bývalého
ministerského předsedy, dovolila, aby pomě
ry jeho osobní vlády
ny a aby dušívou mlhu provanul očišťující
vánek. Hrabě Stůrgkh dle dra. Adlera nená

|

|

nutifa, parlámenť svolati. Hrabě Stůrgkh po
stavil se prý také mezi císaře a politiky, kte
ří s panovníkezp chtěji o důležitých zájmech

Nelze říci, co v těchto výtkách Adlero
vých jest prav:

|

rostnosti. Jestliže v jiných říších státníci be
dlivě pozorovali duševní proudy obyvatel
stva, tím více bylo robo potřebí v Rakou
sku. jemuž
zvláštní ráz a domáhá se větší státnické
bdělosti. Hrabě Stiirgkh mysHl. že nastalou
válkou musí umiknouti všechny politické
myšlenky. Dopustil se veliké chyby. neboť
život státu není mechanickým strojem, nýbrž
organismem. Stroj ovšem nemůže mysliti,
nemá žádných tužeb; postačí tedy. aby stroj
ník vykonával při něm jen mechanickou prá
ci. Stroji nic nepřičítáme a proto ho netre
stáme a neodměňujeme. stroj nemá svědo
mí, nemůže ltovati a hříchu páchati.

Naše říše zejména ryní za války potře
buje ne odpočívajících lodivodů, nýbrž tako
vých státníků, kteří by dovedli obzírati udá
losti. je proniknouti myšlenkou, opustiti staré
neužitečné a škodlivé šablony; potřebuje
sťátníků. kteří by měli dosti vůle a odhodla
nosti dáti se na cestu, na kterou ukazuje roz
voj událostí. Když dnes hfmí světem vzneše



né a strhující heslo o rovnoprávnosti všech
národů, nemožno na pochybách býti a diau
ho váhati zejména v Rakousku, jehož složení

k centralismu ovládanému němčinou. Včera
mohlo se síce zdáti tomu kterému státníkoví
o nadvládě jednoho národa, ale dnes všěch
ny takové ztuchlé záměry jsou smetény úůlí
a nadšením veškeré Evropy.

. +

Myšlenka národnostní vévodil. Mnohým
vůdčím duchům va válce účastněným. se: dani
nezazdálo, že- na konci hrozného zágásu vy
noří se mohutný hlas o vyrovnání“ národě:
Čtyřdohoda sice stále programově prohka
šovala, že bojuje za svobodu- patlačených,
ale všechny ty sliby vzhledem X Irákeš,vzhles
dem k Polákůrá, Finům « Slovincům pova
žovány byly důvodně jen za příkřasu taje
ných úmyslův. A všechny sliby byly by se
nepochybně! rozplynuly, kdyby se nešlyl udát
překvapující a neočekávaný převrat v Rn
sku. Jakmile demokratická rovnoprávnost a
sebeurčení národů uvešleňy byly ve skatek
v říši severní, vyřaženy byly závory t-v.6
statní Evropě, v níž státníci volky nevolky
musí následovati činorodého počinu. Angfiy
chystá ústavu pro Irsko, Německo upravuje
právní vztahy k poznaaňským Pořákům a V
satňé říší německénecbýbí projevů, dočadu
jících se tolio, aby nedávno prohlášené lkřá
loystvý"polské nabylosvobgdy, gěipojiti se
Kté neb oné státní skuhině < ME:

Býval prorokováno, že:veliký převrat
évroňský počít

evtůpský 'stáhe se socialismem.Byla
ka, nebof“dnes vidíme; že
tedy to, čo duchů a událostem bide novou
průžinou, vytrysklo z oblázky národnostní
Tim ovšem 'neřikáme, žč v národnožtítíí
nynějším čozmachu fent sociálního Živků
všdyť každý veliirý: převřat jest také potud
sociální, že nelze:ho 'davršiti beze' Žměn'vé
vztázích společenských.: > i

"Ruská revoluce vznikla zajtsté z příčiu
politických, ale soojálně provázena jest dáv
nýhni stesky ruských mužíků do neurovnano»
Si majetku pozemkového, E čemuž druží se
tušby dělnictva jiřůmyslového jaleo v ostat
nich zemích evrojských. Nicméně však po
Htjeký očevrat niocňě ku předu postinul a+
tázku nářednostní,Ntérá programovýmpro
hlášéním toustředěně vlády stává se organi
sační' dlou díla, jež Rvropa' musí provéšti.
Sociálističké strany. nrimoruské"převratu v
sevěrní říši podklátlají ovšem smysl saciali
stický, alé vývol událostí a všechny zůámky
vydávají svědectví. že výklady takové maf

r

rodního socialismu, jenž válkou byl důkladně
roztřesen. .. .

To jest skutečnost, která se nedá ničím

není sprovozena, domníváme se. že po vyři
zení evropské otázky náradnostní problém
sociální bude řešen doma, že totiž bude vnitř
ní otázkou každého národa. To bylo by no
vou ranon proti socialistické mezinárodní or
gan'saci a z těch pravděpodobností a z mo
hutného ovládnutí otázky národnostní částeč
ně vysvětliti jest také známý výrok českého
socialistického předáka.

Odstranění| proletariátu a nahromaděné
bídy, vymanění pracujících

dělba výrobkův a cena jejich ve vztahu
k vykonané práci, mravní a intelektuální vý
chova pracovní třídy, vůbec všechny roz
umné tužby dělnictva mohou docela. dobře
býti řešeny doma a bez mezinárodnosti, kte
rá druhdy rušivě a opovážlivě zasahuje v
zájmy národa. Proto otázku národnostní od
sociální nelze oddělovati, takže dělnictvo
podporujíc národ, pracuje zároveň pro sebe.
A co se tkne mravní výchovy socialistické
ho dělnictva. připomínáme zatím. že must
býti hlubší a správnější. Dosavadním materi
alisttckým ©názorem světovým mravnost
vlastně se podkopává. Člověk se nezmění,
nabude-li většího blafobytu, kterého stráda
jícím ostatně upřímně přejeme, lidy nermožrto

obroditi tim, že naváděn jest tolik k uctívání
hmoty, neboť duše jest to. jež vytváří si tě
lo, idea. která upravuje si příbytek.

Po tomto odbočení vracíme se k původní



ny, kdo mluví tímže jazykem, mají společný
znak svého pokrevenství, poklekají u těchže
hrobův a oltářů, honosí se touže tradicí a žá
dají sobě, aby mohli žíti na slunci svým ná
rodním životem.

Č

Materialism. Dotkli jsme se názoru ma
terialistického ve spojení se socialismem, a
protože směru tohoto nezbavila se ani doba
přítomná a protože mnozí proti duchu a ná
boženství sbírají důvody i z hrozné války,
vzpomínáme filosofa našeho Durdíka, jenž
soudil takto: >| hmota či materie má své
právo, ale připustíme-li je, nesmíme ho při
pustiti dále než leda k dualismu; vždy vedle
hmoty, která jest mrtvá, musí býti uznán
duch. Utápěti ducha ve hmotě nevysvětlí nic.
Ohlédneme-li se po dobách, kdy národ byl v
rozkvětu, kdy konal dila na věky památná,
vidíme, že tam bylo ducha víc a že jej více
cenili než hmotu. To byly doby divotvorné,
doby prvního křesťanství, krásné doby ře
cké. rekovské doby husitské a pod. Popírání
ducha jest divné počínání, že samo půdu pod
nohama si popírá. Že myslíme. jest faktum,
jehož nemůže nikdo popříti, a princip toho
myšlení jest duch. Nemusíme nic říci o duchu,
o jeho vlastnostech a životě, — iakmile však
řeknu: smyslím«, jest jeho existence tady.
Materialismus. jenž zdá se tak prostý a při
rozený, míval vždy tak mále úspěchu; on se
zdá. ale není populárním, on jest příliš ab
straktní, poněvadž lid by musil zapomenouti
na ducha. 'A jelikož v tomto materialismu
není celá pravda a zrovna její důležitější
část se popírává, proto se jeho učení málo
rozšiřuje přese vši snahu od jednotlivců pro- |
vozovanou. Že sebevědomý muž vykoná šle- ;
chetný čin, tomu lid rozumí, jak však hrnota |
něco takového by mohla vykonati. tomu ne
bude rozumět. Lid pochopí ducha, řozum,|
ideál božstva spíše, než hmotu, bláto, že z |
ní asi maně povstal svět a mozek, v riěmžto
svět se zrcadlí. Toť by byl teprve největší.

zázrak,- proti němuž církevní zázrakové mi- |
zejí. Ovšem každý člověk jest povolán míti |svůj názor o světě. Ale mnozí lidé rozumují
o věcech, aniž sejimi hlouběji zabývají. Roz
hodují pak o tak důležitých otázkách, které
jsou zajisté nejtěžší ze všech, zuří proti ne
omylnosti římského biskupa, a zatím sami
neomylně chtějí poroučeti v takových záha- |
dách, před kterými největší geniové skláněli
své hlavy. Náboženství buduje ideály tam,
kam věda nezavítala, a úlohou filosofie jest
pochopiti právo víry a poznati její hlubší
zdroj v bytosti člověka.<

Rozmanitosti.
. Z rozkazu c. a k. voj. velitelství ve Vídni

byli na svobodu propuštění Cyril Dušek, bý
valý redaktor >Času« a básník Viktor Dyk.
Bývalý starosta a poslanec Ivan Hribar byl
propuštěn z konfinace, kterou trávil v Abte
nau u Lince. — V Římě ©bjeveny mezi voj
skem silné revoluční proudy, takže posláno
tam 15.000 spolehlivých karab'nierů k Za
mezení hrozících bouří. — Obchodník a ma
jitel pole A. Taussig v Pler. Újezdě u Kladna
byl odveden, ale ponechán doma jako úřa
dující radní k vůli práci aprovisační. Při po
slední rekvisici vypátrány u něho neohlášené
zásoby. Taussig druhého dne ze strachu před
následky se střelil. — Památný zámek Jem
niště u Postupic vyhořel, —-Israelští uprchlí
ci v obci Jíně na Přešticku žalovali na Sta
rostu obce. že jim dává málo potravin. Pro
tože starosta přiděloval přesně předepsané
dávky, byla mu ta stížnost velice nápadná;
nařídil u >hladovících« přehlídku a tu nale
zeno u jednoho 130 kg mouky a 150 kg bram
borů, u druhého 80 kg mouky a 120kg bram
borů. — Proti šesti soc. demokr. poslancům
německým zahájeno vyšetřování pro vele
zrádu. —-Sluneční a hvězdné hodinky kapes
ní sestrojil švédský hvězdář Elis Strómgren,
který působí nyní na hvězdárně v Kodani.
Jedna ručička má obraz slunce a ukazuje mi
nuty podle sluneč. času, druhá s hvězdou mi
nuty podle času hvězdného. Sluneční ciferník
jest rozdělen na 12 hodin, hvězdný na 24
hodin. oznilajeický ženalkéspojek je Ně
„čítá z odokače ek,X.;4So E

spolcích. V ústřední radě ženské organisace
tohoto spolku jest sloučeno dokonce 750.000
německých žen. — Kníže-biskup celovecký
zahájil sbírku potravin pro chuďasy. Bylo
darováno 51.768 kg různých potravin, 612
vajec, 1840 kg chleba, 22.492 kg bramborů
atd. Sebráno též 20.444 K ve prospěch strá
dajících. Celkem bylo obdarováno 12.095 o
sob. Uhlín: bylo poděleno 800 domácností.
— Na konferencích italských zednářů v Pa
lazzo Giustiniani bylo vydáno heslo, že ob
novení poměrů musí býti provedeno úplně
proti katolickým principům »bez církve a
proti ní«. (Proto také tak dlouho si Italové
krvaví svá čela; kdyby poslechli papeže,
bylo by po válce.) Italské lože oznámily žur
nálům. že zahájily -propagandu tohoto hesla
nejen v zemích spojenců, ale i ve státech ne
utrálních. — V I čísle »Kmenu« měl dr. Fr.|
Mareš úvodní článek s nadpisem »Strom«, '
v němž mluvil o rodině jakožto základu ná
rodního života. © mravnosti tam praví:

»Mravnost, založéná jen na rozumu, na vě
dě, vytyčuje jen dosažitelné, reálné ideály.
Každá mravnost vede k idei Boha. Rozumová
mravnost má nejen svého boha, pro dobro
vlastní a vlastního společenstva, i na úkor
cizích. Její mravní příkazy jsou: povinnost,
pořádek, podřízení jednotlivce společnému
celku k dosažení moci a panství.« Na jiném
místě napsal: >Mravního řádu nelze rozumem

to přece nelze ho neuznávati. Neboť rozum
není povolán rozhodovati v otázce mravního
řádu. Mravní řád týká se účelů, které si člo
věk volí svobodně, pro hodnotu, kterou jim
přikládá jeho cit a pro kterou chce je usku
tečnit.« Opět jinde praví: >Lidský rozum ani
sám nemůže dospěti k uznání nějakého vyš-|
šího mravního řádu: naopak. takový řád jeví
se mu vůbec nemožný, iežto odporuje jeho
základní zásadě, že vše se děje poldle příčin
nutně. A mravní řád předpokládá svobodu,
aby se člověk rozhodoval z vlastní čisté my
sli, beze všeho nucení vnějšími pohmuťkami,
i proti vlastnímu prospěchu a náklonnosti.
Pravda i krása požadují svobody.« — Hrabě
Tisza prohlásil, že odebere se na frontu a do
konce války nebude se zabývati politikou.

-- V Uhrách amnestif udělenou za koruno
vace dostalo se svobody téměř 60.000 osob.
— S politickým projevem českého spisovatel
ství osvědčují hromadně souhlas i čeští u
mělci. — Jeho Výsost arcivévoda Karel Al
brecht odebral se do Plzně a Bolevce vyslo
vit soustrast pozůstalým po obětech známé

jménem Jeho Veličenstva císaře věnec na
společný hrob. — V ruském Polsku zničeno
budov za půl druhé miliardy. — Bankéř Len
pold Rothschild v Londýně dne 29. května
zemřel, — Italská továrna na zpracování ba

skladi-|
bavlny. |

Wáložna v Hradoi Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knižkyA“ "08
Půjčky. - Úvěry osobal. - Zálohy.

Sokompt účtů a směnek.

Kulturní jiskry.
Do panské sněmovny přibylitaké tito

notáblové: Moric Benedikt, vydavatel »Neue
Freie Presse«, Max baron Guttmann, baron
Rothschild, dr. Weichselbaum, dr. Wett
stein, guvernér Bodenkreditky ryt. Leth,
velkostatkář baron Freudenthal

Koření mové svobody. Ruský ministr
vyučování sesadil 92 universitních profe
sorů pro smýšlení protirevoluční. Jsou mezi
nimi učenci světového jména. Tedy ruskou
vědu bezohledně olupují politické triky.
Mezi vykopnutými profesory jest 21 lékařů
a proslulých chirurgů, kteří také v laza
relech léčili raněné vojíny. Nemoanice kyPRÁH NE

dle míněníděkana lékařské fakulty budou
uzavřeny, protože.z 15 vedoucích lékařů
bylo 12 sesazeno. Ale odnikud nedochází
zpráva, že by se byl postavil proti tako
vému bezohlednému útlaku vědy v Rusku
ten Masaryk, který dříve ohnivě hájil poli
tické a protináboženské agenty podprůměr
ných kvalit, kteří zneužívali akademické
svobody k štvanicím a k posile notorické
nepootivosti. Zrádnému uprohiíkovi jest
i nyní vlastní kůže milejší než svoboda
celé Evropy. — V Lisaboně nepokoje
z hladu se opakovaly. Válečné lodstvo
bombardovalo město. V pondělí v poulič
ních. bojích bylo usmrceno 28 lidí, 300
zraněno a tolikéž asi zatčeno. V předmě
stích byly různé obchody vypleněny. Teď
se jedná o to, zdali v Rusku bezgramotný
mužík a podprůměrně vzdělaný dělník 6e
stanou takovými kouzelníky, že obdaří

kálové zemí západních. Vždyť prý tito bu
dou nyní vládnouti. — Italové ve školách
okupovaného území zrušují vyučování ka
tolickému náboženství. Jest to počínání
demokratické? Vždyť se obyvatelstva ne
tázali na jeho přání. — A tak všude v ú
stech svobody plno dotud, pokud se nedo
stává fysické moci k vložení ujařmujícího
chomoutu na krky jinak smýšlejících.

Rána Adlerova šípu. Před soudem
vrah dr. Adler poukázal na to, že 800.-dem.
poslanec Leuthner sice psal pro válku, ale
když šlo do tuha, honem se krčil do zadu.
Vymlouval se, že není k válečné službě
způsobilý, protože má vadu srdeční a led
vinovou. Druhý den nato Leuthner mluvil
ve sohůzi' Volné školy, v níž do té doby
platil za nejhonosnější světlo. Většina shro
mážděných jej uvítala výkřiky tolik po
tupnými, že byl nucen řeč svou přerušiti;
opuslil podium, třesa se rozčilením a jea
bled jako mrtvola. — Takových hrdinů
jest mezi volnomyčlenkáři jiných států
ještě více než u nás.

Zpráva o XXIV. řádné valné hro
madě Tiskového družstva pod ochranou
av. Jana Nepomuckého v Hradci Krá
lové, pořádané dne 22. května 1917. Sohůzi
zahájil srdečným proslovem předseda, ka
novník Megre. Dr. Fr. Šulc, poukázav na
tu okolnost, že již třetí valnou schůzi za
hajujeme v pohnuté době válečné, která
politickým a literárním snahám krajně je
nepřísnivou. Z prožité již válečné minulosti
čerpáme však naději, že po dosaženém
brzkém míru bude moci družstvo novým
rozmachem prováděti své kulturní cíle,
čemuž přeje požehnání Boží. Ke konci
proslovu navrhl p. předseda blahopřejný
telegram Družstva Jeho Excelenci, nejdů
stojnějšímu protektoru, diecósnímu arci
pastýři Th. Dru. Josefu Doubravoví, jenž
právě v době přítomné byl poznovu vy
znamenán vejjasnějším zeměpánem povo
láním za doživotního člena do panské sně
movny. Návrh byl přijat radostným sou
hlasem, a blahopřání ihned ze schůze bylo
zasláno do Poličky, kde právě dokončil
nejd. arcipastýř generální letošní kano
niokou visitaci. :

Na programu bylo čtení zápisníku mi
nulé valné schůze, od čehoš však upuštěno,
protože přítomní měli tištěnou zprávu za
minulý rok v rukou. Z téže příčiny u
puštěno od čtení jednatelské zprávy. Ke
zprávě této poznamenal jednatel, že pod
dojmem letošní jednatelské zprávy zaslal
wdp. Bojislav Flum, farář ve Vlkánči, pe
něžitý dar 66 K na Adalbertinum. (Celkem
daroval týž vdp. farář 300 K účelům Druž
stva.) Sdělení toto bylo uvítáno 8e zadosti
učiněním, protože se často vyskytují zjevy,
že někteří pp. duchovní při sbírkách na
Družstvo upisují mnohdy pouze jen ně
kolik haléřů, což nesvědčí o pravém po
ehopení kulturního významu Družstva, pů
sobícího již po 24 leta ve prospěch mimo
řádné pastorace v diecési.

K účetní zprávě podal p. pokladník vý
klad a vysvětlivky, načež zpráva po návrhu
revisorů byla schválena. Při zprávě o fi
naucích Adalbertina rozpředla so delší de
bats, v níž bylo poukázáno na nepříznivé
nypější+aměK RraÁPOSPOSspme sgak.
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| Po odhválení zpráv činovníků příkro
čeno k volbě nového výboru, do něhož
byli povoláni všichni dosavadní výboři:
Zvolení byli následující P. T. pp. do vý
boru: dr. Hugo Doskočil, rektor bisk. semi
náře a prof. theologie, Ant. Hrubý, sídelní
kanovník, Josef Kousal, děkan v Hořicích,
Ant. Láš, bisk. vík. sekretář a farář v Lom
niei n. P., dr. Jos. Novotný, prof. theologie,
dr. Fr. Reyl, sídelní kanovník, Jan Seidl,
bisk. vikář v Holohlavech, Vlad. Sekera,
řid. Rudolfina, Megre dr. Fr. Šulo, č. ka
novník a prof. theologie, Jos. Vaněček:
farář v Mikuloviofeh. — Za náhradníky.
dr. Bedřich Augustin, vioerektor bisk. kněž,
semináře, Vinceno Šetina, farář v Jeřicích,
Karel Keppl, řid. Borromaea, Josef Světel
ský, katecheta v Třebechovicíeh. 2

Přijaty byly dva volné návrhy jednatele
Družstva: a) Družstvo zřídí odbor pro za
kládání farních knihoven, -v němž vedle
předsedy, jednatele a dvou členů výboru
budou pracovati též sekretář a někteří
úředníci Družstva každoročně. Tím Druž
stvo uskuteční důležitou část svého pra
covního programu, který si vytklo již při
svém založení. Knihovnyse- počnou zřizo
vati, jakmile nastanou klidnější poměry.
b) Družstvo vydá k 25letému jubileu svého
trvání almanach, v němž nastíněny budou
dějiny spolkové práce a nakreslen obraz
soudobých kulturních poměrů. Redakci
almanachu převzal jednatel Družstva.

Po skončené valné schůzi výbor se
ustavil takto: Předsedou Magre dr. Fr. Šule,
místopředsedou p. vikář Seid!, jednatelem
p. kanovník dr. Reyl, pokladníkem p. prof.
dr. Novotný.. Správoem domu p. ředitel

řid. Sekera a řid. Keppl. . —
Ve výborové ustavující schůzi byla

projednána celá řada otázek, týkajících se
namnoze vnitřní agendy Družstva. Zdař
Bůh!

Ze zprávy Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva českoslovanského na Moravě, ve
Slezsku a v Dolních Rakousích. Podpůrná
činnost brala se dále v celém řozsahu kromě
podpory v nezaměstnanosti, která změněna
na- podporu mimořádnou. Členstvo, které
strádalo nezaměstnaností buď vůbec anebo
částečně, bylo osvobozeno po dobu válečné
prázdně od placení příspěvků, ale členská
práva mu ponechána. Když pak pracovní po
měry sezlepšily. ústředí 18, srpna 1915zru

klesal počet za války, až r. 1915 jich zbylo
7383. Roku 1913 činily členské příspěvky
120.819 K 67 h; za rok 1915 splaceno 60008
K 62 h. Přispívající členové zůstali sdružení
věrni i vletech válečných. V r. 1914vyplaceno
nemocenských podpor 30.260 K 15 h, v roce
1915 pak 14.180 K 57 h. —. Kdežto v roce
1913 podpory úmrtní vyplaceno 12.049 K 18
h, r. 1914 vyplaceno 9730 K a v roce 1915
9295 K. -- Místo podpory nezaměstnanostní
vyplaceno od 15. září do 15. října 1914 pod
pory mimořádné 2470 K, celkem pak: do kon
ce roku 5845 K 32 h. V race 1915, kdy neza
městnanost byla značně menší, vyplaceno
2288 K 28 h.

Kostel a škola. Vyšly některé zostřené
rozkazy o povinné návštěvě kostela, ale prů
vodní nařízení scházela. Byla nejistota, kdo
má kdy na mládež dohlížeti, kde a za jakých
okolností mládež nemá býti k některým bo
hostužbám nucena, kdy a jak se mají pře
stupky trestati a pod. Tedy praktický výsle
dek nařízení byl zcela nepatrný, ale zato pa
dilo odium na kněze, kteří na takovém usne
sení podíl nebrali, protože nebyli tázáni, Na
druhé straně však v pokračovacích školách
jest takový rozvrh dopoledního nedělního 1
čiva, že velké řady učedníků vůbec na mší
sv. jíti nemohou. Takové nesrovnalosti volají
po důkladné revisi a nápravě.

Jak se ubíjí drobné živnostnictvo. V Pra
ze na Příkopě zařídili velkozávod na zlaté,
stříbrné a granátové zboží Ervín Straschnow
a Eugen Kolben (původně Kohn) a za spo
lečníka vzali jistého Pollaka. Začalo se smě

ještě částečně vydlužen. Společníci (dří

K

ky. Když Pollakovi vyplacenplat, dva zbý
vající společníci firmu nazvali »Straschnow
a spol.«. Pro závod pracovali v noci i svede
ní dělníci z jiných dílen, ačkoli je to trestno.
K odvrácéní úředního stíhání byl získán
zchudlý mistr Kalina za účelný štít, aby se
mohli chytří podnikatelé krýti. Společenstvo
odborníků začalo protestovati hlasitěji, když
Kalina odešel na vojnu. Kolben-Kohn však
chtěl zničiti všecky zlatníky v Praze a pro
hlašoval, že půjde po amerikánsku přes je
jich mrtvoly. Když starosta společenstva po
dal na Kolbena stížnost, Kofben po celé Praze
odluzoval mistrům dělníky a přeplácel je o
10—15 K týdně; při tom neskrblil úžasnými
sliby. Získal brzy dělníků tolik, že mu bylo
umožněno ohlásiti výrobu tovární. Takto do
mohl se u magistrátu živnostenského listu.
Společenstvo podalo rekurs a žádalo,
celá výroba nepodařeného zboží byla úředně
ohledána. Ale rekurs nebyl vyřízen.

Firma vysílala agenty po venkově a Kol
ben se chlubit rnilionovým výdělky. Brzy
však se šeptalo, že závod nalézá se v úzkých.
Pak se však hlasitě křičelo. že byl okraden
o skvosty a peníze; ovšem z toho povstaly
různé podstatné dohady. Kolben však v he

tivům upsal 2000 K odíněny, vypátrají-li pa
chatele. Jinému detektivovi přislíbil dokonce
5000 K. podaří-li se mu přijíti zlodějům na
stopu. Detektivové však prohlásili, že krádež
provedl zloděj domácí, Kolben hned měl po

svého cestujícího. Když však prohlédl vypá
čený americký zámek vrchní komisař Kno
tek, poznal hned dle výmiuvných známek.
že vypáčení neprovedl zloděj ze řemesla. K5
misař dal ihned zabaviti všecky obchodní
knihy a odnésti je do bezpečnostního oddě

stující, který se právě vrátil s kufrem z cest.
V kufru nalezeny řetízky, které Kolben ozná
mil policii a pojišťovnám za ukradené. Z knih
pak seznáno, že většina předmětů; prohláše

no prodáno; ostatek se nalezl v úkrytech dí

šetřování bude firma Straschrow a spol. do
dána pro zločin podvodu k trestnímu soudu.

Tak tedy skončila triumfální výprava spe
kulantů na potření vyučených zlatníků. Fir
ma ohlásila, že ji bylo ukradeno 13.173 K na
hotovosti a pak zboží v ceně na 60.000 K.

dily, byl by se Kolben ze svých dluhů vzkří
sil a byl by začal se zdvojeným | náporem
druhý oddíl svého boje proti Živnostnictvu.
Tento případ jest velice výstražný a volá
hlasitě po větší ochraně přičinlivých drob
ných lidí proti rejdům ve!kokapitalismu a
proti
pouze markýrují. Straschnow vložil do závo
du pouze vlastních 8000 K, Pollak rovněž je
nom několik tisíc.
který sotva stačí na padesát cennějších
skvostů, odvážili se chytráci ohrožovati exi
stenci všech odborných mistrů ve veliké Pra
ze. Obratná vyřídilka, báječná reklama a
zručné | předstírání —- to vše vypomáhalo
dlouho tam, kde scházely peníze a odborná
vyškolenost.

Literární konkurs. Společnost sv. Cyrila
a Metoda, — skupina Olomouc — pověřena
byvši Ligou kněží arcidiecése olomoucké vy
pisuje soutěž na nejlepší původní práce: a)
O životě a působení bl. Jana Sarkandra; h)
neb o duchu doby, ve kteréž působil; c) aneb
o úctě tohoto světce. Práce mějž formu pře
sně vědeckou, doklady archiválními opatře
nou; přednost bude míti studie, která se vy
káže novými hledisky. Práce obsahujž nej
méně 4 tiskové archy a budiž podána nel
později do 17. března 1919 sekretariátu spo
lečnosti na Dol. náměstí č. 17 v Olomouci.
— Soutěže mohru se účastniti duchovní i
laikové,

Za válečného ruchu.
Uplsování válečné nůjčky ve spolení s poli

válečné půjčky. Unozorňuje se na toto ve
uhodné zabezpečení kapitálu pro rodinu, ne

boť jest levným a odpovídá vlasteneckému cítění
každého střádala. Při upisování tom ke platiti
staršími dluhoplsy válečné půjčky, které přejímají
se v hodnotě emisního kursu. Převede-li se na př.
dluhopis páté válečné půjčky, znějící na 50 K,
může jím upsati na VI. válečnou půjčku 1000 K.
obdrží se zpět jestě 11 K-a jest při tom pojištěn
upisovatel na upsaných 1000 K. Pojištění to má
platnost pro každý případ úmrtí (va válce, sou
boji, sebevraždě). Nucení ke splácení upsané sumy
celé nestává. Přestane-li upisovatel platiti, může
žádati o redukci, resp. i o vyúčtování. Proto za
placené -splátky nepropadaji. Při placení splátek
stávají se tyto' postupem času nižšími. Upsati lze
nejméně 500 K (za splátku 17 K 50 h), nejvíce
5000 K (za 175 K).

Spis Čeňka Slepánka: :Kdo je vlnen?< Spiso
vatel Čeněk Slepánek vydal vlastním nákladem

vana o pravých příčinách světové války. Diplo
matické příběhy v Bělehradě © vylíčeny ©podle

20 h převzalo k účelům válečné péče knihkupec
tví Fr. Řivnáče v Praze, Příkopy č. 24. Spisovatel
pojednává v této publikaci o událostech v Srb
sku za balkánské války dle vlastních zkušenosti
a zabývá se příčinami světové války, o níž od
borným způsobem vykládá. Brožura, jejíž nejšir
ší rozšíření lze si jen přáti. jest zejména vhodna
k podání vysvětlení našemu lidu o pravých příči

ní všech důležitých otázek rakouské zahraniční
politiky. Upozorňuje se tudiž na cenný tento spi
sek s vyzváním, aby i vzhledem k dalšímu jeho Ú
čelu, pokud se týče válečné péče. hojně byl vše
mí knihovnami odebírán a obecenstvu vřele do

poručován.

v Hraáci Králové, Adalbertinum,přijímé sásmamy
ma nové výhodné lesy Rakouského;Cerv.

kříže a opatří | jiné eenné papíry.—
EEK

Cirkevnívěstašk.
Osobní. Jeho Excel. nejdp. biskupovi k člen

ství panské sněmovny dne 25. t. m. gratulovali 0
sobně p. c. k. místodrž. rada Smutný s ostatními
pp. úředníky c. k. hejtmanství a p. c. a k. Plukov
ník Florianu s jinými pp. zástupci zdejší posádky.
V sobotu nato dostavila se gratulovat deputace
kathedr. kapitoly s J. M. p. prelátem a gener. vi
kářem dr. J. 3oukupem v čele. dále blahopřáli pp.
zástupcové všech místních úřadů státních i samo
správných. škol, spolků a četných korporací.

O svátcích svatodušních v kathedrálním chrá
mu sloužil pontif. mši sv. s čemou asistencí Jeho

v pondělí pak vsdp. gener.

Svěcení na kněžství. Zítra v sobotu kvatem
brovou vysvětí nejd. zrcipastýř v kathedr. chrá
mu při slavných bohoslužbách. počínajících o 7.
hod. ráno, 18 crdinandů na kněze.

Devitidenní pobožnost k Nejsv, srdci Ježíšovu
prosebná a kajícná cd 7. do 15. června bude v
nejbližších dnech ohlášena v ordinar. listě na ú
mysl obnovení křesťanského ducha, k vyprošení
brzkého míru, jakož i příznivé sklizně v letošním
roce.

Zprávy mistní a zkraje.
Manitestační schůzí ve prospěch VI. válečné

půjčky svolává městská rada v Hradci Králové
společně se všemi penčžními ústavy královéhra
deckými na den 3. června © 11. hod. dopol. do
přednáškové síně městského průmyslového mu
sea v Hradci Králové. — Přednášeti bude ředitel
městské spořitelny p. Korel Janda: »O šesté vá
lečné půičce.« Po té rozhovor s týmž thematem.
Hoiná účast našeho abčanstva jest velice žádoucí.

Seznam upisovatelů VI. rakouské válečné
půjčky u Živnostenské banky tillálky. ©Dr. Ad.
Konečný. advokát v Jaroměři 6000 K, N. N. zde
2000 K, vládní rada Ant. Libický, c. k. ředitel re
álky zde 3000 K, N. N. zde 4000 K, Jul. Pokorný,
soukromník zde 4000 K, Ant. Postlerová zde 100



Třebechovičích 10.000K, J. Katscimér a syn zde
"Kb Ant. Dvořák,divisílní farář v po 500

K,'N. N. zdé 10.008K, Spořitelna králohrdecká
500.000 K,Měsiská : spoitělna v Úpici 3400 K, A.
Mašek, obchodní mlýn v Klatovech 5000 K. farní
úřad v České Škalicí 10.000 K. V. Jirásek, ob
chodník v Nííčhodě 4000 K. baron Artaš Kraus v

Pardůbicféti "1000 K "Králověhrádecká bankovaí
jednbta30.000K, K.'R. Mňšlera Spol. zde5009K.

P.V Fiala, pul. 3 M0. zde 1000 K, Městský
spořitelňa“v pici“ dalších 1000 K,'K. Bědouhek,

ed účitel v. V. v Třešovickéh'1000.K, šáci c. k.sla zde: Jar. Škareda20 K, Ot. Rauk, Am
Soěklhnalce po106 K.Ján Bárta,Joa. Cěrman
po 50 K, Méstská spořitelna Žamberk 5309 K

úřad velkostatku Sadová v Lihčaséch 18,800 K.
Raď Karél, továmík zde 2060 K, -inš. Nohast
Sohdnidt, stavitel zde 10.00 K, biskupská kongi
stof zde 200 K, Elsa Náháadel zde 300K. V.Mar
váů, továrník v Hlinsku 500 H. B Roliský, továr

ník v Jařoměři 1000W k.Uznání zásluh přl' propagaci válečvých pék

byl J. E. panémi c. k. ministrem finaací dekret W
znání za vyvlkájící vlasteneckou šírmpostpši Bor

pafňci válěčhých půjčekn. Jápn Gísadovi, ředjteji
Zářěny v Hradci lrálově

vBeafti Královékollalase v újelyé, kráměvý
zdobeně kapl? přišíděníá vdn. kurgte- Kordule po
celý měsíc každodenněza velice šetný účast ra:

něďýchvojínk“aúčastníkůz města.Jetoo třetímájová pobošnost, žavědetí afísgná vlo. kurý
ter. Srdečný Ufk platiš vlct. dámám pl Anně
Šulcové, pí. Tiché, pí. Havrdové, rodině Kleinepa

vě a p. jetaři oak 1 za vzácné dary pro našiAARSRNEkáEHvoídl€ věnoLan
DŘ EL Z andnáš vedra

filálkách zdalší nemocnice) Robožnost s VOlÍHY
konal a vábeť veliké obliy a popularity mezi

raněnými vdfíny svým mitým jednáním si vedD t6š ovl, klerý 3 F
odkěti úbailí ŘEovkddoprava"plesyPí:

se pak na slíbené večerní pobožnosti v Června. —

Ranění vojíni.

K uctěnířamáťkyv Pánu:aaéno pana Ed.
Cbocezgkého, [edijele výpomocný „ otcepředsedkyně spolku »Angžka«v [jr rálové,
věgoval týž spolek místo "květmovéhodaru obnos
20 K ve prospěch dámského oďhboruČerveného
kříšy v Hradci Králové.

€. k. ústay ke vzdělání učitelů v Hradci Král.
a do I. ročníku koná se dne 30. června od 8

do 11 hod. dopol, Zkoušky přijímací komií sebaeď
po zápise, dle potřeby týž následujícího dne. —
Ředitelství.

Vycbýzku oa Kanějickon bory 3. června pod
nike odbor Klubu čes. turistů v Hradci Králové
společně s odborem téhož klubu v Pardpbicích.
Odjezd do Stěblové po 1. hod. odp., odtud společ
ně s odborem pardubjckým na Kunětickou horu.

Z mšsiských elektrických podníků. Za úče
jem umožeění provedení vrčitých prací jak účtár
nou tak monteury usnesla sg správní rada elek

jé podnjkůve schůzi dne 18. května t. r.. 1. 857. aby vyfičtování elektrické energie od

dubna do září t. r. provedenc bylo v intervalech
dvouměsíčních, takže clektrická energie vytěto
vána bude vždy teprve po dvou měsících. a sice

Zařízením tímto, platícím. výslovně pouze pro tyta
dvě dvokměsíční Ihůty, nezuění ce aiktérak Povin

nosti aní práva kontumentůelektrické energie a
zejména kónsumenti ručí béz výjimky za každou
změnu,která bv nastala v tomto mezidobí na je

škození elektrických podniků.
Žékaz podávání vajee v. hostimoich. V č. 165

říš. žák. uveřejněno nařízení pro výživu du 20

dne 13. dnbta 1917, klerým ze zakazuje použí
vání vajec k výtobě ihových bápojůa ormězuje

podávání syrových a jednoduše připravených vá
jec v hostinských avýčepních živnostech za ba
dinyhlavatéh del. 1. j ná dobu od 12. do 2. hod
v polédke a o Z). hud. večerní; při čemž po

kládatí jest xa jednoduše připravená vějce osa
jež jaou vářena na: tvrdo a- na měkko, vejce ve
sklenici, volská oka a vaječník (vejce míchaná),
Toto:opatření se k příkazu c. k. okr. hejtmazství
v Mradči Králové ze dme za. května 1917.č. 24.163
v známost uvádís tini, že v něípaděpřestupku bu

de užito trestní: sankce $ 3. cit, nařízení co riéi

Pleší -—-Rařkanistrovský úřad král věn, měta Mřadce Králová. Starosta: Dr. Pa Ulriob.
Dvě schůze o válečné půjčce 'budou uspo

řádémydas 7. Šervna u'd. bod ódp, sprogramem:
»O šesté Válečné půjčce«. Jedna ze schůzí Wich

Nechanicích--v súle městské radnice.. Jest žádonc
no, -aBbýúčast občanstva Aaobou schůzích byla
co:nejčatnějkí.

Probluz. Wictp.Váci. Vachovi,řed měží. škal
v. v., V uznání jeho korlivosti v historickém. ba
dání zdejšího okofí projévaje čvojevřejš. díky fat

ní žobecht úřad, Jakeši správaškoby vProkhizi.
Rolička. Dné 12.května aavítajk nám Jájo | p

Excelence nejdp. biskup, ahy udílel. sv. Wžmovée i: b
ní. ia prostranném náměstí svatejanském očeká

valo“ ja: "duchovenstvo mísámí i z. okolí, vedeně
vdp. děkanem J. Lefošníkem. přednoslavé. věgčh
c.k. úřaděvčele s p.okr. bolimanemK. Henne.
Zavítal téš p. okr. inspektor F. Niík, dále malštní:

p. starosta J. Bospišit s:náměstkem RSergmenn.
sradním p. Klánesm,patronátní komisař čedštaj 0.

Švag spolek Červeného kříže s předsodkyní B

musovou,sbar profesorský c. k. učitelského. ú

stavu v“čele se správcem p. proš. Topinkou a
všichni:kandidáti, učitelské sbory všech škol s
žactvem, řada spolků se 6 prapory a nepřehledný

zástep občanstva. Za příjezdu v kmposantnísmPo
lokruhu spojkové prapory se skloniky a jiš byl
areipastýř obklopen vítajícím davem. Nejprvepo
zdraví a uvítal Jeho Excelenci skvělou řečí p.

okr. hejtman, poté srdečně a synovskypozdravil
jej vdp. děkan a upřímně | radostně p. místní sta
rosta. Nato jeho dceruška vhodným proslovem u
vítala jménem mládeže | obyvatelstva. Jeho Ex

celence projevil všechném svojí radost. del si

představiti -všechny zástupce a korporace. s kaž
dým laskavě promluvil,ruku tiskla již vbíral se
k náměstí hustým čšpalírem mládeže i dospělých.
Jako trlamfální cesta byl jeho příchoď do městě.

městí, tu jiš s ochozu velkolepé věže děkanského
chrámu zavzněly velebné, pozdravné Intrády na
rohy a trombóny, ony slavnostní fanfáry z ou
vertury opery Libuše. Celý průvod jako valící se
veletok vůstit do děkanského chrámu Páně, na
plnil celou širou jeho prostoru v přízemí | na
kruchtách kol dokola. Jeho Excelence zřekně do

dělí 12. a 13. května udílel církevní kníže sv. t'f

pými svátky. Při lom dvakráts kazatelny a pět
krát od oltáře promluvik velepastýř glova apo
štolská, plynoucí ze zápalu pástýtekého z ot

dne nejáp. biskup světil nádherné varšany, ověn

sborem chrámovým, Wumočnícíjeho sk Preislero
vou, dcerou ředitele kůru. pět přilékavé odpo

věděr, předá ten královský nástroj roce od
borné. blahopfž! jého tvůrci. přítomměmu A J.

Čapkovi, umělci zdejšímu. — V pondějí odpole
dnepořádal c. k.učitelský ústav zá vzléné účasti
Jeko Exčelence akademii na počest nasloupéní

trůnu Jejic Vejičenštev, Návštěva byla vybraná.
programskvostný, účinkuficísy prvotřídní, přel
vahou samí pp.*profesoři, proto dojem mohutný.

Po vyčerpání: programu nlal seza Všeobedné“po

zornosti"slova JehoBišk. Milost aprovajáí spř
lomrý pi Jefeh Velšenevám tikrá

hrs neinoenoií y i dble pravejpy."Veete“ očekávalJegelý prolfědorský or ávce p prof.
Topfnko 'd kytpjnně avg Vvznešéného „ ujistit
že pla de si cotý sbor vědom"Své"stohy, "vycko
vávatj dorůstající "bpdoůcí“ učitelstýč v dučhu

mrayně-něbožčaském. dh čeKyčelence prolaýin nad Čí 1 vše y přítomné
jiní V Bon

své po

ot kčnosam l2
eu „A Plígk dně 8. bynstylm díkrk
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-7 pou z ntěksěky pěčasí6běska:
věk bi Sb rádherněko“po

ot udětek“:W."biňnýváre? Sní ovace:"všude
radostýt Mlavnošešě *vítán. "Vede "zanechávál

neká všnořiaty. LopčenívBerý dn Ayhdoféma60%srdčkné Opět se tapisívečer

chrán: 5s prof 1 sbořem c. kč učitelského
ústavu zav "tentokrát "i ovetý p dr d

Veby. c. (. zemský školní Inspektor, Kterýdísě
v Poličce na Inspekči. RožloučeníJ. Exc. bylo do
jemně krásné. ŘĎ srdečnýCh skóvech vdp. děkaná,
který loučil se a děkoval jménem celého vHkázri
átu, loučil se nejdp. biskap slovy srdce jímavými.
Před děkanstvím děkoval Jeho Prcelemci p. vrch.

komisař J. Main v zastoupení p. hejtmana slovy
upřímnými a ryzími, děkoval vé jménu všech ka
tolfků| mifsta i okolí, ujstil, že úd prvního ob
jevení získa
dílu a připojit blahopřání k Netvyššímnu vyzmeme
nání, které právě došlo, že totiž Jeho Exoetence

je jmenován doživotňím členem panské sašmov
ny. přál dlouhá léta zdraví a sil, aby mohl půso
bitl v tomto zákonodárném shora k blahu vlasti a
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y stačí, rád se bude obětovati těmto snahám.

Jfitkám. V 8 hodin ve středu pak l, prová
Jen nejupřímaějším přáním, aby opět po letech
Jive zdraví zavítal Báh posilui a odplať!

Těleci u Poličky. Dne 19. května zavítal k
nám nejdůstojnější arcipastýř dr. Joset Doubrava,
by túdílel ve farnosti naší svátost biřmování. U

slavobrány uvítán byl Jeho Excelence duchovním
správceríí, zástupci patronátníbo úřadu, Jos. An
drlem, rolníkem zdejším, kterýžto vítal JějoMi
ost již před 13 lety jako žák IIL třidý jšt, a

UPISUJTE
šestou rakouskou
válečnou půjčku!

POZVÁNÍ

kýpřejněMatifostádní schůzi

pro upisováníŠesté rakouské

půjčky válečná
ta neděli 3.Vervna+917
o T. hodiňě dopolední

v přednáškovém sále
městského průmyslového muze
pro severovýchodní část králov
ství Čěského v Hradci Králové.

. „d významu

VL rákouské válečné půjčky“
promluví

p. KARBL JANDA, ředitel Králo
hradecké spořitelny.

V Hradci Král., 30. května 1917.

Běstská řada v Hřadcl KrŘové,

Agrární záložna.
Česká banka filiálka,

Diskontní společnost.
Královéhradecká bankovníjednota.

Okresní hospodářská záložna.
Spořitelna Králohradecká.

Všeobecná úvěrní společnost.
Záložna.

Záložní úvěrní ústa. 
Živnostenská banka filiálka,

C. k. priv. banka
pro země rakouské filiálka.

—
konečně družičkou Marif Pospfšilovou. Arcipastýř
nejdříve uveden do vyzdobené fary a odtud po
nějaké chvíli uprostřed rozradostněného katoli
ckého lidu ubíral se do chrámu Páně. Náš krásný,
útulný „kostelíček byl v každém koutečku vyzdo
ben, hlavní oltář obsypán květinami, vždyť Jeho
Excelence byl prvním biskupem, který u nás slou
žil mši sv. K sv. biřmování přistoupilo 84 biřmo
vanců. Před zkouškou ze sv. nábožidlství ve škofé
přednesl krátký proslov žák Alois Šoplata a Po
zkoušce Jindřich Roušár že Ill. třídy. Dojati byli
přítomní rodiče, s jakou láskou a něžností po pří
kladu Bofského Spasitele sklání se Jeho Excelen
ce k dítkám a jak tklivě s nimi rozmlouvá. O'5.
Kodmě rozloučil se fejdp. biskup po odpolední po
bóžšosti zřejmě dojat, za hlaholn zvonů. S Exce

ím žačka Anna„o anová Při řeči její »Modle
Ski tatínky.v polil«lid v41 oku vznešeného

jo ětb ňa
šeho duchovníhosprávca. koní |na not.čenou: INecŘŤ nfjlý Pát En i zěštů didůiká léta žd
chová při zdraví Jeho Excelenci nám i milélé
dlecés! naší královéhradecké a kéž s nímopělně

13 letech, úlkoli v dobách válěčných, alé v
bách mírových se shledimě!e

+ V je i
Královéhradeckou bankovní jedndlu

v Hradei vé dooporudujeme eo nejlépe pří
veškerých ech bankévnich a uhelných,

Pedperajte přik přílekitésti svůj vlastní poduík.
SSS S ččb č č č Vbd

SESÍDKA,
PřispíváJiří Ronovec.

Uběratělská váščě.

Neděvno byl v Loňdýně odsouzen muž, jenž
uzmul 109. pár bot, jež všecky u sebe přechová

nivě rád »sbírá« boty. Tímto skutkem jest zřejma
příbuznost mezi sběratelskou vášní a kleptomanil.
Kleptomanle, jejíž chorobný zjev jest obrácen na

zcela určitý předmět, jedná často z vášně sběra
telské. Tak byl před krátkým časem zatčen v Pa
říži muž, jenž přivlastnil si malý stolní zvonek;
nalezla se u něho celá spousta zvonků malých,
velkých —-všech forem. Bylo jich 432. Jiný opět
činit dlouho anglické kluby nejistýmí, omeziv svou
činnost na dýmky. Navštívil každého dne více
klubů, jichž by! členem a přisvojil si každou dým
ku, jíž si přál. A nyní našli u něho více než tisíc
dýmek, neupotřebených, pečlivě seřazených.

Květinové dary.

V našem životě hrají květiny od pětihaléřové
kytičky lialek až k nádherným orchideím velikou
roli. Za peníze. jež tak mnozí lidé vydávají za
květiny, byla by živa chídá rodina — ne rok,
ale po celý život. Roku 1904, tal? píše »Munsbys
Magazine«, daroval v Londýně syn bohatého ban
kéře své nevěstě kytici, sestávající z jedné velké
a čtyř měnších orchideí; za velkou orchidei za
platil okrouhle přes 13.500 K. Menší orchideje
byly již lacinější; zaplatil za ně jen 4800 K. —
Austrálec Kotson zaslal své nevěstě »kYětinový
koš«, který byl tak objemný, že musilo býti zjed
nánó devět nákladních vozů, aby odvežly ten ne
sčítlný počet Ilit, růží, orchidejí « karátiátů. Tato
kytice, již nebylo tak snadno zastrčiti si na prsou,
stála 32.000 K. — Mladá Uherka obdržela od své
bo ženicha kytici, která stála 16.000 K a byla u
vlta ze samých alpských květin. Pro jednu tako
vou květinu odvážilo se více lidí života; po pět
týdnů vystupovali na nejvyšší alpské vrcholky. —
Na ozdobu kostelů pří svatbách v New Yorku
vydávají se ročně 2 miliony korun. — Když měla
svatbu Miss Stevenson. byly veškery komnaty
otcova paláce okrášleny květinami. Byly to nád
herné táfřéty — db.obo bílých ráží, 45.000 červe
ných růží, 40.000 lilií — a stály 160.000 K. — V
Chicagu nechal jeden milionář na slavnost přiné

sti veřké množství vzácných tropických květin;
žett téh stál 480.000K. — V Příži zavěího mat
ho dáší 2 nejpřelnějších todih velice něžitý zvýk.
Dříve nežli se do jídelny vstoupí, obdrží každý
host z rukou dámy růži a každý povinen lest za
strčiti si svou růži do dirky svého kabátu neb za
ňadra. Pak podá pán dámě, od které růži dostal,
rámě a odvede ji ke stolu. Madame de Sévigné
nemohla se v jednom ze svých psaní vynadiviti,
že za krále Ludvíka XVI. při jedné slavnosti vy
dalo se 1000 dolarů. Dnes vydá mnohá elegantní
Pařížanka 20.000 K ročně, aby mohla ve třech
zimních měsících své salony a stoly ozdobiti kvě.
tinami.

Drahocesnýšál
Mladá Indiánka, Kiowa Annie, jejíž pravé

tlého jeát Mariéna Oxfifka, jčšt Májetnicí nel
nádbernějšího šálu ve Spojených státech, jejž Jí
každá milionářka může závidětL Pracovalo se na
něm více než 10 let a má cenu 5000 dolarů. Annie
Jest plnokrevná Indiánka z kmene Klowas. Svými
soukmenovci jest velice ctěna a obdivována. Šál

tenkých, hedvábných vláknech. Bylo třeba tří ge

nerací, než nashíraio seMa veliké množství zubů.
Zuby sta AA A £,Klotvas.Na otázku,zda jest B nápř Věděla: »Nemám v ú

myslu odloučiti.se od svého drahého klenotu. Pro
dala jsem mnoho konfa dobytka, než mohla šení
dostati tolik losích zubů. © Zuby mají cenu dnes
mnoha tisíc dolárů a v desfti letech se cena jejich
zdvojnásobí, neboť losí json téměř vyhubení.
Mnoho zubů, jež zříti lze na mém Ššále,jest talis

manem mnohým lidem mého kmene, ale já jim
vypudím takové louposti © Mavy.« Š rostoucím
vzděláním žaňečhávají i Ihdiání tákovýchto poše
tilostí.

Goethe v Úhětíš.

Goetheova báseň »Erlkčnig: byla z prvých
básní, jež byla přeložena do hebrejštiny. Na tuto
okolnost připíná se mnohů anekdot. — Jedni de
ra vykladače talmudu četla pilně Ooetheovu Bá
seň. Otec činil jí výčitky, že Jen Běčinně zabli
čas. Dcera odpověděla, že Goethtovy spisy obsa
hují mnoho moudrosti. »Moudrosti?« podotkl uče
ný talmadovéc bohrdlivě. »Přečti ml něco, abych
z té moudrosti fáké něco slyšell« Dcera nédala se
dvakráte pobízeti a předčítala otci báseň +»Étl
kčnig«. | Sotva přečťla prvé dva řádky, zvolal
otec: »Dost! Mám dosti mošdrosti tvého Goe
thea.« Dcera překvapěna hleděla na otce, kter“

pokračoval: »Pojď sem, milé dítě a dej se poučiti.
»Kdo jede tak pořdě noch i $fÚrim?e jest otázka.
— »Jest to otec se svým díftětem«,jest odpověď.
Nyní jest moje otázka: »Jestliže ví básník odpo
věď, proč se táže?«

Mansiiekdovy kadeře,

Veselá příhoda stala se jednoho dne Richar
du Mansfieldovi, slavnému americkému herci, na
jedné jeho cestě po divokém západě. Aby byli na
cestě lehko poznáťelní, nosili američtí herci dlou
hé vlasy. Mansfield obzvláště kladl velikou vá
hu na své bujné kadeře. K vůli ním vozil kadeřní
ka s sebou. Jednoho dne, právě když dlel v Aspen,
onemocněl jeho Figaro a proto byl nucen vzíti za

vděk místním kadeřníkem, jenž slul Savoyer. Dle
vhodných naučení, jež dal Mansfield Savoyerovi,
podařílu se operace podivuhodně. Herec přiveden
tím do dobré míry, hrál toho večera skvěleji než
Jindy. Jeho objevení se na jevišti wzbndilo bouři
potlesku, která zdála se vzrůstati až v šílení,
hlavně po prvním jednání. ©Mansfield okouzlen
přistoupil až k okraji jeviště, aby se poděkova!.
ale zdálo se mu, že zraky všech nezalétají k ně
mu, ale k loži v prvém poschodí, kde pán, opřen o
zábradlí, děkoval obecenstvu. A již skutcčně za
slechl též hlas: »Savoyer! Savoyerl« Mansfield
odstoupil okamžitě za kulisy a spěchal k řediteli,
»Ale, můj pane, kdo jest ten Savoyer?« Místo od
povědi podal mu ředitel program. Uprostřed něho
byla malými písmeny udána jména herců a kolem
nich obrovskými slovy bylo lze čísti: »Mr. Sa
voyer osměluje se obrátiti pozornost velectěnéhn
obecenstva na podivuhodnou nádheru vlasů M.
Mansfielda, jenž specielně pro toto představení
byl upraven a zušlechtěn v saloně Mr. Savoyero
vě? Proto pozor! Užívejte Savoyerovu vodičku na
vlasy a budete míti právě tak krásný vlas jako
M. Mansfield!« Zuře odkvapil Mansfield do své lo
že, uchopil se nůžek a ustřihl si vlasy'u samtého
kořene. Veliká tato událost okamžitě telegrafo
vaná do všech koutů Spojených států, vyvolala
novou modu. Aby prokázali slovutnému herci svou
půžĎrněst, dstřihli si okamžitě mladí herci američtí
vlady u samého kořene.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Í v Jablonném nad Orlici(v Čechách)
| (bratr P.J. Neškudly,farářeve(1 Mohlo

do ručuje P. T. veled. duchovenstvlvůj osvědčený a často vyznamenaný

| | výrobní závod

| všech kostelních páramentů,
spolk. praporů akovovéhonáčiní.

M Cenníky, vzorky i roucha hotová tá

dukázku se na požádání franko zašlou,



Jestliže
by došlo k tomu, že byste svou kontrolní
pokladnu musil prodati, sdělte to 8 námi;
jsme ochotni ji přijmouti zpět. Továrna na
registrovací pokladny, Vídeň VII, Sieben

sterngasse 31.

, o

Nový dům
v Hradci Králové, s dobrým výnosem,
prodám. Dotazy do administrace tohoto

listu pod značkou »Výnosnýe.

Kostelní
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá

| zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
7 odberný závod

v Jabloném nad Orlicí.
Netové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádla, praporů, příkrovů, kobereů a

Kovověhe náčiní ve výrobnách nejstaršího
sávodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a demech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
. Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

00000000000000000000,
Českoslovanská

záložna vPraze-ll.,
Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vložení do dme vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek,“ zejména směneční úvěr
(krátkodobý) vw dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná rovise
sJednoty záložen« v Praze.

O900000000000000000009

Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodává©hrámová okna. V kaš
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalby figurální,
hotoví pravou ou moscal ka
ménkovou' pro faoady, oltářní obrasy, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborně dokonalého provedení.
. Rezpočty ochotně a zdarma.

na velkostatku Sadovském u Hradce Krá
lové prodávati se bude dražbou v pondělí
dne 11. června 1917 o 10. hod. dopolední
»na Hůrce« v Nechanicích. Zastoupeny jsou

těž vývozní druhy.

Voledůstojnému duchovenste
a slavným patronátním úřadů

dovcluja +i doporučiti
veskeró kostelní bádovy
náčiní a te: monstran:
kalichy, cibáře, nádobk

aténky, pacifikály, svícn
ampy, kaditelnice, kropenk
atd. své vlastní výrob
předpisům cirkevním vyh
vujicí. Staré předměty epr
vuje v původní intepci
v ohni slatí a stříbří ne
proti doplatku za nevé vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkres
sasílá na ukásku franko be

závaznosti koupě.
Vše se posilá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako
řetěsů, madonck, křižků,prstýnků, náramků: atd
Notářské prsteny tabatěrk „jídelníná
šiní ze stříbra pravého čínského vádý na skladě
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejí

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha 1-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec c. k. zemského trestního soudu.

Jan Horák
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždy dle roční
salson; kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o postivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Volejemné látky na taláry.

Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do trublářského

ursu. Celé zaopatření a plat. Prikiášky přijimáK. V. Skuherský, HradecKrálové.

DÍKŮVZDÁNÍ.

vdovy po rolníku v Turově,

Fr. Dostál, katocheta.

„A



Číslo 23. f Předplatné:

Tránní řeč.
Velepamátnou chvíli měla říšská delega

rel L proslovil svoji první trůnní řeč za pří
tomnosti nejjasnější císařovny, arcivévodů,
arcivévodkyň a jiných předních notabilit.

močnáře Františka Josefa I. Poukázal, v ja
ké vážné době byl povolán říditi stát, Po
kračoval, že státnímu zájmu nemá nadále
scházeti součinnost lidového zastupitelstva.
dodávaje: »Prohlašuji vám a slavnostně po
tvrzuji, že jest Mou nezměnitelnou vůlí, vy
konávati Svá vladařská práva povždy sku
tečně konstitučním duchem, dbáti neochvěj
ně svobod, státními základními zákony da
ných a státním občanům nezkráceně zacho
vati onen podíl na tvorbě státní vůle, který
jest poskytnut platnou ústavou.« Rozkvět ú
stavního života však není možným bez vy
budování ústavoprávních a administrativně
právních základů veškerého veřejného živo
ta jak ve státě tak i v jednotlivých králov
stvích a zemích, zvláště v Čechách. Nechť
tedy poslanci spolu s císařem zjednají před
poklady, aby v rámci jednoty státní bylo
dáno i místo pro volný národní a kulturní
rozvoj rovnoprávných národů. Složení cí
sařské přísahy jest tedy vyhráženo na onu
dobu, kdy základy nového, silmého Rakou
ska budou pro generace opět pevně vybudo
vány na venek i uvnitř.

V nynější válce mocenská naše skupina
po svých vítězstvích dala znáti přímo svou 0
chotu k míru; správná mírová formule může
býti nalezena pouze ve vzájemném uznání
slavně obhájeného mocenského postavení.

Císař projevil vřelou lítost nad těmi, kteří
trpí událostiní válečnými. Úsilí mocnářo
vo tedy směřuje k tomu, aby živobytí oby
vatelstva bylo ulehčeno, aby náležitou orga
nisací bylo zabezpečeno vystačení se záso
batni.

Státní hospodářství vyžaduje, aby bylo
opět přivedeno do spořádaných kolejí. Proto
jest potřebí státu poskytnouti | dostatečné
příjmy a nastoupiti novou finanční politiku.
Jedním z nejnaléhavějších úkolů jest, posta
rati se o osoby, pozůstavší po padlých a 0
ty, kdož válkou se stali k práci nezpůsobi
lými. Mimo to bude potřebí rozvinouti inten
sivní politiku veřejného blaha podporou vý
roby a sociální péčí. Výroba na průmyslo

" vém, živnostenském a zemědělském poli Se
musí státi yvdatnější a levnější.

V Hradci Král., 8. června 1917. |

»Neméně leží Mi na srdci sociální péče.
Válka těžce poškodila lidovou sílu a Vyrov
nání škody lze jen očekávati od cílevědomé
politiky v příčině obyvatelstva, Je třeba ú

: činných opatření na širokém poli lidové hy
gieny. Boj proti lidovým nemocem. zamezení

: velké úmrtnosti kojenců a ruku v ruce s tim
jdoucí dalekosáhlé vybudování péče o naši
mládež, boi proti zpustlosti mládeže a vhod

[ ná reforma zastaralého trestního práva pro
mladistvé bude starostí vaší a Mé vlády. la
ké bude třeba učiniti opatření, aby bytová

; potřeba širokých kruhů, zejména na děti bo
hatých rodin byla uspokojena. Rovněž vyža
dují vám již dkouhou dobu dobře známé otáz
ky sociálního pojištění naléhavě řešení. Mo
je vláda učiní si za povinnost, vybudovati 0
chranné dělnické zákonodárství, věnuje svůj
zřetel zvláště té části dělnictva, na jejíž fy
sické a duševní výkonnosti závisí v prvé řa
dě budoucnost naší lidové síly a našeho ho
spodářského Života: na ženách a mladistvých
dělnících. Bude vám předložena vládní před
loha o úpravě pracovní doby žen a mladjst
vých dělníků a noční práce mladistvých. Ta
ké střední stav, který byl hospodářskými ná
sledky války zejména těžce postižen, nesní
postrádati horlivé státní péče. Celé obyva
telstvo v těžké době očekávění, která slát v
ně klásti byl oprávněn, nejen plně spjnilo, ale
překonalo. nesmí se ve státu dožíti žádného
zklamání.«

Síla mocnářství kotví v neposlední řadě
v jeho historických zvláštnostech; jen lásky
plný zřetel k těmto může tuto živoucí sílu
zachovati a dále vyvíieti. Jest potřebí pod
porovati svornou součinnost různých národ

„ ních kmenů ve státě, které všechny mají po
: dfl na slávě této války.
| Ke konci volal vznešený mocnář: »Společ
| ná vroucí láska k vlasti, společná pevná vůle

|
sloužiti jí až do krajnosti, posvěť tento oka
mžik! Kéž je mezníkem doby kvetoucího
rozvoje, doby moci a vážnosti starobylého

' Rakouska, mezníku štěstí pro Mé milované
národy! Dejž to Bůh!«

Památná, velice obsažná a procítěně před
nesená řeč učinila na přítomné dojem mohut
ný, nezapomenutelný.

|=——
Práběhválky.

Na Soči. Desátá sočeká hitva gkončila
zase nezdarem italským. Získali sice Ita
lové vrohu Kuku a vespiee Jamije, tot
úhrnný zisk za 19denního zápolení aspoň

Insertypočítajíselevně. | Roč. XXIIL

35 italských divisí (téměřpolovice italského
vojska) na úseku 40 km širokém; zato utr
pěli ztráty na mrtvých a raněných na
160.000 mužů a v zajatcích 16.000. Sám
císař a král Karel osobně vzdal na sočské
frontě hrdinům dík. Italové vzdali se nyní
všeho většího podnikání, naproti tomu naši
obránci úspěšnými protiútoky denně umen
šují územní zisk nepřitelův. — Jižně od
Jamlje dobylo nuše vojsko 5. června no
vého vítězství. Italové vrhli sem spousty
vojska, aby našim vyrvali právě dobyté
zákopy. Ale marně, naše pěchota zůstala
na celé čáře vítěznou a k tomu zajala 171
důstojníků a 6500 mužů.

Na západě útočili spojenci především
na frontě anglicko-belgické, zato na frontě
aisneké čilejšími byli Němoi.

Na východním bojišti místy bouřila
ruská dělostřelba, v Karpatech útočily ru
ské hlídky. Rusové chystají se prý k nové
ofensivě, aby vyhověli nátlaku spojennů,

V Makedenii byly pouze menší srážky
západně od Vardaru, u Dojranského jezera
a v Strumské rovině.

0 míra. Francouzský ministergk d
seda Ribot v poslanecké mněmováěvyklá.
dal, že ze socialistických schůzí ve Štok
bojmě nemůže vzejíti mír; ten vzniknouti
musí pouze z vítězství, Ribot žádá prato
sněmovnu, aby neschválila nebo neulehějla
cestu franoouzských sooialistů do Štokhol
mu. Proti konferenci štokholmské jest i
francouzský senát a nesúčastní se jí i Angli
čané. — Do Stokholmu vypraví se také
zástupci českoslovanské sociální demokra
oie. — Ruská dělnická rada vyslovila se
proti obnovení ofensivy. — Státní tajem
ník Spojených států severoamerických pro
hlásil ve výboru pro zahraniční záležitosti,
že válka ještě tohoto roku bude ukončena,
zato ve Francii ustaluje prý se mínění, že
bude ještě jedno zimní tažení. — "Ruská
rada dělníků a vojáků má zato, že skon
čení války a všeobecný mír je v zájmu
veškerého lidstva a že cíle tohoto lze do
sáhnouli spojenými silami všech dělnických
stran, kleré musí zahájit rozhodný boj
proti všeobecnému pobíjení. Prvním kro
kem k této organisaci musí býti svolání
mezinárodní konference.

. Změny v ministerstvu hr. Clgm-Mar
tinice. Nejvyššími vlastnoručnímíyh

v
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sproštěčn ministerský předseda hr. Clam
artinio řízení ministerstva orby a sprá

vou jeho pověřen odborový přednosta dr.
Arnošt ryt. Seldler. Polský ministr dr. Bo
brzyňeki rovněž sproštěn úřadu, nový však
neustanoven. Novotou jest zřízení mini
sterstva pro lidové zdravotniotví a sociální
péči, jehož úlohou bude potírání válečných
sdělných chorob, sociální péče o osoby
válkou poškozené a pozůstalé po padlých,
záležitosti týkající se lidového zdravotniotví,
péče o mládež, přesahující péčí poručen
skou, péče bytové a sociálního pojištění.
Přípravné práce pro nové ministerstvo svě
řeny ministru dru. Baernreitherovi, Pozoru
hodno, že mezi 11 našimi ministry jest
jediný Slovan, ministr Trnka.

Říšská rada. O novém jednacím řádu
jednalo se v úterní schůzi poslanecké sně
movny. Na prohlášení, které v zahajovací
schůzi poslanecké sněmovny učinili Če
ohové, Jihoslované, Rusíni, Poláci a Němei
z Čech, hodlá odpověděti ministerský před
seda. A tvrdí se také, že Čechové, Jiho
elované a Rusíni budou v poslanecké sně
movně společně postupovati.

Poslanecká sněmovna. Ve schůzi sně
movny 5. t. m. předloženy návrh posl.
Staňka na vyšetření hospodářství válečných
ústavů a ústředen a dotaz posl. Šamalíka
o zrušení rekvisic obilí a plodin a zavedení
válečného kontingentu. Zároveň zahájeno
rokování o- opravě jednacího řádu a téhož
dne řád schválen. Podstatnou změnou jed
nacího řádu jest přijatý návrh posl. dra.
Franty, dle něhož všechny řeči ve sně
movně poslanecké promluvené musí býti
stejnoprávně protokolovány. Tento návrh
přijat 203 hlasy proti 185 hlasům. Pro
návrh tento hlasovaly všecky neněmecké
strany: Češi, Poláci, Slovinci, Chorvaté,
Srbové, Ukrajinci, Vlachové a Rumuni.
Proti hlasovali německý křesť.-sociálnísvaz,
německý nacionální svaz a němečtí sociální
demokraté. Tato porážka německé pano
vačnosti postihla zároveň i vládu hr. Clam
Martinice. — Vláda podala poslanecké sně
movně zákon, kterýmž se prodlužuje man
dát jejích členů, jenž vyprší 17. června
1917, na dobu celého roku.

V prozatímním rozpočtu rakouském
na druhou polovici r. 1917 nejvíce naráží
na odpor mezi poslanci paragraf 4. před
lohy pro neobmezenost plné moci, kterou
ministerstvo žádá. Paragraf tento zní: Vláda
zmocňuje se, by opatřila úvěrními operace
mi prostředky pro mimořádné výdaje, kte
ré vznikly válkou v době od 1. července
do 31. prosince 1917, potom k úhradě stát
ních výdajů správních r. 1916—1017 stát
ními příjmy nehrazených.

Státoprávní ohražení české zmínkou
o Slovácích uherských způsobilo v Uhrách
——————

FEUILLETON.
Th. Roosevelt:

„Sliný život.“
Nedávno na tomto místě byla řeč o Wil

sonově knize >Nová svoboda«, pojednávající
o poměrech života amerického. Nebude bez
zájmu upozorniti dnes na jinou knihu, rovněž
z ovzduší života amerického, též od presi
denta Spojených Států amerických napsanou.
Je to >The strenuous Life« od Theodora
Roosevelta. Kniha byla před 12 lety přelože
na i do češtiny, zmiňujeme se proto dnes o
ní jen jako o protějšku knihy Wilsonovy,
abychom poznali zásady obou těchto mužů,
jichž jména v nynější světové válce tolik ob
devují se v popředí.

Chci vám hlásati nauku o silném životě,
Životě napjatém a plném práce, námahy a
boje, tak začíná Roosevelt. Kdo z nás řekl
by svým synům, že pohodlný Život, že mír

žiti?
Neobdivujeme se úzkostlivému, po klidu

toužícímu muži. Obdivujeme se však muži
činu, muži podnikavému, který má všechny
mužné ctnosti, aby konečně z boje vyšel jako
vítěz.

rozladění. Maďarský tisk sice prohlášení
toto vesměs odmítá, naproti tomu vůak
aspoň v časopisu »Világu« se přiznává, še
snahy po státoprávním uplatnění se Čechů
jsou odůvodněny 4 že se Slovákům mohou
dáti výhodné podmínky vývojové na zása
dách rovnoprávnosti. Maďarská duše bez
intensivního vlivu slovenského mnoho by
prý ztratila na své hloubce a nadšení...

A polský tisk přesvěděívě dovozuje oprávněnost slovanských národně-politiockýchpo
žadavků. »Czas« tvrdí, že prohlášení Čechů
a Jihoslovanů je ozvěnou německých plánů
a očekává v parlamentě rozpravu, která
ještě jednou potvrdí, že contralistické Ra

ousko patří do minulosti. »Nowa Reforma«
vykládá, že Češi neučinili ohybu, když vy
hlásili už nyní program. Týž list vyslovuje
při tom zásadu, že tato válka způsobila, že
všechny národy mají jednu touhu: Chtějí
míti všechny svoje členy pohromadě a
chtějí býti samostatnými. A běda těm,
kteří přiznávají toto právo jen sobě a vy
konávají je v nejširší možné rozloze, od
mítají je však zároveň druhým.

Vyjednávání v Uhrách. Z poručení
císařova dlel v Pešti společný ministr fi
nancí bar. Štěpán Burian, kde vyjednával
s předáky stran. Od obsahu peštských po
rad bude záviseti také, co zařídí panovník
v uherské krisi.

Revoluce v Rusku převalila se nyní
na venkov. Selské nepokoje zachvátily už
také gubernii petrohradskou. Dvory panské
jsou mužíky přepadány, spáleny a pozemky
rozděleny. — Revoluční vláda odhalila p
spiknutí protirevoluční. Velká řada o80
zatčena.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknižky"| "a
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtá a směnek.

Rozmanitosti.
-V bulharskén divadle v Sofii konají se

přípravy k provedení Atanasových oper
»Svobodné Macedonie« a »Gergani« —
Sedmdesátiny slaví senior české delegace
p. Hynek Srdínko, říšský agrární poslaneo
za Královéhradecko. Jest spoluzakladatelem
první české hospodyňské školy ve Stěže
rách, předsedou hospodářského spolků krá
lovéhradeckého a pracovitým členemji
ných důležitých organisaoí. V hnutí rol
nickém vykonal svou čilostí velmi mnoho.
— V Německu zakázán vývoz papíru, le
penky a některých tiskopisů, aby se dala
ubraditi aspoň nejdůležitější spotřeba do———-—--————

Nezdravá je společnost lidská, nevedou-li
muži a ženy činný, zdravý život, nekáže-li
se dětem hned od mládí, aby byly činny a
aby se dovedly protlouci nahodilými proti
venstvími.

Vlast neukládá vám život plný pohodlí,
ale život pmý práce. Nenechme se žádným
bojem duševním ani tělesným, uvnitř země
ani mimo ni zaleknouti, jsme-li o tom pře
svědčeni, že boj jest oprávněn, Neboť jenom
bojem a napětím sil | vzdorováním nebezpe
čí dosáhneme cíle své pravé národní veli
kosti.

V kapitole nadepsané »Pravý amerikani
smus« upírá silnými výrazy a nepokrytě při
stěhovalcům právo uchovávati si národnost
svoji, neboť v Americe může býti jen jediný
národ — národ americký. Vítáme Němce a
Irčana, dí Roosevelt, který se chce státi
Američanem, ale nemůžeme potřebovati žád
ného cizince, který nechce se odříci své ná
rodnosti. Přistěhovalec musí především ame
ricky mluviti, mysliti a cítiti.

Od těchto názorů jest pak ovšem k učení
Monreovu jen malý krok. Krátký obsah to
hoto učení jest: Zákaz evropského rozšíření

moci nesmí se připustiti právo, aby své Ú
zemí v Americe na útraty Ameriky rozšiřo
vala, Spojené státy nemohou svotiti k jaké
mukoliv získání državy evropské mocnosti

máef. — Dne 2. t m. zemřel v Práze český
spisovatel Jan Lier. — Pomýšlí se zaříditi

p válce vzduchoplaveckou dopravu meziamburkem a Cařibradem pro vozbu osob,
pošty a nákladů. Náklad je odhadnut na
40 milionů marek. — Na Lovosicku bylo
dne 31. května krupobití, které nadělalo
značných škod. — V poslední době přebí
halo Francouzů, povinných k službě vojen
ské, do Španělska tak veliké množství, že
francouzská vláda byla přinucena k mi
mořádným přísným opatřením. — Velice
těžké škody na polnostech způsobeny byly
obrovskými záplavami v okresu milánském
a pavijském. Několik lidí se utopilo. —
Ruský arcikněz Ryškov, který byl odsou
zen pro velezrádu k smrti, ale pak omí
lostněn, bude z našeho mocnářství ihned
propuštěn, jakmile bude zjištěno, že metro
polita hr. Szeyptycki vstoupil na neutrální
půdu. — V minulých dnech čas'o byla
některá telefonní linka s Vídní vadná; dobró
linky byly obsazeny Llavuč rozhovory tak
zvanými státními a bursou, která má vý
sadu před novinami. Proto některé telefon
ní zprávy v žurnálech nemohly 6e uveřej
ňovati v pravý čas. — V Anglii dochází
již na poslední lesy, ježto dovoz dříví ze
zámořských krajin byl pro boj ponorkový
téměř znemožněn. I proslulý Windsorský
park, který se rozkládal na 730 hektarech,
padl za oběť sekerám. — Paní Stibralová,
vdova po továrníku, věnovala několik set
tisíc korun Hlávkovým kolejím s uložením
povinnosti, aby se vyplatily značné obno
sy Matici, jednotám obranným a podobně.

Věru šlechetná mecenáška! — V katolické
farnosti prostějovské r. 1914 se narodilo
703 dětí, zemřelo 727 obyvatel. Poměr se
horšil rok od roku. R. 1916 narodilo se
365, zemřelo 625 lidí. Roku nynějšího na
rozeno do 20. května 133, zemřelo 325,
Tedy nyní umírá tam více než dvojnů
sobné množství osob v přirovnání k počtu
porodů. — Ve Francii schválil senát zákon,
dle něhož na mimořádné válečné zisky se
ukládá daň 50 procentní. Nemohla sně
movna v »lidové« republice se postarati
včas, aby ty zisky nebyly mimořádné,
aby byly menší? Ví-li se tam nyní dobře,
kdo vydělal za zeleným stolem miliony,
jest jistě známo, jak se peníze vydě
lávaly a kdo držel válečným lichvářům
palec. — Pozoruhodný příspěvek k národní
soběstačnosti na Moravě poskytuje zpráva:
Ve schůzi správní rady spolku morav
ských cukrovarů byl na místě zesnulého
předsedy společnosti Lud. Augusta Lohn
steina zvolen předsedou místopředseda
Lechner, Markus Rotter místopředsedou.
Do správní rady byl kooptován Viktor
Schick. — Protipijácký zákon v Rusku re
voluce zrušila. Tu začal alkohol zle řáditi
i v samém vojsku. Proto nynější prozatímníO ——————PÚ
uvnitř hranic neodvislého amerického státu.
ani na severní, ani na jižní polokouli světa.
Těchto zásad upotřebila Amerika vůči Rusku
a Španělsku, a dvakrát i proti Francii. Rov
něž proti Veliké Britanii ve sporu s Vene
zuelou. Neočekáváme — doslova dí tak Roo
sevelt — že angličtí dobrodruzi budou pro
vozovati ke škodě Venezuely takovou pos
litiku, jaká nedávno v Transválu tak haneb
ně skončila pravidelným lupičským vpádem.
(Dnes Roosevelt, nadšenec pro čtyřdohodu,
nevyslovil by se o Anglii jistě tak upřímně
a průzračněl«)

Zvláště zajímavá jest kapitolka nadepsa
ná >Expanse a mír«. Nejmoudřejší stoupenci
míru — jsou to slova Rooseveltova — obda
řeni dalekozrakosti, budou vždy toho pamět
livi, že mír především, aby byl dobrým, mu
sí býti spravedlivým; neboť nespravedlivý a
zbabělý mír může býti horším než veškerá
vojna, a za druhé, že často mír může býti je
dině důsledkem vojny. Je mnoho poctivých
lidí, kteří velebí fantastické náboženské do
ktriny Tolstého a jeho fantastickou apologii
míru. Kdyby Rusko postupovalo dle filosofie
Tolstého, byl by Jeho lid zmizel s povrchu
zemského, a Rusko celé bylo by dnes osaze
no kočovnými národy barbarských Tatarů.
Opakuji, dí Roosevelt, míru možno dosíci Je
dině pomocí vojny!

Vojny mezi civilisovanými národy jsou
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vláda vydala nové ostré zákazy, hrozíc o
pileům vězením půldruhého roku a více
letou nucenou prací. Jen aby neobracela
zvýšený zřetel ke konservalivoům, které

chce obšťastniti přídělem Sibiře! — Vjeskyni »Dravčí sluji« u Mixnice ve Štyrsku
nalezeny četné zbytky lidské práce z nej

to části nádob, hrnců a šálků, zdobených
trojúhelníky a důlky, kamenné sekery ze
serpentinu a pazourku a nářadí z jeleních
rohů. — V Japonsku se množí sebevraždy
velice hrozivě. — Dne 4. t m. na schůzi
správní rady pražské železářské společ
nosti bylo sděleno, že za prvých 9 měsíců
běžného obchodního roku 1916—17 zvý
šil se výnos v přirovnání k minulému roku
zhruba o osm milionů korun. — Odkaz
arcibiskupa dra Kohna dle zpráv »Pozo
rových« zdá se býti pro českou věc ztra
cen. Český tisk volá, aby »Český svaze
proti ztrát poduikl náležité kroky. — O
znamujo se, fe severní a střední Čína jest
ohrožena hladem zvláště pro špatnou ú
rodu rýže. Obyvatelstvo začíná se stěho
vati ve velkých zástupech. — V žižkovské
kapslovce (prkenné boudě), stojící stranou
od továrního souboru, dne 4. t. m. došlo
k výbuchu, jímž byl zraněn jeden dilove
doucí a jeden dělník. Zničen byl pouze
zmíněný objekt z prken. —- Při a. k. po
licejním ředitelství v Praze uvedena v čin
nost »Uřadovna k potírání lichvy potravi
nami v Čecháche, která má hájití zájmy
širokých vrstev konsumenlův.

Přirozenéprávo.
Když bylo uveřejněno památné osvěd

čení českého poselstva, ozvaly se některé
skeptické hlasy i v tisku katolickém. Proto
jest zapotřebí některých upozornění.

Těm, kteří poukazují na to, že český
manifest překročuje rámeo požadavku čes
kého státního práva, odpovídáme tolik.I
naše slrana trvala neochvějně při tom po
|.

vskutku věcí strašnou. Poněvadž pak náro
dové stávají se stále civilisovanějšími, proto
máme stále více důvodů nejen doufati, ale i
věřiti, že během času stanou se vojny zcela
řídkým zjevem. Aie šíření požadavku míru
mezi národy musí být přesně omezeno na ty
národy, které jsou civilisovány. Mír s náro
dem barbarským je zjevem výminečným! Na
hranicích pak mezi civilisací a barbarstvím
je vojna vůbec zjevem normálním. Za nási
lím však musí býti hned spravedlivé jednání,
chceme-li, aby mír byl trvalý! Každé šíření
civilisace je prací ve jménu míru. Jinými slo
vy: každá expanse civilisované říše znamená
vítězství práva, pořádku a spravedlnosti.
Vlády práva a pořádku nastoupily po vlá
dách krvavých a barbarských. Rozhodně:
věc expanse je věcí míru! Objevilo se to
pravdou ve všech případech expanse v tom
to století, ať už se jednalo o Francii, Anglii
nebo Ameriku. Ve všech těchto případech
byla expanse výtěžkem nejen pro říši, které
dle jména připadala, ale i k prospěchu celého
světa.

Jenom vojenská moc cIvilisovaného náro
da může poskytnouti světu věčný mír!

Tak Roosevelt.
Pojednávaje o politice, jest toho mínění,

že základem politického života musí býti po
ctivost. Můžeme si -- tak čteme v jeho kni
ze — dovoliti různé pojímání cla, tarHů,

žadavku proto, že toto právo bylo přiro
zené, křesťanské. Tím ještě neříkala, že by
se nemělo rozšířiti tak, aby se dostalo spra
vedlnosti i těm Čechoslovanům, kteří žijí
mimo branice zemí koruny české. Jen
toho se každému národu dostane, oč žádá.
Kdyby bývalo osvědčení skromnější, bylo
by se Čeohům vytklo, že chtějí méně, než
— podstatně schvalují národové jiní, do
cela i veliká část Němců. Skromnější o
svědčení by se bylo silně lišilo od prohlá
šení Jihoslovanů. Němečtí nacionalisté vy
hlášením svých předpokladů ohtěli přece
daleko více a nebáli se mluviti zoela jasně.

A teď ta stránka historická! Prohlášení
obsahuje toahu po rozvoji celé říše a pro
jev oddanosti k dynastii. Tu nutno zdů
raznili, že vznešený arcidům Habsbursko
Lotrinský nenáleží jen Němoům, nýbrž že
průběhem staletí srostl s celou říší a tedy
i 8 naším národem. Tato dynastie byla
v dávných dobách několikanásobně spří
zněna € Přemyslovci (tedy s bývalým krá
lovským rodem českým), s Lucemburky
a Jagailovci. Tedy nejen Němei, ale i Češi
a Poláci a jiní národové v této veleříši
mohou problašovati: »Tof jest dynastie
v pravdě rakouská, dynastie naše, ta ne
náleží pouze národu jednomu. A věrnou
oddanost k Habsburskémy trůnu dokumen
tovaly české pluky znovu triumfálně na
Soči. České osvědčení tedy jest dynastické,
loyální.

TAle toto osvědčení nemá na zřeteli ani
vnitřních hrozivých převratů. Někteří se
překvapeně táží, proč zasahuje až do Slo
venska, kde jest státní útvar zalitavský.
Odpovídáme, že německé manifesty pře
kročovaly v této době hranice celého sou
státi. A pak jest dualismus mezníkem po
všecky věky nedotknutelným? Uvažme, že
v době toho útvaru Čechové za schválení
nebyli žádání a posud neřekli, že se 8 De
akovým dílem zcela spřátelili. Tudíž není
divu, že pronášejí svůj posudek aspoň v do
bě, kdy manifest může něco v reální po
Jitice znamenati.

vnitřní i zevní politiky, ale nemůžeme si do
voliti různé pojímání poctivosti, chceme-li,
aby naše republika byla trvalou. Je mnoho
veřejně působících mužů, kteří by s rozhoř
čením odmítli nabídnutý úplatek, kteří však
zcela klidně udílejí různá privilegia zákono
dárná i exekutivní některým korporacím,
které súčastnily se činně bojů volebních. —
Ne bez sarkastického úsměvu čteme tato slo
va, vidouce karatelskou horlivost Roosevelto
vu na jedné straně a na druhé straně znají
ce opět výtky Wilsona, jež ve své kníze prá
vě v této věci vrhá na hlavu obviněného
Roosevelta. Zdá se, jakoby Roosevelt sám
svědomí své chlácholil když prohlašuje:
Pravděpodobně správným jest mínění, že
značná většina majetků, které existují v naší
zemi, byla nahromaděna bez ukřivdění na
šemu lidu, jen jako výsledek náhody, nebo
jako náhrada velikého zisku, prokázaného
naší společnosti.

ostatních národních povinností, vždy klade
. důraz vedle mužnosti a odvahy na povahu

jakých Je nám třeba, jsou lidé mocného, váž
. ného a pevného charakteru, lidé mající rod

né ctnosti, ale slučující s nimi i drsnou odva
hu, drsnou poctivost a pevnou rozhodnost!

| Není zajisté od místa. že uvádíme zde i
. posudek Rooseveltův o činnosti duchovních

Je jisto, že žadatel obyčejně na polit.
kolbišti získává méně než oč bojuje. Proto
také sám velice vážný a opatrný politik
dr. Fr. L. Rieger povzbuzoval: »Až při
jdou okamžiky, kdy světová situace bude
nám příznivá, bylo by hříchem bráti si na
opatrníky! Opatrnost je krásná otnost, ale
i ona má svůj čas a nemá se nikdy zvrh
nout v malomocnou úzkostlivost, Spíše žá
dati více než méně — toť příkazem ve
chvili, kdy běží o rozhodnutí.«

K tomu všemu uvažme, v jaké politické
posicí se nacházel po staletí náš národ,
který jest vlastně v tomto soustátí nejvzdě
lanější a který má i politickou minulost
tolik slavnou. Jest potřebí neustále se krěiti?
Obě válčící strany prohlašovaly již před
schůzí říšské rady, že jim jde o rovno
právnost a podporu sebeurčení národů.
Tedy vlastně Češi neučinili nic jiného, než
přihlášku ve smyslu manifestů nejrůzněj
ších politiků rozhodujících — domácích i
zahraničních. České poselstvo se právem
snaží, aby národnostní otázka v době
zvláště vhodné byla vyřešena ihned dů
kladně na širokém podkladu, aby po válce
všecky veliké národnostní třenice přestaly
a národové rakouští mohli obrátiti pla
zřetel k společným prospěšným záležitostem.

Můžeme Aoozpečit českou veřejnost,že osvědčení českého poselstva vzbudilo
mezi našimi katolíky nejživější účast a ra.
dost a že zvláště organisovaní katolíci jeví
veliké uspokojení nad prvními zdatnými
kroky spojené české delegace.

Vytýkáli se obmyelně, že Čechové
ohtěli mluviti do ciziny, pravíme naproti
tomu, že Češi se pouze postarali, aby tr
vání závažných neshod dále do ciziny ne
křičelo. Německé »Desatero« mluvilo do
ciziny daleko více, než si jeho původci
sami přáli.

Ostatně že nynější politika českého po
selstva jest reální a národnostním právům
v naší říši užitečná, dokázalo hlasování o
reformě jednacího řádu. Od nynějška pře
L —
ve veřejném životě: Žádná jiná třída občan
ská nepůsobí tak nezištně pro spoluobčany,
jako právě duchovní, A přece převládá často
ve veřejnosti náklonnost, zlehčovati stav du
chovní. Směr tento je ovšem zaviněn napro
stou neznalostí povinností duchovních. Kdy
by lidé, hovořící s impertinentnípohrdavostí
o pastorech a krěžích, poznali blíže jejich
pracovitý a nevděčný život, jistě by se asi
zastyděli. Nejkrásnější postavou veřejnou,
jakou mohu si představiti, je postava vesn'
ckého duchovního. Jeho osadníci jsou rolní
ky, proto i on je rolníkem, ale on mimo to ne
zanedbává ostatní jejich potřeby, navštěvuje
je. těší, pomáhá; slovem, je obrazem upřím
ného, horlivého a těžce pracujícího křesťana.
Je to snad typ nejzdravější.

Obě tyto knihy, Wilsonova i Roosevelto
va, ač tak rozdílné vnitřním pojetím, jsou
charakteristické, Wilson klidně, rozumovým
přesvědčením chce získati lidi dobré vůle k
odstranění nesrovnalostí ve veřejném životě,
Roosevelt neohroženou vůli, energií chce do
spěti k témuž cíli a tak založiti silný život.
Avšak i při této ráznosti opatrně vybírá slo
va, aby nenarazil. Kdo by si tu nevzpomněl
na heslo, pronesené samým Rooseveltem:
To speak softly and carry a big stock! Mlu

Chodovický.



sísnou býti považovány ve vídeňské saně
movné ředi nehělhecků za tiší.

Katolioké Jisty prvé hořlitě pořžbužo
vály české strany k soustředění. A kato
lický náš lid zůstane také věren »České
mu Svazu« při všech počinechpro spo
lečnou dobrou věo národní.
——
-————

Kulturní jiskry.
České nadpráví? [lorečně hlaholí něme- :

cký poplach, že státoprávní osvědčení české |
má za účel útisk německého obyvatelstva v '
Čechách. Předně z úst českých ozývalo se
vytrvale pouze heslo: >Rovnoprávnost ná
rodníl« Nikdo ze zodpovědných českých po
litiků neužil taktiky Wolfovy, neprohlásil, že
s Němci v Čechách nemají úřady jednati je- '
jich vlastním jazykem a že nemají míti svých
škol národních. ,

Přes to však již se volá: Jestliže Češi
chtějí míti politický útvar na základě národ-:
nostním, pak nechť »Deutschbohmen« jest ta- ©
ké politickým svazkem zvláštním. Jedná se
však o to, zdali v Čechách jest opravdu ně
mecké územi uzavřené, jestliže fakticky sa
ma Vídeň jest tolik prostoupena živlem če
ským. Víme, proč Němci v »uzavíranéme« při
sčítání tak horlivě se snažili počet duší če
ských na papíře zmenšiti,
tam české nápisy nejen na domech, ale i na
hřbitovech, proč německé menšiny tak hou
ževnatě vzdorovaly v městech proti vstupu
Čechů do radnic, proč české kázání k českým
duším jim bylo v těch okresech protimyslmo.

ským menšinám tam odpírány školy. Zkrátka
většího uzavřeného území v Čechách a na
Moravě fakticky není. Chceme-li pak po
přátt Němcům rovnoprávnost. musí nám býti
dovoleno, abychom hájili práva českých
menšin; a proti tomuto právu brojí ti, kteří
nyní šíří strašidelné ©pověsti, že Čechové
mají v úmyslu útisky. Dlouhá doba předvá
lečných smiřovaček poučila nás zřetelně, kdo
o spravedlivou rovnoprávnost stál vážně a
kdo proti ní houževnatě protestoval.

Maďaři a české tužby. Sám maďarský
politik Jászi ve »Világu« praví: >Češí jsou asi
v podobném postavení, jako Maďaři před r.
1867, pročež nelze posuzovati prohlášení če
ské výlučně z národního stanoviska. My (t.
1. stoupenci »Világu« a >Hurzadik Századu«).
neznáme žádného politického dogmatismu a
nepřísahali jsme na dualism. naopak víme;
velmi dobře, že politickou rovnováhu v mo
narchii by bylo možno udržovat i trialismem
nebo kvadrialismem. Snahy po státoprávním |
uplatnění se Čechů jsou odůvodněny. Při tom .
nechceme se dotýkati těžkého problému če-*
sko-německé otázky sudetské, vynasnažuje
me se pouze naznačit, že my Maďaři dovede- :
me rozumět a respektovat národní snahy če- '
ské, vždyť i se stanoviska maďarského je na
nejvýš pochybno, zdali je dualism skutečně ©
nejlepším zařízením pro vývin největší dy- :
namiky Maďarstva v monarchii.c Jászi však|
protestuje proti zasahování Čechů do koruny,

Svatoštěpánské. Prohlašuje, že Slováci v pev- |
ném svazu s Maďary budou míti značnější ;
výhody než v odluce. — V ohledu národ-|
nostním měli to dokazovati Maďaři prakti- |
cky dávno dříve. Když se zakřiklo čtení slo
váckého pozdravu v uherské sněmovně, ne
mohli Slováci jeviti nadšení — zvláště nyní
za války. Jászi pak praví, že jest potřebí re
spektovati slovenské jazykové snahy, třeba
dáti Slovákům dobré odborné školy, poctivou
správu, dobré úředníky, možnost Intensivní
ho rozmachu průmyslového a pak zůstanou
Slováci spolehlivými syny maďarského státu.
Co všecko má se tedy Slovákům
— teprve v budoucnosti. Patrno, co všecko
promeškáno. Zvláště zajímavá jsou tato slo
va uvážlivého Jásziho: »Maďarská duše by
bez intensivního vlivu slovenského mnoho
ztratila na své hloubce a nadšení< To se
ovšem mělo zřetelně přiznati dávno dříve.
Jisto jest. že Slováci vvírvají s osvědčenou
věrností při arcidomu Habsburském, ale že
také budou důkladně přemýšleti nad tím. jak
maďarské skutkv odpovídají slovům a sli
bůn:.

křaté Hhičhůvýkřioval thoc svého orfíní
Sováného lidu, chluíli se, jak hohou svíečka
kola zastaviti«, slibovali, že v kritickém oka
mžiku také opravdu osvědčí svou sílu k pro
vedení zásad vlastních. Zatím však při prak
Helté zkoušce politická kolesa Internacionály
vázla silně sama i tam, kde měla dráhu zcela
volnou. Optimisté domnívali se, že aspoň
štokholmská konference ukáže světu skvěle,
jaká mohutnost v organisaci Internacionály

ptylují přemrštěné sebevědomí. | Vídeňská
»Arbeiter Zeitung< napsala: »Nebylo by n'c
osudnějšího, než vzbuditi v dělnické | třídě
iluse, že jí může býti dodán ze Štokholmu
hotový mír... je zpozdilé a věci míru pří
mo nebezpečné, když některé stranické listv
svádějí proletariát k víře v zázraky.«

Dobře, Ale tak se mělo mluviti dávno dří
ve. Čeho nyní nedokáže celá Internac'onála,
to se mohlo tím méně podařiti frakcím v je

kteří mluvili o nezadržitelné moci obrovitého
hnutí a podceňovali pohrdavě hodnoty jiné,
jednoduše lid klamali.

jsou již všude pověstné. Jakými klikatými u
ličkami procházejí zvěsti o zahraniční nála
dě, patrno z tohoto příkladu. Z Vídně dne 4.

| ministerstva zahraničních záležitosti na kon
gresu frontovém, že spojené vlády čtyřdoho

: dové oznámily provisorní vládě ruské, že u

ruská armáda zdráhati podniknouti ofensivu.«
Petrohrad (prý), pak

Štokholm, Pešť, Vídeň, Praha. A který zá
stupce že to řekl? Ale čtenářstvo věří ihned
i nejdivočejší sensaci. Zodpovědnost za pro

Proii uberekým socialistům uuciona
listické kruhy maďarské vyslovují podivení,
sjak může Uher potvrzovati očerňování,
jež nači nejzarytější nepřátelé rozšiřují o
domnělém utlačování našich národností«. —
Kdo situaci v Uhrách zná, nechť si učiní
posudek vlastní.

Odbor Jednoty literární bohoslovců králové
hradeckých pro venkovské knihovny dovoluje si
všechny pány správce venkovských knihoven P.
T. vdpp. faráře atd. žádati za laskavé zaslání
zpráv o stavu venkovských knihoven, založených
Jednoton. Spolu připomínáme, že každoročně
měh býti podána zpráva anebo knihovna, nevy
hovuje-li svému účelu. bohoslovcům se měla vrá
titi. Jednota, nedostává-li žádných zpráv, nemů

čtské reforitiňce, tolké nejvyššího, co český dich
Vytvořil v mifulosti, chovají pěvnou a vroucí Ma
ději, že i oni budou míti svobodu svého vývoje
v duchu české reformace a že i s nich budou
sňata pouta, jež je tíší od doby tolerance. Tole
rančním patentem r. 1781 bylo jim zabráněno, hlá
siti se k domácí české konfesi a vnucena jim byla
vyznání cizí (augsb. a helv.), císařským paten
tem z r. 1861 utvrzen tento právní stav, jenž je
těžkou překážkou, aby mohli pěstovati svůj vlast
ní svéráz náboženský. Kostnická Jednota, v níž
sdružení jsou všichni čeští evangelíci, obrací se
proto na zástupce a mluvčí českého národa s na
léhavou prosbou, aby do komplexu národních 0
tázek byla pojata také Úprava církevních pomě

rů evangelického lidu českého, tak, aby mu bylo
umožněno vrátiti se do nezávislé, jednotné, ná
rodní evangelické církve české, po níž jeho otco
vé od jejiho ztroskotání, zvláště pak za všech
pohnutých a velikých dob, tolik toužili. Za »Kost
nickou Jednotu«, Ústředí českých evangelíků: Dr.
Čeněk Dušek, předseda, Josef Souček, I. místo
předseda, dr. Ferd. Krejsa, II. místopředseda, dr.

podrobně i kruhy

od několika let nemá Jednota vůbec žádných zpráv
o knihovnách již dávno založených, což jí zne
možňuje, dostátl plně svému fčelu. I když doba
přítomná jest tak velice pohnutá a doprava ob
tižná, přece Jednota chce dostáti svému úkolu i
v tomto ohledu. Pronášíme dále i uctivou prosbu
o laskavou podporu na založení nových knihoven
lidových. Letošním rokem dovršen byl počet za
ložených knihoven na 125, jež dílem z příspěvků
bohoslovců, dílem z dobročimmosti příznivců dány
jsou našemu lidu. Za tak pohnuté přítomné doby
doufáme, že neráčíte zapomenouti ve své známé
dobročinnosti na náš veliký a dobrý účel, ale fako
jiná léta pomocí svou nám přispějete, aby lid byl
zachráněn pokud možno před utonutím ve Špatné
četbě. Jsouce sí jisti, že naše prosba bude vysly
šena, děkujeme již předem jménem těch, kterým
se kníh dostane, i dále za laskavé oznámení o Sta
vu knihoven. Zaplať Pán Bůhi — Všechny zprávy
týkajtcí se knihoven venkovských. všechny pod
pory a příspěvky buďtež od2 června t. r. laska
vě zaslány na adresu: Josef
tavách, náměstí císaře Josefa II. č. 4, Morava.
Žádá se laskavě o podání zpráv do 30. června,
nejpozději do i5. července t. r. Přání jakákoli

hledělo se různým způsobem zatušovati, že ny
nější konfese evangelických společnosti českých
vlastně nejsou české a že se velice podstatně róz
cházejí zvláště s naukou Husovou.

Otázka vydání dějin české Ilteratury katoli.
cké, V české veřejnosti katolické trpce se pociťuje

cem t. r. má vyjíti bibliografie české literatury
katolické. A tu nastala i chvíle. kdy je třeba při
kročit ke zpracování dějin české literatury katoli
cké (theologie všech odborů, filosofie, pedagogi
ky, sociologie, krásné literatury, politické litera
tury a Žurnalistiky). Pracovníci v oboru dějin
české literatury katolické (novodobé) prosí se,
aby se přihlásili laskavě do sekretariátu Společ
nosti sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc, Dolní nám.
čís. 17.
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Za válečného ruchu.

Císařští manželé na Soči, Odjeli tam dne
1. června. Nejjasnější císař odevzdal vítěz
nému vůdci desáté sočské bitvy generálu
plukovníku šI. Boroeviči komandérský kříž
vojenského řádu Marie Terezie; zároveň mu

Žák. t. č. jednatel knih. odboru.
Požadavky evangeliků. »Národní Listy« při

nášejí dne 3. června tento pozoruhodný projev:
»Se zatajeným dechem a srdcem. naplněným r1
dosti, vítá český evangelický lid znamení lepší
budoucnosti svého národa. Rozmetané a utlučené
zbytky slavné kdysi církve české, vyznavači idef

jíni chválí za statečnost, vytrvalost a odda
nost. Panovník iel přes Diváč do Opčiny, jsd
všude pozdravován vojskem a vyznamená
vaje svou pozorností, díkem a uznáním kaž
dého vojína, který před něho předstonpil. V
Terstu došlo k uvítání velice stavnostnímu.
Veliké davy obécenštva zašypávaly císdřský
povoz květinámi. Přes planinu Komenskou.
přes St. Daniel, Ajdovštinu a Postojnů vracel
se mocnář do Lublaně.

Císařovna zatím navštěvovala nemocnice,
jsouc v Lublani vítána velice nadšeně, V ne
mocnicích děkovalá čackým bojovníkům, vě
lebila je a útěchy jim dodávala. I k raněným
zajatcům jevila vzácnou lidumilnost. Odtud
zaslala veliteli Boroevičovi tento tklivý těle
gram: »>Vůdceslávou ověnčený, jenž vojsko
s hrdinnou odvahou bojující vedl v nejedné
bitvě k vítězství. vynaloží, toho jsem si )
sta, také všechno. aby utrpení vojínů zraně
ných v boji za trůn a vlast co možná zmírnil,
Doprovázena Vámi, milý generále-plukovní
ku šl. Boroeviči, hodlám zítra vyhledati ně
kolik míst, kde. moderní umění lékařské činí,

—

zase navrátilo zdraví, nebo aby stav jejich
alespoň ulehčilo. Jsouc přesvědčena, že tam
spatřím jen dobro, s mateřskou starostivostí
děkuji Vám i všem v zdravotní službě půso
bícím již dnes za Vaše úsilí o blaho našich
milých, drahých raněných.«



Z Postojné odebrala se císařovna k nemoc
nicím za sočskou frontou. Císař jel do Pulje.
Po celé cestě otřásal se vzduch jásavým ví
áním obyvatelstva. V Pulji vstoupil panov
ník na >Novaře« mezi své námořní hrdiny a
podával vyznamenání téměř všem důstojní
kům. Prohlédl si co nejdůkladněji velkokřiž
ník, dal se zevrubně informovati o našem
námořním vítězství a pak se odebral na pa
lubu velkolodi »Víribus Unitis<, kdež prodlel
dlouho. Pak se vracel zpět přes Postojnou,
kdež jej očekávala císařovna. Večer císařští
manželé přibyli do Lublaně,

Prosba vojínů. Zátiší vojínů u polní pošty
č. 612 prosí za darování četby, zábavných her a
pod. V zátiší tom nalézá se mnoho vojínů z Krá
lovéhradecka; proto doufá, že šlechetné obyvatel
stvo tohoto kraje prosby jeho neostyší. Dobroti
vým dárcům předem vroucí díky.

Z památné manifestace matky českých měst Prahy pro válečnou půjčku.
Věkopamátná a starobylá radnice pražeká,
v níž událo ee tolik historických a pro nů
rod náš důležitých děiů, stala se v minu
lých právě dnech jevištěm skvělé vlastenecké a nadšené manifestace
pro VLválečnou půjčku.

Není možno ani pochybovati, že by náš
lid, který vždy ve zbožné úctě vzhlížel
k srdci země České, z něhož každý vla
stenecký povel byl mu svatým příkazem,
že by lid český nechal nepovšimnutu vý
zvu, kterou vnesli do všech vrstev jeho
nejpřednější representanti.

Zvláštní důležitosti nabyla pak schůze
tá přítomností J. Excel. pana místodržitele
hr. Coudenhova, dále pak vysoce cenným
projevem univ. prof. dra Drachovského,
který se stanoviska národohospodářské vě
dy podal výstižný přehled vývoje finanční
sily národů. :

J. Excel. pan místodržitel prohlásil mi
mo jiné: »Obyvatelstvo v městech i 08
venkově pavzdor všem nesnázím snaží se
ze všech sil sloužiti avé drahé vlasti a plní
svoji povinnost s ohdivuhodnou trpělivostí.

|
1

|

|

nou práci, Útěchou v této těžké době jest
nám přílhd. jež nám dávají naši chrabří
a stateční vojíni a vzpomínka na oběti a
útrapy, jež snášeti musejí. Právě nyní bo
jují těžký boj proti zpronevěřilému, ital
skému nepříteli, tito hrdinové, kteří tolik
trpěli a tolik krve obětovali a z jejichž
soudruhů tak mnohý položil svůj nadějný
život na oltář vlasti. Nikdo z těchto hrdi
nů nesmí jednou terditi, že on a jeho sou
druzi byli by méně trpěli, že by mnohý
z nich životu byl zachován, kdybychom se
byli o ně lépe starali. A jak možno pečo
vati o ně, aby úspěšně vzdorovati mohli

—— —— >

Cirkevní věstník.
Slavnost Božiho těla konala se v Hradci Krá

lové za krásného počasí. Účastenství | věřících
vzhledem k době mimořádné bylo značné, Slav
nostní průvod z kathedrály vedl J. Exc. nejdp.
biskup. Za Nejsv. svátostí kráčel! zástupcové úřa
dů, duchovenstva, vojska, škol, některých spolkůa
korporací. Družiček bylo hojně. Hudba vojenské
kapely ovšem tentokráte scházeh, ale fanfáry
s Bílé věže hlaholily velice ladně. Vojsko utvo
filo vkusný veliký čtverhran. z něhož hřměly po
zdravné výstřely. Oltáře na náměstí soukromou
péčí byly vkusně vypraveny. Na ukončení slavno
sti bylo uděleno po návratu do kathedrály po
žehnání.

Svěcení na kněžství. Dne 2. t. m. vysvětit Je
ho Biskupská Milost v kathedrále 18 ordinandů.
Primiční mše sv. slouženy druhý den v seminář
ském chrámu a u sv. Klimenta. Přejeme novým
pracovníkům na vinici Páně hojnost Boží posily.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podperujte při kašdé přílešitosti svůj vlastní podaRfk.
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Zprávy místní a z kraje.
I. výkaz úplsů na VI. rak. válečnou půjčku

u Záložay v Hradci Králové, 15.000 K záložna na
účet vlastní, 3000 K cís. rada Josef Pilnáček zde,
5000 K Josef Pilnáček, stud. c. k. reálky, 3100 K
Všeobecná pokračovací Skola zde. 2000 K Pravo
varní měšťanstvo zde, 1000 K Marie Stříbrná zde
11., Josef z Helly zde II..

jméno svých dětí, 400 K Bohumila Svobodová

stupce Chrudim, Věra a Františka Hackerovy zde,

chodní grenium Kukleny. Úhrnem 36.200 K.

tečné půjčky u Živnostenské banky fillálky V

potřebují v boji proti dobře vyzbrojenému
nepříteli, jenž ničeho nepostrádá. A učiní
me to tím způsobem,že 60 nejvíce u
píšeme na válečnou půjčku.

Heslem naším bude: Docíliti nejméně
stejně dobrého, snad ještě lepšího výsledku,
nežli výkázaly půjčky dosavadní. Kéž nej

ohom se
míťové k
národů'«

Primátor měst pražských dr. Aroš po
ukázal ba obětavou ohrabrost našich vo
jínů a prohlásit: Široké vrstvy lidové po
chopilý mrtnost sodfučenství všech a sná
šejí rovněž s hrdinným odhodláním strá
dání 4 nedoštatky, jimiž jsme soužení. Na
těch, kdož i jinak mohoe vlasti prokázati

oPů věnováti mohli plodné práciblahu Rakotteka a všech jeho

a opět uvědomili, že nikdo nesmí stavěti
se straúou a že plný úspěch se dostaví
jen tehdy, když všichni vykonají svou po
vinnost. Konečný výsledek půjčky budiž
ko oti Praze a novým dokladem o smý
šlení českého obyvatelstva, které vždy o
chotně v řadách nejpřednějších svoji po
vinnost konalo, koná a vytrvá.«

Tak vyzněla krásná vlastenecká mani

ších 14.150 K. Ant. Seligr. osobní děkan Stračov

upisovatele dalších 400 K. Alfréd Sallak, viceře
ditel Spoj. akc. strojíren zde 2000 K, Aug. Weisz,
c. a k. hejtman zde 2000 K. Fr. Kvasnička, c. k.
nadporučík-anditor Josefov 600 K, J. Kučera, to
várník Stružinec 2000 K. Městská spořitelna Úpl
ce dalších 9900 K. Otakar Smetana, žák c. k.
gymnasia zde 500 K. Jan Kousal, c. a k. vrch. voj.
zvěrolékař v poli 1000 K. F. 4 F. Pahrner zde
2000 K. Josef Zahradník, c. k. rada zem. soudu
zde 2000 K. Štěpán Chládek s chotf, c. k. notář
zde 20 K, Adam Flala, c. a k. nadporučík zde
1000 K, Jan Střemcha, majitel mlýna Kydlinov
10.000 K. lan Fišera, rolník a maj. realit Slezské
Předměstí 1000 K, Isidor Ciůnzburger, obchodník
zde 100 K, Josef Baše, továrník Bolehošť 10.000
K. Václav Baše, továrník Bolehošť 6000 K.

Válečná vyznamenání. Stříbrná čestiá meda
ile Červ. kříže s váleč. dekorací byla propiiičeňa
slečně Barboře Kozákové. ředitelce školy ve Ště

žerách a slč. Boženě Kahlikové, odb. učitelce v
Hradci Králové. Bronzová čestná meďaile Červ.
kříže s vál. dekorací slč. JuHi Čáslavské a Anně
Zmatlíkové, očetřovatelkám v remocníci Červ.

kříže v Hradci Králové.
Mistr František Ondříček po 40 letech uměle

cké činnosti stojí na vrcholu reprodukční své tvor
by stále pln svěžesti a vervy. ják zřejmo bylo
při jeho jubilejním koncertě, pořádaném v KHc
perově divadle 3. června. Četně shromážděné vy
brané obecenstvo přivítalo jnbilanta živým potle
skem. jenž stupňeval se po každém čísle pořadu
s rostoucím nadšením a přiměl mistra k přidává
ní. Velká technika Ondříčkova. jistota dlouholeté
praktiky a nádherný tón jeho přednesu rozhodily
třpytivé jiskry své působnosti v úchvatně před
nesené Tartíniho Sonatě O mol, ve virtuosně Po
daném koncertu Dvořákově A mol a v Bachově
Chaconně. Hloubka citu a vřelá něha vvzařovala

z mistrovy České rhapsodie a z přidáných Schu
mannovy Věčerní písně a Dvořákovy Huoresky.
Doprovod dr. Zemánka zůstával v proveďaní da
leko za bravurní tempem mistra Ondříčkaa mí
sty rušil soulad. Koncertu vedle jiných vynikají
cích osobností zůčastnili se též nejdp. biskup dr.
J. Doubrava a p. mistodržitelský rada Smutný s
chotí. — C.

Ředitelství všech středních škol v Hradci
Králové žádají pp. rodiče svých bývalých žáků
o sdělení, byl-Hi jejich syn vyznamenán na vojně,
po případě padl-li snad. Vyžaduje se oznámení,
kdy byl žák na ústavě, u kterého pluku slouží a
v jaké hodnosti, jaké vyznamenání obdržel, po
případě při které přiležitosti.

Učitelstvo živnostenských škol pokračovacích,
sdružené v Zemské ústřední jednotě, staralo se
ve válečných setech pečlivě u to, by brány ško)
nebyly živnostenské mládeži uzavřeny. Opětným
důkazem -toho, že učitelstvo. ač různého druhu.
své výchovné poslání na živnostenských školách
pokračovacích vážně pojímá, jest právě, že se
přičinilo, aby občas byly konány konference ře
ditelů škol a učitelů s příslušným c. k. inspektorem
živnostenských škol. —Druhá taková konference
bude se konati dne 10. června v Hradci Králové
pro učitelstvo v krajinské jednotě královéhrade
cké za předsednictví škol. rady, ředitele státní
prům. školy p. Alnise Rubliče, c. k. inspektora
živnostenských škol pokračovacích. Na těchto »Úů
ředních« konferencích bude moci učitelstvo no
ukázati na různé závady v živnostenském škol
ství a pronéstí své návrhy nebo přání na jich od
straněni.

Zápis na obchodní akademii v Hradci Králové.
Žáci ze IV. třídy střední školy budou zapisování
dne 30. června a 2. července, žáci ze školy mě
šťanské konají zkoušku přijímací dne 16. červen
ce t. r. — Zápis na dívčí dvojtřídní školu ob
chodní v Hradci Králové lest 14. a 15. července.

Župa XVI. Zemské Jednoty českých obchod.
gremlí v Hradci Králové konala dne 27. května
t r. valnou hromadu. Z jednatelské zprávy vyjí

močena kabinetní kanceláři upřímmásoustrast nad
úmrtím našeho milovaného ©mocnáře, císaře A
krále Františka Josefa I. a Současně projevena

Apoštol. Veličenstvu Karlu I., za což byl z míst
nejvyšších župě vzdán dík prostřednictvím c. k.

měry dopravní byly pokud možno bedlivě sledo
vány a konferoval předseda několikráte v této
pro obchod tak důležité záležitosti v ústředně, V
Zem. jedn. čes. obch. gremií a liberecké obchodní
komoře. K výzvě Zem. jedn. čes. obchod. gremif
a nadřízených úřadů agitovala župa účinně ve
prospěch válečných pňiček a jak jsme částečně
zjistili, súčastnila se gremia i jednotlivci z kruhů
obchodních horlivě upisování. Doufáme, že i při
VI. válečné půjčce, která jest snad poslední a při
nese rám toužebně očekávaný mír, projeví gre
mia i členstvo dle sil svých účast co největší, do
kumentujíce tím svou loyalitu. Vstoupením v plat
nost cís. nať. ze dne 24. března 1917 o předražo
vání předmětů potřebných Intervenovala župa V
Zem. jedn. čes. obch. gremif. aby reelní obchod
nictvo nebylo chikanováno. Na kolegy doma zby
lé vznášíme snažnon prosbu, aby v zájmu svého
stávu a svém vlastním, župu ze všech sil dotazy.
návrhy, iniclativně a finančně podporovali, neboť
jedině tak může organisace naše dostáti svému
úkolu. V době přítomné je odborníky ventilová
na otázka o hospodářství svobodném a nuceném
s poukazem na Anglil. Jest nezvratně dokázáno,
že svobodný obchod v rukou odborných poslouží
konsamentům nejlépe a předčí za stejných pod
mínek každé nucené, výsadami opatřené hospo
dářské zařízení. Zdravý a silný obchod je však I
nejdáležitější složkou každého státu. to se musí
uznatí (i u nás. Za předsedu zvolen opětně p. V.
J. Špalek z Hradce Králové, za místopředsedu n.
Pr. Malý ze Dvora Králové n. L., za jednatete
p. Jaroslav Červinka z Týniště n. Orl., za poklad
níka p. cís. r. Karel Richter z Hradce Králové.

Ve prospěch pohořelých ve Vyškově pořádá
Jednota | divadelních ochotníků | »Klicpera« V
Hradci Králové v neděli dne 10. června o 8. hod.
večer divadeiní představení v městském Klicpe
rově divadle »Třetí zvonění: (veselohra o 3 jedn,
napsat V. Štech). Předprodej vstupenek v napfr
nickén obchodě p. Růžičky. O představení toto
jeví se čilý zájem. -- Event. příspěvky pohořelém
přijímá jednatel »Klicpery« Kare) Peřina, knih«



těžkem představení do Vyškova odeslány.
Válečná školská kuchyně v Hradci Králové,

Péčí obce a aprovisační její komise otevřena bu

réž královéhradecké mládeží obecných a měšť.
škol poskytnuta bude za nejmírnější poplatek (chu
dým zdarma) polední strava. Blahovůli Jeho Ex
celence nejdp. biskupa a Kuratoria dlec. ústavu
hluchoněmých bude se stravování toto díti v jí
delně »Rudolfina«=. V řízení kuchyně uvázat se
zdarma a bez nároků na jakoukoliv náhradu ho
telier p. Jar. Urban. Stravování díti se bude za
vedení a řízení učitelských sborů. BHŽší oznáme
no bude žákovstvu správami škol.

Uhlí ještě dražší? Stouplo v Hradci tak, jak
nečekali ani největší pesimisté. Nyní ke všemu se
proslýchá, že prý bude ještě dražší o 5 K. Tu jíž
nevycházíme z úžasu; vyváží-li se uhlí z Čech
za hranice, snad se říšská rada postará, aby si
toto palivo mohly české obce koupiti za ceny
pHstupné,

K organisací prodeje masa v Hradci Králové.
Aby byln obecenstvu, které nemá nárok na koupi
masa t. zv. válečného za levnější ceny, ulehčeno
opatření masa, budou zřízeny v nejbližší době v
Hradci Králové ve smyslu nařízení c. k. místodrži

telství ze dne 1. června t. r. obecní prodejny ma
sa. Prodej obstaráván bude Živnostníky-odborníky
ve smluveném poměru obce za přejímací cenu.
zvýšenou toliko o určitý obnos režie a jen v 0
nom množství, které bude obci politickým úřadem
přiděleno a v dávkách, timže úřadem vymezených.

Zvířecí idylka. Málokde uzavřel pes se sle
picemi přátelství tak veliké jako u rolníka M. v
Plotištích u Hradce Králové. © Dostane-li »lord«
oběd, slepice ho hned obsioupí, čekajíce na zbyt
ky, jež Jim pes ochotně popřeje, jakmile si vybe
re všecky kosti. Slepice pak hitavě loví, nedá
vajíce se vytrhovati očunováním psovým. Ale
nejzajímavější je to, že tři slepice si vyvojly psí
boudu za misto ke snášení vajec. Je-li lord v bon
dě, slepička hupká bez bázně po jeho těle do zad
ní části boudy. Lord zvedne jen hlavu, vyrazí ven,
aby slepice pohodlně snesla vajíčko. Běda tomu,
kdo by chtěl vejce vzíti. Snad sám lord ví, jaká
je to nyní vzácnost a proto rafne zlostně po kaž
dém vetřelci; jenom hospodáři a hospodyni do
volí vejce vybrati. Věru zajímavá idylka!

Seznam cen na týd. trhu v Hradci Králové
dne 2. června 1917. 1 kopa póru 3.60—5 K, salátu
2.40—440 K, 1 kg česnekn 4—660 K, křenu 1.20
až 1.90 K, petržele 0.80.-1.30 K, 1 pár podsvinčat
160—320 K. 1 kůzle 16—36 K. — Přivezeno bylo:
Póru 90 kop, salátu 454, česneku 25 kg, křenu
54, petržele 35, podsvinčat 254 kusů a 25 kůzlat.

dyní u p. dra. ©. Malburga, majltele lihovaru ve
Smiřicích, jež skoro 50 roků ve třech generacích
rodině této slouží, a p. Fr. Šťastnfkovi, přednímu
dějníku. který přes 40 roků u fy. Ed Ad. Malbarg
a syn jest zaměstnán, dostalo se za dlouholeté,
věrné služby od c. k. místodržitejství v Praze
zlaté záslužné medaile.

Katolická jednota v Libštátě pořádá v neděli
10. června za účinkování Gleté nadějné pianistky
Věrušky Řepkové hudební večírek. Na progra
mu hra na klavír, housle a cíteru, zpěv a dekla
mace. — Začátek přesně v 7 hodin večer. Ceny
mist: 1. 1 K, TI. 80 h, TIT.60 h, k stání 30 h. —

Předprodej lístků u pí. Plichtové na Vyšehradě.
Vojslavice. Dne 29. května zemře) ctihodný

stařeček p. Josef Prchal. otec vdp. faráře P. Lo
hela J. Prchala. Pohřeb konal se 31. května. Bůh
odplať zbožnému, pracovitému a obětavému kme
tn hojně na nebesích!

Korouhev. Den 20. května byl pro korouhev
skou farnost dnem slavnostním, neboť na své ví
sitační cestě zavítal k nám J. Exc. nejdp. biskup.
Za nádherného počasí v 8 hodin rámo přije) arci
pastýř do Korouhve, kde očekáván byt duchov
ními, panem c. a k. patronátním komisařem. obec
ním výborem s p. starostou v čele, pány starosty
z přiťařených obcí, hasičským a Živnostenským
spolkem s prapory. jednotou Svatojosefskou, dále
školní mládeží, vedenou sborem učitelským a ve
Iikým zástupem ostatních osadníků. Přivítání bylo
srdečné. Za Skolní mládež přivítala Marie Cacko
vá, žákyně III. třídy a podala kytici, za všechny
občany p. starosta Josef Navrátil, pak p. c. k.
patronátní komisař. jménem sboru učitelského p.
Hdic! Jan Robl a za všecky věřící mfstní p. farář.
Pak odebral se velekněz do farní budovy a odtud
průvodem do útnlného. nově zrestaurovaného a

bergra, slavného spisovatele českého — obou
rodáků korouhevských, celebroval tichou mši sv..
při níž pěkně zapěna píseň mešní: »HHospodine,
všech věcí Pane.: Ve svém dojemném kázání po
mši sv. utvrzoval arcipastýř otcovskými slovy
lid ve sv. vífe a vléval mu balsám útěchy do vál
kou skličených srdci, Svátost sv. biřmování přijal
351 biřmovanec. Z vld. duchovenstva přítomní
byli: bisk. vikář J. Hejtmánek z Bystrého, farář
Fremuth V. z Jedlové, katecheta J. Loaský a ka
rlan Jaroslav Hrdý z Bystrého a Ed. Valerta z

dítky trefně odpovídaly, začež Jeho Excelencí byly
pochváleny. Prohlídka chrámu Páně vykonána
byla Jeho Exc. v průvodu p. c. k. vrchního stav.
rady Riegla z Prahy a p. architekta a konservá
tora B. Dvořáka z Pardubic, Při ní projektovány
plány na dosud scházející části vnitřní výzdoby,
Jež bro válečné poměry dosud pořízeny býti ne
mohly. Po odpoledních službách Božích poděko
val místní p. farář arcipastýři za námahu a též
p. c. k. patronátní komisař srdečným! slovy se 3
ním rozloučil. Nato ve své srdečné řeči na roz
loučenou vyslovil Jeho Exc. přál, aby v brzké
době -zase mohi do Korouhve zavítati a již úplně
dohotovený chrám Páně slavným | posvěcením
službě Boží odevzdati. Za hlaholu zvonu doprová
zen velkým zástupem věřících odjížděl Jeho Exc.
do Poličky, zanechav u všech nejlepši vzpomín
ky. Kéž přání arcipastýřovo v době nejbližší se
splní k radosti všech farních osadníků. Bůh za
chovej, posiluj, žehnej a odplaťl

Farmost cuslavská.
chém hřbitově kostela cuslavského pí. Marie Do
stálová, vdova po rolníku. Vedle svého manžela,
jejž v smrti záhy následovala, uložemajest ve stí
nu stařičkého akátu v chladný hrob. O ní vším
právem lze užiti stov Písma: »Ruku svou vztáhla
k silným věcem, patřila na stezky domu svého a
chleba zahálčivě nejedla. Bůh v stáří jejím na
vštívil ji nemocí trapnou, a přece ani v ni neznala
oddechu. Odpočinku sobě nepopřála; teprve když
tělo nadobro vypovědělo službu, ulehla, aby více
nepovstala. Pro rodinu svou, pro děti své žila a
sebe obětovala, pro ně masebe zapomínala, v je
jich štěstí viděla svoje štěstí vlastní, v jejich Ú
spěchu I svoji radost. Kroky, jež pro ně vykona
la, dají se převýšiti leda počtem zrn růžencových,
Jimiž Boží pomoc sobě vyprošovala, když sHy její
pod tíhou překážek a protivenství | ochabovaly.
Zaopatřena sv. svátostmi skonala klidně, tiše. Do
přálať jí dobrotivost Boží dojíti cíle svých snah,
viděti zaopatřeny děti své. Hojný zástup přátel

domu smutku v Turově vsdp. vikář Jos. Kaplan,
farář v Cuslavi, doprovázen vdpp. kaplanem Fr.
Beranem. farářem ze Skorenic Jos. Hnátkem, ka
planem brandýským ThC. Ant. Mikanem a vip.
táhnem Jos. Andrlem. Vnukové a vnučky sešli
se v plném počtu od nejmenšího Jiříka až do nej
starší — Mařenky, kand. profesury, aby rozlou
čili se s milovanou babičkou, k níž tak rádi do
její výměnkářské světničky v Turově pospíchalí.
Zato z dětí — ze synů dva scházeli. Nejstarší Jan,
který zesnulou na věčnost o rok předešel, a nej
mladší Jindřich, lékař, jenž za Svou povinností
dle! na bojišti italském. Ohbdržev zprávu o těžké

ale našel fiž toliko čerstvý rov své rodičky. Mši
sv, zádušní sloužil a závěrečné obřady v chrámu
1 na hřbitově vykonal syn František, katecheta v
Hradci Králové. Dojemaými pak slovy za účast
poděkoval a se rozloučil se zesnulou dp. kaplan

Beran, klada na srdce pozůstalým, zv! tě„dětem,
aby kráčeli povždy tou cestou, jíž jenb fa ve

dla, především pak pamětliví byli zbožnosti. kte
rou jim slovem i příkladem vštěpovali. Odpočí
vej sladce, duše šlechetná!

Hrochův Týmec. V neděli dne 17. června o
půl 10. bod. bude se konati Instalace nově jmeno
vaného dp. faráře Fr. Houdka. Přejeme novému
duchovnímu správci hojnost Božího požehnání,
jak sl pro svou horlivost a obětavost zaslehuje.

Kostelec n. O. Dovidáme se, že zdejší pan
děkan a sekretář Antonín Kaška obdržel od Jeho
Svatosti papeže Benedikta XV. zlatý záslužný
kMž pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy v du
chovní správě vůbec a za vkusné, omělecké vy
zdobení zdejšího děkanského chrámu Páně zvlá
ště. Třebaže známe velmi! dobře skromnost vy
znamenaného, přece jenom projevujeme me vrou

děl realisovati program svého vyznání do všech

| důsledků. Věděl dobře, že bezzásadní komprami.
" sy jenom církev morálně poškozují a prozrazo

valy by bojácnou slabost. Proto se brat ku předu
přes největší překážky přímou cestou. Vědě!, že
musí hořeti sám ten, který chce vznítiti žár v ji
ných. Proto sl hleděl v přední řadě povinností
chrámových. Toť jisto, že kdo chce s úspěchem
katolický lid organisovati, musí napřed sám do
kazovati, že jest horlivým katolfkem z přesvěd
čení, aby lékař nebyl veřejností odkazován na
vlastní neduhy. V organisování katolického lidu
vykonal práci obrovskou, která také nesla příslu
šné ovoce. Jakou osobní »slastí« jest práce tako
vá, zakusil leckdy až k zalknutí. To byla oběť na
oběť, vyčerpávání posledních grošů a tělesné vy
sílení takové, že se často zdála blížiti bledá smrt.
Tyto oběti byly však zasloužilémo strážci rado
sti. Zato pravý kalich hořkosti pi děkan, když
pozoroval, jak se drásá bezohledně jeho čost; ra
dikální proudy dovedly zasloužilému pracovníku
každou jasnou chvíli zkalití čpavým dýmem. Ale
všecko snášel, všecko obětoval a při tom si zí
skával ještě veliké zásluhy o rozšíření vzdělání
ve své kolátufe vůbec. Lidé materialistického na
zlrání ovšem ant nedovedli pochopiti, jak tolik
práce může někdo konati zadarmo, bez jakéhokoli
nároku na odměnu světskou. Proto se podezřívalo
a tupilo hned tak hned onak, Ale ma druhé straně

| četa věrných viděla muže celého, harcovníka ide
| úlního; a tato četa setrvávala věrně po jeho bo
( ku | v dobách nejkrušnělších. A děkan vytrvával
| ma posici ohrožené neochvějně stále. Milost Boží

| zachovala nám vzácného vůdce do dnešního dne.

| průhledná, ale dobré očí září nadšením posud
Opravdu máme radost, že Svatý Otec vyznamenal
kněze šlechetného. Lidé dobré vůle, duše šlechet
né stojí kolem něho oddaně dále ako neohrožená
čestná stráž. Bůh dej, aby se náš pan děkan dlou
há léta těšil z vřelého uznání a své věrné dále zá
řivým příkladem povzbuzoval!

Moravská | agrární a průmyslová baska V
Brmě vykazuje koncem měsíce května 1917 stav
vkladů obnosem K 117.369.164.98,

BESIDKA.
Péperky.

»Čím jest národ uvědomělejší, tím méně po
třebuje poručnictví; čím jest učenější, tém volněji
a statněji může směfovati k svému sebeurčení.«
— V celku lze tato slova podepsati. Ale natno
dodatí, že k vzdělání jest potřebí připojiti pokrok
v mravnosti. Jinak vídáme račí pochod. Čím jest
v nevázaném národu osvěta vyšší, tím více se tam
množí paragrafy na udržení pořádku, tím pečil
věji jest nutno zesHlovati policii, aby nezvítězílo
pěstní právo a aby byla mravnost chráněna. V
mladých republikách táže se obecenstvo v rož
čarování: +Tolik obmezujících ustanovení má
snad býti tou slibovanou svobodou? Kde jsou na
še práva? Ale právě proto, aby práva mírumi
Jovných a ukázněných aspoň něco platila, jest nu
tno jim poskytnouti fysickou příchranu. Vždyť čím
více osvícenosti, tím rychleji vzrůstá rafinovanost
bdí vtipných, kteří jsou vůle nedobré. To ústlné
množení zákonů a dodatků k nim ve společnostech
osvícených jest výmluvným důkazem, že uvědo
mělost není všecko a že velmi mnoho členů ná
roda pokročilého naprosto nemá na zřeteli pro
spěšné sebeurčení celku.

*

Slyšíte pozéra prohlašovati: »Miluji nábožen
ství čisté. rád skloním své rty ke křišťálovým
zdrojům víry. Ale nikdo mne nepřesvědčí, že ke
spojení s Bohem a k užívání Božích milostí potře
bují prostřednictví knězova. Takový prostředník
a rádce jest nro svobodomystného křesťana ho
lou zbytečnosti. Jak se může kněz opovážit vy
kládati mi, co mi chce Bůh říct a co smím od ně
ho očekávati?« — Odpověď: »Za všech jiných o
kolnostf hledáš prostřednictví snažně. Jsí-lí ura
žen, voláš advokáta, aby prostředkoval. Chceš-li
se dtvati na umělecké výtvory s porozuměním,
potřebuješ odborného učřtele. | Jest uměním po
slouchatt dobře složitý hudební výkon; tohoto u
mění st neosvojíš bez oenných pokynů odborníko
vých. V Mši filosofie se budeš potáceti bezcfině
jako zbloudilý portník na poušti, neposedíš-l delší
čas u nohou vynikajících nčencův. V každé církví

| volísl davysvé duchovnírádce aučitele ažádají
od tich rňzné drutry prostřednictví.Jestiže sotva



ovtádáš malý katechiamus, pak z vlastního dušev
ního fondu nikdy se medovíš, co ti chce křesťan
ský Bůh Hici.Jeví-li se veliká malomoc individua
v oblastí vědy filosofické, slabost jedinčova ve
sféře náboženské jest tém patrnější, že přední prů
kopníci raclonalistického nagfrání náboženského i
se svými četnými stoupenci naposledy zomdleně
usedají podél cest, přiznávaliíce se, že nepřekonali
ještě ani počátečních obtíží.

Každé století tíhne k jiné modle. Středověk
vynikal nad XIX. a XX. stoleti tím, že nehledě)
vyšperkovatl nejrůznějšími cetkamií modlu naci
onalismu. Středověcí národové svářili se a bojo
vali výhradně ze zájmů hospodářských a nábo
ženských, volali: »Spravedlnostl« V novém věku
pojem spravedlností pří zápasech byl daleko za
tlačen heslem: »Silný svobodný národ! Národ
nosti budiž podřízeno všecko, i když Desatero
vyzývá hlasitě k šetření spravedlnost? A tak ve
jménu nacionalismu prováděl se útisk národnosti
slabších. Středověký rytíř s úžasem by hleděl na
ty nacionální harcovníky, kteří docela olupují pří
slušníky jiného národa o jejich řeč. Pláštěm nací
onalismu přikrývaly a omlouvaly se neduhy nej
horší a tím se škodilo národu více než přepadem
nepřítele vnějšího. Nacionalisntem zmatený prostý
dělník povyšoval se nad universitního profesora,
který byl členem národa politicky slabšího. A při
neustálé zlobě proti národu sousednímu národ
hrdý velice horlivě honil v cizím revíru, hledaje
mezi nenáviděným Hdem materiál k číselnému
vzrůstu národa vlastního. Velikost kteréhokoli Je
dince a kterékoli společnosti závisí na důkladném

ní. Ale skutečný sebezpyt národní společností ne
byl možný tan, kde všecky věci domácí se vele
bily jako nejkrásnější na světě. Ujaly se celé řa
dy ubohých frází dle vzorku »co jest české, to
jest hezké“ — a to u národů nejrůznějších. Národ
nostní zápas poškozoval hrozně netoliko hospo
dářské a kulturní hodnoty soků zápolících, ale —
což nejsmutnější — hodnoty mravní. K vůli pod
poře nacionalismu vymýšlely se poučky sofistické,
převracely sc pojmy nejjasnější. Aby naclonali
smus neztrácel síly, násilně se zastíralo, proč ná

-ho —————— <

vrcholy. A jest potřebí. aby přirozený, zdravý
cit národní v srdci nezkaženém a žíznícím po prá
vu byl živen způsobem umělkovaným? Kdyby se
některá matka horlivě chlubila, jak má vlastní děti

ných. Ale jestliže chrlí vlastenecké fráze člověk,
který pro vlast neobětoval ničeho, vášnivě se mu
tleská.

Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodává chrámová okna. V kaž
děm slobu a provedení, od nojjednoduššího
vsoru do nejbohatší sklomalby figurální,
hotovipraveu vlaŠskou mosalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborně dokonalého provedení.
Rezpočty ochotně a zdarma.

- Invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářekého

kursu. Celé zaopatření a plat.Friklášky přijimáK. V. Skuherský, eo Králové.
. s

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
1 100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 3 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 30 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Černý A spol, Hradec Králové,
Veškeré palivo ve velkém i drobném.

Telefon č. 160.Teleg.: KogHradeeKrál.

090000000000000000000,,
Českoslovanská

záložna vPraze-ll.,
Spálená ul., čis.46 n.

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty záložene v Praze.

Místnosti nalézají se
na Janském náměstí
v domě p. Hanuše.



Ve prospěch
Svatováclavské Matice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerýcl:

rádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské rožie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Ján Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždydle roční
selson; kolekci nejn 
šich druhů pravých vl
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tp- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva avěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více
-než třisetilekéhopůsobení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušky.

Vetejemné látky na taláry.

v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěkný,
nový, se prodá levně. Slunečníatrana.Čistý
výnos 5'/,*/, Lask. dotazy pod zn. »Pro kašdého«

do administrace t. I.

Nový dům
v Hradci Králové, s dobrým výnosem,
prodám. Dotazy do administrace tohoto

listy pod zpačkou »Výnpenýc.

Telefon čis. 16. Pošt. spoř. čís. 70.108.

Nejlevnější a nejbezpečoější

pojištění pro případ úmrtí
a věna ditkám

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný živno
stenský spolek

„Charitas“
v Hradci Král. 

jemě, salošen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své
pomoci, sa dobu svého trvání vyplatil na podporách

jiš na 159000 korun, získav 676 členů.Jak
děkovnédopisy svědčí, přišla podarovaným podpera v době nejtrudnější jako praré dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 žemy od $4 do 45
let. Příspěvek soprýrní kašdor obnáší
2 K, Jemé jednou provšdy jest: dg80 let 2 K,
de40 Íet 4 K,do 4ě jet 30 K. Každýčlen se sa
vazuje, že splusí pří úmartí spolučlena £ K,
ješ se vyplati bez průtahu buď zákonitým příbuz
ným anob účelu a osobám, ješ si Člen písemným
prohlášením výboru sa svého šivota označil. ILé
kařská prohlídka zdarma.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenš pesky

nedospělým v den jejich sňatku, přípu»dně
v den dospělosti jejich, aneb také pří
úmrtí těrb, kteří je do odboru věnného při
hlásili.

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

do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, jen
když týš jest tělesně zdráv a nepřekročil 55. rok
věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky stejné,
rovněž příspěvek po 1 IK ve výše zmíněných
případech povinný podpory.— Blišší v prospeltn,
Jejt na požádání sdarma zasíláme.

Adregg sní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Kral.

Dr.Keedšeda.Reyl, S ský,

Všem

| paramenta
spolkové prapory,

církevní našjní, křížové gesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a eeně nejlevněji vyrábí a dodává

| JOSEF VEND,
odborný závod

w Jebloném nad Orlici.
Hptové zboží zasílá se na ukázka.

Rozpošty, nákresy neb ceníky franko.

Veledůstojnámu duphovamatvy
a olavsým patronálním úřadůr

dovoluje si doporučiti

o konielníFra ya o: stra

kalichy, cibáře, nádobk
aténky, pacifikály, svígn

ampy, kaditelnice, kropeni
atd. své vlastní výrob

předpisu církevnímvující. Steré předměty epr
vaje v původníintencí
v ohni slatí a stříbří nel
proti doplatku za nové v:

měňuje.
Hotové předměty neb výkreí
zasílá na ukázku franko Dm

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů,j
řeténů, madonek, křišků,pretýniů, náramků st
Notářské prsteny tabatěrky,jíd D
činí se stříbra pravého čínského vd S aklad
Staré zlato, stříbro e drahokamy kupuje za ne

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř u ciseleur

| Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 19 1
Přísežný znalec c. k. zemského trestního soudu.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Olí (r Čocbách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachlicioh)

doporuduje P. T. veled. duchovonst:| svůj osvědčený a často vyznamenan

cýrební zévod
| všech kostelních paramentů,

gpalk. upaporé $ kovového náčiní



Průběh války.
Malské bojiště. Po nezdaru na Soči

odhodlali se Italové k novému výbojnému
nárazu, jenž směřuje proti jižnímu Tyrol
sku a má jevištěm úsek rakouské loňské
ofensivy, mezi údolím Brenty a Asiszem.
Nejurputněji bylo bojováno v území hory
Zebio a Foma. Všude byly italské útoky
marné. Většinou bojuje se tu na půdě
italské.

Na západě jsou hlavním bojištěm Flan
dry, kde se Angličané rozehnali k rozhodné
ráně proti severnímu křídlu německé fron
ty. Aogličané dávají tu mnohem více pra
covati své dělostřelbě, omezujíce činnost
pěchoty. Boje mají tu ráz zákopové války.
Angličané celkem nepokračují, naopak musí
se brániti protiútokům německým.

Na východě oživla zase místy bitevní
činnost jako na Dvině, u Smorgonu, Bara
novičů a zejména u Břežan a na Narajovce.

Wilsomnovoposelství Rusku. V posel
ství svém o válečných cílech Ameriky
tvrdí Wilson, že Amerika nebledá žádného
hmotného zisku nebo zvětšení svého území,
bojuje prý za osvobození všech národů od
útoků autokratické vlády. Jest proti panu
jící třídě Němeeka a status guo ante v Ně
mecku musí býti směněn. „ádný národ
nesmí býti nucen pod vládu, pod níž ne
přeje si žíti.

Anglická vláda odpovídajícna ruskou
notu o válečných cílech souhlasí s provo
Jáním, že Rusko nezamýšlí ovládati jiné
národy. Umyslem anglické vlády při vy
puknutí války bylo prý i vynutiti, aby še
třeno bylo mezistátních úmluv a k těmto
oílům přistupuje nyní osvobození národ
ností, utiskovaných cizím panstvím. An
glická vláda ochotna je i prozkoumati ú
mluvy se svými spojenci.

Politický přehled.
Oprava jednacího řáda v pamské

sněmovně. Po schválení jednacího řádu
v poslan. sněmovně nastaly pochybnosti,
jak se zachová panská sněmovna. Ta pro
mtuvila nejprve ve zvláštní 9 členné komisi,
která přijala zákon © jednacím řádu beze
změny pěti hlasy pravice a strany středu
proti 3 hlasům lovice. Neto 11. června
schválen zákon nezměněmý i v panské
sněmovně plné; zamítnut však návrh dra
Grabmayra, úby dokud se neupráví jazy
kové poměry v obou sněmovnách, platil

DEP. ADRES6A: ALIBANKA

15. června 1917.

nadále dosavadní zvyk, aby 8e neněmecké
řeči vůbeo nezaznamenávaly. Dále schvá
lena resoluce býv. ministra spravedlnosti
dra Kleina, kterou se vláda vyzývá, aby
předložila zákon. kterým ae stanoví němčina
výhradně jednacím jazykem říšské rady.

aproti tomu schválena také resoluce býv.
ministra financí ryt. Biliňského, kterou se
vláda vyzývá, aby upravila jazykové po
měry ve sněmovně v duchu spravedlivém
a v dohodě se všemi stranami a nikoliv,
jak by se hodilo německému komandu.
Zpravodaj výboru pro jednací řád dr. Bedř.
kníže Lobkowitz rozhodně uznal svépráv
nost poslanecké sněmovny. Pozoruhodno, že
vídeňský starosta dr. Weiskirohner a dolno
rakouský zemský maršálek kníže Lichten
stein s německou levicí a se stranou střední
nešli a hlasovali proti nim, pro zákon a proti
návrhům dra Grabmayra. — Karel kníže
Auersperg z Kraňska plakal ve sněmovně,
že nebyly uskutečněny známé německo
nacionální předpoklady a že se závrhem
dra Franty stal pravý opak, neostýchaje se
říci, že kdo návrh Frantův schválili, nejsou
pravými Rakušany. Býv. ministr obchodu
dr. Fořtdokazoval, že se německému právu
jsazykovému přijetím návrhu dra Franty
nestala újma ani nejmenší, že se schvále
ním návrhu tohoto vtělile jenom myšlenka
spravedlnosti a rovnocennosti a že tím pro
kázána byla služba státu samému. — Dv.
ráda dr. Goll připomenul Němoům, že +.
1848 byly nejen neněmecké řeči v proto
kole, nýbrž jazyková rovnost vykonávala
se tak důkladně, že i osnovy zákonné roz
dávaly se poslancům všemi osmi jazyky
rakouskými.

Zatímní státní rozpočet. Vláda před
kládá říšské radě zatímní rozpočet, dle něhož
se vláda zmoeňuje vybírati v druhé polo
vině letošního roku daně, dávky a poplatky
podle dosavad. pravidel — vydávati peníze
na účet rozpočtu, který se (není řečeno,
kdy) sestaví — vláda se zmocňuje připláceti
na společné záležitosti říše částku připada
jící na Rakousko, a to nanejvýše penízem,
na němž se usnesou (není řečeno, kdy) dele
gace — ministr financí se zmocňuje, po
případě prodati drobné státní nemovitosti
— vláda se zmocňuje opatřiti si úvěrem
peníze na výdaje válečné i na úhradu stát
ního schodku. Celá rozpočtová předloha
jest tedy rozpočet bez rozpočtu, neboť ne
obsahuje ani jediné číslice.

Pregram hr. Clam-Martinice. Konečně
při zahájení rokování o zatímním rozpočtu
dne 12. t. m. dostal se k slovu mini

sterský předseda hr. Clam-Martinic. Hned
na začátku vytknul rakouským národům
partikularisemus (odstředivé snahy) a národ
nostní snahy, které bujely na úkor nezbyt
ností celku. Nato odvážil se zamítnotti
všecky státoprávní požadavky české, polské
a jihoslovanské, aniž uznal potřebným vy
ložiti pro to své vážné důvody. Proti státo
právním snahám rakouských Slovanů hr.
Clam-Martinic postavi] tři požadavky svoje:
totiž udržení dosavadních základů vnitro
politické soustavy rakouské, dále požadavek,
by se rakouští Slované vzdali svých vrchol
ných tužeb národních a pak, aby dosavadní
dualistiocko-centralistioká soustava vnitro
rakouská byla vybudována a doplněna ještě
více a důkladněji nežli dosud. Jak chce
nyní hr. Clam-Martinic vládnouti, když se
postavil v čelo vnitropolitického boje proti
všem Slovanům rakouským, je zatím zá
hadna. Poláci za čtení programu hr. Clam
Martinice ani nehlesli. Nesouhlasili, neod
porovali ani ostatní neněmečtí národové
i něm. sociál. demokraté, dokud minister.
předseda několika narážkami a křiklavost
mi, potom pak docela nemístnými a bezdů
vodnými výroky zrovna nevyburácel k od
poru. — V nastalé debatě mluvili proti:
dr. Stránský, dr. Korošec, Romanczuk,Seitz

a “ Lazarski.išská rada. Druhý den prvního čtení
prozatímního rozpočtu, 13.června, promlu
vili dva vůdcově soe. demokracie, Čeeh
dr. Šmeral a Němec Seitz. Posl. Seitz horo
val pro mír, bratrskou lásku. Pravil, že
národové nedají si v budoucnosti více líbiti,
aby někdo jiný rozhodoval o válce a miru,
než národové sami, kteří ve válce musí
pak nasazovati svoje životy a svou krev.
Posl. Šmeral rovněž tvrdí, že žádná otázka
na světě není té důležitosti, aby se pro ni
směla válka prodloužiti, byť i jen o vteřinu.
Týž také touží, aby Rakousko bylo pře
tvořeno ve spolkový stát samostatných ná
rodů. — V panské sněmovně pročetl hr.
Clam-Martinic také svoje prohlášení, ale
beze všech pichlavostí, jako v poslanecké
sněmovně.

Nová vláda v Uhrách. Jmenování 36le
tého hr. Mořice Esterházyho ministerským
předsedou všeobeeně překvapilo. Hr. Ester
házy stál sice mimo. strany, ale r. 1913
postavil se proti hr. Tiszovi ve sněmovně,
který ho dal parlamentní stráží ze eně
movny vyhoditi, jeho, člena nejstarší rodiny
maďarské. Nyní přišel den odplaty. Hr.
Esterházy provede prý v Uhrách nejradi
kálnější volební právo. Dne 12. června měl
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ve Vídni hr. Esterházy poradu s hr. Clam
Martinicem a hr. Czerninem, nato byl přijat
císařem v audienci.

Zmatky v Rusku. Dle různých zpráv
nepokojů na Rusi přibývá. Mužíci rozdělují
prý mezi sebe panskou půdu, loupí a ničí
všecko. Majitelé statků prchají do Moskvy,
vojáci poslaní proti vzbouřencům přidávají
se kvapem k nim, na drahách panuje anar
chie, takže armáda musí tu zavádět pořá
dek. Námořní radu v Kronštadtu přímo se
staví proti nařízením vlády petrohradeké.
Za takových poměrů chystá prý se k pádu
ministerstva Kerenského.

Převrat v Řecku. Král Konstantin
poděkoval se ve prospěch svého syna
Alexandra a to podtlakem čtyřdohody.

Ve Španělsku jest hrozivá situace.
Přibývá následkem činnosti vojenského vý
boru, který po způsobu ruském touží po
moci ve vládě. Nová vláda s Datem v čele
bude prováděti i nadále politiku konserva
tivců.

Franoouzské diplomatické kruhy nápad
ně skrývají mnohé okolnosti, které válku
ředcházely. »Nordd. Allg. Ztg.« táže se

Ribota, zdali vylíčí účel cesty Joffreovy
do Petrohradu r. 1913, zdali vysvětlí petro
hradské cesty Poincaréovy a podrobnosti
pařížské dubnové konference s Greyovou
anglicko-ruskou námořní konvencí r. 1914.
Poincaré prý přinesl do Ruska z Francie

——FEUILLETON.
Kapitola z Hermanna Bahra.
Vídeňský žurnalista a spisovatel napsal

mnoho rozprav uměleckých, divadel i romá
nů, jež budí velikou pozornost, neboť jeví se
v nich ne pouze básník a umělec, nýbrž my
slitel, učitel a prorok. V našem světě získal
si velikou sympatii svým objektivním a spra
vedlivým nazíráním na otázky slovanské vů
bec. Dnes chceme však poukázati na jeho
stanovisko náboženské, k němuž dospěl ve
lice hlubokými studiemi a bohatými zkuše
nostmi.

Bahr píše v své proslulé knize: »Veškeré
novější dějiny, dle zdání vítězný pochod du
cha, jest v pravdě uličnické povstání Špatně
střežených pocitů, jež mohou se osměliti to
lik pouze proto, že spí jejich strážce, vůle.
Nic není mi tak charakteristickým jako tvá
otázka: Dovede to člověk vůbec? Nepozoru
ješ tedy docela, že tím člověk vlastně začí
ná. Jen kdo může, co chce. jest teprv člově
kem. Žádný mravní úsudek o našich spolu
bližních nebyl by jinak možný, a jak bychom
mohli kdy o právu a bezpráví, o vině a tre
stu, o nějaké zodpovědnosti mluviti, kdyby
skutečně každý pocit, každé hnutí, každá žá
dost mocněiší byla než naše vysokotrůnící
vůle? Od okamžiku, kdy s trůmu byla zapu
zena, zapuzován jest jeden pocit jiným, nic
nemá trvání, původní stav vrací se a vám
zdá se zcela přirozeným, vám zdá se nezmě

určité sliby, které se týkaly ruských poža
davků stran východu. — Ve Francii posla
neo Rafin Dugens při hájení anarchisty
Cartiera prohlásil, že zodpovědnost za válku
nepadá jenom na Německo. Proti tomu se
ozval hlučný odpor, ale obhájce prohlásil,
že historie nemůže věčně lháti. Státní zá
stupce zakázal obhájci mluviti o francouz
ských ztrátách v Champagni. Zprávy pa
řížských listů o přelíčení byly zabaveny.
Země největší svobody! — V lednu 1916
se snědlo v Paříži masa ze 3000 koní,
v lednu 1917 již z 5000 koní. — Ve pro
spěch rovného volebního práva uspořádán
dne 8. t. m. v Pešti obrovský průvod, který
čítal na 100.000 duší. — V okolí Minska
shořelo 3150 hektarů lesa, V Saratově vy
hořely sýpky s obrovskými zásobami obilí.
Skladatel B. Jeremiáš navrhuje zřízení
Smetanova divadla v Čechách dle vzoru
Wagnerova divadla v Bayreuthu. — V po
zůstalosti baronky Gezy Dukové, příbuzné
Obrenovičů, která se nedávno zastřelila,
bylo nalezeno 400 starých klenotů králov
ské rodiny Obrénovičů; nachází se mezi
nimi i koruna. — Ve velké dvoraně Be
sedního domu v Brně uspořádá šéf opery
Národního divadla Kovařovič se svým or
chestrem dva veliké koncerty ve dnech
22. a 23. června. — Město San Salvador
ve střední Americe bylo zničeno sopečnou
katastrofou. Ztroskotány i obee okolní. —
V Uhrách poslanec dr. L. Hámory, který
byl věrným služebníkem vlády Tiszovy,
ukrýval se svou manželkou na svém statku
ve stolici aradské obrovské zásoby v maxi

o
nitelným; tak velice zapomnělo se na vše,
co dělí člověka mravního od divocha.

Není divu, že se nudíte, takováto otrocká
existence jest zajisté nesnesitelná, příčí se
přirozenosti člověka, který přece zrozen jest,

v této domácnosti chovati jest tou jedinou
troškou radosti, kterou zde člověk ještě má,
zbytek nestojí vskutku za řeč. Divím se, že
tak moudrý muž jako jsi ty, ještě to nezpozo
roval a aspoň ze zvědavosti že se nikdy ne
pokoušel tuto svou domácnost upraviti, fiž
pro pouhou změnu. Trávíš svůj život tím, že
stále nasloucháš svým pocitům a cítíš se ne
šťastným, že nic neslyšíš. To jest na delší
dobu asi velmi nudným. Uč se chtít, pak bu
deš sám teprv žít, vy umělci života ani umě
ní života neznáte!

Náleží k tajemstvím, že nezůstane člově
ku odepřeno, čeho mu potřebí, jakrnile sám
u sebe poznal, že jest mu toho třeba. On to
tiž o to prosí. A kdo o to prosí, čeho mu po
třebí, jest vyslyšen. Rozumu zůstává to ne
vysvětlitelným, zkušenost však to dosvěd
čuje. Pros o to, čeho ti potřebí, a budeš mít,
čeho ti třeba, i když to není právě to, co Se
ti nutným zdá, neboť musíš Dárci to již pone
chati, on ví to lépe.

Varuji tě však ještě jednou neužívati zbo
žnosti jako nějakého opia. Předně ona jím
není a za druhé nemáš zapotřebí uspávati se,
nýbrž procitnouti. Lidé našich dob domní
vají se vesměs, že touží po klidu. To jest 0

mální ceně asi 200.000 K, které pokoutně
prodával za lichvářský peníz. Po změně
režimu přestala »doba šetření«, zásoby při
rekvisici nalezeny a proti poslanci zahájeno
trestní vyšetřování. — Nedaleko bolevecké
střelnice u Plzně nalezl školák Utišil gra
nát a přinesl jej na dvůr továrního dělníka
Nového v Třemošné. Děti si začaly 8 gra
nátem hráti, až vybuchl, utrhl pětileté
holčičce hlavu a čtyři jiné dítky zranil, —
V Petrohradě započne proces 8 bývalým
ministrem vojenetví Suchomlinovem, který
za nejsvízelnější situace vojska hříšnou a
trvalou nedbalostí zavinil velice citelný ne
dostatek zbraní a střeliva v letech 1914—
1915. — Soo.-dem. poslanec Scheidemann,
o němž bylo mylně referováno, že byl
zatčen, prohlásil ve Štokholmu: »Chceme
mír, ale nechoeme tříštění své země. Proto
ji budeme hájiti, pokud odpůrci nebudou
chtíti mír na základě dohodnutí.« — Z al
tonského vězení před válkou uprchl zločí
neo Chrietoffer a páchal zločiny další. Vnikl
také do modlitebny v Reepsholtu; když

jl pastor Loets vyplašil, zastřelil ho. Lupičyl chycen a odsouzen k doživotní káznici.
Devatenáctiletý truhlářský pomocník Fr.
Kopecký z Kostelce nad Černými lesy při
šel dne 6. června shánět potraviny do
domku Barbory Pácové ve Výžerkách. Na
lezl tam o samotě šestileté děvčátko, které
zavedl do stáje, tam je znásilnil, dusil a
pak zastřelil z revolveru. — K ukončení
Smetanovy výstavy, kterou navštívilo do
neděle 13.000 duší, bude uspořádán v za
hradě Kinských veliký lidový koncert. —
———
myl. Oni jsou znaveni, ne však nějakou čin
ností, nýbrž svojí prázdnotou. Jest to únava
přespalého. Pokus se bdíti! ©

Nepřipočítávám všeclno, co se ve mně
děje, k své osobnosti. Mé pocity, mé žádosti,
mé myšlenky nemusí vždycky náležeti mně.
Mluvím-li o své nemoci, znamená to, že si jí
přeji, že se jí nesmím odříci? Já se jí od
říkám zcela, já se jí chci zbavitil Či chceš
říci že se ti protiví, činiti si násilí? Zba
víš-li se jí, jsi v jistém smyslu chudší, lékař.
který tě uzdravil, připravil tě o část tvého
já! Zcela dle tvého mínění, neboť pro tebe
jest tvé Já jenom pytlem, v němž jsou vše
chna tvá vnitřní hmutf. Přicházíš-li o jedno,
hned pojímá tě úzkost, že by pytel mohl býti
vyprázdněn a prázdný pytel nic není. Pro
mne však mé Já jest právě to, co zbývá.
když z něho všechno je pryč. Teprve pak
jsem sám u sebe. Teprve pak mám
sám sebe. A není mi docela úzko býti
prázdným, neboť cítím sám ze sebe, a to,
co ze sebe v sobě cítím, jest teprv vskutku
mým. Ty však měl bys pocit, že se znásil
ňuješ. To však nechceš a nepozoruješ asl.
že máš právě jen volbu, znásilňovati se ane
bo býti znásilněnu. Já poslouchám svého
svědomí, ty každého rozmaru, který na tebe
přijde. Každý vánek tebou otřásá, sebe v
pohyb uvádím jen já sám. Tvé Já jest hrač
kou svých pudů, mé Já jest pevně zakotveno
v Bohu!

Neušlo tl asi, že nemluvím o sobě. Ne
jsou to žádná doznání, nýbrž mluvím-ll o $0



Rakouská vojenská správa doluje nyní
v sedmi dolech obsazeného Srbska; dobývá
tam olova, mědí, kyzu měděného, antimonu
a uhlí. — Pro Syrii, Palestinu a Sinaj dva
roky války přivodily větší změnu než 50
let míru. Vystavěny aetrategické železné
dráhy, upravily se automobilové silnice,
v městech a vesnicích zbudovány továrny
a dílny. A tak orientální svérázná idylka
ustupuje zmodernisovaným západoevrop
ským sceneriím. — Z Petrohradu k pří

napětím sil nová dráha v délce 1450 km.
Přístav Murmanský jest nedaleko na sever
od městečka Koly a vlivem Golfského
proudu nikdy nezamrzá. — V Praze měl
vycházeti nový národně-sociální orgán »Če
ský Dělník«. Byl však před vyjitím 1. čísla

úřednězakázán.—Vevykopávkách porpojských pod Vesuvem i nyní se pokračuje.
Byl odkryt -palác bohatého Trebia Valense,
v němž jsou skvělé fresky, zobrazující vý
jevy z Iliady; nalezeno zde také přepychové
lože, vyřezávané ze dřeva a vykládané slo
novou kostí. — Dne 6. t. m. řádila bouře
se zkázonosnou smrští na Třebíčsku. V Tře
bíči etrženo a odnešseno asi 100 střech,
škody se staly i v sousedních obcích.
Prudký Jijaveos krupobitím působil rovněž
katastrofálně. Mládež se tuží dále.
V Libni dne 10. t. m. servali se dva 15letí
výrostoi; Mikš hodl Holečka kapesním no
žem do levé strany prsou tak, že nebožák
se v bezvědomí zvrátil. V téže Libni dne
9. t. m. útočili hoši na vůz naložený uhlím.
Při tom jedenáctiletý školák Rud. Vokřál
dostal se levou nohou pod kolo a byl
vážně zraněn. V Zálezlicích u Lužce ně
kolik výrostků se rvalo; uličníci pojednou
se vrhli na 13letého školáka Fr. Roučka,
svázali ho řemenem na rukou i nohou a
donesli jej do statku Hausemanova na dvůr,
kdež byl velice zlý hlídací pes. Když ho
dili výrostci hocha do dvora, zavřeli vrata.
Pes by byl chudáka roztrhal, kdybyl byl
Rouček nepřivolal křikem majitele statku.
Na výrostky učiněno trestní oznámení. —
Na základě důvodného udání vypravila se
do nuselského pivovaru komise z polícej
ního aprovisačního oddělení a nalezla tam
7000 metr. centů vína v ceně asi dvou
milionů korun. Také příspěvek, proč cena
vína i u nás tak rychle stoupala. Víno tam
bylo uloženo na účet Agrární banky prý pro
jistý syndikát velkoobchodníků. Komise
zabavila celou zásobu. — V Kijevě a Oděse
velké kongresy duchovenstva se vyslovily
pro ukrajinský svéráz a obnovení autoke
falní ukrajinské církve 8 demokratickým
zřízením. — 27letá žena dělníka Marie
Hájková v Nebunšicích, jejíž muž jest na

bě, jest to jen protikladem k tobě. Ty, jako
téměř všichni, u nichž nádherná moderní vý
chova se zdařila, vůbec jsi snad ani nezpo
zoroval, že člověk má své Já. Domníváte se,
že nepokojné shromaždiště pudů, žádostí a
chtíčů ve vás jest člověk. Nikoli, pěna není
moře! Žasli byste, jak málo vaše Já s vámi
má co činit. Může se přímo říci: Mé Já za
číná tam, kde mé vědomí přestává. Vy jste
však dokonalý opak opravdového člověka.
Opravdový člověk neví nic, leč jak žíti, vy
víte vše až na to, co je život. Opravdový
člověk jest hlubokost, vy jste mělkost, on
ticho, vy nepokoj, on Činnost, vy nahodilost.
Museli byste nejprve sebe samých zapome
nouti, to bylo by pravým určením, neboť to,
co skutečně jsi, jest tu, kde nic z tebe ne
zbývá. Zní to poněkud jako něco čarodějnic
kého, avšak pokud to nepochopíš, není ti po
moci!«

Kniha tato, líčící přerod moderního člo
věka v duši věřící, jest velmi radostnou, ne
boť přináší sílu k novému životu, který těší.
Jest zajímavo zvěděti, že kniha vyšla v de
sátém již vydání! Deset tisíc knih rozlétlo se,
aby rozradovalo. Vztáhly by se radostně
po knize tohoto obsahu ruce i u nás? U nás
převládá stále ještě na jídelním lístku kurs
pikantní stravy. Vyžít se! A přece živ Jest
člověk sebezáporem. Zní to poněkud jako
něco čarodějnického, avšak pokud se to ne
pochopí, není pomoci.

A. V. Chodovický.

„m

frohtě, učinila sí známost s dělníkem Jos.
Kudličem a povila hošíka, kterého mořila
hladem. Půlleté děcko dáno nyní do naje
zince a s matkou zavedeno trestní řízení.
Dle právě vydané statistiky podrobné o sta
vu obyvatelstva v Rakousku ze dne 31.
prosince 1910 bylo v Cislajtanii 28,570.800
osob. Zemědělství a lesniětví obstarávalo
8,506.466 duší, průmysl a živnosti 3,627.816,
obchod a dopravu 1,576.628; ve veřejné
službě a jiných povoláních bylo 2,309.

Poslední dny
upisování na válečnou půjčku ee blíží!

Proto musí se kašd
každého až do posle

Je třeba. Neboť

jedné miliardy
válečné půjčky

bude dosaženo

tisícem úpisů po 1,000.000 K

pojo muže

nebo desetitisícem úpisů po 100.000 K
nebo | stotisícem úplsůlpo | 10.000K
nebo © milionem úplsů po | 1.0000K
nebo 10 miliony úplsů po 100 K

Musi tedy kašdý upsati; neboť

potřebujeme
mnoho miliard.

Volné listy.
Básník a jazyk. V »NárodníchListech«

mluví o této věci spisovatel Holeček a za
číná takto: »Zvon« vypravuje, jak si stěžo
val profesor českého jazyka na střední
škole: »Věřte, že mi bývá krušno, čteme-li
ve škole něco z básní X nebo Y (jmenoval
dva známé básníky) a zazní tam řada chyb,
proti jakým jsem mluvil v předešlých ho
dinách češtiny. Co dělat? Tvářiti ee, jako
bych těch chyb nepozoroval? Či konetato
vat chyby a uvalit na sebe soud horší než
inkvisiční za to, že jsem kacíř nedotknu
telnosti slavných básníků? Anebo snad do
znat, ale chyby omlouvati tvrzením, že
básník si smí dovoliti takové maličkosti,
jako ohyby prosodické a mluvnické ?«

Domníváme se, že komusi ve »Zvonu«
šlo hlavně o rozpředení rozpravy a že to
vlastně ani profesor češtinář nebyl, neboť
odborník nedopustil by se v několika řád
cích mluvnických hrubých chyb, jako onen
bojovník za správnost jazykovou. Po této
poznámce vizme, co o tom praví Holeček:
sNevíme, kteří dva básníci tu jsou mínění,
ani které ohyby profesor měl na mysli,
abychom sami mohli posouditi, je-li stesk
jeho spravedlivý. Všichni víme, že páni
profesoři mívají své koníčky, jež jsou pro
žáky přísnějšími zákony zákonů jazykových.
Ale ve věci samé nutno prohlásiti, že žádná
sláva básnická není tak povýšena a nedo
tknutelna, aby se jí nesmělo říci do očí,
že dělá grammatické chyby, dělá-li je sku
tečně. Jestli od koho, ud básníka má právo
národ žádali, aby bezvadně vládl jeho ja
zykem. Pravím-li »bezvadně«, není to po
žadavek přílišný, on neznamená ještě mi
strovatví. A na mistra jazykem, kterým
píše, musí vyspěti každý básník a spiso
vatel, který jest počítán mezi klassiky své
literatury. Tu není žádné slevy a kompro
miesu. Každá sleva je zde známkou úpad
ku: úpadku smyslu pro poesii i spisovné
umění, úpadku jazyka, úpadku národního
citu, jenž by se jinak bolestně svíjel, kdyby
národní jazyk byl nevědomě nebo nedbale
kažen a hyžděn tím, kdo má býti jeho
nejvyšším vzdělavatelem.«

Jest to dobře fečeno, jenom že mělo:
se 8 tím začíti již před třicíti lety, protože
výsadě jazykové nesprávnosti naši básníci
těší se ode dávna. Jest z bolestí našeho
českého života, že umělcům povoluje se
zvláštní mravní život a že také básnický
jazyk dlouho byl citlivkou, o kterou ne
směl nikdo zavaditi. Snad toho byli vinni
také kritikové, kteří, nejsouce sami dobře
znalí mluvnice, jazykové stránky při básní
cích dlouho pomíjeli. Kromě toho ta která
skamarádská« společnost svého básníka
miláčka střehla jako oči v hlavě a bránila
svého vyvoleného pěvce tak, že nesměl se
na něj odvážiti, kdo nechtěl sklízeti spou
stu mastných výtopkův a kdo se bál, že
bude vykřičen za zpátečníka a stranického
zabedněnce. Podíl svůj tu mívala i nezra
lost, jaká básnickou tvorbu vynášela do
takové výše, že zasláněny byly jiné obory
lidské činnosti. Před několika lety české
mu básníkovi v katolických listech byly
vytýkány germanismy, mezi nimiž trůnilo
zejména »pudla jádro«, ale ostatní časopisy
k tomu mičely a některé, byzantinsky se
mu klanějíce, ještě peprnými slovy bouřily
proti opovážlivcům, kteří neměli v náležité
úctě básnické nedotknutelnosti.

Nářek, jak básnická chybná mluva kazí

pay ozval se nedávno též v „Naší Řeči«.če lze snadno pochopiti, neboť básnický
skutek vždycky spíše vítězí než teorie.
Když pak básníci své chyby a libůstky
důsledně opakují, není divu, že nesprávno
sti zažírají se nejen v jazyk studující mlá
deže, ale že utkvívají v čtenářské společ
nosti vůbec. Žádná činnost lidská není na
prosta a zcela samostatna, a nesmí se tudíž
ani básníkům dovolovati, aby se mohli
oprosfovati mluvnických zákonův a pravi
del. Malicherny byly a jsou omluvy, že
básnická ženiálnost nesmí se stěsnávatř do
svěracích kazajek a že tedy i nad mluv
nickými jejími poklesky třeba oči přimhu
řovati. Právě naopak, čím vznešenější a
velikolepější se zdá básnická činnost, tím
bedlivěji budiž žádáno, aby plody spiso
vatelské oblékány byly v roucho čistého
a klasického jazyka. A protože jazykového
strážce jsme se již dodělali v »Naší Řeči«,
jest úlohou její, aby přísně tepala a bez
milosrdenství stíhala ty spisovatele a básní
ky, kteří sobě ncosvojili základní pravdy,
že nadání, kterého se jim dostalo bez je
jich námahy, musí býti provázeno jazyko
vou správností, které nelze nabyti bez píle
a pfičinlivosti. :

*

Prohlášení českých poslanců v říšské
radě kromě mnohých jiných významů jest
také historickým výkřikem, že musí V naší
říši již jednou přestati útisk Slovanů tu
se strany Němcův a lam se strany Maďarů.
Nejen že k tomuto žádoucímu cíli nesou
se mysli všeho elovanského lidu v Rakou
sko Uhersku, ale trůnní řeč nezáludně pro
hlásila, že císař náš bude šetřiti ústavních
práv a že se bude opirati o svobodné ná
rody. Trůnuí řečí svou panovník náš dů
kladně seškrtal tiše prováděnou praksi,
pramenící z moci těch, kteří právě byli
u vesla. Co chvíle noviny přinášejí zprávy
o tom, jak po tři léla přibývalo nařízení a
opatření, která znamenají jeden z oktrojo
výoh předpokladů, totiž státní němčinu.
Kromě jiných důležitých věcí trůnní řeč
nepřímo prohlásila, že moc není důvodem
práva. Pravda, neboť kdo 8e dovolává jen
moci přiznává, že moci dovoleno jest opříti
se zase jen mocí a že právo tím způsobem
nabyté může býti každé chvíle odňato.
Panovník, který spoléhá jenom na svou
moc, jest deepota, ale panovník, jako náš
císař Karel, jenž ukazuje na vůli svých
národů, jest panovníkem chápajícím potře
bu doby a nositelem moudrého vladaření.
Prohlášení slovanských poslanců na říšské
radě jest tedy opovídajícím se jarem a
znamením, že práva utlačovaných národů
dala se na pochod. Události dle své pravé
povahy a smyslu měly by konečně známy
býti ministrům v říších, v nichž posud
rozeznáváno bylo mezi méně cennými a
nadřízenými národy. Který státník si toho
neuvědomuje nebo uvědomiti sobě neumí,
nechť složí svůj úřad, protože v dnešní



době neschopnost působí mnohem více zla
než v dobách mírových. Zástupci národů
nadprávím opatřených ovšem se bouří a
(potí se sedmerým potem ze strachu a vě
domí, že uniká jim moc, jako se rozplývá
voda mezi prsty, ale s dobrou by se po
tázali, kdyby se utěšovali aspoň dějinnou
zkušeností, jak nadutá rozpínavost, ohorob
né velikášství a vládychtivost dříve nebo

později musí splasknouti po způsobubopíchnutého měchýře. Slovanští národové
v našem státě nechtějí již žíti ve vztahu
lenníků ke svrchovaným pánům, a vůle
jejich jest proto silna, že podpírána jest
hlasem všeho vzdělaného světa, k němuž
připojují se i prozíraví lidé z říše německé.
Nechápou-li toho naši Něrnci a v druhé
polovici říše Maďaři, jest to důkazem, že
zaslepení lidé z dějin vybírají jen to, 00 86
jim líbí a odmítají, co se příčí jejich 80
beckosti. A když naši političtí odpůrci stát
nímu českému právu se posmívají, škodí
tím vlastně státu. Dějiny vypravují, že
Rakousko stalo se velmocí od časů, kdy
se koruna Česká a Uherská s Rakouským
arcivévodstvím spojily. Češi svobodnou vol
bou dne 23. října 1526 povolali na 8vr
chovaný trůn český Ferdinanda L.a je
jich příkladu následovali Maďaři 26. listo
adu téhož roku. Arcivévodství Rakouské,
rálovství České a Uherské teprve od té

doby utvořily základní bytnost rakouského
mocnářství a historickou jeho právní půdu.
Ostatní země jsou náhodným příslušen
stvím: Východní Halič náleží k Rakousku
od roku 1772, Bukovina od roku 1777, zá

peční Halič od 1795, jižní Tyrolsko od 1801,olnohradsko od 1814 a Krakovsko teprve
od 1846. Všechny tyto krajiny neudělaly
Rakousko velmocí, a kdyby jich nebylo,
nepřestalo by jí býti. Velmoo založily arci
vévodství Rakouské, království České a
Uherské. A má-li se říše naše obroditi, ne
může se to jinak státi než na podkladě
historického a právního jejího vývoje.

Toťjest ta slavná idea státu rakouského,
kterou vyslovil veliký náš Palacký, jehož
myšlenky nyní vyšlehují plamenem z po
pela: Ve státě rakouském má panovati
právo a zákon a nikoli hmotné násilí nebo
libovůle jedněch nad druhými. Žádný ná
rod nemá práva nad národem jiným, aniž
může jiného národa jako pomůcky užívati
ke svým zvláštním účelům, a proto v Ra
kousku nemůže panovati ani centralism
ani dualism.

«

Rieger v zemském českém sněmě
r. 1861 o imunitě poslanecké. .... Nej
smutnější příklad toho jest můj nezapome
nutelný přítel Havlíček, jeden z nejšlechet
nějších synů národa českého; i on zastával
na sněmě a později v tisku jen přesvěd
čení svého, a to přesvědčení poctivého a
upřímného, způsobem řádným a v policej
ních mezích zákona. Ani jediný soud ne
byl s to, aby ho mohl odsouditi. Nioméně
se stalo, že mocí policejní byl vyrván
z lůna své rodiny, že byl násilně zavezen
do cizí země, kdež léta tráviti musil v 0
puštěnosti. Do. vlasti se navrátil se zárod
kem smrti v prsou, aby zde kosti složil

dobný věrné ženy, kterou postihl osud poobný.
Pánové! Jako se stalo příteli mému,

podobně může se státi i nám. Možná, že
nejeden z nás slova toho se nezhrozí, že
i kdyby zákona, který navrhuji, nebylo,
neohroženě a upřímně bude mluviti pravdu.
Avšak ne každý z nás jest hrdinou, ne

každý z nás jest takové povahy, jaké bylnebožtík Havlíček. Nejeden z nás vázán
jest svou rodinou, svými poměry sociální
mi, svým úřadem, svou službou, a ne
každý může obětovati netoliko blaho své,
ale též blaho rodiny své tak, jako učinil
on. Proto myslím, že jest nevyhnutelné
potřeba, aby vše, cokoli poslanec činí na
sněmě a cokoli mluví v tomto úřadě svém,
bylo volno a on nebyl z toho odpovědný.
Též podobně pokládám za potřebu nevy
hnutelnou, aby poslanec nesměl býti stí
hán ani uvězněn bez přivolení sněmu to
hoto, leč by byl postižen při skutku sa
mém; toho žádá důstojnost poslance, dů
stojnost samého sněmu, který tu maje účast

v zákonodárství, má tím účastenství i v ga
mé suverenitě. Musí teda poslanec býti tak
opatřen, aby nesměl býti stíhán okolnost
mi nahodilými, které ho uvádějí v pod
zírání nebo jsou nastraženy. Proto myslím,
že není ani svobody ve sněmu, kde není
neodpovědnosti jeho poslancův, u Že není
ani důstojnosti sněmu, kde není jejich ne
porušítelnosti. 

Obzvláštní slova. Agrární poslanci naši
interpelovali ministerského předsedu a mi
nistra Hófra pro vypsání obilních kontri
bucí a projevili rozhořčení z toho, že pi
satel výnosu ponižujícím způsobem dotkl
se stavu zemědělského. »Venkov« v inter
pelaci pichlavá místa uvedli německy. V če
ském překladu by zněla asi takto: »Do
mácí spotřeby rolníků samých jest dbáli
jako věci postranní a možno ji v úvahu
vaíti teprve až ustanovený kontingentovaný
počet bude odevzdán. Přikázáný kontingent
jest sumou, kterou zemědělci celého okre
su, nehledíce na vlastní spotřebu, musí
opatřiti, nebot spotřebu rolníkův a země
dělské hospodářatví se strany úřadův a
ostatních tříd obyvatelstva jest hodnotiti
jako dobro vedlejší a méněcenné.« (Do
slovně německy: als etwas anderes, minder
wertiges zu behandeln ist.)

Jest pochopitelno, že agrárníci kromě
jiného v interpelaci ohražují se takto:
»Zjišťujíce s politováním tento způsob mí
nění a postupu úřadů vzhledem k země
dělství, musíme se uejdůrazněji ohraditi
proti tomu, aby takovým způsobem naklá
dáno bylo veřejně se stavem, který přinesl
tak ohromné oběti ve prospěch státu za
války, na němž ještě dále výživa ohrože
ného státu se zakládá a který zasloužil si
a potřebuje spíše účinné pomoci, nežli ne
šetrných, ponižujících slov a činů. Bude-li

k zemědělskému stavu, odnímajíce všechny
výrobní pomůcky, podvazujíce výrobu, zne

zásoby.«
Interpelace zejména vytýká malou cenu

obilin, kdežto státní politika cenová vý
robků průmyslových si nevšimla, s čímž
zcela souhlasíme, neboť kdo si dnes musí
poříditi oblek a obuv, aby půl roku chodil
všecek tupý pro sumu, kterou musí zapla
titi. Nelze popírati; provisace leckde kulhá,
a každý rozumný pozorovatel ví, že by tak
nemusilo býti. Naznačujeme jenom jednu
věc. Kdyby z aprovisačních kancelářů ne
byl vyšel hlas, že se bude rekvirovati i
bramborová eatbs, nebyly by takové spou
sty brambor pomrzly. Divíme se, že v těchto
rozpravách nebyla censura hned 8 počátku
uvolněna, když každé vhodné upozornění
mělo býti správě státní přece vítáno!

+

Prine Eugen. Koněčíee několik črt
o tomto vůdci, vzpomínáme ještě jeho
slavných vítězství nad Turky u Petrovara
dina r. 1716 a u Bělehradu r. 1717. Po
míru Požarevackém, r. 1718 ujednaném,
skončila se vojenská jeho činnost.

Význačnou stránkou prinoovou bylo, že
nezanedbával věd ani za válečných bouří
a že se nespokojoval pouze vědomostmi
z oboru vojenského. Jeho bystrost, diplo
matický takt a pátravý rozhled byly tak

koušeny, že často ukládány mu byly
úkoly vyslanecké a vyjednavatelské. Ač
Po této etránce musil se atýkati s dvorním
životem, přece nedal se nakaziti dvořan
skými nezpůsoby úskokův a vychytralých
pletek, kterých zásadně nenáviděl. Maje
pronikavou soudnost a znalost lidí rázem
vždy zpozoroval, chtěl-li ho kdo použiti
k účelům, jež příčily se jeho přímé a
nejvýš pootivé povaze. Mluvíval málo, ale
jasně a přesvědčivě. Nerad haněl, ale spořil
také ohvalami. Nepřátel měl dosti, znal je,
nevšímal si jich však a nemstil se jim. Ve
epolečnosti byl příjemným hostem a vyni
kal v ní veselým vtipem. Ctižádost jeho,

jek znýmo jest o všech velikých vůdeích,byla převládajícím rysem jeho povahy.
- Postavy byl malé, stavba těla jeho byla

však tuhá. Hnědý,prodloužený a hubený
obličej vyzařoral inteligenci, a černé oči
sálaly ohněm. V poli nosíval převločník,
na němž zachycoval se poprašek španěl

vnější vzhled byly tak neokázalé, že vojáci,
kteří ho před bitvou u Zenty po prvé uvi
děli, nemohli utajiti poznámek: »No, tenhle :
kapucínek mnoho vousů Turkům z brad
nevyškube.« Události však je přesvědčily,
jak se mýlili.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vkledynaknižky"| "UR
Půjšky. - Úvěry osobal. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.u ——
Společná věc národní.

Kroky dějin jsou nyní mohutnější v jed
nom měsíci než dříve v celých letech. Ve
všech národech tedy jeví se horečné napětí
a úzkostlivé očekávání, co jim zvířené vlny
světového dějství přinesou. Každý národ
stojí na nejpilnější stráži. každý dychtivě slí
dí, odkud se na něho valí škoda a z které
strany letí k němu hřejivý vánek nového ja
ra. Zkrátka přítomné okamžiky jsou prová
zeny nervosním napětím.

Za takových poměrů každá politická stra
na se musí podrobiti přísné zatěžkací zkouš
ce i v národě našem. Jestliže před válkou
triumfovaly laciné fráze, nyní se výhradně
hledí na činy. Ještě po dlouhých staletích se
budou zaznamenávati i podrobnosti o tom.
jakou ta která strana osvědčila obětavost
pro společnou věc národní. Náš národ v do
bě tak pohnuté ani nesmí zůstati v sebeobra
ně za Jinými národy a přirozeně vyvíjí zvý
šenou energii na záchranu svých nezadatel

že budeme-li odbyti ve chvílích tolik vzruše
ných pouhými drobečky, česká krise se po
vleče žalostně třebas celé století další.

V takové obtížné situaci museií v závaž

litické strany svorny, tvořiti žulový šik, aby
jejich manifesty měly příslušný mohutný dů
raz a zdárný výsledek. Jestliže tedy >Český
svaz« jedenkráte po důkladné rozvaze mani
festačně ohlásil své památné politické osvěd
čení, jest potřebí. aby toto prohlášení vyvo
lalo živý ohlas ve všech českých stranách.
ve všech vrstvách národa. Úzkostlivá anebo
příliš hrdá kritika po skutku vykonaném by
jenom postavení našeho poselstva valně ztí
žila a budoucí historie by zaznamenávala S
roztrpčením, kdo kladl na cestu balvany těm,
kteří se snažili o zabezpečení spravedlivých
práv národních v obnoveném a vpravdě sil
ném Rakousku.

Nechť tedy také každý katolík pochopí ja
sně. že bylo »Českému svazu« obtížno dáti
skromnější odpověď na přemrštěné požadav
ky národů neslovanských v této říší a na ty
zjevy, které českou oblohu krátce před svo
láním říšské rady tolik zachmuřovaty. Tof
jisto, že v době, kdy stateční synové našeho
národa v zájmu celé říše statečně a obětavě
svou krev prolévali, byla nám ponechávána
skrovnější míra jazykových práv než za vál
ky. Z některých vlivných kruhů místo reál
ních slibů slyšeli jsme nespravedlivé pode
zřívání a docela pohrůžky. Nečeští poslanci.
kteří do nás houkall, proč jevíme málo nad
šení, zároveň zcela veřejně činili přípravy k
nesnesitelnému oktroji, s nímž by nemohl
souhlasiti ani národ nejmenší. Nikdy nelze
zapomenouti, jak němečtí nacionffové při
svých toužebných výkřicích po svolání říš
ské rady osnovali záludně takovou změnu
vnitropolitické šachovnice. aby poměry Úú
stavní vlastně pohřbili, Chtěli sněmovnu bez
Poláků. aby se Čechové a Jihoslované mu
sili poddati všemu. Jest věru zvláštní, kteří
lidé vytýkají nyní prudce, že požadavky če
ského poselstva isou silně přehnané. Jsou to
muži. kteří se spokojeným úsměvem mičeli,



když němečtí přepjatci uveřejnili požadavky
daleko ©povážlivější; návrhy německé ne
svěděily rozhodně o větší loyalitě než naše,
protože ©právem vyvolávaly znepokojení,

valy pramálo společnou myšlenku rakouskou.

německé >Desatero« vnutiti slovanští náro
dové bez jediného slova odporu, bez jediné

žádají takové sebeurčení, po jakém touží ná
rodové všichni a jaké sami Němci odporučují
pro jiné národy neněmecké za hranicemi této
říše. A rovněž tak jest jisto, že němečtí na
cionálové žádali daleko vice na útraty náro
dů jiných a na útraty žádoucího klidu ve stá
tě. Kdyby jim nabízel kdokoli jenom to, co
sami ponechávají Čechům, povstali by proti
almužně jako jeden muž s velkým roztrpče
ním. Rovněž tak kdyby za státní řeč měla
býti prohlášena v naší říši některá řeč neně
mecká, rázem by zapomněli na všecky rů
žově líčené výhody jednotné úřední řeči ve
státě.

| Pamatujme, že české osvědčení nemohlo
býti mírnější než osvědčení jihoslovanské. A
jestliže s českým poselstvím projevili vřelý
souhlas katolíci jihoslovanští, bylo by věru
velikou úhonou, kdyby kritisovali nepříznivě
památné osvědčení katolíci čeští, o jichž prá
va se tu jedná přímo. Ke všemu ještě vidíme.
jak se v Čechách germanisuje proti všem
předválečným zvyklostem bez ohledu na to.
co řekne říšská rada nebo zemský sněm.

Že však průhled do budoucnosti není pro

drobné okolnosti,
honem přihlašují veřejnými projevy; za Po
chmurné situace byli by mrohem opatrnější.

Sebe menší chybička. které se dopustili,
katolíci v Čechách před staletími, vyčítá se
nám 1 nyní s velikým hněvem. "Jalčá Sy te

příslušníků české strany křesť. sociální jak
koli překážela nynější tolik důležité akci »Če
ského svazu<! Co v politice žádá tento svaz,

"jest křesťanské a jen podporou práva přiro
zeného. Tedy všichni dohromady k ochraně
a posile společné věci!

ze válečného ruchu.
Mírový pilný návrh. Parlamentární sdru

žení kněžské na říšské radě za předsednictví

ný návrh mírový: >Jako zástupci nábožen-|
ství křesťanského. náboženství to míru a lá
sky. považujeme za svou povinnost, vyho-|

Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I., po
dati návrh: >Slavná sněmovno. rač se usné
sti: C. k. vláda se co nejdůrazněji vyzývá.
by všemožné kroky k brzkému | uzavření
čestného míru podnikla.«

Dlafektika mifleré Kdyby naši předkové,
žijící v době poslední války, vstali ze svých
hrobů a uzřeli nynější poměry, byli by ne
málo překvapéni ohromnými změnami, vyvo
lanými v zázemí válkou. Při všech obětech
lití a statiů, které i dřívější války vyžado
vaty, i omezeních ukládaných téhdy v záze
mí. vše to nebylo ničím u srovnání se strádá
ním, které nám po tři léta zuřící váfka nyní

ná rozlehtost bitevních polí vyžaduje jiných
měr než dosuď obvyklých. Avšak zatím co
nepřítel s nestýchanou zuřivosti na nás to
čí, vzdorujeme jaio posádka uzavřené pev
nosti všem námállám. všém útokům, všem
strastem statéčně a pevně. Prostě řečéno:
není velkotepějšího projevu bezpodmínečné

snáší uložená mu břemena.Nesmí se krdn-,
ství zázemí podceňovati. Napiňuje nás nej
větší pýchou. nejvyšším uspokojením, že vý
sledky pěti rakouských válečných půjček po
stupně vždy zřetelněji ukazovaly nezlommou

skou cizinu znamenaly převeliké zklamání.
Tento tichý. holou skutečností působící pro
jev, vyjadřuje výmluvně, jak rakouští náro
dové dovedou snášeti války a jejích břemen.
Takovým projevém jest také účast všech
vrstev obyvatelstva při frpisech šesté váleč

| plyne, že šťastně překonané těžké časy a do
| ba nepříliš je vzdálena, v níž požehnání míru *

stane se údělem, k čemuž z jisté příčiny do
sud nedošlo, a proto ať upisujete horlivě vá

; lečnou půjčku ještě v poslední chvíli, kdo po
vinnosti k sobě a k celku jest si vědom. Je

| likož číslice mluví, umičí výsledek Šesté vá: lJečné půjčky zamilovanou myšlenku našich
| nepřátel, že totiž vnitřní hospodářský a mo

rální rozvrat Rakouska jest jejich nejdůleži
| tějším, jim k vítězství dopomáhajícím váleč

ným prostředkem. V tomto mohutném proje
vu, jehož svornost jako znící fanfáry doleh
nou v uši našich nepřátel, zmaří se všecky
k našemu zničení osnované plány našich čet
ných nepřátel.

Kapesníkový dea. Pomocná akce válečné
péče zamýšli ve srozumění s úřadem pro

dané nevěstyc ve Vldni na Mezinárodní hu
, dební a divadelní výstavě r. 1892: >K rozší
ření známosti o naší výpravě do Vídně při

řádati skapesníkový den«. Tento >»kapesní
kový den< má v přední řadě za účel opatřiti
nutně potřebné odpadky plátna a bavlny, kte
ré v jednotlivých domácnostech bezpochyby
ještě ve velkém množství jsou. Má býti do
cíleno, aby pokud možno každá domácnost
věnovala aspoň kapesník neb podobný kus
prádla.
bavlněných, jejichž darování zpravidla není
jednotlivci obtížno, má býti užito, pokud jsou
upctřebitelny, pro pomocnou akci >Ochrana

" vzdány ústředně bavlnové k výrobě nových
tkanin. Toto poslední odevzdání nestane se
však bezplatně, nýbrž za ceny u bavlnové ú

. Středny obvyklé, tak že velká část sebraných

| peněžní, která po srážce nákladů režijních
: má býti stejným dílem rozdělena mezi váleč

vnitra a pomocnou akci »Ochrana proti zi
| mě«. Válečná pomocná úřadovna však vě

nuje příslušející jí polovici peněžního výnosu
úplně dotyčným zemským válečným pomoc
ným úřadovnám, kdežto správa spolku Čer

prádlem zemské spolky Červeného kříže. |
Dle řečeného má tudíž z nepatrného obtížení

16.května. Já vůbec na sv. Jana přes všech
ny Tomky, Nerudy a Herbeny rozhodně
držím, To proto, že všady v cizině jsem po
tkával tohoto našeho krajana. O žádném ji
ném našem svatém nikde nevědí — hnedle
jako o nás samých — ale sochy sv. Jana z
Nepomuka nalezneš v Italii právě tak jako
ve Francii, v Uhrách, ba i v samých katoli
ckých zemích německých.

Dopoledne na jeho svátek, jejž arci ve
Vídní nesvětí, majíce tam jen svého svatého
Leopolda, jel jsem ze sezení zemské diva
delní komise na výstaviště, Cesta vede mimo
kostel sv. Jana Nepomuckého v Leopoldově.
A tak jsem si bezděky vzpomněl, že je v
Praze pouť, svatý Jan náš krajan, a pomyslil
jsem si: »Vídíš, svatý Jene, mně je teď po
řád ještě skoro tak asi jako tobě. když tě
chtěli hoditi s pražského mostu do vody. Což
kdybys takhle chtěl přispěti k tomu, aby ty
zdejší nejhorší jazyky tentokráte aspoň mlče
ly, když by už nechtěly chváliti tebe a nás.
a s námi tvými krajany aby to dopadlo bez
utopení v Dunaii?:

Přímo dramaticky popisuje Šubrt dále
obavy o zdar této české výpravy a konečné
velikolepé vítězství její. S jakým nadšením
byla Smetanova >»Prodaná nevěsta« vídeň
ským obecenstvem přijata, bylo dojemné a
dalekosáhlé.

»Nejdůležitějším stalo se arci to, že Sme
tanovy opery od té doby šly do celé říše ra
kousko-uherské, Německa, Polska. Nizozemí,
Ruska a Skandinavie — a že přijdou i dále
všade tam, kde Smetana, česká opera a če
ské umění vůbec staly se známými vídeň
skou výpravou roku 1892 a obdržely z ní
průvodní list do celého světa.«

Jen kdyby Bedřich Smetana sám — tak
končí Šubrt — býval dožil aspoň těch dnů
vídeňských roku 1892!'« — Ch.

Zač nás kdesi považují. »Leipziger Neue
ste Nachrichten« napsaly o českém vítězném
návrhu na zapisování parlamentních řečí ne
německých: »Znalci parlamentních poměrů

' pokládají usnesení za neproveditelné, proto,

ním materiálu a peněz pro důležité účely vá

hospodářské. Širé vrstvy obyvatelstva od

'

braly ze svých zásob starší kapesník neb ji

| žitosti darují i částky peněžní. Provedení>kapesníkového ďne« vzala na sebe svrchu
zmíněná pomocná akce úřadu pro válečnou

| péči, dříve zvaná »Ochrana proti zimě«, pro
! střednicivím důvěrníků ve všech větších

| určesadata »kapesníkového dne« pomýšlí se
. na
: však i v celé druhé polovici června. Vzhle

dem k důležitému veřejnému významu sbír
ky lze očekávati, že podnik veřejností obě
tavě jsa podporován v královéhradeckém 0
krese s úplným úspěchem se potká.

Hosoráře obhájců. V Wiberální židovské

vat doslovně.«
Odpovídánuc. že některé závody, zaměst

návající 20—30 sil, dopisují rády odběratelům
v několika řečech. A v parlamentě by nešly

usnesení za neproveditelné? Asi ti, kterým
jest trnein v oku. Ale jak může pisatel jazy
ková práva rakouských Slovanů stavěli na
roveň s právy Číňanů v téže říši, jest oprav
du nepochopitelno. Ze samého českého náro
da bojují oddaně za společnou věc říše sta
tisíce vojínů, český lid vydává obrovské su
my na podporu úkonů válečných. upisuje

ce zajisté prospívá i válečné akcí říše něme

vedlivémn požadavku obětavého a loyálního
Slovanstva vyrukuje se vtipem (tolik PO
hrdavým. Věru velikášství oslepuje některé
kruhy tolik, Že ani si nevzpomenou, jak zač

patrný počet advokátů, ktérým velké proce-:
sy válečné doby přinášejí bohatou žeň. Jsou

' to obhájci válečných dodavateli a velkých
zdražovatelů, kteréžto oba druhy se proka
znjí jako vélmi výnosné zákaznictvo. Ale ta
ké obhajování před vojenskými soudy jest
mimořádně vyďatným pramenem advokát
ních honorářů. Ovšem všecky tyto velké pře

| jsou vedeny vždy týmiž advokáty. taleže po

; vídeňskými právními obhájci se počítá na
| 150. Obrazu o výš! advokátních honorářů na
| budeme z toho. že obhájci v Kranzově při
: obdrželi honoráře mezi 50000 a. 100.000 K.
| Tiťfo obhájeť náležejí židovskému vyznání.c-= OR

Kutfurní Jiskry.

25 lety. F. A. Šubert ve svých vzpomínkách
" »Z uplynulých dob«<napsal o vítězství »Pro

|

|

|

|

nepřátelé naší říše. Kdo hoří pro společnou
| reální obranu »bou států, má se rozhodně

starati, aby třeníce národní se uklidnily ví
%ězstvím spravedlnosti a rovnoprávnosti. Ve
vážné době cynické vtipy na příshišníky této
říše znamenají politiku velice povážlivou.

Abhturientům středních škol naskytá se
vhodná chvíle. aby vystupujíce ze školy
střední. osvědčili svou životní vyspělost vla
steneckou účinnou podporou Ústřední Matice
Školské. Po chvalném zvyku starodávném
zakupují sí abiturienti střední školy diplomy
Ústřední Matice Školské za 100 K, 200 K až
1000 K. které jsou jim po letech milou pá
mátkou. Veškeré dotazy ochotně vyřídí kan
celář Ústřední Matice Školské v Praze I.
v Husově třídě č. 3.

Návrat k Starým zásadám o spořádaném,
nerozlněném manželském svazku přikazuje

učuje: V Rakousku se dožile prvého roku Z
1000 manželských dětí 690, devatenáctého
roku 512. Zato však z nemanželských prvého



roku jen 332 a devatenácténo 136. Nemá-ii
irastati veliký úbytek dětí po příkladu zlopo
věstné Francie, jest potřebí návratu ke kře
sťanskému rodinnéinu životu. V málo kultur
ním Rusku, kde řádí často hladomory, pří- ;
růstek obyvatelstva jest nepoměrně větší néž
v státech přecivilisovaných, protože přiro
zený život a starost o děti tam netrpí so
beckou rafinovaností jako v zemích západ
ních.

Kancelářské potřeby
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevnímknihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Obrana.
Relorma v náboženské ffosotii, Nábožen

ská filosofienekatolíkůpotácelase od pólu k
pólu. Nemohlo býti jinak u myslitelů, kteří
neobjevili uceleného názoru světového pou
hým lidským zkumem vůbec. Kde se zamí
ialo nadpřirozené Zjevení předem, tam ovšein
duch poletoval jako plachá holubice hned
sem hned tam, ale naprosto nevěděl, kde spo
činouti. s

Nastává však nový kurs. Když chlásili
přední myslitelé přítomné doby úplný ban
krot filosofického pachtění, přirozeně se ohla
Šovaly i veliké změny v nazírání na filosofii
náboženskou. Vloni vydal v Lipsku profesor
filosofic ve Štrassburku dr. Otto von der
Pfordten knihu »Relig'onsphilosophie<. Autor
praví, že již nyní přestává býti filosofie v;
rozporu s církví a positivním náboženstvím.
Dnes již filosofie nenaléhá. aby náboženství
bylo založeno pouhou činností rozumovou,
náboženství | skutečné jest filosofii cenným
předmětem. Kdo považuje náboženství za
blud, není schopen psáti náboženskou filoso
fii. Pokusy o rozluku metafysiky od nábo
ženství selhaly, protože bez metafysických
pojmů není žádné náboženství. Pátráme-li v
náboženstvích minulých dob, setkáváme se
s četnými stopami pramonotheismu. (Náš list
přinesl několik ukázek z moderní vědy, svěd
čících velice výmluvně, že nynější pohanství,
fetišismus, kult démonů není původním ná
boženstvím národů, stojících nyní na nízké
kulturní úrovni. Naopak divoši necivilisovaní,
kteří teprve v posledních desítiletích první
Evropany spatřili, tíhnou k Jednobožství da
leko více, než bylo lze pozorovati u vzděla
ných antických Řekfry a Římanů. Pfordten
ochotně se sklání tedy před pravdou velice
významnou.

Filosof zmínil se o pokusu Haecklova ná
boženství monistického. Ale i toto má svoje
dogmata. Přordten dí o nezdařeném tom plá
nu: »Metafysický monism. tak nedokázatel
ný jako každá metafysika, není vědečtěiším
než dualismus nebo pluralismus. Tvrzení ta
ková nemají žádného práva, aby na autoritu:
skutečného vědění dělala pro sebe nároky; '
zkušenost nemůže o tom rozhodnouti nikdy.«
Pokusy filosofického positivismu nazývá au
tor zmatenými, filosoficky neudržitelnými a,
diletantskými. >Umění jest právě tak málo
jako věda náhražkou za náboženství.« Neje-l
nom v příčině náboženství. nýbrž i v názo
rech o světě má autorita veliký význam.
Všechny pokusy. aby smysl světa bvl po-;
chopen, jsou odkázány na víru. »Něco musí
člověk věřiti, neboť nežije jen chlebem Sa
mým a světový názor bez víry znamená ů
padek národa. nikoli však vrchol síly.« Všu
de. kde zvítězil positivismus, dostavila se
dekadence. Autor praví, že křesťanství lest
náboženstvím světovým a že má na to náro
ky, protože jest náboženstvím nejvíce odu
ševněným. Po dva tisíce let podávalo největ- ©
ším filosofům problémy a vzněty a povzná
šelo je. Náboženství křesťanské se stanovi
ska filosofického stojí neivýše.

Tak tedy praví otevřeně proti proudfm
materialistickým zodpovědný učenec. jehož:
tendence naprosto nenf »klerikální«. Naopak |
universitní profesor přímo úzkostlivě dbá.

lacinou a nezdůvodněnou afektovanost.
O církevním dozoru na českých školách

světě« Jan Šafránek významné řádky.

r. 1805)| pečovali o vzdělání učitelstva, o
zlepšení method vyučovacích i hmotných po
měrů stavu učitelského. »Jimi svolávané a
řízené porady učitelské bývaly skutečnými
poradami a chvílemi přímo svátečnými, ne
boť v nich shromáždění učitelé i kněží jedno
myslně se usnášeli © potřebách nejen učení
se týkajících, ale také vzdělání svého jsouce
dbalí sdělovali si své zkušenosti a vědomosti
navzájem, přátelsky se povzbuzujíce k upří
mné práci na roli vychovatelské. A dozorci
— přední bojovníci za práva mateřštiny ve
školách našich -——ochotně vykládali v pora
dách o českém pravopise, o významu sloves
ného děje, o mluvě básnické, o způsobu vy
učování zeměpisu a dějepisu, připojovali za
jímavé obrázky z dějin vychovatelství s po
kyny, kterak mluviti k srdci svěřené mláde
že... A na konec byla to česká píseň, kte
rá mysli shromážděných pozdvihovala, píseň
kostelní i lidová ... Schůzky takové koná
valy se na různých místech vikariátu; nebylo
pro ně vyhrazemo ani stravného ani cestné
ho, a přece účastenství na nich bývalo veli
ké. zájem o předměty přetřásané živý a ra

r. 1858 na takové poradě okresu vltavotýn
ského poprvé vyslovil plán, aby dcery uči
telů se vzdělávaly na učitelky literní a do
vedly se uživiti samostatně. Že tehdejší do
zor ke školám působil i na rodinné vychová
vání dítek, bylo zásluhou veřejných školních
visitací a zkoušek. Byla při nich účastna ro
dina a měla na nich také veliký zájem — za
jisté jen na prospěch dftek. Odměny a po
chvaly žáků, zvláště pak proslovy vikáře k
rodičům po zkoušce »měly velikou moc vý
chovnou; posuzoval tu, jakou váhu rodiče
kladou na vzdělání dítek, jak je do školy po
sítají, jak doma je vedou k životu mravnému,

bývají plna odporných jednotlivosti o Poila;
ních nemocech a poblouzeních. Kdo je povi
nen plniti svou obraznost těmito protivnými
: představami, není-li toho naléhavá potřeba?

. Kdo čte dnes životy lidí vpravdě sva

nezištnosti ... Nešetřil pochvalou, kde byla

slova nikdy nevyzněla na prázdno.<
K výchově mládeže. Proslulý paedagog

Foerster napomíná, aby pohlavní výchova
především odvracela pozornost od záhub
ných fantasií a pocitů. Fr. Weigl v »Katech.

všemi chybami jinými. Z toho soudí. že otá
zky pohlavní výchovy daleko ještě nejsou
rozřešeny.

V Čechách ozvaly se hlasy, že mládež
hřeší proti čistotě proto. že jest prý až hrů
za nevědomá. že není dostatečně poučena 0
škodlivosti pohlavních nepravostí. li
jsme hned. že právě naopak nyní sá 0
lák až příliš mnoho ví a že se o takových

na závadu, kdyby si mladí hoši uchovávali

byla vypěstěna silná vůle.
A že právě poučné knihy mohou míti úči

nek opačný, dostanou-li se do nepovolaných

dopis, jejž nám zasílá jeden náš abonent: >V
knihkupectví uviděli chlapci 12—13letf, dojíž
dějící do městských škol 7 okolí. dra. Svobo

slali pro ni spolužáka. hocha zcela nevinné
ho. (Potřebovali školáci studovati knihu pro
své vlastní zdraví?) Knížka prohlížena ve
vlaku od žáků jiných ústávý,.ve vsi ji Za

věry přece tolik povzbuzující, poněvadž po
jednávají o nejdůležitějším úkolu lidstva, jak
vymaniti se z tyranie těla a náruživosti? Za
jímavo, že Foerstrova kniha vyšla v témž
nakladatetství, které prodává i knihu Svobo
dovu.«

K těmto řádkům dodáváme: Knihy rázu
spisu hořejšího jsou také potřebné — ale ien
pro dospělé lidi a k tomu ještě jen pro ně
které z nich. Faktum však jest, že se kupuří
hromadně k vůli pouhé zvědavosti zvláště
od mládeže. Poučení takové, které by bez
rozšlapování podrobností sloužilo lidem Do
hlavně zachovalým, čte se málo, protože ne
ní »pikantní«. Velice účelný, upřímně míněný
leták pro mládež vyšet pro mužský dorost
v »Kvasu« od Jana Žáka pod titulem »Láska
a pohlaví«. (Nakladatel B. Kočí, Praha I., ce
na 20 hal.) Taková úvaha nedospělé mládeži
stačí zcela a zušlechtí.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech baakovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik.
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Zprávy místní a z kwaeje.
Městská rada v Hradci Králové ve schůzi II.

června konané vyslovila souhlas s projevem če
ských spisovatelů a s radostí uvítala jednotný
postup Svazu českých poslanců na říšské radě,
jejž prohlášením svým pro lepší a šťastnou bu
doucnost českého:národa -zahájili při vstupu svém
na říšskon radu. Zároveň městská rada projevila
souhlas s usnesením Svazu českých měst ve pří
čině úpravy všech volebních řádů do sborů ato
nomních ve smyslu demokratickém.

Válečné školské kuchyni v Hradci Králové
darovali pánové: Fr. Dostál, katecheta měšťan
ské dívčí školy k uctění památky svých zesnu
lých rodičů 100 K a kanovník Th. dr. Fr. Reyl
30 K. Šlechetným ďárchm vzdávají se díky.

Školská válečná kuchyně otevřena bude ve
čtvrtek 21. t m. Stravováno bude 282 dětí, žáků
a žákyň obecných a měšťanských škol v Hradci

Hudební produkci pořádají žákyně soukromé
hudební školy v pensionátu Školských sester de

hod. odpolední.
Městské dívčí lyceum a rel. reál. gymnasium

v Hraáci Králové bude míti ve škol. roce 1917—18
třídu II.. IV. a VI. lycejní | gymnasijní. Záp's no
vých žákyň do třídy IV. koná se 15. července
odpoledne. Podrobné prospekty zašle ředitelství.

Trojtřidní měst. vyšší škola pro ženská po
volání hospodářská v Hradci Králové. Zápis žá
kyň ze III. třídy školy měšťanské nebo střední

dne. Podrobné zprávy podá ředitelství.
Na c. k. gymeaslu v Hradci Králové bude

zápis do I. třídy před prázdninami dne 30. června
o 8. hod. (v Boromaeu). Každý žák dostaviž se
s otcem nebo jeho zástupcem a vezmi s sebou
křestní (rodný) list a vysvědčení | frekventační.
Hned po zápise zkoušky přijímací.

Knihovna a Čítárna měst. prům. musea ote
vřena byla v květnu v 9 dvouhodinách. Návštěvu
poznamenalo 385 studujících, 28 živnostníků a žá
ků odb. školy, 26 profesorů nebo učitelů, 43 pánů
a 107 dám různého povolání, celkem 589 osob.

hem 10 dnů mělo tuto četbu s velmi pováž

11-38 let, které byly vesměs z rodin shiš

liž předem se poučovaly. co činiti v případě
pohlavní nákazy na svou ochranu? Stůjtež
zde slova Foerstrova ze spisu »Jak žíti« (str.
158): »Právě vůdčí díla o otázce pohlavní

předloh. Za příčinou revise knihovny žádají se
všichni, kdož knih posud neodvedli, aby tak la
skavě učinili do konce června t. r. buď knihovní
kovi v čítárně nebo kdykoli domovnici musea pí.
Košťálové. Čítárna otevřena bude každý všední
úterek a pátek od 6—8 hodin večer do 15. čer
vence.

Ochotmické divadlo, V neděli 10. června se
hrál »Kllcpera« ve prospěch pohořetých ve Vy
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1Bezděkové,pp. lirušky aPeřinyzasloužila se
nemálo nová adeptka ochotoické naší scény sl.
Kozlerová (paní Kváčková), jejíž upřímnásnaha
a živý temperament bandi velmi slibné naděje,
a výborná maska, jakož | výstižná hra p. Otty
(Hvězdínský), který svoji úlohu neobyčejně šťast
ně založil. Sadílek p. Růžičky trpěl nezřetelnou
povídavostí a čínil svoje výstupy s jimak dobrým
Kaštylem p. Tomkovým: velmi midnými. Obecen
stvo hojnou účastí píně pochopilo humánní snahy
ochotníků a odměntlo zdařilé výkony jejich opě
tovaným potleskem. — C.

Z místního inzaretu Červemého kříže. Těžká
a vážná jest doba a takové jsou i úkoby, jež nám
ukládá. Jsou ještě bohudíky laskavé duše, které
snaží se ze všech sil zmírniti bolest, řídíce se he
slem slavného a velikého Kazatele lásky k blíž
ímu. A kdo může lépe poznati a oceniti blahodár
nou práci nezištné obětavosti dobrých srdcí, než
my ranění a nemocní vojíhi? Proto plni hluboké
vděčnosti považujeme za Svou povimmost vzdáti
díky celému odboru Červeného kříže v Hradci
Králové, zejména panu generáhmalorovi Pokor
nému. navštěvujíchhu nás dvakrát týdně; při tom
nikdy neopomene poděliti nás cigaretami a přátel
sky k nám promluviti stejně jako jeho milostivá
pant choť. Dále milostřvé panf místodrž. radové
Smytné, stojící v čele dámského odboru, mil. pí.

prádlo, mil. pí. podplskovníkové Kořinkové, která
vždy tak přátelsky s námi rozpráví a nás těší.

nelze am s dostatek a po zásluze oceniti. Pí. Al.
Beckové blahopřejeme u příležitosti jmenin a dě
kujeme za dodávání »Štítu« a »Obnovy«. Oběta
vost slečen Čáslavské a Sahulové byla po zásluze
odměněna bronz. medail Červ. kříže. A otihodná
sestra Věnceslava? Toť pravá obětavá matka nás
všech, stáje plná starostí a zájmu o nás. — Ra
nění a nemocní vojíni.

JI. výkaz úplsá na VI. rak. válečnou půjčku
u Záložny v Hradci Králové. 2000 K Josef Fránkl
a syn, dr. Aug. Spitzner zde, 1000 K Josef Černý,
majitel hlavního skladu tabáku Josefov, 500 K Jan
Javůrek zde, c. k. školní rada Frantiček Tišer
zde, Karel Barbier, studující reálky zde, Jiří Bar
bler, žák cvičné školy zde, Václav Waisser, vrch.
revident Stračov, 400 K Gustav Honke Předmě
Pice, 300 K Botruslav Matý, pletárna zde, 200 K
ústav pro vzdětání učitelů zde, Bohumila Voltro
vá, žákyně lycea, Voltrová Marie, žákyně lycea,
Anna Macháčková, soukromnice zde, Marie Ji
rásková zde, 100 K Helena Jirásková zde, Jirásek
Stanislav zde, stud. reálky, Vojtěch Hruška, stud.
reálky, Hruška František, stud, reálky, Weigerto
vá Marie zde II., Beranová Anuše zde II., Oustav
Honké, žák cvičné školy zde, Beran Jan, paeda
gog.. Fr. Kieslich, paedag., R. Neuhauser, paeda
gogium, Jaroslav Janata, paedag., František Adá
mek, cvičná škola, Jiří Sommer, cvičná škola, Bo
humír Rychlík, paedag., Chmelíková Marie zde,
Dubská Blažena, lyceum, Poláková Marie, hospod.
škola. 50 K Antonlh Michálek, paedag., Marie Kaf
ková. lyceum, Oldřich Mouček, paedag. Úhrnem
s výkazem minulých 47.000 K.

Sezeam dalších upisovatelů VI. rakouské vá
ječné půjčky u Živmostenské banky fillálky v
Hradci Králové. Antonín Liman, stavitel zde 500
K, Fr. Vyhnal, žák gymnasia 100 K, Václav Pav
ifk. majitel realit Opočno 5000 K, ©Hospodářská
záložna Chvojno 1000 K, Fr. Waklek, madporučík
zde 2000 K, Josef Kotek a spol. Týniště 3000 K,
Pr. Khun, žák gymnasla 100 K, Lad. Haněl. c. k.
ředitel v. v. zde 500 K, Vlad. Kocourek, žák gy
mnasia 50 K, Vavřinec Sláma, c. k. rada zem.
soudu zde 2000 K, Lad. Hanyš, posluchač obch.
akademie 1000 K, Fanny Rtemerová zde 2000 K.
Jar. Morkes, žák gymn. 200 K, Kořínek Josef,
žák gyma. 100K, Josef Macountč. zde 30 K,
Fr. Budínský, rolník Probbiz 1000 K, Boh. Malý
zde II. 300 K, Obč. záložna v Lommicí n. Pop.
20.000 K, Bernard Stiickgokd zde 3000 K, Občan.
záložna Nový Bydžov dalších 7850 K, Měst. spoři
telna Žamberk 12.800 K, Měst. spořitelna Úpice
90 K.

Nesnáze aprovisačeí nepřestávají. | Leckde
Jsou samy mlékařské vozy oblěhány od velikého
zástopu žen, které sotva nejpotřebnější věci mo
hou sehnati za veliké peníze pro své děti. Snad
zjednají aspoň trochu nápravy jednotné nákupní
Hstky. Právě nyná fest v zájmu nejenom rodin,
ale | státu, aby pracovité matky nemařity čas
přeďlonhým a svízelným čekáním ve frontách.

'Co se tm zanedbá povinností! Tím také trpí vý
chova mládeže. A teď ke všemu ještě zprávy, že

rannébramborya ovocese vyvážejizČech.Plo
diny, kolem kterých denně chodime, koupí se za
přístupnou cenu v městech nečeských, ale my jich
nedostaneme ani za veliké peníze. V tom už by
se měla zjednati náprava po tak velikých zkuše
nostech dvou posledních let. Víme tolik, že co
se neurodí a nezůstane v českém okresu, to jest
velmi těžko sháněti odjinud. Jen skutečné pře
bytky mělo by býti dovoleno vyvážeti; a tako
vých přebytků jest velice málo. Nyní už přece
aprovisační rozpočet může býti jasnější; včasným
zakročením by se zbavili nesnází jak konsumenti
tak úřady, protože jísti musí každý.

Fr. Pour +. Dotrpěk: po dlouhém strádání
duše šlechetná. Bývalý vicerektor kněžského se
mináře královéhradeckého zemřel a dne 13. t m.
o 2. hod. odp. doprovozen k věčnému odpočinku
z ústřední kaple obšanského hřbitova. Jeho život
byt v čase chronických těžkých chorob velice je
dnoduchý, nuzný,ale. při pohřbu vzďána jeho 0
statkům čest významná. Kondukt vedl a pohřební
obřady vykonal vsdp. dr. Fr. Zapletat, kanovník

ovyšehradský, za asistence kněží a bohoslovců Z
diecése královéhradecké, studujících v České ko
deji v Římě, jejímž členem býval i zesnulý. Vřele
promluvil p. kanovník o zbožnosti, učenosti a šle
chetném srdci dotrpěvšího kněze. Mezi účastníky
konduktu jsme viděli jmenovitě vsdpp.: vyšehr.
kanovníka Groha, kanovníka hradčanského dra.
Píchu, prof. dra, Stejskala, prof. dra. Orla, dr. P.
Vyskočila, dra. Truxu, ředitele paedagogia z Kut
né Hory, rektora k. a. semináře Msgra Říhánka a

| vioerektora Tannerta, vicerektora České koleje dr.
Dvořáka, rektora kněž. semináře královéhradec

| kého dra. Doskočila, dra. Al. Kudrnovského, ka
! techetu Mašinu a kaplana Třebíckého z Kutné
; Hory. Žij blaženě, duše zbožná! Bůh sám ti odplať

stonásobně všecky dobré skutky, které jsi vyko
mal | v době svého utrpení!

Pěvecko-klavirní ústav Zd. Součkovy pořádá
v sobotu dne 23. června veřejnou zkoušku svého
žactva v sále Měšť. Besedy. Začátek o 3. hod.
Vstup volný. -©

Seznam cen na týd. trhu v Hradci Králové
dne 9. června 1917. 1 kopa: póru 2.80—3 K, salátu
4 K, cibule 6—7 K, 1 kg: česneku 4—5.80 K, kře
nu 1.20—1.80 K, petržele 1.40—2 K, 1 svazek ke
dlubnů 80 h, 1 okurka 2—3 K, 1 hlávka kapusty

40—60 h, I pár podsvtnčat 148—280 K, 1 kůzle 16
až 25 K. Přivezeno bylo: Pórn 8 kop, salátu 550,
cibule 10. česneku 12 kg, křenu 15, petržele 250,
60 svazků kedlubnů, 1 kopa okurek, 20 hlávek ka
pusty, 281 kusů podsvinčat a 12 kůzlat.

Váženým odběratelům! Tiskovépod
: alky Družstva jsou nuceny překonávati v pohnuté
| době nové a nové překážky, takže situace stává
| se stále nesnadnější. Proto prosíme, abychom byli
| Podporováni aspoň zasíláním předplatného. Upo

mínání jest nyní velice nákladné, takže nám vzaj
kají nové ztráty, které jsou zcela zbytečné. Zvlá

„ště 4, kteří dlnhují za »Časové Úvahy«, mají svou
povinnost vykonati dříve, než jim dojde upozorně
n. Jestliže se upomíná jedna koruna, musí sama

| administrace předem bradit! 15 hal. známku, za
slati složní jist atd. — a k tomu ještě ta práce!
Takto by se neuhradil základ na brožury nikdy.
Upozorňujeme zároveň, že se blíží konec půlleti
a proto račte vyrovmati medoplatky a obtoviti
předplatné na »Obnova« bezodkladně! Pomáhej
te nám, podporujte nás v době kritické, abychom
pro neméně obtížné porval roky mírové mohli
býti dostatečsě připravesi!

Podalky »Družstva tiskového«
v Hradci Králové.

Scháze pro válečnou půjčku v Nechamicích.
Dne 7. června t r. konala se v Nechanicích ve
velkém sále městské radnice veřejná schůze za
velmi značné účasti starostů téměř všech obcí
okresu a místních důvěrníků pro upisování stát
ních půjček válečných ze řad učitelstva, dmcho
venstva a úřednictva velkostatků a ústavů peněž
ních, jakož i z místního i okolního občanstva. Do
schůze této zavítali z Hradce Králové pp. místo
drž. rada Smutný a členové okresního propagač
ního komitétu pro politický okres královéhrade
cký zřízeného, fako instraktoří: ředite) králové
hradecké spořitelny Janda a ředitel královéhrade
cké občanské záložny Cíkař. Schfzi tuto za po
vznesené nálady zahájit a řídil člen okresního
propagačního komitétu ředitel Boh, Vančura z
Nechanic, přivítav vzácné hosty, již se těšili stá

lé pozornosti přikomných účastníků. Pan místodrž.
rada Smutný ve svém procítěném a nadšeném
proslovu vzpomenu) válečných úspěchů našeho
chrabrého vojska, jež rozhoduje zbraněmi o na
šem budoucím osudu, vřelým pozdravem, zdůraz
nik čestnou povinnost obyvatelstva v zázemí Po
skytnouti všemožnou hmotnou pomoc ke šťast
nému dokončení války hojným upisováním VI.
rak. státní válečné půjčky, k niž dal právě nový
náš panovník J. V. císař a král náš Karel I. vý
zvu. Oceniv plně záshihu obyvatelstva okresu ne
chanického, již si toto získalo ochotným plněním
povinností patriotických v době války, přál jed
nání ve schůzi té zdaru. — Referent p. řed. Jan
da přednest obsáhlé, velice cenné izajímavé
pojednání o důležitosti a významu rakouských
stát. půjček válečných vůbec a VI. půjčky zvlá
ště, poukázav ze všech hledisek na její výhody
pro upisovateře. Pan učitel Kotrč upozornil na
výhody spojení upisování válečných půjček s vá
lečným pojištěním, jež blíže osvětlil a doporučil
akci tuto k hojnému následování. Nato byla roz
předena obsáhlá debata, v níž bylo pojednáno o
různých zajímavých zkušenostech při upisování
válečných půjček nebytých, jež pro tuto akci při
nesla pp. důvěrníkům cenných informací, Pan
místodržitelský rada Smutný | projevil | potěšení
své nad živou účastí, s jakou tato záslužná akce
jest všemi činiteli z tohoto okresu provázena a
doporučil znovu, aby pp. důvěrníci horlivou čin

ností svou přivedli ji ke skvělému výsledku. Když
pak pořad řečníků byl vyčerpán, shrnul předse
dající řed. Vančura jednání této zdařilé schůze v
ucelený obraz a vřele k upisování povzbudil. —
Vznešenéma mocnáři: projeven hold povstáním.

S plnou naději, že okres nechanický také tento
kráte splní v tomto ohledu svou vlasteneckou po
vinnost, poděkoval všem řečníkům | účastníkům
a přeje zdatu při upisování VI. státní | válečné
půjčky, prohlásil tuto ve všech směrech zdařilou
schůzi za skončenou.

Schůze důvěrníků v Čermilově. Dne 7. červ
ma odpoledne odbývala se v Černilově schůze dů
věrníků ohledně upisování šestě válečné půjčky.
která byla četně navštívena. Po zahájení schůze
předsedou p. c. k. okresním ©komisařem | drem.
Stránským a po projevu lovality, promluvil p. dr.
Růžička, prokurista Zál. úvěr. ústavu v Hradci

Králové »O významu a výhodách upisovánl«. Na
četné dotazy odpověděl podrobně p. prokurista
Živnostenské banky Jar. Jarkovský, Z dotazů
bylo patrno, jak velký zájem majf pp. důvěrnici
na úspěchu upisování.

Duchovní správa v Nové Pace oznamuje, že
první pouť v Mariánské svatyni klášterní v No
vé Pace bude se konati dne I. července o první
neděli červencové, ačkol v kalendáři je svátek
Navštívení Panny Marie označen na 2. července.
Okolní duchovní správy, odkud poutníci na tuto
pouť přicházejí, se žádají, aby laskavě tuto pouť

s kazatelny ohtlásily. .
Malešov. Vdp. profesora Pr. Kohouta z Čá

slavě stihla bolestná ztráta. Zesnul mu tatiček
dne 7. června v požehnaném věku 88 let. Zbožný
a svědomitý kmet byl zaopatřen sv. svátostmi.
Pohřeb konán 9. června. Bůh přijmi do svého rá
je duši služebníka věrného!

Úmrtí. V úterý dne 5. června zemřet ve Vídni
c. k. kontrolor v ministerstvu —obchodu | Josef
Mimra, bratr vsdp. probošta v Litomyšli, strýc
vip. Fr. Mimry, kaplana v Dol. Újezdě, bývalý
boromeista a žák c. k. gymnasta královéhrade
ckého. Kolegové jeho kněží, kteří s ním maturo
vatli v r. 1881. prosí se o laskavé memento pří mši
svaté.

Vyznamenání v Běromicích, Jeho Výsost arci
vévoda František Salvator vyznamenal vdp. fa
ráře Jindřicha Jakubičku bronzovou medajlí Čer
veného kříže.

Heřmanice u Chocně, Vzácná a dojemná slav
nost konala se v neděli 10. června v naší farností.
Novosvěcený kněz vkdp. Karet Aron, rodák z při
fařené obce ©Orlova, sloužit v našem útulném
chrámu Páně svoji první mši sv. Již drahnou řa
du let nebyl náš chrám Páně svědkem slavnosti
podobné a proto nelze se diviti, že oslavena byla
tato významná událost způsobem okázalým, po
kud tomu ovšem nynější válečná doba dovolovala.
Již dlonbo před ustanovenou hodinou shromáždiii
se nesčetní věřící nejen z farnosti zdejší, ale i ze
vzdálených osad sousedních u chrámu Páně, aby
súčastnití se slavnostního průvodu. V ustanove
nou hodinu odebral se vldp. farář s asistencí do
budovy farní, aby odtud ve slavném průvodu U
vedl novokněze do chrámu Páně. Po stručné, ale



dojemné a tklivé prominvě a po uděleném požeb
nání oslovila novokněze vycházejícího z budovy
farní družička Anička Šafkova z Orlova a před
nesla uvítací proslov. Pak za hlaholu zvonů ubí
ral se vip. primiclant, provázen nesčetnými tada
mi bíle oděných družiček, jakož | nepřehledným
zástupem věřících, do chrámu Páně. Tam po pře
depsaných modlitbách srdečné a vzletné blaho
přání přednesla družička A. Ludvíčkova z Orlo
va, načež družička A. Tmějova, dceruška p. sta
rosty z Vračovic, podala vip. primiciantovi myr
tový věneček. Úlohu slavnostního kazatele na mí
stě vsdp. Fr. Miriry, probošta z Litomyšle, který
nemoh) přijeti pro úmrtí bratrovo, obětavě a 0
chotně převzal místní duchovní správce vdp. fa
rář Josef Bečička, který promlavil o trojí koru
ně kněze tak dojemně, že snad nebylo oka, v kte
rém by se nebyla zaleskla slza. Po vykonaném
kázání vešel vlp. primiclant k oltáři, provázen
vdp. farářem, dále vip. Vomočilem, novoknězem
z Vys. Mýta a vim J. Kopou, jáhnem ze Sudisla
vě a přinesi Bohu oběť nejdražší, po níž pak u
dělovat první kněžské požehnání svým příbuz
mým, družičkám a věřícím ze vzdálenějších osad.
Odpoledne pak udělovat požehnání | osadníkům

hnal pracím jeho,
Páně! :

Uvěrní družstvo
v Hradei Králové, Adslhertinom, přijímáonamy

Rózné zprávy.
Svízelné hmotné poměry duehoven

stva volají den ze dne hlasitěji po nápravě.
Známo, jak se musil stav kněžský a uči
telský za války exponovati, 60 všecko tyto
dva stavy musejí podnikati zdarma. Učite
lům poskytnuty nouzové podpory nepatrné,
které zmizí při obeené drabotě jako pýr
ve větru i při největším uskrovnění. Kně
žím však se zdržuje i výplata důležitých
požitků, obvyklých v době předválečné,
které již dříve byly nezbytnou nutností
k udržení skrovné exislence. Tovární děl
ník, třebaže sám nyní strádá též, má ob
stojnější plat než kurátní klérus i než ně
kteří kněží, kteří se řadí do hierarchie.
Kdo se chce diviti, nechť se zeptá na ber
ním úřadě a jinde, kde se knéžím platy
odvádějí. Jestliže jest stydno kněžstvu vlast
ní nouzi podrobně vyličovati, proto nemá
ještě snesitelného postavení. Bylo by bo
lestnou kapitolou vysvětlení, jak platí ne
patrné nájemné z farských polí přemnozí
nájemci a jak se i jinak farářům odměňují
v době, kdy trží více než jindy. A při tom
všem kněz, který pro lepší svůj kabát se
musí jinak nuzovati a od něhož se žádá
dobročinnost dvojnásobná, ke všem obětem
každou chvíli musí slyšeti hlasy lidí po
štvaných od podvodcých agitátorů: »Tuhle
válku musejí zaplatiti kněží. Kněžský ma
jetek učiní konec bídě.« Prostomyslné davy
se ovšem svůdců na podrobný rozpočet
neptají. Jestliže z rakvuských seminářů €e
propouštějí tbeologové domů pro nedo
statek potravin i peněz o celé měsíce dříve
a jestliže lyto ústavy vůbeo očividně se
prázdní, jest to také odpověď na bézcha
rakterní lži namlouvající,že »válka se vede
na ponuknutí kněží a k zvýšení kněžského
blahobytu.« — Poměry nynější přímo křičí
po nejnutnější nápravá. Při dvojnásobných
starostech a pracech úředních není možno
dlouho snášeti krajní nuzotu.

Uznání chrabrosti českých pluků. Na bla
hopřejný projev našich poslanců slavnému
vojevůdci jižní armády gener. plukovníku Šl.
Boroevičovi poslal týž ve středu dru. Hru
banovi tuto telegrafickou odpověď: >Za la
skavé blahopřání co nejsrdečněji děkuje tě

čim se, že mohu s Vámi sděliti, že české plu
ky stejně s ostatními nehynoucí slávou se po
kryly.«

Stahování niklových peněz. >Wiener Zei
tunge uveřejňuje nařízení ministerstva finan
cí ze dne 30. května 1917 o stažení niklových
mincí po 10 haléřích: 1. Niklové mince po 10
hal. budou vzaty dne 31. prosince 1917 ze
zákonného cběhu. 2. Niklové mince po 10 h
nesmějí býti u c. k. pokladen a úřadů již vy
dávány. C. k. pokladny a úřady mají je však
až včetně do 30. dubna 1918 přijímati za jme
novitou hodnotu při všech platech a při roz
měňování.

Využijte každého dne k upisování válečné
půjčky. Důvěra ve vítězství a vlastenectví
obyvatelstva naší říše ukázala se při dosa
vadním upisování válečné půjčky měrou
vpravdě povznášející. Den ze dne spěchají
zástupy jak větších, tak menších i nej
menších střádalů k upisovacím místům
a pochybnosti, které | mezi | některými
úzkosttivci o válečných půjčkách pano
valy, nešíří se více, neb kursy dřívějších pěti
vál. půjček většinou stouply nad upisovací
ceny, takže je po úpisech vál. půjčky jak u
nás, tak i v cizině živá poptávka. I jiné oba
vy, že by snad později úroky vál. půjček se
zmenšity, jsou bez příčiny. O nové zdroje pří
jmů postará se stát po válce. a svým povin
nosterm dostojí, neb jinak by sám sobě Bkodil.
Doba upisovací končí 22. června — proto vy
užijte každého dne k upisování válečné půj
čky. Neodkládejte!

Pamatujte při každé příležitosti na opuš
těné sirotečky v sirotčinci ve Slatinanech u

lepší odměnou.
Celkový obnos rakouského státního důuhu

do 31. prosince 1916 činil 44.226,919.544 K.
Úrok z tohoto obnosu na celý rok činí
1.763,231.684 K. Z toho je 31.380,000.000 K
dluhů válečných, z nichž 18 miliard je kryto
válečnými půjčkami. Uherský státní dluh V
tyto obnosy započítán není.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupaí pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádle. praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrohnách nejstaršího 0v6

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové eenníky, rozpočty, vaorý a ho

tové zboží k výběra franko.
Bez velkoměsteké režie ve vlastních díl
nách a domech, levné přacovní síly na
venkově, číinž levnější ceny až o 20%,

než věudé jinde.
Jubii. 100let. trvání a 40let. vlastní čingosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kostelni
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
čení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závod
v Jabloném nad Orlicí.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.
Rozpočty, nákresy neb čeníky franko.

">

(Paramontaekon
| v JablonnémmadOrel (1 Čechách)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachilcich)

| doporučuje P. T. veled. duchovenetvusvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
| všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní. |
R Cenniky, vzorky i roucha hotová na
| ukázku se na požádání franko zašlou.|

n

|

jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského
ursu. Celé saopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuherský, HradecKrálově, p

Voledůstojnému duchovenstvu
o slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádob
náčiní a to: monelranee,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, acifikály, svícny,

PA Itelnice,katd.svó vlastní výroby,
předpisům církevním“vyho.
vujicí. Staré předměty epra
vuje v Úvodní inteneh
v ohni satí a stříbří nebo
proti doplatku za mové vy

měňuje.
Hotové předměty neb ýkresy
zasílá na ukázku franko bes

návaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

au Práce ruční.ad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů. madonek, kříšků,pretýniů, náramků“atd. |
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí ze atříbrapravéhočínského vědy jse abladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasit a ciseleur

Praha 1-979, ul. Karoliny Světlé, č. t2 n.
Přísežný znaleo o. k. zemského trestního soudu.

v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěkný,
nový, se prodá levně. Sluneční strana. Čistý
výnos 5'/,*/, Lask. dotazy pod an. »Pro každého«

do administrace t. I.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

zasílána požádánívždyKálnověj.sadseň; Kkotleke! nójn
šiéh druhů vině
ných látěk své vlastní výroby,

jakož i tu- i eizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Účiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na tatáry.



Pamovník v Sedmihradsku. Císař a
král prohlédl si vojenskou frontu poděl
hranio sedmihradských, načež v pondělí
vrátil se do Vídně.

Na italském bojišti menší oboustranné
útoky na různých mistech, jinak nic zvlášt
ního. Poslední italské ofensivy súčastnily
se už také americké minové praky, fran
couzští letci, anglické a francouzské dělo
střelectvo. — Dle úřední zprávy ze dne
90. června zahájila italská pěchota 19.
června útok na horské rovině Sedmi Obci;
všecky nápory nepřítele ztroskotaly však,

Východní bojiště se zase utišilo; pouze
na uherské východní hranici a u Břežan
útoky hlídek. :

Na západě na yserském průplavu živá
dělostřelba, jinak většinou boje hlídkové
a zákopové.

Na moři. Válka ponorková vyžaduje 8i

nyní proti ponorkám chemiokých látek,
které hozeny přes palubu vyvinují husté
oblaky dýmu a zuhalí úplně loď, čímž se
jí podaří uniknout. — Na Středozemním
moři objevila se také japonská flotila bor
ců, která tu napadla ponorky ústředních
mocností.

Převrat v Řecku dlužno pokládati za
vojenské opatření a nepřímý důsledek po
norkové války. Italové postupem v Epiru
ovládli spojení se západním Řeckem; tak
dostala se obilní žeň do rukou dohodových
vojsk a nebezpečné zásobování armády
Sarrailovy přes Noluň je nahraženo spoje
ním přes Italii u úžinu Otrantskou.

Amerika. Senát Spojených států schvá
lil zákon, který dává presidentu plnou moc
nad americkým vývozem. Žádná loď nesmí
příště bez zvláštního povolení opustiti
přístavy Spojených států nebo vyvážeti
zboží.

O míra. Zástupci českoslovanské 80
ciální demokracie: poslanci Němec, Haber
mann a dr. Šineral odjeli už na meziná
rodní konferenci ve Štokholmu. Za směr
nici svého jednání tam pokládají státo
právní prohlášení Českého svazu. »Národuí
Listy« zdůrazňují, že je idelegáty) proto
zavazuje vůči českému nůrodu veliká zod
povědnost. — Před návratem francouzského
ministra Thomaea z Ruska odevzdal mu
ruský ministr zahraničních záležitostí Te
reščenko notu, v níž se tvrdí, že Rusko
klade si za cíl, obnoviti obecný mir na

V Hradci Král., 22. června 1917.

podkladech, které všeliký akt násilnosti,
odkudkoliv by přicházel, vylučují. Ruská
demokracie vítá rozbodnuti oněch spuje
ných moeností, které problásily ochotu,
vyhověti přání zatímní ruské vlády, aby
úmluvy o definitivních cílech válečných
podrobeny byly revisi ve zvláštní konfe
renci. V notě tétu žádá se však, aby jedna
z úmluv těch, ta totiž, která v Londýně
5. září 1914 byla podepsána a jež vylučuje
možnost, že by některá ze spojených moo
ností ujednala separátní mír —-nebyla na
této konferenci projednávána. — Švýcarský
socialista Grimm, prodlévaje v Rusku, žá
dal svou vládu o sdělení válečných cílů
vlád. Spolkový rada Hoffmann mu edělil
svůj dojem. Telegram byl však prozrazen
štokholmským časopisem »Socialdemokra
ten«. — Na všeobecném sjezdu dělnickém
a vojenském v Petrohradě prohlásil ministr
Čereteli, že zvláštní mír s Německem za
pletl by Rusko do války po boku germán
ské koalice.

Politický přehled.
Kelo polské proti vládě. V sobotu,

kdy v poslanecké sněmovně bylo vyřízeno
první čtení prozatímního rozpočtu, rozhodlo
se Kolo polské na návrh posl. Daszyňského
vystoupiti rázně proti vládě hr. Clam-Mar
tinice. Kolo polské nemá žádné důvěry
k nynější vládě a také ji podporovati ne
chce. Členům Kola uloženo hlasovati proti
rozpočtu, jsou však ochotni nové vládě
povoliti státní nezbytnosti, pokud nová
vláda získá si důvěry polského poselstva.
Rozhodnutí toto zasláno písemně, jak pol
sky tak německy hr. Clam-Martinicovi.
Návrh schválen 28 hlasy proti 12. přes
30 členu Kola nebylo při hlasování pří
tomno.

Hr. Clam-Martinic na odchodu. Sta
noviskem ostré oposice polské ocitl se hr.
Clam-Martinic před možností porážky při
hlasování ve druhém čtení rozpočtu, a ne
vyčkav ani hlasování v rozpočtovém vý
boru odhodlal se podati s celým kabinetem
žádos! za propuštěnou panovníkovi. který
se vrálil v pondělí v poledne z návětěvy
v Sedmihradsku. Císař uložil mu, aby před
ložil určité návrhy pro řešení krise. V pon
dělí večer byla pok dlouhá ministerská
rada. — Polští vůdcové prohlásili, že trvají
na svém rozhodnutí, že nechají rušiti děl
nost poslanecké sněmovny a že jinému
ministerstvu povolí prozatímní rozpočet.

X

Inserty počítají se levně.
| Roč. XXIII

Jest prý plánem ponechati dosavadní kabi
net bez hr. Clam Martinice do konce tohoto
měsíce ve službě, nejmenovati žádného
ministerského předsedu, pověřiti buď dra.
Spitzmůllera nebo bar. Georga předsed
niotvím v ministerské radě a v nejbližších

dvou nedělích vybudovali definitivní kainet.

Krise ministerská. Rozpočtovývýbor
poslanecké sněmovny se sešel 19. června.
V této schůzi radil minietr financí, aby
jednání byl“ přerušeno do rozřešení krise,
Výbor rozpočtový jednal však dále, dávaje
způsobem tak okázalým na jevo, že není
žádné krise parlamentní, že parlament
řádně pracuje dále a že je toliko kriso
kabinetu Clam-Martinicova. — Žádost ce
lého ministerstva byla panovníkem přijata
a hr. Clam-Martinicovi uloženo, aby 80
pokusil kabinet svůj přetvořiti. Soudí se,
že hr. Clam-Martinic přetvoří své minister
stvo v kabinet koncentrační, v němž by
zasedali zástupcové největších stran v par
lamentě, vládních i oposičních. — Hr. Clam
Martinic i 20. června nebyl hotov a pilně
vyjednával se všemi stranami, i 8 Českým
Svazem, klerému ohlásil, že jest ochoten
povolati do ministerstva českého ministra

skému Svazu dva české ministry a ještě
jednoho ministra krajana.

Nové uherské ministerstvo složilojiž
15. června přísahu v ruce císařovy, který
za tou příčinou zajel do Peště. Předsedou
ministerstva jest hr. Mořic Esterházy, mi
nistrem vnitra Gab. Ugron, jenž patří ke
straně ústavní, v jejímž čele stojí hr.
Andrássy. Ministr A latere hr. Theod.
Batthyany patří ke straně Károlyiho a jest
nejhorlivějším předbojníkem bloku pro
volební opravu. Ministrem finarcí je dr.
G. Gratz, sedmihradský Sasík, bývalý: člen
vládní většiny. Ministrem kultu je hr. Al.
Apponyi, ministr orby Mezóssy jest členem
strany neodvislých, ministr obchodu hr. B.
Serenyi byl členem posavadní vládní vět
šiny a ministrem pro Chorvatsko etal se
předák lidové strany hr. ALZichy. Ministr
spravedlnosti dr. V. Vazzonyi jest horlivým
zastancem všeohecného volebního práva.
Zajímavo, že dr. Vaszonvi jest Žid a že
za souhlasu císařova přísahal pouze na
živého Boha. — Nové minislerstvo nemá
ani většiny, ani dostatečné důvěry lidu a
veřejnosti. Ministr vyučování hr. Apponyi
zrušil právě tak zv. vúlevy« Tiszovou vlá
dou nemaďarským školám aspoň v theorii
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poskytautých.
ných školách nesmí se vyučovali jiným
jazykem než maďarským a učitel nesmí
jinak mluviti se žáky než maďarsky.

Převrat v Řecku. Sesazenýkrál řecký
Konstantin už je na půdě švýcareké. Bý
valý ministerský předseda Venizelos pře
vezme 1. Července vládu.

Ve Španělsku se situace přiostřuje.
Anglický tisk píše o všeobecném povstání
armády a řadě stávek revolučního rázu.
Liberální strana žádá prý okamžitou roz
tržku s Německem.

o
Pokoutní obchody.

Vyložili jsme již v tomto listě, jak
řádný, poctivý maloobchod v nynějších

měrech buď jest zcela ochromen anebo
sekněrován tak, že sotva živoří. Velko
obchody kvetou na úkor drobných pra
covníků a ještě větší zisky shrabuje obchod
pokoutní. K prodávání »pod rukou« není
potřebí odborné zualosti. Tu stačí chytré
spekulování, jak, v kterém místě a kdy
kteroukoli věc v době nouze lze prodati
tajně o 200 až 300 procent dráže než byla
koupena. Pašerácký talent obohacujedo
statečně tam, kde lidé chtějí koupiti za
každou cenu. Teď se pokoutní prodavačí
nemusejí obávati konkarence a srovnávání
cen v místech, kde kupní předmět vůbec
nelze obdržeti.

Ve Vídni kilo mouky bílé lze pod ru
kou dostati za ro až 20 K. Ovšem dostane
ji ten, kdo má specielní známosti a protekci.
Za bochník chleba pod rukou se tam žádá
5—1o K. Jest ohlašováno, že rýže vůbec
není. Ale kdo má protekci, a chce ji přece
dostat, obdrží ji za 30 K kilogram. Káva

-stála v míru 4 K. Dnes se počítá 22 K.
Ale v krámech velkoměst ji nevidíš. Musíš
znáti syslí a krtčí chodbičky, chceš-li se
k ní dostati, protože největší obchody
kávou jsou pokoutní. Jakmile se vyřkne
úředně maximální cena, zmizí zboží z trhu
— a teď hledej tajná skladiště! S vyčer
páním zásob není to tak zlé. Nedávno dle
zprávy »Zeitu« kdosi nabízel ve Vídni
20.000 kilo mouky, prý z Prahy. V ceně
se pánové shodli, starosti činil pouze způ
sob, jak mouku dopraviti.

Takový obchod ovšem jest třeba řádně
koutrolovati. Kdož takto chytře podloud
ným způsobem čachrují, podobají se spik
lencům chodícím podzemními chodbami.
Ale neš tyto praktiky se silně rozmohly,
mohlo se přecejenom zabrániti mnohému.
Kdo dal do novin insert, že prodá ke
krmení psů 30 centů polozkaženého masa
a salámů, měl býti chycen okamžitě za
límec jako notorický lichvář. Kdo ozna
moval v novinách, že prodá jen na velko
dva tři vagony některé potraviny, měl
býti hned volán k zodpovědnosti za svůj
kšeft. Jestliže byly pranýřovány v novinách
venkovanky, které žádaly o jednu korunu
více než bylo dovoleno, měly se tím spíše
pranýřovati lidé, kteří vydělávali nepoctivě
statisíce a miliony. Obchodu řetězovému
se mohlo a dosud může vydatněji překá
žeti než jak vidíme. Vagony, které van
drovaly od majitele k majiteli, nebyly
zlatými prsteny, které se dají uschovati
do tobolky. Ještě nyní se sděluje, že
z Písecka se vyváží za hranice každý
týden vagon vajec do ciziny prostřednic
tvím židovských obchodníků. Ceny vajec
v píseckém kraji ovšem velice stoupají,
v Praze jsou vejce vzácností, ale na vývoz
jest jich dost.

Ovšem zájemníci obchodu »pod rukou«
musejí dbáti toho, aby podrobnosti jejich
nekalých rejdů příliš ve veřejnosti ne
křičely. Kde se jedná o notorické proti
zákonné triky, tam si dává jak kupující
tak prodávající a prostředník velice zále
žeti na tom, aby se úřady nedozvěděly
o ničem. Ale tu dochází k zajímavým pod
vodným čachrům novým. Poznárli jeden
z podloudníků vhodnou chvíli, okrade
společníka důkladně v tom pevném vědomí,
že oškubaný žalovati nesmí, nechce-li se
ocitnouti sám za mřížemi.Tuhle ve Vídní
se vyskytl obratný kancelářský akcesista

polykání kancelářského prachu za skrovný
plat. Prozrazoval talent k skutkům větším.
'Teu člověk navázal kombinované styky
s velkolichváři, maje zakládacím kapitálem
pouze vlastní vtip. Za války dostal se do
styku s velkoobchody potravinářskými
nejprve pod rukou a pak pomocí insertů.
Předstíral před lichváři, co všecko může
opatřiti — zvláště veliké množství kyse
lého zelí. Hned měl plno objednávek a
veliké závdavky mu byly posílány ochotně,
Chytrý Malitzegg vybral statisíce, vymlou
val se netrpělivým lichvářům na veliké
obtíže. Zatím žil »přiměřeně svému důle
žitému stavu«. Oběd jeho stál roo i více
korun, jednou zavlažil po obědě hrdlo
deseti lahvemi sektu po 70 K, denně pro
jezdil v automobilu 400 -500 K. Co utrácel
tajně, to ovšem sotva který počtářuhodne.
Když při neustálých omluvách důvěra zá
jemníků klesala, milý Malitzegg zmizel
»po anglicku: a potravinářské velkozávody
marně pátrají, kde by se ho zeptali osobně,
jak již se překážky dovozu překonávají.
Milionáři ve Vídni a v Pešti, kteří s chamti
vým okem již předem si vypočítávali
veliké zisky, soptí nyní vztekem, protože
Malitzegg zmizel jako malíček v dětské
pusince.

Jest už věru nejvyšší čas, aby se dostalo
solidním maloobchodníkům mocné ochra
ny protilavinovým obchodům velkokapita
listů a proti tajným machinacím lichvářů,
protože se takto roztahuje korupce ve
všech vrstvách. Jestliže maloobchodník a
kousument není obstojně obsloužen cestou
řádnou, vyhledává k záchraně své existence
také cestičky postranní. Mimořádná doba
Jest velikou školou, hemžící se odstra
šujícími příklady a proto poučuje vý
mluvně, jakých opatření jest potřebí, aby
drobný člověk nebyl utiskován bezohled.
nými spekulanty.

Resmanitosti.
V Kuronsku žije stařena r2oletá, která

ovšem ještě pamatuje tažení Napoleonovo
na Rusko. — V Paříži kde i rodiče dětem
vykali (ta demokracie!), začínají si občané
obecně tykati. — Mezinárodnímu svazu
pro ochranu dělníků v Basileji zaslal papež
ro00 lir vzhledem k obtížím, vzbuzeným
válkou; tím hiavně chtěl dáti na jevo
svůj zájem o snahy svazu, které směřují
k zlepšení osudu žen a dítek. — Kardinál
kníže-arcibiskup Olomoucký věnoval 20
tisic K pohořelým ve Vyškově přes to,
že arcibiskupský majetek v městě byl též
těžce poškozen — Biskup dr. Otokar
Prochaszka sdělil ve schůzi spolku kato
lických žurnalistů uherských, že kardinál
dr. Cservoch věnuje spolku 100.000 K,
z jejichž úroků se mají podporovati chudí
katoličtí žurnalisté a jejich rodiny. —
Židovští uprchlíci a dodavatelé zakupují
v Cislajtanii netoliko statky, ale i zámky.
Na př. novými zámeckými pány jsou
tři Bettelheimové, Oppeuheim, Kopísteiu,
Roseubaum a Knopfelmacher. V Dolních
Rakousích zámky Wůrmel, Talheim, Schón
kircheu, Sitzenberg, Gfól a řada jiných
dostaly se do rukou židovských. — Ve
válce padlo dosud dle »Věstníku vládního«
234 učitelů českých a 294 německých. —
Uherský prelát dr. Alexander Giesswein
věnoval jako základní kapitál, z jehož
úroků každoročněmá býti odměněna kniha,
která se obírá otázkami sociologie nebo
ethiky konstruktivním způsobem. Přednost
náleží knihám, které podporují mezinárodní
právo nebo vzájemný dobrý styk národů
a státu. — V Paříži projednávala se otázka
nového zvýšení cen časopisů o r00%, —
Soc. dem. poslanec Cingr, který byl zvolen
ve Slezsku polskými a českými hlasy,
vstoupil jako hospitant do klnbu němec
kých soc. demokratů. Je rodem Čech. —
Letos prý přecejen se dostane pivovarům
obstojného příděle ječmene. — Na rumuu
ském bojišti byl raněn divisní duchovní,
Jesuita P. Ruppert Mayer. — Hrdinskou
smrtí skonal horlivý a vysoce vyzname
naný divisní duchovní Josef Frick na

bojištizápadním.Přikonánísvé povinnosti
nedbal S většího nebezpečenství, tak že
byl smrteluě zraněn granátem. — Zástup
cem ruské dělnické a vojenské rady ve

tokholmu stal se — Julius Weinberg. —
ást židů anglických, v níž jsou neiváže

nější osoby židovské (na př. Rothschild
a vrchní rabín) horuje dálepro zionismus.
Anglický vrchní velitel v Palestině Archi
bald Murray prohlásil, že tato země umožní
sny sionistů. Nový stát prý se staue kul
turním středem židovstva celého světa.
—. Pod písečným příkrovem v Maroku
objevil Pierre Paris zasuté antické město.
Nalezená antická budova úplně se podobá
stavbám pompejským.Asi náhlé vzdutí
moře zavalilo sídliště hustou vrstvou písku.

Školáci Altman a Papík ze Žižkova
ukradli vwMichli roo Ka jistý obnos
v Nuslích a pak hýřili. Když byli zatčeni,
nalezeno u nich ještě 128 K. — Chof
redaktorova pí. A. Žďárská s nebezpečen
stvím vlastního života a vynaložením veli
kých sil zachránila nedaleko Podola před
utonutím rzleté děvče. Obecenstvo pro
vázelo statečnou plavkyni živou pochvalou.
Ale matka (jakási Čermáková! skoro nevol
ně polomrtvou dcerušku přejímala. Když
se jí řeklo, že by měla zachránkyní po
děkovat, odsekla: >A za co? To by bylo
neštěstí, kdyby bylo o jednou ženskou
na světě víc mebomíň...« — Všechny
berlínské noviny znovu zdražují inserty.
— Dne 17. června v Uhrách vydatně
pršelo v širých krajích, zejména kolem
Tisy a na jihu. — Dne 16. června skočila
do Vltavy 17letá služka Ant. Stárcová
z Košíř. Byla však vynesena a dopravena
do všeob. nemocnice. Na otázku, proč si
zoufala, odpověděla: »Eh, naši mne stále
plísní, omrzel mne svět.« Byla propuštěna
domů, ale v neděli skočila do Vltavy
znovu. Zase byla vytažena a odvezena
do nemocnice. — Povedená společnost
dostala se do rukou spravedlnosti! Ve
Vídni delší čas dr. B. Neumann jako
člen přehlížecí komise si počínal nápadně.
Obchodník Jakub Weiss jmenoval vždy
lékaři řadu osob, jež chtěly »pro organic
kou srdeční vadu býti prohlášeny za ne
schopné k vojenské službě.« Za vlídné
vyřízení se platily dva až tři tisíce korun.
Naproti tomu byli odvádění domobranci,
kteří měli notorické tělesné vady. Podvodů
se súčastnili též M. Filipovski, který se
zastřelil, Juda Herz, haličský uprchlík
Jakub Landau, jeho syn Samuel Landau
a dcera Herzova Helena. Po pětidenním
líčení odsouzeni do žaláře: Jakub Weiss
na 7 let, Herz na 5 let a k pokutě 4000 K,
Jakub Landau na 4 leta a k pokutě
3000 K. r8letý Samuel Landau a ISletá
Helena Herzova byli osvobození. Proti
dr. B. Neumannovi přelíčení nekonáno,
ježto dle lékařského dobrozdání trpí pro
gresivní paralysou. — Dr. Vychodil do
končil v »Hlídce« pozoruhodnou studii
o theologii Aristotelově. — Jako hrdinný
baryton angažován k Národnímu divadlu
v Praze od I. srpna Lukeš-Novák.K O

Připravy.
V evangelickém »Husu« (v 6. čísle) u

veřejněn vřelý článek pro jednotu če
ských evangelíků. »Naplnil se čas!« volá
zde autor J. Hromádka a pokračuje: »Ne
chci užiti zvučných frází, ale jsem vnitř
ně nucen říci: dnes anebo nikdy. Tako
vého okamžiku se nedočkáme.... Náš
lid potřebuje dnes osvobodivého slova. Co
znamená jednota českých reformačních
církví? Tane nám na mysli něco jiného
než pouhá mechanická slátanina dosavad
ních dvou církví. Před námi roste nová,
obrozená církev; církev, která je povolána
svému národu přinésti to, co jí bylo před
300 lety zabráněno. Nejde nám o spojení
dvou starých konfesí, vyznání helvetské
ho a augsburského, nýbrž © nové ztěles
nění reformačního bohatství českého.«

»Církev nebyla našim otcůme, dí se
dále v článku, »pouze místem zpěvů, mo
dliteb, útěchy a svátostí, nýbrž společno
stí údů Kristových, jeho dělníků ve služ



Jách Božího království; církev byla svě
lomím lidu, národa, státu« — Výrazně
je takto potírá chytrácké heslo liberální,
které namlouvalo lidu záludně, že nábo
lenství jest jen věcí soukromou. Mátly
se nejjasnější pojmy a kalila se voda, aby
se dalo na liberální udici vylovit hojně
katolických kaprů. Liberálové místo ob
tížného praktického luštění otázky nábo
tenské snašili se šířiti náboženskou ho
štejnost a protikatolický fanatismus.

»Sjeduocená církev česká bude výra
rem naprosté duchovní demokracie. Zá.
sada samostatnosti, presbyterianismu a
autonomie musí býti provedena do
sledních důsledků. Udové církve budou
povoláni, aby spravovali všechny církev
ní instituce a aby si volili své pastýře,
vůdce a nejvyšší představitele. Je nemy
slitelný u nás úřad, který by nebyl od
povědný celé církvi, a který by byl ná
sledkeimnkompromisu církevního a stát
ního. Jen údové církví mohou si povolati
duchovní, seniory, superiutendenty (nebo
jak se budou jmenovati) — a toto povo
lání bude konečným. A jednou za rok by
se konaly ústřední, obecné církevní sně.
my, na nichž by byly vyřizovány nejvyš
ší otázky duchovní a náboženské. řed
stavte si, co by znamenal takový církev
ní sněm v Praze, na němž by se ozývaly
hlasy nejodpověduější a nejzávažnější!
Otázky hospodářské, finanční a právní
byly by řešeny v komisích — a hlavní
schůze byly by hlasem církve, hlasem,
před nímž by se národ musil zamysliti..
Obnovená církev česká byla by pronik
nuta duchem sociálním. Nechceme cír
kve, jejiž sbory žijí mechanickou setrvač
ností, jejíž farářové jen kážou, křtí, oddá
vají, pohřbívají a zapisují do matrik. —
Všechny otázky sociální, chudinské, sta
robní, bytové bffdou studovány a prak
ticky vyřizovány v církvi, aby náš národ
měl v nás i své svědomí společenské, aby
nezpychl, nestal se národem utlačovatelů
a sociálního bezpráví. Představte si, co
by to znamenalo, kdyby církev ústy svých
nejpovolanějších lidí každou chvíli před
stupovala před národní zástupce a závaž
ně se ozývala jménem Kristovým a jeho
evangelia pro právo a spravedlnost!
Kdyby naši sborové byli polem, na němž
by rostli lidé s novým obrozeným svědo
mim le — Tato slova ještě bezohledněji
mrskají ty ramenáře, kteří setrvačně a
bezmyšlenkovitě provolávali, že nábožen
ství nepatří do politiky a sociálních in
stitucí, še jako věc soukromá se má ob
meziti na kostel. Vzpomeňme jenom, jak
veliké balvany byly kladeny na cestu těm
kněžím, kteří se snažili dělnictvo organi
sovati na podkladě světového uázoru ka
tolického! Co tu bylo poplašných signálů
proti »rozkolu v dělnictvue, proti »fana
tickým nepřátelům organisace uvědomě
lých dělníků«' Kde nebylo možno utlu
miti křesťanský rozmach praktické soci
ální politiky násilně, tam byli našinci

aspoň Častováui potupami a výsměchem.Nuže — nyní daleko menší společnost
nábožeuská chce býti společenským svě
domím našeho uároda. Budou sociální
vůdcové českého lidu nyní k poslušnosti
ochotnější?
„ „Nová církev naše bude ofrkví mi

sijní... Dosud jsme zavření sami v sebe
a necítíme misijní zodpovědnosti. Vymlou
váme se na chlad svého národa. Ale což,
ležel nám opravdu ua srdci jeho osud?
Jen několik jednotlivců slitovalo se nad
zástupy... A až po válce hranice národů
se otevrou, nebude naším privilejem, aby
chom byli východiskem misijního obrození
v národech slovanských?... Ale jen sje
dnocená obnovená církevčeská bude dost
silná, aby hranice rozbořila a dosavadní
cizost překonala. A jen obnovená církev
evangelická bude dost bohatá, aby vytvo
řila středisko slovanské evangelické ná
boženské kultury; aby naše země byl
místem práce bohoslovecko-vědecké, ná
božensko-vzdělávací, žurnalistické, lite
rární, propagační... Budoucí česká evan
gelická bohoslovecká fakulta nebude kopií
fakult, na nichž jsme studovali. nýbrž bude

míti své speciální úkoly: náboženské a
bohoslovecké studium, domácí reformační
historie, náboženský a církevní vývoj vý
chodních zemí slovanských... a pěstění
opravdového náboženského domácího vzdě.
lání.«

Podotýkáme, že byla možnost misijní
pro evangelíky v samých Čechách. Jestliže
v letech devadesátých podnikali tak hor
livé misie liberálně-politické, snad také
aspoň pozdějizbylo trochu času k veřej
nému hájení Krista proti fanatickým vy
myšleninám oVolné Myšlenky«. Komu šlo
o evangelium opravdově, ten přece nemohl
zůstati lhostejným, když pozoroval, jak
sami ctitelé Husa velice smělými a 
vodně sestrojenými námitkami podrývají
autoritu Nového zákona. Ale — z příčin
politických řada evangelíků držela palec
těm, kteří sekali do kořenů všech kře
sťanských konfesí. Nastane-li nyní obrat,
bude jistě chvalitebný. Z řádků pisatele
nevyznívá heslo, aby fakulta bohoslovecká
byla odloučena od university, jak se dříve
žádalo pro poškození katolíků. Naopak
evangelická menšina touží sama po vlastní,
bohatě vypravené fakultě. Snad tedy nyní
se zachová větší šetrnost k theologické
fakultě katolické většiny. Jestliže pro sebe
reklamují evangelíci zcela svobodné mi
sijní právo. snad totéž se přizná v národě
1 misionářům katolickým. Kterákoli cirkev
jest pevně přesvědčena, že hlásá pravdu,
kterou má příjmouti lidstvo všecko, pro
zrazovala by velikou zbabělost a nedů
slednost, kdyby nehleděla získati pro svou
věc největší počet duší všude. Co však
chtějí evangelíci, nebudiž zazlíváno nám.

oPresbyterstva všech sborů musí jed
nati o nové církvi, konventy seniorátní i
superintendenční«, dodává pisatel. »Tisfce
duší hledajících a nespokojených čeká,
řekneme-li jim osvobodivé slovo. najdou-li
u nás duchovního útočiště... teď se na
pinil Čas.c

Tedy řadu velikých úkolů berou na se
evangelíci nyní najednou. Slova citovaná
nelze odbýti ironickým úsměvem, pobrd
livým gestem. Budouli pracovati oprav
dově, zvláště katolíci nesmějí jejich práce
podceňovati. Spíše jest se nám důkladně
zamysliti, co jsme všecko opomíjeli při
propagaci katolicismu my sami a kde jest
potřebí nasaditi energicky páku. Libera
lismus vedl k takové náboženské lhostej
nosti zvláště mezi inteligencí, že se musí
po válce doháněti muoho. Ovšem sny
evangelické nelze vtěliti ve skutečnost
právě snadno. Když dříve sektáři získávali

proselyty, brali je úspěšně z těch davů,teré srostly se základv křesťanského uá
zoru světového. Nyní však právě v našich
zemích jsou tak obrovské zástupy, které
se rozešly s křesťanským názíráním zcela!
Přes to vše nechť si katolíci dobře uvě
domí význam a veliký dosah evange
lických příprav a kéž pochopí velikou
povinnost vlastní!

Záložna v Hradoi Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vkladynaknížkydj“A
Půjčky. - Úvěry osobal. - Zálohy.

Cekompt úětů a směnek.

Kulturní Jiokry.
Na scbůzi důvěrníků strany katol.

národní a křesťansko-Sociální v Olomouci
dne 17.června pravil v zahajovací řeči red,
Světlík: »Nastala pro nás životní otázka:
Co bude s národem českým a jak účastní
se na novém vybudování Rakouska? A tu
chceme zdůrazniti, že strana naše, tak jako
vždycky, stojí v historických chvílích ny
nějších světodějrých událostí věrně a cele
upřímně a bezvýhradně na starém českém
programu národním, programu samostat
nosti a svépravnosti Českého ©národa.
(Hlučný soublas.) Byl to nejkatoličtější
král český, Karel IV., Otec vlasti, který
suverenitu českého státu vybudoval do
všech důsledků. Karel IV. dal zhotoviti

drahocennou korunu na ostatky llavy sv.
Václava a korunou touto, která odtud
slove svatováclavskou, byli od té doby
korunováni čeští králové, katolíci Čeští
Inuli ke svatováclavské koruně vždy nej
věrněji a státoprávní program nezmizel
z čela programu naší strany ani v době,
kdy program tento byl zlehčován, ani
v době, kdy mnozí netroufali si o něm
mluvit. Byl to právě dr. Hruban, který
v době vojensko-byrokratického absolu
tismu v projevech na holdovací akademii
v Olomouci a Prostějově prohlásil nepo.
krytě státoprávní český cíl. (Potlesk.) Pro
jevy tyto byly tehdy 1adostněkonstatovány
skoro celým českým tiskem. A k pro
gramu tomuto přihlašujeme se zuova dnes,
kdy navždy zmizela možnost, aby zlatá
bula císaře Karla byla konfiskována
v článku na paměť jeho 6ooletých naro
zenin. Na konservativním programu tomto
sjednotil se dnes celý národ a my dnes
chceme prohlásiti, že všichni svorně sto.
jíme za poselstvem českého národa v jeho
úsilí za svéprávnost a samostatnost Čes
kého národa. (Hlučný souhlas) Volám
s Riegrem: Nedejme se! (Potlesk!)
+| Pro zavedení válečného obilníhe kon
tingemtu a pre zrušení dvsavadní re
kvisice vystoupili v říšské radě katoličtí
národní poslanci moravští vedice praktic
kým reformním návrhem. Interpelace posl
Šamalíka a soudruhů poukázala na nnt
nou potřebu zamezení ziskuchtivé speku:
lace a vydřidušství V odůvodnění čteme

vV minulých letech bylo sta vagont
zemědělských výrobků poškozeno, ba ©
zničeno tím, že, aby docíleno bylo premie
s chvatem vymláceno bylo nedozraléi mo
kré obilí, které pak, aniž bylo vysušeno
potuchlo a zkazilo se ve vagouech a mlý
nech, jestli tat delší čas leželo. Rovně:
převážením obilí v nedostatečně krytýct
vagonech za deštivého počasí značué množ
ství obilí bylo poškozeno. A za takové
vlhké, nedozralé, kvapně sklizené a mlá
cené obilí poskytovány premie 3 K na:
g, kdežto rolníkům, kteří své obilí vy
mláceli dle svého zvyku, až vyschlo, do
stalo se cen nižších.

Tisíce vagonů bramborů vynášeti w«
musilo na podzim ze sklepů rolníků, kde
byly již uloženy a dobře opatřeny, kteri
na úřední nařízení odvážeti se musily zí
mrazů a zimy na nádraží, kde nakládány
bvly do otevřených vagonů. Sta vagoní
bramborů úplně zmrzlo na drahách a st
vagonů zničeuo bylo nepraktickým ulo
žením do různých skladišť a sklepení.

Velká cbyba stala se však zavedením
rekvisicí rolnických výrobků. Tímto o
patřením byl vlastně zavedenstátní obiln
monopol, jímž čeliti se mělo nemírnélichvč
a zabezpečiti se měla stejnoměrná výživí
obyvatelstva. Docíleno opaku. Nucený vý
kup obilí, luštěnin, bramborů a jiných plo
din prostřednictvím vál. obil. ústavů jes
velmi nákladný, vyžaduje se strany úřadí
státuích i obecních velmi mnoho práce 4
přes to, že používá se i velmi ostrých zá
konných opatření, jako četnické a vojen
ské assistence, někdy i s bodáky, byl;
výsledky málo uspokojivé.

Rolník musel odprodati Vál. obilnímu
ústavu při rekvisici předepsané obilí zs
ceny:

100 kg pšeuice po K 35—
100 kg fita po K 29—
100 kg ječmene — po K 33—
100 kg ovsa o K 28—
100 kg bramborů poK 9—

(Obilí po žních stálo i s premií o 3 R
na 100 kg více.)

Když pak následkem velkých rekvi
sičních předpisů inusel týž rolník koupit:
před setbou od Vál. obiivího ústavu osivo.
třeba náhodou své obilí, které před tím
krátce Váleč. obilnímu ústavu odevzdal,
musel platiti:

100 kg pšenice po K 4310
100 kg žita po K 3710
100kg ječmene| po K ro
100 kg ovsa po K 3610
100 ko bramborů | na K 20 -—



Dopravapo dráze, dovoz z dráhy a jiné
výloby zdrašily osivo to ještě o 2—3 K
na r metr. centu.

Katolický spolek českého rolnictva na
Moravě, ve Slezsku a v Dol. Rakousích
předložil c. k. ministerstvu orby pamětní
spis, kterým se dovolával zavedení spra
vedlivějších dávek obilí a plodin dle sku
tečného stavu po tu dobu, kdy tato opa
tření státní budou nutna. V pamětním
spisu tom, který byl c. k. ministerstvem
orby postoupen c. k. úřadu pro výživu,
vyjádřen byl požadavek: Aby dosavadní
způsob nákupu obilí a ostatních plodin
byl zrušen, hlavně rekvisice byly odstra
něny a místo ních zaveden byl nový způ
sob nákupu obilí: válečný obilní kontin
gent. Zemědělec budiš dle výměry osetých
pozemků a poměrů v domácnosti přidržeu
k státní dávce obilí a plodin za ceny od
povídající nákladu výrobnímu v tom roz
sahu, který naň dle stavu nové úrody
připadne. Zbývající část úrody budiž mu
ponechána k volnému použití. Tato dáv
ka obilí budiž rozvržena tak, aby dbáno
bylo úrodnosti pozemků, zdatnosti úrody
a potřeb jednotlivých krajů.«

Po dalších ciferných dokumentech naši
poslanci připomínají, že při kontingentu
musí býti činěn rozdíl mezi sklizní rol
níkovou a velkostatku, kde jest výnos
vyšší a spotřeba obilí poměrně menší a
že nutno rozlišovati polohu a úrodnost
půdy a krajů. Na velkostatky a kraje ú
rodné by připadala dávka percentuelně
vyšší než na malorolníky a kraje horské,
neúrodné.

Zavedení nového způsobu dávek uše
třilo by státním úřadům mnoho práce a

„svízelů. Bylo by dobře pro rolníka i pro
aprovisaci obcí a měst.

Válečná cemsura. Každý prozíravý po
litik velmi dobře věděl, že těsné poměry,
jaké se utvářely před svoláním říšské ra
dy, dlouho potrvatí nemohou. Dobře se
ředvídalo, že veliký náhru zákazů, dotý

jících se pole kulturního, netoliko brzy
pozbude své platnosti, ale že vůbec se
míjí s cílem vytčeným. Tam, kde před
válkou stoupla úroveň vzdělání do značné
výše, nemění se zásady jedním rázem ně
jakým fysickým opatřením.Naopak myšlen.
ky žijí dále a zevnější brzdění jim do
dává často bezděčně větší síly. Sami jsme
řekli otevřeně, že katolická společnost ne
bude míti naprosto zisku z censuruího
potlačování tiskopisů závadných; vždyť
množství zabavených brožur, jejichž ostří
bylo namířeno proti církvi, už před vál
kou pozbylo agitační síly; úvahy, které
byly polozapomenuty a jež nenacházely
nových čtenářů, mnoho škoditi nemohly.
Ale censurou byla vzpomíuka na ně oži
vena; nyní pak soc. demokraté nevábají
takovému lacinému zboží činiti reklamu.
Poslanci Svěcený. Hybeš, Modráček a sou
druzi dne 13. Června podali interpelaci,
proč zabaveny bylv soc. demokratické pu
blikace s»dávno před lety vydané a cen
surou propuštěné, rozšiřované před lety
bez sávady.« Zabaveny byly i publikace v
rakouském parlamentě interpelované. Ná
sleduje výčet brožur, které se ovšem nyní
budou čísti v kruzích protikatolických se
zvýšenou i chutí, třebaže argumentace
jejich jest zastaralá a ubohá. Co už dávno
vykonalo obmýšlený úkol, neuechalo se
klidně pohřbiti a tlíti Ke všemu právě
pro mimořádné ceusurní poměry bylo
těžko katolíkům na nepravdy dáti přísluš
ně důkladnou odpověď. Když katolíci
dávno před válkou poukazovali, co se
všecko dovoluje tisknouti na úhonu jasné
historické pravdy a proti stávajícím před
pisům, byly to hlasy volajících na poušti
— a konfiskovaly se leckdy obrany ka
tolické, Ale dodatečná konfiskační horli.
vost za války kouservativcům naprosto
neprospěla. Ti, kteří měli býti poškozeni,
již předem s tichým úsměvem přemýšleli,
jakou si učiní reklamu za situace norinální.

Zápis do dívčí dvojtřídní obchodní
školy na Král. Vinohradeeh, Korunní
tř. č. 4, a do II., IV. — VIII. třídy div
čího reálného gynimasia s právem veřej
nosti koná se dne 30. června a I. Červen

ce od 8—1o hod. v ředítelnách ústavu. Při
ústavu zřízeny jsou: I. Jednoroční kurs
ku vzdělání industriálních učitelek pro
školy obecné i měšťanské. 2. Praktický
kurs ku vzdělání vychovatelek. Kromě
toho vyučuje se hře na klavír a housle,
němčině, francouzštině, angličtině, všem
druhům ozdobných i praktických ručních
prací, malbě, šití prádla atd. Pro dívky
z venkova zřízenjest pensionát. Přihlášky
se přijímají denně. Prospekty ochotně za
sílají Školské sestry O.S.F.PPVV vvky
ÚvěrnídružstvoEliška
v Hradci Králové, Adalbertimur, přijímá záznamy

na nevé výhodné lesy Rakeuského Červ.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.

Filosofie dr. A. Uhlíře
© národním vědomí.

Due I4. t. m. uspořádal Svaz českoslo
vanského studeutstva přednáškovou schů
zi, na níž promluvil dr. Uhlíř na thema:
»Filosofie národního vědomí.« Rečník pra
vil, že národní vědomí jest zvláštní a sa
mostatný jev, výraz jednotné mysli, citu
a vůle, směřující ke kultuře. Národ není
nic ztrnulého, nýbrž soubor-živých, mrav
ních sil, které tíhnou k nekonečnu, k ne
smrtelnosti. Rozhodně vedlejší jest prý
náboženství, které jest starým způsobem
myšlení a mělo potud význam, pokud se
ve jménu jeho organisovaly celky, kdežto
nyní se stává individuelním. Náboženství
se nahrazuje praktickou filosofií, ethikou,
která už není citová, nýbrž vždy více roz
umová. Mystická láska k Bohu upadá a
roste přirozenější, odpovědnější a význam
nější láska k národu. Čím silnější myšlen
ka národní, tím slabší je náboženská. Vzpo
meňme husitů a Jednoty bratrské, v sou
časnosti Chorvatů a Srbů. (Tak upozor
ňuje sám řečník!) Proto je nechutné ko
ketování s nějakou obrodou náboženskou;
je to přežitek a klamná snaha. Každá
církev vede k absolutismu, k poddanství
národů, kdežto moderní národ k demo
kracii. Dnes známe pouze a jen otázku
národní, otázku českou.

Potud tedy dr. Uhlíř. Kdo aspoň tro
chu studoval význam náboženství pro náš
národ i českou národnost, kdo jest aspoň
průměrným znalcem české historie, neu
brání se úžasu, jak mělce a nedůsledně
odvažuje se mluviti o náboženské a národ
ní otázce inteligent, který chce poučovati
celé davy. Již jsme násobně konstatovali,
že dr. Uhlíř prozrazuje křiklavé mezery
ve svých vědomostech o církevních spo
lečnostech, jakmile o náboženství zavadí.
Nyní hledí jalovou hrou slov se zachy
titi staroliberálních přežitků,které zavr
hují přední myslitelé evropští.

Jestliže dr. Uhlíř vidí v národnostní a
kulturní myšlence skvělou náhradu za
náboženství, musí předem vyložiti zcela
jasně, podrobně, oč vyniká obsah světské
filosofie a ethiky nad náboženství. Kdo
se staví proti vlivu náboženství, zavrhuje
tak pevně sečleněný, jasný názor životní;
jest tedy jeho povinností poskytnouti svým
stoupencům přiměřenou náhradu — buď
lepší anebo alespoň rovnocennou ve vě
deckém, důsledné a podrobně promyšle
ném názoru novém. Kde má „býti zpruha
k nadšeným akcím, tam jest zapotřebí vý
mluvných ideí positivních. Ale přední
světla filosofického kolbiště současného
odpovídají dru. Uhlíři nyní zřetelně a do
kumentárně, že filosofie netoliko nového
světového názoru vědeckého nevytvořila,
ale že jeji cesta znamenána jest pitvorný
mi zmatky a že ani v budoucmosti nebu
de schopna tak důležitý úkol provésti.
Tím méně jest možno vybudovati jadrnou
a obecně závaznou ethiku světskou. I

účel lidského života, nemá inoci rozkazo
vací, podlekteré by se musily říditi skut
ky jednotlivcův. Zkrátka pokusy o vědec

kou ethitu se podobajísnaze o luštěn
otázky kvadratického u. ..

Tedy -— předemhonem sem s vědec.
kým názorem světovým! Jinak začne indi.
viduelní tříštění a zinatení všude, kde bu.
de dovoleno jednotlivcům volně uvažo
vati a jednati. A toto rozptýlení tím méně
prospěje jednotné myšlence národní, čím
větší počet jednotlivců' začne choditi na
trh s osobními názory. Vždyť přece vi
díme, že v krajích bezvěreckých národní
vědomí naprosto není výrazem »jednotné
mysli, citu a vůle«. Právě roztříštěnost
svérázných nápadů působí jako lučavka
na jednotné názory a na sklon davové
vůle.

Názor, že náboženství jest něčím ve
dlejším, jest dlouholetým nelogickým před
sudkem. Rozhodně něčím vedlejším, sou
kromým nemůže býti to, co reguluje ne
toliko vnější skutky jednotlivcův a ce
lých společností, nýbrž i samých myšle
nek a tužeb. Který ctitel moderního prou
du filosofického by si ponechalnábožen
ství jako nějakou vedlejší, podřízenou pří
krasu, prozradil by úžasnou dvojakost a
nedůslednost. Filosofické domněnky mo
derní ráže totiž se potýkají silně se zá
sadami víry, která není jen věcí citu, ale
i rozumu a důsledných činů. Buďto ná
boženství musí býti uznáno jako pojem
nadřaděný anebo se musí zcela překo
nati, nemá-li míti člověk dvojí duši a
nechce-li množiti problémy. Zivé,upřímně
cítěné náboženství nikdy se nemůže spo
kojiti s postavením služky, protože tomu
zřelelně odporuje jeho přirozenost. Přečtěte
si aspoň malý katechismus a pak řekněte,
zdali na př. nevěreckému režimu ve Fran
cii může býti lhostejno, drží-li se někdo
těch pravidel. U bezvěrců není a nemůže
býti snášelivosti k pravdám. které jsou
ostrou kritikou jejich vlastních zřízení a
cílů — i když toleranci předstírají. Věřící
člověk musí vyzuati, že více sluší poslou
chati Boha než lidí, než lidských domuě
nek a pokynů. Tedy buď — anebo, kom
promisní cesta jest nemožna tam, kde zá
sady světské jsou v ostrém konfliktu s
náboženskými.

Slova »národnost, otázka národní, o
tázka česká« jsou pojmy tak širokými
jako Bodarmskéjezero. A »k jednotné mysli,
citu a vůli, směřující ke kultuře« může se
dospívati i přes hranice národní kosmo
politismem, jak napovídá ua př. hnutí so
cialistické. Má tedy dr. Uhlíř přesně vy
ložiti reální obsah idey národnostní, která
přece není čínskou zdí. Tato idea není zje
vem samostatným, zcela nezávislým na
ideách jiných. Má-li myšlenka národnostní
nésti sladké plody, musí býti podložena
přesně vyměřenou ethikou, pocitem spra
vedlnosti a silné zodpovědnosti, musí býti
oduševněna uvědomělým nadšením, aby
nezabíhala ani v zhoubný a nepoctivý šo
vinismus ani ve lhostejnost, maskovanou
předstíráním snášelivosti. Pojem národ
nosti a národních potřeb vymezovali růz.
ně velcí myslitelé — a demagogové uči
nili si z pojmu toho kaučukovou hříčku,
kterou roztáhli, smrštili nebo znetvořili
libovolně dle vlastního zájmu. Proto jest
potřebí místo básnění přesně vymeziti hra
nice práva a potřeb národních. Ani vrou
címu vlasteneckému citu není dovoleno
všecko ve prospěch národa, protože účel
prostředků meposvěcuje, zvláště má li býti
nespravedlivě zkracován národ jiný. —
Zkrátka národnostní snahy mají býti ří
zeny pravidly, která jsou povznesena nad
náladu a rozběhy jednotlivých národností
I cit národnostní musí cítiti zodpovědnost
před něčím vyšším, uemmá-lise zvrhnouti s
nemá-lidokonce sloužiti za laciný a výhodný
pláštík snah sobeckých.Jest nutno, aby zde
byly jasně vyslovené ethické zásady, které
pronikají srdce i ledví. A kde ty zásady se
vezmou, pohrdne-li se positivní věroukou!
Bthika individuelní přecepředstavuje nej
růzuější strakatiny, nejrozdílnější stano
viska a pokusy o pevnou ethiku davo
vou ztroskotaly i u takových organisací
které program politický nebo hospodář
ský vypracovaly podrobně. Kde jest ro
zumová ethika dra. Uhlíře, kolem níž by



se mohl seskupiti celý národ? Řekněme
ještě určitěji: také národnostní zápal, také
vlastenecké úsilí se musí podřisovati po
sitivním principům náboženským, má-li se
docíliti nějaké jednoty a blahoplodného
řádu. Srovnejmel Tvrdí-lí někdo, že uá
rodnost jest nyní nejvyšším nábožeustvím,
může zase jiný říci týmž právem, že uej
důležitějším a nejvznešenějším citem jest
láska matky k dítěti. (Co prospívá na př.
ve Francii vlastenecký flanc, jestliže se
tam klidně vraždí le zvláštní »rozu
mové ethiky« statisíce dětí dříve, než mo
hou spatřiti svět?) Jak láska k vlasti tak
láska mateřská potřebují vyššího posvě
cení a utvrzení, vyšší podpory. Tyto oba
pocity jsou již obsaženy v každém nábo
ženství, které vyznává Desatero. Člověk
proniknutý zákonem Božímpovažuje lásku
k vlasti za samozřejnou výslednici svého
životního názoru, kterou uení teprve po
třebí odporučovati a umělkovaně vštěpo
vati do srdce čistého. Rovněž tak křesťan
ská matka nechlubí se svou láskou k dí.
těti jako něčím zvláštním, co by mělo vy
střídati ideu náboženskou. Vidí v této
lásce něco zcela přirozeného a smála by
se útrpně každému krasořečníku, který by
chtěl vyšperkovanou řečí pocit mateřské
povinnosti teprve vštěpovati.

(Dokončení příště.)

Za válečného ruchu.
Ušlechtilá péče císařského arcidomu.

Naplňuje jistě každého pozorovatele po
divem a všecky věrné poddané radostí,
jak vznešení císařští manželé uprostřed
hromobití dělových jícnů starají se ne
únavně netoliko o skvělou obranu říše,
ale i o významné potřeby obyvatelstva
v zázemí. Císař věnoval 50000 dukálů
korunovačního daru na vybudování po
pieněných částí Sedmihradska, císařovna
týž dar pro rodiny padlých vojínů v U
brách. Jeho Veličenstvo použil své cesty
do Budapešti i k návštěvě východních
komitátův uherských, které osvobodil
snergickým válečným věhlasem od ru
muuské iuvase. Byl všude vítán s veli
kým nadšením. Císařští manželé odebrali
se na místo katastrofv na Steinfeldu a
dali se podrobuě informovati o rozsahu
neštěstí a průběhu záchranných prací. Na
pohořelé ve Velké Borovnici pamatoval
panovník peněžitým darem. Jeho Výsost
arcivévoda Leopold Salvator meškal celý
den na Steinfeldu a pak navštívil v ne
mocnicích oběti výbuchu. A tak každý
týden se přesvědčujeme, že členové cí
sařského domu všude jeví nejživější zájem
o všecky obyvatele a zvláště o ubožáky
Cisař rozmlouvá osobně i s prostými děl
níky o jejich tužbách, rázně zakročil proti
notorickému lichvářň ve Vídni, taral
se o zlepšení stavu prostých vojínů atd.
A tak vidíme k veliké potěše v době těž
ké všestrannou a ueunavnou péči panu
jícího rodu o věrné poddané.

Na každém jednotlivci záleží. Ještě
dříve, než poslední den nastane, musí
býti úsilím nás všech, nespokojiti se pouze
výši výsledku takového, jaký měla V.
válečná půjčka, nýbrž výsledek | ten
ještě překonati. Když si připomeneme
všech velikých, národohospodářských vý
hod, které spojeny jsou s upsáním váleč

né půjčky, js jest v pravdě uejjistějšímvšech státuích cenných papírů, a když
dále uvážíme, že právě v nvuějším nej
rozbodnějším okamžiku vzhledem k světo
vé situaci záleží na tom, abychom materi
eluě conejdokonaleji vyzbrojení a opevnění
byli a tak přátelům 1 nepřátelům podali
imponující obraz vnitřní svornosti a roz
hoduosti, musíme plniti vlasteneckou po
vinnost svou tím, že ještě v krátké této,
ale příhodné lhůtě válečnou půjčku upí
šeme. Nikdo nepodceňuj, že tvůj upisovací
podíl jest nedostatečný a pro rozhodující
konečné výsledky bezvýznamný. Takové
mínění jest nevěcné a neuznává skuteč
nou pravdu, že10 úpisů po roo korunách
má stejnou hodnotu, jako úpis tisíckoru
nový. Každý, tedy také i nejmenší upiso

vatel pospěš si a svým úpisem prokaš
neochvějnou vůli vlasti své= Rakousku
— přispěti. Čím důrazněji tak učiníš, tím
pevnějším bude naše postavení při příštích
mírových vyjednáváních. Kdo ještě dnes
váhá, zapomíná na historický význam
této chvíle Vy všichni, nechť je Vás
muoho nebo málo, musíte si říci, že ve
svorné soudružnosti všech za jednoho a
jednoho za všechny, spočívá nejbezpeč.
nější záruka pro bezprostřední vítězství
a nadcházející mír!

Politický projev moravských če
ských katolíků v Olomouci. Na nedělní
schůzi olomoucké po skvělé řeči dra. Hru
bana byla přijata s velikým nadšením tato
resoluce: 1. Připojujeme se k účinnému
projevu posl. dra. Hrubana na radě říš
ské pro státoprávní samostatnost českého
národa v rámci monarchie Habsburské. 2.
S plným uspokojením pozdravujeme po
stup všech českých poslanců v jednotném
Českém Svazu ve společných otázkách
uárodně- a ústavněpolitickýeh a projevu
jeme souhlas s jeho státoprávním ohraže.
ním i jeho politikou na radě říšské, smě
řující k revisi ústavy a uskutečnění poli
tických ideálů českých. 3. Vítáme veške
ré úsilí o brzký, čestný a trvalý mír a
zvláště Účastenství zástupců našich dra.
Hrubana a prof. Srámka na mezinárodní
mírové konferenci katol. parlamentárníků
v Curychu, jakož i mírové návrhy klubu
katol -národního a sdružení katolických
kněží v poslanecké sněmovně upřímně
pozdravujeme. 4. Přejeme si, aby klub
našich poslanců i na dále účinně spolu
působil při všem podnikání o mír v in
tencích sv. Otce Benedikta XV. i J. V.
císaře a krále Karla I, jakož i o vybu
dování Rakouska ve spolkový stát své
právných národů. 5. Dále nechať se naši
poslanci přičiňují, aby sněmovna věno
vala bedlivou pozornost otázce zásobování
a výživy a odstraňovala nepřístojnosti a
nedostatky v dosavadním zásobování.

Hrdinná emrt polního kněze ma

tišek Andolšek padl "za desáté sočské
ofensivy, zasažen byv granátem. Znal
všechny jazyky říše, byl před válkou pro
fesorem anglického a francouzského ja
zyka na Tereziánské akademii ve Vídni.
Ihned po vypuknutí války byl povolán za
polního kuráta a konal své povinnosti
s největší svědomitostí a obětavostí. Co
nejenergičtěji zasazoval se o odstranění

mocnicích vojenských a zastával se vždy
horlivě zájmů mužstva, u něhož byl ne
obyčejuč ctěn a milován. Po celou dobu
desáté ofensivy sočské konal svou službu
na tamější frontě s největší obětavostí a
neohrožeností. V nejprudším ohui meškal
mezř bojujícími i na místech nejnebezpeč.
uějších, spěchal za palby z místa na misto
k raněným, aby jim poskytl poslední
útěchu a pomoc. Kdykoli jej někdo hledal
v jeho skromném bytě, vždy dostal os
sluhy odpověď: »Pan farář není doma, šel
k vojákům na frontu.« A také na frontě
zahyuu! hrdinnou smrtí, usmrcen italským
granátem.

Ředitelství »Válečného sirotčince
pro siretky po padlých vojímeeh Joa
nemm« v Praze II., Salmova ul., řízeného
řádovou kongregací Skolských Bratři,
vzdává tímto srdečuý dík a upřímné
»Zaplat Bůh'« všem členům »Spolku
českoslov. poutníků do Lourde, kteří až
dosud přispěli na dobrovolnou sbírku mi
lodarů ve prospěch ústavu. Sbírka do
stoupila již obnosu téměř roo0 K ajest
důkazem, jak katolické spolky mohou pod
pořiti ústav, který vedle vysoce lidumil
ných a loyalních svých cílů — hmotné
zaopatření válečných sirotků — pečuje též
o nejdražší statky chovanců výchovou
v duchu křesťanském. Ústav má nyní 80
chovanců a jest projektován pro 150.Jen

spolků, vsd. duchovenstva a zbožných
laiků umožní, aby tento počet válečných
sirotků mohl dojíti svého zaopatření
v ústavě. Prosíme tudíž všechny zbožné
duše, aby i na dále zůstaly příznivy dílu
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tak bohumilému. Vděk a modlitba tolika
dítek, otců zbavených,bude všem odplatou!

Čeští invalidé váleční sdružují se
k práci svépomocné, vlastní, založené na
družšnosti české povahy a v důvěře v do
brotu a ušlechtilost českých duší i srdcí.
Převážná část českých invalidů nebude
již nikdy míti oné možnosti pracovní jako
před válkou. Zákonem jest sice stanovena
určitá renta invalidům, ale tato nestačt
na výživu jednoho měsíce, určena jest
však pro celý rok. Čeští invalidé budou
proto ve vlastní své organisaci pracovati
ua ochraně svých zájmů hmotných i du
ševních a silou své organisace chrániti
takové druhy, kteří nebudou míti možnosti
sebe a své rodiny vyživiti. Stručným pro:
gramem naším pro nejbližší dobu jest:
I. Vybudování společné zájmové organi
sace všech českých iuvalidů pod společ
ným názvem »Družina českých invalidů
válečných ze zemí koruny svatováclavské«.
2. Poskytevání právní ochrauv českým
invalidům pokud jde o hmotné, či duševní
jejich zájmy. 3. Vybudování potřebného
množství lidově vedených invalidoveu,
rozšířených na vzorná výrobní i prodejní
družstva všech kategorií. Výrobní a pro
dejní družstva českých invalidů budou
přispívati k zmenšování nedostatku úplně
chudých českých invalidů a zabezvečovati
výchovu jejich dětí. 4. Zřizování sanatorií
a léčeben pro invalidy a usnadnění jich
pobytu v lázních. 5. Opatřování levného
pobytu na venkově těm, kdož nemohou
sami krýti náklady s takovýmto léčebným
pobytem na venkově spojené. 6. Pečovati
o rodiny českých invalidů: a) ročními pod
porami rodinám českých invalidů zvláště
potřebným; b) podporou pro případ úmrtí
v rodině invalidové: c) výpravami dítek
invalidů na venek. případná organisace
dočasné výměny dítek chudých invalidů
do rodin zámožných; d) péče o lékařskou
ochranu a náklady léčebné pro případ
nemoci, jestliže stát sám nepřevezmetento
úkol; e) péče o pohřebné náklady českým
invalidům; f) reorganisace státní invalidní
renty a rozšíření této na všechny Ččienv
rodiny invalidovy. 7. Péče o kulturní a
sociální zájmy českých invalidů vůbec. —
K české veřejnosti voláme o součinnost.
Podporujte všichni naše suahy mravně
i hmotně: Umožněte součinností svou vy
budování organisace, jejíž zdar znamená
záchranu tisíců českých rodin, desetitisíců
českých duší. Nechceme býti na obtíž
veřejné dobročinnosti, nechcetne zatěžovati
chudinské fondy českých obcí, chceme dle
svých možností býti živi svou vlastní
prací. Čeští lidé dobré vůle! Pomozte nám
zdolati tento úkol! Vrátíme národu sřou
činuostí vše, co ve prospěch svého národa
jako celí lidé dáti můžeme. Přátelé! Inva
lidé! Všichni do své organisace a ku
práci! Pošlete všichni své přihlášky redakci
»Nového Života« v Pardubicích. Za pří
pravný výbor »Družiny českých invalidů
válečných ze zemí koruny svatováclavské«
redakce »Nového Života« v Pardubicích.

Cirkevní věstník.
Otázka kongray. Parlamentní sdruže

ní kněží mělo za předsednictví posl. msgra
dra Stojana poradu o kongruové otázce.
Porady súčastnil se také nejdp. biskup
královéhradecký dr. Doubrava jako refe
rent kongruový na biskupských konferen
cích. Bylo to po prvé, co episkopát vyslal
svého zástupce k-poradě o kungrue do
parlamentního sdružení, aby docíleno bylo
jednoty a stejného postupu. Jeho Bisk.
Milost vyložil, co všecko episkopát dosud
v záležitosti kongruové podnikl. Rozvinula
se dlouhá debata, plná podnětů a návrhů,
po které usneseno svolati konferencí na
širší základně, jejímž úkolem bylo by jed
notlivosti kongruové otázky shrnouti a po
žadavky delinitivně formulovati.

Kvyjasnění. Zpravodaj »Národ. Poiiliky« v čísle ze dne 14. t. m. oznamuje. že
Jeho Excel. nejdp. biskup Dr. Josef Dou
brava v příčině složení slibu v panské apů
movně podal toto vysvětlení: »Pfedevším



zjišťuji eo nejrozhodněji, že zcela neprav
divým jest tvrzení, jako bych byl elib
v panské sněmovně skládal nejprre němeo
ky a pak teprve česky. Opak jest pravdou.
Tím. že slib json: složil v obou zemských
jazycích, ohtěl jsem dokumentovati své stá
toprávní stanovisko o nedílnosti království
a také o povinnosti mé péče o celistvou
svoji diecési. Jestliže stanovisko knížete
are:biskopa Huyna, jenž vahledem k ná
rodnostně smíšené své aroidiecésí užil při
skládání slibu obou jazyků, uznáváno po
chopitolným a správným, jest spravedlivo,
aby loléž stanovisko uznáno bylo sprav
ným i vůči mně, když jsem vzhledem ua
300.000 německých diecésánů| podobně
postupoval. Ostatuě směl jsem. doufati,
že nebude to na úhonu moji a že ne
bude pochybnesí o mém vlusteneckém
smýšlení, jež s dostatek jest známo z ce
lého dosavadního života mého n mně 7n8
jišťuje právo. že smím býti považován 7a
dobrého Čecha a spravedlivého biskupa.
Budiž na zřeteli podrženo, že to, že povo
lán byv do panské sněmovny, měl jsem
se za zavázána přijmouti na se úkol čestný
a vážný zastupovali fam zájmy katolické,
říšské i vlastenecká dle nejlepšího svého
vědomí a svěnl,mí. Že upřímně a nepokrytě
za všech okolností hlásím se k svému nů
rodu, projevil jsem opětovně. Poukazují
jen k svému pobylu při generální visitací
v Trulnevě r. 1911, kde za přitomnosti
německých předáků s chloubou prohlásil
ixem se 7a věrného 8yna náruda českého.
Juko toto prohlášení mé bylo přijato, do
svědčí článek v „Reichrnberger Zaitunge
z 1. června 1911, v němž vzdává se mně
úcta jako biskupu vyznavači a svědectví
o mužnosti mého vlasteneckého přesvěďd
čení, jež v zůkonodárném sboru projevuje
s“ ne při o'ázkách formálních, nýbrž při
vécných hlasováních.«

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedporujte při kašdé příležitosti svůj vlastní podnik
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Zprávymístní a zhraje.
Seznam dalších upisovatelů VI. ra

kouské válečné půjčky u Živnostenské

banky Milky v Hradci Králové: Městskáspořitelna v Žamberku dalších K 25.100,
Občanská záložna v Polici n. Met. dalších
K 3600, Občaaská záložna v Nov. Bydžově
dalších K 7.250, Spořitelna ve Dvoře Krá
lové K 100000, František hrabě Schlik,
c. k. komoří a majitel panství v Jičíňovsí
K 200.000, Městská spotitelna v Upici dal
ších K 5.550, Spořitelna zde dalších K
100.000, Městská spořitelna v Nechanicích
K 25.000, Záložna v Jesenici u Č. Skalice
K 40.000, Městská spořitelna v Č. Skalici
K 20.000, Rolnická záložna v Třebechovi
cích K 6.200, Gustav Pellar, jednoroční
dobrovolník zde K 100, Obec Ledce K
1.000, Ir. Vítek zde K 100, Fr. Biener,
vrch. revident c. k. stát.“drah zde K 500,

Městská spořitelua v Lomnici n. Pop. K
10.000, Ladislav Neškudla zde K 100, Jos.
Čáslavský, továrník v Týništi u. Orl. K
10.000, ÓttoGuth, jednoroční dobrovolník
zde K 200, Amalie Ledererová zde K 400,
Záložna a půjčovna občanská v Hořicích
K 2.950, Občanská záložna v Rychnově n.
Kn. K 11.900, Spořitelna města Chlumce
n. C. K 50.000, J. O. hrabě Otto Harrach,
o. k. komoří a majitel panství K 1,000.000
(z toho část u jiných ústavů).

U České banky filiálky v Hradci Krá
lové upsali větší obnosy tito: Sigmund
Heller, obchodník zde K 1.500,Vilém Wal
dek, hospodářský rada v Kostelci n. O.
K 1.000, Kummer ú Zóllner, spol. s r. o.
v Čaetolovicích K 10.000, JUDr. Frant. Za
choval, řiditel obch. akademie zde K 1.000,
JUDr. A. Zimmer, advokát zde K 1.000,
Josef Voženílek s rodinou, maj. aut, mlýnů
v Předměřicích p. L. K 30.000, Spořitelní

u Rychnova n. Kn. K 10000, Frant Holub,
mejitel velkostatku Svárava u Labské Tý
nice K 14000, Zdenička Kravková, cho
vanka pedagogia v Chrudimi K 1.000, Emil
Sohónmann, velkoobobodník koží zde K
2000, Kamil Nepasický, dirigent České
banky v Hradci Králové K 1.000.

Koncert Českéhe kvarteta, pořádaný
v divadle Klicperově 15. června skvěle za
končil koncertní saisonu a poskytl všem
sůčastněným vzácn žitek dokonalého
provedení komorní hudby,zasvěcence pak
uváděl přímo ve vytržení. Moderní skladby
Sukovy (krartet Bdur) i Novákovy (kvartet
D dur) byly snad na první poslech mnohým
nepříslupny, což je poohopilelno, uvážíme-li,
že obecenstvo má vyslechnouti a pochopiti
v hodině skladby, na nichž umělci-kompo
pisté pracovali léta, vloživše do nich celé
eredo svého života, v nichž každá věta je
hlubnkým filosofickým traktátem, vyžadují
elm dlouhé úvahy 8 studie. Je však nutno,
aby uvědomělé obecenstvo. jako činí to
v literatuře a jiných oborech krá-ného
umění, seznamovalo se i s těmito novými
plody naší hudby, jež v komposičním umění
předčí | bohatost ducha Dvořákova. —
Přes to byla obě kvarteta přijata s hlučaým
potleskem, jenž ovšem převážně platil dosud
nedostiženým výkonům českého kvarteta,
o němž platí nejen to, co již dávno kritika
vyslovila, že každý člen je prvotřídním
umělrem « dokonalou. virtuositou | svůj
vzácný nástroj ovládající, nýbrž, dodávám,
i básníkem, trořícím pokaždé dil: s'ěles
ňující genia hudby sama, Klavírní kvintet
Dvořákův A dur dokázal v plné iníře toto
tvrzení, jsa v rukou umělců vykrystalisován
do bezvadných hran jemnosti a přesnosti.
Prof. Heřman, ně netsoří s čes. kvartetem
tak vourodé těleso jaku Dr. V. Štěpán,
ovlád: přec svým nesporně velikým uměníin
klavírní part tak, že jednotnost provedení
plnila jistě obdivem. — Jak drahými byly
nám chvíle, kdy zněly divadlem fascinující
zvuky hudby čes. kvarteta a jak nerado
re © ním obecenstvo loučilo, dokazoval
fakt, že publikum bouřlivě tleskajíc, ne
chtělo ani z dvorany odejíti. Snad bylo by
přec možno při dobré vůli povolaných
činitelů slyšeli u nás tyto vzácné hosty
častěji! Že deficitu i při programu restave
ném z moderní hudby komorní není se
třeba obávati, dokázala, tuším, hojná účast
dostatečně. —-C

Stříbrný záslažný kříž ráčil propůjčiti
Nejvyčiím rozhodnutím ze dne 5. května
t. r. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
školníku zdejšího stát. gymnasia p. Emilu
Noskovi při jeho odchodu na vyžádaný
odpočinek po dovršení čtyřicetiletých věr
ných služeb. Dne 17.1. m. byla uspořádána
v refektáři bisk. Borromaea důstojná školní
slavnost, © které bvl vyznamenanému zá
služný kříž ředitelem ústavu p. Josefem
Kořínkem u přítomnosti p. místodrž. rady
Smutného, celého sboru profesorského a
věeho žactva způsobem oslavným ode
vzdán.

Zápis na obchodní akademii v Hrad
ci Králové. Žáci ze IV. třídy střední školy
budou zapisování dne 30. června a dne Ž.
července, žáci ze školy měšťanské konají
přijímací zkoušku z češtiny a počtů dne
16. července 1917. — Zápis na dívčí dvoj
třídní školu obchodní jest dne 14. a 15.
července.

Na c. k. odborné škole proumělecké
zámečnictví v Hradci Králové konatise
bude zápis do I. ročníku v neděli dne 15.
července od 8—13 hod. dopol. Bližší zprá
vy podává s prospekty zasílá ředitelství.

a ©. k. reálce v Hradci Králové
bude zápis do I. třídy před prázdninami
v sobotu dne 30. června a v pondělí due
2. července od 8—91/, hod. (ve starém
Rudolfinu). Žáci dostaví se k němu v prů
vodu svých rodičů neb jich zástupců a
předloží křestní list a frekventační vysvěd
čení. Přijímací zkoušky budou se konali
hned po zápise.

Tylova „Fidlevačka“ v Hradci Krá
lové. Jednota divadelních ochotníků »Klic
pera« v Hradci Králové uvede počátkem
měsíce čérvenoe na scénu J. K. Tyla vý.

pravoow hru »Fidloračka« na paměť 90
y sKde domov

můj?«. Při předelavení tomto účinkovat
bude mimo- us 25 herců "Gólenný orchestr,
složený z ochot. sil a 24členný sbor pě
vecký za řízení p. profesora G. Černušáka,
Představení konati se bude pravděpodob.
né v sobotu 7. a v neděli 8. července o 8.
hod. večer.

Nadace. Na oslavu svého 2óletého
trvání založila záložna r. 1887 nadaci, iejiž
požitek 100 K udělen bude nejstaršírnu
zchudlému členu záložny dne 6. července.
Žádosti buďtež podány do konce t. m.
v kanceláři záložny.

Zvýšení vyživovacích příspěvků. €.
k. okresní hejtmanství v Hradci Králové
výnosem ze dne 5. června 1917 čís. 1438
upozorňuje na cís. nařízení ze dne 30.
března 1917 uveřejněné v říšském zákoně
pod č. 139, dle něhož povoluje se od 1./4.
1917 následujícím příslušníkům k aktivní
službě povolaných vojínů zvýšení vyživo
vacího příspěvku a sice: 1. Příslušníkům
pod 8 let stáří odkáznným na placení ná
jemného vypláceti se bude na příště 1 K
27:/, h devuě; 2. příslušníci bydlící ve
vlastních prokázatelně předlužených do
mech mají nárok na 50%, zvýšení; 3. v
městě Hradci Králové kromě prve uvede
ných ještě zvýšení pro manželky vojínu 0
159, základního obnosu. t. j. 19h denně.
Těc!:t) uvedených zvýšení poskytne se
pouze do výše průměrné denní mzdy vc
jína k aklivní službě povolaného a jen při
jistých. v zákoně uvedených předpokla
dech na základě přihlášky strany. Naříze
ní toto se veřejně vyhlašuje. Purkmistrov.
ský úřad král. věn. města Hradce Králové.

Změna odstavců o chlebenkách. Mí
stodržitelským nařízením ze dne 1L. břez.
na 1917 č. 57.470 M, v zemském zákoníku
vyhlášeným, mění se odstavec 3. % 1. 1
odst. 21. $ 2. místodrž. nařízení ze dne 9.
února 1917 č. 12 z. z. v ten smysl, že za
každou porci moučného jídla (přídavku
dlužno odebra'i nikoliv polovici, nýbrž cely

jeden moučný. po případěchlebový s
žek ohlebenky. Vzhledem k vyskytuuvšjm
se pochybnostem upozorňuje *8e, že 7
chlebový ústřižek lístku výkazního dlužno
považovati Část chlebenky, znějící na 25
g chlebac, za ústřižek moučný část, zně
jící na 35 g neb 25 g mouky. Purkm.st
rovský úřad král. věn. města Hradce Krá
lové.

Cena ovesných výrebků. Místodrži
telským nařízením vyhlášeným v XVII
částce zemského zákoníka stanoví se de
tailní cena ovesných výrobků za l Eg
fakto: Ovesná rýže, ovesná krupice a 0
vesné vločky 88 hal., overné kroupy 58
hal., ovesná mouka ua vaření 66 hal., o
vesná meuka chlebová 50 hal. Toto naří
sení se veřejně vyhlašuje. Purkmistrovský
úřad král. věn. iněsta Hradce Králové.

Příděl mléka. Dosavadní zkušenosti
poučují, že by měly býti slyšeny partaje,
kde by se jim hodilo čekati na mléko;
anebo by bylo dobře přidělití jim mléčen
ky tak, aby jim bylo vydáno mléko u mlé
kaře nejbližšího. Mlékařka, která dodávala
řadu let do Pospíšilovy třídy, nyní přiká:
zána k obsluzo Nového Hradce; místo ze
Slatiny a Černilova měla dojížděti prv
mléko už ke Smiřicům. Ačkoli je to vdů
va s rodinou, raději mlékaření nechala. |
nynější africké teplotě stejně by přivezla
z takové dálky mléko kyselé anebo tva
roh. Někdy se musí čekali celé hodiny.
než se mlékař objeví. (Není divu, obyčej
ně za to nemůže.) Ale uvažine, že některé
žena jest přidělena k mlékaři skoro čtvr
hodiny cesty od svého bytu, ačkoli jin)
prodavač nalévá mléko v její ulici ženám

jiným. Uvažme, že matky jo nuceny ponechati své děti jednu hodinu nebo přel
dvě o samotě k vůli nezbytné dávce mlé
ka. Doufáme tedy, že v této příčině možní
při pečlivém uvážení zjednati aspoň čá
stečnou nápravu. :

Aprovisační svízele. Právě nyní jes
netoliko národu, ale i celému státu v zá

zemí každá ruka k pilné práci dobrí
Zvláště matky mají námahu dvojnásobnou
netoliko musí mnoho pracovati, ale tak



e starati o výchovu dětí. Uvašme věsk,
o drahého času se promrhá ve frontách
řed prodejnami! Před prodejnou masa
tojí 50—150 lidí třebas dvěhodiny a po
ledním z nich se řekne, že jest již vy
rodáno. Někdy prvých 20 dostane něco

málo, ale kdo jde pokoutně kolem, obdrží
větší částku ihned. Ale třebas sto lidí čeká
dlouho marně. Aspoň kdyby se hned na
počátku řeklo, že prvých 16—20 dostanou
po čtvrtině nebo osmině kila a na ostatní
že nezbývá! Snad ti pánové, kteří se dali
voliti do komise, by mohli při pečlivém
promyšlení zásobovacího plánu poněkud
nesnáze zmenšiti. Vyžadovalo by to ovšem
podrobných rozpočtů a dosti starosti, ale
velice zaměstnané ženy by rozhodně ne
musily před prodejnou často bezvýsledně
státi celé dvě hodiny. Čas je drahý a
rychlé zásobení důležité.

Vedra. 30stupňová výheň posledních
dnů vypražila zdejší kraj tak žalostně, že
traviny 8e měnily leckde v slámu a ně
kde v písčinách usohlé obilí sekalo se na
krmení. Sem tam na obloze objevila se
bílá čepička, která se rychle rozplynula a
pro horko ani rosy nebylo. Teprve včera
večer se objevily větší mraky, z dálky sla
bě blýskalo.

Koupání dovoleno jest v cbvodu města
Hradce Králové jen na měst. a vojenském
koupadle. Spolu se upozorňuje, že dle
S 338. trest. zák. dopouští se ten, kdo ge
v řekách nebo v rybníolch mimo místa
od úřadu k tomu ustanovená nebo proti
zápovědi od úřadu vydané a vůbec vyhlá
Šené koupá, přestupku, který se trestá vě
zením od 3 dnů do 1. měsíce. Z purkmi
strovského úřadu král. věmn.města Hradce
Králové, dne 6. června 1917.

Seznam een na týden. trhu v Hradci
Králevé dne 16. června 1917. 1 kg: potr
žele 160 K, drobné zeleniny 3 K, třešní
260 —3K, 1 kopa: salátu 250—6 K, oibule
6—8 K, 1 svazek brukví 60—80 h, 1 okur
ka 160—240 K, 1 hlávka kapusty 40 h,
1 pr podevinčat 196—208K, -- Přivezeno

bylo: Petržele 250 kg, třešní 901/,, salátu
550 kop, okurek 2, kapusty 25, cibule 12,
drobné zeleniny 15, brukví 70 svazků, pod
svinčat 257 kusů.

„Lázně Luhačovice. Moravská agrární
a průmyslová banka otevřela dne 15. t. m.
svoji exposituru v Luhačovicích. Akkredi
tivy pp. návštěvníkům vydá ochotně fili
álka této banky v Chrudimi.

Malé Svatoňovice. V poslední době
celý vnitřek Marianské svatyně vkusně
pozlatil pan Jan Fejfar, pozlacovač ze Staré

Pay práce sama se chválí a odporoučí.ernštýnský kanál. Musejní spolek
král. komor. města Pardubic jednohlasně
se usnesl podati pamětní spis, sepsaný
architektem B. Drořákem, k projednání
v zastupitelství města Pardubic. Každé
město má své rázovité památky, ty pa
mátky musí vždy ee vší úotou hleděti za
ohovati, aby neztratilo wvé povaby. Stane-li
se však podobná ztráta nerozvahou, ukva
pením aneb z jiných příčin, hledí ji repre
sentace města všemožně napraviti. Zasypán
2 velkó části kanál peraštýnský, zrušeny
dva význačné mlýmy z věho se živící, mě
sto zbaveno přírodního a umělého výrazu,
nejmalebnějšího, nejintimnějšího a esteticky
nejcennějšího. Jako technik nechci kvali
fikovati názory, na jichž podkladě k zru.
šení kanálu došlo, ale musím tvrditi, že
mnoho úcty u ničitelů této obrazovitě
krásné a užitečné památky českého vod
ního Stavitelství nebylo. Činitelé domácí
neuvažovali historickou cenu kanálu, ne
vžili 8e do ducha města, jeho potřeb v pro
salokém životě a pormíjeli přírodně este
liokou cenu vody, protékající starým mě
stem. Během několika let vytříbeny ná
kory, jak Ize plným právem doufati, a nový
náhled zvítězí u eměrodatných činitelů mě
sta. Je naprosto nepřípustno, aby práce na
kanále dosud neuskutečněné byly prove
leny, jako úprava široké ataré strouhy od
děkanského kostela k Valše, která by svojí
malichernou úpravou neprospěla okolí dě
kanského kostela a zámku ve valech zbu
lovaného. Nynější basen u děkanského
kostela nestačí a jen svým zápachem v do

bě letní obtěžuje kolemjdoucí. Musejní spo
Jek a všichni přátelé památek s plaou
důvěrou spoléhají, že representace města
napraví vše, co před lely spácháno proli
městu, doešní veřejnosti a příštím geno
racím.

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Různé zprávy.
Upozornění! Vydávání listu jest značně

stíženo tím, že nemožno užívati sázecího
stroje. Připomínáme tedy, že lze otiskovati
jen zprávy ty, které obdržíme nejdéle
ve čtvrtek dopoledne. Pánůmpřed
platitelům znova připomínáme, že před
platné jest tento rok o 2 K vyšší (tedy na
celý rok [2 K. Kdo platil tedy méně, račiž
při zasílání dalšího předplatného rozdíl
vyrovnati.

Domoviny válečníků mají za účel
umožniti vrátivším se bojovníkům, v první
řadě invalidům a jich rodinám neb pozů
stalým po padlých neb zemřelých ve válce,
aby sí opatřili za pomoci státu rodinný
domek s pozemkem pro zemědělské, vý
robní nebo smíšené hospodaření, nebo
rodinný domek bez pozemku, nebo zbudo
vati pro ně činžovní domy s levnými zdra
vými byty. Rozhodnutí o tom, která z těch
to forem se má zvoliti, stane se dle toho,
kterému povolání užívatelé domoviny mo
hou a chtějí se věnovati. Ze snahy zorga
nisovati tento vážný úkol lásky k bližnímu
velikého významu eociálního a národoho
spodářského byl zřízen v roce 1916 »Říš.
ský svaz pro domoviny válečníků v Ra
kousku«, jehož účelem jest, dávati podnět
k opatřením, jimiž se umožní vracejícím se
bojovníkům, aby získali domovinu, jukož
i podporovati snahy k tomu směřující. Ze
zvláštních potřeb sociálních i hospodář
ských vzrostla touha po ustavení sréprávné
organisuce české v rámci říšského Svazu
pro domoviny válečníků, jejímž výrazem
jest: »sČeská zemská odbočka říš
ského Svazu pro domoviny válečníků v Ra
kousku pro království České«. Tento spo
lek ustavil se dne 15. dubna 1917 a zahájil
tímto dnem svou činnost. Aby snahy na
Šeho spolku měly co nejzdárnější výsledek,
obracíme se k celé české veřejnosti se
žádostí, aby přispěla přistupováním za čle
ny neb podporovatele odbočky, aby se
tak uskutečnily cíle domovin válečníků a
zlepšil osud vrátivších se vojínu, kleří jsou
lidé z naší krve a o jíchž valnou část by
se musely postarati zejména okresy, města
a obce, kdyby ponechání byli sami sobě.
Členem odbočky jest již zemská spravní
komise království Českého, řada samo
správných okresů a obci, ústřední svazy
těchto korporací, různé korporace země
dělské a dělnické, peněžní a sociální ú
stavy, odborné korporace a pod. Při volbě
správního výboru odbočky bylo přihlíženo
k tomu, aby také pokud možno všechny
tyto kruhy byly zastoupeny. K informaci
podotýkáme: Podle schválených stanov
mohou býti členy odbočky pouze korpo
race veřejného práva a jiné právnické
osoby, které hodlají podporovali hnuti pro
domoviny válečníků z důvodů obecně pro
spěšných. Členové vysílají do spolku své
zástupce, jeden člen nejvíce čtyři. Zástupci
musí býti od členů písemně oznámeni; je
jich právo zástupčí trvá až do jejich odvo
lání, neb do zániku členství. Členové jsou
povinni zaplatiti za každého svého zástupce
buď roční příspěvek K 20— anebo příspě
vek jednou pro vždy K 400—. Každý člen
odbočky jest zároveň členem Říšského
svazu pro domoviny válečníků v Rakousku,
aniž platí zvláštního příspěvku. Osoby fy
siocké mohou se přidružiti k odbočce jako
podporovatelé s ročním příspěvkem

K 10— anebo příspěvkemjednou pro vždy
K 200 —. Přihlášky členské přijímá pode
psaná odbočka. Česká zemská odbočka
říšského Svazu pro domoviny válečníků
v Rakousku pro král. České, Pruha-lI.,
Jungmannova 19.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a uejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, kobereň a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních dí
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až v 209,

než všude jinde.
Jubil. 100fet. trvání a 40let, vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Přijmou se dva studující
na celé zaopatření

u pí. M.Beranové v domě č. 193 proti poště.

Veledůstojnému duchovenetvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučit
veškeré kostelní nádoby a
máčini a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

ky,„dagiBkály, svícny,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty epra
vuje v původní intepci a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
tasilá na ukázku franko bes

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých alatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů. madonek,křišků,prstýnicí náramků: atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná
čini ze stříbra pravého čínského vždy na skladů.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje £1 nej

vyšši ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha 1.-979,ul. Karoliny Světlé, č. 12 u.
Přísežný znalec c. k. zeznského trestního soudu.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy dile roční
salson; kollekci nejnověj
ších druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.



Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čís.46 n.

Vklady na vkladní knížky úročí 86
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjškyvšeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revíso
»Jednoty záložene v Praze.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

j doporučuje P. T. veled. duohovenstvu |
E ovůj-osvědčený a často vyznamenanýj

výrobní závod

spelk. praporů a kovového náčiní
M Cenntky, vzorky i roucha hotová na |

ukárku se na požádání franko zašlvu.|

Invalidé| Kostelní
|paramenta

spolkové prapory,
| elrkevní načiní, křížové cesty, celá

|

jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského
ursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá :

zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závod
v Jabloném nad Orlici.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.
Rozpočty, nákresy neb ceníky franko.1

Zápis do I. ročníku obchodní akademie
w Hradoi Králové.

Přijímají se: a) Žáci, kteří s dobrým prospěchem odbyli IV. ročník střední školy,
beze zkoušky přijímací. Tito zapisují se dne30. června a 2. července; doklady: křestní
list a vysvědčení ze IV. třídy střední školy, opatřené klausulí na odchodnou.

b) Žáci, kteří odbyli III. ročník měšťanské školy se známkami nejméně dobrými
z jazyka vyučovaotho, počtů a zeměpisu, jakož i žáci, kteří odbyli jednoroční učebný
běh při měšťanské skole, po zkoušce přijímací z češtiny a počtů. Zkouška ee koná
v ponděli dne 16. července o 9. hod. dopolední; záznam koná se 14. a 16. července:
Doklady křestní list a propouštěcí vysvědčení. .

Při zápisu zaplatí žáci zápisné K 10— a příspěvek na pomůcky učebné K 6—,
jakož i školné za I. běh K 140—, a příspěvek na hry K 2—.

Zápie na dívčí dvojtřídní škole obchodní:

Zápis koná se 14. a 15. července. Při zápisu zaplatí žákyně zápisné K 10—
příspěvek na učebné pomůcky K 6—, školné K 80—, poplatek za psací stroje K 15—

Zápis i zkoušky přijímací v nynějších školních místnostech v Musou.

v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěkný, :
nový, se prodá levně. Slunečnístrana. Čistý
výnos 5'/,*/,. Lask. dotazy pod zn. »Pro kašdého«

do administrace t. I.

DianUNA
|

Dr. ZACHOVAL, ředitel. JUDr. FR. ULRICH, předseda kuratoria“

Depešní adresa:
Kog, Hradec Králové.

V plné úctě

Černý A spol., Hradec Králové.=
Telefon 150.

a passivy

n...— m
>

Depešní adresa:
Kog, Hradec Králové.

V dokonalé úctě

V. 4 M. Nejedlý, Hradec Králové.



Naučení z ruských poměrů.
Pád carismu.

Ironie! V Rusku církev podřízena
zájmům politickým, aby carismus, dochá
zeje posvěcení a silné podpory, tím více
zmohutněl. Ve všech školách, ve všech
posádkách a úřadech deklamováno o caru
jako o polobohu, aby se loyalita co nejvíce
utvrdila. Zatím však vrchní páu církve
i státu ve vlastní rozsáhlé říši neměl ani
deset čtverečných -metrů, kde by mohl
hlavu složiti s pevnou důvěrou, že nebude
usmrcen. Car všech Rusů, který se měl
pyšniti nejrozsáhlejší mocí, byl bojácný
jako zajíc, ustupoval úzkostlivě tam, kde
měl pokročiti v před s plnou energií.
Představitel absolutismu se representoval
jako skromňoučký zajatec, choulící se do
koutka s nesmělým pohledem před vlastní
kamarilou, aby požíval míru a pokoje
aspoň u svých nejbližších. Ale zbabělost

- bývá často horší nepravostí než přílišná
přísnost. Zbabělec couvající před intrikány
a despoty vydává v šanc práva lidí dob
rých, otřásá důvěrou ve veřejnou sprave
dlivost, zaviňuje zmatky a otvírá bránu
úštěpkům chytřejších jízlivcův. Car si ne
vzal naučení z cuergie šlechetného Sto

oIygmá. Vtobě kdy tady pro formu
nejrůznějším vnějším způsobem stvrzovaly
oddanost k baťiškovi, připravovala se da
lekosáhlá revoluce. Čar prociti ze sna te
prve tehdy důkladně, když zevučjší po
zlátkový nátěr byl zceia setíen hro
madným převratem. Tam, kde se mluvilo
před několika duy tolik uctivě o pravo
slaví a samoděržaví, šlehaly pojednou
nejradikálnější plamenv protipravoslavné
a protidynastické. Car poznával, že byl
obklopen licoměrnými podvodníky, cynic
kými stvůnami, které pochlebovaly -—-a
zakrývaly skutečnost proto, aby mohly
v kalných vodách loviti pro sebc a carovu
režimu se pak vysmáti. Pravoslavní »hor
livci« kopli do vlastní přísahy jako do
smetí, protože absolvovali školu bezcha
rakternosti. Mikuláš se přesvědčil, že
všecky naučené formulky, všecky uměl
kované prostředky jsou plevamni, schází li
jim syté jádro, nedovedou-li přitahovati
svým obsahem. Ovšem i mezi těmi, kteří
toužili po přeměnách důkladných, jsou
lidé ideální, dobří. Ale ti se odsuzují nyní
většinou k mlčení, protože rozkazují cti
žádostiví a bezohlední despotové. Teď se
jedná o to, zdali se stali intrikáni v re
voluční koupeli lepšími, zdali novým jejich

DEP, ADRESSA: ALBIBANKA
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Inssrty počítají ne levně.

Vláda většiny nad menšinou.
Vidíme v ruské revoluci zmatek nad

zmatek, ; když polovici štokholmských
zpráv o situaci ruské zařadíme do galerie
domněnek a lží. Jest předně nade vší
pochybnost patrno, že strůjcové převratu
nebyli srozumění s většinou národa a že

výše dříve, než se jakž takž smluvili
o dalším postupu, © positivních cílech
revoluce. Obojí jest hříchem neodpustitel
ným; prozrazuje se tak, že menšina hle
děla znásiluiti většinu a vnucovati jí
svou vůli dříve, než bylo sezuáno, jak si
vlastně národy ruské říše představnjí u
spořádádí věcí politických, sociálních a
kulturních. Tisíce ruských obcí severních
se musilo podříditi proto, že tak rozkazo
vala část obyvatelstva petrohradského a
kronštatského, opírající se o zrádné voj
sko, střední části vehnány do náruče ra
dikalismu, že se tak poroučelo z Moskvy,
v oblasti černomořské diktovala Oděsa
atd. Převážné většině ruského lidu za re
voluce diktovalo organisované radikální
dě!nictvo, které tvoří sotva desátý dil rus
kého občavstva. PWéporou byli bezgra
mnotní vojíni, kteří ani jasně nemohli vě
děti, jaký positivní cíl mají na wysli je
jich chytřejší velitelé, Jeuoin polnice ra
dikálních fantastů mohly do světa vytru
bovati, že Rusko se nyní stine učitelem
světa, největším osvoboditelem, dárcem
netušeného blaha. Tak volali lidé, kteří
jinak na zázraky naprosto nevěří. T4k
psali žurnalisté, kteří přece vědí, že osví
cenější repub'ikáni ve Francii a Portu
galsku posud jsou daleko od cíle, jejž si
před lety vytkli. A což Mexiko, Čína a
jiné moderní republiky? Krutý hoj stran
proti stranám, rvačka na rvačku a štěstí
se ztrácí v mlhách nejistotv a v kouři
vystupujícím ze sopečné půdy. A to už
jsou tam poměry ustálenější!

Co to znamená, osnuje-li se revoluce
bez důkladného seznání vůle a přání
nejširších vrstev lidu? Jak posouditi strůj
ce krvavých domácích zápasů, kteří ještě
nevědí, kam se skloní vůle obrovské vět
šiny a jak tato většina naloží s menšinou?
Proč do nebe vychvalovati ty, kteří pře
dem vědí, že udržení revolučního režimu
vyžaduje krvavého despotisun?.K toru
všemu měli ruští osnovatelé revoluce tolik
odstrašujících příkladů z veliké revoluce

fraucouzské, z portugalské, čínské i —
z ruské za války s Japonskem. Co se ca
rismu vytýkalo velice příkře, toho se chá
pají revolucionáři sami. Povraždili tisíce
Jinak smýšlejících, vězní osoby nevinné,
vyhrožují zastřelením a Sibiří, ustanovují
přísně tresty na vojenskou deserci, vys
sávají lid velikými daněmi atd.

Positivní reforma.

Významnější však jest, jak si nevě.
domý anebo příliš radikální lid předsta
vuje dobu novou. V Petrciradě dělníci
ve zbrojovkách právě za války si vyžádali
6 hodinovou dobu pracovní a daleko
větší platv. Což kdyby stejné požadavky
vyhlásili rolníci? V socialisuccém Fiusku
v době, kdy je přede žněmi, všichni ze
měděiští dělníci zahájili stávku, žádajíce
zvýšení mzdv o 100 procent. Bědadělníku
který by se chopil práce. Ani krávy ne
siněly dělnice dojiti. Co na tom, že hlad
jest přede dveřmi a vítězství revoluce vy
žaduje dosud námahu? V Petrohradě a
narchisté se zmocnili obchodních mistno
stí a tiskárny republikánského listu »Rus
kaja Volja.« Atentáty nejdivějších radi
kálů proti uchvatitelům moci néjsou žád

těty- proti dopravním drahám, mostům a
uměleckým památkám. Obrovský počet
vojenských sběhů. drancuje své krajany.
Statkáři prodávají své nemovitosti za babku
a prchají před násilnostmi nevzdělaných
mužíků. Jednotlivá i menší města prohla
šují se za samostatné republiky. Což na
tom, že takové zjevy doprovází krveprolití ?
Když svoboda — tedy svoboda i pro lidi,
jichž duševní obzor jest krtčí. Ve vrchním
režimu se střídají rychle jak osoby tak
směry. Největším úžasem sama čtyřdohoda
jistě byla uapiněna, když slyšela, že právě
za těžkého boje sami prostí vojácisi volí
nové důstojníky. To znamená rozklad
každé armády - a proto také pospíchaly
chytřejší uotability se zákazy. To jest
právě významné, že rezhodující silou
v Rusku nestávají se vlivy širokých mas
lidových, nýbrž jedvotlivých mužů. Proto
nyní hymny na ruskou revoluční svobodu
umlkají 4 sami socialisté oznamují, že se
připravují na diktaturu. Hosudarstvený
sovět a svatý synod byly bezmocné, děl
nicko-vojenské rady umlklv, v politických
stranách život vymíral. Jest zcela zřejino,
že masy prostého lidu ruského ani ne
chtějí samy říditi svůj osud a vzíti na
sebe politickou zodpovědnost. Vždyťsotva

*



17 procent občanstva náleží k politický

organisacím, Tak vyhlíží rubŘěch ným

které byly„Přohlašovány za osvícené spasitele člověčenstva vůbec. Ale tohle všecko
mohli a měli spiklenci předvídati.Většina
by ráda měla mír, ale bojíse útoků čtyř
dohody a hlavně Japohéka, protože celá
republika závisí na milosti a nemilosti
mocností jiných.

Poslední zprávy ozuamovaly, že duma
a sovět jsou zrušeny. Hned zase docházejí
zvěsti o proklamaci neodvislé Sibiře, o
sjezdu Kozáků, o zavedení tiskové censury,
válečném právu ve městech, o zadržení
delegátů chtějících do Štokholmu, o cen
suře zahraničních styků atd. Zkrátka sami
republikáni vidí, že jest potřebí spoutati
zvůli dle způsobu »imperialistického«.

Potrvají-li dosavadní západoevropské
radikální záchvaty, duše nechápavých
mužíků se zmrzačí a zdivočí. Má-li se tato
duše opravdu svérázně uplatniti i nyní,
jest potřebí v ní oživiti, očistiti a zušlech
titi staré duchovní tradice. Mužík olou
pený o křesťanský názor světový nikdy
se nevpraví do nových poměrů s vroucím
zápalem a ztěžka porozumí povinnostem,
jež mu ukládá doba nová.

Volné listy.
Programová řeč hraběte Clama-Mar

tinice. Političtí pozorovatelé, kteří brali
v úvahu spojenectví naší říše s německým
státem sousedním a moc uherskou, tušili
dobře, že Clam-Martinic tužby slovanských
národův odmítne. Zmýlili se toliko ve
způsobu, neboť očekávali, že se tak stane
formou mírnou a opatrnou, kdežto mini
sterský předseda přímo diktoval a velel
jako jenerál na bojišti.

Optimisté k radostnějším nadějím v
ministerského předsedu byli svedení trůn
ní řečí, kterou jakoby ovanul duch jara
rakouských národův a která skládána byla
za působení mocně do Rakouska doléhají
cího světového hesla o rovnoprávnosti a
svobodě národů. Všechny slibné nápovědi
v trůnní řeči vzbuzují soud, že Clam-Mar
tinic u kolébky její nebyl a že tedy máme
činiti s dvěma státnickými projevy od
sebe rozdílnými. Na jedné straně trůnní
řeč, v níž taší myšlenky shodné s potře
bami veliké doby, a po té programová
řeč ministerská, která tlumí a zastírá to,
co prohlásil císař svým národům. Vedle
programových nejasností, které řečiClam
Martinicově po zásluze jsou vyčítány, vy
zírá z ní jedna jasná určitost, totiž zásad
ní negace požadavků, jak je vyslovili
v parlameutě slovanští poslanci.

Po všech slavnostních prohlášeních,
která postupem doby zejména vůči če
skému národu činíval císař František
Josef I. a po všech programových řečech
rakouských ministerských předsedův od
počátku naší ústavnosti jest pozoruhodno,
že Clam-Martinic proti federalistickým
tužbám vyslovil se tak diktátorsky, jakoby
mluvil v dobách, kdy absolutní moc vlád
ní byla všechno a kdy práva národů ne
znamenala uic. Zdá se, jako by minister
ský předseda dobře uepoznával situace,
jak ji potlačením oktrojů napověděl mi
nistr hrabě Czernin, a jako by sobě ne
uvědomoval, že vzhledem k zahraničním
skutečnostem musil by své strohé hledi
sko uzpůsobiti i nejzarputilejší německý
centralista.

Připustíme-li však, že s ohledem na
Uhry a na německého spojence jinak mlu
viti nemohl, pak jsme toho skromného
mínění, že v zájmu svého jména a kon
servativní české šlechty měl tento málo
závidění hodný úkol postoupiti některému
Němci. To jest naše logika, která ovšem
tady liší se od logiky státnické. V po
chybnostech svých nemůžeme — pravda —
vniknouti ke skrytým příčinám a tajům,
jimiž řídí se kormidelníci říše, ale nic
méně pozorujeme činy, směr a ducha ně
meckých záluskův, a pak mohli bychom
Hci, že Clam-Martinic pohybuje se na té
cestě, která byla rozmyslně vytýčena a
jejíž cílem jest, obroditi Rakousko a dáti

mu jednotu němčinou a sesílenou mocí
národa, kterému musili Slované ustupo
vati již před válkou.

Pokud při Clam Martinicovi proti de
mokratické vlně brány jsou v rozpočet
i zřetelestavovské, nemíníme rozhodovati,
ale to aspoň bije v oči, že trůnní řeč de
mokratismu dala uáležité místo, kdežto
řeč ministerského předsedy o této světové
veličině nezmínila se ani slovíčkem. Tak
to již bývá, nejosuduější čhyby vrchními
desíti tisíci páchány bývají tím, že se
vždycky zavírají oči před mohutnými no
vými myšlenkami, které nedají se spro
voditi se světa a které konečuě berou bo
lestnou pomstu za to, že jim v čas nebylo
nebo nechtělo býti rozuměno. Po stránce
politické Clam-Martinic a Němci v naší
říši nechtějí pochopiti vnitřní povahy stá
tu, který se skládá z národů, hlásících se
k nezadatelným svým právům. Kdyby
vládci bývali dbali lidových potřeb, ne
bylo by bývalo krvavé francouzské revo
luce, nevěděli bychom dnes o převratu
ruském a nezakoušeli bychom nyní vnitř
ních rakouských svárů uárodnostních.
Dobře se v tyto poměry odnášejí slova

sociálních demokratů, který v parlamentě
řekl: »Kdyby Rakousko, má-li zachovati
svou existenci, bylo přeměněno v to, co
jest tak jednoduché, totiž v národnostní
spolkový stát, bylo by se uám ve válce
dařilo jinak, a pochybuji, že by k válce
vůbec bylo došlo.« Nehledíce k podstatě
věci, která jest tak nepochybna; tvrdíme,
že odmítnutí ministerského předsedy jest
oslabeno již tím, že s ním nesouhlasí sa
mi prozíraví politikové němečtí. Tak dr.
Redlich prohlásil, že o požadavku českém
lze vážně hovořiti, a uvedený právě dr.
Renner promluvil v ten rozum, že v če
ském státoprávním projevu jest přijatelný
požadavek na změnu ústavy. Mají-li, jak
děl týž poslanec, Němci v sousední říši,
ač mluví jedním jazykem, spolkovou ústa

ní říše rakouská.

Pravda a zdání. Ministerský předseda
řekl: nZvláštní osidlovací poměry, za kte
rých národní kmeny a zlomky národů
bydlí v tomto nejvnitřejším jádře v Evro
pě, přispěly k utvoření našeho státu, a.
dějiny podaly v této válce za nejvážněj
ších podmínek důkaz o správnosti jeho
utvoření. To jest skutečnost, která se ne
smí přehlížeti, chceli se reálně politicky
mysliti o vývojových možnostech a těmto
národům, kteří v státě tomto nabyli 0
chrany a zabezpečení své národní existen
ce, ukládá, aby se zřekli úhrnu národního
sebeuplatňování.«

S dovolením, mezi těmi národními
kmeny a zlomky národů bylo také krá
lovství České, jež zvolilo si za krále Fer
dinanda r. 1526 zcela svobodně a dobro
volně. Země slovanské sestoupily se v je
deu stát s ostatními za předpokladů, že
bude jejich práv a zvláštnosti šetřeno a
že nebude nad nimi národa privilegova
ného, jenž sobecké zájmy zastírá potře
bami vlastními.

»Místo oněch programů, které jsou
v rozporu s potřebami celku ...« Těmito
slovy hr. Clam-Martinic doplňoval svůj
výklad o nepřijatelnosti slovanských po
žadavků. Po našem mínění, které zajisté
shoduje se s úvahami reálních politiků.
jichž se ministerský předseda dovolával,
členitý celek, jakým jest naše říše, může
prospívati jen tehdy, jsou-li dány základy
rozvoje jeho částí, a žezákladní podmíu
kou spokojenosti rakouských národů jest
rovnoprávnost a spravedlnost ke všem,
jest politická pravda, kterou ještě dnes
dokarovati, znamenalo by do lesa nositi

dříví. A právě na tuto rovnoprávnostClam-Martinic" chtěl sáhnouti oktrojem
státní němčiny, jakož vůbec složením, pů
sobností a duchem své vlády směřoval
k tomu, aby 'nespravedlivá nadřízenost
jedné národnosti byla upevněna a posílena.

»Rakousko jako staroslavný, hrdý,
pevný a věčný hrad svých národů.« Ba
právé, o tento hrad usilovali moudří poli
tikové, jako náš Palacký, a přejeme si ho
všichui, jenže tohoto cíle nemožno domoci
se starými a neosvědčenými metodami,
odsouzénými právě za této války nejedním
prozíravým mužem i v Německu.

sVláda nemohla by tudíž nikdy a nikdy
připustiti, aby na osvědčené základy
byla lehkovážně vložena ruka.« Mohli
bychom ironisovati poukazem, že Clam
Martinic, mluvě o základech říše, sám
nechtě podněcuje vzpomínky na tu dějin
nou pravdu, že základy těmi jsou histo
ricko-politické individuality a mezi těmi
i království České. To jsou základy říše
a nic jiného! Základy však, hr. Martiuicem
myšlené, nejsou zdravé a tím inéně o
svědčené, protože z nich bez ustání
proudí sváry a nespokojenost. Dověděli

ae se již, že silným novým Rakouskeměmci rozumějí německou centralisáci a
vládu ve svých rukou. Ale tyto základy
pro Rakousko se nehodí, jak bezpočtu
krát bylo dokázáno, poněvadž příčí se
mravnímu základu celé říše, ústavnosti
a rovnoprávnosti národů. Osvědčené zá
klady říše jsou ty, o kterých mluvil Ra
lacký r. 1873: »Rakousko jako stát může
v budoucnosti býti jen na základě fede
ralistickém, O rozdrobení jeho, které by
prý nastalo federalismem, nebo o jeho
rozloučení v prvky třeští jen takoví lidé,
kterým záleží pouze na Německu nebo
Maďarii. Jako by federativní říše s uspo
kojeným obyvatelstvem nemohly vyvinouti
větší a trvalejší moc než v násilném spo
jení scentralisované státy s nespokojenými
a od sebe toužícími živly.«

Clam-Martinic mluvil © jednotě státu.
Této jednoty se uedomůže státník, jenž
pomýšlí na oktrojování státní němčiny,
neboť uvědomělí národové Rakouska ne
snesou, aby jim nadiktován byl jeden
vládnoucí jazyk. Uhtíti dnes slovanské
národy v Rakousku podřizovati jednomu
jazyku, jest neživotním principem, neboť
síla státu záleží toliko v pravdě a spra
vedlnosti. Proto je v boji za státní jed
notu představitelkou práva jen taková
národnost, která se zřekla fantomů pano
vačnosti a která v obor státního života
vnáší myšlenku rovnoprávnosti, slavnou
myšlenku křesťanskou: >Co nechceš, aby
ti jini činili, nečiň také jim.<

Různění a spory národnostní jako lichá
otázka jsou odstraněny tam, kde stát plní
požadavky spravedlnosti a kde pojem
státu není abstraktní. Ministerský před
seda sice prohlásil, že programem vlády
jest Rakousko, z kterého pohodlného slo
va kárán byl i listy německými, ale pro
tože sám nynější ústavy neuznává, jelikož
o budoucí ústavě nedovede nic pověděti
a protože slovanské požadavky zamítl,
udělal ze svého Rakouska rovněž dů
kladný pojem abstraktní, který může na
byti věcného obsahu teprve tehdy, až ne
německým národům ve všem všudy rov
nou měrou bude měřeno jako národu ně

meckému. .

Pichegru. Zdatný tento jenerál fran
couzské revoluce narodil se r.1761 v Ár
bois. Pro chudobu rodičů ujali se ho míst
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ní Františkáni a poslali ho do své koleje
v Brienne, kde oddal se filosofii a mate
matice a kdež některou dobu později
přednášel žákovi brieunské vojenské ško
ly, Napoleonovi. Záhy však vzdal se před
nášek a uchvácen vojenským revolučním
proudem, péro vyměnil za šavli. Byl při
dělen k dělostřelcům, kdež brzy jmenován
byl poddůstojníkem. Po té vlastními zá
sluhami rychle postupoval, až roku 1793
v říjnu stal se velitelem rýnské armády,
s kterou denně nepřítele napadal, unavo
val a seslaboval tak, že dodělal se cíle,
který mu byl uložen. Roku 1794 byl u
stanoven vůdcem armády severní, která
počtem 150000 mužů stála na hranicích
belgických. Zásluhou jeho se stalo, že
dobyto bylo tří pevností: Coude, Valen
ciennes a Ouesuoi. Když k rakouskému
vojsku přibyl císař František, obě armády
popadly se znova a po krutých bojích
Francouzi musili ustoupiti přes Oisu a
vzdáti se tábora Landreci, kdež zůstavili
jen četnou posádku. Pichegru, kterého po
rážka hnětla, některou dobu sobě odpoči

útokem, který však se nezdařil a jehož
účinem bylo, že posádka v Landreci mu
sila se vzdáti, M

Houževnatý Pichegru však mínil, že
není tak poražen, aby nemohl podjati se
nových podniků. Usmyslil si tedy pláu,
aby armáda severní a ardennská císařské
voje na bocích obemkly a tak zahrozily
přerušením spojovacích cest, po čemž od
půrci bude buď co nejrychleji ustoupiti
nebo dáti se obklíčit. Záměry francouz
ského jenerála se zdařily známou bitvou
u Fleurus, po níž císařští ustoupili k Ma
strichtu.

Pichegru přibrav posily, po bitvě u
Fleurus upjal svoji pozornost na vojsko
holandské, stojící pod dědičným princem
Oránžským, a na armádu anglickou, které
velel vévoda z Yorku. Pichegru rychlými
pochody pospíšil za vévodou a porazil ho
tak, že Angličané a spojení s nimi Hano
verané inusili co uejspěšněji ustupovati.

Po vítězstvích Pichegruových Fran
couzi zahrozili již samé námořní anglické
moci. Ve chvílích těžkých obav anglická
diplomacie usilovala o to, aby Holansko
nesmluvilo s Francií míru. Když Holand.
sko nerozhodně váhalo, Pichegru užil zi
my, která mu přes řeky vystavěla mosty,
napadl spojené Holanďany a Angličany,
způsobil jim učkolik bolestných porážek
a dobyl značné kořisti. Po ústupu vojsk
auglických a rakouských holandská ar
máda přešla na stranu francouzskou, a tak
se událo, že Pichegru triumfálně vtáhl do
Nizozemska a v Amsterodamě slavně pro
hlásil, že Fraucouzi přicházejíjako přátelé
a spojeuci. Na konci proklamace pak do
ložil, že Nizozemsko může si změniti a
uzpůsobiti vládní formu po své vůii. V zá
pětí vybuchla v zemi revoluce, jejíž ovoce
Pichegru obratně jal se česati a za krátko
opanoval sedin spojených provincií a ob
sadil všechny pevnosti. Francouzům do
stalo se ohromných potravinových zásob,
a protože ani jedna holaudská loď nedala
se na útěk, vzrostla námořní moc francouz
ská a tím i nebezpečenství pro Auglii.

Když Pichegru zabezpečil úspěchy v
"Holandsku, byl povolán do Paříže, aby
tam přednesl plán pro postup armády

ži právě terori
sté způsobili povstání, aby osvobodili ob

Filiálka v Chrudimi.
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žalované druhy Barrera, Collota d' Herbois
a Billanda. Konvent, maje po ruce osvěd
čeného jenerála, jmenoval ho hned velite
lem národuí gardy, a Pichegru brzo učinil
pořádek tak, že hlavní město ve dvou
dnech bylo zcela upokojeno.

.——

Filosofie dr. A. Uhlíře
© národním vědomí.

II.

Praví-li dr. Uhlíř, že se nyní stává ná
boženství individuálním, nechť označí, jak
se tento prazvláštní pokrok projevuje v
obrodných činech, v práci kladné. My
jsme dosud pozorovali jen tolik, že pod

lachtu individuálního náboženství se utí.
ají i ti, kterým jest každá víra lhostejná

anebo kteří jsou praktickými odpůrci ná
boženství vůbec. Každá lehkomyslnost a
zvůle i čirá apatie dá se omlouvati iudi
viduálními názory náboženskými. Proto
také náboženský individualismus moderní
v národě našem posud ničeho nezaložil,
ničeho nepostavil. Rojily se jenom husté
fráze jako komáří a jepičí hejna. Alei kdo
si opravdově myslil, že individuálním ná
božeustvím lze nahraditi dosavadní davo
vé útvary náboženské, naposledy musil
přiznati, že individuální nábožeuství v šir.
ším slova smyslu vlastně pozbývá skuteč.
ného charakteru náboženského. Takový
iudividualismus není pro svého nositele
autoritou; jest svéráznou vymyšleninou,
která mění svůj tvar a obsah dle nálady,
vzdělání a jiných vlastností vyznavačů.
Takové náboženství nemá moci závazné,
nýbrž naopak se podřizuje samo vůli. oso
bítým cílům a domuěnkám nositelův. In
dividualistéprávě proto nechodilise svý
mi theologickými názory na veřejné fo
rum, aby okamžitě nebyli usvědčení, že
za náboženství prohlašují osobní výmysly,
jejichž obsah i hodnoty jsou zcela různé,
buď mělké uebo hlubší dle náhodné šíře
duševního obzoru a hloubky citu. Jestliže
úsilí náboženského individualismu se pro
jevuje výhradně ve fanatické kritice vě
rouk positivních, pak ovšem taký indi
vidualismus vykonal práce velmi -- velini
mnoho.

Jisto tedy jest, že ani světská filoso
fie ani ethika ani náboženská individualita
není schopna určiti společnou jasnou směr
nici národnímu hnutí. Vždyťjiž sám pojem
těchto tří ideí jest buď velice tápavý, ne
jasný, nebo vede k velikému tříštění tam,
kde se začne opravdu s praksí na základě
některých theorií a definicí.

Chyby základního rozpočtu působí u
nás jako lučavka jak na proudy davové
tak na život jednotlivců. Rozdílnost ná
zorů životních vrhá své matné stíny na
snahy kulturní, sociální a politické. Proto
tolik táborů vzájemně se potírajících a ná
rodní těleso seslabujících. Veliký počet de
magogů a docela národních zrádců těžil
plnou hrstí pro sebe z idey uárodnostní.
Myoho sociologů změnilo svou taktiku
k vůli bruotnému prospěchu. Kulturní
pracovníci zaprodávají své pero, štětec i
dláto tomu, kdo více nabídne. Demokra
tičtí a radikální harcovníci spekulují na
výnosné sňatky i s dívkami smýšlení kou
servativního. Noviny se hemží takovými
iuserty, které vedou k demoralisaci a jež
zřejmě podporují kupčení ideami. Při vol
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bách slaví orgie prohnanost, podvody, ne
příčetná nenávist a úplatky, při čemž i
deály zastírají si tvář smuteční rouškou.
V divadelních dvoranách a biografech kla
sická dila dramatická jsou zatlačována fri
volnímt fraškami i proti vůli výkonných
sil. Lichva jest hlavním úsilím těch, kteří
svým postavením v národě jsou povoláni
k provádění sociální rovnováhy. Jmem
Palackého, Husa, Komenského, Havlíčka
atd. zneužívají výrobci mýdla, černidla a
jiného zboží k většímu výnosu svých dí
len. Marnotratnictví na účet národního
celku hrozivě vzrůstá, venerické nemoci
se množí, zločinnost mládeže stoupá. To
jsou zjevy, které přece s hrůzou konsta
tují a ostře odsuzují samy ty listy, ma
nichž není ani stínu klerikálního. Tedy
ta moderní láska k uárodu nejeví se od
povědnější a významnější než láska k Bo
hu. Jestliže svazky rodinné se trhají na
úkor výchovy dorostu zcela lehkovážně,
ze sobecké nálady, pak to rozhodně ne
prospívá síle národa, který se přece sklá
da z rodin, jež mají býti spořádané a o
chotné k sebezáporu v zájmu celku.

Nuže —jsou tu již pevné předpoklady,
jsou tu již žulové základy, na nichž by se
mohla budova národního bytí stále smě
leji týčiti výš a výše bez ohledu na
positivní náboženství a ua příkazy Zje
vení? Vidíme přece, že rakovina rozežírá
tělo národa tím více, čím kde rychleji se
ujímají názory o podružnosti náboženství.
Pyšná velkoměsta, nechtějí-lí zhynouti
vlastní faktickou dekadencí, jsou nucena
se omlazovati lidmi z venkova,prostými
věřícími občany, kteří osvědčují životní
sílu větší než dekadentní mladíci inteli
geutní. Zkrátka idea náboženská za tako
vých okolností nesmí se prohlašovati za
věc podřízenou; na druhé straně ideu ná
rodnostní nelze zváti absolutní vládkyní
rozhodně dříve, pokud nebude dostatečně
ujasněna. Ale i když budou přijaty for
mule společné, musí se říditi otázka ná
rodní neodvolatelnými příkazy, kterých si
lidstvo nedalo samo a jež tedy dle okam
žitého rozinaru rušíti anebo měniti nesmí
národ žádný. Jinak by úpadek jen pokra
čoval. Usilí šlechetných snah národnost
ních jest obsaženo v těchto uadzemských
příkazech, které řídí netoliko vnější úko.
ny, nýbrž směr samých myšlenek a tužeb.
Jestliže někdo chce nyní na rninách my
šlenky náboženské budovati skvělý palác
národní, odbývá duše hladové trochou la
cíiného vonného dýmu, protože základní
plán této stavby jest příliš neurčitý. Jest
věru na pováženou, jestliže zanícené ji
nochy řečník sytí frázemi, které nemajíce
živného obsahu, vedly a vedou dosud
hlavně k neploduému kriticismu, k indi
viduálnímu zpohodlnění a — skepticismu,

Naprostou nepravdou jest, že v ději
nách se ukázala myšlenka náboženská tím
slabší, čím silnější byla národnostní. Pa
trno, že dr. Uhlíř má trochu lépe dějinný
význam husitův a Jednoty bratrské pro
studovati. Zato však historie až příliš jas
ně učí, že odumírá vlastenecký cit všude
tam, kde přestává čerpati živnou mízu z
z náboženství. Vždyť vzdělaní a velice
pyšní národové právě přestupováním De
satera buď vymizeli anebo zabředli ve sta
leté ujařmení.

Není pravdou, že skaždá církev vede
k absolutismu, k poddanství národů, kdež
to moderní národ k demokracii«. Zvláště
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trany české« konal dne rg. června t. r.
vou obvyklou schůzi za předsednictví ú
adujícího místopředsedy prof. dr. Korda
e. Předsedající podal obšírné informace o
innosti »Čes. svazu« a »Národ. výboru«.
řítomní schválili postup těchto osvěděe
ých národních instituci. Se vzhledem ua

válečnou dobu, v níž valná část nejopráv
něnějších mužů-voličů dlí v zákopech,
kasárnách a nemocnicích. projevil výkon
ný výbor soullas s prodloužením posla
neckých mandátů ua dobu nejnutnější.
Výkonný výbor strany sciváli) nové hnutí
katol. mládeže a navrhuje první dny čer
vence t. r. k. sjezdu pracovniků-dele
gátů do Prahy, na kteroužto dobu svolán
bude i širší výkonný výbor strany. Přesný
den bude ještě v časopisech a pozvánkam
oznámen. Konečně projednány byly ještě
některé vniterní záležitosti strany a schů
ze pak skončena.

Svobstíná veda a universitní rektor
theolog. Přílišná ústupnost katolických
kruhů zavinila, že na pražské universitě,
založené a po Bílé hoře obnovené kato
lctvem, volba theologa za rektora byla
několikráte proti historickému právu po
minuta. Nyní konečně stal se rektorem
přece doktor katoiické:o bohostoví, Pro
zíraví volitelé zajisté měli pří tom na
zřeteli uklidnění vnitřních poměrů národ
ních v době tolik kriticizé, kdy přečetná
straua katolického lidu v Čechách také
rozhodně musí spolupracovati na společ
nérmaprospěchu českého národa, má-li náš
politický boj slaviti vítězství. Dnes totiž
už není potřebí se báti neúprosuého ko
manda bývalého diktátora Masaryka, který
pracoval k ujařimcní katolické části ná
roda za pomoci kapitalistických živlů cizo
jazyčných.

Ale liberální »Svaz českoslovanského
studeutstva« přeje si patrně další boj, ať
už národ pod břemenem kulturního boje
sténá dále. Prý fakulta bohoslovecká jest
nevčdecká, svobodně ucbadá. Theologa
prý studenstvo nemůže považovati za
svého rektora.

Tážeme se předem, kdy který rektor
bohoslovecbral akademiků svobodu vol
ného badání, kdy se stavěl proti skutečné
svobodné včdě. Připomínáme. že jsme ná
sobnědokazovalijiž dávno,jak jiní prolesoř:
Uuiversitní pod pláštikemn vědy pašova!i do
ústavu bizarní, neudržitelné domučuky,
z nichž vyzíralo sice hodně záští proti
katolické církvi — ale jimiž věda byla
silně znehodnocena. Sami jstne navrhovali
čestný tribunál odborných znalců, který
by po vyslechnutí strany zákeřně napa
dené rozhodl, zdali tací muži krajně před
pojatí jsou vůbec hodni a schopni před
nášeti na vysokém učení vědu objektivní.
Na tyto návrhy následovalo významné
ticho právě těch, kteří předstírali úzkost
livou bázeň o vědu. Lr. Svítil posvítil
důkladně, s jakou vědeckou výzbrojí při
cházejí abiturienti La universitu. Kdož
tedy nemají ani chuti k nejpotřebnějšímu
učení, tací jistě tím méně započnou svo
bodně badati, vždyť jim scházejí k volné
mu studiu předpoklady. (Ale vysvědčení
schopnosti chce každý. Proti takovým
parasitům se měla pilná a osvícená část
»Svazu« ohraditi již dávno; a tento druh
studujících také naprosto uemá práva
mluviti o nevědeckosti celé fakulty, celé
té vědy, které aui nerozumí. Jestliže všichni
členové »Svazu« chtěli a chtějí upřímně
se poučiti o jádru různých věrouk, proč

přímo hříšně zanedbávali přednášky theoogické samých liberálních profesorů?
Nechť pánové uváží, zdali byly v přís

uém smyslu slova skutečnou vědou před
nášené hypothésy filosofické, jichž jádro
a tendence se měnily každý druhý rok.
Také nijak pánové se nerozčilovali tí,
že vyznavači monismu měli na filosofické
fakultě sólo, kdežto kathedry pro dualis
mus stávaly se sirotky, tak že výuka byla
silně jednostranná. A monismus přecenení
exaktní vědou. Celá dlouhá řada členů
fakulty theologické zasloužila se o českou

vědu i profánní tolik, že i zahraniční
učenci-laikové vzdávají těmto pracovníkům
zaslouženou čest. Když evangelíci žádali
o zřízení vlastní fakulty v Praze, pokro
kové studeutstvo neprotestovalo, ale právo
konfesní většiny jest potíráno. Katolické

svou vavřínů, ale český učenec nesmi se
u nás státi rektorem, nosí-Ji kolárex, jako
by při svobodě uejkřiklavějších fantasmat
jen ušlechtilý katolický názor světový
bvlo nutno utlačovati. Jestliže se protestu
jící těší akademické svobodě, nechť si při
pomenou, že za ni mají děkovati právě
katolickému středověku, který universitá
ny obmvslil velikými výsadami.

Zdí se, že protest jest chytře nalíčenou
provckací, aby česká strana křesťansko
sociální byla drážděním vybuzena z ny
vější politické jednotv národa. Ale i při
těchto neblahých zjévech vyzýváme na
šince důrazně: Nedejte se vyprovokovati
k tříštění národní jedvoty!
i v čase kritickém!

Z českém lidu jsne a s ním cítíme.
Jistě není potřebí. aby tuto větn katoličtí
kněží do cmirzení opakovali. Skutky mlu
vily dostatečně již před semknutím Ce
ského svazu a jeho památného osvědčení.
Našinci jak v Čechách tak na Moravě
usilovali již na počátku války o sjedno
ceií stran národních, nkládajíce si značný
sebezápor. Velice rázně státoprávní pro
hlášení o autanomii českého lidu nronesl
dr. Hrubau již před zasedáním říšské rady.
Katolické časopisectvo přineslo sla po
chvalných článků o parlamentním osvěd
čení; političtí, zodpovědní mluvčí českého
katolictva ve jménu svých stoupenců (a
tedv i kněží) projevili s osvědčením sou
hlas. Hájili jsme české svorné stanovisko
proti »Reichspostne atd. Čeští kněží nadto
tu ve skupinách tam zas jednotlivě pro
jevovali nadšený zápal pro akce Českého
svazu. — Tu však pojednou přichází do
pNárodních listů« nejmenovaný kněz-spi
sovatel, <terý praví, že v projevech vla
steneckýci české učitelstvo a kněžstvo zů
stávají nápadně pozadu. Jest však naopak
jisto, že sám kazatel se opozdil až nápadně
v seznání siluace a že raději mluví do
větru, než by si zjednal jasno ve věci tak
důležité. Nepravdu pronesenou o stavu
učitelském dokumentárně vyvrátilo v »Nár.
hstech« učitelstvo samo. A že pisatel
ubližuje kněžstvu ještě více, dokazují čer
stvé zkušenosti. Prý těch několik kněž.
ských jmen, podepsaných pod nároky
vlastního národa, lze spočítati na prstech
jediné ruky! Nepravdu tak odvážnou
může pronésti jenom čtenář jednoho časo
pisu, který si myslí, že všecky projevy
nutno uveřejniti tamtéž. To by musil tmít
pisatel na jedné ruce tolik prstů, kolik
má ježek ostnů, kdyby chtěl spočítati i
jména kněží zvlášť podepsaných. Při tom
se odvažuje mluvitt pisatel o haubě a
ostudě, káže docela: »Zapře li kněz národ,
zapírá Boha«... Věru nelze se dosti diviti
takové odvaze! Tážeme se: jest nějakým
zvláštním hrdinstvím anebo neomylným
průkazem vlasteneckým podepsání sou
hlasu s osvědčením ve chvílích nynějších?
Zádal o to zodpovědný národní tribunál
jako o naléhavou povinnost všecky stavy
a české notability? K tomu jest nyní po
třebí takové chrabrosti jako k podepsání
pohledky. Potřebují papírového a hodně
pohodlného vlastenčení kněží, kteří prošli
obtížnou zkouškou ve smíšených územích
a kteří dali plno peněz na národní pod
niky? Běhal snad kde jaký evangelický
farář skládat svůj vlastenecký hold do
žurnálů liberálních zvláště? Již projev
Paulyho a Kroiherův za kněžstvo kato
lické byl dosti výmluvný. A počínání
kněží poslanců (i pokud se zvlášť uepode
psali) jest vysvětlením markautním. Pa
pírového njišťování potřebují nejvíce tak
zv. Čeští židé; ti se aspoň zhostí své ná
rodní povinnosti hladce. Výtky pisatelovy
jsou zrovna tak oprávněné, jako kdyby
chtěl někdo kárati některého kněze-spiso
vatele, proč nepřillašoval. dodatečně pod

ps k prohlášení českých. spisovatelů,

nebylo. Národnostní cit českých nněží by
nestál ani za borovou šišku, kdyby laciné
podpisy měly býti nejvážnějším důkazern.

Pouť betosloven českoslovanských
na Velehradě. Pondělí 30 července: O6.
hodině odpoledne sejití u +Cyrilxy«. Prů
voa do chrámu Páuč, Uvítání poutiíků
áp. P. Permčkou 1 sv. požehnání. (0)7.
hod. společná večeře a rekreace, při viž
bohoslovci zpívají. O 9. hodině společná
večerní modliibi v kostele. Úterý 3r, čer
vence: O 6. hod. ranní mod?tba, slavná
mše sv., 8pol. sv, přijímání. O 7 hod. spo
leč. snídaní a o 8. h. prohlídka musea, pa
mátností a vykopávek vělehr. z4 iask. do
provodu univ. prof, vdp. Dra I. Nevěřila.
O ro. h. slavnostní kázání J. M. nejdůst.
p. Opata M. Zavorala. O 1r. hod. pontifi
vámí mše sv. O 12. hod. spo!. oběd a
krátká rekreace se zpěvy a hudeb. čísly,
O půl 2. hodině slavné nešpory, krátká
promluva udp. probošta Dra A C. Stojana
„na rozloučenonc, 2Te I) cunta, slavné sv.

intr, © Noclehy
obstarává poutní kancelář. "Tiuntéž vy
zvednou se vstupenky do. jídejuv, 0
právňující na večeři (30.) a oběd :31.) (ce
na za vše O K). Chléb račte si moutníci
dovézti. Dob: příjezdů a odiezdu vlaků
z Uhňer. Hradiště označena bude v jídelně.
Přihlášky o své účasti na pouti ráčic do
1. července adresovati na >Literár. iednolu
bohoslovců« v Olomouci -- A od I. Čer
vence na P, Frant. Slavíka, Ruclavice, pp.
Záhlinice.

Církevní věstník.
Osobní. Nejdo biskup Dr. Josef Dou

brava dne 20. t. m. ráno odejel se svým
sekretářem vdp. dr. Cikulzou k vojínůru
na ruské frontě. Vrátí se do středy příští
ho týcne. Bůh posiluj na nové apuštai
ské cestě:

Instaiace v Konstátě. U přiležitosti
zdejší dne 24. t. iu. poutní slavnosti a vi
kariátní visitace instaloval na naši faru
vsdp. vikář a bisk. notář Fr. Totmíček do.
rychnovského %Xap'lanaJos. Vosyku. Pří
paduon promluvu měl vsdp. konsist, rada

Instalovaný kněz již za krátéhu svého
pobytn v této kolátuře získal si slechetuou
a skrovmou svou novahou obecnou důvěr:
a láskn věřících, —-*bvio také patrno a
přehojné účasti jidu při instalaci. Pro
stranný chrán by! koláturníky přeplněn.
Přejeme novému pant faráři hojnost Bo
žího požehnání, .

Preseutace. Do Činčvsí presentován
od jel:o Veličenstva za faráře vdp. Otakar
Richter, bisk. notář a farář v Morašicích
u Chrudimě. Gratulujeme srdečně knězi
vysoce zasloužilému, který jak v Pusté
Kamenici tak v Morašicích byl svěřenému
stádci pravým otcem.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

Zprávymístní a zkraje.
Východočeský Ustav pro péči o inva

Jidy v Hradci Králové svolal na pátek 29.
t m. 0 10. hod. do zasedací síně okresního
zastupitelstva královéhradeckého poradu
důvěrníků invalidní péče soverovýchodo
české. Nu programu jest mimo jiné refe
rát tajemníka Dra Wiškovského o dosa
vadních zkušenostech o invalidní akoi na
českém severovýchodě a referát insp. Dra
Doubravského o výsledcích sprostředko
vání práce. Zástupci pražekých a litomě
řických ústředen dostaví se na důležitou
tuto schůzi zcela určitě. U příležitosti této
bude účastníkům odpoledne poskytnuta
možnost prohlédnouti si téměř dohotovené
zařízení orthopedického ústavu pro invalidy



kde pro humánní tento institut upraveno
přízemí s rozsáhlými sály, v nicbž umí
stěny místnost masáže, orthopedická tělo
ovična u medikomechanický sál, místnost
elektrisační, místnost pro léčbu horkým
vzduchem, sádrovna atd. V prvním po
echodí nalézají se místnosti kancelářské
operační sál, ordinační pokoj lékaře, lož
nice a dílny. Veškeré lékařské stroje, pří
stroje u nástroje byly již dodány a jsou
povětšině již instalovány, takže v nejbližší
době již moderní erthopedický ústav tento,
pořízený především obětavostí severový
chodočeského průmyslu, který společně s
královéhradeckou samosprávou obnosem
celých téměř 200.000 K jej zajistil, vejde
v život.

Ranné brambory. V základě $ 7. ol
sařského nařízení ze dne 20. dubna 1854,
ř' z. č. 96, nařizuje c. k. okres. hejtmanství
toto: $ 1. Dobývati ranné brambory sklizně
1917 před 8. červencem 1917 se zakazuje.
S 2. Ranné brambory zdejšího původu ne
smějí se před 8. červencem 1917 vůbeo u
váděti do obchodn, zmíněným dnem pak
počínaje jen prostřednictvím válečného o
bilního ústavu, odbočky v Praze. $ 3. Ti,
kdož by toho nešetřili, budou trestání po
kutami od 2 až do 200 K neb vězením od
6 hodin až do 14 dnů.

Zvýšení cen elektrieké energie. Na
základě usnesení městského zastupitelstva
ze dne 22. června t. r. zvyšují se dočasně
základní ceny elektrické energie počínaje
dnem 1. července t. r. jak následuje: Nor
mální tarif světelný místo 70 h/1 kwh
na 80 h / 1 kwh. Normální tarif motorieký
místo 28 h/1 kwh na 34h /1 kwh. Ceny
základní 8 příslušnými slevami. Dvojí ta
rif místo 80/20 h /1 kwhna 90/25 h/1 kwh.
Energie na topení a vaření 16 h/ 1 kwh
na 20 h /1 kwh. — Paučální žárovky ze
190—3 K měsíčně na 250—350—450 K
měsíčně. Veškerým tarifům, kterým byly
dříve poskytnuty výbody sestupné ceny
při zvýšení konsumu, výhody tyto byly
zčásti ponechány, a jsou vyloženy k na
hlédnutí v úředních hodinách v účtárně
elektrických podniků. Purkmistrovský úřad
v Hradci Králové.

Zbytečná drahota. Jestliže se žádá za
vajíčko 48 hal., jest to rozhodně cena pře
mrštěná. Ale na údiv kupujícího se odpoví,
že židovští uprohlíci nabízejí ceny ještě
vyšší. Třešně měly většinou zůstati v o
krese hlavně pro děti, které nemají do
statek mléka. Ale cizí agenti nechali zde
jen nepatrné zbytky. Prodávají se většinou
pecičky obalené slupkou a to nad cen
maximální. Tři třešničky příjdou za 2 hal.
Zelenina se předražuje až úzko. Jest mož
no, aby to šlo tak dále? Je-li postaráno v
okrese o uprchlíky dobře, snad konečně
se povede lépe i dětem udřených domá
cích matek.

Mírný deštik, trvající s přestávkami
po 7 hodin, svlažil dne 27. t. m. konečně
poněkud vyprahlou půdu na Hradecku.

Seznam cen na týden. trhu v Hradci
Krilové dne 23. června 1917. 1 kg: petr
žele 120—1:50 K, drobné zeleniny 210 až
3-20 K, třešní 240 K, | kopa: cibule 6 až
o K, brukve 560—7 K, celere 6—7 K, L
okurka 160--2-20 K, 1 hlávka kapusty 30

„už 40 hal., I pár podsvinčat 170 kor. až
260 K. — Přívezeno bylo: petržele 220 kr,
drobné zeleniny 19 kg, celere 80 kg, uku
rek 5 kop, kapusty 35, cibule 42, brukve
160 podevinčat 372 kusů.

Slezské Předměstí. Obecní zastupitel.
stvo projevilo ve své schůzi dne 17. června
t. r. konané svůj úplný souhlas se státo
právním prohlášením Svazu českých po
slanců, předneseném při zahájení říšské
rady a očekává, že Český Svaz neochvěj
ně setrvá na cestě za vytknutým oflem.

Solnice. V neděli dne 10. června ve 3
hod. odpol. posvěcena byla krásná socha
sv. Antonína Pad., kterou místní vdp. fa
rář pořídil z milodarů zbožných farníků
jakož i četných jiných dobrodinců. Po pro
mluvě, v níž duchovní správce líčil ctnosti
populárního světce a děkoval všem šle
obetným dárcům, byla socha posvěcena
vdp. bisk. notářem a děkanem na odpoč.
Václavem Ehlem za asistence dp. faráře a

ctih. p. Frant. Pantaleona Majora O. S. B.
z Emaus. Na to vykonány litanie k sv.
Antonínu. Po té ubíral se imposantní prů
vod kolem kostela, zahájený nepřehled
nými řadami něžných družiček. Celá zda
Hilá slavnost zakončena byla sv. požehná
ním. V neděli dne 24. června ve 3 hod.
odpol. posvěcena byla socha Božského Srdce
P. Ježíše, kterou pro farní kostel věnovala
pí. Františka Černá ze Solnice č. 180 v u
pomínku na manžela svého, který při vy
konávání oj. povinnosti podlehl velikým
námahám a v upomínku na jediného syna
Josefa, který padl smrtí hrdinnou na ital
ské frontě. Jestliže účastenství při svěcení
první sochy bylo veliké, bylo při svěcení
druhé sochy daleko větší. Duch. správce
vylíčiv okolnosti, za kterých tato socha u
místěna a vzpomenuv zemřelého p. Anto
nína Cerného a padlého v boji syna Josefa,
promluvil o veliké lásce Bož. Srdce. Ke
konci poděkoval za skvostnou sochu. Po
proslovu, při němž zaslzelo přečetné oko,
posvětil sochu vdp. bisk. notář a děkan
na odp. Václav Ehl za asistence vdp. fa
ráře Pecháčkaze Skuhrova, vlp. Tichého,
kaplana z B. Ujezda a místního p. faráře.
Družička Mařenka Neugebaurova ze Sol
nice prooltěně přednesla příležitostnou bá
seň vsdp. Vladimíra Horncfa z Král. Hrad
ce a položila kytici k nohám sochy; mi
nistrant Frant, Kašpar bezvadně přednesl
báseň od básníka Jana Voborského, místo
předsedy družstva oVlast« z Prahy. Po té
vykonány modlitby a zapěna všemi pří
tomnými píseň k Srdci Páně v čas války.
Na to uspořádán velkolepý průvod do hřbi
tovní kaple, zasvěcené Bož. Srdci Páně,
kdež byly zpívané litanie. Po pobožnosti
vrátil se průvod do farního ohrámu, kde
uděleno sv. požehnání. Sechy dodal so
cbař Josef Rifesser ze sv. Ulricha Gródenu
v Tyrolích, konsoly s příslušenstvím jakož
i postavení soch za dozoru cetih.p. Frant.
Pantaleona Majora O. S. B. z Emaus obsta
ral umělecký ústav Bob. Mudrocha z Prahy,
jimž vzdává se vřelý dík za skvostné pro
vedení a promptaí dodání soch. Solnice
byla svědkyní povznášející manifestace ka
tolického lidu.

>,.*%ýEo"
ÚvěrnídružstvoEliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijímá záznamy

Ba nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a epatří | jiné cenné papíry.U- A

Různézprávy.
Všelicos. V Sohonbrunně holdovalo

17. t. m. Jejímu Veličenstvu ofsařovně Zitě
10.000 katolických dívek za vedení kardi
nála Pitfla a starosty dra. Weieskirchnera.
Na Velehradě koná se 5. července pout
katolického welského spolku a omladiny.
Shromáždění rolnického spolku jest 4 čer
vence odpoledne, omladiny dne 5. července
dopoledne. — Nedělním výbuchem na
Sleinfeldé zničena dvě skladiště prachu a
skladiště ukořistěných nepřátelekých gra
nátů ručních, které se asi vzňaly při veli
kém vedru samy. — Nádraží v Novém
Jičíně na Moravě bude rozšířeno nákladem
76.000 K. — Rumuaský národní deník
»Gazeta 'Transilvanici«, který vycházel v
Brašové 40 let. byl zastaveu, lakže nyní
uherští Rumuni nemají orgánu, který by
tlumočil jejich požadavky politické a kul
turní. — Na kalolické universitě ve švý
carském Frýburku bude zřízena stolice
žurnalistiky a žurnalistický seminář. Kato
lický tiskový spolek švýcarský se usnesl

kancelář, vydávati norý katolický deník
v Bernu u pečovati o to, aby dosavadní
katolické deníky vycházely dvakráte den
ně. A kolik jest všech katolíků švýcar
ských ? Hořkojest při srovnání, jak obrov
ský počet katolíků v Rakousku a zvláště
v Čechách těžce pokulhává za švýcarským
Benjaminem. — Zednáři škotského ritu na
kongresu římském doollili splynutí tohoto

ritu s Velkým Orientem. Sjezdů se súčast
nilí zástupoové Anglie, Ruska, Francie,
Belgie, Portugalska, Srbska,Řecka, Spoje
ných Států, Kanady, Brasilie, Spanělska a
středoamerických republik. Patrno, že zed
náři těší se výsadám všude. Jinak by se
byl úemohl kongres tak širokého rozsahu
uskutečniti. — Němečtí pokrokáři na br
něnské radnici postavili se proti demokra
tisaci volebuího řádu obecního. Dr. Jarolím
výslovně prohlásil, že by tato demokrati
saee těžce poškodila německý ráz Brna a
proto německá pokroková většina s veške
rou rozhodností bude potírati zařízení, jež
by mohlo v budouenosti dopomoci Čechům
na radnici. Tedy lidé, kteří tak sebevědomě
se chlubili svou silou a velikostí, sami se
přiznávají, že své velikášství chtějí dále
udržovati prostředky umělkovunými. »Po
kroke sahá k obraně zpálečnické v době,
kdy jest svět naplněn hesly o rovnopráv
nosti národů. — Do Štokholmu přibyli dne
19. t. m. zástupci České soc. demokracie
Habermann, Němec a dr. Šmeral. — Na
Domažlicku bylo zkázonosné krupobití. —
Proslulý universitní profesor dr. Foerster,
jehož mírové snahy, proniknuté hluboce
katolickým duchem, jsou obeoně známy,
nyní ve Švýcarsku rozvíjí ve spolku s prin
cem Alex. Hohenlohem znovu akci míro
vou, napomínaje své krajany, aby se vzdali
pokusů o nadvládu. Ale svaz německých
spolků v Curychu vydal prohlášení, že
žádného z těch propagátorů nepovažuje za
mluvčího švýcarských Němců a že se proti
jejich názorům ohrazuje. — Dne 19. června
bylo tomu padesát let, kdy v mexickém
Oueretaru byl zločinně usmrcen šlechetný
císař Maxrnilián z rodu Habsburského. Do
brotivý panovník v sopečné té zemi užil
radosti vůbec velice málo a ve chvílích
velice kritických byl opuštěn od Francouzů
i jiných, kteří před odjezdem do Mexika
předstírali nejvřelejší přátelství. — Nově
objeven švédskou výpravou r. 1911 neda
leko jezera, Bangveolského kmen Batvů.
Jsou to míšenci Křováků a kulturnějších
Boutuů. Bydlí v kraji velice bažinatém
na malých ostrůvcích — částečně v o
bydlích poloplovoucích.mnk —

BESÍDKA.
PřeložilJiří Ronovec,

Čínský holič.
Nejvýš originálními zjevy jsou čínští

holiči. Procházejí s celým svým aparátem
městské ulice a zvoní, aby upozornili na
svou přítomnost. Jsou-li nabídnuté služby
přijaty, postaví svůj stánek, svou stolici,
uprostřed ulice a holí právě tak v Číně
jako v Americe, hlavně v Kalifornii, kde
jest mnoho Číňanů usazeno. Evropané i
Američané, kteří jich služeb používají,
ujišťují, že není žádným potěšením jejich
manipulace. Ale třeba prý si na ně zvy
kati. Čínský holič, jenž ve své vlasti ne
žádá odměny ani jednoho haléře,požaduje
v Kalifornii za holení plných 10 Cents,
42 našich haléřů. Při tom však oholí svého
zákazníka nejen pečlivě na tváři, ale vy
trhá mu i uadbytečný vlas v nose. Že po
dobnou péči věnuje i uším, lehce si možno
domysliti. Jémnými houbami vytírá uši
zákazníkovy. A k tomu všemu baví svého
hosta hudbou, tluka malými kladívky na
titěrné nástroje. Ale tato shudba« má se
tříti prach usazený ve sluchovém ústrojí.
Jemnými štětcí a houbami vytahuje se pak
prach z ucha.

Vzácné časopisy.
Ve francouzském časopisu »Mon di.

mauche: vypráví se o pozoruhodných po
kusech, jichž užili někteří nakladatelé, by
opatřili odběratele pro své časopisy. —
Španělský . časopis »Luminaria« nabídl
svým předplatitelům text, který i když
nebyl duchaplný, přece podával svým
čtenářům tu výhodu, že mohl býti čten —
po tmě, což v bezesných nocích bylo dvoj
násobně cenným. Byl tištěn černí, v níž
obsažen byl fosfor. — Ještě chytřejším byl
vydavatel časopisu »Regal guotidiene,jenž:
svůj list tiskl na desce ztěsta. Mohl tedy



aždý přečtený list docela bezpečně snísti.
terá strava byla nezáživnější, zdaž ta du
vní, či materiální, se nepraví. —. Fran

ouzský časopis sLe Bien Etre« přislíbil
šem předplatitelům, kteří by po čtvřicet
et list jeho předpláceli, doživotní rentu a
eště k tomu pohřeb zdarma. Přes tyto
ákavé nabídky nemohl list získati žáduých
ředplatitelů a proto zesnul již v prvém

měsíci sladkým spánkem. — Aby hořký
osud tohoto časopisu asi oplakávati mohl,
vyšel nový časopis, jenž se nazýval >Ka
pesní šátek« a byl tištěn napapíře, jehož
se mohlo užívati jako kapesního šátku. —

asopisy »Courrier des Baigneursa a »La

Najades, které vyšly roku 1850,byly tištěny na nepromokavém papíře, že
čteny býti mohly i v koupeli. Nemohly
se patrně těšiti veliké oblibě u koupajících
se, neboť i ony po krátkém životě zašly. —
A konečně vycházel ve Skandinavii ča
sopis, jenž byl tištěn na tak pevném pa
píře, že z něho mohly býti točeny provazy.
Zajisté časopis velice potřebný pro omrzelé
životem!

Americké dráhy.
Aby mohl býti učiněn jen přibližný

pojem o ohromných poměrech doprav
nictví i v této zemi nemožností, stačí
uvésti několik předválečných čísel, která
zajisté mluviti budou sama. Tak mají
americké dráhy délky 495.000 kilometrů
a z těch jest 28500 kilometrů dvojkolej
ných. Kdyby tato síť drah byla natažena
v jednu trať, obepjala by rovník více než
dvakráte. V provozu bylo 48.357 strojů,
z nich I1.618 pro vlaky osobní, 27.869 pro
vlaky nákladní. Ostatní sloužily k sesta
vování vlaků. Měřímeli délku stroje
1 s tendrem 16 metry, pokryly by tyto
stroje trať z Vídně do Bregenzu. Mimo to
bylo užíváno 1842871 vozů a to 40.710
vozů osobních a I,731.409vozů nákladních,
jejichž délka odpovídá trojnásobnému po
loměru země na rovníku. — Ovšem má
tento rozvoj dopravnictví též své stinné
stránky. Ták roku 1905 byld ne méně než
9700 osob zabito a 86.000 poráuěno, což
činí průměrně denně 26 mrtvých a 438
raněných. Číslo zajisté strašné! A čteme-li,
že tito postižení nejsou převážnou většinou
ani železniční zřízenci, ale hlavně lidé ne
súčastnění, jež postiženi byli nehodou při
přecházení trati na křižovatkách, pak naše
podivení ještě se zvětší. A těmto neštěstím
železničním napomáhá hlavně ta okolnost,
že v Americe, hlavně v hustě obydlených
místech, není žádných závor, nýbrž jeu
výstražná znamení,

Jak Clémenceau vyhrál sázku.
Clémenceau dovedl i ve věcech, jež

vyžadují vážnost a důstojnost, svým hu
morem a vtipem vzbuditi náladu veselou
a usměvavou, Tak odehrála se v době,
kdy byl ještě ministerským předsedou,
následující scéna: Clémenceau zpozoroval

obce X, v němž byla vyslovena žádost,
aby byla zastoupena vláda při svěcení
obecné školy. »Sázím sto sous, že Du
jardin- Beaumetz (státní tajemník, jenž oby
čejně vládu při svěcení zastupoval) bude
ochoten tam jeti«, zašeptal vedle sedícímu
ministru Caillaux-ovi do ucha. — »Deset
franků, že tam nepůjde !« — Na to před
čítal Clémenceau vážným tónem žádost
obce. Odmítl Briand, Barthou a Saerault.
Tu upřel Clémenceau svůj pohled na Du
jardina-Beaumetze a pravil: »Pánové, jest
opravdu důležito, by vláda republiky byla
při této příležitostizastoupena, ti... v této
obci, kteří...« Dujardin-Beaumetz marně
se namákal, by unikl zrakům ministr
presidentovým. Komečně, když na něho
stále pronikavě hleděl, rozhodl se. »My
slíte-i, pane presidente, že tamněkdo jít
musí...c — »Zajisté, milý příteli, pro
kázal byste mi velikou službu.« — »Tedy
dobře«, pravil Dujardin-Beaumetz s po
vzdechem, »budu zastupovati vládu re
publiky.« — Po skončeném zasedání, když
se ministři rozcházeli, bylo slyšeti proni
kavý hlas Clémenceau-ův: +Slyšíte, slyšíte,
Caillauxe, jste mi dlužen ro frauků'«

Z duševní dílny Tolstého.
Jak básnil Tolstoj, vypravuje nám pan

Gemeramo v německých petrohradských
novinách. Tolstoj napsal právě známou
povídku o penězích a předčítal ji sedlá
kům. Líbila se jim velice. Jeden sedlák
byl obzvláště dojat. Lev Nikolajevič obrátil
se k němu se slovy:

»No, Koustautine Nikolajeviči, bylo by
hezké, jestliže bys nám povídku ještě
jednou vypravoval. Učiň mi to potěšení!«

»To mohu, proč pak ne; pamatuji si
ji od slova k slovu.« A nyní vyprávěl
povídku plynně, ale přece ku podivu pří
tomných nebylo to pouhé opakování, neboť
často jeho vypravování s originálem se
nekrylo. Mnozí počali ho přerušovati a
hněvivě opravovati.

»Nelži přece, tak tobylo le
Ale Lev Nikolajevič právě ta pozmě

něná místa sledoval s vejvětším zájniem
a krotil ostatní: aNe tak, ne tak! Nechte
ho vypravovati! Vypravuje tak krásně.«

Tento sedlák byl nejchudším z celé
vsi. Lev Nikolajevič činil si zběžné po
známky a zářil radosti, uslyšel-li ve vy
pravování nové pořekadlo, původní vý
znam nebo přiléhající slovo. Povídka sIvan
hlupáček« byla uveřejuěna ve formě vy
pravování Konstantinova.

»Činím to vždy tak-, pravil Lev Ni
kolajevič. »Koutroluji sebe á učím se od
nich básniti. To jest jediná cesta k tvoření
prostonárodního kusu. Tak vznikla i po
vídka: »Bůh patří na pravdu, ale uezjeví

M tak rychle.« Jest opakováním jednohožáka.«

Vtipný manévr.
O dánském spisovateli: Móllerovi se

pravilo, že má továrnu na romány. Moller
psal pod jménem Louis de Moulin ro
mány, jež udržovaly nesčíslný počet čte
nářů v neustálém napětí a rozechvění.
Ač Móllerovy romány vynášely nakladateli
Jordanovi 30.000 až 40:000 K ročně, přece
spisovatel sám byl velice často v peněži
tých nesnázích. Na počátku měl Měller
asi 35 K týdně, později'když časopis vy
cházel dvakráte týdně, obdržel více. Když
žádal Móller o zálohu roo K, Jordan od
mítl. »Dobře«, pravil Móller zamračeně,
av tom případě Donua Mercedes v nej
bližším čísle zemře.« Donna Mercedes bylo
mladé děvče v jednom románě, jenž právě
vycházel, a Móller dobře věděl, jak Jorda
novi na tom záleží, aby dále žilo. »Co,že
zemře?« tázal se Jordan užasle. — »Áno,
zemře, a proč by měla žíti a býti šťastna,
když druzí musí se zde vc stálých tram
potách plahočitil« — »Nechte ji žíti a
provdejte ji brzo za hraběte«, pravil Jor
dan, -zde jest 100 K.« — »Dobrá«, odpo
věděl Moller a zastrčil peníze do své to
bolky, sv nejbližším týdnu vezme si hra
běte. -—-A tak se stalo k radosti a po
těše nesčíslných čtenářů.

Konee lorda Byrona.
O konci lorda Byrona sděluje Dr. La

bonní v »Pařížském medicinském časo
pise« následující zajímavé podrobnosti: By
ron byl neuvěřitelným pijanem. Jednou
vyzval svého protivníka a podmínky jeho
byly: předně musí celou hodinu plovati
v moři, po druhé ráz na ráz vypíti čtyry
lahve bordeaux, po třetí uechati si vy
platit za báseň od svého nakladatele 20
tisíc marek. Jeden z přátel Byronových
vylíčil, s jakými obavami pohlížel ua By
ronovo vysílení a vyhublost. Aby se u
držel, pil Byron tím více vína a jmeno
vitě svůj zamilovaný nápoj Genévre, ovšem
smíšený s vodou, nazýval »zdrojem všech
inspirací. Byron narážeje na to, pravil
jednou k příteli: »Kdybyste tolik pil co
Já, byly by vaše verše právě tak krásny
jako mé; věřte, to jest ta pravá hyppo
krena.« Byron pil každého večera 600 gra
mů Genévre. Přidáme-li k tomu ještě sluš
né kvantum vína, vypil Byron vskutku
slušnou částku alkoholu. V dubnu 1824
ulehl statečný obránce Řecka, aby více
nevstal. Již přede dvěma měsíci měl ná
val podobný mrtvici. Seděl právě se čle
ny řeckého komité a jinými, když upro

střed rozmluvy zkřivily se tahy jeho o
bličeje, prozrazující veliké bolesti. Naříkal
si okamžitě na slabost nohou: zvedl se,
ale nemohl jíti. Položen na lůžko, vzpa
matoval se brzo, ale přece naříkal si na
zmalátnělost. V následujícím měsíci opa
kovaly se návaly ještě čtyřikráte, ale ne
měly již té příkrosti, mírněny jsouce lé.
kařskými opatřeními. Čtyři dny nato u
jistili lékaři sluhu Byronova, že nehrozí
více žádné nebezpečí a že není třeba vo
lati ještě jednoho lékaře. Věrný sluha líčil
pak další průběh nemoci: »ŠStav mého
pána byl stále horší; Dne 17. února bylo
mu dvakráte puštěno žilou a vždy poté
upadl do bezvědomí. Onoho rána pravil
ke mně dvakráte: »Nemohu spáti, a vy
víte, že již celý týden nemohl jsem spáti.
Vím, že člověk beze spaní jen jistý čas
žíti může a pak musí nevyhnutelně ze
mříti. Jiné možnosti nestává. Chci raději
desetkráte prohnati si kuli hlavou neš ze
mříti. Nebojím se smrti a jsem hotov jíti
jí vstříc.« Přece však nevěřím, že můj pán
věděl,že jeho konec je tak blízký. Ježto
měl horečku, odstranil jsem všecky pistole
a kordy, jež měl v noci vedle sebe polo
ženy. Následujícího dne zdál se býti ne
spokojen s opatřeními lékařů, Prosil jseru,
abych směl zavolati ještě jednoho lékaře
a Byron pravil: »Přiveďte ho, ale pospěšte
si, neboť velice se zlobím, že jsem ho již
dříve nezavolal; vždyť jest jisto, že se moji
lékaři klamou « Ačkoli jsem nevěřilv brzký
konec, zpozoroval jsem přece, že jest stále
slabší a slabší a že se dostavují návaly deli
ra. Po jednom takovém deliriu pravil:
»Počínám věřiti, že stav můj jest vážný a
poněvadž zemru, chci vám uděliti několik
rozkazů, které vyplnite.« Přislíbil jsem a
vyslovil naději v uzdravení. Odpověděl
krátce: »Nikoliv, není možná; musím vám
říci vše, neztrácejte ani okamžik,« Bylo
poledne a lékaři chtěli dáti mu do vína
dávku chininu, ačkoliv po osm dní již ni
čeho nevzal. Vzav chinin počal mluviti,
ale nebylo mu rozuměti až na několik
málo slov. Především přál si spáti. Na
prosbu, by se upokojil, vyronil několik
slz a zdál se usínati. Jeho poslední slova
byla: »Nyní musím spáti.« Pak ležel 26
hodin bez pohnutí, nedávaje se ničím ru
šiti a též bolesti necítě. Pak zemřel.« By
ron ještě dlouho před tím řekl,že léta 1814
a 1824 budou pro něho osudná. Roku 1914
se oženil a brzo uato se dal rozvésti a
roku 1824 zemřel.

Ve prospěch — —
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Dim
v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěhnýnový, se prodá levně. Sluneční strana. Čístý
výnos 5'/,*/,. Lask. dotazy pod zn. »Pro každého«

do administrace t. L.



Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož i tu- i cizozemekých.
Četná uznání zvláštáz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanakého závodu za dobu více

nož třicotiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na teláry.

papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém. výběru obdržíte

v Hradci Král., Adalbertinum.

Skloma!ba E.Škarde, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodůvuchrámová okna. V kaž
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalby figurální,
hotovípravou víašekou mesaiku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. 8 nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

Invalidé
ureu. Celé zsopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuherský, Hradec Kralové.

Paramenta.

Jgnáce V. Neškudla syn
protokolovaná firma)(

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

P. T. vad. dushovenstru |
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Dražební odikt

K návrhu Antonína Hanuše. velkoobchodníka
v Hradci Králové, jako vymáhající strany, konána
bude

dne 17. července 1917
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v sínl č. 5
dle schválených podminek dražba těchto nemovi
tostí:

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka
č. 1053: Role č, kat. 859/10, role č. kat. 859/14 na
Pražském Předměstí. Odhadní cena 2659 K 40 h,
nejnižší podání 1772 K 92 h.

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka
č. 12:1: Role č. k. 859/13 na Pražském Předměstí.
Odhadní cena 23J0 K 10 h, nejnižší podání 1533 K
40 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Poznámka termínu dražebního ve vl. č. 1053

a .211 se nařizuje.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud

knihovní nechť položení dražebního roku pozna
mená.

V podmínky dražební a listiny na nemovito
sti se vztahující (výpis z knih pozemkových, vý
pis hypoteční, katastrový, odhadní protokoly atd.)

Práva, která by nedopouštěla této dražby,

vzhledem k nemovitosti samé již nemohla k plat
nosti přivedena býti.

dou ti, pro něž toho času na nemovitostech práva
nebo břemena zřízena jsou nebo za řízení dražeb
ního zřízena budou, toliko vývěskem u soudu zpra

:
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C, k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.,
dne 15. června 1917.
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Kostelní 1
paramenta

spolkové prapory,
církevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení i ceně nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND,
„dborný závod

v Jabloném nad Orlici.
Hotové zboží zasílá se na ukázku. |

Rozpaěty,nákresy neb ceníky nák
Veledůstsjnému duchovenstvu ©

a slavným patronátním úřadům
dovoluje sí doporučíti

veškeró kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, pacifikály, svícny,
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předméty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotovépředměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko ber

závaznosti koupě.
Vře se posílá posvěcené.

: Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů, madonek, křižků, prstýnku, náramků atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jidelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasít a ciseleur

Praha I.-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přisežný znalec c. k. zemského trestního soudu.

m

mve

unBSBUUNREBEBEUZEBEUBEHNE



Mlasy, které prohlašují našeho císaře
za vladaře opravdově lidového, za šle

- chetného otce svěřených národů, se stále
množí a zesilují. Vždyť skutky mluví zře

proniknouti bystrý zrak Jeho Veličenstva
do všech poměrů obyvatel této říše a
s jakou vyslýchá zvláště tužby drobného
lidu a jeho zástupců. Všude naslouchá
tlukotu srdce věrných poddaných a z bo
katých zkušeností spřádá ušlechtilé plány
ma útěchu trpících, na zlepšení osudu
nešťastníkův.

Nyní dne 2. července z vlastního po
pudu bez naléhání z venčí osvědčil krásně
svou útrpnost s lidmi žalářovanými pro

amnestii. V nejvyšším vlastnoručním listu,
zaslaném ministerskému předsedovi,čteme
tato tklivá slova:

»jest Mojí neochvějnou vůlí konati
povinnosti a práva, svěřená Mi Božskou
Prozřetelností, takovým způsobem, abych
utvořil základny pro zdárný a požehnaný
rozvoj všech Svých národů. Politika ne
návisti a odplaty, jež, živena nejasnými
poměry, rozpoutala světovou válku, bude
pa jejím skončení za všech okolností a
všude musit býti nahražeua politikou
smiřlivosti. Tento duch musí také pře
vládati ve vnitru státu. Jde o to, uspoko
jiti s odvahou a pochopením a ve vzá
jemném vycházení si vstříc národní přání.
V tomto znamení smířlivosti chci s moc
nou pomocí Boží vykonávati svoje vladař
ské povinnosti a chci, vstupuje jako prvý
ma cestu mírné shovívavosti, rozestříti zá
voj zapomenutí nad všemi oněmi polito
vánihodnými politickými zbloudilostmi,
jež udály se před válkou a za války a jež
vedly k trestně-právnímu stihání.«

Po vysvětlení, na koho se amnestie
vztahuje, vznešený mocnář pokračuje:

nZároveň s trestem promíjím neschop
nost podle zákonitých předpisů jakožto
následek odsouzení nastalou dosahovati
určitých práv, postavení a oprávněnosti,
jakož i ztrátu volebního práva a volitel
nosti do veřejných korporací.«

Panovník pak vyslovuje důvěru, že
nyní národové budou svorně řešiti ty
veliké úkoly, které k nám na prahu nové
doby přistupují, aby tak byly zhojeny
válečné rány. Dodává:

»Mám za to, že za obrauu proti po
slední ofensivě na jihozápadní frontě Mého

vojska, dík neoblomnému chování Mých
statečných čackých vojínů šťastně prove
denou, nemohu podle Své povinnosti nej
dobrotivější Prozřetelnosti a Svým náro
dům lépe poděkovati, nežli tímto aktem

Můj nejvroucněji milovaný nejstarší syn,
milostí Boží Mi darovaný, slaví podle jmé.
na svátek svého svatého patrona. Tak
přivádí ruka dítěte, jež je povoláno, aby
jednou řídilo osudy Mých národů, zblou
dilé zpět do vlasti.«

Patrno tedy, že císař velice dobře po
chopuje kroky dějin a že jim dovede při
způsobiti účelně své jednání. Neváhá vy
stoupiti i proti tradičním zásadám, kde
pozoruje hřejivou sílu reformy, hodící se
do rámce situace nynější.

Důkaz otcovské lásky mocnářovy k uá
rodům vzbudil všude radostné vzrušení a
v našem národě nadšení. Vždyť mnoho
Čechů bylo buď odsouzeno anebo trávilo
dlouho ve vyšetřovací vazbě jen pro ně
kolik slov kritiky vnitřních poměrů. Byli
pozavíráni i zástupcové českého lidu, jimž
se měla vina teprve dokázati.

Velkodušný čin Jeho Veličenstva jest
v Čechách pozdravován jako počátek nové
éry a utvrdí znamenitě osvědčenou od

úonnost našeho lidu k Habsburskémuomu.

Politický přehled.
Císařští manželé byli v sobotu návště

vou na královském dvoře bavorském v Mni
chově a v neděli oa královském dvoře
virtemberském ve Štutgarlu. 2. července
byli už zase císařští manželé v Badenu,
kde přijali náčelníka generálního štábu ně
meckého čl. Hindenburga a zenerálního
ubytovatele německého generála Luden
dorffa.

Amnestie v Rakonsku. Ve věci od
souzených a internovaných poslanců ne
došlo dosud k žádnému novému rozhod
nutí. Nutno ještě vyčkati dodatku k aktu
císařskému o amnestii osob, které byly
vedle politických deliktů odsouzeny také
pro zločiny proti branné moci státu. Deli
nitivní vyřízení očekává se v tomto týdnu.
Příslušné kroky k propušténí dra. Kra
máře a dra. Rašina byly již učiněny a pro
puštění očekává se každým okamžikem.

Prodloužení mandátů poslaneckých

31. prosince 1918.

Zatímní rozpočet rakouský na dobu

kem sobválen.
Rozpravě © míru věnovány v posla

necké sněmovně dva dny. Podnět k mí
daly pilné dotazy posl. Stojsna, Hrubana a
Daszynského. Naši poslanci Stojun a Hru
ban mluvili jako praví zástupeovó lidu
křesťanského, toužíse po lásce a pokeji
mezi národy. Chceme naprostou jistotu —
pravil dr. Hruban —zda a že vláda v tom
směru opravdu a poctivé podniká, ao pod
poruje doeilení míru. Polák Daszynski pra
hlásil důrazuě, že vláda je povinna pově
děti, jaké má vlastně cíle válečné a jaké
podmínky mírové a dodal, že národové,
kteří se mají dorozuměti, musí býti náre
dové zralí, svobodní a míti volné práve
sebeurčení.

Vládní projev © miru. Ministerský
předseda Seidler 27. čerena před celou
sněmovnou po rozmluvě se zahraničním
ministrem Czerninem prohlásil domněnku,
jakoby vláda kdy uznala právo sebeurče
vání národů podkladem trvalého míru, za
mylnou a odkázal na čl. 5. státních základ
ních zákonů. podle kterého panovníkovi
přísluší výhradně právo uzavírati mír. Pro
hlášení vládní působilo dojmem velmi ne
příznivým. Toto roztrpčení projevil ve:
schůzi 28. června něm. křesť. e0c. děkan
Hauser slovy, že se zahraniční úřad musí
naučiti jednati jinak « pocl. eněmovnou,
nežli se stalo včera. Slovinský posl. dr.
Rybář naproti zastaralé theorii, že stát má
právo žíti, postavil theorii moderni, že také
lid má právo žíti a jestliže si atát osvojuje
právo užiti násilí, mají totéž právo také
národové. Něm. křesť. sociál dr. Mataja
nezamlčel ministru zahraničních záležitostí,
že jeho poselstvo, tlumočené ve sněmovně
minist. předsedou Seidlerem, bylo pře

cům lidovým kameny do cesty. — Ministr
zahraničních záležitostí také uznal, že svým
mírovým prohlášením přestřelil a proto
ve »Fremdenblattu« prohlásil, že společná
vláda byla vždy prodchnuta myšlenkou,“
dospěti k míru v plném dorozumění s ná
rody mosnářství a že očekává součinnost
svých národů a spoluzodpovědnost parla
mentu při vybudování míru.

Ústavní výbor dne 27. června se roz
hodl. aby tři císařská nařízení, vydaná na
základě $ 14. a zastavující poroty v tomto
státě za války, neprodleně se zrušila, pro
tože odporují platným zákonům ústavním.
Návrh přijat 30 hlasy proti 5.

DEP. ADRÉSSA: ALBIBANKA
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Předsednictvo poslanecké sněmovny
u císaře. Císař a císařovna přijali 29.
června o 7. hodině večer na zámku laxen
burském covitičlenné předsednictvo posla
necké sněmovny: předsedu dra Grosse,
místopředsedy: Ucržala, Tuzara, Peraer
storfera, Pogačnika, dra. Germana, Simo
noviče, Jukla a Romančuka. Dvorní auto
mobily přijely pro jmenované a dopravily
je na zámek laxenburský, kde byla dvorní
hostina. Ze slyšení seznáno, že prý pa
novník zamýšlí semknout: všechny vily
lidu a všechny národy v říši ke společné
práci a zevnějším výrazem nového poli
tického vývoje bude prý utvoření koncen
tračního ministerstva, — 28. června odpo
ledne přijal císař v Badenu předsedu Če
ského Svazu Slaňka, místopředeedy posl.
sněmovny Pogačnika, Romančuka, před
sedu něm. národního svazu Dobernigga i
předsedu něm. křest.-soc. svazu děkana
Hausera.

Roztrpčení v panské sněmovně. Dne
29. června rokovala panská eněmovna
o prozatímním rozpočtu. Při tom br. Osvald
Thun-Salm, majitel panství žehušického
u Čáslavě. dovolil si napadnouti český

a mužstvo. První vystoupil býv. nejvyšší
maršálek království Českého kn. FerdGiuand
Lobkowicz, který se ujal nepřítomnýci
důstojníků a vojínů českých. Po něm dr.
Goll a dr. Foři protestovali rázně proti
hanobení českého národa. A když i býv.
vojevůdce generál Dankl vznesl na Poláky
těžké obžaloby, vyvstali bývalí ministři
dr. Biliňski a Korytowski a býv. místo
držitel haličský generál Diller a Dankla
rázně odbyli.- - Pczoruhodno, že předseda
panské sněmovny kníže Fůrstenberg po
mlouvače hr. Thun-Salma nezakřikl, ačkoliv
dal důtku arcibiskupovi Theodorovičovi
jedině proto, že řekl, že Německo dobrálo
v ruském Polsku proto, že učinilo z něho
oběť obchodu. — Ve schůzi 30. červyma
nanovo urazil hr. Osvald Thun-Salm český
národ. Podruhé rázně odmítl hraběcího
pomlouvače dvorní rada Goll. Sensaci dne
bylo však prohlášení býv. profesora na
universitě vídeňské dra. Lammasche, že
jako Němec, který nezná jediného jazyka
slovanského, a jako Rakušan musí odsou
diti řeč hr. Thuna proti dru. Kramářovi,
poněvadž nemůže býti úkolem panské
sněmovny rozšiřovati propast mezi oběma
národy v království Českém a mezi obě
ma sněmovnami.

V poslanecké sněmovně dne 3. čer
vence všichni neněmečtí poslanci dlouho
trvajícím hlučným potieskem | provázeli
císařův list, udělující amnestii politikům
již odsouzeným aneb teprve obviněným.
Pochvala ta byla stupňována odporern,
který se ozval u německých radikálů. Nato
projednávaly se zprávy ústavního výboru.
Něrecký uárodní svaz hrozí pro amnestii
oposicí.

Velba do delegací odročena. V kon
ferenci předsedů klubovních 3. července
usneseno, aby volba do delegací na tento

skýtají

den určená odložena byla do podzimku,
1 to na přání ministerstva zahraničních
zůležitosti.

Uherská poslanecká sněmovna. Při
volbě předsedy sněmovny 3. července 188
hlasů připadlo nz dosavadziho místopřed
sedu ŠÍ. Sécsze « oposiční strany Tiszovi,
138 na kanaidáta stran p. dorujicích vládu
šl. Fotla. Tim vláda poražena.

Nové boje na ruské frontě zuří už
od 29. června. Po rozsáhlé př:pravě vrhly
se masy ruského vojsky va prostor u Bře
žan, kde měl býti způsoben prulom. V šiři
50 km vrženo v hoj dvacet divisí ruských,
jež však dosud přes přesilu svoji odraženy
téměř všude. Ohnisky boje byly Koňuchy
u Břežany. Na podporu nárazu ve výchou
ní Haliči podnikají Rusové útky v ohbí
stochodském a stupňovali bitevní činanst
i na covorním křídle u Rigy 4 jišněji
u Suorgonu. Dějoatřelecký boj od střed.
nibo Stechodu už k Zlaté Lípě trvá. V Kar
psech a na rumunské fronté je dosud
klid.

Recko ve válce. Po převzetí otěží
vládních v Řecku Venizelem | přerušila
vláda řecká dip:omatické styky » ústřed
ními mocnostmi, Řecko jest tedy vlastně
už ve válce.

Rozmanitosti.
Na Rychnovsku n. Kn. řádilo 30. t. m.

zhoubné krupobití. — Městská rada ve
Štětíně (v Německu) nařídila, že děti u věku
pod čtrnáct let se nesmějí trpěti po 7. hod.
večerní na náměstích, ulicích a ve veřej
ných místnostech. — Již v prvých dnech
tohoto měsíce započaly žně na Roudnicku,
Kralupsku, Mělnicku a jinde. — Zástup
cové českých soc. demokratů ve Štok
holmu projevují zklamání nad činností
konference. Mají dojeru, že Brantingova
kancelář používá socialismu jen za připřež
mocností západních. — Dluh Francie činí
v přítomnosti 92 miliardy; jen úroky
z tohoto dluhu pohltí ročně půl páté
miliardy. — V Hloubětíně na nádraží
kdosi odcizil bednu s třaskavinami, která
pak byla nalezena od dětí v rybníčku
nedaleko obce. Děti začaly si se střelami
hráti, až silnou explosí byly čtyři školačky
v obličeji vážně popáleny. -- Sloveuské
»Národnie Noviny« velice chválí poslední
parlamentní řeči dvou slovanských kněží
dra. Korošce a dra. Zahradníka (z 26.

stotisicí neděle od narození Kristova. —
Chorvatské »Družstvo sv. Jeronyma« vydá
co uejdříve lidovou apologetiku. Do I.
května tohoto roku získalo Družstvo dva

než v době míru za celý rok. — Nad
pohořím od Dubicka po Usov objevila se
mezi 12. a I. hodinou odpolední fata
morgana. Bylo viděti horskou krajinu se
sporým podrostem; její vrcholky byly po
kryty věčným sněhem. — Rodina prof. bota
niky Hořejšího v Příbrami požila špenátu,

který byl smísen s mladými výhonky rulí
ku zlomocného. Po lékařské pomoci otráve
ným se ulehčilo. — Do uhelen vozí se
netoliko potraviny, ale celé kusy vepřo
vého dobytka k vůli získání uhlí. Kdo
přijde jen s penězi, těžko pochodí i když
má v rukou ponkaz od politického úřadu.
U správy jednoho uhelného dolu se od
povědělo krátce: »Nám poroučí vojenské
velitelství, nikoli okresní hejtmanství«.
Tak se ovšem lehce vysvětluje, proč nelze
uhlí ani za ceny notoricky lichvářské
sehnati. — V Ivančicích byl zatčen židov
ský vystěhovalec z Bukoviny, který za
šantročoval pokoutně potraviny do Vídně,
kde prodával 1 kg bramborů za 1 K
1 dráže. — V Sarajevě odhalen za přítom
nosti Jeho Výsost: arcivévody Bedřicha
a jiných vysokých hodnostářů slavnostně
dne 28. června smírný památník násled
níka trůnu Františka Ferdinanda a jeho
choti na místě, kde došlo k ateutátu. 
V Praze začal vycházeti nár. soc. orgán
»Česká Demokracie«. — V poslanecké
suěmovně podán velice rozumný návrh,
aby se neprodleně zastavily koňské dostihy
pro celé Rakousko aspoň po dobu války.
- V Niederkrununhůblu va pruské straně

Krkonoš v kuchyni nádražního hotelu vv
trysklo náhle šest proudů vroucí vody tak
prudce. že zřízenci tam byli opaření. Voda
měla slanou příchuť, tryskala v následují
cích dnech stále méně a chladla, až její
proud přestal zcela. Přírodozpytci zahájili
zkoumání. -—-Karel Moor skládá novou
operu na libreto Anny Doubkové. —
Ondatry se vyskytly na samém Kladensku
ve velikém množství. — V Americe elek
trický vlak se zřítil do vodopádu Niagary,
při čemž zahynulo 80 osob. - Před dráž.
ďanskou porotou syn milionářův Ed. Beyer
byl odsouzen pro peněžní podvody a kři
vou přísahu k jednoročnímu vězení. —
V Ostravsko-Karvínském revíru vybuchly
v Eugenově šachtě v Petřvaldě due 20.
t m. plyny. 10 dělníků bylo zraněnoa tři
se postrádají. — Mnoho listů v Rakousku
a v Německu ohlašuje nové zvýšení před
platného. -— Jezero Mugadi ve východní
Africe má dno úplně sodnaté. Ložisko sody
sahá velice hluboko. Anglická vláda pilně
zde sody dobývá. — V Rusku ujala se
výroba »rybího chleba« z jiker, které se
po usušení melou. — V Lainzu u Vídně
zemřela 22. Června pravnučka proslulého
kornponisty Ludvíka van Bethovena Marie
vanu Bethovenová v požehnaném věku 80
let. Městská rada vídeňská se usnesla
porřbíti zesnulou ve zvláštním hrobě, který

| bude nákladem obce ua vždy udržován.

Existenční poměry
kurátního kléru.

Hned ten Jined onen stav se ozývá, že

|

jeho postavení jest při nynější drahot
nesuesitelné. A české deníky přicházej
různým stavům inteligentů na pomoc dei
šími články. Stav kněžský tu však ste)
jako osiřelý, třebaže se jeho práce netýk



racují kněží pro stát a li
o nutno s důrazem připomenouti, že

>čase válečném v zázemí nejsvizelnější
ráce, které zjednávají nejméně popula
ity, ale zato vyžadují obětí, vloženy byly

na bedra kněžstva a učitelstva. Výnosné
dodávkv a dobře placené kancelářské prá
ce obstarali jiní. Kde však se reflektovalo
na práci bezplatnou pozváni k ní kněží a
účitelé ihned. Co všecko se musilo na ú
řední rozkazy i v chrámechdělati, jest o
becně známo. Nechť každý uváží sám,

tom každou chvíli s několika stran apely,
aby kněží netoliko vyzývali k různým
sbírkám, ale aby vlastní dobročinnosti po
bízélik obětavostilidijiné. Zkrátka1lidé
zámožní by prozrazovali značné rozpaky,
kdyby se od nich vyžadovalo tolik na
jednou. Ale při tom kaplan i farář mají
tolik fixního platu, že by za něj nyní ne
chtěl dělati žádný sedmnáctiletý dělník
ve fabrice.

K tomu všemu ztrpčují knězi jeho po
stavení nejvýš trapné chytře se tající de
magogové, kteří pokoutně líčí před lidem
zuboženým kněze jako specielní předsta
vitele blahobytuických kruhů. Bezcitná
nepoctivost odvažuje se klamati prosto
myslný lid i nyní, malujíc docela vzduš
ný ráj, jaký prý nastane, až se »jmění
kněžstva rozdá chudým.« Co by se z toho
majetku mohlo rozdati, náleží největším
dílem kostelům a jiným budovám, hřbi
tovůtm, tak že osobní důchody kněžstva
by tím pramálo byly dotčeny; zato však
by splakali nad výdělkem umělci a živnost
nici, až by jim pro nedostatek peněz u
bylo práce. O to tu jde, co kněží z jmění
církevního berou pro vlastní výživu. Ozve
se odněkud námitka: »Ale kde pak —
tuhle náš farář...« Dobře.Ale na jednoho
faráře slušně sitnovaného připadá nyní
přes 20 kněží strádajících. Vede-li se vý
tečně v městě jednomu živnostufku, nikdo
se neodváží tvrditi, že sedí v teple živ
nostnictvo všecko. Má-li znamenité posta
venf statkář, neznamená to, že v osadě
řada chalupníků a baráčníků má také vše.
ho dost. Prý by tedy ti vyšší se měli roz
děliti s nižšími. Odpovídáme, že těch bo
hatých hierarchů jest hrstka a že řada
samých kanovníků má fixní plat ubohý.
Tu by tedy byla pomoc chatrná. Kdo je
nom se odváží navrhnouti, aby se platy
učitelstva zvětšily snížením platů ředitelů
středních škol a universitních profesorů?
Nutí někdo tovární milionáře, aby se po
dělili s těžce zápasícími majiteli menších
dílen? Vyčítá se správním radám bank
výtečně prospívajících, že nepodporují
skrovně placené úřednictvo malých zá
ložen?

Jen ty kategorie kněžstva jsou obstoj
ně placeny, které »svezou se společně«
se stavy jinými v institucích laických.
Platy řádné mají vojenští kuráti, uěkteří
katecheti, duchovní správcové trestnic, po
lepšoven, profesoři bohosloví na univer
sitě a pod.Těmto se platí obstojně proto,
že také jejich kolegové v těchže ústavech
a společnostech dostávají plat slušný.

Ti demagogové, kteří posud uměle bu
dí závist proti církevnímu majetku, smějí
se po straně do hrsti, jak vážnost a svo
boda kněžstva právě pro chudobu upadá.
Ti fanatikové vědí, jak trapně byl poní
žen a sešněrováu v Čechách stav kněžský
právě husitským ožebračením; vědí, že u
jařmený +-náchlebník«azemanův a měst ani
nemohl pro lid ničeho učiniti, poddávaje
se pro sousto culcba všelikému ponížení.
Do toho žalostného stavu by chtěli rádi
přivésti kněžstvo ti, kteří se záludnými
úmysly bájí o kněžském blahobytu. Kněz
po dvanáctiletém studiu zaslouží jistě as

poň tolik, kolik dostává mladík po čtyřetém učení v díluě. A máli se kněz dále
vzdělávati, má-li kráčeti v čele obětavých
dobrodinců, má-li si pořizovati nové a no
vé knihy, nusí se mu nutně plat ještě
zvýšiti. Kněze bosého v roztrhané kazajce
odmítá každá církev. Jest tedy nutno sta
rati se o prostředky, aby si kněz n2 pří

Nedostatečné hmotné opatření olro
muje důrazné a neohrožené konání po |

ritu duchovenstva, ba vystavuje kněze na
pranýř různých úštěpků.

A pak ještě to výslužné! O tom se ani
nezmiňujeme, že lidé nestudovaní dostá
vají peusi větší. Ale všimněme. si ještě
dvejího lokte jiného! Vstoupili do vý
služby profesor, soudce nebo jiný státní
úředník, netáží se představení, co si za
tím uspořil, jaké má jmění privátní. Spo
čítá se jen, kolik let byl ve službě a vy
měří se mu pense dle doby siužební. Ale
poměry kněze odcházejícího do výslužby
vyšetřuje četník; jestliže si s námahou
kněz něco na stará kolena ušetřil, hned
se referuje nahoru a pense —beztoho tak
skrovná — se sníží. Churavý kaplan, kte
rý žil v dočasné výslužbě, měl roční pense
430 K'' Nikde nikoho k poroci -- a z to
ho měl žíti a nadto se ještě léčiti. Ne
má-li takový ubožák zhynouti hladem,
musí býti odkázán na almužnu. Vzpomíi
náme na kaplana, který trpěl plicním ne

vala smrt. Když se mu řeklo, aby si do
časně odpočinul, odpověděl: »Mám že
brácké rodiče, kterým posílám podporu.
Kdybych jim přišel na krk, musili by pla
tit na mue sami, ale nemají z čeho. Buďto
se tedy musím uzdraviti ve službě anebo
padnouti.« A také padl.

Venkovský poštmistr mívá na udržo
vání kanceláře, otop, čištění atd. nejméně
400 K. Kněžím však se počítá na totéž
při počtu 1000 osadníků 10 K; za každých
dalších 500 duší po 3 K. A tak duchovní
správce, jehož farnost má 2000 duší, do
stane celých 16 K. A jest přece potřebí,
aby si kněz mohl kancelář aspoň slušně
vytopiti, aby nebyl nucen úřadovati“ve
svém pokoji, kde řádné úřadování při to
likerých požadavcích státu a partají jest
obyčejně velice obtížno.

Zmíněno již, jak staří faráři, kteří by
st již zasloužili pensi, najednou jsou za
přaženi do práce násobné, protože při nej
lepší vůli kaplana uživiti nemohou. Držel-li
si farář hospodářství, ještě to poněkud ně
jaký čas šlo. Ale z nájmu, jaký dostávají
duchovní správcové z farních pozemků,
nevyživila by se leckde ani zcela skromná
služka. A jestliže farář ani od vlastních
nájemníků nemůže koupiti trochu omastku
nebo braruborů, zázraky dělati ovšem ne
dovede.

Nejtrapnější chvíle pro venkovského
faráře nastávají, jestliže onemocní. Většina
venkovských far bývá daleko od lékáren
a lékařů. Známe faráře, který byl nucen
volati lékaře ze vzdáleného místa po ně
kolik měsíců někdy i třikrát týdně. Každá
visita stála r4 K. Lékař vlastně nežádal
mnoho. Ale farář se zasekal do dluhů po
uši. To bylo před 20 lety. Ale jax je te
prve nyni? Dělník má svou nemocenskou
pokladnu, kněz jest výhradně odkázán na
své skrovné příjmy i ve chvílích tolik
kritických.

Jest věru významno, že ve státě, kte
rému se přezdívá »klerikální«, právě platy
kněžské ustrnuly většinou na formách a
dávkách, jaké zde byly v minulém století,
tak že doplňování kongruy jest fakticky
tísnivým almužnictvím. Velice často sly
šíme hued tu hned ouu stranu, co si od
církve přeje. Každá korporace žádá služby
jiné. Ale když duchovenstvo oznamuje,
čeho potřebuje, aby mohlo nárokům laictva
vyhověti, jest tu odpovědí buď veliké ti
cho anebo uštěpačná kritika. Věru již jest
nejvvšší čas, aby nastala náprava pod
statná; kněžstvo dobře opatřené prospěje
jak státu tak národu daleko více než zá.
stup nuzných vyděděncův.

„Ratolest olivová“
je potěšná knížka, vydaná Družinou lite

rární a uměleckou v Olomouci.
Cena K 260. Doporučujeme.
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Předzvěsti.
Někteří tvrdili, že po této válce duch

církevní se vzpruží. Poukazovali na starou
zkušenost, že vždycky veliké dějinné o
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|
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dily náboženskou opravdovost.
Ale nesmíme si tajiti, že v dřívějších

dobách byly jiné předpoklady, solidnější
základna k stavbě náboženského obrození.
V minulých stoletích i davy velice chy
bující měly světový názor křesťanský; hlas
tohoto názoru tím silněji hřímal ve svě
domí, čím větší katastrofy občany lehko
mzyslné stihaly. Ale dnes se tlačí do po
předí právě ty živly, které přetrhaly pouta
s každou církví křesťanskou, patříce do
budoucnosti pod zcela jiným zorným ú
hlem než naši dávní předkové.Dále mravní
základna i v době úpadkové byla výhod
nější než nyní. Jestliže velikou řadu lehko
myslností napáchali mužové, byly ženy
nejbdělejší stráží řádů křesťanských. Ať
to byla matka katolická či husitská nebo
protestantská, svým velikým mravním fon
dem, hrdinským sebezáporem a tichou
prací usilovala o křesťanskou reformu ro
diny. Nyní však již značná část žen dala
se cestou, kterou naznačili radikální mu
žové. Dle zpráv z nejrůznějších míst mož
no říci,že nyní zbožnost nestoupla, návště
va kostelů není četnější. Ba docela se sdě
luje, že protikřesťanský duch tu a tam o
zývá se u starších mužů rozhodněji než
u lidí mladších. Vždyť není ani možno,
aby moderní výchova, obstarávána stati
síci protikřesťanských časopisů, nevnesla
silné stopy i do války. Pro víru jest zde
výhodou aspoň tolik, že jest lid poněkud
vybaven z železného zajetí protikřesťanské
ho tisku a že si tvoří přesvědčení hlavně
na základě přímého nazírání, samostatného
srovnání. Ale to všecko málo stačí k do
konalému návratu duše do prostředí křes
fanského. jestliže v čase velikého nebez
pečenství se modlí i vojín takový, který
má o jádru víry jen představy matné, v
klidnější chvíli upadá do starého kvasu
dále. Zrno dobré padá do půdy mělké;
jakmile vzroste, hned květ odumírá. Za
dřívějších válek měly církve slovo veliké,
rozvinovaly před očima trpících soustavu
a povahu svého učení zcela volně. Ale
nyní? V kostele těžko mohli slyšeti vě
řící ta slova, po kterých nejvíce toužili.
Zato kněží byli nuceni ohlašovati věci jiné.
Jestliže sám papež neměl tolik volnosti,
kolik potřeboval k svobodnému a pravi
delnému vykonávání úřadu nejvyššího, což
teprve obyčejní správcové duchovní!“Jen
si představme, jak by se bylo vedlo na pří
klad kněžím v Italii a ve Francii, kdyby
byli bez obalu ličili přítomné události pod
zorným úhlem evangelia! Vždyťbyli stře
žení přísuěji ucž uejpodezřelejší cizinci;
každé volnější jejich hnutí bylo vvklá
dáno jako velezrada. Podobně si musili u
ložiti krajní reservu kněží jinde; přes to
se jich ocitlo mnoho z žalářích.

Ke všemu ještě sbírání předmětů ko
stelních k podpoře úkonů válečných! Z to
ho nespravedlivé výtky i lidí věřících.

Kněží nutkáni ve všech státech, aby
užívali všeho svého vlivu k podpoře o
brany vlastí, aby povzbuzovali k oběta
vosti, zmužilosti atd. Vzepřel-li se kněz
jen nepatrně, předně nedokázal tím ni
čeho a pak byl hned umičen přísným
trestem. A kdyby na př. ve Francii všecko
kněžstvo vystoupilo proti dobývačné válce,
rázem by bývalo popraveno nebo pozaví
ráno; do žalářů by se jistě byly sypaly
nejprudší výtky poštvaných davů. Vždyť
v ltalii ješté před vyhlášením války byli
katolíci pro své zřetelně mírumilovné sta
novisko do krve týráni od stoupenců

měla při vypuknutí války fvsické moci
žádné a její morální vliv byl tak stlačo
ván. svoboda jejího slova tolik obmezo
vána, že bylo těžko od ní čekati nějaké
zázraky. Fanatikové, kteří celá desitiletí
houževnatě pracovali na povalení moci
církevní, dovedli za válečného plápo'u Ji
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šácky zpracovávati veřejné minění, aby
střásli zodpovědnost s beder vlastních.
Zmámený lid pak zatínal pěsti proti kněž
stvu a řízně vyzýval: »At teď papež tohle
přetrhnel« Tak houkali právě ti, kteří
jindy nevěřiliani v zázrakyKristovia kteří
se starali nadto přepečlivě na veřejných
schůzích i jinak, aby síla církve byla
z cela ochromena. Moudrost zlovolných

ručníků byla taková jako těch kum
štýřů, kteří z automobilu vyčerpají beuzin
a pak se diví, proč to vozidlo nejede.

Ale prostý lid, který prošel školou
radikalismu, netrudí si hlavy srovnáváním
všech spletitých okolností, představuje si
všecko velice jednoduché a lehké. Ne
všímá si, že sami velice mocní správcové
států nepochodili při energickém smit
ném úsilí. Demagogové, místo co by měli
situací vysvětliti, jako prohnaní hadi za
syčeli: »Křesťanství naděje zklamalo.«
Jako by zvláště ve státech čtyřdohody 95

rocent vlivných činitelů chtělo vůbec o
křesťanském prostřednictví slyšeti!

Tedy poválečnou situaci katolictva ne
lze malovati barvou růžovou. Strany ji
ného smýšlení úsilně se připravují, své
organisace přitužují, tisk svůj i s veliký
mi obětmi horečně šíří. Po válce pak bu
dou rozhodovati lidé ti, kteří si získají
nejvíce moci, nejvíce hmotných prostředků
a nejsilnější organisované zástupy. Jsme
připraveni? Jen ať se neorganisovaní ka
tolici nedomnívají, že v době míru vykoná
za ně práci někdo jiný. Pamatujme, že
žijeme ve státě konstitučním, v němž or.
ganisace (ať lidové či kapitalistické) bu
dou míti sílu stále větší. Jak rozhodnou
zástupci těchto organisací v parlamentě,
tak se utváří poměry ve státě. Vládase
nebude ptáti peciválů (i kdyby tvořili v
říši většinu) ještě zvlášť, co si přejí sami,
nepostarají-li se tito o zvolení zástupců
vlastních. Vláda bude a musí počítati s
fysickými silami v říši, jest nucena res
spektovati ten tlak, který jest nejsilnější.
A jakmile organisované davy učiní jediný
průlom do zbývající linie katolických práv,
pak se mezera rozšíří rychle dále. Proto
nelze dosti napomínati katolictvo k bdě
losti. Nechť se vzchopí k záchranné čin
nosti i každý podřimujícíl Konají-li nej
horlivější připravy jiní, nesmí býti skrovný
šik horlivců katolických opouštěn v perné
svízelné práci od těch valných zástupů,
které jejich práce a zastání rozhodně po

třebují

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

vOružstevnímknihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Holdovací adresa katolických Švý

earů sv. Otci. Švýcarská telegrafní agen
tura dne 2. července oznámila z Bernu:
Shromáždění delegátů křesťansko-sociální
organisace Švýcarska se usneslo zaslati
papeži Benediktu XV. tuto adresu o mí
rových cílech: Jeho Svatosti Benediktu
XV. v Římě. Svatý Otče! Shromáždění

delegátů křesťanskosociální | organisace
Švýcarska, zasedající dne I. Července
v Curychu, holduje jménem svých 35.000
členů Vaší Svatosti v dětinné úctě a vděč
nosti. Shromáždění delegátů, přesvědčeno
jsouc, že politické vyloučení vznešeného
suveréna ethické světové říše by podstatně
podporovalo desorganisaci a soupeřství
mocností, opírajíc se o úsudek vyuikajících
zástupců moderní právní vědy, dle něhož
myšlenka rozhodčích soudů předstaletími
došla velkolepého právního vyjádření v ide
ovém světě papežství, a chtíc dopomoci
k vítězství právu těžce zkoušených ná
rodů na čestný organisovaný mír, klade
katolickému dělnickému světu všech zemí
za nejvyšší cíl neustále nasazovati všechny
síly pro uskutečnění katolického spole
čenského ideálu v životě národů, aby bylo
papežství národy provoláno za povolanou
stálou sprostředkující instanci pro diplo
matické sporné případy a aby byla vy
tvořena světová organisace se svobodným
suverénním nezávislým papežem v čele
svobodných suverénních nezávislých ná
rodů. Uchváceno společným symbolem
kříže a důvěřujíc v ochranu Panny Marie,
mocné královny míru, prohlašuje za ne
zbytně nutné, aby se katolíci válčících
států dorozuměli prostřednictvím katolíků
všech zemí a mnohem více než před vál
kou pomýšlek na mezinárodní součinnost
vůdců katolíxů na základě neporušitelné
solidarity. Doufá, že církev, vychovatelka
lidského pokolení, která nejúčinněji potí
rala mamovářského protisociálního ducha
a řešila otázku, rozřeší i mezinárodní
otázku státní anarchie a že Vaší Svatosti,
slavnému hlasateli náboženství lásky, záhy
bude dopřáno přinésti světu, tonoucímu
v úzkostech, záchranu, mír vyrovnáním.

Dr. Stojan švýcarským pacifistům.
Předseda kněžského sdružení na rakouské
říšské radě posl. dr. Stojan zaslal dne 3.
července schůzi delegátů křesťansko-soci
álních organisací v Bernu tento telegram:
Parlamentní kněžské sdružení rakouské
říšské rady bere radostně La vědomost
adresu, kterou schůze delegátů křesťansko
sociálních organisací ve Švýcarskuzaslala
Svatému Otci. Vzhledem na křesťanskou
povinnost lásky k míru, prohlašuje sdru
žení dorozumění katolíků ve válčících
zemích za nejvýš žádoucí a vítá tudíž
s radostí spolučinnost katolíků všech
zemí k dosažení tohoto vznešeného cíle.
Dr. Stojan, předseda.

Širší výkonný výbor „Spojené ka
tolické strany české« konal r. července
řádnou, četně navštívenou schůzi za před
sednictví p. Fr. Šabaty. Místopředseda dp.
Dr. prof. Kordač podal zprávu o přítomné
politické situaci a o Činnosti našich vše
národních institucí Českého svazu a Ná
rodního výboru. Přítomní projevili úplný
souhlas s dosavadním postupem Českého
svazu na říšské radě, jakož i s obezřetnou
činností Národního výboru. — Oproti o
bavám, projeveným z různých a vážných
stran v království, aby časové hnutí de
mokratické nebylo ohroženo výstředností
demagogickou, bylo odkázáno na potěši
telnou naději, že česká demokracie dá se
vésti aristokracií ducha, která jí své služby
nabídla. Tato zpráva dalapodnět k usne.
sení, aby předsednictvo požádalo theolo
gickou fakultu o vědeckou součinnost při
řešení nových politicko-sociálních úkolů
po válce na základě křesťauské věro- a

mravouky. — Z téhož důvodu se má před
sednictvo přičiniti o blahovolnou podporu
veškerého vlasteneckého ©duchovenstva,
jmenovitě při obnoveném organisováuí
mládeže v zájmu její výchovy. — S poli
továním byla vzata na vědomí zpráva, že
český tisk vesměs mimo katolický, s ú
chvalou protesty pokrokářského studeut
stva proti volbě rektora-theologa uveřej
nil, ale odůvodněný projev studentstva ka
tolického a posluchačů fakulty theologické
potlačil, aniž by se o vyvrácení usvědču
jících důvodů z páchaného bezpráví po
kusil. — Jelikož se vojenské obilní ú
středny neosvědčily a spíše v neprospěch
producentů i konsumentů zvrhly, uložil
výkonný výbor předsednictvu, aby hnutí,
směřující k úplnému odstranění těchto
zneuživaných ústředí, všemožně podporo
valo. — Přípravy »Tiskové jednotya stra
ny na vydání vlastního politicko-sociál
ního ústředního orgánu, týdeníku »Míre,
kterým má být připravena půda pro deník
lidový, byly s pochvalou vzaty na vědo
mí. První číslo »Míru« vyjde začátkem
října. — K projednání společných zájmů
kulturních všech katolíků zemí koruny
Svato-Václavské bylo usneseno pozvati
delegáty katolíků Moravských ke společné
konferenci začátkem září t. r.

Informační pracovní kurs sociální
bude se konati dne 2. srpna v Katolickém
domě v Olomouci s tímto programem: I.
Zahájení: předseda olomoucké Skupiny
Společnosti sv. Cyrila a Metoděje njdp.
prelát Ehrmann. 2. Msgr. prof. Dr. Jos.
Kachník: a) Křesťanská rodina po válce;
b) Zalidňování po válce. 3. Poslanec Fr.
Valoušek: Hospodářsko-sociální výchova
mládeže po válce. 4. P. Bed. Konařík: Boj
proti alkoholismu a sociální péče o alko
holiky po válce. — Účastníci se žádají,
aby se do 15. července přihlásili u Sku
piny Společnosti svatého Cyrila a Meto
děje v Olomouci, Dolní nám. 17.

Zasloužilý kulturní harcovmík. Při
stoupimský vikář Josef Kebrle slaviti bude
v tomto měsíci sedmdesátku; narodilť se
ve Strašicích 22. července r. 1847.Již jako
mladý kněz obíral se pilně včelařením a
pořádáním odborných přednášek. Rediguje
včelařský list, pořádá sjezdy, jim předsedá
(až v Moskvě), myšlenku včelařskou šířil
1 v Sofii, spisuje stanovy pro svazy atd.
Byl také zvolen předsedou ústředních
spolků včelařských. Veliký podíl měl r.
1877 na všeobecném sjezdu včelařském
v Praze a na současné zdařilé výstavě
v Bubenči. V přeplněném sále pořádal
velmi účelné přednášky. Pak jezdil před
nášet v městech jiných a cestoval v zájmu
dalšího vzdělání uetoliko po cizích státech
evropských, nýbrž i do Palestiny a Egypta.
Dostalo se mu přečetných vyznamenání.
Vždyť docela ústřední spolek včelařů bul.
harských v Sofii jej jmenoval čestným
členem; zvláštního uznání dostalo se mu
i od včelařů srbských a chorvatských.
Zasloužilý kmet stará se pilně o zvelebení
církevního zpěvu, o lidovou osvětu a sa
mosprávu; zasedá i v okresním zastupi
telstvu a okres. škol. radě, Všude jest pro
svou milou, skromnou povahu milován.
Chvalitebná jest i jeho činnost lidumilná.
Čest budiž pracovníku tolik zasloužilému,
který tolik prospěšných skutků vykonal
pro církev i národ!

Komu světí účel prostředky? Ve
nVenkově« ze dne 3. Července t. r. (na str



.) čteme: >... A nemusíme tudíž aul U
váděti, že podle osvědčeného Lloylova
hesla »účel světí prostředky« byla do
vedně sehréína komedie.« — Který pak
»Lloyla« promluvil takové heslo? Perfidní
pisatel iná asi na mysli sv. Ignáce z Loyoly.
Nezná ani správného jména proslulého za
kladatele řádu, ale přes „všecky moderní
historické objevy odvážlivě tupiti hu do
vede. Ani fanatičtí odpůrci církve neod
vážili se připisovati takovou zásadu sv.
Ignáci, jestliže se aspoň poněkud sezná
mili s historii řádu. Francouzský spiso
vatel v románě vložil toto heslo do úst
jednoho Jesuity a od té chvíle se šířila
pověst nesprávná bez ohledu ua to, že
historické prameny nevěděly o tom ničeho,
Poslední vědecká polemika s odpadlým
Jesuitou Hoensbroechem posvítila důklad
ně na lhavost našich nepřátel, kteří by
rádi aspoň žákům Lovolovým pověsili na
krk tabulku s takovým programním člán
kem. A po všech těch zjevech přijde iguo
rant podváděti českou veřejnost znovu.

Můžeme snadno obrátiti list a ukázati
„celou síť licoměrných kliček českých sekt,
které k svému účelu užívaly notorického
klamání lidu i úřadů. Sám Denis přizná
vá, že Jesuité neuechávali nikoho v kla
mu o svém programu a cílech. Sektáři
století XVI. však se přissávali ua státně
dovolenou církev kališnou, zapírajíce před
úřady svůj program a své cíle a užíva

víry, aby byli kryti. Zde účel »posvěcoval«
prostředky i velice křiklavé. Toho u Je
suitů v XVI. věku naprosto nebylo. Ač
koli netoliko slovem, ale i nejživějším
příkladem hlásali a šířili reformaci, byli
od mocných sektářů pronásledování fa
naticky, zatím co katolickým byrokratům
popřáván klid. Účel »světí« prostředky 1
moderním protikatolickým lhářům, kteří
se z historie ničemu přiučiti nechtějí, ale
naopak opakují jako papouškové své oblí
bené fráze, které světlo dějin popravilo

Odvalen kámen brobový. Zatím aspoň
nejtěžší. Energický panovník, který má
plné porozumění pro potřeby doby a pro
právo uvědomělého rozvoje jednotlivých
národů, rozeznává velice bystře jádro od
lesklé slupky a vystupuje neohroženě proti
zastaralým předsudkům, které se stávaly
v jistých společnostech tradiční, houžev
natě hájenou državou. Zvláště náš národ
vítá s vděčnou radostí úsvit doby hřejivé,
která svůj příchod ohlašuje zvláště velko

Jistě panovník zasloužil se osobné také
o prospěšné úlevy jiného rázu, aby se ná
rodnostem dýchalo volně. Jaké vzrušu
jící vzpomínky jdou ve stopách režimu
Stůrgkhova! Bodrý, zcela loyální občan
pronesl některé poznámky o nepřístoj
nostech s přáním, aby právě ku prospěchu
státního celku byly napraveny. Jestliže
neodvažoval úzkostlivě slovní formy, již
na denunciaci se ocitl v dlouhé vyšetřo
vací vazbě. Co se jen zdaleka podobalo
slovanské trikoloře, co z důvodů prak
tických anebo esthetických natřeno »po

lovati anebo odstraniti. Pohledky s obrá
zkem husitského vítězství zkonfiskovány,
zatím co do Čechvolně dopravovány ma
ďarské pohledky s vyobrazením maďar
ského vítězství nad vojskem rakouským.
Zapovídány nevinné české písně,které po
celé století neotřásly loyálními pocity čes
kého lidu. V čítankách čištěna historie tak,

národních velikánů od XI. do XIV. sto
letí. V katolické žurnalistice konfiskovány
zprávy o národních činech Karla IV,
které neměly nejmenšího ostří proti pa
novníkům anebo národům jiným. Stati
o Husovi konfiskovány netoliko v listech

pov! alei katolických,i kdyžseonstatovala známá dějinná pravda.fako
by v několika měsících mělo a mohlo
upadnouti v zapomenutí z historie všecko
to, čemu se národ učil po padesát let

pánové snažili se vtěsnati kulturního
obra násilně do dětských peřinek a po

viauu. Zprávu katolického listu o uvěz
nění kuěze, který se dopustil politického
přečinu, ceusura vyškrtla, ale škrtala ještě
pilněji kratičké zprávy o dopadení veli
kých lichvářů židovských; zato však selky,
které si přivydělaly nad maximální cenu

b 5 K, byly pranýřovány zevrubným výladem v denících. Nejloválnější občané
nevěděli, jak mysliti, jak přesvědčivě psáti
pro dobrou věc národa a státu, aby každou
chvíli nenarazili ba odpor těch, kterým
chtěli při klidmění lidu vypomoci. Teprve
po válce seznáme jasně, které osoby měly
hlavní podíl na těch rozkazech a záka
zech, k nimž reálné důvody marně hledali
i konservativní občané, v nichž nevymřel
pocit objektivity. Ty strany, které se
snažil Stůrgkh chrániti, jevily samy uej
větší rozpaky nad formou protekce, která
často se stala spíše brzdou než podporou.
Sami našinci si říkali: »To raději ať jest
dovoleno protivníkům kritisovati nás zcela
svobodně, jen aby také nám spadla pouta
z rukou, chtějících se hájiti rytířsky a
přímo.«

Nyní se mraky rozptylují, bohdá bude
brzy obloha azurová. Náš panovníkotvírá
okna občerstvujícímu vánku, posiluje dů
věru v spravedlnost, jeho otcovská činnost
stává se vzácným tmelem různorodých
kvádrů budovy státní. Blaze té říši, kde
jest poslušnost a oddanost radostná, ply
noucí z jasného seznání účelnosti výnosů
státní administrativy!

Za válečného ruchu.
K výmosu c. k. mimisterstvu země

brany odděl. X a čís. 12.104 ze dne 9.
června 1917. Důstojníci a mužstvo c. k.
domobraneckéko praporu čís. 10. ustavili
dobrovolnými dary dne I. srpna I915 pe
něžní fond za účelem podpory nemajet
ných příslušníků po vojínech zmíněného
praporu a padlých poraněním nebo ne
mocí v nynější válce zemřelých. Jsou to
vdovy, manželské i nemanželské děti, mat
ky těchto dětí, nezletilí sourozenci, dále
příslušníci vojínů dosud u praporu slou
žících, jestliže bez vlastní viny V nouzi u
padli. — Těmto osobám může býti povo
len peněžní příspěvek k vyučení, sirotčí
podpora k založení živnosti nebo k zapra
vení dluhu, nejvýše K 400. — Žádosti buď
tež zaslány prostřednictvím domobranec
kého okresního velitelství č. 3 ve Štyr
ském Hradci, ro. praporu domobrany tt.
č. polní pošta 6081. Věrohodnost žádostí o
podporu. budiž potvrzena politickými ú
řady prostřednictvím četnictva — v pří
čině manželských i nemanželských dětí
poručenským soudem. Budiž i výslovně
uvedeno, zdali a s jakým výsledkem ža
datel u jiných fondů o podporu zakročil.
—Scheurer m. p., polní maršálek.

Vyznamenání duchovních. František
Kuap, vrchní polní kurát a správce supe
riorátu při voj. gen. gouvern. v Cetyui byl
vyznamenán rytířským křížem řádu Fr.
Josefa s válečnou dekorací. Záslnžným
křížem II. tř. vyznamenání byli dpp. ku
ráti: Dr. A. Pinter, námořní kurát, Jan Go
gala, pl. 17. Jos. Kruzík, zmbr. pl. 51, A.
Švanda, pol. nem. 212, Jos. Duchek v Zá

mošči, rytířským řádem Frant. Jos. s meči
Ant. Kalata ve Vídni, Ladislav Suchánek,
vrchní kurát v Dubrovníku. Čestnýmod
znakem II. tř. Červ. kříže s válečnou de
korací Msgr. Jos. Kepka, profesor kadetní
školy v Praze, prof. Fr. Eliášek v Třebo
ni, kuráti krakovští Jakub Konieczny, Hu

bor a kurát Václav Měšťan.

Už jste četl
„Ratolest olivovou“?

Objednejte si ji. — Vydala
Družina literární a umělecká v Olomouci.

Cirkevní věstník.
„+ Návštěva Jeho Excel. nejdp. biskupa
Dr. Josefa Doubravy na ruské frontě.

Due 23. červua bylo úřední cestou ozuá
meno, že uejdp. biskupu dovoleno bylo
navštíviti chrabré plukv své diecése na
ruské frontě. Radost pocítili jsme, že náš
vrchnopastýř na nás pamatuje a že vedle
statečných bojovníků osobně chce také
své kaplany — polní kuráty — viděti.
Přišel biskup pastýř potěšit, povzbudit a
požehnat svým ovečkám, otcům, synům
a bratřím. — Do toho radostného očeká
vání vmísila se episoda dojemná. Bylo to
25. června, kdy opravoval jsem se zákop
níky hroby na našem hřbitůvku. Vyptával
jsem se, odkud kdo jest. Tu asi aoletý
osmahlý vojín z Přibyslavic řekl: »Pane
polní kuráte, vy jste byl v Golč-Jeníkově,
jezdil jste k nám sloužit mši sv., na po
čátku války těšil jste nás v kázáních
a nyní jste zase u nás, byste nás těšil
a všechno dobré i zlé s námi snášel. Jaká
byla by to radost pro nás vojáky, kdyby
také pan biskup na nás přijel se podívati
a také on nám tu sloužil mši sv. a nás
potěšil!« I řekl jsem: »Hochu drahý, pan
biskup tedy přijede.« A nyní stále jsem
byl dotazován: »Pane polní kuráte, posluš
ně prosím, je pravda, že náš pan biskup
přijede sem ua frontu?« A když jsem
přisvědčil, že ano, s dětinnou radostí byl
očekáván příchod Jeho Excelence 28.
června kolem 9. hodině dopolední. Má
polní kaplička byla za ochotného přispění
p. poručíka Čepka opravena a ozdobena
obrazem Panny Marie ustavičné pomoci,
nepřátelskou koulí prostřeleným. Z rána
v den příjezdu počalo pršet, ale po 8. hod.
déšť ustal, slunce příjemuě hřálo, ze všech
stran přicházeli a přijížděli vojíni. Konečně
kol. 9. hod. přijel arcipastýř v průvodu
svého ceremonáře Dr. Cibulky, Msgra
Adolfa Honiga, c. a k. polního superiora
a vysokých důstojníků divise v čele s p.
generálem. Nejdp. biskupa přivítal divisní
farář Gůrlich, načež na uvítací řeč dojemně
odpověděl vzácný host. Po té byli před
staveni polní kuráti: Vrtička, Svata a
Černý. Jeho Excel. rozmlouval s jednotli
vými veliteli pluku, pak za vojenské hudby
sloužil mši sv. Po mši sv. vystoupil na
jednoduchou březovou kazatelnu, aby po
téšil, povzbudil a pozdravy od matek,
mauželek, dítek a sester svým diecésá
nům vyřídil. Slova biskupská dojala srdce
naše a pevně se v nich zakotvila. Po ká
zání udělil Jeho Exc. požehnání Nejsv.
svátostí oltářní, načež přehlédl si zvláště
své diecésany, ač na příslušníky ostatních
diecésí také nezapomínal. Všichni pak
před nejdp. biskupem a důstojnickým
sborem defilovali. Kol. 11. hod. polní tato
vzácná slavnost skončena a Jeho Excel.
odejel sobě prohlédnouti divisijní vojenské
zátiší. Nejdůstojnějšího vrchního pastýře
ujišťuji, že naši vojíni věrní zůstávají své
víře svatováclavské. Co je sílí, kde hle
dají útěchu v těchto těžkých dobách?
V modlitbě. Mnohokráte jsem viděl, jak
stojí vojín se sepjatýma rukama v do
muční, že nikým není pozorován, nebo
sedí za stromem a čte »Vojínova přítele«.
Ano, jsou naši vojíni stále zbožní. Jeho
Excelence usnadnil svými a sobě vlast
ními otcovskými slovy působnost polních
kurátů, pročež v hluboce procítěné odda
nosti a synovské vděčnosti volají: »Zaplať
Pán Bůh!'« A ptalli se nejdp. biskup:
»Uvidíme.se ještě ?«, odpovídám plu dů
věry: »Doufám, že ano, Vaše Excelence!«

— a—!r

Svěcení na kněžství. Tuto neděli dne
8. července bude v metropolitním chrámu
sv. Víta v Praze na kněze vysvěcen vlp.
Josef Stalmach, rodem z Hradce Králové
II., absolvovaný posluchač české bohoslo

dinandovi. První mši sv. obětovati bude
11. července ve středu v kapli sv. Karla
Borrom. v bisk. chlapeckém semináři Bor
romaeu v Hradci Králové o 8. hod. dopol.
Vlp. Alois Stan. Novák, jáhen z Petrovic
u Čermné, alumnus papežské koleje vŘí.
mě, t č. aprobovaný absolvent university
pražské, bude v Praze na kněze posvěcen
současně s vlp. Stalmachem. První mší sv.
obětovati bude v neděli 15.července v kapli
sv. Františka Xav. v Petrovicích.



Zprávy diecésní. U vyřízení ka
non gen. viseítace vyznamenání
jsou pánové: Josef Ruml, b. vikářv Bělé,
jmenován děkanem, Vinc. Laštovička, farář
v Chotěboři, též; Fras:t. Rosa, děkan n. 0.
v Něm. Bredě, Vine. Hyxa, farář n. o.
v Ném. Brodě, Jos. Kořínek, farář v Ha
brech a Jos. Holejšovský ze Slavětína,
farář v Modletině, jmenováni b. notáři.
Expositorium canonicale obdrželi pánové:
Frant. Stejekal, děkan v Něm. Brodě, Jan
Sobotka, gymnas. katecheta v Něm. Brodě,
Jos. Toman. katecheta v Něn:. Brodě, Ed.
Wagner, farář v Lučici. Farní eynodalie:
Frant. Stříbrný, kaplan v Habrech a Karel
Jirka, katechetav Habrech.Ustanoveni
jsou pánové: Jos. Hypě, farář v Secwiesen,
za faráře do Šlapánova, Frant. Roubíček,
kaplan v Něm. Pruenici, za ad:ninistratora
do Slatiny, Alex. Novotný. kuplan v Po
děbradech, za zámeckého kaplana v Chol
ticich, Jindř Růcker, administrator v Opa
tově, za administratora do Janova, Václav
Prokeš, administrator, za kaplana ve Šla
pánově. Neomysté: Jos. Kropáček, 7a
koop. do Pouchova, Frant. Pull, za II. zat.
kaplana do Králové Dvora. V Pánu ze
snuli: Josef Hájek (V Vuln.), farář o. «.
ve Vojtěšicích + 30. května (naroz. 1850,
vysv. 1875), Rudolf Vasohiczek (v Vuln.),
farář v Knapovei, + 5. června (naroz. 1877,
vysv. 1903), Frant. Pour (V Vuln.), funda
tista v Kutné Hoře + 11. června (naroz.
1864, vysv. 1890).

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

A]
Zprávy místní a z kraje.

Sehůze důvěrníků invalidní péče vý
chodočeské konala se 29. června v zaše
dací síni okres. výboru královéhrodeckoto
za neobyčejně hojné účasti delegátů ze
všech východočeských a severočeských
okresů. Zu Slátní zemskou ústřednu pří
temen byl v zastoupení vl. r. Dra Marsch
nera tajemuík: Dr. Fleisehmauu:, 24 vojenské
velitelství v Litoměřicích setník Eger Kare!,
Schůzi zahájil uvítáním přítomných místo
držit. rada Smutný, načež setník Eger
v delší řečí poděkoval pořadateli sehize
Východočeskému ústavu pro péči « inva
Jidy v Hradci Králové, jakož i všem okres
ním pomocným výborům za úsilovneu
spoluprácí v jnvalidní skei. Na to referovali
tajemník Dr. Viškovský o dosavadních vý
eledcích 4 zkušeuoslech v invalidní akci
východočeské u insp. Dr. Doubravský o
sprostředkování práce 'uvalidům. Nástedu
jící potom obšírné debaty súčastnili ae
zejména Dr. Fleischmann, set. Eger, o. r.
Mašek z Turnova, Dr. Havelka z Chrudimi,
jakož i delegáti z Něm. Bradu, Chotěboře,
Vys. Mýta a j. Odpoledne bylo pak véno
váno prohlídce orthopedického ústavu pro
invalidy, umístěného v přízemí a v I. patře
Živnostenského domu královéhradeckého
za vedení MUDra Součka a iuž. Císaře.
Účastníci prohlídky byli příjemně překvu
peni krásným vzhledem nově upravených
pokojů a sálů, opatřených již všemi potře
bami léčebnými, a sdělením, 7 orthope
dický institut zahájí činnost již v nejbližších
týducch, jakrmilemu vojenským velitelstvím
přidělenu budou slíbená lůžka.

Seznam dalších upisovatelů VL ra
kouské válečné půjčky u Živnostenské
banky filiálky v Hradci Král. Jindřich
Brod zde X 2.500, Okiřisn Wendler, učitel
zde K 20), Městská spořitelna, Kyšperk
K 13550, Občanská záložua, | Jilemnice
K 10.000. Karel Svoboda zde K 100, Eduard
Edlsteiu. Bejšť K 2.000, Stanislav Stárek,
c. u k. nadporučík v poli K 2.000, Město
Smiřice K 10.000, Josef Jirout. účetní, Sá
dova K 500. Jin Hájek, mlynář. Vřehecio
vice K 1000, J.ři Sine'ann. Svobodné Dvory
K 2000, Otakar Smetana, zvěrolékař, Svo

Předměřice K 1.000, Frant. Muzura, účetní |

cukrovaru, Předměřice K 1.000,Josef Šem
bera, Týniště K 3.000, Obchodní a výrobní
družstvo zde K 1000, Městská spofiteloa
v Jilemnici K 20.000. Josef Molčík, vrchní
eprávce, Neděliště K 1.000, Adolf Weidner
©£ spol., Kukleny K 1.000, Obec Klášter
K 2.000, JUDr. Václav Hasák zde K 200,
Jau Vroubek. Nové Benátky K 10.000.
Městská spořitelna Žamberk dalších K
135.200, Městská spořitelna Upice dalších
K 12.100. Městská spořitelna Kyšperk dal
ších K 24.000. Spořitelna Opočno K 25.000,
Spořitelna Dvůr Králové K 40.000, Ob
čanská záložna Jaroměř K 30.750, C. k.
rak. vojenský vdoveký a sirotěí fond K
550.000, Spořitelna Nová Paka K 30.000.

Na VI. válečnou půjčku u Králové
hradecké Bankovní Jednoty upsali:
Jeho Excelence biskup Dr. Josef Doubrava
zde K 20.000. K 5.000 Biskup. kněž. ge
minář zde, K 4.100 faraf úřad Vel, Ouřím.
K 8.000 děkanský úřad v Holohlavech,
K 20.000 F. Kračmar, farář Něm. Rybná,
Po K 3000 katol. farní úřad Libštát, Druž
stvo tiskové zde, F. Havrda, rolník. Be
nátky, farní úřady v Jásené, Chotěborkách,
Baticích, Hoříněvsi, děkanský úřad v Čer
nilově. Po 2000 K Biskup. tiskárna zde,
Spoř. a zálož. spolek Černilov. Ant. Láš,
farář Lomnice n. Pop., děkanství v Hradci
Králové, farní úřady v Solnici a Skuhrově
n. Bělou. K 1400 farní úřad v Liskovicich.
Po K 1000 Dr. Fr. Šulc, kanovník zde
Fr. Skalická, soukromnice Černilov, čtyři
upisovatelé nejmenovaní, Jan Puitar, rolník
Malá Skalice, Jos. ižolzmann. furář Kaliště.
Družstevní knihkupeství zde, Václ, Hojný,
rolník Černilov, Jan Fr. Seidl. děkan Holo
hlavy, Jos. Kvasnička, starosta. Bukovina,
Anna Čápová, rolnice Bukovina, V. Havlas,
rolník Bukovina, V. Mikolášek, rolník Bu
koviua, Al. Mencl, rolník Černilov, Jan
Pultar, rolník Benátky, obec Bukovina, Dr.
J. Soukup, kapit. děkan zde. Al. Soukup,
bísk. vikář Loctenice, Dr. Fr. Revi, ka
novník zde, nadace Rnisova Bisk. Borro
měea. nadace Seidlova Bisk. Borromaea,
Boh. Hobzek, profesor zde, Spořitel. a zá
lož. spolek v Černilově. K 800 V. J. Mo
rávek Plotiště n. Lab. K 750 římsko-kato
hický kostel v Prátově. Po 500 K Fr. Ja
noušek, faráš Vápno. Ant. Hrubý, kaoovník
zde. Po 400 K Jos. Kousal, děkan Hořice,
dva nejmenovaní, Jan Ferbas, rolník Vel.
Skalice. Jan Ruml farář Chotěborkv. Po
K 300 Fr. Šíp, katechetn Třebechovice, V.
Žid, správce Ledce, Vina, Erlebach, f.urář
ve Zvol. K 250 farní úřad Bíiý Ujezd. Po
200 1 Dr. Jus, Novotný. profesor zde, pod
purný fond o. k. gymnasin zde, Ferd. Rosol,
katecheta, V. Hamr, Jos. Kubeš, farář Ku
kleny. Spořitelní a zálož. spolek v Mile
tinč, V. Kutfk, krejčí Carnilov, J.s. Černý,
krejčí Černilov, Jan Černý, kanovník zde,
Dr. Bedřich Augustin. vicerekter zde, Jun
Prokeš. cestář Černilov, Ant. Vysekal
z Hradce Král, Dr. H. Doskočil, rektor
zde, J. Višňák, katecheta Čes, Dub. Po 100
K Dr. Jas. Slabý. profesor zde, Vlad. Se
kera, ředitel zde, nadace proť. Vlad. Hor
nofa zde, Joa. Novotn“. kaplan Zluvice,
katol. farnt úřad Libštár, Marie Bajrová
Chrudim, Em. Šrám V. Skalice, Ant. Ko
vář, farář Čibuz, Jan Brabec, kapian zde,
V. Němeček 18. p. p. Černilov, Jan R-uš,
farář Liskovice, Fr. Mimra, kaplan Kukleny,
Josef Kavu, administrátor Třebechovice,
z Bukoviny Karel Vaon, rolník, Jan Yach,
rolník, V. Hodek, rolník, A. Voborniková.
jeden nejmenovaný, F. Audr'iický, farář
Bílý Ujezd. Po K 50 roukromý ústav ku
vzdělání přslounek zde, Bedřich Knorre,
profesor zde. Celkem K 100.100—.

p. p. Bouček Josef, Lochenice, stříb. med.

želez. zás'už. kříž na siuze, med, zn slateť.,

zu s'ateč, IL tř. Bronz. ineúailh zn statečnost
obdeželi: Jindra Josef, Výrava. Jevis Václav,

Josef Mokrovcusy a. Loeňman Karel,
Ntěnkov. Palák Josef, Hradec Králové, žel.
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Frant, Kuklena, stř. med. za stateč. I. tř.
Prokeš Jaroslav, Slatina, stříb. med. za
stateč. II. tř. Papoušek Josef, Kratonoby..
bron?. medaili za stateč. podruhé. Pultar
Jaroslav, Divec, bronz. medaili za stateč.
Rotter Karel, Králíky, atříbr. med. za sta
tečnost [. tř. Stříb. med. za stateč. II. tř.
obdrželi: Safář Václav, Blešno, Šanda Če
něk, Babice, Truhlář Karel, Hradeo Král.
Těšitel Karel, Nový Hradec Králové, ry
znamenání říd. automobilů. Větvička Čeněk,
Třebechovice, stříb. med. za stat. IL tě.
Bronz. med. za statečnost obdrželi: Vestfá)

Jiná válečná vyznamenání. V pě
chotě: Frant. Kdoul z Nechanic (Suchá).
— padl — velká stříbrná medaile, v pěš.
pl. 81. praporčík Emil Hofman z Pr. Před
městí stříbrnou medaili II. tř, v pěš. pl.
92 Fr. Gótz z Kuklen stříbrnou medaili
Il. tř. U myslivců: Fr. Burian z Třebe
chovic bronz. medaili, Kotrč Jan z Libčan
želez.zásluž. kříž. V dělostřelectvu
získali «železný zásluž. kříž: J. Kánský
z Blešna, Jan Divecký ze Slez. Předměstí,
K. Řehák z Hradce Králové, Josef Luňák
z Obědovic, František Němeček z Dlouho
dv:rů, Josef Prokeš z Čornilova a Jan To
mášek ze Suché. Dále obdrželi bronzové
medaile Čeněk Hyršl z Rosnio, Čeněk Kříž
ze Lhoty pod Libčany a Josef Krčmář
z Hradce Králové. Josef Hudyš z Lochenic
železný záslužný kříž.

Sbirání ostružníkového a jahodníko
vého listi ku přípravě čajové náhražky
pro vojíny. Ku přání c. a k. vojenského
velitelství upozorňují se obecní úřady a.
hlavné správy škol na článek v úředním
listu z 1. května 1916 str. 31. uveřejněný
8 požádáním,aby jmenovitě sbírání to školní
mládeží provésti daly. Dobře usušené listy
buďtež zaslány na c. k. vojenské zásobo-:
vací skladiště v Pardubicích, které další
zaslání firmě Viktor Adler v Oberlaa spro
středkuje. Výlohy za poštovné a dopravné
hradí vojenská správa. Potřebné pytle k ba
lení lze dostati u zmíněného ekladiště. Do
poručuje se v té příčině se s ním dříve
dohodnouti. Též vojsko obdrželo rozkaz
zúčastniti se při sbírání.

Mimořádná schůze městského zastu
pitelstva v Hradci Králové koná se dnes.
o IL. hodině dopolední v zasedací síni
okresního výboru. Návrh na zřízení veřejné
válečné kuchyně a na povolení zálohového
úvěru 100.000 K u Králohradecké spoří
telny £ účelum aprovisačním.

Válečné školské kuchyni věnovali:
pan Gustav Sleju, majitel pily v Hradci
Králové, znalecký poplatek K 20— a paní
A. Čižinská, majitelka výrobny sodové vody
firmy F. Šaudová, obnos K 50--. Šlechet
nýn: dároům vzdávají se díky a další
příspěvky přijímá purkmistrovský úřad
v Hrade Králové.

Přednostní mléko. Dle nařízení c. k.
mistodržitelství pro království České má.
býti puvolováno přednostní mléko pouze
osobám těžce nemocným. Aby zamezen byl
libcvolný výklad stěžké chorobyc, budiž

ua přednostní mléko uznán
pouze v téchto případech onemocnění:
1. Prudkó horečnaté choroby a těžké chro
nioké choroby 'novutvary). Z nich buďtež
zvláště na předním místě uvedeny: a) těžké
choroby žaludeční, vřed u rakovina; b) zá
něty pobřišnice, záněty slepého střeva;.
c) choroby ledvin a téžké afekce měchýře
močového; d: choroby srdeční ve stadiu
dekoznpousace a dilatace. Pokročilá arteriu
akierosu; e) vážnější anaemia, lenkaemia,
lymphomatosa; f) tuberkulosa v pokroči
lejším stadiu, exsudáty pohrudniční, pro
cesy kariosní, fungosní a. skrofulosní;
wi celkové organické onemocnění nervo
vého ústrojí 8 puklesnutím výživy. 2. Ženy
v druhé polovici těhotenství, ženy kojící.
3. Rebon-alescenti po těžkých chorobách
a oper.cích. 4. Děti do 10 let, jsou-li špatně
živené a vv vývoji opozděné, byť i byly
jinak «drávy. Sluší podotknouti, že i osoby,
které chodi a jaou zaměstnány, mohou býti

přiznán nárok na přednostní mléko pouze:

|



v případě prokázané choroby. Rozhodnutí
+ udělení přednostního mléka staniž se
v jednotlivých případech vždy dle zásady,
aby se zvýšené dávky mléka dostalo jen
osobám skutečně nemocným. Přednostní
mléko může býti povoleno buď trvale
(v případech nezhojitelných) aneb pouze
nu dovu choroby, nejdéle však na dobu
tří měsíoů. Každý žadatel nechť před
loží vrchnímu okresnímu lékaři p. MUDru
Lad. Pičmanovi v pondělí, ve středu a
v sobotu od 10—11 hodín dopol. v »Mléčné
zásobovací ústředně« (Rolnické prodejně)
bez kolku takto sestavené vysvědčení oše
třujícíholékaře: Přednostní mléko.
1. Jméno nemocného, stáří a diagnosa
choroby. 2. Dosavadní trvání choroby.
3. Krátké odůvodnění nároáu na. před
nostní mléko. 4. Návrh, na jakou dobu má
býti přednostní mléko povoleno (buď do
časuš neb trvale). V pozoruhodných pří

nostní mléko. Purkmistrovslý úřad král.
věnného mésta Hradce Králové, dne 2. čer
vence 1917.

obrovská manifestace, při

všoch strau a všech stavů, protože opravdu
poměry se staly nejvýš svízelnými, K val.
ným zástupům promluvili i úředníci ©. k.
hejtmanství, alibujíce energické zakročení
ve prospěch lidu. Zástupy chovaly se přes
napjatou situsci důstojné, tak že klid nebyl
porušen. ,

Z Jnbilejního městského dívčího ly
cen v Hradci Králové. Slečna Božena
Kahligová, odborná učitelka na Jubilejním
městském dívčím lyceu v Hradci Králové,
byla z“ vynikající součinnost při válečné
péči vyznamenánu stříbrnou medailí Cer
veného kříže 8 válečnou dekorací.

Zkoušky dospělosti na zdejším c. k.
"gymnasta vykonaly we dne 2. červonae.
Z 28 žáků veřejných zbyli ve třídě da
konce roku školního 3 .žáci veřejní a I
privatistka, kteří byli všichni uznáni způ
sobilými s vyznamenáním; mimo to byly

způsobilými všemi hlasy; externista hyl
reprobován na půl roku. Předsedal ředitel
ústavu p. Josef Kořínek.

»Klicperaa v Hradci Králové v sobotu I4.,

nostní představení konají se na pamět vý

vati bude mimo 24 herců 24členný pěvecký
sbor mužský a ženský a 30členný orchestr
řízený p. prof. Černušákem. Představení
v neděli 29. červenceurčeno pro veu
kov a stanoven proto jeho začátek na Y,3.
hod. odpol., aby zajištěno bylo zpáteční
vlakové epojení. Lístky jsou v prodeji u p.
Růžičky, papírnika na Velké podsíni.

Fotografové amatéři sejdou se dne
9. července t. r. v ponděli v 8 hod. večer
vwAdalbortinu (zvláštní místnost) k přá
telské schůzce. Zaveden bude rozhovor o
nynějším stavu amatérství, o nákupu, 0 24
řízení společné komory, kursu pro začá
tečníky a pozdějším založení klubu. Dámy
i páni amatéři bez rozdílu stavu jsou zvání
a vítáni. Ukázky snímků dispositivů i
jiných vlastnich praci budou * pnvděkem
kvitovány.
- Na pouchovském hřbitově vytrhány

v noci na dvou hrobech čcádherné květiny.
Skvostná kovová svílilua na jiném hrobě
by'a s polovice odšroubováca. V.hledem
k zuačným poplatkům by se tom měl zo
střiti dozor.

Drobnosti. Meteor byl viděn due 29,
t. im. přesně o 10. hod. večer i v Hradci
Králové. Hrál nékolika barvami a zanechal
za ucbou pruh, který se proměnil v kli mmmm0—m0mm0000m0

katinu, stojící nepohnutě na obloze 6 minut.
— U mlýnku se utopili dva lidé. — Lev
na chodníku před spořitelnou zmizel. Dou
fáme, že se tam brzy objeví znovu v zlep
šeném vydání.

ldylka. »Zač mi dáte, babičko, litr
borůvek ?« — »Za 1 K 40 h.« — »Vědyť
máte zrovna nad hlavou vyhlášku, kde
stojí 85 h.« — »Teda si jdou kupovat na
radnici.« — Tak v malém. Ve velkém se
přehánějí pokoutně ceny ještě hůře.

Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížkyd“,

Eskompt účtů a směnek.
1 Hořice. i u nás jstne pocítili trapně

následky dlouhého sucha. Pšenice u žila
5 zúají se dobré. ale zrn málo nalévá. Ovoce
s bude málo. švestky téměř žádné. brambory
i ranné venasazovaly. Oslatní okopaniny

| gice mají čaB, ale sucho je zmořilo značně.

Í

i

Jindy tou dobou bylo na trhu hojnost ze
máků a zeleniny. Teď, kdy je toho tolik
potřebí, j» všeho malá hrstka — a co je,
skoupi se dříve, než d::roste. Slámy a sena

: bude také málo, naděje n: vtavy při vy
' bořelých lukách klesla a tuk chov dobytka
; bude velice ztížen. Ale i kdyby byla po

hoda, bylo by hůfe než jiná léta, protože
na dukledné obdělání polí nedostává se
lidí a potahů, není umělých hnojiv, zvláště
jedku, jehož naše půly tolik potřebují.
Výběr semen k přesóvání přestal. Uvažmě,
jak by to dopadalo teprve na přesrok,
kdyby se všecko neopatřilo jépe. !roto
každý toužebně čeká, kdy už národové
pozuají vlastní prospěch 1 zastaví válečné
nepřátelství. Vzdyť i jinde jest potřebí
zdatných rukcu doma,

Skuteč. Pin Josef Zástěra, rodák ze
Skutče. profesor c. k. vyšší reálky v Ko
stelci n. Orl., t. č, poručík, byl vyznamenán
za udatnost před nepřítelem ©»Signem
laudis« současně s odznakem mečů.
Pan Antonfu Zástěra, učitel, kadet aspirant

: 4. č. na ruském bojišti, byl povýšen na
| praporčíka,

o..

67eh0

0me

0n—0

Různé zprávy.
+ Pomozte pohořelým! Due 27. června
j © 2. hod. cdpvl. vypukl strašlivý požár ve

Čhvojně — vestička stulená na vysokém
r kopou, hlídaná šííhlým kostelíkem, podobá
+ Se 8VoU Úpravou, ladným seskupením sta
, Vení malému městečku, zdobenému i mit

Jými parčíky. Právě hojnost stromoví
: bylo zácbranuu nejlepší, že nevyhořela
: celá víska, obývaná větá:nou dělným iidena
! lesním a hospodářským. Stavení rozhřálá
! sluncem chytala jedno po druhém, záchrana

všechna bylo znemožněna strašným vedrem,
dobytek, šatstvo. peníze, vše mnohým sho
řelo, tupě stojí zde ženy, jichž muži jsou
většinou na vojně, úplné zchudlé. Smilujte
se, přispějte ubohým! Bůh Vám odplatí!
Všechno, peníze, šatstvo atd. kvitovati bude
s upfímným sZaplať Bůh'« farní úřad ve

: Chvojně.
Šlechetným srdeim. Tovární zřízenec,

otec osmi děti, z nichž teprve nejstarší
pomáhá skrovným výdělkem rodinu živiti,
prosí tímto šlechetné dobrodince, aby do
brotivě nějakým způsobem. ulehbčili ve
starostech, jež opatřování všelikých potřeb
istravy, prádla, šatů. topiva atd.) pro tak
četnou rodinu iemu působí. Zvlášté byl by
vděčen za přijmutí některého z dítek přes
prázdniny aneb z4 vhodné zaměstnání pro
dceru, která dokcučuje třeií ročník měšťan
ské školy, Adresu sdělí idiniuistrace tohoto
hstu.

Kolková povinnost účtů pro cizinu.

281 ř. z. i tehdy, dlí-li příjemce v cizině.
Totéž platí o účtech, které zní na osoby

1 v Bosně a Hercegovině.

————

Moravská agrární a průmyslová ban
ka, Brno, vykazuje koncem měsíce červua
t r. stav vkladů obnosem 113,555.540'81
koruu.

2.22
v Hradci Králové, Adalbortinum,přijímá záznamy

na nové výhodné losy Rakouského Cerv.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.PAA AOAR

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dr.

P. V. z Kepplerů: Záhada utrpení. Přeložil
A. Číhal. Čena 70 hal. Vzdělavací knihov
ny katolické sv. 68. — Poklad věřících.
Lidový list k ucténí Nejsv. Svátosti Oltářní.
Řídi P. V. Švec. Roč. 18., čís. 5. Předplatné
roční 2 K. -- Rajská zahrádka. Pořádá
V. Špaček. Roč. 26., čís. S. Roční před
platné 160 K.

Věstník dila šíření viry. Časopis věno
vaný zájmům katol. miss'í v zertích pohan
ských. Vychází šestkrát ročně. Roč.5., čís. 6.
Nákladem arcidiecésního ředitelství díla
šíř. víry v Praze IV.

Růže lurdská. Marianský měsíčník.
Vydává a řídí L. Kolisek, farář v Blansku.
Roč. 9., čís. 5. a 6. Roční předplatné 180 K.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a uvjlovnější ná
kupní pramen v Rakousku „veškerých

kostel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovovéko náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách. c. a 4. dror. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referenci a cdporučení.
Obrázk“.vé cenníky, rozpněty, vzory a ho

tové zboží k výbšcu franko.
Bez velkorněstské režie v: vlastních díl
nách a domeck, ievné prarovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až « 20%,

bež všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždv doslovné se vyprošuje.

Invalidé
jakohokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského
kursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuherský, HradecKrálové.

l

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož i tu- i oizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o pootivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
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MĚSTSKÉ , .

ŠKOLSTVÍ DÍVČÍ
sreorgamisevané podle současných potřeb tak, aby vyhovovalorůsným směrům vzdělání

ženského, obsahuje nyní tylo ústavy:

Šestitřídní dívčí lyceum,
jež poskytuje dívkám vyššího vzdělání všeobecného u tím je vhodně připravuje pro
další výcvik k různým povoláním šivotmím. Ve školním roce 1917—18bude miti tento

ústav II., IV. a VL. třídu.

Osmitřídní reformní roát. gymnasium
(s povimnou němčinou od I., francoaeštinou od III. a latinou od V. třídy), jehož účelem
jest příprava pro řádné studium universitní. —Ve školním roce 1917—18bude otevřena

třída II, IV. a VI.
de obou tóchle ústavů koná se dne 165.červemce a due 16. a 17. záři od

8—10 hodin dopoledne. Do I. třídy obou ústavů se Jetos žákyně nepřijímají. De Ji. a
IV. třídy mohou býti přijaty i žákyné ze škol měšťanských pe přijímacízkoušce z učiva
tříd předchosích.— Fonévadě podle nové organisace tvoří čtyři nižší třídy dívělho lyoes
a reform. reálného gymnasia celek, rovnocenmý nižšímu gymnasiu nebe mižší reáleo,
kedí se nymí toto studium i těm žákyním, které oelého lycea mebo reform. reálného

gympasia neminí vychoditi.

Trejtřídní vyšší škola
pro ženská povolání hospodářská,
jediný ústav toho druhu v Čechách, jenž poskyluje jednak velmi cenného praklickéhe
vzdělámí pro život rodinný a jednak má úkolem účelně vzdělávati divxy pro admini
stralivní službu v různých ústavech humamitních, pro niš dosud náležité připravových
sil nebylo. Ve školním roce 1917—18bude ústav uplný. Do I. ročníku budou se zapiso
vati absolventky III. třídy školy měšťanské nebo střední dne 15. Července a dne 16. září

od 8 do 12 hodin dopoledne.

Všecky ústavy mají právo veřejnosti.
Podrobné prospekty včech škel ochotně zašle a potřebné zprávy podá ředitelství

jub. městskéhe divčího lycea v Hradci Královéy

d

a slavným patronátním úřadům
AA AA AAA AAAA AAAAA

záložna vPraze-li.,
Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem mašincům Co
jediný poněční ústav katol. v Praze.

mínek, zejmóna směneční úvěr
(krátkodobý), v dmešních dobách

zvláště výhodný. Povinná rovise
sJednoty zálošene v Praze.

Nejlevnější n nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
a věna dílkám

kytuje Jubilejmí, vzájemně dobrošinsý živno
P stemskýspolek

„Charitas“
v Hradci Král.

joaž, založen jsa r. 1908 na súsadě hřesťenské své
ool, sa dobu svého trvání vyplatil pa podporách

jiš na 150.000 korem, ziskav 676 členů. Jak
děkovné dopisy svědčí, přišla podarovamým pod
pera v mejirudnější jake pravé dobrodiní.

Spolek přijímá meže i šomy ed 24 do 45
let. Příspěvek nprávní kašdo-ocdmí obnáší
2 K, zápinné jednou pre vždy jest: do 90 let 2 K,
de 40 let 4 K, de 45 let 10 K. Každý člom na za
vasuje,žo splotí při úmrtí upolučlena 2 E,
ješ se vyplatí bez průtahu buď zákonitým příbuz
ným ameb účelu a osobám, jež si člem pisomsným
prohlášením výberu za svého života označil. ELé
kuřoké prohlídka zdarma.

Při spelku trvá od r. 1911 odbor, jed3 po=by-|
taje též

We věno "UE
nedozpělým v domjejich sňatku, případně

dovoluje si doporučiti
večkeré kostelní nádeby a
náčiní a lo: monelrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky,„kály: svíony,kadi

PARAMENTÁ,
- kestelní náčiní

ampy, kaditelnice,kropenky ' v dem dospělosti jejich, ameb také pří
atd. své vlastní výroby, atd. úmrtí: dení kteří je de odboru věmnéhepři

předpisům církevním vyho- dodává nejlevněji hlásili.vujicí. Sta edměty opra- MOVE zam :,

vuje v Úvodní intenci a Každý pejištěnee u vósmého odberu ebdršítolik korum, kotik osob v debě nároku uedbora
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiliaž do stáří 18 let a dívky
do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, jen.

v ohni slatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.

Hotové předmětynebvýkrevy

JOSEF VENŮ,
zesílí na ukázku franko bes odborný závod když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil bé.rok

závaznostikoupě. věku,svého Zápisné .“ k“ provšecky stejnéi ; říspě ve výše zmínén
Vše se posílá posvěcené. dabloné nad Orlicí, případech povinné odpory. —Blikší v prospektu,

Práce ruční. jej na požádání zdarmazasíláme.

Sklad veškerýchmh a stříbrnýchklenotů,jako: v Adresazní:řetězů, madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. :
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí ze atříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zlato, stisbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasít a ciseleur

Praha 1.-979,ul. Karoliny Světlé, č, 12 n.
Přísežný znalec c. k. zemského trestního soudu.

V Prazeprodej u firmyMarie Fejfarová,
Karlova ul. I., č. J8. Dr. Frantiéek Reyl,

předseda.

Paramenta.

Jenáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma) —

v Jablonném nad Órlicí (r Čechách) |
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachtieloh)

M doporučuje P. T. veled. duchovonstvu|
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
šach kostolních paramorů,

spolk. praporů a kovovéhonáčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na |
ukázku se na požádání franko zašlou. $

Městská spořitelna
ve Vysokém Mýtě s

přijímá vklady a zúrokuje je
= =co nejvýhodněji

a vyplácí, majic stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědi.
Za vklady ručí královské věnné mésto Vysoké Mýto veškerým svým jměním

i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.
Knižky spořitelnípožívají i jistoty strotčí a přijímají seza kauce a vadia u všech úřadů.

Daň důchodovou plati spořitelna ze svého.

Půjčky poskytuje za sazby velmi mírné.
Telefon čis. 16. Pošt. spoř. čís. 70.108.

Majitst: Polilšiskhédružstvo dskové -v Hredol Král. — lukem Binbupské kmibilskámnyv řiradci Král. — Vydavatel asodp. rodaktor: Jas. Polák.



KE)
K revisi ústavy.

(14) Co je ústava? Souhru základních
zákonů, na nichž říše spočívá a jimiž upra“
vují se poměry národů navzájem. S prag
matickou sankcí počínaje bylo takových
zákonů u nás vydáno více a to předně
pragmatikální zákou Z I. srpna 004,
patent císaře Ferdinanda z8. dubna 1848,
zákon z 11. dubna 1840, jímž se goruna
uherská uznává za osamoslatný stát;
diplom říjnový z r. 1860, jímž se Ra
kousko stalo státem konstitučním a po

i V Hradci Král., 18. července 1917.

veny a spolu i otázka polská rozřešena,

chtěla zříditi státní radu k vypracování
ústavy nové. Kdvž i myšlenka Němců na
sestavení stníšené komise z říšské rady a
pauské suémovny padla, pomýšlí se nyní
vážně na sestavení parlamentárního mini

patent z 26. února 1861, tak zvaná úno
rovka, jíž se zásady říšské rady a panské
sněmovny blíže určují a konečně zákon
z 21. prosince 1867, tak zv. prosincovka,
jíž vyrovnání s Uhry provedenoa říše
rozdělena ua země koruny uherské akrá
Jovství a země na říšské radě zastoupené,
tak zv. Předlitavsko. A poněvadž králov
ské poseiství z 12. září 1871, V němž
se uznává státoprávní postavení koruny
české, nebylo odvoláno, třebaže v život
nikdy nevstoupilo, tvoří i ono Část ra
kouské ústavy.

Rozhodným je tak zvaný dualismus,
jejž r. 1867 utvořili Němci a „Maďařibez
nás pro nas, rozdělivšc si politickou moc
saczí sebe, aby tím spíše ostatní národy
ovládli. Proto jsme my Češi prosincovku
neuznali a zasedání říšské rady až do r.
1879 se neúčastnili, abychom dali na jevo,
že centralistickou říšskou radu neuzná
váme za oprávněnou k vydávání zákonů
pro své království, majíce k tomu svůj
zemský sněm. Když jsme však viděl, že
jsme na tom hůře nežli dříve a že bude
lépe společných zasedání říšské rady se
účastniti, abychom mohli svá práva v ní
hájiti, vstoupili jsm tam, ale sestáto
právním ohrazeuím a toto ohrazení jsine
opakovali při každém uovém otevření
říšské rady a vstupuje s ním do síní sně
movních po úmrtí svého předchůdce každý
nový poslanec

Tak se poměry měly až do světové
války. I nvní jsme tak učinili, přidavše
k ohrazení i Lik zvané právo sebeurčČo
vací a zřízeti Českého stálu v rámci

i| DEP. ADRESGA:ALBIBANKA

z nichž 14 bylo by bez odboru, pouze
k upravení ústavní a národnostní otázky.

Návrh nové ústavy odevzdán byl by
k projednání ústavnímu výboru říšské rady
a někdy k podzimu mohl by prý přijíti

stran je pro to, aby ústavní zákony vydal,
kdo k tomu je povolán, t. j. obě sně
movny. Ať bude však pracovati na něm
kdokoli, toiik je jisto, že to tak rychle
nepůjde ke škodě národů i říše, jež by se
jinak presentovala na venek v jednání
o mír, kdyby její soustava byla účelnější
a její národové uvnitř byli sjednocení. My
Češi budeme přirozeně proti ústavě cen:
tralistické a poněmčovací. Podezřelým je
úkaz, že o věci málo a s reservou mluví
Maďaři, kteří na nvnější ústavě jsou stejně
súčastněni 2 to tím více, že letos vyprší
mezi oběma polovinami smlouvy obchodní
a finanční.

Rakousko-uherské vyrovnání je daleko
sáhlá otázka. Zatím jen připojujeme, že je
od Stůrgkha vypracováno, Kórber že
musil ustonpiti. ježto je nechtěl uznati,
Clam že siíbil je přivésti pod střechu a
že ono obsahuje prý pro druhou polovinu
mnohé výhody na újmu Cislaitanie. Ma
ďaři byli s ním spokojeni a to je pode
zřelé; co je ziví, nám vždy škodilo. Dnes,
kdyby musili přejmouti polovinu ohrom
ného státního dluhu a kdy nemají pro
středků k zařízení své vlastní domácnosti,
zvláště když jiia schází zlato pro samo
statnou cedulovou banku, dnes se Maďaři
na svůj stát rozmýšlejí. Nová ústava bude
nucena upraviti tedv nejen otázku národ
nostní a jazykovou, ale i poměr k Unrám.,
což v rámci nynějšího dualismu dobře
možno nebude. Na jedné straně váika, ua
druhé nedostatek dobré vůle k urovnání
velikých a škodlivých neshod vnitřních!
Tu jest věru luštění problémů i pro nej
bystřejší politiky tvrdým oříškem a vláda
úkolem velice obtížnýtm.

©Ineerty positají su levně. ,
pátek v poledne. |

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně dne 6. čer

vence za bouřlivého potiesku všech stran
byly výnosy z r. IgI4, zastavující porot
ní soudy a zavádějicí vojenské soudy ve
vnitrozemí také pro osoby civilní a pro
politické zločiny, jednomyslně zrušeny a
pozbylv okamžité platnosti. — Téhož dne
schváleio několik změn, týkajících se ně
kterých ustanovení úrazového pojišťování
dělníků.

O výživě a rekvisicích jednalo se
v poslau. sněmovně 7. července. Správce
ministerstva vojeuství podmaršálek Czapp
snažil se vzbuditi dojem, že vojenská
správa, udělujíc dovoleno: zemědělcům
ku pracím polním v každé době roční,
šla do krajnosti. Soc. demokrati Polák
Reger a Čech dr. Witt souhlasně dovodili,
že příčinouruchu v pánvi moravsko-ostrav
ské není žádné hnutí národní nýbrž jeu

nouze. Ministr pro výživu generál
Hófer nepokrytě přiznal, že se situace
lidové výživy letos zhoršila a že proto,
aby se vydrželo přes duben, byly prová
děny rekvisice, které nás tehdy držely
vlastně nad vodou. Uhersko prý vzalo na
sebe celou spotřebu vojska. V dubnu začal
dovoz z Rumunska. Z dosavadních 54'000
vagonů z Rumunska polovina připadla
pro vojsko, a druhá polovina pro Rakou
sko. PřebytLy z Polska 4 Srbska dostává
přímo armáda. Co se týče rekvisicí, do
stane každý zemědělec na formulářích
předepsáno: tak velká je tvoje potřeba
pro tebe, pro rodinu a dobytek, pak pro
osivo, tolik máš odvésti. Ministr prohiásil
také, že pěstování zemáků jestě poklesne
a příští úroda bude ještě horší. -- Posl.
Hrázký vykládá, že všechny stavy obyva
telstvo jsou v nejsmutiějšsích „ospodář
ských porůčrech, Právě v českých kraji
nách byly rekvisice prováděny tak přísně,
že většina lidí na venkové strádá nejhtoz
nějším nedostatkem. Samosprávné úřady,
země a obce vykonaly v< vyživovací
službě neobyčejně znamenité výkony a
proto by se měla přenechati vyživovací
služba samosprávným: místům.

O válečně hospodářském zmocňova
cím zákonu jednalo se v posl. sněmovně
IO.července. Jedná se o plnou moc, kterou
by parlament udělil vládě ke konání po
vinnosti Do stránce hospodářské za války,
vláda pak aby navzájem vše, co učinila,
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vací. Něm. křesť.-soc. posl. Bauchinger
žádá, aby pokud možno brzo učinila vláda
konec ústřednám, jež skoro bez výminky
zklamaly. Žádáme od ústředen veřejné
účtování, chceme věděti, co se děje s penězi
lidu. Posl. Prášek tvrdí, že v žádné jiné
zemi nebylo na zemědělství spácháno tolik
bezpráví; zvláště poslední rekvisice pře
sahovaly veškerou míru. Zákon zmocňo
vací přijat i ve 3. Čtení s dodatkovým
návrhem posl. ryt. Moraczewského k $ I.,
podle něhož nařízení rázu obecného dlužno
vydávati teprve po dotazu na mínění vý
boru, skládajícího se ze 27 členů, jež posl.
sněmovna za tou příčinou zvolila.

Revise ústavy v Rakousku. Nyní se
mnoho mluví o revisi ústavy. Plán, na
vržený posl. Hummerem, aby pro vypra
cování nové ústavy dosazen byl společný
výbor obou sněmoven na základě zákona,
oběma sněmovnami schváleného a koru
nou potvrzeného, ztroskotal úplně. Proti
plánu tomu postavily se obě sněmovny
a v obou pak všechny strany. — V po
radách císaře s předními členy poslanecké
sněmovny jednalo prý se o změně ve vládě.
Jest prý nemalým přáním koruny, aby
předběžné práce pro revisi ústavy počaly
hned, jakmile říšská rada vyřídí nynější
pracovní program. Revise ústavy bude
přenechána výhradně říšské radě,

Hrabě Clam-Martinic, býv. rakouský
minister. předseda,jako plukovník jmeno
ván vojenským generálním guvernérem
Černé Hory.

Krise w Německu. Sotva se sešel
říšský sněm, aby projednal nový rsmiliar
dový úvěr válečný, nastalo v Německu
rozladění. V rozpočtové komisi pustil se
wboj posl. středu Erzberger, aby říšský
sněm byl pohnut ku prohlášení válečných
cílů. Strana usnesla se také zdrcující
většinou podporovati snahu Erzbergrovu.
Posl. Erzberger ukázal ve své řeči mezi
jiným na příklad císaře Karla a prohlásil,
že kdyby toho příkladu bylo následováno,
vůdčí mužové mírových politických stran
ochotní by byli poraditi, kdyby je císař
k sobě povolal. Na říšském sněmu obíhají
všelijaké pověsti o změně ve státních
a říšských úřadech. Těžisko situace je ve

jednávání centra soc. demokratů, národ
ních liberálů a pokrokovců, kteří jsou
pevně odhodláni dohodnouti se o formuli
týkající sc cílů válečných a o parlamen
tarisaci vlády. — Pozoruhodno, že korunní
rady súčastnil se také něm. korunní princ

a že jednání něm. císaře s Hindenburgem
a Ludendorfem súčastnila se i císařovna.
Císař rozhodl také, aby změna volebního
práva do zemského sněmu v Prusku pro
vedena byla na základě rovného práva
volebního.

Bojiště ruské. Dle dosavadních zpráv
zmocnili se Rusové v Haliči Koňuch;
náraz namířený proti Břežanům byl za
staven. Zato hlavní úsilí soustředili Ruso
vé do úseku stanislavovského, kde vyko
návají svými massami takový tlak, že
spojeneckým vojům bylo 9 července u
stoupiti za dolní tok Lukavice o 12 km
na západ k výšinám Černý Les. Operace
v prostoru stanislavovském namířena jest
proti Lvovu. Severně od Dněstru jsou
Rusové klidni, kdežto na karpatské frontě
jeví se čilý ruch dělostřelecký. — O ústupu
spojeneckých vojsk není zatím bližších
zpráv. Veřejnosti musí prý stačiti vědomí,
Že se spojeným vojskům podařilo odpou
tati se od nepřítele, takže nemohl rušiti

zen našimi městys Halič v obbi dněster
ském. Těsně jižně od Duěstru — blíže
Haliče — jsou rakouské voje opět v těs
ném bojovném styku s Rusy.

Volné listy.
Po odchodu Clama-Martinice. Český

tento šlechtic byl
ministerského úřadu v době,kdy Rakousko
mělo a má řešiti nejdůležitější otázku svou,
totiž zásadní přeměnu ústavy. On sám ve
svých projevech tento veliký úkol ohlá
sil a německé a vládní listy určitě to do
svědčily. Veřejné mínění naše i zahraniční
pozorně a zvědavě očekávalo, kterou Ce
stou se dá: ozdraví-li říši rovnoprávností
všech národů, či utuží ještě systém trvalé
nemoci rakouské, jeaž jmenuje se němec
kou nadvládou? Clam-Martinic v mysli
své rozhodl, že pravdě a spravedlnosti se
poslouží, když vše zůstane při starém a
když ztuchlé nedostatky se ještě rozšíří a
upevní. Slovanským bojovníkům, proléva
jícím krev a obětujícím život za říši, za
odměnu vymyslil státní němčinu, primát
německého plemene a pro království Čes
ké k tomu ke všemu měl připravenu trhací
specialitu.

Clam-Martinic zváživ tedy své sily a
určiv svoji práci, dal se do díla. Dlouho
nepracoval, neboť narazil na skutečnosti,
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které jsou silnější panovačných choutek,
do jejichž služeb se zapřáhl a jimž obě.
toval své jméno. Při prvém kodrenntí své
ho vládního povozu se podivil, proč ne
může ku předu, a ještě nechápal, že proti
jeho veteši se postavila síla národův a
majestátní moc jejich života. Tož rozejel
se po druhé a po třetí, ale povoz drásavě
zaskřípal a překotil se do příkopu.

Státnická a politická schopnost Clama
Martinice skončila jako Phalaris uzavřený
v břiše rozžhaveného kovového býka. Bylo
tak vždycky a bude tomu tak. V ohni prav
dy a spravedlnosti lidstva rozplyne se
všechno, co není schopno žíti. Bezpráví a
nesprávnosti, byť sebe déle žily a hodně
daleko zabloudily, vracejí se vždycky do
mů, aby pohltily své oběti. I Clam-Mar
tinic nesl hříchy dlouholeté pochybené
soustavy, která, jako mnohé předchůdce,
na konec pozřela i smečenského pána.

Mnozí pozorovatelé potřásají udiveně
hlavami a nedovedou si vysvětliti, proč
český šlechtic podjal se úkolu, jenž se pří
čil jeho politické rodinné tradici. Táží se,
jak se stalo, že svnovec slavného strýce
a druha Riegrova byl hotov oktrojovati:

s vnitřními poměry a s národnostní sklad
bou Rakouska zásadně se nesnáší.

Clam-Martinic, jako mnozí lidé, sobě
neuvědomoval, že dlouhou válkou se rodí
nová doba a že vzrůstá Jeckteré símě, před
válkou v mysli lidské zaseté. Hledisko
skoro každého člověka bývá sníženo jeho
postavením v některé společenské třídě a
čím více která třída od množství lidu jest
vzdálena, tím více hromadí se v ní před
sudků a neporozumění pro život nejšir
ších a nejpočetnějších společenských vrstev,
ba celých národů. Clam-Martinic viděl jen
část Rakouska a ne jeho obecnost a dů
sledně tedy nerozuměl ani hloubce a in
tensitě evropského proudu, jehož heslo
jest: demokratismem k sebeurčení národů!
Mýlil se, když prohlášení slovanských
poslanců v parlamentě nazval náhodným
vzkypěním, nepochopil, že nadvlády jed
noho jazyka nemohou dnes strpěti náro
dové, kteří s bystrou úzkostlivostí bdí nad
svými právy, chybil míněním, že poměry
v Rakousku válkou uzrály tak, aby se
národům mohly nadiktovati absolutistické
oktroje.

Bývalo vždycky chybou státníků vy
šedších z uzavřených společenských pro
středí, že na místo aby nezadržitelným ná



rodnostním a společenským proudům 8 po-.
rozruměním vycházeli vstříc a vykazoval
jim náležitá řečiště, naopak stavěli se jim

bůchla a široko daleko se rozlila. Kritický
Kčrber, ačkoliv rodem Němec a přesvěd
čením,
ochotně uvázal se Clam-Martinic.

a znal dobře ideové směry rakouských
národů. Člověk kriticky myslící poznává
lépe než druzí,co se děje a pronikáv po
vahu doby bystřeji než státníci, kteří jsou
v nevýhodě jiř tím, že ovládání jsou roz
ličnými dědičnými předsudky. Posléze
možno důvodně se domýšleti, že bývalý
ministerský předseda českého cítění vů
bec neměl, neboť dobrý Čech od takové
úlohy na hony by byl utekl.

„Svaz českoslovanského studentstva“
si zaprotestoval proti volbě universitního
rektora, jeuž jest katolickým knězem.
»Obnova« dne 28. června vhodně pozna
menala, že studentstvo české ani slovem
se neozvalo, když evangelíci žádali o zří
sení vlastní fakulty, což jest věc velmi
důležitá, neboť byly doby, kdy katolická
eírkev university zakládala, a evangeličtí
1eformátoři vysokým učením všemožně
opovrhovali a jemu spílali. Vzhledem k
tomuto zásadnímu rozdílu universitní Čeští
studenti jednají stranicky, a již z tohoto
taktického jejich postupu vysvítá jak málo
přesvědčující jest jejich mluva, kterou za
mítají volbu rektora kněze z důvodu prý
vědeckého svobodného badání.

Nehledě k tomu, že katoličtí učenci ve
všech oborech vědních dodělali se veliko
lepých poznatkův a nejednou vykopali i
nové cesty, tážeme se, kde a jak svobod
nému vědeckému badání bránili rektoři
kněží Kadeřávek, Kryštůfek nebo Vřešťál?
Rozumný člověk k důležitým projevům
má vážné důvody, a proto na tuto otázku
od universitních studentův očekávámetaké
rozumné odpovědi. Nedokáží li však, že
některý rektor kněz svobodnému badání
překážel, pak bude zjevno, že páni stu
denti svobodnému badání vůbec neroz
umějí, nebo že pod škraboškou velikých
napapouškovaných slov dělají denní po
litiku a provádějí nedůstojné štvaní.

Domnívají-li se čeští studenti univer
sitní, še jejich neodůvodněné jednání má
půvab a význam osvětného činu, pak tvr
díme, že má příliš výraznou tvářnost své
ho původu a cizácké módy. Většina vášní
napodobuje a ráda žvaní. A když jsou stu
denti svou úlohou tak hrdi a sami sebe
věnčí objevem nového božstva svobody,
jak z nich jeden pověděl, nezbývá než
trochu upozorniti na slovutného pana Mo
ritze Benedikta, redaktora »Neue Freie
Presse«, jenž, přičiněním prý Clama-Mar
tinice, jmenován byl členem panské sně
movny. Čistota kulturních snah, poctivost
obchodních a politických spekulací tohoto
výtečníka jsou tak znamenity a prosluly,
že páni ové s mravní rozhořčeností
odmítli přijati ho do klubu a div že ru
kavicemi neutírali kliku u dveří,kterými
vešel a kterými se zase vytratil. Nu a tato
zbankrotělá celebrita svého času uspořá
dala ve svém listě štvanici proti theolo
gickým fakultám a rektorům kněžím, ko
mandovala profesory a studenty na obranu
»ssvobodného vědeckého« badání a svo
bodných universit. Z tohoto podnětu vznik
ly pak demonstrace a rozličná osvědčení
na rakouských universitách a tímto du
chem protičeského vídeňského listu za ří
zení známých profesorů spravují se i čeští
universitní studenti.

Již jsme svého času v »Obnově« po
znamenali, že z Německa na úkor dobré
pověsti české vědy na naši universitu při
nesena byla tak zvaná přirodní filosofie.
Haecklův monism,jehož nevědeckost doma
nejpřednějšími učenci byla sešlehána. Na
tom však není dosti, snad dle pravidla v
»Rukopigu« vysloveného: »nechvalno nám
v Němcích iskat pravdu«, naši universitní
studenti oví v německé cizině fráze ještě
dnes, kdy v historické chvíli všecek uvě

národ do posledního +ádeníka
drazňuje svoji českost a svůj český

domaěl
cítí a
'ozum.

Poděkrtávajíce nepravdu, že rektor kněz
brání svobodnému badání, co do věcí sa
mé tvrdíme, že svoboda universitního u

naprostá. Jak se naši studenti

si, že by ve Francii některý
universitní profesor počal učiti, jak vládní
forma republikánská jest zásadní překáž
kou sociálního pořádku a pokroku a že
tedy třeba jest, všemožně pracovati 0 to,
aby zavedena byla monarchie. Takový
profesor na katedře by se ani neohřál, a
svoboda učení jeho byla by rázem ta tam.
Nebo kdyby domnělý biologický zákon o
přírodním výběru byl vnesen do lidské
společnosti,jak navrhoval na příklad Hay
craft. Připustme, že by některý universitní
profesor dle Haycrafta přednášel: »Svě
dectví nejen učenců, nýbrž 1 chovatelů
zvířat dokazuje, že výběr jest jediným
aneb aspoň nejmocnějším činitelem při
vzniku plemenné změny.Posud bylo těchto

věci málo užito v otázcepokroku plemene lidského. Mymoderní lidé máme mnoho
výhod před našimi předky. Preventivní
medicina zabraňuje nakažlivým nemocem,
které dříve odstraňovaly slabé a neduživé
lidi, tak že zůstávali na živu jen nejsil
nější. Nyní zachovává se na živu plno
slabých, zvláště dětí, až do pohlavnízra
losti a rozmnožují se. Vyhubením nakaž
žlivých nemocí utrpí plémě, ježto se roz
množí slabí a neduživí. Ničíce nakažlivé
nemoci, udržujeme bídné typy; bacil tu
berkulosy a malomocenství jsou spíše přá
teli než nepřáteli lidského plemene. Úpa
dek plemene již začal péčío individuum.
Též alkohol jest výběrovým činitelem,
ježto ničí individua k pití náchylná a zka
Žená,která svou špatnou organisaci přenáše
jí na potomky. V Australii nechalifpilé ni
čemy zahubit se pitím, alkohol působil
tam jako nejdobrotivější výběrová po
můcka«. Proti profesorovi, jemž by takto
přednášel, zajisté brzo zdvihla by se bou
ře veřejného mínění, a svoboda jeho ba
dání a učení vzala by za své. Či snad ne
vymetli ve Francii svobodu učení tím.
že veškerému školství vnutili myšlenky
přechodného názoru světového a zakázali
každou odchylku? Příklady tyto mohli by
chom rozmnožiti, a ze všech by vycházelo
na jevo, že svoboda badání a učeníjest frazí,
které nelze žádným způsobem ubrániti.

Universitní mládež volně-li badá?
Příchozí nezasvěcenec přečet si resoluci
universitních studentů, byl by zajisté o
choten se domnívati, že národ náš má
zástupy ženiálních učenců v mládeži té
dříve, než vybyla státní zkoušky, k tomu
kterému životnímu povolání potřebné. A
jak by ne? Svoboda badání, volnost učení,
pokrok vědy a jiná těmto podobná slova
nahánějí přece laikovi bázeň a vnukají
úctu.

Jak pak se tedy věci skutečně mají?
Žádáme pánův, aby zbytečně nezdvibali
oblaka prachu. University mládeži a vše
mu obecenstvu jsou předem ústavy vzdě
lavacími a vyučovacími. Profesor ovšem
svobodně badá, ale posluchačům svým po
dává, pokud možno, jednotu vědomostí,
kterých má student potřebí jako budoucí
právník, filolog, lékař a kněz. Student ne
badá; nýbrž učí se přednáškám, a bylo by
dobře, aby se jimpilně učil, neboť by ne
bylo obecně známých stesků, které co do
nechápavosti a lenosti v poslední době
tolik zhoustly. Ruku na srdce: kolik abi
turientů spěchá na universitu k vůlí svo
bodnému badání? Kolik jich tam opravdu
svobodně badá? A jestliže některý přece
jen činí více, než k čemu nutí existenční
podmínky, kdo vůbec mu překáží anebo

ti může?
Universitní profesor jest netoliko ba

datelem, ale předem všeho učitelem, a
právě pro tento učitelský úřad byl usta
noven, neboť na universitách mají stu
dující nabýti vědomostí pro praktickou
činnost. Základem odpovědných povolání
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občanských jsou vědomosti a vzdělání,
s kterými shodny jsou potřeby a zájmy o
byvatelstva, které za tím účelem vysoká
učení sobě vydržuje. Universitní studenti
většinou nepřipravují se tedy pro vědec
ké badání v tom kterémodboru, nýbrž
shromažďují vědomosti pro určitá povo
lání ve veřejnémživotě a způsobilost svoji
musí prokázati zkouškami. Profesor ve
svých přednáškách podává určitou pravdu
bnď svoji, nebo o níž shodli se jiní pro
slulí badatelé, a ty studenty, kteří by do
kazovaliže svobodným badáním
nabyli přesvědčení od patento
vané pravdy profesorovy odchyl
ného, postihla by při zkouškách
ncodvratitelná pohroma.

Že ostatně protest studeutstva nedál
se za účelem vědeckých prospěchů, nýbrž
z důvodů stranických a politických, o tom
svědčí resoluce a řeči na schůzích pro
slovené. Katolíci čeští ovšem pro tento
nepřátelský čin politické jednoty národní
rušiti nebudou a ponechávají skutek ne
svornosti universitním studentům, kteří
ve veliké době osvědčili tak málo sebe
kázně, žentlmenství a smyslu pro svobodu
a práva svých rodáků. Trčí z toho zžíravá
ironie, když universitní studenti prosloví
hlučný souhlas s osvědčením poslanců pro
práva národa a hned v zápětí, zajisté na
důkaz smyslu svého pro spravedlnost,
bouří proti tradičnímu a všestranně
depsanému právu svých bratří. Heslo prá
va a svobody nemusí vždycky býti jen
na praporu pokrokových, ono má také
často místo i na praporu konservativců.
Jestliže protestují mladí pánové proti ne
svobodě, nechť uváží, není-li ujařmováním
jiných zásadní vylučování stoupenců u
celeného názoru světového z hodností vy
sokoškolských.

Pichegru. Když jenerál utišil vzbou
ření v Paříži, odcestoval k armádě Rýnu
ské, která r. 1795 v září obsadila Mau
heim, čímž nabyla brány do Německa. 24.
září Pichegru podnikl útok na oba břehy
Nekaru, aby se tak zmocnil Heidelberku,
kdež Rakušané měli sklady střeliva a zá
sob a odkudž vedla schůdná ústupní sil
nice. Pichegru chtěl tímto způsobem za
meziti rakouskému vojsku ústup. Rakouský
vůdce Ouosdanovich však obezřele užil
všech opatření, aby úmysl francouzského
velitele byl zmařen. Obratné vedení jeho
mělo ten účin, že Pichcgru byl všudy po
ražen a musil překotně ustupovati, aby
nezničil své armády, jejíž pěchota velikým
dílem byla pobita a zajata. V noci s 28.
na 20. října rakouský jenerál Clerfait vy
razil na francouzské posice u Mohuče a
podnik jeho se vydařil. Francouzi pozbyli
všech děl a mnoho zajatců. Jakmile Pi
chegru o této porážce uslyšel, pohnul se,
aby armádu od Mohuče utíkající uspo
řádal. Zatím rakouský jenerál Wurmser
rychle připravil nový útok a spojiv La
toura s Clerfaitem, rozkázal jim, aby pod
Wormsem překročili Rýn a napadli Fran
couze v nových jejich posicích. Francou
zi mocnému útoku neodolali, a Pichegru
mu nezbývalo než rycale ustoupiti a u
saditi se u Weiseuheimu, kdež bažinami
znamenitě byl chráněn. Ale i tady byl sta
tečným Clerfaitem napaden a poražen.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyÚ"). "9
Půjčky..Úvěryosobní. .Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Rozmanitosti.
Do petrohradského spolku advokátů

přijato dvacet advokátek, které předseda
Karabsevský radostně pozdravil. — V u
herských Kapušanech oběsil se sedlák
Vardar ze zoufalství nad tím, že nemohl
nikde sehnati nejmilejší svoji pochoutku,
totiž trochu tabáku. — Polovici u
chačů na vídeňské universitě tvoří váleč.



ní uprchlíci; procento žen velice stouplo.
Odsouzený pivní lichvář Dr. Kranz byl
ponechán na svobodě na kauci jednoho
milionu korun. Nyní pojednou se ozna
muje, že chytrák uprchl před nastoupením
žalářního trestu do ciziny. -- Nyní vy
chází na jevo, že by býval Bismarck proti
jesuitský zákon zrušil již r. 1879, kdyby
ho byl nepřemluvil k podržení zákazu
ministr osvěty Gossler. Bismarck r. 1885
se o řádě vyslovil: »Jesuité jsou jemný
mi pozorovateli — mluvím o nichs veli
kou úctou, jsou silou, mocí, které se nedá
odepříti uznání« -- Podvodný »expert
ministerstva financí« dělal báječné ob
chody v Praze. JUDr. Otakar Ševčík dal
výpověď v závodu, kde se mu dobřevedlo,
aby si vydělával švindlem statisíce. S fa
lešnou listinou v ruce nabízel se závodům,
že jim vymůže jako expert nižší zdanění.
I české závody dávaly mu ochotně tisíce
jako odbornému znalci daňové soustavy.
Peníze za podpory dvou »sékretářů« jeu se
hrnuly. Nyní byli zatčeni všichni tři. —
V Lipsku byla vypravena v měst. divadle
Smetanova »Prodaná nevěsta«. Měla ú.
spěch skvělý. — Maďarský spisovatel
Herczeg sepsal o králi Ladislavovi Po
hrobku historickou hru pod názvem »La
dislav sirotek«. Hra bude provozována
v Pešti — Minulý týden sneslo se na
Rožďalovicku dvakrát zhoubné krupobití.
— Sionistickému poslanci Reitzesovi na
jeho zakročení bylo dáno dne 6. t. m.
v parlamentě na srozuměnou, že židovské
tábory uprchlické budou rozpuštěny. Jeden
z největších takových táborů jest v Něm.
Brodě, kdež již oznámeno, že se židé
rozejdou. Jest právě začátek žní; polským
židům se tedy hodí rozchod po kraji a po
městech. Zdali takto obecná drahota po
klesne, snadno lze uhodnouti. —-Panovník
za rozmluvy se soc. dem. posl. Tusarem
vyslovil se o patriotismu vůdců soc. demo
kracie velice pochvalně. — Po třikrát byla
poštou vrácena zásilka katolického »Hlasu
lidu«, zaslaná pod českou adresou do
Vyššího Brodu. Prý pošta místa jest
neznáma. Jindy vráceno s poznámkou:
»Adresse deutsch schreibenl< Na stížnost
zaslanou dne 14. dubna ředitelství pošt
a telegrafů v Praze teprve 26.června odpo
věděno, že pachatel nemohl býtivypátrán.
Ale vydavatělstvo aHlasu lidu« vypátťra
lo pisatele samo syadno. Byl zaměstnán
v ambulanci a vymlouval se nejapně, že
česky neumí, že nevěděl, existuje-li vůbec
nějaký Vyšší Brod — Velkolepá katolická
slavnost mírová konala se dne 1. července
o pouti sv. Antoníčka u Blatnice. Sešlo
se několik tisíc slovácké omladiny, z uher
ské Slovače přibyla tři procesí (ze Skalice
na 400 poutníků) velký průvod došel
z Uherského Brodu. Mírové řeči pronesli
poslanci dr. Stojan, dr. Dolanský a prof.

rámek. — V Písku v minulých dnech
konány hromadné manifestace proti ne
dostatku potravin. ;ro velice výstřední
chování zatčena z vůdkvň Anna H. Vjejím |
bytě nalezeno 12 uzených kýt, 6 pytlů '

Telefon číslo 147.

obií, 8 pytlů mouky a velké zásoby ji
ných potravin. — Při rekoastrukci kostela
v moravském Medlově, který má ráz
chrámů husitských, nalezeny ve hlavní
zdi tři ženské kostry a hrnec stříbrných
grošů ze 13. a 14. století. -— Vyhnaného
kato.. biskupa Roopa ve Vilně revoluční
vláda znovu dosadila. Roop byl poslancem
prení dumy a byl carskou vládou sesazeu
proto, že se opřel násilné ruské propa
gandě na Litvě a © Bílé Rusi. — Dne
8. £. m. ua střeše farní budovy Servitů
v IX. okrese vídeňském vypukl požár,
který sežehl i střechu a znalou věžičku
kostela Servitů. Požárem byl ohrožeu téměř
celý IK.okres, protože požár přeskakoval
1 na střechy domů sousedních. Ale čilé
hasičstvo řádění požáru obmezilo. — Stát.
ním úředníkům přiznán přídavek 32 až
40 procentní od 1. července — U Kirlibaby
padl poručík Bohdan hr. Radecký, pra
vnuk to slavného rakouského vojzvůdce.
— Syn bývalého předsedy ruského miui
sterstva Stůrmera byl v Kijevě zatčen pro
opilství. Ve vězení se pokusil o sebe
vraždu. Na žitném poli norského
Aardalu nalezen hrob z doby asi 600 let
po Kr. Objevena tam kamenná deska se
175 písmeny a jinými značkami. — 48
měst skládajících se z dřevěných baráků,
má se postaviti ve Spojených státech pro
veliký počet amerických rekrutů. Každé
město ná posloužiti potřebám a výcviku
I2'000 nováčků. — Japonsko ovšem nyní
znamenitě zbohatlo a proto si hledí udržeti
svůj obchodní význam v Tichém oceanu
kvapným rozmnožením rychlých obchod
ních parníků. Mezi Amerikou a Japon
skem bude jezditi celá řada rychloparníků
dlouhých skoro 200 metrů.

Zkouška ohněm.
Konec přehodnocení hodnot! Chvíle

velice vážné nutí všude, aby mnohomluv
nost byla vystřídána velikými skutky, vy
žadujícími náporu všech sil. Ostrý vichr
světových událostí odnáší a rozptyluje vše
malicherné, kontroluje a odhaluje skuteč
nou hodnotu jak jednotlivců tak celých
společností.

Kdo chce nyní prospěti lidstvu oprav
dově, nesmí lapati pýr chvilkové popu
larity, musí vstoupiti do mrazivé lázně
sebezáporu a uasaditi pro ušlechtilý cíl
všecko. Papež jednal sice za válk“ opatr
ně, ale rozhodně. Jestliže pacifisté leskaii,
italští zednáři ohlašovali, že dají 'papež
skému stolci důkladnou odpověď tenkrát,
až se začnou vyrovnávati s nepřáteli vlasti,
Ve Francii činěny rozšíření papežského
mírového listu překážky. Vatikánská kan
celář nepfestala však pracovati pro zmír
nění válečných hrůz ani při nejtěžších pře
kážkách. Jestliže se nezdařila akce jedna,
přikročila hnel ke druhé. Při tom uikdo
nemohl dokáz.:H, že by chtěl Vatikán se

řiti a že by usiloval o získání silné fy
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sické opory nápadným sklonem k jedné
ze dvou válčících strau.

Curyšská kouf:reuce katolická nena
dělala tolik reklamního hluku jako kon
ference štokholmská. Zato však rírové
snahy vynikajících účastníků nesou pra
ktičtější výsledky než debaty hašteřících
se soc. demokratů, jejichž řeči tak silně
prozrazují přemrštěně vypjatý nac'oualis
mus a odvetné záměry.

Silné německé centrum, vzrostlé jako
mohutný dub z kořenů katolických ozvalo
se nyní hlasem kovovým, daleko slyšitel
ným. Jako hlavní mluvčí centra přihlásil
se spolutvůrce curyšské konference, re
daktor a poslanec EBrzberger,který žá
dal, aby se Německo postavilo na stauo
visko čistě obranné a na podklad míru
bez výbojů a náhrad z to směrem na vý
chod i na západ. Vyslovil se též ve
prospěch rovného, tajuého a přímého
práva hlasovacího. Poslance neuvedlo do
rozpaků pomyšlení, že bude hned prohla
šován od strany válečné za spojence jed
né části soc. demokratů. Mohutný duch
věděl, že i katolictvo zcela dobře může a
má podporovati takovou akci strany jiné,
která jest prospěšná a neodporuje rámci
katolického programu. Erzberger se ne
zalekl politické strany protestantské, kte
rá jest zvána konservativní proto, že sle
duje staré velikášské cile. Pokusil se o
zřízení parlamentní mírové většiny. Vstou
pil tak do šlépějí proslulých spisovatelů
a intelektuelních vůdců Heřmana Bahra
a dra. Foerstra. »Berl. Borsen-Courier« na
psal o zástupcích centra a soc. demokra
cie: »Nesmluveni, prohlásili poslanci ná
ladu lidu a jeho tužby: prohlásili to, co
nesčetnými nitkami duchovenstva a roz
větvenými cestami odborových sdružení
z hlasu Jidu proniklo až k uchu posianců.
Nespokojili se přáními... rozvieklé tempo
vlády učinilo dřívějšípřání požadavkem...
Zástupci učmeckého lidu, kteří se spojili
k akci, mohou řici vládě, že lid svorně
stojí za nitni.«

Říšský kancléř zvolil obvyklou takti
ku: snažil se upevniti své křeslo svůd
nými kompromisy, nabídl stranám mírové
většiny tři místa v pruské vládě. Ale ne
pochodil u mužů zásad zocelených, kteří
důvodně tušili elastické pokračování sta
rého směru; věděii, že líčení není oprav
dovým léčením, usilovali o radikální o
perativní řez. A výsledek houževnaté se
trvačností se dostavil. Kaaciéř Betthmann

Hollweg podal žádost za propuštěnou. ©
Podivně prošli zkouškou ohněm ruští

revolucionáři, kteří slibovali energický po
stup proti militarismu a urychlený mír.
Kerenský dostal se v čelo právě předstí.
rávím pacifismu. Nyní však uveřejňuje již
druhý armádní rozkaz, v němž přikazuje
zostření vojenské discipliny a sutí k po
kračování v ofeusivě. Netoliko národní
kongres dělnických a vojenských rad ný
brž také petrohradská dělnická a vojenská
rada (považovaná za nejradikájnější m:ro
vou skupinu) rozohňují vojáky pro válku.



Ministr Čeretěli prohlásil: »My socialisté
konáme svoji demokratickou povinnost
a musíme se rozejíti s lidmi, kteří demo
ralisují revoluci pod socialistickou vlajkou.«
Velké rozhořčení ve schůzi vyvolal míro
vý projev maximalisty Poljanského. Rada
vojáků a dělníků schválila resoluci, v níž
se armádě adresují slova: »Veškerá re
voluční demokracie jest s vámi, Vynalo
žíme všechny síly, abychom vás podpo
rovali a umožnili vám ukončiti dílo.c
Zkrátka socialističtí ministři rozněcují k
obrovitým bojům.

Velmi chatrně při zkoušce ohněm si
vedla vídeňská »Reichspost«. Když se
znala, že znásilnění slovanských národ
ností cestou parlamentní se naprosto ne
zdaří, volala na říšskon radu dne 20. června
vželeznou odhodlanost státní autority, aby
konečně nkázala, že také dovede zatíti
pěst. by chránila stát 2 lid před nesvědo
mitými štváči a rušiteli míru.a -- Nyní
však strana, za kterou »Reichsposte mlu
ví, varuje důrazně před dosazením státní
rady; vždyť prý reforma ústivy jest věcí
parlamentu. To zase proto, aby. Němci
nepřišli o hegemonii. Tedy úapřed z na
cionální zášti proti parlameatu a pak pro
Pariament. Takový list naprosto nemá
práva se vazývati »neodvislým deníkem
pro křesťanský lid. Rakousko. Uherska.«
Přcáně jest jen pro část Němců a proti
jiným národnostem a pak — píše nekřes:
fanskt.

Zato čeští katolíci prošli ohněm velice
čestuě; ncdbajíce úskoků, setrvali věrně
při praporu národním, jelikož vědí, že
právo přirozené opravdový katolík poru
šiti nesmí.

Kancelářské potřeby,
papir, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
K starému zřídlu. Když kde který

kritikus odsoudil starokřesťanské spisy.
jichž nečetl, začiná se konečně talo litera
tura studovati. A čím déle sami raciuna
Jisté nad spisy Otců církevních sedi, tim
vice se obdivují uovícensi katolickýci
učnelu. Harpuck přirovnává sv. Augustina
ke stromu u poloka, vjehož listí sežloutne
a na jehož votvích byulí nebeští ptáci.«
Dilthey dí, že tento světec byi »nejhlubší
mysiitel tohoto období melafys:okého, zá
roveň nejn.oi:utnější člověk mezi spisova
teli vešserého staršího světa. O +Vyzná
nícho sv. Augustina eoudi, že vliskly stře
dověku avůj obraz: vŽhavé srdce, jež pouze
v Bohu nachází klid.a Siebeck nachází
v jeho filosofii vzačátky nynější psycholo
gie« Misch o něm praví: »Poznal jako
sotva někdo jiný před nim bohatství u
zábadu duševního života.« Tak a podobně
jest kvalifikován proslulý svéteo od moder
ních učenců v době. kdy profesor filosofie
v Mnichově O. Kůlhe přiznal, že dnes ne
máme žádné filosofie, která by byla hodna
hlubšího zájmu.

Od zvůle k sebezáporu. Moderní
proudy schvátily do svých vírů veliké

| davy právě lacinými sliby, předpovědmi
o rajských chvílích bez potu a trudv.
Jeatliže kutolik zcela správně a dokumen
tárně. dokazoval, že nutnou podmínkou
skutečné harmonie životní jest +dřikání,
pršely na něho výtky. Nyui však nové a
uové zpětné kroky k praktické filosulii
katolické, Dle referátu »Nár. Listůu ně
mecké listy předpovídají silné asketické
hnuti. Němečtí profesoři pokládají duežní
dobu zu vhodu:u k odřiání a pokání.

Jelikož silně se rozmnošily po'lavní

středek zápas proti koždé minim. 21 kč
Jásoe pohlavní, Ve Vídní hájí (4 n"
visko v prvé řadě prof. Finger. "© út.

i k manželství, očistěná od veškeré volnosti,
| kterou si v něm společnost před válkou
: povolovala, může pomoci. Ještě břitčeji

pak vyslovila se v tomto aměru k popudu
prof. Antona. známéhonervového odbor
níka, lékařská fakulta v Haile, Ostře zmi

| ňuje se o celibátu u oboď poblaví. Žádá
zdrželivost do 24. roku, vyžadující sebe
zapření a sebekázeň, které jsvu | však

| V zápase o život vůbec nutny, a později
i v manžstství v nutných případech. Svůj
projev, adresovaný celému národu, zaslala
německému lékařskému svazu pro poblav
ní ethiku prof. dru Sottleroví v Lipsku,
žádajíc, aby lékaři aspoň během války
doporučovali přísvejší abstinenci.

Výcnovná školu moderních románů,
I obestirajicí i uejhorší morální omyly du
| hovým vidmem, tedy jest od učencu ua
| dobro zatracena, A tato škula byla hlavníra

vůdcem srdcí mladých. Prošlulí lékaři vo
lají k praktickému plnění těch zásad. které
nu základě přečetnyých zkušeností vládly
již před tisíciletiin.

Teď už bude konec nedostatku. »Ve
černík Priv= Lidu« a »Venkova vitřzvě
zaztzmenaiy, že oravské mísledržitelství
zakázslo franliškonum a kapu.ínum. sbí
rání másla a vojec po venkově. V. nkova
smshosio poznámkou úbenové wřento
řátu oúvášeí z moravsk'uí vesne veliké
2% oby. Večerníka zase psipomněl že vý
stal Temišíze svých zásob přepwiti pro
hladovím ženy a děti vojínů, Jako by
byla prolikato'ická inkvisice všecky ty zá
soby dukludně vyšejřita a přece do le ohvile
tuleran'ně mlčela! —- Nestranný pozore
vatel předců se rozpomene, co véecko vy
uonaly a posud vykonávají 1chudé kláštery
za války pro lidi trpící nouzi. Dále se
přesvědě, že žebra: é řády vyprožují al
niužnu pro ehuďasy, tteří by přišli za krk
všemu popátaietvu, "dyby 36 0 ně nesta
rali mniši. Dále ví přece velá vešejnost,
že lěch nrosících mniché nechodí p. ven
kově oelé huufy a že nep:silají vyžebrané
milodery do ciziny. Objevi-li se v obci
žebravý mnicti za rok. jednou, pak jistě
aprovisaci neohrozí. Nyní jen čekáme,
zda bodou jovíti pro sprovisaci Jormácího
obyvatel:tva citlivější zá:em Židovští uprch
loi, kterým dovolen. svobodný rozchod
z uprchlicsých táborů, Jest checně známa,
že k jejich cbch:dům se zachovávsly ú
tady velice tolerantně — a Uhorální tisk
rovněž posud nevzmužil Be k spravadli
vému posudku.

Místodržitelství zduvadnílo svůj zákaz
prohlášením, že sbírky ty zaviňují slabší
zásobování měst těmi potravinami. Tedy
osvědčilo při nejmenším tolik. že pro kle
rikály nrzsá naprosto žádných výsad. Br
něnský vřilase však pozhamenává. že tuky
odvádí venkovské obyvatelstvo stejně ve
stanovené kvotě a vejce dosud obstavena
nejsou. Dále po zmíněném zákazu. příděl
tuků v Brně klesl ze 6 dkg na 5 dkg a
ce: vajec stoupla až na 60 h. Tedy nikde
náhlý blahrbyt pu mistodrřitelském ob
mezení. Lidé, kteří ne tak rádi dívají už
na dno mniáských hrnců a představy o
mnišském životě xi berou jen dle jarma
rečných obrázků, rozvěšených pu »těnách
krčem, budou se teď v laické strávníky
k'ášterů starati sami. To bude ta reforma
aprovisace.

hm

Za válečného ruchu.
Pojištění válečné půjčky císařem

a císařovnou ve prospěch vdovského a
sirotčího foadu. J. V. císař a Její V. cí
xařovna upšalt ve spojení s válečným pu
jištěnímí značný peníz na VÍ. válečnou
půjčku u c. k. Rakouského voj. vdovského
a sirotčího fondu, Zvláštním nejvyšším vě.
novávím stanoveno, aby. pojištěná jistina
válečné pujěky připadla vdov. a sirot, fondu
k účelům péče © sirotky. Toto ušlechtilé
věnování císařských manželů jest novým
důkazem tklvé tásky a neunavné péče
o osud válečných sirotků 4 jest zářícím
čůkazem, jak ofsař a císařovna sloií vždy
bo předním tjstě, kde jest petřesí znaurniti
sevzi n poskytcouti pomoci.

Že toto nejnovější císařské věnování
ve prospěch vdov. a sirotčího fondu atalo
se s použitím pojištění válečné půjčky,
možno prohlásiti za projev uznání, duný
8 n-jvyššího místu této instituci, která se
tak skvěle osvědčuje. Jest to povzbuzením
nejširší veřejnosti, aby netoliko pinila vla
steneckou povinnost upisováním válečné
půjčky, nýbrž aby konala takto žádoucí
péči o rodinu a sociální dobro a tím zá
roveň vybudovala válečuou půjčku, jejíž
skvélý výsledek beztoho předčil veškoré
učekávání, na skutečnou půjčku lidovou.

J. J. kníže ze Schwarzenbergů upsal
ve prospěch svých zřízenoů ve spojení
8 pojištěním válečné půjčky prostřednic
lvím c. k. Rak. vdovského a sirotčího
fondu n c. k. výsadní pojišťovací společ
nosti »Rakouský Phónixe jistina K 817.000
- -tek že každý zřízeno“ test pojištěn na
500 K pro případ dužiti a úmrtí.A ARA
Uvěrní družstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijímázáznamy

na nové výhodné losy Rakouskéhe Cerv.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.
PR

Cirkevní věstník.
Návštěva J. Exc. ndp. biskupa Dou

bravy u svých diecésánů na frontě,
Z jiného oddílu severovýchodní fronty se
nám píše: Jeho Excelene: přibyl dne 27.
červva odpoledne do stanoviště armádního
etapního velitelství se svým sekretářem
Dr. Cibulkou. Zdo byl úvílán srdečným
proslovem vdp. polního superiora Ad. Ho
niga, horlivého to moravského kriěze a
pravého otce svých úurátů, a dp. kuráta
Blechy, svého diecésána. Pak se mu před
stavili důstojničtí hodnostáři. Na večer
súčastnil se J. Ex. pobožnosti k Boskému
Srdci Páně v místním katolickém kostele,
po níž srdečně, česky a německy, promluvil
ke svým diecésánůrm. Druhého dne odebral
se J. Ex ke atřelecké divisi, kde očekáván
byl celým štábem. Vrchní valitel přivítal
náp. biskupa vzlétnou řečí. Také stiromáž
dění kněží, mezi rimiž byli i tři diecésání
idpp. Svate. Černý a Vrběkaj vzdali hold
ústy svého divisijníhu faráře. V uvituci
řečí podotkl divistjní farář. ža nemohou
J. Ex. vílali volehným byripom »Eece, sa
cerdos magnuse, že však pěvci jes a
břímání děl oslav: příchod veleknězuv.
A vsšulku. za zošvu ptactva a hřimotu děl
pioužil 4. Ex.. vzdálen jsa toliko 2 km od
nepřátelských zákopu, mši sv., po níž
v české a něr.soké vrormluvě vzpomenul
zavraždění nástedníka trunu, arciknížete
Františka Ferdinanda a jeho vznešené choti.
Hlubokým cojiem působilo na všecky pří
tomné, když vyřizoval ndp. biskup vojínům
pozdravy jejich rodiču. manželek a dítek.
Slzy. jež při procítěné řeči kanuly po
osmahlých tvářích vojínů, svědčily zřejmě,
že J. Ex. je hlubokým znalcem lidského
srdce. Dojemné bylo rovněž. když vzne
Šený arcipastýř vyprošoval si od nich po
volení, aby směl 'umočiti jejich pozdravy
drahým v dálné otčině v pastýřském listě,
který dá v nejbližší době předčítati 8 ka
zalelen. Po skončené slavnosti defilovaly
před J.Ex. za zvuků vojenské hudby všecky
oddíly, čímž se rozloučily. Ve svátek sv.
apošt. Petra a Pavia, čtrnáctého to výročí
konsekrace Jeho B-sk. Milosti, odebral se
J. Ex. k vysekomytským střelcum. kde
uvítán byl dp. kurátem Kočvarou. Shledání
e tímto plukem bylo zvláště srdečné. Roz
dělení v proporech očekávali tito hrdinní
svnové české zeině svého diecéšního vele
pasiýře. Po mší sv, KouRvé v malém kv
steliku, pronesí A.Ex, ke každému praporu
zvláště hlua -va založenuu nábožensko-vln
pieneckou prodava Udélil všem vrehnu«
pastýřské požehnání « pak ohoházel jeu
nodivo oddíry, v ulebž uczl mnohé z těch,
které byl bičmoval anebo ichž rodiče znal.
Hluboce pokuni byl J. Ex., když u jedné
čety uslezi otce L syna, nieří spolu přiná



šeli oběti za císaře a vlast, Jak u divise,
tak i u vysokomýtského pluku navětívil
np. biskup různá zařízení technická i sa
mitní, nad nimiž vyslovil zasloužený podiv.
V nemoenicích rněl pro každého raněného
a nemocného srdečné slovo potěchy a po
vzbuzení. — Třicálý červen plalil návštěvě
armádního velitele, J. Ex. generála Křitka,
kterého vyhledal aroipastýř v jeho stano
višti ua jiné frontě jako velitele sboru.
Cestou zastavil se v jednom městě, kde
pozdraven byl p. št. lékařem Dr. Kašpárkem
a dp. kurátem Fišerou, rovněš diecésánem.
Při měi sv. zapěly polské děti za vedení
školských sester dojemné písně. Když od
cháze! J. Ex., byl hlučně pozdravován všemi,
kteří nadšení byli jeho luskavostí a urdeč
ností. Návštěva J. Ex., první to návětěva
diecésního biskupa ma froatě, učinila u
všech, kdož o mí zvěděli anebo jí účastní
byli. nejlepší dojem. Přinesla zajisté i
vzpruhu našim vojínům, neboť obzvláště
vojím v poli to jest, který dovede oceniti
oběť svého biskupa, jenž oehledé na svoje
stáří a ne spoustu diecésních prací, pod
mik) cestu nejen obtížnou, ale i nebez
pečnou s láskou pastýře dobrého, jenž
život achoten je dáti za ovce své, Děku
jeme Jeho Excelenci za tuto neobyčejnou
poctu, kterou nám svojí návštěvou prokázal
a která nás nejen potěšile, ale i povzbudila.
Doufáme, že požehnání, které J. Ex. s nebe
na nás svolával, přinese hojného užitku.
Bůh odplatiž všecko mejd. areipastýři hoj
mým požehnáním!

Jubileum. Vedp. Jan Fr. Seidl, bisk.
vikář a děkan, známý svou horlivou čin
ností dříve v Černilově, nyní v Holohla
vech, oslaví svoje šedesáté narozeniny dne
22. července t.r. K dalšímu působení pře
jeme jubilantu hojně sil, aby i dále ku
prospěchu církve i vlasti blahodárně, jako
dosud, působiti mohl.

MAMA AA AA

Zprávymístní a zkraje.
Obecním úřadům! Po dobu značně

omezených přídělů mouky, které snad již
jen kratičkou dobu potrvají, budiž v prvé
řadě při rozdělování chleba a mouky pa
matováno na dělníky, kteří po celý den
jsou mimo domov, zvláště na dělníky to
vární. Na tuto povinnost se obecní úřady
znovu výslovně upozorňují. C. k. místo
držitelský rada: Smutný.

Z přidělu mouky dne 10. t. m. na tý
den 118. prodávati se bude na 1 lístek
chlebový */, bochníku chleba a 10 dkg
ovesné rýže. Na 1 lístek moučný prodávati
se bude 15 dkg pšeničné mouky a 15 dkg
ovesné rýže, celkem 30 dkg. Starosta: JUDr.
Fr. Ulrich.

Dobývání ranných bramberů. Dle
telefonického nařízení c. k. místodržitelství
má se s dobýváním rauných bramborů za
počíti teprve po 16. červenci t r. To
budiž veřejně prohlášeno bez odkladu.
Ostatní příkazy zůstávají v platnosti. C. k.
místodržitelský rada: Smutný.

Maximální cena ranmých bramborů.
C. k. místodržitelství výnosem z 27./VIL.
1917, č. 166571 stanovilo tyto nejvyšší
ceny ranných bramborů: Nákupní cena
u pěstitele 46 K (možno prodati toliko
V. o. ústavu, resp. komisionáři: Družstvu
rol. skladiště v Hradci Králové), prodejní
cena na aprovisační výbory 49 K za l g;
prodejní cena v drobném 53 hal. za 1 kg.
Překročení těchlo cen tresoe se soudně
dle cís. nařízení z 24/IIl. 1917, čís. 131 ř. z.
Ceny tyto buďte veřejně vyhlášeny.

ny za obilí nové sklizně. Dledaného
příkazu mají komisionáři až do ustanoven:
een za obilí nové sklizně platiti pěstitelům
dosavadní ceny. Jakmile úřad pro výživu
lidu vydá nová nařízení, budou pěstitelům,
kteří dedali obilí nové sklizně za dosavad
ní ceny, doplaceny příslušné diference. Při

této příležitosti se obecní úřady žádají, abyvyzvaly pěstitele, aby bezodkladně bylo
přikročeno k mlácení a odvůdéní sklize
ného obilí dosavadním komisionářům, aby
zásobování okresu oetrpělo újmu. C. k.
místodržitelský rada. Smutný.

Vzhledem k meobyčejně nízkému
stavu vody jak na Labi tak na Orlici
doporučuje se P. T. obecenstvu důtklivě
elektrickou energií 00 nejvíce šetřiti, aby
zásoba uhelná mohla býti ponechána na
měsíce zimní. Kdyby upozoraění tomuto
nebylo dobrovolně vyhověno, bylo by nutno
úředním opatřením „spotřebu elektrické
energie omeziti. Purkmistrovský úřad král.
věn. města Ilradce Krélové, dne 6. čer
vence 1917.

Členové Národního divadla v Hradci
Králové. V sobotu dne 21.července uspo
řádán bude v našem divadle Operní večer,
při němž účinkovatí budou první umělci
nušeho Národního divadla v Praze, prima
dona Pavla Vachková, mistr E. Burián a
klavírní virtuoska O. Žižlavská. Je pocho
piteluo, že o Operní večer, který bude
pravým svátkem uměnafmilovného obecen
stva, jeví se již nyní mimořádný zájem.
Proto dovolujeme si upozornit P. T. obe
oenstvo, by raději 00 možná nejdříve oi
zakoupilo vstupenky. Předprodej lístků
z laskavé ochoty obstará knihkupeetví p.
E. Tolmana.

J. K. Tyla»Fidlovačka« v Hradci
Králové. Upozorňujese, že předetarení
14, 16.a 17.července jsou úplně vy
prodána. Vzhledemk nevídanémuzájmu
bude se hra opakovatí ještě v sobotu 28,
července o 8. hodině večerní. V neděli 29.
červenceo 2*/, hod. odpolední před
stavení pro venkov. Přihláškyz ven
kova možBo učiniti předem u papírníka p.
Jos. Růžičky v Hradci Králové (peníze
zašlete sebou'. Bude-li dostatečný zájem
i o toto představení, pomýšli se uepořádati
v neděli 29. července o 8. hodině večerní
další — poslední — představení. Rozhod
nutí bude v čas oznámeno.

Zápis do L ročníku obchodní aka
demie v Hradci Králové koná se 16.čer
vence od 8, hodipy dopolední. Přijímací
zkoušky ze školy měšťanské téhož dne
o 9. hodině dopolední.

Primice. V borroejské kapli dne 11.
t. m. konána tklivá slavnost. Novosvěce
nec vlp. Josef Stalmach, který zde dříve
dlouho s vroucí zbožností přisluhoval kněž
stvu při oltáři, sloužil po prvé nejšvětější
oběť sám. Před velkým počtem věřících
pronesl vzletnou promluvu důstojný pán
ředitel Keppl. Vicerektor Borromaea dp. O.
Svoboda, nyní c k. polní kurát, obstaral
krásný posvátný zpěv a hudbu. Dojemný
okamžik nastal, když staří rodiče udíleli
novosvěcenci před oltářem požehnání. Po
skončení mše sv. přiklekli věřící, aby při
jali požehnání primiční. Bůh posiluj ideál
ního kněze na vinici Páně!

Pouť do M. Svatoňovic pořádá křesť.
B8oc.spolek »Anežka« v neděli dne 22. t.
m. Pouf povedou vsdp. kanovník Dr. Fr.
Reyl a dp. ředitel K. Keppl. Vyjede se ráno
5 h 45 m. Jízdné sem i tam 460 K. Při
hlášky v Družstevním knihkupectví. Jest
potřebí, aby si poutnice vzaly potraviny
s sebou.

Nový Pepa Bartoň. l4letý synek p.
ředitele kůru z Holic Josef Holub, žák
brněnského profesora Reissiga, uvedl jak
svou vyspělou technikou tak jemně pro
cítěným přednesem obtížných skladeb v
pravé oadšení i přísné odborné kritiky.
Chvála výkonů mladého virtuosa v novi
nách vzrostla tak, že jinooh nyní pořádá
řadu koncertů za hranicemi. Dovídáme se,
že vzácně talentovaný mladík z září bude
konocertovati i v Hradci. Předem se těšíme.

Cirkus K. Kludský. Jest důkazem
kromobyčejné energie, že ke konci třetího
válečného roku ještě může jezditi podnik
tak nákladný jako prvotřídní cirkue. A přece
do našeho města zavítal oirkus neunavného

tolík obtížné, s prvotřídními uměleckými
sila...i. O vycvičený zvířecí materiál jest
i nyní dobře postaráno. Jsou zde koně,

tygři, medvědi, velbloudi, slon. Zdařilé za
bajovací představení bylo včera večer. Další
následují až do poadělka, kdy je veber
neodvolatelně představení poslední.

Domácí konsamenti mají míti před
nost! Vypravuje nám jeden infeligent:
Kráčím v slumečním úpalu po silnici 26
Slatiňan do Nasavrk předloubou alejí třeš
ňovou. Všude rdí se sladké plody. Žíznil:
jsem, ale opětovné pokusy o koupi hratičky
třešní byly odmítnuly. Prý už to je pro
dáno. — Agenti ze zahraničí navětěvují se
sladkou tváří nyní ve zvýšeném počtu i
venkov na Hradeoku a nabízejí za zeleniuu,
ovoce atd. peníze přímo báječné; za metrák.
bramborů 400—500 K! Má snad býti do
voleno cizincům přepléceti maximální oenu
šestkrát až osmkrát, jestliže domácí kon
sument shání potraviny tak těžce? Za kilo
mouky se mabízí až 16 K. Jeden člověk
kupoval v okolí vejce pe 70 h, které prý
potřebuje zaslati do Prahy. Ale víme, že
i Praha jest průvozní stanicí do oiziny.
Sděluje se s námi dále, že řada rolníků
v uvážení těžké situce agenty odmítá, o0ž.
jest ovšem ohvalitebno. Snažně žádáme
rolníky, aby netoliko vesměs se postavili
proti oizím agentům, ale aby také každý
případ udávali a žádali pilbou nápravu.
Nikdo praktiky a mabídky zahraničních
překupníků nernůže znáti tak jake ven
kovětí hospodáři, lak že tito mohou ener
giokou činností zachovati etrádajícímu lidu
potravin nejvíce. Ješté jedno vážné upo
zornění! Velicí rolníci říkávají, že jest jim
obtížno při jiných pracích prodávati na
droboo. Prodávají tedy nejraději ea velko.
Ale mají pamatovati na to, že i někteří
čeští lidé kupují na velko nmetoliko pro
sebe a český lid, nýbrž i pro dopravu do
ciziny. Uetrňte se tedy nad ehudinou, ktorá
sotva za velké peníze může sehnati po
třebné sousto! V takové drobné pomoci
jistě spočívá veliký díl pravého vlastenectví.
Lidé nemajetní budou za účinnou lásku
k bližnímu vděčni.

Právo člověka. Žijeme ve zmamení
stupňovaných aprovisačních starostí a debat,
protože poměry jsou stále oblížnější. Neje
nom město, nýbrž celý okres osvědčily vše
strannou loyalitu a celoříšský patriotismus
praktickými činy a krajní obětavostítak,
Že nás jisté nepředčilo v poměru k počtu
obyvateletva žádné město německé, žádný
okres cizojazyčný. Jak inteligenti tak děl
níci konali mnoho nad nutnou povinnost.
Má tedy věru právo obyvatelstvo hradecké |
žádati, aby si za vlastní peníze k ukojení
nejnutnějších potřeb životních mohlo kou
piti tolik, co rakouští občané jiní. Okres,
kde jest zemědělství tolik vyspělé, odkud
se tolik vyváží, byl by velice rád. kdyby
měl k ukojení hladu aspvň obetojné množ
ství kukuřice a ovesné rýže. Ty věčné
žebravé vandry jak dělníků tak inteligentů
po domkářích v zapadlých vískách působí
trapně. Hradečan hledí udiveně, jak Němci
přijíždějící sem z hor, z míst výhradně
průmyslových, po rozbalení uzle pojídají
velmi dobrý chléb. Víme velmi dobře, že
i jinde v Čechách jest nadbytek starostí
aprovieačních. Vždyť veliký nepoměr mezi
Uhrami a Cislajtanií vůbec bil již dávno
do očí. V Rakousku stanovena denní dávka
chlebovin na 20 dkg, v Uhrách na 40)dkg.
Každý našinec, který za války z kterého
koli uherského města přijížděl, potvrzoval,
že jsou tam poměry konsumentů daleko
příznivější než v české zemi, odkud — 8e
tolik vyváželo a vyváží. Nyní však se
smělostí přímo úžasnou sám president u
herského úřadu pro výživu se vyjádřil, že
v některých českých krajích jest nadbytek.
— Proti všem svízelům i zřejmě nespra
vedlivým úsudkům křičí pronikavě právo
člověka — právo občana každého, af jest
katolík, či evangelík, mladočech či sociali
sta. Prodávají-li se za hranicemi potraviny
draho v Čechách koupené levněji než zde,.
míme také právo na snesitelný život,
protože js. 1e vykonali povinnosti kestátu
skvěle. Za tak veliké tísně měly by míti
úřady zcela volnou ruku k přísnému stíhá
ní každého lichváře, každého zdražovatele,.
k trestání všech cizích pokoutních komi



sionůřů. Každý máme právo aspoň jednou
denně dosyta ee najíst a nikdo takové
žádosti nesmí podkládati pohnutky nepa
triotické nebe jiné politické. Dej Bůh, aby
náprava byla nejrychlejší!

Vodní deputace u Aiola. Na ostrov
aiolský vystoupilo z lodi několik svátečně
oděných ebčanů. Rozhlíželi se zrakem ne
smělým. Jeden z nich, utíraje si zapecenó
čelo, povzdychl: »To ta cesta dlouho trvala!
Jen bude-li vládce větrů doma!« — V tom
zazněly jásavé zvuky vířivé hudby. »Jistě
nejdeme nadarmo«, podotkl člen deputace,
klasický filolog. Hlučná hudba prozrazuje,
že se vznešený Hippotovec zase znamenitě
baví. Jistě jest v dobré náladě a naši de
putaci přijme blahosklonně« Když po
selstvo příchod svůj ohlásilo dvěma Amor
kům, v krátké chvíli zasedl Aiolos na skal
natou horu, v jejíš slujích byla uzavřena
motorická síla mraků. »+Odkud přicházíte,
skroušení amrtelaici?« — +Z Hradecka,
velevážený Větroplachu. Už nám tam kale
nesprohlo celý měsíc; sem tem dlážky na
chodníku kapkami zpihovatí, smyje so prach
z Jupení, ale vydatná vláha pořád někde
v moři. Jiným okresům je trochu lépe, jako
by měly zvláštní protekci. Prosíme tě úpěn
livě. abys nám poslal na práci aspoň. Ze
fyra. Zkrátka foukni do oblak, aby se
trochu k naší radosti rozplakaly.c »A k vůli
tomu jedete z takové dálky? Což tam ne
máte ani žádného hastrmana? Přece dvě
veliké řeky — to něco znamená.« —
»Darmo mluvit, slovutný Dechovládce«,
mávl rukou profesor. »Už jsme vyjednávali
s pěti. Každý však se uvoluje jenom dodat
všelijakou slabou rosu. Za peníze jsme ne
zjednali ani jednoho; všichni chtějí sloužiti
jen ke stravě. A poroučejí si jako o po
svícení. Jeden chce na den cent kaviáru,
druhý kopu krabiček se sardinkami na
oleji, třetí raky a štiky v rosolu. Kde pak
to teď nabereme? Vždyť i ty žáby se dají
těžko ohytit od té chvile, kdy se 1ověděly,

„jak v ceně stouply.«. — »Hm, máte vo
děnky v pořádku?« — »Těch vezeme plný
vak, protože příděl na všecky se opozdil.
Je to vůbec svízel. V hotelu láhev vody
uvolněné pro prodej je za korunu čtyřicet;
ale ta vodička se na úrodu naprosto ne
hodí. Teď samo Labe kleslo tolik, žev ně
kterých místech říčního koryta provozuji
pavouci řemeslo ve velkém a děti si tam
pohrávají oblázky. Rač laskavě vypustiti
nějaký větší měch z té sluje, abychom ko
nečně dostali deštivý vítr.« — »Inu — to
nejde právě tak snadno. Smrtelníci mne
stále právě tento rok obléhají, z Čech už
tu bylo deputací mnoho. jV tom já neroz
hoduji sám. Je tu také Helios, Neptun...
a jiní. Až tedy jak dopadne konference.« —
»Mělibychomtedy jít ještě ke druhým?%«—
»Ale — zbytečnost. Já jsem teď centrálním
sekretářem a referentem. Nepřibude-li ke
konferenci aspoň kopa povídavých moř
ských Nymf. obyčejně se stane dle mého
referátu. Ale věru — stavíte se jako ne
chápavé děti. Ccž si myslíte, že tohle
všecko právě já budu dělat zadarmo?
Kdybyste jen věděli, co mne stála koncese!
Vaší dodavatelé jiní jsou vesměs z Laci
nova? Daně jsou každý rok a k tomu
dvanáct dětí, kterým stále chutná. Snad
tammáte alespoň trochu nápojů. Peníze
81 zatím nechejte« — Deputace prodlu
žovala obličeje. Naposled jeden z poselstva
prohlásil, že se pije teď v Hradci jen z měl
kých kalíšků. — »Řeknu tedy krátce toliko,
prohlásil Aiolos, »trochu deště vám přidělit
musím. třebaže jste měli přinésti také pro
větší jistotu větřenky. Ale nejsem vázán
vyhovět okamžitě. Zašlete-li dobrou míru,
máte přednostní právo.« — A tak se stalo,
že předešlý týden se uskrovnili tolik, až
pili a jedli jen jako komáři; zato však se'
snesl v pondělí na vyprahlé nivy okresu
hradeckého čiperný a prudký déšť; ovšem
pokud to dovoloval počet voděnek.

Hladovicí děti italských uprchlíků
ve Slatinanech a okolí prosí o nějaké
potraviny. Zásilky buďtež dobrotivě posí
lány ma duchovní správu italekýck uprch

hiků ve Slatinanech u Chrudimě. Smilujte„se!

Dary pohořelým ve Chvejně. Strašný
požár, o němž již zde referováno, ožebračil
na 25 rodin; mnozí lidé odnesli si těžké
popáleniny. K vybídnutí faroího úřadu při
spěly nobežákům četné farnosti na Pardu
biocku; ale i vzdálení šslechetní dobrodinoi
svou Štědrostí plnili krásně křesťanský pří
kaz o lásce k bližnímu. Jménem obdaro
vaných vyslovuje dároům v úotě a vděč
nosti oddaný farní úřad upřímné: »Zaplať
Bůh! Příspěvky zaslali p. t. dobrodinci z
Rovně: konsist rada Engelbert Starý 20
K, katolická rodina rodině pohořelé 20 K,
kaplan Fr. Naxera 4 K, sbírkou kostelní
110 K 31 h. Rolník z Koštěnic Jos. Beneš

rář Lud. Hora 10 K, roloický akciový cu
krovar 100 K; z Chvojna: farář Fr. Náhlík
50 K, rolník Fr. Petruška 50 K, hostinský
V. Eliáš 10 K, administrátor v Rosicích
Eman. Ulrich kostelní sbirkou 353 K 70
h, kostelní ebírža v Borohrádku 76 kor,
děkanký úřad v Opatovicích 76 K % h.
(Pokračování příště) — Další dobrotivé
příspěvky přijímá farní úřad ve Chvojně.

Požár ve Velké Volešné (hejt. Něm.
Brod). V neděli dne 8. července 1917 u
hodilo za bouře do domku p. Smejkala,
který jest na vojně.V okamžiku bylo všecko
v ohni. Nedalo se nic zachrániti. Rovněž
sousední domek p. Volše, který jest též
u vojska a nyní churav, úplně zničen.
Neštěstím postižena též vdova pí. Panská,
která má 6 dítek. Téměř všecko hospodář
ské nářadí ubohým ohudým domkařům
shořelo. Kdo můžeš, pomoz v těžké ny
nější době! Dary a sbírky pro nešťastné
přijímá farní úřad ve Skuhrově, p. Kámen
u Habrů. Budeme je veřejně kvitovati.

Míčov. Dívky Skoranovské u příležito
sti svěcení obnoveného kříže v obci Sko
ranově sbírkou mezí sebou opatřily dvě
velmi vkusné liliové kytice z lásky k uctění
Bohorodičky na oltář pro farní chrám Páně,
začež vzdává jim duchovní správa povinný
dík s přáním, aby našly následovnice
w druhýchosadách, aby i ostatní květiny,
před Jety sbírkou opatřené a nyní sešlé,
mohly obnoveny býti. Záeluha o ozdobu
oltáře náleží šlechetným dívkám Marii a
Antonii Dostálové a Anně Vojáčkové.

00000000
SVĚTOVÝ

CIRKUS
K. KLUDSKÝ

pořádá

v Hradci Králové
WE“ naproti „Krétě“ “UN

v sobotu 14. července

dvě velkápředstavení
a sice

o 4. hodině odpoledne a v 8 hodin večer.

a sice

o 3. hodině, o 5. hodině odpoledne
a v 8 hodin večer.

W pondělí 16. července
(> neodvolatelněB

o 8. hodině večer.

Rozlič.krmivase kupují.a psi na výcvik—— eo a

Sprostředkujente pro naše dělnictvo
koupi ovoce, bramborů a potravin vů
bec. Prosíme, aby v této těžké době maa
jitelé potravin 8 námi edělili své nabídky.
Kdo by laskavě chtěl věnovati největším
chuďasům z našeho dělnictva svěj přeby
tek zdarma, zaváže si ubožáky, jimž všecko
hned rozdělíme, k vroucí vděčnosti. Dobro
tivé přihlášky přijímá Všeodborové sdru
žení křesťanského dělnictva v Hradci Krá
lové.

Literatura.
Z knihtisk. benediktinské v Brně,

| Dr. P. Vychodil: Václav Kosmák. Životo
pis. Sebrané spisy V. Kosmáka seš. rr7.
Cena 80 h. — Škola Bož. Srdce Páně.
Pořádá P. Hlobil. Roč. 51., čís. 6. Roční
předplatné 4 K. — Květy Mariánské. Řídí
P. Lux. Roč. 34, čís. 6. Roční předplatné
2:50 K. — Auděl Strážný. Pořádá Jan

Dvořáček. Roč. 36., čís. 10. Roční před
platné 170 K.

Apoštolát sv. Cyrila a Methoděje.
Pořádají dr. C. Stojan a A. Jašek. Roč. 8,
čís. 8. Roční předplatné 2 K. Přijímá A.
Jašek, katecheta v Kroměříži.

Květy lásky. Lidový měsíčník včuo
vaný opuštěným dětem. Řídí A. Hofimaui:.
Roč. 13., čís. 0. Roční předplatné 2'40 k.
Přijímá admin. na Král. Vinohradech.

Nákladem G. Francla v Praze. Lo
hřební právo náboženských společností
v Rakousku po stránce státního zákono
dárství. Napsal J. Pauly. Cena r K. —
Ant. Melke: Ze svatého týdne. Dvě řady
promluv na podkladě liturgickém. Cena
280 K

Císař Karel 1. a jeho choť Zita z ně
meckého upravil A. Brousil, Nákladem
knihtiskárny Bonifatia v Praze.

Turistika. Turistický katechismus.Píše
dr. J. Guth. Sešit I. Cena 42 h. Nákladem
Hejdy a Tučka v Praze. ©

Jiskry z popela. Čtvrtá kniha chod
ských bájek. Napsal J. Hruška. Nákladem
Českoslovanské akciové tiskárny v Praze.
Cena váz. výt. 6 K, brož. 4 K.

Nákladem A. Reinwarta v Praz“ Dr.
VI. Šíra: Králikářství. Doplnil J. Kálal.
Čtvrté vydání. Cena rro K. — Holubářství.
Napsal VI. Šír. Třetí vydání. Cena 1'20 K.

BESIDKA.

Páperky.
Slýcháme dále: »Kdyby Bůh b:1...«

Ano — kdvbv byl Bůh dle vkusn 1 4
lady reptajících rouhačů, kteří se zlobí na
vlastní vidinu. Takového Boha, který by
lidstvo ujistil, že překazí každou válku.
nehlásá ani jediné náboženství. Nechť te
dy bezvěrci se neposmívají věřícím za to,
čeho tito nikdy netvrdili a Čemu sev ná
božeuství neučili. Ale obrafme se k opač
nému pólu. Bůh a naše věrouka zapovídá
zcela zřetelně neřestný život, který pod
lamuje zdraví. Nevěstince, pití kořalky, u
trácení dětských plodů a nemírné kouře
ní — to všecko pokosilo v jediném roce
více lidských životů než válka v letech
dvou. Tehdy bezvěrai křesťanského Boha
nevolali k odpomoci, nesmáli se, proč
Bůh trpí hromadné přestupování nebe
ských příkazů. Naopak odbývali věřící
karatele cynickými pošklebky. Teď však
chtějí míti z Boha povolného sluhu ve
všech záležitostech.

“

Ve filosofii jsou zrovna tak náhlé a
pitvorné obraty jako v módě. Mezi květi
nami dochází nyní veliké cti právě po
smívaný tulipán —a filosofové se začí
nají pilněji obírati zásadami, které vévo
dily před tisíciletím.

Stýská se často, že jména vynikajících
i spisovatelů a umělců slouží spíše k obo



hacení naučného slovníku než k praktické
mu následování. Nuže — místo stesků
raději činorodé popudv! A v přední řadě
z těch měst. která se chlubí velikými rodá
ky! V Čechách zrodili se v minulém století
slavní skladatelé, jejichž komposice buď
plesviví ve starých skříních anebo vyšly
nákladem firem cizokrajných. Naše města
ráda čas od času uspořádají velikou slav
nost na památku vvnikajících rodáků
komponistů, aby se před světem honosila
—-sama. Kdyby náklad na takovou oslavu
(pravidelně značný) byl věnován na vydání
některých skladeb uctívaného velikána,
byl by praktický výtěžek z jeho památky
nejlepší. Obecenstvo by si promluvilo s du
chem zvěčnělého přímo a porozuměio by
mu lépe než pro střednictvím některého
krasořečníka. Při tom by často peníze vě
nované na vydání skiádeb kupující nakla
datelstvu vrátili. Jistě by se žádné město
takovým odhodlaným počinem finančně

čekati na odvážného nakladatele z povo
lání v těch místech, kde vřelá vzpomínka
hoří plápolem opravdovým,

*

»Národy bez historie!. Taková námitka
ozývá se do očí těch, kteří žádají, aby
1 malým národům přičleněným k větším
státním útvarům, bylo dáno právo sebe
určení. Národy vládnoucí však imají pa
matovati, že ovládaní spotutvořili i jejich
slavnou historii politickou a kulturní.
Menší pokořené národy často nemají zvláštní
historie jen proto, že každý rozběh k tomu
byl v zárodku utlumen poručnictvím vlád
noucích, kteří však se dovedli omlazovati
„ství cizí a chlubiti se kulturním vzinachem
malých jako vlastním majetkem. Národy
»bez historiel« Není národa tak ubohého,
který by zvláště v IU«ropě nedovedl u
tvořiti dějiny vlastní. Ale protitlak poruč
níků rozvíjí se Často i prostředky deme
ralisačními, aby paž utlačovatel mohl
volati: »Vizte mravní úroveň těch
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žáky ochromuje, to se chytře zamlčí.

Paramenta.

Jénáce V. Neškudla syn
(psotokolovaná firma) ,

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích;

doporučuje P. T. vei-d. duchovensivu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

spolk. praporů a kosorého náčiní

Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

MENITA
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JDSEF VENŮ,
cdborný závod

dabloné nad Orlicí

v
V Prare prodej u lirmyMarie Fejfarová,

arlova ul. I., č. 12.

PARÁ

M9500000000000%
Pro veřejnou kuchyni

v Hradci Král.příjmese jhned

zručná,
kuchařka

(vedoucí síla)
obeznalá ve vyvářeníve velkém,

Plat dle ujednání.

Přihlášky přijímá městský po
pisný úřad v Hradci Králové.
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na statek, k jinému hospodářství
——————JNODONA8rt —=
přijala by místo svědomitá. pilná a skromná
slečna u věku 38 let, klerá jest velmi
zručnou kuchařkou a vyzná se výtečně
ve všech hospodářských pracích. Adresu

sdělí administrace t. 1.

Sk'omalba E.Šxerdz, Bs-no,
um“lecký ústav prvého řádu,

holoví a dodávů chrámová okna, V ka?
dém slohu a provedení, od nejjedaoduššíbo
vzoru du nejbohatší sklomalby figurální,
hotovipravou vlašekou mosaiku :3
ménkovou pro f-cady, oltářní obra:y, ná
hrohky atd. « nejšinším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

oa

Ve prospěch ,
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádia, praparů, příkrovů, koberoň akovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

Josefa Neškudly.
-v Jablonném n. Orl., č. 86. '*

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve wlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až « 209%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

které až do konce měsíce května
1917 propadly, odbývásodražba

v obec, zastavárně královéhradecké
(vmístnostechzastavárny)v sobotu dne
26. července 1917. (Začátek09. h. ranní.)

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
předdražbouVe čtvrtek dne 26. čer
vence 1917 do půl 1.hod.odpol.pouze
u pokladny zastavárenské zúroko
vati nebo vyplatiti. Neprodají-li se veškeré
zástavy, odbývatise bude druhá draž
ba v sobotu dne 4. srpna 1917.

Každý, kdo se chce vyvarovat placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní
do14.července1917.Vpátek před draž
bou a v den draždy ce neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

„Jan Horák
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o pootivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.

jakohokoliv zaměstnán: přijmou se v truhlářského
kursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuhsrský, Hradec Kralové,

a slavným patronátním úřadům
dovoluje i doporučit

veškeré kostelní nádoby u
náčiní a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, pacifikály, 8
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby.
předpisům církevním vyho
vujicí. Staré předměty opra
vuje v původní intepci 4
v ohni zlatí a stříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotevepředměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko bez

zúvaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů. madonek, křížků, prstýnků, náramků atd..
Notářské prsteny tahatěrky, jidelnípá
činí ze stříbra pravého čínskcho všdy na skladě..
Staré zlalo, stř:bro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 u.
Přísežný znalec c. k. zemekého trestního soudu.



(14) Čtyřikrát jsme se do této války od

r. S ana trvá,«Maďaryvyrevnávatí, čtyřikrát jsme přínášelíobětí a ú
stupky, jestliže jsme chtěli, aby nynější
útvar fíše . Strašidlo osmaťtyficát
niků však nedalo e; bylo peilováno,
aby unie redlní proměnila se v personální,
Maďafi tonfili po naprosté samostatnosti,
vlastním vojsku a úherské řečí v něž,
po tedulové bance, vlastním celním území
atd. K vůli tomu vyžádala si uhtteká

oposice za války této slyšení u krále,arolyi usídlil se v ARskůn městě, ab
sithaci pozoroval a v pravýČes zakročil.

Hrozba separátního bylaprázdnýmslovem, poněvadě mir uravirá a. válku
vidá přes velikou moc uheřského

sněmu pouze král, amocnosti nettohlyby jedmati © mír s někým, kdo není
k tomu oprávněn a kdo by netohl pod
mínky ani psati, ani pluiti.

Nuže, jaký je historický význam dua
lismu? Co je na něm éhe a co činí
materiál každých deset letee obnovujícího
vyrovnání ?

Od roku 1526, co jsou Maďaři s ra
kouskou říší spojeni, prodělali čtyři fáse
politického útvaru; dualismus je ten po
slední. Vždy, kdykoli se ocitla říšev roz
pacích, přišli se svými státoprávními po
žadavky. R. 1848vyvolali dokonce k tomu
cíli hnuti revoluční. Již tenkrát žádal
Deák personální unii a jen šťastné potla
čení vzpoury požadavek ten oddálilo. Po
válce s Německem viděli rakouští Němci,
že nejsou již sto udeřiti hegemonii všude,
nabídli tedy Uhrům sami jisté vyrovnání,
jež by pojistilo těmto nadvládu za Litavou,
oněm pak v této části říše. Za ministra
zahraničních záležitostí povolán vlivem
Německa saský ministr Beust, a ten
s Deákem usmlouval to, co nazýváme
dualismem.

Deák něco slevil, rakouská vláda vyšla
Uhrům vstříc, a tak vešel v život útvar,
jehož padesátileté jubileum budeme si
letos připomínati. Není včasné pouštěti
se do kritiky nové ústavy, tolik však
přec jen můžeme vysloviti, že my před
Litavou museli jsme si každých deset let
veliké sebezapření ukládati, jestliže jsme
chtěli, aby nynější velmocenské postavení
říše potrvalo. Již ta nejistota, zda a jak
dlouho bude celní jednota zachována, ne
nacházela v kruzích našich průmyslníků

když se pozorovalo, jak Ubři dovedou
pokaždé uplatniti svůj vliv při celním
tarifu a obchodních smlouvách, připod
porování vlastního průmyslu, jak tomu
Basvěděnjí zavedení |

ho med řízení, tariKpolitik železuiční,vyhrašení dodávek veřejn průmyslu
domácímu, sákony na podporu domácího
průmyslu a j. v.

ak takový stav trapně vadí při uza

vinial obchodních smluv sjiným státy!Vyrovnání obsahuje v sobě otázku
státoprávní čili pragmatickou, jež je upra
vena tak dlooho, dokud dualismus trvá,
vedle toho však otňzku finanční, celní,
a obchodní, jež se každých deset let upra

vyje: Co se ptrvní větí týče, Maďaři po
j nynější ústavu za výklad pragmacké sankce a reviji zůkbnů uherskýc

2 r. +848, z nichž Rorstea firozenýmzpůsobem nynější redinf unie dvousaino

statných, rovnoprávných států bezfekčkoliústřední mocí státní. My před Litavou

pak máme za to, Žepo zastavění únorovky
Ů mocnář absolutním a jako král uher

ý přiznal větší samostatnost Uhrům, přiústřední stát dále trval. Jako na
vysvětlenou přidáváme, že r. 1961 zavedl
Schmerling v Uhrách výminečnýstav,
protože povstal tu napjatý poměr k vůli
tomu, že vláda neuznala práváuberského
sněmu, volovati dahě a kontingent
branců. Teprv Belcredi r. 1865 zastavil
platnost ústavy únorové, začež r. 1866
vyslovili Uhři ochotu jednati o záležito
stech společných a opraviti své zákony
z r.1848, pokud odporovaly jednotě, žádané
v pragmatické sankci. Ale Belcredimu se
dílo jednotného zřízení mocnářství nezdaří
lo, protože Němci začali se již kloniti k dua
lismu, v němž viděli prostředekk udržení
své nadvlády v Předlitaví. Belcredi ustou
pil, Beust navázal styky s Deákem, a co
mezi oběma ujednáno, netýkalo prý se
ostatních zemí, nýbrž jen uherského ná
roda a jeho krále. Povoláno ministerstvo
Andrássyho, za něhož stalo se jakési do
hodnutí se zeměmi neuherskými. které
však bylo v dualismu již napřed stano
veno.

Třeba tedy rozeznávati v nynější ú
stavě záležitosti pragmaticky společné čili
státoprávní, na nichž spoléhá státní svazek
a dualisticky společné, čili smluvené.

K prvuím náleží záležitosti zahraniční
a vojenské a pak finanční, náklad na obé.
Vyřizování těchto věcí svěřeno jednak

" jednak delegacůhv nichž však uherská polovina má vědy
převahu politickou, potěvadě je — abych
tak řekl — kompaktní, kdežto naše má
tolik náforů, kolík politických stran je
v ní zastoupeno. Je to také znáti na na
šem zastoupení ve vyslanectvích. Třebaže
obchodní a celní otázka nepatří k pragma
tickým záležitostem, přecejen i ona stává
se pragmatickou, když jde o smlouvy ob
chodnís cizinou,protoženedojde-li É .
rovnění, může každá polovinaozavírati
své obchodní smlouvy, Čímžjednota mezi
národních záležitostí je ohrožena. Který
stát dá se pohnouti, aby jedna! s ministrem
zahraničním, jenž zastupuje stěty dva, z
nichž každý chce něco jiného?)

Jedině v záležitostec jeuských uči
nil Deák ten ústupek,ževelení a vnitýní
organisace náleži jedině mocnáři. Zde je
panovník opravdu absolutním, Proto je
vojsko »c. a k.« a vojenský ministr není
říšským, nýbrž společným. Poněvadž u
herský zákon mluví O ministru zemské
obrany, musila se tato zříditi, a honvédi
nemají pouze uherskou řeč, ale i všecky
tři druhy zbraně.

Vyrovnání finanční náleží rovněž k
státoprávnímu potud, pokud jde o náklad
na záležitosti společné a o státní dluh,
v příčině kterého došlo k úmluvě trvalé.
Společný státní dluh nemá ke svému u
krytí společného příjmu; to záleží od o
bou polovin říše a oba parlamenty roz
hodují, jak jej uhraditi. V tom ohledu há
jih Úhři svou samostatnost a prohlásili
opatrně, že neuznávají dluhů učiněných
bez svolení uherského sněmu, že jsou však
ze slušnosti ochotní převzítičást břemen,
jež na ně připadá dle poplatní síly; uči
něn tedy kompromis r. 1869, že Uhři bu
dou platiti 29.188— zl. na zúročení a
I.500"— zl. na amortisaci, což se rovrrá asi
poměru 70:30, v příčině pak úhrady ua

ty zkrze své tzv. kvotové deputace a za
pomocí obou ministerstev. Nedohodnou-li
se, rozhodne na jeden rok panovník. Po
něvadž mají Uhři stejná práva, měli by
také stejně platiti, totiž 50 9/,„dle sily
branné připadalo by na ně 43“/,, na nás
57/06; a dle přímých daní, při nichž to
také zůstalo 355%/,my pak 6650/,. Když
vojenská Hranice byla přivtělena k Chor
vatsku, resp. k Uhrám, tu byl čistý vý
nos této země, vypočtený na 2*/,, od Uhrů
převzat a kvota vypadla 6549, : 346,
Rozumí se, že čistý výnos cel se dříve
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+ Brno, České Budějovice, F
* KarlovyFiliálky

Expositury

dek-Místek, Jihlava,

zase ve výhodě, poněvadž hrubý příjem
těchto neobnáší tam ani 20.

K čemu dojíti nemusí, aniž by ústavní
potěry přestaly, je spolek obchodní a
celní. Sem náleží celní zákon, nepřímé
daně, stanovení měny a mince, opatření
v příčině železnic a j. Byly-li tyto smlou
vy uzavřeny, nastává ovšem závazek; před
nimi však a po nich jsou obě poloviny
volné. Smlouva platí na deset let, nedojde
li k výpovědi; ale k té vždy došlo. Mezi
národní smlouvy obchodní mají se uza.
vírati v dorozumění obou ministrů ob
chodu a obou parlamentů. Jak tedy o
mluviti vyrovnání bez našeho parlamentu?

Uhři mohou $ 14. považovati za po
měry ústavní, ale také nemusí, dle toho,
jak jim je situace příznivá. Pokud budou
ve výhodě, budou smlouvy zachovávati,
jinak budcu se hleděti osamostatniti na
poli hospodářském a byli by tak jistě již

učinili, kdyby jim to bylo prospělo. Aťto však zkusí! Teprv poznají, co to jest,

spravedlivém rozdělení břemen nebudou
při svém nedostatku průmyslu s to, aby

to finančně vydržel. Kde vezmou na Ppro svou cedulovou banku zlatý poklad?!
« Takový jest právní výklad i v době,

kdy došlo k jednání bez rakouského par
lamentu.

Ve prospěch miru.
Parlamentární sdružení kněží-poslanců

na říšské radě podalo pilný návrh ve pro
spěch míru. Poslanec dr. Stojan pronesl
27. června řeč odůvodňující pilný ten ná
vrh. Uvádíme z ní aspoň tyto Části:

My, členové parlamentního sdružení
kněžského, žijeme uprostřed lidu, na němž
w=——— =

FEUILLETON.

Setkání Napoleona s Goethem r. 1808
v Erfurtu neni bez zajímavosti. Dva ve
leduchové stojí tu sobě tváří v tvář, ve
liký vojevůdce a veliký básník, muž v
nejlepšísíle životní,ve věku40 leta muž
blížící se svému stáří, šedesátník, Fran
couz a Němec. Kniha „La vie anecdotigue
et pittoresgue des Grands Ecrivainse toto
setkání blíže nám popisuje.

. *
*

Goethe obdivoval se Napoleonovi spí
še jako veleduchu než čiověku politické
mu. On spatřoval v něm především stě
lesnění veliké síly individuální.

Měl ostatně v brzsku příležitost hle
děti tváří v tvář tomu, který nazýván byl
»evropským moustrem.«

V září 1808 konala se schůzka Napo
leona s carem Alexandrem v Erfurtu, kte
rá stala se nejzvláštnějším dostaveníčkem
panovníků, o nichž dějiny se zmiňují. Cí
sař francouzský a car ruský, kníže Kon
stantia, princ Vilém pruský, král saský,
bavorský a virtemberský, vestfálský, velko

všeliká břemena spočívají, žijeme s lidem,
s nímž žal i radost sdílíme. Jako znatelé
poměrů nemůžeme přeslechnouti volání po
míru nám svěřených. A my jsme též opráv
nění dovolávati se pokoje a míru. Oprávňuje
nás k tomu obětavost, o níž podáno tolik
důkazů. 

Máme právo dovolávati se míru pro
veliké oběti na krvi, penězích a potravinách,
pří čemž od úst musi se odtrhnouti a se
velmi — velmi uskrovňovati. Veliké a nes
četné oběti na životech lidských opravňují
nás použivati práva svého a dovolávati se
míru. Tohoto zaručeného práva použivati
chceme ku prospěchu vlasti.

Slovo „vraždění lidu“, jež tak zhusta
se nyní ozývá, stalo se okřídleným slovem
a více vypovídá a napovídá, než celé svazky
knih. Toto vraždění nemůžeme a nesmíme
podporovati, nýbrž jemu všemi jen mož
nými prostředky zabraňovati. Či musí se
vše jen krví a mečem rozhodovati? A to
ještě v době, ve které jsme měli za to, že
osvěta nás oblaží, kde však hrůza a zkáza
měrou netušenou a způsobem nevídaným
se rozšiřuje, kde barbarství — ba není
pro to ani slova vhodného © nenajde sobě
rovného v celých světových dějinách. Veliká
hrůza a boje dřevních dob jsou proti tomu,
co se nyní děje, dětskou hračkou. Jest to
pohana a příhana na naši osvětu.

Mimo krev a meč jsou ještě jiné pro
středky na urovnání hádek a svárů, na do
pomožení právu k platnosti. Na prvém
místě jest to opravdové plnění náboženství,
jež svou vnitřní silou vše dovede provésti
a uskutečniti. Ve jménu lidskosti — nechci
na vznešenější pohnutky ani poukazovati —
prosíme a zapřisaháme vládu, aby
vše vynaložila, by čestný mír co
nejdříve byl uzavřen. Říkává se, že
vláda aspoň o krok napřed býti má. Budiž
v tomto ohledu nejen o krok, ale hned o
————

vévoda a velkovévodkyně badenští, vé
vodové hesenský, výmarský, gotský, ol.
denburský, meklenburský, množství priu
ců, vévodů, markýzů, vysokých hoduostářů
se svými ministry, setkali se tu v Erfurtu.

Zde spatřil Goethe Napoleona v ce
lém lesku jeho nádhery a v celé moci
jeho majestátu. Císař rozmlouval s Wie
landem a vyslovil přání uviděti Goetha.
Toto přání bylo rozkazem. Autoru Wert
thera bylo ihned vyhověti.

Goethe sám to popisuje:
Dne 2. října. — Maršál Lannes a mi

nistr Maret mluvili o mně příznivě cí
saři. Maršála zuám od r. 1800. — Jsem
žádán na jedenáctou dopoledne k císaři.
— Komoří M. Pole praví mi, abych po
sečkal. -— Jsem představován Savaryrnu
a Talleyrandovi. — Jsem volán do po
koje k císaři. V tom okamžiku dává se
ohlásiti Daru, jest ihned uveden. — Jsem
volán po druhé. Vstupuji. Císař sedí u
velikého kulatého stolu, suídá. Po pravici,
poněkud vzdálen, jest Talleyrand, po levé
straně Daru, s nímž císař miuví o koutri
bucích. Stanul jsem v příslušné vzdále
nosti od něhu. Císař m1 kyne, abych při
stoupil. Prohiédnuv si mě v okamžiku,

| praví: »Jste muž.. Kloním se, Praví dále:

několik kroků napřed. Nepočetné a nevý
slovné jsou následky vojny, které napraveny
býti mají, jak již o tom v trůnní řeči zmí
něno. Se sepjatýma rukama prosíme o mír
všechny, kdož o míru a vojně rozhodují,
kdož, bych z Římanem mluvil, v záhybech
togy své mír a vojnu zahalují a nosí. Kéž
nepřeslechnou nářek matek a dětí ve vy
hladovující válce té, o jejichž životě a budou
cnosti se jedná! Uznáváme obtlže, jež se
míru v cestu staví, vědouce, že i nejpobož
nější v míru žíti nemůže, když zlému sou
sedovi se to nelíbí. Nicméně nesmíme ma
lomyslněti, nýbrž vše nasaditi, aby člově
čenstvo zachráněno bylo a jemu k pravému
pokoji se dopomohlo. Pravím k pravému
pokoji a ne ozbrojenému pokoji, kde pokoj
ve zbroji se prochází.

Sektářské školy
a náboženství.

University byly ve středověku vesměs
zakládánv hlavně k posile náboženského
ducha. Když v Čechách husité vyrvali
universitu z rukou katolických, vynasna
žili se rovněž, aby byla pevnou baštou
jejich konfese, třebaže se vyhýba!i náklad:
na znovuzřízení fakuity theologické. Zvolna
přecházelovysoké učení z moci starohusitů
do rukou protestantských. Protestantská
správa akadem:e však také viděla v uut
versitě nástroj k utvrzení a posile vlastní
koufese, Duchem náboženským byly tam
prosyceny všecky vážné počiny.

Studenty uváděné do kolejí (společ.
ných domů, ještě před Bílou horou mistři
profesoři napomínali, aby byli zbožní, aby
se večer a ráno inodlili, čtli bibli a aby
se všichni shromažďovali v čas k četbě
biblické před jidlem.

S
»Jak jste stár?< — »Sedesát let.“ — »Jste
dobře zachován. Psal jste truchlohry?:
Odpovídám, co bylo nutno. — Daru chá
pe se slova. Aby zalichotil Němcům, se
známil se poněkud s naší literaturou. Ji
nak vyznal se i v literatuře latinské a
přeložil i Horáce. Mluvil o mně skoro

vořili. Dodal, že jsem přeložil některé fran
couzské hry. na příklad Mahomeda od
Voltaira. — Císař praví: »To není dobré
dílo.« A vyličoval do podrobua, jak málo
bylo příslušné, že Voltaire, »vítěz světa«,
podal o něm obraz tak nepříznivý. Při
vedl pak rozhovor na »Werthera:, jejž
důkladně prostudoval. Po několika zcela
správných poznámkách označil mi jisté
místo a řekl: »Proč jste to napsal? To
není přirozené« A rozvinul své tvrzení
zdlouha a s dokonalou správnosti. —
Goethe odvětil: +Jest snad zapotřebí, sire,
míti poshovění s básníkem, který zabývá
se uměním, schopným docíliti jistých ú
činků, jichž by nesuadno dosáhl způ
sobem prostším a přirozeuijším.« — CÍ.
sař, zdálo se, byl uspokojen a vrátil se k
trachlohře. Pronášel poznámky velikého
významu, jako Čč'ověk,jsuž prostudoval
tragickou scénu s pozorností vyšetřujíního



. Před takovou řečí noví alumnově do
rukou direkterů skládali přísahu, že chtějí
zachovávati stanovy. Po vydání majestátu
T. 1609 přísahali takto: »Já N. slibuji pá
wám direktorům koleje N., že budu po
slušen jich rozkazů, že horlivě hledětí si
budu učení a umění, že budu držeti konfesi
českou sám i spolu s jinými. V tom Bůh
mě podporujž«. (Mluviti česky bylo akade
mikům zakazováno.)

Akademik vstoupením do koleje, která
mu poskytovala skrovné zaopatření, bral
na sebe povinnost určitých služeb chrá
mových při universitních kaplích. Kde
nestačili pro skrovný počet universitáni,
tam přibíiráni ke zpěvu a posluze žáci
nejbližší latinské školy. K výročním po
božnostem vázala akademiky přísná povin
nost před ostatními studenty. Kdykoli šli
mistři do kaple Božího těla k stolu Páně,
chodívali i studenti.

Vstávajíce časně, zazpívali nábožnou
píseň a pak se dali do studia.

Kolegiáté vodili studenty k svátečním
pobožnostem, měii společné výroční mod
litby za debrodince universitní. Konávali
u týnského faráře zpověď hromadnou,
protestantskou. Po vydání majestátu došlo
k nestejné praksi smělejším vystupováním
živlů nejradikálnějších, tak že někteří
raději se oddávali pobožnostem kalvin
ským anebo českobratrským. Ale — zbož

čeští sektáři to, co němečtí: »meudrou a
výmluvnou zbožnost.«

Podobně ve školách mižších, partiku
lárních. Dle řádu mistra Kodicilla (z r.
1586)byly účelem svobodných umění sláva
Boží i užitek církve. Bylo přesvědčení, že
školy vjsou království nebeského jako ně
jaké štěpnice, slova Božího včelnice, po
božnosti sídla, ctnosti pokladové« a k tomu
ovšem +literního umění veřtatové.«

Ve školách kališných a protestantských
bývaly nařízeny modlitby hned ráno po
(stání z lože; denně se chodilo do chrámu,
učení začínalo se modlitbou nebo zbožným
zpěvem v kleče, po učení zase modle
ní na kolenou. Před spaním nové delší
modlení a zpívání. Neděle věnována du
chovnímu cvičení, kázání, katechismu,
bohoslužbě dopoledne a nešporu odpoled
ne. K přijímání pod obojí šlo se ve dnech
pašijových. Při kostelním zpívání žalmo
vém ráno, večer nebo též v noci byli
povinni býti přítomní všichni učitelé
s žáky. Když k tomu zpívání a boho
službě žáci ze školy odešli, tu zvláštní
žákovští dozorci! přehlíželi světnice, zdali
se někde neukryl žáček nepobožný. Zácí
přicházející do školy z domů městských
modlili se pod dohledem sukcentora. Žáci
bydlící u rodičů v neděli a ve svátek byli
povinni choditi s ostatními na katechis

K
soudce a jenž živě procítil, že chyba fran
couzského divadla vězí ve vzdalování se
od přirozenosti pravdy. Rozvinuje toto
théma, neschvaloval dramat, kde osud
hraje velikou úlohu. »Tyto hry«, pravil,
"náležejí nejasným dobám. Ostatně, co
chtějí říci svým osudem? Politika jest
osud.« — Znova obrátii se k Daruoví a
rozmlouval s ním o koutribucích. Vzdálil
jsem se poněkud; po mé pravici, poblíže
u vchodu, byl Berthier a Savary a ještě
jedna osobnost. Talleyrand se vzdálil. O
hlásil se maršál Soult. Maršál, vysoké po
stavy, s nádhernou kšticí, vstoupil. Cisař
tázal se ho na některé vysvětlení nemi
lých událostí, jež se staly v Polsku. V té
to přestávce, dí Goethe, mohl jsem pozo
rovati komnatu, ve které před 30 lety za
žil jsem mnohou hodinu smutnou i ve
selou. Bylo viděti ještě staré tapety na
stěnách, avšak obrazy na stěnách dříve
zavěšené zmizely. Bylo tam viděti obraz
vévodkyně Amelie v plesovém úboru, čer
ou masku v ruce, obrazy panovníků, ja
ož i všech členů vévodské rodiny. Císař
stal, obrátil se ke mně, tázaje se mne,
em-li ženat, mám-li dítky a jiné věci o
bní. Mluvil také o mém vztahu k pa
ovnickému domu, k vévodkyni Amélii,
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mus do kostela, na kázání a ceremonie.
Učitel byl povinen modlitby, zpěvya žalmy
vybírati a -psáti,aby se žákům vštípily
v pamět Žácia učitelé byli stipendiemi
vázáni k mimořádným službám Cchrámo
vým a krůzné bohoslužbě zádušní.

V bratrském domě mělo býti pama
matováno na zbožnost i při práci. Po
vstání byla modlitba společná. těji za
den celý bratrský dům se scházíval se
správcem na zbožné zpívání a čtení Písma.
Oběd provázenmodlitbou a rozjímáním.
O hodině nešporní společné modlení. Po
večeři pobožné písně. V neděli kázání a

božnosti ve sboru společné.
Školství bylo podporováno tehdy hlavně

proto, že potřebovali sousedé učitelů a žáků
velice zhusta k službě kostelní, k zpívání
o pohřbech, k zvonění a k jiným úkonům
církevním. Tak silný duch náboženský
prospíval i jiným ideálům, zvláště české
vzdělanosti.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 103.

Vkladyna knižkyÓ*,. TZ
Půjšky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Cskompt účtů a směnek.

Politický přehled.
Jeho Veličenstvo vyslechldenně

obvyklé zprávy a přijímal velmi četné au
dience; mezi jinými ve středu, dne 11.
července c.a k.zástupce vojenského gouver
nementu ve Varšavě tajného radu ši. Ko
nepku; v pátek, dne 13, července byl při
jat min. předseda uherský hr. Esterházy,
aby podal zprávu o sestavení kabinetu.

Ve čtvrtek, dne 12. července konala se
ve Vídni dlouhá ministerská ruda,
které se súčastnili všichní ministři.

Dne 12. t. m. rakouská říšská rada vy
řídila předlohu o služební pragmatice pro
státní učitele — profesory a zákon o uprch
lících. Podpora uprchlíků schopných práce
stanovena na 2 K denně, nezpůsobilé osoby,
osasnocení 4 manželé mají nárok na 4 K
denně.

V sobotu, dne 14 července učinil min.
předseda dr. šl. Seidler ve schůzi ústav
ního výboru p-:sl. sněmovny velmi důležité
politické prohlášení. Pravil, že celé Ra
kousko pociťuje. že náš celý veřejný život
vadou ústavně právního zřízení$ 19. stát
ního zákiadního zákona, který jedná 0 rov
noprávnosti všech národností v. celém
Rakousku, nebyl dosud. náležitě | pro
pracován. Mezi národnosimi jsou. stálé
třenice. které se objevují opšt a opět
z té příčiny. že ústava nevyhovuje zvlášt
nímu rázu tohoto státu, z tak mnohých a
různých národností složenému, Přirovnal

k princi a k princezně. Byl patrně uspo
kojen a přeložil si má slova do své řeči,
avšak s větší přesností a jasností, než
bych učiniti mohl já sám. Jest mi dodati,
že mohl jsem obdivovati se v průběhu
rozhovoru různému způsobu, jímž vyjadřo
val svůj souhlas; zřídka naslouchal nepo
hnutě; pokyvoval hlavou, přemýšleje při
tom.

Hledal jsem příležitost otázati se ko
mořího, mohu-li se vzdáliti; obdržev klad
nou odpověď, odešel jsem bez vší obřad
nosti.

K tomuto líčení samého Goetha bu
diž ještě podotknuto, že Eckermann, ta

osledních letech bás
níkových, několikráte, jak vypravuje ve
své knize »Rozbovory s Goetheme, za
řeči zmínil se o této audienci Goethově u
Napoleona, že však Goethe vždycky zřej
mě vyhýbal se udati ono místo ve Wert
herovi, s kterým Napoleon nesouhlasil.

Budižještě dodáno, že v několika dnech
po této audienci, 14. října, obdržel Goethe
od Napoleona řád Čestné legie.

A. V. Chodovický.

ústavu šatu, který je sám o sobě dobrý,
ale který je člověku,jenž jej ma nositi, nepo
hodlný a proto se ho snaží zbaviti. Vyzval
Hšskou radu, abyse chopila záslužné prá
ce, aby ústnva byla přiměřenězdokon:lena.
Pravil výslovně: »Ve formě volte cestu ja
koukoli; vládě je nejvítanější ta, která sli
buje nejjistější úspěch. Sněmovaoadokázala
svým jednáním velikou sílu, nechme tody
tuto tak nutnou evoluci vyrůsti zcela u Ú
plně z lůna parlamentu.« Mluvě o válce
pravil, že Rakousko v této strašné válce
bojuje především za nedotko:leiné, svaté
právo svých národů, aby své vnitřní osudy
ve svobodě určovaly samy. Vyzývá tudíž
vláda sama k revisi rakouské ústavy. ['rv
ním členem k tomu povolaným jest ústavní
výbor parlamentu.

Český svaz v plenární schůzi pojednal
o tom, jak se má on v tomto jednání sú
častniti. Byly učiněny návrhy tři, a po del
ší debatě většinou 4 hlasů byl přijat ná
vrh strany agrární, jenž zní: »Český Bvaz
obešle subkomitét ústavního výboru, až
budou skončeny porady o provedení prin
cipu, obsaženého v prohlášení z 30. květ
na.«

Panská sněmovna vyslala dne 17. t. m.
četnou deputaci k Jeho Veličenstvu 8 nej
oddanější adresou, na níž se usnesla schůze
28. června. Panovník projevil vřelé uznání
a projevil naději, že panská sněmovna vy
datně vypomůže při vybudování základů
požehnaného pokojného rozvoje smíšených
kulturních národů.

Ve společné schůzi německých poslan
ců z Čech a členů panské sněmovny při
jata resoluce, v níž řečeno, že Němci v
Čechách nikdy neuznají českého státního
práva a nepodrobí se většině země; proto
prý mají býti národně ohraničené okresy,
jakož i národní rozdělení zemského sněmu
1 zemského výboru. — Ovšem titíž Němci
chtěli i za cenu odtržení Haliče porobiti
Slovany, majorisovati Čechy; nyní pak se
hněvají, že se nechceme podrobiti ve všem
vídeňskému ceutralismu. — Dne 24. a 2b.
července má odbývati ústavní udbor Čes
kého svazu s předsednictvem Čes. svazu
a Národ. výboru v Praze porady. Dne 26.
července by se sešlo plenum Čes. svazu
k rozhodnutí o dalším postupu.

Dne 15. t. m. konal se v německém
kasinu pražském sjezd němeoko-národních
důvěrníků z Čech. V přijaté resoluci se
žádá neobmezené právo sebeurčení Němců
z Čech v rámci říše, zvláštní správní ú
zemí »Provinz Deutsch-Bóbmen« : zajištění
německé státní řeči. — Slova resoluce jsou
tak ostrá že odhalují zřetelně povahu po
divného říšského patriotismu nacionálních
fanatiků.

Ve čtvrtek, dne 12. července předsta
vil nový chorvátský ban Ant. čl. Mihalo
vich na zernském anéěmu vládu. a vyložil
její stanovisuo; pravil: »Tato vláda chce
býti charvátskou a demokratickou. Na zá
kladě všeobecného, rovného a tajného vo
lebního práva chceme vybudovati příští
volební řád.a Všecky otázky jak vzhledem
na Uhry tak na Chorvátsko choe upraviti
ua moderním základě vzájemného doroz
umění. Od Uher prý lze očekávati poro
zumění pro státní individualitu Chorvátska.

Německý kancléř šl. Bethmanu
Hollweg podal žádost za propuštění, a cí
sař po delších poradách s korunním prin
cem a s generály Hindenburgem a Luden
dorfem. kteří byli z té příčiny povoláni
do Berlína, žádosti jeho vyhověl a jmeno
val jeho nástupcem dosavadního státního
komisaře pro vyživovací otázky dra. Mi
chaelisa. Kaneléř. který zastával svůj úřad
po 8 roků, byl svržen socialistioko-katolioko
pokrokově- národnostně | liberální koalicí.
Vytýkají mu různé chyby: že byl proti boji
ponorkami, ze které příčiny odstoupil nej
lepší admirál čl. Tirpitz, který se ovšem
opět vrátil, že když se svého odporu proti
onomu boji vzdal, nedovedl udržeti mir
s Amerikou, že vyjednával separátní mír
s Ruskem bez ohledu na Fraucii a Auglii,
čímž Rusko donutil k užšímu spojení s tě
mito říšemi a k ofensivě, že se nikdy jasně
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tribucí, ale hlavně že nehodlal přistoupiti
na program demokratisace států a přiřknutí
národům práva sebeurčení. Co z toho ze
všeho je pravda, ukáže budoucnost. Že se
v Německu jedná o věci velmi vážné a
dalekosáhlé, patrno z toho, že byl povolán
do Berlína také následník trůnu; patrno,
že rozhodnutí nynější nebude míti vliv jen
na nynějšího císaře, nýbrž i na jeho ná
stupce. Jedná se nejblíže o podmínky míru
a o volební právo v království Pruském,
o němž vydal ofsař nařízení, že má býti
všeobecné..

V Prusku plurální volební právo pohřbe
no, císař Vilém II. ei přeje, aby reforma
byla vybudována na základě rovného práva
volebního. — Po pádu Bethmanově podalo
pět jiných pruských ministrů žádost za
propuštěnou. Pruští Všeněmci vydali pla
menné prohlášení k pruské šlechtě, v němž
volají, že Prusko Bedřicha Velikého jest
v nebezpečí; nechť prý tedy vůle k vítěz
ství není zlomena.

Saští ministři odmítají důrazně všecko
zasahování říše do ústavních práv spolko
vých států. — V Lisabonu potlačena nová
vzpoura. — V Holandsku jeví se veliký
válečný kvas. — V Rusku protivy se opět
zostřily. — Všichni Jihoslované rakouští
připojují se nadšeně k státoprávní deklaraci
Jihoal. klubu ze dne 30. května. — Proti
štvavé řeči Thun-Salmově ozývají se ener
gické protesty českých samosprávných kor
porací.

Čínský císař vládl téměř jen něko
Jik hodin a opět odstoupil; jest tedy v Číně
opět republika, ale národ je rozdělen na
čtyři strany, které proti sobě vystupují
dosti ostře. Ministerským předsedou a mi
nistrem vojenství se etal Tuan Di Jui.

Na východním bojišti Rusové po počá
tečních úspěších byli nuceni vykliditi Kaluš.
Dne 18. t. m. naše vojska své úspěchy ještě
rozšířila. Na francouzské frontě srážky se
střídavým stěstím. V Severním mořipotopili
a zajali Angličané několik německých lodí.

la

Ve Vídni utvořil se spolek k zřízení
útulny pro bulharské studující, která bude
spravována rakouským kuratoriem. Pří.
pravné komité chce tak učiniti bulharským
jinochům Rakousko pohostinným a osvě
tovým útulkem. Jaké přípravy v tom
směru se dějí ve Vídni pro velký počet
tamějších studentů českých a pro o
brovské davy českých poplatníků po
sud se nedovídáme. — Při budování
vojenských. zákopů se na všech frontách
přichází na předměty zajímavé pro arche
ology. Vojáci ve Framcii nedávno při za
kládání zákopů na anglické frontě obje
vili dobře zachovaného mamuta, kolem
něhož bylo mnoho náčiní z pazourků. —
Na 8 druhů potravin mají v Německujiž

náhražek; jenom vaječných náhražek
jest 120 druhů. — Dne 14. t m. policie
v Bubenčizatkla polského žida Rotta, kte
rý dával nakládati na zasílatelský vůz
firmy Erben a Gerstenberger veliký sud
rumu; přišlo se vyšetřováním na stopy
řetězového obchodu rumem, ua němž se
účastnili ještě dva jiní polští židé: Stein
berg a Špira. Zabaveny jim i jiné zásoby
rumu. — Bedřich Vilém kníže Hanavský
a Hořovický, hrabě ze Schaumburgu, ze

Filiálka v dimi.

u věku 75 let. Jím vymírá knížecí rod,
jehož byl třetím a posledním příslušní
kem. — Ze Subotiště se sděluje, še tajný
rada a generál Štěpán Szmrecsanyi v so
botů na procházce byl zachycen vrtulí
padajícího létadla a zraněn tak, že za
krátko skonal. — U Říma vyhořel veliký
moderní mlýn se značnými zásobami; ško
da páčí se na 2 miliony lir. — Počet halič
ského obyvatglstva r. 1913 činil 8211.000
duší, v dubnu tohoto roku pak 5,608.083.
— Sněmevna representantů ve Spojených
státechschválila jednohlasně oseovu o ú
věru 640 milionů dolarů na zhotovení
22.000 létadel. — V Kanadě uzákoněna
všeobecná brazná povinnost — Brdinství
za větrem osvědčili Italové ve švýcarském
Luganu. Když tam přibyli vyměnění ně
mečtí zajatci, vesměs mrzáci, volal proti
nim dav: »Af žije Francie! Vrahové!« a
pod. Jest známo, že se ve Švýcarsku skrý

vají celé pluky italských zbabělců, kteří
útěkem se vyhnuli službě vojenské. —
Již se mluví o rekvisici cínových píšťal
z varhan, zvláště starších. Patrno tedy,
jaké výhody z války mají klerikálové. —
Dle přiznání »Arbeiter.Zeitungu« velko
mákupní společnost soc. demokratických
kensumních spolků docílila za rok 1916
zisku 36 procent ze svého akciového ka

tak plní lidová správa své ujišťování, že
konsumní organisace regulují ceny. —
»Neodvislí« soc. demokraté němečtí (ra
dikální křídlo) vyslali do Štokholmu na
konferenci zástupce, jichž jména jsou:
Haase, Bernstein, Herzfeld, Štadthagen a
Kautsky. Tedy pětakademiků, mezi ni
miž jsou čtyři židé, ale ani jeden skuteč
ný proletář. Čí zájmy vlastně ti lidé bu
dou tam obratně a nehlučně zastávati?
Nad takovým poselstvem pozastavuje se
sama berlínská soc. dem. »Internationale
Korrespondenze. — Poslanci Šamalík a
Navrátil v říšské radě podali obšírnou in
terpelaci proti soustavnému sničování směr
ných cen dobytka a proti různým nepří.
stojnostem při odběru. — V dělnickém
konsumu ve Škodovce shledáno, že se
odtud vyvážely potraviny a šatstvo v ce
lých bednách; za veliké peníze pokoutně

odvlékány nezbytné potřeby, určené pro
dělnictvo. — Ze všech krajů docházejí

stesky na židovské uprchlíky, kteří se potuluji za obchodem a přeplácejí v době,
kdy rolníci a křesťanští uprchlíci od čas
ného rána do noci na poli se lopotí. —
Vývoz tabákového zboží z naší říše do
Německa jest zastaven. Snad tedy aspoň
jeden druh fronty zcela zbytečné u nás
přestane.

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

vOružstevním knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Sedmisetleté jubileum českéhosvětce.

Slouží ke cti naší zemi, že v dávnověku
za okolností velice kritických, vzrušených
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ušlechtilejších — právě z kruhů aristo
kratických. Tklivě působí čtení, jak dcery
knížecí a královské uzavírají se do kobek
klášterních, aby zde vykonávaly těžkou
práci dělnickou a posluhovaty prostým
sestrám. Mocně září příklad urozených
mužů, kteří pro idey křesťanské a pro
mravňí reformaci lidu opouštějí radosti
světa a přilímají korunu mučednickou. —
Letos živě si připomínáme, jak utýráu
v podzemním žaláři skonal 14. červeuce
I217 vzácný Český pán blahoslavený
Hroznata. Otcem jeho byl nejspíše statečný
bojovník Sezima, matka slula Dobroslava.
Jinochovi dostalo se vyššího vzdělání,
tak že zaujímal i důležitý úřad při dvoře
knížete-biskupa Jindřicha Břetislava,který
ho vřadil do sboru kmetů. Když mladému
šlechtici zemřelo děcko a po něm milo
vaná žena, rozhodl se opustiti všechen
zevnější lesk a světské radosti. Počal
stavěti při svém hradě Teplé chrám Panny
Marie a pak klášter, do něhož r. 1196 u
vedl Premonstráty.

Již chtěl také sám obléci bílé roucho
řeholní, když náhle i v Čechách nacházel
silnou ozvěnu hlas papeže Celestina III.,
zvoucí ke křižácké výpravě. Na výpravu
se vydal i Hroznata. Ještě však nedojel
do jižní Italie, když ho došla smutná
zpráva, že. v Čechách zemřel Jindžich
Břetislav a že hrozí nyní veliké rozmíšky
o vládu v zemi mezi Přemyslovci. Hroz
nata se bál, aby za svárů nebyl ožebračen
jeho klášter, jemuž před jízdou do ciziny
dal téměř všecko. Zajel na rychlo do Říma
k papeži a spěchal do Čech, kdež osvícený
biskup Daniel zatím velmi obratným jed
náním docílil narovnání mezi Přemyslem
a Vladislavem.

Toho času ovdověla sestra Hroznatova
Vojslava, manželka krakovského župana
Oty. Zbožná žena zatoužila po vlasti.
Klášter tepelský vydal jí dle smlouvy
ves Chotěboř,ale Vojslava nechtěla užívati
důchodů pro sebe, toužíc vstoupiti do
kláštera Premonstrátek, jejž r. 1200 tam
založila se svým bratrem. S ní vstoupila
tam i její sestra Jitka. Hroznata vydal
se znovu ua dalekou cestu do Palestiny.
Ale nedojel ani teutokráte cíle. Přijal
z rukou papežových roucho řeholní a
svěcení na podjáhna. když se vrátil na
svůj hrad, čeleď se rozplakala, protože
roucho prozradilo, že se navždy rozloučí
s milovaným pánem.

V tepelském klášteře pobýval v hod
nosti probošta. Když již měl předtuchu
blízké smrti, na rozkaz opatův odebral
se do Hroznětína obhájit práv kláštera
proti hrabivým úředníkům zemským. Ale
na cestě byl přepaden loupeživými rytíři
chebského kraje, kteří jej uvěznili na

hradě Kinšperku, chtějice vynutiti naklášteře vysoké výkupně. Ale křesťanský
hrdina rozhodně dal na jevo, že si nepřeje,
aby k vůli záchranějeho života byl klášter
nespravedlivě ochuzován. Vzpomínal na
slova evangelia, která slibují blaženost
lidem trpícím pro spravedlnost Zakusiv
ve vazbě mnoho hořkosti, odevzdal svou
duši Pánu. Zbožný Hroznata dal k zušlech
tění lidu a slávě boží všecko —jen život
si ponechal, ale i ten mu byl krutým vě
zněním uloupen. Této duši šlechetné má
náležeti hold všech těch obyvatel české
země, kteří s povděkem vyslovují jména
všech těch kulturních pracovníků v Českém
národě. Každý nový klášter v tehdejším



čase znamenal nové ohnisko kultury, zá
říci do širého okolí. Teď už klášter tepel
ský v českých rukou se nenachází —jeho
obyvatelé však mají míti živě na mysli
původní jeho účel vždycky.

Pozdravena buďtež křesťanská světla
v české dávnověkosti, která vysílala žhavé
paprsky do chmurných temnot: Chvála
náleží duším evangeliem zjemnělým, které
uprostřed drsných, barbarských svárů u
kazovaly cestu k metám vyšším, vetkáva
jíce zlaté nitky do šerého, drsného rubáše
tehdejší situace! Kam jste snivým a sou
citným svým zrakem pohlédly, měkla
srdce tvrdá, stávaly jste se vzořyi příštím
generacím! V době, kdy vladaři s laickými
rádcipěstovali výhradně politiku a válčení,
staraly se duchovní osoby ze všech sil
o vzdělání a mravní povznesení lidu, šířily
kulturu, zušlechfovaly povahy drsné, tak
že pole zarostlé trním a bodláčím začalo
se skvíti pestrými květy vonnými. Tak
se sprostředkoval přechod z dávných dob
-do věku nového.

Leitl v časopise »Pharuse |č. 5.) že se
-nemá ve škole pouze vysvětlovati a před
nášeti; dítě se má také učiti a cvičiti.
Nestačí, aby žák dobře pochopil; má si
také pevně vštípiti v pamět. Naše děti
sice vědí o tisícerých věcech, o michž
dřívější neměly potuchy, ale v žádném
oboru nedovedou nic pořádného. — Ještě
důležitější než pro čistě rozumové jednání

jest cvik pro pěstění povahy a vůle. Nej
vyšší inteligence se ztroskotává, nedove
de-li člověk věruě i v maličkostech plniti
své povinnostia udržovati přísnou sebe
kázeň. Tyto nevyhnutelnévlastnosti .vůle
sotva se vypěstují tím, že mladý člověk
dlouho sedí pasivně v lavici. Jestliže uči
tel hledí mládež hlavně svou duchaplností
upontati, zajímati, pobaviti, kazí ji přímo
pro budoucí život, který neposkytuje
v praktickém zaměstnání zábavy, ale vy
žaduje práci obtížnou a často nudnou,
k jejíž vykonávání jest zapotřebí zebezá
poru. Tedy škola musí učiti trpělivosti
a vytrvalosti i v práci nepatrné a neza
jímavé. Žák ve škole zhýčkaný nedovede
se spřáteliti s prostými denními povinno
stui. Jest jakási ironie osudu v těchto
dvou protikladných zjevech: školy dnes
"činí lidi vždycky sebevědomějšími, ale
naše povolání stávají se stále byrokratič
tějšími, šablonovitějšími a despotičtějšími.
"Tímto rozporem zakrní často právě nej
lepší z moderních lidí.

Esthetické názory sochaře Rodina.
Proslulý umělec francouzský s hrdostí
se hlásí k chvalořečníkům a žákům Boží
přírody. Vyjádřil se, že umělci nepředstih
nou svým zkumem vzorců té krásy, jaké
podává příroda. Když francouzský spiso
vatel Paul Gsell vyslovil mínění, že an
tické ženy byly krásnější než nynější,
umělec to popíral, dodávaje, že tehdejší
umělci měli oči, které viděly krásu, kdežto
nynější jsou slepí. Prohlásil, že i když
snad barbaři, kteří se mísili s Římany,
byli méně krásní, čas vyrovnal nedostatky
a krása přírodního typu opět se uplatnila.
Při spojení krásy s ohyzdností konec
konců přece vítězí krása. Na základě
Božského zákona vždy se vrací příroda
ke kráse, vždy má snahu po dokonalosti.
Všecky lidské typy mají svou krásu. Naše
oči často krásu přehlížejí, ačkoli je všudy.
Lidské tělo je především zrcadlem duše,
v čěmž spočívá největší jeho krása.

Pro volební právo žen agituje sám
-Často jmenovaný uherský biskup ze Stol.
Bělehradu dr. Prochaszka. Na veliké schůzi
v Pešti měl řeč, v níž se zasazoval o to,
aby byly také ženy uvedeny do státního
života. Agilní biskup však by se měl také

přišiniti o to, aby na druhé straně nebyloráno volební právo slováckým mužům,
neumějícím maďarsky; v té příčině Pro

-chaszka nechce znamením doby rozuměti.
Dobrodiní volmomyšlenkářské repu

bliky. VPortugalsku revoluce na revoluci,
-což jest bezpečnou známkou, že samy ra
„dikální živly stále pociťují ujařmení a že
— vláda vlastně postupujeproti vůli lidu.
Právě dochází telegram z 16. t m., že

»dne 12. Července za pouličního projevu
povstalců došlo ke srážce s policií; šest
osob bylo usmrceno a 30 raněno. Klid
jest obnoven. Byl vyhlášen stav obležení.c
— Nevzpomínáte si, jakými jízlivými po
známkami pokrokářské živly provázely
zprávyz monarchiío obnoveníklidu?Jak
příkře mluvily o despotismu, tyranii, vraž
dění lidu atd? Volnomyšlenkářská repu
blika však má privilej a omluvu.

Klikaté cesty dorestu. Učitelka slč.
Chounova v Heřm. Městci nechala po
Skole desítiletého Rudolfa Murdycha ještě
s několika jinými. Když po trestu všichni
odešli, Murdych se vrátil a učitelce z ka
belky odcizil 46 K. Přibral si pomocníka
v jiném chlapci, koupily se bonbony, har
moniky a víno a jelo se na výlet. Zatím
učitelka uhodla, kdo jí asi peníze ukradl.
Bylo učiněno oznámení, tak že přednosta
stanice hochy zadržel při návratu z výletu.
Nalezlo se u nich ještě 17'go K. Ostatní
prohýřeno. — Desítiletý Boh. Altmann
z Žižkova vlezl v Dejvicích v domě č. 209
do uzamčeného bytu domovnice -- otvo
rem nade dveřmi. Ukradl tam 17 K. Do
movnice se vrátila proti očekávání brzy,
tak že chlapec schoulil se pod postel. Do
movnice, která ztrátu penězseznala ihned,
chlapce nalezla a vytáhla na světlo. Poli
cie po vyšetření odevzdala chlapce k po
trestání jeho otei. — rjletý školák Ant.
Špaček z Pankráce a r4letý hoch' bez
zaměstnání Jar. Svoboda vlezli 6. t. m.
do stohu obecního starosty Větrovce
z Vosnice u Jílového a chtěli slámu pod
páliti. Jelikož stoh byl hned v sousedství
stodoly a jiných budov, bývaly by ná
sledky klukoviny hrozné. Starosta však
zpozoroval včas počínání mladých tuláků,
chytil je a odevadal četnictvu. Hoši do
znali, že chtěli pro kratochvíli stoh za
páliti a pak utéci. Špaček utekl aspoň
pak — ze šatlavy, kde se protáhl zamří
žovaným okénkem. — Na noční toulce
v Kloboucích pohádal se r8letý pacholek
s 1aletým Háčkem, bodl jej nožem do
prsou a těžce ho zranil. — Dne 13. t m.
po 9. hodině večerní začali košířští hoši
pod Černým vrchem krásti klasy z hrstí.
Hospodářský adjunkt Schablin zahnal
chlapce a jednomu z nich odňal. pytel
s klasy. Tu rsletý Jan Mrklas z Košíř
Schablina napadl a chtěl mu pytel vy
rvati. Sběhlo se mnoho lidu. Strážník
Mrklasa zatkl, ale matka násilníkova re
solutně žádala, aby byl hoch puštěn. Po
licista tedy dle své povinnosti zatkli matku.
Schablina však doprovázelo asi 100 hulá
kajících kluků před hospodářský dům.
Když adjunkt zmizel za vraty, začalo
bombardování dvora a rozbito skla za
15 K. Teprve zesílená hlídka rozehnala
výtržníky. — Dne r6. t. m. odváděl libeň
ský strážník Hromas povykující a vzpí
rající se ženu, která kradla na poli. Shluklo
se asi 400 dětí a nedospělých osob, křičí
cích: »Hanba policii !« Na strážníka lítaly
kameny. Teprve oddělení libeňské stráže
násilný dav rozehnalo.

To jest jen malý výběr ukázek z po
sledních dnů. Nejsme mentorskými ška
rohlídy. Víme, že celá řada takových
výstředností jest výslednicí mimořádných
poměrů a často i skutečné bídy. Dozor
matek a školy nemůže býti tak pečlivý
jako před válkou. Ale sama mládež »ve
frontách« slyší nenávistné řeči a potupná
slova; pozoruje, jak lidé se smíchem zcela
veřejně se chlubí, jak koho ošidili. A čemu
se děti naučí v době nedostatku, to budou
páchati i v době, kdy zasvitnou časy lepší.
Tolik jest však jisto, že ani kněz ani u
čitel nenapraví nezbedu takového, který
pevného mravního základu nenabyl v ro
dině. Jestliže se v domácnosti místo mo
dlení kleje, jestliže místo vštěpování úcty
k autoritě se doma spílá lidem výše po
staveným, jestliže se tam prohlašují za
zlodějei poctiví lidé, mající nějaký majetek,
pak není divu, že tam mládež zvlčí. Jest
potřebí rodin vpravdě křesťanských, má-li
se zjednati náprava skutečná a pronikavá,
protože dítě nejvíce dbá na slova a počí
nání rodičů. Mladí zloději obyčejně neme
sou peníze k přilepšení sourozenců, ale

promarní je dle příkladu starých hýfilů.
Mládež páchái takové zločiny, z nichž
nemá užitku žádného. Noční potulky svých
dětí by přece jenom rodiče při dobré vůli
překaziti mohli.

V době tolik kritické jest silně potřebí,
aby dorost českého národa se vyvíjel co
nejzdárněji. Jaká mládež, taková budou
cnost národa.

Cirkevní věstník.
Zprávy diecésní. Vyznamenáni

jsou: pánové: Jan Kobr, b. vikář,děkan
v Chrasti, jmenován skutečným konsist.
radou a assessorem, Jan Štípek, far. n. o.
ve Vysokém Ujezdě, osobním děkanem.
Antonín Adam, katecheta na gymnasiu
v Pardubicích, obdržel expositorium ca
nonicale.—Ustanovenijsou: pánové:
Ladisl. Mrázek, farář n. o., za fundatistu
v Hrochově Týnci, Hubert Král, kaplan
ve Zbislavi, za kaplana do Litrbachu.
Novosvěcenci: JosefPetera,zakapla
na do Kněžic, Jan Soukup, za II. kaplana
do Náchoda, Václ. Volánek, za kaplana
do Zbislavi, Václ. Hájek, za kaplana do
Záboře n. L., Jul. Mládek, za kaplana
do Jablonce n. Jiz. — Uprázdněná fara
v Knapovci, patron. náboženské matice
od 8. června b. r.

Petrolej pro kostely. Ježto v době
přítomné ani petroleje nelze sehnati, dc
poručuje se, aby vldpp. vikáři podali
žádost o příděl petroleje pro účele boho
služebné na c. k. okr. hejtmanství pro
všecky kostely. V žádosti označí se jméno
a sídlo kostela a váha petroleje. Žádost
zní takto: Slavné c. k. okresní hejtmanství
v... Z dovolením Apoštolské stolice
pro naprostý nedostatek oleje má se ve
věčných lampách svítiti petrolejem. Petro
lej však nelze sehnati. Račiž proto, slavné
c. k. okr. hejtmauství, naříditi, aby obecní
úřady přidělily petrolej pro bohoslužebné
účele měsíčně v následujících místech:
Rychnov n. Kn. ro kg, Lukavice 5 kg
atd. Pečeť, jméno vikáře.
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Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých ebchodech bankovních a uhelných.

Pedporujte při každé přílešitosti svůj vlastní podnik

Zprávy místní a z kraje.
Východočeský ústav pro péči o in

validy a mistní odbočka c. a k. úřadu
pro válečnou péči v Hradci Králové
navštíveny byly v úterý 17. t. m. předno
stou c.a k. úřadu pro válečnou péči v mi
nisterstvu války J. E. p. polním podinaršál
kem Lóblem: Doprovázen pp. místodrž.
radou Smutným, starostou Drem. Ulrichem
a tov. c. r. Arnoldem, prohlédl host v úterý
dopoledne místnosti a zařízení nového
orthopedického ústavu pro invalidy v Živ
nostenském do...č královéhradeckém, kdež
mu představeni byli hodnostáři různých
organisací válečnou péčí se obírajících, ze
jméva pí. místodrž. radová Smutná a pí.
plukovníková Jirotková za Červený kříž,
p. nám. Russ za Stříbrný kříž, jednatel
Východočeského ústavu pro péči o inva
lidy Dr. Viškovský, starosta Černý z Věkoš,
řed. Michálek, MUDři. Pičman a Souček,
zem. inspektor Dr. Doubravský a j. Po
podrobné prohlídce zajímavé výstavky dia
gramů, válečné péče v Hradci Králové se
týkajících, navštívil host ještě nemocnici

Červeného kříže v zámečnické škole, kdež
uvítali jej staniční velitel generálmajor
Pokorný a velitel záložní nemocnice pluk.
lékař Dr. Zuber. Odpoledne odejel J. E.
provázen mistodrž. radou Smutným, star.
Drem. Ulrichein, c. r. Arnoldem a Drem.
Viškovským do blízkých Třebechovic k pro
hlídce podniků pracujících pro Králové
hradeckou odbočku c. a k. úřadu pro vá
lečnou péči na nouzové obuvi pro děti;
navštíveny byly závody firem Gust. Freund



Kaudor a Frankl a Bernard Abeles. Ve
středu ráno odjel vzácný host k dalším
problídkám do Sezemnic,Kolína a do Prahy.

Výstuvka, uspořádaná u příležitosti
návštěvy polního podmzršálka Lóbla v Živ
nosteuském domě péčí p. řed. Michálka a
pí. místodrž. radové Smutné, znovu uká
zala, jak záslužitou Činnost rozvinul okres
královéhradecký na poli válečné péče. Po
zornosti zaslouží zejména diagramy vypra
cované p. řed. Michálkem, které se mohou
státi, jestliže budou každoročně doplňovány
a opravovány. sLutečně cenným dokumen
tem doby. Vděku zaslouží též neúmorná
činnost dam Červeného kříže, která na
výstavce zvlášť vyniklo seslavením číslic
darů odvedených jimi ve prospěch vojínů.
Tak zhotoveno bylo a darováno dosud ua
př.: břišních pásů 670 kusů, čepic 10 kusů,
vest 155 kusů. kamaší 45 kusů. rukavic
55 párů, šál 805 kusů, kukel 735 kusů,
kolenic 200 párů, svíček 400 kusů, housek
30.435 kusů, kávy 12330 porcí, polévky
10.441 porcí, čuje 16.248 porcí. vína 356
lahví, limonády 1015 lahví. másla 119 kg,
obložených chlebů2450 porcí, vuřtů a párků
1450 kusů, koláčů obyčejných 1800 kusů,
koláčů posvicenských 4000 kusů, vánoček
1267 kusů, bochniků 600 kusů, čokolády
100 kg std.

Vyznamenání, Pan Vít Kónig. ©.k. zem.
vrchni evidenčníoficiál, přidělený c.k.okree.
hejtmanství v Hradci Králové, hy) od Jeho
Apošt. Veličenstva vyznamenán za výborné
služby, vykonané ve válečném čase, zlatým
záslužným křížem s korunou na stuze
medaile statečnosti. Gratulujeme.

Válečná vyznamenání 18. pěš. pluku
(domácího).Stříbrná medaile za sta
tečnost 2. tř.: Václ. Jeníkovi, Javu Michal
kovi a Fr. Polákovi. Bronzovou me
daili za statečnost obdržeji: Fr. Bednář.
Č. Bohdanecký, Jos. Čížek, Jos. Česák, Leop.
Chládek, Jog, Dostál, Váci Daněk, Fr. Dou
brava, Jan Filip, Jan Ferbas, Ant. Hlaváček
po druhé, Č. Hlaváček, Václ, Hrubý, Fr.
Havel, Fr. Hynek, St. Hruška, Václ. Kobli
šek po druhé, Václ. Kuchynka, Ant. Kundrt,
Jos. Kojklíček, Rud. Novák po druhé, Leop.
Pechánek, Jun Pražák, Boh. Řičař, Váci.
Relich, Jar. Sůva po druhé, Fr. Stránský
po druhé. Fr. Šmákal, E. Schejbal. K. Svej
kovský, Jos. Vejdělek po druhé, Fr. Volák,
Jos. Valenta, Ant. Tamchyna, Václ. Trousil,
Václ. Walter, Václ. Zajíc, Ant. Zolmana,
Jos. Zaurobilek. Železný záslužný
sřiž obdrželi: Jos. Felgor, Václ. Freiberk,
Fr. Holakovský, Jos. Hofmenn, Váci. Kohl,
Václ. Novák, Ot. Pazier, Vásl. Suchinck.
V pěehotě: pluk 92.: Aug. Mil'ta z Třebe
chovie železný z"služný kříž, Perný Jos.
ze Syrováiky bronzovou medaili. V děl.
střelechů: Fr. Tobiášek ze Lhoty Lindau.
železný záslužný kříž. V jizdeotvu: c. k.
střelecký pluk 2.: Pamánek Václ, z Oujezda
a praporčík Voženílek Jos. z Předměřice
obdrželi bronzovou medaili.

Sbírky na pomocné fondy válečné.
Personál c. k. poštovního úřadu 1. v Hradci
Králové podniká od počátku války samo
statné měsíční sbírky dobrovolných pří
spěvků pro různé pomocné fondy válečné.
(Fond pro invalidní zaměstnance minister
stva obchodu, pomocný fond válečný a
zemská úřadovna pro. království České
válečného fondu vdovského a. sirotčího
v Praze.) Dobrovolné tyto příspěvky per
sonálu poštovního vynesly za třletí válečné
slušný obnos 24197K 75 h, čímž se doplňuje
zpráva o dobročinné akci v Hradci králové,
uveřejněná v jednom z předešlých čísel
našeho listu. Veškerý pošlovní personál
zdejší jeat též členem zdejších odboček
Červeného kříže.

Rekvisice zvěřiny. Každý majitel neb
nájemce honitby byl vo smyslu $ 3. min.
nař. ze dne 26. dubna 1917 č. 185 ř. z.
povinen oznámiti do 31. květva prelimi
nář honební ohledně zvěře červené, daňčí,
srnčí, zajíců a králíků na dobu od 1. ú
nora do 31. prosince 1917. Kdo povinnosti
16 dosud zadost neučinil, neohť dotyčný
preliminář do 8 dnů zašle c. k. lesní in
epekci v Čáslavi. V opačném případě by
byl dle $ 9 cit. nař. potrestán a případně

vyloučen z přídělu střeliva. — C. k. okresní
hejtmanství v Hradci Králové.

Sociální politika. Výsledky všeobecné
-o sprostředkování práce okre»=.ústavy,
zřízenýtni dle zákona ze dne 29. března
1903, č. 57, jevily ee ve II. čtvrtletí roku
1917 v obvodu zemské centrály práce pro
východní Čechy sídle « v Hradci Králové
tukto: Počet přihlášených pracovních míst
3209 (muž. 1152, žen. 1906, učňov. 151);
počet přihlášených uchazečů 2960 (mužů
1003, žen 1817 a učňů 140. — Umístěno
2551 ossb mužů 594, žen 1544 a učňů
113). — Proti loňskému roku klesl počet
přihlášených míst o 1192, počet přihláše
ných uchazečů o 563 a počet dncilených
umístění o 404. Dle oborů povolání
připadá:1. na muloživnosti: míst 194
(6:059/,), uchazečů 176 (6959) a umístání
107(4199). I. na čeleď hospodář
skou a dělnicivo zemědělské:
mist 1089 (33949), uchazečů 933 (3152 9/,)
a umístění 939 (36810). IIIL na čeleď
domácí: míst 1101 (34319/,), uchazečů
1062 (35'88+/,) a umístění 829 (32509).
IV. na dělnictvo tovární a prů
myslové: míst 305 950%), uchazečů
314 (10619/,) a umístění 263 (10319, V.
na nádeníky: mist 296 (9220/,, ucha
zečů 244 (824*/,) a umístění 238 (9339.
VI. na ostatní povolání: míst 73
(2-27*/,). uchazečů 91 (307"/,) a umístění
62 (2459). VIL na učně: míst 151
(471 9/,), uchazečů 140 (478%) a umístění
113 (443 /,). — Zvlášť příznivých výsledků
Doo tyto okresní ústavy: Náchod 256,
Pardubice 236, Hradec Králové 195, Chru
dim 152, Vys. Mýto 152, Něm. Brod 109.
Polička 105, Trutbóv 104. N. Město n. M.
86 a Hořice86. -—Nezaměstnaných
textilních dělníků bylo umístno
209 (pro zemědělství 89). V podnicích vá
lečného průmyslu byloumístěno301
náhradních pracovních Fil. Dále umíslěno
v uplynulém čtvrtletí 131 válečných
invalidů.

neputece z Hradce Králové u místodržitele. K přání obyvatelstva a dle usne
sení městského zastupiteJstva ze due 6. t.m.
a okresnířo výboru ze dne 9. t. m. vyžá
dáno bylo a výminsčně povoleno slyšení
u místodržitele. Depulnce ve súčastnili: dá
my pí. M. Ktumparová, pí. K. Procházková,
obchodnice a pí. A. Černá, manželka krej
čího, dále pp. c. k. účet. r4da Fr. Ober
mann, Fr. Píšuiten'o 2+ dčinic'vo). okresní
výbor zastupoval p. starosta J. Černý, de
putaci uvedl p. starosta Dr. Fr. Ulrich.
Mistodržitel ve slyšení: těmčř 1 hodinu
trvajícím vyslechl podrobné infsrsace o
všech. nedostatcích. zvláštnící příčinách i
následcích aprotvisace na Krá ovéhradecku.
Mistodržiteh «dovzdán byl zvláštní pamětní
spis, jenž se d-méha! okamžité!.o zlepšení
příděla mouky a masa, zabezpečení nor
málního přídělu mouhy z bdoucích žní,
zabezpečení dodávky brambóru ranných i
podzimních, tuků a uhlí, zejména pak řádné
orgauisace otázek vývozu z Královéhra.
decka. Místodržitel = velikou pečlivostí in
formace ve všeci jednotlivých podrobno
stech vyslechl a uznal, že iiradec Králové
jakožto město úřednické. školské a vojen
ské na jedné straně a dělnické na druhé
straně bez vlastních samozásobitelů vyža
duje zvláštního ohledu a opatření, a ujistil
je všemožnou podporou.

Dar na Matici. Rolníci v restauraci A
dalbertina dali výraz své radosti z amnestie
Jeho Veličenstva sebráním 20 K na U. M.
Š., které odevzdány naší alininistraci.

Odbor Sdružení českoslovanského
úřednictva ústavů peněžních v Hradci
Králové svolává na ponděli dne 28. čer
vence 1. r. mimořádnou vainou hromadu
do sálu Měšťanské besedy v Hradci Králové
na !/„8. hodinu večerní. Vzhledém k důle
žitosti pořadu valné hromady jest v zájmu
všech kolegů. aby se v piném počtu súčast
pili. Přístup mají i nečlenové peněžní a
pojišťovací úředníci.

Český klnb fotografů amateurů v
Hradci Králové. V prvé sohůzce dne 9.
července t. r. usnoseno založiti klub. 8vo
lána byla proto druhá sohůzka na čtvrtek

dne 12. července, která konána za hojné
účasti. Ve schůzce vypracovány byly sta
novy, které zadány budou k schválení a
zvolen šestičlenný komitét, který vypracuje
potřebné řády a vykoná přípravy k za
jištění komory a atelieru. Rovněž připraví
kurs pro začátečníky a výstavy. Dny táchto
schůzek budou oznámeny vždy v knih
kupeciví p. B. Melichara a má k nim každý
amateur přístup volný. Valná lromada
kcnati se budo v září 1.r. Přihlášky členů,
dotazy, dopisy, návrhy a nabídky buďtež
řízeny oa adresu: Český klub amateurů
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Z přidělu mouky ze 17. t. m. prodá
vali se bude na 1 lístek chlebový celý
bochník chlebu těžký 126 kg. Na 1 lístek
moučný 16 dkg pšeničné mouky 0, mimo
to 10 dkg ovesných vloček, pokud zásoba
stačí. Cena 1 kg pšeničné mouky 0 68 h,
1 kg ovesných vloček 88 h. V Hradci
Králové. dne 17. července 1917. Starosta:
JUDr. Fr. Ulrich.

„„»Fidlovačka« — velkou národní ma
nifestací. Není pamětníka, že by v Hradci
kterékoli dramatické dílo bylo opakováno
tolikrát rychle za sebou při vyprodaném
domě. Tylova »Fidlovačka« jest idylickou
zkazkou z doby národního probuzení a.
odtud její kouzlo, které vábí zvláště v ny
nější době pohnuté. Krev není voda ani.
v žilách českých; a Čím více euaží se .ně
kteří Uumiti hlas libozvučné struny, tím
vřeleji tóu její jásá. Publikum nebylo se
bnáno žádnými prostředky umělkovanými,
žádnou kromobyčejnou agitací; český lid
bez rozdílu stran aslavů jen se do Klicpe
rova divadla hrnul. Nadšení se vždycky
stupňovalo při každém vlasteneckém pro
jsvu, ozývajícím se 8 jeviště a propuká
valo v bouřlivý potlesk i souhlasné výkřiky
při otevřené scéně. Mohutný dojem ovšem
vyvrcholen při zpěvu »Kde domov můje«.
Obecenstvo vždy povstalo, po skončení
písně hřímala dlouhá pochvala a pak po
sluchači zpívali spontánně ještě jednou.
Po skončení představení zpívala se národní
bymna znovu. A tyto horoucí výkřiky
českého srdce byly nejupřímnějči, v pravdě
spontánní; k těm nebylo potřebí žádné
předběžné výzvy. -- Jest zvláštní, že
„Fidlovačka«. v níž se skrývá tak nádherný
granát české liudby, tak dlouho byla vy
kázána do přítmí. V době, kdy nu našich:
scénách se roztahovala celá hejna fran
coazských frivolních frašek a groteskních

|

dukovsti hra, která kromě zdravého hu
moru má i cenu i:dově-výchovnou. Celé
Škroupově hudbé. prosté a přitažlivé, prá
vě česká duše d:bře porozumí. V leckte
rém motivu jako byste oftili předzvěst
melodií Smetanových. — Děj má ovšem
překotný spád. aby zbyl čas na rozvinutí
pestrých scenerif, rozuzlení napínavých
epised překvapuje — jako v operetách.
Ale celek není tvorbou nejslabší, živá dra
matičnost udržuje pozorný zájem diváka
až do konce. — Aby »Fidlovačka« poutala
největším leskem, 0 to se postarala jednota
»Klicpera« velice svědomitě. Pečlivě volené
n pestré dobové kostymy a účelné úpravy
jeviště zasluhují vší chvály. Orchestr byl
četný, (zastoupen i hoboj a bas-klarinet) a
skládal ve z ochotníků rutinovanýoh. Di
rigent p. G. Černušák získal si zásluhu o
dokonalou a výraznou aouhru nástrojů. Též
pěvecké sbory na jevišti osvědčily zname
nitou pružnost. Souhra byla ladná, ostra
žité režii všecka čest. Kroutil (p. Jos. Hu
ňáček) svou vysokou postavou a energio
kou mluvou velice zdařile představil typ
přímého, rázného Staročecha. Jeník (pan
Hruška) dobře se vžil do úlohy prostosr
dečného, ideálního synka, plného citu, krá
čejícího za cílem srdce svého ocharakterně.
Jeho partnerka Lidunka (pí. Lola Peřinová)
8 pochopenímpředatavovala prostomyslnou,
důslednou a pootivou povahu staročeské
panny. Ačkoli má hlas slabší, dovedl er
chestr tak jemně doprovázeti, že v dobře
nacvičeném jejim zpěvu dobře bylo slo
vům rozuměti, tak že sklidila okamžitě
velikou pochvaluveškerého posluchačstva.
Gesta dohazovače Kozelky. (p. Tomek) byla.



vhodaě -volená. Úloha prostobrdečného,
v neštěstí trpělivého Ondřeje (p. Otta) byla
také dobře obsazena Slepý Mareš (p. Beneš)
uchvátil kovovým timbrem svého hlasu
a úchvatnýů přednesem národaí hymny.
Vůbec naši ochotníci připravili se na vy
stoupení tak: svědomitě, že
rovnala můlokterá divadelní společnost
z profese. Ovšem i zde bylo možno ledacos
zdokonaliti. Někdy mohlo býti seskupení
na jevišti malebnější, jindy temperament
pěveckého sboru předbíhal poněkud zvuky
orchestru. Ale takové a jiné malé chybičky
se přehlédnou snadno, máme-li na zřeteli
velice zdařilý průběh celku. Představení
»Fidlovačky«jsou pro nás národními svátky;

kéž. by se jimi docílilo mezi námi i splnění
podtitulního hesln: vŽádný hněv a- žádná
rvačka'« — Přípomínáme, že »Fidlovačka
ea dává "při vyprodanám domě ještě 22.
+ m. odpoledne a večer, 28. t. m. večer a
29. odpol. i večer. Lze obdržeti nyní pouze
vstupenky k stání.

Trutnov. (Národní dům český
v. nabezpočíj Kdo zavítá do úpravného
Trutnova, „ozdvoenéhu zejména vzácným
parketa, nad ktorýině v pravo zvedá se
mohutný a již 2 dáli vidíteiný pomník
Gablenzuv, upomínající na boje v r. 1866
zdo.. svedené, | acapoluisnv| Zajisté | zajíti
»+i těž do českého »Národního domuc«, po
stzvoného. důkladně i vkusně. v jednéz nej
krásnějších částí měštá značným nákladem,
jakož 1 do jeho útulné zahradof mistnostu.

imo sály a 5-pokojů i,místovsti.hostin
ské jsou zde umístény: záložna, čten. be
Beda. spolek puní:a dívek, divadel. spolek,
odbory matiční a severočesky atd., v celku
24 spolky české, jákož i knihovna čítající
„1300 svazků knih poučných i zábavných
A — sludentská noclehárna. Ale při věší
radosti, kterou v duši své pociťujete, pro
blížejíce stánek a etředisko Čechů mistríeh
i okolních, citíte bol z pomyšlení. že mu
domě tomto vázne dosud dluh asi 60.000
korun i že doba válečná zhoršila situaci
jeho do té míry, že je zachování národ
ního domu jako našeho českého majetku
v nebezpečí a to takovém, že již mluví ie
ma straně německé o tom, kterak přejití
jeho v ruce její je téměř jisté. Již se docela
pronášejí názory, k čemu domu, dosud
českého, bude použito. Některé listy cho
pily se akoe k záchraně důležitého stře
diska tohoto a my činíme tak dnes po
ruhé. Jsouť v řadě podporovatelů jeho
i našinci. Jest známo, že dům nárvdní jest
navštěvován duchovevstvet z okolí Trut
nova. Malý dárek nikomu neublíží. poslán
býti může naší redakci nebo klubu vlasten.
přátel české menšiny v Trutnově. Vědomí,
že jsme pomohli zachrániti středisko Čechů
v Podkrkonoší, zajisté uáe bude blažiti,
Nezapomeňme a nezapomínejme při růz
ných příležitostech!

Za živa uhořel. Dne 14. července od.
poledne vypukl v Čivicích požár u domku
©. 47. Majitel Jau Beneš postonával; vy
nesli ho v poledue na místo slunečné ke
dříví, aby pookřál. Doma -byla jen jeho
manželka, ostatní byli na poli. Uslyševši
pak volání o pomoc, vyběhla a epatřivši
muže svého v plamenech, spěchala mu
ku pomoci; jsouc však slabá, nemohla jím
svládnouti, a když plameny jí samu obklí
čily a ožehly, byla nucena od záchrany
další upustiti, Ubohý hospodář v plamenech
zahynul. Od dříví vzňalo se stavení a nežli
sousedé se uběhli, zachvátil požár a elrávil
všecko, takže ani z oděvu vičeho zuchrá
něno nebylo. Jak oheň vznikl, zdali od
sirky odhozené, či od odložené dýmky,
neví se. Zemřelý Jau Beneš byl utcem
četné a velmi spořádané rodiny, která
tímto neštěstím jest úplné ochuzena. Uplně

ořeié kosti zemřeleho na spáleništi se
brány. aby na hřbitově v Lánech ua Důlku

yly pohřbeny. Odp. v p.

Rychnov nad Kměžnon. Ve čtvrtek,
e 12. července o 4:0. hod. konal se

lavný pobfeb p. Frantiska Červinky. býv.
olníka v Lokoté u Rychnova, otce faráře

e Starén. Bydžově vob Jos. Červinky.dešla typická postava z Ryohnovska,muž

vzácných vlastností, vzorný hospodář, který
se za své náboženské přesvědčení nikdy
nestyděl u své povinnosti křesťanské věrně
a svědomitě vždy plnil. Zesnul zaopatřen
sv. svátostmi v požehnaném stáří 76 let.
oplakáván ode všech, kteří měli příležitost
poznati šlechetné jeho srdce. Jakým vřelým
sympalilm v širém okolí se stařičký hc
spodář těšil, dosvědčil okázalý pohřeb jeho.
Cirkevní obřady v domě smutku obětavě
vykonal vdp. Ladvík Novotný, gymn. prů
fesor, za asistance vdpp. faráře Róeslera
ze Solnice, faráře Vosyky z Kunštátu, míst
ního kaplana Machače a otih. p. Kóniga,
bohoslovce z Prahy. Po zádušních službách
Božích ve hřbitovní kapli ubíral se prů
vod na místní břbitov, kdež po vykonání
závěrečných obřadů a po smutečním sboru
uložena v chladný klín země tělesná schrán
ka prostého muže z lidu, na něiž dlouho
ješté bude vzpomínáno. Pohrobní vzpo
míňku věnoval v Pánu zesnulému kolega
páně farářův dp. farář Róssler, který líčil

ho man'el:, zbožného křesťana a přičinli
vého rolníka a všem účastníkům vřelými
slovy poděkoval. Spoystá vonných květů
sneslu se v hrob. v nfjmžspočinul dobrý

hvótní družky Fran
úšky, jež jej před 2 roky na věčnost pře
úešla. Nechť © Vůnu zesnulý procitne
v soudný der k životu věčně blažerému!
Velezasloužilý zdejší vdn. děkan Ku:ánek,
miláček kléru i všech farníků, odebral se
do lázní Poděbrad na léčení. Přejeme vdp.
děkanovi, ahy v brzku svěžího zdraví na
byl a vrátil se s novými silami na místo
svého působení.

Různé zprávy.
Dotaz posl. dra. Hrubana, Kadlčáka,

dra. Stojana, Navrátila, Samalíka a Va
lonška ve věci rekvisice kostelních
zvonů, podaný ve čtvrtek dne 12, července,
zní takto: Dle úředních zpráv zamýšlí se
ještě v tomto měsící přikročit k další
rekvisici kostelních zvonů, jež při první
byly pouvchány. Bez ohledu na to, že pro
vedení nové rekvisice zvonu nezustame
bez vlivu na život náboženský a citový,
nelze zvláště přehlédnouti té okolnosti. že
odebráním téměř všech zvunů vzuikne
nenapraviteicá Skoda kuliurní, poněvadž
přečasto zvony representují nenahraditel
nou histurckou a umveckou cenu. Už
první'odrhíráni kostelních zvonů způsobilo
hluboce zasuhujíci hnuti a znepokojilo, což
by se jen zvýšilo další r-kvisicí ostatních
zvvůu. Pfi první rekvisíci zvonů trapně
působila také ta okolnost, že namnoze se
tak dělo zpusobem porušujícím pietu. Lid,
který nevyhýbal se žádným obětem ve
válce a který veškeré povinnosti vůči státu
svédomité plnil a piru, pemůže pochopiti,
že jest požadována i taku pro citový živut
lak těžká obět. Lze to také těžko chápat,
že cenné zvony kostelní, hiasatelé posvát
ných tradicí a pokoje na zemi, průvodcové
člověka v radosti i Žalosti jsou požadovány,
kdy jest ještě velmi mnono uměiecky neb
historicky méně cenných neb vůbec bez
ceuných, přece však k účelům výroby
muuice vbodnějších kovových předmětů.
Nelze ani odhadnout, kolik nadšení, opti
mismu, nadějí. útěoby. vzpomínek a pod
nětů, vesměs V této těžké době tak potřeb
ných. zanikne 8 hlasem zvonů. Tážeme se
proto: Hodlá c. k. vláda bez prodlení za
tidit, aby další rekvisice kostelních zvonů
byly zastaveny?

Poděkování. 1 za této kruté doby, kdy
vld. duchovenstvo i lid věřící velikým trpí
nečostatkern, oceněno neunavné u blaho
dárná působení Jedaoty sv. Metbudéje ve
Víčni na záchranu nesmrtelných duší lidu
če-kého; neboť, jak to již od r. 1876 se
děje. i v r.ce 1916 věnovala diecése krá
lovéhradoctá ua udržování českých služeb
Božích ve V:dni při všeobecné bidé ten
značný obans 930 K. Za tuto neobyčejnou
a zajisté i modlitbou doprovázenou pod
poru Je:in-ta sv. Methodůje vld, duchoven
stvu u obětavému lidu zbožnému vyslovuje
vroucí aRůh zuplať!.; vděčnost evvu i tím

projevuje, že za živé a zemřelé dobrodince
měsíčně šest mší sv. slouží. Megre. dr.
Stojan, probošt, t. č. předseda.

Ve prospěch ©
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla. praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a <. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odpvručení,
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzary a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské rožie ve vlastních díl
nách a domsch, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PřeložilJiří Ronovec.

Omnibus.

Omnibus, který hra'e na ulicích velko
městských tak význačnou úlohu a v po
době »autobusu« se zdokonaluje, musil na
počátku své působnosti časté a těžké boje
sváděti s předsudív obecenstva, než mohl
se vítězně na ulicích Paříže udržeti. Nebyl
to nikdo jiný než Blaise Pascal, jenž prvý
měl myšlenku a sdělí ji se svým příte
lem marguitem de Roanne, jenž vymohl
si r. 1672 výsadu, zřídití v Paříži několik
sítí. Po počátečním velkolepém výsledku
ochladlo obecenstvo v lásce k veřejným
povozům, až r. 1678 zmizely omnibusy
z povrchu ulic pařížských docela. Ač zdála
se idea tak jednoduchou, trvalo to přece
až do r. 1828, než oživly ulice pařížské
na novo omnibusy. A přece na počátku
nezískaly omnibusy přízně pražádné a byl
by je potkal týž osud, jako ony z roku
16072,kdyby na jich záchranu nebyla vy
stoupila princezna z královského rodu.
Král Karel X., jenž velice se o podnik
zajímal, tázal se jednoho dne policejního
prefekta M. de Belleyme, zdaž nestává
nějakého prostředku, jenž učinil by podnik
popuiáruím. »Sire, prostředek by zde byl,
bojím se jej však vysloviti« »Jen jej
sdělte.: »Bylo by třeba, aby vysoká, velice
vysoká dvorní osobnost omuibusu použila,
třeba jen jednou a toto aby obratně bylo
rozhlášeno.« — »Ale, ale, suad nechcete,
aby sám král použil omnibusu od Rue
de Lancry až k Madelaine?< — Tu vmí
sila se do hovoru mladá vévodkyuě z Berry,
dáma velice živá a Conejméně ceremoni
ální. vSázím se, že celou trať pojedu!«
Vše bylo u vytržení. »To jest nemožnév,
volal každý ve společnosti. Dvůr byl u vy
tržení, každý činil jen námitky. Mladá
princezna zůstala však při svém předsev
zetí a jela celou trať v omnibuse. Paříža
né bavili se nevýslovně tímto nedbáním
dvorního obřadnictví a druhého dne byly
již všecky tratě omnibusu vobsazenyc.

Vdovy v Indii.
Přes všecky zákazy a přísné tresty ne

podařilo se dosud Angličanům vykořeniti
indický zvyk spálení pozůstalévdovy s mrt
vým manželem. Tato ukázka věrnosti in
dických manželek jest sice již velice řídká,
ale tu a tam vyskytá se přece. Mimo to
nalezly věrné vdovy jinou cestu, aby za
chovaly zvyky svých otců. Ježto jest jim
zabráněno, aby milovaného manžela násle
dovaly »hrobnuímiplameny«, užívají jedu —
a to velice něžně uspávajícího opia. Jedna
mladá vdova psala svému bratru: »Ne
truchli pro mě, drahý bratře, že následují
svého manžela, jak kázala mně víra mých



rodičů.« Tento způsob, smrti jest rozšířen
hlavně v Beugalsku.

Koupání.

Nynější plovárny jsou staré něco přes
osmdesáte let. Svým uměním plovacím
známý ministr a generál Pfuil zřídil v Ber
Jině, v letech dvacátých minulého století,
první plovárnu u Slezské brány. Druhou
plováruu zřídil na Werderu v Magdeburku,
kterou sám řídil. Goethe vypráví, jak za
jeho pobytu v Lipsku po prvé koupání
ve studené vodě zavedeno bylo a hlavně
vypráví o své cestě do Švýcars hrabě
tem Stolbergem, jak jejich koupání za
jasného dne vřekách a jezerech způsobilo
živou nevoli, ježto koupati se v řece platilo
všeobecně za známku Rousseauova návratu

k přírodě.Čisil takve svéh sn : »Bmilev.Důes,jižtak obyčejn pánisev řece
za Fvého, slunného dne,bylotehdáž ještě
tak novým,že po Německu cestující Fran
couzové líčí tyto říční lázmějako módu
zdravou, kterou sám slavný Goethe do
poručuje. Goethe sám koupal se ve Výmaru,
v Semu společně s vévodou Karlem Au

stem velice často. Vyprávěl mnohokráte,
k se koupal jednou v noci v řece 4 jak

vracejícíhose V n rolníkaa, svý
mi zynky, kžeré přioupi vy E. Jag:vášnivýmbyl em, okazujetéž B

land, známý. t I Luisy.
Vypravuje, jak Goethe otužoval mladého
Výmarského zchoglosiivějého vévodu, po

ručiv mu mnohokráte i VFimě v ledovévodě se koupati. Výsledek to oto koupání

byl pro vévodu i Goetheana nejvýš blakodárný pro celý život. Též již dšíve zmí

něný generál Pínil, náležel ku ml jestarčům, neboť ještě ve svém osmdesáte
šestém roce, jak domácí lékař Lówe-Calbe
dokazuje, konal v pozdním létě r. 1865
denně v Ostende své velké, plovací partie.

Cardueci.
Dle usnesení italské sněmovny dostalo

se básníku Carduccimu ročního služného
12.000 lir jakožto národního daru. Domyj
vali se jednoho roku Italové, že niledo ji
ný nemůže dostati Nobelovy ceny než
Carducci, »největší lyrik přítomnostie. —
Když se tak nestalo, činěny byly italské
mu vyslanci ve Štokholmě nejostřejší vý
čitky, že se dosti o Carduccihonezasadil.
Aby učiněn byl konec trapným polemi
kám, usnesla se italská vláda, aby Čarduc
cimu odhlasováno bylo parlamentem zmí
něné služné 12.090 lir. Návrh byl přijat
217 hlasy proti 22. Při oznámení výsledku
zvolal jeden poslanec: »To jest 22 oslů !«
— s»Ne«,zvolal jiný, »to jest 22 závisti
vých básníkůl«

Generál Levis Wallace.

O spisovateli »Bena Hura« generálu
Levis: Wallaceovi přinesly New-Yorské
listy spoustu anekdotických podrobností.
Levis Wallace byl účasten nejen války
americké, ale i války občanské. V prvé
dosáhl hodnosti poručíkaa v druhé hod

nosti general-majora. Roku 1861 byl generálním pobočníkem státu Indiana, slo
žil však tuto hodnost, aby mohl jako ko
lonel rr. pěšího pluku táhnouti do boje.
Při odchodu pluku z Indianopole byl dá
mami města věnován kolonelovi krásný
prapor. Wallace chopiv se praporu zvo
lal: »Vzpomeňte si, vojáci, na Buena Vista
a přísahejme na kolenou, že chceme tento
prapor brániti do poslední kapky krvel«

Pak sám poklekl a celý pk padl jakona rozkaz na kolena, zvedl pravice a za
kolouelem opakoval slova: +Přísaháme
Bohu a těmto svým krajanům, že chceme
tento svůj prapor brániti svými životy a
bude-li třeba, za něho zemřeme; tak nám
dopomáhejž Bůh!« Se slavnostním »Amen«
vpadlo veškeré publikum. Služby, jež ko
lonel Wallace v poli vykonal, byly veliké.
Komandoval divisi při vzetí Fort Donel
sonu a byl první z důstojníků, jenž do
Fortu vkročil. Ve svém vojsku udržoval

kázeň nejpřísnější a přece byl svými lidmi neobyčejně milován. Příklad jeho ne

Řlesný lékař královny

oblomné přísnosti vyprávějí tytéž noviny.
Kdysi leženo táborem v blízkosti Pitts
burgu Landnigu. Jednoho dne potkal čtyry :
lidi, kteří snažili se ve svém stanu ukrýti
polovinu vola, kterou kdesi odcizili. Za
trest poručil, aby každý z nich odnesl
zpět maso, které uzmul a to v plném
svitu slunce hodinu daleko. Druhého dne
musili všichni maso ovívati, by odehnány
byly mouchy a třetího dne musili slav
nostně maso zakopati. Po válce byl Val
lace údem komise, která soudila vrahy
Lincolnovy. Od r. 1878 do 1881 působil
jako guvernér v New Mexiku a od roku
1881 do ;885 byl americkým vyslancem
v Turecku. Jeho nejznámnější a nejoblí
benější dílo literární »Ben Hur« jest
bez odporu jeduím z nejoblíbenějších ro
mánů, jaké vykazuje řeč anglická. —
V prvých desíti letech po vyjití bylo přes
300.000 výtisků prodáno.

PARAMENTA,
“ kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JDEF VEN,BEC:ES09
dabloná nad Úrjid.

v
V Prase prodej u firmyMarie Fejfarová,

Kaslera ul.

Valedůstojnámu duchovonstvo
o alavným patronátním úředém

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
nářini a 0: monstrahce,
kalichy, cibáře, nádobky,

poénky, soifikály, svícny,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům olrkevním vyho
vející. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří neho
proti doplatku za nové vy

, měňuje.
Hotové předmětyneb výkresy
sasílá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ručni.

Sklad veškerých maje a stříbrnýchklenotů, jako:řetězů. madonek, kříšků,pratýnků, náramků atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vědy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
paaít a oiseleur

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přisežný snalec c. k. zemského trestního soudu.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
| (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Oni (1 Úschách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výpraehticích)

o P.T.voled.duchovenstvuavůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
| všech kostolních páramontů

spolk. praporů a kovového nášiní. |
Cenníky, vzorky i roucha hotová na |
ukázku se na požádání franko zašlou. |i

|
|

|

Na voškoeré zástavy,
jteré až do-konce měsicekvětna

M17 propadly 9odbývá sedražba
v.oboc,zástavárné královéhradecké
(vmístnoatechzastavárny)VGObBOtudne

Zástavy do dražby propadlé možno ještěpředdračbou4 čáuetekne 28.čer
weomce 1817 do půl i. hod. odpul. POUZE
» pokladny zastavárenské zúroko
vali nebo vyplatiti. Naprodají-lí se veškeré
zástasy,odbývatise bude draků úraž
ho v sobolu dne 4. srpna 1017.

n)

Každý, kdo se ohoe vyvarova plavení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zárokuje letky vástavní

doléčervence1047Wpátek předprdDona v den drašdy 66nedř

úpránní odbor zmalavározsk.

Spálenául.,čis.46n.
Doporučuje se všem nešincům 00

jedin penášní ústav katol. v Praze.Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dae vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědoí. Poskytuje půjčky
všebo druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý) v dnešních dobéch

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty záložene v Praze.

za Dosnodym |
na statek, kjinémuhospodářstvíanebonafaru
přijalaby místo svědomitá, pilná askromná
šlečna u věku 38 let, která jest velmi
zručnou kuchařkou a vyzná se výtečné
ve všech hospodářských pracích. Adresu

sdělí administrace t. 1.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

"7 nad Kněžnou
zasílána požádánívždy die roční
salson; kolekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i oizozemských.
Úetná uznání zvláštěz krubů
veledůstojného duchovenstva svěd
či o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemnělátkynateléry.



Čísař a král náš Karel byl minulý
týden návštěvou na haličskéfrontě;v jeho
průvodu byl ministr zahranič, záležitostí
hr. Czernin a šéf genor. štábu svob. pán
Arz. Po 24hod. pobytu na frontě vrátil
se moenář do Vídně.

Průlom vevýehod. Haliči. MeziBrodya Lrovem u Žločova podnikly spojené
voje ofensivu, která hned zpočátku, 20. čer
vence, projevila se průlomem ruské fronty.
Prudký tlak našich vojsk otřásl ruskou
frontou od Tarnopolu až po Karpaty. Od
Beretu až k lesuatým Karpatůu. postupují
vaši v čífce 250 km; přes Seret jižně od
Ternopolu vybojován přechod. Rusové za
tlačení jsou od Břelan a od Narajovky,
obsazenu našimi i město Podhajce a po
obou elranách Dněstru dospěl postup epo
jenců přes město Halič až na východní
břeh Bystřice Sulotvinské. Armádám str
ženým do tohoto ústupu snaží se Rusové
zjednati úlevu houiževnatými útoky v V>r
patech, ua multanské frontě i na Seretu.
Dle úřední zprávy ze dne 25. července
město Tarnopol obsazeno a Stunislavov
s Nádvornou ocitl se opět v našich rukou.
Postup spojenců pokračuje nezadržitelně
vpřed.

: Na zánadnímbojišti ve F.andrechzuří

síle, které dosud nikdy nebylo dosaženo.
Zde se připravují k útoku Angličané. Na
Chemin des Dames nyní Francouzové hou
Ževnatě útočí, aby odčinili územní ziráty
u Cerny.

Na alském bojíšti oživl dělostřelecký
boj na Soči.

O míru. Německý říšeký sněm i říšský
kanoléř německý prohlásili, že Německo
sáhlo po zbraní jenom na obranu své 8a
mostatnosti, neporušitelnosti své državy a
že v Německu nehledají žádného míru.
který by směřoval k vynucenému získání
území a že také Německo hledá mír doro
zumění a trvalého smíření národů, — An
glický. minister. předseda L. George 4. srpna
přesně prý vysloví mírové cíle dohody.

Volné listy.
Komečně. Od Rakouska obrozeného

německým“ centralismem, kteréhož .díla
chopil se s takovou slepotou Clam-Mar
tinic, ocitli jsme se u rozhodného přání
panovníkova, aby ústava byla změněna

=
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ve smyslu spravedlnosti k slovanským
národům. Ministerský předseda prohlásil:
»Musí býti nějaké řešení otázky, jak mo-|
hou býti. odstraněny třenice, které jen
proto opět a opět se objevují, protože ú
stava, ať jest v celku sebe pěknější, ne
vyhovuje dostatečně specifickému svérázu
tohoto státu, právě z různých národů slo
ženého... Nechme tedy tuto evoluci vy
růsti zcela úplně z lůna parlamentu. Vlá
da ujme se ráda úkolu při tom jí přísluše
jícího, aby své síly dávala vezdy co nej
ochotněji k disposici. Takto dokáže činem
mnohem účinněji, než by se tak mohlo
státi vládními prohlášeními nebo projevy
stran, že v Rakousku není ani utlačených
národův ani vůle utlačovati, a že každé
mu národu při zachování státní jednoty
má zůstati zajištěno právo sebeurčovací.:

Konečně dočkali jsme se úředního jas
ného prohlášení, jež uznává sebeurčovací
právo národů rakouských a jež vyslovuje
pravdu, českými politiky bezpočtukrát
zdůrazňovanou, že ústava. říše. naší jest
nedostatečna. Pozdě, ale přece, mobli by
chom říci slovy Schakespearovými. Pa
desát let, co trvala tato ústava, zmítána
byla Cislajtánie politickými zápasy, které
střídavě nabývaly rozličných tvářností, pa
desát let čeští političtí vůdcové zapřísahali,
varovali a v zájmu státu samého volali
po náležité úpravě, ale, bohužel, všechno
usilování odráželo se od hluchýeh uší ví
deňských vlád, které neseuy jsouce státní
filosofií německo-centralistickou, plnily
hlavrtí cíle dualismu, aby v Translajtanii
staly se panujícím národem Maďaři a v
naší polovici aby vládli Němci. V Uhrách
maďarská menšina, prohlásivši násilně jed
notný politický národ uherský, zmocnila
se vlády nad národy hned a bez rozpaků.
V naší polovici pak sestrojena byla ústava,
základními svými zákony sice mnohoslib
ná, ve skutečnosti však neplněná. Úplná
rovnoprávnost všech národů ve škole, v
úřadech a ve všem veřejném životě byla
jen vnějším blyskavým pozlátkem, kdežto
ve skutečnosti ve státním správním stroji
zarputilí a zabednění byrokraté ve skutek
uváděli umělou nadvládu německého ple
mene.

Tuhá setrvačnost těchto zhoubných
snah byla tak veliká, že i ve chvíli, kdy
vládě bylo se míti obzvlášť na pozoru před
číhající čtyřdohodou, bývalý ministr že
leznic Forster pustil se do takové germa
nisace, nad kterou žasneme. Zejména proto,
že neumíme si u tohoto muže vysvětliti

nechápavost spojitosti mezi našimi vnitro
politickými poměry s událostmi válečný
mi a zahraničními. Jest v tom mnoho
směšné tragiky viděti na ministerském
křesle muže, jenž na místo, aby působe
ním svým pracoval o Čestný mír a vy
Stříhal se všeho, co přilévá oleje do ohně,
znesuadňuje jen situaci svojí neschopností
chápati, že naši státníci v budoucím mí
rovém jednání budou silni potud, pokud
budou udavateli stavu a souborných spra
vedlivých tužeb slovanské národnostní
většiny.

Nebylo k tomu také potřebí mnoho
důvtipu hned na počátkuválky, še jest
dlužno rozhojněním práv národnostních v
Rakousku vytvořiti takové psychologické
ovzduší, které by bylo pramenem sebevě
domí slovanských vojínů, které by odo
lávalo náladám přicházejícím z ciziny a
obrňovalo státní podstatu pro všechny
možnosti budoucího mírového jedmání.

Všeci těchto samozřejmýchvěcíStůrgkh
nepronikl, nepochopil a ke všemu tomu
ještě klidně připustil,

Po všech těchto chy
bách za války páchaných konečně došlo
ku prohlášení vlády, že ústavu třeba
změniti. .

Herkules na rozcestí. O změněústavy
má rokovati ústavní výbor, a v českém
národě stala se důležitou otázka, dlužno-li
prací ve výboru se účastniti čili nic. Část
novin našich se přimlouvá, aby poslanci
čeští rozpravám těm se nevyhýbali, a dru
há část, mocnější a útočnější, jakékoli ú
častenství zásadně zamítá dovozujíc, že
změna ústavy jest věc o které může jed
nati toliko český národ a rakouský pa
novník. K tomuto mínění mohli bychom
ovšem poznamenati, že změna ústavy ne
týká se toliko českého naroda, nýbrž také
Jihoslovanův a Poláků. Protože však pro
složitost otázky nesnadno jest vysloviti
zásadní mínění,spokojujeme sejen vytčením
situačních složek celého problému. Jiho
slované nemají takového důvodu jako čes
ká ústava, rovněž ne Poláci. Nevíme po
sud, jakého smýšlení Jihoslované jsou, a
není známo, chtějí-li výborovéhorokování
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účastniti se Poláci, kteří nejedné
stránce v nynějším sněmování projevují
lhostejnost a netečnost, kterýžto zjev o
všem jest při nich pochopitelný a pochodí
dílem z nepříjemných styků jejich s vo

jenssým soudnictvím, dílem z prohlášenéo již programu o »spojéném Polském
království.« Změna ústavy v rakouské naší

polovici a »epojené království Polské« jsoupojmy zajisté různé a nevzbuzují mnoho
naděje, že by se polská delegace do ústav
ního výboru s činorodou vůlí dostavila.

Největší potíž ústavnímu výboru na
cestu navalili však Němci, kteří velmi
řízně prohlásili: »sNikdy neuznáme stát
ního práva českého a nikdy neuznáme
jednotu království Českého. Chceme ohra
ničení okresů, jakož i národní rozdělení
zemského sněmu i zemského výboru. Nikdy
se nepodrobíme většině země.« Netřeba
dokazovati, že německé požadavky zna

menají parcelaci Českého království, najehož jednotě trvají Čechové dnes více než
kdy jindy. Týčí se tedy proti sobě dva
požadavky tak příkře, že na jejich překle
nutí cestou smluvní dohody nelze vůbec
ani pomýšleti. Vyčítá-li se s německé stra
ny, že hové jednání o revisi ústavy ú
myslně protahují a že čekají konec války,
pak naskytá se sama sebou otázka, čím
se Němci tedy přičiňují, aby Čechy upou
tali a postup urychlili? Svéhlavým Ipěním
na postulátech, kterých ani v dobách mí
rových nebylo možno Čechům přijati, ne
uspíší se ani počin, tím méuě pak ústavní
revise sama. Jako v minulých desitiletích
nechtěli naši Němci zkoumati příčin vleklé
rakouské krise, tak vzpírají se právu a
spravedlnosti v nynější kritické době, kdy
touha panováčnosti stala se jim tak ue
bezpečnou. Němcům chybí mohutnost;
souborného nazírání a proto nedovedou
obsáhnouti nynější ohromná dějstva v je- !
jich významu a účincích. Zaslepené vě- ;
domí o vlastm velikosti a světovém po-:
slání brání jim uhoditi na cestu rozum
ného smíření a ústupků v Čas. i

Po tomto odbočení obratme se ještě |
k vládnímu prohlášení. Pozoruhodnojest, že
vláda nechce v revisní otázce rozhodo
vati a že ponechává všechno vzájemným ;
úmluvám národnostních zástupců. Jako by |
řekla: Tady to máte, dorozumějte se, jak
sami dovedete a umíte. Jest to správný '
konstitučuí postup a po nedávné bouři|
proti oktrojům snadno vysvětlitelný. Mož
no v tom pozorovati také pojištění vlády
proti výčitkám Němců, byl-li by v ústav
ním výboru přehlasováni, kteroužto mož
ností vykládáme si i nechuť, která tu a
tam v německých stranách k ústavnímu
výboru byla již projevena. A tak odevšad
vzhledem + otázce ústavní revise kupíse
nedůvěra, pochyby, podzírámí, pleuží se
rozpaky a tíseň. Vždyťvláda sama ve své

rohlášení vložila výmluvné slovo: po
Baří-li se to. Není tedy divu, že v české
delegaci není posud určitého rozhodnutí
a že poslanci jsou jako Herkules na roz
cestí. —

. 8

Bethmann-Hollweg. Všecka Evropa
v minulých dnech dívala se do Německa,
a veřejné mínění ujišťovalo, že se tam dějí
veliké věci, jež byly rozličnými zname
ními napovídány. Běželo o to, aby vláda
přijala mírový program většiny poslanecké
sněmovny »bez aneksí a bez náhrad« a aby
rozhodující moci v řízení státu nabyla de
mokracie. Akce této valnou měrou účast
nil se katolický střed, jehož předáci pro
jevili tím porozumění době a dovedli pro
ziravě vystoupiti v čas, jako v pravou do
bu, nedávajíce se předstihnouti stranami
ostatními, přihlásilise k rovnému hlaso
vacímu právu.

Výsledek všeho vzrušení v Německu
však jest hubený. Povoleno jen hlasovací
rovné právo do pruského sněmu, a říšský
kancléř, Bethmiann- Hollweg, odstoupil.
Hlavní požadavky lidové a tužby sně
«ovní většiny zůstaly nevyslyšeny. Na
odstouplého kancléře se strany jeho od
půrců v Německu sneslo se nyní mnoho
výtek, a předhazováno muj že hned ua

né slovo o porušení neutrality Belgie Ně
meckem, aazvav to vědomým bezprávím.
a slíbiv již tehdy náhradu a uvedení v
původní stav. Jest: příznačné,že tito soud.
ci chtějí v temnotu macchiavelismu za
haliti věc, jejíž správné vystižení svědčío

přímosti a pravdivosti povahykancléřovy.Prudce vyčítáno jest Bethmannu-Hollwe
govi, že svého času byl proti ueústupné
ponorkové válce, čímžzpůsobeno bylo, že
populární tajemník námořního úřadu Tir
pitz složil svůj úřad. Později, když odporu
svého se vzdal a když tímto ponorkovým
válčením Amerika s vojenskou mocí svojí
přistoupila na stranu čtyřdohody, kancléř
prý tomuto zasažení nedovedl zabrániti.

Zdá se nám, co tady má býti výtkou,
že jest vlastně kancléřoveu předností. Byl
proti neústupnému ponorkovému válčení,
protože předvídal, co z něho vzejde. Když
ustoupil vyšším mocnostem, mezi nimiž
byl i Hindenburg, zasažení Ameriky za
brániti vůbec nemohl, protože za těch o
kolností, kdy vlastně Amerika jen na to
čekala, nebyl by diplomaticky nového ne
přítele již odvrátil ani sám Bismarck.

Neméně rozhořčeněkanciéřovi vytýkají
spekulační politiku separátního míru s
Ruskem bez současné nové orientace vůči
Francii a Anglii. To prý bylo příčinou o
pětného utvoření spolku Ruska s ostat
ními členy dohody a opětnéruské ofen
sivy. Obviňování toto jest teprve dětín
ské, neboť všecek svět ví,že Anglie a Fran
cie všechny nabídky nepovolně zamítly,
a nezbývalo kancléři tedy nic jiného, než
pokusiti seo mír tam, kde kynnla aspoň
jaká taká naděje, zvláště když socialistic.
kému směru v Rusku, další válce nepře
Ícímu, v německém tisku samém přičí

tána byla rozhodující vůle a moc. A že
kancléř navazuje styky s Ruskem utužil
jen jeho spolek s ostatními členy dohody
a že podnítil ruskou ofensivu? Komu chtě
jí tyto naivnosti napovídati? Vždyť ny

siva tato byla celý rok důkladné připra
vována, a neuhodíme daleko od pravdy
míněním, že všechny zprávy o- rozkladu:
ruské armády působením reveluce byly
úmyslně do světa powštěny za tím úče
lem, aby ukolébána byla bdělost středních:
mocností a aby zastřena byla horečná vy
zbrojovací činnost čtyřdohody v Rusku.

Nejprudčeji však na kancléře dorážejí,
že stále se kolísal mezi mírovými cíly a
nemohl se rozhodnouti pro anekse nebo
proti nim a že, nedbajě demokratické vl
ny z Ruska plynoucí, nedovedl. proraziti
požadavkem většiny uěmeckéhelidu, aby
politika státu ve válce řídila se vůlí ná
roda a nikoli výhradně vojenskou mecí.
Kdyby Bethmann-Holiveg byl v takovém
postavení, jakému se těšil Bismarck r. 1866

bitvě u Králové Hradce a r. 1870 po
itvě u Sedanu, pak zajisté by nebylo v

jeho řečech vyčítané nejasnosti a neroz
hodností, a co se týká předchůzky, že ue
dovedl proraziti vůlí národa, potíž vysvětlí
se nejlépe tím, že když na místo slůvka
»nedovedl« napíšeme »nemohla. To však
náleží již do memoárovéhiteratury, kterou
obohacují také státníci, kteří z diploma
tického bojiště „Často odcházejí se zaťa“
tými zuby a musitelným milčením, aby
později ve svých »pamětech« dokázali
svoji nevinu, a možná dosti, že tak učiní
i Bethman-Hollweg.

O tomto roztrpčení proti kanciéřovi v
Německu rozepsali jsme se proto obšírněji,
Že jest význačným znamením tamního ve
řejného mínění, jehož tlumočníkem jsou
noviny, a že jest důkazem horečky, kte
rouž národ strádaje vede si nespravedlivě
vůči státníku, který za přítomných okol
ností nemohl činiti nic jiného, než co či
nil, a nemohl postupovati jinými meto
dami, než které si vyvolil.. ;

Pichegru. Když tento revoluční jenerál
byl od Rakušanů 28. října 1795 poražen,

couvlopětně) aby nabral dechu a vyčkalnové příležitosti. Útočiti počal ro. prosince,
a podařilo se mu na počátku boje některé
rakouské přední voje zatlačiti, ale když

počátku války chybil tím; vyřkl osud úťok svůj rozšířil až ke Galgenberku na

jenertála Hotre, k
francouzské kolony prudce odrazil, rársšÁ
účinem bylo, že za krátko ttusila ustou

piti všechna Fichegrnova armáda, protožetaké jenerál Jourdan nepřispěchelv čas
na pomroc, jak bylo smluveno. Pro hroz.
nou únavu a vysílení obou armád bylo
ujednáno pak příměří,čímě skončila se
i vojenská činnost Pichegruova.

Byl jmenován vyslancem do Štokhol«
mu, kteréž hodnosti však nepřijav odešel
ke své rodině na statek u Besanconu. R.

1797 v okresu »Jura« byl zvolen za členay pěti set Když poprvé vstoupil do
shromáždění, uvítán byl s uctivým jáso-'
tem a zvolen všemi hlasy presidentem
tohoto sboru. V radě »pětí set« byl bed
livým strážcem konstitučních práv vůči
direktoriu, a jeho snahy nesly se k tomu,
aby snášelivostí a rozvahou zamezeny
byly sváry a potlačeny zhoubné vášně.
Zuřivci Baras a Reubéll nesli to těžce, až
posléze sosnovali spiknutí a obžaloval
Pichegrůa ze smýšlení protirepublikán
ského. Dosáhli toho, že byl odsouzen a
odvezen do nehostinného vyhnanství, od
kudž však podařilo se mu prchnouti do
Anglie. R. 1803 v Londýně spojil se s Ca
doudalem a jinými royalisty a přišel tajně
do Paříže, aby pracoval o svržení prvního
konsula, Napoleona. Byl však zatčen a 5
dubua 1804 ve vězení nalezen byl mrtev.
Úřední zpráva tvrdila, že se oběsil, ale
v lidu vzniklo mínění; že byl zardousen.
Pichegru, jak o něm souvěké zprávy svěd
či, byl povahy přímé, vynikal zdvořilostí
k příteli i uepříteli, a jeho nadání bylo
pozoruhodno tím, že stejně obratně řídil.
shromáždění poslanců, jako rozmyslně a.
stfitečně si počínal, jsa vůdcem armády.

. Politický přehled.
Politické porady v Praze konaly se

minulý týden za účastenství Čechů, Jiho
slovanů a Ruslnů.

Zástupci pěti politic. stran českých
(mlndočeské, nár.-sociální, lidovo-pokrokové
na Moravě,české strany pokrokovéa. stálo
právně-pokrokové), jakož i českého spibo
vateistva, odevzdali předsedům- Národ. vý
boru dru. K. Mattušovi a Českého Svazu
F. Maňkovi prohlášení, v němž se vyšlo
vují. proti obeslání ústavního odboru na.
radě Hšeké a proti účastenství zástupců.
českého národa v odboru tomto na pracích,,
aměřujících ku přeměně ústavy zamí před

ptenství toto příčí se závaznémw prohlá.
šení Čes. Svazu ze dne 30; května 1917.
Povinností naší jest -domáhati ve nikoli
změny ústavy, nýbrž samostatného stálu
českoslovanského, objímajícího ovlý jed
notný národ českoslovaneký v jeho histo
rickýeh sídlech.

jev českého konservat. velko
statku. Členové čes. kkonser. velkostatku
za předse:nictví dra. Bedř. prince Sohwar
zenberza na schůzi své v Praze 23. čer
vence rozhodli se súčastniti se Činně zno
vuvybudování Rakouska, revise ústavy.
Český velkostatek prohlašuje, že tento stát
jen tehdy může zkvétati, jestliže národnosti
zajištěním nerušeného kulturnibo. vývoje
a svobodného národního šivota budou se
oítiti šťastnými ve státě Čes. velkostatek
trvá na jednotě a nedílnosti království
Českého. K provedení a zmohutnění samo
správy království Českého je třeba plné
rovnoprávnosti obou národností zemiobý-
vajících. Úpravy sporných otázek dosíci lze
jedině vzájemnou dohodou zástuprů obou
národnostních kmenů. .

Svolání posl. sněmovny zdá ve býti
nutným, aby vyřídila návrhy uhelného od
boru válečného hospodář. výbory u 380

Patřování uhlím, jakož i tři předlohy právní
paaskou sněmovnou ziněněné.

Panská sněmovna dne 21. července
schválila zákon o podporách příslušníkům
osob do války povsluných, jak je schválila
sněmovna poslanecká; podpory byly zvý
Šeny. Panská sněmovna zamítla však před
lohy poslaneckou saómovnou přijaté. kte«i



rými za 1. mění se zákon o složení porot,
2. nafizují ee revise rozsudků, vynesených

soudy vojenskými a válečnými, a 783.0.
mezuje se působnost soudů vojenských.Zmíněné tyto předlohy vráceny tedy posl.
sněmovně.

Z Uher. Pro státoprávní chražení české
v rakouském parlamentu rozjitřili se Ma
daří a žádají od Slováků protičeské osvěd
čení, že jsou spokojeni v Utrách a že"ne
touží p> zlepšení svého osudu. Tak vyzvali
ministři a různí poslanci vládní i oposič
ních strae dva slovenské poslance: faráře
Jurigu a dra f'avla Biabu, aby učinili o
svědčení v parlamentě uherském. Oba však
udepřeli podpisy i osvědčení a 8 nimi sta
řičký předseda národní strany slovenské
M. Dula. — Soc. demokratická strana
v Ubrách usnesla se vší silou zasábnouti
do hnutí pro zavedení všeobeuv.volebního
práva.

Říšský směm německý 20. července
eohrálil bez debaty i ve třetím čtení 15mi
liardový úvěr všemi hlasy proti hlasům
neodvislých soc. demokratů. Nato sněm
odročen až do 20. září.

Ruská revoluce 6e dosud nevybouřila.
V Petrohradě vypukly totiž nové nepokoje
za vedení Lenina a soudruhů, tak zv. bol.
čeviků. Revoluce bolševíků však překonána.
Vláda Kerenského usiluje povzbuditi ar
mádu k novým činům a tak vládě dána
neobmezená moc pro obnovu organisace
a kázně ve vojsku. Diktatura Kerenského,
který bouře petrohradské potlačil soustře
děním velké moci vojenské do Petrohradu,
jest už vlastně prakticky zavedena. —
Vládní krise je částečně urovnána. Minister.
předseda Lvov a ministři Šingarev, Někra
sov, Manuilov, Sachovský a Perevercev
odstoupili. Minister. předsedou ustanoven
Kerenský.

Nová řecká vláda vymezila poměr
mezi králem a parlamentem; úpravu tu
musel král podepsati. Dle ní vůle národa,
vyjádřená sněmovnou, určuje politikuvlády
a nikoliv vůle vladařova.Král jest jen
státním úřadníkem, jehož činy jsou přísně
vymezeny. Jest hlavou — republiky. V kon
stituční republice jako Řecko, jehož ústavní
svobody vymohl národ a nedal král, musí
se každý výklad díti lidem a ujkoliv
králem.

—
Prohlášení „Volksratu“.
V nedělním čísle »Reichenberger Ztg.«

vyšel obrněný národní manifest němec
kých důvěrníků, podepsaný od třebenic
kého dra Titty. Ohnivě se zde volá
k německému lidu v Čechách, aby hájil
svá práva proti požadavkům české většiny.
„Jest opravdu typickým dokumentem,
jaké logice dosud holdují ti němečtí
občané, kteří se prohlašují za pokroko
vé. Jejich pozormosti unikají primitivní
základy spravedlnosti. Pryč s filosofií
Kantovou a jiných velikých myslitelů
německých! Družině Tittově stačí zcela
Nietzcheova divoká fantasie o nadpráví
privilegovaného nadčlověka! Tato theorie
musí býti realisována přes všecky své
křiklavé nedůslednosti, protože značné
lichotí všeněmeckému velikášství.

Hlahol Tittův kalí vodu nesprávnost
mi velice smělými. Němci se hrnuli
s nadšením k vojenským praporům v na
ději, že s osvobozením vlasti budou také
oni osvobozeni od slovanského jha. Věru
marně přemýšlíme, z jakého jha by měli
býti osvobození v Rakousku ti občané,
kteří mají zvláštní výsadyi v těchzemích,
kde tvoří menšinu. Vždyťpřece i v Čechách
německé právo jde před českým.

Ale Titta hřímá: »Náš lid chce své
právo, své právo na rodnou hroudu, své

právo „na svoji řeč v úřadě i před soudem.áš lid chce, aby mu slovo Boží bylo
v jeho řeči hlásáno, rozsndek císařský

dřednk jeh slovy roh lašován, a veřejnýník, jeho penězi placený, aby byl vy

bírán z jeho kmene ý, *by bybvy
Tážeme se, zdali tohle všecko již

Němci v Čechách nemají. Druhá otázka:

chách bere? Ani památné osvědčení čes
kého poselstva nehrozí skutečným Něm
cům uloupením uárodních nezadajných

Každý nestranný pozorovatel totiž uzná,
že práva, která reklamují pro sebe čeští
Něnci, die Boha i dle lidské spravedlnosti
a logiky náležejí také v našem království
české většině. To by měli míti stále na
zřeteli šovéni v době, kdy v celém světě
mohutně hlaholí heslo o národním sebe
určení. A že tu posud vládne faktická
nerovnost, sám Titta velmi dobře ví.
Družina Tittova zcela zřetelně jeví snahu
rozluštiti otázku rovuoprávnosti takto:
zavésti jednojazyčnost v »Deutschbohmen«
a dvojjazyčnost v ostatní části Čech, aby
za pomoci státní němčiny germanisace
dobývala dále českou posici za posicí.

To znamená udržovati národuostní
nadvládu způsobem umělkovaným, pro
potřeby skutečných Němců zbytečným.
"Taková snaha jest však nepřímým při
znáním k faktické slabosti, k malé síle
vnitřní. Vždyť v zemi národnostně smíše
né při spravedlivém opatřeníobou národů,
při skutečné jazykové rovnoprávnosti na
prosto se nemusí báti dekadence národ
vnitřně silný. Ušlechtilá konkurence přece
jen objeví jeho znamenité vlastnosti — a
honosí-Ji se opravdu hospodářskou i mrav
ní převahou, pak přirozeně začne takový
národ mohutněti stejně, zahanbí svým
rozmachem sousedy klesající samovolně
podél cest.

Zatím umělá nadvláda menšiny v Če
chách jeví se na tolika stranách! Němci
poměrně mají v Čechach daleko více škol
než český lid. Místodržitelem zde byl

vždycky Němec, po celá desítiletí presidentem vrch. zemského soudu jest Němec,
němečtí soudcové při postupu mají před
nost před kvalifikovanými právníky Čes
kými, při obsazování vysokých míst hie
rarchických vláda protežuje Němce na
úkor nejschopnějších Čechůi v místech,
kde jest převaha českého živlu zdrcující.
A teď Titta chce, aby Češi s největším
nadšením krváceli za státní němčinu, ale
o svých právech stále mlčeli. Co chtějí
v Čechách němečtí důvěrnici pro lid ně.
mecký, chtějí representanti naši pro lid
český — to jest ten hrozný hřích našeho
poselstva. Nikdo Němcům nebere práva
na rodnou hroudu, na jejich jazyk v úřadě,
škole a kostele. Nač tedy to rozčilování
u Jidí, kteří přece sami se prohlašovali
za osvoboditele národů.

Dvě vážné otázky: Věřili by Němci
v upřímnost našeho říšského patriotismu,
kdybychom vřele nemilovali vlasti užší,
vlastního národa? Sami by si šeptali
o našem pokrytectví. A prohlašují Tittovi
stoupenci, že Němec má pokládati své
národní zájmy za něco zcela vedleišího
v přirovnáník celoříšskýmpotřebánu? —
Co jest dovoleno Němcům, musí se dovo
liti v Čechách našemu národu, máme-li
se cítiti opravdu doma a má-li v nás
buditi slovo »rakouský občan« radost u
přímnou, přímo ze srdce jdoucí.

V dobách těžkých, kdy i slovanské
pluky tolik krve vylili za společnou věc

-všech národů rakouských, mluví němečtí
radikálové, jako by spadli s měsíce.

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru: obdržíte

vOružstevním knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Rozmanitosti.

předem rafinovauě promyslili. Ostuda pro
»lidovou« sněmovnu jest ovšem veliká.
Vydavatel jistě měl ve sněmovní kanceláři
společníka -spekulanta, který úřední ta
jemství důkladně zpeněžil. — Při posled
ním shluknutí žen na Král. Vinohradech,
protestujících proti nedostatku potravin,
počínala si velice výstředně Magdalena
Draždilová. Vykřikovala, že má doma tři
hladové děti. Byla zatčena a při výslechu
opakovala svůj výrok, že její děti trpí
hlad; dodala, že nemá doma do čeho
kousnouti. Správce komisařství Klíma ua
řídil prohlídku bytu. Nalezeno tam ro kg
luštěnin, r kg loje, 9 kg bílé mouky, 4
kg mouky černé, 4 kg krupice, 2 kg krup,
2 kg rýže, 2 kg syrupu, 2 kg soli, I kg
třešní a r kg borůvek, tedy 38 kg růz
ných potraviu. Nepoctivá hlásnička po
nechána zatím ve vazbě. Na ty, kteří nej
více povykují, jest potřebí dáti zvláštní
pozor. Ale spolu dlužno uvážiti, že často
nejvíce trpí, kteří snášejí svou bídu mlčky
a na ulicí své nedostatky uevytrubují.
— V Německu se ustavily již četné spo
lečnosti, na důkladné využití veškerých
iožisek rašeliny, aby tak byla poskytnuta
náhrada za uhlí. --- Co se všecko nalezne
při zřizování zákopů! Za dardanelské
episody na ostrově Lemnu francouzští
vojíni vykopali část antické sochy Erota.
Ve Flandřích nalezena skřínka se vzácný
mi klenoty, které ukryla jedna markýza
za veliké revoluce ze strachu před Jako
bíny. Jméno majitelky, která byla popra
vena, ve skřínce přiloženo. Nalezeno mnoho
památek archeologických, zbytků zvířeny
z doo pradávných, mnoho starých mincí
stříbrných a zlatých. — Proti budapešťské
firmě Blitz a Braun zavedeno trestní še
tření, ježto zatajila zásoby cukru a kávy
v ceně 220.000 K; měla tím zbožím podě
liti maloobchodníky, ale spekulovala na
zvýšení ceny. — Starořímský' přístav
u městečka Ostie, který jest zanesen
pískem, má býti znovu vybudován. Zažá
dala o to římská městská rada. — Arci
vévoda Max, bratr Jeho Veličenstva, složil
státní zkoušku z historického práva. —
V diecési amienské válkou bylo zničeno
I50 kostelů. — Dcera Arona Wolfa, Rosa
Aptowitzerová stala se z protekce úřednicí
v oddělení pro potravinové lístky. Několik
měsíců lístky kradla a prodávala. S Rosou
byl zatčen její otec: ačkoli tato rodina
byla do nedávna chudá, nalezeno u Wolfa
63000 K na hotovosti a pak přes 1000
lístků na cukr a 400 chlebenek. V časo
pise »Der Jude« Max Rosenfeld páčí
jmění židovských nadací na Moravév ži
dovských obcích na 12 milionů K při
celkovém počtu 43.000 židů moravských.
Jmění to je desetkrát větší, než křesťanské
nadace chudinské, určené pro několika
násobný počet lidu. — V Paříži ujímá
se pro rychlejší chůzi americký vynález
»autoped“ ; jest to prkénko pro obě nohy,
dvě kolečka pod ním jsou poháněna ma
lým motorem. Příční tyč slouží jako opora
i řídítko. — Ministr pro Chorvatsko hr.
Aladar Zichy prohlásil, že katolická auto
nomie, o kterou katolíci horlivě žádali,
co nejdříve bude uskutečněna. Král sám
se pro ni důrazně vyjádřil. — V Národní
záložně ua Smíchově asletý úředník Jaro
slav Seitz během dvou let zpronevěřil
23.123 K 39 h. Byl zatčen. Vymlouval se
na skromný plat a tísnivé nynější poměry.
Ale to potřeboval na dvě léta tak velikého
přídavku? Marie Laudová sepsala diva
delní kus »Snoubenci«, který se hrál na

lzeňské scéně se značným úspěchem.
Jako autor označen »j. Klas«, tak že se
dlouho nevědělo, komu náleží uznání. —
Církevní skladatel Oldřich Necid složil
nyní hudbu k operetě +V resauraci« (na
slova Lad. Vrby). Opereta vyšla nákladem
Benediktinské knihtiskárny v Brně; jeat
velmi působivá a při citelném nedostatku

Českých evangelíků helvetského vy



sku dne 18. t. m. schválila sněmovna
předlohu žádající zrušení ústavních záruk
na dobu 30 dní. Kdykoli došlo jen k ně
čemu podobnému v některé monarchii,
hyed se vyrojilo plno štiplavých pozná
mek zednářských republik nů.——
-——

———————Jo
P. X. Šalda o českém znovuzrození.

V .23. čísle »Kmene« v článku »Příspěvek
Jiterárním mravům českým« píše F. X.

alda: »V ústech obracejí farizeové neu
stále jméno Husovo, Jeronymovo, Chelčic

Beno a jiných heroů národních až do
ea a Nerudy, ale jest to jen planépobrávání větru s prázdnou plevou. To,

o.čem shodli se všichni tito geniové, po
slední obsah jejich tvorby a smysl jejich

iství, že totiž mravní a ideovéopráv
nění k existenci má jen národ spravedlivý,
to jest bratrský k sobě, v němž není
utiskovatelů ni utištěných, v němž každé.
mu přáno jest jeho vnitřní pravdy, jest
zcela cizí farizejskému plemeni ještěrčímu,
které vylézá ze svých úkrytů a děr nyní
po válce nezměněno, neporušeno, neobro
zenostrašnými ději posledních tří let.«

Vítání propuštěných vězňů. Náš lid
raduje se upřímně ze šlechetné amnestie,
udělené od. Jeho Veličenstva politickým
vězňům. Poslanci čeští, kteří opustili kobky
žalářní, jsou vítáni v českých krajích
s velikým nadšením. Jestliže se nad jáso
tem českého lidu pohoršují Wolfiáni, nechť
uváží okolnosti. Vynikající mužové čes
kého národa trávili pro pouhé podezření
ve vyšetřovací vazbě dlouho, nemohouce
se dočkati důkladného přelíčení. Byli-li
jiní již odsouzení soudem vojenským, jest
otázka, jaký by byl výsledek před porotou.
Byli žalářováni i ti mluvčí českého lidu,
kteří provozovali před válkou politiku
loyální a positivní, varujíce před radika
lismem. Nadto bylo internováno, konfino
váno a žalářováno pro skrovné slovo
kritiky anebo pro tendenční denunciaci
i mnoho kněží, kterým nikdo nemůže do
kázati vlastizrádný radikalismus. Proto
k vítajícím hlasům jiných Čechů druží se
i mohutný sbor radostných pozdravů čes
kých katolíků.

Ušlechtilý český buditel. Dne 22.
července 1817 zemřel v Sedlci Jesef Fraa
tišek Rautenkranz (též Rautovský), který
se narodil 2. března 1776 v Hradci Král.
R. 1798 vysvěcen na kněze a působil
v Nebovidech a Církvici (do r. 1802). Pro
vleklou chorobu uchýlil se jako deficient
do Hradce, kde přednášel z ochoty boho
slovcům mluvnici a písemnictví české. Od
r. 1803 byl fundatistou v Jaroměři, dozor
cem městské školy a soukromým učitelem.
Po vystřídání jiných funkcí stal se fará
řem vwSedlci u Kutné Hory. Pěstoval
velice čilé styky s předními českými budi
teli, psal české básně. Zvláště vynikl svojí
činností národně-paedagogickou a písem
nictvím theologickým. V »Hlasateli« uve
řejnil mnoho příspěvků pro mládež, zvláště

české písně. Sepsal řadu modlitebníchknih a hojná kázání. V celé řadě jeho
prací zračí se ušlechtilá duše česká, mysl
snášelivá k Čechům jiných názorů. Svý
mi spisy a vlasteneckými výzvami dopo
máhal Rautenkranz velice vydatně češtině
k zaujetí místa, jež jí plným právem v naší
vlasti náleželo. Zaslouží vděčného uznání

chatrném zdraví pro národní rozvoj t
vykonal. Práce Rautenkranzovy nacházely
porozumění a byly od jiných buditelů
vysoce ceněny, tak že vynikající ctitelé
vydávali spisy po smrti autorově znovu.
Čestná paměť vlastenci horlivému!

Miro rogram katolíků štyrsko
hradeských Ze vedeníštyrskohradeckého
universitního prof. dra Uhde sešlo se ve
Št. Hradci několik katolických organisací,
aby pracovaly pro mír. Jejich mírový
program zní:

»Žádáme zakončení bezcenného krve
prolévání na bojištích, současně všďktaké
zakončení politiky, která násilnými pro

středky chce překonati mravní problémy

spolužití národů a vyvolává při tom novéválky. o .
Žádáme trvalý světový mír, ve který

věříme ve jménu civilisace, kultury, mrav
nosti a náboženství.

Žádáme jakožto počátek míru, aby zá
jem všech národů ed domuělého vnějšího
nepřítele byl odvrácen a aby všechny síly
byly soustředěny proti skutečnému vnitř
nímu nepříteli, který je všem národům
společný: proti alkoholismu, nemravnosti,
pohlavním nemocem, tuberkulose, dege“
neraci, peněžní a pozemkové lichvě, bídě
a podvýživě.

Žádáme zrušení bezcenného zbrojení
na souši a na mořia žádámesoustředění
všech prostředků k positivním kulturním
úkolům. :

Žádáme, aby požadavky ty pojaty byly
do programu všech stran miru celého
světa: úvěry ke zbrojení mají se povolo
vat jen v tom poměru, kolik je třeba
k udržení pořádku v každé zemi.

Žádáme spolupůsobení všech vlád a
parlamentů k docílení vzájemných poža
davků spravedlnosti. Žádáme, aby každému
národu bylo přiznáno, co každý národ pro
sebe požaduje jako spravedlivé.

Žádáme odstranění boje plemenného a
odstranění všech znásilňovacích snah jed
né národnosti nad druhou a uznání při

rozeného právapro všechny národy, abynerušeně rozvíjeli svou řeč, svou kulturu
a své náboženství v rámci celku státu.

Žádáme zrušení třídního boje a zave
dení sociálního dorozumění.

Žádáme novou orientaci výchovy do
spívající mládeže, která má být vyvaro
vána všeho šovinismu, všeho válečného
ducha a má být vedena k poznání soci
ální svědomitosti, pravdomluvnosti, čest
nosti, spravedlnosti, lásky k bližnímu,
pomocné činnosti a sociální zodpovědnosti.

Žádáme odstranění machiavelismu v
politice a jeho náhradu zásadami křes
fanství.

Žádáme návrat všech národů, států a
všech jednotlivců k praktickému křesťan
ství, bezpodmínečné dodržování Božských
příkazů mravnosti, spravedinosti a lásky
k bližnímu.«

Odporučujeme k pilnému studiu »po
krokovému« dru. Tittovi, jehož program
jest vlastně břeskným signálem k novým
úporným bojům.

Vejběrkové z Louskalova a hnido
piší ze Suchých Vrtákovie. Zvláštní mo
derní zjevy! Na nejvyšší vrcholek Parnasu
staví svá soudcovská křesla moderní Ne
smrtelní, kteří prohlížejí nádherná díla
básnická lupou a s obličejem zlověstně
zamračeným bezohledně pitvají ostrými
pincetami formy poetického vyjádření.
Vrtí učeně hlavou, z úst se ozývá zdrcu
jící kritika za kritikou, až čekáš, že stíny
Vrchlického a Čecha připlíží se k soud
cům na kolenou s úpěnlivou prosbou, aby
se jim odpustilo, že se opovážili psáti verše.
Hnidopich, který sám marně do bás
nického vzletu se nutí, nepropase žádné
příležitosti k pokusům o důkaz, že přece
něčím vyniká nad nejpopulárnější české
básníky. Takový kritik vezme do rukou
nádherného motýla, setře všechen pel,
prohlíží na křidélkách žilky a s velikým
rožrpčením ukazuje světu,jak jest některá
vadná; volá, aby se obecenstvo přesvěd
čilo pomocí lupy, jak část motýlího trupu
jest ohyzdná. A zatím co zvědavci pro
hlížejí, založí přísný analytik ruce do zadu,
vatýčí hlavu, přimhouříoči a s jronickým

ne buše: 9A tbruilt'se říká
poetický tvorl«

Pak ovšem byl snadno popraven na př.
Zeyer. >Eh — eh — exaltované, přemr
štěné, divoké fantasie!< Ano — ale jsou
to básně. Ovid, Virgil a' Homér by se
měli tedy zašlápnouti také; vždyť napsali
čiré pohádky. Vysněný svět předkládají
poetové čtenářstvu nikoli jako uskutečněný
ideál, ale jako tužbu srdce svého; básuě
takové jsou pobídkou, abychom se z ma
terialistického prostředí vyšvihli co nej

výše k nádherným Cervankum,

z poesie do duše paprskujíAle soudcové jdou dále. Každou for
mální malichernost rozcupají, aby mohli
pronášeti zdrcující kritiku. Výrazně líčí
takového moderního kmotra Rozumbradu
due 21. Července Frida ve »Venkovu«.
Když na gymnasiu přečetl jeden jeho

řed mladým suplentem prvňí
odstavec z Čechovy Dagmary, nastala
chvilka hrobového ticha. Mládež čekala,
jak jí učitel dílo básníkovo přiblíží. On se
však ušklíbl, stáhl obličej v unuděnou
grimasu, zatahal se za své sporé chmýří
na bradě a pak řekl líně kňukavým hla
sem: »Tak, co byste tomu vytkl...?%
Veliký údiv. Kvintáni měli kritisovati
básníka. »No tak, co byste vytkl?« opa
koval mistr Tečička podrážděně. »Vy nic?
Já anol« A nyní počal cupovati asi dvě
různá místa, ošklíbal se stále, tohle není
prý dost české, tohle není správné a kdesi“
cosi. Na konec se odmlčel a po chvili
pravil: »Já bych to tak nenapsall«e —
»To věříme, splynulo někomu bezděčně
se rtů v poslední lavici. »Smích, vyšetřo
vání, hrozby třídní knihou, a tak vypa
daly naše hodiny české literatury, na které
jsme se tolik těšili« — K doplnění cha
rakteristiky takového hloubala sluší se

řimysliti, jak před pronesením ortele
ftárá v zubech párátkem. — Pak ovšem

není divu, že -moderní studující mládež
zaměnila lásku k četbě za lásku ke ko
pané, jak sám pokrokovýprofesor v »Nár.
Listech« vyznal. Jinoši, před jichž zraky
se kladou suchá schemata a formality
místo růžových jiter, prchají z Kostlivcova
k jarému, rušnému životu kamkoliv.

Tahle masarykovská nadkritika, ta po
kroková podrobná pitva molekul naházela
plno písku a popelu na nejvounější kvě
tiny, aby vynikly květy realistických bod
láků. Mladí kandidáti nesmrtelnosti se
domnívali, že takový kritický směr jest
bezpečnou cestou k Parnasu a nechtěli
viděti, že vlastně upadají v zkostnatělé
zpátečnictví. Líbily se jim básně proklá
dané plaveckým spíláním a surovými,
dryáčuickými výzvami, jen když jejich
forma odpovídala moderní doktrině. Pře
svědčovali mládež, že nadávky jsou vlastně

KLETE

je, že v těch verších tkví kořeny mno
Roslibné reformy. Ale přirozený pud stu
dentstvu napovídal: »Jsou-li tyto křečo
víté výkřiky vrcholempotsie, tač vlastně
stojí duševní plody duchů nižších: Vrchli
ckého, Klášterského, Bouškovy, Procház
kovy, Heydukovy atd. ?«Tedy výsledkem
»obrozeníe«byla pohrdavá, líná abstinence.

Vejběrkové posud se ozývají velice se
bevědomě. Tuhle jeden poučoval Vrchli.
ckého v hrobě, jak by měl své básně for
málně vylepšit, než si zaslouží spokojené
odpočinutí. Prý jamby Vrchlického jsou
nesprávné, jako by básník tvrdil sám,že
jeho daktyly se mají čísti přízvukem jambů.
Také se dopouštěl Vrchlický smrtelných
hříchů užíváním genitivů podstatných
jmen místo tvarů přisvojovacích (na př.
sv klínu Boha« místo »v klínu Božím«).
Zakrslí čtenáři ovšem nepoznávají, jak
právě takovou výjimkou básník promluvil
plastičtěji, názorněji. Také neměl básník
užívati elisí vmůž« a »nemůž«e — jako by
se tyto tvary nevyskytovaly i v staročeské
próse! Místo »padnul« měl psáti Vrchlický
»padle; ale co lépe zní v toku veršů, toho
nedbá kritik, který má ostatně věděti, že
tvar »padnul« jest zcela přípustný i v próse.

sný detektiv po svém rozsudku si
klidně oddechl, že naučil manýře básníka,
jehož dílo jest již ukončeno. Nečeské ne
horáznosti a fádní nastavování bezbarvých
citoslovců ve verších Machara dosud ži
jícího — zatím detektiva naprosto neroz
čilují. Sám Vrchlický ozval se důrazně

roti hnidařům, kteří hodnotí básnický
ond počítáním slabik na rstech. Jestliže

volí básník metrum, odpovídající doktrině,
všecko v pořádku — i když přívlastek se

ipojí za šesti slovy V druhém verši, i
když metrum v praktickém přednesuse
nikde nezachovává. Ale jestliže si básník
k vůli zvýšení dojmu vybere formu vý.



raznější, poněkud odlišnou, již se hlásí
pískot komárů se svou kritikou. V kla
sickém díle Mickiewiczově (Pán Tadeusz)
metrická chyba hned na první straně.
Který Polák však do toho rýpá svou

ostroupřcennh »Babička«Boženy Němcové, dilo tolik české, má plnochyb proti
amatice moderní, ale žádný rozumný

hterát nebude vykládati ty odchylky na
veřejný krám jako odstrašující příklady
na potupu autorky. V Erbenově »Kyticie,
zpracované tak livě, shledáváme se
s nepravidelnostmi úmyslnými, aby prosto
národní dikce tím inocněji zapůsobila. Ale
těš se, národní pohádkářil Bič, který na
dělal pruhů na zádech Vrchlického, jest
připraven i pro tebe!

Toť přece jisto, že přítomná doktrina
platí pro básníky žijící — a že tito nepo
třebuji k svému sebevzdělání kuchati do
spisů básníků zemřelých, jestliže sami
metrice a gramatice nynější dobře roz
umějí. Ať vytvoří nová lepší díla spon
tánně bez úzkostlivého vedení nedůtkli
vých brusičů. Teď přece jest daleko více
příležitosti k pochopení správné češtiny
než před padesáti lety.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

VkladynaknižkyA“ "UR
Půjčky. - Úvěryosobní. - Zálohy.Eskomptúčtůasměnek.

Obrana.
Význam konservativního života ven

jkovského. B. Mosdorfer uapsal spisek
»Rolnictvo a státe, jejž známý spisovatel
Petr Rosegger doprovází předmluvou, kde
praví: »Ještě nikdy nebylo stavu selského
tak všeobecně a vášnivě se dovoláváno

jako v této válce; byl již také nejvyšší
čas, neboť nejdůležitějšímu ze všech stavů
v našich zemích hrozila zkáza. Vaše práce
posílila mou naději, že se naše rolnictvo
zase povznese. A sice nejen hospodářsky;
já myslím především duševní vlastností
a vnitřní majetek selského stavu, v němž
hlavní síla národní spočívá. Co se týče
hospodářského pokroku musí se rolník
novým poměrům přizpůsobiti, co se však
týče mravních. starobylých vlastností otců,
musí zůstati celkem týmž, jakým byl
v nejlepších svých dobách. Stará poctivost,
pracovitost, střídmost, bodrá mysl a zbož
nost — tyto vlastnosti musí být v lidu

posilovány, neboť bez nich není dle mého
mínění pravého vlastenectví ani pravé
spokojenosti.«

Z uvedených zcela pravdivých slov

patrno, jakých zásluh si vydobyla církev,terá v těchto ctnostech lid vždycky vy
chovávala a dosud vychovává. Vyznívá

zenek vak vým m ostré odsouzeníliterátů, svými spisy lid rolnický o tyto
ušlechtilé vlastnosti olupovali. jek spo
kojeným a šťastným ve své duši při vší
klopotě byl lid náš, kdy stará zbožnost

plnila srdce jeho! Sám Neruda ve chvíli,dy spadlo s jeho duše pozlátko cizí,
k nám přinesené kultury a kdy probudila
se v něm upřímná česká duše po předcích
zděděná, je nám svědkem, neboť píše:
»Bylo by zajímavo číst nějaké česky psané,
pravou poesií ozářené,hlubokými vskutku
»lidskými« myšlenkami prosycené »Myste
Tiume, v němž by vystupovali jednotliví
hlavní dnové celého roku a mezi sebou
řečnicky zápasili, který že z nich je tedy
nad jiné, který je přední.Aby ředstoupil
na př. den Nového Roku. Álene ten
pustý, z ciziny k nám přenesený, s hlavou
těžkou a vířivou, s obřadností hluchou

a protivnou, plný lži a plný dotěrné sobeckosti! Nýbrž český den novoroční, jaký
dýše dosud u nás na vesmici. Kdy je
v domácnosti tak ticho, tak svato. K
všude tak čisto, všechno včera hnedaklí.
zeno a obstaráno, a koná se jen nejnut
nější, neodkladná práce. Kdy druh s druhem
mluví tak mírně, skoro jen pološeptem a
chrání se, aby ničím nepohněval, nepo

dráždit.Kdy oblekou do kostela oděvyůjnejpěknější a tam se tak vroucně modl
a pak až do nového pracovního rána je
všem tak blaze, tak krásně.

Aby předstoupil den Štědrovečerní,
jinde den plný trhového hluku, deu ne
obyčejných, dných hodů, den vzájem
ných, překvapujících darů — u nás na
vesnici obraz jen chudého našeho života,
ale zlatého, rodinného štěstí. Kdy po dni
věnovaném obyčejnému šumu, nastává
večer tichý, lidé po špičkách, aby nebylo
hluku, scházejí se ve světnici a zasedají za
stůl, spokojeně pojídají své houbové po
lévky, maštěných krupek, výražkových
vdolků, ného, sušeného ovoce — ale
pak se ihned a ještě blíže k sobě ssedají
a vypravují si všeliké ty podivné zkazky
o časech bývalých, o zemích vzdálených,
o tom, jak narozen Spasitel a jak byla
svatá noc náhle plna denního jasu a an
dělé zpívali a jak lid chudý pospíchal
k Betlemu a byl první, který poznal, že
v. rovnosti lidské leží lidstva spasení —
a kdy je pak všem poslouchajícím i poví
dajícím, jako by už skutečně rozjasňovalo
se jim nad hlavami a svítalo to spasení
a oui povstávají a pokřižují se a jdou
pospolu na vjitřní« — vstříc novému
ránu'« — (Sebrané spisy Jana Nerudy II.
Drobné klepy str. r28-g.)

Jak krásné to líčení ajak pravdivé!
jk výše byl by dospěl náš lid, kdybytéto vnitřní ryzosti, poctivosti a zbož
nosti byl přistoupil všechen ten vnější
pokrok a moderní vzdělání! Zdaž svědomí
nevyčítalo Nerudovi, když psaltoto líčení:
»Nejsi také ty jedním z těch, kteří svým
slovem a pérem tento vnitřní, ušlechtilý
život rodáků svých bourati pomáhali?«
Jak důležitým je sebezpytování pro ty,
kteří slovem nebo spisem k lidu mluví!
— Emil Novák.

Hofmeistrova pohádka o vývoji. Hof
meister v »Národních listech« básní dále
o vývoji dnešního člověka z živočicha tu
pého, jehož životosprávu řídily pouze pudy
animální. A přece jest tu tolík důkazů, že
zvláště náboženské názory pračlověka býly
vyšší, ušlechtilejší než pozdějších pohanů,
o kterých historie ví již mnoho podrob
ného. Také právě archeologie dokazuje, že
pračlověk uměl robiti mnohé předměty
dovedněji než pozdější národové divocí atd.

V sNár. l.« dne 13. t m. Hofmeister
píše: »Věda lidská nepřipouští dosud do
mněnky o součinnosti člověka s. vele
ještěry dávné periody křídové a zavrhne
snad tyto řádky. Nebylyt ještě nalezeny
kosti člověka ve vrstvách tak starých.
Avšak kniha dokumentů přírody není da
Jeko ještě probadána... Nezbylo v nás,
bohužel, ani nejmenší jiskřičky vědomí
o našich předcích. Jen atavistické pudy
našich myslí, rvavé a kruté... usvědčují
nás stále a nezmarně o nízkosti našeho
původu jako hrubého parvenu... A přece
dovedeme se zase povznésti do závratných
výšin duševního rozletu.« Schopnost chá
pání a uvažování dědila se zprvu spící a
pak probuzená, zdokonalující se až po ny
nější stav. Mizivá tečička plasmatu pře
nášela s pokolení na pokolení tuto schop
nost u primitiva nepatrnou, která pomalu

»Jak vysokou bude za nových tisíc —
milion generací? Těm budeme zase my

jen předvěkými, nízkými, barbarskými pymitivy... Jaké to výhledy nesmírné a
nekonečné do budoucnosti vývoje člověka!
Nedeprimuje nás vědomí, že v očích svých

tomků za milionulet budeme surovými
arbary, stojícími na nízkém ještě stupni

stojíme tam, kam doba dospěla a že pokrok
a vývoj všech budoucích pokolení našich

podmíněn jest pokrokem naším vlastujm...c
Tak a podobně poletuje básnická fan

tasie Hofmeistrova. Jak přísné vědecké
výzkumy usvědčují takovou pohádku z na
prostého klamu. pověděli jsme už dříve.
Ale samy denní zkušenosti mocně vykři
kují pravý opak. Nalézá se opravdu člo
věčenstvo ve všestranném vývoji? Vždyť
pozorujeme, že celé miliony lidí trpí ú

kein, že klesají vlastní vínou do stavu
valně zhoršeného. To, co pyšně se nazývá
nyní vzděláním, povznesením, bývá často
jenom jalovou formou, schematem, nápo
vědí vzdělanosti a zušlechtění, Psaní, čtení
a pod. ještě nedokazuje, že by nynější ge
nerace stála duchem výše než lidé zro
zení tisíc let před Kristem. Sama civili
sace neobsahuje v sobě náplň skutečné,
vnitřní, sytící a léčivé kultury. Naopak
národové afričtí a američtí stávali se de
generovanými a nešťastnými právě ten
krát, když přicházely do styků s civilisací
evropských kupčíků. Indiánům přinesli
kupčíci alkohol a přijali od nich zase
tabák. Obojí nyní podlamujezdraví lidstva.
Francouzi se spíjejí kvitem, Číňané a
mnozí civilisovaní běloši se omamují
opiem. Ve Francii se hubí dětské životy
již před narozením a degenerace pokra
čuje tam tak příšerně, až lékaři hlasitě
vyslovují obavy, že bez radikální změny
životosprávy ve dvou stoletích zblbne celý
národ. A což to úžasné muožení vene
rických nemocí — a to právě mezi lidmi,
kteří o následcích provinění velmi dobře
věděli předem! Bylo potřebí k záchraně
uárodů ve středověku tolik policistů na
pronásledování poběhlic jako nyní? A ty
rvavé, rafinované, barbarské útoky v uo
vinách| Ty natropily daleko větších spoust
a neštěstí než přepady zákeřníků v lese.
Nenaříká se také silně na úpadek umě
leckého vkusu právě v době, kdy jednot
livci úpěnlivě prosí, aby duch lidský se
vznášel k slunci? Klasická díla umělecká,
zrozená před stoletím nebo tisiciletím, jsou

míjena, ustupujíce odrhovačkám, fri
volním fraškám, krvákům — ba docela
příšerným zrůdnostem. Vystřídání samo
statného řemeslnictva a ruční práce to
várnami naprosto nepodporuje samostatný
rozvoj a důmysl pracujících mas. Šuro
vosti v zemích civilisovaných množí se
všude; velkolepých objevů jednotlivých
učenců zneužívají davy ke špatnostem a
ke škodě svých bližních. »Divoši« často
zvětřili teprve tehdy, kdy je navštívila
evropská civilisace. Teprve tehdy pocítili
mdlobu a hořké neštěstí, když do díla mi
sionářů se zahryzla rakovina civilisačních
zájinů synů světa tohoto. »Barbarští« ná
rodové se pronásledovali z hospodářské
nouze; nyní však se rozlíceně pronásledují
lidé spojení zájmy hospodářskými i kul
turními často jen pro různost jazyka. Tak
vyhlíží do opravdy ten vývoj od sbarbar
ství« do duhového vidma, takže nejosvi
cenější duchové, nedávajíce se klamati
pozlátkem a cetkami, volají po návratu
skutečného křesťanství; tito tedy 'vidí
zdravý vývoj v návratu do toho prostředí,
které vzniklo již před devatenácti věky.
Generace, které tu budou za desct tisíc
let, nebudou nazývati barbary první kře
sťany, ale naopak pozéry století devate
náctého a nynějšího. A přítomná degene.
race zřejměprotrhává pavučinu pohádky
tvrdící, že lidstvo má svůj původ z živo
čichů nerozumných a že kráčí každým
rokem ve svém vývoji výše. Na obrov
ských územích, kde před dávnými věky
byla kultura vysoce vyspělá, živoří nyní
bez vzpomínek líně ubozí primitivové.

Za válečného ruchu.
Tři léta válečná. Již jest u konce

třetí rok obrovité války, jaké nebylo nikdy.
Dne 28. července 1914 nastal válečný stav
mezi naší říší a Srbskem, pak se přihoto
vily státy jiné. Protivníci naší říše při
vypuknutí boje ani nevěřili, že by středo
státy vydržely obrovské příboje po celé

chtěli tušiti, že právě ke konci tříletí za
znamenají naše armády dalekosáhlý ú
spěch na frontě z šíří 250 km. A přece

na prahučtvrtého válečného roku 4všecku americkou spolupráci nepřátelé
rozrážejí si v nesčetných bojích svá čela
o naše nezdolné bašty. Rakouští národové
jeví nejživější radost nad důmyslnými
1 humánními činy svého vznešeného pa
novníka, který přes osvědčenou osobní



statečnost horlivě pečuje o skončení krva
vého zápolení. Historie vděčně zazname
nává, jaké úlevy poskytl Jeho Veličenstvo
vojsku, jak otcovsky pečuje o zájem drob
ného lidu, jak se stará o vzkříšení života
ústavního. Všecko obyvatelstvo říše jest
svědkem heroické námahy panovníkovy
pro blaho všech. Péči našeho mocnáře a
upřímné lásce jeho ke všem poddaným
národům se podařilo odvrátiti a rozuzliti
celou sít spletitých nesnází, tak že skoná
vá 36. měsíc války jako vítěz mnohoná
sobný. Kéž práh čtvrtého roku válečného
pozlatí červánky toužebně čekaného míru!

Hospodářský význam našeho krá
lovství. Poslanec Rychtera na říšské radě
sdělil, co se všecko z Čech vyveze. Za je
diný rok dodáno 213.000 kusů skotu, z
toho přes 150.000 pro účely vojenské. V
roce 1917 dodávka dobytka měsícod mě
síce se zvyšuje, tak že do konce dubna
dodala Česká -zemědělská společuost pro
vojsko: ua konservy 85274, pro Vídeň
6709, ostatní civ. konsum 27.208, celkem
I19.19r kusů. Dobytek tento dodáván za
průměrnou cenu 2'20 K až 280 K, zatím
co dobytek stejné jakosti v Uhrách jest
placen po 680 K až 7 K. Na měsíc čer
ven předepsáno bylo pro království české
41.000 kusů dobytka pro dodávky k voj
sku. Pro všecky ostatní země říše pře
depsáno na tento měsíc toliko 40.000 ku
sů dobytka.

Za minulý rok dodalo rolnictvo v čes
kých okresich království českého 20.000
vagonů bramborů v ceně 7—9 K za je
den cent. Ale nejnižší cena, zač brambory
dostávaly se konsumentům, byla 16—18
K za cent. Dostávaly se však i za 28 K.
To znamená, že konsumenti musili za
brambory zaplatiti nejméně o 20 milionů
korun více, než obdrželi rolníci. Čeští ze
mědělci, kteří dodali dobré brambory po
7—8 K, dostávali k sadbě nauirzlé nebo
nahnilé brambory a platili je cent po 22
až 28 K.

Za minulou sezonu Ig16—17 dodalo
české zemědělství (jen z českých okresů)
pro aprovisaci vojska a obyvatelstva
43.120 vagonů obilí. Průměrná cena jed.
nobo centu obnášela 31 K. Vůči ceně té
byly ceny mouky nepřirozeně vysoké. —
Potud Rychterova interpelace, která mluví
zřetelňěji než paušální pochluby, výtky a
stesky. Tittovi. stoupenci by se měli za
mysliti, zdali národ tak vysoce v zeměděl.
ství vyspělý jest tu jeu proto, aby se pod
řizoval pcníženě velikášské náladě »Volks
ratu«.

Kdo těží z dobytkářství nejvíce. Z in
terpelace posl. Šamalíka a soudrnhů vy
jímáme: >Pro chovný dobytek jsou stano
veny vyšší směrné ceny. Konpí-li rolník
přísadní tele pro chov, musí zaplatiti (za
60 kg po 330 K) 198 K. Chová-li tento
kus dobytka po dva roky, pak za nyněj
ších poměrů může docíliti přírůstku prů
měrem 240 K. Odvede-li takovou jalovici
Tržebně za nyní obvyklou ceuu K 160
až 2 K, pak obdrží (300 kg po 2 K) 600
K. Z toho 5 proc. srážky 30 K, kolek a
výlohy s dodáním 20 K. Za tele zaplatil
198 K, výdělek za z roky 352 K, čili 176

za 1 rok. Od takové jalovice neměl rol
ník jiného užitku než přírůstekna váze.
Připadá tudíž roluíkovi deuně asi go h
za všecku výživu, ošetření a krmivo. A
tyto beztoho nízké směrné ceuy mají býti
ještě sníženy. Tímto snížením ceu bude
rolnictvu naprosto znemožněn chov do
bytka, neboť rolník s přímou limotnou
„škodou dobytek jatečný kupovati nemůže.«
— Tedy roluík musí tele kupovati kilo
po 330 K, ale prodává jalovici kilo po 2
K. Páni z ústředen, kteří ani nevědí, jak
se kůň zapřáhá, posud si z bídy nezou
fali; mají-li zde šéfové přes 30.000 korun
ročně a jsoulí placeni i jiné funkcioáři
nádherně, někdo to zaplatit musí.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
voškerých obchodech bankovních s uhelných.

*Pedporujte píšikaždé příležitosti svůj vlastní podnik

»

Zprávy místní a z kraje.
K aprovisaci. Jakost a kvantita úrody,

svážené na zdejším okresu právě pod
střechu, jest sama významným vykřiční
kem, kolik lze odtud vyvážeti, nemá'i se
obnoviti citelný nedostatek a nemají-li se
znovu rozjížděti prosebné deputace k získá
ní cizí kukuřice a cizího ovsa. Kdyby se
byly zanedbané a nebo na polovic obděla
né parcely pronajaly chudině-nemusilo 8e
teď tolik stýskati na polní pych. Občan,
který sám si krmil vepře,odporučoval, aby
občané své přebytečné zásoby prodali nebo
rozdali nuzákům. Jeden židovský dodava
tel říkává: oKdo tvrdí, že bude brzy mír,
jest mým nepřítelem.« Taková humanita
ovšem jest špa:nou luštitelkou nouzového
problému.

Uhelná nouze na českém severový
ehodě. V úterý dne 24. t. m. intervenovali
podruhé zástupci Obchodní, živnostenské
a průmyslové ústředny Královéhradecké
a měst českého severovýchodu u správce
mioisterstva veřejných prací. Ministr přijal
deputaci u přítomnosti odborového refe
renta 8 velmi živým a blahovolným úča
stenstvítm. Referát podal staroeta Dr. Ulrich
a V jednotlivostech též oslatní členové
deputace. Jakkoliv dlužno počítati 8 nut
ností jistého obmezení normální spotřeby
mírové (ježto pro domácnosti má býti vy
hraženo na příštích šest měsíců 5 mil. dj),
přece jeu poměry noutvářejí se dle daných
sdělení tak katastrofálně, jak se ve veřej
nosti obavy pronášely a to tím méně, ježto
byla učiněna opatření, aby výroba uhlí
skutečně vzrostla a mimo to chystaným
kontingentováním uhlí a spravedlivým roz
dělením kontingentu při náležité šetroosti
nemusí býti obavy, že by nastaly značné
poruchy. Správce ministerstva referuje ča
sta J, V. císaři a králi, jenž jest o stavu
věci do nejmenších podrovností informován
a jenž vůči ministru vyslovil bezpečné
očekávání, že — lak jako nebude třeba,
aby obyvatelstvo nladovělo — též: bezpečně
očekává, že obyvatelstvo neutrpí v nastá
vající zimě nedostatkem paliva.

Nové brambory prodávány v okolí
Hradce takto: dne 16. t. m. pětilitr za
250 K, dna17. za 240 K, due 18. kilo za
54—60 h. Ženy minulý týden houfně při
jížděly do Plotišť i jinam vlakem a samy
pomáhaly kopat, kde hospodáři nestačil
čas. Ale volný prodej zakázán. Náva) kou
pěchtivých všsk neustal, Ba tento týden
dojížděly vlakem na Hradecko valné zá
stupy nejen od Pardubic, ale docela i
z Prahv. Orgány veřejné bezpečnosti však
přibyvší konsumenty nulí vosměs k ná
vratu s prázdnými tlumeoky. Ostatně i kon
sumentum z Hradce se leckde řeklo: »Ne
prodáme, protože město dává více.« —
Rolnické skladiště v Plotištích (komisionář
ství) má již velikou zásobu bramborů,

poukazuje na to, že ranné brambory snadno
podléhají zkáze; zůstanou-Ji několik dní na
hromadě, opozdí-li se doprava dráhou na
místa určená, zkráízu stane-li se malé
prodlení, vadnou a pak rychle hnijí. Z těch
bramborů, které koupili konsumenti u rol
uíků přímo, neshnil ovšem ani jediný;
ráno byl v brázdě a v poledne již v ů
stech.

Jak se živíme. »Venkov« sděluje dle
»Salzburger Chronik«, že chudší obyvatel
stvo v alpských zemích sbírá klasy, zrní
z nich doma rozmělňuje v kávových mlýn
cích a mouku takto získanou zavařuje. —
Divíme se, že agrární list pohlíží na tako
vou přípravu jako na zvláštnost a že po
jmenování té mouky klade do uvozovek.
Taková alpská mouka jest přece velmi
dobrá s výživnější než nulka, jak sami
odborníci dokazují. Ale měla by viděti
alpská cbudina tu mouku, jaká se přiděluje
k uválení ohleba pekařům hradeckým!
Těžko vyzkoumat, z čeho všeho je smí
šena. Podle toho chléb vyhlíží. A ty mlýn
ky? U nás — na zlatém pruhu — ovesné
vločky (kilo po 88 h) se drtí v kávových
mlýncích také; pakse dělají placky. Aspoň
ženy vědí, co jedí. Jen kdyby toho ovsa

“

bylo dostatek! A v Alpách jistě melou
zrní příhodnější.
Z přídělu mouky ze dne 24 července
t. r. prodávati se bude na 1 lístek ohle
bový celý boochník chleba těžký 1-26 kg.
Na 1 lístek moučný 20 dkg kukuřičné
krupice. Cena 1 kg kukuřičné krupice
jest 78 h.

Dary pohořelým ve Chvojně. (Pokra
čování! Dálo zaslali tito šlechetní p. t..
dobrodinoi: farní administrátor Bob.. Dit
trich v Třebosielch 10 K, rolník J. Kubizňák
ve Chvojně 3 K, Fr. Nováková z Chvojna
10 K, rolník J. Šejbl z Poběřovic 20 K,
arciděkanský úřad v Chrudimi 10 K, ko
stolní sbírka ve Vosicích 20 K, farář v. v.
Fr. Pospíšil ve Vilímově 5 K, učitelka Vikt.
Sedláčková v Turnově 2 K, farní úřad ve
Ždánicích (kostelní sbírka), 26 K, děkanský
úřad v Pardubicích 9 K 63h, farní úřad
v Kunělicích 40 h, Fr. Uhlířová ze Chvo
jence 10 K, P. Raymuad Fišer 0. S. B.
v Broumově 10 K, obeo Ploh u Ždánio
40 K, farář V. Pokorný v Bošíně 4 K,
chalupnice ze Chvojenoe: Fr. Vápeníková.
10 K, Ter. Mandysová 20 K, Blaž. Zema
nová 2 K, Marie Šulcová 2 K, chalupník.
V. Brandejs z Chvojence 10 K, kostelní.
sbírka v Holicích 60 K, zámecký kaplan
v Dymokurech J. Filip 3 K, patronátní..

20 K, farář Al. Kalina v Kolči 2 K, Ludv.
Strouhal v Blovicích 20 K, P. Fr. Vacek,
peneista v Č. Budějovicích 8 K, býv, občan.
chvojnovský Fr. Půlpán 10 K, A. T. v Ji
číně 10 K, pekař v Holicích J. Páral 50 K,
rolník A. Blatto v Ostřetíně 6 K. — Ko
stelní sbírky: v lázních Bohdanči 43 K,
v Kuněticích 26 K (40 K a 25 K, dohro
mady 65 K), v N. Hradci 44 K, ve Dřítči
100 K a od obce Hrobice 45 K 9 h (cel
kem 145 K 90 h), v Týništi n. Orl. 82 K
25 h, v Třebechovicích 62 K, v Dašicích
v chrámu Hostovickém 50K 59 h (celkem
Dašice 111 K 33 h) v Ostřetíně 84 K,
v Moravanech 33 K, v Přelouči 40 K.
v Bělé u Přelouče 35 K. v Sezemicích
66 K 26 h, k tomu pí. Marie Vinařová
10 K a pí. Anna Štrossová z Chotče 8 K,
celkem 84 K 26 h. Vinceno Rameš, farář
v Radimi u Jičína 33 K 80 h, Anna Ko
pecká, soukromnice v Lubné u Sebranic
20 K. občanská záložna v Dašicích 100 K,
farní úřad v Záboří n. L. od s! Zikovy
z Jičína 10 K a od nejmenovaného ze Zá
boře 2 K, Fr. Macha, officiant okr. hejtm.
v Kutné Hoře 6 K, Božena Kulhánková
z Plmně-Šipka 20 K, Ant. Centner, rolník
z Chvojence 5 K, Marie Matějková z Chvo
jence 20 K, Anna Shánělová, domkářka.
2 Chvojence 2 K7Vladimir Eliáš, studující
z Chvojna za křestní list 2 K, pí. Vosáhlová,.
roluiee z Ostřelína 10 K, Joz. Donát; řídící
učitel ve Chvojenci 5 K, Adolf Morávek,

lesní správce v Albrechticích n. Orl. 20 K,
Alois Štěpina. c, k. profesor v Poličce 2 K,
Herman Hirsch, továrník v Holicích 100 K,
Frant. Orel. řídicí učitel v. v. v Rovni 1 K
80 h. — Všem šlechetným dobrodincům:
vzdává jménem pohořelých upřímné »Za
plať Bůh'« farní úřad ve Chvojně, který
přijímá 1 další příspěvky.

Zpráva o dobytí Tarnopole uvítána
v našem městě vyvěšením praporů.

Slavnost porciunkule v seminářském,
kostele sv. Jana Nepomuckého v Hradci
Králové koná se lelos tímto pořadem: Ve
středu dne 1. srpna bude v $ hod. kázání,
p něm litanie s požehnáním. načež slyšána.
bude av. zpověď. Ve čtvrték dne 2. srpna
budou slouženy mšesv. v 6,7,av8 hed.;
při mši sv. v 8 hod. slavné obnovení pro
fese členů třetího řádu av. Františka. V 9
hodin bude kázání a po něm zpívaná mše
av. Odpoledne ve 3 hod. bude závěrečné
kázání a po něm ltanie s požehná a
ohvalozpěvom ambrosiánským »ě ;
laudamusa,

Spolek paní a dívek »Anežka« v Hrad
ci Králové vzdává jménem všech účastní
pouti v neděli dne 22. července do Malých
Svatoňovio konané uolivé díky vadp. ka
novníkovi Dru. Fr. Reylovi za všechnu
jeho obětavost a námahu 8 tím spojenou,
vldp. řediteli K. Kepplovi za dojemnou,



rásnoú promluvu, která zajisté Všechny
Ačastaíky v lásce k Bohu a Panně Marii
znovu povzbudila. Náš uetivý dík platí též
ostatním vidpp. duchovním za všechnu je
-jich ochotu a vldp. učiteli Rojkovi v Ma
lých Svatoňovicích za řízení krásné hudby

-chrámové.
Sdružení českoslovamškého úřední

-otva ústavů peněžních, odbor v Hradci
Králové konal due 23. července v Besedě

„mimořádnouvalnou hromadu. Po vývodech
referenta ústředí p. L. Hofmanna zvoleni
byli pp.: předsedou J. Hudský, pokladníkem

„J. Zuman, členy výboru pp.: P. Holubec,
V. Libánský, V. Salava, K. Souček, K. Ští

-cha, V. Vojtěch a sl. Jar. Vosmeková, re
visory pp.: Fr. Hanzlovský a K. Janda.
Odbor téměř po tříleté nečinnosti, zaviněné
válečnými poměry, opět oživuje a bere si
za úkol starati se o úpravu vynějších trud
ných poměrů peněžního úřednictva v od
boru organisovaného. .

Operní večer. (Klicperovo divadlo, so
bota 21. července.) Vedle u nás známého
mistra bařytona E. Buriana vystoupila slč.
P. Vachková, po slč. Slechtové první so
listka opery Národního divadla. Pro ty,
kdo neznají slečnu z pražské scény, bylo

„velini příjemným požitkem. slyčeti jeji
krásný, plný a zuamerttě skolený soprán
rněkké a barvité modulace. Vřelost a umění
jejíto zpěvu vynikly nejvíce v arii Rusalky
(Dvořák), v modlitbě z opery Tosca (Pac
cini) a v parliích Sn:etanových oper Hu
bičky (Ukolébavky), Dalibora (irie Milady)
a Prodané (Ten iásky sen), Také přednes
Slováckých písní (Novotný) nepostrádal po
chopení a citového prolnutí, jež vedlo až
k ukvapeným témpům (Pridi Janík). —
Mistr Burian byl tentokrát výborně dispo
nován a dal rozezvučeti svému kovovému
hlasa v plné sílo ve zpěvu Přemysla (Li
buše a Fibiche:va Sárka). zrovna jako zjemnil
jej v mistrném dynamickém odstinění
v parlifob z Tannháusera (Wolframův zpěv)
a Oněgina. |'ísně zapěné ke kouci programu
byly nám zvámy z Jeho pohostinského vy
stoupení v Komediantech ze saisony Vý
chodočes. divadla. — Duprovod p. Jeremiáše,
jenž zastupoval alč. Žižlavskou, byl až na
nepatrné výjimky, způsobené jistě náhlým
zaskočením, přesný a jevil veliký talent
mladého a nsdějného komponisty. — Oba
pěvci, jhnž dostalo se před vyprodaným
domem po každém čísle vpětovaného,
bouřlivého potlesku, vedli vi při některých
číslech na koncertním podiu velmi po -Jo
mácku..Nernění to sice nijsk na kvalitě
výkonu, ale působí jistě dojmem jakéhosi
podeeňování publika, když používají tací
umělci partů s potrhanými deskami, aneb
když se nahlíží při některém čísle dopro
vázejícímu přes rameno do not. Příčinou
tohoto nedopatření bylo snad zapomenutí
příslušného solového partu při kvapné
přípravě k cestě a proto nechceme v tom
spatřovati úmysl. C.

Věznice e. k. okres. soudu v Hradci
Králové neměla žádných vězňů od 21. čer
vence t. r. od Ó hod. 15 miu. ráno do 24,
"července do 11 hod. 15 min. dopoledne.

Z obec.zastavárny královéhradecké.
Za příčinou čištění místností zastaváren

-ských Be v pondělí, v úterý a ve středu
dne 30. a 3l. července a 1. srpna t. r.

"vůbeo neúřaduje.

Spořitelna,Záložna a Okresní jednota
živnostenských společenstev v Pardu
"bicích pořádají v neděli dne 29. července
t. r. © 10. hod. dopol. v hotelu »Veselkac
v Pardubicích informativní schůzi o živno

"stenském pomocném úvěru poválečném.
Na sobůzi té promluví pan JUDr. Felix

Miner, tajemník jednoty záložen v Praze.
„Doporučuje se povolavým kruhům účast.

Pardubice. Siružené katolické spolky
uspořádaly -minulou neděli v zahradních
místnosteeh Bubenče koncert na oslavu
prvního roku pmování Jeho Veličenstva
císaře a krále Karla L, který v kratičké
době podal tolík důkazů vznešených pa
novnických ceností a zviáštní péče o blaho
národů svěřených. Účast všech vrstev par

-dubických byla skvělá, úspěch velmí zda
| . .

řilý. Čistý výnos 1106 K 80 h věnován
fondu pro vdovy a sirotky padlých vojínů.

Hoděšovice u Sezemie. Dne 31. květ
na brdinnou smrtí skonal na italském bo
jišti šlechetný náš organieátor Ant. Bern
kraut. Ačkoli byl tento muž pouze země
dělským dělníkem, věru vynikal vzácnou
bystrostí a uvědoměním. Vzdělával se hor
livě, pokud boj o existenci dovoloval a
mnoho pro naší stranu vykonal obětavou
agitací i rozšiřováním tisku. Buh budiž
šlechetné duši štědrým odplatitelem!

Holohlavy. Oslava šedesátin vadp. kon
sist. rady a vikáře J. F. Seidla vyzněla

bilantových dostavilo se na děkRnatví v sa
lonním úboru přes 40 zpěváků a zpěvaček
2 Černožice, Holohlav u Smiřic, aby před
nesli slavnostní kantátu a sbory milému
oslavenci. Za precisní provedení a přednes
jich děkovati dlužno obělavosti ctp. theologa
Joa. Vachka, jehož taktovka dovedla i ten
tokrále do zpěvu vložíti všecky vzněty
autorů. Jménem zpěváckého eboru před
nesl promyšlené blahopřání p. Jos. Kupka
% Černožic, odevzdiv jubilantu slavnostní
sbor v ozdobných deskách s dedikací Za
dámský sbor podala sl. Emma Vyhnalová
z Černožic kytici bílých růží se stuhou.
Zu sestry III. řádu blahopřala sl. Bož. An
drejsková z Holoblav a jako důkaz úcty
k tilérnu řediteli podala rovněž kytici.
Téhož večera došel od Jeho Excel. nejdp.
biskupa z Karlových Varů významný bla
hopřejný projev 8 připojením, že oslavenec
jmenováu konsistorním radou, Místní kaplan
dp. J. L. Petrášek autograf radostně před
čítal a celý sbor nadšená provolal Jeho
Excelenci, svému arcipastýři, třikráte sjávu.
Mezi jednotlivými sbory promluvil ku pří
tomným vsdp. jubilant a za netušené pře
kvapení srdečně děkoval. Upřímná zábava,
jež ve nato rozproudila, byla zakončením
předvečera slavnosti vlastní. — Dne 22.
L.m. v neděli ráno shromáždili se přečetní
hodnostáři, katolická jednota s praporem,
na 60 družiček, školní mládež s pp. učiteli
kol děkanství, aby doprovázeli jubilanta do
chrámu Půně. Za slavnostního zvuku var
han (sl. K. Nováková! vcházeli jsme k ol
táři; slavnostní sbor jménem velikých zá
stupů upřímných katolíků, tu přítomných,
tlumočil vnitřní city vděků, k nimž při
pojila se i sl, Frant, Horáková ze Smiřic,
uby jménem katol. jedvoty dala na jevo
radost z dnešisího due. Vzpomněla příchodu
vedp. jubilanla o osady Holohlavské před
pěti lety. Provila, že ujal se řízení nesmr
telných Juší kněz horlivosti apoštolské,
rádce dobrý, pomoouik vlivný, vůdce obě
tavý. To budí upřímné a nelíčené city díků
ve význoumnnýden 60, narozenin. Za tento
hluboce procitěný projev děkuje slč. družici
vsdp. jubilaní z hloubi duše, načež ujímá
se siova dp. J. L. Petrásek s kazatelny.
Oceňuje zásluhy oslavence, vzpomíná jeho
vždy hozlivé činnosti učitelské, kněžské a
pastýřské, klerou jevil od svého vysvěcení
až do sšedesátky« a přeje mu jiéuem
celé osa'y, aby dobrotivý Bůh jej ještě
dlouhá léla zachoval, sílil svou milostí,
aby ku prospěchu církve i vlasti pracovati
mobl a v plné spokojenosti se dočkal ju
bilea druhého. Všecko bylo velice mile
dojato, když přečteno blahopřání Jeho Ex
celence. Též velmi potěšilo, že na památku
šedesátin darovala kostelu seslra jubilan
tova, odborná spisovatelka sl. A. B. Seid
lová, krásnou sošku milostného Pražského
Jezulátka, která byla přede mší sv.p::svě
cena. Po slavnostním sboru přednesla ještě
blahopřání žákyně M.Jakoubková z Čásla
vek jméne dítek. V závěr pak za celou
koláturu promluvila vděčně sl. Růžena Vy.
hnásková z, Černožice, Prosila, aby tuto
dnešní slavnost, konanou v truchlivé době
válečné. přijaljako skrovný dárek váččných
erdef, uložil ji mezi drahé své vzpomíuky
a nu pamásku svých narozenin posvětil
nové věžní hodiny, dar osadníků. Vadp.
kousistorní rada překvapen tolikerými pro
jevy opětně promlouvá ke všem družičkám,
děkuje za darované kylice, děkuje všem

ství a projevy lásky. Po svěcení sloužil

jubilant mši sv., která slavným chvalo
zpěvem sv. Ambrože skončena. Zástupci
úřadů, korporací i jednotlivci odebrali we
potom na děkanství, aby oslavenci k jubi
leu i význa anému biskupskému vyzname
nání srdečně blahopřáli. Telegrafických i
písemných blahopřání došlo daleko přes
sto.

Vysoký Ujezd. Padesáte let kněžství:
Ach 00 tu různých starostí a prací, co vy
plněných i zklamaných nadějí, oo radosti
1 žalosti za těch 50 let pastýřského půso
bení! Kdo sečte ty milosti, to množství
posily Boží za 50 lot kněžství! — »Položil
jsi inne, Pane, za světlo lidem, abých jim
byl k spasení až do konce!lu — Takové
myšlenky tanuly asi na mysli velezaslou
žilému vdp. os. děkánoví a duchovnímu
správci na Vys. Újezdě (nyní na odpoč.)
Janu Štípkovi, když dne 25. července o 8.
hod. ranní za hlaholu zvonů, doprovázen
svým synovcem dp. V.Řeháčkem, kaplanem
v Chlumci n. C., ubíral se do farního ko
stela. Místní farář V. Bartoš ořivítal jubi
lanla a uvedl jej k vyzdobenému oltáři.
Po případné promluvě p faráře obětoval
p. děkan za hojné účasti osadníků svoji
jubilejní oběť. Pů slavném dikučinéní a po
udčieném jubilejním požehnání licháa
spolu dojemná Into oslava ukončena. — Nc
jiného nemáme než ještě to vroucí blaho
přání: "Na mnohá. na mnohá. ještě léta
nechť ve zdraví žije mezi nami náš milo

vaný pan farář. děkan Štípek!e

Úvěrní družstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum,přijímů záznamy

na nové výhodné losy Rakonského Cerv.
kříže a opatří i jiné cenné papíry,

Různézprávy.
Společná schůze našich poslanců

8 členy výkonného výboru spojené strany
katolíků v Čechách svolána byla na středu
25. července večer do Prahy do paláce
U zlatého klasu ve Spálené ulici. bo refe
rátech dra, Hrubana a Srámka v živé de

batě zreadiil se plný souhlas s postupem
kaiolických českých poslanců. Zdůrazněna
poviunost našineu pracovali ve prospéch
míru.

Výkonný výborkřesť.-sociální strany
českoslovanské konal v neděli v Brně
svou schůzi za předsednictví posl. Šrámka.
Předseda podal obšírný obraz politické
situace za války a především za posledních
dnů. Po debatě přijata byla resoluge, ve
které se vyslovuje souhlas 8 postupem
strany v olazov národcí a říšské politické
politiky za války a ukládá se zástupcům
strany v Českém svazu a Národním vý
boru, aby pracovali o to, aby Český svaz
súčastnil se positivně na revisi ústavy
mocnářství a na brzkém provedení nové
ústavy; výkonný výbor vyslovil největší
uspokojení nad mírovými snahami záslupoů
strany, ua účastí jejích předáků na kon
fereuci v Curychu a nad mírovými dotazy
va říšské radé a uložil jim, aby stále a
všude zdůraznili touhu po míru, která vo
všech srslvách národa se stále více pro
jevuje; konečně výkonný výbor pojednal
o potřebách organisačních a uložil před
sedniotvu, aby v říjnu svolalo organisační
sjezd strany.

Páperky.
Jak falešné obchody se provozovaly

s heslem individualismul Čím vzletněji
kdo ohlašoval, že se chce vyvíjeti zcela
svérázně, tím úzkostlivějším papouškem
se stával. Mladíci obírali si rádi za vzory
hrdé pozéry a úzkostlivě se kontrolovali,
zdali netoliko fráze, ale i gesta rukou do
vedou při rozhovoru dobře napodobovati.
V době, kdy se o iudividualismu innoho
nemluvilo, vzrůstaly charakteristické typy
v každé vesnici. Občan poctivý, jehož
sráce bylo s Desaterem ve shodě, «nemu
sil totiž přemýšleti, jak vymlouvati své
přečiny. jakým naučeným způsobem za
stírati své nedustatky. Nebylo u něho sla«



| emamu — a tedy ani pozérství. Proto

podrý steročech„předetavoval se každémubez č tak,j
lešelo mu na formě vyjadřování. Odtud
ty krátké, úsečné věty bez zbytečných
přízdob, odtud nedostatek pichlavé ironie.
Zkrátka typy se vyvíjelyvlastním způso
bem a podávaly spisovatelům uepřeber
nou látku k zpracování. Moderní mladí
vindividualisté« v témž městě podobají se
sobě jako vejce vejci. Zevnější etiketu

přilne společnou a jímá je strach, abyvybočením z pravidel a neprozřetelným
přiznáním neodkryli veliké duševní me
zery.

*

"Tím právě konservativní strany chá
traly, že nastrÉovaly krásné slovo »auto
rita« tam, kde páchl marasmus a tak au
toritu znehodnocovaly. Pečlivě ostříhati a
podporovati autoritu není pouze povinno
stí podřízených. Právě nadzřírení, kteří
tuto nádhernou korunu nosí, mají dbáti
co nejvíce o zachování jejího přirozeného
lesku, aby tato zář mluvila sama více než
otcovské domluvy a výzvy. Autorita ne
má sloužiti za přikrývkusobeckých snah;
širé davy musejí se přesvědčovati, že jest
opravdu ochrannou střechou práva obec
ného. Když na př. před 30 lety někteří
konservativní poslanci s lidem se málo
stýkali a mladším, ohnivějším pracovní
kům dávali na jevo své pohrdání, odvra
cela se od nich přízeň lidu. Když tito
povýšenci — třebaže hlavní jejich zásady
byly zdravé — docela mechtěli mladším
občanům poskytnouti příležitost k pro
spěšné práci širšího stylu, znehodnocovali
svoji autoritu na vělikou škodu národa
sami. Čím kdo výše, tím těžší povinno
sti, tím větší zodpovědnost; proto také je
tu potřebí tím více opatrnosti. Autorita
ukládá vyšším daleko větší sebezápor než
prostým a podřízeným a naprosto není
reservní zásobárnou pro ustavičné pro
spěchy jednotlivců. Tak zní naučení z
minulého století pro dobu přítomnou.

“

Až se všecky naše strany porovnajív politice, v otázkách kulturních a ho
spodářských, pak si vymyslí celý roj »a
kutních otázek« jiných. Začnou hádky,
je-li Libuše osobností jen mythickou, zač

- nou se rozpřádati dlouhé články, zdali
jest láska nádhernou ctností či duchovní
chorobou, vznikne svár, přibýváli čiubý
vá-li sněhu na severní točně. Nastanou
horečné debaty, je-li Saturn obydlen. Kaž
dý odchylný názor získá pro svůj pro
spěch obrovské davy, utvoří se strany
znovu. A jako nyní se uvažuje velice
vážně o nejdůležitějších problémech ná
rodního bytí, zrovna tak horlivě se bude
debatovati o podružných maličkostech.
Zájmy osobní budou se dále odívati po
svátnými hávy vznešených ide.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádle. praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější cany až o 20%,

než všude jinde.
Jnbil. 100let. trvání a 40iet. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

- JénáceY, Neškudla syn
(protekolovaná firma) ©

v dablonném mad Orlicí (r Čechách)
JÍ (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)|

doporučuje P. T. veled. duchovenstvusvůj osvědčenýa často vyznamenaný|

|. výrobní závod |

| všech kostelních paramentů,spolk.praporůakovovéhonátiní
| Cenníky, vzorky i roucha hotová na |

ukázku se na požádání franko zašlou. ||

jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského
urau. Celé zaopátření a plat. Přihlášky přijímá

K. V. Skuherský, ec Králové,

Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovia dodává ohrámová okna. V kaš
, dém slohu a provedení, od nejjednoduššího

vzoru do nejbehatií sklomalby figurální,
botovípravou v mosalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrasy, ná
hrobky atd. s nejširším saručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.—

©000000000000000
Veledůstojnému duchovenstvu

a slavným patronátním úřadům
devolaje si deporučiti

veškeré kostelní nádeby a
náčiní a to: monstrance,
kalichy, oibáře, nádobky,

paténky, líikály, svícny,py, inice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré ptedměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a setříbří nebo
proti doplatku sa nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukásku franko bez

návaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako:
řetězů, madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd.
Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré slato, střibro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny :

JAN STANĚK,
pasíř a oiseleur

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný analeo o. k. zemského trestního soudu.

<

PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JOSEF VENO,k
X A odborný závod

8 „dabloné nad Orlicí.P v
V Praze prodej u firmy Marie Fejfa h

Rarlova dl Bea

Nojlovnější a nejbezpečnějšípojištěníprepřípadúmřtí
a věnadítkám

poskytuje Jubilejní, nek enok dobročinný šivnostemský spolek

„Charitas““
v Hradci Král.

jenž, salošen jea.r. 1908 na zásadě křesťanské své
pomoci,za dobu svého trvání vyplatil pa podporách
již na IG0©00©kerum, siskav 676 členů. Jak
děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným pod
pora v době nejtrudnější jaho pravé dobrodiní.

Spolek přijímá maaže 1 šeny od 84 de 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší

| 3 K, zápisné jednou pro vědyjest: do BOlet £K,do 40 let 4 K, do 43 let 10 K. Každý člen se za
vasuje,že oplatí při úmrtí spolučlena £ K.
ješ se vyplatí bez průtahu buď zákonitým příbue
ným aneb účelu a osobám, jež si člen písemným
prohlášením výbor za svého života označil. Bé
kařská prohlídka zdarma.

Při spelku trvá od r. 1911 odber =
tuje té pel : , , jenš pesky

WWvěno Un
nedospělým v demjejích sňatku, případně

(7 dem dospělostů Jejteb, aneb také při
ant těch, kteří je odboru věmnéhe při

Kušdý pojištěnec u věnmého edberu ebdrší
tolik korun, kotik esob v debě nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásitiaš do atáří 18 let a dívky
do 16 let. Přihlášení mohou býti kýrokoliv, jen
kdyš týž jest tělesně zdráv a nepřekročil 56. rok
věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky stejné,

ovněě příspěvek o 8:3 Sun“ uminénýchp ech povinn ory. — iv ktu,
jejď na pobědánízdarma zasíláme

Adresa sní:

Spolek „Eharitas“ vHradci Kral.
Dr.František Reyl, Václav Jenšovský.

předseda. jednatel...

Jan Horák,
-soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílánapožádánívždydle roční
salsony kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i oizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluze mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
na zkoušku.

Velejemnélátky na teláry.

-+ : : |



Předplatné:

Mirovýprojev
„Jednoty katolických duchovních

dlecéze brněnské“
Vědom si vznešené povinnosti hlasatele

míru a lásky, neustával otec křesťanstva
Benedikt XV. voláti, napomínsti a prosit
válčící národy, aby odložíce hněv vbetn
tak záhubný. nastoupily cestu k míru.
Hlas jeho zněl, kdy všichni ještě zaražení
a drceni tíhou nových poměrů, neodvažo
vali se nebo nesměli se odvážiti pronésti
slova pokoje. Hlas jeho byl hlasem vo
lajícího na poušti. Neměl toužebného vý
sledku. Ale budil blubokou ozvěnu a vlé
val balsám do srdcí trpících, křísi živé
a vroucí přání, aby krvavý konflikt byl
urovnán co nejrychleji. Vojíni útrapami
pochodů znaveni, krvácející z mnohých
rau, matky a manželky hořkými slzami
plačící synů svých a manželů, siroty mar
ně se ohlížející otci svéma živiteli,
obyvatelé prchající z bořicích měst a bor
tících se domů, — ti všichni pili zvuk
jeho slov žíznivě celým svým srdcem.

Nad rozbouřeným mořem světovým,
vzďutým vinami nenávistí nepochopitelné
a bezpředmětné,bifovaným vichrem národ
ní pýchy a sobeckých aspirací, jediná čněla
výspa skály Petrovy jako. vykřičník ná
rodům, jako dlaň vztažená k nebi. Zatím
co svět sténal v okovech vátky,hlas He
nedikta XV. připravoval cestu k míru.

V jeho intencích sešli se zástupcové
katol. parlamentárníků v Curichu, aby se
poradili a domluvili o prostředcích vedou
cích k míru.

Sotva nastoupil na trůu Jeho Veličen
stvo cisař a krá) náš Karel, první z pa
novníků a vůdců národů pronesl nejen
přání po obnovení pokoje, alei slib: „Chci
činiti vše, aby hrůzy a oběti války byly
co nejdříve zažehnány, aby těžce pohře
šovaná požehuání míru byla mým náro
dům opět získána«. A hued také šiechet
ně nabídl protivníkům ruku k smíření.
Lidu vrátil ústavou zaručená práva a 0
tevřel zavřené síně pariamentu.

$ radostí uvítali jsme hued z prvních
schůzí říšské rady zprávu o mírových pro
jevech poslanců: Dasztnskélo za stranu
„sociál. demokratickou, lira. Stojana za
kněžské parlamentní sdružení a Dra. Hru
bana za katolickou stranu národní. Jsme
vděční kněžskému sdružení poslanců, že
se postavili v upřímné vůli po bok sna
hám sv. Otce z Jeho Veličenstva a vy

DEP. ADRESSA: 4LBIBANKA

jádtili před celou říší vroucí přání všeho
kněžstva po želaném míru.

adime se s hrdostí ke své hlavě a
a svému otci Benediktu XV, netoužíce
po ničem jiném, než cele své služby v u
přímné součinnosti se všemi lidmi dobré
vůle věnovati obuovení míru a pokoje.

Jak bolestně nás dojalo, že mírového
projevu kněžského sdružení jako zástupců
katol. náboženství, jež jest po výtce ná
boženstvím míru a pokoje, vedle dvou
stran neujala sc skupina žádná, tak vě
douce, že všichni jsou ochotní přičiniti se
o obnovení míru bez rozdílu stran a ná
zorů, jen po tom toužíme, aby nebylo vy
hledáváno co strany a lidi kdysi rozdvo
jovalo a nepřátelilo,ale aby zdůrazňováuo
bylo vše, co všechny k sobě pojí a poutá
vá a tak válečný požár nedůvěry a záští
uhašen byl rosou vědomí vzájemné pospo
litosti jedněch tužeb, jedněch snali.

Tak jako na nespravedlivém míru ne
lze budovati trvalého pokoje, tak nelze

ani na předpojatostech a nedůvěře stavětislavnou budoucnost národů. Nespraved
livý mír budí jen v utlačených.a zdepta
ných paičivou touhu, svrhnouti nedobro
volné jho ponížení a živí touhu odvety,
— doutuajicí jiskru nových válek — od
pokolení do pokolení. Tak i vzájemná
nedůvěra a neláska je příčinou rozvratu
rodin i národů. Jako nebávist a sobeckost
zplodiia válku, tak jen láska a vzájemná
ochota dovede ji odstranit Čeho ale má
býti dosáhnuto ve světě celém, to napřed
uskutečuiti se musí v lůně jednotlivých
národů z států.

Pozdravujeme proto mírumilovné sna
hy sv. Otce Benedikta XV., Jeho Veličeu
stva císaře a krále Karla, pozdravujeme
mírumilovné snahy všech bez rozdílu, při
pojujeme se k mírovým projevům v par
lamentě nedávuo proneseným a žádáme
získati jen možnosti s katolíky celého svě
ta pod vůdcovstvím Benedikta XV. se
svými biskupy pracovati všemi poctivými
prostředky k rychlému ukončení hrozného
zápasu národů a hledati takové prostřed
ky a podporovati takové instituce, které
by válku, krvavou skvrnu na bílém rou
chu národů křesťauských, odstranily na
vždy, pamětlivi jsouce slov Spasitelových:
vVšichni bratři jste« a »jeden jest zajisté
Otec váš, jenž jest v nebesích«.

Kéž všichni katolíci celého světa spo
lečně všemi poctivými prostředky ve všech
zemích a ve všech národech vší silou při
činí se vrátiti světu ztracený mír. Spojené

|

|

snaze všech požehná Bůh, neboť pak spl.
něn bude záměr boží, tak patrný z udá
ostí posledních let, smířili všechno, CP
bylo rozvaděno.

Těmito důvody vedena »Jednota katol.
duchovních diecése brněnské«, usnesla se
na uávrh předsednictva ze duc IO Čer
veuce 1917 ve svém výborovétm sezení dile
19. července 1917 na sklonku třetího roku
nynější světové války na tomto projevu:

»Kněžstvo, jsouc pamětlivo svého po
slání jako služebnictvo Kunížete pokoje,
připojuje se k ideálním mírovým snahám
papeže Beuedikta XV., jakož i císaře a
krále Karla I., a vítá mírový projev par
lamentárního sdružení kněžského s vrou
cím přáním a modlitbou, aby šlechetné
snahy mírové korunovány byly v brzku
zdarem.

Kněžstvo jseuc pamětlivo dále svého
nejužšího spojení se svým lidem, z něhož
vyšlo, jemuž slouží a pro nějž žije, pro
hlašuje, že v nynější dějinné chvíli, kdy
dopouští Teu, jenž světy tvoří, aby také
lidé a národové se přetvořovali, stojí v
jednom šiku se svým národem tak, jako
tomu vždy bylo po příkladu svých dáv
ných vzorů, a že snažení svého. národa
slovem i skutkem se súčastní.«

Za výbor »Jednoty katol. duchovních
diecése brněnské« dne Io. července 1917.

Ladisl. Zavadil, v. r.
předseda.

Průběh války.
Roské bojiště. Rusové ustupují dále.

Vojenská skupina geoerála BóiimErmolli
ho překročila již východní hranici halič
skou na řece Zbruči v šiři 50 k:n od Hu
sialyuu na jih až pod město Sk.lu. Mezi
Duěstrem a Pruůtem překročena čára Ve
renczauka--Sniatyu. Divise postupující od
Kut doslihly nejhořejšího toku Seretu (ru
munského!. Voje arcivévody Josefa pře
kročily čáru Šipot (na Seretuj — Fundul
Moldovy —Jakobeny. Spojenci soustřeďují
nyní útok na Černovoce.

Na západě po ne-:.yčejně dlouhé dě
lostřelecké přípravě začala 30. července i
pro pěchotu dlvuho učekávaná bitva ve
Flandrech anglickými útuky ud Ysery až
k Lysu. Angličané doufají, že jejich něko
likrát větší zásoba střeliva a přesila muž
stva vynuní si rozhodnutí, -—-Něm. zprá.
va ze dne L. srpna přiznává, že Augliča
né, vydatně podporování Francouzi, vrhli

X



——

Telefon č. 111.

do boje ohromné spousty nejen pěchoty
a množství obrněných automobilů, uýbrž
i svazy jízdy — a že získali území.

O míru..Na konferenci pařížské, kon
cem července konané, spojené mocnosti
rozhodly se eložiti zbraň teprve tehdy, až
prý bude. dosaženo cíle, znemožniti totiž
opakování zločineckého úloku, jakým byl
útok, za nějž nese prý zodpovědnost im
perialismus ústředních mocností. — Na
proti zprávám některých francouzských
časopisů, které vzbuzují v obecenstvu na
ději v možnost zvláštního míru s Rakou

nistr hr. Czernin k zástupcům rakousko
uherských časopisů, posuzuje také řeč an
glického ministerského předsedy Lloyd
George, — že mezi Vídní a Berlínem jest
úplná shoda a že se nesvolí k míru, který
by nebyl pro oba státy šťastný. — Ruská
vláda upouští od svolání konference stran
revise válečných cílů, poněvadž 8e poznalo,
že by veřejné mínění za nynějších pomě
rů takové svolání mohlo nesprávně vyklá
dati.

Politický přehled.
Po pražských poradách. České stra

ny nebyly dosud jednotny v názoru o
tom, má-li býti ústavní výbor — jejž si
vláda přeje za účelem opravy nynější ú
stavy — obeslán českými poslanci, a u
snesly se hlavně vlivem klubu poslanců

rozhodnuto v poradách Českého svazu v
Praze společně s národním výborem. Tyto
porady konaly se v Praze 24. a 25. čer
vence. Rozhodnutí o obeslání čí neobeslá

FEUILLETON.
Lučavka královská.,

(Deset obrázkův.)

A.V. Chodovický.

Ironie jest lučavkou královskou. Žehá
i nejkrásnější pocity lásky, jako lučavka
královská (agua regis) rozpouští i neju
šlechtilejší kov — zlato. Rozdíl jest tu
však přece. Při lučavce odehrává se chlad
ná analysa, rozklad; ironie však pálí, aby
přivodila ozdravění. A to jest,co nás sní
smiřuje.

I Bílý prapor.
Jest štědrý den. Ráno byl malý mra

zík, když však později slunko trochu za
svitlo, počalo zmrzlé blátičko na náměs
tíčku poněkud na povrchu opět měknouti.
Náměstíčko je prázdné. U mydláře Na
vrátila roztroušeno na chodníku trochu
jehličí, důkaz to, že i letos jako každo
ročně prodávaly se tu vánoční stromečky.
Letos však obeslán byl tento trh daleko
méně vydatně, neboť hlavní dodavatel
Herzán, zvaný »od dolejší pumpy*, letos
se nedostavil; prostě nemohl, byl od vče
rejšího večera zavřen v obecní šatlavě.

ní ústavního výboru bylo opět odloženo,
až Český svaz a Národní výbor poradí se
o provedení zásad, obsažených ve stálo
právním prohlášení Českého svazu na radě
říšské z 30. května t. r. Z toho samo
zřejmá nejednotnost českého vedení v na
zírání na úkoly české paolitiky. Proto také
radost mezi Němci, že Čechové svou ne
svorností nejvíce jim pomohou. Bolestno
však je zároveň, že Českým svazem k
pražským poradám za slovinský národ po
zvaní poslanci dr. Krek a dr. Korošec z
Prahy roztrpčení ujeli. Agrární »Večer« o
tiskl totiž při jejich příchodu do Prahy
krajně urážlivý článek dr. Stránskéhoz
»Lidových Novine, v nichž se z dra. Kre
ka a Korošce dělají vládní agenti, kteří
prý jedou do Prahy za tím účelem, aby
české poslance lákali do nějaké rakouské
vlády. Nové rozechvění mezi Slovinci a
také Ukrajinci, kteří jinak by rádi šli spo
lečně s Čechy.

Sestavování nového ministerstva.
Ministorský předseda dr. ryt. Seidler se
stavuje nové ministerstvo, Dne 31. čer
veňce povolal k sobě ryt. Seidler před
sedniotvo něm. křesť. soc. svazu, něm. ná
rodního svazu a české poslance Staňka a
dra Smerala. Dr. ryt. Seidler chce prý u
tvořiti většinu z něm. křesť. a něm. ná
rodního. svazu, z Jihoslovanů, Rusínů a
Poláků. Vedle 6 německých ministrů bylo
by v kabinetu 6 Neněmců a joště 4 ve
směs Němci, kterým by se říkalo »ne
utrálové«.

Polská otázka v ruském Polsku.
Zatčení brigádníka Pilsudského, který se o
organisaci polské armády velice zasloužil,
způsobilo mezi Poláky roztrpčení. Polská
státní rada protestuje a tvrdí, že jen

Řezal toho dne v obecním lese vánoční
stromky k prodeji, setkal se však s no
vým hajným Ludvíkem, který neznaje
žertu, chtěl Herzána z lesa prostě vy
provoditi; z toho vyvinulo se nerytířské
utkání, jež skončilo pro Herzána vinou
osudunepříznivě; ještě téhož večera ocitl
se v obecní šatlavě.

Před krámem krupaře Šputila poska

A

mrskávajíce v ranním mrazíku ocásky,
jakoby v údivu, že dnes zvonek krámo
vý ueječí tak často jako jindy, což je
dosti mrzuté, neboť tu a tam nějaké zrnko
přece se roztrousí, což v zimě k snídaní
přijde velice vhod. Zaštěbetavše sobě dů
věrně cosi, což takto pro Širší veřejnost
zůstalo tajemstvím, odlétli rázem na ne
dalekou sochu uprostřed náměstíčka.

U obecní hospody dole mihl se pekař
ský učedník Pepík, nesa obezřele plný
plecháč studeného moku svému mistru
Macháčovi, který o štědrém dni měl nej
více práce v roce, pekl totiž pro celé měs
tečko vánočky, neboť nikdo z jeho cechu
nedovedl toho tak, jako mistr Macháč,
Činil se dnes statečně, z čela lily se hor

rychlé vyřízení požadavků v příčině pol
ské vlády může obyvatelstvo uklidniti. A
mluvčí většiny Kola polského. upozorňo
val našeho ministra zahranič. záležitostí
hr. Czernina na trapný dojem, který zů
stavila talo věc u poslanců polských. Na
proti tomu geuerální guvernér varšavský
Beseeler vysvětluje, že Pilsudský zatčen
proto, poněvadž prý se klonil k Rusku a
organisoval Němcům nepřátelské hnutí.
Přívrženců Pilsudského zatčeno už ua 30
osob. — Následkem zatčení Pilsudského
podalo velitelství polských legií žádost za
propuštění.

Kolo Polské dle usnesení svého před
sednictva postaví se v rozhodnou oposici
proti vládě, dokud nebude vyhověno jeho
požadavkům ve příčině Haliče.

Hr. Tisza proti Slovanům. Býv. u
her. ministerský předseda hr. Tisza před
odjezdem svým na frontu prohlásil: »U.
herská vláda, jak doufám, přeřízne rad:
káloě hospodářské a kulturní nitě, Lteré
se pojí mezi Čechy a Slováky.«

Ruská revoluce. Nové ruské mini
sterstvo s Kerenským v čele uvádí 8e ráz
ně. Na frontě zaveden opět trest smrti,
aby obnovena bylu kázeň. A soudy při
pravují se zatknouti všechny osoby, které
vyvolaly krvavé nepokoje ze dne 16. až
20. července a které súčastnily se povetá
ní proti prozatímní vládě. — Dle zpráv
italských ministři ruští nabídli Kerenské
mu svoje úřady, aby je znovu rozdělil a
do ministerstva povolal zástupce občan
stva, zejména strany kadětlů. Strana kadě
tů usnesla se nyní ofiojelně súčastniti ve
vlády, klade však některé podmínky, pře
devším válku až do kouce 8 dohodou a
nejkrajnější boj proti anarchii.

tomuto historickému okamžiku za přimě
řené poslati Pepíka s plecháčem...

»Brslínku, toho lumpa Herzána pusťte
ven! Lump sprostá to je, dovede nadat
celému městu, nestojí za to. Ven s ním!
A poněvadž sedí v Šatlavě sám, což se
nám už mnoho let nestalo, jest to pro
nás veliká zvláštnost. Vystrčíte proto z
radnicebílý prapor na znamení, že šatla
va je prázdná; však jsou právě svátky,
bude se prapor hezky vyjímat.«

Takto promluvil na radnici purkmistr
k Brslínkovi, jedinému obecnímu strážci
pokoje a rameni spravedlnosti. Toto ra
meno zasalutovalo, načež dvé hřmotných
bot ubíralo se po schodech do dvora k
obecní šatlavě, odstrčit u čísla 3. závoru
u dveří, jedinou to překážku, dělící Her
zána od zlaté svobody. Z čísla řečeného
zazníval již od časného jítra samostatně
vedený monolog, pronášený na adresu 0
soby uepřítomné; byl veden prosou a pro
tkán bohatě nadávkami. Když zarachotila
závora, samomluva náhle ustala, ihned
však zuova a divočeji se rozpoutala.

»Teď mi tu neřvi a táhni!« Brslínek
pronesl toto slovo ještě hřmotněji, ueboť
dle jeho domnění tak se pronášetimusí
amnestie,- Účinek záhyse zjevil, v meslém



Jakmile první vlny nadšení nad ru
skou revolucí v- demokratických vodách“
čtyrdohodyopádly, dostavilyse nervosní
rozpaky. A brzy západní přátelé ruských
radikálů skrytě spráskli rukama nad ú
žasnou neobratností ruských revolučních
spasitelů a sobeckých demagogů. Ruce,
které rozbily starý klavír, nedovedly ani
otáčetí klikou kolovrátku; každá strana
revolučních spoluhráčů měla rozumy jiné;
naposledy se "osvoboditelé utkali sami
krvavým zápasem.

Ministři a velitelé se střídali jako
herci na jevišti, programy a rozběhy byly
každý měsíc jiné, aby se dokumentovalo
co nejzřetelněji, že bezcharakterní vůdco
vé při osnování převratu se nedovedli
smluviti ani na hlavních bodech positiv.
ního programu dříve, než přikročilik pře
vratu tak dalekosáhlému. Jedna z největ
ších říší na světě se měla státi pokusným
králíkem nejrůzuějších felčarů 4 mastič
kářů, kteří se učili rozuměti povaze země
a národa — ze západoevropských theorií,
jichž praktická cena ve Francii nebyla
dobře vyzkoušena. “

Měla to býti revoluce brilantně mo
derní, obrněná četnými zkušenostmi a
chopením dějin; zatím však to bylo ubo
hé, zhoršené vydání revoluce francouzské,
jaká vzplanula ve století XVIII. Fran
couzští povstalci ovšem se také krvavili
navzájem; přes to však věděli, co činiti,
když hořela nad hlavou střecha všech
něm. V Rusku však lidé šplhající se k
nejvyšší moci nedovedli pochopiti, že před
radikálním převracením starých řádů jest
v přednířadě zapotřebí zachrániti nový
státní útvar, který se ještě pevně neza
kořenil. K tomu bylo potřebí obrovské

spolupráce všech republikánů, protože republika měla velmi mocné a obratné ne
přátele jak vnitřní tak zahraniční. A k to
mu válka byla v plném proudu Ale hned
se chystaly jednotlivé frakce vzájemně se
dusiti, malé menšiny chtěly znásilňovati
svým despotismem a vyloženými naiv
nostmi obrovskou většinu, hleděly těžiti
pro své hokuspokusy z veliké ignorance
ruského lidu v době, kdy válka byla
stále ostřejší. Angličtí našeptávači jistě se
chytali za hlavu, když viděli místo po
kroku hotovou anarchii.

Mimoděk vzpomínáme, že před pěti
stoletími husité při své revoluci byli mno
hem obratnější, třebaže jejich program
jak náboženský tak politický a sociální
značně se tříštil. V tom přece revoluci
onáři měli se před převratem smluviti
předem, zdali a za jakých podmínek se
má válka vésti dále. Jestliže k různým
nesvornostem přistupovalo nestejné hle

(Ee
okamžiku totiž rozhostilo se ticho v kob
kách obecní šatlavy...

Pan purkmistr, vykonav akt této nej
vyšší pravomoci, končí pro tento polosvá.
teční -den své zodpovědné úřadování; 0
statně je deset hodin již, kdy obvykle cho
díval na posnídávku do vinárny »U žluté
blumyc. Šem choditi bylo mu diploma
tickou nutností; zde udržoval totiž ve svých
rukou nitky všech loutek na jevišti obec
ného života. Na křesle primátorském se
děl již třetí periodu, což svědčilo o pevné
ruce, která obstála již svou zkoušku o
hněm, když po druhé periodě při nových
volbách zvedla se sinělá opo-sice, jež se
opo-vážila poukázat na špatné hospo
dářství v obecním lese, kde poraženo bylo
nenápadně kládového dřeva za několik
tisíc, kterýžto obnos v obecních příjmech

právě tak nenápadně zmizeljako ono dřívíz lesa.

Silná ruka dovedla odpor zlomiti a
vládla v třetí periodě silně dál. »U žluté
blumy« obvyklá místa pravidelně byla
již obsazena, kdy hlava města přicházela
zaujmout své křeslo, Dnešní hodinky chtěl
pan purkmistr použítk námětu vděčnému:
s+Oprostředcích k povznesení úrovně u
mravněnosti.« Četl kdysi o tom cosi a dnes
se to hodilo. Pamatoval si větu: »Veliko

„

disko na pokračování v boji, jestliže lid
byl ukolébáván a získáván pro revoluci|
sliby nepoctivými, pak náhlý převrat byl;
nepravostí ieomluvitelnou. Byl to "skok|
ze žaláře do trní a. otravného bahna..
Chtěla-li jedna skupina stran válku al
jestliže jí druzí podrývali půdu veřejně i

tajně, pe tím celá říše musila trpěti krutě. Jaký dojem dělá zpráva, že Ieniu
tajně na frontě u VI. armády agitoval
pro odhození zbraně! Ofensivu silná stra
na nechtěla, druhá však hnala vojíny na
bodáky. Bylo divu, že statisíce vojínů od
cházelo ze zákopů již před ofensivou? Ta
kový byl výsledek vepochální demokrati
sace«, od níž se čekaly větší zázraky než
v kulturně vyspělé Francii a Americe.

"Teď ovšem rychle za sebou následují
opravy a nápravy, odvolávají se ztřeště
né úlevy, výsadya svobody. Censura li
stů zavedena znovu, protivojenské časo
pisy zakázány. Také přestali voliti ne
gramotní a neobratní mužící své důstoj
níky. Vždyť ta ztřeštěná »reforma« byla
zkázou všeliké discipliny a prostí vojáci
práskali i pobíjeli své představené. Pocti
ví vojáci byli vybízeni, aby život svůj ©
bětovali za vlast, ale trest smrti pro
zrádce, chamtivé podvodníky a desertéry
neplatil. Nad tím jistě jimal cizokrajné
demokraty úžas největší. Teď trest smrti
ve vojsku tedy znovu zaveden. Lidé, kteří
pilnou prací si získali nemovitý majetek,
byli vydáni na pospas loupeživé chátře,
jejíž nejvyšší ideál byl pohodlně a v hoj
nosti užívati na účet lidí pracujících. Při
tom olupovaní hospodáři ještě nucení k

revoluční spolupráci Dříve každou chvíli
veliká stávka dělnictva a to i na
potrestání revoluční vlády; žádala se
šestihodinná pracovnídoba. Tedy trumí,
na jaký nepřišli přední vůdcové dělnic
tva západoevropského. Když svoboda —
tedy svoboda! Teď však náhle zmilitari
sování všech dělníků zaměstnaných u do
pravních podniků. S počátku volné schů
ze, plná svoboda i nejztřeštěnějších řeč
níků, prohlašování »samostatnostie i ma
lých obvodů. Nyní zákaz veškerého shro
mažďování na ulicích. Byly dovoleny vol
né konference vojínů, ale pojednouhřmí
denní rozkaz Kerenského, jímž se zrušují
politická práva vojínů; ke všemu se za
týkají s bolševiky i generálové.

"Tedy není horší obžaloby, než jakou
ustrojíla revoluce sama proti sobě odvo
láváním svobod nedávno zavedených a
kříšením řádů měšťáckých. Ruští dema
gogové, kteří nebyli schopni dáti lidu no
vý pevný životní názor, zapomněli, žejest
nutno počítati s náboženským smýšlením
lidu, které jedině dovede nyní nadchnouti
k snažení ideálnímu a obětavému. Kus
červeného plátna na žerdi nebyl žádnou
náhradou za víru; již proto ne, že větši

O
dušně promíjeli provinilci, což není leč
podepřený účinek na zdárnou výslednici
jednání vinnfkova« Spoln slibovalsi i
zevnější efekt bílého praporu, jeť radnice
právě naproti vinárně. A proto počal roz
vinovati svůj program u stolu právě v tom'
okamžiku, kdy Brslínek rozvinoval bílý
prapor se střechy radnice.

Pan purkmistr byl právě v nejlepším,
když dveře hřmotně se otevřely a zavzněl |
chraplavý hlas: »Aha, tady jsi, já to vě
děl, první zloději v obci! Že jsem ukradl
v obecním lese stromeček, vstrčils mě do
šatlavy. A kam pak s tebou, když jsi za
klády vstrčil do kapsy někojik tisíc? Já
řku, kam s tebou? Vystavíme z těch klád
na náměstí šibenici a pověsíme tě na ni,
prvního zloděje v obcil«

Oslovený zrudl ve tváři buď studem
anebo zlostí, v rychlém tom momentu ne
dalo se blíže rozpoznati. Již však vzcho

il se a velitelsky zvolal: »Brslín - Brslín
u, okamžitě s chlapem do Šatlavy! Lump

sprostá, ven s níml«
Za Herzánem objevila se ve dveřích

totiž hlava Brslínkova, jenž vyvěsiv pra
por a vida Herzána poněkud již posilně
ného vrávorati do vinárny, tušil nepřístoj

nabezgramotného lidu ani dobře neporozuměla významu praporu rudého.
A tak se konečně hlásí na přední

místa v republice měšťáčtí kaděti, kteří
ohlašují nejkrajnější boj anarchii, žádají
důkladné a jasné formulování vnitřní po
litiky, odkazují řešení všechsociálních
problémů konstituantě a vyžadují raci
onelní řešení finančních otázek. — Dů
kladná to sprcha na čela rožpálená radi
kální horečkou!

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 108.

Vkladyna knižkyÁ*,,"8
Půjčky. . Úvěryosobní. .Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Rozmanitosti.
Dne 27. července prohlížel si vele

chrám svatovítský v Praze vídeňský ar
chitekt Julius Nell v průvodu architektů
českých. Když před hlavním oltářem pro
jevoval svůj obdiv nad krásami stavby,
náhle se zapotácel, klesl do rukou prů
vodce cizincův a ihned zemřel. — V An
glii pro nedostatek papíru do lázeňských
míst posílá se obmezený počet exemplá
řů časopisů, takže se tam tvoří — novi
nové fronty. — V Novém Sandci zemřel
nejstarší muž uherský Heřman Eckfeld u
věku 1o8 let; do poslední chvíle úřado
val v obecní správě. Po druhé se oženil
v 80 letech. — V naši zemi vaří pivo z
pýru již 5o pivovarů. — Dne 28. červen
ce zemřel vynikající český průmyslník

a obchodník František Maršner, Kesýprospěl národu našemu výtečně nikoli
politickými řečmi na schůzích a ma
lomocnými výkřiky, nýbrž pilnou a
velice bystrou prací. Napsal mnoho zna
meuitých úvah obchodních; co však pe
rem odporučoval, o to se pokoušel se zda
rem sám. Needstrašila ho nedůvěřivost
jiných. Zvláště proslul založením vino
hradského podniku na výrobu orientál
ních cukrovinek a čokolády. Vynalezl no
vý způsob výroby másla z oleje kokoso
vého, spolupůsobil při založení »Českého
výrobního spolku«, založil lázně s ústa
vem vodoléčebným. Zkrátka bystrým ta
lentem rozmnožil národní jmění o veliké
miliony. — Skladiště granátů v Mitry
Claye (25 km od Paříže) v noci ze dne
25. na 26. července bylo zničeno hrozný
mi výbuchy. — Na lvovské universitě
byla v minulých dnech promována „první
žena, Polka dr. phil. Bronislava Woiciko
va. — Veliká a podrobná mapa českého
Středohoří dokončena minulého roku v
Liebwerdě. Práci vedl profesor Hibsch.

O
vě v čas pozvedlo se toto rameno spra
vedlnosti, aby ochránilo hlavu obce. S ná
mahou, ale celkem bez úrazu dospěl v prů
vodu Herzán opět do obecní šatlavy, aby
v čísle 3. zase pokračoval v přerušeném
monologu a do starých kolejí uvedl výšin
z ovazby« započaté.

oPřátelé«, prohlásil purkmistr, když
podařilo se mu nabrati s dostatek vzdu
chu do plic, »obmýšlel jsem právě de

provinilci. Avšak jak tuto nezvratně do
kázáno, budeme ještě dlouho zápasiti se
starými zásadami, neboť pro novou umrav
něnost jest lidstvo ještě nevyspělé. A pak
chtějte pro vlast obětovat se! Nevděk a
zneuznání!e Proti obyčeji poručil si pan
purkmistr ještě čtvrtou sklínku, je prý
tak ten štědrý den, začátek dojemných
svátků...

Na náměstíčku zatím seskupilo se ně.
kolik hlav v jakémsi údivu nad objeve
vením se bílého praporu na radnici. Há.
dáno na různé příčinya pronášeny skromné
domněnky i širší názory o věci té, když
tu náhle praporem to poněkud trhlo, tyč
počala se zvolna otáčeti a prapor navi
novati, načež trhla sebouještě dvakrát do
zadu, až konečně udiveným zrakům v 0
kénku po zpátku zmizelana dobro...



Telegramy : Agrobanka.

Oddělení pozemkové.

Spolupracovníky byli učenci čeští. Dílo
poskytuje cenné příspěvky k nauce o vy
vřelinách. — Pro podezření z velké krá.
deže ocitl se v Praze před čtyrčlenným
senátem patnáctiletý výrostek Jau Ševid.
Vysvědčení o jeho mravním stavu znělo
takto: »Byl postrachem žactva i učitelů.
Po tři léta byly na něho ustavičné stíž
nosti. Pokřikoval neslušně při vyučování,
týral a tloukl spolužáky, ohrožoval je, se

utikal ze školy. Jednou zurážel dle sdě
lení policie kovové okrasy na náhrobcích
na vyšehradském hřbitově, po druhé zase
zapálil hromadu slámy v Podskalí. Tykal
učiteli, rozbíjel mu kalamáře, znemožňo
val vyučování a kazil své spolužáky, tak
že musel být konečně usuesením zemské
školní rady jako nebezpečná osoba ze
školy vyloučen.« — Z posádkové věznice
vídeňské propuštění byli Malorusové z
Haliče a Bukoviny a mezi nimi řecko-ka
tol. faráři: Roman Uryslopski ze Zegesto
va, Mik. Vinnický z Haiiče, Kornel Se
nyk, kanovník z Bereznice, Ivan Maščak
z Lipice, Markil Rastavěcký z Rumna,
Ivan Stančak z Vysocka a Theodosius
Durkot ze Zdynice. Obžalování byli ze
zločinu velezrády a zločinu proti válečué
moci státu a všichni, až na Durkota, od
souzeni nadporučíkem drem Koenigem u
vídeňského zeměbraneckého soudu-k smrti
provazem. Všichni zatčení byli již v srp
nu 1914 a byli neustáte ve vazhě. Pře.je
jich trvala od 4. září 1916 do 17. února
1917, bezmála šest měsíců. — 3iletá tu
lačka Jana Uůterová z Krumlova, která
žije odloučeuě od svého muže, zavraždila
svou novorozenou holčičku a vhodila ji
do potoka u Čes.Budějovic. Po vylovení
mrtvolky se po vražednici úsilně pátrá.
— Na Prostějovsku dne 20. července sne
slo se krupobití, které natropilo velikých
škod. — I veliké noci mají slabé papr
sky. Zjistilo se, že veliká úroda se obje
vuje tam, kam dopadlo v bitevní vřavě
množství granátů; náboje bohaté ledkem
totiš znamenitě zúrodní půdu. — V led.
nu narodilo se ve Vídni při počtu 2 mil.
238.000 obygatel 1615 dětí, zemřelo však

SP obyvatel. V Praze při počtu 546.000duší zemřely 762 osoby, ale dětí narodilo
se jen 377. — Proti skvrnitému tyfu vy
nalezl prostředek polský lékař dr. Julius
Bandrowski, který dává nemocnému in
jekce z jeho vlastníhoséra, získané zjeho
vlastní krve na místech, ua nichž se již
objevily skvrdy. Úspěch nového léčení
jest velice potěšitelný. — Pro řetězový
obchod byl odsouzeu ve Vídni ua sněsíc
těžkého žaláře a ke 3000 K pokuty Mo
ric Motathies. Koupil prostřednictvím ce
stujícího Jakuba Schwarze vagou mýdla

(3030 ke) od továrny ve Welsu po 1IgoK, které pak prodal po 2:80 K. Vagon
svíček koupil za 36000 K a prodal do
Budapešti za 39000 K. Patrno tedy, že
malou pokutu z velkého výdělku mohl
zapiatiti snadno. -—V »Právu lidu« dne
28. července uveřejněn charakteristický
obrázek: s»Na vyšehradské plovárně leží
starý pán a sluní se. Jakýsi mladík plo
ve ve »špiglua a na starého páua stříká.
Starý pánuse proti tomu ohražuje mladík
se rozkřikuje, sže si může dělat, co chce«.
Starý pán na tuto drzost mn povídá, že
ou by tedy mu dle této zásady mohl dát

pár pohlavků, vždyť i ou by tedy mohl
dělat, co by chtěl. Mladiček se rozběhl na

Filiálka v Chrudimi.

lik hrozivě, že se zdálo, jako
na něho vrhnout. Přítomvéaudiťoriniu,—
většinou mladiství studentiíci — se zastá-«
vaji svého kamaráda, že prý není ani klu-'
ker, ani ne mladfíčkem --- nýbrž studen
tem, jenž právě odbyl vmaturitu s vyzna
menáním«. Počínali si neméně výsměšně
a hrozivě jako »vyznamenaný maturante
a starý pán musil být rád, že se mu ne
stal horší úraz, než hrubé insultování.
Klouče ze zdáli posměšně pokřikovalo na
stěžujícího si starého pána a mávalo klo
boukem na důkaz, že na něho uic nc
piatí. Chová-li se takto »naturant S vys:
znamenáníme, co možno očekávat od klu
ků bez »maturity s vyznamenáním« ?« —
Není takové sebevědomí nezkušené mlá
deže jen výsleduicí moderních frází ©
právech individualistmu, o potřebě sebe
určení osvícené inládeže? ©Demagogové
mládeži pochlebovali otrocky a učili ji
vysmívat se lidem starším, jen aby získali
materiál pro své fánatické strany. Násled
kv se dostavily a brzy nezmizí. — Pa
řížský soud válečný odsoudil k trestu
smrti tanečnici Zelli-Mariahatu, zrozenou
z rakouských rodičů v nizozemské Ludii,
jeiikož prý byla v písemném spojení s
tajným agentem žijícím vé Španělsku. —
Ve vídeňské městské radě navrhl člen
"Tomola, aby dv učebného plánu vídeň
ských měšťanských š«ol byla zařazena
jako nepovinný předmět maďarština. Tu
se hlásí mocně o slovo otázka, kolik jest
ve Vídni Maďarův a kolik Čechů. Uher

ně víc než sama Praha; Maďaři mají
svou vládu zvláštní, ale Čechové odvádějí
obrovské daně do Vídně, která takto mo
hutní i za pomocí českého živlu A jaká

echů ve Vídni? —
Vídeňská tramwayová remisa 30. Červen
ce v noci ocitia se v plamenech. Požár u
hašeu brzy, ale škoda Činí přece skoro
300.000 K — »Jůdisches Jahrouche udá
vá počet židů ua rok 1917 takto: V Ev
ropě jich sídlí 9,748000, V Asii 442.000,
v Akice 354000, v Americe I,556.000, v
Australii 17.000 V Rusku je 5,!00.000
židů. Všech židů. na světě je na 1r mil.
917.000. — V Čes. Budějovicích dívka
Kollinanová, zaměstnaná v aprovisačním
městském úřadě moučném, obchodovala
chytře chlebenkami a cukřenkami, takže
někdo obdržel přebytečné množství zásob
— a jiný hladověl. Na udání provedena
prohlídka bytu Koilmanové, kdež nalezen
celý balík lístků.

= " u. kům

Kulturní jiskry.
Nová sleva. Na prvním sjezdu křest.

soc. dělnictva rakouského r. 1896 bylo žá
dáno, aby dělníci pracující v odborech ve
lice těžkých a zdraví nebezpečných byli
zaměstnávání denně nikoli déle než8 ho

pracovní dob1 10 hodin. — Soc. dem li
sty proti tomuto usnesení přímo hřímaly,

nictva; byl nazýván nepoctivcem každý,
kdo se odvážil slovíčko utrousiti proti
osmihodinné době pracovní, jak ji žádali
soc. demokraté. Ale již po dvou letech
sám slavcuý sve. dem. vůdce August Be
bel prohlás:l v »Neue Zeite, že všeobecné
provedení osmiholinné doby pracovní jest

|

|

|

|

|

anka
Telefon: 48.

na knížky
ne běžný účet

Ukládati možno bez
tovní spořitelny, jež banka na požá

dání zdarma zašle.

Oddělení pro zboží.
děj

dosáhnouti a zdali by uskutečnění bylo
(v praksi skutečným prospěchem dělní:
Iva .a práce. Ale soc. demokratičtí agilá
toři v Rakousku hřímali proti »zrádcům
děluictyav mepřetržitě dále, hledice dojem
Beblových slov oslabiti. Pro demagoga
byla totiž absolutní osmička veimi víta
ným prostředkem agitace.

Nedlouho potom soc. dem poslanc:
v Némecká podali na říšské radě návrů
na %dťedení rohod. doby pracovní. Velká
Čětšina 'soc. dei. v Německu souhlasiia.
Když byl pro tuto ak-i napaden v Mni
chové poslanec Vollmar, odbv! radikální
ho soudruha poznámkou, že Se nesrov
nává se ctí zástupce dělnictva, jestliže týž
(krmí lid sliby ueuskutečnitelnými.
7 R. zgrr v rakouské říšské radě. po
dali soc. demokraté návrh, zvy se zavedla
až do kouce r. 1912 desitihodinná doba
pracovní, pak až co konce rr 1915 aby
platila devítihodiuná. Od zsčátku r. 1916
měla se zavésti práce osiihodinná, Na
vrhovatelé sami se přesvěděiii, že osmtě
ku není možno zavésti náhie a že tedy
křesť. sociálové postupovali moudře; pro
tože soc. dem. masy prozrazovaly veltký
údiv, proč aui lidový parlament osmičkou
vážně nehnui, utekli se vůdcové aspoň k
taktice průtažné, odkládací, aby nemusili
přiznati náhle inylnost theorie. Vedení
soc. demokracie rakouské tely přiblížilo
se v praksi zuačně jak ke stanovisku
křest. sociálů tak soudruhů učmeckých.

Po pěti letech soc. demokraté dali v
říšské radě tento návrh: »Pracovní doba
pomocných dělníků živnostenských nesmí
trvati bez vpočtení pracovních přestávek

Tedy soc demokracie ocitla se šťast
ně po diouh:letých zkušenostech tam,
kde byli křesť. sociálové již r. 1896; žádá
zavedení 1ohodiuvé pracovní doby. Tak
činí soc. demokraté v čase, který jejich
požadavkům „jest daleko příznivější než
situace před vznikem pariameutu lidové
ho. Nyní by inohla soc. demokracie žá.
dati osm hodin deuní práce tím spíše, že
některé průmyslové podniky samy snížily
pracovní dobu — pod ro hodin. K soc.
de:n. návrhu ovšem jest přidáno osvěd
čení. že zásadu osmi hodinu trvá dále, ale
že se zatím ustupuje se zřetelem na dueš
ní mocné poměry. Ale právě tento doda
tek jest těžkou sebeobžalobou. Vždyť pře
ce nikdy soc demogratický tábor ue
měl tak veliké moci jako nyní. Vždyť
sociální demokraté | slibovali, že Vy
stoupí se svými požadavky co nejrázněji
v okamžiku nejpřihodučjším, až jich bude
svět nejvíce potřebovati. R. 1896 nebylo
v parlameuté jediného soc. demokrata,
nyní tam tvoří soudruzi šestiuu říšského
poselstva; vůdcové strany podávají si u
iministrů dveře, vláda uznává veliké zá
sluhy soc. demokratů o válečné úkony
zřetelné, vychází jim vlídně vstříc v tak
mnohému! A přece —. Stanovisko. křesí.
sociálů dožilo se veliké satisfakce, ale
celý roj potup, vychrlených průběhem 20
let, své dílu demagogické již doxonal;
laciné sliby získaly pro tábor soc. demo“
kratický celé pluky přívrženců na úkor
živlů koaservativaích a ti, kteří se ocitli
v železném kruhu. slibujících, již se uč
vrátili a nzvráti ©

„



Dr. Zitko o katolickém mázoru svě.
tovém MUDr. a PhDr. K. Zítko jistě re
klamuje pro sebe místo ve smetánce čes
ké inteligence a proto měl řáduě prostu
dovati předmět, o němž dne r. t m.v
»Národ. listechu promlouvá. Staví "proti

sobě v ostrou protivu křesťanský a vědecký názor světový zcela zbytečně. Na
zývá biblický názor naivní, píše 0 »po
hádkově líčeném vzniku světa po biblic
kém způsobu«: Odpovídáme, že biblické
líčení vyniká nad všecky mythologické
zkazky různých národů o vzniku světa
jako majestátní hora nad mravenčí ko
pečky. Tu čteme prostě: »Na počátku stvo
řil Bůh -nebe i zemi.. Žádné pohádkové
čení, jakým způsobem Božstvo různé věcí
tvořilo. Pokračuje se naopak jednoduše:
»[ řekl Bůh... I viděl Bůh... Řekl také
Bůh... I učinil Bůh... I stvořil Bůhe.
Ačkoli již svatí otcové přiznávali, že není
potřebí bráti šestidenní Božího tvoření
doslovně. V katolickém názoru není do
gmatem aui časový postup vývoje, jak
jej naznačuje bible, Ale sama věda nyní
podivuhoduč přisvědčuje, že celkem Ča
sový pořad vzniku jednotlivých druhů
odpovídá pořadu biblickému. Na přílad
nyní učenci praví, že slunce se utvořilo
z chaotického rozptýleného světla, že tedy
světlo bylo dříve než sluuce. Ale bylo by
zbytečno šířiti se dále o shodách szutečné
vědy s údaji biblickými; vždyť už o tom
napsáno tohk jinde! "Polikaspoň jest jisto,
že sama slova biblická nejsou nijak naivní
a že nemají rázu pohádkovitého. Tím méně
jest naivností a pohádkou jejich křesťan
ský výklad, který naprosto se nepříčí vý
zkumům exaktně vědeckým.

Dr. Zítko napsáním těchto řádků: »Mo

hmota béfe na sebe jen různé
ale tato proměna se děje podle odvěkých
fysikochemických zákonů.« Pisatel tento
názor pokládá za protiklad názoru křesťau
ského, jak patrno z předešlých vět o po
nenáhlé proměně hmoty. Tedy Dr. Zítko
buďto neví anebo nechce věděti, že o jed
notnosti hmoty a jejích proměnách sou
dili již středověcí vcholastikové stejně a
že tak učili docela na základě názorů A
ristotelových. »Materia primas (první hmo
ta, prabmota, společná hmota) jest přece
slovem tak často od scholastiků opako
vaným! Tato materia existuje die nich ve
všech foruách, kterých však uebere na
hodile, nýbrž v přirozeném postupu, pra
videluým vývojem; forma, která se obje
vuje zdokonalená, předpokládá už ve hmo
tě přípravu, přizpůsobení. V přírodě ne
jsou skoky. Tax sondiii scholastikové.
Jestliže inoderní učenci mluví o moleku
lách a atomech (kterých dosud neviděli),
mluvili scholastikovéi o potenci drobných
částic, o jejich kvalitě, vykládali široce,
co znamená pro každou věc forma sub
stautialis, která teprve dodává inmoté
příslušného významu. Tolik věří katolici
osud, že Bůh zbytečných zázraků nečiní
nikdy a že tedy po prvých pokynech
tvůrčích pouechával hmotě přirozenýroz
voj dle vlastností, které do ní byly vlo
ženy. Kde jest tedy vlastně veliký rozpor
mezi stauoviskem vědeckým a názorem
náboženským?

Zato však theologie se může pochlu

noucím předůležité problémy, před nimiž
věda posud jest v postoji bezradném.
Vždyť sám Dr. Zítko v témž článku při
znává: »Nevíme,jak povstala z půvedních
mlhoviu pevná mota, nevíme, jak z této
neživé pevué hmoty vznikla hinota živá,
a nevíme též, c> se v této živé hmotě
děje, letí-li naším uozkem myšlenka.« Dr.

Zítko by promluvilješ upřímaěji,kdybyjednoduše vyznal, že posud marně čeká
me na vybudování moderního světového
názoru, založeného na exaktní vědě.

Smetánka nejradikálnějšího lidové
ho křídla raskéhu. Rozumí se, že právě
mezi nejnaivnějšími Rusy má nyní lido
vost nejvyšší kurs. Proto také Leninova

sliby tolik přízně, že tisíce drobných lidí
pro'*valy ze její hesla krev. Najednou —
trochu pozdě — pronikly zprávy, že spo
Ječuost »nejvášnivějších ruských lidovců«
vlastně za úplatky slouží cizincům proti
lidu ruskému. Teprve pa krvavém po
vstání petrohradském se dovídají ruské
masy, že Lenin se jmeuuje vlastně Ze
derblum. Nejčelnější jeho panošové, ho
nosící se ruskými jmény, jmenovali se do
nečávua: :Goldberger, Brauenstein, Sil
berbaum, Rosenbanm a pod. A tihle ve
likáni měli se státi obroditeli obrovské
říše. Proč si jenom neponechali starých
svých imeu, měla-li kouzelný zvuk a
byla-li vysvědčením občtavé práce pro
pouížené? Či teprve s poruštěním rázem
se změnilyi povahy?

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Za válečného ruchu.
Panovník znova ua frontě. Nennavný

císař a král odebral se v průvodu arcivé
vody Viléma s vojenskou družinou dne
28. července na haličskou frontu. Sledoval

chválil, povzbuzoval čacké voje, které vy
konaly na vítězném tažení práci obrovitou.

' Osvobození občané jásali vstříc otcovské
[ mu zeměpánu s velikým nadšeuím. Císař
1

'

informoval se všestranně o škodách způ
sobených ruskou invasí; nejhroznější pu
stošení nepřítelovo uastalo na ústupu,

| takže velká část východní Haliče stala se
jediným požářištěm, polem zřícenin. Ru
sové zapalovali i příbytky lidí nuzných.

Zvlášť velkolepé přivítání schvstáno
| císaři v osvobozené Kaluši, která do ne

dávna mnoho trpěla. Na hlavním náměstí
stanislavovském vítala mocnáře alej va
vřínů a oleandrů, vedoucí k monumen
tálnímu chrámu. Po přijetí holdovacích

|

i vítán jsa nadšenými pozdravy obyvatel
p stva. — Cesta vedla do Kolomyje, kde

|

i

také byl v létě r. 1916 pověřen důležitým
úkolem: zastaviti Brusilův vpád. Po skon
čení prosiovů tázal se Jeho Veličenstvo:
»Trpěli jste zajisté muoho ?« Odpověděno:
vZnáme nyní jíž radost, moci tak krátce

: po svém osvobození viděti císaře, jemuž
jsme 21. listopadu loňského roku mohli
holdovati jen v srdci.« Ovací zde zažil
panovník velikých. — Nyní nastoupena
cesta až k bitevní vřavě, k polnímu dělo
střelectvu, jež bylo právě v nejprudší palbě
a k linii pěchoty, zahajující postup. Pa
novník na vlastní oči viděl, jak byl za
brán Rusov a nepřítel pronásledován i v
jeho okelí. Dlouho císař pozorně sledoval
vřavu granátů a Šrapnelů a obrovské po

I hybv vojsk. Na zpáteční cestě do Kaluše
; bylo všude plno lidu připravujícího ovace.

— Slavnostní vjezd do Tarnopole byl vy
vrcholením triumfální návštěvy těžce zkou
šeného lidu. Na pouti k cíli všu:le plno
čerstvých upomínek na těžké boje, z města
Zborova vítají jen zříceniny. Tarnopol
oděl se v nejslavnostučjší háv, veliké
množství notabilit skládalo nadšený hold.
Císař promlouval zde i se zástupci cizích
armád, Vyptával se živě ua potřeby oby
vateistva. Pak odjel do Zločova. Dne 31.
červeuce se vrátil do Vidpě.

1. Rab revoluce. Proklubávají se újasné
věci z tábor: leninových belševiků. Bouř
divých projevu bolševických účastnili se

; vojíni tučně podplacení. Mnoho %demon.
i strantů obdrželo po stu rublů. Celé řady
1 bolševíků jsun vláčeny k soudům. oPrávo
: lidne .z 2. srpna) vyslovnje doměnku, že
i ruský lid se dostal +z tyvranství carismu

pod jho kapitalistických skupin čtyřdo

..—

hodových velmocí, které si s carismein
nijak nezadají, ba které ve své kapitalis
tické bezonlednosti mohou být ještě hor
ším tyranem ruské země než samoděržaví.«

Národohospodář. hlídka.
Aprovisace snadao a rychle. V sa

mém parlamentě i jinde by) přesvědčivě
dokazováuo, že na české ovoce kladou
jiné země nároky větší než možno suésti.
Vždyť zahraničí žádá pro sebe nyní našeho
ovoce více, než se fakticky urodí. A co
potom zbude ua českékonsumeuty? Nyní
dle zprávy »Zeitu« ústředna pra ovoce a
zeleninu +Geose zajistila v Čechách smluv
ně pro Vídeň 4000. vagonů hrušek.
Tedy již předem postaráno © Vídeň, ač
koli v Čechách ještě nevíme, zdali obdr
žíme za 30 hal. aspoň jednu větší hrušku.
Proč +Geose ueoznamuje, kolik vagonů
zajistila pro Prahu a jiuá mésta česká?
Proč nevysvětli, Steří prostředníci a zač
se uvolili 4000 vagonů pro Vídců sehnati?
Jistě i český žaludek má svá práva, jak
mohou lehce pochopiti dražitelé a různí

' spekulující agenti.
: © Tak se dělají novinářské odhady
I sklizně. »Nene Freie Presser odhaduje

|
1

: s přísnou vědeckou iváří, že pšenice se
sklíidí v Rakousku ua 165 milionů g,
v Uhrách na 485 mil. g, žita v Rakousku

i na 27 mil. g. v Uhrách ua 14 milionů g.
Uveřejňuje * jiné odhady, z nichž by vy

„ Svítalo, že výživa se zlepší a že z agrár
ních okresů vlastně itožno vyvážeti více
než loni. Zatin však učený odhad jest
zcela pohodluým opsáním číslic z před.
válečného úrodného roku 1913, kdy Halič
nebyla nasvštívena nepřítelem a kdy bvl
daleko větší počet pracovníkit na polno
stech. Rozumí se tedy samo sebou, že
sklhzeň vydá daleko méně. Vždyť na pr.
z Uher oznámeno, že se vytěží jen 30.
imil. g pšenice. Jest otázkou, co by za
sloužil prohnaný list, který žene ua mlýnv
lichvářů vodu zcela nesprávným. refero
váním v oboru tolik důležitém.

00mmbc
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Církevní věstník.
1 Velebné duchovenstvo upozorňujeme,
+aby slavnost narozenin a jmenin Jeho

Veličenstva císaře 1 krále Karia I. dne
17. srpna a 4. listopadu) slaveny byly ja)
nařízeno nejdůstojuějším Disk. Ordinarií
tem v Ord. listě č. 4. roku 1917 Str. 4.41.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou
pánové: Jindřich Fajmou, kaplan ve Smi
darech, za kaplana do Jedlové, Jos. Vo
močil, neomysta za kaplana do České Ska
lice, Jan Urmer, neomysta za kaplana do

! Lanškrouna, Otto Němeček, ueomysta za
kaplana do Rolzétnice, Karce! Aron, neo
mysta za kaplana do Smidar,Jiljí Hůlek,
neoruysta za kaplana do Upice, Tem.
Otršlík, neomysta za kapiana do Něru.

: Prusnice.

900000000000000009000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme cu nejlépe při
veškerých obchodech bankovních u uhelných.

Veodporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

| ©000D0560006600000000056

Zprávy místní a z kraje.
Odvádění měděných cylindrů koupe

| lových kamen. Die uařizení ©. k. mini
| sterstva zemské obrany ze d::e 6. prosince

1916 měli všiohni držitelé neho schovatelé
koupelových kamen, nařízených ua vytá
pění dřívím nebo uhlím, tato karmua do
15. ledna 1917 u obce přiblásiti a zároveň
prohlásiti, zda si sami chtějí opatřili nu

: hradu za měděné oylindry, jež nutno ud
j vésti, či zda žádají za opatření náhrady.
i V poslednějším případě odvedou se oylindry,
- až úředně bude opatřena náhrada. kdežto
i ty oylindry, o jejichž náhradu driitelé sami
| dle svého prohlášení se ohtělí postarati,

bylo prodati Ustředuě pro kovy, nebo od



vésti komisi pro přejímání kovů a směsí
v Praze za nábradu 6 K za 1 kg a do

ravních výloh, a to nejdéle do 25. února.
Jak bylo zjištěno, neučinila valná část

majitelů takových kamen předepsaného
ohlášení, ani cylindry neprodala Ustředně
pro kovy, resp. neodvedla komisi pro pře
jímání kovů. Z té příčiny budou v nej
bližší době učiněna přísná kontrolní opa
tření, aby bylo zjištěno, kdo své povinnosti
k oznámení, resp. k odvedení nevyhověl.
Jest tudíž v zájmu každého, aby měděné
cyliodry koupelových kamen, pokud tak
již neučinil, ještě před zahájením kontroly,
tedy co nejdříve, odeslal příslušné přejí
mací komisi. Ač opatření náhrady z moci
úřední nemůže již přijíti v úvahu, přece
budou učiněna opatšení, aby firmy, které
převzaly výrobu náhradních oylindrů, do
staly potřebný materiál. C. k. místodržitel
ský rada: Smutný.

Nákup pýřavky vojenskou správou.
C. a k. vojenské velitelství v Litoměřicích
pověřilo nákupem pýřavky firmu Josef
Posselt v Žabokrkách u Hronova n. Met

G padné nabídky buďte řízeny na tutou.

Sbirání ostružníkového a jahodníko
vého listí. Dodatkem ku předmětnému
článku v čísle 7. úř. listu z 1. července
1917 se sděluje, že sebrané listy zasílány
býti mají nikoliv na c. k. vojenské zásobo
vací skladiště v Pardubiolohb, nýbrž přijí
mateloě fy. E. J. Fahrner na nábřeží v
Hradci Králové. Doporučuje se stran ceny
a zaslání s touto firmou se dříve do
hodnouti. Po případě sprostředkuje další
z ochoty pan Šeda, řiditel měšťanských
škol chlapeckých v Hradci Králové.

Koupě a prodej ovoce a zeleniny
obcemi. Aby se učinila přítrž předražování
ovoce a zeleniny obchodníky a překupní
ky, jest záhodno, aby obce ve volném
obchodě ovoce a zeleniny kupovaly, a pak,
berouce zřetel na směrné ceny, ve vlastní
režii spotřebitelům prodávaly. Politický ú
řad bude obce v této akci co nejúčinněji
podporovati. Kde toho bude třeba, může
politický úřad na základě zmocnění dané
ho $ 6. cís. nař. ze dne 34. 3. 1917 ř. z.
č. 131, ovoce a zeleniny od jejich držitelů
požadovati a jim povinnost k dodání za
stanovené směrné ceny uložiti.

Zákaz noční chůze v polích. V ně.
kterých obcích zdejšího polit. obvodu mají
zaveden zákon, že se mimo polní hlídky
(hlídače) nikdo nesmí v polích od 9 hodin
večer do 6 hodin ráno zdržovati. Zákaz
ten se velmi dobře osvědčuje a doporu
čuje se proto jej všeobecně zavésti.

Legitimace nemanželských dětí válečníků a změna jména pro nevěsty
válečníků. Jeho o. k. Apoštol. Veličenstvo
ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18.
května b. r. naříditi ministru spravedlnosti,
aby byly předloženy žádosti za prohlášení
nemanželských dětí padlých nebo násled
kem válečných strastí zemřelých válečníků
za manželské, měl-li otec prokázatelně ú
mysl s matkou dítěte se oženiti. Zároveň
vyhradil si Jeho Veličenstvo následkem

voliti matce nemanželských dětí v zřele
lehodných případechpřijetírodinného jména
otce jejích dětí.

Slavnostní akademie. V předvečer
narozenin J. V. císaře a krále Karla I. dne
16. srpna t. r. uspořádá Okresní komise
pro péči o mládež v zastupitelekém okrese
královéhradeckém pod protektorátem měst
ské rady a okresního výboru slavnostní
akademii v městském divadle Klicperově.
Tato akademie bude náležeti k néjvětším
koncertům v poslední době v Hradci Krá
lové pořádaným, neboť budou při ní účin
kovati tři výborné síly umělecké: alč.
Kristina Morfová, primadona dvorního di
vadla bulharského, slč. Lidmila Prokopová,
profesorka hry klavírní na konservatoři
v Sofii a p. Karel Hršel, profesor hry na
housle na městské hudební škole v Tá
boře. Lze proto s důvěrou očekávati, že
naše uměnímilovné obecenstvo z města a
z okolí nedá si ujíti umělecký požitek

«. x

prvého řádu a že sůčaslní se koncerlu
v počtu nejhojnějším. Záznamy a předpro
dej vstupenek obstará z laskavé ochoty
knihkupectví p. B. E. Tolmana v Hradci
Králově. Podrobný, bohatý program kon
certu bude oznámen v nejbližších dnech.

Dámský odber Červeného kříže v
Hradci Králové pořádá od 12. do 20. srpna
1917 výstavu obrazů nejpřednějších našich
mistrů. Budou zvláště vystaveny obrazy
Ullmana, Sýkory, Stocka, Slavíčka, ryt.
Skramiika, Preislera, Panuáky, Obrovského,
Nechleby, Naského, Bakla, Béma, Buko
vace, Dědiny, Ant. Hudečka, Hoosy, Janey,
Jelínka Fraat, Kalvody, Kavans, Lolka,
Macouoa, Martinkové, Maska, Nemastila,
Adámka, Beneše, Blažíčka, Bobešína, B.
Jaroše, Peroutky, Pochobradského, Sou
kupa, Šíra, Vacátky, Vavřiny, Zapa. — Dále
budou vystaveny drobné řezby Boh. Vlčka
a ukázky keramiky z Telče a Bechyně.
Výstava bude otevřena od 9 do 18 hod.
dopol. a od 1 do Ď hod. odpol. a umění
milovnému obecenstvu naskytuje se vzácná
příležitost ukoupiti levné origiuály našich
předních mistrů. :

Poválečný úvěr žívn . V ne
děli dne 20. července konána byla v Par
dubicích schůze iuteresentů, kteráž po
jednala o stěžejních zásadách poválečného
úvěru živnostenského a po přednášce dra.
F. Illnera, tajemníka jednoty záložen v Pra
ze, přijala příslušnou resoluci. Připomíná
me, že v Hradci Králové ustavila se z po
pudu Okresní jednoty živnostenských spo
lečenetev za vedení městské rady zdejší
již loni příslušná komise, která provedla
přípravné kroky a rozhodla, aby zmíněnou
akci úvěrovou vedlo živnostenské úvěrní
družstvo v Hradci Králové, jehož agendou
pověřena záložna. Družetvo toto čítá do
posud 28 členů se složenými závodními
podíly K 1.430—. Jest povinností živnost
níků, kteří válkou jen málo neb vůbec
nebyli dotčení, k družetvu tomuto hojně
přistupovati. Družstvo má K 6500 — zá
ručního fondu a K 250— fondu podpůr
ného. Jest třeba, aby příslušné živnosten
ské korporace dle sil svých tyto fondy
sesilily.

Fidlovačka dodělala... TylovaFidlo
vačka dovršila v úterý 31. července své
10. představení, z technických důvodů po
slední, ač zájem o ni je dosud tak veliký,
že by mohla býti ještě několikrát opako
vána. Klicpera a všichni ti, kdo jakýmkoli
způsobem spolupůsobili, mají jistě v nad
šení a rozruchu dalekého okolí čestnou
odměnu za svoji obětavost, s níž ani ne
šetřili volné chvíle oddechu ani nedbali
únavy. — V čem vlastně záležela takřka
magnelická přitažlivost Fidloračky a její
působnost i na dalekou vzdálenost, kreslí
dobře tento obrázek. zachycený ze sku
tečnosti: Nedělní odpůldne v zapadlé ves
ničoe X. Sousedky a zbylí sousedé „sešli
se k odpolední besedě a mluví o všeličems.
O drahotě, suchu, úrodě, válce atd. »Víte,
co je nového?«e 8 těmi slovy vpadne do
kroužku besedního soused, který byl do
oledne v sousedním měšstečků. »Co by
ylo? Mír přec ještě není — —'« »To ne,

ale v Hradci hrajou Fidlovačku- A se všech
stran se chodí lidé na to dívat. »A co
pak je to ta Fidlovačka?«, vyzvídají zvě
daví. »To ani nevíme, zdí odpověď, »ale
zpívá se v ní vKde domov můj« a pak
zpívají tu píseň všichni, celé divadlo.« »To
tam také pojedem«, jako jedním hlasem
volají věchni — a příští neděli, kdo mohl,
jel do Hradce na Fidlovačku a zpíval »Kde
domov můj«. — Fidlovačka zatím dodělala,
ale účelu dosaženo. A že se etí, dokládati
netřeba. — C.

Aprovisace. Minulou sobotu dovezeno
na trh velmi málo zeleniny, protože se
velmi mnoho z okresu vyvezlo. O některé
věci div se lidé neprali, ačkoli byly pro
dáványza -veliký peníz. Ceny kolísaly.
Uvádíme výhradně, jak se utvářely v prakai.
Maličké okurky s počátku prodávány po
20 h, prostřední po 30 h. Dne28. července
prostřední po 20 h, o maličko větší po

60 h. Město prodávé veliký okurek po60—70 h, tři okurky (dohromady něco přes

kilo) 1 K 30 h, 4 kedluboy za 70 h, kilo.
fazolí za 8 K. Meruňka v Hradoi tento.

V hostincích se prodává koflík kávy za
60 h, malá kysibelka za 50 b, velká za
1 K50 h, čí'ka malinové limonády (pří
rodní) za 50 h, jahodové za 70 h. Vinný
střik stojí 90 h, čtvrtka obyčejného vína
1 R 50h až i K 80h, sklenice plzeňského
80 h. — Přeplácení trvá dále. Haličtí hosté
a bohaté dámy z Translajtanie bezohledně
přihazují, když domácí žemacenu smlouvá.
Nejhůře jest pepsistům a jiným starým
lidem, kteří služky nemají a nemohou
sami stáli na frontách. Známe stařičkého
pána, který trpěl celý týden veliký hlad,
ačkoli má příjmy velice slušné. Když mu
přitel přinesl trochu kyselého mléka, div
ruce z vděčnosti nelíbal. Jestliže se jednou
oď mlékaře vrátilo 90 žen o prázdnými
hrnoi, pak není divu, že ještě jest hůře
s těmi, kterým jest přímo fysickou ne
možností chodit sem a tam anebo dlouho
postávati celé hodiny.

Ohrežená úroda. Letos na Hradeoku
v neobyčejném množství se objevily na
spodu listů řepných, zelných a bobových
různé mějce; trvalé sucho velice přispívalo
jejich množení, tak že leckde byly listy
již jako síto. Vydatný déšť; který se snesl
V noci z 2. na 8. srpen, zajisté zničí vět
šipu těchto škůdců. Mějce spadávají do
vlhké vzepřelé půdy, kdež hynou.

Cesty zdražování. Právě se ohlašovaly
v novinách dražby na tvrdé ovoce. Konsu
menti, kteří nemají Času ani peněz k veli
kému nákupu ovoce, čekají dychtivě, ja
kého podílu se jim dostane. A tu jest po
třebí posvítilina dražitele. Mnozí je brali

do ochranya říkali: »Maximální ceny Avají vyhlašovány teprve po dražbách. Ale
jaké jest postavení chudáka sadaře, který
zaplatil mnohem více? Není divu, že ne
ohce trpěti velikou škodu.« Na to však
odpovídáme: Právě proto, že stát vidí ne
stydaté odírání konsumeptů od dražitelů,
vystupuje na ochranu občanstva prohláše
ním maximálních cen. Přehnaně přihazují
při dražení lidé, kteří svůj osobní zisk
kladou nad spotřební zájmy oelých davů
a kteří hodlají lichvařiti. Jestliže druh
druha přeplácí při dražbě přímo šíleně,
ví přece předem, zač potom přijde kon
sumentu jablíčko nebo hruška jeho vlastní
vinou. Vždyť eami majitelé při tom lako
mém závodu uapomínají: »Lidičky, ne
blázněte!a Již první vyvolání znamená su
mu značnou. A přece dražící osoby zvýší
dobrovolně cenu o 200 až 400 procent
Docházejí zprávy přímo úžasné. Na př.
ovoce ve dvoře Poplzí bylo vyvoláno za
4000 K, ale již první dražitel přihodil
16.000 K. Na konec prodáno za 28.530 K.
V Chotěšově odhadnuto na 8.000 K a vy
draženo za 47.650 K. V Podbradci odhad
nuto na 3.000 K a vydraženo za 12.600 K.
Bylo by dobře zkontrolovati všecky číslice
při dražbách i v královéhradeckém kraji,
protože i zde jest drahota ovoce úžasná.
Lichvářský dražitel nezaslouží žádné o
mluvy. Mělo bý se také stopovati, zdali
dává pak domácím konsumentům přednost
před cizími agenty. Tu by se ovšem došlo
ke zkušónostem velice poučným. — Jak se
lidé derou o všecko potřebné za ceny nej
vyšší, bylo patrno ze sobotní dražby v za
stavárně. Prádlo vyvolané za 50 K bylo
zakoupeno za 400 K. Starý bicykl s opotře
bovanou gumou a prasklou duší byl vy
dražen na 200-K, páry lot po 70K i výše,
drobnosti stříbrné a zlaté vydraženy troj
násobně výše než jak vyvoláno. Sám úřed
ník při rychlém přihazování upozornil, aby
se konkurenti mírnili a končil vydražení
slovy vpo druhé a po třetí« hezky ryoble,
aby se závodění neprotahovalo přímo do
úmorné délky.

„Fidlovačka“ v Náchodě, Jednota di
vadelních ochotníků »Kliopera« v Hradci
Králové uspořádá, vyhovujíc pozvání, dne
12. srpna v městském divadle v Náchodě
dvě představení »Fidlovačky«. Představení
konají se odpoledne a večer. Zájezd uepo
řádán bude v plném obsazení jak sborů
tak i orohestru a súčastní se ho 98 osob.

»



Jsme ještě kompaktním
národem?

Neomluvitelná vřava se rozpoutala pro
otázku českého obeslání ústavního odbo
ru (subkomitétu) na radě říšské, Stranické
zájmy, neohlížející se na společný prospěch

věci národní, draly se zřejmědo popředí,
Jménem celého národa odvážila se mlu
witi hned ta hned ona frakce —a při tom
jedna druhou zrádcovala! Nemohl se ten
spor vyrovnati racionelně a důstojně v

Českém svazu a Národ. výboru bez novi
nářských polemik, nad nimiž Němci já
sají?

Sami jsme si dobře vědomi, že otázka
spolupráce v subkomitétu jest choulosti
vou a že jest neradno pronášeti jadrný a

definitivní soud bez uvážení četných sple
titých okolností. Ale právě proto není po
třebí veřejného tupení, křivého podezří
véní a obvyklého demagogického aparátu

liže nejpoctivější a nejobětavější zástupci
Jihoslovanův a Ukrajinců mají o úkolu
subkomitétu jiné náhledy než agrárníci a
jejich spojenci, není potřebí stříleti z těž
kých houfnic proti Čechům sympatisu
jícím se stanoviskem Jihoslovanů.

Jisto jest, že Čechovéna světovou mí
rovou konferenci spoléhati nemohou a že
mají právo žádati průchod sebeurčení vý
hradně od říše, které již tak obrovské
služby prokázali. Než dojde k náplni o
svědčení z 30. května, jest potřebí velice
složité likvidace, při níž mají býti Če
chové jistě aspoň pozornými svědky a
kontrolory. V zemích českých jsou také
Němci, kteří se nedají odbýti hrdým ges
stem, kteří zde zůstanou i v případě, že
by se autonomie žemí českých realisovala.
Svéprávný stát bude v rámci dynastie
Habsburské; budereální unií víc připou
tán k Vídni, Lublani a Terstu než kBer
línu, Paříži anebo Bukarešti. A bude li
nucen mnoho jednati s dalekými zeměmi,
tím spíšemus rokovati se'zeměmi Hab
sburskými. Již pomyšleníma rozvoj prů
myslu, vývozu a dovozu, na poměry celní
a námořní přístav zakazuje hrdou isolaci.
Nyní však se ozvaly z oposicei, ta
kové výkřiky, jakoby mělo býti českému
lidu lhostejno, postaví-li se čínská zeď
mezi námi a jinými rakouskými Slovany.
Jen tolik zatím konstatujeme, nechtějíce
na druhé straně zlehčovati reální důvody
oponentů; co proti nim podniká soc. de
mokracie, nemusí býti všecko nejprospěš
nější a není vše zbaveno zbarvení zájmu
stranického.

Za to však musíme zcela rozhodně
pokárati způsob, jakým se vystoupilo
proti plnomocníkům Jihoslovanů, pozva

ných na poradu do Prahy od předsednictva Českého svazu. Poslanci slovinští
zmařili Clamův protislovanský plán tím,

„že odmítli vstoupiti do jeho kabinetu.
Měli značnou zásluhu i o realisaci amne
stie, která prospěla zvláště Čechům. Ag
rární »Večer« však dra. Kreka a dra. Ko
rošce uvítal otištěním nízkých podezřívá.
ní »Lidových Novin«, kde se z nich dě
lali vládní agenti, přijíždějícíagitovat pro
vstup do rakouské vlády a pro zmaření
praktické výslednice českého osvědčení z
30. května. Protože oba poslanci zálud
ných úmyslů neměli a nepotřebovali, od
hodlali se místo dlouhých řečí a rekrimi
nací k návratu před počátkem jakéhokoli
oficielního jednání. Dali o tom stručné
prohlášení do novin. Do redakce »Práva
Jidu«, kam se před odchodem Slovinci u
chýlili, přišel posl. Staněk a Vacek. Slo
vinci odepřeli jim podati ruce. Staněk

povědnou za to, co píše »Večer«. Krek
projevil nad tím úžas. Tázal se, jak chce
učiniti pořádek v národě ta strana, která
ho sama nemá. Staněk zval poslance do

A ová „strany agrární, ale ti řekli, žeo agrárn ovy nevstoupí a sžádný
agrárníkem ani slova nevymění. Te
staurace Lidového domu Staněk přišel za
Slovinci znovu, žádal opětovně za promi
nutí toho nedopatření. Slíbil, že se jim

. dostane každého zadostučinění. Redaktor

»Večera« prý rovněž lituje nedopatření a
je ochoten dáti hostům list k disposici,
aby do něho napsali vše, co uznají za
vhodné. Poslanci odvětili, že s »Večerem«
nemají co Činiti a nechť agrární strana
sama učiní, co uzná za správné.

Ale po odjezdu agrární tisk hudl sta
rou písničku. Věru zjev velice trapný.
Jest potřebí jiného jednání a lepšího do
rozumění, aby Český svaz přečkal bez
pohromy dobu tolik kritickou a svým
trváním dokázal, že jsme přece jen kom
paktním národem.

PYVYÝVYÝVYÝVYÝVYÝVYÝVY

Úvěrní družstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříše a opatří i jiné cenné papíry.

VVYVYVYVVYVYVYVÝ

Různé zprávy.
Hladovící děti italských uproblíků

z Tyrel ve Slatinánech a okolí prosí
o potraviny, ovoce. Zásilky buďtež zasílány
na duchovní správu italských uprohlíků
ve Slatinanechu Chrudimě.

Katolicismus žije. Proti tvrzením ne
přátel oirkve, že okatolicismus je mrteve,
konstatuje francouzský list »Croixe: »Kato
Jicismus nejen že není mrtev, ale žije sil
něji a evěžejí nežli kdykoli jindy. Všichni
národové vyjma Francii mají své zástupce
u svaté Stolice. | sama Franoie je nucena
otázkou tou se zabývati. Ve vyšších intel
lektuelních kruzích má víra křesťanská
stále přitažlivější sílu na duchy opravdu
svobodné. Posledních 20 let bylo více vy
nikajících konvertitů nežli někdy dříve.

„Ano, ještě více — církev ukazuje se světu
stále zřejměji jako jediný přístav, v němž
se může lidstvo bezpečně zakotviti. Proti
klerikálové nechť si jen strkají hlavy do
písku: katolicismus žije 'a nabývá stále
více půdy.« — Ale právě proto, že morální
síla katoliciemu právě v těžké době tolík
imponuje a mohutní, ozývá se zarytý skři
pot zubů z řad protikatolických, kteró
chystají již další fysický útlak naší ofrkvi.

O poměrech ve fabrikách přineslo
»Přávo lidu« ze Strakonic tento příspěvek:
»Rozervané poměry, přivoděné válkou, pa
nují i u nás v řadách dělnio akciové spo
lečnosti fezových továren... S podivením
musí se však konstatovati, že celá řada
dělnic, zvláště v květu mládí, nemá jiných
starostí, než starali se o přepychový ústroj
a moderní botky a v tom snění ukolébává
svoje tužby, nechce se propracovati stůj
co stůj vlastní silou, ale spřádá v hlavince
plán o krásném kostýmu. Často je hotova
pro tuto myšlenku dáli to své poslední,
1 není tedy divu, že při tom daří se růz
ným židovským úředníkům dobře, neboť
mají možnost čistě se zaříditi po slureokue,
ne ze svých peněz, ale utrhnutím výdělku
matce-dělnici a přidáním kostýmu chtlivé
slečinoe; tím zakupují sobě nejlepší výkvět
dorůstajícího proletariátu. Jak má býti pak
spokojen dělník s čistotou a charakterem
té, která dříve stane se hříčkou poskvrně
ného individua, jakou stane 86 matkou ta,
jiš v pevní řadě lízal polyp kapitalismu,
jaké pak jest vychování dítěte v rodině
oné malky, jejíž srdoe poskvrněpno bylo
hnuenými ohapadly tohoto polypa, kterému
zvláště nyní, v době nekontrolované, v do
bě rdousené, v době censurního dusna,

-daří se tak výtečně! Nápravy třeba mezi
námi, pořádek doma a zneuctění každé

"jednotlivé ženy stíhati jako zneuctění nás
všech.«

Vyhlídky italského katolictva po
válee. Ať se katolík otočí kamkoli, všude
mu práská zednářská knutu po zádech.

„Milánský »Popolo d' Italia«, štváčský orgán
»reformně soocialistického« Mussoliního, již
nyní křičí, že italští katolíci musejí býti
vydáni po váloe na pospas protivníkům.

,

se ozývali proti válce e Rakouskem. Nyní
nesou katolíci trpělivě břímě dne i horka,

ale fanatikové, kteří jich zatím potřebují
do zákopů, brousl si předem dýky k ob
čanské válce po skončení světového zápasu.
Milánský kardinál vzhledem k chmurné
perspektivě vydal pastýř. list pod heslem:
»Buďte připraveni!« Arcibiskup zde dovo
zuje, že po válce, ať již dopadne jakkoliv,
vzplane zase dávno už zahájený boj proti
základům víry a proti církvi. Od začátku
války vzrostlo odpadliotví od Boha a ná
boženství v nejširších společenských kru
zích. Ve veřejném životě idea Boha zatla
čena byla veskrze hrubým a čirým natu
ralismem. Neděle je znesvěcována, boho
službou a slovem Božím je pohrdáno, bez
uzdnost a nejpustší nemravnost vedraly se
i mezi útlou mládež. Školáci veřejných
obecných škol klejí a rouhají se až k ne
víře. Státní laické školy tuto zkázu v mla
distvých duších podporují. Víra a mravnost
úplně jsou však duseny v gymnasiích a
vyšších vzdělávacích ústavech, kde jsouc
nost Boží je popírána a v dějepise boj
proli papežství, církvi a křesťanství veřejně
hlásán. Boccacio a Renanův »Život Ježíšův«
jsou četbou na vyšších italských školách.
A týž duch vládne ve státních učitelských
ústavech. — Tu to máme, k jakým pro
středkům sahají podvodníci, chlubící 8v
vědou! Renanův podvodný spis jest již ve
světě učeném tak důkladně odbyt, že s8e
jím ani protikatoličlí odborníci : ezaměstná
vají. Ale italským fanatikům k zhyzdění
církve hodí se všecko. Nu — zvláštní »vý
hody« katolíkům válka přináší všude. bo
válce pak největší štváči pokusí se svr
boouti s beder svých zodpovědnost za
všeoko na katolíky.

Těm slunce nesvítí, co jsou v ústa
vech slepých. Odkazy, dárky pro ně při
jímá správa »Utulny slepých díveka v Pra
ze III, na Kampě.

To je lichvou? +Sel. Hlasůme -na Mo
ravě zaslán jeden případ odsouzení rolníka
z Boskovska, který byl několikrát před
soudem pro zdražování a také odsouzen.
V malé horské obci prodal rolník prase
řezníkovi v době, kdy maximální cena
obnášela 8 K 40 h, za 6 K 80 h za 1 kg.
Byl udán a okres. soudem v Boskovicích
osvobozen. Odvolací soud v Brně odsoudil
ho však k pokutě 50 K a to proto, že
třebas nepřekročil maximální ceny. nesmí
za války tolik vydělávat. Rolník +c proti
rozsudku ohradil a řízení bylo znovu ob
noveno. Okresní soud v Boskovicích ho
znova osvobodil, avšak odvolací svud ho
znova odsoudil k pokutě 50 K. Znalec vy
počítal, že rolník onen vydělal na praseti
za půl roku 25 K. Proto dostal rolník 50 K
pokuty. Týž soud přiřkl onomu znalci za
napsání několika řádků 35 K odměny, kte
rou musil rolník mimo pokulu zaplatit!
Případ tento byl poslán posl. Šamalíkovi
do říšské rady. —- Jedna rolnice na Olo
moucku musela odevzdati eráru krávu. za
kterou ji! bylo celkem vyplaceno 800 K.
Kráva ta byla v prosinci koupena zu 2300
K. Když byla kráva odebírána, nebylo rol
nici řečeno, co za ni dostane. Rolnice ta
měla celkem dvě krávy. Jedna jí přišla
pryč, druhou musela se škodou 1500 K
odevzdati eráru. Má 30 měr polea jest
nyní úplně bez potahu.

Konknra literární. Vědecký odbor
Křesť. Akademie v Praze vypisuje se sku
pinou Společnosti sv. Cyrilla u Methoděje
v Olomouci do 31. března 1918 konkurs
na vědecké, širším kruhům přístupaé spra
cování dvou otázek: 1. »Katoliotví a válku«,
2. »Otázka populační 86 stanoviska kato
lického«. Práce tyto obsahujtež každá nej
méně pět tiskových archů. Odměna obnáší
za každou 500 K (pět set korun). Práce
buďtež podány v době určené vědeckému
odboru Křesťanské Akademie v Praze, Fer
dinandova tř. 6-11.Rukopisy čitelné, k tisku
hotové, 8e seznamem použité literatury a
osobním i věcným rejstříkem (pohromadě)
opatřené nechť jsou označeny heslem a
jméno spisovatele nechť připojeno je v za
Jepené obálce týmž heslem nadepsané. —

1000 K na dějiny české literatury kato



Jické (nové doby) a Liga kněží v Olomouci
rovněž cenu 1000 K 14 kritický životopis
bl. Jana Sarkandra

Upozornění. Rozeslaii jsme během
těchto dnů »Memoraudne. jimž jsme. při
ložili žádosti 4 sdělení adres těch osob,
jimž bychom nehli stejmá Mem-:randa
znelati a rovněž oněch, kdož byv ochotní
byli nový Čneupis strany naší »Míre. ktorý
v brzké době vyjde, odehírati. Bohužel
musime konstatovat, že. doposud ntátu
oněch, jež jsme v zájmu spblečné záleží
tosti o futu nepatrnou věc požádali, prosbě
naší vyhovělo. ač z rozeslaných Memo
rand byly takřka všechny doručeny. Proto
upozorňujeme tímto zvovu na naši žádost
a prosíme, aby v zajmu dobrá véci nebyla
ani přehlédnuta, ani. odkládánu. Ustřesí
strany mtže pracovati pouze tenkráte. je li
venkovem náležitě a solidárně podpořeno.
Všichni máme ku své straně stejné povin
nosti. — Praesidium Spoj. katol. str. české
v Praze li., Spálená ul. 15.

Fr. Dohnal: Zklamané tomhy. Busué.
Knihovny Dfužiny literární a vmělroké
v Olomvuci sv. IV. Ceun K 210 i s pošt.
Překladatei dánského kanveriisty Jórgen
sena, německého básníka Webra, franeouz
ského mystika Hella, dobrý znatel moderní
literatury, o níž napsal řadu vážných studií,
František Dohnal, shrnul své básně, dosud
po časopisech roztroušené, a vydal je ve
sbírce nazvané »Zklamané touhys«. Není
ve sbírce Dohnalové příliš veseií, jásotu
n radosti, ale konečný smiřlivý akord čte
náře uspokojí. Katolická poesie česká
Dohnal je farářem v diecésí brněnské) byla
knihou Dohnalových veršů opravdu uDu
hacena. Úprava knihy je laké bezvadná.
Proto knížku milovníkům poesie opravdu

-doporučujeme.p ee —
(Zaslánu,

Důchodenský úřad. Jeho Excelence,
vysocetruzenél o | pana. Josefa, Vincence
hraběte z Waldsteinů v Třebíči, uvádí ve
vševbecnéu známost následující, dne 14.
říj:a 1915 v pražských novinách »Bohemii«
a sÚnione uveřejněcí:

Prohlášení.
Jako právní závlupce Jeho Excelence,

vysoceurereného panu. Josefa, Vincence
hraběte z W.Jdsteinů, dovolují ei k vůli
vyvarování veškerého ned- rozumění touto
eestou, problásiti, že muj 1. T. pan man
danl jakékoli vyrovnání veškerých závazků
P.T. paní Karoliny, barcnky Mic Enisové,
roz. kraběnky Wnal'steinové vdmílá a že

pověděny.
V Praze, dne 12. října 1915.

Dr. L. Ha::/
m

Ve prospěeh
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. parameníů
prádla, praporů, příkrovů, koberců x

ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
-závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
-Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Ber velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
tenkově, čímž lornější ceny až o 30%,

než všude jinde.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou

jakož i tu- i cizozemekých.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva Bvěd

„čí v poctivé obsluze mého ryze
křastanskéhu aávodu sa dábu sie

než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malcu objednávku
na zkoušku.

Velejemné látky hů taláry.

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným palronátním úřadům

dovoluje si doporučili
voškeré kostelní nádoby a
náčiní u to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

uténky,„dnhákály. svlony,amrwy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlástní výroby,
předpisům církevním vyho
vujicí. Staré předměty opra
vuje v původní intepoi a
v ohni statí a atříbří neho

proti doplatku za nové vy
měňuje.

Hotovépředměty neb výkresy
zegilá na ukázku franko bes

zavaznosti koupě.
„Všese posila posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stě-rných klenotů, jako:
řetěrů. meadonek, kříčků, prstýnku, náramků atd.
Nolůřské pretony tahutěrky, jidelníná
činí re stříbra pravého čínského vědy nu skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší cer)

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Práha I.-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísožný znalec o. k. seimského trestního soudu.

|

|

jakéhokoliv zaaněštnání přijmou se do truhlálského
kursu. Celé zaopatření a plat. Přiblášky přijímá ©

K. V. Skuhcreký, Hradec Králové.

| svůj osvědčený = často vyznamenaný

výrobní závod |
| všach kostelních paramentů, ©

spelk. praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na f

- ukérku se na požádání franko zašlou.

|
PARAMENITA,

kostelní náčiní
atd.

dodává nejlevněji

| JOSEF VEHŮ,
odborný závod

Jabtoné nad Oriicí

v

u ArmyMarie Fejfarovů,

m

V Praze prodejarlova ul. I., č. 1

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,.

Spálená ul., čis.46 n.

Doporučuje se všem našincům 60
jediný peněžní ústav katol. wPraze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vlošení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní Poskytuje půjčk

-všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména aměneční úvěr
ikrátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná rovise
sJednoty sáložene v Praze.

Za vklady ručí královské věnné

Telefon čís. 16.

aktiva opohiteiny.

Pošt. spoř. čís. 70.108.



Politický přehled.
Nezdar poslání dra. ryt. Seidlera.

Proti účastí v nové vládní většině ozvali
se první Čechavé, ačkoliv byl i Český
svaz vybídnut, aby vyslal své zástupce
do vlády. Něm. křesť. sociální strana od
mítla rovněž tvrdíc, že základem parla
mentuího kabinetu a pevného programu
musila by býti velká většina ve sněmov
ně poslanecké. Té by nebylo, poněvadž
by se zástupcové celých národů nesúčast
mili vlády, ježto velká část jiných národů,
kteří se chovají odmítavě, nebyla by bu
doucí vládě žádnou zárukou, by mohla
vystupovati rozhodně jako koncentrační
vláda rakouská. Kolo polskénevstoupí
také do vlády. Po dvoudenních poradách
v Krakově prohlásilo totiž Kolo polské,
že nevyjasněné poměry stranu v říšské
radě neposkytují ještě postačujícího pod
kladu pro utvoření čistě parlamentní vlá
dy, kterou vlastně nelze ani provésti, ježto
velké strany vzdalují se účasti na ní.
Kolo polské zaujme vyčkávací Stanovi
sko, při čemž podpora vlády bude závi
seti od vyplnění polských přání. — Jiho
slovanský klub na poradě své ve Vídni
dne 7. srpna prohlásil, že stojí na stano
visku, vytčeném v poslanecké sněmovně

—dne 30. května a že do vlády nevstoupí.
Zároveň parlamentní komise vyslovila
nejhlubší politování, že oba zástupcové
Jihoslovanského klubu, do Prahy vyslaní,
byli tam podezříváni; prohlásila však, že
touto pražskou příhodou styky Jihoslo
vanského klubu s Českým svazem unikte
rak nebyly dotčeny.

Jnstiční výbor proti panské smě
movně. Ve schůzi justičního výboru 6.
srpna přiostřen rozpor mezi panskou a
poslaneckon sněmovnou pro zákon o no
vém sestavování seznamu porotců a vo

„jenského soudnictví. Výbor zamítl totiž
všechny změny, které vykonala panská
sněmovna ua obou předlohách a setrval
na svém původním stanovisku.

Dr. Kramář se těšil ve vězení, že
zkoušky, kterými všichni jsme prošli, ue
zůstanou bez dobrého vlivu na náš vnitř.
ní život, že zapomeneme na stranické zá.
jmy, na osobní nechutě, a že v Čechách
srazí se všichni v jeden šik, kteří jedno
chtějí. Dr. Kramář těšil se také, že se se
jdou ke společné práci všichni, kteří po
dle svých politických názorů k sobě patří
a které posud dělila jen ta naše slovan
ská nesnášelivost, a že mezi různými stra

nami, které v Čechách zůstanou, bude
možným takové spolužití, aby vzájemným
jich bojem nebyla poškozována společná
česká věc.

Volební oprava v Uhrách dělá mno
hým starosti. Magnát šl. Berzeviczy obá
vá se, že po válce objeví se v uherském
sněmu značná skupina politiků národ
nostních, která by mohla zmařiti všecku
vážnou práci. A i v krajích obývaných
většinou ©obyvatelstvem| nemaďarským
mohlo prý by se státi, že municipální vý
bory, zvolené na základě všeobecného
práva volebního lidmi nejméně inteligent
ními a nejméně majetnými, svěřily by
správu živlům přístupným protistátním
agitacím. — Naproti tomu miuistr práce
Vaszonyi ua lidové schůzi prohlásil, že
vláda rozhodně nebude s národní stranou
práce vyjednávati ohledně volební opravy.

Němec o Němeích. Dr. Lodgman
v pražské »Bohemii« píše, že Němci ra
kouští všemi silami brání a udržují stát,
který ve své většině není německým.
Němci nemají dosti síly, aby proti slo
vanským národům vyvozovali všechny
důsledky své státní politiky, nechtějí-li
trvání státu ohroziti. A v tom spočívá ta
jemství dosavadních jejich neúspěchů.

Změna ministrů v Prasku. Berlínské
listy vítají nové státní. sekretáře a nové
ministry pruské nápadně zdrželivě. Část
německého tisku neváhala říci,že se změ
nily osoby, nikoliv však systém. Jmeno
váno jest 6 ministrů, 2 státní sekretáři a
3 státní podsekretáři.

Ruská revoluce nemůže nikam. V těch
to těžkostech i sám diktátor Kerenskij,
v nějž mnozí skládají velké naděje, zma
lomyslněl a požádal za propuštění. Ale na
konferenci zástupců socialistických, demo
kratických a liberálních stran dne 3. srp
na usneseno, aby Kerenskij přetvořil mi
nisterstvo. — Generál Kornilov stěžuje si
pak, že ruská armáda sestává z individuí
bez citu zodpovědnosti, jež nemohou býti
donucena k poslušnosti žádným prostřed
kem moci a hromadně zbíhají. — Petro
hradská vláda konečně vyhověla také
Ukrajincům: povolila vnitřní správu U
krajiny a uznala ukrajinské ministerstvo
jako nejvyšší úřad v zemi. Jen ve vojen
ských záležitostech hájí ruská vláda dále
stanovisko jednoty ruské. — Spojenci
ruští — Japonci už také ze zmatků rus
kých těží. Vojensky obsadili Vladivostok,
Charbin, Mugden, Kiriň a opevnili je. Po
dle řeky Amuru rozestaveno je rovněžja

nské vojsko. Všude usadily se zároveň
japonské úřady a převzaly správu. — Ko
nečně podařilo se Kerenskému utvořiti
národní koncentrační vládu, v uíž jest za
stoupena i strana kadětů. Úřad vrchního
prokurátora sv. synodu zrušen a místo
něho zřízeno ministerstvo kultu.

Ruské bojiště. Náš císař a král byl
5. t. m. návštěvou v Bukovině a tu pře
devším v Černovcích, kde generála Kó.
vessa jmenoval polním maršálkem a arci
vévodovi Josefovi vzdal zvláštní pochval
né uznání. — Spojenci postupují dále, ač
koliv ruský odpor jest tužší a spořáda
nější. Na pohraniční Zbruči strhly se míst
ní boje. Mezi Dněstrem a Prutem stojí
naši také už na hranicích. Větší boje jsou
v Bukovině, kde se spojenci blíží rovněž
hranicím a kde obsadili už města Čer
novce, Radovce a j. Tentokrátei na fron
tě maršálka Mackensena se rozbouřilo;
severní křídlo Mackensenovo dobylo rus
kých postavení severně od Focšanů. —
Těžisko bojů přesunuje se nyní z Haliče
a Bukoviny na jih. Rakousko-uherské
vojsko dobylo dalších výšin severně od
Gyergyós Tolgyesu a voje Mackensenovy
rozšířily územní zisk severně od Focšanů.

Na západě. Bitva ve Flandrech, nej
strašnější prý z celé války, pravé otevře=
né peklo, uvázla zase. Angličanům se ne
podařil průlom. — Dle posledních zpráv
bitva ve Flandrech vzplanula znovu; nové
ohnisko boje jest v přímořském úseku se
verně a severovýchodně od Nieuportu.

O míru. Ve čtyřdohodě rozhodně nýse pracuje, aby byly získány prostředky
k zamezení nového zimního tažení. — Prý
ještě v srpnu koná se čtyřdohodová kon
ference v Novém Yorku, která stanoví
podmínky míru spojenců. — Americká
vláda prý se usnesla, že se nepustí do
rozpravy o válečných cílech před poráž
kou Německa.

Volné listy.
Romány lásek. V poslední době

v překladové naší literatuře zarojilo se
knihami, jejichž obsahem jsou lásky zna
menitých a pověstných osob, jako: »Idyl
la královské lásky«, týkající se záletných
vlastností Ludvika XIV., »Láska lady
Hamiltonové«, milenky Nelsonovy, »Sen
lásky Napoleonovy«, »Román královny
Antoinettye a jiné. Nejsou to romány ve
vlastním slova významu, s jednotným g
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chologickou motivací a dobovým spole
čenským zabarvením, nýbrž kousky hi
storie, které libovolně a náhodně navazo
vány jsou na nit lásky té které historic
ké postavy, výseky událostí, které násilně
a bez spojitosti řadí se jedna za druhou
na papíře způsobem a pořadem, jak se
právě spisovateli nebo spisovatelce za
chtělo.

Ba »Román Marie Antoinetty« kromě
neurčitého styku královny se švédským
hrabětem Fersenem o nějaké výrazné a
individuální lásce této nešťastné ženy ani
nevypravuje. Ačkoli v knize jeví se sna
ha vyjádřiti silnější vůli králové odlišnou
od slabosti Ludvíka XVI, přece vypra
vování jest rozbíhavé a prodlévá bez dů
vodu a zbytečně při jiných osobách tak,
že bychom dílo mohli nazvati také ro
mánem Ludvíka XVI, nebo románem
Robespierrovým. Osoby a jednotlivé udá
losti veliké revoluce uvádějí se bez všeli
kého dějinného spojení a vysvětlení tak,
že čtenář, podrobností veliké revoluce ne
znalý, odnáší si nepochybně z hnihy nej
důkladnější chaos a nechutenství.

Kdo důkladnějším studiem revoluč
ních postav ničeho se nedověděl o vý
znamu a -působení Robespierrovu, Danto
novu, Marathovu, Couthonovu a jiných
činitelích, v toho kniha asi působí nic ji
mak, než házením stínů, které se na zdi
objeví a po chvilce zase zmizí. Třeba o
všem uznati, že se spisovateli Freimar
kovi podařilo vykresliti královnu, když se
dostala do moci revolucionářské luzy, ve
velebném majestátu, tragické statečnosti
a jímavém utrpení, ale v celku povahu
její nezpracoval co do důslednosti a psy
chologického příčinného vývoje.

»

»Sen lásky Napoleonovy« jest ero
tickým živlem bohatější, asi proto, že spi
sovatel Heymau mohl čerpati z hojnější
a zajištěné skutečnosti. Polka, Marie Va
lewská, ztrávila nejpohnutější léta svého
života ve vztahu k Napoleonovi a ne

-vzplanula k němu na počátku svého ro
mánu svým citovým rozhoduutím, nýbrž
tím, že byla od polských vlastenců při
nucena. Napoleon, přijímaje ve Varšavě

olskou aristokracii, hned po prvém po
hledu do sličné Polky se zamiloval, ač,jak
později se ukázalo, v lásce jeho bylo více
tělesnosti, než duševního prolnutí. Vždyť
Napoleon při své povaze opravdově se
vůbec ani zamilovati nedovedl. Josefinu,
která byla jeho prvou manželkou, nazý
val později jeu svojí přítelkyní a klidně

Napoleon po skončené slavnosti ve
Varšavě hned poslal Valewské psaní po
maršálku Durocovi a přál si, aby krásná
Polka hned do zámku se dostavila. Ko
mandoval ji tedy, jako své vojáky. Marie

FEUILLETON.
Lučavka královské.

A. V. Chodovický.
Pokračování.

II. O pravém vzdělání.

Byl stále ještě neznámým literátem,
ač psal pilně. Jeho koníčkem byly směry
filosofické. Rozhledu životního sice neměl,
avšak sám sobě připadal si zcela velikým.
Svou povýšenost nacházel v myšlence, že
všechno má sám ze sebe. Jedna věc by
la u něho přece chvály hodná, vytrva
lost. Psal a psal, o ostatní svět se nesta
ral. Pole filosofické měl za doly, v nichž
nutno dlouho dolovati, než ve struskách
objeví se zlatá ruda. Měl víru, že jednou
objeví se najisto.

Mě! pravdu. Napsal knihu, jež vzbu
dila pozornost. Slula »O pravém vzdělání«.
Plamenými slovy hlásal: »Pravé štěstí lid
stva spočívá ve volnosti! Volnost jest ne
beský dar lidstvu daný, ale lidstvo jím
zhrdá. Váže se pouty a vrhá se v otroctví.
Okovy, jimiž svírá své štěstí, jest láska
k hmotě. K ní přikován, nemůže duch
rozpjati křídla k výšinám. Ó lidstvo, vzpa

- ,
Valewská však rozhořčeně odmítla. Po
blázněný Bonaparte poslal ještě několik
dopisův, ale bez účinku. Věci však, jež
nezůstala tajemstvím, ujala se polská
šlechta a náklonnost císařovu spojila se
svou politikou, Nejpřednější vlastenci pol
ští, jmenovitě sněmovní maršálek Mala
chowski, na vdanou ženu naléhali, aby se
poddala za velikým účelem. Dokazovali
Jí, že jest její povinností, aby se oběto
vala a působila při Napoleonovi ve pro
spěch zcelení a obnovy království Polské
ho a líčili jí »vznešenoste jejího skutku
a svědomí její utěšovali.

Všestranným útokům, mezi nimiž byly
i přímluvy mužovy sestry, Valewská ko
nečně podlehla a rozmnožila řadu mile
nek Napoleonových. Politicky ovšem ne
dokázala ničeho, protože císař svoji poli
tiku nikdy nepodřizoval soukromým ci
tům, a sobeckost jeho státnických výpoč
tů byla tak tvrda, že nepořídila nic ani

ižena, která dle jeho vlastního výroku
| v duši jeho působila nejmocněji. Valew

ská povila Napoleonovi hošíka, který se
stal politikem a diplomatem. Že zamilo
vala si vlastně genia a Napoleonovu ve
likost a nikoli muže samého, vysvitlo po
zději z toho, že po odvezení jeho na 0
strov sv. Heleny provdala se za hraběte
d' Ormana, bývalého Bonapartova poboč
níka. Když se toho Napoleon ve vyhnan

ství dověděl, bolestně zasykl. Veliký soec!
Toť stručuá historie Marie Valewské,

již Heyman zasadil v rámec událostí, kte
ré postupně s osobou Napoleonovou se
vyvíjely a jež jsou grandiósní samy se
bou. Zřejmá nevraživost a stranuictví, jež
leckde v románě nepříjemuě se toztahují,
podněcují čtenářovu zvědavost, kdy kni
ha byla napsána. Před válkou-li, či již za
bouřlivé doby? Fodíváš se, kdy kniha
byla vytištěna, ale po nechvalném zvyku
našich nakladatelů letopočet neni udáu,
ač tento nezpůsob nedávno byl hodně
ztepáu. Co pak je p. nakladateli po přání
kritikův a obecenstva!

Nazývá-li na příklad spisovatel Hey
man, Němec ovšem, ruského vůdce z dob
Napoleonových, Kutuzova, zbabělcem,jest
to nejen historická lež, ale také nafouka

ná zpupnost. Kutuzov byl vždy chrabrýjako důstojník bojující v prvé řadě voji
; nův a jsa jenerálem těžký a krvavý zá
| pas o tureckou pevnost Ismajlov rozhodl

tím, že v čele své brigády v děsném de
šti střel podnikl útok proti hradbám,
jichž dobyl. V bojích několikrát byl ra

: něn, pozbyl oka, a lékaři pořídili mu ko
vové patro v ústech, jež mu střela roze

| drala. Známou německou důkladnost spi
| sovatel Heyman zle pošramotil také čet

nými nepravdami dokazujícími, že historii
Marie Valewské prostudoval povrchně a

| ledabyle. Vypravnje na příklad o Valew

OÚi

| matuj se a odvrz přítěž svou, ve slunném
i blankytu září slunce tvé volnosti! A to
i jest štěstí, neboť být volným jest vše!
i Boháč jest otrokem, zaprodal sebe hmotě,
| kterou namáhavě vleče na bedrách, ú
1 zkostlivě prchá s ní, neboť o ni se stra

chuje, nedovleče jí však nikam, poněvadž
vyčerpán pod tíhou klesá.O žebráku, ne
máš nic, jsi právě proto volným, buď ve
leben! V tobě vtělen jest lidstva ráj! A
to jest to pravé vzdělání!a

Kniha měla veliký úspěch. Šla na
dračku; druhé a třetí vydání pořízeno sou
časně. Sotva nakladatel poukázal autoru
překvapenému neobyčejný honorář, zavá
zav si autora bohatou smlouvou pro Vy
dání ostatní, již objevili se tu zástupci li
terární světové agentury, zápolíce v na
bídkách honoráře za právo překladu do
světových jazykův. Autor skutečně nalezl
žílu zlata v dolech filosofie, neboť po
hlédnuv na úhrnnou číslici honoráře za
lekl se sám, číslice obnášela skoro čtvrt
milionu!

Starosti kapitalistické dolehly nyní na
hlavu filosofickou, avšak osud je často
dobrým lékařem,odpomáhá všem bolestem
v životě. Dostavil se totiž obratný spro
středkovatel realit a v malé chvíli stal

ské, že dvě sestry jejího může. zářily v
Paříži roztomilostí a mládím, kdežto po
pravdě byly již letitými matronami, a ple
tich s Napoleonem účastnila se jenom je
dna z nich. Bratr Valewské nesouhlasil
s jejím nedůstojným poměrem k Napole
onovi, nýbrž bolestně jej zatracoval. Hey
man ujišťuje také, že Valewskou přemlou
vala zejména hraběnka Potocká, kdežto
šlechtična tato právě Marii záviděla a le
pila se na Napoleoua sama. A jiných ne
věcností ještě slušný počet.

Řada těchto románů dostala název:
»Láska a život slavných mužův a žene.
Neprávem, neboť ženy ty většinou byly
jen pověstné, a sláva mužů samých po
temněla, protože na veřejnost vyvlečeny
byly takové jejich intimnosti, jež jsou
v příkrém odporu s řádnou povahou..

Neházejte bez potřeby velikými slo
vy. Agrární »Večer« a po něm agrární
»Lidový Deník«a z ničeho nic vykřikly:
»Katolická strana jest proti vůli národa !«
Bylo o tom již v katolických listech psá
no a může býti o tom psáno ještě, neboť
takové nařknutí v nynější citlivé a ho
rečné době nemizí beze stopy. O co pak
vlastně běží? Většina agrárníkův kromě
jiných stran nechce, aby zástupci českého
národa jednali v ústavním výboru 0 re
visi ústavy. Moravští katoličtí poslanci
zase soudí, že do výboru toho se má jíti,
a mínění toto bylo zastávánoi v několi
ka katolických listech. Nuže, jest tu růz
nost přesvědčení, o kterém se může pře
ce mluviti klidně a přátelsky a není po
třebí hned bouřiti slovy, která v dobách
mírových byla by otřelá a všední, ale
dnes v lidové mysli mohou snaduo na
býti svěžesti a silné vyhraněnosti.

Vůle českého národa jest státuí samo
statnost v rámci říše, a proto za vůli
národa dlužno třímati toliko
prohlášení poslanců ve Vídni
dne 30. květua, kdežto vstoupiti nebo
nevstoupiti do ústavního výboru jest věc
taktiky, a o té musí býti dovolenasvo
boda myšlení a důvodů. Pravíme dnes, co
jsme řekli minule, že rozhodnutí jest vel
mi obtížné, neboť závažné důvody jsou na
obou stranách, a snad dala by se otázka
řešiti kompromisem v ten rozum, aby zá
stupci českého národa se slavnou dekla
rací z výboru vystoupili v tom okamži
ku, jakmile by uznamenali, že revise ú
stavy děje se starým příštipkářstvím a s
učmeckocentralistickými obmysly. Němci
hodně se mýlí, kombinují-li s vítězstvím
nebo porážkou pětidohody, neboť síla a
uvědomění slovanských národů v této
válce tak zmohutněly, že se jim musí do
stati sebeurčení, ať již jest výslednice vál
ky jakákoli.

Pověděvše takto stručně své mínění,
ohrazujeme se důrazně, aby se o katolic

(O 
se filosof majitelem slušného dvorce se
starším barokovým zámvčkem na venkově
na západě. První obhléduutí nového sídla
uspokojilo; vše převzato, i dosavadní pra
covní personál se starý: šafářem v čele;
ve 14 dnech slaveno přesídlení.

Zimniční rozčilení zachvívalo přec jen
novým majitelem, když stanoveného dne
slézal na zastávce lokální dráhy, odkudž
byla malá hodinka do zámečku. Byl krás
ný, červnový deu. První překvapení do.
stavilo se: ČeledínFerdinand, ač bylo vý
slovně tak nařízeno, se staromódní bryč:
kou na nového milostpána —nečekal! Snad
nějaké přivítání chystá se tam nahoře za
kopečkem? Na kopečku ticho, za kopečkem
nikdo. Pán zvolna dochází již dvorce; ve
dvorci uikde živé duše, jen ze stáje ozývá
se několikčré bučení hladového skotu.
Vkročí do zámečku, dveře otevřeny, nikdo
nikde. Co se děje? Tu zaslechne ze dvora
vydatné láteření šafářovo; šafář svolává
hromy a jiné vydatné elementy na svě
toborný jakýsi předmět, nám ovšem do
sud neznámý.

»Šafáři — volá oknem páu — co pak
se.vlastně děje?

+ poníženě ruce líbám, milostpane, už
ráčejí být tady? Líbějí dovolit, od božího



ké straně psalozpůsobem, jak se to stalo
v agrárních listech svrchu jmenovaných.
Neobviňujeme stranu agrární, nýbrž pi
satele, jemuž radíme, aby ustal, abychom
nemusili o něm říci s Tacitem: Corrum
pere et corrumpi saeculum vocatur (ka
ziti a býti kažen, toť svět). Dnes není
kdy, hověti stranickým vášním a bezuzd

nostem, a sám pisatel zajisté si nepřeje,aby budoucí pokolení, čtouc stránky hi
storie veliké doby, zvolalo: Hle, jak ti
předkové naši byli malicherní!

Kerenský- Danton.Dr. Schweringv
Německu se vyjádřil, že Kerenský v Ru
sku chce hráti úlohu Robespierrovu a
Dantonovu, jenže prý nemá Dantonovy
tvořivosti. Jest to fráze pro efekt. Dantou
neměl tvořivosti ani co by za nehet vlezlo
a hodil se dobře do společnosti ctižádo
stivých a domýšlivých prokuratorů, ne
tářských příručí, hercův, obchodníkův a
advokátů, kteří dělali revoluci. Každý z
nich chtěl býti nějakým ředitelem, stát
ním radou nebo ministrem v novém stá
tě, jejž pořizovali zelenými theoriemi, ne
vědomostí a boncharonstvím.

Danton, jako většina revolučních vůd
cův, osvojil si zásobu citátů z řeckých a
římských klasiků, pochytil ždibec filoso
fie, jejíž škodlivost byla rovna její prázd
notě a smíchal to s Rouseauovskou »Spo
lečenskou smlouvou«, aby duševní touto
výbavou podněcoval a hověl vášním ne
myslícího davu. Demagogická jeho vý
mluvnost neuměla nic jíného, než rozpa
lovat, deklamovat o svobodě a házeti ná
vrhy, které za všeobecného souhlasu byly
odhlasovány a které za klidných dob byly
by potřebovaly rok uvažování. K státnic
ké a politické tvořivosti, na niž dr. Schwe
ring naráží, kromě jiných vlastností jest
potřebí posuzovací schopnosti a praktické
zkušenosti, jichž Danton byl dalek, neboť
dechápal, že Rouseauova »Společenská
smlouva« nehodí se pro skutečné lidi,
nýbrž jen pro takové abstraktní bytosti,
jakých není v žádném věku a v žádné
zemi.

Danton byl prázden tvořivosti,protože
na společenskou soustavu díval se brý
lemi svých utopií a protože politickou
vědu vecpával do několika uztrnulých re
volučních formulek. Jeho tvořivost zále
žela v tom uspokojení, že jako předseda
Cordelierů mohl dáti kohokoli zatknouti
a že neomezeně vládl ve své pařížské
čtvrti.

Úlohou revolučních vůdců bylo, svoji
státnickou tvořivost ukázati v dělání nové

konstituce, které však nesestavili,protoženeuměli než do nekonečna hovořiti a 0
pájeti se svojí výmluvností. Danton ná
ležel mezi ty vůdce, kteří myslili, že kon
stituci možno poříditi chtěním, revoluč
ním nadšením a ohebností jazyka. Dan

Se
rána už v jednom kuse hromuju, ale není
to nic platno; dřív to přece něco vydalo,
to byly ty staré zlaté časy, ale teď se v
těch hromech už nevyznám. Ráčejí po
vážit, zůstal jsem ve dvorci sim, všechno
mně to uteklo. Že prý nepotřebujou pra
covat, že nebudou otroky.«

»Mají snad malou mzdu?«
»I toto, ale všichni se válejí za dvor

cem na pauské louce a čtou nějaké knížky,
které včera všem přinesl posel. A že prý
být žebrákem a nepracovat je pravý ráj!
Aby do všech nebeský hrom - ráčeji do
volit — a taky do těch, kdo takové kníž.
ky skládají, já tomu nerozumím. Všechno
mi to uteklo a tak jsem tu na všechnu
práci zůstal sám.«

DA vaše žena?«

»Ta, prosím, utekla první.c
-»Vy jediný jste tedy moudrý ze všech.<
»Já tu knížku mám taky tady v kap

se u kabátu, ale takových věcí já anido
ruky neberu, protože — protože já ani
číst neumím.«

»>Vyneumíte číst?«
»Neráčejíse hněvat, já pocházím tuhle

z Nadívané Lhoty, dvě hodinky tady
za lesem, jsem ze starého vydání, škola

ton uepochopil, že dobrá konstituce patří
mezi nejtěžší lidská díla. Staré formy, v
nichž národ po staletí žil, nahraditi vhod
nými formami jinými a tolika podrob
nostmi, aby se shodovaly s potřebamia
lidovými schopnostmi, taková práce ne
může býti v životuvedena lidmi, kteří
opustili svůj kancelář a přes noc impro
visovali sebe za zákonodárce. Takovým
domýšlivým a marnivým zákonodárcem
byl i Danton, jejž na nejvyšší vrchol re
volučního vůdce vynesla doba a nikoli
státnická tvořivost.

o

Kerenský v Rusku náleží k těm
ideologům, kteří poněkud pozděpozná
vají, že svobeda není zázračným lékem,
léčícím všechny neduhy společenské a že
musí míti svá obmezení tam, kde lid pro
ni není ještě dobře připraven. Na počát
ku ruské revoluce jsme v »Obnově« po
dotkli, že pojem cara za této válkyv Ru
sku nesnadno bude zastoupen jiným.
Když v nějaké budově některý z hlav
ních trámů se zlomí, musí býti hned na
brazen, nemají-li se lámati a praskati
trámy ostatní. Po sesazení carovu co do
nejvyšší státní autority nastal zmatek, ne
boť ministerstvo musilo zápasiti s vojen
skými a dělnickými radami, a nová státní
autorita byla seslabeua zejména veřejný
mi rozpory o to, zda této nové vládě,jako
nositelce nejvyšší moci, jest se podrobiti
čili nic. Široká ruská »nátura« chopila se
svobody v nejširším pojetí. a naivní dů
věra ve vyšlé slunce stala se pramenem
zlořádův a nekázně, zejména když prapor
demokratické svobody rozvinut byl i v ar
mádě. Tak na příklad volba důstojníků
hlasujícími vojáky byla odsouzena jene
ralisimem Brusilovem, a v ostatní Evro
pě pokrčil nad tím rameny každý, kdo
dovede mysliti a chápati, co znamená ve
vojště kázeň. Kdo pak by za takových o
kolností z vojínů nemyslil, že jest scho
pen býti důstojníkem? A vnikne-li poli
tika tímto způsobem do armády, jak mož
no v takové armádě udržeti jednotu or
ganisace a jednotu myšlenky? Zrušili si
tam také trest smrti a nyní, když množ
ství vojáků bez bázně opustilo své pra
pory, Kerenský spěšně trest smrti zase
obnovil.

Dálo se tak v lidstvu vždycky. Svo
boda jest jako elektrický úhoř, kdo se ho
chopi náramně důvěřivě a neobratně, do
stává od něho bolestné rány. Ruský lid
dlouho byl veden otěžemi carské vlády,
idea svobody byla mu vštěpována druhdy
blouznivými teoriemi, a rozumí se samo
sebou, když nyní vyhlášeno bylo osvobo
zení od hrozného jha činovnického, že
kromě zdravého jádra vystoupily na po
vrch i nezdravé proudy a třeštění. Tako
vé davy nemohou se rozechvíti beztrest
ně, a takové pobouření za hrůz váleč.

tam nebyla, teda z celé naší rodiny zcela
nikdo neumí číst. Neráčejí se hněvat,
vzácný pane.«

»Vy jediný tedy jste zůstal!«
»Ale co pak si počnu sám? Senné žně

máme na krku, dvé krávy se nám budou
telit u prasnice je jedenáct pod>vinčat,
hladový dobytek řve až to srdce může u
trhuout; kdepak vezmu lidi? To aby hrom
— ráčejí dovolit —r

«Pravíte, že z vaší rodiny docela nikdo
nechodil do školy?«

vKdyž ráčejí dovolit —«a
nA povídáte, že potřebujete lidí?
vKdyž ráčejí ještě dovolit —-«
»Šafáři, můj první rozkaz k vám: Za

přáhněte tahouny do nejdelšího žebřiňáku,
pojedete do Nadívané Lhoty, ještě dnes
to dokážete a přivezete sem všechno vaše
příbuzenstvo, které nedovede číst(«

II. Den sváteční.

Těžké doby válečné zalehly i do od
lehlých koutů země..Na malém nádraží
vystupuje zástup vystěhovalců, kteří jsou
sem posláni a mají se v městečku ua Čas

ných stává se snadno živým pramenem
poplachu, zmatkův a bujících fantomů,
proti nimž těžko jest uplatňovati rozvahu
a zkušenost.

V takových chvílích probouzí se so
bectví, a potřeba cítiti se silným způso
buje, že se prohlašují samostatné republi
ky v městech a na venkově. Po bolest
ných zkušenostech nastává v Rusku
brzdění, a přirozeným důsledkem jest dik
tatura Kerenského, jehož velikým úko
lem jest, zavésti pořádek a rozbíhavé síly
spojiti v jednotnost a soulad energií.

S tohoto ruského hlediska kdo chce,
může také pochopiti, proč výzvy, aby v
Německu zavedli si podobnou svobodu,
vyzněly na prázdno. Sociální demokraté *
a ostatní nespokojencí v Německu, jsou
ce dobrými vlastenci bojí se podobného
oslabení a svinují prapor demokratických
požadavkův, aby jej rozvinuli až po válce.

Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knižky“). "0%
Půjčky. -Úvěryosobní. -Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

: Evangelická lekce
dřimajicím katolikům.
Červencový »Hus« poučuje dále, jak

jest náboženství věcí nejveřejnější. Své
plány pro zmohutuění vlivu evange
lické církve snuje takto: »Nynější stav
církve by byl těžko snesitelný, i kdyby
nebylo světodějných převratů. Církev byla
na nejlepší cestě ke strnutí. Musila by se
vzchopiti ke kroku, jenž by znamenal ži
vot, ne pouhé udržování se tím duchov
ním bohatstvím, jež předkové nastřádali.
(Co to slyšíme z úst stoupenců Husových?)
Tím spíšejest její povinností takový krok
uprostřed světodějných událostí, pod jichž
dojmem bude revidováno vše, ani církevní
a náboženský život nevyjímajíc.. Byloby
hanbou, kdybychom chtěli otázky dnešní
řešiti nějakým kompromisem, jenž by ni
koho nebolel a potom se uložiti ke spán
ku dále na polštář svých konfesí. (Slyšíš,
pohodlný katolíku, jak i tebe evangelický
pisatel napomíná? Co tu bylo varovných
skřeků proti obranné organisaci českého
katolictva! Prý se nemá národ trhati, ka
tolíci nemají do liberálních poměrů v čes
kém národě rýpat, jejich povinností jest
srovnat svůj krok s ostatními Čechy a
nechati svět jíti vlastní cestou.) Má-lido
jíti k přetvoření českého protestantismu
a oživění církevního života, pak musí
jíti hnutí od sálů přednáškových (tedy
přejde z kostelů i do veřejných dvoran)
až do nejširších vrstev lidových, do nej
=———-——-—--—--—-———--—————
člen vystěhovalců přichází k předsedovi
dráhy s uctivou prosbou, nebyloli by
snad možno vyzvednout si zavazadla až
zítra, jeť dnes sobota a oni neradi by zne
světii den sobotní, jak zakazuje jim též
svatý zákon jejich. Přednosta odpověděl
ochotuč, avšak vážně: »Zavazadla možno
ponechati zde, nemám nic proti tomu, a
však zítra vydati je nemohu. Světíte-li den
sváteční vy dnes, světíme jej my zítra a
nemůžeme neděli znesvětiti právě jako vy
sobotu'« I odcházel zástupce vystěhoval
ců, pronášeje sobě vážně do dlouhých, pro
šedivělých vousů: »Tihle gojim jsou přece
ošklivíl«

-- Milý čtenář jistě uvěřil, že se tak
stalo. Prominutí však, že nedopatřením
zakončení vytvořilo se jinak, jež nutno o
praviti. Závěr vyzněl totiž v pravdě takto:
Když zástupce přednesl uctivou prosbu,
neznesvěcovati den sobotní a zavazadla

přednosta ochotně: »Ale prosím, s největší
radostí, naši lidé vám v neděli všechna
zavazadla do města donesou'« I odcházel
zástupce vystěhovalců, pronášeje sobě s ú.

došla, avšak právě v sobotu! Nejstarší



sazších vísek našich, aby údové věděli,
co jest v programu, čeho se chceme zba
viti a čeho dosáhnouti. (Tedy evangelíci
všude poučí, jak potřebí reformovati ve
veřejném životě.) Čeho potřebujeme nej
více? Neprospěje nám změna firmy. Tou
žíme po náboženském oživení. Od tradi
cionelního církevnictví musí přejíti naše
houfy k uvědomělému náboženskému ži
votu. (Tedy evangelíci naprosto se nespo
kojí se zásadou, že stačí, je-li náboženství
v srdci.) Musíme sáhnouti sborůma jed
notlivcům do svědomí.. Náboženské pro
buzení musí býti provázenoi dělboupráce
a zvýšenou Činnosti ve sboru... Dejme
tomu, že by se jednalo o čtené služby
Boží, o shromáždění mládeže vůbec na
venkově, kde jest sbor rozptýlený. Máme
všechny starší ochotné, nastoupiti na místo
faráře? Potřebujeme presbytery (starší),
kteří by byli rádci, podporou a napeme
nutím, přáteli svých farářů.. Proč by na
příklad nemohl starý vážený presbyter
neb kurátor při službách Božích převzíti
nějakou funkci? (Tedy služba kostelní 1
pro laiky. Vzhledem ke katolické církvi
však považováno přímoza smrtelnou u
rážku, jestliže se některým vychovatelům
připomenulo, že by aspoň měli míti dozor
nad mládeží v kostele.) Nebylo by vzpru
žením pro sbory, kdyby presbyteři přejali
část práce, jako jest na př. seznamování
s literaturou, kolportáž našich časopisů,

pýče o mládež? Představme si faráře,jenžy s láskou pracoval pro rozkvět nábo
ženského života — a vedle toho všecky ty
kancelářské práce, jež se mu ukládají.
(Katoličtí kněží mají tu kancelářskou prá
ci také!) Poněvadž nastalo ochladnutí ná
boženského života v rodinách, jsou dítky
hůře cvičeny doma a tento nedostatek jim
náboženská hodina ve škole nikterak vy
nahraditi nemůže. (Ale pro katolické děti
by mělo býti těch hodin ještě méně!?)
Jsou faráři, kteří věnují 4 i 5 dní týdně
školám. Neubíjí to církev? U mnohého
hraje také velikou úlohu otázka cest
ného, jež jest jaksi doplněním služného ..
Ke starostem, jež bude naše církev míti,
patří také i to, aby se o své duchovní
postarala tak, aby se mohli věnovati plně
tomu, k čemu vlastuč povolání jsou. Aby
nebyli předem písaři, učiteli, ale duchov
ními, jimž by uebylo potřebí se ohlížeti
Da podporu z paušálu nebo cestué. (Stej
né svízele tu prožívá kněz katolický. Pro
tivníci církevního jmění tu slyší, že by se
měly důchody pro evangelické duchoven
stvo rozmnožiti. Ale kurátní klérus kato
lický není na tom hmotně lépe než evau
gelický; to pozná každý, kdo nechce býti
slepým úmyslně. Proto poukazování na
nuzné rybáře Kristovy a docelai na »chu

dého« Husa, při požadavcích katolickýchbývá jalovou frázía nejapným cynismem.
A má-li kaplan platiti na knihy, účely
národní, na ústavy humánní, přirozeně
musí míti více důchodů než metař.) K o
živení našeho venkova jest nutna i pří
slušná literatura .... Můžeme počítati, že
20.000 našich rodin jest bez časopisu cír
kevního. To není známkou žádného du
chovního života a ukazuje, kde musíme
nasaditi, Nejen ve městech, ale především
na venkově.«

Potud evangelický »Hus«. (Poznámky
v závorkách jsou uaše) Nehřímá i do
svědomí peciválů a obojetníků? Tu to
máte, jak jest náboženství »věcí soukro
mou«. Každý zapsaný člen církve má svou
veřejnou povinnost — netoliko kritiku, ale
i práci. Byla tedy naše obranná organisace

titická a tisková něčím nedovoleným?
Jest hadím chytráctvím,jestliže protivníci

ukazují buď na malou schopnost nebo
chyby některých organisátorů. Pro viny
funkcionářů neklesá idea a pravda; vždyť
zrovna tak nikdo nebude zavrhovati ideu
vlastenectví nebo osvěty proto, že se k
spolupráci na těchto polích přihlásili také
lidé nekvalifikovaní nebo sobci. Plány a
návrhy evángelického tisku jsou unepří
mým přiznáním, že biskup Brynych za
kládal organisace dobré a nutné. Jest o
pravdu nejvyšší čas, aby Božství Kristovo
a jiné základy křesťanského názoru po

máhali hájiti nuzným kaplanům katolic
kým lidé jiní; netoliko evangelíci, ale i

hlední kritikové a jiní, protožemy
lenková anarchie a potupy stěžejných do

gmat křesťanských se šíři valem. Jen te
dy veu z pohodlné pohovky mezi lid!

Napředhájiti ty starobylé zásadyav nelia, které považoval sám Hus za nejdůle
žitější, A pak teprve husitský bičík na ty,
o kterých se myslí, že v realisování krá
lovství Božího na zemi cbybují!

Tonům da zákopů
kupte k duševnímu osvěžení tyto knihy:

Rozmarné příhody. haj adn„ stran 920, cena 1-98 K. RadaIIL,
stran 884, cena $52 K.

Naši přátelé.Simo cenetek
Veselé chvíle. kan "š6e,

cena 242 K.

Požáryvzplály.Die
Napsal Alois Dostál. Cena88 h.

V ceny označené sapočtena pouse 10pro
centní válečná přirážka. — Objednávky vy

řizuje obratem

Družstevní knihkupectví

Hamoresk
autorů.

v Hradci Králové.

Rozmanitosti.
Benedikt XV. namáhal se delší čas, aby

byli vyměněni zajatí otcové tří nebo více

dítek, jsoucí již aspoň 18 měsíců v zajet. Nyní se podobá, že tato akce bude
korunována zdarem. — Nově ualezený

voptochin« vyléčí častozápal plic za jediný den; jest však potřebí velice opatr
ného užívání. — Ve Varšavě utvořila se
liga bosých, kteří chodí po ulicích pouze
na boso v opáukách. Tato liga také sna
ží se odstraniti zoytečné kusy oděvu muž
ského a ženského, zmodernisovati lidový
kroj a vymýtiti oděv znetvořující lidské

tělo. Dobré reformní počiny! U nás kRodobným opatřením nutí nouze i bez zvlášt
ní ligy. — Na Blatech mezi Soběslaví a

čátku července. Dým se šířil den co
více, ale nehasilo se. Konečně dne 30.
července chytily i lesy. Teprve nyní množ
ství lidí usilovalo o obmezení požáru. U
činěna účelná opatření. Požár sice byl u
dušeu, ale uadělal na miliou korun ško
dy. — Do Holandské Indie odcestuje ně
kolik mladých židů, aby prostudovali
podmínky založení židovské osady na 0
strově Javě. — Na Krymu nedaleko pří
stavního města Eupatorie byly objeveny
trosky autického města. Přišlo se při ko
pání i na obrovské věže a silué zdivo. —
Alois hrabě Silva-Tarouca padl 30. čer
vence smrti hrdinnou na ruské frontě jako
a6letý nadporučík. — Při letošní veřejné
dražbě v hřebčinci napajedelském dne I.
t. m. prodáno 30 ročních hříbat za 610.000
K. Nejlepší hříbě prodáno za 46.000 K.
— Militaristiská demokracie jest i v A
merice. Dělnický vůdce Frank Little byl
v New-Jorku zakuklenými lidmi unesen
a oběšen, protože silně agitoval proti vál
ce. — Polární cestovatel americký Max
Millam vrátil se do Grónska a sdělil, že
Grockersko, jehož objevem se chlubil Pe
ary, vůbec neexistuje. Známo jest, jaký
humbuk Peary o své cestě rozšířil. Teď
snad bude tvrditi, že tu zemi někdo před
příchodem Millamovým schválně ukradl.
— Vykopávají se zbytky babylonské věže;
shledalo se, že byla obehnána kruhovitou
zdí, z níž trčelo do výše téměř 1000 men
ších věží. — K posledním zkouškám ua
universitě v Tokiu připuštěna jedna žena
v odboru chemie a druhá v odboru filo

sofie. Na lékařské fakultě tam je dnes
B žen. — Už majíPoláci týž d jeého sc dostalo"Čechům dávno. V Lodži

usneseno záložiti sSchulverein fůr R č
nigreich Polen.e — Nejstarším sttotmem
v Německu * jest obrovská lípa ve
Staffelsteinu, jejíž stáří se odhaduje na
1000let; vobjemu měří silně strouchnivělý
strom 15 metrů — Norská výzvědná vý
prava přibyla na Špicberky prohlédnout
si obrovská ložiska uhlí a pátrat po zlatě.
Asi před Io lety nalezena ložiska překrás
ného mramoru. — Na Novém Zeelandě
bylo prudké zemětřesení, které natropilo
škod zvláště v okresu Wairarapa. —Židé
v Podivíně, Hustopeči a Břeclavě skupo

vávajípo rukou na venkově pšenici avyvážejí ji do Dolních Rakous. Platí za
cent 160 korun.— Bývalý ruský ministr
Chvostov byl zatčen pro defraudaci asi I

knížete Schaumburg-Lippe byla při draž
bě ovoce vyvolací cena Ig.000 K, ale vy
draženo bylo za 108.000K. Jaké humáu.
ní úmysly pro český lid měl vydražitel?
Ovoce z toho chudého kraje se vyváží
za hranice. — Z Valašska a Bezkyd se
hlásí skvělá úroda malin. Za litr se platí
r K 20 h. Maliny sbírají pilně i váleční
uprchlíci. — V čí prospěch se zdražoval
petrolej, patrno z účetní zprávy »Haličsko
karpatské petrolejářské společnosti«, která
přiznává za min. rok čistý zisk 6,332.142
K, což činí přestřetinu akciového kapi
tálu. Akcionářům dostane se letos (po od
pisu z ceny závodů) na jednu akcii 100 K
dividendy tproti 75 K roku minulého).——

=

Universita a duchovenstvo.
Na každou námitku proti volbě rekto

ra-theologa by se dalo snadno odpověděti
několika věcnými protidůvody. Vůbec se
divíme, že proti tendenčním výtkám stu
dentstva neozvali se důstojné a doku
mentárně sami voliči zasloužilého učence
dra. Pecháčka, který se jistě nabádal vol
uč, svérázně více než velká většina těch,
kteří proti němu protestovali.

Učitelé historie a práva ua naší uni
versitě zajisté vědí velmi dobře vesměs,
že volba theologa-rektora naprosto nen
znásilněním práva university, ale že na
opak bývala před tím znásiluěna práva
zákonitě zaručená fakulty theologické, Ví
se, že rozhodně není dovoleno komukoli
rušiti posici kněžstva na universitě, po
kud nerozhodne nový zákon, nové zřízení,
pokud povinnost změny nebude uložena
cestou koustituční ministerstvu kultu a
vyučování anebo místodržitelství. Zkrátka
nynější povyk ua praksi nesmí míti účin.
ku, pokud kruby kompetentní nezavedou
nové řády. Tak se tomu rozumí v insti
tucích všech.

To páni přece předem vědí, že rektor
theolog volnému vědeckému badání brá.
niti nebude. Vždyť za rektora-theologa u
čili na universitě Masaryk a jiní, kteří
docela budovy určené pro vědecké badá
ní přetvořovali ve fanatické politické pra
covny — svobodně. Teď hledí někteří lidé
z uuiversity učiniti rejdiště stranických
Štvanic znovu.

Jestliže má na universitě zavládnouti
pravá ušlechtilá volnost, pak se nemá
předem diktovati, které přesvědčení na
stolci rektorském již předem není přípust
no, protože to jest pro budoucnost zbraň
dvojsečná. O to se jedná oposici v prvé
řadě: vynutit ua vysokých školách výlu
ku živlu katolického. Kdyby byl zvolen
rektorem theolog vyzuání jiného, pak by
se hodilo slovo »rektortheologe pod stůl
hned Jestliže pánové poukazují na ne
svobodu rektora-řeholníka, měli by zcela
jasně a reálně odůvodniti, jaké universit
ní volnosti bude řeholní háv dra. Pe
cháčka na závadu. Když rektoroval dr.
Kadeřávek, nic jsme neslyšeli o útlaku
svobodného přesvědčení muichem. A tu
zase vidíme dvojíostří. Má-li nějaké o
sobní závazky k užší společnosti učenec
řeholník, nemají takových vztahů profe
soři jiní? Což ti učitelé universitní, kteří
jsou čilými agitátory politických stran?

A což Geprveprofesořiposlanců kteří i nauniversitě se vyhýbají všemu, co by se



zdálo odporovati jejich politickému a kul
turnímu programu? Jest až příliš určitě
a mnohonásobně zjištěno, že tací zajatci
politických stran své přednášky upravují
ve smyslu tendenční politiky a že v žáru
fanatické agitace se neštítí šířit ve jmé
nu vědy hrubé nesprávnosti, které jsou

růhledné i průměrnému inteligentovi.
Čo těch divokých, nevědeckých skoků
provedl Masaryk! A nikdo z moderních
svobodomyslníků ho nenapomenul, aby
tak neomaleně nefackoval vědu v zájmu
své politické kamarily. Dr. Pecháček běž
né prácerektorské na universitě vyřizo
vatí nesmí, ale za to nikdo neřekl, že k
úřadu rektorskému jest neschopen muž,
který celé měsíce se věnuje pracím zcela
jiným než universitním anebo který mí
sto přednášek, na něž bral značný plat,
ještě delší čas vyplýtvával agitací a pra
cemi, které zájmům uuiversity neprospí
valy ani v nejmenším.

Ale universitní profesoři, kteří si činí
právo na rektorát, bývají zajatci i jiného
druhu. Často se vyšplhají k titulu sku
tečného profesora velikou úslužností k ná
ladám vládnoucí kamarily. I když svo
bodně nebádají, ale často hodně neobrat
ně vypisují ze spisů cizích, jsou přijati 0
chotně do uuiversitního Parnasu. A o to
tu jde: je-li skutečně svobodno kandidá
tovi universitní kathedry míti přesvědče
ní jakékoli. Na to odpovídají sami nekle
rikálové (na př. v »Přehledu«), že taková
volnost neexistuje, že vládnoucí klika po
máhá jen dětem protekčním. Foud uče
nosti dra. Krejčího byl od dra. Chalup
ného odkryt tak, že veřejuost žasla, kdo
se to odvažuje učiti na universitě. Ale
krátce nato týž dr. Krejčí jmenován řád
ným profesorem. Protestovalo studentstvo
aspoň tenkrát? Volnomyšlenkářům všecka
práva! Kde jest tedy viděti tolik protek
ce, tolik závor a podmínek, tam že jest
nejupřímnější touha po vzestupu skuteč
né volné vědy?

Výhradně se musí přihlížeti, k čemu
byly a dosud jsou university zřízeny a za
jakým účelem je navštěvuje přes 95 pro
cent posluchačů; ti tam jdou k vůli ta
kovému duševnímu výcviku, který- by
jim pojistil hmotnou existenci. Kolik těch
mladých lidí se tuží nad povinnost a o
pravdu volně badá? Vždyť dr. Svítil pro
svítil a osvítil, jak do universitní auly se
hrnou lidé, kteří nemají ani tolik před
běžného vzdělání, aby mohli dobře uče
ným přednáškám rozuměti. Nadto nevě
nují se posluchači těm odborům, které by
nejlépe odpovídaly jejich talentu a ná
klonnosti, nýbrž většinou těm, které sli
bují bezpečné zaopatření.

A té svobodě badání činí se reklama
zcela nadbytečná. Předně tato privilej ne
má žádné ceny pro universitána, který
zkoušky odkládá auebo při rigorosu pro
padá. Těch jinochů jest velmi mnoho; a
tací, kteří nevěnují dostatečné péče ani
učení nejpotřebnějšímu, pojišťujícímu ži
vobytí, ukrutně málo pátrají po oblastech

póů neznámých,které jsou zahaleny mlou i před zrakem přednášejícího profe
-sora, A má snad býti svobodné usuzování
jen výsadou university? Nežádá se i na
střední škole, ba i na obecné, aby žactvo
bystřilo soudnost samostatnou? Aui tam
profesor a učitel se neodvažují vštěpovati
mládeži něco, co by se příčilo skutečným
vědeckým poznatkům. Naopak se jim u
kládá, aby sledovali pozorně nové objevy

a případně opravovali i náhodné omylyv učebnicích.
Mohou-li býti velikými učenci rabíni

a theologové protestantští, není věda za
kletým zámkem ani pro theologykatolické,
jak svědčí ua př. proslu č jméno dta. Mu
sila a slavná jména i jiných českých u
čenců theologů. Katolická theologie jest
netoliko vědou, ale vědou velice rozvět
venou, sahající do různých odborů. A to
lik jest jisto, že theologie onechává pole
nejširší praktické medicině 1 jitýth odbo.
rům universitním; dogmata naše nestrhla
ma universitě žádného veleducha z výšin
— a s vědou profánní jsou větším dílem
v příbuzenství velice vzdáleném. Zato však

právník musí louskati právní dogmata
paragraf za paragrafetm, ať má o nich mí
nění jakékoli. Kdyby svou bystrostí za
hanbil i své učitele, propadne okamžitě,
jakmile se prozradí, že si neosvojil celých
řetězců různých formulek.

Jestliže však slepý fanatismus se po
kouší dávati výpověď z university tomu
živlu, který si získal o zakládání i udržo
vání vysokých škol největší zásluhy, jest
nejodpornéjší frází, zneuživáli se v tom
boji jména Husova. Prý »na universitě, kde
byl rektorem Hus, nesmí se...< Zase meč
dvojsečný.

Předně Hus university nezaložil; na
opak děkoval za universitní vzdělání me
cenášům katolickým. Se svou družinou
zavinil veliké oslabení university již před
odchodem do Kostnice. Neodešli z ní je
nom Něurci, nýbrž prchali i jiní konser
vativci, kterým byla viklefská agitace od
porná. Družina Husova se dopustila na
konservativních doktorech theologie hru
bého násilí, když jim schystala svými ob
myslnými, zcela ncevangelickými klička
mi vyhnanství. Dále Hus kladl theologickou
fakultu na místo první. Jsa jako rektor
zároveň knězem, uaprosto si nepřál pře
měnu dogmatiky ve smyslu liberálním,
nýbrž naopak prohlašoval, že jest potřebí
rozvoj zaraziti tam, kde by ohrožoval sta
robylou nauku. Křesťanský názor světo
vý mu byl cennější než všecky tři ostat
ní fakulty. Také pronášel výtky proti
mathematikům, právníkům i jiným, po
kud se inu zdálo, že ohrožují zájmy the
ologické. A přehlížíme-li, jak služebně vy
pisoval a opisoval z theologů jiných, pak
se uznati musí, že samostatného badání
bylo u něho daleko méně než u konser
vativních bystrých soků Stanislava ze
Znojma a Štěpána Pálče. .

Agitace některých akademiků proti rek
toru theologovi byla provázena tajeným
odporem všech těch, kteří si přejí, aby
aspoň v dobách těžkých náš národ tvořil
žulový kádr. Ale zaječí povaha bránila
vystoupiti veřejně. Konečně však se pře
ce ozval míru., -.. sozhodně v »Unionu«
dr. Traub. O tom příště.
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Zprávy místní a zkraje.
Vyhlášky purkmistrovského úřadu.

Z nadace »J. V. císařovny a královny
Alžběty pro vzdělání sirotka po chudém
Živnostvíku Krůlověhradeckém«, založené
městskou obcí Královéhradeckou, udělí se
požitky za rok 1917 v obnosu 100 K. Žá
dosti opatřené doklady: o domovské pří
slušnosti Královóhradecké, o nemajetnosti,
o tom, te žadatel je sirotek po živnostníku
Královéhradeckém, bez viny své zchudlém,
podány buďtež u podepsaného úřadu purk
mistrovského v hodinách úředních do 15.
srpna 1917. — Dnem 7. srpna 1917 počí
naje vyloženy jsou dle $ 72. zř. ob. účty
příjmů a vydání obecních důchodů. obecní
plynárny, obecních vodáren, měst. ústřed
ních jatek, elektrických podniků, ústavu
pro úpravu dětského mléka, účtu pevnost
ního, veškerých fondů a nadacfkrál. věnn.
města Hradce Králové, jakož i místní školní
rady, kuratoria obchodní akademie, lycea,
reformního reál. gymnasia a městské vyšší
školy pro ženská povolání hospodářská a
všech školních nadací a fondů za rok 1916
u zdejšího úřadu purkmistrovského, kde
lze po 14 dní do nich nahlédnouti a při
pomínky k nim činiti. — Městské zastupi
telstvo v Hradci Králové zřídilo nadaci pod
jménem +»Královským věnným městem
Hradcem Králové zřízená nadace Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa
I ua paměť Jeho 80tých narozenin ve pro
spěch léčby churavých dětí chudých pří
slujníků Královéhradeckých v odbor
ných ústavech léčebných«e a věno

valo k tomu efli jménem a v žastoupení
města Hradce Králové obnos K 10.000—
s tím, že komu a k jakému účelů nádace
tato udělena býti má, o tom rozhodnouti
přísluší městeké radě v Hradci Králové
dle jejiho volného uvážení. Žádosti za u
dělení požitků z této nadace, které nyní
celkem K 400— obnášejí, podány bu
i s doklady (vysvědčením chudoby, vy
svědčením lékařským a dokladem o do
movské příslušnosti) nejdéle do 15. srpna
1917 v hodinách úředních v podacím pro
tokole purkmistrovského úřadu v Hradci
Králové.

Vyznamenání. Pan Karel Matějíček,
c. k. poručík na italském bojišti (rodem
z Hradce Králové), byl vyznamenán Signem
laudis.

Aprovisační poměry se nevyjaeňují,
naopak stávají se problémem stále palči
vějším. Lehce vysvětlitelno, že celé řady
poutníků, jichž Žádosti u rolnictva nebyly
vyslyšeny, ulevují si v rozmrzelosti příliš
nými výtkami, generalisováním. Tu dlužno
uvážiti, že mnoho sedláků opravdu nemá
ani tolik, kolik jim zbývalo v létě roku
loňského. I na vesnicích jest mnoho bez
zemků, kterým se poskytne ovšem pomoc
dříve nož příchozím žadatelům 7 měst.
Dále rolníci přirozeně se starají o zaopa
tření četných příbuzných, bydlících ve
městech. K tomu si přimysleme neobvykle
volké rekvisice. Pak se lehce pochopí, že
leckterému chalupníkovi v případě malé
obezřelosti sotva zbude tolik, aby kryl
potřebu vlastní domácnosti. Na svízele
malorolnictva stýská samo »Právo lidua.
Ale přepjaté požadavky a lichvářství jed
notlivých spekulantů jest nutno pranýřo
vati a trestati. V pondělí zde na náměstí
kupovaly hokyně od jedné překupnice
hrušky. Prodavačka žádala za. metrák
obrovskou sumu. Hokyně ovšem vyslovily
úžas a tázaly se, zač potom mají prodávati
kilo městským kensumentům. Ale odpověď
zněla ledově: »Já chci taky něco vydělat.
Musila jsem dát za kilo korunu.« — Sotva
nejpalčivější tísni konsumentů bylo pole
veno poněkud novými brambory, již se
tento týden šířila zpráva, že bude kilo za
1 K 2 h. Z toho veliké rozčilení. (Sluší
dodati, že městská aprovisace uic takového
neohlásila.) Důvěrníci ze strojírny však si
došli do vsi sami — a hned byly bram
bory po 60 h zas. Ze vzdálených měst
přijíždějí na Hradecko dálo veliké zástupy
kdí s tlumoky, aby je naplnily brambory.
Cizí agenti se potloukají po kraji stále a
na př. za 1 vajíčko nabízejí 70h. To sluší
konstatovati, že v některých místech, kde
při příchodu nemajetného za normální ce
nu snic není«, jako kouzlem se zásoby
objeví, nabízí-li se cenu dvakrát větší u
přidá-li se ještě nějaký vítaný dárek. Obrať
me list! Již loni se ozývala řada okolních
tolníků »Metrák brambdrů bychom rádi

prodávalipo 10 K, kdybychom byli zbaveni uspoň částečně těžkých povinností
mimořádných, které se na nás teď kladou.«
Letos mluví někteří podobně. — To si musí
uvědomit každý, že zcela něco jiného zna
mená na nouzi se dívat — než nouzi cítit.
U těch, kteří mají ještě nyní dostatek, ne
stačí tedy individuelně theoretisovati, jest
nutno, aby se ptali osobně těch, kteří nej
více trpí a dle jejich sdělení své počínání
na úlovu lideké bídy řídili.

Ž přídělu mvuk ze 7. srpna t. r.
prodávati se bude: Na1 lístek chlebový
celý bochník chleba, na 1 lstek moučný
17 dkg mouky 0. V Hradci Králové, dne
7. srpna 1917. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

O koncertu na varhany, pořádaném
dne 7. t. m., nepřinášíme referátu; prostě
z té příčiny, že našemu referentovi ob
vyklý volný lístek nebyl k disposici dán,
ačkoli p. B. Melichar lístek vydal kriti
kovi redakce jiné.

Pohostinská hra Hanny Benoniové.
(Klicperovo divadlo, čtvrtek 2. srpna.) Ital
ský dramatik a novellista Roberto Braoco
(nar. 1862 v Neapoli), jehož »Pravá láska«

porna u nás činohorní družinou J.anuše, znám je jako autor virtuosně pra
vých, svižných dialogů, osnovatel intim
ních intrik a duchaplných scén, a bystro



zraký, důvtipný a ři tom upřímný anatom
duší. Všechny tylo přednosti jeho drama
tických prací vyžadují přirozeně pečlivého
s jemného propracování povah, spočívají
cího na šťastném obsazení a elegantního,
svižného provedení kusu, zkrátka vyžadují

sové takých virtuosů, jakým byl Bracco
v tvoření svých děl. Toho všeho však při
provedení veselohry výše uvedenou druži
pou — jejíž jedinou reklamou bylo vy
stoupení Hanny Benoniové, »dramatické
umělkyně« a »člena Národního divadla«
(tak asi před desíti lety!) — nebylo. Nebylo
tu ani šťastného a správného obsazení
úloh — paní Benoniová naprosto zklamala,
nehodíc se ani svým věkem, ani hrubým,
nemodulovaným hlasem pro tak jemnou
a svůdnou roli; nebylo tu řádného mi
mického a charakterního propracování vě
ci — hrálo 8e jen, aby se hrálo; a nebylo
tu ani náležité elegance výpravy, která
svou ubohostí a slátaností budila odpor,
urážela obecenstvo a vyvolávala mimoděk
srovnáním skvělého provedení této veselo
hry před šesti lety Klioperou se sl. Sed
láčkovou ostrý kontrast. Ani druhý hlavní
představitel Uga Ginetti-ho (p. Rolf; — celý
kus je vlastné dialogem mezi Ugem a
Elenou Lamberti (pí. Benoniová) — nesta
čil svou kostrbatostí a neškoleným, hrubým
traktováním té cholerické povahy své ú
loze. Výkony obou umělců vyvolávaly
zcela zřetelný a vzrůstající sykot. Slabý
potlesk byl jen projevem slušnosti k hostu
a jakousi útěchou a kondolencí nad ruina
mi bývalé slávy. — Od drasticko-výstřed
ního vystoupení p. Ptáka a spol. při ta
nečním večeru Marje Niny nezřela naše
vážná a umělecká scéna podobného fiaska
a divím 8e jen ne tomu, že tato »umělecká«
družina se do Hradce odvážila, ale spíše
tomu, že nebylo zabráněno vystoupení

"takové šmíry, která jen kazí uměleckou
chuť obecenstva a zbytečně ochuzuje jeho
kapsy. — C.

Do Kuklen a okolí. Pouť do Malých
Svatoňovic konati se bude z farnosti ku
klenské v neděli 26. srpna za vedení vlp.
Fr. Mimry. Vyjede se ráno v 5 h. 45 m.
z Hradce Králové. Jízdné tam i zpět 520
K. Potraviny nechat si každý vezme 8 8e
bou. Přihlášky u duchovní správy v Ku
klenách. Prosíme o hojnou účast!

Třebechovice. Chudina si nemohla kou
pit oukr; »nebyle. Ale pojednou se dostalo
na jasné světlo sluneční z temnice 18 g.
Mýdlo »nebylo«; ale k obecnému podivu
badatelé vypátrali bednu předválečného.
Také rýže a káva vypátrána.Docelai sud
petroleje vydaly útroby zemské. A tak je
i u nás patrno, že by nebylo tak zle, kdy
by skromní obchodníci přiznali, oo všecko
dovedou sehnat — a neprodat.

Pokračování přispěvků šlechetných
dobrodinců na pohoře é ve Chvojně. P. T.:
Nejmenovaná paní z Rovně 20 K, nejme
novaná paní z Rovně 10 K, Jan Kolín, rol
ník z Chvojna 20 K, Karel Kolín, přednosta
pošt v Gračanici v Bosně 30 K, Marie
Stárková z Chvojna 10 K, Františka Lu
kášková z Chvojna 10 K, Marie Mazurová,
industr. učiteika z Chvojna 5 K,E. Hendrich,
řídící učitel z Chvojna 20 K, Milada Hendri
chová, učitelka z Třebechovic 5 K, obecní
úřad v Poběžovicích 317 K 10 h, Václav
Hloupý z Chvojence 10 K, Marie Matou
šová z Roudnice 10 K. Farní úřady: v Do
břenicích 12 K, v Oubislavicích 35 K, v
Uhersku 11 K 6 h, v Moravanech 10 K
(celkem 43 K) v Červ. Kostelci 31 K 60h,
v Praskačce 50 K, ve Smrdově 7 K. Dě
kanský úřad v Labské Týnici 200 K. Jos.
Holzmanp, farář v Kališti 3 K, Jos. Vejda,
kapelník v Dašicfoh 2 K, Boh. Petruška,
námoř. vojín v Pole 30 K, Fr. Uhlířová
z Chvojence 10 K, Joe. Andrlová z Ustí
n. Orl. b K, Horynová z Chvojence 10 K,
Alois Pohnětal, vojín, polní pošta 430 30 K,
Jos. Tuček, farář v Javornici 8 K. Prodlé
vající na svém panství Chvojnovském
Excel. p. markrabě Alex. Pallavicini, štědrý
podporovatel chudiny a všeobecně milo
vaný pro svou vlídnost a přívětivost, roz
dal mezi pohořelé 3000 K. — Farní úřad

ve Chvojně ještě jednou jménem pohořelých
vyslovuje všem vespolek: Zaplať Pán Bůh:

Miletín. Epitaf padlých a zemřelých
vojínů z osady Miletinské, budovanýv c. k.
odborné eochařsko-kamenické škole v Ho
řicích, jest z části holov. Jest umístěn
v miletínském kostele a okrášlen péčí
vážené pauí patronky Joži Simáčkové kvě
tinovou ozdobou. Již tato část dokazuje,
kterak důstojně bude ucténa pamálka těch,
kdož v těžké povinnosti položili život svůj
v oběť, Jejich jména budou vyryta v desku
mramorovcu až po ukončení světové války.
Prozatímní deska, na níž jest řada jmen,
naznačuje pouze velikost a podobu desky
projektované, Žádáme všecky, kleří posud
postrádají jmen svých drahých, o přihlášku
u farního úřadu. Společný pomník budiž
ukázkou, jak u nás není rozdilu mezi bo
hatým a chudým, jedná-li se o svědomité
plnění povinnosti. Aby věsk byl důkaz
úplný, prosíme, aby bohatší osadníci, kteří
zde jména sobě drahá budou míti vyryta,
obětovali nějaký dárek na krytí nákladu,
který dosavadními sbírkami je kryt pouze
asi z polovice. Rány sebe hlubší přestanou
časem boleti, ale zbožná vzpomínka přetrvá
věky. Na pomníku nalézá se prosba zvěčně
lých hrdinů: +Olče, matko, ženo, děti,
Bestro, přátelé, modlete se za mě tam doma
u našeho pomníku v kostele —já jsem Vás
v cizině také do posledního vzdechu vzpo
mínal.« A že tato prosba nevyzní na
prázdno. naznačuje nápis vytesaný na sluze
prostředního podstavce, naše to modlitba
za ně: »Odpočiňtež v pokoji — po boji!«

rate též na obrázkový časopie»Český Srět«, kde budou pohledy na tento
pomník v práci ve Škole hořické.

Skuteč. Tady jest pro poctivé lidi pra
vým uměním obstojně žíti. Ziskuchtivost
roztahuje svá chapadla všude. Jdete-li ku
povati za přípustné ceny, lidé nemají. Krá
va prý málo dojí, máslo není... Ale pře
kupaíci s napěchovanou tobolkou mají
v ruce kouzelný klíč k otvírání pokladů.
V minulých dnech již po druhé ve zdejším
okrese konal pochůzky agent z Vídně.
Dával za máslo až přes 20 K a hned ho
sebral muobn. Chlubil se nám, jak obrovské
tisíce za války již získal. A my tu chodí
me jako bludičky. Přeplácení děje se i od
jiných, tak že chudší občané jsou odsou
zeni k strádání. Kdy už těm nesnázím
bude konec? Vždyť všecko trpíme již
dlouho.

AAAAAAAAAAAAÁAAA

Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum,přijímá záznamy

pa nové výhodně losy Rakouského Červ.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.

Různé zprávy.
Jeho Veličesstvo do Černovců. Císař

s neumdlévající vytrvalostí dojíždí hned
do toho hned ocoho konce říše, kde jest
potřebí jeho přitomnosti pro povzbuzení
a blaho poddených. Dne 4. t. m. vypravil
se na céstu do znovudobytých Černovců,
kde mu obrovské davy různých národ
ností dne 6. t. m. připravily nejnadšenější
uvítání. Císař bez únavy děkoval vřele na
eelou řadu skvělých ovscí. Dne 7. t. m.
císař již byl zase ve Vídui.

Ušlechtilá aristokratka. Zesnula hra
běnka Leopoldica Serényiová (rozená Har
rachová), choť zemského hejtmana morav
ského. Byla to šlechtična nejen rodem, ale
i duchem, tak že se jí říkalo pro její d:
brotu a vzácnou obětavost „matka zeměv.
Lid v Luhačoviofoh a na Lomnici zval ji
prostě a tklivě »naše paní hraběnka«. Mi
lovala Moravěnku upřímně a zvláště její
drobný lid, vystupujíc všude velice skromně,
Bývala často kmotrou praporů rolnických
spolků katolických. Za války byla oprav
dovou ošetřovatelkou. Tisíce vojáků, jež
nemoc nebo rána poslala do posádkové
nemocnice, ošetřila a potěšila. Posluhovala
jim, modlívala se s nimi, hovořila s nimi.

jež mu stírá pot e čela, jež mu nosí, oč
žádá, je první dáma v zemi. Sta a sta dě
kovných lístků vojáčci poslali —a to byla
její radost. Snesla s klidem i nemotorné
anonymní útoky na svou občanskou čest.
] tuto šlechetnou dobroditelku dovedl bez
charakterní denunciant obviniti »z vlasti
zrádných činů a smýšlení«. Dostalo se jí
skvělé satisfakce, celá říše se dověděla, že
slina nacionální vášně i na ni byla vržena
a že se od ní odrazila a dopadla na hlavu
zaslepence. Moravě umřela vzácná žena.
Byla vzornou matkou, žila pro děti a pro
rodinu. Dlouho trpěla hroznou nemocí, ra
kovinou. Lidské pomoci nebylo. Ona sama
na nemoc ani nedbala. Dělala Samaritánku,
až ji nemoc sklátila nadobro na lože. Mo
rava má příčinu truchliti.

Zvláštní »velezrádci«. Nyní opustil
také vězení farář z Poštorné Laník, který
prohlášen za individuum velice nebezpečné
proto, že úřadoval česky. S ním propuštěn
na svobodu poštorenský učitel Kuběna,
zatčený proto, že několik chlapců z jeho
třídy zpívalo »Hej, Slované!«

Snímané zvony dovážejí se dle zprávy
»Reichspostu« nyní nikoli do arsenálu,
ale na firmu Manfred Weiss do Budapešti.
Dříve byly ovšem zvony dováženy do
arsenálu, potom do Siebenhirtenu; nyní 8e
posílají do Budapešti vesměs. — Ž toho
jest při nejmenším zřejmo, že katoličtí
kněží nemají nejmenšího vlivu na osud
odebraných zvonů.

Hladovící děti italských uprchlíků
z Tyrol ve Slatinanech a okolí prosí
o potraviny, ovoce. Zásilky buďtež zasílány
na duchovní správu italských uprchlíků
ve Slatinanech u Chrudimě.

Konkurs. Při českémeoukromém vyš
ším reálném gymnasiu Ustřední Matice
Školské v Orlové, nadaném právem veřej
nosti, obsadí se začátkem příštího školního
roku tato místa suplujících učitelů: 1 mí
sto suplujícího učitele katolického nábo
ženství, 1 místo pro přírodopis a chemii,
1 místo pro dějepis a zeměpise, 2 místa
pro klasickou filologii, 1 místo pro fran
couzětinu a češtinu, 1 místo pro češtinu
a němčinu a 1 místo pro tělocvik. Platy
a odměny, s těmito místy spojené, jsou
stejné jako na ústavech státních, mimo to
však ještě pojištění starobní a invalidní
podle zákona 0. pojišťování soukromýcb
zaměstnanců. Žádosti náležitě doložené,
avšak nekolkované, buďtež poslány do 10.
srpna t. r. výboru Ustřední Matice Školské
v Praze I, v Husové tř. č. 8.

Moravská agrární a průmyslová ban
ka v Brně vykazuje koncem měsíce čer
vence 1917 stav vkladů K 128,205.47328.

Přibírání žen reservistů k polním pra
cem. Místy opětně vyskytly se případy, že
členové rodin osob k vojenské službě po
volaných, ač dostává se jim vyživovacích
příspěvků ze státních prostředků, odepřeli
vykonávati polní práce. Posléze v Uřed
ním listě «. k. okr. hejtmanství v Hradei
Králové ze dne 1. července 1917 č. 7 ulo
ženo bylo zřízeným v každé obci žňovým
komisím působiti k tomu. aby ti, kdož po
žívají státních podpor, našli bezpodmíneč
ně zamě tnárí při pracech v polích. Upo
zorňuje se pr+lo znovu, že zmíněné ko
mise jsou poy:nny s veškerou přísností po
stupovati proti těm, kdož bezdůvodným
odpiráním své pomoci ohrožují zabezpe
čení další výživy a oznanovati pol. úřadu
osoby takové, aby proti nim kromě zaslu
ven: výplaty příspěvků dle min. nař. ze
dne 5. srpna 1914 č. 200 ř. z. i uložením
pokut od 2 do 200 K neb vězením do 14
dnů zakročeno býti mohlo.

Šedé polní listky. Od 1. srpna lze k ar
mádě v poli zasílati toliko nově vydané
polní lístky ze šedého papíru, opatřené ná
pisem: Feldpostkarte. Od armády v poli
budou docházeti i nadále lístky růžové.
Jiné lístky jsou vyloučeny z dopravy.

Katolický tisk v Rakousku. V naší jší
jest křesťanský katolický tisk zastoupež
teklo: třikráte denně vychází časopis 1;
dvakrát denně 3, jednou denně 81; týden
níků vychází 68, dvakrát týdně 19, třikrát



L, Styřikrát 1, za 14 dní 2. České denníky
je tisknou 4, týdenníků 14, dvakrát týdně 4.

Čím se lidé živí. Za obležení Přemyšlu
bylo snědeno 25.000 koní. Byla to asi re
kordní spotřeba koňského masa, nyní však
konkuruje s Přemyšlem Lodž, kamž, jak
nyní vyšlo na jevo, dopravují 8e hromad
ně epodsty koňského masa, ale inkognito,
takže obyvatelé nevěděli, co vlastně po
jídají.

Povětrnost v srpnu. Dle teorie profesora
Zengera připadají poruchy na LŮ, 13., 15.,
925.a 26. srpna. Povětrnost bude normální.
Srážky lze očekávati pouze v druhé třetině
měsíce a budou vydatny. Také ještě ku
konci měsíce bude počasí deštivé, deště
však nebudou vydatné. Počasí bude spíše
teplejší než ch!adnější.

Sprostředkujeme pro naše dělnictvo
konpi ovoce, bramborů a potravin vů
bec. Prosíme, aby v této těžké době ma
jitelé potravin s námi sdělili evé nabídky.
Kdo by laskavě chtěl věnovati největším
chuďasům z našeho dělnictva svůj přeby
tek zdarma, zaváže si ubořáky, jimž všecko
J:ned rozdělíme, k vroucí vděčnosti. Dobro
tivé přihlášky přijímá Věeodborové sdru
žení křesťanského dělnictva v Hradci Krá
lové.

v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěkný,
nový, se prodá lawně. Slunečnístrana. Čistý
výnos 51/,/, Lask. dotazy pod zn. »Pro kafdého«

do administrace t. 1.

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čis.46 n.

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se

mínek, zojména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty záložena v i'raze.

Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevnímknihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Jméno Boží bralo se za války velmi
zhusta nadarmo. Tážeme se, zdali Kristus
radil, z jaké pružiny se mají poříditi luky
a jak přiostřiti šípy, aby křesťanství zví
tězilo nad kamarilou pohanských Caesarů?
"Tážemese, zdali náměstek Ježíšův v Římě
našeptával organisovaným katolíkům, jaká

-děla budou k potření protikatolických
živlů nejvýhodnější? Církev vítězila nad
pohanským Římem výhradně kouzlem
své nauky a vnitřní silou mravní; těmito
mohutrostmi musí vítěziti i příště. Ani
jeden stát neprohlásil přizahájení boje,
Že mu jde v přední řadě o záchranu víry.
A ve státech, kde katolíci trpí ústrky,
jsou leckde opravdovějšími věřícími než
v místech, kde mají volnost větší. Ve
vojsku každého státu jsou katolíci, kteří
ani nesmějí rozvinouti politikudle vlastní
libosti, protože fysický nátlak je nutí
k uniformitě s ostatním občanstvem. Tato
válka jest dílo lidí, jest to poslední, vr

cholné slovo dlouholetých světských prou
dů a pozemské civilisace. Jde tu o zájmy
států, národů, o interesy hospodářské, ale
nikoli o boj víry s nevěrou nebo o zápas
katolictva s jinověrci; vždyť v žádném
provolání směrodatných činitelů nenachá

na udolání nevěry. Veřejné akce a pro
jevy katolictva dovolují se v pěti dílech
světa jen potud, pokud strategickým plá
nům vlád v ničem nevadí. Jestliže zednáři
ve svých tajných i veřejných oficinách
chytře a soustavně se připravují, aby
z války vytěžili co nejvíce pro vlastní
účely, sdruhé strany žádný mocný politik
neohlašuje, že vojsko má jíti vpřed
hlavně za příčinou zpřetrhání protikato
lických intrik. Proto také Beuedikt XV.
setrvává stále v neutratitě a nabízí hojivý
balsám veškerým zápasícím mocnostem.

o

»Ejhle, jak veliké má církev jmění! Viz
te,jak jsou kněží bohatí!« Tak volají dosud
i inteligenti, aby manifestovali svou igno
ranci a demaskovali svoje fanatické záští.
Do toho »kněžského« jmění se přece po
čítají i církevní budovy — a jiné před.
měty, z nichž kněz pro osobní užitek

rozsáhlé budovy — ale nikdo se neodváží
říci, že to svědčí o »bohatství soudcův.«
Pěkně zřízené kanceláře uaprosto nesvěd
čí o jmění úřednictva. Na kancelář farní
se však pohlíží jako na osobní zisk. Re
ditelé škol mají své byty v ústavech, ale
byl by odbyt posměchem takový rýpal,
který by tvrdil, že to svědčí o velikém
majetku profesorů a učitelů. Některé laické
ústavy mají svůj příjem z nemovitých
statků; ale jen ignorant začne skřehotati:
»Hle, jak jsou správcové toho ústavu bo
hatí!la Zrovna tak málo má kněz z těch
důchodů zádušních, jichž se užívá k dobru
kostela nebo hřbitova A to jmění klá.
šterní! Tažte se, u kterého paláce bursi
áuského se tísní tolik chuďasů, čekajících
nasycení, jako .na př. před klášterem
Emauzským! Také katplické konvikty a
mnohé kulturní ústavy jsou jměním cír
kevním — pro dobro laiků. Při každém
stavu je potřebí se tázáti, kolik z jmění
připadá k osobnímu dobru jednotlivců;
pak teprve možno mluviti o hmotném
blahobytu nebo nouzi jednotlivých lidí,
A generalisovat se nemá nikde, protože
pak příhanu neb chválu odnášejí jedno
tlivci na cizí účet — a to není spravedlivé.

*

Venkovský chlapec obyčejněod útlého
mládí užije drsného života dosti. Jest za
přahán i do práce velice zodpovědné, vy
žadují se na něm často starosti jako ua
dospělém. Každou chvíli slyší důraznou
výtku, vypočítává se mu, co spotřebuje.
A přece — přece v pozdějším čase má
na své mládí a rodnou chatu vzpomínky
tklivější, vřelejší než chlapec městský, vy
chovaný v poměrném blahobytu. Přece
vzpomíná svých přísných rodičů vděčněji
než hoch vychovaný úzkostlivě a něžné
jako v bavlnce. Odkud ten rozdíl? Ves
nický hoch prošel tou drsnou školou ži
vota, která na městské děti teprve později
čeká. Otužil se tak, že náhodně zavanuvší
drsný severák ani později ho nepřekvapí.
Pozorné oko vesnického chlapce vypozo
rovalo na tváři rodičů pod drsnou slupkou
opravdovost a upřímnou lásku, zbožnost
nelíčenou, která nečeká za svůj nábožen
ský vznět hmotné odměny. Proto také
vesnickému synku stává se víra oporou
mocnou a rozvíjí v něm celou řadu ide
álů jiných. Hoch městský však shledává
doma plno líčenosti, prázdné etikety, jejíž
odporná jalovost se mu nechutí stále více.
Pohodlnější život nepokládá za žádnou
výsadu, protože ostrých protiv nezakusil;
čím se mu poskytuje více, tím silněji
rostou jeho požadavky. Obtíže rodičů pří
liš ústupných nepozná a neuzná. V hlavě
městského dospívajícího jinocha víří ho
tový chaos různých vyčtených nápadů a
zásad. Divoké světové názory, navzájem
se křižující, vysílají k jeho hlavě vlnu
za vlnou. Dostavuje se skepse, nábožen
ská základna se propadne. Tftina větrem

se klátící není schopna tvořiti, nalézt
v divém hukotu pevnou směrnici. Srdce
kornatí. Když rodiče zemrou, mávné mla
dík resignovaně rukou a zapomene brzy.
Přemýšlejme, kde jest opravdové slunce
--- zda na venkovské stráni či v pokoji
ozdobeném těžkými draperiemi. Venkov
ský rodák vzpomíná i na drsné mládí
jako na chvíle největšího blaha svého ži
vota — i když dosáhne ve velkoměstě
nejvyšších hodností. Ve vzpomínkách pa
prskují jiskry nefalšovaných démantů,
které v přední řadě činí srdce opravdu
lidským, ideálním, a duši pevnou, cha
rakterní.

s

Přísnost jest vlastností velice choulo
stivou. Jeden člověk pohlavkem zmoudří,
ale dva jiní zblbnou.

o

Za velikým bohatstvím všude jde
v patách přepych, velice výhodné hospo
dářské postavení a rychlý rozvoj Civili
sace uvolňují přísný mrav. Jestliže tedy
za Karla IV. a Václava IV. celá řada re
formátorů neustávala kárati přepych 1 u
stavů středních, přílišnou bujnost i lidí
prostých, reformátoři tedy jeu bezděčně
potvrzovali, že bylo tehdy v hojné míře
všeho toho, po čem se nyní veliké davy nej
více pachtí. Jestliže se tu ploužily mo
rální stíny, hospodářská a sociální situace
před otřesy viklefskými byla zuamenitá.
Když nastala odluka od Říma,.zaváželo
se do Italie daleko více peněz než za vě
ku Karlova, ačkoli naše země byla v éře
husitské mnohem chudší. Tedy římské
kněžstvo neochuzovalo, zato však benátští
a janovští spekulanti, k jejichž drahým a
zbytečným cetkám přilnuli rozkolníci více
než jejich předkové, sjednocení s papež
skou stolicí.

»

Moderní velikáš prohlašuje: »Jsem
demokrat tělem i duší, přeji si, aby lid
usiloval o praktické sebeurčení sám; běda
však těm hanebným zrádcům, kteří by
hleděli jíti jinou cestou než já. Kdyby
bylo v národě oposičníků většina, odha
lím bez milosrdenství, kde se tají nepo
ctivost. Moje strana čítá veliké pluky
stoupenců, ale nechť každý pamatuje, že
vrchního vůdce má jen jednoho — aten
jsem já. Doufám, že mluvím k občanům
vesměs uvědomělým a proto jsem pře
svědčen, že žádný z vás není tak zakrslý,
aby s klerikály pěstoval přátelské styky;
moji lidé nesiněji býti tvory bezcharakter
ními. Pryč s každou pověrou a s každým
modlařením! Zato však vaším nejsvětěj
ším náboženstvím budiž váš program a
jeho realisace. Tomuto programu jedině
klaněti se budete. Jemu sloužiti budete
ze vší mysli a síly své i teukráte, až by
se vinou imalého chápání do vaší duše
vplížil sklon ke kritice vykonavatelů pro
gramu. Jsem pro největší kulturní volnost
Ale odmítněte ty smělce, kteří berou své
náměty z prostředí odporujícího uašim
snahám. Každý se máte vzdělávati vše
stranně, ale ani haléře nemáte vydati na
listy zpátečnické, kde i pravda podává se
ve formě tak úskočné, aby popletla pra

vověrné pomocníky obrození. Svobodajest nejkrásnějším klenotem ale pro nás
musí býti zároveň nejdůležitějším statkem,
nejpevnější základnou rozkvětu vzorná
disciplina, Bude straně velice zdrávo, jest
liže odpoví nepřátelům vnějším vždy hro
madně radikálními projevy. Ale takové
manifestace byly by hříchem neodpusti
telným, kdyby se ozvaly proti ústředí;
čím nespokojenci ve straně více hlučí,
tím jest křik jejich podezřelejší. Na ně
kterých stranách ozývá se volání, že jest
potřebí zrevidovati základy našeho život
ního názoru. Pokud plyne u našinců tato
touha z vědeckého svobodného myšlení.
z vážného studia, potud ji máme vřele
vítati, Ale stoupenci, kteří nejsou před
ními odbornými znalci, nejlépe učiní, zů
stanou-li věrni názoru nejrozšířenějšímu
potud, pokud nedá jiného pokynu ústředí
samo. Vždyť nově propagovaný životní
názor velice ostře se potýká s důležitými
body našeho programu, a se sliby vůdců,



které učiuily naši společnost šikem tak
obrovským a mohutným.«.

Dějí se přesuny čistě moderní, málo
kontrolované, ale při tom velice povážlivé.
Zdokonalená humauita, odpovídající ve
všem požadavkům doby —zdaž to není
krásná věc? Ano, ale lze ji pohodlně vy
strnadit ze srdce na papír, na veřejné
schůze. Vždyť ještě nemyslivé davy tako
vého humanitáře pochválí bouřlivěji než
člověka, který rozdá všecko. Několik la
ciných řádků platí více než sousto, které
si od úst utrhneš. Vlastenectví! Krásný
ideál, ale vyžadující veliké oběti. Ale
vždyť žádný do vlastenecké akce nemusíš
dáti ani haléře; naopak můžeš z tohoto
hnuti vydělávati. SŠetřes tíhu s beder
svých na papír, do novin; napiš tklivý

chopí, žes odstrčil vlasteneckou myšlenku
do laciného výměnku. Tisk jest trpělivým
beránkem, snímajícím nepravosti i s čela
lenocha, povalujícího se líně na kulturním
úhoru. Povaleč napíše do novin článek
o dobrodiní osvěty, povzbudí k pokroku
a pak obdrží amnestii. A oduševuční uá
boženských úkonů? Netřeba se uamáhati
osobně. Vvchválí se ua papíru ušlechtilý
zápal Husův, hlavy skutečných suaživců
se pokropí zžíravinou ostré kritiky — a
náboženský úkol novinářským článkem
jest u konce slavuě, za nadšené pochvaly
mnohých. Velice přitažlivým se stalo
heslo: »Vše proditě !< Ale nač by v tom
směru do úpadu se obětoval tatík! Roz
káže v novinách veřejným iustitucím, co
mají pro děti dělati, ostře perem zajede
do placených vychovatelů — a hned zní
jeden hlas, z jak útlocitného srdce vy
tryskla slova tolik vřelá. Jakým dobrodi
ním jest tedy papír nyní pro celé zástupy
nedbalců, sobcůa lidi blaseovaných. Papír
stává se vždy ochotným a trpělivým
skladištěm populárních tužeb, zbavuje
osobních povinností, proměňuje činorodou

-energii v resoluce, stává se směnkou
splatnou v čase neurčitém; papír hledí
namlouvati, že tam, kde se nic neděje,
aspoň se pilně uvažuje. Nejoddanější a
nejvhodnější to pomocník přesunů. Každá
povinnost dá se lehce přenésti na arch
bílého papíru, protože svět chce býti kla
máu. A pak se divme, že při velikém roji
nádherných moderních hesel tak rychle
bují rakovina úpadku, že ideály padají se
zlomenými křídly do bahna! Kdo nechce
lidské společnosti platit ryzím zlatem,
platí jí papíretn.

W
Úznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Kostel. paramentů
: Ja, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiníve výrobnách nejstaršího
-závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výhěru franko.
Bex velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubii. 109let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Koupi se vila
"nebo domek so zabradou v Hradci Králové

neb okolí. Nab. do adm. t. 1.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Školské.

Jan Horák,
soukenník v Rychnově

nad Kněžnou
zasílána požádánívždy Ge roční
saelsony kollekci nejnověj
šich druhů pravých vině
ných látek své vlastní výroby,

jakož i tu- i cizozemských.
Četná uznání zvláštěz kruhů
veledůstojného duchovenstva svěd
čí o poctivé obsluza mého ryze
křesťanského závodu za dobu více

než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

na zkoušku.

Velejemné látky na taláry.

Dvě inteligentní dívky, |

poup. ly©přiměřenézoměsl:

PARAM
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JŮSEF VENŮ,
odborný závod

Jablenénad Orjd.|:

v
V Prazeprodeju firmyMarie Fejfarová,

lova ul. I., č. 12.

| id é
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do trublářského ;

ursu. Celé zaopatření a plat. Při přijímá j
K. V. Skuherský, Hradec Kr lově. ' i

i

V
Sklomalba E.Škarda, Brno,

umělecký ústav prvého řádu,
hotovía dodává chrámová okna. V kaž

dém slohu a provedení, odnpednodužíhovseru do nejbehatší sklomalby figurální,
hotovípravou me ka
ménkovou pro faoady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

,

Veledůatojnému duchovonstvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučíti
veškeré kostelní nádoby a.
náčiní a to: moneltrance,
kalichy, cibáře, nádobky,
aténky, pacifikály, svícny,
ampy, kaditelnice, kropenky
utd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Stiró předměty opra
vuje v původní iplenci a
v ohni slatí a stříhří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.

Hotovépředmětynebvýkresysasílá na ukázku franko bes
. | závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných otů, jako:
řetězů, madonek, křížků, pratýnků, náramků atd.
Notářské prsteny, tabatěrky, jidelníná
činí ze stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zlato, atřbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší oeny

JAN STANĚK,pasíř a ciseleur

Praha L-979,nl. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec c. k. zemského trestního soudu.

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čaabách)
(bratr P. J. Neškudly, farářeve Výpraehticích)|

| Šaperněuje P. B veled. duchovenstvusvůj osyčdčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramantů, |

spolk. praporů a kovového náčiní

Cenniky, vzorky i roucha hotová na
ukázku 8e na požádání franko zašlou.

E 190/17/7.

Dražební odikt

a vyzvání k přihláškám,
K návrhu vymáhající strany Františka Morávka,

mlynáře v Opatovicích n. L., komána bude

dne 12. zaří 1917
o 9. hodině dopolední u toboto soudu v síni č. 35
dle schválených podmínek dražba těchto nemovi
tosti:

Pozemková kniha Hradec Králové, vložka č.
14: Právovárečný dům č. p. 15 v Hradci Králové
se stavební parcelou č. kat. 18 a zabradou č. kat.
1] tamže Odhadní cena 70.196 K, nejnižší podání
35.098 K.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

Soud okresní v Hradei Králové jako sond
knihovní nechť položení dražebního roku pozna
mená.

V podmísky dražební a listiny na nemovito

pis hypoteční, katastrový, odhadní protokoly atd)
mohou koupěchtiví v soudním oddělení, shora na
značeném, v hodinách úředních nahlédnout.

Pyáva, která by medopouštěla této dražby,
buďtež nejpozději při položeném roku dražobsím
před počátkem dražby u seudn ohlášena, jinak by
vzhledem k nemovitoati sazné již nemohla k plat
nosti přivedesa býti.

O dalších událostech řízemí dražebního bu
dou ti, pro něž toho času sa semovitostech práva
nebo břemena zřízena jsou nebo za řízení dražeb
ního zřízena budou, toliko vývěslem u soudu zpra
vovánui,nebydí-lt v obvodu soudu shora jmenova-
ného, anižjemu pojmenují smocaěnce Pro doru
čování v místě soudu bydlicího. :

C. k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.,
dne 22. července 1917.



Předplatné:Číslo 33.

Slavnostní den.
Na dnešní den připadají narozeniny

Jeho Veličenstva Karla I VWodrá to
chvíle pro osvědčení oddané loyality a
vděčnosti všech národů rakouských nej
jasnějšímu mocnáři! Co všecko již panov
ník vykonal pro uspokojení svých poddá
ných za krátký čas své vlády! Jíž vstup
na trůn v Čase nejpohnutějším byl skut
kem energie v pravdě rytířské. Uvažme,
že tak vzal ua sebe nejjasnější zeměpán
péči o říši muohojazyčnou za burácení
divé vichřice válečné, kdy obrovské ře
tězce starostí vynucovaly gigautickou ná.
mahu jak ve frontách tak v zázemí. Tu
naléhavě se ohlašovaly netoliko akce vel
kého slohu nýbrž i plno práce drobné.
Stát těžce zápasící při různých zájmech
jednotlivých území s toužebnoslí čekal,
aby jeho nejvyšší pán osobně se přesvěd
čoval o nejakutnějších potřebách, aby 0
sobně rozhodoval i v takových věcech,
které v době míru mají na starosti vý
hradně úředníci.

Císař vrhl se do rozbouřených vln se
statečností heroickou a s vytrvalostí nej
houževnatější. Buergie jeho neklesl1 ani
tehdy, kdy čtyřdohoda sebevědomě od
mítla mírovou nabídku naší vlády. Země
pán jest hned zde hned tam, kde ho jest
právě nejvíce potřebí a všude stírá slzy
s tisícerých tváří.

Právě v nyuější době vyšlo na jevo,
že stát neupevňují a nezvelebůjí líbivé
moderní fráze, nýbrž že všude jest potřebí,
aby kormidlo lodi plující obrovitými vlna
mi zmužile svírala pevná, ušlechtilá a
obětavá ruka autority, Vidíme na Rusku,
kam se zabředlo, když se stala obrovská
říše kořistí demagogů, houkajících do svě
ta zvučná hesla lidová. Jak by teprve
mohla uajíti dostatečný klid říše mnoho
jazyčná, až by docházelo ke změnám dle
přepestrých nálad celé řady svářících se
politiků? Proto v době pohnuté jest pra
vým dobrodiním pro říšisilný a ušlechtilý
muž těšící se naprosté důvěře a oddanosti
všech lidí dobré vůle, všech spravedlivých
politiků, všech národů v říši. Jak poměry
ukazují, ani strany jednotlivých národů
by se nesrovnaly — uatož národové mezi
sebou, kdyby mocná autorita vznešeného
vladaře, milujícího národy všecky, nemír
nila obezřele a láskyplně ostrých protiv.

Věru dnem slavným jsou pro nás na
rozeniny nejjasuějšího panovníka. A láska
1 úcta, která v těchto chvílích jeví se jako
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velikolepá, hromadná manifestace, tryská
z hloubř srdce. Bůh nám Karla I. zacho
vej;, aby po' utišení obtovitého zápolení
dfóuho prožíval krásné okamžiky sladkého
míru a vedl své národy v nerušeném
klidů Fu blahu rukótí otčovskou!

Politický přehled.
, Pole !svažu píše opět agrární

Venkovodpovídaje znova dru. Šmeralovi:
oNutno to říci otevřeně a upřímně, že ne
my, ne naše česká politika, ale nové za
hraniční poměry to byly, které způsobily
ve Vídní jistý obrat.« — Odpověď tuto
kritisuje Našinec slovy: »Je to lehko
myslné podceňování kého svazu a
jeho politiky. Kdyby ruská revoluce za
stihla Čechy a Slovany na říšské radě
roztříštěné a nesvorné, uikdy by se ne
stalo, co se všecko přihodilo. Němce ne
zalekla ruská oposice, nýbrž dodala jim
jenom nové uaděje. Nebýt neněmecké
většiny, ani za revoluce v Rusku nebyli
bychom se ničeho positivního domohli na
říšské radě. Ruská revoluce negativně
nám prospěla, ale positivně musíme pra
covat sami |«

© zřízení nové v Rakousku do
sud nerozhodnuto. Ovšem všecky strany
v parlamentě, vyjímajíc německý národní
svaz, odmítly nabídku předsedy minister
stva dra. ryt, Seidlera, aby se súčastnily
nové vlády. Jedná se proto jen o utvo
ření definitivního ministerstva úřednické.
ho, ač i tu nastala přestávka.

se tvoří nová strana, jejímž
úkolem bude prý hájiti územní nedotk
nutelnost Uherska v době jednání míro
vého, zároveň pak pracovati pro samo
statnost armády a pro samostatnou ban
ku. Naproti tomu vzdala by se strana ta
celní rozluky a samostatnosti celního ú
zemí. S definitivní volební opravou má se
počkati až po válce. — Bývalý uherský
ministr Kristoffy soudí, že největší pře
kážka zavedení všeobecného volebního
práva vězí v tom, že v celém mravním a
hospodářském světovém nazírání národa
děje se pronikavá změna. Za takových
okolností nezbývá prý než hlasování lidu,
které by uklidnilo politické vášně, a mělo
by tu velikou výhodu, že by se mohlo
hlasovati bez všelikých obtíží i na
frontě.

49, A VYPLÁCÍ KERÉ VKLADY BE7

Pazman, že hr. Tisza obvinil jeduoho če
ského poslance z velezrady proto, že od
volával se ia cizinu, dožaduje se svých
práv. Zatím Maďaři činí totéž. Činil to i

Košub a dnes maďarští státníci jezdí doerlina a žádají, aby se Němci vmísili do
vnitřních záležitostí uherských. Maďaři
tudíž némají práva házetťíkamenem na
české pluky a hroziti se nad objevy mi
nistra Georgiho.

0 jihoslovanské otázce píše lublaňský
»Slovenece: »My Jihoslované stojíme na
půdě jihoslovauského státoprávního pro
hlášení z 30. května. Chceme býti spojeni
a svobodní ve svobodném Rakousku, ve
federaci svobodných národů pod habsbur
skou dynastií. Čizího těžkého nadvládí
Němců a Maďarů nestrpíme.«

Ruská revoluce. Neúspěchy na halič
ské frontě doléhají mocnou tíží na vše
cek život v Rusku. Protirevoluční hnutí
prý roste a maximalisté chystají nový ú
tok. Ústřední výkonný výbor dělnických,
vojenských a rolnických rad se usnesl
svolati zástupce všech socialistických
stran, dělnických a vojenských organisa
cí k veliké poradě, co činiti, aby se od
vrátilo vojenské zhroucení Ruska, — Nová
ruská vláda zakázala jakékoliv zcizování
pozemků. — Vydány jsou už předpisy
pro volby do sněmovny, Právo voliti bu
dou míti muži a ženy přes 20 let staří.
— M'nisterský předsedaKereuský vyzval
všecky vojenské gubernátory a velitele,
aby k udržení kázně a pořádku nelekali
se žádných kroků.

© míra. Tvrdí se, že francouzský mi
nisterský předseda Poincaré, který dostal
se do rozporu s dělnictvem, odstoupí. To
mu by nasvědčovaly zprávy, že francouz
ské hranice jsou od soboty uzavřeny, a že
ve francouzském vojsku došlo k četným
vzpourám. — Pozoruhodno, že dělyická
strana v Auglii usnesla se jíti na míro
vou konferenci do Stockholmu a donutila
tak svého zástupce v miuisterstvu Hen
dersona k odstoupení. Tím poražen sám
minister. předseda Lloyd George, který
prohlási), že anglický dělník nesmíjíti do
Stockholmu. — Švýcarský časopis »Tri
bune de Genéve« uvádí posudek frau
couzských spisovatelů a jiných umírně
ných mužů, kteří tvrdí, že existují pro
středky, kterak se dorozuměti s federalis
tickým, demokratickým Rakouskem, v
němž by všechny národnostní skupiny
měly svá práva bez možnosti ujařmovati
sousedy.
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Buské bojiště. Těžisko bojů jest nyní
v prostoru severně od Fokšanů v Ru
munsku, kde se Rusové a Rumuni vzcho
pili k velikým protiútokům. Teď jest na
postupu skupina Mackensenova. Boje v
Haliči dospěním říšských hranic prý bu
dou zastaveny. — Vedle Fokšan uvádějí
se rumunská údolí Oitszké, Cosimelské,
Susitské a Putenské, blíže nichž se ode
hrávají kruté boje, v nichž Rusovéa Ru
muni ustupují. —- U Fokšau a v bojích
v území trotuském zajato přes 3000 Rusů
a ukořistěno několik děl.

Na italském bojišti na Soči bylo v čet
ných bojích ve vzduchu sestřeleno 5 ne
přátelských letců. — Jako odpověď na po
slední letecké útoky na Pulji shodila na
še námořní létadla za součinnosti pozem
ních létadel na 4 tuny pum na námořní
arsenál v Benátkách.

Na západě ve Flandrech chystají se
asi Angličané k novým velkým bojům.
Na francouzské části fronty vedou se
drobné boje.

Osudy mírové konference.
Již před rokem hleděno k mírové akci

socialistické s velikými nadějemi, ale po
sud žádná známka, že by socialistické mí
rové podněty měly účinek praktický. V
září r. 1915 ve švýcarské vesnici Zimmer
waldu některé socialistické skupiny od
hlasovaly, aby se mír vyvutil revoluční
akcí dělnictva sorganisovaného v Iuter
nacionále. Na některých místech bylo z
toho veliké nadšení. Ale i v tomto pří
padě seznáno, že od resoluce k daleko
sáhlým činům jest velice daleko. Velká
většina soc, demokratů měla náhledy jiné;

Ke
FEUILLETON.
Lučavka královské.

A. V. Chodovický.
Pokračování.

IV. Bávrat.
Železná vrata státní trestuice se ote

vřela, vyšel ven. Tedy opět svoboden! Před
18 lety, za 22letým mladíkem se ona brá
na zavřela, dnes ve 40 letech vrací se on
nazpět do světa. Přejel si rukoučelo, jako
by se chtěl vzpamatovati, zda pravda to,
že tehdáž při muzice svou milou pro ne
věrnost probodl nože do srdce a že 18
nejlepších svých let ztrávil za to v trest
nické kazajce. Nebral to však tragicky.
Ohlédl se kolem, ano, je na svobodě, celý
svět je mu opět otevřen, není žádných
překážek. Vrátí se domů. Uživí se lehce,
nikoho už nemá, na minulost se také za
pomuělo, ostatně svůj zločin nemá na
psaný na čele.

Ve vsi mnoho se změnilo, sám se di
ví. Zdálo se mu sice, že s počátku i dří
vější kamarádí jako by plaše na něho hle

děs 5:toho,však nic si nedělal,nějakýmžertem to odbyl a ostatné —o jedno děv
če na světě více nebo méně, na tom ne

skýtají

ke všemu začali se tříštiti ve svých ná
zorech i zimmerwaldští, když pomalu se
znávali, že otázka míru jest probléinem
velice složitýin.

Nová socialistická konference v dub
nu Ig16 ve švýcarském Kienthale za
mítla rozlišování mezi válkou útočnou a
obrannou; řekla, že se nesmí bráti zřetel
na to, kdo jest útočníkem a kdo jest ne
vinen. To zavdalo však příčinu k nesho
dám ještě větším. Soc. demokraté ve stá
tech přepadených uvažovali, proč tedy
se připravovali na obranu proti útoční
kům po celá desitiletí s velikými obětmi,
proč v rekovném boji prolili k vůli své
mu vítězství velké potokv krve. A po
všem tom by měli podepsati listinu, kte
rá hlásala, že rány ve válce stržené si
mají vyléčiti na vlastní útraty, že zkrát.
ka po válce jejich státu a tím i dělnic
tvu 50 až 200 let povede se hůře než
před válkou. Veliké schůze soc. dem. děl
níků zcela ve smyslu svých vůdců schva
lovaly právo na válečnou obranu.

Konečně se upřely toužebné zraky ke
Stockholmu. Mluvilo se tam sice dosud
velmi mnoho, ale velká většina soc. de
mokratů řídila své náhledy dále buď dle
válečné situace anebo dle prospěchu
vlastních států. Ba po ruské revoluci, od
níž čekáno ve prospěch světového míru
tolik, odpor proti vmíru za každou cenu«
byl zesílen velice značnou částí samých
ruských socialistů a to i těch, kteří dří.
ve sč přičinili o mírovou resoluci zim
merwaldskou.

Ve Stockholmu se hlavní jednání od
kládalo již proto, že řada silných frakcí
socialistických odpírala vyslati na koufe
renci plnomocníky. Jinde zase vlády brá
nily delegátům vydati pasy. Ale i kdyby
O

sejde. Však si teď nějakou vybere, děvčat
je dost, jen až se roznese, že se chce 0
ženit. Nakroutil si vousy, není ještě tak
starým!

V tom se však přepočítal, což ho za
mrzelo. Zkoušel tu a tam, u mladších,
starších, některá neměla jen tělo a duši,
ale všude pohořel. Ani vzkazy ochotných
bab neporáhalv. Ba ani sprostředkování

výsledkem; a ta přece uěco svateb svedla,
rozvaděných manželstev smířila, o dědic
tví rvoucích se přátelstev ještě dýchají
cího »nebožtíka« porovnala, narozeňátkům
dodatečně talíky sháněla a vůbec všechny
akce do jejího oboru spadající se zdárným
výsledkem k všeobecné spokojenosti pro
váděla.

Tentokráte zavrtěla hlavou sama nad
sebou, což nad jivými činívala častěji; bý
val to vlastuě jeji diplomatický počin při
každém novém gordickém uzlu.

Nepovolila však, Na hromnice se zá
řivým obličejem přednesla svému klientu:
vZnáš Nánu od řezníka Vejběry? Slouží
tam od vánoc, holka jako bukač, pomáhá

tě vzalal
Kandidát ženitby oživl. První schůzka

se shromáždili soc. dem. plnomocníci všech
států, všech národů a frakcí, jest veliká
otázka, zdali se shodnou o podmínkách
utišení boje. Proto také soc. demokraté v
novinách hleděli se krýti zřetelným pro
hlašováním, že mír uzavrou vlády a ni
koli stockholmská konference.

Jest situace slibnější? V posledních
třech dnech kolují zprávy velice pesimi
stické. Kerenský prohlásil, že k stock
holmské konferenci zaujímá stanovisko
shodné s vládami spojenců; ruská vláda
odpírá pasy do Stockholmu. Kerenský jest
sám členem dělnické rady, takže menše
vici so nazývají zrádcem. Churchil pro
hlásil v Dublíně, že anglická vláda ne
uzavře nyní míru ani za nejvýhoduějších
podmínek, že Lloyd George chce nejdřiv<
přesvědčiti všecky neutrály světa, že se
musejí prohlásiti proti Německu. Anmglic
ké dělnictvo projevilo politování nad o
depřením pasů; prý jest potřebí, aby na
stockholinské konferenci nebylo špatně
rozuměno názorům socialistů anglických.
Austrálský ministerský předseda prohlásil,
že jest nemožno zastoupení na konferenci
uvésti v soulad s válečnými úmysly Au
glie. Proto se staví rozhodně proti za
stoupení Australie na konferenci.

Francouzští socialisté prohlašují, že se
chtějí súčastniti konference uikoli k vůl:
dorozumění o mírové záležitosti, nýbrž k
zdůraznění práv národů. Vláda však jim
odpírá pasy. Také Italie a Amerika ne
chtějí propustiti socialistickou delegaci do
Stockholmu.

Zkrátka vlády čtyrdohody otevřeně a
příkře bojují proti mírové poradě: tím
také prozrazují, co u nich platí tak často
ohlašovaná lidovost. Ale i kdyby konfe
rence byla obesláua četně, dojde se k

V
byla hned druhého duc za stodolou a
příští neděli proháněl se párek při muzice
sálem na podiv celé hospodě. Loučení o
bou k ránu za porážkou mistra Vejběrv
bylo dojemné; ou v upřímnosti otevřel jí
své srdce stran minulost, načež ona, chtě
jíc milosrdně zastříti tuto starou ránu,
těšila ho: »Z toho nic si nedělej. Abych
ti upřímně řekla, já jsem taky taková.c

»A co ty's jako —« vyhrklo mu tro.
chu překvapeně.

vNo víš,já jsem seděla pět let v Řepích.«
»Pět - pět let, a co's tento —?«
»Ze žárlivosti uškrtila jsem hocha, víš,

takhle —« +
Dvé hrubých, studených rukou něžně

snažilo se na jeho krku doplniti obraz po
psaného činu. Právě zavál studený větřík,
Frantík cítil mráz po zádech — —

Druhého dne vrtíc hlavou šeptala sta
rá Havráuková Náně: »Náno, Frantík ti
vzkazuje. že s tou svatbou si to ještě roz
myslí!

V. Odpad.

Měl to neštěstí, že jako mladý knčz,
sotva3 Jéta po jewěcení:stal se-jiš fa
rářem na malé, ztracené farce. Do světa

nebylo vidět, nepatrná vesnička bylajako



příznivému závěru? Vždyť mnohá frakce
zřejmě již předem označila, že se dostaví
na konferenci spíše s kritikou než s ©.
ravdovoutužbou urovnati cestu k jisté

hu míru. O skončení války se mluví ale 
každý pošilhává,na čl stranuse kloní ua ;

bojištích fysická převaha, aby pak dle;
toho své jednání ve Stockholmu zařídil.
Proto také došlo k několika odkladům,
aby nějaký velice důležitý obrat na frou
tách poskytl reální půdu k věcnému jed- ;
nání. Až ve Stockholmu zazní hlavní pro
slovy, přesvědčíse svět, jak veliká jest:
různost i v socialistickém nazírání na!
podmínky světového míru. A tak záře o.:
pravdového míru ze Stockholmu nevy-|
chází; již proto ne, že čosavadní předpo- |

rady netajilyp břitkého ostří proti;lstátům centrálním. Jitřenku žádoucího
skončení světového zápasu nutno hledati
jinde.

PYVYVÝVÝVÝVYVYVY!
Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum,přijímá sásnamy

na nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a opatří i jiné cenné papíry.

VYVYVYVYVYVYVYVÝ

Volba rektora české
university.

Dr. R. Traub dne 3. srpna v »Um
onu píše: »Kampaň proti nově zvolené
mu rektoru české university byla v nej
lepším případě proticírkevní demonstrací.
Věcných důvodů proti rektorátu theologa
není. Rektor jest každoročně volen z poč
tu řádných profesorů všech fakuit ($ Io.

Z. ze dne 27. dubna é73 Z. Ř. Z. č. 63)a poněvadž theologická fakulta jest pod
statnou částí uuiversity, přísluší jí právo,
aby i z jejího středu rektor byl voleu.

Ovšem neopírá.se odpor proti rekto
rátu theologické fakulty o právnické do
kumenty, nýbrž odůvodňuje se vědeckou
méněcenností theologie. Nehledě k tomu,
zda studentstvo je povoláno usuzovati 0
vědeckosti jednotlivých disciplin, proč by
kanonista z právnické fakulty byl mužem
vážné vědy, jeho kolega však z theolo
gické fakulty nikoliv? Totéž platí však
také o orientalistovi, historiku, sociologu
atd.

Theologie jest věda o křesťanství, jež
vědecké pojímání zajisté připouští. Či není
žádné náboženské vědy? Pastorální theo
logie — a té nový rektor učí — prýnení
žádnou vědou. Jsou však přece také prak
tické vědy a pastorální theologie jest
vlastně částí církevní sociální politiky, o
níž přednášky o politické oekonomii dáv
no a dávno předtím neměly ani zdání.

O.
utopena v jakési prohlubině chudých po
líček; na zastávku byly dobré 3 hodiny,
1 pošta chodila jen dvakrát týduč.

Přišel však s horlivostí. Práce sice v :
duchovní správě nebude mnoho, tím více;
může se věnovati čiunosti mimo kostel. |
A na tuto činnost se těšil. Obyvatelé byli '
vesměs chudí, staré a sešlé domky zřejmě
to prozrazovaly. Jen jediná chalupa tu
byla, ač též sešlá, její majitel byl vždy
starostou; koho jiného by mohli volit?
Prozradil sice starý kosteluík, kdysi inistr
krejčovský, že hlava obce ráda se opíjí a
sice víc než občané ostatní, nový panfa
rář však nepřikládal tomu víry, ježto po
zoroval, že při této informaci kostelník
sám nestál pevně na matičce zemi.

Záhy uzřel však více. Vstoupiv hned
první neděle k večeru do hostince, chtěje
takto jíti mezi lid, stanul skoro zaražen
na prahu. Každý host dýral, čepice na
hlavách -- a před každým stála sklínka
s průhlednou, bezbarvou tekutinou. Hla
sitý hovor — spíše hádka — rázem ustal,
bylo patrno udivení. Jenom hráči v kar
ty u stolu v koutě nedali se vytrhovat.
Příchozí popošel k prostřednímu stolu,
kde seděl starosta a kde dvě židle byly

o06Rm0be0STA00000A0OD<0

ještě prázdné. Starosta jako by ospale po

Čili lépe: Pastorální theologie jest psy- |
chologie povolání kněze, vědecký to obor,
na který při jiných povoláních bohužel
důraz se neklade. Černu učí se na př. na- |
stávajíc: soudcové o kriminální psycholo
gii? Čemu učí.se medikové o obcování
s nemocnými, čemu právníci o styku se
stranami? To jest dík, jejž jsme pastorál

řeči konané získalo naší národní věci ne
sčetných stoupenců? Jest to spravedlivo
vůči -řádnému jejímu přednostovi, jenž
čestný dluh českého vysokoškolského u
čitele splatil zcela tím, že vydal českou
učebnicí svého oboru?

Setkávájne se s námitkou, že na the
ologické fakultě není svobodného badiní.
Jest mi otevřeně doznati, že se daleko
spíše srovnati můžeme s aprioristickým
Božstvím než s aprioristickou podstatou
státu. Věda o státním právu, jež státní
převrat za řádné právní zřízení připouští,
jest pro svobodné badání daleko nebez
pečnější než dogmatické základy theolo
gických disciplin. Činí snad v trestním
právu neblahý dolus eventualis svobod
nému badání mnoho cti? Ostatně jest
pole svobodného badání v rozhodujících
odborech ohraničené. O zákoně nedá se
mnoho svobodně badati, a co pro práv
níka jsou právní zásady, to jsou pro the
ologa dogmata. Mimo to od dob Marie
Terezie až do r. 1849 byly rakouské the
ologické fakulty často semeništěm nejen
oposičního církevního smýšlení, nýbrž 1
osvětového nazírání.

Konečně dí se, že theologická fakulta
jest učilištěm pro katolické duchovenstvo.
Byly doby, kdy kněží byli státem právě
tak vychováváni jako soudcové, správní
úředníci a státní učitelé. U nás jsou kněží
jakožto správcové matrik a stavovští ú
ředníci neplacenými státními služebníky,
kterážto okolnost částečně státní zřetelna
výchovu kněžského stavu ospravedlňuje.
Právník, filosof aneb medik nemá zajisté
práva stěžovati si, že bohoslovec právě
tak jako on jde svými studiemi za svým
chlebem. jež praktickým povoláním mu
hospodářskou existenci pojistiti mají. Zdá
se mi býti jisto, že totiž praktické vý
sledky theologické fakulty rozhodně pře
konávají výsledky fakulty právnické, ne
boť ve století, které od positivního nábo
ženství se odvrací, nemohla by církev
prospívati, kdyby její kněží přes nepříz
nivé poměry k úkolům svého povolání
tak málo porozumění jevili, jak toho jsme
svědky při značném počtu úřednictva nej
různějších kategorií denně. Právě, že od
por proti theologu jako rektoru onen ne
dostatek právního citu a onu hojnost se
bepřeceňování prozrazuje, jež po dokoua
ných studiích zvláštní výhonky vyhánějí
v nezdařených soudcovských výrocích, ve
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hlédl na faráře, zadýmal statněji, račež

napil.
Malý, obtloustlý hospodský švitořivě

jal se obsluhovati nového hosta a po celý
večer věnoval mu pozornost. Navrátiv se
večer dosti záhy domů, snažil se nový
duchovní správce zapuúiti tyto první doj
my z hlavy. Vše půjde, řekl si, nutno sho
vívati a ozbrojiti se trpělivostí, tím radost
nější budou jednou výsledky.

Tak sebe častěji posiloval, ač někdy
zase sc zamyslil, hledč okuem na malou
náves, jejíž střed tvořil špinavý rybníček;
na jedné straně stála stará socha sv. Jana
Nepomuckého, jemuž kdysi uražena byla
jedua ruka. I do polí rád chodíval, ob
čerstvit výměnu svých inyšlenek. Vkostele
byla s počátku slušná návštěva; byli zvě
davi, jak nový farář káže. Když však
jednou v kázání byla zmínka - ač jistě
opatrná — o alkoholismu, návštěva po
klesla na dobro.

Úzkostlivost někdy ho napadale, žesnad za pastýře se nehodí, jindy zase ja
kási lhostejnost: A co mám dělat? Za ta
kových poměrů jeho mysl se kalila, chuť
k práci ochabovala, otupoval na těle i

správních rozhodnutích a neméně zname
nitých lékařských dobrozdáních soudních
atd., jest proto se vší rozhodností naproti
tomu se opříti!« “

Rozmanitosti.
Smetanova »Prodaná nevěsta« prove

dena 14. t. m. v Krakově, —- V Pešti L.
Fekete vylákal od peštského obchodníka
450.000 K, slíbiv mu, že zaopatří veliké
množství lihu. Pak zmizel. Na vypátrání
stanovena cena 10.000 K. Oba stejní ko
řistníci! — J. Eisenschimel založil nadace

ro zchudlé obchodníky kraje inladobo
leslavského. Letos však se žádný žadatel
o podporu nepřihlásil. — Varšavský ži
dovský výbor obdržel 750.000 rublů ne
podporu židů v Polsku a Litvě. Další pří
spěvky ještě dojdou. — Kalvínský biskup
Dezider Baltazár v Debrecině přeje si vo

lební právo jenpro Maďary. Prý Maďařise nesmějí vzdáti svého nadpráví, ponětu

vadž prý i nejmenší ústupek by měl za
následek další a konečné zničení Maďar
stva. Prý Slováci, Rumuni a Srbové ohro
žují i trůn habsburský. (A po té nehoráz
né lži biskup klidně spal! Kdo není Ma
darem nebo Němcem, není vlastně úplně
spolehlivým, přes to, že na bojišti prolé
vají všechny národy krev za vlast. Tak
rozumuje Baltazár v »Budapešti Hirlapu«
a mvslí si dle maďarské logiky, že takhle
— utvrzuje patriotismus uherských Slo
vanů a Rumunů. Ani mu nepřijde na
mysl, jak by se utvářel patriotismus sa
mých Maďarů, kdyby se proti nim postu
povalo tak, jak se postupuje proti Šlová
kům. Jestliže se ozvaly projevy nespoko.
jenosti slovanské proti uherským minis
trům, Baltazár nezná jiného léku na roz
čilená srdce než další útlak. Nepozoruje,
jaké vysvědčení slabosti dává Maďarům?
Sami Maďaři by se měli ozvati proti tvr
zení, že by při zavedení rovnoprávnosti
národností zhynuli marasmem. — Sionis
tické organisace ve Varšavě hlasovaly o
otázce, ma-li býti založen v Palestině
stát židovský. Pro zřízení toho státu však
se vyslovilo ve Varšavě jen 90.000 židů
čili jedna třetina obyvatelstva. Na ven
kově pouze polovina židů hlasovala klad
ně. Patrno tedy, že se židům líbí mezi
křesťany líp než v samostatném území,
kde by židovské obchody nebyly tak ú
spěšné. — V Pešti od 12. t. m. jsou vy
dány opět plné příděly mouky, tudíž 1680
gramů na hlavu za týden na místo dří
vějších 1400 gramů. — Z úředního přídě
lu každý obyvatel berlínský dostane tý
dně pět liber bramborů na osobu. — V
Praze začne strana státoprávně pokroková
vydávati »Neodvisloste, dr. Herben chystá
také nový týdeník. Bude vzkříšen i vě
decko-kritický »Přehlede a českožidovský
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duchu, aniž by si toho úplně byl vědom.
Již mu život v hospodě nepřipadal tak
odporný, někdy se i s chutí s ostatními
zasmál některému obtíženému občáuku,
jenž vrávoraje z hospody domů opomíjel
širokou cestu veřejnosti a po stranách V
v pravo v levo srazil: si cestu novou...
Čiperný hospodský staral se o dobrý
mok, řskával: »To je jediné, co tady má
mc dobrého.« A když tak za parna mok
lil se jako křen, řekl sobě i pan farář:
nNení to lež.«

Tak po letech uvykl sobě ua tyto po
měry, jež byly uad jeho sílu, nedivil se
již svým ovečkám a ony nedivily se své“
mu pastýři, že i on rád si pivo pochva
luje. S hlavou obce scházel se v hospodě
snášeli se dobře, ba někdy oba podpíral,
se navzájem spulečnou cestou z hospody.

Tu však se něco stalo. Za bujaré kdysi
nálady v pozdníjiž hodině pronesla hlava
obce: : Dej si ještě jednu!« Slovo »ty« po
pudilo přece pastýře a cítě se nad hlavou
obce povýšeným, resolutně mu bratrské
slovo oty« vrátil: »Tak velkým pijanem,
jako ty, přece nejsem!< (Ústnípodání má
za prokázáno, že místo slova »pijan« vy
nořilo se slovo výstižnější!) Tato replika

lava
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Filiálka v Chrudimi.
Akciový kapitál 14 milionů korun. na kniž Telefon:48.

= (Centrála v Brně. = Vklady(22 sín
| Telegramy : Agrobanka.

na běžný účet |
|

| | Oddělení pozemkové.

»Rozvoj«. — Jeden dánský zahradník po
čal vyráběti papír z mořských chaluh, k
nimž přimísil něco papírové hmoty. -
Studentský výbor lipské university vyzval
všecky studenty, aby chodili do předná
šel bosi nebo v dřevěných opáncích. —
V Uhrách setkaly se pokusy o pěstování
kávovníku s velikým zdarem, tak že vlá
da založí v jižních Uhrách kávové plan
táže. —. Katolický plzeňský list „Český
Západ« byl zastaven pro hájení národních
zájmů. Plzeňská »Naše Doba« rlčela a
>Český Kraj: otřel se nad hrobem listu
neomalenou poznámkou. Nyní vychází
»Český Západ« znovu s bohatým obsa
hem. Přéjeme mu hoiného rozšíření. —
»Fremdenblatt« oznamuje, že 30000 rus
kých židů, pobývajících nyní v Anglii,
vzdoruje anglické vládě, která se snaží
zařaditi je do vojska. Ačkoli vláda slibuje,
že jim dá prapor s hvězdou Davidovou,
prohlašují židé, že zahájí trpný odpor a
raději se vrátí do Ruska. — Milionář Da
niel Nowak v Subotici byl odsouzen na
2!/, roku do těžkého žaláře, pro prodej
zkaženého masa. — Saský stát koupil za
1,600.000 marek doly na uhlí v Hartově
u Liberce. — Chorvatský básník a dra
matik Ivo Vojnovič byl dlouho ve vy
šetřovací vazbě pro velezradu. Nyní vyšla
na jevo úplná jeho nevina,básník propuštěn
z vězení, ale nyní jest skoro úplně slepý.
— V Můnsteru založena společnost pro
vydání spisů katolických literátů z doby
reformační. — V Uhrách odhalena velká
podloudnická akce; dopravovalo se do Ra
kouska pokoutně veliké innožství obilí,
jehož ceut se prodával za 600 K. Zpráva
velice poučná! Je v Cislajtanii nějaký bla
hobyt a nadbytek, jestliže se zde tajně
kupuje cizí obilí tak draho? A není mož
no, aby slušný počet vagonů byl dopra
ven do strádajícího Rakouska za ceny
přístupnější? A není možno, aby učině
na byla přítrž podloudnému vyvážení
potravin z ochuzených Čech? — V Ur
banci u Dačic ua Moravě Jan Schmidt
vyšel si do lesa s puškou. Když na po
kraji lesa cosi zavrnělo, myslil si mladý

O
obce, zasažena jsouc, chtěla k dalšímu
jednání povstati, avšak přitažlivost ma
tičky země uplatnila svou převahu nad
dobře míněným úmyslem hlavy obce. Po
vstal aspoň slovní zápas, jejž však čiper
ný hospodský s pomocí své ženy dovedl
začarovati. Téže noci doprovázel těžkou
hlavu obce sám hospodský až k prahu
samé chalupy...

Třetího dne po poledni otevírá pan
vikář úřední dopis od obecního úřadu ne
patrné, zapadlé vesničky z koutu vikari
átu. V rozčilení béře se rukou za bradu,
jak míval ve zvyku, znova přečítá dopis,
dávaje jej hodně daleko od očí, aby do
bře viděl. Nevěří zrakům svým! »Veleslav
ný biskupský úřade! Máme tu kuěze o
pilce, jakého jsme tu ještě neměli. Jestliže
nám ho odsud konsistoř nevezme, všichni
od víry odpadueme!« Podpis. Razítko.

Třesoucí se rukou vyhotovuje pan vi
kář úřední pozvání označenému duchov
nímu správci, aby se okamžitě dostavil.
Tento, netuše nic dobrého, ihned se do.
stavil. Když pan vikář pak slovy přátel
skými a pohnutými mluvil zkroušenému
spolubratru do duše, poukazuje na povážli
vé nebezpečí a těžkou zodpovědnost, vy
znal předvolaný všechuo, nezapíral a sli

muž, že tam jest srnec. Vypálil tedy do
houští dvě rány — a střelil tři cikáňata;
dva chlapci podlehli smrtelnému zranění
ihned a zraněná dívka zemřela v nemoc
nici. Schmidt byl zatčen. - Městský vy
živovací ústav ve Štrasburku znovu se
usnesl, aby se dávaly novomanželům po
šest neděl dvojnásobné porcepotravin. Tak
se povzbuzují liknavci k ženění.

Z prakse houbařské.
Piše houbat J. Vb.

Letos mají houbaři špatný rok. Ne
dostatek hub pociťuje se obzvláště v létě
na venkově dvojnásobně.

Než musíme doufati. V srpnu bývá
na houby nejčilejší sezona; jakmile tedy
zvlhne řádně lesní půda, lze očekávati, že
ještě letos na houbách si pochntnáme.

Nesmí se jíti do lesa kamkoli. Jsou
doby, kdy jedlé houby a to hlavně ty
vejhledanější: hřib, modrák, křemenák
nerostou všude. Někdy objeví se v lesích
borových, jindy v lesích smrkových, jin
dy opět v mlází neb v houštinách, jindy
jen v travinách. Pravý houbař sezná
záhy, kde houby uejvíce rostou, použije
toho a má lovy vždy bohaté. Nehoubař
naběhá se mnoho a dlouho a výsledky
bývají zpravidla chudé.

Při nálezu houbv nutno šetřiti pod
houbí. Kdo podhoubí rozhrabe, zničí vý
trusy a v tomtéž místě pak není hub.
Když houba se nalezue, třeba ji vytrh
nouti neb vyříznouti úplně, jamka pak
se zasype hlinou neb aspoň nohou při
tlápue. To má ten účel, že výtrusy jsou
ukryty v zemi; kdyby jamka zůstala ad
kryta, podhoubí vyschne. Je-li vlhko, ne
třeba ani jamkv utlapávati, poněvadž pod
houbí nemůže vyschnouti. Mnozí nechá
vají v jamce odřezek z nožky v domně.
ní, že z té nová houba vyroste. Je to
klamné, ba škodlivé. Houby rozmuožují
se výtrusy, které jsou na spodině hlavic
ky a uikoli na nožce. Jakmile odkrojená
část nožky ukryje se v zemi, počue hníti

boval upřímnou nápravu. Vraceje se z této
úřední cesty, v zamyšlení přemítal, jak
nejlépe tyto hrozící mraky zažehnati.

nSvatý Norberte, povzdychl si, aty's
patrouem v smiřování sporných stran,
vnukni mně dobrý nápad, vždyť jsem ne
tušil, jaká kalamita povstane!«

Náhle však se zastavil, přerušil zbož
né vzdechy. Usmál se, pak přidal do kro
ku, aby už byl v městečku, kam jezdilo
se na trh. Zde koupil selátko, ještě jiné
příjemnosti, pak najal příležitost, aby se
šťastně oba domů dostali. Druhého dne
uspořádal v hospodě slavnost smíření,
pozval osobně hlavu obce a všechny údy
ostatní. Toho dne byli všichni jeho hosty,
veselíce se opět ve shodě přátelské,

Třetího dne po poledni otevírá pau
vikář úřední dopis od obecního úřadu ne
patrné, zapadlé vesničky z koutu vikari
átu. V úsměvu béře se rukou za bradu,

dávaje jej hodně daleko od očí, aby dobře
viděl. Nevěří zrakům svým! »Veleslavný
biskupský úřade! Máme tu takového hod
ného kněze, jakého jsme tu ještě neměli!
Jestliže nám ho odsud konsistoř vezme,

vřjchní od víry odpadneme!« Podpis. Razítko.

a hnitím zničí podhoubí v nejbližším 0
kolí jamky. Nerozumné jest tudiž pod
houbí rozhrabovati. no

Důležité je pamatovati si podhoubí;
je. jsem ašel houbu nedávno, Jam

M opět.přichár 50b"bo kte a “
najdeš muoho. To je to Štěstí houbařské,
kdy houbař ua jediném místě uajde sku
pinku 5 -10 hub, ua druhém, třetím -—
desátém také tolik; proté Pelke se diviti,
že pravý honbař má v kratičké poměrně
době runoho hub. ,

Vádvt jde vlastně na jisto,přechází po
bohatších podhgybích jemu -jen známých
a proto pravý houbařf nemiluje společno
sti jiných houbařů, ou jde uejraději sám
nebo s někým z rodiny. Pravý houbař
dovede bohatá podhoubí utajiti, odkrojky
z cčíštěných hub odhodí daleko od místa
nálezu. Tím také, že honbař jde ua hou
by na jisto, sezná záhy, zdali houby ro
stou čisi nic. Nenajdeli na známých bo
hatých podhoubích zcela ničeho, může
býti jist, že kdyby přešel les celý, nebu
de tam též ničeho. Pravý houbař počítá
tedy také s časem.

Sbírati staré houby — zvláště roz
moklé — se nedoporučuje. Stará houba
je již v rozkladu, zpravidla Ččervivá a
mohla byvzdraví uškoditi. Poněvadž však
mají staré houby nejvíce výtrusů, pro
spěje se k rozmnožení hub, jestliže se
stará houba na kusy rozřeže a po lese
rozhodí, —

Velice důležito je poznávati různé
jedlé houby a tvto také sbírati. Jest mno
ho jedlých hub, kterých si nikdo ani ne
všimne. A přece mnohá je cennější, chut.
nější než sám hřib. Nemyslím sbírati
všechny jedlé houby, tolik znalosti má
jen odborník, ale stačilo by k známým
houbám přibírati každoročně o 2—3 dru
hy více; poučení o té neb oné houbě dá
nám každý starší, zkušený houbař, který
se v každé osadě najde. Mnohem bohatší
lovy jsou, sbírá-li se ro druhů jedlých
hub než 3 druhy. Výbornou pomůckou
k sbírání jedlých hub je dílko vydané u
knihkupce Prombergra v Olomouci od J.
Macků. Houby jsou tu věrně provedeny,
cena je přístupna i nejchudšímu. Stojí
pouhé 4 K.

Sbírání více druhů má uejen tu důle
žitost, že lze přinášeti domů mnoho hub,
ale i to, že různé druhy v jídle, hlavně
přismaženici, působí na jejich chutnost.

K důkladnějšímu poznání hub prospí
vají houbařské kursy. Poplatek jednoho
účastníka na takový kurs jest zcela ne
patrný, poněvadž účastníků při houbař
ských kursech bývá zpravidla mnoho.

Sbírá-li houbař jen ro druhů, možno
si udělati na zimu hojné zásoby hub su
šených, v soli i octě naložených. Chudina
sbíráním více druhů ziskati si může v jed
né sezoně slušný peníz. Loňského roku v
měsíci říjnu vyrazily v neobyčejném
množství pravé ryzce, výborné to naklá
dačky. Na muohých místech bylo jich ta
kové muožství, že půda byla jimi jakoby
poseta. Ku podivu — nikdo jich nesbíral,
než několik těch málo, kteří cenu jejich
znali. Chudina mohla je odprodávati ve
městech na nůše a docíliti tím značného
vedlejšího výdělku. Nutna jest tudíž zna
lost jedlých hub, poněvadž tyto poskytují
nejen pochoutku, ale i zisk.



Kulturní jiskry.
Palacký o kultoraím kateli

ckóho kměžstva a o umiversite
napsal: »Jen hrubý nedouk mohl by ne
věděti, že veškeren pokrok vzdělanosti a
osvěty po mnohá století visel jako jinde
tak i u nás jedině na církevních ústavech,
že cokoli zjevilo se dělníkův ua poli jak
naučné literatury, tak i krasvumy, odcho
váno bylo původně ve školách duchoven
stvem zřízených a vedených a že z lůna
církve zrodila se 3 sama universita Pražská,
kterou předce jen převrácenci z pouhého
zpátečnictví by viniti mohli... Já pak jsem
přesvědčen, že olrkev jak křesťanská vůbec
všude, tak i zvláště katolická v Čechách
způsobila po oelý čas bytu svého nepo
měrně více dobrého než zlého... poznav
ze života knéžstvo katolické ve všelikých
zemích, 8 potěšením dávám pravdě to
svědectví, že nikde nenašel jsem tolik
vzdělanosti, osvícenosti a svobodomyslnosti
jako u našich kněží v Čochách.« (Čítanka
Palackého, 108.)

Nyní zásluhou vářujch dějepiaaů.se vío kulturním snažení štolioké církve v
Čechách ve středověku daleko více, než
mohl seznati Palacký. Přes to věak v ně
kterých apolečnostech jen zmohutnělo fa
natické odsuzování »římské imy a nově
decké fakulty.« Ale jest dovoleno, aby
v této výbojné kampani pronášeli hlavní
slovo lidé, kteří dle soudu Palackého jsou
sami hrubými nedouky?

dihoslovanská akademie vědy a umění
slavila v červenci půlstoletí svého založení.
Po delších připravách, po překonání cizo
národních překážek a založení menších
kulturních podniků dne 10. prosince 1860
biskup Strosamayer v sezení bánské kon
ference odevzdal bánu památný.list, v němž
vyložil potřebu učeného družstva, které
by bylo »střediskom, kde by se sešli a
spojili všichni lepší duchové „hrvatští,
srbětí, slovinští a bulharští, aby se radili,
jakým způsobem by se měla na slovan
ském jihu sestavit jedna národní kniha,
a jak by měla pod svou ochranu vzíti
všecky obory lidské vědy.« Zároveň s do
pisem odevzdal na akademii 50.000 zl.,
později ještě dalších 20 zl. To byl pevný
základ k akademii. Když přepracována
sněmom osnova, založena 4. března 1866
akademie. První slavnostní sezení akademie
bylo 28. července 1867. R. 1875 daroval
Strosemayer akademii 40.000 zl. na stavbu
nádherného paláce.

Podle cenovy z r. 1867 jeví ee činnost
akademie hlavně dvojím směrem: 1. sbírá
ním a vydáváním látky, týkající se minu
losti i přítomnosti jižních Slovanů, hlavně
Hrvatů i krajů, jež obývají; 2. vědeckým
zpracováním látky, Již také vydána díla
obrovská, budící velikou úctu v učeném
světě.

Galerii obrazů založil r. 1868 Strosa
mayer, darovav sám do r. 1883 280 starých
obrazů, které“ skoupil většinou v Italii.
Na vydržování obrazovay r. 1888 věnoval
21.700 zl. Nýní ovšem obrazovna jest velko
Jepě rozmnožena.

Hrvatské listy plným právem oslavují
památný den 28. července 1867 dlouhými
a nadšenými články. Až se pevněji uchytí
v ohorvatské inteligenci hyperkritický názor
životní, který vládne v jedné části inteli
gonce české, pak místo společné práce vě
decké nastane silný boj proti »klerikálnímu
zpátečnictvíc; lidé, ktorým dopomohly k
vyšší inteligenci podyiky Sirossmayerovy,
začnou hlásati, že pro katolíky v akademii
místa nen!, A tak velikáši získají gloriolu
aristokratické osvěty snadno a rychle. Vždyť
vidíme, jak divokátarantelae tančí u nás
v instituci založené Karlem IV, a katolio
kým kněž<tvem. České studenstvo jest po
slušno Steinů, Rosenzweigů, Ledererův,
aby na ně nepadl ani stín podezření, že
cítí úctu k vyznání a ideám svých otcův
a dědův. Tak daleko ovšem ae v Chorvatsku
Slavonsku ještě nezašlo, ale některé pří
znaky už tu byly před válkou.

0 Mlosefii rozepsal se docent
bonnské university Verweyen v díle »Natur

filosofie«. Praví, že v přírodní vědě sh)e
dáváme i tajemství, »Že vůbeo svět existuje
a právě tenlo svět s těmito zákony a žádný
mi jinými, toťpratajemství, jehož skutečnost
každá věda jen uzuat může, nikoli však
dále objusnit.« Heslo »přírodovědecký názor
světový« má v sobě vnitřní rozpor. Otázka
o poměru mezi Bohem a světem přesahuje
kompetenci vědy přírodní. Nazývá naivaím
tvrzení Haecklovo, že svěda dokázala v 19.
století jednotu Boba a světa.« Verweyeu
prohlašuje za »neuvěřitelnou krátkozra
kost« názor, dle něhož přírodověda učinila
svými výzkumy Boha zbytečným, nebo že
jeho jsouonost vyvrátila. Přirodozpyteo
může dospěti pouze k zlomkům světového
názoru. Verweyen se dotýká otázky, zda
vede vědecká filosofie přírodní k monismu
či dualismu. Ostwald praví, že monismus
jest »vědecký způsob myšlení a rozhod
nutí, upotřebit beze zbytků zásady vědecké
na každý zjev veškerého lidského myšlení
a jednání beze vší výjimky.« Ale dualisté
to činí také. »Již dualista Tomáš Akvinský
vyslovil se důrazně a opětně že „přiroze
ným světlem rozumu musí 80 v souvislost
věcí proniknouti, že Se nesmí ukvapeně
připisovati bezprostřednímu vlivu „první
příčiny čili Boha něco, co 80 stává srozu
mitelným již stvořenými, přirozenými nebo
druhými příčinami.« Dlužno rozlišovali
mezi mónismem methody a monismnem
jako světovým názorem. Monismus v met
hodě nevede v přesných důsledcích k mo
nistickému názoru na svět. Če!né monismy,
jež se nám nabízejí, vylučují se navzájem.

Kdo si pozorně povšimne rozlišování
autorova, vystihne snadno, jak veliká ne
důslednost a nejistota vládne v monismu
vůbec. Má li monismus vědecké oprávnění,
má se příčiti jeho methoda hlásanému
názoru světovému téhož? Již nyní se o
hlašují různé směry, které od samých
monistů jsou nazývány pseudomonismy
(lžimonismy). Monismus vynucuje víru větší
než náboženská konfese a z nedostatku
vědeckých důkazů básní hned tak hned
jinak. Čo již prodělal změn jen za poslední
desítiletí! Křesťanský dualismus trvá bez
otřesu.

V představenstvu pražské úřadovny pro ob
chod zeleninou a ovocem. Věru že se český
lid táže vždy s větším úžasem, proč jest
zde tolik obchodních a jiných odborných
škol. proč tu je tolik odborně vzdělaných
úředníků a hospodářů, jestliže přední místa
v nejdůležitějších hospodářských podni
cích válečných zabírají lidé nekvalifiko
vaní, kteří osvěděili na nejvýše před vál
kou chytrou ziskuchtivost. Již jsme se dří
ve zmínili, že představenstvo ústředny
»Geose bez potazu u odborných znalců
rozhodlo, jak obrovské množství vagonů
má jeti s ovocem z Čech do Vídně a Ně
mecka. Nyní se dovídáme. že předním
činovníkem ve filiálce pražské úřadovny
»Geos« jest pan Alfréd Bergmann, jehož
čilým pobočníkem v Uatí n. L. jest pan
Kohn. Bergmann vyučeným obuvníkem ne
byl, ale obuví před válkou obchodoval.
Jak se při tom osvědčil, patrno z toho, že
ge vyrovnal se svými věřiteli na 30 pro
cent. Nyní se tedy stal odborníkem v ovoo
nářství, strážcem a hybnou pákou legitim
ního obchodu. Smí zrekvirovati ovoce té
měř za 30 milionů. Kohn, který byl dříve
agentem ae senem, jest správním radou u
Svazu legitimovaných velkoobchodníků a
exportérů v Ústí n. L. Tento Svaz zapro
dal do Vídně 5000 vagonů hrušek 44 K
za 100 kg. Hrušky zaprodány dříve, než
su vědělo, kolik se jich urodí a co jich
zbude pro české konsumenty.

Za válečného ruchu.
Oslava narozenin Joho ©Voličenstva.

Každý věrný podaný touží oslaviti dů
stojně narozeniny císaře a krále. Bylo
však tlumočeno přání, aby zevní výraz
slavnostní nálady obmezil se na všeobecné
vyvěšení praporů a obvyklá jinak ilumi
nace byla nahrazena skutky vlastenecké
dobročinnosti. Sám vznešený panovník dává

předaost praktické vlastenecké obětavosti
před okázalými slavaostmi. Proto dle schvá
lení presidia o. k. místodržitelství má se
nahraditi elavnosthí osvějlení štědrými dary
na účely péče o válečné vdovy a sirotky.
Dary se vyprošují na Zemskou úřadovnu
pro královstrí „Úeské a k. rakouského
válečného fondu vdovského a sirotčího
Praha II, Václavské náměstí 1. Dary ty
lze zasílati pro účel výše uvedený též
c. k. místodržitelství, okres. hejtmanstvím,
politickým expositurám a všem bankám.
Lidumilné zásilky peněz budou zřejmě
označeny jako »dary místo iluminacec.
Doufáme také, žo soucitná srdce obdarují
humánní ten fond štědře.

Mírová akce papežova. Svatá stolice po
dala vládám všech válčících a neutrálních
států notu, která formálně vyzývá k mí
ru za podmínek konkretně vyslovených.
Jakmile však tuto notu obdržela vláda i
talská, naznačila papeži, že kdyby podnikl
jakékoli kroky mírové, musila by míti za
to, že jsou namířeny proti ní a odvoditi
z toho důsledky.

Tak suše oznamují dne 16. t. m. no
viny. Jakmile papež prstem hne ve pros
spěch přání valné většiny evropského o
byvatelstva, hned tu je zednář se zaťatou
pěstí a vyhrožuje fanaticky. Pak se ještě
diví liberální tisk český, proč prý církev
neučinila pro mír více. Na to odpovídáme,
že olrkev za nynějšího zápolení sice si u
chovává morální sílu značnou. ale tato
síla un politiky čtyřdohody nepůsobí ani
v nejmenším. Kdo chce nyní pracovati k
obratu faktickému, musí se vykázati im
ponující silou fysickou. Ale právě liberá
lové a jejich dědici přepečlivě se postarali,
aby tysická síla Vatikánu byla nadobro zlo
mena. Papežská síla nemá ani tolik exe
kutivní síly a materielní moci, jakou se
chlubí obyčejný železářský kartel nebo ně
který americký trust. Vždyť se na př.v
žádném státě neptali ani na to, dovolí-li
církev odnášeti z kostelů (tedy z jmění
církevního) cenné předměty k účelům vá.
lečným. Co zmohl Vatikán, co zmohli u
přímní katolíci italští, když varovali svou
vlast před vypověděním války Rakousku?
Zednářská klika se jim mstí za to podnes.
Z každého lidumilného slova papežova, z
každé jeho křesťanské akce pro utišení vln,
pro dobro všech dovede prohnaná taktika
zednářská udělati »nepřátelský politický
projev«, aby odvrátila pozornost od pova
hy vlastních protilidových rejdů a od vlast
ní neschopnosti.

A přece nejnovější podnět papežův jest
velice lidový. Vždyť od italských praporů
zběhlo od května asi 50.000 vojínů. Hro
madné deserce zhatily již 10. sočskou 0
fensivu Cadornovu. Jen v Apeninách a A
bruzzích jest na 10.000 vojáků, kteří při
prohnutí vzali s sebou ručnice, rychlopal
ná děla a střelivo. Slabost vlády zřejmě
vysvítá z toho, že zběhy so neodvažuje
pronásledovati. Ale na bezbranný Vatikán
jest pěsť italského ministra silná dost,
»Times« a listy holandské jeví nad pape
žovou akcí veliký úžas; prýVatikán ne
může doufati v příznivé přijetí noty, papež
nezná náladu panující v Americe a u je
jich spojenců. Tak se tedy vítá nota pa
pežova dříve, než se stala známou v Šir
ších kruzích. Zednáři postaví se proti pa
peži zuby nehty již proto, aby se nemohlo
říci, že Svatá stolice vyhojila ty rány, kte
ré lidstvu zasadilo zednářetvo.

Záložna v Hradoi Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknížky4“ 08
Půjčky. - Úvě bni. - Zál 
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Cirkevní věstník.
Oznámení duchovemstvu. Důstojné du

chovní správy tímto vybízíme, aby po výsokém přání příští neděli konány byly
slavné služby Boží na poděkování za o
pětné dobytí Černovic; úřady buďtež po
zvány. — Bisk. kopsistoř v HradciKrál.



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.
Ve sskůzi měst. zastupitelstca stavba

studny ve voj. parku zadána p. Kressovi.
Sobváleno uzavření krátkodobé půjčky
60.000 K na zřízení vodovodního potrubí
na nádraží a zbudování studně v parku.
Dáno svolení k vybírání obecní dávky z
piva na dalších 6 let.

Vyznemenání. Pan Karel Novák z Nové
Vsi u Soběslavě, žák zdejšího c. k. gymna
sia, c. a k. setník pevnostního dělostřelectva,
velitel kursu pro házení min při V. ar
mádním velitelství, obdržel za svědomité
konání povinností v 6., 7. a 8. sočeké
bitvě řád železné koruny III. třídy s meči.

Ve prospěch školní mládože. Oznamuje
se, že z čistého výnosu »Fidlovačky« byly
dány značné dary na podporu mládeže
různých škol v Hradci Králové, což jest
velmi chvalitebno. Mezi obdarovanými však
není jmenována obecná škola dívčí. Nestala
se tu snad mýlka?

Úprava obchodu brambery sklizně roku
1917. Obecním úřadům! Min. nařízením
z 26./VII. 1917 čís. 311 byl upravea obchod
bramborami sklizně 1917. Brambory od
1. srpna: se zabavují pro stát stejně jako
obilí a mohou býti zcizeny toliko válečné
mu obilnímu ústavu, resp. jeho komisionáři
Družstvu rolnického skladiště zde. Pro
vlastní potřebusmí si z ranných bram
borů pěstitel ponechati toliko na výživu
2 kg pro osobu na týden a to až do 15.
září 1917 a na sadbu množství 20 g na
1 ha. Zkrmovati ranné brambory vůbec
jest zakázáno. Každý, kdo pěstuje brambory
na větší ploše než 1 ha, t.j. 2'/, staré
míry, jest povinen do tří dnů po sklizni
oznámiti obci, kolik bramborů sklidil. Obec
jest povinna oznámení toto přezkoušeti,
po případě opraviti a došlá oznámení každý
týden předkládati okresnímu hejtmanství.

bce, v nichž pěstují se ranné brambory,
oznamtež nojdéle do 12. t.m. jmenovitým
výkazem podle pěstitelů sestaveným, po
jaké ploše byly brambory již eklizeny a
na jaké ploše ranné bramboryu jednotlivců
mají se ještě dobývati. Uvedené min. na
řízení dále ustanovuje, že krechty a skla
diště, které jsou mimo hospodářská sta
vení, musí býti, jakmile se počnou bram
bory do nich ukládati, oznámeny okresní
mu hejtmanství s přesným udáním, kde
se nacházejí a u krechtů 8 udáním zá
kladny ve čtverečných metrech. Přestupky
zmíněného rnin. nařízení trestají se pokutou
až do 20.000 K nebo vězením do 6 měsíců.
Stejnému trestu podléhá ten, kdo bram
bory z volné ruky nakupuje. O tom budiž
veřejnost vyrozuměna. C. k. místodržitel
ský rada: Smutný. Číe. 6222, — Nařízení
toto se veřejně vyhlašuje. Purkmistrovský
úřad v Hradci Králové. Starosta: Dr. Fr.
Ulrich.

Pro zdar aprovisace a proti přemrětě
ným cenám. Starostové venkovských obcí
okresu královéhradeckóho učinili na své
poradě dne 11. t. m. v záležitosti aprovi
sace obyvatelstva následující projev. »Rol
niotvo okresu královéhradeckého bylo na
nejvýš překvapeno cenou 120 K, kterou
z čista jasna nabídl Válečný obilní ústav
prostřednictvím svých komisionářů produ
oentům za 1 g ranných brambor rohlíků.
My, starostové venkovských obof, nezkou
majíce jinak důvodů a ponechávajíce stra
nou dohady. pro které nepřiměřená a na
prvý pohled přemrštěná cena za druh
těchto v okresu hojně pěstovaných bram
borů byla nabídnuta, prohlašujeme jménem
všech producentů, že tito nikde a vůči
nikomu v nejmenším žádného projevu
neučinili za zvýšení cen ranných rohlíčků
a že naopak v zájmu konsumentů a ze
jména chudého obyvatelstva okresu s touto
abnormální cenou bramborů nesouhlasí a

zavazují se proto působiti na všechny pro
ducenty, aby tak jako posud i na dále pro
konsum domácího civilního obyvatelstva
okfesu ranné brambory rohlíčky prodávali
výhradně a pouze za původně stanovenou
cenu 60 K za 1 g. Ač cena 120 K již celý
týden je v platnosti, konetatujeme rádi, že
producenti spontánně cenu 120 K od růz
ných cizích agentů jim nabízenou odmítali
a brambory za cenu původní bez ohledu
na nabízený nepřiměřený zisk místnímu
konsumu prodávali.«

Z přídélu mouky ze 14 srpna 1917
prodávati se bude na 1 lístek chlebový
celý bochník chleba. Na 1 lístek moučný
17 dkg mouky vařivové 0. V Hradci Krá
lové, dne 16. erpoa 1917. Starosta: JUDr.
Fr. Ulrich.

spe bd R

Snížení dopravních Ikůt v šeloznišní
dopravě. S platností od 7. srpna 2917 byly
sníženy přirážky k dopravním železničním
lhůtám, jichž výpočet se děje na základě
železničního dopravního řádu. Dosud ob

nášely PŘ RÁBKYod vypuknutí války počínaje u rychlozboží a živá zvířata 8 dní,
u zboží nákladního 14 dní za každých
i počatých 200 km. Nyní obnášejí tyto
přirážky 5 a 9 dní (za každých i počatých
200 km). Není pochybnosti, že i tyto lhůty
jsou značné, neboť obnášejí na př-z Prahy
do Vídně u rychlozboží 18 dní, u náklad
ního zboží 23 dny, z Prahy do Náchoda
u ryohlozboží 7 dní, u nákladního zboží
13 dní.

“ sehraje v sobotu 1.a v neděli
2. září t. r. večer Aloise Jiráska »Vojnarku«.
Představení konají se ve prospěch Okresní
komise pro péči o mládež v Hradci Krá
lové. Záznamy u p. Růžičky, papírníka. —
»Fidlovačka« sehrána bude »Klioperou«
v neděli 19.srpna odpoledne v Jaroměři
a v sobotu 8. září večer a v neděli 9. září
odpoledne a večer v Náchodě. Zájezdů
těchto súčastní se úplný soubor účinkují
cích.

Záležna v Hradci Králové založila pod
půrný fond válečný, z něhož dle potřeby
vyrovnává úroky ze směnek členů konají
cích službu vojenskou. Letošního roku
hodlá záložna k úlevě nouze věnovati
z fondu toho větší obnos a to z části

na zaopatření uhlí a bramborů. Žádosti
rodin členů, konajících službu vojenskou,
podány buďtež do konce tohoto měsíce
v záložně.



Z přírody. Déšť z minulého pálku na
sobotu, kdy pršelo nepřetržité dobrých 24
hodin, učinil v přírodě veliký obrat. Kde
bylo vše jako vypáleno, tam se zelená no
vá travička, listy okopanin poskočily znač
ně. Celé roje obtížných mšic zničeny. Ale
na zelných hlávkách kolem města tropí
hrozné škody housenkybělásků, jichž jest
letos neobvyklé množství, Jest preti nim
několik prostředků a proto by se mohlo
jejich pustošení značně omeziti. V úterý
večer při bouři a vichru, kdy déšť byl
promísen jednu chvíli i kroupami natro
peny škody na stromech i v Hradci. Ale
opakující se přepršky jdou polnostem k
duhu. Ovšem jest potřebí také slunných
daů, aby poslední ovsy byly svezeny pod
střechu bez poškození. .

Válečné vyznamenání v Jesetově. Vdp.
Ladislav Seidl, farářv Josefově, byl právě
za své zásluhy vyznamenán »Čestným od
znakem Červeného kříže 8 válečnou deko
-rací«. Blahopřejeme zasloužilému pracov
níku v městě garnisonním.

Náchod. Osvěžující Tylova »Fidlovačka«
v Náchodě zakázána, takže hradecký diva:
delní soubor musí svou cestu odložiti. Když
se objěvily v novinách tendenční a ne

-správné zprávy, jak prý byli v Náchodě
skvěle pohošlěsi herci-hosté z Prahy, ná
chodský hejíman představení již pečlivě
připravené zakázal. Německé společnosti
smějí hrát v Pešti, Bulhaři pořádají umě
lecké exkursy do Německa, v Cařihradě
jsou produkce umělců rakouských, ale do
českého Náchoda jest českým uměloům
z Hradce cesta zatarasena.

Náchodské občanstvo
sebralo na válečné úkony již skoro 200.000
K. Ale nevinná radost jest mu odňata při
činěním samých lidí českých, vymyšlenými
údaji a předstíraným »nebezpečenstvíme.

Poutní kostelík osiřel. V Malých Sva
toňovicích zavládl smutek. Neunavný a
horlivý strážce našeho kostelíka dp. St.
Hlína vydechl svou šlechetnou duši, aby
přijala odměnu od Krista. Narodil se r.
1864 v Hořm. Městci a na kněze posvěcen
r. 1890. Dovršil 53. rok věku svého a 27
let života kněžského. Byl nucen pro hou.
Ževnatou chorobu jako kaplan chvalko
vický brzy jíti do výslužby a v trudných
dnech hledal útěchu v poutním místě,
o jehož zvelebení se tolik přičinil. V čer

toval, stavěl, doplňoval, aby koslelík se
zaskvěl v největším lesku, aby hojně pout
níků přilákal. Postaralse s velikou euer
eií, aby dvousetletá památka založení pout

„ního kostela byla r. 1015 oo nejkrásněji
„ oslarena. A věru akce ctitelé Královny
„nebes přineslg. veliký úspěch. o celou

oktávu tam přicházely veliké zástupy poutníků, aby © nohou Panny Morie skládali
těžká břemena doby přítomné a zvlažili
svá nitra rosou úlěcby nebeské, A procesí
docházela do přívětivého poutního místa
dále gělice horlivě. Nadšený strážce ko
stela "fšuk chřadi vůčihledě, až dne 13.
t. m. byly uloženy jeho ostatky v sirou
zemi. Matka Boží kéž vyprosí horlivému
svému cliteli růže bez trní, věčný ráj bezrudu!

Velká živelní v Babieleh. Dno
14. srpna po 8 hodině srazily se nad naší osa
dou dva mraky křížovýmsměrem od severu
a od západu nad barchovským lesem. Nej
prve několikráte silně zahřmělo, pak nastalo
náhlé «teplení atmosféry. Lil se prudký
déšť, klerý proměnil se v strašlivé krupo
bití, provázené příšerným vicbrém a smrští.
Celé haldy krup převalovaly se takřka
přes doškové střechy, pole a „ahrady.
Pozdní ovee; brambory, ovoce na stromech,
zelí vše v uěkolika minutách zuičeno.

tlučena a střechy potrhány. Rohové stavení
[.Vítkové prolomeno v boční zdi u kůlny.
ejvíge poškozen kostel, kde na severní

straně všecka okna zcelavytlučenaa polovic
střechy na jižní straně úplně shozeno a roz
Mmetánopo okolí. Machu vlašťovek, vraboů,

joroptví a jiných živočichů nalezeno po

různu mrtvých. Krup bylo takové množ
ství, že se krajina podobala sněhové době
vánoční a není zde pamětníka takové po
hromy. Zajímuvé je, že v Bousední obci
vůbec neměli o hrozném orkánu ani tušení.
Rychlé pomoci je třeba; není však řemesl
níků, není tašek, skla a stavebních hmot
a obec chudá a zastrčená jest vydána na
pospas všem nepohodáma stále i jiným
nepříjemnostem.

Vojinům do ZÁKOJŮ

2 na Sepsal J. Sa

Rozmarné příhody. hale kodaII., stran 820, cena 1:98 K. da III.,
stran 3984,cena 862 K.

Naši přátelé. SfEi100 cena66h.
Veselé chvíle. Humoresky různých

Štran. 266,

cena 242 K,
autorů. Stran

> Dějepisné obrázk
Požáry vzplály. 2"iby husitské.

Napsal Alois Dostál. Cena 85 h.

V ceny označené sapočtena pouze 10pro
centní válečná přirážka. — Objedmávky vy

zuje obratem

- Družetevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Různé zprávy.

Kdy bude pohřešovaný účastník válkyprohlášen za mrtvého? Občanský zákonní
stanoví, že účastník války, jenž tři roky
po 31. prosino: roku, v němž válka byla
skončena, je pohřešován, může býti pro
hlášen za mrtvého. Nyní však trvá válka
dlouho a zmizelých je příliš mnoho, takže
vláda chce lhůtu zkrátit a řízení zjedno
dušit. Dva zákony slouží tomuto účelu:
Vláda předloží je nejprve panské sně
movně, neboť poslanecké sněmovně před
ložila zákon o zubních technicích. V zá
koně se stanoví hlavně: Pohřešovaný po
kládán bude za mrtvého, jestliže dva roky
od něho nedošla zpráva. V jednom z těch
to roků musí však uastati zastavení ne
přátelství. Který den bude vzastavením
nepřátelství«, to bude ustanoveno naříze
ním. Může tedy prohlášení za mrtvého
pastati teprve rok po ukončení války.
Učastníky války jsou i občanské osoby,
jež zdržovaly se na místech. kde došlo
k bojům, výbuchům, bombardování atd.
Ustanovení kuralora pro pohřešovaného
není potřebí.

Přípravka pro učitelský ústav vo Sv.
Janě (řízen Škel. Bratry) přijme žáky iu
ternisty. Vzdělaní JIL té. (imirnořád. IL tř.)
školy měšťanské a IV. neb Ill. tř. školy
střední. Přihlášky a dotazy na adr. Praha
JI., Salmova ul. č. 8 do konce srpna.

Nová ovangelická lokco liknavým kato
likům. Evangelický farář Prudký přednášel
dne 7. června t. r. na pastorální konferenci
v Brně o laické roučinnosti v práci cír
kevní. Z řeči té (dle reprodukce arpnového
»Husa«) vyjímáme: »Mnobo se v poslední
době mluvilo i psalo o součinnosti laické
v ofrkvi. A to je zjev potěšitelný!: Údové
sboru'»musejí si uvědomiti, že oni uemají
ve sboru jeu pasivní úkol, nýbrž že i je
Pán volá k práci na vinici své... Je nutno
často, aby mnozí byli upzorněni, že jim
Bůh svěřil hřivny, kterých nemají zakopá
vati, nýbrž kterými jsou povinni těžiti...
Doporučovalo by se při nuešporních služ
bách Božích neb biblick*eh hodinách ob
čas předčítati zajímavější články a zprávy
našich církevních časopisů neb i zprávy
sborů. Tím se zájem pro práci církevní
budí nemálo. K součinnosti ofrkevní je
úřadem svým povoláno presbyterstvo. Ale
nutno toto po většíné teprve k tomu vy
chovati. Presbyterní schůze by měly sestá
vati ze dvou částí. První část by měla
býti více méně theoretická, kde by sc po
dávala zpráva o všech otázkách v té době

pozornost budícich a o všech zjevech na
poli církevním a v království Božím vůbec.
Druhá část by měla býti praktickou, týka
jící se programu vlastního. Tím by se schů
ze staly zajímavými a požehnanými. My
jsme svého času předčítali církevní řád
Jednoty Bratrské a působilo to velmi
dobře. Dobře se osvědčily i konference
presbyterské, aby se činnost laická vyvo
lala. Mnchý sobě netroufá vystoupiti na
veřejnost, ale »smělí se, když vidí toho
neb onoho bratra podávati referát neb ná
vrhy... Především je uutno, aby probudi
lejší a pro práci zájem jevící byli nějak
zaměstnání a dána jim byla možnost, by
se nějak uplatnili. Nedá-li se jim t+to
možnost, pak nebude míti v nich duchovní
správce vždy povzbuzení pro sebe a mnimo
to se vydává uebezpečí, že různí sektáři
jich užijí pro své zájmy. Ti jim dají možnost,
aby se uplatnili a mimo to jim pochlebují
a to nezůstane ani při nejpokornějším hez
zlého účisku. A možnost zaměstnat takové
je snadná, buď v nedělní škule, bvď ve
sdružení mládeže, buď užiti jich k návštěvě
nemocných, buď zařídit ve vzdálenějším
mistě biblickou hodinu a pod.. . Aby pak
vše se dělo dle řádu a pořádku, je povin
nost, aby duchovní správce se vší touto
spoluprací se strany laiků zůstal v konnexi
a sledoval ji. Je třeba, aby sára občas byl
přítomen při této práci, aneb aby se dal
zestoupiti kurátorem sboru neb. jiným
presbyterem... Dobré také je,by ve sboru,
kde je více takových spolupracovníků, se
tito občas sešli a na konferencioh st po
dávali zprávu o díle vykonaném, Takové
vydávání počtu je pro kontrolu nutným.
Na kouferencfch takových možno dáti od
pověď na různé otázky, upozorniti na ně
které nedostatky a dáti pokyny a povzbu
zení pro práci novou.«

0 <ýrnamu náboženství praví Dostojew
ski: vKdy člověk nevěří ani v Boha ani
v nesmrtelnost svoji, mravní zákon pří
rody musí se hned změniti v pravý opak
dosavadního náboženského zákona,a egoism
třeba i ve spojení se zločinnost musi být
netoliko dovolen člověku, nýbrž uznán do
konce za nezbytný, nejrozumnější a div
ne za nejšlechetnější východ z potomnil:;
jeho stavu. —Pohleďte na laiky a na cel;
svěí vynášející se nad lid Boží, nentli
u nich pokažen obraz Boží a pravda jen?
Mají vědu, ale ve vědách obsaženo jen to,
co podléhá smyslům. Avšak dušovní svěí,
ona vyšší polovinu podstaty lidské, jest
úplně z4vržen, vypuzen 8 jakousi vítězo
slávou ano i nenávistí.« — HvězdářFlam
marion pravi: »Tr:pný kontrast dlužno
'ám zaznamenati, že tou měrou, kter-u
velkolepý pokrok věd v sloupající nadylicu
čiověka nad přírodou, povznesly našeho
ducha. touže měrou uvedly v porobu «
ponížení neše srdce! Bolestno zajisté js-t
kterak na jedné straně rozum čím dále tím
více rozšiřuje svou 170 Jruhé virané
cii kyne a ne:vnitřnější život duše utucha
pod tíhou hmoty. Příčinu našeho úpadku
společenského dlužno hledaii v nedostatku
vířy.«

Do opatrovny slopých dítek v Praze III.,
a 88, přijímají se nevidomé dítky od

4 roků počínajíc. Správa opatrovny žádá
hlavně matky táchto nevidemých +ítek,
aby těmto ubohým zvláštní péči věnovavy.
Je pravda, že chudí rudičové, jdvuce po
práci, nemohou zešťastnému slepému dítku,
tak jak opatrovna činí, tak se věnovati,
přece však mohou dítky ty +lo čtvrtého
u pátého ro:u naučití choditi a Čistotě
zvykali, neboť některé opatrovně svěřené
dítko bylo k neuvěření zanedbáno, což
jest zajisté těžkým provinčním na dítku
tom. — Žádosti o přijetí a příspěvky Fťast
ných rodičů, které se těší 2 krásných,
zdravých očí svých dítek, přijímá správa
úlulny a chorobince slepých dívek v Praze
HI., Kampa 33.

Obydlené brězdyf Dr. J. Piassmun v
»Magazin fůr Apologotik« píše, že ze avě
teluých u tepelných poměrů nelze nez
vratně popříti jsouonost bytostí člověku
podobných na obežnicích našeho slunce.
Jsou tu však jiné závady, Zjištěna bezvo
dost měsíce. Mars je také bez vody. »Suth«



pólu nenf « vody, olo z kyseliny uhličité.
Nelze říci, zda mají oběžnice pevnou kůru.
»Země, na které nelzo státi, moře, v němž
nelze plovali, nejssná směsice trojiho stavu
hmoty.« Na Venuši věak jeet možná atmus
féra podobná zemské. Mraky, jimiž jestza
halena, jsou asi výpary vodní. Avšek právě
tyto mraky vadí prozkoumání tak že hvčz
dářská véda nedovede přesně určiti ani
otočení Venuše kolem osy.

Rázný starosta. V Krývech u Podbořan
dostalo obyvatelstvo v listopadu 1916 ne
patroé množství mouky a hylo by trpělo
dlouhou dobu hlad. Starosta města zabavil
po venkově 56 g obilí, dal je semlít a roz
dělit. Otruby prodal. Válečný obilní ústav
jej však udal pro přečip $ 32. nař. ze dne
14. června 1916. Starosta uvedl při líčení,
že mnohokrát o mouku žádal, ničeho však
nedostal. Stejně ne mu vedlo při žádosti
o povolení k prodeji otrub. Válečný obilní
ústav s ním vůbec nemluvil a zatím lidé
a dobytek trpěli hlad. Věichní svědci i
četnictvo výpovědi slarostovy | potvrdili.
Byl právem osvobozen.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

-Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovovél.o náčiní ve výr.bnách nejstaršího

"závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavalele

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

"Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočiy, vzury a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

Dež všude jinde.
Jabil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Všecky republiky — i které se chlu
bily nejvyšší liberálností — volaly na ve
liké menšiny konservativuí: »Musíte se
podříditi většině. Své školství, své snahy
kulturní a politické srovnejte se stranou
vládnoucí|. Jestliže katolíci si hájili aspoň
práva nejdůležitější, stihly je přísné tre
sty. Byli nuceni, aby se podvolili unifor

"mitě zákonů, prý aby byl zjednáu státní
pořádek. Když však katolická obrovská
většina v Rakousku žádala pro katolické
děti školy konfesní, zdvihl se hrozný křik
liberálů a jejich blíženců proti »útlakue.
Moderní zásada jest zkrátka taková: V
kterémkoli státě hrstka liberálů, zednářů
-a jiných protikatolických živlů smí ovlá
dati miliony. Ale katolický živel nesmí
miti vládnoucí postaxení ani tam, kde je
katolíků přes go procent. Docela v tako
vém státním útvaru nesmí býti ani mi
nistrem muž takový, který by se veřejně

řihlašoval do řady rozhodných katolíků,
i kdyby stokrát osvědčoval toleranci vůči
%vlům nekatolickým. Viděli jsme to ua
př. v Belgii, kde protikatolické živly pří
mo soptily vztekem, že si katolíci ucitrá
mili některá školská práva pro své vlastní
děti. A katolické volební listky přece
svědčily o veliké číselné převaze lidu ka
tolického. Zuřivé demonstrace proti kato
lickým ministrům a celá řada velikých
násilností proti svéprávným občanům —
to byly bezpečné známky, že protikato
lické oposici jest tolerance ke katolíkům
vlastností zcela neznámou.

o

Díval se v cirku pestrý papoušek s
velikým údivem na obratnost cvičeného
tygra. Popředstavení prohodil: +Kdo by
řekl, že se tulák z džunglí stane tak ele
gantním a poslušným.« — +To všecko
proto, abych nebyl spráskán:, odpovídal
tvgr. — +»Alepřece jest div, jak svižné
skoky umíš prováděti, jikým uměleckým
kouskům ses naučil. Jistě byl v tobě pro
buzen krasocit.« — »Í to všecko jen z té
příčiny, abych nebyl bit«e — »Příteli, di
vím se ti přece ještě dále proto, že ne
udávíš žádného jiného Čtvernožce, který
tě provází při tvém nádherném umění.
Neubližíš ani krotiteli, když tě nespra
vedlivě týrá. Tklivě na mue působí tvá
trpělivost, tvůj jemnocit. Vždyť bys mohl
použiti zbraně tak strašné.« — »Víš, to
všecko proto, abych nebyl práskán ještě

více.« “
*

Tragický osud hnutí katolického v
Čechách! Radikálové vyčíhali velmi byst
ře příhodný okamžik k rozhoupání vyso
kých vln. Pasovali se na rytířské strážce
českého Sionu politického v době, kdy
katolíci samostatnou politickou stranu
tvořiti nechtěli. Radikálové hřímali proti
útlaku vlády; získávali si důvěru lidu
rychle proto, že uváděli pro své rozčilení
1 důvody velice věcné. Lid se stal tedy
oddaným politickým žactvem krasořeč
nických veličin. Nyní se pokročilo dále
a bušilo se do církve. Z politických žáků
stávali se ovšem velice suadnoi žáci the
ologičtí a viděli v nejdivějších rakétách,
vrhaných proti táboru katolickému, znám
ky veliké reformy. Zvláště když se zá
ludně říkalo: »Vidíte, klerikální Vídeň,
klerikální vláda vás takto utiskuje.« Když
pak tak zvaní křesťauští sociálové ví
deňští plnou“ parou vpluli do vin hy
pernacionálních, radikálové pokřikovali:
»Vidíte, tohle je to katolictví. Který
katolický Čech vstupuje do strany kle
rikální, stává se spojencem křesťanských
sociálů vídeňských, zrazuje svůj národ.«
Lid dlouho nepřemýšlel, uvěřil snad
no i nejsmělejším lžem. A politiku vídeň
skou odnášeli upřímní národovci katoličtí,
kteří sami důrazně vystupovali proti rad
niční klice vídeňské | Křesť. sociálové
mohli dobře pozorovati, jak ubližují ka
tolické věci, jak svými protesty proti če
skému školství ve Vídní a svým stano
viskem vůči českým bohoslužbám pletou
bič na záda zcela neviuných katolických
organisátorů Českých. Ale nepolevili, ač.
koli viděli, jak těžce poškozují katolickou
věc vůbec. A uaši organisátoři v Čechách
trpí dále za“ viny nespáchané; největší
skutečnou jejich chybou jest, že suášelivě
ponechávali veřejnou politickou tribunu
živlům radikálním a že dlouho váhali, než
začali hájiti práva svého národa samo
statně, ve vlastní straně. Kdyby se bylo
katolictvo sorganisovalo o patnáct let dří.
ve, uikdy by nebyly vlny. radikalismu
stříkaly tak vysoko.VO.
PARAMENTA

kostelní náčiní |
atd.

dodává nejlevněji

JOSE VENŮ,
odberný závod

Jabloné nad Úrlicí,

V Prazeprodej u ArmyMarie Fejlarová,
arlova ul. I., č. 18.

“



vě inteligentní dívky,
absolventky dívčího lycea a obchodní školy,
prosí pp. šély © přiměřené zaměst
mání pod znač. +2 praksea a »Začátečnice«

do adm. t I

umělecký ústav prvého řádu, |hotovía dodává chrámové ohna. V kaš
dém slohu a provedení, od nejjedňoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalby Agurální, *
hotovípravou vlašekou mosaiku ka
móénkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec- —

kého a odborné dokonalého provedení.
Rezpočty ochotné a zdarma.

jakéhokoliv zaměstnání přijmou sa do truhlářského.

kursu. Celé zaopatření a plat Přihlášky přijimáK. V. Skuherský, HradecKrálové.

Paramenta.

Jndoe V.odkud vy' (protokolovanáÚřřňa) © Ú

E v Jablonném nad Orlicí (r Úochách) £
| (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachtielch) JÍ:

doporučuje P. R veled. duchovenstvusvůj osvědčený a často vyznamenaný|

výrobní závod |

| všech kostelních paramontů,
spolk. praporů a kovového náčiní

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným patronátním úřadům

doveluje +i doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčipi A 10: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, pacifikály. sviony,
ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujici. Staré předměty opra
vuje v původní intenci »
v ohni zlatí a stř neho
proti doplatku za novévy

měňuje.

Hotovépředmětynebaje je
pasé na- u 3
nk hraket Kóbe

Věe se posílá posvěcené.

raný Práceruční.Ohlad ch slatých a atříbrnýchklenotů, jalbo:
řetésů,madenek, triků, pretýnů, náramků atd.
Metářské prsteny tabatěrky, jídelní
činí ze stříbra pravého čínskcho vědy ma sk
Staré alato, stříbro a drahokamy kupuje se Dej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasit a ciseleur

Praba L-979,ul Kareliny Světlé, č. 12 a.
2 by Pb ent Derudu.



Číslo 34.

papežova.
Benedikt X. varoval se všeho,co by

znamenalo v otázce mírové jen laciný £fekt, co by přinášelo mnoho binku, ale
málo výsledku. Za to však přemýšlel peč
člivě, jaká akce by vedla k praktickému

cíli. Zkoumal důkladněgeéjní adu promírové podmínky ve stá ech válě cích1
neutrálních, radil se s povolanými znalci
situace. Pak teprve uveřejnil 1. srpua pas
mátnou notu nejnovější, v níž praví hla
vám válčících národů

© dosavadním svém stanovisku:

»Od počátku svého pontifikátu před
sevzali jsme si pevně za hrůz, jež strašlivá
válka v Evropé rozpoutala, hlavně tvto
tři cíle: Jednati úplně nestranně vůči všem
válčicím, jak se společnému Otci sluší,
jenž všechny své děti chová ve stejné
lásce; ustavičně snažiti se o to, všem podle
možnosti, muoho dobrého prokázati, avšak
bez ohledu ua osoby, bez ohledu ua uá.
rodnosti a vyznání, dle obecného příkladu
lásky, jakož i s ohledem na vznešený du
chovní úřad,jenž nám.byl Kristem vde
vzdán; koaečné pak, jak toho rovněž mí.
rumilovné poslání žádá, ničeho pokud uám
možno, nepropásti, co by mohlo vésti k
tomu, aby konec tohoto zla byl urychlen.

jich hlavy k rozhodnutím umíruěným a
keklidné úvaze o míru, »spravedlivém a
trvalém míru.:

Ne vše, co jsme k docilení tohoto nej
vyššího cíle učinili, bylo s veřejností sdě
leno. Kdo však sledoval s pozorností naše
jednání v těchto třech letech nedávno u
plynulých a bolestí plných. mohl lehko
poznati, že jsine zůstali svému rozhodnutí,
zachovati úpluou nestraunost, rovněž tak
věrni, jako své snaze pomáhati, žegsme
nepřetržitě národy a jich hlavy napomí
nali, aby se spřátelily a sbratřily. Na konci
prvního válečného roku napomenuii jsme
válčící národy co vejnaléhavěji, ukázali
jim též cestu k trvalému a pro všechny
čestnému míru, avšak bohužel vyznělo
naše volání bez ohlasu, a vájka zuřila ne
milosrdně dvě další léta se všemiohav
nostini, ba dckouce se stupňovanou suro
vostí a rozšířila se dále z pevniny na mo
ře a do vzduchu. Zkázu a smrt přinesla
neopevněným městům, klidným dědinám

dovede si ani představiti,jak by se muk

DEP. ADRESSA: ALBIBANKA

R

všech množila a horšila, kdyby po těchto
třech krvavých válečných letech následo
valy ještě další měsíce, nebo dokouce, což
by bylo nejhorší, další léta. Nemá civili
sovaný svět býti ničím více než hřbito
vem?

Evropa, slavná a kvetoucí, má se, za
chvácena obecným šílenstvím, řítiti do
propasti, páchati sebevraždu? V této mu
čivé situaci vůči zlým nebezpečím zve
dáme opětně svého hlasu po míru a ob
novujeme své naléhavé výzvy k těm,jimž
svěřeny jsou osudy národů.c

Praktické návrhy mírových podmínek
Sv. Otec pokračuje: »Nemáme vůbec

zvláštního politického cíle, ani nejsme pod
vlivem našeptávání nebo suah států vál
čících, ať té neb oné strany. Vede nás je
divě vědomí nejvyšší povinnosti společ
uého otce všech věřících, úpěnlivé prosby
našich dětí, které nás prosí o zprostřed
kování míru a mírotvorné slovo, konečně
hlas lidskosti, rozumu. V situaci takou
úzkost působící a vzhledem na takové o
hrožení znovu voláme po míru a opětně
napomináme ty, kdož mají v rukon dě
jiny národů. Nechceme se však uyní ob
mezovati ua všeobecné napomenutí, jak
toho žádaly dosud okolnosti. Chceme při

stoupiti k přesnějším návrhům. Zvemevlády válčícleh národů, aby se sjednotily
ua následujících vědčích zhsadách,jež
mohou být podkladem spravedlivého a
trvalého míru. Přenecháváme vládám sta
rost, aby je ohraničily a doplnily.

Především nutno považovatí za vý
chodisko a zásadu, aby. na místo hmotné
síly zbraní nastoupila mravní moc práva.
Z toho dala by se vyvoditi spravedlivá a
obecná dohoda o současném stejnoiněrném
zmírnění ozbrojeného stavu. Pravidla a
záruky, jež by při tom se usnesly, měly
by svou míru a svou normu v tom, že
musí býti vykonáno vše, čeho je nutno
a Co stačí, aby zabezpečen byl veřejný po
řádek v každém státě. Na místo vojsk
uastupuje pak zařízení rozhodčího soudu.
Svůj vzuešený úkol, udržovati mír, vypl
ňoval by podle smluvených předpisů a po
užil by proti každému státu, jenž by se
zpečoval, odevzdati mezinárodní otázku
rozhodčímu soudu, nebo uznati jeho roz
hodnutí, určitých opatření.«

Pak navrhuje papež I. Skutečnou svo
bodu moří. 2. Úplně vzájemné odpuštění
uáhrady škod a válečných výloh; státy
by se odškodnily dobrodiním odzbrojení,

pokračování války pro otázky peněžní bylo
by nepochopitelným. 3. Obsazená nyní ú
žemí nechť se vzájemně vrátí. Nechť tedy
Německo vyklidí Belgii a poskytne zá
ruku její neodvislosti; vyklizení francouz
ských obvodů má býti splaceno vrácením
německých kolonií. 4. Otázka sporných
oblastí ua př. mezi Italií a Rakouskem
mezi Německem a Francií nechť se luští
stiřlivým duchem tak, aby bylo dbáno
přání národů podle měřítka spravedlivosti
a možnosti. 5. V duchu spravedlivosti a
práva mají se projednávati jiné územní
a politické otázky, zvláště ty, jež se vzta
hují na Arménsko, balkánské státy a země,
jež tvořily kdysi království polské. To

býti zbudována obnova svazu národů..

Závěrečná prosba papežova

zní: »Předkládajíce je (podmínky) Vám,
kteří v této osudové hodině řídíte osudy
bojujících národů, jsme naplněni sladkou
nadějí, že dozná Vašeho schválení a že
tak bude co nejdříve skončen strašlivý
zápas, který se stále více ukazuje jako
bezůčelné vraždění. Ostatně uznává celý
svět, že na obou stranách byla obhájena
čest zbraní. — Slyšte naši prosbu, poslech
něte otcovských napomenutí, která Vám
dáváme ve jménu Božského Spasitele, kni
žete míru, a vzpomeňte si na svou neoby
čejně těžkou zodpovědnost před Bohem a
před lidmi. Na Vašich rozhodnutích závisí
mír a radost přečetných rodiu, život tisíců
mladých mužů, slovem štěstí národů, je
hož podpora je Vaší přísnou a nejvyšší
povinností. Kéž Vám Pán vnukne rozhod
nutí, která vyhovují jeho svaté vůli! Dejž
Bůh, aby s nadšenou pochvalou součas
níků byla Vám údělemjednou také skvost
ná chvála příštích generací, že jste vrá
li světu mir!

V modlitbě a pokání se všemi sbož:
nými dušemi co nejvroucněji spojen, jichž
tužbou je mír, prosím pro Vás od Sv. Du
cha o osvícení a radu.«

Hlasy tisku o mírové akci
papaežově.

x +Kólnische Volkzeitung« upozorňuje,
že nota jest adresována přímo hlavám
států a nikoli katolíkům. Její ráz jest
politický; proto případné odmítnutí noty
netýká se církevní autority papežovy.
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Německý šoc. dem. centrální orgán
»Vorwárts« dí: »Řím jde souběžně se

„Stockholmem, nikoli však s tím Stock
holmenu, jaký chce Henderson a Thomas,
ale s oním, jaký taue na mysli soudruhům
holandským, skandinavským a ruským,
se Stockholmem smíření národův a práce
mírové. Smíme to říci, že hlava katolické
církve, jak se zdá, přiblížila se pravé my
šlence mezinárodního socialismu více nežli
francouzský ministerský socialista ...?

Jako socialismus odvažuje se Řím 1 ueezpečenství neúspěchů, věda dobře, že
duchovní mocnosti, třebaže pro tuto chvíli
podléhají násilí, nejsou přece přemoženy.«

»Deutsche Tageszeituug« poznamená
vá: >O dobré vůli papežově asi v Ně
mecku nikdo nepochybuje, ale uvedené
hlavní body noty ukazují, že pro němec
kou říši, chce-li jinak zůstati nezávislá,
volná a rozvoje schopná, není možnosti,
aby vstoupila do vyjednávání s nepřáteli
na takovém anebo také jen na vzdáleně
podobném podkladě.«

»Vossische Ztg.« »Jestliže papežův
mírový návrh bude přijat ostatními vál
čícími způsobem, jenž nás přivede k u
skutečnění světové rovnováhy, pak se
stane velikým- darem všemu lidstvu.c

»Corriere della Sera« praví, že program

popežův jest zbudován na programu doy.
»Právo lídu« dne 21. t. m. dí: »Třeba

otevřeně doznati, že myšlence míru do
stalo se nového významu a uové opory,
jejíž váhu uelze podceňovati .. . Dřívější
mírová poselství papežova hřímala do uší
vládnoucích tohoto světa, dovolávala se
humanity a hrozila věčnými pekelnými
tresty ; ráz poselství nynějšího je podstatně
jiný a je šťastnější, máme-li na zřeteli
převahu praktickou nad pouhou akade
mičností .... Až dosud mírová akce pa
pežova nesetkala se se zdarem. Válku vy
volaly a dosud ženou mnohem mohutnější
síly, než aby se osudný jejich spád dal
zastaviti pouhými poukazy na pokles hu
manily a na nezměrnou bolest a hoře,
kterou připravují milionům bližních. Ka
pitalism, toť základní podstata světové
války... Tu je třeba něčeho jiného,
sábnouti k prostředkům účinnějším: po
staviti sílu proti síle, organisaci proti or
ganisaci, hnutí míru proti tak složitému
a mnohotváruému hnutí války. A čím
více činitelů bude myšlenkou míru zau
jato, tím lépe pro mír. Z toho důvodu
nemůže být Římžádným »koukurenteina

cialistické naopak bude tím více třeba,
aby se příští mír stal pevnýma trvalým.«

Některé náhledy v příslušné stati
>Práva lidu« by slušelo poněkud opraviti,
ale celkem posudek tohoto denníku jest
vážný a pozoruhodný.

Lučavka královské.
A. V. UOhodoviocký.

Pokračování.

VI. Nejvyšší instance.
Veliké bílé plakáty objevily se jednoho

dne nalepeny na rozíčh několika domů
městečka. P. T. Občaustvo bylo zváno k
ustavující schůzi založení městské spoři
telny. Prvním číslem programu řeč advo
káta dra Táhala: O prospěšnosti hospo
dářské samostatnosti«. Druhýin bodem řeč
Hnaučníka pama Višničky: »Úkol peuěž.
ního ústavu a jak jej zdárně prováděti«.
"Třetí bod: Provedení voleb.

Dr. Táhal byl advokátem v blízkém
krajském městě, avšak zdejší městečko
počítal výhradně ke své klientele, kterou
chtěl ještě více si pojistiti založením této
spořitelny, jejíž vedení by z rukou ne

ušičl. Pan Višnička byl jeho spolužá
em ze studií, jedna z těch ztracených

existencí, o nichž již naše přísloví dí: +Stu
doval až po krk a do hlavy se nic ne
dostalo«. Když už tatík na pija Syna ne
chtěl dále »wakládate, ač teuto mnoho ;

Soc. dem. italský »Avanti« praví: »Ti,
kdož úzkostlivě a rozrušení ohlížejí se po
nových silách, které by spolůpůsobily
k ukončení války, uvidí v notě papežově
dalekosáhlý příspěvek a budou žehnat
papeži, jako svého času žehnali Wilsono
vi.«— Soc.dem.pařížská-»Humanité«
vyslovuje zásadní souhlas s notou papež
skou stran společenství národů a jiných
bodů, vytýká však, že nota nezmiňuje se
o tom, kdo válku zavinil.

»Nár. listye 22. t. m. píší: »Vznešená
myšlenka uemohla nalézti tlumočníka a
orodovníka povolanějšího nežli hlavu ka
tolické cirkve. Čeho neodvážily se státy
neutrální, co vzpěčovalo se učiniti Švý
carsko, rovněž tak jako Španělsko, Ho
landsko a státy skandinavské, poněvadž
neslibovaly si-od svého zakročení nějaké.
ho účinku, tohoto úkolu podjímá se ne
ohroženě a mužně papež Benedikt XV.
Chce zjednati těžce zkoušenému lidstvu
konečně mír, mír spravedlivý a trvalý.
Význam tohoto činu zvyšuje pak skuteč.
nost, že vznešený prostředník nepředkládá
válčícím státům určité podmínky míru,
které by měly buďto -přijati uebo zamít
nouti, nýbrž že dává jim na uváženou
všeobecné zásady, na základě kterých
světu, hlavně však Evropě mělo by vze
jíti kýžené požehnání míru... Nikoliv
nepřípadně napsal jistý list, že některé
myšlenky hlavy katolické církve shodují
se s návrhy sociální demokracie . . < Mí
rová nota papežova obsahuje jen určitý
námět k ujeduání žádoucího míru a pří
pouští všeliké možnosti v provádění zá
kladních myšlenek. Tím umožňuje válčí
cím stranám, aby zachovaly se k ní pří
znivě a bedlivě zkoumaly návrhy v ní
obsažené.«

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknižky"| "A
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Průběh války.
dedenáctá bitva na Soči trvá od ro.

srpna ráno na frontě na 70 kru dlouhé,
od Tolmina až k moři. Po bubnové pal
bě, jíž se súčastnilo na 5000 italských
děl, nečítajíc v to těžké baterie anglické
a francouzské, nastal útok pěchoty. Stře
diskem. zápasů bylo opětně předmostí
Tolminské, postavení na Moute Santo a
Monte San Gabriele na výšinách východ
ně od Gorice. Těžištěm situace jest i v
této bitvě postavení na Hermadě, na již
ní křídie bitevní ronty, jež je mohut
nou závorou na cestě do Terstu, jejíž sílum
tato studovaná hlava ohlížeti se po vlast
ním chlebě. Šlo tv však z těžka, až ko

—————

slibovala dobrá anyšlenka dra Táhala
zdárný výsledek. Advokát učinil prostě
z Višničky »finančníkae, napsal mu řeč a
dá zvoliti ho za ředitele nového ústavu.
Tak se také stalo. Z lidí jediný do bu
doucnosti vidí advokát, avšak ten jí nikdy
neprozradí:

Nový život rozproudil se v městečku
založením městské spořitelny. Rozvířila
se stojatá vodička; kruhy tvoří se kol
místa, kam kámen padne; zde středem
těchto kruhů byl panuVišnička, označená
kapacita finanční, k němuž iněsto může
si gratulovati; průkazů studijních nikdo
neviděl, nikdo se po nich neptal a on
žádných také nepředložil.

-Pan Višnička —. dejte si přece také
popsat jeho postavičku! --- byl prostřední

prořidlý blonďák, vždy však ještě zají
mavý, neboťdosud — svobodný.A když
se tajuě rozneslo, že není nepřítelem krás
ného pohlaví, ale že měl nešťastnou lásku,
která se mu vdala a že proto jen přísa
hal věčné mládenectví — tu sťal.se inte

—

sám italský tisk uznal. — Ani druhý den
houževnatým útokům italským nepoda
řilo se nikde zlomiti sílu obránců. Ztráty
italské na zajatcích vzrostly na 5600 mu
žů. — Na západním křídle, na planině
Sedmi obcí, vyklidili Italové pojednou
svá postavení severně od Asiaga v šíři
I5 km a ustoupili poněkud i ze Sugán
ského údolí. — Uřední zpráva z třetího
dne bitvy na Soči ozuamuje, že nejprud
Čeji naráželi Italové na krasské planině
na severním křídle mezi Fajti Hribem a
Kostaújevicí a proti jižnímu křídlu mezi
Medjou Vsí a Sv. Ivanem —aby se od

tudNo"juj k Terstu. Dosud však marně.a východním po osvobození
Haliče a Bukoviny ustala takřka všude
— kromě Multánska — bitevní činnost.
Proto také úředně se ohlašuje, že od za
čátku operací na východě due Io. Čer
vence padlo ve východní Haliči, v Buko
vině a Multánsku do rukou spojeneckého
vojska přes 41300 mužů, 257 děl, 546
strojních pušek atd.

jště západní. Hrůzy boje byly ve
Flandrech, kdež Angličané odňali Něm
cům Langémarck. S poklesem bitevního
ruchu ve Flandrech nastalo hrozné zápo
lení na frontě francouzské u Verdunu,
kdež Francouzové — podle zpráv němec
kých — dobyli proslulé výšiny Mrtvý
muž, a jižního cípu známého lesa Havra
ního. Rovněž východně od Mosy získali
Francouzové půdu na výšině 344 a dále
v lese Fosses. Bitva u Verduuu není je
ště u konce a už vzplanuly na mnoha ji
ných místech fronty nové boje.

Rorolnce vo Španělsku opravdu byla
v některých městech, zvláště v Madridě,
Barceloně, Bilbau; byla však potlačena
vojenskou mocí. Tvrdí se, že revoluční
hnutí ve Španělsku bylo podporováno do
hodou.

O mírovém projevu papežové prohlásilm výboru říšské.říšský kancléř v hlavn
ho sněmu německého, že. ústřední moc
nosti neměly vlivu na rozhodnutí pape
žovo, že vůbec nedaly k němu podnětu.

-Spojenci na projev papežův odpovědí, až
se dohodnou. — Papežská mírová nota

datných místech v Rakousku i v Němec
ku. — »Národní Listy« samy uznávají, že
nota Beuedikta XV. oceňuje se v celém
vzdělaném světě jako krok uesmírné dů
ležitosti, Pro prostředkování mezi válčí
cími státy není chvíle přiznivější uad
dnešní dobu a vznešená myšlenka ne
mohla ualézti tlumočníka a orodovní
ka povolanějšího nežli hlavu katolické
církve. — -V hlavním výboru. říšského
sněmu něm. zástupcové všech stran vítají
vřele mírovou notu. — Ale ani dohodový
tisk (italský a anglický) neodmítá projev
papežův. Rusko ústy prozatímní vlády
prohlásilo, že návrh papežův biahovolné

bě m:ova tajně rozneslo se, že jen tehdáž
mohl by státi se nevčrným své přísaze,
až by našel srdéčko své první lásce po
dobné — tu stal se docela zbožňovaným
milovníčkem, Pátráno tajné, jak to srdéčko
vypadalo a zrcadlo bráno bylo něžuýma
ručkama často na dotaz... 

Aleijiuak stal se pan ředitel Višuička
životní osou v městečku: svými přednáš.
kami. Řečnil o všech možných věcech a
vždycky mnoho. Žasli všichni. Pánové ří
kali: »Jak učeně dovede mluvit.« Adů
my: »A jak krásněle A stará hrnčířka
Vydrová docela prohlásila: »Na mou duši,
ten má hubu, ten by mohl jezdit po jar,
marcích'« A pronesla-li o kom toto agé
dectví, byla to koruna chvály. 4

Záhy stal se stěžejní bod jeho život
ního uazírání všeobecuě známým: »Roz.
mm jest nejvyšší instancefe Měřil proto
všechno jen tínito Joktéin a co se nedaio
změřit, hozeno prostě do starého hara
burdí. Tak přišlo slovo vrozum« do vše:
obecného oběhu V rozhovoru často bylo
slyšeti úsloví: +Ťo mi nejde na rozum, kam
dal rozum, rozumu uikdy uazbyt, zkuše
nost dává rozum; přišel o rozum,každý
má jiué rozuiny, raději rozumem než 39

ní rogpajegýkgehlavýmJeště



uváží, ježto sleduje týž cíl jako Rusko. — !
Dle italského tisku zaslal prý papež vál ,
čícím vládám novou notu, v níž navrhu
je, aby bylo smluveno přižněří.

AAAAAAAAAAAAAAAA

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijímázaznamy

na nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříše a opatří | jiné cenné papiry.

X

Politický přehled.
"Mimořádný sjezd ch okresů konal

se 20. srpna v Praze. Všeckačeská o
kresní zastupitelstva sešla se tu, aby va
rovala tu a ukázala, co je třeba činiti v
oboru zásobování, aby se neopakovaly ne
blahé zjevy minulosti, a co jest podnik
nouti pro úpravu celé aprovisační služby
v nejbližší budoucnosti. Zvláštní deputace
referovala o sjezdu na místodržitelství a:
usnesená resoluce přednesena také minis
terskému předsedovi a ministrům výživy,
vnitra a veřejných prací.

Dr. E. Mattuš vzdal se předsednictví
v Národním výboru následkem stáří své
ho a útoku spisovatele Viktora Dyka v
mladočeském »Národěe.

Ministerstvo Seldlerove přes všechna
různá ujišťování dosud není definitivní,
prý až koncem srpna.

Zrušení eensury. Tiskový vý
bor rakouské poslanecké sněmovny due
16. srpna usnesl se jednomyslně vyzvati
vládu, by neprodleně zrušila politickou
censuru, současně pak vykonala revisi
censury vojenské. Nyní je na sněmovně,
aby toto usnesení svého tiskového výbo
ru potvrdila.

vírání škol v Uhrách. Uherský mi
„nistr kultu a vyučování oznámil sibiň

skému metropolitovi, že řecko-východní
rumunské učitelské ústavy v Sibini, Ara
dě a Karanšebeši na začátku nového
školního roku "nesmějí býti otevřeny.
Stejně se zakazuje zahájení školního roku
v rumunských řecko-katolických učitel
ských ústavech v Blažoráči, ve Vel. Va
radíně a v Samoš-Ujváru. Tyto ústavy
bude možno otevříti teprve, »až dostanou ,
dovolení od ministra«, Po slovenských '
školách dochází na rumunské.

Vládní krize v Uhrách. Minister. před- ,
seda uherský hr. Esterházy minulý týden
podal císaři žádost za propuštění z důvo
dů zdravotních a císař také žádosti jeho
vyhověl. S Esterházym propuštěno celé
ministerstvo. Mocnář 20. srpna přijel do
Peště, druhého dne přijal v audienci dra.
Weckerle, kterého hned nato jmenoval
ministerským předsedou. Nový minister.-E
častějinesl se k nebesům povzdech: »Kdy
bych já měl rozum, jaký má náš pan ře
ditell«

Spořitelně vedlo se znamenitě, peníze
jen se hrnuly, důvěra všeobecná, účty za

rvní rok znamenité, za druhý překvapu
jící. Podniky, odhady, komise stihaly se
navzájem, pan ředitel neunavuě zastával
vše sám, sotva že mohl ob čas zaskočiti
do hlavního města, aby udržovati mohl
dle přojeveného svého názoru styky s pe
něžním světem. Vracíval se někdy una
ven; není divu, říkalo se, tolik starostí a
na všechno sám...

Ve třetím správním roce jednoho dne
dostavil se revisor z Ústředníhorevisního
svazu. Přemáhaje nervosní rozechvění, po
sadil pan ředitel revisora před knihy a 0
dešel do vedlejší úřadovny. Usedl, hned
vstal, přecházel, opět se zastavil, až ko
nečně řekl si: »Není pomoci, musím k dru.
Tátbalovi!«

Solicitátor v kanceláři dra. Táhala za
slechl druhého dne náhle propuklá, ostrá
a rozčilená slova z pokojesvého šéfa,
sotva že tam vešel ředitel pan Višnička,
nejlepší přece přítel páně advokátův. —
»Dám tězavřítl Na to je kriminál!« Pak
zase trochu umírněná: »Že jsem ti tolik

předseda je už po čtvrté v čele uherské
vlády. Dr. Weckerle není ani členem po
slanecké sněmovny ani sněmovny mag

———

Volné listy.
„9 moderním světovém názeru a jeho

popularizaci“ píše v »Národ. Listech«
MUDr. a PhDr. Karel Zítko. Neznáme p.

isatele, ale soudíme, že jest inlád, neboť
člověk zkušený, jenž mnoho přemýšlel,
nemůže se tak vyjadřovati jako p. dr.
Karel Zítko. Již sám pojem »moderní

opatrný, neboť modernost znamená tolik
jako přechodnost, chvilkovost a pomíje
jícnost. A píše li ještě ke všemu tomu:
»vědecký názor světový«, pak teprve
jest jasno, že si neuvědomil, co věda říci
může a co tvrditi nemůže.

Ačkoli pisatel otírá se o světový názor
náboženský a obvyklými frasemi hovoří
o středověku, přece musí od katolického
listu snésti poučení, že prostěvěci neroz
umí, kdo mluví o »vědeckém světovém
názoru«.

»Vědeckého světového názoru« není,
a všechny pokusy, sestrojiti jej, rozbily se
o neznalost jeho základů. Ti pak, kdož o
»světovém názoru vědeckém« promlouvají
a dokonce usilují o jeho popularisování,
stavějí vlastně budovu od střechy na pís
ku, čehož příkladem jest sám pisatel v
»Nár. Listeche.

»V každé hmotě je určitá síla. Sílu
bez hmoty a hmotu bez síly si nelze
představiti. Ovšem že způsob projevu této
síly je ve hmotě — a zvláště v živé
hmotě — neskonale rozmanitý, častoi
velmi podivuhodný. A život — není ni
čím jiným než projevem sil živé hmoty
na venek.« Pisatel snad ani netušil, že tě
mito slovy naznačil nejdůležitější problém
a základ všeho filosofování o světovém
názoru. A jak ten základ u něho vypa
dá? Hra slov! O původu a organisaci
neznámých sil v říši nerostnéa ještě více
v říši živočišné napřemýšleli se již nej
větší filosofové a vědci, a ti, nevědouce
sobě rady a nemohouce problém rozřešiti,
byli skromni ve slovech, vyznali svoji ne
mohoucnost a neblýskali se vědeckým
názorem, jako mnozí mnohomluvní inte
ligenti dneška.

Pisatel v »Nár. Listech« o nejdůleži
tějším základě světového názoru, totiž o
životě, mluví nemohoucně. Praví-li, že
způsob projevu sil ve hmotě — a zvláště
v živé hmotě — jest neskonale rozmani
tý, dopouští se nejasnosti, neboť pojem
»rozmanitý« vztahuje se k věcemjed
noho rodu, kdežto působení sil ve hmotě
a v živých organismech jest zásadně

O
důvěřoval! To je za mé dobrodiní!« Soli
citátor přistoupil blíže ke dveřím a s pe
rem v ruce postavil se k nástěnnému ka

a naslouchal. »Čert vezmi celou tvou bur

sám tě udám a pohrouzím, ať toho máš
už jednou dost!«

Nato odpovídal stísněný hlas: »Příteli
drahý, nezatracuj mne, všechno uznávám,
všechno, a sám sebe proklínám, avšak —«

>To je zase škandál v naší veřejnosti!
Vše se bude točit kolem mého jména. Už
vidím ty články ve zdejších novinách.
Ne — to je přece od tebe darebáctví l«
Bylo slyšet kroky přecházeti rozčileně
pokojem.

Po chvilce ozval se opět stísněný hlas:
»Přišel jsem tě proto vroucně prosit,
abys škandálu zabránil. Ty to můžeš, ty
to dovedeš. Dr. Táhal dokáževšechno l«
Rozčilené kroky ve spěšném temnpu ne
ustávaly, patrně hlava silně přemýšlela.

Po malé chvilce kroky se zarazily. —
»Poslyš«, zavznělo to'energicky, »spomohu
ti, ačkoli toho nezasluhuješ. Ještě dnes
začneš předstírati pomatenost.c

»Já? Pomatený?«

různé, zcela jiné. Tím prohřešil se proti
přesným podmínkám badatelské metody
a vědeckých terminův — a podle toho
vypadají také ostatní jeho vývody. Kdo.
jen trochu se zahloubal v četné biologic
ké rozpravy a kuihy, zasměje se výměru

Co jest život? Na tuto otázku, z které
sešedivěly hlavy nejučenější, odpovídá p.
dr. Zítko — ovšem také ne po svém roz
umu — v teu smysl, že život není ničím
jiným, než projevem sil živé hmoty na
venek. Jest jisto, že čtenář po přečtení
této odpovědi není o nic moudřejší než
před tím. Nejen že to není výměr pod
statu života vystihující, ale není to ani
postačující opis. Vně živých organismů
pozorujeme hlavně patrné odumírání a
pokládáme je působením navykléiluse za
známky života, Vlastních a podstatných
zjevů života nemůžeme pozorovati, proto
že organisující syntesa tají se uvnitř, děje
se tiše a skrytě, shromažďuje bez hluku
nové látky, napravujíc vytrvale škody,
které odumíráním jsou působeny.

»Život není ničím jiným, než proje
vem sil živé hmoty na venek«, pravídr.
Zítko. Dobrá. Ale Aristoteles mluví o »ente
lechii«, Cuvier e »životním víru«, Speu
cer definuje život jako »neustálé se při
způsobování«, Burdach myslí, že aživot
jest rovnicí všehomíra«, encyklopedisté
děli, že »život jest opak smrtie, dle Bi
chata »život jest souhrn funkcí, odporu
jících smrti«. Tiedemann pravil: »Živá
těla mají v sobě svůj princip činnosti,
jenž jim nedopouští, aby zaběhla v indi
ferentnost chemickou.« Myslivý čtenář
poznává, co tím chceme řícia co nej
správněji řekl veliký fysiolog Claude Ber
nard: »Chybí nám pomůcky k definování
nebo karakterisování života jediným ry
sem výlučným. Všeliké pokusy, jež po
stupem času byly učiněny, jsou buď tem
né buď neúplné nebo bludné.«

Po těchto slovech koryfea vědy defi
nice páně dr. Zítkova jeví se nám, čím
skutečně jest: naivní smělostí řešiti snad
no a rychle problémy do dneška neřeši
telné. Kdo by chtěl psáti o věc! jako dr.
Zítko, mohl by podobných definicí vyro
biti na sta a nepověděl by prá vě tak nic
jako on.

*

Movědomostíproti názoru náboženské
mu. Výměr života, jak jej podává dr. Zít
ko, nemá docela žádné platnosti, což jest
mimo veškeru pochybnost. Ostatně hned
v zápětí vyznává to pisatel sám těmito
slovy:»Ačkoli neznáme podstatu
a původ těchto sil, bránímese sklá
dati do živé hmoty něco nadpřirozeného,
mystického. A v tom právě spočívá nej
podstatnější rozdíl mezi vědeckým a ná.
boženským světovým názorem.c

»Jiného východu není. Všude jinde
hrozí ti železa. Takto však dostameš se
na pozorovací stanici a máš vyhráno. Dnes
je to vědecká moda a ani čert se v tom
nevyzná.«

»Já, pěstitel kultu čistého rozumu —
na pozorovací stanici ?a

»Ano, jen pozorovací stanice tě za
chrání.Toje nyní tvá nejvyšší instance!«

Místo odpovědi bylo slyšeti ironický
povzdech ...

* L

V příštím čísle lokálních listů se čtlo:
»Národní neštěstí. Zuamenitýlido
vý pracovník ze sousedního městečka,
finančník dr. Jan Višnička, zakladatel
spořitelny městské, organisátor, bojovník
neunavný, jeuž veškeré síly věnoval pou
ze a pouze zájmům národa, nedbaje často
neprospěchu vlastního a neohiížeje se na
černý nevděk, byl tyto dny převezen na
pozorovací stanici. Nepříčetnost povstala
přepracováním. Revise zjistila, že poruše
ná činnost jevila se již delší dobu. Ztrá
címe v něm jednu z nejzdatnějších sil,
kterou nemožno nahradití. Ano, tak při
chází národ o nejlepší syny svél«



Rozumějme tedy dobře, o podstatě a
původy sil v živé hmotě dr. Zítko neví
docela nic ale hned zase již ví,
že do toho původu a organisace neza

sáhld činnostBoží. jest to zřejmý před.
pojatý úmysl, odstraňovati z přírody Boa. Dr. Zítko stanovil napřed výsledek

očtu a potom hledá, jak by se ho dopo
tal a dopočítávání to koná na podkladě

nevědomosti. Af dr. Zítko se brání jak
brání »skládání do živé hmoty něco nad
přirozeného«, vědecké myšlení, spravujíc
se logickými zásadami, nemůže směřovati
jinam.

Veliká skutečnost bije do očí: dědič.
nost života a dokonalé přizpůsobení živo
čichův i rostlin k životním podmínkám.
Že přírodní Darwinův výběr, jeuž toto
přizpůsobení měl vysvětliti, jest vědecky
odklizen, ví dr. Zítko již také. Kam Jid
ská zkušenost a vědecké pokusy sahají,
povstává živé jen ze živého. Živé tělo
přijimá sice různorodé látky a energii,
ale přestrojuje tyto látky a energii ve
vlastní tělo, roste a množí se výživou. A
v této asimilační mohutuostí, v tomto ú
strojném tvoření poznává Claude Bernard
»guod proprium vitae«. Z mrtvých látek.
a z pouhé energie nepovstává uikde živá
hmotavolně,žádná zkušenost ne
dokazuje voluého plození. Odkud
tedy prvý organism, který sám sebou ne
mobl povstati? Logické myšlení nepři
pouští tedy nic jiného, než že prvá orga
nisovaná hmota byla Bohem v přírodu
vštípena.

Jiná skutečnost jest, že organismy se
utvářejí v účelné, harmonicky spořádané
celky, jež směřují k zachování a rozmno
žení života v určitých formách. V této
skutečnosti jest nepopíratelný důkaz ži
votní tvůrčí síly, která buduje organism
dle určité idey. A (tato pravda jest tak
zřejma, že ve vědeckých rozpravách a
polemikách musili ji uzuati i tak zvaní
mechanisté, kteří bojují proti každé inte
ligenci v přírodě působící. Sám Lotze,
vůdce těchto mechanistů, volky uevolky
musil připustiti organisační princip, se
skupující mechanické příčiny tak, že jimi
ve skutečnost uváděny jsou účel a idea
Bez dlouhých řečí řekněme, že vývoj or:
ganismů postupuje účelně. Již prvá živá
Bmota měla způsobilost živiti se, muožit
aúčelně reágovát rá vlivysvěho'dkolí.
Odkud tato promyšlená, podivuhodná a
čašto úžasná účelnost? Jestliže již ve
všedním účelném zařízení spatřujeme in-|
teligenci, jestliže již pouhá bouda zněko- |ka prken zbítá ukazuje na svého pů
vůdce jako na bytost myslící, jak teprve |
velikolepé stroje živých organismů moc- |
ně hlásají, že nejvyšší Inteligence je pro
tmyslila a ve skutek uvedla! Kde jest ú
čel, tam jest myšlenka, účelná myšlenka
stutkéth přojevenánení bez předice“á
tvůrce, a kdo by tuto pravdu zatnť'al, po<
píral by lidský rozum vůbec.

Z předchozích vývodů tedy každý mů
že poznati, jak nevědecká a nefilosofická
jsou slova páně dra Zítkova: »Bráníme
se skládati do živé hmoty něco nadpřiro
zeného, a v tom právě spočívá nejpod
statnější rozdíl mezi vědeckým a nábo.
ženským světovým názorem.: Dr. Zítko
sám se přiznal, že uezná původu a pod
staty životních sil, a tato nevědomost
měla umírniti jeho horlivost proti názoru
náboženskému a měla ho vybíduouti, aby
méně s vysoka zacházel s řešením pro
blfmu, jenž jest nad jehosíly. Pana pisa
tele však potkala nehoda ještě jiná, a té
se mohl vyhnouti. Ukazuje totiž -na
Flammariona, jak krásůč popularisuje
mětderní světový názor. A právě Flam
mtřátion o životě praví: »Zdá se mi,
je-li člověk v takové nejistotě o tom,
jak se nějaká věc udála, ženení 0
přávněu vólati: Vítěsství! Kdybychom.
chtěli obrátiti otázku, bylo by nám swad-'
no, osobiti si veškeré výhody, a -mohli
bychom vnutiti pojem Boha odpůrcům.
svý, kteří by nemohli uniknonti domi
nujícímu pojmu tomu. Jelikož věda ne
prokázala, že ciemřcká "příbuznost hmot,
přitažlivost a přilnasost mohly by stvo

řiti život, role Tvůrce zůstává tu celou
jáko za doby Adamovy. Avšak i kdyby
to věda dokázala, původ a zachování ži
vota dávají přesuě poznati existenci
síly tvůrčí, jinými slovy Boha staje.
ného.« (Připomínáme,že Flammarion píše
slovo Bůh velkým počátečním písmenetn,
kdežto u nás jsou takoví uovinářští veli
káfii, že píší býllh,fiternatiohdta, Příro
da ...) A ua finém místě Hldinmation
di: Život organišuje se dle vyšších zá
konů, které neukazují k věci slepé a tu
pé, nýbrž k původu, který aspoň musí
věděti, co činí.«

Samo sebou se rozumí, že píšeme o
těchto věcech obšírněji ne k vůl p. dru.
Zítkovi, nýbrž k vůli uaší české veřej
nosti, která o nejdůležitějších zájniecit
těchto po léta již zpravována jest po
vrchně 4 ledabyle. Jest pochopitelno, že
články rázu páně ZŽítkova myšleukavou
plytkost v oboru tom v naší inteligenci

py. Povaha doby nás k tomu
vedé, žé tzpomínáme podrobněji vojevůd
ců, jejichž jména z dob gymuasijních u
tkvěla nám v paměti. Alexandr Vašilje
vič Suvorov narodil se r. 1730. Pocházel
z rodiny původně švédské, jejíž mužští
členové, vyznamenavše se ve
proti Tatarům a Polákům, dostali od cara
darem rozsáhlé pozemky. Otci tohoto hrdi
ny posloužil křestním kmotrovstvím sám
car Petr I. Vasiljevič Suvorov do jede
náctého roku věku svého byl vzděláván
otcem, který poté poslal jinocha do Pe

rov žiznivě obírat se všemi vědomostmi,
které přímo nebo nepřímo bvly ve spo
jení se stavem vojenským a brzo vynikl
tak, že svým spolužákům byl nejen pří
kladem, ale také učitelem. Zejména peč
livě čítal Nepota,- příběhy Turennovy a
Montekukuliho. César a Karel XII. byli
lrdinové, jimž nejvice sé podivoval. a je
jichž neohroženosť a rychlost rozhodování
odpozorova), Kromé vojenského oboru fi
losofie a obecné dějiny byly mu prame
nem. z něhož rád čerpal, aby strohý ži
vot vojákův nabyl nšlecntilosti a vyššího
rozhledu státnického. Mimo mateřštinu
dokonale mluvil a psal německy a fran
coúzskv, hovořil rumunsky, italsky, pol
sky a uměl se srozuměti také s Turky;
které dovedl tak dokonaie porážeti. V čin
nou armádu vstoupil, jsa sedmuáctiletým
mladíkem a účastně se války proti Švé
dům, pro statečnost byl hned jienován
poručíkem. Po sjednaném míru s dvěíta
fizvatní a mnohými chvalami vrátil se do
Petrohrau; kdež při pívém povyšování
postoupil na setnílta, z čehož souditi lze,
že jeho vědomosti, chrabřost a vojenský
důmysl byly neobyčejny.

Císařovna "Alžběta 'r. 1758 poslala vox
jeuskon pomoč Rakousku, které utkalo
se s Prusketn, a v armádě ruské v bitvě
u Zorndorfu "bojoval major Suvorov, kte
rý opětně byv raněn, opětně se vyzna
meual. Jeneralisimus hrabě Romancov,
vypozorovav podivuhodué skutky Suvo
rovovy, po návratn z válečného:tažení cí
sařovně zásluhy a schopnosti jeho vylíčil
tak, že mladý major v dvaceti osmi 'le
tech svého věku byl jmenován brigád
níkem.

R. 1764 vznikla ruskopolská válka pro
krále Stanislava, jehož volbu Rusko ne
chtělo schváliti. Ve válce této Suvorov 0
pětuě nabyl příležitosti ukázati, co umí a
co dovede. Ve válce té, jak známo, Po
láci byli podporování francouzskými pe
nězi a důstojníky, jichž si vyžádal teh
dejší francouzský vyslanec vévoda Choi
veul, jenž nadšeně polské zájmy podpo
roval. o

Vrchním velitelem Suvorovovi bylo u
"Idieno, aby z rtikou »skonfederovaných:+
vyrval Krakov, Přes udatnou obranu
Krakov padl. V té době, aby moc ruská
bylarozdělena, ičiněním polské diplo
macie vznikla válka tureckoruská, a Su
vorov na rozkaz z Petrohradu odebral se
na jižní bojiště, kdež své "jméno nesma
zatelně vepsal v pamět tureckou a po

stoupil ua jenerála poručíka. Mírem roku
I772 ujednatými mimo jiné prospěchy*
Rusko nabyld drou přístavů na Krimu,a
protože hlavní zásluhu o to vše měl Su
vorov, byl císařůvnou Kateřinou jmeno
ván velitelem křimským. ©

o

Buverov milesráný. Roku 1787 vysoká
porta, chtějíc odčiníti porážku vzatou r.
1768, vypověděla Rusku válku a vrhla
své pluky na Krim. Bylo to 1a. října
1787, kdy turécké vojsko bylo "vyloděto
u Kinburnu. Suvorovovi podřízený jene
rál s počátku vítězil, ale přibylýmmiposi
lami Tureř bo' tísnili víca víře, takže
musil ustupovati, Na bojiště se svýmštá
bem přihý) Sitvórov, alé Sotvažé sťanul
na příhodném místě, odkud mívil poznati

Vojáci, kteří ho odnášeli a oplakávali za
mrtvého, myslili, že byl zastřelen. Mýlili
se, bylť omráčen tlakem vzduchu od dě.
lové koule, která těsně vedle něho pro
létla. Otevřev bči a vzpamatovav se uvi
děl, jak ruské řady rychle ustupují. Sedě
na zemi počal prudce řečniti, haněl, za
klínal a na konec volal: »Děti, vždyť
Jsem živ; spuřádejte se, musíme zvítěziti
nebo padnoutile A napjav všEchnu vůli,
postavit se a vzkřikl již velitelsky: »Stu
paj '« (Ku předu!; Vojáci pomohli mu ua
kůň, po čemž mohl předjeti kolony a
hnáti se s nimi ptoti nepříteli. Chvilku
jen, a byl raněn střelou do ruky, kterou
si dal od pobočníka obvázati kapesním
šátkem. »Rychlé; tychle!r' pobízel, Rdyž
se mu zdálo, že obvazování trvá dlouho,
u při tou zabodával zraky v řady ruské
a turecké, které se do sebe vpeřily. Po.
pojel ku předu mezi bojující, aby svým
dodával mysli. Jakmile stanul, již ocitl se
v dešti střel, neboť nejbližší turečtí pě
šáci obrali si ho za terč. Suvorov nepo
hnuv se s místa, svlěkl přášť,odhodil jej,
a mužně zíral do hlavní tureckých ruč.
nic, jako by chtěl řící: »Tu mě máte !«
Ruští vojáci, kteří bojovali nejblíže a
zpozorovali tuto hrdinnost a sebeoběto
vání vůdce, vzkřikli hromové: Urál a již
řínli se ku předu, strhli ostatní v levo a
v pravo, a za chvíli turecké řady byly
prolomeny a drceny. Protože bitva posu
nula se až ku břehu, mnozí Turci veská
kali do tmoře a ostatuí byli pobiti. Z do
bíjených zbytků tureckých vytrhl se mla

dý voják a běžeE úvorovovi, vojaj omilost. Několik Rusů" hnálo se zá"tím.
Suvorov nemolha překřičeti vřivu a mar
ně posunkuje, abý své vojíny zadržej,
shoupl se s koně, uchopil Turka do ná.
ručí a tím ho ochránil od bodákův.

z
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Nákladem »sEvy« v Olomouci vyšla
knížka nábožeaských básní

„Pane,smilujse nad námil
od Gab. Ronaje.

Cena 8 K 10h i s poštovným.
Nezapomeňte si objednati!

Rozmanitosii.
Největší odpůrce francouzské válečné

strany Almeida, vydavatel listu »Bonnete
Rouge« byl v minulých dnech zatčen, ale
za krátko.se ve vězení rozloučil s životem.
Neměl úmyslu sebevražedného, oznámilo
se, že zemřel srartí přirozenou. Boudní
zualci však zjistili ua turtvole stopy ná
silné popravy. — »Úech« sdělnjc, že „mí
rovou notu papežovu uveřejnila již ranní
vydání listů vídeňských a berlínských dne
16. t. m. Pražské“ listy večer dle vytiště.
ných zpráv zahraničních něco uveřejnily.

:Úechu«zkonfiskovíny. Prý se musí. vy
čkati, až zprávn'přinese c.'k. korésp. kau
celář. To se stalo až ke druhé hodině s



půlnoci, kdy již nebylo možno zprávu zařaditi. Nejzajímavější jest, že ta zpráva jest
doslova totožna se zprávami otištěnými
dne 16.t. m. ve vídeňskýchlistech. Ještě
dříve však obsah noty zvěděla čtýrdoho
da. — Schichtova továrna v Ústí n. L.
vykazuje po značných odpisech za rok
1916 čistý zisk 11,740.026 K. V roce rgI5
obnášel její čistý zisk 5 mil K. atrno,
proč tedy musí býti mýdlo stále dražší.
— Poslanec moravské strany lidovo-po
krokové Aut. Smrček byl jmenován dvor
ním radou. — +Právo lidu« dne 21. srpna
nápadným siohem oznamuje, jak vysoce
se vydražilo ovoce na velchradském pan
ství olomoucké kapitoly. Dodává: »A ka
novníci tyto lichevní peníze, jež musí za
platiti
se mohlo dověděti, že ty peníze fakticky
byly odevzdávány kanovníkům? Věc se
má zcela jinak, než jak pustily do světa
»Proudy«, z nichž +P. I.« opisovalo. Vele
hradské panství nepatří glemoncké kapi
tole, ale arcidiecésnímu podp. fondu; jest
nyní pronajato šl. Mayovi, tak že olomoučtí
kanovníci nevydělali na dražbě ani groše.
Nechf se tedy obrátí radikální tisk s do
tazem výhradně na vydělávajícího nájem
ce ši. Maye. — Posud v zemích chorvat
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zyku chorvatském.
aa postupu. — V
tek 16. t. m. vznikl na náměstí

cestě areibiskupa hr. Szeptvckého do Ří
ma překážky. — Do vídeňských okresů
Rudolísheimu a Ottakringu dopraveny
konečně ranLé brambory; ale shledáno,
že 10 vagonů zemáků podlehlo hnilobě,
-- V městech království polského zaklá
dá židovská mládež národuí knihovny žar
gonovo-hebrejské. — U Víduč v Reka
wiuklu dne 20. t. m. před 10 hod. v noci
došlo k srážce vlaků, při čemž dvě osoby
usmrceny a 59 osob lehce nebo těžce po
raněno. — Obchodník a statkář v Uhři

výtěžek sklizně. K tomu skoupil obilí pod
rukou, platil 100 K z: cent a pak vozil
do Kyjova hlavně svým sonvěrcům hatič
ským, kteří se skoupeným obilím lichva
li Grůnwald byl zatčeu. — Biskup dr.
A. Mahnič odebral se do Vídně, ahy se
dovolal pomoci pro obyvatelstvo na ústro
vě Krku, které trpí značným nedostatkem.
— Vynikající básník katolický Sig. Bout
škaslaví teuto měsíc své padesátiny. 
V Bílsku v obchodě bratří Můckeubrnunů
byla objeveua veliká tajná skrýš, kde by
lo nahromaděno mnoho nepřiblášených

Možnádo záp
Rozmarnépříhody.č si

II., stran 320, cena 198 K. da IIL,
stron 384, cena 302 K.

Naší přátelé. Stran100.nenet68 =

Veseléchvíle.E35,
cena 242 K.

Požáry vzplály. OŠžiy"husitské
Napsal Alois Dostál. Cena 83 h.

V ceny označené započtena pouze 10pro
centní válečná přirážka. — Objedmávky vy:

řizuje obratem

Družetevní knihkupectví
v Hradci Králové.
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Kulturní jiskry.
Národní Jednota Sororočeská v moboz

pečí. Vyvinnla zajisté práci velice inteu
sivní. Věnovalaf na knihovny 98000 K,
časopisy a brošury 133.000 K, divadelní

školy 220.000 K, na vánoční nadílku pro

celkem 468.000 K. Na kulturní úkoly vů
bec věnovala tudíž 779000 K, jevíc se
tak vynikajícím kulturním činitelem čes
kým. K účelům hospodářským, živnosten
ským věnovala 785.000 K. K účelům hu

sirotků 122.000 K.
Aby zjednala pro svou činnost pevný

podklad, získala zuačný nemovitý maje
tek ve 42 obcích na severu. V budovách
jejích umístěny jsou školy, opatrovny,
spolková střediska a poskytuje 82 v nich
útulek českým rodinám, jež ho z důvodů
národních jinde nenalezly. Budovy její
jsou pevnými baštami českých menšin ze

zápisu do škol, při sčítání lidu a vůbec
v dobách pohnutých. Majeiek její cení se
na 1,103.000,K, jest však zatížen dluhy
B5o.00oK..Účel nemovitostí nese sám se
bou. že výtěžek jejich, zejsnéza V nynější

l

licie zahavené věci rozděloval:, dojel k
obchodu vůz naplněný látkami a kůžemi,
který byl ovšem ihvedzabaven. — V Ter
stu je na 70.000 Slovinců. V posiedním
školním roce navštěvovalo tam 6800 sio
vinských, dětí školy slovinské, 1050 ně
mecké a 3429italské, Patruo, jak jest tam
potřebí slovinské školství rozšířiti. — Kon
fereuce soc. demokratů ústředních moc
ností, která se má zabývati inczinároduí
situací, bude se konati ve Vídni dne -29.
srpna. Pekařům v Lipsku povolitv ú
řady výrobu bílých housek, které ve váze
po 65 gramech jsou prodávány po 5 fe .———0

daroval pro strádající duchovenstvo rei
diecése olomoucké 100.000 K. — Nau
niversitě v Mnichově byl zvoleu rektorem

bohoslověcké fakultě. — Vynikající slo
venšký pracovník uárodní Josef Novák,
katolický farář v Čajkově, zemřel po trap
né neinoci dne 5. srpna. »Nár. listy« dne
18. srpna píši: »Slóváci utrácejí v Nová
kovi opět jeitnoho ze svých nejlepších sy
nů. Cělý českoslevenský wárod zťratil v
něm 'deáluíko,"had všechnu poskvrat čí
stého jiorlivce, peunavuého pracovníka,'
něčřhroženélro'zastáňce vzájemnosti a jed
moty.c' Za svoli'ubětavou 'činihosťonen'fa
zář zakusil mnohe trpkosti.

t
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270.000 K, r. 1913 243.000 K, roku 1914
191.000 K, r. 1915 [73.000 K, r. 1916 již
jenom 162000 K. Dále tento pokles jíti

nesini,znáJi Jedneta nade „koly svéplníti. Ód odborů, jejichž. členstvo je bo-,
nejvíce ve válce, nemůže se spůsa odk.:
vati, neboť jsou válkou podlomeny a ži
vota jejich od úplného uhasnutí chrání
jenom staří vlastenci a obětavé ženy.
Právě na odborech jest nejvíce patrným.
neblahý vliv války. Neboť čleuské pří
spěvky činily r. 1914 ještě 62.000 K,kdež
to r. 1916 již jenom 26.d00"K.Toť věštba
nezadržitelné zkázy, nerozpomeneli seČes
ký národ ještě v posledním okamžiku na
povinnost svou k organisací, již postavil
na:tak důležité místo! Jedině čin bude
zde náležitou odpovědí, jedině záchranou
Národní Jednoty Severočeské dokáže ná.
rod, že českých meušin nechce opustit a

Pro aárodní avornost a rovnost v ml

popředí vzpomínka na památné usnesení:
ke kterém: došlo -dne 21. "března 1848 v
Praze v shromáždění českých 1. němec
kých žurnalistův a spisovatelů v Praze
za předsednict.í Šafaříkova: Spisovatelé
pražští -jak :črteckého tak českého jazy
ka, povýšeu: ivouce v srdcích svých citem
svobody a svornosti, tyto dni mezi oby
vateli německými a českými ua evo vy
šlou, uzavřeli ve schůzce dne 21.března"
1848 jednohlasně, prohlásiti veřejně, že

chtějí všemožně o to dbáti, aby šťastné
tato shoda nebyla rušena, nýbrě pevně $
stále zachovávána a to sice ua: záklach
úplné rovnosti, tak aby Němci před
chy ani Čechové předNěmci neiněli žád
né přednosti. Pročež také horlení a do
máhání se strany české, aby rovnosti ta
kové ve všem teprve skutečně účastnou
se stala, nemá býti za rušení svornosti
považováno. Dále osvědčují se, že chtějí
písmem i slovem Co nejmocněji hájiti
spojení koruny české s říší Rakouskou
svazkem konstituční monarchie.« Násle
duje 52 podpisů německých i českých
spisovatelů, v jichž čele jsou K. E. Ebert,
Fr. Palacký aj.

Pre mír a maše národní právo.Před
sednictva výkonných výborů strany ka
tolicko-národní a Českoslovanské strany
křesťansko-sociální měla v Brně dne 20.
srpna I917 poradu. S radostí pozdravén
nový krok Sv. Otce Benedikta XV. o do
cílení míru. Vysloveno přesvědčení, že ten
to světodějný počin bude nadšeně uvítán
celou veřejností. Zvláště naše organisace
a veškereu katolický český lid, toužící po
ukončení běd a krutosti válečných, postaví
se cele do služeb mírové myšlenky, jejímž
opravdovým zastancem jest císař a „vál
náš Karel. Jednáno o přípravách na ře
šení české otázky ústavní a o zbudování
Národního výboru. Svolání zem. sněmu
uznáno za nejvýše žádoucí. JDálejednáno

požadavek, aby zásobování Moravy ue
bylo ohrožováno vývozem nezbytných chle
bovin a hlavněnepostrádatelné píceaslá
my z naši zeině. Práce v tomto sinětu,
poslanci uašimi vykouané, vzaty s povdě
kem na vědomost. Usneseno svolati širší

Chyba v historickém počtu. »Večerník«
due 15. srpna píše o šíření jazyka našeho
v městech českých a moravských: Záhy
po r. 1400 počíná vnikati čeština nejen
do jednání rad městských, ale i do zápisů
do městských knih a do městských 'kan
celáří.« — Odpovídáme, že čeština půso
bením Kařla IV. vuikala do měst uěmec.
kého založení o hodně dříve, než nezna
čuje »Večerníke. Kdo zná jazyková na
řízení Karlova, platící sumým městům pů
vodně německým, nikterak se nepodiví.
Na Novém městě bylo ovšem hned s po
čátku jednání na raduici české. V Rych
nově n. Ka. r. 1378 vydali soukeníci sot
hru svých práv listinou českou. Kdo zná
poměr cechu k radnici, jistě nepopře, že
tam konšelé projednávali záležitosti také
česky. V Rakovníku z 12 konšelů bylo r.
1374 sedm a r. 1399 devět Čechů. Radě
žatecké sama rada Starého města Praž.
ského dala r. 1387 poučení v jedné spor
né záležitosti jazykem českým; ale před

r. Lyfryměstským písařem Mikuláš Střa
choja. — Aislké sčeština“ nebyla podnášena
na Júřední -jakyk vkanceBři královské
teprve zasporu krále Václava s panstvem,
třebaže k takové domněnce byl sveden
»Večerník“ poznámkou Palackého v »Dě
jinácho. České listiny úřední vycházely
již z kanceláře Karla IV. Některé jsou 0
tištěny v Pelzlově »Urkundenbuchus«.

Orkovnívěstník

Vymamenání kměží. Rytířský křížřáduFrantiška Josefa obdrželi: Disk. vikář
v Řepníkách Josef Bekera, děkan v Ko
stelci u. Orl. Aut. Kaška, 'bišk. vikář
v -Mlázovicích Jos. Procitázka, profesor
v Hradci Král. Msgre dr. F r. Šulc, arci
děkan v Trutnové Fr. Tschertner. Zlátý
záslužný kříž s korunou: farář v Chofě
boři Vinc. Lašťovička. Válečnýkříž KI-4.
za občanské zásluhy: ředitei kněžského
semináře v Hradci Král. dr. Hugo Dosko
čil, děkan v Rychnově n. K.Fr.-Kubánek,
děkan v Náchodě Jos. Musil, probošt
v Poděbradech Aut. Nývit, :bislu Wikář
v Čestíně K. Vimr. válečný kříž III.+tř.
za občanské zásluhy: farář v N. Pače
Jan Groh.



Malé Srateňevice. V pondělí, dne 27.
srpna 1917 jest avátek sedmi radostí Panny
Marie, ktorémuž tajemství z života Panny
Marie náš poutní kostel jest zasvěcen. Po
něvadž letos tento svátek připadá na všední
den, očekává se hojná návětěva zvláště
z kruhů duchovenských; všedního dne
© prázdninách mohou z blízka i z dálí
kněží snáze přijíti a mší sv. u milostného
oltáře Panně Marii radost učiniti. Zemřelý
dp. farář s tím počítal a chtěl velkolepou
slavnost toho dne uspořádati. Na ten den
měly svítiti 3 lustry hvězdovitého tvaru
a dvě žárová tělesa ve studní a na zdi
sakristie u studně měly se světit obrazy
sedmi radostí Pauny Marie na plechu ve
zlatě od Fr. Pantaleona z řádu sv. Bene
dikta v Praze, Emausy. Elektrické lustry
svítily již o pohřbu vldp faráře Hlíny. Kdo
můžeš, zvláště z duchovenstva, udělej ra
dost Panně Marii v Malých Svatoňovicích.
Německé tiché služby Boží s modlitbou
růžence sedmi radostí Panny Marie jsou
o 8. hodině, slavné služby Boží jsou o 9.
hodině s asistencí toho dne sem připuto.
vavších duchovních.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé přiležitosti svůj vlastní podnik

Zprávy mistní a z kraje.
Nojvyšší narozeniny císaře a krále Karla

L byly oslaveoy v našem městě důstojně.
V předvečer ozdobeny domy četnými pra
pory. V pátek sloužil slavnou pontif. mši
sv. J. Exo. nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava
s četnou asistencí. Na bohoslužbách podíl
brali členové kapitoly a jiné kněžetvo, zá
stupcové úřadů, důstojnictva, škol atd. Po
mši sv. zapěno »Te Deum«. Ke konci se
zpívala rakouská hymna.

Povýšení. Jeho Exc. p. polní podmar
šálek FelixK. Czibulka, který se zapsal
do paměti města našeho svou vlídnou a
obětavou povahou velmi krásně, povýšen
na generála pěchoty. Za svého pobytu v
Hradci staral se o zvelebení vojenské hud
by a moderní, elegantní úpravu vojenské
ho parku, jehož poloha mezi Orlicí a La
bem jest tak vděčná. V parku měřícím 8
ha nasázeno mnoho vzácného stromoví,
pořízena hustá síť úpravných cest, pěstěny
zde exotické květiny, založen sad užitko
vý atd. O všecko se staral vojenský hod
nostář pečlivě. Nynější správa parku me
lioruje dále dle odborných rad v duchu
dřívějšího pečlivého opatrovníka. Kdož zde
Činnost pana generála pěchoty dobře znali,

A eně mu k významnému povýšení gratulují.

Škvělý výsledok VI. válečné půjčky
v politickém okresu královéhradeckém.
Upsaly obce: Bělč 6.000 K, Blešno 12.600
K, Březhrad 1.900 K, Bříza 13000 K. Bu
kovina 2900 K, Černilov 74.550 K, Čibuz
4.950 K, Čistoves 10200 K, Diveo 7.200 K,
Hradec Králové 2,065.700 K, Hradec Král
lové Nový 15.250, 2.300 K, Chlum 1.100 K,
Jeníkovice 27.900 K, Krásnice 10.900 K,
Krňovice 0, Kuklena 274.650 K, Lhota Mal
šová 4600 K, Libníkovice 4.000 K, Libran
tice 14.100 K, Lípa 300 K, Lochenice 43.700
K, Malšovice 16.000, 9.600 K, Neděliště
13.700 K, Nepasice 8.700 K, Oujezd 7.200
K, Pitetice 15.550 K, Plačice 17000 K,
Plotiště 82.600 K, Polánka 6500 K, Pou
chov 16.200 K, Praskučka 21.200 K, Praž.
Předměstí 80.700 K, Předměřice 57.850 K,
Říbsko 18.250 K, Rozběřice 4.400 K, Rusek
10.000 K, Sedlice 25.000 K, Skalice Velká
9.110 K, Skalice Malá 4800 K, Slatina
8.400 K, Slez. Předměstí 2100 K, Štěnkov
5.800 K, Stěžery 76.750 K, Střebeš 6.050 K,
Světy 1.700 K, Svinary 5.300 K, Svobodné
Dvory 54.350 K, Třebechovice 397.300 K,
Urbanice 13.400 K, Věkoše 11.100 K, Vlčko
vice 16.400 K, Všestary 15.800 K, Výrava

- 292.200K, Okresní výbor v Hradci Králové
100.000 K. — V okrese nechanickém: Ba

bice 7.050 K, Bohárna 9.250 K, Doořenice
66.250 K; Dohalice 0.450 K, Dub 550 K,
Hrádek 2.500 K, Klenice 1.008-K, Krato
nohy 9.950 K, Kunčice 4400 K, Lhota Lib.
14.350 K. Libčáby 13.350 K, Lodín 4.700 K,
Lubno 12.000 K, Mokrovousy 5.000 K,
Mžany 1.000 K, Nechanice 268.450 K, dto.
Staré 10.100 K, Nerošov 4.900 K. Obědo
vice 9.000 K, Petrovice 10.000 K, Popovice
1.800 K, Přím Horní 8.000 K, Přím Dolní
8.500 K, Probluz 13.660 K, Puchlovice
8.700 K, Radikovice 2.700 K, Radoslov
2.200 K, Rosnice 8.900 K, Roudnice 44.000
K, Sobětuš 3.900 K, Sovětice 8100 K, Stě
žírka 5.900 K, Stračov 11950 K, Střesetice
5.200 K, Suchá 9.500 K. Syrovátka 57.000
K, Těchlovice 6.000 K, Třesovice 3.600 K,
Troava 3400 K, Voznice 12.600 K, Zvíkov
3.300 K, Želí-5.400 K, Okresní výbor v Ne
chanicích 25.000 K. — Upsalo tudiž oby
vatelstvo v soudním okrese královéhra
deckém 3,661.000 K, v soudním okrese
nechanickém 723.100 K, tedy úhrnem
4385.000 K. Obnos posléz uvedený vpočí
tán jest do obnosu 16,784.950 K, které cel
kem u všech petěžních ústavů zdejšího
politického okresu upsány byly. Z obnosu
16 784.959 K upsáno bylo 3.439 upisovateli
u peněžních ústavů na Královéhradecku
16 250.600 K a 499 upisovateli u peněžních
ústavů na Nechanicku 534.450 K. Súčast
nilo se tedy upsání 16,784.950 K celkem
3.838 upisovalelů. Mirno to upsáno bylo
ještě na Královéhradecku c. k. okresním
co vrchnoporučenským soudem (15 úpisů)
61.100 K, na Nechanicku“rovněž soudem
(16 úpisů) 3.200 K, c. k. berním úřadem
v Hradoi Králové (10upisovatelů) 10.400 K,
c. k. berním úřadem v Nechanicíeh (14
upisovatelů) 8.900 K. U c. k. poštovního
úřadu na Královéhradecku upsalo 41 upi
sovatelů celkem dalších 41.750 K, na Ne.
chanicku 30 upisovatelů 10.100K. — Upsá
no bylo tedy na VÍ. válečnou půjčku v ob
vodu zdejšího politického okresu úhrnem
17,920.400 K, tedy o 4422.300 K víco než
na pátou, podotýká so však, že v obnosu
tom nejsou započítány ony obnosy, které
upsány byly peněžními ústavy a osobami
z jiných okresů u peněžních ústavů zdej
ších, pak u zdejšího politického okresu
u peněžních ústavů jinde položených. U
hrnem upsáno v okresu zdejším na všech
6 válečných půjček 47,777.277K. Statistika
úpis u peněžních ústavů rozdělena dle
povolání vrstev upisovatelů na 6. válečnou
půjčku.

Žádosti za povolení diradelních před
stavení, koncertů, zábav a pod. nutno po
dávati okresnímu hejtmanství včas asi tý
den napřed a nikoli teprve bezprostředně
před představením, jak v poslední době
několikráte se stalo. Pořádání všelikých
produkcí bez úředního povolení jest trestno
a nemůže býti trpěno. Pozdě došlé žádosti
zůstanou příště nepovšimnulty.

Listí ostražníků, malin a jahodníků ná
hradou za čaj. Dodatkem ku předmětným
článkům se upozorňuje, že suché listy
balené do beden nebo pytlů lze nabídnouti
sběrně c. k. úřadu pro lidovou výživu ve
Vídni I, Trattnerhof 1, jež zaplatí 200 K
za 100 kg listí, a použije zásob těch pro
armádu v zimě.

Olej z pecek orece. Jádra peckového
ovoce obsahují značné množství oleje;
jest tedy záhodno, aby každý sbíral pecky
třešní, višní, sliv, švestek, mirabelek, ringlí
a meruněk. Pecky buďte pokud možno
očistěny a ueušeny buď na slunci neb na
kamnech. Pecky různých druhů ovoce ne
smějí se vzájemně smísiti. Sběrna úřadu
pro lidovou výživu ve Vídni I.,Trattnerhof
1, platí za 1 kg pecek 10 haléřů. Kde uení
sběrna dosud zřízena, buďte pecky zatím
pečlivě v suchu uschovány.

Mávod k čištění bez mýdla. V
následujícím uvedená množství stačí pro
dvojí naplnění (vždy asi 20litrové) prostřed
ně velikých necek. !/, kg sody kusové (neb
5 dkg sody práškové) dá se do */, litru
teplé vody a míchá se kusem dřeva, až
soda zmizí, na to se přidá !/, kg lesklé
hlinky, jež se před tím co možná dobře
roztloukla (rozmělnila) kusem dřeva se

rozdělá a rozmíchá a na to asi 2 minuty
důkladně vrtí (kvedlá) až se vytvoří stej
noměrná kaše bez hrudek. Kaše musí býti
nejméně tak hustá, jako odstředěné mlé
ko; čím hustší, tím je lesklá hlinka upo
třebitelnější (též karlovarská hlína neb ka
olinka). Tuk zvaný bílý bolus neb bílá.
hlinka je naprosto nezpůsobilá. Polovice
vyrobené kaše se dá do vody (asi 20 litrů
do necek) a pere se právě tak jako v mý
dlové vodě. Případuá Špinavější mista se
trochou kaše vydrhnou. Mýdin vůbec není
zapotřebí právě tak jako dalšího přídavku:
sody. Pro větší množství prádla a tudíž
větší množství vody použije se dvojoásob
ného uvedeného množství tedy '; kg
lesklé hlinky, 1 litru vody a !/, kg sody.
Použije li se k výrobě kaše jen polovice
sody, dá se téže beze všeho použiti k mytí
rukou. !/, kávové lžičky kaše se stejno
měrně na mokrých rukou rozetře, tak jak
se to dělává e mýdlovou pěnou a pak 80
vodou opláchne.

Zabavení voškorého ovoce v polít. okro
su královohradoském. Z nařízení úřadu pro
výživu lidu z 31. července 1917 zabavuje
se veškerá úroda ovoce a to hrušek, sliv,
švestek a jablek v zdejším politickém
okrese ve smyslu $ 6. oís. nařízeníza 24.
března 1917 ř. z. č. 131. Ovoce zabavhje
se pro syndikát ovocnářů v Ustí n. L.,
kterýž syndikát bude obstarávati příděly
ovoce pro jednotlivé obce zdejšího okresu..
Vzhledem k-tomu zakazuje se dle příkazu
c. k. místodržitelství z 6. srpna 1917 pro
dej ovoce seukromým spotřebitelům mimo
nepatrné množství apěstitelé ovoce, sadaři
a obchodníci ovocem mohou nadále zboží
své prodávati výhradně jen prostředniotvím
zde stanoveného komisionáře syndikátu
ovocnářů v Ustí n. L.; ovoce takto ziska
ného bude použito pro spotřebu zdejšího
okresu, pokud se týče obyvatelstva. Jaké
koliv jednání proti tomuto nařízení bude
se dle $ 11. citov. cís. nařízení trestati
zdejším úřadem pokutou až do 10.000 K
nebo vězením až do 6 měsíců, pokud
ovšem jednání trestní nebude podléhati
trestu přísnějšímu. Mimo to může býti
v trestním nálezu rozhodnuto na propad
nutí zboží ve prospěch státu. C. k. místo
držitelský rada: Smutný. — Nařízení tóto
se veřejně vyhlašuje. Purkmistrovský úřad
král. věnn. města Hradce Králové. Starosta:
JUDr. Frant. Ulrich.

Soupis zásob uhlí. Purkmistrovskému
úřadu v Hradci Králové. Aby zjednán byl.
spolehlivý základ pro rovnoměrné zásobení
uhlím, jest třeba, aby v obcích Hradec
Králové, Pražské Předměstí, Kukleny a
Třebechovice byly zjištěny veškeré zásoby
uhlí ve všech podnicích, obchodech a do
mácnostech. Soupis proveden budiž dle
pokynů daných již při prvním soupise
zdejším výnosem ze dne 12. února 1917
č. 7290 a přehled zásob budiž okresnímu
hejtmaoství předložen nejdéle do 25. srpna.
1917. Kromě toho budiž oznámeno. zda
a v jaké míře jest kryta potřeba úřadů,
škol a elektráren. C. k. místodržitelský
rada: Smutný. — Nařízení toto se veřejně
vyhlašuje s podotknutím, že soupis pro
veden bude členy aprovisační komise.
Purkmistrovský úřad král. věn. města
Hradce Králové, dne 20. srpna 1917. Sta
rosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Úmrtí. Náhle skonal u věku 49 let dne
22. t. m. v 9 hodin ráno ve své kanceláři
disponent uhelného oddělení Královéhra
decké bankovní jednoty pan Otakar Hur
dálek. Náhlý výlev krve do mozku ukon
čil v několika minutách život muže do té
chvíle zdravého. Byl úředníkem do svého
oboru dobře zapracovaným a pilným. Tě
lesné ostatky dnes ráno po výkropu odve
zeny do Červ. Kostelce, kdež budou zítra
v sobotu pohřbeny v rodinné hrobce. —
R. in p. /

Kurs uspořádán bude t
kem září, tedy již v nejbližších dnech,
opětně Ústavem pro zvelebování živností
v Hradci Králové. Vzhledem k velikému.
počtu účastnic v dřívějších kurseoh dopo
rušuje se brzká přihláška v Tránici krajek
pí. Marie Klumpařové na Velkém náměstí,



kde přihlašovací arch jest vyložeu. V době
nepřitomnosti pí. Klumparově přijímají se
přihlášky do kursu žehlířského též v kau
celáři Ústředny Králohradecké v domě p.
Dra Tvrzského, vedle Rakousko-uherské
banky, II. posch. Vyučovati bude opět sl.
Grulichová, odb. učitelka dívčí prům. školy
w Praze l

Z přídělu monky ze dne 21.erpna 1917
prodávati se bude na 1 lístek chlebový
<elý bochnik chleba. Na 1 lístek moučný
45 dkg mouky vařivové 0.

Manesprávnou adresu. »Právo lidu« dne
21. srpna sděluje z Hradce: »Katolický
zdejší časopis upozorňuje, že některé ženy,
„dostávající vyživovací příspěvek, nechtějí
jíti na práci k rolníkům.c.- Připomíná, že
rolníci platící řádně, mají dělnic dost, že
e nemají utiskovati vdovy a sirotci atd.
Ale tohle připomenutí jest zhola zbytečné.
«Oč se jedná? »Obnova« dne 10. t. m.
uveřejnila prostě na úřední žádost úřední
vyhlášku, jak patrno lehce každému již ze
slohu, z citování čísla a data min. nařízení,
výše pokuty a pod. Ze svého jsme nepři
-dali k t-mu ani slova. Jiné listy — i soc.
„demokratické — úřední vyhlášky také
"k vůli orientaci čtenářů uveřejňují. Tedy
„připomenutí, že zarputilí vyděrači by 8e

'.odejmutím podpory ženám nenapravili,
„platí na adresu jinou. Vůbec shoda našeho
„mínění e »Právem lidu« nikdy nebyla tak
veliká jako v nazírání na nynější poměry
„aprovisační. Co jsme však ve směru upo
zornění soc.-dem. zpravodaje napsali dne
17. t. m. -beze všeho pobízení sami, bylo
nám skonfiskováno. A tsk 00 je dovoleno
v Praze, jest obtížno v Hradci.

Elleperovo divadlo. Na oslavu narozenin
Jeho VěTičenstva uspořádala dne 16. t. m.
"ve prospěch sirotků po padlých vojínech
slavnostní akademii Okresní komise pro
péči o mládež. Průběh akademie znamenal
pěkný morální úspěch. Nutno předeslati,
že. pořadatelstvo ocitlo se ve vážných ne

Morfova a Prokopova nemohly se dosta
viti pro překážky opravdu vážné. Situaci
zscbránily obětavé slčč. Lola a Sláva Ne
„peřená. Krátce před samou akademií pře
vzala slč. Lola Nepeřená také klavírní
-doprovod ke všem číslům houslovým.
Veškeré těžké komposice s průvodem na
studovány v době jediného dne. — Péčí
p. proť. Hudce sestaven na jevišti ladný
živý obraz dívek, holdujících v národních
krojích nejjasnějšímu císaři. Mládež při
tom zapěla v pozadí za průvodu harmonia
sloku císařské hymny, kterou vyslechlo
-obecenstvo v stoje. Nato na výzvu p. sta
rosty dra. Ulricha provolána třikrát země:
pánovi sláva. —- Následovala čísla kon
oertní. P. Hršel vybral si zpěvný, ale ve
lice obtížný koncert Goldmarkův u moll,
"Tartiniovu známou sonatu g moll a Ševčí
kovu fautasii ua České písně op. 10., která
jest zkušebním kamenem vyspčié virtuosní
těohniky. Svým uměním vyvolával bouří
pochvaly. Jeho jistotu v uejvýšších polo
kách i při zapidníím preslissimu jest věru
úotyhodná. Kautiieno plynula pod rutino
vanými prsty svižuč. Obliže umělých fla

olettů překonal mladý umělec dosti
obře; ale bylo přece palrno, že po této

stránce technika není zcela vyvrcholena.
Též leckde ve frazování bylo potřebí leda

(gos opravili. Ale uvážiti dlužno, že i nej
lepší nástroj melodický někdy vlivem tem
peratury A pod. trpí indisposicí častěji než
umělec: a zvuk houslí Hršelových nebyl
tak měkký jako nedávno Oaděíčkových.
Pak ovšem se nutí nástroj k vyjádření
myšleuxy komponistovy aspoň poněkud
jinak než přesný předpis káže. Celkem bylo

Pen p. prof, Hršela velmi Šťastné,irtuos zaslouží pochvaly tím větší, že
velice nesna'lné sk!adby, věnovené geniům,
musil paoričiti s průvodem lak rychle.
Při tom konstatujeme typickou zviášlnost
houslistův. Zahraje li něco Ondříček, Ku
belíx auebo jiný koryfej, hned jiní houslisté
na poďtích reprodukují totéž, tak že v je
diné-Avoraně průběhem roku slyšíte třebas
třikeát Bachovu »Chaoonue, Paganiniův
»Rej čarodějnice n:d. A přece tolik nád

herných jiných koncertů houslových sta

kupeckých skladech! Nadto různým tem
peramentům hodí se také k dokonalému
provedení skladby různé. — Slč. Nepeřená
vyzoamenala se sytým, lahodným a v po
lohách vyrovnaným hlasem. Přednes pře
svědčoval o dobrém školení. Nejobratněji
zapěla Lisztovo »Lorelei«. Nadšený po
tlesk byl věru zasloužený. Připomínáme
však, že v divadelní dvoraně k projevu
pochvaly naprosto není zapotřebí hřmot
ného dupání, které jenom kazí esthetický
dojem dozněním hudby nebo písně získa
ný. Klavírní doprovod byl pružný a velice
přiléhavý. Zručné technice všecka čest.
Nebylo však potřebí hráti z přílišné úzkost
livosti pianissimo v takových místech, kde
by byly silnější úhozy srozumitelnosti sou
hry jen prospěly. — Slavnostní akademii
navštívili Jeho Exc. nejdp. biskup, členové
kapitoly, p. místodrž. rada Smutný a jiní
vysocí úředníci, hodnostáři vojenští a jiní
milovníci elitní hudby. Návštěva obecen
stva byla celkem podprostřední, mohla
býti zajisté četnější.

Nákup v Hradei Králové. 4 hřibečky
koupeny za 24 h. Kilo hrušek bylo jeden
den ža 1 K 20 h, druhý den již za 130
K. Jiných hrušek čtvrt kila prodáno za
60 h. (U města je kilo po 120 K.) Kilo
jablek za 160 K. Kilo másla za 24 K, vejce
po 46—50. Kilo bramborů za 60 h (v Pra
ze za 48 h). Dvě mrkričky za 10 h, jedna
veliká okurka 42 h. — Z toho patrno, proč
si chudina stále toužebněji přeje, aby na
staly konečně poměry normální.

Četným tazatelům odpovídáme najednou,
že všecka místa, která byla v předešlém
čísle Obnovy skonfiskována, týkala se apro
vinace. A pak ještě slyšíte docela hlasy,
proč ti klerikálové. »nepečují o zkrácení
války«. (Čeští křesťanští sociálové nemají
v říšské sněmovně poslanecké ani jediného
zástupce.)

Tylova Pidlováčka v Jaroměři. První
zájezd Kliepery s celým pěveckým i hudeb
ním souborem do Juroměře v neděli 19.
erpna vydařil se znamenitě. Představení
Fidlovačky provedeno v tamější Sokolovně
před domem do posledního místečka vy:
prodaným. Asi 300 lidí bylo policejně od
pokladny odkázáno, ježto všechny vehedy,
za úmorného vedra toho odpoledne úplně
otevřené, ba i výstupky oken a galerie
byly obsazeny diváky. Provedení bylo ne
obyčejně skvělé jak v prose, jež měla vý
borné tenipo. tak v solech a shorec!:, které
byly snad na nejvyšším stupni dosavadních
výkonů. Té% orchestr nezůstal v ničem
pozadu a zvláště ouvertura měla jiskřivý
kolorit a efektní švih. Dirigent prof. Čer
nušák byl kromě opětovného potlesku a
vyvolání na eceně odměněn od studentů|!)
jaroměřských krásnou kytiei. — Fid'ovačka
vykonala i v Jaroměři své působivé dilo
a uchvátila oelkofň čhladné ado jisté míry
zaujaté: obecenstvo tak, že při- zámcích
hymny »Kde domov můje slzelo téměř
oelé auditorium. Při opakování hymny ce
lým sborem, k němuž so ihned přidali
všichni diváci, zaleskl se sal ve třpytu
slavnostního osvětlení. čímž věc nabyla
okázalé manifestace. Hrubý příjem před
stavení obnášel 1200 K, výtěžek to, na
jaký se jaroměřská Sokolovna tak hned
nepamatuje. Olečteme-li 480 K pro Klicperu

velmi nepatrnou ostatní režii, zbude jiště
500 K pro národní účely. -- Škoda jen,
že pořadatelé jaroměřští nevyšli hradeckým
ochotníkům, kteří jen ze zájmu o věc zá
jezd provedli, a pokud vprovisace se týče.
vše < sebou si přivezli, vatříc s větší
ochotou a uznalostí, Snižovati výkony tak
obětavého souboru a tim i věc samu na
úroveň obyčejné kočující společnosti, klerá
tam nyní hraje, a nemíti ani vlídného slo
va — nehledě na nedosti taktní přijetí
souboru - pro jednotlivce při loučení,
dává vysvědčení jistó společenské i inteli
gentní nevyspělosti.. — H.

Za Stanislavem Hlímeu. Dne 13. aupna

ubíral se z poutní kaple v Malých Satoňovicích velkolepý průvod. Byl to pohřeb

kněze, strážce marianské svatyně St. Hlíny,
jenž po 21 rok sloužil P. M. a protoeiho
P. Maria asi též odvolala na svůj den v 80
botu 11. srpna, právě když byla v kostele
dosloužena mše sv. 31 kněží kráčelo před 
rakví a nepřehledný zástup lidstva, inteli
genco i prostých, bohatých a chudých.
Colou pak cestu kněží před rakví a lid za
rakví modlili se růženec až ku záleskému
filiálnímu kostelu, kde před hřbitovním
křížem jsme sluhu P. Marie svěřili posvě
cené půdě, aby odtud ještě i hrobu jeho
otevíral se pohled na poulní m:slo Slu
dánku. Byl to v pravdě křesťanský pohřeb
a možno říci triumf svatého růžence, zá
roveň toho růžence, jejž tak rád zesuulý
se modlil; před smrtí, nemoha se souviele
modliti, si stěžoval: »Tak rád jsem S86
modlil růženec a teď nemohu « — St. Hlína
gymnasium | studoval v Hradci Králové,
bohosloví v Římě a v Hradci Králové, Byl
postupně kaplanem a administrátorem na
Hořičkách, ve Chvalkovicích a v České
Skalici, odkud se dostai za zámeckého
Kaplana do Náchoda r. 1896. Zámečtí
kapiani náchodětí byli vždy od 1. května
do 1. listopadu v Malých Svatoňovicích,
aby v letní, poutní měsíce mohli tím spíše
poutníkům posloužiti. V dřívějších letech
byl tam totiž fundatista po celý rok a zá
mecký kaplan s ním půl roku a druhou
polovinu na zámku. Tady ccitl se St. H'ína
ve svém živlu. Upadajicí místo poutní po
zdvihl na dnešní výši a gobě postavil
pomník pro celá staletí. Zřídil novcu dlažbu.
varhany, lavice, křížovou cestu, krásnoti
mřížku kolem oltáře, drahocenný lustr,
malbu celého kostela, úpravu oltářů, nád
herně olektrické osvětlení, nádherná rou
cha, růžencový oltář, různé sochy, ve
studni pak nádherný majolíkový obraz P.
Marie s ostatní příslušnou ozdobou. Právě
když umíral, umístěny byly do tří oken
studny el-ktrické hvězdy: P. Maria Jitřenka,
Dennice a Hvězda mořská; svítí nám, aby
chom jen vždy upírali zraky své k Ježíš
kovi, jejž ona drží v náručí. Osazení obrazů
Sedmi radostí P. Marie. jež provedl brzy
cty. Frater umělec Pan'aleou Major O. S. B.,
se již nedožil. Podobně nedočkai se již
své brožurky dějin svatyně svatoňovické,
jež je v tisku u p. Kotrby. Neupřilíšín:,
řeknu-Ji, že vyprosil za těch 21 let ra
ozdobu svatvně na 890.000 K. Mim» !»
v plánu měl kostel rozšířit. přestavět a
při ažín zřídil klášter bez fary, aby trvale
o místo poutní bylo postaráno. Jestit fun
datista žebrákem v klerice. Má byt, 300 K
fixního plaiu ročního a k tomu poviunost
celoroční residenec. exhorty v roděls 1
svátky a zpovídání (na 4.000. penitentů
ročně). Zastával na koneo místo fundatsty
též v zimě sám. Konečně se doprosil po
mocí Msgra poebošta Dra Stojana ;onse,
aby se mohl službě P. Marie včnovatt ú
plně. Fy tisice na ysli klesajícíce. ileré
zachránil ve zpovědnici, ředy inteigoniu,
kteří doma os:Ychají se zpovídat, la řadu
dobrých skulků, k nimž jeho zpovědnice
dal: podnět io vša zjeví se nám leprvo
na věčnosti. Jeho péro pomohlo mnohým
a mnshým právě proto, ža byl jako čistý,
poctivý charakter znám v dalekých kru
zích. Proto tíma více bodaly ho nízké trny
domácí. I hmotrě ve své chudobě přispí
val jsko máloklerý zámožný. Vrcholem
jeho činnosti bylo jubileum r. 1915, jež
stálo bo mnoho přemýšlení, »Na 300.000
katolku musí odpadnouti«, znělo mu vu
ších, a propaganda: »Prrč o4 Rímae přímo
v Malých S:nteňovicích a v koli úspěšné
praeuící, nutkala bo nostavili hráz. A prato
konal slavnost juhilejní. aby. radovala se
P. Maria, klerá všecky bludy ve světě pře
mohla. A znobu říci,že nočekal asi dáleka
toh:, co jubileum učinilo. Nevědomky stal
ge vástrojem Prozřete-nosti. Vedle zřízení
kláštera v M. Sratoňovieích, jenž by jen
P. Marii a pou'niktřa vloužil, mělv plánu
ještě a jinými obnovení prastaré fařy v Zá
lest kde teď odpočívál, Tato. záležitost
mohla dnes bšti zřízena, ale nebylo p
rozumění všude a tak tato věc zalízo U
snula. Jubilejrím rokem níly již dříve vy
čerpané došly mu v prosinei 1916 při zá
chvatu mozkové mrtvice, Probral se poně«



kud, hledal pomoci v Poděbradech, odkud
vrátil se 24. července 1917 domů umřít.
9 Šaeva33 a1Va' mna7741 ovat, při němž
dosta: posřední pornuzání, a nato trvalo
vehké utrpení uo 5 srpna při jasném vě
demí, začež po třídenní. blonznění do
dýchával. až LL. t. in. odovzdai duši svou
Bohu. Vlastní domácnosti neměl, ale nebyl
opuštěn. Byli Často navštěvován, a li účast
ho ve'ico těšila. Ve hrozných bolostech
prosil jen o důvěru, aby nezmalomysluel.
Ve své skromnosti neci:těl oznámení úmrl
ních, žádné slávy, auo měla mrivola iáua
býti do márnice hned, zle jak vsdp. Msgre
Dr. Šule nad rakví pravil. musil se. dáti
průchod spravedlnosti, A tak i pohřeb
jeho byl velikým kázáním marianský....
Reguiescat in pace:

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem našincům cen
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne- vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná rovise
sJednoty záložene v Vraze.

Heřice. Mamo tady veliký výběr jen v
různých druzích nedostuihu. Nemajetné u
byvatelstvo, žijící na chlebeuiy. j:? dávno
re divilo, že v botelu »U beráunac jest
pořád všeho nadbytek. Sjižděli 80 sem bo
hatci z daleka -—-i z Lázní Bělohrad, aby
demonstrovali. že vňude není zármalek a
že si mohou popřáti hodů. Zátím chudina
pojidala potraviny uamnoze Špatné jakosti.
Vžďyť i z jatek dováželo se ma8a lepší
k »Beránkovic a ke Kňourkovům. Proto
zástup dělnictva dne 11. t. rm.manifest:
val před radnicí a politickou expositurou
pro zepšení výživy všeho nemajetného o
byvatelstva, které jest odkázánu na listky.
Byla slibean náprava. Ať se nikdo nedu
mnívá, že děloická hromadná žádost byla
nějak urněle vyvolána. To přece každý nu
hlédne, že příděly n+ lístky jsuu skrovné
zvláště pro ohčany těžcepracující. Jextliže
se strojity luxusní obědy »U Berankac, ku
chyně pro lid usprosto nevyhovovaly.

Divadie ve volné přírodě v Lázních
Poděbradech. Východočeské divadlo za
ředitelství Bedř. Jeřabk= uspořádá v ne
děli 26. srpna 0 2"/, hod odpolední v tamní
oboře předsínvení ve velné přírodě. Vy
pravena budeSmet:nova opera Prodaná
nevěsta.

V Sozomisich měl pau starosta. bez
vlastní viny horké chvíle. Jelikož mouka
v pravý čas nedošla, zástup demonstrantek
přišel 8 icterpelací. Většina žen zasloužila
opravdu politování; proto s'arosta chlá
ohob) vlídně a sliboval. že náprava buda
eo nejdříve. A!c hlavní řečnice přik:zovala
trochu mouho, žalovala, jak její děti zmí
raji hlady; začala docela vyhrotovaci, Když
se duvědělo četnictvo o bouřlivém projevu
ženy energické, došlo k zatěcní. [ři tom
vykonána v domácnosti oré řečnice pro
hlidka. Mulezeno tam 50 kilo bílé mouky,
dva truhlíky mouky černější, 6 kiko zen
kové kávy, čerstvě upečený chlél, hojnset
cikorky a mýdla. Řečaice myní v Pardu
bicích ve vazřé má dosti-ča-u k přemýšlení,
že velká vyřídilka proti lidem zcelu ne
wiunýra není ještů všecko a že za vůdkyni
nuzných žen hodí se nejméně taková,
která veliké strádání jen markýruje. Za
takové vobětavé a neohrožená znalání« se
mockrát předem poděkují zástupy ekuteč
vých nuzáků, kleři cpravdu mnoho trpí.

Jost vždycky debře dát pozor. kdo 8e li
dem vnucuje zu vůdce, protože pak enadno
vznika mylná doměka, že 11 druzí jsou
"zrovan takoví« — Šiyšvii jsme, že v Ho
cích jedeu statežcík itnobo rámusil a
vyzýval k hromadným i:tervencie. Když
se však u ného nalezl inelrák mouky, ned
byi tiše jako myšk:.

Čeští vojími ve vídeňských nemoeniejch
prosí o odložené knihy A časopisy, Zásilky
s díkem přijícců Dr. Rud, Šetiža © a k
polní kurát W:eu IX. Feld-uperiurat.

ARROOA NÁROK7
Veledůstojnému duchovenstvu

a slavným patronátním úřadům
dovoluje si doporučiti

veškeré kostelní pádoby a
náčiní a lo: monslrance,
kalichy, ciháře, | nádobky,

alénky, aciikály: svícny,smpy, kaditelaice, kropenky
atd. své vlastní výroby.
předpisům církevním vyho
vujíci. Staré předinéty opra.
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a atříbři nepo

„proti doplatku za nové vy
měňuje.

Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko bez

zavaznosti koupě.
"še se posílá posvěvenů.

Vráce ruční.

řetězů. madonek, kižků, prstýnku, naramků atd.
Notářské prsteny, labatěrky, jídelníná
činí ze stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zlato, stř-bro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK;
pasíř a císeleur

Praha L.-979,ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec c. k. zemského trestního soudu.PRVEK OV

PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

ŘE VE

dabloné nad Órlicí

V Prase prodej u firmyMarie Fejfarova,
karlova ul. I., č. 12.

Paramenta.

Jenáce V. Neškudla syn
iprotokolovaná firmu) —

v Jablonném nad Orlicí (T Čechách)
(bratr I? J. Neskudly, faráře ve Výprachlicieh:

doporučuje PE. vcied. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všac aastelních paratnehtů,

spelk.prap.ru a Kovoléhonádí
Cenniky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

oÁda ni) 

dp.

útěchu poskytli.

obcí,
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Číslo 35.

Zástupoové českých katolických spolků
kulturních shromáždění dne 26. srpna t. r.
v Olomouci prohlašují:

1. Pozdravujeme s uejvětší radostí třetí
mírový krok sv. Otce, papeže míru, Bene
dikta XV., který hned na počátkusvého
pontifikátu prohlásil, že ničeho neopome
ne, co jest v feho moci, aby urychlil
konec nynějšího neštěstí, a který otevřel
nové dráhy lidskosti za války, umožniv
návrat tisícům invalidů, zjednav nemoc
ným a zraněným pohostitství v neutrál
ních zemích a ulehčiv osud zajatců, a jenž,
nelekaje se obtíží, neúnavně stoupá po
strmé stezce záští a nepřátelství mezi ná
rody k posvátné hoře pokoje na zemi.
Se vším katolickým lidem českým sledu
jeme těžký a smělý podnik jeho zpro
středkovat světový mír s nejtoužebnějším
přáním po plném zdaru.

2. Proniknuti jsouce úctou k velkému
náměstku Knížete pokoje vyslovujeme pluý
souhlas s velkým cílem Jeho Svatosti,
aby přiměřeným odzbrojením a vybifdo
váním mezinárodního soudu zjednán byl
podklad pro obnovení -společenství mezi
národy a zabráněno bylo dalším válkám,
které čím dále tím více klesají v ne
smyslné vraždění. Stavíme se cele na

XV. ze dne 28. července IgI5s a pohnu
tých jeho slov: »Rovnováha světa, pokrok,
bezpečí a pokoj národů spočívá mnohem
více na blahovůli a úctě k důstojnosti
jiných než na počtu zbraní a strašlivých
pevnostech.«

3. Katolický lid český od počátku
války řídil se slovy evangelia a dával,
což jest císařovo císaři, věrně plně povin
nosti ke státu, jakož i což jest božího
Bohu, neustávaje v modlitbách o mír,
a království boží na zemi ve chrámech
a zvláště ve svých národních svatyních,
jsa vždy nakloněn křesťanské myšlence
pokoje. Nechť uyní vyjde z chrámů a ve
řejnými projevy ve všech kulturních spol
cích a organisacích katolických postaví
se za Otce křesťanstva, s nímž stejně
vroucně touží po míru i náš císař a král
Karel L

4. Poněvadž spravedlivý mír prospěje
všemu lidstvu, bude i pro dobro našeho

pro všecky a který také pro sebe nedo.
máhá se ničeho než což jeho jest. Nechť

V Hradci Král., 31. srpna 1917.

: český lid katolický, volaje po míru, žádá
důrazně i naše národní práva, která po
volaná representace národa shrnula ve
slova: svěprávný český národ v rámci
rakouské říše a pod žezlem habsburským.

5. Stavíme se v národě po bok onoho
směru, který volá po svornosti celého
národa v boji za lepší budoucnost, po
vzájemné loyalitě a úctě k jinému pře
svědčení, neboť také naše národní otázka
nejlépe dospěje ke šťastnému rozřešení ua
cestě rozumné rozhodnosti a stmířlivosti,
která jest si vědoma všech posledních
důsledků.

Společnost sv. Cyrila a Metoděje, skupina
Olomouc: 

Liga kněží arcidiecése olomucké:
dr. Fr. Ebrmann, předseda.

Matice cyrilometodějská v Olomouci:
, dr. Rich. Špaček, předseda.

Ústřední výbor Apoštolátu sv. Cyrila
a Metoděje:

Velehradská akademie:
Tiskový spolek cyrilometodějský:

dr. A. C. Stojan.

Spolek českých katolických profesorů:
dr. Jos. Kratochvil.

Spolek českých katolických učitelů:
Jiří Mesfrko» předseda.

Jednota českých katolických učitelek:
M. Šebiková, předsedkyně.

Spolek katechetů arcidiecése olomucké:
dr. M. Kubíček, předseda.

Spolek katolických českoslovauských
žurnalistů:

Fr. Světlík, předseda.
Družina iiterární a umělecká:

Adam Chlumecký, předseda.
Za revui »Evu«:
Ladislav Zamykal.

Za revui »Archu«:
Karel Dostál- Lutinov,

Směrem k carismu.
Dosavadní výslednice nynější ruské

svobody jest zhuštěně a významně chara
kterisována slovy samého Kerenského,
přednesenými dne 26. t. m. v zahajovací
řeči první státní konference revolučního
Ruska: »Klesli jsme (za revoluční vlády.
Pozn. red.) tak hluboko, protože nemohli
jsme se osvoboditi od neblahého dědictví

————— n —

Inserty počítají se levně,

se o svobodu a ne o bajonety, přenášíme
zase zděděnou nedůvěru na tuto moc. Tak
obrací se ti, kdož dříve se třásli před
samoděržavnou vládou, nyní chladně se
zbraní v ruce proti moci; ale nechť vědí,
že naše trpělivost má hranice a že ti,
kteří je překročí, narazí na moc, která jim
připomene doby carismu. Budeme uesmiři
telní, protože jsme přesvědčeni, že jedině ©
nejvyšší moc zabezpečuje blaho vlasti a
proto zabráníme vši silou každému pokusu
o využitkování národního neštěstí Ruska;
a kdyby jakákoli ultimata byla mi dána,
dovedu je podříditi nejvyšší moci a sobě,
její vrchní hlavě.«

Kerenský také potvrdil, že vláda mocí
překazí znovuzahájení rozpuštěného fin
ského sněmu.

Generalisimus Kornilov ua konferenci
prohlásil, že carský režim zauechal zde
armádu prodchnutou bojechtivostí, pevno“
sti a odhodlaností. Ale lidé úplně cizí
duchu armády proměnili vojsko svými
opatřeními ve sbor individuí beze všeho
rozumu, chvějících se o svůj vlastní osud.
Kornilov navrhoval důrazně, aby se upev
nila autorita důstojníků a aby byla zle
pšena jejich hospodářská situace. Plukovní
výbory nesmějí se vměšovati do válečných
operací ani do jmenování důstojníků.
Generalisimus vytýkal přísně nepořádné
a zceja nedostatečné zásobování armády.
Na jihozápadní frontě pro nedostatek
chleba a sucharů panuje skoro hlad. Jest
nezbytno, aby se přikročilo k vůli zave
dení řádu a kázně ve vnitrozemí k tako
vým bezohledným trestům jako ua frontě.
Vždyť arináda jest špatně opatřována
1 výzbrojí a střelivem. Kornilov konstato
val, že v srpnu zrůdní vojáci zabili velitele
čtyř pluků ajiné důstojníky, tak že teprve
krvavá opatření učinila přítrž takovým
výtržnostem. Jeden ze sibiřských pluků,
který se bil před revolucí slavně, opustil
náhle frontu u Rigy; jenom pohrůžka, že
bude vesměs porubán, přinutila ho k ná
vratu do bitevní čáry.

Však také jeden telegram hlásal, že
bylo pobito 20000 zpurných vojínů a ne
dlouho uato sděleno, jak popraveno hro
maduě 24.000 vojenských vzbouřenců. Za
ústupu z Haliče v prostřed bitvy postříleli
vojíni věrní vrchnímu vedení celý vzdo
rující ruský pluk.

Bylo potřebí takových krvavých lázní,
kdyby byla revoluční vláda dbala aspoň
primitivních a zcela nezbytných státních
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Záložna v Hradol Král,
Janské náměstí č. 168.

Vkladynaknižky"| "08
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

mužstvu v republikách osvícenějších po
řádati volné konference o válečných ope
racích a libovolné vybírání důstojníků?
Takové pluky, které se napřed radí, mají-li
poslechnouti vlády a velitelů, jsou zbyteč
nými netoliko na frontě, ale i ve vuitro
zemí za míru; ba stávají se přítěží a veli
kým uebezpečeustvím pro pořádek vnitřní.
Pluky nesvorné vraždí se docela navzájem.
S trůjcové převratu pochlebovalilidu hříšně,
neupřímně;přílišné sebevědomímužických
vgnorantů pak přirozeně spletlo bič na
dlaství záda. V Rusku jest nyní poprav
kaleko více než za carismu. Potoky deruo
pratické krve jsou strašnou obžalobou
iroti Miljukovu a jeho spojencům, kteří
edu notoricky lhali i proti jeho nástup
ům, kteří veřejné mínění podváděli.

Napřed svoboda tak úžasná. Nyní však
přísně se zapovídá i časopisecká kritika
zahraničních politiků čtyřdohody. Zato
však Zederblumovi bolševici chtěli i veli
kou všenárodní konferenci ruskou znásil.
niti, zmařiti. Extrém na extrém. festliže
celé oblasti ruské bezohledně ohlašují
dále svou naprostou politickou samostat
nost, dokazuji tím, že v upřímnost slibů
revoluční vlády centrální nevěří. Přímo
komicky působilo prohlašování vojáků,
prchajících z Černovců, že již se nevráti,
protože se musí účastniti k svému pro
spěchu rozdělování statků. Tupý mužík
nedovedl pochopiti, že jest potřebí napřed
spolubůsobiti zdatně k uhájení společné
repubiikánské věci, má-li mu vláda vůbec
poskytnouti nějakých výhod. Mužík si
nevzpomně:, že držitelé velkých pozemků
nikde nevydali svého jmění dobrovolně
a — že docela bohatci mohou uplatiti
celé masy, které by proti hrabivcům za
hájily domácí válku. Prostý muž si ne

vzpomněl, že i veliký pozemek není zvláštnívýhodou pro hospodáře líného a v odbor
ných vědomostech zanedbaného. Nevěděl,
že lepší budoucnost státu se musí teprve
pernou prací, vlasteneckým sebezáporem
budovat. Tak byl revolucí zpracován!

Všecky morální síly, kterých jest v
každém státu k blahu obecnému potřebí
poklesly revolucí zuačuě. Proto také tolik
zElamala zbytečná a špatuě uvážení oleu.
siva haličská, třebaže pos:upovala pod
rudými prapory. Mužík musí se. učití
skutečné státovědě od abecedy a předními
učiteli jsou mu hrozebný paucéřový auto

FEUILLETON.
Lučavka královské.

A. V. Chodovický.
Pokračování.

VII. Sen.

Pobyl muoho let na vojně, jak to ve
starších dobách bývalo. Vrátiv se « vojny,
uchytil se jako podůředník ve službách
jednoho šlechtice, kde sloužil věrně a

tivě jako starý voják — po 40 let.
Žije nyní ze své peusičky v malém měs.
tečku. Bodrá, upřímná to povaha, znám
také všem pod jménem »strýc Kapras.c
Jedné chybičky nedovedl se však zbaviti:
rád si občas vsadil do lotyuky. Těšil se
několik dní vždy z blahé naděje, snad i
někdy Fortuna pohladila jeho čelo ve způ
sobu červeného terna, celková však bi
lance jevila se tak, že na jeho listě stálo
vždycky »dale a na listě lotynky -má
dáti.« Nepřipouštěl si to však k srdci, vždy

In pevné naděje v budoucnost. Naděje
jest slunce nikdy nezapadající. Denní po
řádek jeho byl i nyní na pensi pevně sta
noveun: Vstával o sedmé, do frautiškán

- ského chrámu šel na devátou, kde se ně
kolik starých známých sešlo, po deváté
učinila se malá procházka a dopoledue

mobil se strojníini puškami, žalář a šibe
nice. A nebýti takových opatření,teklo
by ještě více krve v domácí válce. Místo
lidu vládue diktátor a užívá k upevnění
nového režimu carských prostředků hustěji
než vláda Mikuláše II.

— ——

ZmilostiBoží a zmilosti lidu.
Vladař z milosti Boží! Než přelétne

tvář moderního předemokratisovaného ob
čana ironický úsměv, uechť uváží toto:
Předně slova »z milosti Boží“ nejsou 0
značením nebetyčného majestátu, uýbrž
naopak výrazem tklivé pokory. Vladař,
který těch slov o sobě užívá, prohlašuje
skromně a oddaně se sv. Pavlem, že by
bez dobroty a posily Boží uebyl ničím.
Projevuje-li panovník upřímně své pře
svědčení o závislosti na milosti Boží, o
pravdu se také bojí Boha rozhněvati a
plmí svědomitě náboženské příkazy —
zvláště ty, které se týkají péče o lid pod
daný. Vladař zbožný živě pociťuje těžkou
zodpovědnostza své důležité panovnické
akce; ví, že k ždý zúmyslně nespravedli

—

chvíle milionům občanů a že se tedy vi
na v přirovnání k chybám jiných občanů
stotisíckrát násobí. Věrný sluha na stolci
vladařském nehledá popularity v ochot
ném posluhování demagogům, ale stokrát
dříve uváží, než povolí okamžité a málo
myslící náladě davů. Zbožný Karel IV.
na př. v předmluvě k svému životopisu
napsal svým nástupcům: Až budete po
mně vládnouti, pomněte, že i já jsem
vládl před vámi a obrátil jsem se v prach
a bláto červů; podobněpadnete i vy...
Co platí urozený rod anebo nadbytek
statkův, jestliže schází čisté svědomí,
sdružené s vírou pravou a s nadějí na
svaté vzkříšení? . . . Nechť tedy nezblou
dite ua scestí, poněvadž cesta Páně jest
přímá. A bude milosrdenství vaše nad
nuznými a chudými, tak jak si přejete
dosíci milosrdenství od Pána podle svojí
uúznosti a křehkosti.« Pověstnému poli
tikovi Colovi di Rienzo Karel napsal:
nCo jsi o původu a rodu svém nemeškal
napsati, Bohu ponecháváme. (Cola se chlu
bil, že jest s Karlem pokrevně spřízněn.)
Víme však jedno: že jsme všichni tvoro
vé Boží a synové Adamovi, utvoření z
bláta země a že na konec do země se
vrátíme.« Na námitku, že odpor proti Co
lovi vzbudí v Italii pohoršení, Karel od
pověděl: »Raději bychom chtěli na sobě
pocititi škodu časnou a suášeti břímě po
zemského soucitu s bližním než uvaliti

na sebe trest věčný.« |
Podobně se vyjadřovali i učkteří vy

nikající nástupci Karlovi na trůně čes
DE...
bylo stráveno. Po obědě sedl si iwmalého
stolku u okna, nasadil okuláry a důklad.
ně jal se pročítati své denuí noviny, při
čemž obyčejně unaven čtením a pozorností
dal se přemoci lehounkým spánkem. Jen
v poudělí,kdy noviny uepřišly, uchýlil se
k jiné četbě. Jeden takový pondělní spá
nek jest naším předměteuu.

Strýc Kapras vypůjčil si od tuistra ko
váře kalendář, kde ho upoutal článek
»Spravedlivý Aristides.« Líčení starého
Řecka ho velice zajímalo; již pomyšlení, že
Aristides žil skoro 500 let před narozením
Krista Pána, vzbuzovalo úctu A což lí.
čení poctivosti Aristidovv, to bylo něco
pro bodrého strýce Kaprase. Aristides ne
znající ve své obětovuosti nic leč svou
vlast, došel uadšené sympatie strýcovy.
Tak vzhlíží jen dobrý voják k svému sta
tečnému gencrálu. Strýc přivřel oči, aby

kochal se vábným obrazem ve své mysl.
Tak veliký vlastenec, od národa jistě ctě
ný, všemi předuostu vyznamenávaný —
však si toho také zaslouží — — to není
jen člověk obyčejný — —- stál jistě také
v čele různých národních podniků — -—
ve správní radě mnohých bank --- — kou

il st později velkostatek v zemských des
kách zapsaný -- — nejstarší dceři, která
se vdala hned, jak přišla z ústavu z
Drážďau, dal věnem velikou továrnu —

kéms.A právě toto úzkostlivé Šetření práv
Božích stalo se inocnou oporod padovní.
ků v lidu věřícím. Poddaní důvčřovali
vládě křesťanských panovníků oddaně :
v době, kdy sněm uezasedal, Vědělo se
také dobře, že hlas rozjitřených davů ne
ni vždycky hlasem Božím a že odpor pa
novníkův proti chyškovým náladám hor
kokrevného lidu“ je$t často léčením leh
kovážného děcka.

Nyní se volá hustěji v některých stá.
tech: >Nikoli z milosti Boží, ale z milosti
lidu! Chceme, aby správcové států byli
výhradně vykouavateli vůle muožství.«
Docilili však racionalističtí myslitelé ta
kovými hesly projektovaných cílů? Zjed.
nali pronikavou reformu? Předně různé
mocné okolnosti (zvláště bezohledný ka
pitaiismus) houževnatě pracují i v repub
likách dle zdání nejdemokratičtějších, aby
se stal presidentem muž, který jest ocuo
ten vládnouti proti vůli faktické většiny.
Vždyť se přece čtly až do omrzení zvlá
ště fraucouzské stesky, že se stávají po
slanci a jinými zástupci lidu takové ka
pacity, které chtěj nechtěj musily uza
vříti kompromis se šlechtou finauční. Na
venek +z vůle lidu«, ve skutečnosti z mo
ci bezohledných bohatcův. Tak se také
stalo, že před válkou předsedovi miuister
stva Clémeuceauovi kde jaký demnokra
tický živel francouzský vytýkal protilido
vou politiku, tyranství, úskočvou potmě
šilost a sobectví; ale ministr du jeu se
vysmíval a seděl pevně,

»Tedy z milosti lidu — aspoň formál.
ně«, řekne si nově zvolený president. —
»Ale abych se udržel, přes všecka demo
kratická hesla musim se opříti o ty kru
hy společeuské, které zuameuají skuteč
nou fysickou moc. Jsou tu velkoobchod
nici a bankéři, podplacení žurnalisté, kte
ří vyrábějí veřejné minční dic pokynu
bohatých chlebodárců, zištní poslanci, mi
lenky finaučních čachrářů,uhlobaroni atd.
President stává se figurautem, uepomůže
širým masám Často ani tenkrát, když
vstupuje do úřadu s úmyslyvelice ideál
ními. Aby se však lidu hodila kost, de
mokratické vladaření se aspoň markýru
je, president cestuje a pronáší dlou hé řeči
k potěše utiskovaných, energickým tónem
hlásá nutnost hmotného povznesení chu>
diny, která republikáuskými poméry jest
vychována tak, že za úplatek učkolika
franků anebo za jiné osobuí výhody pro

kandidátu kapitalistického sdružení.
Aby uspokojil davy rozmrzelé, pau

president aspoň formálně něco pro vydě
děnce učiní, ale po pečlivé poradě s moc.
nými, kteří již cnytře vyspekulují, jak by
se chvilkové výhody daly zmařiti oklikou
—jiným uařízením zdáulivé lidovým.

Jaká to sláva, kdekoli se du ukázal,
nadšení uezualo mezí -- --a jak dovedl
iluvita jak dlouho — -- 4CůJaký Lozárinu
tek, kdy touto velikán tonečně zavírá oči
ua vždycky -—— v teslamentu neodporu
čilisice ai haléře národ:ím účelům, za to
stála tau: zlatá slova: oSrdce mé patří
národu, poslední jeho úder platil mé
vlasti!: -—Ten velkolepý pohřeb —
ta krásná dlouhá řečnad hrobein, ani oko
nezůstalo suché — — jak zalkal národ,
když první hruda nad rakví velikána za
duněla — -—

Strýcem Kaprasem to trhlo, probudil
se. Kalendář mu vypadl na zemi, ta rána
byladunící ranou a rakev ve snu. Béře
do ruky znovu kalendář aby dočetl živo
topis. Úžasem otevírá oči -- jakže, za
všechnu spravedlnost lid vyhání Aristida
do vyhnanství? Umírá konečně v největší
chudobě, dcerám jebo musí vlast sehnati
učco na věno a v pokladnici tohoto
vlastence neualezeno ani tolik, aby obstoj
ný pohřeb mohl býti obstaráu?

Štrýc odkládá kalendářa uznává: »Inu
ovšem, byly to přece jen nevzdělané, sta
té časy, kde pak jsme nyní my! Člověk
neváží si ani teď, v jakých pokrokových
dobách žijeme naproti starým časům! —
Ale hezký seu to byl a dal by pěkná
čísla! Veliký charakter= 33, dojímavá
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Oddělení pozemkové.

vrstev se mění rychle; překvapují svými
požadavky, které často v sobě tají záro
dek lidového neštěstí. Ale vrchní zástup
ce lidu musí bráti aspoň na venek úlohu
figuranta, vykonavatele lidových přání.
Jestliže tato přání nejsou na ujmu moc
ným fysickým a často se tajícím: silám,
vyhovuje president rychle. Tak se však
často mění právo, pojem práva stává se
vůbec nejistým a proto se ochromuje pod
nikavost nedůvěřivých. kteří se ziněnou
vlády přicházejí i o užitky perně získa
né. Jen když se zachová zdání, že si lid
vlastně vládne sám! Toto zdání dovední
politikové dovedou udrželi, i když tyra
nisují lid nejkrutěji. Hodí se do lidu pe
rutná slova: »S krajním vynaložením
všech sil a s nebezpečeustvím vlastního
života zastavili jsme kalné a velice po
tměšilé proudy, ohrožující zdravý smysl
uvědoměiého lidu i jeho svobody. Každý
upřímný demokrat jistě souhlasí s naším
bdělým zakročením proti demagogii ...«

Z milosti lidu! Kdo se chce vyšplhati
k moci po zádech demokracie beze všeho
zřetele na požadavky zákona Božího,před
stírá, že se klaní autoritě i nejprostomysl
nějších lidových vrstev, pochlebnje lidu,
kamkoli přijde; rozdává slovní cukrátka
jako Mikuláš, aby nebyl předstižen a po
ražen konkurencí jiného lidového kandi
dáta. Trpkou pravdu, kterou při svých a
gitačních pochůzkách vidí stále zřetelněji,
musí si uechati pro skryt své duše a zam
knouti ji na deset zámků. Jakmile se o
citne ua vrcholu bezpečně, pak ovšem
každé protilidové akci dovede dáti slovní
gymnastikou nátěr lidovosti, protože lid
nikde nesčetným drobným kolečkům stát
ního velestroje dobře nerozumí a nejmé
ně dovede pochopiti složitou akci státní
ho fnančnictví. A což vůle Boží, žádající
správnost, důslednost, opravdovost? Stát
ní kormidelník se usměje a řekue, že pro
toho, který jest hodnostářem z pouhé vůlc
lidu, Boží vůle neplatí.

řeč nad hrobem =: 54, vševbecná obětov
nost prolid — 7. To už jsem dávno tak
hezkého snu neměl.c

Strýc Kapras, který sny dovedl lépe
vykládati než paní Lenormaudova Napo
leonovi, zaklusal s chutí odpoledne do
lotynky. Jaké bylo jeho radostné překva.
pení, když za několik dní už z dálky září
na něho červené terno na Prahu:

033 -54 -74

VIII. Stvetoví člověka.
(K slovanské mytologii.)

Když Svantovít chystal se stvořiti prv
ního člověka, přihlížel k tomuto dílu tajně
sám dábel. Nelíbilo se mu však, že Svan
tovít chce obdařiti člověka všemi nej
krásnějšími dary. Kdyby pekelnou svou
rukou jen dotknouti se mohl neviditelně
prvního člověka, pokaženo by bylo vele
dílo boha hned na počátku, Ó jak by dá
bel plesal! Tu náhoda sama pomohla
ďáblu uskutečniti záměr. Zlu náhoda vždy
pomáhá, dobru posílá v cestu překážky.
Zlatá moucha usedla totiž Svantovítu na
čelo. V tom okamžiku, kdy Svantovít při
vřel oči,bleskurychle dotekl se ďábel svým
vzdorovitým prstem čela člověka.. Pečeť
věčného vzdoru byla tím duchu lidskému
navždy vtisknuta.

= Centrálav Brně.=
Filiálka v Chrudimi.

Politikové z milosti lidu se obyčejně
rychle střídají, takže sotva se poněkud
zapracují do složitých otázek, již jsou nu
ceni ponechati svá křesla jiným, méně
zkušeným — a počátky významných akcí
přerušiti a tím často na celá desitiletí
zmařiti. Panovníkovi z milosti Boží však
vrtkavé rozmary lidu vedeného od ctižá
dostivců tak snadno pokračování akcí ú
spěšných přerušiti nemohou. Na jedné
straně vážný vladař, který se zaučoval
do politiky od ranných let, aby pak měl
po celý život před očima jasný cíl; na
druhé straně herec, který ví, že hned po
jeho odstupu nastane politický i sociální
kurs jiný, protože oposiční strana mohut
ní tím více, Čím jasněji vysvítá, že pový
šeuec trousil sliby nesplnitelné.

Z milosti Boží! Pokorný vykouavatel
vůle Boží jest do hloubi srdce proniknut
přesvědčením, že nemiluje Boha, kdo za
nedbává skutky lásky k bližnímu. Vyko
navatel vůle lidu povolí snadnoi bláho
vým střeštěnostem, protože v případě
hrozných následků si umyje ruce s omlu
vou: »Musil jsem vyhověti žhavé touze
suverenního lidu.«

Ovšem i v monarchiích (na př. Anglii
a Italii) objevily se hrozné politické a so
ciální zlořády. Ale tam pod slabou rouš
kou monarchického zřízení se vlastně
vládne republikánsky ; panovníci jsou tam
figuranty. Kde za panovníka vládne ka
marila anebo kde vladař málokdy si při
pomene význam milosti Boží, tam ovšem
dobré řády hynou. Na druhé straně forma
republikánská může vykázati veliké úspě
chy tam, kde jak president tak lid jsou
proniknuti hlubokou vírou a dávají Bohu
to, co jest Božího. Zato však pozorujme
děsné zmatky v republice ruské, mexické
a portugalské. Milost lidu chce hued to
hned ono; naposledy president, chce-li se
udržeti a vyléčiti strany z dětských roz
marů, staue se diktátorem a vládne proti
vůli většiny, opíraje se o silnou fysickou
moc.

A hle, první slovo, jež z úst oživlého
člověka vychází, jest pyšné slovo vzdoru
naproti nebesům; a rouhání se muoží.

I lituje Svantovít, že stvořil člověka,
a ve hněvu svém oduímá člověku řeč.
Vzdor člověka tím více vzplanul, zaťaté
pěsti zvedají se k oblakům, hrozíce po
mstou. Svantovít uťal člověku ruce, aby
jej odzbrojil. Ale běda. Pyšný člověk v po
hrdání vyplazuje jazyk a metá sliny na
slunce. Svantovít vytrhl jazyk lidský. Tu
oko člověka, krví ve vzteku podlité, u
hraučivě blesky opovržení metá vzhůru.
Svantovít tedy člověka oslepil. Vzdor v
prsou lidských ueutuchl, člověk jme se
kopati nohama do všeho, co z ruky boha
vyšlo. Svantovít odnímá posléze člověku
1 nohy.

Ubohé, zohavené leží tu veledílo, ně
mé, slepé, bez rukou i nohou. Leč i tu
vztek zmítá trupem, jeuž nevěda již, kte
rak ukojiti své bohem pohrdání, mžikem
mrskne sebou tváří k zemi a vzhůru k
nebi zády na důkaz největšího opovržení.

I zachechtal se ďábel.

IX. Hloupý Honza.
(Pohádka.)

Byl jednou jeden Honza a vydal se
na cestu do světa. Šel přes hory a lesy

Telelon: 48.

) na knížky
| ne běžný účet

dání zdarma zašle,

Oddělení pro zboží.

Výraz »z milosti Boží« spojuje vlada
ře s poddanými v jednu rodinu; křesťan
ská pokora povzbuzuje obě strany k plně
ní povinností a k vzájemnému šetření
práv.

Politický přehled. 
Krajské zřízení. Vídeňská Arbeiterzei

tung dokazuje, že je nutno zavésti sou
stavu krajských zřízení v celém Rakou
sku a prudce útočí na německonárodní
svaz, který sice usiluje o krajské zřízení,
ale jen pro — Čechy. Krajská správa je
zrovna tak nutností státu, jako veškeré
ho obyvatelstva. Dobře tvrdí Arbeiterzei
tung, že Čechové považují otázku kraj
ských zřízení jako namířenou proti sobě,
poněvadž jinak o ni Němci nestojí.

O zovém uspořádání poměrů v Rakou
sku píše býv. ministr spravedlnosti dr.
Klein v Pilsen Tagblattu. Připomíná, že
silnější účastenství obyvatelstva ve válce
bude míti v zápětí silnější podíl lidu na
státní správě. Mnohé, co dosud vykoná
val stát, bude potřebí přenésti na národ
ní svazy, rozšířiti samosprávu a zavésti
všeobecné volební právo do sněmu a do
obecních zastupitelstev, lépe zaručiti prá
va státních občanů atd., což ovšem nebu- 
de možno uskutečniti bez odporu, zejmé
na konservativních skupiu.

ma německých školách. Na
schůzi hlavního výboru zemského spolku
německých učitelů v Čechách, v Tepli
cích konané, doporučoval učitel Neumann,
aby byla věnována pozornost vyučování
druhému zemskémujazyku na uěmeckých
Školáth a to z důvodů nacionálně politi
ckých — tedy nikoli z důvodu čisté rov
noprávnosti.

Zemský rozpočet na r. 1917, usňesený
zemskou správní komisí pro král. České,
císařem schválen. Zemské přirážky vybí
rati se budou dále ve výměře 75 procent
všech přímých daní, vyjma daň z příjmu,

náramně daleko. I přišel konečně do jed
né země, kde se mu tuze líbilo. Lidé v té
zemi žili velice tiše a pokojně vedle sebe,
nebylo hádek, sporů nebo nepřátelství.

I jal se Honza pozorovati jejich život.
Pracovali na poli, aby rostlo, zařizovali
sady a vinice, chovali dobytek, ale Honza
divil se tomu, že každý pracoval kde chtěl
a jak chtěl, každý vzal si co chtěl, ne
bylo tahanic onic, každý totiž mlčky rád
ustupoval; nehromadili majetek, všichni
byli spokojeni, jejich spokojenost byla pa
trna na zakulacených a červenavých tvá
řích, klid vyzíral z očí, čelo jasné bez
vrásek a kolem úst stálý úsměv. Ani o
hezkou ženu nebyla tahanice, Honza tomu
sice ještě nerozuměl, ale něco tak podiv
ného cítil přece při tom v srdci.

Honza byl přijat ode všech zcela klid
ně, jako by se dávno znali; měl volný
průchod kamkoliv chtěl, živil se jak chtěl
a nikdo mu nepřekážel. Co ho však nej
více překvapilo, lid ten neměl daru řeči,
vydával jen několik vysokých hlásek ne
určitého významu; nebylo také třeba mlu
vit, neboť všechno šlo bez řeči.

Tak spočíval na celé zemi velebný klid,
nebeská spokojenost. To se Honzovi velice
líbilo. I řekl si: Tady se usadím a nehnu
se, tady je štěstí! — I žil tu tři léta. Vzal



21procentní mimořádné přirážkyk pří
Ea onáka, vyjmademonnídně BinkonfdelzDŘ

Státní rakouské ve správ
ním roce 1916—17 vykazuje výdaje v ob
nosu 7.231,817.706 K a příjmů 3.887mil.
643.336 takže se jeví schodek 3.344
mil. 174.370 K.

3 výberůá parlamentuíeh. Ve Víd
ni zasedají tento týden výbor pro váleč
né hospodářství, vyživovací výbor, soci
álně pojišťovací, zdravotní a živnostenský.

| českém nanovo píše
čas. »Information« tvrdě, že postavení hr.
Coudeuhova stalo se neudržitelným, ježto
má cestu ke stranám českým zatarasenu.
A posl. Hráský na schůzi v Přeloučt pra
vil, že místodržitel Coudenhove je i v 0
tázce organisace výživy utiskovatelem Če
chů, nezná ani hranic říšských, tím méně
zemských. V příštím roce bude hůř, jen
odstranění neschopných lidí a zařízení
pouěkud

Posl.
může.

Řráský v Přelosli na důvěrnéschůzi voličské 26. srpna dokazoval, že
dualistické, k národům nespravedlivé Ra
kousko musí změniti svoji ústavu ze zá
kladu, má-li existovati v budoucnosti,
která bude demokratickou a vyllásí zá
sadu sebeurčení národů za vůdčí myšlen
ku.

. — Poslanec
líčí neschopnost nynější vlády a místo
držitelství v organisaci výživy. Hlad se
totiž zažehnává zřizováním ústředen, dob
rých k tomu, aby vyrůstali noví váleční
zbohatlivci a byly kaženy a zdražovány
potraviny.

Ruská rerolaee. Dne 26. srpua zaháje
na v Moskvě státní konference, jejíž účel

ne k politickýmvýkladům svolání obča
né, nýbrž aby se jim otevřeně řekla prav
da o tom, čeho vlast očekává a jak veli
ce v této chvíli vlast trpí. Ministr finan
cí Někrasov líčil finanční situaci Ruska.
Generalisimus Kornilov vylíčil situaci ar
mády a situaci na frontě a tvrdil, že trest
smrti a jiná opatření do jisté míry vylé
čila armádu z nekázně. — Ataman don
ských kozáků geu. Koledin vyzývá bojo
vati až do úplného vítězství, býv. ministr
vojenství Gučkov pravil- že Rusko válku
špatně vedlo a že ji vede ještě hůř. Rov
něž býv. generalisimus Alexejev vytknul
velikou nekázeň ve vojště. — Býv. car
Mikuláš II. s rodinou vyvezen z Ruska
a ubytován v sibiřském Tobolsku. Zatím
však anglická vláda nabídla ruské, aby
car a jeho rodina byli dopraveni do Au
glie.

Na severu opustili Ru
sové před Dvinou u Jakobstadtu několik
postavení, jež Němci obsadili. V Bukovi

E
si taky ženu, hezkou tichou a pokornou.
Ale po třech letech začal se mu zdáti celý
život nudným, jakoby přesládlým. Chtěl
se někdy pustiti do sporu, ale nebylo
s kým, každý ustupoval. Jednou však roz
čilil se daleko prudčeji a tu ve zlosti ne
horázně zmlátil svou mladou a hezkou
ženu, až jí rány zmodraly. Čekal, že ona
se též rozhněvá, a nebyl by si z tohodě
lal nic, kdyby mu na hlavu ve zlosti celý

ři

pokorně přijímala rány. To mu dodalo,
livost mu došla. I zvolal: To není

ný život! Jak jinak vypadá to u nás
doma! Táta zmlátí mámu, máma zmlátí
tátu a když táta jinak nemůže, zmlátí zase
nás děti. Slepice zanese vejce a sousedk
si pro ně nectně vynadají před celým sv
tem, chasníci při muzice k ránu seperou
se do krve. A když jsou volby! To se to
v národě rojí jako čmeláci pod mezí. A
co pak teprv sněm! Hrome, fo něco je,
to je život, tak to mám rád. I zamával si
kloboukem a zazpíval:

Já tady nebudu,
já odsud pryč půjdu!

I vstal a vrátil se domů.

ně dobyli spojenci východněa Černovcůna Prutu n uj
břzkýchpote ově aŘ t

točili u Soveje a ua Susitě. — Uřední
zpráva ze dne 29. srpna ohlašuje novou
ofensivu v Multansku po obon stranách
údolí Oitosu a v hornaté krajině západně
od středního Seretu v údolířeky Susity.

Bojiště Italáké. Jedenáctá bitva na Soči
trvá ve své hrůze dále Hlavním bojištěm
zůstává tu úsek mezi Vipavou a mořem,
kde útočí 19 italských brigád a 32 brigád
tvoří zálohy. Od lagunového bludiště
u Gradu, odkud francouzská, auglická
a italská děla ustavičně pálí na Mermadu,
stojí na západ od planiny Doberda jedno
dělo vedle druhého. Celá fronta podobá
se rozpoutanému peklu, v níž lítají úlomky
skal, kusy železa, valí se sloupy kouře a

halují jako mlha. Italská děla chrlf pravé
spousty plynových granátů. Dělostřelectvo
italské ostřeluje občas místa a silnice
vzadu a usiluje o to, aby znemožnilo vy
sílání posil 4 dopravu střeliva. Granáty
dopadají i na Terst. Za takové hrůzy naše
hrdinné vojsko stojí pevně na svém místě.

zemní zisk italský omezuje'se dosud na
neveliký prostor východně od Kanale, na
vzetí vesnice Vrhu (malá obec na sever
ním konci horského hřbetu, který se zdvi
há východně od Soče mezi Avčami a Gre
gorjem), obsazení opuštěné posice napla
nině Baušice - Sv. Duch a na obsazení ves
nice Selo na horské olanině — Ústřední
zpráva ze dne 28. srpna oznamuje, že i
27. srpna bojováno rozhořčeně na horské
planině Baušice — Sv. Duch a o horu sv.
Gabriele, severových. od Gorice. Všecky
útoky Italů se rozbily. Bitva sočská po
važuje se za největší ofensivní podnik do
hody. Vynaložení technické a číselné pře
vahy umožnilo sice Italům malý územní
zisk, nebezpečí průlomu není se však do
sud obávati.

Na západním bojišti bylo živo na celé
frontě od moře až po Verdun.

© míru Tvrdí se, že přese všechny
pochybnosti stane se mírová nota papež
ská na podzim podkladem mírového jed
nání. O tom svědčí prý také ta okolnost,
že obě válčící strany vzdaly se nejdaleko
sáhlejších požadavků. — Ve švýcarském
Curychu konají se mírové porady mezi
národního katolického výboru, jichž se
také súčastňují zem. hejtman kraňský dr.
Susteršič, za katolické moravské Čechy
dr. Hruban, něm. křesť. soc. dr. Mataja,
za katol. Maďary hr. Zichy a z Německa
známý Erzberger. — A rovněž americký
president Wilson předloží prý kongresu
americkému s odpovědí na papežskou no
tu nové mírové poselství. — :»Právo Li
du« dobře píše: Teď dostala se válka do
takového stavu, že je záhodno, aby byl
slyšen také hlas lidu. A přesvědčení lidu
volá hlasem jasným: Nic není na světě,
co by mohlo odůvodňovati prodloužení
války přes čtvrtou zimu.

AAAAAAAAAAAAAA
Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Králové, Adalbertinum, přijimá záznamyna nové výhodné losy Rakouského Červ.

kříže a opatří I jiné cenné papíry.Lyu UH
VVYVYVYVYVYVYVYVVY

Rozmanitosti.
Jeden haličský uprchlík, bydlící na

Nové ulici u Olomouce, v olomouckém
hostinci prohrál v kartách mezi falešný
mi hráči 14.000 K. — Listy ženevské
tvrdí, že papežova inírová nota byla vy
volána curyšskou mírovou konferencí ká
tolickou, — Z jižních Uher přichází hoj
nost židů do okolí Trenčína, Žiliny a
Rájce, zvláště pak do úrodných míst ko
lem Nitry, aby skupovali pozemky. Za
kupují veliké lány i v krajích horských,
chudých. Tohle je nejpraktičtější prostře
dek ke zdaru maďarské jazykové politi
ky. — Telegram výboru katolické ligové

T

uuje, zaslaný - papeži, byl dle cyryšsk
právyVládou Htalskomzbaven *l Dle
»Paninu« velkorebinát polal tureckému
ministerstvu kultu stížnost, že turecké
úřady zdráhají se přijímatido státní služ
by židy. — Ve vídeňských ulicích řídí již
automobily celá řada žen. — Londýnští

disidenti podaří papeži žádost, aby svolalmezinárodní konferenci mírovou zástup
ců všech církví křesťanských. — Podél
tratí drah na Moravském poli četníci a
strážníci vykonali velkou prohlídku a že
nám a dětem, nakoupivším za drahé pe
níze brambory, nařídili, aby je do vesnic
vrátily. Která žena nechtěla prodavšího
hospodáře prozradit, musila složit: bram
bory. na obecním úřadě. Proti všem pak
bude zavedeno trestní řízení. Doufáme, že
se však teď také zakročí proti přeplácejí
cím uprchlíkům; ti platí zlatem, jehož je
potřebí k upevnění naší valuty. — Syn
dikát italských vydavatelů listů usnesl se
zdražiti předplatné o 50 procent. — Ve
Vídni ustanoven týdenní příděl uhlí ro
diuě 35 kg, v Praze 25 kg. — V dolní
sněmovně auglické oznámeno, že mini
sterský předseda obdržel memorandum,o
patřené 221.617 podpisy, jimž se vláda
vyzývá, aby vstoupila do mírového vy
jednávání. — Válečný úřad v Berlíně žá
dal, aby se v tuto zimu přestalyvytápěti
kostely. Královská konsistoř protestant
ská však odpověděla, že by to mělo vliv
na návštěvu kostelů, protože prý Berlíňa
né by do nevytopených chrámů necho
dili. Válečný úřad tedy vyjednává, aby se
vytápěla jen řada nejdůležitějších chrá
mů, ostatní však aby ua zimu byly za
vřeny. — Ondatry překročily již morav
ské hranice. V Jihlavě byla vylovena vy
spělá samička. — Ve Varšavě židovští
novináři žádali zvýšení platů o 50—70

procent. Jelikož majitelé židovských listůžádost zamítli, vypukla novinářská stáv

to podnik žádosti novinářstva vyhověl. —
Obrovský požár zničil přes úporné poku
sy o obmezení v údolí řeky Tise na Pra
dědu obrovské plochy lesa. Do 23. t m.
shořelo 80 hektarů. — Vilém princ z
Wiedů znova ohlašuje své nároky ua
trůn albánský. — Studentky ve vestfal.
ském Můnsteru se usuesly, že vstoupí do
řad dělnic v továrnách na střelivo. První
výprava již odjela. — r. číslo »Rozhledů
sociálníche, měsíčníku pro vědu a praksi
sociální, vyjde redakcí profesora J. Šrám.
ka I5. prosince. Již dnes lze se přihlásiti
za odběratele u Výkon. výboru křesť.soc.
v Brně, Hotzendorfova třidač. 8. — Ze
zajetí se vrátil polní kurat Adolf Mellan,
syn české spisovatelky. Byl zajat r. 1914
v Srbsku, npadl několikrát pro špatné za
cházení do nemoci. Prvou krutou cestu
konal se zajatci přes Albanii do Sardinie.
R. 1915 v lednu se sedmi lékaři sloužil
horlivě na ostrově Asinaru velikému poč
tu zajatců, onemocnělých choleron. — V
M. Ostravé zřízena tajná stovárna na po
žívatiny«. Tam se také vyráběl vanilko
vý cukr zcela jednoduše: čistý cukr se
rozemlel a přidáno něco vanilkyna vůni.
Tedy prodáván vlastně kilogram čistého
cukru, jehož maximální cena byla r K
o6 b, za — 12 K. Lidé ovšem při veli
kých aprovisačních nespázích kupovali
horlivě. Cukr a jiné zboží dodávali pod
nikateli Zajíčkovi polští židé; agenti do
cela skupovali cukerní lístky (por K —
3 K soh) má které odbíral podnikatel
cukr. Závod byl rozsáhlý, vždyť zaměst
nával 30 děvčat. Nyní po úředním šetře
ní jest konec švindlu. Ale takových zá
vodů prý se tají v Ostravě více. — Dne
18. t m. vyhrabaly slepice na zahradě
ve Zbečně mrtvolku uškrceného novoro
zeněte. Vraždu spáchala zrletá služka Ma
rie Majerová. — V Černíkově u Strako
nic uloven byl nádherný exemplář říční
ho orla. — Sedmnáctiletá absolvenika ob
chodní školy A. Bernardová ze Smeček a
devatenáctiletý technik Emil Kohoutek
ze Smíchova se zasnoubili. Jelikož se vy

veru. Oba se zamkli v bytu paníBernar
dové. Bernardová vypálila jednu ránu na



suoubgyce,
Ale listonoš, který u dveří zazvonil, pře
kazi) další zbytečné a věru trestuhodné
krveprolití. Sedmnáct a devatenáct let
zoufá nad životem, který může v dalších
letech netoliko přinésti mnoho blaha, ale
překážky sňatku přesnadnoza krátko od
straniti Bude všakpotřebí, aby si noviny
navykly takovou zločinnou romantiku,
těžce postihující rodiče, nazývati pravým
jménem. — Snad nejvýše stoupla cena

nití.VelikácívkaS oniti a"kem červepce 7915 jiš zdražená 86h, ny
ní stojí 18K 70 h. Malá civkastála dří
ve zdražená 12 h, nyní I K:70 h. — V
rakouských lázních (zvláště v Karlových
Varech, Marianských a Frautiškových
Lázních) jest asi 150.000 lidí. Je mezi ni
mi mnoho bohatých uprchlíků z Haliče
a rychle zbohatnuvších dodavatelů. Jsou
to lidé velkou většinou úplně zdraví. Pa
trno tedy, že v době společné tísně všich
ui netrpime stejně. «

Pokrokové ušítelstvo proti svým předá
V »Pozoru« jest psáno na adresu

Ústředního spolku učitelstva moravského:
Prázdniny se chýlí ku konci a učitelstvo
marně čeká na svolání sjezdudelegátů,
na němž projednánoby bylo tolik palči

vé a Pozdníci? že by takový sjezd mnoho
stál? Ani bychom nevěřili, že jste pojed
nou se stali tak hospodárnými, jsme přec
kavalíry, máme lázeňské domy (k čemu,
pravda »Jubilejní jakési fondy« pro vdovy
a sirotky, ua něž leta jame s takou chu
tí skládalil!) — a to najednou není peněz
na »Věstník«e, není peněz na sjezd —
jednou za čtyři roky! Ostatně, pánové,
jeu zavolejte, my tam pojedeme bez diet,
jako jsme jezdili za dob Slaměníko
vých, blahé paměti. Svolejte sjezd do
Přerova, kamž máme všichnipěkně spo
jení a v jednom dnu se všecko ujedná.
Jen chtít! Ale vy, pánové, nějak netoužíte
po tom setkání se s učitelskou obcí? —
Divno — divno! Což, když k vám vyšle
me naše ubohé ženy a děti, ani ty vámi
nepohnou? Buďte ia to připraveni, když
naše volání je marným.

Uznosoní spisovatelů zo úno20. března
T. 1848 ve schůzi, jíž předsedal, František
Palacký, zní takto:

nOsvědčujeme se veřejně, že při plném
užívání svobody tisku chceme vždy šetřiti
pravidel následujících:

I. aby svornost mezi obyvatelstvem
českým i německým ve vlasti naší tyto
dny šťastně se objevivší, nebyla rušena,
nýbrž udržela se pevně a to ua zásadě ú
plné rovnosti, tak aby Němcové před Če
chy ani Čechové před Němci neměli před
nosti žádné; protož horlení a domaháuí
se strany české, aby této rovnosti ve všem
teprve skutečně účastní se stali, nebude
za rušení této svornosti považováno;

2. aby spojení koruny České s říší ra
kouskou svazkem konstituční monarchie
nebylo nikde a nikterak ani ve spor, aní
v pochybnost uvozováno,nýbrž všemožně
hájeno;

3. aby spisové bezbožní a rouhaví, če
Mící přímo proti cítům unábořenským a

roti dobrým mravům, neprznily nikdy
iteratury naší národní;

4. aby soukromý život a jeduání kte
réhokoliv obyvatele nebyly přetřásauy ve
řejně ve smyslu pohoršlivém a na cti u
rážlivém, leč by spolu propadaly soudům

zemským.
Mimo to našla-li by se tiskárna, jenž

by skutkem a vědomě dopouštěla se čeho
"proti kterémukoli z pravidel těchto, zgva
zujeme se dbáti o to, aby jí ode strany
naší žádného výdělku více se nedostávalo;
„cožnápodobně platiti má i o knihkupcích,
kteříž by vědomě a z úmyslu rozšiřovali
„spisy závadué pravidlům těm i obecnému

kar“ dobrému vůbec.« Píužné znopniřemí uprehliků. »Právo
lidu« píše o situaci uprchlých rodinu po
zlepšení podpor: »Sestává-li na příklad ta

každý z rodičů 4 K, a každé z dítek
po 2 K, tedy dohromady 16 Kdenně, čili

360 K měsíčně a 5830Kročně na podpoře uprchlické. Kdyby však člen rodiny
této byl na vojně, obdrží dle zákona ze
dne30. července 1Igr7každý z 5 členů

této rodiny mimoto ještě válečnýpříspěvek vyživovací, činící K 160 pro osobu,
tedy pro všech 6 osob K 960 denně, takže
bere tato rodina na podpoře uprchlické
K 16— a na válečném vyživovacím pří
spěvku 960, čili dohromady 2560 denně,
čili 768 K měsíčně a K 9344 ročně. Jsou
však také mezi vystěhovalci rodiny de
sítičlenné, mající jedenáctého člena ve vál
ce. Příjem takové rodiny vyhlíží takto:
Otec i matka po 4 K, tedy 8 K a děti
po 4 K, tedy 16 K, dohromady 24 K na
podpoře uprchlické a všech 10 členů ro
diny po K 1'70, čili úhrnem 16 Kdenně,
na vyživovacím příspěvku válečném; do
hromady bere taková desítičlenná rodina
40 K denně státní podpory, čili 1200 K
měsíčně a 14.000 K ročně.« — Pak ovšem
haličtí uprchlíci si mohou kupovati husy
i když uepracují; pak mohou přepláceti
upracované ženy na trzích.

ráj. Monarchisté byli pozavírá
ni, antisemitské a protivojenské listy za
kázány. Za ruskou demokracii a vojeu
skou radu ve Stockholmu, Paříži a Lou
dýně mluvili dva židovští poslanci: Gol

| denberg a Rosenov. Ve výboru dělnické
a vojenské rady nepochopitelným způso
bem zmizelo 30.000rublů. Kornilov zasta
vil ukrajinské snahy po neodvislosti krátce
a řízně: povolal prostě do zbraně veškery
členy ukrajinského a dělnického výboru.
Stejně řízně a opětovně republikánské
autority odmítají papežský mírový pod.
nět. Ve Finsku se orgauisuje ryze ruská
policie, která bude posílena6000 ruskými
vojíny. Kerenský zdráhá se svolati kousti
tuantu v době válečné; neboť se prý o
budoucnosti Ruska rozhodne až po válce.
Při procesu Suchomlinově přiznal se bý

"valý náčelník nejvyššího velitelství Ja
nuškevic, že naléhal 30. Července Ig14 U
cara na všeobecnou mobilisaci. Když pak
ear se znažil obmezit mobilisaci na vý
pravu proti Rakousku, když nařídil Su
chomlinovi, i Januškevicovi, aby byla mo
bilisace zrušena, Januškevic místo upo
slechnutí cara obelhal, prohlásiv, že mo
bilisace se obmezuje na Jihozápadní o
kresy. Maxim Gorkij v listě »Novaja Žizň«
výsledky revoluce registruje takto: »Za
stavení oposičních časopisů,obnovení trestu
smrti, pronásledování oposičních politiků,
podezřívání revolučních vůdců strau z po
litických důvodů, prohlašování stockholm
ské konference za poduik privátní za sou
časuého provolání války až do konce —
totiž bez konce, bezmezné vycházení vstříc
protirevolucionářům, čímž zároveň jejich
drzost obrovsky vzrůstá. O reformách ne
slyší se již nic.« — A krátce před tako
vými výsledky revoluční sopky ozývaly
se z řad demokratů jiných států jásavé
fanfáry. že Rusko se stává vzorem a vůd
cem lidstva na dráze skvělé demokrati
sace.

Literární novinka.

Nákladem s»Evy«v Olomouci vyšla
knížka náboženských básní

od Gab. Ronaje.

Cena-2 K 10h i s poštovným.
Nezapomeňte si objednati!

zaválečného ruchu.
Pověstio m vyvážení rakouských

plodin do Noneeka Sděluje se úředně:
Opět a opět objevuje se v růzhýth časo
pisech pověst o tom, že rakouského obilí

se používá. k zaopatřování Německa. K
tomu se připojuje kritika, že se plediny
této korunní země zasílají do sonsední
říše, při čemž se zvláště země česká od
štrkuje, a že výrobci proto musejí strá
dati. Všecky tyto pověsti jsou naprosto

nepravdivy. Ani zrako obilí z rakouskéžně, jež pochází z Čechnebo z uěkteré
jiné korunní země, uedopravovalo a ne
dopravuje se do Německa. Omyl ten po
vstati mohl jen tím způsobem, že pozoro
vány byly již po delší dobu větši dopravy
obilí při průvozu a že obilí ouo bylo po
kládáno za plodiny z Čech. Aby takovým
nesprávným výkladům jeduou pro vždy
bylo čeleno, prohlašuje úřad pro lidovou
výživu, že dopravované obilí to pochází
z rumunské kořisti. Tyto vlaky s obilím
jsou podílem německé říše podle určitého
klíče stanoveným, nakládají se v uher
ských překladištích a dopravují se po čes
kých tratích buď přes Cheb neb přes Pod
mokly.

Zvony, píšťaly z varhan a jiné kostelní
ty. V »Reichspostu« vysoký církev

ní hodnostář konstatuje: Ke konferenci o
rekvisici píšťal se dostavili zástupci mi
nisterstev, ústřední komise pro zachovaní
starých památek a así 6 varhanářů, kteří
ovšem po rekvisici budou vydělávati pe
níze; ale zástupce cirkve tam pozván ne
byl. Vídeňský arsenál má ještě plno zvo
nů z prvé rekvisice; některé památné
zvony místo vrácení do chrámů byly u
místěny v museích. Rovněž i mnoho ko
stelního nářadí drobného bylo po rekvisici
převzato od správ museí. Hodnostář upo
zorňuje, že jest posud ještě velmi innoho
cínu v rukou soukromých imajitelůa ve
likých boháčů; cín se nachází i v zuač
ném množství u obchodníků, kde dosud
rekvirován zcela nebyl. Sběruy kovů jsou
posud plny darů z prvních dobrovolných
sbírek. Z toho všeho při nejmenším vy
svítá, že »klerikálové« se netěší žádným
výsadám a že osud kostelního niajetku
nyní spočívá v rukou jiných než v kněž.
ských. =

Před mírovou noteu papožoveu poslala
na návrh Sixte.Ouentina republika frau
couszká na 4000 kněží z nemocnic do fron
ty. Jmenovaný poslanec navrhoval v »Po
pulaire du Centree 27. listopadu 1916,aby
republika otrávila učmecké zajatce anti
klerikalismem a malthusianismem. Prý tak
republika zdolá Německo uejlépe; Ně
mecko prosáklé nepřátelstvím proti církvi
a zdemoralisované k neplodnosti nebude
již prý Francouzů zuepokojovati. Socialista
ministr Viviani předložilsněmovně zákon
nou osnovu, kterou se mělo zaručiti nej
ráznější.potírání propagaudy iníru, šířené
rozdílením pacifických brožur. Republika

ortugalská hnala se do války v době,
kdy každou chvíli vznikaly hladové de
monstrace dělnictva. Válku vyhlásila re
publika čínská, liberská a jiné republiky.
Republikáni ruští v krvi utopili mírové
snahy těch, jichž sila nestačila k zdolání
strany válečné. Venizelos a španělští zed
náři hnalí lid do vod republikánských
hlavně v zájmu války. V Italii »Popolo
d' Italia« žádala, aby se zakročilo co uej
ostřeji proti italskému kněžstvu, které a
gituje proti válce, čímž prý »zrazuje« i
talský národ, vpadajíc mu v týl. (Váleční
fanatikové rakouští, kteří zradili bezohled
ně trojspolkovou smlouvu, měli by býti
na slovo »zrada« opatrnější) Republikán
ské vlády houževnatě odpíraly vydání pasů
pacifickým soc. demokratům do Stockhol
mu, ačkoli přece konference ještě nemusí
znamenati jeduotnou resolucí inírovou a
tím méně hotový mír. — Pak se divte,
že církev, která jest zbavena fysické moci,
mír přivoditi bez dobré vůle jiných ne

pažežery mety. Nota byla
Dne 1o. t u. přinesl

celé její znění »Frankfurter Ztge, dne11.
t m. byla v listech berlínských. V. Ra.
kousku však čtly se jey úryvky o někte
rých částech obsahu Ná dotazy žiirnalis.
tů se odpovídalo, že text dodá tisková
koresp. kancelář. Vydavatelstva listů se
tázala, je-li dovoleno otisknouti překlad
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německo-říšských listů. Žádost však za
mítnuta. Konéčuě v sobotu po půl noci
došlo dovolení, aby se otiskla dle berlín
ských listů; spolu však zakázáno připo
jití k notě úvahy. Pro české listy toto
povolení v sobotu bylo pozdní a tak v ne
děli vyšly bez papežské noty.

Seelalista ©mírové skel papo
žově. Socialistický radikál Fr. Mehring v
»Leipziger Ztg.c vzpomíná papeže Bene
dikta XIV. (1740—1758),který náležel sice
k nejmocnějším, ale zároveň k nejmírněj
ším a nejmoudřejším církevním knížatům.
Oslavovali ho veřejně svými projevy a
spisy pruský král Bedřich,Voltaire i Les
sing. Jméno tohoto ušlechtilého muže
přejal nynější papež, který tak zároveň
naznačil svůj program. Také skutečně Be
nedikt XV. dodržuje závazek, který pře
vzal zvolením jména »Benedikt.« Mehring
pokračuje: »Osvědčil se ve světové válce
jako snášelivý, mírný a moudrý vladař
církve, zejména také posledním provolá
ním k míru, které poslal hlavám států
Oficielní zástupce nejstarší a nejkonserva
tivnější moci křesťanského světa mluví
tu řečí, která učiní na cítícího člověka
hluboký dojem, ač uemluví o věcech cír
kevních.... Když papež se ozval proti
válce, je to dojista od něho počin nej
moudřejší; ale nikdy není pro něho roz
hodujícím, zda-li bude míti okamžitý vý
sledek. Dalo by se dokonce tvrdit, že ú
spěch Vatikánu bude tím větší, čím mé
ně jeho hlas mocnostmi bude slyšán. Podle
všeho však, co o dnešním papeži víme,
nutno soudit, že jeho návrh je tak pocti
vý, jak poctivě my mu přejeme, aby do
spěl k největšímu i nejrychlejšímu úspě
chu. Ovšem: měšťácký tisk mluví o závo
dění mezi černou a Červenou internacio
nálou. Leč lidé ti nemají o skutečných
poměrech žádného ponětí.« <

Národohospodář. hlídka.
Hávrh proti sištným zdražovatolům. »Kčl

nische Volkszeitung« sděluje, že do mi
nisterského kabinetu německého byl za
sláu následující praktický návrh: a) Který
prodavač požaduje vyšší ceny než maxi
mální anebo který prodává za přemrštěné
ceny pod Istivou záminkou cen maximál
ních, budiž potrestán vězením a pokutou
steronásobného obnosu buď nepoctivě ob
drženého nebo žádaného nad maximální
cenu. b) který občan kupující nabízí vyšší
cenu než maximální, nebudiž trestán; může
si také zboží dráže koupené ponechati.
Udá-li však příjemce vyššího obnosu, ob
drží 30 procent z pokuty připadající na
onoho zdražovatele. Tak by se dle slov
navrhovatelových pořídila lacino vzájemná
kontrola kupujících a prodávajících, ne
bylo by potřebí množství zvláštních kon
trolních úředníků a jiných nákladných
protilichvářských opatření.

Proti lchvářům v Angliibude zákonem
ustanoveno, aby se v každé obci a ve všech
okresích ustavily komise z lidí nemajet
ných k sestavení seznamu válečných zbo
hatlíků. Na základě seznamu co nejdů
kladněji úřady vyšetří, co zbohatlící vy
dělali ve válce. Z válečných zisků vyměří
se daň tak vysoká, že zisky ty se skoro
vesměs zkonfiskují ve prospěch státu. Dále
mají se zdaniti zvláště osoby vyreklamo
vané z válečného pole.o

Cirkevní věstník.
kměší. Jeho Veličenstvo

údělil rytířský kříž řádu Františka Josefa
bisk. notáři, vikáři a děkanu v Holohlavech
Janu Fr. Seidlovi, válečný kříž III. tř. za
obě. zásluhy Jos. Paloušovi, faráři ve St
Ždánicích. Dr. Jan Nep. Jindra, kons. rada
a profesor bohosloví, obdržel od deho

et pontifice«.

Kompetence o Rosieo a. L. Listu naše.mu došlo prohlášení: »Na Rosice jsem ni
kdy neresignoval. Za bratrské sympatie
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pech na Důlku.« — Právo lidu« praví,
že administrátor dp. Em. Ullrich těší se
oblibě rosického občanstva pro evoji dobro
činnost. Když si přišel jeho nástupce faru
prohlédnout, prý zástup občanů ho žádal,
aby odstoupil a nestěhoval se do Rosie.
Z toho jest viděti, jak zvláštní vědomosti
má o právupatronátním a ofrkevním list
i jeho lid, který velmi často radí, co má
olrkev dělati. V lokálcé se nazývá dp. ad
ministrátor bílou vranou. Víme sami dobře,
že dp. Ullrich pro svou vlídnou pova
hu, srdečnost a vynikající vědomosti ho
spodářské byl oblíber všude, kdekoli pů
sobil. Ale proto není »bílou vranoue, jak
dokládá soc.dem. list na snížení jiných
správců duchovaloh, kteří prožívají perné
chvíle s věřícím lidem zároveň, prokazujíce
skutky milosrdenství, pokud jim to pro
středky velice nuzné dovolují. Stran šá
dostí o faru rosiokou podotýkáme tolik:
i v iustitucích radikálních (také v 800.-de
mokratických) dbá se toho, aby starší úřed
níci a vůbec pracovníci měli vyšší platy
než mladší. Všude se zvyšují platy dle
služebních let. Starali se snad soc. demo
kraté někdy jskýmkoli způsobem. aby
vstupovali katoličtí kněží do vyšší platební
třídy pohodlně bez změny místa svého
působení? Vynáší malá fara knězí 70leté
mu více než když mu bylo 30 let? To jest
právě ten bolestín, že letitý kněz, nechce-li
na stará kolena tříti velikou nouzi, musí
ještě před vstupem do hubené pense za
měniti štaci chudou za výhodnější. A bylo
by nespravedlivo, kdyby mu v tom kladli
překážky občané (kteří často ani chrám
nenavštěvují) výhradně z té příčiny,že se jim
mladší kněz do té doby v míetě působící
líbí. Ze svého vlastního majetku nepřispějí
ani jednomu ani druhému. A nejméně se
odporučuje dávati resolutní výpověď star
šímu knězi, na kterém není úhony a 0 jehož
dobré vůli nelze pochybovati. Dp. admini
strátor byl vysvěcen r. 1904; kněz, který
šel si faru prohlédnout, jest duchovním již
od r. 1893. Tento rozdíl nutí k vážnému
rozmyslu všecky lidi dobré vůle: jsk hor
livé katolíky tak také občany, kteří mají
světový názor jiný.

ZnovusvěconíČestala sv. Jiří v Praze.
V den sv. Ludmily dne 16. září slavně vy
světí nejdp. metropolita pražský chrám sv.
Jiří na hradě pražském, založený r. 1142.
Jest to nejstarší pražský kostel. Katolické
spolky odeberou se na hrad v slavném
průvodu. Veliké slavnosti sůčastní 6e i
nejdpp. biskupové královéhradeckýa lito

měřický. 

©00000000000000000000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

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

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

Zprávymístní a zkraje.
Veřejná váloční v Hradci Krá

levé počne vařiti v pondělí dne 3. září|
1917 ve vlastních místnostech v Živnosten
ské jednotě. — Jídelní lístek na týden od
3. do 8. září: Pondělí: Kmínová polévka,
barvené kroupy s bramborem. Uterý: Ja
ternicová polévka, bramborové knedlíky se
zelím. Středa: Kroupová polévka, guláš.
a brambory. Čtvrtek: Hrachová polévka,
plíčky 6 bramborem. Pátek: Bramborová
polévka, dušená rýže s rajskou omáčkou.
Sobota: Nudlová polévka, hovězí maso
s knedlíkem a koprovou omáčkou. — Cena
obědu 60 hal. Prozatím obstarávati bude
Válečná kuchyně obědy vrstvám méně
zámožným. Obědy vydávají se však pouze
na předcházející přihlášku a na předplatné.
Předplatiti se jest nutno nejméně na 3 po
sobě jdoucí dny a sice buď na prvou neb
na druhou polovici týdne (t.j. buď na pon
dělí, úterý a středu, neb na čtvrtek, pátek
a sobotu). Lístky nepoužité propadnou 8
peníze se nevracejí. V neděli se prozatím
nevaří. Obědů lze požíti buď přímo v jí

"vydávají se od 111/, do 1.hodiny. Kdo
odebírati bude obědy z Válečné kuchyně,
nemá práva na tak zvy. nouzové mano,
avšak jen v tom muožství, které připadá
na odebrané obědy. Přihlášky a předplatné
na příští týden přijímá městeký popisní
úřad na Malém náměstí a sice vždy na
pondělí, úterý a středu nejdéle do 12. hod.
polední v sobotu a načtvrtek, pátek a
sobotu nejdéle do 12. hodiny polední ve
středu. V Hradci Králové, dne 28. srpna
1917. Správa veřejné válečné kuchyně
v Hrada Králové.

Zápis ma obchoční akademii v Hradci
Králové. Žáci ze IV. třídy střední školy
budou zapieování od 1. do 16. září, žáci
ze školy měšťanské konají zkoušku přijí
mací dne 17. září 1917. — Zápis na dívčí
dvojtřídní školu obohodní v Hradci Králové
jest ukončen.

Živnostenské banka filátíka v radci
Králové jmenována byla přijímacímmístem
pro ukládání akoií České společnosti pro
průmyel eukerní v Praze za účelem účasti
jich majitelů na valné hromadě, která ko
nati se bude dne 1Ď. září t r. v Praze.
Akcie (pláště i kuponové arehy) dlužno

"deponovati u pokladen bankovních nejdéle
do 10. září t. r. proti vydání příslušné
legitimace.

Kurs , Vyučování bude se díti
dle přání účastnic ve třesh skupinách, do
poledne, odpoledne a večer. Počátek v pon
dělí 3. září v 8 hodin ráno. Kurs j bez
platný, zápis v Královéhradecké tržnici
krajek pí. M. Klumparové nebo v kance
láři Obchodní, živnostenské a průmyslové
ústředny (v domě Dra. Tvrzského vedle
Rakousko-uherské banky, IL posch.). Kurs
tento jest Ustavem pro zvelebování živno
stí v Hradoi Králové již potřetí pořádán
během posledních dvou let a těšil se dosud

každé veliké účasti; doporučuje se tudíž
rzká přihláška. Vyučovati bude opět sl.

M. Grulichova, učitelka městské průmyslo
vé školy dívčí v Praze L

Emil vyučující v Hrad
ci Králové hudbě a zpěvu, jest žákem profe
sora Suchého. Jest znám v hudebním světě
jako samostatný virtuos i jako člen a za
Jadatel »Moravského tria«. Byl pedagogem

na Českoslovanské akademii hudby, na
ústavu Žerotína v Olomouci, pak feditelem.

i sbormistrem hudební Bol Přerubuv Přerově. Konečně se stal koncertním
mistrem a kapelníkem Národního divadla
v Broě. Povoláním k vojsku byl vytržen
ze svého osvědčeného působení v Brně,
tak že nyní přenesl svou vynikající umě
leokou a pedegogickou činnost do našeho
města, což zdejšímu občanstvu bude ovšem
sloužiti k prospěchu. Přesvědčili jeme se
sami o zdalné umělecké kvalitě mistra
Polmana.

Divadle. V sobotu 1. a v neděli 2. září
1917 o 8. hodině večer sehraje Jednota
divadelních ochotníků »Kliepera« v Hradci
Králové drama »Vojnarka« od Aloise Ji
ráska. Představení koná se na oslavu 66.
narozenin autorových. Čistý výnos věno
ván bude Okresní komisi pro péči o mlá
dež. Předprodej u p. Růžičky, papírníka.

Ma národní dům v Trutnově zaslal naší
administraci Spořitelní a záložní spolek
pro Pravonín a okolí příspěvek 10 K,eož.
s díkem kvitujeme.

de Smrževa. V neděli XIV. po
Sv. Duchu dne 2. září t. r. bude se ko
nati procesí z Hradce Králové do Smržova.
Účastníci shromáždí se před */,6 hod.
ranní na nádraží v Hradci Králové, odkud
se pojede vlakem do Smiřic. Ve Smržově
bude v 8 hod. kázání a po něm mše sv.
Po vykonaných pobožnostech nastoupí se
zpáteční desta pěšky. Učastněte se hojně!
Aprovisaci s sebou!

vedle se. Na sobotní trh přihrnuli
se kupci z Vídně e krosnami a tlumoky:;.
kupovali čile houby, zeleninu a pod. za
vysoké ceny před8. hodinou. Pan policejní
komisař však rázně zakročil a poučil ho
sty. že se muef vyčkat, až si na oupí lidé
domácí. Plné nůše se musely vyprázdniti

delně Válečné kuchyně (sál Živnostenské
jednoty), neb si je odnášeti domů. Obědy

a jejich obsah nuceně byl vrácen. Věru
to by tak soházelo, aby při nesnadsých



«

domácímu hdu od úst irhati potraviny
výděleční poutníci až z tukové dálky!

Za ©prodává. V uplynulém týdauv jednom krámě bylo vyloženo několik
citronů — kus za 1 K 40h. Brambory
kilo za 30 h. 10 rozpraskaných mrkví za
80 h, 6 menších hladkých za 1 K 20 h.
Jinde prostřední mrkev za 12 h. Malý ce
ler 12 h, kapusta 30—50h. Nepatrná cibu
Jička za 4 h, velká 20—40 hb.Velký oku
rek 30 h, ale jinde 36 h. Kilo bhrušek 1K
30 h. Malá petržel 10—12 hb, hlavička
česneku 16—30 h, rajské jablíčko 40 h,
zelná hlávka dle velikosti 60 h — LK —
1 K 40 h. Sbíráme tyto skutečné tržní
ceny proto, aby se vědělo i jinde, že Hra
decko netone v blahobytu. Jsou to za ny
nější doby významné dokumenty hospo
dářské situaoe.

„ Na Slezském -Předměstí
jedna židovská uprchlice nabizela hospo
dáři za metrický cent žita 200 K. Ale rol
ník odmítl.

Som symů ma vojmě má pao Josef
Krám, výměnkář z Piletio, od začátku
války. Z nioh je dosud pět ve frontě: Jan

a Alois na ruské, Frautišek 3 Adolf narumunské; Jaroslav byl na italské frontě,
nyni je v nemocvici v Hradci Králové.
Josef a Rudolf elouží v Uhrách. Otec je-;
jich je stár 77 roku a těší se úplnému
zdraví. V brzku snad se šťastně shledá se
všemi.

.

Různézprávy.
Národní výbor českým matkám věnuje

tato významná slova: Matky české! Mužové
Vaši, opouštějíce domov, svěřili Vám po
klad nejdražší — budoucnost a naději ná
roda — svěřili Vám dítky své, abyste
z nich vychovaly dobré, statné u sebe
vědomé Čechy, kteří se budou honositi
jménem svých otců, kdyby se z boje vío
novrátili — věřili Vám, že z dílek svých
a jejich vyohováte občany řádné a šťastné,
kteří Vám budou do let staroby žehnati,
že jste jim umožnili vzdělávati se jazykem
českým. Neboť která škola jest Vašemu
dítěti srozutnitelnější uad českou? Které
pravidlo eprávnější nad zásadu: sČeské
dítě patří do české školy:? Dítě, které se
vyučuje jinou řečí nežli svou mateřskou,
jest ve škole mučedníkem a v životě zů
stane nedoukem ... Těžce bysta se tedy
prohřešily proti svým dítkám a jejich bu-
doucnosti, kdybyste neuposleobly tohoto pří
kazu zdravého rozumu. Poslanoové česko- |
slovanětí všech stran a směrů, jak je dělba ;
práce třídí, pojali mezi své společné úkoly
ochranu práv českých rodin, jejich dítek a
škol. A dnes, před začátkem škulviho roku,
nabízejí a zuručují Vám opětně svou po
moc, bude-li jí třeba. Zejinéna lém rodičům
čeakým, již v místech národnostně smíšr
ných žijíce, nedočkali se dosud české školy
slibujeme slavud: že, hájíce oelistvosti a
nedílnosti zemí Koruny Svatováciavské a
za rovné právo a achranu mmeišin bojují
ce,přičiníme se především, aby 80 jim a

jejich dětem dostalo potřebných českýchol. :
Socialistická straza židovská. »Právo

lidu« oznamuje, že stanovisko této strany
ke Stockholmu objasní se na veřejné sehů.
zi dne 9. září v hotelu »Central.« Sděluje
se také, že se 80c. dem. doputací pojede
do Stockholmu dr. Meissner jako zástupoe
Židovské části [ulernacionály. — A což ka
tolioká část? Ta vůbec existovati nesmí;
skutočná konfeení volnost katolíkova jest
v Internacionále vyloučena. Skupinu. ži
dovskou (která má u nás asi veliký počet
dělníků!?) musí vyslechnouti Stockholm
zvláště.

Exižka náboženských bázní Gab. Bo
Báje jest časová a representuje velice zda
řilou Jiterární novinku. Upozorňujeme na
dnešní insert, —

Na v Praze ML do Útulnya
chorobihoe slepých dívek šlechetní dobro
dinci trochu peří, potravin a pod. pošlete!

.-.
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podniknutými proti těmto podnikům, které ;
prý jsou jedinou záštitou obyvatelstva proti
vyssuvačství, Abraham odsoudil návrh ka

cího, aby byly centrály zrušeny. -- Nechť
posoudí obranu Abrahamovu každý konsu
ment dle vlastní zkušenosti.

Všelicos. Uherská vláda zakázala v uher
ských novinářských prodejnách prodávati
české časopisy. — V zahradě starosty obce
Světic jest obrovská hrušeň obsypána to
lika plody, že znalci odhadují nynější cenu
té úrody na tisíc korun. —- Ve Vídni ze
mřel u věku 88 let Fr. Kravani, který byl
posledním « důstojníků, provázevších cí
saře Maxmiliána du Mexika. — Německý
učitel Neumann z Ústí n. L. na učitelské
schůzi v Teplicích vyslovil požadavek, aby
se učilo češtině na větším počtu měšťan
ských škol než dosud. — Uherský ministr
obchodu zrušil zákaz dopravy s0c.-dem.
donníku »Arbeiterzeitungu« do Uher. —
Uhlobaroni zdražili metrický cent uhlí
040 h. Horník nakope deaně asi 120 centů,
na nichž jest tedy adražení o 48 K. Ale
20procentním přídavkem zvýšena denní
mzda horníkova jen o 4 K. — »Neue Freie

leje. — V Německu jest 2207 válečných
kuchyní. — Zástupce vládního komisaře

Ra

kouští evangelíci oslaví výroční den refor
mace. Kromě církevních slavností bude
uspořádána schůze ovangeliků, k níž bude

na den 93. září zasedací síň poslanecké
sněmovny. — Švýcarský tisk ohlašuje
objev nového epochálního prostředku (?)
lidské výživy; prý již tovární výroba ve
prospěch středostálů zahájena. Potřebovali
bychom ovšem zvláště v Čechách. — V Lip
sku prodávají se již celé papirové obleky
po 20 markách. — Francouzský socialista
na londýnské konferenci prohlásil, že de
putace francouzská okamžitě ze zasedací
síné stoekbolmské odejde, jestliže větáina
účastníku konference odmitne projednávati
zodpovědnost za válku. »Ternpš« na zá
kladě projevů Briandových pokládá stock
holmskou konferenci za odbytou. "Také

stockholmské akoe jest pohřbenu. Zitím
x tušování nezdaru se sděitje, že se kou

Obálky úřední,obchodní.

ferener znovu odročí.

|

|

Péra, inkoust, tužky k
|

|

M

Objednejte,
nemáte-li v dostatečné zásobě: P

Papir
papíry dopisní (10 papírů s 10
ohálkami od 50 h výšel.

kancelář., obehodní, růsné

|

obyčejné, barevné a inkoustové.
Vše na skladě má a objednávky obra

i tem vyřídí

| „Oružstovní knihkupectví
| a nakladatel., sklad tisko
| plsů pro duchovní úřady„v Hradel Králové,
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BESÍDKA.
Zájezd do Náchoda.

Ke dni 8. a 9. září píše De Carmine.

Bylo to asi při třetím představení
Fidlovačky. K nám, do zastrčeného kouta

v orchestru dostala se +nezaručená« zprá
že pojedeme hrát s celým souborem
Náchoda. — Náchod —! Tím slovem

vynořila se mi tehdy živě celá řada před
stav toho zajímavého pohraničního města
s hrdě se pnoucím zámkem a nádherným
okolím, tak bohatým na historické vzpo:
mínky i přírodní krásy. Jen stačilo si
vzpomenouti na rozkošuou kotlinu Pekla
a odtud rozbíhající se údolní partie, hned
dumavě zasněné proti proudu Olešenky
k Frimburku, neb romauticky vyšperko
vaué podél Metuje k Novému Městu...
Byl jsem zvědav, co je ua tom pravdy.
Dirigent nevěděl nic určitého. Po před.
stavení ujistil nás režisér, že se vážně vy
jednává.

A od ouoho dne slovo Náchod nás
všechny, od dětí počínaje až k vážným
pánům ve sboru, od dívčího primu až k
nespokojeným violám a broukavému trom
bonu, přímo elektrisovalo. Těšili jsme se
jako malé děti, všichhi, celá Fidlovačka.
Představení v Náchodě stanoveno na I2.
srpna a na druhý den projektován velký
výlet přes Peklo do Nového Města n. M.,
malá to odměna našim obětavým damám
za veškerou píli a snahu. Ty chystaly si
také horlivě kroje na cestu a už viděli
jsme v duchu vpád nádherných našich
krojů, hýřících oslnivými barvami v jasu
letního slunka tam přes Kramolnou dlou
hýrm, stiuným stromořadím Petra, vévody
Kuronského, vuikati vítězně do města.

Přiblížil se poslední týden před od
jezdem. Horcčné připravy na všech stra
nách a hlavně v garderobě, která pod ve
dením zapracovaných odborníků bratří
H. chystána a skládána do košů, a všu
de, kde sešli se dva, neb snad více zFid
lovačky, řeč jen o Náchodě. Z toho vzni
kalo už společenské uapětí. Dvě vážné a
kouservativní lože v Granudu chtěly se
definitivně vystěhovat. — »Samá Fidlo
vačka a samý Náchod —. Nejvyšší čas.
že už bude konccv, odlevovali si.

A byl. — Jenom, že jinačí, než jsme
se nadáli. Ve čtvrtek před onou nedočka
vě očekávanou uedělí zlákaly mne zvuky
hudby, tak vábně se nesoucí teplým let
ním večerem, do stinné zahrady Adalber
tina na koncert: Těšil jsem se, že mi tak
rychleji uplyne čas. Chtěl jsem jeti už v
sobotu a v mysli viděl jsem se už na
známých místech, jež vyvolávala opěta
opět tolik krásných vzpotnínek. —-Ú ne
dalekého stolu, opírajícího se o hudební
estradu, zasedl náš dirigent. Dosedl nějak
těžce a zraky jeho bloudily jako v neur
čitu. Poněvadž to u něho není nic zvlášt
ního, nechtěl jsem ho zprvu vyrušovati
ze zadumání. Avšax nedalo mi to. Musil
jsem se zeptat ještě na něco —, zkrátka
mluvit o Náchodě.

vlak Fidlovačka v Náchodě neuí!
Vite to už? S těmi slovy mě uvítal.
Myslil jsem, že žertuje.

»+Telegramz Náchoda. -- Fidlovačka
hejtmanstvím zakázána —*, tyto lakonic
ké věty draly se těžce z jeho úst, — +a
já se tolik těšil — !«, dodal — a vice už
jsem z něho nedostal. —

O své náladě mluvit nebudu; vímjeu,
že nějak jsem se dostal ke stolu, kde se
dělo více členů z Fidlevačky a že jsme
byli jako zařezaní. A za námi znély tkli
vé zvuky prologu z »Komediantů«, jichž
nikdo z nás ani neposlouchal. Režisér
marně nás těšil, že, Co není, může být —,
že představení je jen odloženo —.

A druhý den, jakoby nebe cítilo s ná.
mi, zatáhlo se šedivými mraky a pršelo
celý pátek a celou sobotu. — —

Zájezd do Náchoda má býti uskuteč.
něn znovu 8. a 9. září. Z původně zamýš
levých dvou představení vzuikly tři, Si
tuace, jež bránila tehdejšímu provedení,
se vyjasnila a obyvatelstvo Náchoda i da
lekého okolí těší se na nás snad ještě ví
ce než tehdy. My se těšíme také —, ale
není to už takové.

Snad je to pocit subjektivní, ale leží
to v celkové náladě. Není to bouřlivá ra
dost prudkého léta, nýbrž hřejivá, o zku
šenosti bohatší nálada krásného podzimu.



da bopodnní
přelesi nastoupitinejradějina venkovskou leruBolotá vdova po zemřelém poddůstajníkovi, absol
vemtka kuchařského kursu a vyučená švadlena.
Podobné míslo zastávala jiš mavelkestatku k úplné

spokojenosti. Adresu sdělí administrace t.

ÚInvalidé
jsakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského

ursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimáK. V. Skuherský, HradecKrálo

PARAMENTA,kostelní. náčiní
atd.

dodává nejlevněji

UOSEF VENŮ,
odhorný závod

©Jabloné mad Orii

v

M
ha.

RO

V Praze prodej ufirmy Marie Fejfarová
Karlovaal. I., č. 12. ' :k

energický, naprosio spolehlivý, pensionovaný četníkaneb sluha, budeihned přijat za výhodných pod
minek u akc. spol. ,„TeePaj'“ v HradciKrálové.

Osobní představení žádoucí.

87
"Birarhehta“

JgnáceV, Neškudlásyn
j (protokolovaná firma) ;

E v Jablonném nad Orlicí (v Čs: bách)
i (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachlicích)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu|
| svůj osvědčený a často vyznamenaný

| | výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolk.praporůakovovéhonáčiní
| Cenníky, vzorky i roucha hotová na jj

A ukázku se na požádání franko zašlou.vĎ

TENEBNEEHNS

Prof. Emil Polman,
státně zkouš.ze zpěvu a hudby,

má několik hodin vyučovacích
k zadání.

Vyu'oje houslím (meth.Ševčíkova),zpěvu
soloví mu a klavíru.

Jsa žákem prof. Suchého, u něhož studoval
spec. školu Ševčíkovua maje za sebou

dlouholetou činnost pedagogickou na přednich ústavech, může žacívu svému nejlepší
výsledek zaručiti.

Přijímátéž nastudování operního
neb solového repertoáru.

Výběr prvotřídních skladeb prohousle k dis

posici. — Zpěv dle moth. zikesovy, jehožoperní školu absolvoval
Ct.nab. na pret. E. Polmana, Hradec
Králové 5, Havlíčkova ulice č. 308.

Doporučuje se

+ lnu TOolanřate

TELO od SLTÁNÍ
UM

p | V O z Klášterskéhohrab. pivovaru.

d Dobrávína.vína.
Domácí kuchyně. 8

Ř Dobrá vím. Domácíkuohyně
Veledůstojnému duchovenstvu

a slavným patronátním úřadům
dovoluje st doporučiti

veškeré kostelní nádoby »
náčiní a to: monsirance,

kalich , cibáře, nádobky,
psténky, iAkály, svíony,py, kaditelnice,kropenky
atd.své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty opra
vaje v původní inteoci 3
v ohni slatí a stříbři nabo
proti doplatku za nové vy

Hoto 6předunětyjo bv měty neb výkres

sasflá na ukásku frankobez
závaznosti koupě.

Ve se posílá posvěcené.
Práce ruční.

Sklad veškor dne: (T a stříbrnýchklenotů, jako:řetězů, mad ů, prstýnků, náramků atd.
Notářské Drateny, tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
a ciseleur

Praha L-979,ul. Karetiny Světlé, č. 12 u.
Přísežný znaleo c. k. zemského trestního soudu.

DÍKŮVZDÁNÍ.

Příbuzenstvo.



Číslo 36.

Výslednice revolučního
převratu.

Kdo chce hrbatého n-rovnaťl najed
non, učiní ho buď ještě větším mrzákem
anebo ho připraví o život — zvláště po
voláli k operaci obyčejného felčara místo
zkušeného lékaře. Revoluční vláda ruská,
snažíc se potrestati kořistníky carské, 0
chotně vzala do svých služeb kořistníky
jiné, kteří žárlili na štěstí těch předešlých
a dychtili po tučných hodech vlastních
nedočkavě. A tak majetek i život lidí po
ctivých dán ua pospas na1nm0ze zvětři
Jým individuíru, která netoliko začala Ia
bovat a bezohledně prouásledovat, ale ze
státní vědy si neosvojila aut základní a
becedy. Nad politickým a sociálním roz
myslem, pad citem pro spravedlnost na
byla převahy úžasná demoralisace, která
trhá a shrabuje pro vlastní zisk anebo
pro ukojení slavomamu a justamentu vše
cko, co se kde dá; jaké se tím zasazují
rány celému tělesu národnímu, to jest zdi
vočelým vášpím lhostejno.

Ke konferenci moskevské | přičinily
»Nár. Listy« dne 31. srpna tyto poznám
ky: »Program moskevské státní konfe
rence .. . vyvrcholuje vesměs ve zůžení

- revolučního programu, které je přiroze
ným a zdravým důsledkem evolučních
ukvapeností a maximálních požadavků
politických, sociálních a hcspodářských.«
Konference radí se již jen o totm, »jak
zabezpečiti ruský stát uvnitř před dalším
rozpadáváním se v politické atomy .. 
konec konců jedná se v širokých liniích
o záchranu Ruska jako vclmocenského
státu a vojenské jeho moci.« Učastníci
sice se v náhledech různí, ale jsou za jed
no v názoru, že první podmínkou ke
zdárnému rozřešení nynější ruské krise
jest ozdravení ruské armády.c To však
»není myslitelno bez siluč ruky. po

lati nejen vláda, nýbrž také a především
všechny strany revoluce.. Z řeči Keren:
ského přímo vyplývá požadavek po dik
tatuře jménem národa. Revoluce stranu
převratu zničila autoritu carovu sa nyní
jest jí usilovati o dosazení autority s no
vou firmou sice, leč přece.« Má se pro
vésti hluboký řez lékařský. V konferenci
sse nejedná o socialistických doktrinách
na oblažení lidstva, nýbrž o tom, jak za
chrániti ruskou vlast -- viastní slova Ke
renského -- před vnitřním rozkladem a
zevnějším nepřítelem, a již jen pouhým

4
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l

V Hradci Král., 7. září 1917.

důsledkem volání po záchraně vlasti ru

kých snah uvnitř Ruska a odsunuti ře

hospodářských až po válce ... Meziná
rodní myšlenky ne sice hladce, ale přece
byly zatlačeny do pozadí, a do popředí
myšlenek a sil revoluce ruské stále ví
tězněji proniká myšlenka a síla národno
sti... Pochopí-likonfererce v nynějším
okamžiku celé tragické naučení války a
revoluce, musí si řící a nejen říci, nýbrž
také učiniti skutkem slova: že v Rusku
není Čas na další převraty.c

Věru truchlivé vysvědčení podává i
český liberální list rozběhům ruských fa
natiků, Co tito měli činiti hned po vítěz
ství revoluce, začínají chápati jako malé
děti teprve nyní. Aby vůdcové získali
spodní proudy a lidi obmezené, ponechá
vali jim suy nejdivočejší a dopouštělii
realisaci věcí, které byly vlastně vzduš
nými zámky. Jakoby je historie jiných
států mnohonásobně nepoučovala, že po
divém řádění k reakci dojíti musí a že
ústup z větrných výšin bude státi daleko
více krve než rázné a včasné poučení.
Sklon k bezuzdným svobodářům připra

ru občanů inteligeutnějších, zámožnějších
á velice vlivných, kťéří si nechtěli vlast
ní rukou kopati hrob. Revoluce znovu
budovala státní útvar od střechy místo
cd základů; chytala prchavé bubliny, aniž
se starala, jak chatrná půda podchycuje
její kroky. Nyní místo velkolepých snů
zní bolestný výkřik všech zkušených:
>Musíme se starati, abychom se všemi
líbivými cetkami všichni neutonuli v bah
ně. Napřed nutno opravit a upevnit spo
lečué přístřeší, aby strohá zima neziubila
všecky. Napřed chléb a pak teprve exo
tické pochoutky!

Veliké a hazardní výstřelky revoluce
dosvědčují, že k převratu nevedla vřelá
láska k vlosti, ale západoevrovské fantas
tické theorie, zbrkle hltané a špatně pro
myšlené úvahy knih cizích, které nebraly
zřetele k zvláštním poměrům Ruska a k
typickému útvaru ruské duše. Vždyť celé
veliké masv výstředníků páchaly na ji
ných ruských davech bezcitné násilnosti
v době, kdy situace vnitřní i vzhledem
k zahraničí byla nejvýš kritická. Za ma
licherné justamenty a jejich vrtošivé luš
tění teklo mnoho krve v čase, kdy hro
zivé události hřímavým hlasem volaly k

|
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tějších. Kde tu byly zvláště u bolševiků
aspoň stopy vlasteneckého citu a studu?
Nyní tedy se ukazuje, z: spása Ruska
spočívá na idei staré, tolix dočasně zne
vážené — na staroruském vlastenectví.
Kdo sém sobě není věrný, Jak prospěje
jiným? Kdo ze sousedů bude důvéřovati
síle a spolehlivosti těch lidí, kteří si ne
dovedou obhájiti hrstku vlastní a docela
zrazují své apolubratry cizincům? Nikoli
nové theorie, ale staré ctnosti jsou s fo za
chrániti aspoň to, co se dá.

Z ruského chaosu pronikají tyto nové
zprávy. elkoknížata MichalAlexandrovič
a Pavel Alexaudrovič byli zatčem. pro
podezření z účasti na protirevolučuím
spiknutí. V Petrohradě propukla tak ve
liká potravinová krise, že chleba zůstalo
po ruce jca pro tři dni. Protože ua pod
vodné kořistníky, kteří pašují potraviny
za veliké úplatky jen lidem některým,
jsou stanoveny přísné tresty, dralota se
zmáhá proto, že — úplatkáři vzhledem k
nebezpečenství žádají obnosy obrovské.
Zásobování jihozápadní ruské fronty silně
vázue, takže armádě hrozí naprostý ne
dostatek chleba. ©

V Kazani způsobili obrovský výbuch
anarchisté. Počet obětí udává se na 4000
osob; škoda způsobená zničením japon
ského dělostřeleckého skladiště činí na
160 milionů rublů. Velký železniční most
přes Volhu byl zničen. Dosavadní výsady
rady dělníků a vojáků byly zrušeny. Mno
ží se důkazy, že Lenin pracoval potají na
zničení Ruska ve prospěch států jiných.
Na rumunské frontě několik oddílů voj
ska opustilo svévolně svá postavení. Dik
tátor vzbonřeného Kronštatu Lamanov
pomýšli bombardovati Petrohrad. Proku
rátor Sv. synodu zakázal kongres ukra
jinského duchoveustva, který seměl sejíti
v Kyjevě. V sobotu a v neděli došlo v
Moskvě k velikým výtržnostem, 120.000
dělníků začalo stávkovati. Jízda a pancé
řové automobily odělaly pořádek«. Došio
prý nad Moskvou k vyhlášce obležení.
Ruským zástupcům a konferenci stock
holmské přikázáno súčastnit se jen jako
divákum.

Průběh války.
Ma italském bojišti boj: na sočské fron

tě nenstávají. Hlavní zájem mají Italové
o horu sv. Gabriela, kde všai: rakouské

DEP. ADRESSA: ALBIBANKA

“ ..
+

M X



050000250
A SO SO VPON S PD SS

Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové

WW-Žírové účty. "UE
Zabývá se eskontem směnek, inkassem směnek a čeků na
všechna místa v tu i cizozemsku; obstarává úhrady a vý
platy, jakož i všechny ostatní bankovní transakce

PEB“ za podmínek co nejvýhodnějších.

Filiálky « Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek,Jihlava,* Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Krakov, Liberec,
Lvov, Mělník, Olomouc, Moravská Ostrava, Pardubice, Písek,
Plzeň, Prostějov, Tábor, Terst a Vídeň.
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ofensiva překročila už svého vrcholu. Z
nového svého postavení (po ústupu na
šířku 16—18 km a hloubku 10 km) ovlá
dají naši obránci baňšickou plauiuu. Ital
ské vzduchové loďstvo proniká stále hou
ževnatě proti Terstu. — Uřední zpráva
ze dne 5. září oznamuje, že Ig. den jede
nácté bitvy na Soči byl naplněn těžkými,
krvavými boji. Hora sv. Gabriela padla
několikrát do rukou nepřítele, ale hned
zase mu vyrvána. Utokem našich u Sela
a Medje Vsi rozpoutaly se ua celé kras
ské horské planině prudké boje, za nichž
padlo přes 4000 Italů do rukou našich.
Celkem od počátku této bitvy zajato na
15.000 Italů. Na Terst a Pulji nové vrhání
italských pum.

Ruské Na severním křídle vý
chodní frouty zahájili spojenci nenadálou
ofensivu. Obchvácena od jihovýchodu padla
spojencům do rukou Riga, po Petrohradu
a Oděse nejznamenitější ruský přístav ob
chodní při moři Baltickém a zálivu Riž
ském. — V Multansku u Fokšan a Ocny
marně Rnsové a Rumuni útočili. — Po
pádu Rigy padlo i při ústí Dviny město
Ústí Dvinsk, severovýchodně od řeky do
saženo břehu Baltického moře a překro
čena řeka Aa. — Dne 4. září prodléval
císař Karel na rumunské frontě u vojska
generála arcivévody Josefa.

© míru. Odpověď Wilsonova na pa
pežskou mírovou notu jest zamítavou.
Přes to se tvrdí, že papež zašle vládám
druhou mírovou notu. — Mírová konfe
rence štokholmská zase na neurčito od
ložena, poněvadž dohodová konference v
Londýně nepomýšlí na rozřešení otázky
průvodních listů.

Baská revoluce. Po moskevské konfe
renci v popředí všech snah jsou minister.
předseda Kereuský a geueralisimus Kor
nilov, kteří dle všech známek zápasí spo
lu o prvenství ve vládě. — Tvrdí se, že
ve Finsku panuje anarchie, v Kazani a
v Turkestanu hrůzovláda. — Ruská vlá
da oznámila prý také všem členům býv.
carské rodiny Romanovců, aby se připra
vili, že ústavodárné shromáždění vyobcu
je všechny Romanovce z vlasti. —

Politický přehled.
ová vláda v Bakousku. Dle císařova

vlastnoručního listu minister. předsedovi
dru Seidlerovi jmenováni jsou dosavadní
správcové iministerstva skutečnými mi
nistry: ministrem kultu a vyučování dr.
L. Cwiklinský, ministrem železnic svob.
pán Baulans, ministrem | spravedlnosti
ryt. Schauer, ministrem veřejných prací
ryt Homann z Herimbergu, ministrem
financí svob. pán Wimmer, ministrem ze
měbrany pol podmaršálek Karel Czapp
z Birkenstettenu — vedle těchto univer
sitní prof. svob. p. Wieser ustanoven mi
nistrem obchodu, velkostatkář hr. Sylva
"Taroucaministrem orby. Dosavadní správ
ce ministerstva obchodu dr. Mataja spro
štěn svého úřadu a jmenován s drem Iv.
Žolgerem, drem J. šl. Twardowským a dr.

taja a Horbaczewský budou říditi předběžně práce pro utvoření ministerstva soci
ální péčea lidového zdraví. Ryt. Žolger
na žádost ministerské rady bude se zabý
vati jednotnou přípravou s válkou souvi
sících správních záležitostí a dotýkajících
se působnosti několika ministerstev, aby
tak usnadňoval jejich souhlasné vyřízení
nebo připravení pro usnášení se minis
terské rady. Ryt. Ertl sproštěn správy mi
nisterstva orby. Poprvé v Rakousku po
voláni do ministerstva zástupcové Rusínů
(dr. Horbačevský, dosavadní universitní
profesor na české universitě v Praze a
Slovinců (dr. ryt. Žolger. Hr. Sylva-Ta
rouca jest český velkostatkář, ale Němec.

eský národ není tentokráte v radě ko
runy zastoupeu vůbec. — Vláda dopro
vází své jmenování prohlášením, že vše
obecný kurs nedozná změny. Nová vláda
snaží se prý především o posílení a oži
vení vnitřního hospodářství, o zlepšení a
zajištěnízásobování; že půjde1 vstříc ná.
rodnostuí samosprávě odpovídajícírovno
právnosti národů. Na dělení a trhání ko
runních zemí vláda prýnepomýšlí. Úpra
va otázekpolitických jest teprve na dru
hém místě.

Porada Svazu českých měst o otázse
záseborací konala se 24. srpna v Praze
za hojné účasti zástupců měst. V obsáhlé
resoluci žádá se především odstranění do
savadního centralismu, jenž se ve službě
zásobovací naprosto neosvědčil — a pře
nesení těžiště všeho vedení do zemí. Hos
podářství všeho zásobování (předem vá
lečuého obilního ústavu a všelikých ústře
den) má se podrobiti důkladné kontrole.
Z království Českého nemá býti z letošní
úrody nic vyváženo, naopak dováženo.
Uspokojivou otázku uhelné krise činí
resoluce závislou na podmínce nejproni
kavější kontroly majitelů dolů veřejnými
orgány. Český svaz jest vybídnut, aby co
uejdůrazněji zakročil na říšské radě, a rov
něž aby se zasadil o to, aby sněm krá
lovství Českého co nejdříve byl svolán a
odevzdánamu moc zákonodárnái vrchní
dohled nad prováděním ve všech časových
otázkách zásobovacích a hospodářsko-po
litických vůbec.

Prášek na schůzi lidu
v Lysé n. Labem poukázal zpočátku na
to, aby český národ domohl se konečně
samostatného a neodvislého státu, v němž
by napříště nebyl již činitelem ovláda
ným, nýbrž skutečně vládnoucím. Proti
jednotlivcům, kteří by se odvážili národ
náš v tomto boji oslabovati, nutno co
nejrázněji zakročiti. Posl. Prášek se také
zmínil, že Čechové by se ohradili proti
každému člověku, který by šel do tako
vého kabiuetu, jako je Seidlerův. Proti
úmyslu vyvážeti potraviny z království
Českého, dokud není' výživa lidu zabez
pečeua, jest odhodlání postaviti se všemi
prostředky.

u němec. nacienálům v Ra
kousku dává berlínský soc. demokratický
»Vorwárts«. Týžpíše, že německé občan
ské strany v Rakousku vůbec zcela fa
lešně pochopily svůj úkol a veškerému
Němectvu více uškodily než prospěly. Přes

to, že je Rakousko s Německem spojeno,
zůstává státem převážně slovanským a
proto je pro Němce v Rakousku ve jmé
nu společného interesu celého Německa
nutnou povinností, aby se dorozuměli s
Čechy a vykázali jim platné místo ve
vládě.

Beztržka v Kole polském. Dnc 2. září
konala se v Krakově valná schůze říš.
ských a zemských poslanců politických,
aby obnovena byla jednota v zastupitel
stvu Poláků. Ale místo k sjednocení došlo
k naprosté rozluce mezi oběma skupina
mi: stranou lidovou a konservativci.

Volné listy.
© moderním vědeckémnázoru světovém

dr. Zítko v »Nár. Listech« neřekl vlastně
nic, ale při uemohoucnosti své byl dosti
smělý tím, že biblickou zprávu o původu
světa nazval pohádkou. Představujeme si
tedy dra Zítko jako kupce stojícího před
prázdným krámem, hanějícího zboží svě.
ho souseda a pozývajícího chodce, aby
vstoupili kupovat, čeho v obchodě nemá.
Onou pohádkou p. pisatel — rozumí se
— zašermoval jménem vědeckého názo
ru, jemuž ještě v dnešním článku podí
váme se na zuby. Protože náš filosof ve
světovém názoru vědeckém zamítá všech
uo nadpřirozené, jest na místě otázka,
čemu o původu světa učí víra a čemu
věda. .

Křesťanská víra a spiritualistický ra
cionalism učí, že svět byl stvořen, a aby
chom o věci nemusili již mluviti, uvádí
me hned tady, že soudobý positivism ne
pronesl proti sstvořeult«e ani jedné ná
mitky, která by měla váhu a která by
nebyla důkladně vyvrácena. A co 0 po
čátku veškerenstva praví věda? Nic.

ádná z přírodních věd nemůže na otáz.
ku tuto odpověděti, uechce-li se vzdáti
svých logických zásad a nechceli poru
šiti podstatná pravidla, ua nichž spočívá.

Aby positivní věda vedla k výsled
kům, jest povinna zjistili fakta pozorová
ním a zkušeností. A tu rádi bychom se
zeptali p. dra Zítka, jaké zkušenosti uči
nil a jaká fakta o původu veškerenstva
zjistil vědecký moderní názor, jehož jest
stoupencem a vyznavačem. Aby p. dr.
Zitko mohl a směl proti názoru nábožen
skému hovořiti jménem vědy, bylo ne
vyhnuutelno, aby původu veškerenstva byl
přítomeu, neboť věda přesvědčiti se ne
mohla o vzniku všeho jiným způsobem,
než pozorováním a zkušeností. A má p.
dr. Žítko zkušenosti a pozorovaná fakta
ze samého počátku veškerenstva? Nejen
že jich nemá, ale ani míti nemůže. No
tak tedy:

Kdyby všechna česká inteligence si u
vědomila, že za pravou vědu smí se vy
dávati jeu to, co jest ověřeno zkušeností
a pozorovanými fakty, oceňovala by
správněji všechny kombinace a fantasie,
které se hrdě odívají v háv zdánlivé u
Čenosti.

Jest zřejmo,že původ světajest inimo
i obor vztahů, které lze přímo pozorovati 8



určiti a že tudíž všeliké tvrzení v té věci
ekročuje hranice pravévědecké metody

1 obor přírodní vědy „, jménem které hu
voří dr. Zítko.

Pisatel ovšem nazývá pohádkou zprá

vu o stvoření v Genesi. Ale správné prozumění odstraňuje závady, které dru
Zítkovi překážejí. Zpráva o »šestiden
ní« Genese nechce podávati přírodově
deckého poučení, a bláhovo jest poučení
takového v bibli hledati a ji odmítati,
protože nesouhlasí s výzkumy, které po
tisíciletích od napsání bible byly učině

ny. Zpráva ta nejen vznešeností„piečšínad všechny podobné zprávy národů ji
ných, ale svědčí také, že ji napsal muž,
který jsa Bohem osvícen do minulosti
hledícím proroctvím spatřil počátky svě
ta. Nicméně však pisatel byl člověkem;
to, co niterným zrakem viděl, vyjádřil
lidským způsobem, shodujícím se s teh
dejšími obyčeji a mravy. Pisatel zprávy ©
stvoření nechtěl o záhadách světových
inluviti sex professo«, nýbrž měl na my
sli hlavníúčelnábožensky-mravní
ho vzdělání lidu a chtěl oznámiti
velikoupravdu,že stvořitelem vše
bo jest všemohoucí Bůh.

Nemožno tedy chytati se lidských
slov, nýbrž třeba rozuměti duchu, jenž
celou zprávou tou vane, a kdo s tohoto
jedině správného hlediska o zprávě té
dovede ýšleti, dovede také slušněji
a uctivěji o ní hovořiti než moderní do
mýšlivec. Že vypravování biblické o stvo

ření neodvážil se pohádkou nazvati anitak zarputilý nepřítel náboženství jako
jest Haeckel, vysvítá z těchto jeho slov:
>V Mojžišově hypothese o stvoření máme
dvě z nejdůležitějších vět theorie evoluč
ní, jež tam vysloveny jsou s překva
pující jasností a jednoducho
stí... totiž den postupného vývojea
ideu stupňované differenciace ©hmoty
prvotuě jednoduché. Můžeme tedy veli
k ole pé této myšlence, obsažené v kosmo
gonii židovského zákonodárce, vzdáti za
sloužený a upřímný hold svéhouznání

Jak uboze vedle toho vypadá páně
Zítkova pohádka, která rozhodně nic neví
o tom, že vývojová theorie, na které si
moderní přirodní věda tolik zakládá, byla
vyslovena před třiceti pěti stoletími, před
objevy a zabezpečenými výzkumy vědec
kými, že pověděna byla v zapadlém kou
tě asijském! Biblická zpráva tedy tvrdí
jasně pravdu vědeckou, která se právem
pokládá za nejslavnější z výzkumů pří
tomné doby. Že p. dr. Zítko o zprávě bib
lické mluví tak s vysoka, toho vinna
jest moderní doba, která dovoluje psáti o
náboženských věcech největší nesmysly.
Mnohý moderní člověk jest hrdý, poda
ří-li se mu zjistiti, na příklad jaké Nero
nosil střevíce, ale běží-li o vědomosti s
náboženstvím související, tu již na stu
dium nemá kdy a píše, co mu libo.

Universitní prof.
Pekař napsal epištolu národu, v níž oslo
vuje spisovatele Dyka a v níž vyjadřuje
obecné zásady, jimiž národ ve veliké do
bě má se spravovati. Některé myšlenky
uvádíme: »Nepochybuji, že i Vy souhla
síte se mnou, že národ, který do světové
války vstoupil s mravní mobilisací, jejíž
na venek nejpatrnější složkou byla aféra

vihova, má nejvyšší zájem na tom, aby
uprostřed války, tváří v tvář osudovým
rozhodnutím, k nimž přece je potřebí

plného vnitřního zmocnění a mravní pootovosti vší ukázuěné obce národní, ne
byl rozerván novým skandálním bojem o
nadhozené obvinění, že mezi vůdci náro
da jsou placení konfidenti. Nemohu schva
lovati methodu boje, v němž libují si li
sty Vám blízké a bojím se, i Vy sám.
Zdá se mi, že postupem svým ohrožujete
zdar vlastních nejlepších úmyslův a že
jím způsobeno bude (nebylo-li jiži více
zlého než dobrého. Máte po mém soudu
někdy jednostranně za to, že kde mezi
českými lidmi možnosti budoucna jeví se
jinak než Vašim zrakům, spolupůsobí na

zvíce nedostatek vlastenectví nebo ka
rakteru. Soudím, že se toto mínění s prav
dou nesrovnává.«

Smysl a účel celé epištoly jest, aby
se národ strannicky a osobně nepral, aby
český lid zachovával kázeň a úctu k ji
nému přesvědčení a aby odchylná mínění
vzájemně se ctila a uznávala.

Viktor Dyk a druhové se vzbouřili
pro podezření, že poslanec dr. Šmeral jest

licejním konfidentem. Prach v tétopří
čině rozvířil druh Šmeralův, socialistický
poslanec Soukup, jenž v »Právu Lidu«
podstatně uvedl: »Vysoký úředník pra
vil, že dr. Šmeral jest placen státní poli
cií, u níž poznamenán jest za »spoleh
Jivéhos«. Slova tohoto úředníka řekl mi
novinář.« Nepojmenovav ani úředníka,
ani novináře, dr. Soukup podezření to vy
vracel důvody rozumovými i citovými.

zpráva tato obecně rozčilila, jest po
chopitelno, zejména když vzpomenuto bylo
hned aféry Švihovy a když uvažováno
bylo o řečech a písemních projevech dra
Šmerala. Neodsuzujeme ho, protože mu
posud zřejmě není nic dokázáno, ale ne
můžeme potlačiti tísnivého dojmu, který
dosavadním jeho postupováním jest pů
soben. Taková otázka, jak samo sebou se
rozumí, utkvívá v starostlivých lidech ja
ko šíp v ráně, a bezstarostnost může zjed
nána býti toliko tím způsobem, když pří
tmí bude zapuzeno náležitým světlem.

Nejjistější cesta, na níž všechno pode
zření a všechny obavy mohou býti od
klizeny, vede k dru Soukupovi, jenž o
značil vysokého úředníka a novináře. Šet
ření musilo by začíti u těchto nejmeno
vaných mužů, neboť právě tam by se na
lezl počátek niti a tedy důvodnost nebo
nicotnost vysloveného podezření. Proto
také nemůže se uspokojivě otázka rozře
šiti způsobem, jaký si vyvolil výkonný
výbor českoslovanské sociální demokra
cie. »Čekali jsme celých čtrnácte dnůe,
praví výbor, »a výsledek celé této kam
paně je takový, jak jsme ho od samého
počátku se vší jistotou a určitostí očeká.
vali. Za celých těchto čtrnácte dnů nena
šel se v celém českém národě ani jediný
list, jenž by se byl i jen nepřímo za toto
děsné obvinění našeho poslance postavil
a chtěl je jakkoli vůbec držeti. A nejenom
to — ani soukromě a důvěrně nepřišel k
nám za celých čtrnácte dnů ni jediný
člověk, jenž by byl s to a chtěl tvrditi,
neřku-li dokazovati, i jediný jen moment,
z něhož by bylo možno usuzovati na ja
kékoli a v jakékoli formě provozované
policejní konfidentství, jež bylo stakovou
úkladnou vražedností vrženo a po národě
tajně kolportováno již déle celého půl ro
ku. Úkladmé obvinění posl. dra Šmerala

pro nás jednou pro vždy a nadobro vy
řízeno.«

Říkáme ještě jednou, že řídíme se zá
sadou, aby každý považován byl za po
ctivého, pokud mu není špatnost dokázá
na, a v ten rozum mluvíme i o dru $me
ralovi, ale socialistický výkonný výbor v
zájmu svého poslance, v zájmu národa a
vlastní strany měl předsevzíti šetření od
pramene, na který ukázal dr. Soukup.
Pověsti a domněnky bloudící po národě
nemají té váhy, jako poukazna dvě ur
čité osoby, které mohly dra Šmerala ob
hájiti mnohem lépe než čtrnácte dnů ne
činnosti a čekání. Právě proto, že horečné
ovzduší, ve kterém nyní žijeme, jest tolik
úrodno všelikými pověstmi a podzírá
ním, zdůrazňujeme, že právě proto nař
knutí má býti důkladně a uspokojivě vy

vráceno. .
Příhoda tato však nesmí rušiti svor

nost národa a vnitřní pořádek a soulad
myslí. Jakkoli i náš národ jest složen z
různých sil, nestejnorodých, shodných a
neshodných, jakkoli ta která strana snad
touží se uplatniti, musí přecesnaha po
spojení zvítěziti nad dělivostí, rozvaha
nad tou potřeštěností, kterou vidíme v
tom, že podezření zasyčelo také proti pro
fesoru Gollovi. Podezření toto jest tako
vého rázu, že ho vůbec výkladem o pří
činách a následcích nelze vysvětliti a že

mohlo vzniknouti jen ze zmatených hla
sů šílenců.

o

Suverev. Po vyhnání Turků z Krymu
Suvorov byl knížetem Potemkinem povo
lán, aby oblehl a dobyl pevnosti Očako
va, v němž usazena byla silná turecká

sádka. Byv stržen obvyklou rázností,
byl by Suvorov obléhání to zle odpykal.

Sotva že k pevnosti přibyl a poněkud se
oohlédl, již se hnal se 600 pěšáků úto
em na hradby, čímž ocitl se v nebezpe

čenství, pozbyti života a zahubiti vojíny.
Suvorova a bojovníky jeho brzo obklo
pilo několik tisíc Turků, kteří statečně
doráželi, takže chrabrost ruského jenerála
a jeho věrných nebyla by nic pomohla,
kdyby jenerál kníže Repnin nebyl záhy
poslal vydatnou posilu. Suvorov byl se
zbylými vojíny vysvobozen, ale odvaha
jeho přinesla mu poranění na krku.

Potemkin, který si jinak Suvorova
vážil,kouskem jeho byl tak pohněván,že
mu pohrozil pensionováním. Přes to však
mocný ministr Kateřiny II. brzo se uklid
nil a přidělil Suvorovi divisi, aby odtáhl
s ní na Seret, kdež princ Koburský byl
tísněn početnou tureckou armádou. Su
vorov nevěda, zda toto poslání jest pro
jevem milosti či nespokojenosti, bručel do
vousův a umiňoval si, za očakovskou
svoji nehodu Turkům se pomstiti. Při
táhnuv na místo, důkladně prozkoumal
celou situaci a spojiv se s princem, před
ložil mu plán bitvy. Princ maje před se
bou jenerála, jenž jiskřil odvahou a r0z
hodností, dal se přesvědčiti a schválil
plán Suvorovův docela.

"Turci na útok ruský byli sice připra
veni, ale dosavadní váhavost prince Ko
burského, kterou vykořisťovali ve svůj
prospěch, nenaháněla jim strachu. Z bez
starostnosti své však byli nemile vybur
cováni prudkým ruským útokem, jenž s
rázností spojoval promyšlenost zkušeného
vůdce. Bitva se rozhořela. Suvorov, u O
čakova příliš odvážný, na Seretu stal se
prozíravým; udeřil tu, udeřil jinde a když

znal sílu a slabost tureckých posic, roz
odl se k silné ráně,kterou vedl důraz

ně a bez kolísání. Turci byli poraženi.
Vítězství Suvorova bylo slavné, ale slav
nější bylo ještě to, kterého dobyl 22.září
téhož roku 1789,kdy porazil velikého ve
zíra Hasana Pašu s jeho stotisícovou ar
mádou na řece Rymniku, odkudž dostalo
se mu čestného příjmení: »Rymnickéhoe.

Císař Josef II. byl těmito vítězstvími
tak nadšen, že jmenoval Suvorova hra
bětem římské říše a na důkaz svého u
znání poslal mu zlatou a briliaňty vy
kládanou tabatěrku. Kateřina II. darovala
mu zlatou šavli, na níž byl ozdobný ná
pis, jmenovala ho ruským hrabětem a
povýšila ho na rytíře I. třídy vojenského
řádu sv. Jiří.

Ir. prosince 1789 na rozkaz Potemki
nův Suvorov vzdálil se Seretu a spěchal
k pevnosti Ismailovu, kdež stál s ruskou
armádou kníže Repnin, jemuž se nechtělo
útočiti, protože pevnost považoval za ne
dobytnou. Suvorov přispěchav, poslal roz
kaz admirálu Ribasovi, aby co nejdříve
připlul po Dunaji se svojí eskadrou a
aby hned bombardoval bastion, V nějž
obležení nejvíce důvěřovali. Tak se stalo,
že 2r. prosince Ismailov napaden byl se
dvou stran. V noci Suvorov zavedl útoč
né kolony 300 kroků před hradby, což
vykonáno bylo o r. hodině, a 0 5. hodině
byla vypuštěna raketa, která byla zna
mením k obecnému útoku. Ribas brzo
vysadil mužstvo v předměstí k řece při
lehlém, ale Turci proti němu útočili tak
prudce, že musil rychle couvati. Se stra
ny pozemní Suvorov napadl pevnost šesti
kolonami, které na hradební zdi draly se
po žebřících. Dvěma z těchto kolon po
dařilo se vniknouti do města, kdežto čtyři
ostatní byly odraženy a decimovány kar
táčovými střelami; kromě tolo vyrazili
za nimi Turci. Suvorov rychle přivolal
několik praporů střelců, kteří Turky za
drželi, a v té chvíli rozkázal, aby rychle
přijela jízda. Jezdci rychle dostali se do
zad Turků před hradbami, seskákali s ko



ní a tím Čostali nepřítele do dvojího oh
ně. Všichni tímto způsobem sevření Turci
byli pobiti. Hradeb sotéio strany byio
hned dobyto. Na jinézí místě vystoupil
na hradby jeuerél Kutuzov v čele svého

tech musili se vrátiti : Trci pronásledu
jící Ribasa, vrátili se i Ribasovci a dos
tali se do měst: brzo 1 on. Nicméně brá

úplatků. V aféře jest siině .ompromito
vána firma Briider Wetzler a firma Weiss

četní vojíni dostávali žaludeční a střevní

nosti tak zuřivé, že Suvorov, vkí: mnoho
ruských podlých, rozkázal, aby se nedá.
valo milosti. Zbytek Durků na Konci reže
se poddaj. Z 36.000 obhájců 11.000 bylo
zajato, ostátuí s xomaudujícíi Seraskie
rem byli pobiti.

CROOZER POKROK1RM

|

Objednejte
i nemáte-li v dostatečné zásobě:

Papi | zancelář.,obchodní,různé
papíry dopisní (10 papírů a 10
obálkami od 50 h výše).

Obálky úřední,obchodní.
Péra, inkoust, tužky

obyčejné, barevné a inkoustové.

Vše na skladě má a objednávky obra
tem vyřídí

Oružstevní knihkupectví
a nakladatel., sklad tisko
pisů pro duchovní úřady

v Mradci Králové,
Adalbertinum.

PPYOPVPOVVC

Již víckrát podařilo se zachovati při
životě a všech schopnostech duševních
člověka, kterému vyňata byla z lebky
polovice nebo ještě větší část mozku, jak
jsme před časem dovodili ve zvláštním
článku. Těmito fakty ovšem utrpěla silně
theorie Darwinova i Lombrosova. V mi
nulých dnech konal v Paříži chirug dr.
Guepi přednášku o zraněném vojínovi,
jemuž byla vyňata polovice tuezkuj přes
to však vojín ten jest zcela zdráv, podr
žel všecky dřívější schopnosti duševní a
pracuje bez závady jako zahradník. —
Vídeňské listy sdělují, že látky, jež se
prodávaly dříve za 6—8 K, nyní se pro
dávají za 60—80 K. Ale vážený represen
tant tkalcovského průmyslu prohlásil, že
na miliony metrů látek se skrývá k li
chvaření. Zároveň celé vagony látek se
odvážejí do Uher, odkud je obchodníci
prodávají zpět do Rakouska za ceny ob
rovsky zvýšené. Na schůzi oděvního spo
lečenstva vídeňského koustatováno, že
ministerstvo obchodu uvolnilo 20%, nití,
ale tyto zmizely, tak že pro nedostatek

:-.svítiva a uhlí četné závody krejčov
né byly uzavřeny. — V Ir. sočské bitvě

byl zabit granátem polní kurát Ed. Stumf,
který byl dřív: kooperátorem týnské fary
v Praze. — Dle zprávy »Fremdeublattu«
jest Pešť přeplněna německými zbohatlíky.
Všechny hotely jsou obsazeny. Nadto
12.016 těchto přestěhovalců bydlí v pri
vátních domech. Všichni prohlašovali, že
ztráví celé léto v Pešti proto, že tam je
dině se mohou vyživovati dle libosti. Za
veliké peníze skupovávají tolik potravin
a jiných potřeb, že to domácí obyvatel
stvo již těžce pociťuje. »Fremdenblatt«
měl dodati, k jaké konfesi ti Němci se
hlásí. — Na rr úředníků vojenské záso
bárny ve Vídui jest vznesena dlouhá ža
loba. Byl napřed chycen zištuý čachrář
Kodesch, který se snažil kompromitující
listiny zmičiti, Podvedl erár o 400.000 K.
Původcem všech podvodů byl vrchní za
opatřovací správce Leinweber, který hned
na. počátku války prohlásil k podřízeným

úředníkům, že se nyní dá vlastně něco

Jen za potraviny vykopůvá hroby irobník
ve Skoroticích u Ustí u. L. Jinak aui
motykou nehne. -— V Doubravě na Vita
votýnsku hlídal večer rolník Novotný se
16 letým synkem posečený oves Pojed.
nou přiblížily se 3 osoby, třeskly dvě rány.
Rolníik se skácel a hned zemřel. Hoch
křičel na odcházející vrahy: »Vy jste mi
zabili tatínka. « Po chlapci bylo střeleno

celí ves byla vzhůru a nebožtík odreseu
Celá rodina bědovala zoufale. Takový byl
odpočinek maloroinika po celodenuí lo
potě. — Na Jaolouecku a Liberecku ně
kolik agentů zupovalo zlaté penízea pla:
tilo za desetikoruuu až 25 K. Vojenské
soudy již zahájili vyšetřování s několika
osobami, které prováděly zžiové obchody.

-- Koadjutor apoštolského vikáře ve Vi
ktorii biskup Swens napsal, že posud
kvete silně otrokářství v Nvundo. Od
chvíle, kdy vláda zrušila otrokářské trhy
veřejné, bují tím více trhy pokoutní.
Zvláště jest prodáváno a hanebuě zueuží.

je zpeuěží, když dospějí. Jelikož válkou
zamkiy příspěvky misionářům, nemohou
tito uyní z jařina otroctví za peníze otroky
vykupovati. — Nejmenší výlohy způso
buje státu voják ruský, který stojí ročně
618 marek. Voják italský přijde ročně na
1058 M, auglický docela na 2134 M. —
Bývalý marocký sultáu dostává od vlády
francouzské roční apanáž 900.000 fr. Ale
jeho 20 harémových dam žádalo takový
přepych, že se ubohý vyděděnec silně za
dlužil, tak že mu věřitelé prodají ve dražbě
vilu v Tangeru. — V Polsku budí sen

šavě a jinde dal mat i vyhlášeným ša
chistům. —V tajné židovské brrse v Praze

uprchlíků haličských, kteří se vyhnuli
vojeuské službě. -- Útulek pro novináře
bude zřízen v Sasku; městská rada žitav
ská darovala již k tomu účelu pozemek.
-. Anglická sufražetka Panihurstová na
vštívila baráky ruských Aumazonek. Sdě
luje, že jednomu praporu velí selka, která
byla již dvakrát raněna. Je vdovou; ne
umí číst a psát, ale voje:skou disciplinu
vštípi'a prý mladým ženám z různých

sice vojačky všechny zemrou, ale stanou
se mužům dobrým příkladem. «— Letní
čas trvá letos do 17. září do 3 hodin ráno.
-- Německá vláda vydala rozkaz k zaba

vení prádla ložního, domácího i stolního
ve všech místnostech hostinských, stra
vovacích, dopravních a pobytných. Zaba
vené přediměty se mají uschovati do dal
šího nařízení. — Stockholmská konference
zase odložena; prý se sejd2 buď v říjnu
nebo v listopadu. A kdy se smluví účast
níci o společnýchpodmínzách míru? Neu
stálé odklady jsou zuámkou malomoci

lonu ničí obrovský, několikadenní požár.
— V Portugalsku zas nová revoluce.
V neděli byl Lisabon isolován. Všecky
poštovní a telegrafní úřady byly mobili
sovány a pokračovaly v práci za vedení
ministerstva vojenství. Ale pomičry se po

zději pklídňovaly — jak obyčejně říznýmzakročením pušek. Kdy pak už po dlou
hém řetězciřevolucí: vštípí volnotšýšte e
kářská vláda do týrané země kouzelný
strom slibovaného ráje? — Během války
rozmuožily se poněkud křepelky; ale také
přibylo munaho lišek a zvláště veverek,

teré i v sadech zle řádi. — V Pohledu
u Matěnů nemohli si někteří občané ode
příti v nynější kritické době taneční zá
avu. Pro nedostatek svítiva tančilo, se

a hrálo potmě.Jen když si vybíral muž

tanečnici, Boztil si sirkou. Jak to jinakvypadalo, historie, nepovídá. -——Dne 2.
srpna rgr4 byl internován v Thalerhofu
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vyšetřování proti němu jest zastaveno.
Ale teprve nyní, když onemocněl na skvr
nitý tyf, byl propuštěn s osvědčením, že
nebylo žádného důvodu pro jeho interno
vání. — Severiě Bergenu jest jezero,
které obsahuje trojí vodu. Příboj mořský
vhání do jezera slanou vodu mořskou,
potoky donášejí vodu sladkou, která tvoří
vrstvy svrchní. V bahně vziikají vrstvy
prosycené siruatými játkami. Každá vrstva
má svý zvláštní voduí živočišstvo. Ve

védsku clečnu Rut Berguanova je prv
nim ženským aviatikem. Do loudýnské
školy pro architekturu sc budou přijímati
též ženy. Na konferenci o válečných za
jatcích v IMaagu byla mezi zástupci au.
glickými také žena. — V Americe bují
pravá epidemi: sňatků, protože muži že
nitbou snaží se vyklouzuouti z povinno
sti vojeiské.

Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížkyG“ "em
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Gskompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Vypsání konkursu pro přijetí ží

I. ročníku škol k ošetřování nemocných
e. k. všeobocné nemocnice v Praze Na
školách k ošetřování nemocných c. k.
všeobecné uemocuice v Praze s vyučova
cím jazvkan českým a učmeckým otevře
se r. říjnem 1917 I ročník. Hlavním ú
kolem obou účelisť, spravovaných ředite
lera c. k. všeobecné nemociice v Praze
je, aby ve dvou letech vycvičeny byly
oš*třovatelky nemocných pro službu v c.
k. všeobecné uemocnici v Praze; na místě
dosavadního výcviku empirického má na
stoupiti obsáhlé systematické praktické
a theoretické vyškolení vynikajícíini odbor
níky učitciskýni. Ale školy ty nejsou ur
čeny jeu pro vlastní potřebu pražské vše
obecné nemocnice; spíše přijímány budou
též žačky duchovního a světského stavu,
jež se chtějí věnovati službě v jiných uc
mocnicích nebo jinakým odvětvím oše
třovatelského povolání, Zn žačky přijímají
se dívky a paní, jež I. jsou státními oi
čankam: rakouskými, 2. dokonaly 18. rok
svého věku a jsou-li nezletiié, přilo
svolné proh'ášení otce nebo poručenssého
úřadu, 3. prokáží bezůloiný život, 4. mají
tělesuou a důševní způsobilost pro ošetřo
vatelské povolání, 5. prokáží, že s úspě
chem vychodily iněšťauskou školu nebo
že mají přiměřené vzdělání všeobecné, 6.
a nemají na starosti nedospělé dítě nebo
vedení vlastní domácnosti. Žádosti za
přijetí, jež jest tedy doložiti domovským
listem, křestním nebo rodným listem
(jsou-li nedospělé, prohlášením o svolení

otce nebo poručenského, úřadu), úředním"vysvědčením o bezůfiGhném čhováti, vy:
svědčením o úspěšném absolvování mě
šťanské školy nebo doklady pokudse týče
údaji o všeobecném vzdělání jinak dosa
ženém, vypsáním běhu života, vysvědčením
o případué dosavadní činnosti jakož i vy
svědčením očkovacím, pokud se týče vy
svědčenín o opětuém očkování, podati
jest do 15. záři 1917, u ředitelství c. k.
všeobecné nemocnice v Praze.

Čechy a vývozpožívatiz, Úředně se
sděluje: Již delší dobu opětují se pověsti,
že se z Čech vyváží ohromné množství
potravin. Pověst tato se šíří a vede k rov.
trpčení, jež vrcholí v požadavku, aby se
z Čech nesmělo 'vůbec ničeho vyyvážeti,
tedy aji do Německa, ani do jiných zemí
rakouských. Skutečně jest v poslední době
viděti dlouhé vJaky se životními potřebami,
jež z Rakouska jezdí přes německouhra
nici a okolnost ta jest asi především pří
činou pověstí o ohromném vývozu „do

Německa. Avšak již počet že ezničních
vlaků a veliké množství,trajspottů mu
silyby káždého poučiti, že tu nejdeo České
plodiny, poněvadž by i požehuaná korunní
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země Česká asbila s to, tai: veliké muož
ství životních pot*cb vydaii.

Odkud teiv přicházejí tyto trausperty,
jež tolik rozruchu zaviňují? Rozluštění
této otázky jest velmi jednoduché. Při
cházejíz Rumunsku a představují
kvotu rumunského obilí, na Ně
mecko vypadající, jež jinou cestou
nežli Rakouskem nemůže býti vyvezena
na své místo určení. Rumunské obilí roz
děleno bylo co nejloválnéji po podrobném
jednání mezi ústřední mocnosti, a kdežto
náš p díl byl spoiřebován, depravuje se
Německu náležející kvaututm. najednou
naším územím — to jsou ony dloubé
vlaky s požívatiuamni.

Uvedené pověsti mají dále za následek
odpor proti vývozu ovoce. Ovocný obchod
s Německem jest však sterodávuý a jest
důležitým příjnmovým praméncm. severo
českých sadařů a v:tavskolabské paro

Německa po velikýci člunech a kdo byl
jednou v době ovoce v Berlíně, ten ví,
s jakou radostí každoročuč jsou tam při
jínány »české jablkové čluuy« a
jak čilý jest ruch na těchto lodiců, zako
tvených ve Sprévě a v Zeměbraneckém
kauálu, když se berlínské hospodyně v no
vinách dočtou, že doslo české ovoce. Jest
zajisté zcela odůvoduěno, aby vč váice
výtěžků zemských pvužito bylo především
ku kryti vlastní spotřeby. Vývoz ovoce
z Rakouska zastaviti úplač, nebude již
proto dobře možným, poněvadž Německo
a Rakousko jscu také v oboru zásobo
vání na sebe vzájemně odkázány.

Má-li princip vzájemné pomoci bezpod
mínečnou platuost pro obě říše, tím více
platí princip ten pro poměr jednotlivých
zemí rakouských. Čechy jsou tak šťastny,
že jsou nejvýnosnější zemí mocnářství.
Však aui v míru uetmolly jsuic provezo
vati politiku, jejíž cílem by bylo uzavření
jednotlivé země co do zemských plodin.

Dříve rozděleny byly státní příjmy na
daních tím způsobem, aby neprospívalv
jeu těm zemím, z nichž pocházejí, nýbrž
1 krajům mocnářství, kulturně méně vy
spělých. Nyní ve válce musi nastati Vy
rovnání niezi zeměmi, jež mají přebytek
a těmi, jiinž se nedostává prostředků
výživy.

Ať jest egoismus jednotlivcův sebe
větší, přece uelze předpokiádati, že vůbec
někdo by mohl zastávati bezohledué sta
novisku, že si Chcenesnilosrduč ponechati
nejen to, čeho potřebuje sám X živobytí,
nýbrž 1 všechéu prebytek, jejž vydá jeho
země a jeho okolí, kdežto by lidé v ostat
ních zemích neboi v sousedních okresech,
jež následkem klimatických a půdových
po:něrů nemohou se samy uživiti, strádati
1 „hladověti musili. Na příklad nejsou
Istrie a Dalmacie s to, aby se z vlastních

rostředků uživily, poněvadž veliké části
jejich jsou obsazeny vojskem. Obyvatelé
Istrie a Dalmacie uepřinesli však men
ších obětí ua krví, aby od zemí šťastněj
šícn a daleko od bojiště ležících odvrátili
nepřátelský vpád a tím i zpustošejj. Není
tudíž příkazem spravedinosti a lidskosti,
aby Istne a Dalmacie vyživována byla ze
zemí, jež mají přebytky ?

Lze zajisté očekůvati, že toto vysvět
lení domnělého pašování poživatin do Ně
mecka nejen umlčí kolující, uesuyslné. « „. . . i va
pověsti, nýbrž přispěje i k tout, že roz
trpčení na mnoha místech bezdůvodně
propuklé v brzku ustoupí přátelskému
nazírání. . o.

"af 1 1. i di .Národehospodář. hlídka.

Dodávky ráznýchpotřeb pro zemskéúitávý vypisuje. Zemská správní komise
království českého. Upozorňujeme v té
přičiněna dneští“insert. ěe

eýka b sy | „Mvydává vlastní časepis obša njící nejen její
ioprozdáuí, nýbrž i různé jiné pokyny
týkající se typření cen, cenové politiky
a potírání lichvy.Na důležitou tuto pu
blkaci se upozorňují zejména obchodní
kruhy.

Cirkevní věstník,
Zprávydisvésní.Vyznameuán jest

vdp. Jau Seidl, b. vikář, b. notář, děkan
v Holohlavech jmenován čestným konsis
stornítn radou.—Ustanoveui jsou
pánové: Otokar Richter, dězan v ora
šicích za faráře do Činěvsi; Josef Filip,
farář v Morašicích (u Litomyšle: za fa
ráře do Cerekvice; Václav Švec, kaplau
v Poličce za faráře do Slatiny; Jindřich
Fairion, kaplan ve Smidarcch zá koope
ratora dd Jedlové: Josef Vomočil,neomysta
za <uplana do České Skalice; Jan Urner,
neomysta za kaplana do Lanškrouna; Otto
Němeček, neomysta za kaplana do Ro
ketnice; Karel Arou, neomysta za kaplana
do Smidar; Tom. Obršlík, neomysta za
kaplana do Polné.—V Pánu zesnui!:
p. Stanislav Hlína (V Vuln.) osobní fu
rář, fimdatista ve Svatoňovicích, zernřel
II. srpua 1917 (nar. 1864, vysv. 1890); p.
Vojtěch Jelinek (V Vulu.) b. notář, děkan
v Sadské, zerařel 20. srpna 1917 (nar. 1861,

v Sadské, patron kaíže Hohenlohe Schil
hngsfiůrst, od 23 srpua; fara v Moraši
cích u Litomyšle, patron kujže Thurn
Taxis, od 1. září; ara v Morašicícii u
Cbrudině, patrou. udboženská matice od
I. září 1917.

Kněžských které dne 21., 22.
a 23. srpma konal v klášteře kapucinsikém
v Koliné P. Augustin exprovinciál, sú
častnili se tito P. T. důst. páni: 4) arci
diecése pražská: Josef Stella, katecheta
v Pečkách, Pheodor Turek, kaplau v Do.
břichově, Bedřich Mráz, farář v Rateni
cích, Jiudřich Novák, katecheta v Uhl.
Janovicích, .avel Svatuška, prof. paeda
gogia v Příbrami, Joscf Beran, kaplan v
Načeradci, Václav Sixta, děkan v Kolíně,
Fr. Maurer, farář v Ovčárech, Josef Sia
něk, farář ve Veltrubech, prof Ant. Malý,
c. a k. kurát v Kolíně, František Holas,
katecheta v Kolíně, Fr. Chalupecký, farář
ve St Kolíně, P. Milo, ř. kap., kvardián
v Kolíně, P. Alois, ř. kap., katecheta v
Kolíně; b) diecése htádecká: Vilém Kejz
Jar, farář ve Vilímově, Josef Teplý, farář
v Běstvině, Jan Kabrhel, farář v Před.
hradí, Alois Dostál, děkau v Čáslavi, Fr.
Frydrych, školní rada 1 katecheta paeda
gogia v Kutné Hoře, Jan Adamec, děkan
v Labské Týnici, Tomáš Coufal, farář
v Záboři, Frant. Novotný, farář v Lipo!
ticích u Přelouče, Josef Navrátil, farář
v Sudějové, Josef Mašina, katecheta v
Kutné Hoře, r. '«. Truxa, ředitel paeda
gogia v Kutné Hoře, Josef Vrzal, kate
cheta v Kutné Hoře, Josef Zelinka, ka
techeta v Chrudimi, Josef i'táček, farář v
Sedleci, Fr. Kratochvíl, farář v Radboři,
Josef Zelený, kaplan exposita v Sedleci,

jose! Prudič, farář v Nebovidech, Janorf, kaplan v Nebovidech; c diecése
litoměřická: Frant. Kollator, farář v Dol
ním Bousově. Ve sb soby to
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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 podník>-di i EEdEEE a

Váločná vyznamenání. V pěchotě p. p.
98.: poručík Fr. Pištora, Kukleny, stříbrnou
med. II. tř. — Ve atřeleckém pluku čís. 30.
obdržel bronzovoumed. Ed. Skvrna z Hrad
ce Králové. — V dělostřeleotvu obdrželi
železný záslužný kříž: Jos. Andres ze Ska
ličky, Bedř. Lorenc z Černilova, Fr. Šrám
2 Pouchova aJarosl. Gabriel z Bukoviny.
V námořnictvu obdrželi střibrnou med. Fr.
Havlík ze Slezského Předměstí a bronzovou
Hugo,Souček z. Vlčkovic.

vky Obilí.Vzákladěvýnosu c. k.
místodržitelství z 25./VII. 1917, čís. 200.345
K.,nařizujese toto: L V příčině, roz
vrhu kontingentuobj U Rozrth
kpažingentu musí býti,bez dmínečně vo
všech obcích proveden. Pokud se tak

z jakýchkoliv důvodů v některých vými
nečných případech dosud uestalo, budiž
celý kontingentrozvržen nyní bezodkladně.
K tomu účelu nechť svsiaví obecní úřad
Zvláštní komisi, ve které musí býti zastou
peni nejenom větší, nýbrž 1 mnlí země
dělci, a komise tato necnt kuntingesul roz
vrhuo. Rozvrh, jalk bvio již ulozeno vý
nosem zdejším ze 4/VIll. 1917, čís. 30.135,
předloží se okresnímu hejtmanství ke sohvá
Jenfu mimo to so obvyklým způso
bom veřejnou vyblaškou v obci
vyhlásí. po případě vyieží k vol
némuveřejnému nahlédnia 1, "Toto
uveřejuění musí se státi nyní všeobecně
i v oněch obcích, které již Zcutugant rz
vrhly.H. V příčizě výmlatu obilí
nařizuje sv při používíní moto
rových mlátiček veden: výmlat
nýchrejstříků a hlášcanípočátku
mlácocf i množství vymlácené.
ho obilí. — Obcením úřsdůní so ukládá,
aby nejdéle do 8. záři 1917 oznámily okres.
hejtmanství jména osob, které iako stroje
píci motorové mláličk: obsluž.ují a uduly
zároveň, jsou-li osoby tyto jako »trojnící
od vojenské služby oscelození, Zároveň
budiž rolníkům, kteří iutorovýeh mlátiček
používají, sděleno a se proti notyrzence,
kterou jest sem covu'ž 5. září 1917 před
ložitiaby hlásili nejdúálo don před
započetím mlácení počátek vý
mlatu. jeho pravd*rodobné tr
vání a mnuožslví ohilí, jež dlo
odhadu se bude pravděpodobně
mlátiti, úřednímu rovisoru vý
mlatu planu Šolcovi, ©k finanč
nímu oficiálu v Hradci Králové.
Povinnost tato zakládá se na ustanovení
par. 14. min. nař. z 26/V. 1917, čís. 235
ř. z, a porušení její tresce so pukuiou až
do 5000 K nebo vězením do 6 měsíců.
Dále budiž uvedeno ve všschecnou
známost, že žádné obilí nesmí
býti dopravováno, aniž by bylo
kryto jistým dokladem. Pro dovoz
do mlýna slonží mlecí a šretovní výkázy.
Pokud se obilí dováží pro válečný obilní
ústav, musí míti ten, kdo obilí vezo, kupní
neb přejímací anebo dodací list komi
sionáře. Každý jný převoz musí býti kryt
zvláštním povolením akro-ního
hejtmanství. C.b.místo?c;'te'>kýrada:
Smutný. — Nařízení toto zí výřejně vy

lové, dne 3. září 1917.
Starosta: JUDr. F. Uirich. ,

Našim ženám venkovským! Uřední list
píše: Zemská úřadovna tuková pro král.
České rozeslala obecním úřatímm provolání
předních zemědělských korporací: jímž
hocčlá působili na soucit tenkova s měst.
ským «byvatelstvem v příčině nezbytného
zásobování tuky. — Obecní úřady, jakož
i správy čkol a úřady farní se žádají, aby
ve směru tom ua lid působily a Činnost
sběren všestranně podporovaly.

Okresní školní rozpočet pro rok 1918.
1. Roční služné učitelstva 359.600. 2. Pěti
letá zvýšení služného 141-190. 3. Funkční
přídavky 16000. 4. Aktivní přídavky 7020.
mimoř. potřeba 97978. 5. Náklad na in
striální vyučování 23008. m. p. 6
Odměnyza nepovin.vyuč.pře: 8820.
m. p. 340. 7. Požitky substitucní a remu
nerace zménit, 1690, m.j. 21-480 zd mob.
uč. 8. Učitelské konference 855. 9. Dótece
pro okres. knih. učitel. 100. 10. Pomůcky
vyučovací a knihovny žákovské 2383. 11.
Daně a dávky —. 12. Rozliční vydání
1224. 13. Náklad na správu 2389, m. p.
1500 [zdražení tiskopisů), 14. Náklad na
vyučování náboženství 31301, in. p. 8060.
Uhrn K 595780, mimoř. potř. K 187252.
Úhrada: I. Úroky pohledávané 3115. 2.
Příjmy z pozemků 496. 3. Ze závazků jed
notlivých osob 21. 4. Školné 29811. 5, Jiné
příjmy zvláštní —. 6. Okresní školní při
rážky 85843. Uhru,K 119286. ad

Na ©.k. ústavěku vzdělání uěktslů
v Hradel Králové koná se zápis dno 17.září
tr. o 2. hodinů odpol. v hudební síni. Do
I. ročníku budou se konati ještě přijímací
zkoušky téhož dne.od 8. hodiny ranní. —
Do o. k. ovičné školy bude proveden



zápis dne 17. září t. r. v 8 hodin ráno ve
třídách. Žáci ať přinesou poslední školní
zprávu. Veni Sancte bude v úterý dne
18. září v kapli ústavní.

Řoditelství ©. k. zkušebzí koariso pro
dkoly obecné a měšťanské v Eradei Králové
přijímá přihlášky kandidátů ke zkouškám
způsobilosti učitelské do 16. října 1917.

dub.městskédívčílyoouma ref.reálné
sum. Zápis nových žákyň do IL a

V. třídy koná se dne 17. září od 8-10.
Hned po něm konají se zkoušky přijímací.
Zápis žákyň postupujících vykoná se dne
18. září o 11. hod. dopolední, opravné a
dodatné zkoušky budou v týž den od
8. hod.

Městskávyšší školapro ženskápovolání
Zápis do I. ročníku dobrých

žákyň ze IIL třídy školy měšťanské nebo
střední koná se dne 17. září. Opravné
zkoušky budou se konati dne 18. září od
8. hod. Postupující žákyně dostaví se k zá
pisu dne 18. září o 11. hod. dopolední.

Ne k grmnasin bude zápisžáků doI. třídy dne 17.září oB. hod. v Borromaeu,
hned potom zkoušky přijímací. Zápis no
vých žáků do vyšších tříd téhož dne a
v touž hodinu. Zápis žáků dosavadních
dne 18. září; téhož dne o 8. hod. zkoušky
dodatné a opravné. Ostatní zprávy jsou
vyhlášeny na černé desce v budově.

Zápis žáků do L třídy c. k. rotlkyv Bradei Králové konatí se bude poprázd.
ninách v pondělí 17.září t. r. od B hod.
dopoledne v ředitelné ústavu (staré Rudol
finum). Zkoušky přijímací konají se hned
po zápise. — Žáci ze škol měšťanských
přihlásí so k zápisu 17. září od 8—9 hod.

dopoledne; hned po přihlášce bude každýžák zkoušen (ze všech předmětů tříd před
ohbázejících). Zápis nových žáků z jiných
veřejných škol středních díti se bude dne
18. září od 10—12 hod. Bližší zprávy ozná
meny jsou na návěštní tabuli v budově
ústavu.

Zápis žastva ma obocných a měšťan
akých školách v Hradel Králové koná se
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu dne 18.,
14. a 15. září t. r. vždy od 8—12 hodin.
Do ebecné a měšťanské školy
chlapecké zapisuje se v domě č. 33 na
Velkém náměstí za Spořitelnou,do obec
né školy dívčí v pensionátě císaře
Frant.JosefaI, do měšťanské školy
dívčí v Husově domě čp. 121. K zápisu
přicházejí žáci a žákyně se svými rodiči
nebo jejich zástupci a prokáží se posled
ním vysvědčením školním a očkovacím.
Ditky, kterým není ještě plných šest roků,
přijímají se pouze se svolením místní škol
ní rady, pokud je v učebnách dostatek
místa. Totéž platí o žactvu z okolních obol,
jež by ohtělo choditi do obecných škol
zdejších. Žádosti o přijetí těchto dítek po
dávají rodičové hned při zápise u ředitel
ství školy. Při zápise přijímají se dobro
volné příspěvky pro Českou zemskou ko
misi pro ochranu dítek a péči o mládež
v království Českém. Přijímací a jiné
zkoušky řádem školním předepsané konají
se v sobotu dne 15. září 1917 o 2. hodině
odpol. Nový školní rok 1917—1918 počne
se- slavnými službami Božími v pondělí
dne 17. září o 8. hodině ranní. Předseda:
JUDr. Frant. Ulrich.

Lhota pod Líbšany. Lhota neb zdrobučle
Lhotka jest častý název vesnic zhusta ve
18. a 14. stol. zakládaných, které na rozdíl
od starších rodových vesnio zalidněny bý
valy lidem odevšad sebraným. Protože pak
novým osadníkům dáváno osvobození od
poplatkův na jistou lhůtu neb lhotu, říkalo
se o nich, že jsou »na lhotě« a tak po
vstalo toto pojmenování. Lhota pod Libčany
byla z části jměním kláštera Opatovického,

ozději příslušela ke Kunětické hoře a
k Pardubicům, z části k Roudnici, s níž
koupí r. 1519 k Pardubicům. V 16. stol.
obývali tu předkové slavného Balbína. —
Lhota pod strání neb Lhota Spálená, také
Lhotka u Nového Hradce Králové, jinak
ještě Lhota za šibenieí řečená, patřila do
zrušení poddanství do r. 1849 panství hra
deckému. — Některé Lhoty dostávaly také
jméno po rychtáři neb prvním hospodáři.

Tak Lhola Malšová, rychtář slul Maleš. Ve
14. a 15. století vladycké sedění (r. 1006
Anežka ze Lboty a její zeť Staník). V 16.
sto). byla statkem zádušním k městu Hradci
Králové a proto r. 1549 a po r. 1623 k ně
mu zanechána Lhota Šárovcova u Mlázovic
u p. Lhota (Hutberg), ves v okr. broumov
ském, jež povstala na klášterství Břevnov
ském, sluje též Hony. V urbáři r. 1406 se
nepřipomíná, i zdá se, že povstala teprv
v 16. stol. Lhot a Lhotek je v Čechách
přes 300. — Vach.

ves mezi Člbuzí a Čerailovem.
Újezd je staročeské poznamenání kusu
země, jež se rovná asi nynějšímu pojmu
velkostatek. Kdykoli od knížete někomu
darován kus země vyklučené s rolefhi,
loukami, pastvinami, rybníky a okolními
rybníky, nařízeno, aby, několik pánů je
douce okolo, ustanovilí branice. Cokoliv
ujezdili, nazývalo se újezdem. Tak jmeno
vaná ves »Ujezd« na témž statku založená
nazývána. Újezd v menším rozsahu sluje
Újezdee. Celkem Újezdů i s Újezdei v Če
obách je asi 100. Obyčejněkašdý Újezd
má zvláštní přívlastek. Tak Ujezd Vysoký
u Opočna a p. — Vach.

vnostenské úvěrní družstvo v Bradel
Králové konati bude valnou hromadu dne
18. září o 8. hod. večer v zasedací síni
záložny. Pořad: 1. Čtení a schválení zápisu
poslední valné hromady. 2. Zpráva před
stavenstva. 3. Zpráva dozorčí rady. 4.
Sohválení účetní závěrky za r. 1916 a roz
hodnuťí, jak ubraditi ztrátu K 4050. 5.
Volba do dozorčí rady. 6. Volby do před
stavenstva. 7. Volby do odhadní komise.
8. Stanovení nejvyššího obaosu, do něhož
možno přijímati cizí kapitály a poskyto
vati úvěr jednotlivým členům. 9. Volné
návrhy. — Účty vyloženy jsou k nahléd
nutí w kanceláří, Janské náměstí čp. 168
v Hradci Králové. Jest si přáti, aby se
členstvo schůze této 60 nejvíce súčastnilo,

ježto družstvo spravuje též fond ku počpoře z vojny se vrátivších živnostníků.
Z přídělu moukyz c. k. okr. hejtmanství

ze 3. t. m. prodávati se bude na 1 lístek
ohleb. a moučný plná dávka. Dítky do 3 let
obdrží v městské tržnici na Malém náměstí
v pátek odpoledne od 2—6 hod. na lístek
moučný ovesnou moučku. V Hradci Krá
lové, dne 5. září 1917. Starosta: JUDr. Fr.
Ulrich.

Veber molodramat a písní. V sobotu dae
15. září t. r. uspořádán bude v městském
Klicperově divadle koncert. Paní Eva
Vrehlická, člen činohry Národního divadla,
přednese řadu melodramat českých autorů
a paní Ada Nekarová, profesorka pražské
konservatoře, naše přední pěvkyně písní,
zazpívá krásné písně Smetanovy, Foer
strovy a Ostrčilovy. Program tohoto kon
certu obsahuje velice cenné skladby a
jména umělkyň ručí za bezvadnou inter
pretaci. Předprodej lístků v knihkupectví
pana Fr. Píši.

Ochotnické divadle. (Sobota a neděle,
1.0 2. září.) Na oslavu 66. narozenin Aloise“
Jiráska, jednoho z největších spisovatelů
naší doby, provedl Klicperajeho Vojnar
ku. Obsazení úloh tohoto mocně působi
vého dramatu, volbou prostředí i detail
ním vyhraněním jednotlivých postav úzce
družícího se k »Otoi« téhož autora, vyža
duje výborných interpretů, kteří by dovedli
Jiráskovy figurky, tak typicky charakteri
sující určité vlastnosti našeho lidu, ztěles
niti a přiblížiti oo nejvíce skutečnosti. To
se také našim rutinovaným ochotníkům ve
značné míře podařilo a celkový dojem při
velmi pečlivé výpravě (zdařilé napodobení
venkovské muziky) a řežii byl nadmíru
uspokojivý. Avšak právě tato herecká vy
spělost celého souboru nutí k přísnějšímu
měřítkuhry, v níž třeba vytknouti, ne
hledě k závadám náhodného rázu, nejistou
souhru a nedostatek propraoovanosti oha
rakterů u jednotlivců. K nejlepším před
stavitelům kusu, vedle rázovité masky a
hry p. ing. Hrušky (Vojnar), náleší nesporně
sl. Kozlerová (stará Havlová), sl. Bezděková
Bětka) a p. Huňáček ml. (Martin). Zpěvák
ruška p. Huňáčka st. nebyl v nástupech

dosti jistý, čímž plynulost dějetrpěla. Po

dobně tomu bylo i ve hře Vojnarky
Kumpoštové, která však zakládajíc ve své
úloze charakter i kvalřtou j rozsahem od
dřívějších svých rolí zeela odlišný, přes to
zasluhuje upřímné chvályza svoji zřejmou
snahu. Ani Antonín p. Ottův, jehož režisér.
skó vlohy a zkušenosti se ostatné velmi
dobře uplatnily, nebyl vytvořen nejšťast
něji; distingovanost interpretova totiž pří
liš prorážela požadovanou hrubostí a ne
ubvalostí selského pacholka. — Opakuji
znova, že vytčené jednotlivosti jsou jen
odrazem velmi přísného měřítka, o jehož
nutnosti jsou všiobní účinkující jistě pře
svědčeni. chtějí-li dodělati se dalších u
spěchů a pokroku a nemají-li ustrnouti
v prostřednosti. Naopak mají vedle upřím
ného potlesku, jímž obecenstvo výkonyj
jich zahrnovalo, býti jim vaprubou kvylší
metě umělecké činnosti provedením Fidlo
vačky daleko široko proslavené, k níž lze
Klicperovi pouze srdečně blahopřáti. (Před
stavení sobotní.) — Oba večery byly úplně
vyprodány a nutno dodati, že při nedělním
představení mezery souhry byly většinou
úplně sceleny. Hráno ve prospěch okresní
komiso pro ochranu a péči o mládež.

Zad Se prodává. Na sobotním trhu pro
dáváno 15 mrkví prostředních za80 M,
malých za 40 h. Zelná hlávka za 80h —
1 K 20 h. Velký okurek 30 h, okurky
v úhrnné váze 320 deka 1 K 20 h. Hla
vička česneku 40 b, malý karfiol 20 h,
eeler 20—40 b, kapusta 16—80 h, cibule
4—30 h, petržel 8—20h, pór 8 h, kilo

ve 5 i švestek2 K, hrušek2K a„ pětilitr spadaných jablek 2 K 40
kilo rajských jabiiček4 K husa 18- 38 K
kuře 8—16 K, kachna 10 K, kůzte 22 K.

Draheta. Metrák koksu jest r Hradei
Král. za 17 K. Z takovéhotopiva jest věru
už předemhorko.

se dae 5. ( m. odpoledne šesti
letý chlapeček V. Poupa v Labi. Přepadl
do Labe (naproti museu) přes mříž, zranil
se na podbřeží. Ve vodě ee několik minut
nebožák třepotal. Když ho nezachránila
vw sousedství plující lodička a když ani
blízko stojící lovec ryb nejevil statečnosti,
17letý praktikant Svatopluk Studený svlékl
kabát a po značné námaze vynesl již jen
mrtvolu.

Seznam 608 D3 týdenním trhu v král.
věn. městě Hradci Králové dme 25. srpna.
1917: 1 kopa: celere 8—13 K, cibule 5—
11 K, česneku 4—8 K, drobné zeleniny
1:20—260 K, kapusty 15—18 K, mrkve
140—160 K, okurek 12—18 K, okurek
nakládaček 4—8 K, petržele 10—14 K,
poru 240—280 K, zelí 25—60 K; 1 kg:
hrušek —80—140 K. jablek 1—180 K,
rajských jablíček 4 K, švestek 1:40 K;
1 pár podevinčat 210—260 K. Bylo přive
zeno: kop: oelere 25, cibule 75, česneku
4, drobné zeleniny 80, kapusty 24, mrkve
800, okurek 145, petržele 18, poru 5, zelí
28; kg: hrušek 210, jablek 350, rajských

jsblřek 80, švestek 210; podsvinčat 221kusů.
Požár vypukl dne 30. srpna v poledne

z neznámé dosud příčiny na Kuklínkách
v domku p. Truky a ztrávil stodolu i o

bydlené stavení. Hasiči z Dobřenic, jinéobčanstvo i zajatci horlivě hasili. Paní
Weinrichová poskytla ubožákům první
pomoo. Obecně byl pociťován nedostatek
vody.

Šobčenice. Na poli oti padl přívěrném.
konání těžké povinnosti v hrdinném boji
na rumunské frontě p. ©. a k. rytmistr
Pavel Auer, manžel neteře zdejšího velko
statkáře p. Karla Weipricha. Sňatkubylo
požehnáno na počátku války. Všichni
upřímně litujeme mladou paní zde vy
ohovanou a ode všech, kteří se s ní stý
kali, pro dobrotu srdce váženou. Přejeme
hojnost útěchy s nebes dvěma chlapečkům
sirotkům i ostatnímu příbuzenstvu.

Vyznamenání v Válečným.
křížem pro občanské zásluhy byl vyzna
menán vdp. P. Fulgeno Frant Khunt, kněz

opatatví Broumovských Benediktinů, kterýpůsobí jako horlivý farář na řádové faře
v Machově u Police n. Metují. — Totéž
vyznamenání obdržel p. řídíeí učitel v Ma
chově Josef Kolisko.



výsledek VL rak,
k. okresního

dldné PET n dimi.Skutečnávýšedo
sažených úpisů K 9575.800— jest dosud
oejvyšší oifrou upisovaných půjček na
ohrudimském hejtmanství. U chrudimských
peněžníchústavů upsáno bylo K4539 800—
s to: u Chrudimské spořitelny K2,859.500—,
u Občanské záložny K 660.000-—,u Okresní
hospodářské záložny K174.600 —, u Mo
ravské agrární a grůmyslové banky, filiálky
+ Chrudimi K 614100. a u Bankovní
jednoty K 201.600—; mimo ně upsáno
K 5,036.000-—.Průmyslové podniky, velko
statky a korporace přispěly k výsledku
celé akce upisovací opětně značným dílem;
upsaly celkem dle výkazu K 3,226.700—,
při čemž ovšem neby) vzat zřetel k vyso
kým úpisům vídeňských centrál několika
podniků a velkostatků, pokud tyto ústředny
samy ve Vídní upisovaly. Venkov tento
kráte vykazuje silnou účast na úpisech.
Na Chrudimsku a Nasavrcku činí tyto
úpisy celkem K 1226550 —. Úpisy u c. k.
berních úřadů, oc.k. pošt. úřadů, sirotčích
pokladea a va základě nově zavedeného
životního pojištění pro úpis válečné půjčky
číní rovněž větší obnosy. Jako při páté
válečné půjčce zaeáhla zate velice účinně
do celého upisování velmi dobřo zorgani
sovaná akce českého učitelstva a profesor
stva.
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Úvěrní družstvo Eliška
+ Hradci Králové, Adalbertinum, přijímá sáznamy

na nové výhodné losy Rakouského Červ.
kříže a opatří I jiné cenné papiry.
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Různé zprávy.
Agrárnísi a papežova mírorá meta Po

slanec dr. Viškovský dne 2. t m. na
schůzi v Táboře pravil o návrhu papež
ské stolice: »Zmiňuji-li se o něm, pak či
ním to proto, že návrh tento stal se po
zoruhodným pro nás Čechy tím, co do
vedi zamičeti. V návrhu papežově mluví
se o vytvoření Polska, obnově Belgie, do
konce projevuje péči o Arménsko, ale pa
pež nezná historického křesťanského ná
roda českého, a to jest věc, kterou český
národ dovede si zapamatovati.«

Na tyto zřejmě nespravedlivé poznám
ky odpovídáme:

I. Papež odporučuje, aby nastoupila
mravní moc práva, aby sě vůbec projed
návaly územní a politické otázky v du
chu práva a spravedlivosti. Z toho papež
nevylučuje Čechů. Mírový list Benedikta
XV. také nemluví výslovně o Rumunech,
Ukrajincích, obyvatelstvu Elsasko Lotrin
ska, Irech a jiných národech, kteří žádají
právo sebcurčení. Staví se suad proti
nim? Každý lehce požná, že papežova
nota výhradně se zabývá luštěním otázky
celých soustátí a že nechce se mísiti do
sporů nejvnitřnějších záležitostí | států.

Vždyťpopeš věděl, že v tom případě 'vbyla odmítnuta nota ode všech mocností
na celé čáře. Uskutečnění samostatného
útvaru politického v rámci říšeHabsbur
ské není v moci papežově, ale závisí to
daleko více na agrárnících, kteří nyní
českou politiku vedou. Arméusku napro
sto uemusí dr. Viškovský záviděti pozor
nost papežovu; vždyť jen průběhem po
sledních deseti let bylo vyhubeno statisí
-ce Arménů od cizích národů.

II. Kdy pak oficielní političtí zástupci
lidu českého dali na jevo touhu, aby Va
tikán ve prospěch Čechů intervenoval?
Z lidových zástupců českého lidu v krá
lovství našem, pokud nás zastupují v říš

| ské radě, není jediného rozhodného pří
tele Vatikánu. Naopak tito poslancijsou
skoro vesměs učelivými a horlivými žáky
školy té, která resolutně zapovídala Vati
kánu jakékoli mluvení do věcí českých,
která zneužívala samého Husa k propa
gandě názorů netoliko protikatolických,
ale i protikřesťanských vůbec. Jestliže

sem tam některý z těchto poslanců sepostavil proti příliš křiklavému porušo
vání práva katolickéko lidu českého, ne
meškal hned se omlouvati a dokazovati,
že do tábora papežencův nepatří. Zato
však poslanci, kteří se při volbách silně
vnucovali i konservativcům, neopomenuli
činiti poklony, ba i agitátory Volné My.
šlence; volnomyšlenkáře zvali do politic

ký vřavy k porážce kandidátů katolických.
III. Kdykoli došly zprávy, jak papež

ská stolice s vřelou láskou přijala české
poutníky anebo jiné české katolíky, pri
vilegovaní vlastenci buď provázeli takové
zvěsti ironickými poznámkami amebo je
přešli hlubokým mlčením. Někteří veli
kášové sice ve Vídní svorně jednali s ag
rárníky německými, ale i ve svých žur
nálech dokázali, že jim na mírové notě
papežově nezáleží.

IV. Žádal papeže oficielně o něco Čes
ký svaz? Obrátila se na Vatikán anebo
na apoštolského vikáře s jakoukoli žá
dostí rada českých spisovatelů? Nač tedy
jakýkoli podiv, že papež nejmenoval Če
chy výslovně! Ale přece je zahrnuje mezi
národy, jichž přání má býti dbáno.

V. Jen ti mají právo volati papeže k
ochraně křesťanského národa, kteří také
otevřeně křesťanský názor světový a jeho
věroučné články hájí. Hesla uovohusitská
neznamenají ještě obranu positivního kře
sťanství, protože moderním ctitelům Hu
sovým jest novohusitismus namnoze po
můckou k propagandě racionalismu a
volnomyšlenkářství. Povaha zástupců pol
ského národa jest jiná; ti udržují s Vati
kánem přátelský kontakt velice živě.

Přes to papež ví, že w Čechách jsou
veliké řady katolfkův 'upřímných a proto
1 s naším národem vřele cítí. Soc. demo
kraté papežovu dobrou vůli a spravedli
vost uznali; teprve agrární poslanec při
šel s nespravedlivými výtkami.

we. V pražských deu

ních listech (Nár. Pol.) četli jsme feuiletou tak uadepsaný. LÍČÍ se v něm nád
herný zámek Ondřeje Carnegieho, který
z Anglie do Ameriky odešel chud a vrátil
se k stáru jako miliardář. Vypočítává se
v něm dále dobročinnost tohoto muže v
různých číslicích. Ke kouci připojuje au
tor poznámku: »Na kostely mnoho nepa
matoval.« — K této malé poznámce ještě
menší poznámečku: Na kostely a na ná
boženství nepamatuje a nemůže pamato
vati žádný miliardář. Jsme toho pevného
přesvědčení, že žádný člověk, který v mlá
dí nic neměl a k stáru byl miliardář, ne
nabyl ohromného tohoto majetku tak, aby
při tom mohl milovati také evangelium.
Za 50 let nelze nikomu ani při nejúpor
uější činnosti nabýti miliardy, aby při
tom svědomí zůstalo mu dobrým kama
rádem. Na to je miliarda příliš ohromná,
život příliš krátký a svědomí přílis pocti
vé! Práce tak velikých úroků nenese; a
jestliže nějaká činnost mohla přinášeti ta
kový zisk, nebyla to práce, nýbrž speku
lace, jejíž cenu nutno posuzovati ne dle
výsledků, nýbrž dle zásad nejušlechtilejší
ho socialismu, totiž evangelia. Jestliže tu
díž miliardář svým způsobem nahroma.
děné miliony zase svým způsobem roz
dává a při tom na kostely nepamatuje, je
to ovšem vždy charakteristické, avšak ne

© Pertlaský»Be Tag.rozdání nontrálkmť » < vá 20
V článku o stanovisku Švédskaa jiných
neutrálů praví, jak lze přízeňneutrálů za
jistiti. Prý jest ve středostátech vyhlídka
na bohatý výtěžek z pole. »Vždyťpřísluš.
né německé úřady vypočítaly, že budeme
nejenom sami dostatečně zaopatřeui, bylo
by nám také možno přenechati neutrálům
dva nebo tři miliony tun agrárních vý
robků.« To by prý posílilo páteř neutrálů;
utvrdil by se vwnich názor, že normální
poměr k říši německé jest pouze v jejich
vlastním zájmu. — Tohle jest ovšem řeč
pěkná a svůdná, Pisatel však jistě nestojí
na stometrové frontě před prodejnou, če
kaje na půl kila mouky. Napsal asi svůj
hospodátský rozklad někde v opulentních
lázních a nezeptal se jediného Šlovanaze

středostátů, zdali chce umříti hlady za
chytrý experiment berlínského denníku.
Měl by přijíti do Čech — i do krajů a
grárních — a zeptati se, co zde po čet
uých rekvisicích pro domácí obyvatelstvo

zbylo. Jestliže vtipný pisatel má na myslijen a jen utváření poměrů neutrálů k říši
německé, pak si má uvědomiti, že o těch
třech milionech tuu musí býti dovoleno
hovořiti také jiným středostátům. Vždyť
ty tuny by se nevyvezly jenom z Němec
ka. Nesmí se zapomínati, že mnohojazyčné
Rakousko a slovauské Bulharsko i různo
jazyčné Turecko jsou státy suverenními
i v otázkách hospodářských. A zvláště
dlužno uvážiti, že žeň zvláště v Čechách
neodpovídala nadějím.

po padlých vojí veválceSirotků 1 mí: akézemská
komise pro ochranu dítek v král. Ceském, Praha-II.
Kdomůžeš,sebe menším dárkem na sirotky
pamatuj » jmenované komisi zakli!

© kapesním kalendáři „Student“ píše
prof. Zd. Černý z Plzně: »Student mne
velmi potěšil a doufám, že najde četného
rozšíření. Je to pěkný čiu, že kalolická
mládež má svůj kalendář. Uprava i obenh
krásný, svórázný«. — Pr. Dr. Al. Kolísek:
»Obsah Studenta je dobrý«. — Prof. Dr.
Jos. Kratochvil z Příbora uvítal »Studenla«
obzvláště nadšeně a objednal 70 ex. (Ka
lendář »Student« rozesílá revue Archa v
Prostějově za K 150 (předem), na 10 vý
tisků jeden zdarma). Radaprofesorů nábo
ženství již objednala.

(Zasláno.
Oznamujeme P. T. svým příznivcům a

zvláště všemu katolickému lidu, že v nej
bližších dnech vyjde kalendář »Třebízský«.
Po rychlém rozebrání I. roč. odvážili jsme
se vydati nový ročník s obsahem a výpra
vou samestatnou, rozdílnou od kalendáře
»Venkovan«. Doufáme, že i tento ročník
bude se těšiti stejné přízni našeho čtenář
stva jako ročník loňský. V naději této nás
sílí takó péče, s jakou redakce vypravila
obsahovou a výpravnou stránku kalendá
ře. Překvapí zvláště krásná titulní obálka,
kterou maloval známý umělec, akadem.
malíř Fr. Urban. Celá vnitřní výzdoba a
zvláště illustrace k povídkám pochází od
populárního českého malíře Lad. Nováka.
Z části zábavné jmenujeme povídku J. S.
Baara: Pravdivá pohádka, Dra J. L. Hrdi
ny: Pod horami, Josefa Váňy: Osmero bla
heslavenství, Šmilovakého: Noha, J. Sacha:
Odmítnut, Prokopa Holého: Dva lékaři a
výborné humoresky Dra. Řehulky: Vý
měnkářky a Svatokupci. Z části poučné
uvádíme zvláště cenné práce Dra J. Kašpa
ra: Katoliotví a český národ, Dra J. Či
háka: Křesťanskáethika a lichva a Viktora
Huga krásný článok: Otázka věčného míru
a j Mimo to kalendář obsahuje i umě
lecky cenné básně od našich předních bá
sníků. Tento letmo uvedený obsah zajisté
dostačí, aby vzbudil zájem © náš kalendář,
jejž vydává tiskárna katolického lidu v
naději, že katolickým lidem bude odebí
rán, čten a rozšiřován.
Českoslovanskéakelovátiskárna v Frazo II,

Spálená ul. č. 16.
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narodí ovlaurack

V8 LÁOLÉ pod SUTADÍ
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PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevně;i

UUŠEK VENŮ.
odborný závod

dabloné nad Orlicí

Nabídky, návrhy,
výkresy zdar.ua.

> Hotové předměty na u
karku 80 [Mgukozašlou.

V Prase prodej u firmyMarie Fejfarová,
lova ul I., č. 12.
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Svatováclavské Matice Skolské.

kupní pramen v Rakousáu veškerých

rádla. praporů, příkrovů, koberců a
ovovéko náčini ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechůch, c. a z. dvor. dodavatele

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

tové zboží k výběru franko.
Bez ve!k-městské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

vež všude jinde.
Jabil. 100let. trvání a 40let, vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

dém slohu a provedení, -gd nejjednoduššího
vzoru. do n-,bebatší sklomalby figurální,
hotoví pravou vů mo u ka
ménkovou pro fecady, oltářní obrasy, nů
hrobky stJ. s nejširším zaručepim umělec

kého a odhorné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně s zdarma.

ventka kuchatského kursu a vyučenášvadlena.
Podohné místo zastávala jiš na velkostatku k úplné

spokojenosti. Adresu sdělí aďimioistrace t. I.

Cís, 87.826/1917.
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Zemská správní komise království Čes

- kého zadá na dobu od 1, ledna do 3.
| prosince 1918 řízením nabídkovým do

dávku různých potřeb pro zemské úřední
budovy v Praze-lll., dále pro akademii

| braběte Straky v Praze, pro zemský
| pomologický ústav v Troji, pro zemskou
' porodnici a nalezinec v Praze, ústavy
: pro choroayalné v Praze, Bohnicích,
5 0»monosich, Dobřanech, Opořanech a
+ Horních Beřkovicích, donncovací pra
, covny v Praze a Pardubicick, polepšovn

ústavy pro skrofulosní děti v Luži a
Uvikově.

Vzhledem k mimořádným poměrům
: možno též podati nabídky na období
: kratší než na celý rek 1918, event. na
| promptní dodání určitého množství vy
: psaných potřeb — kromě paliva.

Takto se zadají:
1. uhlí a dříví palivové (jen na celý rok

; 1918);
i 2. mléko, ocet a pivo;

3. sukne, zboží lněné, barcháu, kar
+ toun a jiné tkaniny, dále kouně, podložky
1 pryžované, nitě, bavlna k p'eteni, různé

tkanice, vata bavlněná, potřeby čalou:.iczé,
; výrobky provaznické, mydlářské a voskář

ské, kůže, různé druhy olejů, iu denalu
rovaný, Brunsova vata, odcrit, eoda, sláma

: ložní u hřebeny.
Do kterého z výše jmeuovaných ústavů

; zemských třeba jmenované předměty do
' dati, dále v jakém přibližtém mucžství,

druhua jakosti, jest podrobně uvedeno ve
; zvláštuím výkazu roční potřeby, k'erý
: spolu s podmíckami o zemských dodáv
. kách, jimž každý dodavatel se musí bez
* podmínečně podrobiti, jest vyložen k vol

; pěmu nahléduutí v úředních hodinách
; V podacím protokole zemské správní
: komise a ve správní kanceláři každého
: z řečených ústavů a byl dodán též všem
: obchodním a živnostenským komorám v
| království Českém.
: O dodávku kteréhokoli předmětu, o nějž
. jde, ucházeti se mohou též družstva men
: ších živnostníků, zejména tch, kieři podle
; řádu živnostenského k výrobé jsou cpráv

: něni.

: o Každému oferentu pak zůstaveno jest
: právo, aby se uchazel o dodávky pro jistý
i ústav anebo pro několik ústavů, po případé

pro všechny úslavy, jest mu však spokojiti
se takó s tím, svěří-li se mu dudávky,
u něž se ucházel, jea částečně.

V tom směru upozorňují se ufereuti
na ustanovení $$ 4. a 8. všeobezných dodá
vacích podmínek.

K ofertám dlužno použíti blanketů,
k tomu účelu zvláště vydaných. Tyto
blankety, jakož i výkazy roční potřeby a
podmínky dodávací možno ubdržeti za sta
novený poplatek v podacím protukole zem
ské správní komise, jakož i ve správní
kanceláři každého ze jmeuovaných ústavů.

Oferty puk řádně vyhotovenéa potřeb
nými průkazy opatřené podány bu ež

do 2. září 1917
(12. hodiny polední)

v podacím protokole zemské správní
komise království Českého.

Vadií netřeba skládati.
Potravní daň jsou povircni dodavatelé

platiti ze svého.

Ze zemské aprávní komise
Království Českého.
V Praze, dne 30. srpnu 1917.

o

| svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným patronžiním úřadům

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,
aténky, iikály. svlony,
ampy, kaditelnice, kropenky

atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni ziatí a atříbří nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
sasilá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řotěnů, madonok, kříšků,prstýnku, náramků atd
Notářské prsteny, tabatěrky, jidelníná
činí ze stříbra pravého čínskeho vždy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nej

vyšší ceny

- JAN STANĚK,
pasít a ciseleur .

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. [2 n.
Přisežný znalec c. k. zemského trestníbosoudu.

Vrátný
energický, naprosto spolehlivý, pensionovaný četník
aneb sluha, bude ihned přijat za výhodných pod
mínek u ako. spol. „Veerag“ v HradciKrálové.

Osobní představení žádoucí.

TURBEREBENNHE

| Prof, Emil Polman,
státně zkouš.Ze zpěvu a hudby,

má několik hodin vyučovacích
k zadání.

Vyuduje kouslim (imeth.Ševčikova),zpěvu
solovému a klavíru.

Jsa žákem prof. Suchého, u něhož studoval
spec. školu Ševčikovu 4 maje za sebou
dlouholetou činnost pedagogickou na před
ních ústavech, iuůže žacívu svému nejlepší

výsledek saručiti.

| Přijímátéž nastudování operního |neb solového repertoáru.
Výběr prvotřídních skladeb prohousle k dis
posicí. — Zpěv dle meth. Lukesovy, jehož

operní školu abso]voval.
Ct. nab.na prof. E. Polmana, Hradec
Králové I., Havitókova ulice č. 306.

Lenmuuusaun
Invalidé

pkébokol zaměstnání přijmou se do truhlářského
ursu. Celé ní a plat. baky přijimáK. V. Skuherský, Hradec Králové.

Polák.
£



Poslanoska směMevBA sejde se už 25
září. Na pořadu této prvé plenární schů
ze jsou četné hotové zprávy výborové,
prozatímní a řádný rozpočet.

Perady ve Vídmí. Dne 6. září konala se
v ministerstvu zahranič. záležitostí porada
společných rakouských a uherských mi
nistrů. Ministr hr. Czernin nebyl příto
meu. — Téhož dne svolána a zahájena
ministerským předsedou ryt. Seidlerem
porada o otázkách vyšivovacích. Minist.
předseda se přiznal, že v zásobování za
vládla strnulost systému a že proto při
zváni jsou zástupcové oněch kruhů, je
jichž životních zájmů se rozhodování o
nadhozených otázkách pronikavě dotýká.
Porady ty trvají už několik dní.

Předsednictvo Úsakého svazu ve své
schůzi 12. září shledalo, že není příčiny
ke změně oposičního a taktického postu
pu českého poselstva.

Kriso v kolo polském. Kolo polské ne

svormostí a„pak odstoupením dra Lazarského z předsednictví Kola ocitlo se před
novou volbou svého předsedy. V Kole
soustředěny jsou strany: polská strana li
dová s 20 poslanci, strana konservativní
s 19, k demokratické straně hlásí se IS,

| národních demokratů je 8, stejný početmají soc. demokrati.
A šoslevané. PředsedaJihoslovanského

klubu dr. Korošec vládu Seidlerovu posu
zuje takto: My jeho programu nepotře
bujeme, neboť poznali jsme jej už po se
stavení kabinetu: Češí nedostali v kabi
netu žádné místo, Jihoslovanům a Rusí
nům dali po jednom statistovi. Kabinet
sestaven je tak, že může celý svět viděti,
jak se Němcům dává přednost a jak se
všechny ostatní národy odstrkují. — Posl.
dr. Krek koná zdárné porady v Chorvat
sku; Chorvaté, Srbové a Slovinci se sbrat
řují na základě deklarací, jež podal Jiho
slovanský klub na říšské radě a Starče
vičova strana práva v chorvatském sněmu.

V Uhrách pustili se do vypovídání ci
zinců, hlavně z Peště, kde cizinci boháči
za války dobře se mají. I proti Rakousku
hlídány jsou hranice četníky, aby se sem
nemohlo z potravin nic vyvážet. — Mi
nister. předseda dr. Wekerle pokouší se
utvořiti novou stranu, která by zajistila
hospodářskou a finanční organisaci země.
— Národní strana práce chystá se vy

a jihoslovanským státoprávním snahám.
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— Vláda uherská chystá se prý v rám
ci katolické autonomie sjednotiti ka
tolické církevní statky, aby ze společného
církevního jmění byla možna úprava pla
tů katol. duchovenstva.

Ba vě uspořádali katol. poslanci |
Hruban a Šrámek 8. září schůzi v Uher. |
Brodě, která vyzněla pro mír a naše ná-|
rodní práva, aktivní politiku, svolání mo
ravského sněmu a ochranu zájmů lidu
vůbec. — Dne 9. září konal se v Brně
sjezd české samosprávy za přítomnosti asi
600 českých starostů z celé Moravy, aby
s největším důrazem vyslovil protest proti
nepřetržitému drancování Moravy a za
chování jednoty Českého svazu prohlásil
za národní nutnost.

Válečný dohlédací úřad zrušen. Tak o
hlásil ministr vnitra Toggenburg v ú
stavním výboru. Místo něho utvořena bu
de zvláštní komise: »Ministerská komise
při ministerstvu válkye, které bude před
sedati generál a v níž zasedati budou zá
stupcové ministerstva války, společných
ministerstev a rakouských ministerstev.

Buská roveluee. Spor mezi minister.
předsedou Kerenským a generalisimem
Kornilovem vyvrcholil. Kormilov žádal to
tiž aby mu Kerenský postoupil všecku
občanskoui vojenskou moc k sestavení
nové vlády. Tomu se Kerenský opřel a
jménem vlády Kornilova sesadil a vrhe
ním velitelem jmenoval gen. Klembov.
ského; nad Petrohradem a okolím vyhlá
šen pak stav obležení. Tvrdí se také, že
Petrohrad jest vvklizován, prý z důvodů
vyživovacích. -- Proti Kerenskému a ny
nější vládě vzináhá prý se hnutí, v Be
sarabii a na Podolí vznikly nové selské
nepokoje. — Jedny zprávy tvrdí, že byl
Kerevský zavražděn, druhé, že vláda bur
cuje zemi proti Kornilovu, který prý tá
hne na Petrohrad a k němuž prý se při
dal i nový generalisimus Klembovský —
tedy občanská válka v Rusku na obzoru.

Ma Sell trvá už druhý týden přestáv
ka v boji. Rakouský generální štáb po
ukazuje při tom na ohromné oběti ital
ské, jež nevyváží jejich územní zisk. —
Italské ztráty obnášejí, čítaje v to 20.000

Východní bojiště. Po pádu Rigy se
tamní situace nezměnila. — V jihový
chodní Bukovině zatlačili Rusové rakous
ké linie n Solky. V Multansku zatím klid.

Ha bojišti neustávají angliczápadním
ké výpady ve Flandřích a francouzské v

Na ostrově Dominigue jest ve výši
2500 m. nad mořem jezero hluboké přes
60 metrů, naplněné vřelou vodou, která
jest někdy klidná, jindy však šumí silně
varem. Je to poslední stopa vyhaslé sop
ky. — Korespovdence »Austria« praví, že
stockholmská konference, jestliže k ní do
jde vůbec, pramálo mírové věci poslouží.
Proto sešel se znovu mezinárodní výbor
katolíků ve Svýcarsku, aby učinil veliký
projev pro mír. Ale ani katolické organi
sace prý nesmějí zůstati za ostatními. Tu
by však měla »Austria« poraditi, jak si
mají vůdcové organisací počínati, aby vy
ložili ve všech zemích jasně své zásady a

ři tom aby se nedostali do žalářů. Jestli
že bylo různými censurami zdržováno
dlouho otištění papežské mírové noty, jest
pacifická akce lidi slabších ještě svízel
nější. — Roční deficit dvorních divadel
ve Vídni od r. 1900 povážlivě stoupá, tak
že r. 1914 se páčil již na 4 miliony ko
run ročně. -- Ve Vídni vydělávají někte
rá individua pokoutním obchodem na uhlí
sumy obrovské, »Abend« poukazuje na
př. na tento účet: Vůz uhlí 18o—200 K
za opatření 100 K, dovoz 100 K, provise
pro sprostředkovatele 100 K. — V Lau
terbachu iv okrese loketském) zemřel u
čený a obětavý farář Jiří Waldmann; byl
dobrým Čechem a přece byl u němec
kých osadníků oblíben. Ale zemřel u vě
ku 54 let podvýživou; lékař konstatoval
tyfus z hladu. — V posledním čísle dal
matské »Hrvatské Kruny« byl zabaven
text mírové papežské noty — tedy za'I4
dní potom. kdy se o papežském listě roz
hovořil celý svět. — V Kladně byl zatěen
Chile Konarek z Tarnopole, který skou
pil látek za půl milionu korun. Metr ka
nafasu kupoval za I2 i více korun. Již
dříve skupovával mnoho cukru a cukro
ví, což vyvážel. O ty všecky věci byla na
Kladensku nouze. — V Praze od 26. srp
na do I. září narodilo se jen 89 dětí, ale
v témže čase zemřelo 180 osob. — Dne
8. t m. ve Lvově vznikla za biografické.
ho představení panika, když se vzňal
film. Obecenstvo hnalo se s galerie ven
v tak velikém kvapu, že na schodech zá
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bradlí se zlomilo. 16 lidí bylo těžce zra
něno. Téhož dne ráno vznikl v Doblingu
v Muthově skladišti dříví obrovský po
žár, který učinil škody přesmilion korun.
— Na Slovensku ve Gbelech objeveny
vydatné petrolejové prameny. Nyníse čer
pá denně půlčtvrta vagonu. Ministr Gratz
slíbil, že se přičiní, aby se těžba stále
zvětšovala. — Ve Francii počet zločinů
za války silně stoupl, třebaže jich tam
bylo nadbytek již za míru. Zvláště při
bylo zločinnosti žeu. R. 1913 připadlo na
ženy I3 procent zločinů, r. IgI4 až 24 a
r. 1917 docela 33. Zvláště se rozmohly
zločiny proti klíčícímu životu a vraždy
dětí. Tak se starají uvědomělé ženy o
zmohutnění národa. U žen také přibývá
zločinů zabití a loupežné vraždy. Dle
»Libre Parole« oddaly se ženy nemrav
nosti a opilství. I mezi mládeží přibylo
zločinnosti měrou úžasnou. — V Pešti
bude se konati za předsednictví kardinála
dra Czernocha velká manifestační mírová
schůze, na které budou zastoupeni dele
gáti katolíků z celých Uher. Mělo by se
tam ovšen pojednati také, jak zabezpečiti
mír domácí uvuitř Uher spravedlivým
rozluštěním náródních otázek. — Po více
než třech stoletích dočkali se letos Polá
ci nového -kritického překladu Písma.
Mistrný překlad vyvolal celou řadu po
sudků. Jest významno, že překlad vyšel
nákladem a podporou krakovské akade
mie. — Jak důležito jest pro otázku uá
rodní bedlivě ostříhati i poměry církevní,
patrno z odtržení dvou děkanství (bytom
ského a pštinského) od diecése krakov
ské. Od chvíle rozluky přestal tam vliv
kněží polských, ony děkanské trakty slez
ské se rychle poněmčují; polština mezi
lidem stále více komolena, až namluveno
lidu, že existuje zvláštní řeč slezská, roz
dílná od polštiny. Vzpomínáme při tom
na národní důležitost českých bohoslužeb
vídeňských, které jsou odkázány výhrad
ně na almužny obětavých katolíků; libe
rální Čechové tak důležitou otázku pře
hlížejí, jakoby naprosto nevěděli o důle
žitosti kostela pro české probuzení. — V
pruské části arcidiecése olomoucké jest
131.506 katolíků, v rakouské (na Moravě
a ve Slezsku) 1,751.098. Pruská část má
14 duchovních správ s řečí pouze českou
a 8 s řečí převážně českou. Kam by se
poděl v těch místech živel český, kdyby
ho neudržoval výhradně kostel, lze se
lehce domysliti. — V sobotu ve Lhotě
Rapotině vypukl požár, který zničil sedm
stavení se vším příslušenstvím. Oheň za
viněn několika výrostky sotva škole od-;
rostlými, kteří u stodoly rolnice Vachové:
si dělali z listí cigarety a kouřili. Jedna
cigareta, odhozená ledabyle do slámy, za
pálila; výrostci místo co by se byli při
činili o zdolání zhoubného živlu, klukov

FEUILLETON.

Lučevka královská.
A. V. Chodovický.

(Dokončení.)

X. Doputaoo.
(Legenda.)

Za starodávných časů stavěli kdys ka
tedrálu. Na štíhlých sloupech k svému
zakončení spěly nalomené oblouky. Go
tických ozdob růže zdobily tré vchodů do
velebné svatyně. Opěrné pilíře, vše plno
rozmanitých fiál, jako družice by vztaho
valy ruce, nad nevěstou bílou držet zá
voj průhledný. Poslední jen ještě kámen
do klenby tam uad oltářem a dílo chrá
mu bude dokonáno...

Tu roztomilé děťátko a baculaté při
batolilo se nepozorovaně k chrámu, to
sněžně bílá jeho dušička, svatou jata tou
hou, přišla podívat se, jak Pánu „Bohu
palác stavějí. Vždy večer po modlitbě k
anděličku vypravuje matička, že Pán Bůh
sám tu zůstávati teď bude, jen až chrám,
jak palác krásný, bude dostavěn. Ach té
krásy! Očka v sladkém vidění se zavírají,

sky se rozprchli; na zjištěné lehkomysl.
nfky něho tróstní udání. — Do Říma
přibyl francouzský důstojník, aby studo
val s italskými censurními úřady pro
gram, jak docíliti harmonické společné
práce francouzské censury s italskou. To
znamená při nejmenším, jaké pravdy se
mají lidu společně zamlčovati. — Při ko

áuí u Štýru přišlo se na starý hřbitov
terý dle dobrozdání odborníků pochází

asi z prvého století po Kristu. V hrobech
nalezeny úplně zachované kostry, urny,
jiné nádoby, otřelé mince. Jde zde o hřbi
tov římské osady Ovilavy (nyní Wels),
kudy vedla římská silnice do Laureaka,
velké to pevnosti na Dunaji. -- Jak ob
rovské sumy vydělávají dodavatelé, patr
no z toho, že známý budapešíský továr
ník M. Weiss, který odbírá též rekviro
vané zvony, aa základě vlastuích údajů
plati ročně daň 34 milionů korun. — Ny
ní se píše se zájmem mnoho o egyptských
Pompejích. Je to Kanopus, Osteude sta
rých Egyptanů; leží u jednoho z ústí
Nilu východně od Alexandrie. S Alexan
drií byl Kanopus spojen kanálem. Buj
nými zábavami a přepychem stalo se mě
sto to příslovečným. V V. století patri
archa Cyrillus vyhlásil na zpustlé a bez
božné město lázeňské klatbu. Budovy di
vokých orgií od té doby byly opuštěny;
jelikož sypká, písečná půda tam stále kle
sala, ocitly se příbytky konečně pod zemí.
Nyní kopáním objeveny nádlerné lázeň
ské budovy, vany, sošky, mince a j. v.—
Die lázeňských listin, jež jsou právě vy
dány, navštívilo letos do 29. srpna Mari
ánské Lázně 10.227 osob a Karlovy Vary
22.235 osob. Ovšem statistika nepoví, k
jaké církvi se kteří návštěvníci hlásili a
těžko by dovedla vypátrati, kolik doda
vatelů, falešných hráčů a lehkých dam
nalezlo i v této době v lázních pobyt ve
lice příjemný. — Nové láhve na mléko
začaly se dělati z ocelového plechu, který
se obkládá dřevitou kaší, zpevuěnou roz
tokem parafinu. — V Krakově bylo ob
jeveno pět pokouthích továren na výro
bu mýdla —-z másla. V okolí skupovali
obchodníci máslo, platíce za kilogram 20
až 3o K, prodávajíce je i do ciziny na
výrobu mýdla. -- V Karlovci v Chorvat
sku úřady vypátraly u H. Kramera za
půldruha inilionu zašantročených léčiv.
Bylo toho na dva vagony a jako majitel
zjištěna firma Janowitzer Nachf. Export
gesellschaft. — Uherské ministerstvo vy
dalo nařízení, aby se i náboženství vy
učovalo na školách slovenských a ru

nečekali, že by se v Uhrách mohlo dojíti
tak daleko v době kovově znějícího he
sla o právu sebeurčení národů. — Due
6. t m. v Praze VIII. ukradl rzletý B.
Dvořák své nevlastní sestře 1000 K. Za

p
kol rtíků úsměv hrá, a rytmus dechu vzru
šeného pozdravuje v snách šum křídel
andělských...

A druhého due namáhavě batolí se
dítko po schodišti vzhůru k branám chrá
movým. Hned s prvního však stupně sku
tálelo do písku se nazpět, nedbalo však
pádu ani udeření. Již na posledním stup
ni šťastně stanulv — hle —-baculaté nož
ky, jedna ve střevíčku, druhá na boso.
A s chvatem již se nožky šinou v chrám.
Rozšířené zornice a nach, jenž na tvá
řičkách vzplál, zračí žas a údiv v dět
ské dušičce. V pravo v levo malovaná
okna, plná krásy; to je nebe, poznává to,
vždyť je všude plno andílků! Však hned
se vzpamatuje, kráčí dál, chce všechno
vidět, bude vyprávět to inatičce. Tak
došlo ku oltáři, jenž z bílého byl mra
moru a ua němž kříž se týčil vzhůru ke
klenbě. To všechno trochu podivným se
zdálo dítku, neb neví, co to je, a v bez
radnosti již se šine prstík mezi rtíky, to

způsob byl vždy neklamný, že detskýrozoumek zas tone v vážném přemýšlení.
Hlas jakýsi však s hůry přerušuje za
myšlení, zapouštějí zedníci to kámen do
klenby. Hrubé ruce chápají se úhelníku,
v posledníjej spáru zaklínit — Z nich
kdosi při tom ostře zaklel, Ó hrůza děsu,

20 K si koupil cukroví a salám, ostat:k |
zakopal za Libní .... — Když se měj
vznésti u Hennersdorfu dvouplošník, při.
pletl se do propeleru pes. Propeler se
zlomil, takže let se musil odložiti. Pes o.
všem zhynul bez dlouhého trápení hned
— Po celém Slovensku posílá uherská
vláda agenty, kteří dotírají na slevenské
inteligenty, aby protestovali přašiČeské.
mu osvědčení z 30. května. Rekatprova.
katěr Duliškovič, který na sta Malorusů
přivedl do žaláře, používá k získání inte.
ligentů lživých tvrzení a zajel si také na
Moravu, kde slídí, jaké by mohl proti
nim ukouti zbraně, — Vrah Stůrgkhův
dr. B. Adler dostal milost Trest smrti
byl mu změněn v r8letý těžký žalář. —
Plzeňské arciděkanství, kam dochází za
dopoledne průměrně přes roo osob, hrozi
spadnutím. Komisí a porad o stavu zchá
tralé budovy bylo již muoho, ale posud
nedošlo k znovuzřízení. (Zrovna tak jako
jinde.) Ztrouchnivělou střechou a děravým
stropem do budovy prší. — Sklizeň vína
jest na Moravě, v Dol. Rakousích a U
hrách letos velmi vydatná.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 108.

Vkladyna knížkyÚ“). "55
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Sskompt účtů a směnek.

Kulturní jiskry.
© Koalnové povaze a jeho allech pově.

děla na základě důkladných informací
mnoho zajímavého královská »Nová re
forma«. Leninovi bolševici jsou vlastně
anarchisty a komunisty. Ačkoli vidí dobř:
situaci demokratických živlů v republi
kách tak zvaných lidových, vyznávají dle
svého mistra Lenina fantastické učení o
příští »ideálné« organisaci společenské bez,
práv a bez soudů. (Tohle chtěli v XV.
století také Táboři, kteří krátce po vydá
ní komunistických hesel tyransky utla
čovali a velkými daněmi vyssávali vlastní
souvěrce.) Chtějí »co nejdále jdoucí demo
kratisování ústrojí politického« a ve pro
spěch toho touží po — diktatuře. Ve jmé“
nu vševlády lidu propagují zachvácení
továren děluíky a rozchvácení veškeré
půdy proletariátem. I v jiných oborech
společeuské nauky šli dále než pařížská
komuna. Lenin sám není žid, nýbrž po
chází z uraločudského nárůdku mordvín
ského (mezi Okou a Volhou). Narodil se
r. 1864. Když vystudoval učitelský ústav,
věnoval se šíření převzatých idel tak hor
livě, že byl r. 1905 vypověděn na Sibiř.
Kdyby tam byl setrval, bývalo by Rusko

úhelník sc totiž náhle vysinekl jim z ru
kou a již se řítí v hlubinu! — Ach! —

Ve vteřině zaduněla ráua z dlažby, že
se klenba pozatřásla, ozvěna pak ztichla
opět za oltářem — —

Krokykvapné,stavitel to chrámu,s ním
i zedníci se blíží ku oltáři...

Tu leží mrtvé tílko, jak spící andělí
ček, opodál úhelník pak, ve dví rozražen
a krví potřísněn...

Místo modliteb, to zavzněl nářek v no
vém chrámě nad nevinným dítkem .. Lid
spěchá sem, chrám není ještě dostavěn a
zlé již znamení! Tu mnozí láteřili, stavitel
že nedbalostí zodpoví si zločin v chrámě.
A jiní matce výčitky zas činí, že dítko
nechá bez dozoru. A jiní opět s čelem
zachmuřeným rouhají se Bohu v nebi,
proč dopouští to, vždyť jemu stavějí přec
chrám! Po dlouhou dobu lid tak o tom
rozumuje, uvažuje, rozebírá... »Dítko ne
vinné .... tak hrozná smrt.... zdajaká
spravedlnost v tom?

Poustevník tn zbožný, úctyhodný muž,
v shromáždění lidu vstává slovo promlu
vit; hrobové hned ticho rozhostí se...

»K svatému my Petru půjdem s de
putací, s prosbou, kdykoliv se neštěstí
snad státi musí — neb pokolení lidské
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Oddělení pozemkové.

Filiálka v Chrudimi.

úrokuje

Telelon: 48. |

na knižky
na běžný účet

ušetřeno hrozných ran. Jen mezi lidmi
zaostalými mohl býti zvolen do dumy,
čímž nabyl svobody; ve Francii by ho vo
liči poslali do ústavu choromyslných k lé.
čení hysterie. Ale mezi revolučními živly
ruskými platil za svatého mučedníka i
každý zločinec vyvezený do Sibiře. Ačkoli

duma mu otevřela žalář fumenský. V
prvé dumě s tribuny nemluvil, jen agito
val a organisoval své stoupence; tak pro
zrazoval sám, zdali do dumy patří čili nic
a zdali se chce se svými lidmi v zájmu
vlasti podříditi většině aspož ve chvílích
nejvážnějších v životních otázkách všeho
národa. Když byla prvá duma rozpuštěna,
Lenin utekl do Ženevy,odkud po deset
let svůj orgánek pašoval do Ruska. Při
vypuknutí války Lenin ostře káral Rusko,
proč se mu nechce do boje. Když Rusko
do zápasu se dalo, nadával znovu a přál
své vlasti, aby byla poražena a rozdrcena.
Vůbec jeho řádky jevili snahu, aby byly
s povrchu zemského smeteny všecky státy,
všecky vlády i — všecky národy. Vůbec
chtěl, aby všichni porazili všecky. Psal i
mluvil: Až opanuje na světě chaos nad
chaosy a rozpadne se všecko, coexistuje,
potom přijde gilotina a — udělá pořádek.
Jaký pořádek mají hromadné popravy U

dělat, Lenin sám jasně nevěděl a nepověděl. Patrno tedy, že tento tyránek pro
pagoval politiku protidemokratickou, že
se snažil znásilniti vůli velikých většin
národních. Jest věru příznačno, že právě
v Rusku získal tento potřeštěný anar
chista tolik stoupenců — a že bolševici
dělají vládě obtíže značné podnes.

Šaltykov Ščedrin, který Rusy dobře
zná, napsal o hrozných orgiích politických:
»Zdá se skutečně, jako by posláním rus
kého národa bylo, aby za tři dni zbořil
všecko až po zem a potom aby sto let —
ničeho nebudoval.« — Mužům, kteří svým
bystrým rozhledem vskutku se snaží Rusku
prospěti, nejúporněji práci kazí nevědomé

| davy, vedené ztřeštěnými demagogy, kte
ří nevidí pro stromy lesa.

snad uevinného, nýbrž aby vždycky ma
hlavu se sneslo hříšníkovu!«

Zajásalo srdce každé, neboť z duše mlu
vil jim a prosba ta až tklivě spravedlivá
se jim zdála. Hned 12 členův vyvoleno
(to počet apoštolů zrovna), v čele vážný
poustevník, též ovšem chrámu stavitel, z
ostatních pak muži nejzbožnější. Však po
slední, ač ženy byly vyloučeny, přec chtěla
býti s nimi paní stavitelová; a marné bylo
namítání všeho lidu, tak že konečně přec
provedla si svou.

„A jedné neděle, to v mariánském máji
bylo, před branou nebeskou již deputace
stanula. Brána vysoká se sama otevřela,
deputace s třesením a bázní v předsíň
vstoupila.

A všichni ztichli v mlčení,i vzadu paní
stavitelová. A nevěděli, jak asi dlouho če
kali, neb neměří se čas zde na věčnosti.
Tu náhle rozlila se záře, v zlaté brance
k nebi jdoucí zarachotil klíč, branka roz
létla se v ráz a před nimi tu stanul svatý
Petr sám... Vous bílý, dlouhý na prsa
mu splýval, v ruce klíče měl a oko dobré
na všech spočinulo s úsměvem...

Divné chvění třáslo všemi, hluboce se
před vím kloní k zemi a poustevník, jenž

o oherobé Elstrschoovů ro
zepsal se v bonnské »Zeitschrift fůrSexual
wissenschaft« dr. Vilém Stekel v odborné
studii »Nietzsche und Wagner.cAutor potírá
domněnku, že světoznámý filosof zahynul
progresivní paralysou. Praví, žemateria
Jistická naše doba zdůrazňovala příznaky
tělesné, pomíjejíc psychologické. Dle dra.
Stekla Nietzsche již v Basileji hrál před
sebou komedii a potlačoval afekty, jež
odpíral uznati za své Byly to hlavně
sexuelní fantasie, snad i homosexuelního
tázu, sklony náboženské tendence, dále
závist, mstivost a konečně i zloba, že ne
byl v Německu, jeho srdci tak drahému,
dosti vychvalován. Část jeho schopností
mohla býti věnována práci, druhá část
však se vyčerpávala zmíněnými vášněmi.
Bolesti hlavy a sny podvědomého byly
předzvěsti, jak jeho mozek trpěl; připo
Jila se choroba oční. Psychycké projevy
básníka-filosofa pokládá dr. Stekel za pří.
znaky hysterie, přecházející v paronoii.
Hysterie Nietzscheova byla velice těžká;
její postup zachvátil pak i jiná ústrojí,
zvláště zažívací; histerie silnou neurosou
učinila z filosofa samotáře. V té době již
byl Nietzsche ujařmencem, který se hubil
za druhé. Konečně praskla elastická páska,
která pojila vědomé, podvědomé a bezvě
domé; filosof změnil se v dítě, které bylo
potřebí svěřiti péči matčině a sestřině.
Pak opět směl býti zbožným a živořiti
vegetativním životem.

"Takhynul tedy veleduch, který se sna
žil potříti nauku křesťanskou. V době po
kračující duševní choroby seps 1díla, kte
rým se dostalo v protikatolických kru
zích největší reklamy. V Čechách proti
křesťanské živly propagovaly úsilně Nietz
scheovy zásady právě v době, kdy se vě
dělo určitě, že tyto myšlenky napsal filo
sof ve stavu duševního zachmuření.

Vzácná památka staročeského umění m2
Mřakého.Velikou podporou Karla IV. vy
šinula se česká škola malířská k tak znač
né výši, že za věku lucemburského celé
řady českých malířů pracovaly pro cizinu.

neb naučenou řeč teď zapomněl. A uevě
děli, jak asi dlouho byli skloněni, neb ne
měří se čas zde na věčnosti.

První, kdo se vzpamatoval, byla paní
stavitelová, štěstí přec, že s nimi podnikla
tu dlouhou pouť. Posvátného úkolu se
rozpomněvši a nečekajíc — to tak jejím
zvykem bylo — jinénem deputace tklivou
prosbu předkládá, tak jak srdce slova V
ústa přineslo...

Pokyvuje svatý Petr bílou hlavou, v
úsměvu pak pronáší: »Nevíte, zač prosíte!«
Však srdce ženy statečné již nová slova
v ústa klade, dobře vědouc, co jest v Pís
mě psáno: »Proste a bude vám dáno.. .«
Tu světec, pohladiv si zvolna bradu,
praví nyní vážně: »Není mé však splniti
vám prosbu, chci však přednésti ji Hos

dinu...« Pohasla záře, zmizel svatý
etr v brance nebeské...

Oddychli si všichni a se narovnali,
jich srdce rozehřála naděje, že prosba již
je vyslyšena. Pan stavitel hrd na svou
Ženu, jež slovem svým jen deputaci za
jistila zdar, rád byl by v náruč sevřel
žínku svoji v radosti, však zdálo se mu

řece, že na posvátném místě tomto bylo
y to zřejmě proti slušným pravidlům.

Posud nachází se v Německu v chrámech
a jinde mnoho uměleckých výtvorů malí
řů českých z konce století XIV. Nověj
šími objevy roste sláva tehdejších malířů
naších značně. Nyní se rozhovořily ně
mecké listy s velikou účastí o velikém o
braze oltářním, složeném z několika částí,
který představuje život Panny Marie a u
trpení Kristovo. Malby ty pocházejí asi
z roku 1380; jest zjištěno, že to jest výtvor
staré pražské školy malířské, založené r.
1348 od Karla IV. Práce ta byla aš do r.

vob ozdobou zámecké kaple roudnické naisle (Graudenz), pak přenesena do míst
ního kostela, kdež byla na polo zapome
uuta. Nyní získána pro zámek řádury
tířů německých v Mariboru ve vých. Prus
ku. Obleky na postavách jsou pracovány
velice jemně. Tvář umírající Panny Marie
jest velice ušlechtilá, tvář trpícího Krista
mocně dojímá. Pražskou originelní prácí
odborní znalci zjistili dle známek velice
charakteristických.

ešitelstva. Konstatovali
jsme za války již nejednou, jaká břemena
jest nucen nésti stav učitelský spolu se
stavem kněžským a jak i učitelé bez roz
dílu politické příslušnosti vykonávají ener
gicky a obětavě práci obrovskou, ačkoli
jejich materielní situace se valně zhoršila.
Nyní dne Ir. t m. katolický »Den« píše
v příčině té krise: »Postavení učitelstva
je opravdu v největší části bědné. Není
dnes vhodná doba k rekriminacím. Ať už
učitelstvo tonulo v jakýchkoliv proudech,
které jemu nejvíce škodily a ať zachová
se v budoucnosti jakkoliv podle svých
zkušeností, musí býti dle pravdy uznáno,
že učitelský stav je skutečnou popelkou
mezi stavy. Kdežto na všechny bylo pa
matováno, učitelstvo marně volá. Ti, jimž
sloužilo, nemají dnes pro ně ani slova.
V době, kdy moravské učitelstvo se dovo
lává soucitu, dolnorakouské učitelstvo
dostává válečný přídavek, vyplacený na
jednou, od 250 do 900 korun. Kde je dobrá
vůle, najdou se i prostředky.«

Podpisujeme. Hoden jest každý děl
PD I

Pohlíží tedy vzhůru v klenbu předsíně.
V jakémsi divném stavěna je slohu, stá
ří veliké je všade vidno, a nad hlavou —
svým nechce ani věřit zrakům — odpadl
kdys notný kus i omítky, hle staré zdivo
zrakům všem je patrno. Udiv se ho zmoc
nil a byl by déle pozornost svou zjevu vě
noval, kdyby opět nepocítil, svatý Apoštol
že přichází. Sklonili se opět, však teď již
ne tak hluboko, a svatý Petr s vážnou
tváří oznamuje slovo Páně: »Staň se vůle
vaše — prozatím jen jednou, na zkouškul«

Pohasla opět záře,zmizel světec v bran
ce nebeské... Jim hlava štěstím v ráz
se zatočila a zdálo se, že země zatřásla
se pod nohou... Však není zdání to, hle
po druhé již země pod uohou se chvěje
a duní nebes celé klenutí. Stavitel svým
okem znaleckým tu vzhlédne vzhůru a
mráz již zastavil muv žilách krev, neb
vidí, balvan velký uvolnil se z chatrného
nebes klenutí a dřív než pomysliti mohl,
padá celou tíhou jemu na hlavu.. Klesl
mrtev bez hlesu!

S výkřikem se vrhá žena na mrtvolu,
»Jaké neštěstí! Ó, svatý Petře, ty jsi ne
měl přece našich proseb dbáti, mohlo zů
stati vše při starém a kámen mohl zasá
hnouti hlavu třeba nevinnou! Ó já ne
šťastná!«



ník svá. „Za ptáci, jvů « 
noh.hdvěvyu weukáse sl R
nepostrádatelným činitelem jest v zázemísvědomitý pedagog. Při tom zároveň jest
nutno obraceti zřetel k těm, kteří se s u
čitelstvem o duševní práci mezi českou
mládeží i dospělými dělí. Jsou to kněží.
O zvýšení kongruy začíná se vážně jed
nati teprve po úpravě platů státních zří
zenců a dosud se neví, jak ta akce do
padne. Při tom však jak učitelstvu tak
duchovenstvu ukládají se stále práce zcela
mimořádné.

Vědecký výtěžek polárnívýpravy. Stetfansonova polární výprava kanárská vy
plula již před válkou —r. 1913. Teprve
však list účastníka výpravy fohansena,
zaslaný r. 1915 do Kodaně, podal některé
zprávy o velice zajímavých výsledcích
badatelských. — Dopis ten potřeboval
—: pro válečné události -- téměř půl dru
hého roku, než se dostavil na místo ur
čení. Johansen sděluje, že v hlubokých
vodách Ledového moře nalezen celý svět
podivných raků, měkýšův a jiných moř
ských zvířat, o kterých se Evropanu do
té doby sotva zdálo. Na pevnině rovněž
překvapily zvláštní druhy hmyzu a rost
lin. Jezera jsou tam naplněna množstvím
podivnýchryb, které skytaly výpravě vy
datnou potravu. O osud výpravy pano
valy veliké obavy. Když však po dlou
hém čekání zamrzl záliv Coronacký, vy
pravili se tři účastníci do civilisované
pevniny s bohatými přírodovědeckými
sbírkami.
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Objednejte, ;
nemáte-li v dostatečné zásobě:

Papir kancelář.,obchodní,různé

ČAďtl

papíry dopisní (10 papirů s 10
obálkami od 60 h výše).

Obálky úřední,obchodní.

Péra, inkoust, tužky
obyčejné, barevné a inkoustové.

Vše na skladě má a objednávky obra
tem vyřídí

Družstevní knihkupectví |<
| nakladatel., skladtisko- £
| pisů pro duchovní úřady S

v Hradci Králové,
Adalbertinum. k
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Za válečného ruchu.
Česky a vývez pežívatin. Úředně se

sděluje: Časté transporty, jež jsou řízeny
po českých drahách do Německa, daly v
poslední době bohužel příčinu k pověstem
právě tak fantastickým jako neodůvod
něňtým. Často bylo slyšeti tvrzení, že Ně
mecko využívá výnosnosti sudetských
zemí, jež již pro ostatní země rakouské
povinnost svou splnily, strhujíc na sebe
poslední zbytek jeho výtěžku ke škodě
domácího obyvatelstva. Nato následoval
požadavek, že nesmí již nic býti vyváže
ao za hranice Čech ani do Německé
ani do hraničících obvodů mocnářství. Kaž
dá země se má prý snažiti, aby s tím, co
má, vyšla.

Mnoho lidi rozšiřovalo tyto pověsti,
ačkoli při dobré vůli mohli zajisté zcela
dobře usouditi, že z výtěžku Čech nezbý
vá již toho mnoho, co by mohio býti vy

jsme ke krytí vlastní potřeby přibrati ko
fist na rumunském obilí; zásoby tyto byly
co nejlováiněji rozděleny mezi Německo
a Rakousko-Uhersko. Transporty určené
pro tuzemsko byiy ovšem brzy po dove
žení semiety a spotřebovány. Potřeba Ně
mecka musiia však býti dopravcvána sa
mozřejmě rakouskými zeměmi, poněvadž

antes

ať

kladní vozy, jež byly dopravovány skrze

Čechy k německým hranicím, obsahovalyvýRradně rumunské plodiuy.
Nyní se,naginoze vysvětlují atále ještě

neuspokojivé poměry ua českých. a vocných trzích domnělým přílénýja vývo
zem ovoce. O ohromném vývozu ovoce z
Čech nemůže však býti vůbec řeči. Po
něvadž ovoce za maximální ceny nebylo
k dostání, byl úřad pro lidovou výživu
nucen naříditi dodání ve většímpočtu o
kresů, aby především umožněn bvl kon
sum v Čechfch. Dodaného evoce'-používá
se především k zásobení Čech, zbytek se

musí býti brán ohled na Vídeň. Součas
ně byly vydány přísné pokyny, že se ne
smí dříve vyvážeti ze zetě, nežli bude
dodáno českým obcím. Také nesmí býti

v této korunní zemi.
Do Německa se dosud nevyvezlo ani

jediného vagonu. Ani třešně, ani hrušky
ani broskve nebyly tam donraveny. Ovšem
menší vývoz bude uutný, aby se poskytla
kompensace za dodávky, jež nám Ně.
mecko povolilo. Vývoz však nedostoupí
ani přibližně množství vyvezeného v roce
minulém a bude závislý na výsledku skliz

rekvirováno.'

ústředí jsou úplně zbytečny, poněvadž se
přece rekvisice hlavně pro ně provádí.
Jinak uelze zamlčeti, že jisté elementy vy

jež mohou býti poškozeny, poněvadž, ač
byly varovány a věděti musily, že maxi
mální ceny budou zavedeny, při dražbách
vyhnaly ceny nadmíru a nyní rekvisicí
jsou nuceny ovoce, jež zamýšlely zciziti
podlouduě s lichvářským ziskem, prodá
vati za maximální ceny.
monopolu ústeckého syndikátu, jenž mu
sil býti pověřen, poněvadž tak choulosti
vého zboží nelze zpeněžiti bez zkušených
obchodníků, nemůže již proto býti řeči,
poněvadž si ústředna pro zeleninu a ovo
ce vyhradila právo, naříditi přijetí legi
timních velkoobchodníků, již se dosud
obchodem tím zabývali, dosud však k syn
dikátu nenáleželi.

Fantastické pověsti rozšiřují se také o
domnělém zisku ústeckého syndikátu od
té doby, kdy v zasedání mostecké měst.
ské rady byl vypočítán malllonový výdě
lek. Zisk, jenž jest dle rozpočtu molný,
obnáší zcela nesrovnatelně malý obnos,
jenž se uadto rozděliti musí mezi devate
náct členů. Jednotlivý člen syndikátu vy
dělá tudíž jen zisk obvyklý, nikoliv však
přílišný a to ještě jen tehdy, vyrekviru
jeli se ovoce v tom množství, jak se
předpokládá. Úzkoprsí propagátoři poli
tiky úplného uzavření hranic nepomyslí,
že za potraviny, jež se uadto jen ve zcela
nepatrném množství vyvézti mají, dány
nám budou jiné uutně potřebné věci. Po
litika zemská jde až tak daleko, že se do
tyční nestydí požadovati úplné uzavření
hranic i proti rakouským zemím a ne
myslí na to, že by pak nesčetní naši spo
luobčané v mnohých průmyslových kra
jinách, zejména v krajích hornatých, na
Krasu, v Istrii a v Dalmácii byli vydáni
nejhoršímu strádání. Egoistická propa
ganda jde ještě dále a nepřeje ničeho z
vlastního nadbytku ani trpícímu souse
dovi ve vlastní zemi. Dnes není doby na
egoistickou politiku, omezenou na zemi
nebo snad její části. Nechť si každý uvě
domí, že vzájemné podporování a sociální
cítění není věcí jen srdce, nýbrž i rozumu.

býti vhodným, budovati na dvouletém

| Běízenístálých kursů m vadělání|Ošotřovatolakýchsesterpřišboléchpro
: ošetřováním o. k. všeobecnéno
| moenice v Praze. mání žaček. Jevíse

: zvláštní výcvik, a sice uspořádáním prak

kursů ze všeobecných sociáluě.
| hygienických nauk na školáchpro

+
ré b

vadělá

z částečného okruhu ošetřovatelské čin

| nařídilo zřízení stálých avláštních kurs
k dalšímu vzdělání diplomevaných ošetř,
važelek nemocných v zdravotní péči o po
Škozené na zdraví a ua zdraví ohrožené
Zřizuje se na školách pro ošetřování ne
mocných při c. k. všeobecné uemocnic
v Praze začátkem října 1917 Šestiměsíčn
kurs. Temtýžmás sa účel důhladnou, dl
plánu zařízenou,praktickou a theoreticko
přípravuošetřovatelek z povolán
pro sociální ošetřovatelskou činnost «

. všech oborech veřejného zdravotnictvi
Absolventky mají obzvláště nabýti způs«
bilosti býti činnými v ošetřovatelnách pr
tuberkolosní, v útulcích pro pijáky, v ú
stavech pro péči o kojence a ve služh:
při epidemtích jako pomocné síly, dál4
raditi a pomáhatijako obecní ošetřo
vatelky (ošetřovatelkyobvodní)ve všech
oborech sociální hvgieny. Do kursů budou
přijímány žačky duchovního i světskéh«
stavu. K přijetí žaček světského stavu
slouží školní internáty při školách pry
ošetřování nemocných stávající; duchovní
sestry setrvají během návštěvy kursů v<

- svázku řádu. Veškeré žačky maji každo.
| měsíčně složiti napřed měsíční učebné

deset korun; osvobození od placení tohoto
| učebného nemá místa. Žačky světského

stavn, které nenáleží k ošetřovatelskému
personálu c. k. všeobecné nemocnice v
Praze, mají platiti za poskytování zao

: patření a stravování v školním internátu
poplatek 70 K měsíčně, stauovený pro
žákyně I. ročuíku škol pro ošetřování
nemocných.Přijímací podmínky.
I. Rakouské nebo uherské státní občan

: ství, bosensko hercegovinská zemskí vří
slušnost, nebo německá říšská příslušnost,

: (domovský list). Příslušnice neutrálních
i států mohou býti přijaty pouze s pří

padným povolením ministerstva vuitr«
z. Bezúhonný život (úřední vysvědčení:
3 Porozumění pro sociální po
měry intelektuální způsobilost
pro službu ošetřovatelskou (ku př. pro
rychlé pochopení sociálního stavu nemoc
ných při domácích návštěvách, pro vhod
né podávání zprávy o šetřeních), dále sa
mostatné vystupování, praktické vlohy
jmenovitě zručnost a takt v obcování,
dobrý výcvik v domácím hospodářství
(jinenovitě také znalost vaření a šití). 4.

| Odborné předchozí vzdělání. Jako
| pravidlo platí dosažený diplom pro ošetřo

vání nemocných z povolání. 5. Přiměřený
stav očkováuí proti neštovicím. 6. Svobod
ný stav. Ovdovělé nebo soudně rozvedené
uchazečky smějí býti přijaty, nepřináleší-|:
jim péče o nedospělé dítko. Žádosti 21
přijetí mají se s potřebnými doklady jakož
1 s vlastnoručně psaným vypsáním běhu
života a vysvědčeními o dosavadní Činnost:
z povolání pedati nejdéle do 15. září 1917
u ředitelství c. k. všeobecné nemocnice
v Praze.

„politická jodmata pro krélov
ství ve výborové schůzi dne 9. t. m.
usnesla se ua projevech toboto obsahu:
Výbor vítá radostně nový mírový návrh
Benedikta XV. s vroucím přáním, ab“
došel úspěšného přijetí. Odsuzuje zlovol
nou kritiku, jako by byl Sv. otec o našem
národě pomičel stranicky; vždyť mluvil
výslovně hlavně o národech válkou těžce
postižených, ale česká země válečnými
útrapami bezprostředně postižeua nebyla.
Výbor souhlasí s názory dra. Hrubana,
o nyuější situaci našeho nároča, zejména
pak s jeho slovy, že nspolehueme-li sč
jen a jen na protekci, dojdeme zklamáni.c
Splnění jednomyslnéhu svého přání čexá
me od Habsburského domu: vedie toliv
důvěřujeme vlastní práci a síle, spočívající
v nerozborné jednotě našeho národa. 9€
vší rozhodností Katolicko-politická jednota
obrací se proti všeobecně panující lichvě:

, žádá, aby všechuy ústředny se odstranily
a aby zvláště chudý iid byl chráněn před
bídou zamezením všeliké lichvy. Doport:
čuje se, aby alespoň byl volný prodej

l
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bramborů do ro0 kg. Vaš dě nedostatku u násžádá se důtklivě za vymo
žení náhrady z jiných zemí.

Mírová akce ukorských katolikův. Již
před projektovaným velikým shromáždě

ná. pi apěrá m přetřásejí se v Uhráchpraktick y. Biskup.Franlme uher
skému poslanci a prelátu Gieszweinovi
podal návrh tegto: „Sněmovny ve všech
válčících státech zvolí ým hlasováním
po třech členech, kteří za předsednictva
papežova se sejdou k neoficielní výměně
názorů.« Biskup se domnívá, že se proti
tomu nepostaví žádná strana a že akce
bude míti úspěch. Návrh má býti podán
při prvém zasedání uherského sněmn a po
učm se má konati mírová debata.

Radikálové proti V době
tolik vážné jest nutno přikládati zvláštní
význam všem obranným řečem těch poli
tiků, kteří byli vyšetřováni pro domnělé
neloyální přečiny. Obvinění jistě si byli
vědomi, že jejich slova nabývají historické
důležitosti a že by v okamžicích tak pa
mátných přetvářka nalíčená k záchrauě
-osobní svobody byla šalebnou hrou s lidem

povědní, zvolení zástupcové lidu, kteří

národního ceiku. Prohlašovali před válkou,
žev jejich řečech zrcadlí se mínění a tužby
širých vrstev lidových.

Nuže — »Právo lidu« uveřejňuje ob
hajovací řeči českých radikálů před sou
dem. Poslanec Choc hájil se tím, že jeho
činnost politická byla vždy Rakousku
přátelská, že vždy usiloval jedině o de
centralisaci správy, že jeho stanovisko
k dynastii bylo vždy bezůúhonné, že také
nikdy neútočil na vojsko a zachování
Rakouska že pokládá pro Čechy za nevy
hnutelné. O prof. Masarykovi se poslanec
«Choc. vyslovil, že je to autokratická a
velice domýšlivá povaha, člověk uafouka
ný, ačkoliv si ua venek dává ráz člověka
sociálně bratrského, a že je všeobecuě
pykládáu za muže nevěrohodného, nesne
sitelného, ano úskočného a uenávistného.
A při tom ještě prohlásil posl. Choc před
soudem, jak bylo prokázáno při hlavním
přelíčení, že kdyby byl pozoroval, že prof.
Masaryk zamýšlí něco velezrádného, že
by to byl sdělil okamžitě klubu poslauců
národně-sociálních a tento klub že by se
byl usnesl, učiniti na profesora Masaryka
udání mistodržiteli... Tolik posl. Choc.

Předseda národněsociální strany posl.
Vojna vypovídal, že za celou svou zoletou
politickou činnost usiloval o samostatnost
českého národa jedině v rámci Rakouska
a že je přesvědčen, že Čechové ve válce
s Ruskem immusípluiti své občanské po
vinnosti. Prof. Masaryka pokládá za pou
hého fantastu a má za to, že si své po
zuámky prostě vymyslil, A kdyby byl od
prof. Masaryka slyšel nějaké výroky vele
zrádné, nebyl by se prý posl. Vojna nic
ostýchal a byl by ho šel udat.

Posl. Buříval vypovídal, že nechce nic
jiného, nežli Rakousko všem národům
spravedlivé, a žeje přesvědčen, že Čechové
musejí konati svou povinnost jako Raku
šané, ačkoli je Rakousko ve válce se
slovanskou velmocí. Prof. Masaryka po
kládal odjakživa za člověka vládního a
velice domýšlivého, k němuž neměl žádné
důvěry. Kdyby býval od prof. Masaryka
slyšel nějaké výroky, jak si je poznamenal,
byl by ho prohlásil za velezrádce a nebyl
by váhal učiniti naň u policie oznámení,

Konečně čtvrtý poslanec národuě-soc.
Netolický vypovídal že byl vždy občanem
loyálním, že prof. Masarykovi při oné
schůzce uerozuměl a kdyby mu byl býval
rozuměl, že mluví něco velezrádného, byl
by ho býval také udal,

národně-sociální před válečným soudem
ve Vídni. Nechť si to voličstvo dobře za
pamatuje. Až si pánové pod ochranou
poslanecké imunity úasadí hřívu lví a
začnou strašiti přílišným radikalisimem,
nechť se jim klidně připomene, co pro
hlásili v okamžicích nejvážnějších, vpravdě
historických.

Pro nedostatek knihařského
plátna a jiných potřeb WG
můžeme dodávati„Oltáře“
vázané. Zasílámetudiž pouze

»Oltáře«Drožované.
Jen pokud dosavadní malá zá
soba stačí, zašlou se vázané
exempláře těm, kteří v čas o to

výslovně požádají.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Šeesocco

Papežova mírová mota a český zárod.
»Čech« napsal, že papež nemohl jmeno
vati ve své notě všecky národy, že se
Wilson také o našem národě nezmínil a
že čeští poslanci uetlumočili papeži po
stulát národa českého. »Národní Listyc«
dne ro. září odpovídají: »Farizejství nad
farizejství! Wilson nemusil mluvit o čes
kém národě ve své poslední notě, poně
vadž o něm mluvil ve svých notách dří
vějších. Wilson také není povinen svým
úřadem jmenovati všechny národy. Ale
papež, který se má říditi slovy Kristový

mi: »Jdouce ... učte všechny národy „.je povinen zastati se práv všech národů
a tudíž také českého. Papež prostě ne
chce mluviti a jednáti o fákouském pro
blému z důvodů, jež netřeba opakovati.
Obhajobou papežovy politiky proti české
mu národu »Čech< jen nanovo potvrdil,
že slouží pobělohorské tradici v Čechách,
s víž nynější válka definitivně zúčtuje
tak jako s papežstvíin.«

Jaké jest věcné jádro toho vášuivého
výkřiku? r. »Čech« nehájí papežovy poli
tiky proti českému národu, protože tako
vá politika neexistuje; ani z jediného či
nu ani z jediného slova papeže Benedikta
XV. nelze dokázati, že by se Vatikán sta
věl proti pravům českého lidu. Naopak z
papežovy noty vyzírá obecná péče o prá
va národů, kterým není dosud popřána
plná svoboda sebeurčení. 2. Nevíme, kdy
a jak sám Wilson výslovně vyjádřil svou
starost o národ náš. O Češích stala se
malá zminka v agitační odpovědi ententy
na prosincovou notu Wilsonovu. Této po
známky o Češích, Slovácích a jiných po
třebovala čtyrdohoda hlavně pro své cíle,
pro zvýšení vlastní popularity. Přes to
však, že Wilson byl velice opatrný, ne
odvážil se tvrditi nikdo, že rozvinuje po
litiku protičeskou. 3. Ke slovům »Jdouce

. učter. Tento rozkaz Kristův týká se
šíření víry a v tom směru přece Vatikán
se svým duchovenstvem a misionáři pra
cuje tak horlivě, až proti té snaze libe
rálavé i u nás protestují. Dávali apoštolé
Caesarům pokymy, jak se má přetveřiti
politický a jazykový útvar říše římské?
Naopak učili lid: »Dávejte, co je císařo
vo, císaři.« Ovšem i měřítkem spravedli
vé politiky je bible. Ale právě liberálové
vytrvale zakazovali papeži mísiti se do
politiky. A kdyby nyní papež jasně a
podrobně vytkl, jak si představuje spra
vedlivou úpravu věcí českých, začali by
ostře kritisovati netoliko Němci, ale i
Čechové; kdyby se totiž podrobný plán

popečůy nezdařil, všecku vinu neúspěchuy svalily protikatolické živly na Vatikán.
Papež nezmínil se výslovně také o jiných
národech toužících po sebeurčení, jichž
zodpovědní zástupsové uota bene udržují
s papežským stolcem styky velice přátel
ské. Ale Český svaz před mírovou notou
nedal zřetelně na jevo, zdali si vůbec uč
čeho od papeže přeje, ačkoli z parlatmen

| tu do papežské nuuciatury je tak blízko.
; Zato však čeští radikální poslanci, kteří
| již přeč válkou zcela otevřeně prováděli

akce protipapežské, při soudním líčení o
| svědčovali výmluvně rakouskou lovalitu.

| Tyto zevnější zjevy snad měly papeževé
' sti k mínění, že má v notě výslovně zdů
| razniti požadavky České, ačkoli zmínku 0

katolických Irčanech, katolických Sloyin
cích a sjednocených Ukrajincích pomi
nul? Co by takovému slohovému projevu
řekla poselstva národů pomíjených, pa
pežské stolici upřímně oddaná, domyslí si
snadno každý liberál. Náš národ touží po
sebeurčení právem, ale jiní také. Benedikt
XV. pak žádá spravedlivost pro národy
všecky. 4. Čím dokázal »Čech«, že slouží
politické »pobělohorské tradici«? A z ja
kých věcných důvodů liberální pisatel
vůbec aplikuje katolickou obranu pape
žovy spravedlivosti na tuto tradici? Kdo
chce o tom mluviti, má věděti, že čeští
katolíci domáhali se českého státního prá
va dávno dříve. než se narodil kterýkoli
člen uynějších politických stran. Po Bí!é
hoře sama česká šlechta katolická se na
máhala, aby státní právo zemím koruny
české bylo vráceno, jak vysvítá z Kalous
kova díla o témž českém právu. Byli tu
Pešina z Čechorodu, Balbín a jiní vyni
kající katoličtí učenci, kteří volali po
vzkříšení českých výsad; na hraně 18. a
19. století celá řada kněží-buditelů stavěla
se v čelo českým živlům státopráMlém.
Nynější strana katolická přidala se při
státoprávním osvědčení k ostatním stra
nám národním a to zcela obětavě, de
snažíc se svým souhlasem kupčiti ve svůj
prospěch na úkor stran jiných. To je na

tické. A po stránce náboženské máme
rozhodně tradici lepší, jasnější a stálejší
než vychovanci moderních stran přotika
tolických, které dosud marně hledají pev
nou osu svého životního názoru. Před Bí
lou horou jak katolík tak protestant měli
určité náboženské přesvědčení, měli pev
né zásady o podstatě a účelu lidského
života; uvnější protikatoličtí politikové
uemají ani toho. Proto není divu, že krát
ce před válkou české usilování se blátilo
v aféře Švihově. Tak daleko politická
všenárodní práce katolíků českých neza
bředla. A proto jen jest potřebí naši sku
tečnou pobělohorskou tradici dobře se
znati a správně oceniti.

Přípravy jiných. Výkonný výbor české
strany agrární uveřejňuje dne 2. t. m. ve
vVenkově« provolání k svým příslušní
kům. Píše, že jest potřebí, aby se země
dělství vválkou tak těžce postižené« zo
tavilo a všestranně povzneslo; uárod také
stojí před řadou velikých úkolů politic
kých. »Ke každému boji jest třeba předně
peněz, za druhé peněz a za třetí opět pe
něz. Finanční síla jest základem moci, a
tudíž i prvou podmínkou úspěchu.« Bez
dostatečných prostředků byla by činnost
strany neobyčejně stížena. Proto výkonný
výbor se rozhodl přikročiti stejně jako
roku minulého opět k vybírání »dobro
volné daně agrární, dobrovolné to dávky
z prodejní ceny zemědělských výrobků,
jichž obchodpodléhá státní úpravě, t.j. obi
li, luštěnin a bramborů, dodávaných váleč
nému obilnímu ústavu, máku, lněného se
mene, sena a slámy, dodávaného Zemské
úřadovně pro krmiva a dobytka, dodáva
ného Zemědělské společnosti pro zpeněže
ní dobytka. Daň tuto platí naši příslušníci,
když dostávají peníze za své dodané, vý
še uvedené plodiny a odvádí u obilí, bram
borů, luštěníh, řepky, máku, lněného se
mene, sena a slámy příslušnému komisi
onáři, u dobytka Oksesní hospodářské zá
ložně, která proplácením dobytka jest po
věřena. Jak komisionáři, tak okresní hos
podářské záložny uvolili se opětně daň
tuto vybírati, a platící obdrží od nich pří
slušnou stvrzenku.«

Zdali jest zemědělství válkou těžce po
stiženo specie.ně po stránce finanční na
statcích, o tom aťse vysloví odborní znalci
a pilní pozorovatelé. Klade-li agrární vý
bor tak veliký důraz na vliv penčz při
příští konkureuci českých stran, již na
značuje předem, co pomohou jiným stra
nám všecky nejiepší úmysly a pokusy
proti drtivé moci kapitalisinu. A vybí.
rání příspěvků jedné strany České jest
tak pohodlné. Iustituce, které majísledo
vati zájem všeobecný, potřeby lidu všeho,
stanou se zároveň ochotnými sběrnatmi
příspěvků jedné politiczé sirauv. Pak 0



všem volební agitace rozvine se velice
hladce, protože výbor dobře ví, jakou kou
zelnou moc mají
tovaných řečníků, kteří hledají v politi
ce své zaopatření. Staří politikové agrární
velmi bystře prohlédli, jaká povaha se
vítězně dere v před mezi občany, kteří
na veřejných řečništích rozbazují třpytné
jiskry o právech a úkolech lidu českého.

Tu jistě každý upřímný příslušník naší
strany se táže: »Nemáme-li bohatých fon
dů, živoří-li pro nedostatek peněz i kato
lické časopisy, nemělo by se aspoň horli
vě a obětavě pracovati živým slovem, po
učením a povzbuzením? Zakupovat duše
liknavé, vratké a ramenářské zvonivou
mincí nechceme a nemůžeme. Ale roz
bodně jest nutno chrániti a shromažďo
vati upřímné a ideální duše katolické
které posud se snaží zachrániti staročes
kou bodrost i srdečnost i náboženské pře
svědčení svých otcův a dědův vřele a bez

spekulace, jaké z toho plynou osobní výhody. Jak se zreformoval společenský ži
vot na základě moderních užitkových lá
kadel, vidí každý zřeleluě.

Vojínům do ZÁKOjů
kupte k duševnímu osvěžení tyto knihy:

Rozmarné příhody. hale RaII., stran 890, cena 1:96 K. da IEL,
stran 384, cena 552 K.

Naši přátelé. StEm00,cenace:
Veselé chvíle. E že

cena 242 K.

Požáryvzplály.Pirs
Napsal Alois Dostál. Cena 85 h.

V ceny osnačené započtena pouse 10pro
centní válečná přirážka. — Objedmávky vy

řizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.
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Národohospodář. hlídka.
Bakouské kolkoré a poplatkové .
, vydané Drem Eu Rose

ákladem o. k. dvorní a státní tiskárny
ve Vídni vyšel právě v německé řeči spise
»Rakouské kolkové a poplatkové předpisy«,
sestavený dle nynějšího stavu k rozkazu
ministerstva financí Drem Rudolfem Ro
schnikem, o. k. finančním radou. Prodejní
cena spisu, který ve formátu elovníkovém

- obsahuje 1100 stran, stanovena jest pro
výtisk nevázaný na 8 K, pro vázaný na
9 K 20 h. Učelem tohoto spisu, vydaného,
jak se opětně zdůrazňuje, k rozkazu c. k.
ministerstva financí, jest poskytovati Bir
ším kruhům jasný přehled a směrodatnou,
pevnou pomůcku v daleko rozvětveném
oboru našich poplatkových zákonů, při
čemž cena co nejníže stanovena. Upozor
Řujeme tudíž na vydání tohoto spisu a
odporučujeme ho obecenstvu 60 nejvřeleji.
C. k. finanční rada Andres.

Fak so dělají miliony. Spekulanti, kteří
ani kvalitě zboží nerozumějí, kteří handlují
hned v peří a hned zase ve pšenici anebo
sukně, prodávají čile, až naposledy nevědí,
kam se svými lehce získanými miliony,
aby bez práce vynášely statisíce. Uznali
za nejvýhodnější vrhnouti se na spekulaci
bursovní. Kupují ohvatně takové papíry,
po kterých do nedávna byla poptávka ela
boučká a vyhánějí uměle jejich cenu do
veliké výše. Buď takto chtějí míti kapitály
v příjemnémteple anebo se snaží zdražiti
některé předměty k výdělečnému prodeji.
Sami ředitelé bank vídeňských byli povo
lání k ministru financí, aby porokovali, jak
by se zakročilo proti neslýchané bursovní
hře. Vždyť papíry byly vyhnány do tak
závratné výše, že poptávka jest daleko

čilejší než nabídka. Burea, má velice Šizokou samosprávu a proto vládu naléhá, aby
irojáblsabšioalaí těhddh o u

cennými papíry, aby naposled nedošlo
dářské katasirofé. Bursa so

poněkud zalekls, některé kursy pok:esly;
alo jest potřebí velice radikálsí nápravy,
protože číhající kořistnícimají volnost vy
raziti znovu. Jestliže spekulanti mají tolik
peněz, že mohou zvyšovati cenu máio Gen
ných papírů, zajisté mohou platiti také
zvýšené sumy na úbradu válečných vy
dání. Vždyť nemajetní občané nesou na
oltář epolečného úsilí svoje všecko — i
životy. Vláda « parlament 80 tedy musejí
postarati o obmezení přílišné volnosti bur
sovních hráčů, kleří zcela klidně a chladně
operují svými papíry a jediným řádkem
dovedou rozhodovati o hospodářské situaci
statisíců pracovitých občanů.

Výborová schůze
Tiskového družstva

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
v Hradol Králové

koná se v úterý, dne 18. září 1917
o 2. hodině odpolední

v diecézním kovém domě »Adalbertinume«
třída 18.pěš. plaku,č. 800—I.v Hradci Králově.
Dr.Frant. Beyl, Dr.Frant. Šale,

předseda.Jednatel.

Cirkevní věstník.
Světísími arel

dlosési jmenováni bulou ze 7. července
nejdpp. gener. vikář dr. J. Sedlák a metrop.
kanovník J. Glossauer. Svěcení jejich vy
konal slavnostně nejdp. arcibiskup dr. P.
Huyn dne 8. t. m.

přídavek. Ministerský před
seda sdělil « prelátem Hauserem, že nyní
také duchovenstvu bude přidělen drahotní
přídavek samočinně a bez zvláštního za
kročení se zpětnou platností od 1. čer
venoe.

000000000000000000000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé přilešitosti svůj vlastní podnik

Zprávymístní a zkraje.
S oboené kuchymě. Dne Sl. erpna po

otila svojí návštěvou obecnou kuchyni pí.
místodrž. radová Smutná s pí. komisařovou
Pacovskou. O účelném zařízení kuchyně
jakož i o úpravé pokrmů velice pochvalně
se vyjádřila a zároveň věnovala chudým
obecné kuchyně 10 K, začež ji vřelé díky.

Zápis žáků do Všeobecné trojtřídní živ
nostonské školy s odborným
oddělením číšnickým v Hradci Králové bude
od 15. září do 1. října 1917 ve sborovně
e. k. vyšší reálky v Komenského třídě v
1. patře a to vždy v neděli a ve svátek
od 9—11 hod. dopoledne. Kašdý všední den
od 5. do půl. 7. hod. večer.

»>Fidlovaška« v Eraáci Králové opako
vána bude v neděli dne 16. září 1917 od
poledne dvakráte a sice 0 !/4,2.hod.
a o 5. hodině. Konec prvního představení
o 4. hodině, druhého o !/,8. hodině večer.
Záznamy respektovány budou pouze do
pátku večer. Nevyzvednuté lístky budou
pak prodány.

Králevkradeský ústav pro zvolobování
živností uspořádal ve dnech 3. až 6. září
opětně kurs pro umělé žehlení s leskem.

úvětěva byla i tenkráte tak četná, že ně

kolik přihlášek musilo býti z důvodůvyučovacích odmítnuto. Celkem navštěvovalo
kurs, který se konal po celý týden denně
ve třech odděleních po 8 hodinách, 17 žen,
ponejvíce z kruhů živnostenských. Pro
gram kursu byl čistě praktický: návštěv
pice dostaly především stručné poučení

o materiálilch k žehlení potřebných a
žehlily pak pod návodem učitelky postupně
jednoduché límce, manžety atd.. později
též škrobené košile, bluzky a p. Vyučování
Hdila zase odborná učitelka městské dívěj
školy průmyslové v Praze I., elečna Božena
Grulichová.

v svědomí mlejna Třebo
eborslna městu náletejkeibo.Ánoo 1078

die 4. Martii a r. 1681 dne 28. Juni. Své.
domí při právě města Jaroměře nad Labem
ad perpetuam tei memoriam strany toku
vody z rybníka panství Častolovského na
mleja obecní města Třebechovie, od níže
psaných panství Smiřického starožitných
poddaných ze vel Librantio a dle B M ob.
noveného zřízení zemského toliko k vydání
tohoto svědomí z poddanosti propuštěných
lidí, na šádost-a ku potřebě ouřadův a
obce téhož města Třebechovic u přít.m
nosti deputírovaných dvou osob radních,
slovutné poctivosti pana Ferdinanda star
šího Manna, a pana Václava Hájka, přijato
jakž následuje: L Váelav Malý, 63 leta
starý, učinil přísabu, podle práva svědčil
takto: Když jsem byl v mladých letech
skotákem, vždycky od té doby a až posa
vad to pamatuji, že ten mlejn obecní Tře
bechovský o trojím slošení byl a jest jako
nyní, a tok vody na ten mlejn plnýma
vantroky z rybníka Častolovakého ehodíval
s trojím složením se mlývalo. Více nevím.
II. Jiřík Hanuš, věku svého 75 let mající,
učinil přísahu podle práva a svědčil takto:
Pamatuji se o tom dobře hned od mladosti
mé, že jsem sám v tom mlejoě obeoním
Třebechovském nercili na korce, ale i na
slady mlýval, kterýž všdycky o trojím
složení byl a dosavád jest; dvoje složení
na chléb k mletí a třetí složení jahelka;
tok vody z rybníka Častolovekého plný
ma vantroky na ton mlejn Třebechovský
vždycky chodíval. Jinam toku míti nemůže
nežli toliko na ten mlejn, o tom stálé
vědomosti mám, a také nie více k tomu
mlejnu přistareno není, nežli jak nyní se
nachází. Více vědomostí nemám. — Po
dobně i svědčí Jan Kašpar 78letý, Jan
Prokeš 83letý, Jan Veverka z Blešna sto
letý, Jik Holub z Krňovic Glletý, Jan
Hruška ze Štěnkova 80letý, Václav Bahník
z Jeníkovic 70letý a Jiřík Vašata, též
2 Jeníkovic, 75letý.

Zaě s0 Půl kila švestek (98
kusů) za 80 h. (Tedy za 2 h sotva jedna.)
15 prostředních cibulí za 2 K. 30 prostřed
ních mrkví 1 K 60 bh. Malý okurek
10 b. Malá hlávka zelí 1 K. Pětilitr pa
daných jablek 3 K 60 h, velké jablko 30 h.
Rajské jablíčko 20 h. Čtyři malé hřibky
1K 60h.

Polní se zmáhá povážlivě. Známe
poměry; kdo tedy dobře uváží postavení
četné chudiny, mnoho 8e nepodiví. Ale při
tom nelze ledacos přejíti mlčením. Kdo
vidí rozkopané brázdy a vytrhsné bram
borové nati na malém políčku, uhodne
snadno, že ee tu nejedná o pozemek ně

telbaráčník bývá často chudším člověkem
než noční konsument, který má měsíčně
300—400 K příjmů. Na poli jednoho cha
lupníka v Plotištíoh řádila jedné noci celá
vzájemně podpůrná společnost, která brázdy
přehrabala tak, že odcizeno asi na deset
pytlů bramborů. Mějme na paměli. že před
časné dobývání podzimních bramborů jest
zakázáno již proto, že nedozralé brambory
poskytují skrovnou, bai nezdravouvýživu.
Proč by tedy měl býti trestán ohalupník
těžce pracující za to, že se choe říditi
přísným a účelným nařízením? Nočním
pychem se shoda městských vrstev 8 ven
kovem nezjedná. Každému což jeho jest:
Po takových nočních lovech odnášejí psk
roztrpčení rolníkovo snadno městští lidé
nevinní.

zrušující v Parázbicích. Zdej
šímu občanu, který byl v ruském zajetí,
dopsal přítel, že jeho manželka udržuje
nedovolený poměr. Ubožák vzal si toto
oznámení k srdci tak, že číhal na vhodný
okamžik k uprohnutí do Čech. Podařilose
mu skutečně utéci a za okolností velice
svízelných za tři měsíce přibyl do Pardu



bic. Tloukl v noci na dveře, ale žena ne
otvírala; měla doma společníka. Oklamaný
manžel otevřel násilně a ženu zbil v roz
čilení tolik, až se zdálo, že zemře. Sám se
pak otrávil. Oběma byla poskytnuta rychle
lékařská pomoc, tak že jest naděje, že
budou zachování při životě. Ale rodinné
štěstí pro lehkomyslnost nevěrné ženy jest
poohováno.

Zájezd do Báchoda, pořádaný Klioperou
za účelem provedení Fidlovačky ve dnech
8.4 9, září, zůstane jistě všem účastníkům
trvale v milé upomínce. Uskutečnění věci
samé, jak čtenářům našeho listu z dřívěj
ších zpráv je známo, setkávalo se s velký
mi obtížemi, ba zdálo se, že i první před
stavení v sobotu 8. září bude zmařeno ne:
předvídanou náhodou. Celý soubor (asi sto
členů) čekal v Hradci od druhé hodiny
odpolední na vlak, který měl skoro dvou
bodinné zpozdění. Během čekání došla
zpráva, že připojení vlakové v Týništi ne
bude možné. Již počítáno s tou oventuali
tou, že bude nutno jeti v 6 hodin přes
Josefov, když úsilnou snahou p ing. Hrušky
a benevolencí správy dráhy provedeno
připojení vozů s »Pidlovačkou« k náklad
nímu vlaku v Týništi a tak o půl 8. hodině
večer blížili jsme se Bilně unaveni čeká
ním a dlouhou cestou k Náchodu. Vskutku
nádherný pohled na panorama Nového
Města osvěžil poněkud sklesló mysli a
znovu vzpružení vjížděli jsme za vedlouho
do Náchoda. — Po ulicích i v oknech
domů kol dráhy plno lidí, z divadla vlály
prapory a na nádraží zase velký zástup.
Uvítání nadšenými pozdravy a máváním

pili jsme k divadlu, kde nebylo možno
aui projít — a po čtvrt na devět začalo
představení — rekord v nalíčení a přípravě
a nový důkaz obětavosti a discipliny účin
kujícíeh. — O úspěchu hry rozepisovati Ee
nebudu. Věc strhuje sama A provedení
charakterisují nejlépe slova p. starosty Dr.
Čížka, jenž s upřímným nadšením a láskou
řídil všochny přípravné práce a.siále dlel
ve středu hostů, pronesená po představení:
vVéděli jeme, že Fidlovačka v Hradci se
hraje dobře, ale její provedení u uás pře
kvapilo. Naše obecenstvo nerado vidí zá
jezd cizích ochotníků a proto z bouřlivého
potlesku, jehož se vám dostalo, nejlépe
posoudite stupeň svých výkonů. Nadšení
a radost, již jste nám připravili, vybočuje
jistě z obyčejných mezí, jak viděli jste na
scénách po představení samém. Jsme si
jako obránci pohraniční bašty dobře vědomi
slavnostních okamžiků těchto dnů, které

jsme uhájili a bohdá uhájíme! Děkuji vám
vřele za vaši obětavost a přeji si jen, aby
ate byli s námi lak spokojeni, jako s vámi
jsme spokojeni my'« — Komentáře tato
významná řeč pana starosty, jímž muže se

skutečně svým více než laskavým přijetím,
účelným pohostinstvím i zvláštního vytčení
zasluhující taktností společenského styku
zapsali se nám všem hluboko vděkuplnou
vzpomínkou. — Všechna představení Fidlo
vačky měla slavnostní ráz, jenž stupňován
byl prostředím krásného, vkusně u bohatě
vypraveného divadla. -- Z nás není nikoho,
kdo by zájezdem do Náchoda nebyl plně
uspokojen a z náchodských a jejich sou
sedů snad jen ti, kteří se do divadla ne
dostali, a bylo jich — ač rozeáhlé divadlo
po třikrát úplně bylo vyprodáno — hodně.

C.

AAAAAAAAAAAAAAAA

Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradei Králové, Adalberlinum, přijímázáznamy

na nové výhodné losy Rakouekého Červ.
kříše a opatří i jiné cenné papíry.=—>>- -= EI O
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Různé zprávy.
ové cesty strany see. domokratiské.

Oposičníci ozývají se proti režimu Šmera
lovu a Soukupovu bodně hlasitě. V »Pr. I.«

Modráček, Pik a Syřínek praví, že hodlají
pracovati k nápravě ve straně, protože
politika zodpovědných činitelů strany za
války silně otřásla důvěroudělnictva. Stra
na musí změniti svou dosavadní politiku
a vedení její musí přejíti v ruce povola
nější. Neblaze působily a působí uzavřené
a pánovité aristokracie na vedoucích místech
strany. Politika strany budiž neochvějně a
důsledně demotratioká a pravdivá. Národ
nemá měniti své zásadní vyčkávací sta
novisko; vedení strany nemá se příliš spo
léhati na parlamentní parkety, vždyť vlád
ní systém přinesl steré zklamání národu
a dělniotvu. Za stranu soc. demokratickou
nesmí mluviti pouze směr jediný. Pisatelé
zahajují směr radikálně socialistický. — O
posice přiznává, že její krok se ucobejde
bez rušivých následkův a nemilých bojů.

Pod berami. Pod tímto názvem přináší
letošní kalendář »Třebízský« řadu obrázků
od známého spisovatele Dra J L. Hrdiny,
jež jsou svým dějem vzaty z těžkého, tvr
dého. ale pootivého života horských dřevo
rubců. Upozorňujeme na tyto povidky, je
jichž děj hluboce zařezává wc do srdce
čtenáře. V témže kalendáři jest ještě vý
borná povídka od J. Š. Baara: Pomstila se,
Josefa Váňy: Osmero blahoslavenství, Jos.
Šacha: Odmítnut, Šm-lovského: Noha, Ho
lýho: Dva Jékaři a j. Vedle těchto a jiných
povídek jsou v letošním našem kalendáři
též výborné čláuky“poučné, z nichž zvlá
ště upozorňujeme na práci Dra Kašpara:
Katolictví a český národ. Dra Číháka:
Křesťanská ethika a lichva a j.

0000000000000
Velkývýběr
levných sešitů

ku, psaní, vel..16'/, x 19*/, om,
ve voskovaném plátně anebo
v tuhých deskách, od 40 hal.
výše. Sešity se hodí pro školu
i domácnost. — Na skladě má

— Bružstevníknihkupectví——
v Mradei Králové, Adalbertinum.
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Veselé čtení.
Odporučujeme našim přátelům humoristioké

knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhodnější
hrásí proti záplavě knih frivolnich, jež se vtírají do
katoliokých rodin, aby lákaly čtenářstvo sensačními
tituly a jarmarečním napínáním zvědavosti.

Pravý humor nehoní se po divokých a hrubých
scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepoznání,
plyne bladce jako čístý potůček.

Choete-li se ušlechtile pobavití, kupte si tyto
IWastrované knihy:

Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 242.

Rozmarné příhody.
Rada II. Stran 920. Cena K 1:98. — Lada III

Stran 384. Cena K 352.
Jsou to sbírky kratších humoresek různých

katolických autorů. Nehledaná líčeň přirozených
soenerii každého mile upoulá.

Objodnávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a
nakladatelství v Mradci Králové.
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Kancelářské potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Oružstevnímknihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.
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Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 3 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 90 h. — Na skladě iná

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Dina

Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodává chrámová ehna. V kuš
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalby figurální,
holovípravou vlačskou mosnihu ka
ménkovou pro facady, oltářní obrasy, ná
hrobky ald. « nejširkun zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.

BESÍDKA.
Páperky.

V minulém století se vyslovovalo přá
ní: »Takhle být svatým a mít pětku
deuně!« Později se již taxa zdvojnáso
bila: »Být svatým a mít desítku denně'«
Teď však platí přání skromnější: »Být
aspoň krejčím z let osmdesátých a mit
zlatku denně'«

o

»Toužíme výše; křesťanská morálka
jest zastaralá a proto se musí opravit dle
modermich požadavků. Vždyť jest přece
zřejmo, že demoralisace se šíří stále po
vážlivěji.« — »Tak? Bylo by tedy potře
bí také opravit anebo zcela přeměniti
moderní vědu lékařskou. Vychází celá řa
da i populárních lékařských statí, dbá se
ve veřejných místnostech hygieny přímo
úzkostlivě. I školák jest nyní poučován
o požadavcích zdravotnictví pečlivěji než
dříve dospělý muž. Přes to však choroby
se roztahují šíř a zachvacují větší davy než
před stoletím pod doškovými střechami.
Není tedy potřebí hledati zcela nové ce
sty k zachování zdraví lidstvaře — »Hwu
— to je něco jiného. Choroby vznikají
nejvíce tam, kde se proti lékařským před
pisům hřeší zúmyslně. Alkohol, duševní
přepracovanost, pohlavní výstředností —
to jsou moderní rakoviny, proti kterým
odborní znalci nejvíce brojí« — »Vida
tedy! Ale nebrojí prastaré Desatero proti
lichvě, lži, podvodům, proti nevděku vůči
rodičům, proti zhoubným radovánkám a
surovým potupám? To jsou také veliké
rakoviny a tyto zapovídá křesťanství. Ne



musí se tedy opravovati víra, ale jest po
třebí opraviti pronikavě vůli a kárati ty,
kteří Boží zákon přestupují zúmyslně.«.

" Naši otcové a dědové čtli pomalu, ale
věc jednou přečtenou dovedli velmi plyu
ně vypravovati a připojovali vtipné po

ku důkladně přemýšleli a že hleděli lek
turu důkladně ztráviti. Nyní, kdy se to
lik básní o samostatném myšlení, zhltne
se kniha na posezení a pak se řekne:
»To byla skvostná četba.« Ptej se za tři
dny, co v knize stálo; mladý čtenář za
pomněl i stručný obsah, protože zatím u
dávil jiné dvě knihy anebo celou garni
turu kratších ststí. Tak se vzdělává: se
skoku na skok. Leda že si zatrhne někdy
zvučné úsloví, jež potom v různých spo
lečnostech papouškuje tak, jakoby bylo
jeho vlastním majetkem; ale ani při tom
mnoho nemyslí. .

Francie prudce útočí a obětuje stati
síce synů hlavně za Elsasko-Lotrinsko.
Ale za peníze na válku věnované mohla
zavodniti a tedy i zalidniti celou Saharu
a pokrýti ji hustou sítí železničníchdrah.

o

Slyšíte často: »Víš, já ze zásady ne
půjčují. — Na tento podnik ze zásady
nedám ani haléře. — Jsem ze zásady
proti vydávání tlustých knih. -- Ze zá
sady nepodporuji zakládání nejistých pod
niků. — Ze zásady nevěřím ničemu, co
se prohlašuje za Boží zjevení.« — Ale ni
kdy neslyšíte: »Ze zásady přispívám ua
koncertní sdružení. — Ze zásady kupuji
hojnost vědeckých knih. — Ze zásady se
ujtmám občanů zákeřně tupených. — Ze
zásady odmítám moderní pozéry, kteří
proti Zjevení bojují frazemi a dutými vti
py.« — Zkrátka moderní zásadovost jest
zboží velice laciné.

Ve prospěch :
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Kostel. paramentů
prádla. praporů, příkrovů, koberců aovového náčiníve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubůi. 100let. trvání a 40let, vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem našinoům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.

mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná rovise
»Jadnoty záložen« v Praze.

Žedníky
za vysokýAa přijme »Tecrag«, akc. spol. v HradciKrálové „dříve lepenkárna J. Karla). Byt zdarma,
aprovisace zaručena. K hlášení u stavbyvedoucího.

Veledůstojnému duchovenstsu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a lo: monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, pacifikály, aviony,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Sturé předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a atříbří nebo
proti doplatku sa nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
sasilá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako:
tetěsů, madonek, křišků, pretýnků, naramků atd.
Notářaké prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy nu skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
, pasíř a ciseleur

Praba I.-979, al. Karoliny Světlé, č. 12 u.
Přísežný znalec c. k. zamakého trestnihosoudu.

invalidé
jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do tuhlářského
kusem. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijímá

K. V. Skuhersaký, Hradec Králové.

Parařnénta.

Jgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) —

1T dabřonnémnadÚrlici(vČechách)|
| (bratr P. I. Neškudly, faráře veVýpraehlicích)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu f
R svůj osvědčený a často vyznamesaný

| výrobní žávod |
| všech kostelních paramantů, |

spolk. praporů a kovového náčiní
Cenniky, vzorky i rousha hotova na f
ukázku 8e na požádání frank: zašl+u.

AAAAAAAAAAAÁAÁAAS VYYVYVYVYYNYY
PARAMENITA,

— kostelní náčiní
atd.

dodává nejlevněji

| ddází VENU,
odborný závod

- dabloné nad ÚÓrlicí

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na u
kázku se franko sašlou.

ORp T
LO ABYDhY Jed
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V Praze prodej u firmyMarie Fejfarová,arlova ul. I., č. 12.

vVyvvVYVVVÝVV
Nejlevnější a nejbonpočnějšíjištěnípropřípadúmeti

a věnadílkém
poskytuje Jubilejmí, vzájemně debrošinný živno

otepský spolek

„Charitas
v Hradci Král.

jeně, založen jsa r. 1908 na sácadě křesťanské své
pomoci,sa dobu svého trvání vyplatilna podporách

děkovné isy svědlí, přišla podarovaným pod
pera v debé nejtrudnější jake pravé dobrodiní.

Spolok přijímá muže i šemnyod 24 de 45
lot. Příspěvek nprávní kašdoroční obnáší
2 K, náplsné jednou pre vědy jest: de BOlet 2 K,

vaguje,že splalí při úmrtí spolnělena £ K,
ješ se vyplatí bez průtahu buď zákonitým příbuz
ným aBeh účolu a osobám, jež si člen pisemným
prohlášením výhoru za svéhe života označil. ké
kařská prohlídka zdarmu.

Při epelku trvá od r. 1911 odber, jenž posky
tuje též

W- VĚNno "Us
uedospělým v den jejich sňatku, případně
v dem dovpělosti jejích, mamebtaké při
úmrtí těch, kteří je do odbcru věnného při

Každý pojištěnec u věnného edberu obdrží
telik korun, kotik osob v dohě nároku u edboru

i

|

Jinochy lzepřihlásiti až do stáří 18 let a dívky
do 15 Jet. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, jen

věku svého. Zápismé 6 K je pro všecky stejné,
rovněž příspěsek pe I M ve výše zmíněných
případech povinné podpory. — Blitší v prospektu,
jejž na požádání zdarma zasilámo.

Adresa saní:

Spolek „Charitas' w Hradci Kral.
Dr.František Reyl, Václav Jenšovský,

předseda. jednatel.

Telefon čís. 16.
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Pošt. spoř. čís. 70.108.
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Číslo 38. Předplatné:

-Vzájmu lidskosti
a národních práv.

'rojev Tiskového družstva pod ochra
ou sv. Jana Nepom.v Hradci Králové,
e výborové schůzi dne 18. září 191%

učiněný:
1. Upřímit"u rados. vítáme opětova.e“

nahy sv. Otce Benedikta XV., doporuču
icího vrchním hlavám válčících států slo
ení zbraně a uzavření brzkého míru.
'ozdravujeme poslední mírový projev sv.
Jtce tím radostněji, protože navrhované
dzbrojení a založení mezinárodního smír
ího soudu poskytuje záruku trvalého mí
u a pokojného soužití všech národů na
větovém dějišti.

Srdce uaše naplněno jest vděčnými po
ity k náměstku Kristovu za neunavné
roky uprostřed zuřícího zápasu k tomu
ili, aby umožněn byl návrat četným in
alidům, ulehčeny byly útrapy nemoc
ých a zraLěných bojovníků vyjeduaným
ohostinstvím v ueutrálních zemích a za
hráuěn byl život mnohým odsouzencům
. smrti. Vysíláme vroucí prosby k uebes
Jánu, aby žehnal a zdárným výsledkem
'orunoval ušlechtilé a v pravdě křesťan
ké snahy mírového papeže.

2. Činíce projev v zájmu lidskosti ve
rospěch světov“"o míru, toužíme snažně
la hlašeném míru v milava::“ssvé vlasti
. spatřujeme záruku želauého domácího
níru ve splnění požadavků českého po
elstva ua říšské radě tlumočených, jim:ž
e domáháme svéprávnosti českého ná.
oda v rámci rakouské říše pod žezlem
anovnického rodu Habsburského. A pro
vže dle zkušenosti, čerpaué z dějinného
vývoje českého národa, můžeme a smíme
poléhati a doufati jenom ua vlastní sílu

uezdolnost národní existence, žádáme
d poselstva českého, aby positivní poli
'ikou domáhalo se uskutečnění vyslove
ných cílů a v lovalním srozumění s nej
asnějším vladařem říše rakouské praco
alo o vybudování základů pro auto
'omii národní, diktovanou historickým a
»řirozeným právem.

3. V tuhém tomto zápase o národní
ráva zapřisáháme všecky české lidi dobré
le a čestného karakteru, aby svorně
táli v nerozborném šiku po boku povo
aného poselstva českého a všemi silami
ránihh rozkolu, rozsévanému v národě
idmi nesvědomitým:, kteří ani v době
nejhorší persekuce nic nezapomněli a ni
emu se nepřiučili.

Inserty povitají se levně.
| Roč. XXIIL

a svého národa, nemůžeme bez povšim
nutí nechati děsivou hmotnou tíseň, která
veškerým vrstvám obyvatelstva působí
ohromné obtíže v opatření životních po
třeb a uvrhuje celé rodiny chudších vrstev
v zoufalství a v pozvolnou smrt hladeru.
Protože tuto všeobechou uouzi zaviňuje
v přední řadě ziskuchtivost hrabivých li
dí, vyslovujeme hluboké opovržení nesvě.
domitým lichvářům, kteří nedbajíce ni
trestu Božího ni kleteb hladovících ubo
žáků, hoví jen svým nezřízeným chtíčům
po mrzkém matnonu. Vyzýváme vlivné či
nitele, aby se vší euergií kladli meze zřej
mému lupu na bezbranném obyvatelstvu
a stavěli hráze proti záplavě korupce a
demoralisace v celých společenských vrst
vách. Je jisto, že lidu zdemoralisovanému
a všech ohledů na lidskou soiidaritu zba
venému neprospěla by ni sebe Širší auto
nomie, ni sebe volnější zákou, protože
dle starého dějepisce Tacita »Leges sine
moribus vanae«. Úcta předzákonem vládne
jenom v lidu mravně vyspělém.

5. Jsme živě přesvědčení, že jen tehdá,
když pojem lidské společnosti a společné
vlasti bude posvěcen vírou v Boha, ja
kožto původce světa i společnosti, může
jednotlivec pociťovati mravní zodpověd
nost k Bohu, sobě a bližnímu. Proto od
suzujeme. bezurdné Pádění travičů veřej
ného mínění, kteří podrývajíce nábožen
ské přesvědčení a mravnostní ideály lid
skými smyšlenkami, podlamují nezbytné
základy silných karakterů uárodních a zba
vují český národ již předem každé naděje
na splnění vytčených národních ideálů.

Za Tiskové družstvo pod ochranou sv. Jana
Nepom. v Hradci Králové:

Dr. Fr. Šole, předseda.

K projevu tomuto se připojily svazy
a sdružení v diecési Královéhradecké:

Diecésní ústředí katolických spolků
a jednot diecése Královéhradecké,

Dr. Fr. Reyl, předseda.
Ústředí Všeodbor. Sdružení pro království

České se sídlem v Hradci Králové,
Jiří Sahula, I. místopředseda.

Zemský svaz »Orla: pro král. České se
sídlem v Hradci Králové,

Josef Polák, starosta.
Sdružení české mládeže katolické se

sídlem v Hradci Králové,
Karel Keppl, starosta.á

l
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polit. okres Královéhradecký,
Dr. Gustav Domabyl, předseda.

Redakce »Obnovy«, redakce »Štítu«, re
dakce »Čas. Úvah«, redakce »Práce«.

Volné listy.
Podivné znamení na obloze aprovisační.

Rolníkům předepsány byly takové dávky
sena, kterých nelze odvésti bez naprosté
ho zničení chovu dobytka. Ba ještě více.
Na přečetných místech množství požado
vaného sena se vůbec uesklidilo. Připu
stíme-li, že rolníci všechny půdy své by
vymetli a všechno seno své odvedli, na
skytuje se hned otázka, čím budou krmiti?
Slamou. Zajisté, ale jak dlouho slamou
vystačí, když jest obecně známo, že není
pamětníkův, aby se kdy bylo tak málo
slámy urodilo. A co podstýlání ? Jak sku
tečnosti na venkové známe, můžeme říci,
že, i když všechny pícní zásoby budou
zemědělcům ponechány, v přemnohých
krajích bude na jaře dobytek až hrůza
vykhublý.

A teď slyšme zprávu, která omračuje.
Rolníkům, kteří proti nemožnosti pícních
dávek protestují, z čista jasna se ozna
muje, že se dobytek jejich bude vyvážeti
do krajiu (asi alpských), kde jest pro něj
dosti píce. Což není hned jasna myšlen
ka: když jest tam dosti píce, tedy ji ber
te tam a nechte dobytek na svém místě?
To tu bylo Kolumbovo vejce zase pořád
ně jednou rozlito a byla dána příležitost
žíravému sarkasmu! Podle toho asi naše
armáda dováží děla svá do prachových
továren a uevozí se naopak střeltý prach,
za děly na frontu! Či jak se to u všech
všudy dělá?

Jest ua prvý pohled patruo, že tu
kdosi vystřelil bez míření a bez myšlení.
Takové zařízení, k němuž, jak doufáme,
nedojde, vymklo by se násilně a bez roz
umu ze soubouru válečného hospodářství
a pracovalo by proti cíli, jejž všichni
směrodatní činitelé mají na zřeteli. Cílem
tímto ovšem jest co možnonejvětší ze
mědělská produkce, která jest počátkem
a koucem veškeré výživy. Sám minister
ský předseda Seidler stránku tuto důraz
ně podškrtl v »poradách o vyživovacích
otázkáchr, kamž měl býti poslán i ten
pán, z jehož hlavy stěhovací plán dobyt
kový vyskočil, Jak pak by se ta největš
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zemědělská produkce v českých krajích
prováděla, když by se dobytek odvezl ji
nam? Čisnad onen pán, o jehož důmyslu
tady mluvíme, dal by alpský dobytek do
vážeti zase 'do vyprázdněných krajů čes
kých? A to všechno proto, aby aprovisa
ce dála se hladce, pohotově, aby otázka
pícní byla jak náleží dobře rozřešena a
aby český rolník beze všech průtahů a
zdržování mohl co nejvíce produkovati!
Ze ano?

Dosavadní zkušenosti s dostatek pře
svědčily, že se nesmí se zemědělstvím
dělati žádné škodlivé pokusy a že správa
státní musí se varovati všeho, Čím by se
dobytkářství poškozovalo. Spousta dobyt
ka bylo již vybito, a z věci samé jde, že
se zbytky musí býti moudře hospodaře
no. Bez dobytka nelze hnojiti a obdělá
vati polí a není možno sklizeti. A tato
pravda křičí zejména do budoucnosti. Po
skoučené válce budou lidé také jisti, a
netřeba spěchati s nadějí, že po složení
zbraní bude hned hojnost mouky. Vyrov
nání hospodářských ztrát způsobí zajisté
mnohé dosud neznámé obtíže, jejichž dů
sledky budou všudy citelny. Jest třeba
si uvědomiti, že dovoz potravin bude 'asi
velmi nepatrný, protože všechny říše jsou
a budou válkou vyčerpány a vysíleny.
Proto budeme i my odkázáni snad dlou
hou dobu na vlastní hospodářské prame
ny, zejména na produkci zemědělskou, po
dle čehož již dnes dlužno se zařizovati.

oPkujeme tedy: budouli vymáhány pícní dávky a nebude-li šetřeno dobytka,
znamená to pohromu, která postihne
všechno obyvatelstvo.

Zpožděné rozbery. V době, kdy Evro
pa jest otřesena do základů, s rozličnými
záhadami vyskytla se i ta, která záleží
ve způsobu, jakým Všeněmci dívají se na
souvěký zápas a jakým posuzují mírovou
otázku německou. Mýlili se také pozo
rovatelé myslící, že potřeštěností vynikají
toliko Všeněmci a že jen oni mají o so
bě vysoké mínění politikův a státníků,
kteří jsou povoláni k tomu, aby zabezpe
čili budoucí štěstí německému národu. Ke
Všeněmcům přistoupili i universitní pro
fesoři, což překvapuje dvojnásobně vzhle
dem k tomu, že v míru slýchali jsme
trvale slova o německé filosoticky klidné
inteligenci. Slyšme tedy, jak posuzuje ně
mecké universitní profesory ©vídeňská
»Zeite: Obyčejně to byly přemrštěné zá
sady velkoněmecké násilné politiky, k je
jímž propagátorům klesli němečtí univer
sitní profesoři, a nyní, když se stalo den
ním politickým tematem heslo »autokra
cie a demokracie«, postavili se na pře
vrácené hledisko tím, že jednotliví, do ve
řejnosti se tlačící profesoři potírají demo
kratism. Ovšem takovými důvody, jež
jim mnoho cti nedávají.

Známý profesor na universitě v Jeně,
tajný rada Eucken, mudruje nyní o tom,
uplatňuje-li se v deémokratismu duch in
teligence, čili nic. Ovšem, že ne. Eucken

to dokazuje na Americe, kterou zná jako
koza petržel. Ještě více než v Německu,
vzdalují prý se vědecky pracující mužové
a umělci veřejného života v Americe. Síla
a moc jest u fiuančníků, kteří ovládají
časopisectvo. Nabubřelou filosofickou de
dukcí pak Eucken dokazuje, jak nedemo
kratický jest život v Americe, která není
nic jiného než zemí dolarovou, kde se mo
hou uplatniti jen peníze a velkokapita
listé. Poté Zeit poučuje Euckena, že Wil
son, již podruhé presidentem zvolený, jest
universitním profesorem státního a mezi
národního práva a jeho knihy se čítají po
celém světě. Od Washingtona až do dneš
ka nebyl uikdy v Americe presidentem
finančník. Vždy jen spisovatelé, právníci,
učenci, politikové nefinančních stavův a
jiní vysocí úředníci republiky. Roosewelt
jest spisovatelem a novinářem, Charles
Hughes soudcem, Lansing juristou, Bry
an spisovatelem, bývalý státní sekretář
Rooseweltův Root jest z nejlepších znal
ců mezinárodního práva. Vůbec v mini
sterstvech a na nejvyšších místech roz
hodují samí nefinančníci. A v Německu?
Jen dvě jména stačí: Helferich, bývalý
ředitel veliké banky, a Dernburg, finanč
ník. Tím arciť není řečeno, že by finanč
ník musil být odpůrcem demokracie.

Nedávno jsme četli v Pešti malou
knížku slavného francouzského filosofa
Bergsona, v níž činí německou vědu filo
sofickou a politicko-juridickou zodpověd.
nou za všechno neštěstí, které dolehlo na
německý národ a všecek svět. Ducha
plným způsobem analysuje sněmecký ide
alisme, kromě toho materialistickou školu
od Stirnera až po Haeckla. Treitscke, Bis
mark, Nietzsche, Chamberlain, ba i Ri
chard Wagner vypěstovali nynější velko
německé velikášství a zavedli národ na
scestí. Velkoněmectví a všechno, co s tím
souvisí, těší se v Německu pověsti vě
decké autority.

Tyto vývody vídeňského listu jsou
velmi zajímavy, ale, bohužel, mají velikou
vadu, že totiž přicházejí pozdě. Jinak při
spívají vydatně, aby se snáze porozumělo
vnitřní a zahraniční situaci německé říše
a těm ztajeným chybným silám, které
tam již několik desítiletí působily. Tyto
a jim podobné rozpravy o zhoubnosti po
litického a kulturního proudu Všeněmci
ovšem přijímají jako atentát proti vlasti
a zpožděnou upřímnost takovou nazývají
stařeckou slabomyslností; ale skutečné
pravdy tím nezastrou. Když mluveno bylo
o střední Evropě, vyjádřili velmi neostý
chavě, že útvar ten bude míti poslání,
vtisknouti politickou německou soustavu
všem spojeneckým národům. Český ná
rod, jeuž již tolik zkušeností uashromáž
dil, dobrodiní politické této soustavy zřekl
se hned na počátku, a slovanští národové
Rakouska dnes nemluví jinak. Nemo
hou-li se Všeněmci ještě ani dues vy
zouti z panovačných svých klamů, jest to
jen důkazem, jak pochybná tato výchova
sebeobdivování je zaslepila. Pokud vše
německý směr zavinili nejuvědomělejší

jednotlivci, na něž »Zeit« naráží, jak v
tom ohledu nekritický postup pracoval o
vytčené politické cíle, o tom ještě pro
mluví po válce historie, která pořádádě
jinné události, určuje jejich podmínky,
rozvoj a účinky.

Ma šplel može. Úslovím tímto označuje
se obyčejně dějstvo, jež dostoupilo vze
pjatého vrcholu, na němž se chvěje, a
pozorovatelé se zatajeným dechem očeká
vají, zda dostaví se klidné rozřešení, či
burácivé zhroucení. Octli jsme se i tu u
Všeněmců, kterým sociálně-demokratický
předák Scheidemann v Německu vyčítá:
sJest to nevděčný úkol stále dokazovat
všechnu zvrácenost všeněmecké nálady.
Každý rozumný člověk jest si toho vě
dom, že není možné znásilnění žádného
národa, protože by to byl zárodek nové
války. Není. proto možný mír násilný,
vnucený, ale jedině mír dorozuměním,
jenž zaručuje smíření a trvalé přátelské
soužití národů.«

Scheidemann posílá tato slova oběma
soupeřícím válečným stranám, protože jest
chytřejší a prozíravější, kdežto Všeněmci
hudou stále jen o aneksích, které má vy
konat Německo. Samo sebou se rozumí,
že fantasté ti znesnadňují situaci němec
kému mírovému vyjednávání, protože do
hoda, těžíc z projevů všeněmeckých, vše
mu světu rozhlašuje. že proti takové bo
jovnosti zápasiti jest až do konce. Jest
také podivno, že německá vláda o plá
nech všeněmeckých posud jasně se ne
vyjádřila, ačkoli jest toho pilná potřeba.
Kde komu jest zřejmo, že chvastání vše
německé jest ve spojení s heslem doho
dovým o »pruském militarismu«, a jest
nyní otázka, jak německá vláda odpoví
na papežskou mírovou notu, která se při
mlouvá, aby národové budoucně spory
své rozhodovali ne hmotnou mocí, nýbrž
mravními silami. Jak se obecně vykládá,
tento požadavek v papežské notě shoduje
se s projevy amerického presidenta žáda
jicího, aby Německo slíbilo, že se vzdá v
budoucnosti všeho zbrojení, Zdá se tedy,
že by do mírového jednání nebylo da
leko.

Co do obecného očekávání, jak se z
Německa odpoví, vídeňský profesor Lam
masch jest přesvědčen, že všecek svět če
ká na osvobozující slovo z Rakouska.
Zvláště vedoucí stát v dohodě, jímž se po
Anglii nyní stává Amerika, po mínění
prof. Lammasche, jest roztrpčena a nedů
věřiva k Německu a málo cení, co se v
Berlíně vysloví o smířlivosti a přátelství.
Proto prý se v dohodových státech bez
výjimečně doufá ve zmírňující účinek,ja
ký rakouská monarchie může vykonávati
na uveličené požadavky, jež se v Němec
ku dosud hlásají, s nimiž se odpovědní
činitelé sice nestotožňují, ale proti nimž
se jasně a zřejmě neohrazují. Protože a
nekční požadavky a dosavadní politická
soustava v Německu od nepřátelských
státův označují se jako militarism, dle



prof. Lanmmasche očekává se nyní od Ra
kouska v obou těchto směrech uklidňu
jící prohlášení.

'

i

'

kuje nezahalená výtka německé vládě a
zároveň vybidnutí vládě rakouské, aby
důrazuě prohlásila to, co vlastně má svě
ta říci její spojenec. Pochopujeme dobrou
vůli rozvážného politika, ale poznamená
váme, že vláda naše své bezanekční ú
mysly vyhlásila již jasně a beze všech
záludův, ale přes to zůstala pozornost
světa obrácena k řiši německé, odkudž
rozhodující slovo stále nevychází. I když
naše vláda prosloví své úmysly ještě jas
učji, přece budeme tam, kde jsme byli,
jestliže stejně nepromluví Německo, od
něhož se žádá, aby se zřeklo militarismu.

Psychologické potíže přítomné chvíle
pro Německo jsou ovšem veliké, neboť
všeněmečtí dialektikové každé mírumilov
né prohlášení zamítají výkladem, že do
hoda by to pevažovala za slabost, a ne
snáze množí se ještě prohlášením Hin
denburgovým, že armády německé
celá tři léta válečná neměly tolik úspě
chů jako nyní. Hindenburgova slova platí
dvojnásobně, než kteréhokoli jiného muže
v Německu, a jest tedy pochopitelno, že
nepochybná vítězství a zříkání se zbro
jení jsou pojmy, které se vzájemně potí
rají. Logickým postupem dochází se
vlastně k paradoxu, že čím více vítězství,
tím více Německu vzniká nepříjemných
nesnází. Přítomná situace jest tedy vy
značována tím, že Německo, dle Hinden
burga jsouc ua vrcholu vítězství, má zříci
se budoucího zbrojení, nebo-li tak zvané.
ho militarismu, a má projeviti bezanekční
úmysly. Toho čeká od něho všecek svět
a zejména jeho spojenci. Napětí jest ve
hké a situace octla se na ostří nože...

Jak sikdoustole, tak silehne. »Právo
Lidu« jest již měsíce v křížku s listy ag
rárními a nejnověji pustilo se do obětí
persekuce vyčítajíc, že prý na příklad po
slanec Klofáč dostal se do kriminálu ná
hodou, pro maličkosti. Agrární »Lidový
Denník« odpovídá: »Místo proti úřadům,
místo proti vládní justici, která pro ma
ličkost připravovala lidi na šibenici, úto
čí se tu proti — obětem této strašlivé
justice. Nejsou prý žádnými mučenníky
národa. Zato však jimi jsou patrně dr.
Šmeral a Tusar, kteří místo v žaláři se
dávali v salonech hr. Czernina? Dr. Sou
kup nesliboval sice někoho udat, ale zato
rovnou šel a udělal to.«

A příčiny těchto polemik? Sociálně
demokratičtí předáci dělali politiku, která
se příčí českému cítění a rozumu,'a ze
jména dr. Šmeral bez veškeré znalosti ná
rodní duše s tvářností rozvážlivého poli
tika počínal si s neohraničenou naivností,
která každého pozorovatele překvapovala.
Byla to omračující zaslepenost, která ne
dovedla postihnouti, že i mnozí stoupen
ci strany v důvěře ve své vůdce budou
zvikláni a že nemusí ještě všechno vyjíti
na tu stránku, jak bylo vypočítáno. »Prá
vo Lidu« nyní pozoruje, že sociálně-de
mokratičtí vůdcové pozbývají autority ve
vlastních řadách a zejména bolestným
dojmem působí, že vlastní straníci tu a
onde uchýlili se o pomoc k poslancům
stran jiných.

Političtí odsouzenci strhují na sebe o
becnou přízeň a mravním vlivem, který

jest spojen s každou obětí, zastiňují sociálně-demokratické vůdce a leckde zabírají
i jejich mužstvo. Z toho »Právo Lidu«
rozhněvalo se tak, že vyčítá, jak to mu
čenictví bylo laciné. Patrno, že zaslepe
nost vůdců přešla i na list. Amnestovaní
jsou naši bratři, a jejich strádámí zaslu

, huje uznalosti, a kdo o nich mluví způ
sobem »Práva Lidu«, prozrazuje, že má

chápe obětí pro věc národa. O lidech,
které každá maličkost a náhoda ze žaláře
mohly vyvésti a učiniti potravou šibeni
ce, způsobem svrchu uvedeným mluviti
mohou lidé prosáklí duchem cizáctví a
životním uázorem materialistickým. »Prá

vo Lidu« takovým postupem neučiní žád '
ných mravních výbojů v národě, ale po

si tak lehne...

Velkývýběr |
levných sešitů

ku psaní, vel. 161/, x 191/, om,
ve voskovaném plátně anebo
v tuhých deskách, od 40 hal.
výše. Sešity se hodí pro školu
i domácnost. — Na skladě má

== Družstevníknihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Politický přehled.
© státním právu českém uvažuje v

něm. tisku německý politik posl. Lodg
man. Týž souhlasí sice se samostatným
českým státem v rámci federativní du
najské říše, který by sdružil pouze přís
lušníky České národnosti, tedy i Slováky,
ale Němcům v hách, na Moravě a ve
Slezsku přiznává rovněž právo sebeurče
ní. Zároveň radí Čechům, aby se stali
sprostředkovateli mezi němectvím a slo
vanskou Evropou; tím prý si Češi za
bezpečí národnostní državu a vytvoříi
podmínky, jež způsobilými budou odvrá
titi ohromné žluté nebezpečí, jež hrozí z
východu. — Proti státnímu právu české
mu na schůzích v Brně vyslovili se dů
věrníci německých stran moravských a
něm. soc. demokraté z Čech,Moravy a
Slezska.

Ko zřízemí státu polského. Po rozpuš
tění polských legií, zatčení jich organisá
tora a vůdce Pilsudského a po odstoupe
ní státní rady nastala opět otázka, co se
má státi, aby politika proklamace z 5. lis
topadu rg16 byla opět znovuzřízena ve
smyslu žádosti státní rady varšavské: za- :
vedení vladařství, ustavení polské vlády
a polského vojska. Odpovědí jsou vlast
noruční listy císařů rakouského a němec
kého ze dne 12. září t. r., v nichž se u
jišťuje, že opodle přání národa mají býti
na místě dosavadních institucí povolány
v život orgány království Polského, vy
bavené zákonodárnou a výkonnou mocí,
takže od nynějška státní moc v podstatě
spočívati bude v rukou národní vlády.«
Spolu s vlastnoručními listy obou spoje-;
ných císařů byl vydán patent ze dne 12.
srpna 1917 o státní moci v království
Polském. Dle tohoto patentu nejvyšší |
státní moc přenáší se na vladařskou ra
du, složenou ze tří členů. Prvním úkolem
vladařské rady bude povolati minister
ského předsedu, jehož potvrzení si spoje
necké mocnosti vyhražují. Zákonodárnou
moc vykonává vladařská rada za spolu
působení státní rady království Polského.

Ukrajinel. Ukrajinské parlamentní za
stupitelstvo doznalo, že pro Ukrajince
není důvodu měniti vůči vládě stanovis
ko. pokud ukrajinský národ bude vydán
na své půdě polské správě na pospas a
dokud Polák v radě koruny má odbor t.
zv. ministra pro Halič.

V Uhrách chystají se k novým volbám,
ježto ani nová viáda Wekerlova nemá
většiny. Vrchní župani povoláni do Pešti
a tázáni, kterak soudí obyvatelstvo o pří
padných nových volbách. Debata o
vládním programu byla I4. září skonče
na a poslanecká sněmovna do polovice
října odročena.

Ruská rovelnee. Rozpor mezi Keren
ským a Kornilovem, který vznikl pro ná
vrhy Kornilov , jakožto nejvyššího veli
tele, ve příčině obnovení kázně ve voj
sku, vyvrcholil. Když vláda návrhům
Kornilova nevyhovovala v plném znění,
dal jí Kornilov »vultimatum“, načež byl
sesazen; nepodvolil se však a dal ses
vojskem sobě oddaným na pochod do Pe
trohradu. Ze zmatených nato zpráv o ví
tězství vojska Kornilova a o porážce voj
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ska vládního a naopak došla zpráva, že

zatímní vláda prohlásila Rusxo republi
kou a všecku moc přenesla na pět mi
nistrů s předsedou ministerské rady v čele.
V boji proti Kornilovu opřel se Keren

ků a tak podle vůle rady vyhlásil re
publiku a podřídil se usnesení jejímu,
aby všecka bezpečnostní opatření stala se
jen v dohodě s revolučními komitéty. Co
je s Kornilovem, dosud není známo. Jisto
však jest, že Kerenský jako diktátor o
vládl vše.

© míru. Tvrdí se, že prohlášení repub

Rusku konají se hromadné mírové schů
ze a zakládá se mohutná mírová organi
sace. — Známý uěin. poslanec Erzberger
na schůzích ve Stuttgartu pravil: Mocný
mi kroky blížíme se k míru, k míru svě
tovému. — V italském Turině byly ob
rovské protestní demonstrace proti válce,
jež si vyžádaly go raněných a při nichž
zatčeno na 2000 lidí. — Dne rs. října za
počne ve švýcarském Bernu mirová kou
ference. — V anglických koloniích vzmá
há se nespokojenost s dlouhým trváním
války. V Australii došlo k velkým nepe
kojům, při nichž žádáno o návrat austral
ských pluků.

Úlovy vo službě vojenské.Dle vlastne
ručního listu císaře a králeKarla má býti
budoucně používáno vojenských osob: je
diného pozůstalého syna rodiny, z níž už
dva synové padli, a otce šesti nebo i ví
ce dětí — pouze na místech, která nejsou
vystavena stálé nepřátelské působnosti.
— Zároveň ministerstvo vojenství naří
dilo, aby mužstva ročníků 1867 a 1868
bez rozdílu stupně schopnosti používalo se
jenom v zázemí.

Ea italském bojišti podnikali Italové
ojedinělé výpady na planině bančické a
jejich dělostřelba bouřila proti hoře sv.
Gabriela. — Minulý týden byl císař máš
na prohlídce fronty tyrolské.

s byli Rusové činnější ve
Volyňsku (u Lucku), na dolní Zbruči a v
úseku ojtozském. Rumuni pak obnovili
útoky v úseku nad Fokšany.

a bojišti byla prudká dělo.
střelba jak ve Flandrech, tak uad Aisnou,
v Champagni a u Verdunu.

Rozmanitosti.
V r. 1916 činily příjmy »Schulvereinu«

1,200.228 K 75 h; byly proti r. Ig15 větší
o 24.542 K 32 h. Podivná to příprava na

vání 90.000 cizinců z Pešti, kam se uchý
lili k vůli velmi dobrému živobytí. Nej
více jsou to velkoobchodníci, továrníci a
jiní váleční zbohatlíci v Vídně a z Berlína,
kteří utráceli až 5oo K denně; četné ro
diny žily tam pod falešným jménem. Jaké
konfesi ti lidé náleželi, ovšem se nepraví.
-— Na počátku doby letních cest úřad
pro výživu několika opatřeními zajistil
pravidelné zasílání potravin do letuích
sídel lázeňských a do léčebných míst.
Bezvýjimečně zakázána revise cestovních
zavazadel letních hostí a na nádražích oněch
míst. Politické zemské úřady dle nového
nařízení mají bezpodmínečně zakázati kaž
dé šikanování letních hostů, Tu lze ovšem
snadno pochopiti velký nával bohatých
lidí do lázní letošního roku. — Na Bo
damském jezeře předvedl ředitel Bitz
s dobrým úspěchem plavbu nového vod
ního automobilu, v němž mohou seděti
4 osoby. — Podvodnice Marie Josefina
Křížová, ktera v Praze na M. Jarošové
vylákala roo K, byla zatčena; zjistilo se,
že předtím odložila za vraty domu v Praze
JI novorozeně, zabalené v peřince.
Haličským uprchlíkům byl stanoven pro
návrat do Haliče terinín do 20. září, ale
pak prodloužen do 12. října. — Pateroná
sobuý vrah L. Wrzeský, který naplňoval
Ostravsko a Novojicko hrůzou, byl ko
nečně dopaden a po tuhém zápasu zatčen
v Hranicích v nevěstinci dne 15. t. m.
Nalezeno u něho ještě 7600 K. Ve Spo
myšli na Roudnicku narukoval obecní
policajt, který měl roční služby 5oo K.



"Teď jeho žena bere podpory 492 K mě
síčně. — V Praze zemřel proslulý mistr
houslař Bohuslav Lantner u věku 50 let.
— Hrozná smršť řádila v okolí italské
Padovy, způsobila mnoho škody a zavinila
smrt 6 osob. — Robinsonův ostrov Fer
nando jest zkultivován. Byl na něm zalo
žen cukrovar a usadili se tam rybáři. —
Veliké krupobití se strhlo v neděli v 0

"kolí Sloupu na Moravě. — Začíná se va
řiti čaj z drobných kvítků vřesu, který
prý chutná lépe než čaj z listí ostružin
a jahod. — »Journale vypočítává, že po
válce bude ve Francii tří miliony žen bez
mužů. — Nedávno dovolila turecká vláda
ženám studovati na lékařské fakultě. Nyní
zřídila při obchodní akademii oddělení
pro ženy. — V Praze prodával řezník
Fr. Mráček maso z koňských zdechlin.
Podáno na něho trestní oznámení. — Ob
chodník V. Pavlík z Lužce u. Vlt. shro
mažďoval modrou skalici: prodal 55 kg
po S K a 15 kg po 10-12 K Jos. Jin
dřichovi v Mělníku. Teď začal řetězový
obchod; skalice se dostala po řadě do
rukou obchodníků V. Schalka, Leop. Ge
hencra a konečně Rich Kohna v Praze.
Sám Pavlík nekupoval cestou zákonitou
a sehnal zbóžívelice lacino. Byl odsouzen
do tuhého vězení na 5 dní a k pokutě
so K. — V Severní Americe předčasná
zima zavinila veliké škodv na polích. —
V Portugalsku vypukla všeobecnástávka,
tak že i noviny přestaly vycházeti. Ale
vláda bezohledným fysickým opatřením
dokázala, co vlastně platí v »lidové« re
publice vůle obrovské většiny. Vyhlášen
byl stav obležení a naděje demonstrujícího
lidu pohřbeny. — Dr. Alois Musil, český
učenec a prelát, profesor vídeňské uni
versity, prokázal našemu státu velice
cenné služby na Východě, který tak bed
livě probádal. Za své zásluhy jmenován
Excelencí. — Dle petrohradského »Due«
suverénní rada Ukrajiny v Kijevě vyslala
dva delegáty do Říma, aby vstoupili ve
styk s Vatikánem. — r8letý gymuasista
VÍ Navrátil z Kyjova byl udán, že řekl
v srpnu 1914 k mmimojedoucím vojákům
aby si vzali odznaky, aby na ně bratři
nestříleli. Byla to dětinská lehkovážnost,
chlapecký žvast. Jaký úmysl studeut měl,
posud se ueví; ale jistě sám věděl, že se
to vybídnutí neprovede. Výroky ty ke
všemu uebyly dostatečně dosvědčeny. Ale
vojenský soud řekl, že byly míněny od
znaky ruské, že v tom leží »hlubší my
šlenka, nepříteli dáti na jevo, žejsou srd.
cem na jeho straně.« Student odsouzen
k dvanáctiletému žaláři a již sedí dva
roky. — U Vísek na Boskovicku dobývá
se již nějaký čas uhlí podprostřední ja
kosti. Vrstva asi r inetr silná nachází se
ve hloubce ro uetrů pod zemí. — Němečtí
sociální demokraté ze zemí sudetských«
na nedělním sjezdu v Brně se vyslovili

roti českému státnímu právu. Prohlásili,
rekonstruxce Rakouska má se státi

pomocí krajského zřízení na zákiadě ná
rodnostní autonomie, cožjest požadavkem
německých nacionálů. — Politika paten
tovaných vlasteuců bývá výuosná. Br
něnský dr. Stránský si koupil vilu v Tiš
nově za 40.000 K v době tolik pohnuté,
kdy se vyžaduje od vůdců krajní oběta
vost. — V Berlíně odhalena zvláštní tajná
tiskárna na vojeuské průkazy o dovolené.
Dva mladí muži zhotovovali různé druhy
dovolenek, opatřovali je razítky a podpisy.
Inu — falšují-li se bankovky, různí u
mělci tím spíše dovedou výrobu chlebe
nek a dovolenek. Berlínští padělatelé byli
také mrštnými obchodníky, protože si na
vyplněné dovolenky opatřovali u chlebo
vých komisí lístky, které potom za značný
peníz prodávali. — Na stanici jižní dráhy
(Planina; bylo při srážce dvou vlaků 30
osob zabito a I50 raněno. — Pro uedo
statek škrobu zastavují prádelny a žehlíruv
práci. — Oznamuje se, že fiuauční proku
ratura ve Št. Hradci definitivně zamítla
platuost odkazu arcibiskupa dra. Kohna
na. českou universitu. Teď ovšem ještě

ském divadle v Halle bude provedena
skoro neznámá opera Cherubiniho »Portu

galská kněžna« — Dne 17. t. m. zemřel
spolutvůrce české moderní filologie a spi
sovatel, univer. profesor dvor. rada dr.
Josef Král. —V Táboře vypukl 17. t. m.
veliký požár, který zachvátil obecní dvůr;

socialisté se vyslovili ústy svého stoupence
ministra Thomasa ve sněmovně, že oče

sil podporovati ministerstvo Paiulevéovo
ve všech záležitostech obrauy země.

Záložna vHradoi Král.,
Janské náměstí č. 163.
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Eskompt účtů a směnek.

Národ a Vatikán.
Radostně se připojili organisovaní ka

šlenku osvědčení vyslovil dr. Hruban
manifestačně dříve, než se dostala do
parlamentu. Vlastenecký čin velkých or
ganisovaných šiků českých katolízů byl
zcela nezištný; vždyť v Čechách
straua nemá jediného zástupce v poslanec

vati se trpělivě politickým akcím stran

koalice s jinými stranami národními Vy

uěmeckého, na jehož politické pokyny
jsme ovšem nikdy nedbali. Myslili jsme
tedy, že užijeme trochu pokoje aspon
v české domácnosti, že bič nebude svištěti
se dvou stran.

1

I

'
,

!
i

I

4'

1

'

XV. a nynějších kněží českých, kteří byli
mrskáni za to, co se stalo před 500 lety?
Kdo z patentovaných vlastenců upozorni!
zmužile fanatiky na celé řady českých
katolických mučedníků, upálených nebo
utopeuých od husitů? Naopak povaha
krvavých Táborů připisována lhavě v agi

nyuějším kněžím katolickým.
Žádná neklerikální. strana v Čechách

v posledních letech neslíbiia katolickému
lidu zřetelně, že se postaví statečně proti
vyloučení katolického náboženství ze škol
a proti ujařmení církve politikou. Právě
naopak. Žato však když evangelíci ohlá
sili, že chtějí prokvasiti svou konfesí a
vlastní akcí politiku a život sociální,
když ohlásili zamýšlenou propagandu mi
siemi, svíráním penčz a výhodnější úpra
vou konfesního školství, byly jejich sna

projevy přízně < Vatikánu.
Kolik českých katolických velikánů a

hdu našeho bylo ušetřeno

Maďaři pokiádají památku sv. Štěpána za
veliký národní svátek. O tom se ani ne
chveme šíře rozpisovati, jak na svátek

prvních paprscích politického jara zkřehlé
údy narovnávali,
do heioického postoje za tím účelem, aby
lovili znovu lacinou popularitu mrskáním
»klerikálů«. Sekalo se do papeže a jiných
hierarchů, aby záludné rány pocítili na
vlastním těle — faráři a kaplani, kteří se

jako rovní s rovnými. To se vědělo pře
dem, že Vatikán sám odpovídati nebude
a proto jen vesele do pohodlného boje
k lacinému vítězství.

Přišel také dr. Viškovský, dle jehož
řeči vlastuě poslední imírová papežova
nota nemá zvláštního významu. Návrh
Benediktův prý se stal však pozoruhod
ným mlčenim o národu českém. To prý
»český národ dovede si zapamatovati.c

Pan poslanec, jehož laciné frázi bylo
hlučně tleskáno, bezděčně dal podnět
k přemýšlení, co si všecko máme pama
tovati. Oživily se vzpomínky ua poměr
nejvlivnějších a zodpovědných kruhů čes

psalo v českých listech o svatém vévo

aby se vzbudilo domuění, že slavná doba
naší země začala teprve érou husitskou.
Světci tupení i po vydání obrany Ka
louskovy, Kráslovy a jiných rozvážných

no i do rartvoly biskup2-vlastence Haise.
Odkud se ozval protest proti takovému

rec byl usvědčen z uepravdy na celé čá
ře? Co bv se dělo mezi liberály, kdyby

čtde| 00000.000nee

Havlíčkovu! Jak se zachovaly české kru
hy zodpovědné k památuému jubileu Ka r
lova založení pražské university, jest v

Konány u nás celé přednáškové proti
vatikáuské průvody, doprovázené bubnem
nejhlučnější reklamy, ua nichž se tupilo
papežství úžasnými ižemi: chybami učko
lika papežův byla utloukána celá institu
ce, jakoby nebylo horšího nepřítele ná
roda, ba lidstva celého uad papežský sto
lec. V cizí zemi takové výstředností by
byly nazvány imaškarádami. U nás však
bouřlivě tleskáno; ti opatrníci, kteří dob
ře věděli, jak se český mozek mrzačí.
skryli se jako syslové. A ztovna ti, kteří
tak rádi slyšeli potupy vrchní hlavy ka
tolického lidu a prohlašovali Husa za nej

hému, co všecko má pro něho okamžitě
udělati, jest povinen také své velitelské
právo osvědčiti přesvědčující legitimací
a dokázati, že sám vykonal některé služby

Švihovi v novinách krutější
tresty, než jaký vytrpěl Hus.

Když v dalekém Španělsku odsoudili
laičtí řádní soudcové krvavého revoluci

obyčeje zcela.
Nuže — jak se chovali k Vatikánu

ti vlivní občané čeští, kteří místo sluš
né žádosti řízně komandují? Neumirající
husiada, která rozhodně nepřispívala k
skutečnému uvědomění českého lidu, byla
a jest namířena proti Vatikánu. Ty.mo
derní objevy, které prostomyslné novohu
sity mohly rozčarovati, soustavně byly na
veřejných schůzích tutlány: zato vybírány
k obvyklým oslavným schůzím tazové
věci (i smyšlené), které výhradně sloužily
k dráždění katolictva. A právě r. 1915
měla se hnsiada vyvrcholiti společným
mohutným postupem českých »neklerikál
nícha strau, k čemuž vvykonány již r. 1914
veliké připravy. Prim chtěli hráti volno
myšleukáři — tedy tábor nesmiřitelně

úlů zastalo se papeže Pia X. a Benedikta

běs zavířil ve prospěch cizího intrikána a

se obecně, jak se po fanatických schůzích

Ve prospěch výdělečného vídeňského
profesora Wa'irmunda rozpoután pravý
orkán i v Čechách; když však katoličtí
misionáři ve áře vášnivým terorem
byli vyhánění z katolického kostela dří
ve než promluvili, zodpovědní vůdcové
českého lidu zůstali klidní. Nestačil faua
tikům zubožený materielní stav katolic
kého kněžstva; ti pracovali zcela otevře

ních stali úplní vyděděnci, stíhaní obec:
nou klatbou. K vůli tomu se převracela
na ruby netoliko historie, ale i logika a
sám rozum.

Pánové vědí velmi dobře, že v době
útoků netoliko na Vatikán ale i na samy
kořeny křesťanského uvázoru světového
bývali by kněží právem považování 28



potutelné zakrslíky a opatrnické pokrytce,
kdyby nebyli proti takovému řádění muž
ně vystupovali. Zač měl platiti kněz hlá
sající dogmatů, proti nimiž zněl cynícký
výsměch? Mělo-li tedy kněžstvo uhájiti
svůj charakter, bylo rozhodně nuceno há
jiti i svou nauku. Ale za tuto obranu
dopadaly na šíje kléru rány nové.

Po zmíněných i jiných hromadných
protivatikánských projevech příjde posla
nec s pohrůžkou, Co si národ dovede za
pamatovati. S každým cizím sdružením,
s každým i sebe ztřeštěmějším heslem do
vedli pánové vcházeti v kompromisy anebo
aspoň slibovati klidné soužití. S každým
se dovedli smlouvati. Jeu papežská nun
ciatura nebyla hodna se dověděti, čeho
si od Vatikánu přejí, třeba že dobře vědí,
jak daleko nyní hlas vrchní hlavy kato
lictva proniká Papež má povinnost jako
uejpokornější sluha uhodnouti i myšlenky
a sloužit výhradně těm, kteří okázale
styky s ním odmmitají. Jakmile by však
začal, ozval by se v zápětí jízlivý hlas:
»My se neprosíme«. — Dovedou-li si libe
rálové na dlouho zapamatovati 1 to, co
není pravda, dovedou čeští katolíci tím
spíše v paměti podržeti významná fakta.
Pánové dobře vědí, že papež nám auto
nomii schystati nemůže; už proto ne, že
česká protiklerikální společnost několikrát
ročně papežovi důrazně zakazovala všeli
kou politickou činnost. Tím větší odpor
jevila proti jakémukoli vimísení se papež
ské stolice do politických záležitostí Čes
kých. A českoliberální zákaz nebyl ani za
války odvolán.

Ale tu jde zatím hlavně o to, že sc
pustila do větru perutná slova proti notě
popežské z té příčiny, aby jejich šlehy
pocítili čeští faráři a kaplam. Vždyť dr.
Viškovský věděl, že hovor s papežem na
tak velikou vzdálenost jest zbytečný a ze

Vatikánu vuikne. Ale právě proto vyzvali
jsme a dosud vyzýváme našiuce, aby pevně
s ostatními setrvali při osvědčení z 30.

vydrážditi k odpadu od společné věci ná
rodní. Nikdo nám nesmí vyčísti, že jsme
v okamžicích nejvážnějších zradili přiro
zené právo národní.

Kulturní jiskry.
Ze světa vědeckého. Anglickým léka

řům podařilo se sestrojiti nové narkot.=
kum ze směsi plynů, do níž se přidávají
výpary éteru. Po uspání tímto prostřed
kem lze velice snadno citorého vzbuditi.
— Vyskytuje se asi 30 druhů vinkousto
vých« hub, z nichž prý se začne vyráběti
inkoust za pomoci arabské gumy a hře
bíčkového oleje. -— Na deu 16. září při
padlo stoleté jubileum rukopisu Králové
dvorského. Otázka pravosti dosud roz
lušténa plně není. Ale důkazy uveřejněné
v »Našinci« v »Árše« a jinde zasluhují
zvýšené pozornosti kruhů vědeckých, kte
rá dosud spí. Hojný materiál k dokladům
dialektologickým na obrauu Rukopisu jest
sebrán a upraven k tisku. Tyto dokiady
porážejí celou řadu námitek Gebauro

podává zprávy o významu vykopávek v
Lnksoru. Rozluštěny nápisy z fora luk
sorského, které jest klasickým příkladem
římského stavitelství v Egyptě; náměstí
to má veliké třídy, u jichž východu stoji
vítězné brány, postavené na počest Xi
xandra Severa a Juliana Apostaty. — Na
planetě Jupiteru, jehož široké pruhy 0
zřejmí i malý dalekohled, vyzkoumána
nyní nápadná skvrna v podobě houslí.
Nový to důkaz obrovitých převratů, jichž

zkoumány. 
Kamónky k budování české samostat

mosti, volnosti a svormosti Nedávno se psa
lo v novinách, že by se mělo české děl
nictvo všech stran sdružiti ve velké so

strany uebylv v té příčině zaslány žádné
dotazy, žádné informace; jako by toto
sdružení ucexistovalo anebo — jako by
tvůrcové svornosti o něm ani nevěděli.
Zatím však pokoutně prováděná frakce
dokazuje, že svornostové vědí i o jeduot
livých našich odbočkách a skupinách, že
znají docela i jednotlivé členy. Různá in
dividua již docházejí k organisovaným
katolickým dělníkům a dělnicím, vvzýva.
jíce je k odstupu a přestupu; ovšem se
při tom lže, že prý naše Všeodb. sdružení
již neexistuje a pod. Užívá se docela i te
roru. Vyzýváme naše organisátory, pokud
ještě zbyli v zázemí, aby byli na pilné

aby proti podvodným teroristům se ujali
organisovaných vaších dělníků
tam, odkud důvěrníci a jiní výboři vesměs
povolání k službě vojenské. Nechť má
každý kučz na paměti,že vstup dělníkův
do katol.organisace znamená pravé hrdin
ství a že takový nůš člen musí suášeti
celý řetězec příkoří za své rozhodné sta
novisko. Upozorňujeme, že agenti uejra
ději sc vrhaÍ na přemlouvánía obeistění
dělnic a to tak, že tyto dobře uepocho
pují, jaká falešná hra se s niri provádí.

Mají-li býti takové intriky předehrou
a symĎolem chystané samostatnosti na
šeho národa, pak prohlašujevie, že za ob.
rození t.kového druhu předvin zmínčným
lsivým demagogům děkujeme. Spolu vy
zýváme upřímné katolíky, abv se tím pe
člivěji stavěli do obranných řad. Projekto

-členůin volnost v uázorech kulturních a l

nesmějí nás katolíky zastati nepřipravené.
I katolík musí míti podíl na přetvoření
poměrů a nesmi býti toliko ujařmeným
kývajícím strojem.

Pro nedostatek knihařského

plátna a jiných potřeb W6=
můžeme dodávati„Oltůře'
vázané. Zasílámetudíž pouze

»Oltáře«Brožované.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Za válečného ruchu.
Čechy a vývoz požíratin. Úředně se sdě

luje: »Kdo poznal Rakousko od Rudohoří
až po Kotor, od Bodamského jozera až
k Podolii, ten ví, že ve své růzuorodosti
zobrazuje v malém všecky zvláštnosti
našeho kontifentu. Mósta se západní kul
turou a agrární krajiny ukrajiňských rol
ulků, vysoké hory a jižní mořské klima,
český les a kras — samé kontrasty, jež
možno po lodi a dráze v nejkratší době
shlédnou'i.

Bobužel jeví se tyto veliké rozdíly
taký u výnosnosti jednotlivých království
a zomí. Kdežto jedna země skýtá bohaté
poklady, všecky druhy nejlepšího obilí,

ních lesu a minerální poklady svých hor,
daří 8e v jiné zemi po namáhavé práci jen
nejnutnější prostředky k výživě.

V míru vypomohl dovoz z ciziny, obilí
došlo z Ruska, obyvatelé z Chioggi při
nesli na trh ryby, rýže došla ze zámoří,
podobně i káva a kakae,. Ostnatý drál a
nepřáteláké loďstvo uzavřely všeeky pra
meny. Musíme vyslačíti s výtěžkom do
mácí juty.

Ustřední mocnosti mohau si vzájelnně
výpomoci jen velmi málo. Jax již v rnfru
bohatý kraj vypomáhal chudšímu, prumysl
a zemědělství vyměňovaly své výrobky,
tak inusí nysí býti docíleno obtížného vy
rovnání mezi zeměmi s přebytkem a ze
měmi, jimž se nedostává.

Šťastny jsou korunní země, jež jsou tak
bohaty, že mohou jiným ze svých pře

čiti se a nouzí a hladem ohrožení čejiští,
už jim jejich spoluobčané, kteří fšou maji
teli výnosnější hroudy, velkomyslně něco
přenechají.

A kdyby jen každý vždy byl velko
mysluým. Kdyby jen dáti chtěl, když dáti
může. Bylo polřeba až příliš mnoho prv
xeb, nátlaku a konečně i státního donu
cování, než lak mmnehý,jenž se nikdy ne
naučil sociálním myšlenkám. jenž nemá
srdce pro bídu svých bližních, vydal své
zásoby, jichž často sám ani nepulřebuje a
ježleží ladem a kazí ee.

Jsme až příliš odkázání na vzájemnou
pomoc. Není času na bez-hledcou politiku
jedné korunní vemé, jež «„statním částem
mocnářství při: tšecbecných těžkostech,
nteré válka suma ssebou přináší, neuspoří
ani hrozného. strádání, Egroismus dává
vznikati úšklivým pověstem.

Nejdříve se vypravuje o pašování, pak
o přílišném vývozu : pln závisti cítí se
každý jednotlivec zkrácen. Zkoumajísli se
však pověsti ty, zjistí se mnoho fantasie
a zlomyslnosti, pravdy však. málo. Ne
přeje-li se již sousední zemi ničeho. tím
závistivéji se hledí ua spojeneckou sou
sední říši a mluví 24 ©nekenšéných trans
portech.

Každý vidél vlaky jeti. Co se v rich
čopravují %| Přirozené | poživatiny. obilí,
monka. A +dkud? Přirozesě % naší země.
Béře se našim dětom + odváží se do Ci
ziny. Nenávist se slupňuje. tvrzesl se
slále a stále opakuje a přece jez: tak mnohý,
jenž zlomyslné pověsti ty ještě zvětšuje,
dobře ví, odkud vlaky « poživa'ínaní po

Výroba Rakousko kryla po všem vy
rovnání přebytku a potřeby za poslední
úrody potřebnou výživu jen do jara. Pak
nám pomihla rumunská kořist šťastně pře
státi největší nouzi. Tato rumunská kořist
bvla rozdělení wezi mocnosti, jejichž od
díly. dobyly Valašska.

Kdežto však vlaky s nákladem. pro
naši vlastní polžebu v tuzemsku dodány
byly do zalýnů a spotřebních tnist, musila
se část na Němecřon, říši vypadající a
místo určení dovézii po rakouských dra
hách, poněvauž jiné cesty bobylu.

Bobužel nebyl hy nikáv stačil přebytek
v sudetských zemích k tomu, shy byly
po četou onu dobu vlaký nakladány, po
kterou během poslediích měsíců doprav:
vány byly vagory po českých Jrahách du
Německa. Jen zlovule mohla tvrditi, Že to
byly naše v-astcí výrobry, jež £+ přez hra.
nice k nám převážely « Rurnunska.

Nyní opět rozšířily -e legendární po
věští ©. domučlém. velkovývozu ovoce
7 Čech, Starodávný obetud severošeských
pěstitelů ovace. důležitý příjmový pramen
labské paroplavby zná úplně vymizoti, po
nsvadž se nepřeje sousední říší, jež nám
opět jinými svými výrobky vypomáhá.
tento nepatrný podíl na velikém nadbylku.

Kompensace a vzájemná výpomoc jsou
nujnými následky hospodářské války. Za
pomíná ve. že některé ovoco může býti
pro lidi udrženo jen tehdy, jestliže se po
stoupí po přirozené vodní cestě sousedním
zemím. Dosud nebylo ovoce vůbec vyvá
žen). Zabaveno bylo jen proto. aby pře
devším zajištěn byl konsum v Česhách.

Až teprve bude tato korunní země ú
psué uspošojena, ze zbytků ovocné žně
obdrží také něco ostatní části mvcnáPatví.
Pokus zemské hranice uzavřiti a své spolu
bojsvníky nechali trpěti a hiadověti, svědčí
© smýšlení, jež jest nedistojné a zneuetí.
vajíel a nehodí xe Jo doby naší"

Žádosti amzostovazých © podporu buď.
tež zaslány pomocnému výboru pro am
nestované buď prostřednictvím sekretari
átu kterékoliv české stranv politické. aneb
přímo p. Dru. Vil. Pospišilovi, místořidi
tc měsiské spořitelny Pražské. Žádosti
buďtež bezpodmínečně doložeuv rozsudky
soudů (u odsouzených) aneb jiným vhód
ným hodnověrným dokumentem (u vyše
třovaných), « něhož jest patruo, že žadatel
souzen či vyšetřován bví pro politický
delikt a že jest jehu případ amnestií ú
vině vvřízen. Dále podeitež uchazeči do



klady nebo osvědčení o poměrech svého
majetku neb výživy. Žádosti posuzují se
výbradně se stanoviska humanity.

Našimženámvenko „Píšesenám:
X tomuto článku předešlého čísla O. chci
ze zkušenosti připojiti malé poznámky
ožádaném působenína soucit ven
kovas městským obyvatelstvem.
Každý kněz jistě koná svou povinnost
bez vyzvání a bez pobídky. Jsem na 0
sadě, kde téměř každé neděle se upozor
ňují ženy s kazatelny na vlasteneckou
povinnost a milosrdenství k trpícím li
dem ve městech. A výsledek proseb
a kázání? Po službách Božích obyčejně
již čeká za kostelem překupník, proleze
všecka stavení a za noční doby některý
»vlasteneca odváží skoupené potraviny
ke dráze. Potravin na venkově je někdy

dosti, ale pouze pro překupníky a prozazobané, zbohatlé bonvivány. 8 těmi
ovšem nemůže konkurovat malý úřední
ček, chuďas a nyní také sedmistový farář
nebo mladší učitel, kteří žijí v podobných

měrech jako ve městě, ba horších, ne
of na př. mléko vyžebrají si teprve tehdy,

když ho nepotřebují některé hospodyně
pro svá malá »prasátka«. — Copak je
příčinou těchto zjevů? Předně není v ně
které obci žádného dozoru, ba sami
starostové podobný šlendrián někdy pod
porují a za druhé: lidem se k tomu na
mnoze »soucitue nedostává dnes něčeho,
a nebojte se k tomu přiznati, jest to —
víra v Boha. Dnes leckde se klaní
venkovské ženy mamonu anikoli zlatému,
nýbrž »papírovému« teleti. — K tomu
ještě malou otázku. Nevíte-li, kdo tak
venkov vycvičil? Neznáte rozlezlé uprch
líky, kteří beztrestně volně obchodují a
milostpaním selkám ruce líbají? A sa
druhé: kam pak se někdy ztrati to množ
ství vajec a másla, které se dováží z ven
kova do města pro všecky, ale někteří
prý se na to smějíjen dívat? Vraťtelidem
svědomí a víru v Boha spravedlivého,
soucit a to ostatní dostaví se pak samo!
Své spolubratry prosím, aby v tomto
směru také spolupůsobili, neboť na každé
osadě jsou přece někteří poctiví farníci,
kteří prodávají aspoň za maximální ceny.
Ale nechť prodávají potraviny skutečně
potřebný m anikoli kořistníkům.Jména
poctivých křesťanů nechť jsou také za
psána v kronice války v pamětních kni
hách farních. — R.

Poznámka red. Bylo i takových
slov potřebí, aby se přispělo k jasnu. Jest
však vhodno dobře rozlišovati. Některý
rolník, o kterém se tvrdí, že by mohl
dosti pomoci městským konsumentům,
napřed hledí uspokojiti své sousedy bez
zemky a ty, kteří mu v čas pilné práce
pomáhají. A pak — většina rolníků má
v městech přibuzenstvo, které si osobuje
první právo na výpomoc. Přičtěme k to
mu ještě rekvisice a různé předpisy. Pak
lze lehce pozuati, že situace mnohých
těch, od nichž se pomoc vymáhá, není
nejrůžovější. Ale také pravdou jest, že
moderní městské zásady leckde nalezly
na venkově půdu až příliš úrodnou; a
tam, kde pocit zodpovědnosti před Bo
hem jest právě vinou městských apoštolů
uspán, těžko mluviti o lásce k bližnímu;
tam vládne v přední řadě výdělkářství.
Při tom zajímavý zjev: nejvíce hubují na
málo humánní rolníky a jejich ženy ti,
kteří je sami chytrosti a moderním prak
tikám naučili.

Nový projev. Slovinci vydali
nový projev, podepsaný knížetem-bisku
pem Jegličem, prelátem Kalanem, kanov
níkem dr. Grudenem a jinými zástupci
národními. Vprojevu se žádá spojení Slo
vinců, Chorvatů a Srbů, přebývajících v
mocnářství a praví se dále: »Svobodu a
jednotu uašemu národu zajistiti a ochrá
niti může toliko samostatný, na základě
samourčení národů vybudovaný jihoslo
vanský stát pod žezlem Habsburské dy
nastie. Proto si přejeme, aby co nejdříve
jeho slovanské sjednocení bylo provedeno
a v tom ohledu s důvěrou spoléháme na
oteckou náklonnost nositele Habsburské
koruny.« V druhé části se přidružují zá

stupcové Slovinců k mírové notě papeže
Benedikta XV. a vítají opravdové míro
vé snahy císaře Karla.

Cirkevní věstník.
dlovósní.Ustanovení jsou

pánové: Karel Machner, administrátor,
za faráře v Piloikově, Josef Dokonal, fa
rář v Dobřanech, za faráře do Třebecho
vic, Jaroslav Žďárek, administrátor ve Stud
nici, za faráře do Chvalkovie, Josef Polák,
farář vwJavorníku, za faráře do Třebosie,
P. Method Mastný, O. Praem., konventuál
vŽelivě, a P. Hroznata Seguene, O. P,
konventuál v Želivě, obdrželi jurisdikci
pro diecési Hradeckou, Aut. Marek, kaplan
v Kněžicíeh, za koop. do Výpraehtic, Jan
Siředa, farář ve Výprachticích, exeurendo
admin. fary Valteřické, Jos. Sedláček, fa
rář ve Valteřicích, jmenován polním ku
rátem, Jos. Andrle, neomysta, za kaplana
do Polné, Frant. Zrzavecký, administráto?
cerekvický, za administr. do Morašie, Jan
Sirůček, kaplan v Litomyšli, za kaplana
do Cerekvice, Jos. Důrek, kaplan v Mo
rašiefeh, za kaplana do Litomyšle. — U
prázdněná místa: Rosicen. L., fara
patronátu nábož. inatice, od 1. září,Ča
ehotín, fara, patron Otto rytíř Mettal, od
L. září 1917.

Osobní. Dp. Josef Lugr, dříve bohoslo
veo zdejšího semináře, nyní náležející do
diecése litoměřické, byl ustanoven za
kaplana do Nymburka.

chrámu sv. Jiří
konáno slavnostně dne 16. t. m. Katolické
spolky vykonaly slavnostní průvod na ná
dvoří před ohrámem, kdež utvořily dvoj
řadí. V 8 hodin přibyl J. Kn. Milost arot
biskup, který předsevzal svěcení a sloužil
pontif. měi av. Metrop. kanovník vedp. Dr.
A. Podlaha měl slavnostní kázání, jež bylo
promíseno velmi cennými historickými
vzpomínkami. Chrámových slavností 8e
súčastnili nejdpp. biskupové královéhra
decký, litoměřický, tři světící biskupové
pražští, řada jiných hodnostářů duchov
ních, zástupcové vysokých úřadů, Šlechtici
a šlechtičny, členové městské rady atd.
Odpoledne měl slavné pontif. požehnání
J. Exc. nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava.
Promluvu pronesl vdp. P. Vošahlík. Nejdp.
světící biskup dr. Jan Sedlák na úhradu
výlob, spojených s úpravou a zařízením
chrámu, věnoval 3000 K.

000000000000000000000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Podporujte přikaždé přilešitosti svůj vlastní podnik

Zprávymístní a zkraje.
Výsledek zápisu do škol. V c. k. paeda

gogiu přijato do I. roč. 40 žáků, do II. 34,
do JIL 25, do IV. pouze 5; dohromady 104.
Do ovičné školy 101. — V dívčím lyceu:
do II. roč. 51 žákyň, IV. 57, VI. lyc. 16,
VL.gymn. 19. Dohromady 148. — Ve vyšší
škole pro ženská povolání hospodářská: do
I. roč. 29 žákyň, do II. 26, do III. 16. Cel
kem 70. — Na o. k. odbor. škole pro umělé
zámečniotví přijato celkem 659žáků řád
ných, 8 hospitantů a 6 invalidů, úhrnem
78 posluchači. — Na o. k. gymnasiu do I.
ročníku 65, II. 48, III. 40 a 1, IV. 55 a 8,
V. 41, VL 20, VIL 24 a 1 a v VIII8 a 2.
Celkem 299 žáků, 5 privatistek a 1 pri
vatista.

Pěvocko-klavirní ústav Zd. Součkovy
zahájil dne 15. t. m. opět pravidelné vy
učování. .

nlodnínotaki žiraost“odraleké Oči
dívším lyceu) v Hradei Králové konáse
dne 28. a 30. září vždy od 10 do 12 ho
din dopoledne v ředitelně dívčího lycea.
K zápisu dostaví se všecky učednice živ
ností oděvních z Hradce Králové, Praž
ského Předměstí, Malšovio a Věkoš a při

nesou s sebou propouštěcí vysvědčení šk-|.
ní, výkaz z L třídy školy pokračovací a
2 K zápisného. — Počátek vyučování jest
v pondělí dne 1. říjaa o 2. hodině odpol.
v městském dívčím lyceu.

G. k. vládnírada Jesat Sovák $. Již se
zdálo, že z těžké nemoci zasloužilý paedo.
gog vyvázne úplně. Dva dny před amrti
přecházel po pokoji, těšil se na novou
Práci, na společnost svých oddaných přá.
tel. Ale dne 18. t m. skonal skoro náhle,
Veliké zásluhy zesnulého o školství a

přírodovědu ocenili jeme již delším člán.em. Pan rada pracoval neunavně a bystře
i v době své výslužby, pokud fysické síly
stačily. Jeho práce pro zdar školy, vědy
i našeho města byla vřele uceněna již za
jeho života. Stal se Členem městské rady,
čestným občanem obcí Kosti, Libošovic a
Dobšína, předsedou okrašlovacího spolku
zdejšího, předsedou lycejního odboru atd.
Svým přesvědčením byl zesnulý dlouho
letý ředitel zdejšího c. k. paedagogia roz
hodným konservativcem. Památka muže
ušlechtilého a obětavého potrvá v paměti
velice čestné u všech, kdož jeho ideální
úsilí znali. Tělesné pozůstatky byly za
obrovské účasti věřících dne 20. aáří
v kostele Sv. Dueha vykropeny a na
hřbitově pouchovském uloženy.

Výkry korů. Ministeriálním nařízením
ze dne 25. červenece 1917 č. 271 ř. z. jest
eentrála kovů — akciová spolednost ve
Vídni -. pověřena zřizovati v dorozumění
s politickými úřady L. instance nákupmy
ke koupi zabavenýeh předmětů kovových
z volné ruky. Tento nákup svěřen jest
eentrálou v Hradci Králové firmě Vojtéch
Rášž.

za ochodky u zásílok uhlí drá
zo vyplácí dráha, jak sdělaje
tarifní oddělení Obchodní, živnostenské a
průmyslové ústředny v Hradci Králové,
když se zásilky převáží úředně v zasílací
a dodací stanici; krom toho vyplácí dráha
také onu část dopravného, jež byla za
pravena za echázející uhlí. Jest tudíž v
zájmu všech stran, aby žádaly od zasíla-
telů úředuí převážení při podání zásilek a
daly si je převážiti též po dojití v dodací
stanici. Stejný postup nutno zachovati i u
jiných zásilek; jinak dráha neručí za even
tuelní úbytky.

Omezení osobní dopravy na trati Hra
dos Králové - Praha soverozáp. nádraží.
S platností od 20. t. m. byly zrušeny na
výše uvedené trati tyto vlaky: čís. 728 od
jezd z Prahy sev. záp. v 6 hod. 26 min.
ráno, příjezd do Hradce Král. v 10. hod.
dopoledne, a čís. 731 odjezd z Hradee Král.
v 5 hod. 50 min. ráno, příjezd do Prahy
sev. záp. v 9 hod. 22 min. dopol. Na ji
ných tratích ústících do Hradce Králové

"7 Pyznašenívempředaiěkůvo výkladů.00m vo
Na základě výnosu o. k. úřadu pro lidovou
výživu ze 17. července 1917 č. 12853 a
výnosu c. k. místodržitelství z 28. srpna
1917 č. 205.192 nařizuje zdejší okresní
hejtmanství, aby ustanovení $ 14. č. 3 cí
sařského nařízení z 24. března 1917 ř. z.
č. 131 bylo přesně zachováváno a tím
předražování nutných životních potřeb
znemožněno a pod kontrolu veřejnosti po
staveno, tote: 1. Veškeré předměty potřeby
ve výkladech a obchodech musí býti opa
třeny cenami, za něž jsou podávány a to
tak, aby cena byla zvenčí zřetelně vidi
telna a nemohl vzniknouti omyl v příčině
předmětů, jichž se ceny týkají. 2. Ceny
musí býti buď přímo na předmětech neb
zvláštní céník ve výkladu upevněn, v němě
předměty na skladě jsoucí v souvislosti
s jejich cenami musí býti zavrubně uve
deny. 3. Z povinnosti označení cenami jsou
vyjmuty předměty pouze luxusní, na př.
klenoty, květiny, parfumy a pod., ostatní
veškeré zboží podléhá této povinosti. 4.
Každý obchodník nechť provede rozvahu
a po odečtení kupní ceny, regie a přimě
řeného zisku, stanoví oeny předmětů, jež
má na skladě. 5. Ustanovení tato nabývají
ihned platnosti a každé překročení jich
bude ve smyslu $ 14 č. 6 císařského
nařízení z 24. března 1917 ř. z. č. 181
trestáno zdejším politickým úřadem pe



věžní pokutou do 5.000 K neb vézením
io 3 měsíců.

divadle v Hradci Králové.
Repertoir: 22. září: Peohlavoi, opera od
Karla Kovařoviče; 23. září odpol. o 3. hod.:
Vinobraní; večer o půl 8. hod.: Prodaná
nevěsta; 24. září: Růže ze Stambulu, o
peretní novinka od L. Falla; 26. září I
hra v předplacení: Dáma s kamelieni; 26.
jáří: Bohema; 27. září: Carmen; 28. září
odpol. o 3. hod. podruhé opera: Psohlavci;
večer o půl 8. hod.: Čardašová princezna,
opereta od Kálmána.

Večer molodramat a písmí. (Klicperovo
divadlo, sobota 15. září.) Večer poskytl za
jjmavé a vzorné ukázky melodramatu jak
skladbou tak přednesem, jejž podala pí.
EvaVrchlická citem i vervou sobě vlastní.
Vedle skladeb Foerstrových, jenž i v
prsních zabíral polovinu program. čísel
(Tři jezdci, Amarus, Legenda o sv. Julii
» Faustulus), provedena melodramata od
Vycpálka (Dívka z Lochroyanu) a Ostrčila
Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici,
K. Leger). Pí. Nekarová, profesorka praž
ské kongervatoře, představila se jako sna
divá interpretka písní Foerstrových, Ostr
hlových a Smetanových. Její hlas v nižší
oloze mezzosopranu velmi příjemný, pečli
ým a přesným nuancováním luhodně
hebný, ve výškách, jež pěvkyni nijak ne
vědčí, zaěl příliš drsně. Doprovod p. inž.

Pujmana, jevící pečlivé studium ve shodě
! přednesu, nebyl místy dosti dynamicky
ukázněný. Návštěva večera, zařazením
skladeb melodramat do programu u nás
dosti vzácného, byla velmi slabá. —-C.

Po zříseninách hradů a zámkůčeskýchzní titul přednášky, kterou pořádá zaklá
dající komité Čes. klubu fotografů amateurů
v Hradci Králové 23. září v Průmyslovém
museu. Přednáší místodrž. rev. p. Mrskoš
2 Prahy. 100 obrazů, které budou pro
mítnuty, koloroval mistr Špilar. Amatéři
1 jich přátelé jsou zváni co nejvřeleji.
"stupné 60 a 30 hal. Začátek o !/,8. hod.

rečer.
Atvnostezská banka filiálka v Hradci

Králové přijímá již záznamy na losy pro
IX. e. k. třídní loterii. — Na losy, zakou

poné u prodejny o. k. třídní loterie přiivnostenské bance, připadly dosud vedle
celé řady výher menších následující větší
výhry: 1 K 2.000 s premií K 700.000, 1
K 100.000, 1 K 80.000, 1 K 20.000, 6 po
K 10.000 a 11 po K 5.000.

dividendy. Živnostenská ban
ka filiálka v Hradci Králové vyplácí na
základě usnesení valné hromady akcionářů
České společnosti pro průmysl cukerní
v Praze na kupon čís. 34 akcií této spo
lečnosti K 30— dividendy, počínajíc dnem
18. září t r.

Eěmocká škola. C. k. ministerstvo vo
jeuství převzalo ve vlastní správu počát
kem letošního školního roku soukromou
školu německou 8 právem veřejnosti v
Hradci Králové. Ředitel její Leo Winter
odchází do pense a na jeho místo nastu
puje ©. a k. zeměbranecký poručík Jan
Groebner. Škola bude míti název: »Vojen
ská obecná soukromá škola s právem ve
řejnosti v Hradci Králové.«

Seznam 00m na týdenním trhu v král.
věna. městě Hradci Králové dne 15. září
1917: 1 kopa: oelere 7—19 K, oibule 650—
l1 K, česneku 4—9 K, mrkve 6—12 K,
okurek nakládaček 4—6 K, petržele 5'60—
15 K; 1 kus kapusty 020—080 K, 1 hlávka
zelí 0'60—140 K; 1 kg: hrušek 110—180
K. jablek 060—120 K, rajských jablíček
120—3 K, švestek 1—1:60 K; 1 pár pod
svinčat 190—200 K. Bylo přivezeno: kop:
celere 88, cibule 75, česneku 5, kapusty
29, mrkve 60, okurek 120, petržele 95,
telí 45; kg: rajských jablíček 160, hl: hru
šek 30, jablek 20; švestek 6 béček; pod
tvinčat Ó10kusů.

Světí u KradooKrál Pana Václava Šupa,
važeného občana a řezníka, ve Světí u
Hradce Králové, stihla bolestná ztráta dvou
Byoů v jednom roce. Mladší syn Karel,
181/,roku starý, padl nepřátelskou střelou
ua italském bojišti dne Ó.září 1916 a tam
éž pohřben s vojenskými poctami. Dne

—

1. srpna 1917 odešel do pole druhý syn
Josef. dělostřelec, 23 roky starý, a právě
tyto dny obdržel otec zprávu, že zemřel
na úplavici na rurnunském bojišti u dne
20. srpna tammléžpochován. Zdravé, silné
a hodné tyto dva syny, kteří byli nadějí
a radostí zarmoucených rodičů a jimž měli
býti ve stáří oporou, tito nyní bolestně o
plakávají. Zádušní mše sv. za zemřelé hr
diny sloužena byla ve farním chrámu Páně
ve Světí dne 5. září 1917. Krutou ranou
postiženým rodičům, již jsou velice váže
ní, projevujeme tímto upřímou soustrast.

u Pilstie. V chalupě na pokraji
piletického lesa bydlela stařena Javůrková,
jejíž syn-vojín jest v zajetí. Stará žena ta
byla ještě statná a pracovala na poli jako
mladice. Pouchovská snacha k ní dochází
vala. V neděli odpoledne k ní přišla 8 oi
zími dětmi, aby jí pomohla sbírat žaludy.
V chalupě jí však nikdo nevítal. Snacha
myslila, žo její lchyně jest někde na poli.
Vyšla ven a dotazovala se. Lidé však sdě
lovali, že neviděli hospodyně od rána.
Snacha se vrátila, vešli také jiní a počali
pátrati, kam hledaná tajemně zmizela. Na
dveřích shledány krvavé skvrny, ve svět
nici za kamny nalezena pokrvácená eukně.
Již bylo zřejmo, že se tu jedná o vraždu,
ale pátrající občané nemohli nikde nalézti
mrtvoly. Vyšli zkoumat v okolí — ale ni
kde ani stopy. Vrátili se a podnikli novou
důkladnou prohlídku a zvláště důkladně
prozkoumali půdu. Pan Šrámek z Piletic
kusem dřeva šťáral ve slámě a jiude, až
pod stlaním u komína ucítil, že dřevo se
dotklo uěčeho tvrdého. Listí odhrabáno a
užaslým zrakům přítomných se objevila
mrtvola celá vysvlečená. Bylo shledáno,
že neznámý vrah dole otočil mrtvole ko
lem krku provaz a tak ji vytáhl po žebříku
na půdu. Vzbuzovalo podiv, že nebylo
stopy po nějaké loupeži. Peníze měla za
vražděná schovány u snachy na Pouchově.
Vepř, kozy a jiné domácí zvířectvo — vše
zůstalo na svém místě. Snad byl vrah ně
čím vyplašen, že rychle prchal z místa
černého činu. Vražda ta vzbudila v širém
okolí veliký rozruch. Zavedeno ihned úřed
ní pátrání; četnictvo jest prý již zločinoovi
na stopě. — Podezřelé přípravy začaly už
v pátek večer, kdy se rozštěkal pes. Javůr
ková jako vdova po hajném byla srdnatá
a proto vyšla ven s puškou. Když spatřila,
že na stromě sedí nějaký nezvaný host,
střelila po něm, načež chlapík zmizel.
Mrtvola zavražděné byla v pondělí dopra
vena na Pouchov, kdež pitvána. Ve středu
byla pohřbena za značné účasti soucit
ných lidí.

Rychnov z. Ka. (Benedikce renovova
ného kos'ela.) V neděli dne 16. září konala
se za veliké účasti a nádherného počasí
okázalým způsobem slavná benedikce dě
kanského chrámu Páně sv. Havla, který
nákladem 10.000 K renovován byl dík
neúnavné horlivosti a krajní obětavosti
vsdp. děkaua Frant. Kubánka. Posvátné,
jímavé obřady započaly v 10 hod.; bene
dikoi vykonal vsdp. děkan Kubánek za
asistence vdpp.: gymn. profesora Novot
ného, katechety Světelského z 'Třebecho
vic, faráře Róselera ze Solnice, místního
kaplana Machače a ctih. pp. bohoslovoů:
Kóniga z Rychnova a Kejvala z Javornice.
Slavnostnímu aktu byli přítomni: vzácný
host, vadp. bisk. notář a děkan Vašátko
z Král. Městce, p. důchodní Hamáček v za

sta, otihodné sestry z nemocnice a z opa
trovny, spolek »Lidumil«, odbočka Všeodb.
sdružení a veliké řady zbožných věřících
z blízka i z dáli. Po vykonané benedikoi
vystoupil na kazatelnu rychnovský rodák
vdp. katecheta Světelský z Třebechovic a
výmluvnými i nadšenými slovy líčil ohrám
katolický jako potřebu rozumu a srdce,
vděčně vzpomenuv velikých zásluh, jichž
si vsdp. děkan Kubánek, jeuž nedávno byl
Jeho Veličenstvem vyznamenán válečným
křížem, o renovaci a elektrické osvětlení
starobylého chrámu získal. Promluvil tu
řečník na slovo vzatý, znamenitý kazatel,
jehož každé slovo šlo od srdce k srdcím.
Po té celebroval místní p. děkan za asi
stence všech tu přítomných kněží zpív.

mši sv., při níž sbor chrámový za Lez
vadného doprovodu svého snaživého sbor
mistra, ředitele kůru a hud. akladatele p.
Provazuíka přednesl zdařilé skladby. Sv.
požehnáním ukončena řídká tato slavnost,
jež značně přispěla k osvěžení ducha ka
tolického ve farnosti. Přejeme vsdp. děka
novi, který z nebezpečné, zákeřné nemoci
v Poděbradech úplně se pozdravil, aby
dlouhá ještě léta přinášeti mohl oběť nej
světější v chrámě, který tak důstojně a
tak skvostně jeho přičiněním renovován
byl. Plány a rozpočty zhotovil zcela ne
zištně a obětavě skromný mnich ctih. bratr
Pantaleon Major O. S. B. z Emaus, t. č.
jednoroční dobrovolník u c. k. voj. velitel
ství v Praze III., který také s povolením
J. Exo. p. generála z Raudniců do Rych
nova občas dojížděl a měl dohled na práce
malířské a natěračské; obraz sv. Havla,
patrona děkanského chrámu, nádherný to
originál Škrétův, jehož cena se na 100.000
K páčí, precisně restauroval sám mistr
Pantaleun, jemuž, jakož i uměleckému zá
vodu Mudrochovu z Prahy a šlechetným
dobrodincům, kteří renovaci kostela svý
mi milodary umožnili, platí vřele procítěný
dík. Město Rychnov má ve aslředu svém
nádhernou svatyni, na niž, jakož i na svého
duchovního správce vším právem může
býti hrdo.

Drahá náhražka svitiva. Sděluje se s ná
mi z Rychnovska, že děti v jedné škole
měly zpracovati thema: »Čím svítíme?«
V úloze jednoho děvčete byla asi tato
dojemně prostomyslná slova: »Byla jsem
u kupce pro petrolej. Ale ten mi řekl:
Vám neprodám; máte dosti másla, tedy si
sviftte přebytkem.«

Když si náš dědoček babičku bral. V mi
nulých dnech vpluli v Solnici v přístav
manželského ráje obuvník Josef Nehyba,
stařec 70letý a Anna Kšandrová, stařena
T2letá. Dlužno připomenouti, že Nehyba
8e ženil po třetí a mladistvá nevěsta se
vdávala již po čtvrté. Patrno, že ty všecky
sňatky byly velice šťastné, když se sta
řečkové hrnou do mauželského stavu. Jiní
lidé vtipkují, že kdo se po druhé žení,
není hoden, aby mu první žena umřela.
Ale zde tak veliký zájem o život rodinný.
Věruť rekordní »válečný« sňatek, jakých
pořídku! Mnoho zdaru na společnou cestu
životní.

Archaoologický sbor »Vocel< v Kutné
Beře koná výroční valnou hromadu dne
18. října o 3. hod. odpol. v zasedací síni
městské radnice. Pořádek: 1. Čtení proto
kolu předešlé valné hromady. 2. Zpráva
jednatelská, účetní a revisorův účtů. 3. Ve
valné hromadě dne 27. července 1916 ko
nuné bylo sděleno, že archaeologický náš
sbor »Vocel« snesl se na tom. »uměními
lovným svým členům« věnovali z vlastního
jmění figurální okno, představující nám
bobatýra sv. Václava, mučeníka Páně a
dědice Českého. Zpráva přijata 8 nadšením
nelíčeným.

Všelioos. Pacilistické hnutí v Italii po
posledních válečných nezdarech opět silně
vzrůstá. V Turině demonstrovalo pro mír
30.000 dělníků. Při srážce s vojskem bylo
zabito 500 lidí, zraněno několik tisíc. Ještě
horší byly události ve Florencii, kde od
haleno veliké spiknutí a zatčena řada dů
stojníků. Pak došlo k hrozným pouličním
bojům v Miláně. — Papež s Wilsonem
vyměnili si telegraficky své názory o mí
rové akci. Nad výsledkem projevil Sv.Otec
veliké uspokojení — Pešťský továrník
M. Weiss, kterému se dodávají zvony,
platí válečné daně 34 mil. K. Vydělal za
jediný rok čisté 120 mil. K. -— Poslaueo
Šrámek aděluje, jak se namáhal spolu 8 dr.
Hrubanem v Praze sjednotiti zástupce po
litických stran českých k positivní politice
na ochranu českých práv. Ale zaleklost
české duše nabyla vrchu. Stýská také, že
za mírové debaty k poselstvu katolickému
se nepřidala ani jedna z českých stran. —
Francouzský poslauec Turnel jest obviněn
z velezrádných styků s nepřítelem, za něž
mu bylo jednou zasláno 25.000 franků.



Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Kostel, paramentů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlestních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až u 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

FEFTFFTTTŤ

Kancelářsképotřeby,
papir, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

06o660

v Hradci Král., Adalbertinum.

BOOOOOGOOOOOGOOOO

Doporučuje se

radní 16vanrane

Te Lhotě pod SLTÁní$
(u Benešů).

z Klášterského hrab.
Waldstein. pivovaru.6 Pivo

jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářského
kursu. Celé zaopatření a plat. Přihlášky přijimá

K. V. Skuherský, Hradec Králové.

PTYVYÝVÝVÝVÝYVÝVYÝVY)

PARAMENTA
kostelní: náčiní

atd.

dodává nejlevnějiE aseVe
odborný závod

Jabloné nad Úrlicí,

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na u
kásku se franko zašlou.

V Prazeprodej u firmyMarie Fejfarová,
arlova ul. I., č. 12.
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Sklomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovia dodává chrámová okna. V kaž
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbehatši sklomalby figurální,
hotovípravou vlašskou mesalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrazy, ná
hrobky atd. 8 nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

Upozornění
majitelům klavíru.

Člen orchestru Východo:- českéhodivadla

| Jan Lukeš,
odborný ladič,
nabízí se p. t. obecenstvu
k vykonání vešk. oprav
pian a pianin, k čištění
a ladění nástrojů za

mírný honorař.

Josela

Paramenta.

£ © výrobní závod |

| všech kostelních paramentů, |spelk. praporů a kovového náčiní.

i Cenniky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje ei doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a (ta, monstrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky,„Poeikály sviony,ampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a střibří. nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasilá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Přáce ruční.

; Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
| řetězů, madonek, kříšků, prstýnků, náramků. atd.

Notářské prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí zo stříbra pravého čínského vědy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasit a ciselcur

Praha L-979,al Karoliny Světlé, č. 12 n.
i Přísežný znalec c. k. zemského trestnihosoudu.

Nováka,
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Číslo 39.

Odpověď Jeho Veličenstva
na mírovou notu papežovu. :

Dne 20. t. m. papežskému uunciovi
byla odevzdána odpověď našeho nejjas
nějšího císaře na notu Benedikta XV.

Jeho Veličenstvo vřelými slovy oce
ňuje mírové úsilí nejvyšší hlavy katolic
ké cirkve, za které vyslovuje dík. Praví
dále, že od nastoupení na trůn nikdy ne
pustil se zřetele vysokého cíle, aby náro
dové říše této co možná záhy opět byli
účastní požehnání mírového. Sámpodnikl
se svými spojenci pokus o urovnání cesty
k čestnému a trvalému míru. Ve své
trůnní řeči zdůraznil, že usiluje o mír,
který osvobodí další život národů od bně
vu a pomstychtivosti a který je na celé
generace pojistí před použitím moci zbra
ní. Společná vláda zatím opětovně a důt
klivě projevovala touhu po míru. ©

Císař podrobil konkretní a praktické
podněty Jeho Svatosti zevrubné úvaze,
která vedla k tomuto výsledku:

Jeho Veličenstvo vítá myšlenku, aby
příští uspořádání světové spočívalo na
morální moci práva s vyloučením moci
zbraní.Měloby se docílitidohodyo tom,
jak při zjednání přiměřených zajištení jest
smiřiti zbrojení a jak by širé moře se
stalo volným pro národy všecky. Panov
ník chce vstoupiti do vyjednávání o roz
hodčím obligatorním soudnictví v příčině
mezinárodních sporných otázek. Bude-li
poskytnuta říši bezpečnost nezadržovaného
dalšího rozvoje, pak nebude těžko rozluš
titi ještě jiné neupravené otázky mezi
válčícími v duchu spravedlivosti.

V návrzích Jeho Svatosti jsou způso
bilé podklady pro zahájení vyjednávání,
které by připravilo mír pro všecky spra
vedlivý a trvalý.

Celá památná odpověď Jeho Veličen
stva jest proniknuta živou, vroucí tou
hou, aby národové užili co nejdříve po
žehnání míru.

Politický přehled.
V rozpočtovém výboruposl. sněmovny

22. září pojednal referent posl. Kraft o fi
nančních pracích, které za spolupůsobení
komise pro kontrolu státního dluhu byly
provedeny. Celkový dluh (dosavadní vá
lečné půjčky a jiné válečné dluhy) činí
42.150,200.000 K, potřeba na zúrokování

DEP. ADRES6A: ALBIBANKA

1.761,538.000 K. Referent tvrdí, že nejsme
s to, abychom z válečných výpůjček a
daní kryli válečné výdaje a že jsme od
kázání dále na nový tisk bankovek. Jest
však vyloučeno, abychom na této cestě
pokračovali. Posl. Kraft upozorňuje na
stav naší valuty a končí návrhem, aby
vláda byla vyzvána nepřijímati žádné
půjčky u Rakousko-uherské banky a aby
dotyčné smlouvy s Uhrami byly zrušeny
a působeno k tomu, aby naše válečné
náklady byly hrazeny válečnými půjčka
mi, plynoucími z pokladničních poukázek
na krátké lhůty.

Rakousko-uhorské vyrovnán , které vy
prší koncem tohoto roku a do I. ledna
1918 má býti obnoveno, činí velké sta
rosti vládám. Nové vyrovnání sotva pro
velké obtíže bude provedeno, proto jeduá
se o jeho prodloužení na rok.

Schůze poslaneské. V neděli uspořádal
v Hradci Králové schůzi voličstva posl.
dr. Franta. V prohlášení na konci schůze
přijatém žádá se Český svaz, aby se ráz
ně zasadil o bezodkladnou obnovu zem
ské samosprávy, aby v soustřeďování
městských stran usilovně bylo pokračo
váno. Český svaz nechť se všemi silami
zasadí o nápravu aprovisace vůbec, ze
jména v král. Českém. — Posl. dr. Baxa
na schůzi v Praze především volal české
poslance k řešení otázek aprovisačních.
Na říšské radě vysvětlí poselstvo naše,
jak by se měl český národ svobodně a
demokraticky zaříditi ve své domovině,
kdyby sám mohl říditi osud své vlasti.
Dr. Baxa vyzývá nevěřit těm, kteří při
cházejí s palmou míru a heslem spra
vedlnosti; činí tak z nouze — až nouze
přestane, nesplní se nic, jako se nikdy
sliby národu našemu dávané nesplnily.

V Uhrách. Proti zavření 6 rumunských
učitelských seminářů protestoval rázně
řecko-východní rumunský episkopát. Na
protest ten ministr vyučování hr. Appo
nyi dovolí, aby rumunské učitelské semi
náře dnem r. října byly zase otevřeny,
ale do každého ústavu bude vyslán uher
ský ministerský komisař, který bude stá
le bydleti ve školní budově a dbáti toho,
aby ve škole nebylo nic podniknuto proti
vlasteneckému duchu. — Uherský tisk
obviňuje ministra orby Belu Mezóssy, že
za války provozoval výdělečné obchody
na úkor státu a občanstva.

0 míra. Rakouská i německá odpověď
na mírovou notu papežovu, ač se obě vy

hnuly jakémukoliv jasnému vyjádření o
příštím utváření Evropy, o rozřešení o
tázek územních, o otázce uáhrad a od
škodnění, přece považovaly za vhodno
souhlasiti s papežovými návrhy o změně
né organisaci oné nové Evropy, jež by
vzešla z dnešního boje o organisaci na zá
kladě »morální moci práva«. Zde podmí.
nečně souhlasí obě odpovědi s papežový
mi návrhy o snížení zbrojení na zemi,na
vodě a ve vzduchu a o řešení meziná
rodních sporných otázek závazným roz
hodčím soudnictvím. — Pozoruhodno, že
na korunní radě německé sám státní se
kretář dr. Kůhlimann vyslovil se pro to,
aby Německo vydalo Belgii za kolonie;
s ním souhlasila velká většina přítom
ných. — V Anglii neslevují prý nic se
svého válečného cíle — zničení pruského
militarismu. A ve Spojených Státech o
čekávají prý spíše 2—3leté trvání války,
až Amerika bude plně vyzbrojena a bude
moci s plnon silou do války zasáhnouti.
— Čtyřdohodový tisk odmítá vůbec od
povědi ústředních mocností na papežovu
notu. — Sám státní departem-nt nazna
čuje, že odpověď ústředních mocností ne
poskytuje příčiny, aby změněny byly cíle
a úmysly Spojených Států ve vedení vál
ky a definitivní úpravě válečných otázek.

Ruská revoluce. Pravý stav věcí do
sud jest zastřen tajemnou záclonou. Kra
kovská »Nová Reforma« uvažuje, že sou
středění celé říšské vlády v pětičlenném
direktorátě je úplným povalením zásad a
návrat k nejkrajnějšímu absolutismu pod
líčidlem svobody, republiky atd. Kerenský
jménem zatímní vlády republikánské od
straňuje nepohodlné jenerály a důstojní
ky, pohání k soudu nepohodlné lidi a
vězní je jako za nejdrsnějšího absolůtis
mu. — Po sporu mezi Kerenským a Kor
nilovem vypukl nový spor mezi Keren
ským a bývalým ministrem orby Černo
vem, který vytýká Kerenskému umíně
nost. — Nový ministr vojenství Verkov
skij ohlásil, že se vláda usnesla snížiti
stav armády na třetinu, čímž prý poho
tovost na frontě nikterak se nezmění, jež
to ve skutečnosti stojí prý jen desítina
všech mobilisovaných na frontě, kdežto 9
desítin jest ve vnitrozemí.

Na ruském bojišti dobylo spojené voj
sko města Jakobstadtu na Dvině, při
čemž ukořistěno 55 děl. — U Baranovi
čů, Lucku a v horách u Focsani a na Se
retu živá dělostřelba, jinde klid.
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"= Na zuří jižťod 20. září [prudký
boj ve Flaadrech a Champagni; i před
Verdunem bouří děla.

"7 ktNárod cí
Již před válkou volnomyšlenkáři od

poručovali, aby se přestupovalo k církvi

evangelické tam, kde by Popa anda bezvěrecká neměla úspěchu. měňovali se
tak těm evangelikům, kteří jim činili
čilou asistenci při schůzích pořádaných"
na potírání světového názoru křesťanské
ho. Staré přátelství projevuje se dále.
Volnomyšlenkář O. Parma uapsal v. 3.
čísle »České reformace: »Váš list jest mi
pro svou dobrou snahu velmi sympatic
kým. O jednotné české národní církvi
píší i v »Právu venkova«, úředním orgánu
české agrární strany. Jest to informační
článek, ve kterém jsou další nové postřehy.
příznivé pro tuto myšlenku, ve kterém
se zvlášť bije na české katolíky, neboť
»český člověk, který kdyby se stal 1 ka
tolíkem z donucení, stojí a stál vždy ostře
proti Římu«. Proto nutno český národ
vrátiti jeho přirozené náboženské základ
ně a to jest národní církev, vyšlá z české
reformace. Vybýbám se však důsledně
slovu »evangelická«, neboť ono mi příliš
připomíná rovně vnucené vyznání němec
ké. Husité a Čeští bratří nebyli evangelíky.
Tož stojím na stanovisku, že k utvoření
české uárodní církve nutno bráti v úvahu
podklady historické a národní. Ve zmíně
ném článku končím tím, že tato doba
musí rozřešit otázku národního nábožen
ství, zjednodušení v otázce filosoficko-ná
boženské na dva tábory, nikoli nepřátel
ské: náboženský, sdružený v české národní
církvi a bezvěrecký. Třetí možnosti není.«

Tedy dle rozpočtů Parmových pro
katolíky: v českém národě vůbec mista
není. Pisatel chce provésti obrovitou změnu
»snadno a rychle«, čímž prozrazuje úžas
nou neznalost psychologie náboženského
prostředí a ještě více historie. Mluví sice
směle o »historických předpokladech«, ale
zároveň míní, že český člověk byl vždy
naladěu ostře proti Římu. Zatím však
v přední řadě husitská aristokracie (a mezi
ní sobečtí ramenáři) v přední řadě uměl
kovaným způsobem, notorickými neprav
dami a násilím převáděla lid z tábora
konservativního do husitského. Napřed
vyhnáni pro své katolické přesvědčení
z university doktoři theologie, potom nej.
mocnější pánové vyháněli ze svých území
kněze katolické a na jejich místa vnuco
vali kněze husitské. A jak se na rychlo
sháněl dostatečný počet kněží! Silně za
dlužený Čeněk z Vartenberka, který za
husitské války třikrát změnil své »pře
svědčení« podle toho, odkud kynul větší
zisk a který svým manifestem dal prý
povel k národnímu povstání, vypomohl
si v nouzi o husitské duchovní jednoduše:
dal r. 1417 z nenadání zajmouti v Němec
kém Brodě světícího biskupa Heřmana;
biskup internován na Lipnici, kdež při
nucen světiti občany přivedené na kněze
pod obojí. Rozumí se, že Čeněk jako
poručník mladého Oldřicha z Rožmberka
fysickou mocí rychle šířil na rozsáhlém
rožmberském panství husitismus. Apoka

lysé blousnivci tábarští byli by telidyničeho nezmohli, kdyby nebývalo velice
horečné propagaudy šlechtické a přiláká
ní měšťanů ke spojenectví se šlechtou.
Pak začalo vyhánění i českých katolíků
z Prahy; za husitské války upáleno a
ttopeno tisíce a tisíce českých kněží
a mnichů, pobito na statisíce českých
katolíků. Takovým způsobem s
tedy posilovala nálada protiřímská.

Přes to však patnáctileté válce
sbývala v království silná česká katolická
menšina a v markrabství sílná česká
katolická většina. To jsou fakta nepopěr
ná; ale český lid má právo tázati se,

proč tyto věci tolik důležité moderní
E 1ŠoBovÉ při svém Úoování pro husit.jovníky zamlčují O celých: plucích

katolických utučedůíků tehdejších Pe ne

mluví, ale upálení Husovo se prohlašuje

kašdý rok za dokladspecielní krutostikatolické. A což před dobou husitskot,
kdy v kulturním a hospodářském závodění
s národy okolními náš národ držel v ruce
triumfální palmu? Za Karla IV. štaké
sčeský člověk stál vždy ostře proti Římu ?«
Nepřevracejte historické pravdy na ruby
hmatem tolik křiklavým! Vždyť přece
historie svědčí, že jen nábožeuství kato
lické bylo schopno spojiti celý český ná
rod v jedno reálně a obrátiti jeho snahy
směrem jedním. V době sektářské neustá
valy zápasy stran a vzájemné boje samých
sektářů. Mezi sektáři nenastala faktická
svornost ani tehdy, když se na základě
české konfese před vydáním Rudalfova
Majestátu spojili. Sváry pokračovaly až
do Bílé hory.

Jak. podivně byl český člověk »ostře

prod Římu«, svědčí výrazně časté poutiusitů do Vatikánu a k papežským dele
gátům s prosbou, aby byli přijati za syny
církve obecné. Husité dávali si své kněze
světiti vesměs u biskupů katolických a
tytéž biskupy prosili o posvěcené oleje.

Kdybv Parma zual aspoň hlavní rysy
povahy českého sektářství, nevyhýbal by
se slovu acírkev evangelická«. Když čeští
sektáři většinou odpadli od husitismu k
protestantství, nazývali se výslovně evan

také císaře výslovně za stvrzení konfese
augšpurské. Teprve když to bylo odmítá.
no, z příčin diplomatických pomýšleli na
sepsání konfese české,

Jak vrátí Parma český márod jeho
»přirozenézákladně«, totiž národní církvi?
Vždyť z té přirozené základny měli sami
husité a Čeští bratří horkou hlavu. Kališ
níci porazili napřed Tábory u Lipan a pak
je znásilnili morálně při náboženské smírčí
debatě v Kutné Hoře. Sami vítězové však
kráčeli od nedůslednosti k nedůslednosti.

eské bratry pronásledovali bezonledněji
a krutéji než katolíci. Rokycaua ve svém
pastýřském listu jim spílal nekřesťansky
a vytýkal jim nepoctivě zločiny nejčer
nější. A kdo teď se snaží postaviti vedle
sebe husity a České bratry jako společ
nosti přátelské a vzájemně se doplňující?
Jsou to novohusité, kteří matou pojmy
a zkreslují historii, aby dali české duši
na oči klapky.

Teď mají povinnost ti, kteří hovoří
o národní církvi na základě husitském
a českobratrském, vysvětliti předně nezá
ludně veliké rozdíly mezi těmi dvěma
církvemi a pak říci otevřeně, kteřá vlastně
má býti základem. Církev husitská, která
nedůslednostmi začala a ještě většími kou
čila, za základ rozhodně sloužiti nebude.
A což Českobratrská jednota? Kdykoli
katolický tisk odporučoval reformy, na
které specielně Jednota kladla veliký dů
raz, byl odbýván posměchem a potupou,
mluvilo se o zabedněném zpátečnictví.
Bratří podrželi specielní ušní zpověď při
některých hříších, pro hříchy zjevné měli

| veřejnou. Drželi půst, kárali táborský mili
tarismus, hlásali podřízení se vrchnostem.
Bratří zakazovali roucha ozdobná a zlaté
šperky; všecka řemesla poslnňující pře

pychu zavrhovali Zapovídali malířství,skejkle a hudby«, písničky světské, tauce
atd. Kdo z Moďerníchreformátorů tohle
schválí? A kolik moderních lidí se tako
vým přísným řádům podřídí? A teď která
dogmatika bratrská poslouží za základ
nové církve české? Bratři radikálně změ
uili svůj katechismus několikrát. Zkrátka:
jiř přes půl století se básní o
českobratrské a národní církvi;
ale na její obnovení se nepodnikl
ani jeden praktický krůcék, který
by vyžadoval oběti. Pohodlnějšíjest
totiž kritisovati než těžce zápasiti s po
měry. Co by na př. říkali soc. demokraté
a nár. sociálové, až by se nařizovaly děl.
nictvu sociální řády českobratrské? Anebo

(byliberální tisk vyhodilze svýth skupi
inserty, které jsou pohanským protikladem

(českobratrstvi? A což biografy, divadla,
obchednici? Ti by se také nepodrobili.

2
PŘI varst novéjestvšak,„u tolikE Í vzrůstu nové [církve Vdinomyšlenkáři,

nemají ani tolik lásky k českým
dějinám, aby tróéhu prostudovali hlavní
rysy českého sektářství. Ti, kteří docela

opírali existenci Kristovu, honem zvou
k evangelíkům, k milování bíble; ale
to proto, aby evangelium bylo utlučeno
evangeliem, aby ža boje mezí ktfesťanský.
mi církvetni vzrůstal atheisttué a s ním
myšlenková anarchie. Co na fom, trpíli
na chvíli volnomyšlenkářský věda? Alian.
ce není důsledná, ale jest praktická a
účel nyní četným lidem posvěcuje i všeli.
jaké prostředky. Komenský a Chelčický
by se ovšem za takové spolupracovníky
poděkovali.

Rozmanitosti.
V Italii zcela zmařen | socialistický

pokus vynutiti mír generální stávkov,
demonstracemi a sabotáží. Ostrá vládní
opatření zjednala klid. Teď vidí socialisté
zednářskou úctu k lidu v jasném světie
Zároveň mohou přemýšleti, jak demago
gická byla okřídlená slova: »+Ažbudeme
chtiti, všecka kola se zastaví « — Polni
kurát na Soči Martin Zeman (bývalý k.
techeta žižkovský) upadl do italského za

— Ředitelé větších odboček váleč.
ného obilního ústavu mají měsíčně 1000
K vedle přídavku ua cestovní výlohy v
obnosu 500 K měsíčně. — V Olštýně v
Rusku byl odhaleu pomník proslulého
hvězdáře, kanovníka Mikuláše Koperníka
(1473—1543). - V kraji tarnopolském sou
časně se vkročením německých vojsk za
čala hromadná zatýkání osob, podezřelých
z přátelských styků s Rusy. Skoro v každé
vesnici pozatýkáno 12—15 osob, mezi n:
miž jest mnoho kněží. — Z dosavadníci
dvou židovských strau politických v Bu
kovině utvořena jediná. U nás — jak se
podobá — politické strany se rozmnoží.
My si to smíme dovolit!? — V Německy
se začínají vyráběti neprodyšné rakve z
papíru, tak že dobře nahradí i rakve zin.
kové. — Orchestr Národního divadla pro
vede ve dnech I3. a 14. říjua Smetanův
cyklus symfonických básní »Má vlast.a —
Soc. demokraté začínají vydávati pro svoj:
dělnickou mládež časopis »Mladý sociz
listae. Co činíme my? — V Uhrách v lu
peniském uhelném dole neopatrné odho.
zení hořící zápalky vedlo k výbuchu. 5.
osob bylo usmrceno, 5 raněno těžce a 5c
lehce. — Na 3000 portugalských dělníkr
se dopravuje do Anglie. — Uherský lis!
nVilága obviňuje ministra Mezóffyho, že
si opatřoval k vůli vlastnímu zisku nezá
konným způsobem dopravní licence prc
dodávky potravin do ciziny; prodával prý
za přemrštěné ceny. Ministr se proti ob
vinění brání. Vraha Vřeského sti
halo 1000 vojínů, četnictvo ze severu
a východní Moravyi Slezska a k toi:
500 policistův. — Magistrát ve Varšavi
objevil podvody páchané za polmóci ců
kerních výkazů, předávaných cukerní
spekulantům; škoda činí přes 100.000rubi ů
Jest věru podivno, jak snadno se přeu
chávají spekulantům záležitosti, týkajíc
se nejživotnějších otázek obyvatelstva. Kč
by stačilo několik dobrých úředníků, ta:

; Sg kulanti mají volnosta sólo. — V Jihli
18 bylo zápřátd do české soukrotiě ško!
192 žáků. — Vrchní církevní rada evau
gelická v Badensku jmenovala prozatír
ním pastorem v Karlsruhe slečnu Obe
bachovu z Kolína n. R. — Katolický d

„dík v Německu »Germania« byl z nař
žehí vrchního velitelství zaštaveu.
Nové luxusní vlaky americké předstihu
i velice pověstné Pulimianovy vozy. Z
vozem se zavazadly a poštovními zási

kami je vůz knřácký, kde se mnoho PŮk němu připojena menší klubovní 1nis
nost s pohodinými křesly a s obsažno
knihovnou i různými žurnály, s psací

stoly a pos strojem. Za tím voťť'jekle vůzj f. Spací vůz obsahuje s0'
kromé obývací pokojíčky pro bohaté ©

„mrající. Chudší oterreu své číslované
dac lo, načež se objeví postel s celýa! *
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= Centrála
KŘ MĚř.ostrava,

Peněžníobchody

Oddělení pozemkové.

Filiálka v Chrudimi.

paplrů,

Hzením. Poslední vůz je vyhlídkový, s €
egantně vypraveným dámským salonem
1 širokými okny. — Okresní tajemník z
Poděbrad K. Hašek vrhl se dne 2r. t. m.
v pražském hotelu s okna ve 4 poschodí,
tak že byl okamžitě mrtev. — Před vojen
ským soudem francouzským zodpovídal
se sběh, kterému ještě není 40 let; udal
sám, že má -16 manželek, které jsou do
sud všecky živé. Každou má na jiném
konci Francie. Vždycky si dovedl opatřiti
nové podvodné dokumeutv, když se chtěl
znovu ženiti. Tyto kousky prozradil na
sebe proto, aby i za cenu žaláře unikl vo
jančině. — V některých obcích kolem
Brna jest skoro všecko zelí požráno od
housenek běláska zelného. — V Čemeru
(stolice pešťská), kde napočítáno 1514 Slo
váků, 824 Maďarů a 343 Němců, byly
zrušeny nyní katolické bohoslužby slo
vanské i německé. Evaugelické bohosluž
by prý dopadnou také tak. To v době,
kdy všecky národnosti se musejí tolik 0
bětovati a kdy touží po sebeurčení, —
Dne 2r. sdělovaly noviny, že na nádraží
východní dráhy ve Vídni stálo 14 vagonů
s ovocem, z nichž vesměs vytékala shnilá
břečka. Podle vídeňských zpráv na tom
místě shuilo již celkem 29 vagonů ovoce.
Ale český lid se těšil na švestkové knedlí
ky marně, Sedmá rakouská půjčka váleč
ná bude prý vyhlášena koncem října nebo
počátkem listopadu. — Židovský uprchlík
Jos. Landwehr prodával na Moravě já
drovou kůži, která byla státem zabavena.
Četnický strážmistr z Mor. Třebové ob
chodníka polapil; ten se vymlouval. že
kůži koupil od Chaim Beer Schaffera, kte
rý ji přejal od jiného žida na nádraží.
Landwehrovi zabavený i nalezené zásoby
kůže, — Prv řetězový obchod s cikorkou
byl v Praze odsouzen obchodník K Stráu
ský ua 8 dní do vězení. Koupil od jaké
hosi Glůcknera 2100 kg cikorky po3 K
za kilo. Prodal pak cikorku velkoobchod
níku Jakubu Freundovi v Karlíně po 3
K ro h, ačkoli neměl oprávnění ke ko
misionářským obchodům. — Ye Francii
demoralisace horší než před válkou. Ne
katolický »Libre Parole« píše, že četné
ženy vedou prostopášný život, oddávají
se pití a vdané podvádějí své muže. Prý
v Paříži není čisté dívky. Ale i na ves
nicích a zvláště v muničních továrnách
zahnízdila se zkáza mladých dívek. Také
odpověď, co možno čekati pro rozvoj křes
fanství od války! Kde scházejí nutné před
poklady, materialismus jen vzrůstá. — V
Amsterodamu vznikly veliké nepokoje pro
nedostatek potravinu. — V samé berlínské
radnici nastala rozluka mezi soc. demo
kraty starými a neodvislými. Neodvislí tam
utvořili samostatnou frakci. — Ve Štěpá
nově u Nedvědic vyhořely dvě usedlosti
a kostel i s věží.

Kulturní jiskry.
E modlitby P. Boh. Balbína k av. Vác

lave. »Ty, 6 patronův země české nej
přednější a největší, Václave: Vratisla
vem (obnovitelem slávy) budiž a ůúm
svým navrať slávu dávnou! Opět na 4o
postaviž nás místo, z učhož vlastní ne
tečností a hříšnou zlobou jiných neb po
chlebnictvím mnobých nezaslouženě jsme
upadli, nejvěrněji až do skonání sloužíce
Toběi víře nejsvětějšíi králům! Ty na

šeho národa záštito a podporol Zahyne- |
me-li, Tobě zahyneme! Od nových oby
vatelů marně bys čekal pocty té, kterouž
Tě země česká od tolika věkův velebí a
milnje. Tudíž v pokoře prosíce, toto opa
kujeme: Nedej zahynouti nám i budou
cím! Neráčíš-li snad vyslechnouti synů
zvrhlých, slyšiž a vyslyšiž prosby před
kův, kteří orodovali za potomstvo a V
nebi na Tebe hledí! Svatý Václave, mu
čedníku Kristův, jediný dědici země Čes
ké, oroduj za nás!«

Mkrdní dar svatováclavskýÚstředníMatici Školské. Výbor uveřejňuje provo
lání, v němž dí: »Matice také utrpěla
vojnou ztráty veliké a nenahraditelué;
prořídlv řady našich spolupracovníkův a
nových nepřibylo. Uspory jsou vyčerpány
až na dno starými závazky 1 novými po
vinnostmi, jež uložila doba válečná. V Ma
tici není válečných zisků, jen samé ztrá
ty. Nepoměr mezi příjmy a potřebami
roste do nedohledna. A Matice, předsta
vujíc a uskutečňujíc snahy naše 0 ochra
nu a vybudování vlastního školství Čes
kých menšin, nesmí a nemůže ustati, děj
se co děj, ve své osvětné Činnosti vý
chovné, posvěcené láskou svých zaklada
telů, korunované úspěchem poctivé práce
a žehnáním statisíců dítek. V době, kdy
vládne heslo: »Každý národ buď si štěstí
svého strůjcem«, národ český neopustí
Matice — nepřipraví svým menšinám a
školám zánik a skon. Slyšíte žalné hlasy
slezské a moravské? Nedoléhá k Vám
nářek z českého jihu a severu, od Suma
vy po Krkonoše? Již dnes osud 68 škol
obecných, 41 školek mateřských i gym
uasia orlovského závisí na Vašem rych
lém přispění. Po tři roky nebylo svato“
václavské sbírky matiční a ani letos ne
lze ji pořádati listinami sběracími; ale
jak bylo v Matici loni a předloni a v
prvním roce vojny 0 SV. Václavě, tak
buďi letos: Každý upřímný národovec
bez vyzvání a ochotně :
náhradním darem svatováclavským přispěje

Ústřední Matici Školské,

aby unesla náklady své v celém školním
roce a pomohla, kde nejvíce potřebí. —
Vždycky, když se zdálo, že jest Matici
nejhůře, stál jí národ nejblíže. Kéž se to
osvědčí i letos pravdou! Byl by kdo z o
pravdových Čechů, kdo by chtěl odbíhati
od našeho praporu ve chvíli osudné ?Vě
říme, že všichni vytrváte, věrní jsouce
svým zásadám, za které jste zápasili a bo
jovali téměř půl století, že vytrváte obě
tavě nyuf ve chvíli zkoušky nejtěžší, a ú
činně Matici podporujíce, vybojujete čes
kému dítěti českou školu všude, kde hla
holí mluva česká« — Pamatujme tedy
každý štědrým darem na národní insti
tuci tolik důležitou!

Zo ověta vědoského. Jednomu švédské.
mu inženýrovi podařilo se sestrojiti zaří
zení, které využitkuje větru k výrobě e
lektřiny stejnoměrně, bez ohledu na růz
nost jeho síly. — Ve »Hlídce«< dokonče
na serie důležité korespondence Sušilovy;
jest z ní patrno, jak veliké úctě těšil se
neunavný pracovník u české inteligence
vůbec. — Fr. Štědrý vydal velice důleži
tý historický spis »Sv. Jan Nepomucký«
(ve »Hlasech katol. spol. tiskového«). Ny
ní k otázce Svatojanské připojuje dva

— Vklady | 22čěžnýúčer
= | rokuje co nejvýhodněji. —Ukládatimožnobez

cenné příspěvky dr. Fr. Stejskal v +Časopise katol.duchoveustvas. — O dom
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nělých předcích člověka z říše fosilních
lidoopů píše tamtéž Jos. Kašpar. V časo
pise tom jsou cenné vědecké poznámky
k podobenství o marnotratném synu a
nespravedlivém vladaři. Zároveň s hle
diska moderního badání osvětlen krásně
hluboký smysl věty: »Ty jsi Petrla

Slonistické požadavky. Užší komitét
sionistického hnutí ve svém slavnostním
provolání ohlašuje, že snaha pro obnovení
židovského uároda v Palestině a Palesti
nou stala se nyní faktorem světové po
litiky. Prý ze všéch zemí, v nichž národ
židovský žije v rozptýlenosti, zní jeden
hlas, že tomuto národu se musí dostati
nového života. Národ jest jist, že zástupci
všech národů suverénních i jiných na
mírovém sjezdu uzuají ten požadavek za
oprávněný. -- Jistě židům, kteří jsou tak
silnými iudividualitami, každý národ bude
přáti, aby se sešli v jedné zemi a koneč
ně provozovali politiku zodpovědnou, vé
řejnou, kontrolovanou. Následky rozptý
lení židovstva pociťovali na sobě různě
národové jiní, zvláště ti, kteří nedospěli
k sebeurčení. A že asimilace židovstva
byla pouze umělkovaně spředeným snem,
ukazuje se nyní co nejzřetelněji. Israelita
si nedá vzíti ani víru ani národnost. Proto
byly úmyslným klamáním lidu pokusy a
sijských asistentů, namlouvajících, že ná
rod tak materielně mocný dá si dobro
volně a ochotně vzítí to, co jest jiným i
nejchudším národům pokladem nejcen
nějším.

Dámský v Paříži. Tolik osini
vých hesel moderních a přece V samém
centru francouzské republiky kastovnické
vypínání druha nad druha a snaha po
malicherných ješitnostech! Zvláště dámy
z bohatých domů velice se vynasnažily
zevnějším ústrojem dokazovati, že nepatří
k tuctovým davům. Kastovnictví v odě
vu vzrostlo do výše úžasné. Jistě pře
pych pařížských paniček nevytryskl ze
snah esthetických, protože ty moderní
předrahé módy byly většinou karikaturou
umění. Spisovatel Maurice de Valeffe u
veřejňuje v »Journalu« vzpomínky Ma
předválečný přepych pařížských dam. Vy
pravuje mezi jiným © jistém »umělci v
obuvi«, jenž nikdy nepřijímal objednávky
pod 25.000 franků, neboť bláznivé ženy,
které si dávaly u něho šít obuv, musily
objednati nejméně 50 párů obuvi a hed
vábných punčoch po 500 fr. Přes tuto vy
sokou cenu měl tolik práce, že si nevě
děl často rady, a z lidské hlouposti vy
těžil brzo několik milionů, s nimiž se jed
noho dne vystěhoval vesele do Ameriky,
odkud kdysi přišel. Když se chef velké
delikatesní firmy Potin ženil, vymínila si
jeho choť ve svatební smlouvě, že si smí
každého due objednati u Paguina, Dou
ceta neb jiné podobné vynikající firmy
novou toaletu. U zminěných firem začí
nají ceny teprve u tisíce franků. Ida Ru
binsteinová, známá jako přítelkyně d'An
nuuziova, vynikající stejně hubenostájako
marnotratností, platila v dobách, kdy se

za prádlo měsíčně 30.000
ir. Ještě jiné příklady bláznivého přepy
chu uvádí Valeffe. Tak vypravujeo jistě
své známé dámě, že péra na jejím klo
bouku byla za 4000 fr. a botky, jež byly

okryty vybraným kolibřím peřím, za 3500.
kr. Průměrně odhadovalo se roční vydání
elegatní pařížanky na toalety ročně na
300.000 fr.



jednodušší, protože je přiskřípla nutnost.
Při tom jest významno, že demagogové,
kteří před ožebračením církve slibovali,

ho jmění pro chudý iid, chodili kolem
přepychu skutečných bohatců jako ko
lem horké kaše. Miliarda ze zabraného
jmění se neschuala; zato však se koufis
kací obohatila celá řada lichvářů a pod
vodníků. Ale přepych francouzských dám
pohltil ročuč několik miliard. Proti těrnto
osobám, vysmívajícím se cynicky heslu'
rovnosti a bratrství, se uezakrocilo. Tisí- ;
cové toalety nebyly příměřeně zdaněny.

A jak.tomu bylo před válkou jinde?
Kamkoli zavanul dech francouzské civili
sace, nastalo přímo šílené opičení. Ženy,
které nyní prosí sc slzami v očích sedlá
ka o trochu hrušek uebo tvarohu a které *
ani před válkou neměly peněz mnoho,
vynasnažily se horlivě dokazovati svojí
toaletou, že nejsou »jen tak něco obyčej
ného:. Ba v zastaváruách o masopustě se
ocítala u nás i v menších iněstech sta a
sta peřin, protože i dívky zcela nemajet
né potřebovaly na nádherné toalety, aby
se lišily od »sprostého davuc. Tak se dálo
za bengálské záře nejdemokratičtějších he
sel a schůzí. Ať se mužové uevytnlouvají,
že tohle všecko jen ženy! I u mich byl
veliký sklon'k přepychu. A pak — kdy
by byli jen skrovně domlouvali mužové
(zvláště mladíci připravující se k sňatku)
druhému pohlaví, hued by byla nastala
zdravá reforma. Ale divky se strojí ho
nosně právě proto, že by si jich mladíci
jinak nevšímali. Proto se raději v domác
nostech hladoví, jen aby se umožnila uád
hera ve dvoraně a ua ulici.

V době těšínských jablíček demokra
tických tedy oděvní kastovnictví. A to se
ukazuje také jinde. »Soudruhu, já tě ne
opustím!« volá pokrokář ua schůzích
prostého dělnictva, když se chce po zá
dech lidových vyšplhati k moci anebo
když chce lid proti jiným lidem poštvati.
Demagog všecko v organisaci lidové
chválí. Ale do zábav tohoto lidu nejde a
svou paní tam nikdy nepřivede. Ani se
doma neuamáhá, aby svou skvostně ob
lečenou družku života animoval k tanci
s dělníkem a k srdečným stykům s děl
nicemi. Mnoho, přemnoho nejradikálněj
šího demokratismu jest na papíře; jest
chytrým náhradníkem opravdových skut
kův.

Zdali pak cesty rozkošnických kruhů
pařížských a zvláště tamějších parádivých
žen poněkud vyjasní zrak demokratů ji
ných? Začne se obyčejně s lidovými hes
ly, dochází k převratu a — na konec
slouží se bohatcům a lichvářům daleko
více než před velikou proměnou. Při tom
malicherné nálady, ješitnost a ziskuchti
vost hrají prim i v době nejvážnější. —

Pro nedostatek knihařského
plátna a jinýoh potřeb W6=
můžeme dodávati,„Oltáře“
vázané. Zasílámetudíž pouze

»Oltáře«Drožované.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Obrana.
Zločinné kalení vedy. Stále lépe vy

svítá, jak záleží na míru živlům protika
tolickým. Vlk svou povahumezi ovcemi

dlouho neutají. Než byzednáři připustili,
aby ruka papežovadopravila lidstvo do

stavu klidu, to ať raději teče krev dá
e! Dějí se tedy nejrůznější pokusy,aby

se akce popežova oslabila a aby se vzbudila nedůvěra v upřímnost a spravedlivost
Vatikánu. Rekordu v takové zákeřné čin
nosti dosáhla zpravodajská kancelář sA

gence Havas.« Zfalšovala na četných mí
stech notu Wilsonovu, zvláště však pře
kroutila úvod, který jest pln ochotné zdvo
řilosti k Vatikánu. Podmíněné věty noty
uvedla kaucelář jako apodiktické. Vyne

nění a dále mnoho jiných nepohodlných
míst. Zato však zostřila věty o německé
vládě a centrálních mocnostech. Tu byl
účel zřejmý: seslaoiti smělým podvodem
dle imožnosti dojem 4 dosah papežovy
noty.

Sotva však bylo balamucení »Agence
Havas«a rozhořčeně odmítnuto, již tu byla
jako na koni Reuterova kancelář s po
kusem jiného druhu. Vyrukovala s nejme:

dohódy«, který prý měl rozmluvu s pa
pcžern.

Obsah rozmluvy vymyšlen tak, aby z
něho vyzírala veliká příchylnost papežova
k centrálním státům a odpor proti čtyr
dohodě. Ovšem zkušení politikové seznali
hned, že by papež po své mírové notě
sotva mohl mluviti tak stranicky. Prý
poukázal na to, že chtějí míti Rusové Ca
řihrad, že Rusko nebylo nikdy příznivo
katolickým zájmům, projevil podiv nad
požadavky ententy, ale poukázání na ně
mecké skutky v Belgii odbyl omluvnou
frází. Naposledy prý papež přerušil audi
enci nálle. — Celá zpráva iněla udělati
dojem, že katolický diplomat poučoval pa
peže jako uechápavého žáčka, až Sv. otec
v rozpacích rozmluvu přerušil. Pak ještě
připojuje vymyšlený katolický diplomat
svůj výklad o účelu papežské noty, vypo
čítaný na veliké podráždění dohody. Ovšem
fanatikové hned se chytli novinářské kach
ny, která okamžitě žádoucí práci v ne
myslivých davech vykonala. Reuterova
kancelář ani později jméno tohoto katolic
kého diplomata neudala, protože byl upe
čen v zednářské kuchyni. A tak naposled
noviny přiznaly, že zpráva Reuterovy kan
celáře a listů »Daily News«ajest smělým
podvodem. — Nyní zase můžeme čekati

sestavení se přikročí s větší chytrostí.
Přepjatému nacionalismu křesťanství

překážkou. Moderní modla, jíž středověk
nerozuměl, stala se Molochem, pohlcujícím
netoliko milionové oběti, ale i sám roz
um. Dle logiky moderních demagogů na
cionalismu mělo sloužiti všecko, všecínko:
jak filosofie a logika tak náboženství, jak
umění tak věda sociální. Co se vzepřelo
modernímu BumPrlíčkovi, všecko pro
následováno bezohlednou liberální klatbou,
tak že národové již před světovou válkou
ani nevycházeli z tuhých, velice náklad
dných a svízelných zápasů.

Jako křesťanství přikazuje činorodou
lásku k vlasti, tak také zdržuje bezohled
nou ruku napřaženou ua drcení lidských
práv národů jiných. Proto Všeněmci se
bojí, aby jejich srdce ve škole křesťanství
nezměkla. Vydavatel evangelického lis
tu »Siiddeutsche Konservative Correspon
denze pronáší ostrou, ale spravedlivou
kritiku. Dokazuje četnými citátv z listů
všeněmeckých, že »náboženský směr du
cha, který si Všeněmci za našich dní 0
blíbili, jest v křiklavém odporu s křesťan
ským názorem na život a svět.. Roeder
docela zcela vážně sděluje, že v redakcích
čelných těch listů jsou tajné modlitebny,
kam se scházejí Všeněmci modlit se k po
hansko-germánskému bohu Odhinoví za
vítězství. Částečnépřiznání učinila sama
»Deutsche Tageszeitunge; byla dohnána
křiklavými okolnostmi k prohlášení, že
Všeněmci skutečně touží po tom, aby »ne
tlející jádro pravdy, jaké tkví v sagách
(pověstech) o germánských bozích a re
cích, zazářilo na novo plným leskem.«

Jest tu nějaký div? Již jsme dokázali
častěji, že pověra se rychle uchycuje jako
lišejník všude tam, kde přestává křesťan
ská víra. Ti lidé, kteří jsou prosycení proti
křesťanskou, velikášskou filosofií Nietz
scheovou, vrací se snadno k heroickému

pohanství Ale tolik by Všeněmci jměnívěděti, že svými přepjatostmi vyvolávaj
příslušný protitlak a že tedy svým stano
viskem nepřispějí k smíření duchův a de

—me

finitivnímu urovnání velikých pretiv. Z
odhinovských rozmarů patrno zřetelně,že
jen upřímně cítěné křesťanství jest pů
dou, na které může vzrůsti trvalá a ne
vadnoucí ratolest mírová. Všecky jiné ži
votní názory v lidstvu pouze podporují
nesvornost a hrozivý rozklad. Kde neu
tiší, boure Kristus, tam Odhin rozpoutá
jen větší vlnobití.MOO mě

Záložna v Hradoi Král.,
Janské náměstí č. 653.

Vkladynaknížkydj. T
Půjčky. - Úvěry osobni. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Márodn:stní rozuka | Jaternacionáiy.

BrněnsMí konference učneckých soc. de
mokratů ze vzemí sudetských« jen pro
hloubila jámu mezi českými a německý
mi socialisty. »"rávo Lidu , majíc na zře
teli odpor brněuské kouference proti au
tonomii zemí českých, koustatuje, že roz
pory mezi oběma tábory jsou větší než
dříve. Prý při eventuelních snahách po
opětné dohodě se soc. demokracií němec
kou jest potřebí míti na zřeteli uetoliko
to, co by mohlo obě strany spojiti, ale to,
co je nyní rozděluje ještě více, než když
se rozcházely. Naprosto není předpokladů
pro společnou základnu národnostně-po
litické práce. — Totéž přiznává úvodník
ústředního orgánu německé sociální de
mokracie; »Arbeiterzeilung«totiž dovo
zuje, že oposice Modráčkova jen ještě ví
ce utužuje svazek soc. demokracie české
s ostatními národními stranami. Cesta
Modráčkova nevede k internacionální soc.
demokracii, ale daleko od ní.

Tudíž obě strany aspoň v jednom po

la, která se tříští sama i v jiných zemích,
pozbývá ovšem přirozeně schopnosti k
sjednocení živlů jiných, k soudu nad ne.
svorností evropských národů.

Německý protestantský čuchovní 9 Gí
rové notě p-ešozě. S takovou brutální
a nespravedlivou kritikou byla málokde
papežská nota přijata jako u českých Ta
dikálů. Matky české volají tolik toužebně
po míru; jestliže jim někdo v zájmu čisté
lásky k bližnímu podá ruku a koncipuje
svůj projev tak, aby vůbec byl uskuteč
nitelný, radikálové, sedící pohodlně v zá
zemí vítají lidumilnou akci docela pohrůž
kami. Jinak mezi kruhy rozvážnými, které
se nehoní za lacinou popularitou. .

Protestantský pastor Knapp na př.
žádá v listě »Deutsches Volksblatta, aby
se připojila protestantská církev k mírové
akci církve katolické, Praví tu: »Byla 0
tázka, je-li mezinárodní protestantism. Nen
o tom pochybnosti. Nemá pouze viditeln
hlavy. A tento mezinárodní protestatism
musí rovněž promluvit pro mír jako so
ciální demokracie a papež. Jest možno
jíti s papežem? Jsou proti tomu námitky.
Avšak neceďme much a nepolykejme vel
bloudů. Každý spravedlivý člověk musí
pocítit jako bezpráví, jestliže kdo pochy
buje o čistotě úmyslů Benedikta XV. Svět
pomluvy a lži nesmí nám úplně vzít víry
v možnost ušlechtilého smýšlení. Je v zá
jmu křesťanské církve, aby nezapomínala
na své poslání. Je povinností každé kře
sťanské církve pozvednout hlasu svého
pro mír. Jedná se o zodpovědnost před
Bohem i lidmi. Je to těžký úkol, ale ob
tíž jeho nechť odvahu zdvojnásobí. Kře
sťauství je mezinárodní právě tak jistě
jako zakladatel jeho nezemřel na kříži
jen pro jeden národ, tak jistě jako že
každý křesťan modlí se otčenáš.«

padlým kurátem. Eduard Stumf mohl
klidně kaplanovati v Praze, ale dobrovol
ně se hlásil k těžké povinnosti, až 18.
srpna t r. u Gorice granát jej usmrtil.
Dojemno jest čísti některé jeho do



sy z pole metrop. kanovníku dru. Kaš
arovi. Psal na př: »Hlavním úkolem
astorace vojenské jest býti s vojákem
isně před smrtí... A nebo druhá věc:
dy za krutého mrazu „mužstvo V hlubo
ém sněhu a ledovém vichru na otevřené
láni na břiše musí ležet několik kroků
řed nepřátelským táborem jako »horch
osten« — i na ně nezapomenout. Cho
ím mezi ně v noci... Některý citlivěj
í i zaslzí, když tam šeptmo spolu hovo
íme v třeskuté zimě.« Jindy zas: »+Ijá
yl vyzván (po dvou letech nepřetržité
lužby na frontě) jíti jako kurát do ne
nocnice k vůli zotavení, ale odmítl jsem.
Jhci vytrvat až do konce...« Jindy: »Za
»patřování spousta, pohřbu rovněž. Ne
lávno jsem zase v strašném ohni za
»patřoval v schůtzengrabu a dva raněné
vlastnoručně zachránil... Byli jsme za
armování ve 2 hodiny v noci; noční po
shod a pak krutý boj. Byl jsem s prv
ními řadami v nepřátelských zákopech,
zaopatřil celou řadu umírajících a vlastno
ručně zachránil několik lidí od jisté smrti.
Výbuchem granátu stržena mi byla kůže
na rameni; ani jsem s tím nešel na ob
vaziště.« Tak a podobně list za listem.
Takový vojín Kristův věru zaslouží, aby
smrtelnou ránu jeho na čele nebesa po
ctila odměnou věčnou.

Národohospodář. hlídka.
Zužitkování kostí v průmyslu. Uřední

list píše: Odporučuje se co nejdůtklivěji
v domácnostech sbírati kosti, jež ve stá
vajících továrnách budou zpracovány na
umělé hnojivo, kostní klih a kostní čerň,
též bude z nich vyráběn tuk na mýdlo a
svíčky. Každá domácnost v městě a na
vesnici nechť sbírá kosti a dodá je míst
nímu obchodníku kostmi neb sběrateli
kostí; za každé kilo bude zaplacena při
měřená cena. Bližší lze seznati z vy
hlášek do obcí. rozeslaných a obrátiti se

„na Ústřednu pro kosti ve Vídni I, Fisoh
hof čp. 3. Obecní úřady neb správy škol
mohly by věc tu tím způsobem organiBo
vati, že by se ustanovil někdo, kdo by
odevzdané kosti shromažďoval, za ode
vzdané množství peníze dle ceny, jež bude
sdělena, vyplácel, 4 pak větší množství
Ústředně pro kosti ve Vídni I. zasílal.

Opatření palivozého dří-í. Úřední Jist
prohlašuje: C. k. ministerstvo veřejných
prací důtklivě radí výnosem ze dne 9.
června 1917 čís. 67.792—XIIÍ. aby se tam,
kde jest možno si opatřiti palivové dříví,
obyvatelstvo zaopatřilo dřívím na palivo,
poněvadž v zásobování uhlí nastanou v nej
bližší podzimní době z různých příčin ne
pochybně ještě tísnivější poměry než tomu
bylo minulé zimy. Všechny obce, které
mají buďto své vlastní lesy nebo ležív les
natých krajinách anebo blízko nich, se
proto vybízejí, aby si zajistily potřebné
množství palivového dříví ve svých lesích
nebo u lesních správ dotyčných cizích
lesů. Také oni příslušníci obce, kteří mají
sami dosti lesu, nechť se sami zaopatří
palivovým dřívím, z vlastních lesů. Byloť
v poslední době pozorováno, že majitelé
lesů rolnických nepoužívají svých lesů,
hradíce si potřebné palivové dříví raději
z panských lesů. Za letošního zatížení les
ního velkostatku mimořádnými dodávkami
palivového dříví pro větší oboe a pro voj
sko škodí však řečený postup této akci a
jest tudíž nepřípustný.

Pókné . Pražská železářská spo
lečnost sestavila účetní závěrku za obchod
nf rok 1916/17. Z ní vysvítá, že čistý zisk
obnáší 17412802 K (proti 16,767.868 K
« roce předešlém). Usneseno navrhnouti
valné hromadě, aby se vyplácela 40pro
entní dividenda a na nový účet aby byl
přenesen obnos 824.714 K. Z těchto cifer
také vysvítá, zdali válkou trpí všichoi
stejně. V době mírové by byla společnost
nikdy tolik nevydělala. Páni účetní u táto

jeni moderní vědou náležitě. Sotva však
předloží veřejnosti zprávu, co společnost
průměrně vydělala na jednom dělníkovt.

Cirkevní věstník.
Jeho Exe. nejdp. biskup odjel v úlerý

do Vídně. — Vševdborovému sdružení
křesť. dělnictva dobrotivě věnoval 100 K;
vroučí díky za tento dar!

+ Ecnorník František Sehneldor. Zesnul
v noci ze dne 22. na neděli dne 23. t. m.
Tělesné strádání přivodilo mrtvici. Zvěčně
lý hodnostář narodil se r. 1863, vysvěcen
na kněze r. 1889. Kanovníkem byl od L.
ledna tohoto roku. Povaha zesnulého byla
vážná, tichá a trpělivá. Na vinici Páně
pracoval všude obětavě, nacházeje v ča
stých okamžicích obtížných velikou posilu
ve vroucí zbožnosti. Za své zásluhy stal
se majitelem papež. kříže beno merenti,
bisk. konsist. radou, čestným měšťanem
Starobuckým, čestným předsedou katolické
ho spolku tiskového atd. —Pohřeb konán
25. t. m. Kondukt z domu smutku vedl
o 9. hod. vsdp. generální vikář dr. J. Sou
kup. Rekviem sloužil Jeho Exe. nejdp.
biskup. který pak slovy jímavými ocenil
zásluhy zvěčnělého. Z kathedrály pak po
hyboval se průvod smuteční přes náměstí
k pensionátu Škol. sester. Za rakví kráčeli
členové kapitoly a jiné duchovenstvo, míst.
ní notability a jiní věřící. Vsdp. generální
vikář před pensionátem vřele účastníkům
poděkoval. — Pak byly tělesné ostatky
převezeny do Trutnova, kde konán pohřeb
ráno 26. září ze hřbitovní kaple za veliké
účasti duchovenstva vikariátu trutnovské“
ho i okolních, kde zvěčnělý horlivě v le
tech minulých působil. Jako deputace kapi
toly dostavili se vsdpp. Dr. Fr. Reyl a
Fr. Kutnar. Kněží bylo na pohřbu 47 a
jiných věřících velmi mnoho. — Odpočívej
v pokoji, duše zbožná!
©00000000000000000000000
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 zkraje.
Úmrtí. V poslední chvíli dochází nás

zpráva, že královéhradecký zasloužilý ná
městek starosty p. Julius Russ zemřel.
Podlehl mrtvici. Pohřeb v sobotu o 3. hod.
odpol. z kath. chrámu Páně.

K uctění památky f p. městského rady
Julia BRu:sa, zakladatele odětěp. spolku
Stříbrného kříže, věnoval p. c. k. místodrž.
rada J. Smutný 8 chotí obnos 20 K ve
prospěch Stříbrného kříže na místo věnce,

Zásobování mýdlem. Min. nařízením ze
dne 25./8. 1917 č. 359 a 360 ř. z. upraveno
bylo zásobování mýdlem, mýdlovým práš
kem a prostředky k praní a drhnutí. K jich
provedení dávají se tyto pokyny: 1. Spotře
bitel může mýdlo a prášek ku praní kou
piti jen proti odevzdání příslušných ústřiž
ků výkazního lístku, na němž je vyzna
čeno, jaké množství mýdla na ústřižek při
padá. 2. Výkazní lístky vydává obecní úřad,
resp. příslušná chlebová komise 4 sice
každému spotřebiteli jeden lístek. Kromě
toho lékaři, zvěrolékaři, zubní
technikové porodníbáby,ošetřo
vatelé nemocných, šestinedělky
a děti do 18měsíců obdrží další
celý lístek a osoby pracujícíu ohně,
s rozžhavenými kovy, při dopra
vě uhlí a kominfoi lístek s polo
viof ústřižků jakolístek přídav
kový. Přídavkový lístek musí býti jako
takový označen (nejlépe razítkem) a pokud
jde e poloviční přídavkový lístek, musí
ústřižky č. 1, 3, 5, 7 býti odstřiženy. Vý
kazní lístky plati, jen když jsou opatřeny
obecním razítkem a mohou býti vydány
jen těm domácnostem, které nemají v zá
soběvíce než 1!/, kg mýdla na osobu.
Osoby vojenské jsou z odběru
výkazních lístků vyloučeny. 8.
Obchodníci mohou mýdlo a prášek ku
praní odebrati z továrny neb od velkoob
chodníka jen proti odběrnímu listu, vyda
nému okresním hejtmaustvím. Žádost na
odběrný list musí obsahovati udání zásoby,
množství na 4 měsíce potřebného, množ.

ství, na jaké má býti odběrný list vyhoto
ven a jméno a sídlo dodavatele. Při vydá
vání dalších odběrných listů nutno odvěMi
ústřižky výkazních Jístků. 4. Obchodník
jest povinen vésti záznam 0 zásobě mýdla
a zanášeti každou změnu ve skladě, Vzorec
bude každému okresním hejimanstvím vy
dán u příležitosti vydání odběrního listu.
5. Obecní úřad nechť obecenstvo i obchod
níky o uvedeném poučí a dohliží na za
chovávání svrchu zmíněných předpisů.
Okresní hejtmanství ustanoví později dle
potřeby vlastní kontrolní orgány. 6. Poně
vadž se zamýšlí později odběr mýdla
rayonovati, vybízejí se obecní úřady,
aby v té příčinésem podaly své návrhy,
zejména kterému obchodníku by obec měla
býti přidělena, nebo při větších obcích:
kterým obchodníkům jednotlivé části obce
by měly býti přikázáuy. C. k. místodržitel
ský rada: Smutný. — Nařízení toto se
veřejně vyhlašuje. Purkmistrovský úřad
král. věnného města Hradce Králové, dne
91. září 1917. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich,

Na zdejší e. k. reálce v letošním roce
zapsáni: do třídy I. 93 žáci, do II. 97, do
II. 87, do IV. 69, do V. 42, do VÍ. 32 a
do třídy VII 26 žáků. Celkem 446 žáků.

Zápis učňů na kupecké škole pokračo
vací koná se v ředitelně obchodní akade
mie (v městském průmyslovém museu)
v pondělí dne 1. října o 2. hod. odpolední.
Učňové nechť přinesou poslední školní vy
svědčení a zaplatí 2 K zápisného.

Bar. Paní doktorová Kracíková, vdova
po vrohním okresním lékaři, darovala
k uctění památky svého chotě 50 K pod
půrnému fovdu chovanců ústavu učitel

díky.
kurs spojený s výstavkou

hub v Hradci Králové od 4.—8. října po
řádá p. prof. dr. Fr. Smotlacha. Výstavka
bude 7. října. Vstupné 20 b. Bližší zprávy
na rozích. Učitelé účastníci obdrží k účelu
tomu od okres. škol. rady dovolenou. Zá
silky hub od účastníků u interesentůz je
jich okolí přijímá a dotazy zodpoví p. ře
ditel měšť. školy Boh. Ryba. Pořadatelstvo
prosí, aby zásilky byly dopraveny do
Hradce co nejdříve.

Z historie pivovaru. R. 1768 byl: v pan
ském pivovaře v rathouze v Hradci n. L.
52 várek obecních a 140 várok měšťan
ských po 15 sudech. Z várky odpočítával
se 1 sud na sdoliv'“.u« a 2 vědra na tak
zvanou »bábue«, t. j. Da pivo pro vchasuec.
Vystavováno 'edy z várky 13 sudů a 2
vědra; za celý rok 1768 tedy 2.592 sudů.
Toho roku účtovala obec za 1 sud piva
9 zl. 30 kr. víd. měny (šajnů); přijala za
702 sudy 6.669 zl. Od pp. členů magistrátu
a syadikův přijala ua »přívareka 86 zl.
25 kr., po 1 zl. ze sudu počítajíc. Za mláto,
kaly a patoky z každé obecní várky u
mluvená cena 6 zl. obnášela při 52 vár
kách 312 zl. Z vystavovaného piva do
vesnických hospod brala obec z každého
sudu 20 kr. »podeudného«; ze 149 sudů
činilo to 49 zl. 40 kr. Z každé měšťanské
várky požadovala obeo za použití vodního
kotle 30 kr.. ze smolného kotle 2 kr. a za
použití pivní váhy 24 kr, úhrnem 56 kr,
což při 140 várkách obnášelo 130 zl. 40 kr.
(Rentamts Rechnung A 0/4 1768.) — Dne
5. října 1773 předestřeno pánům starším
obecním, poněvadž valor (cena) ječmene
spadl, kterak přísluší pivo laciněji a to za
9 zl. 45 kr, sud vystavovati, a máz piva
za 4 kr. šenkovati, Ustanoveno, aby 8e za
tu cenu pivo vystavovalo s připomenutím,
kdo by chodil na cizí pivo a totéž pil, ten
a takový citelně a příkladně trestán býti
má. (Protok. pol. Nro 50, list 162.) — Dne
5. listopadu 1773 městský sládek obeslán
stran špatného piva vaření. Odpovídá, že
kalnost piva toho pochází od toho, že 8e
pivo brzo »na vejstav« dává a pak že šen
kýři je »vodou« míchají. Nalezeno, že jest
ve špatnosti piva vina sládkova, pročež
pokud lepší pivo vařiti nebude, má se po
nejprv pivo v levnější ceně ke škodě sládka

po 3 kr. máz vydenkovati, a an byPaještě dále lepšího piva nevařil, má ze slád
kovství propuštěn býti. Dále bude také
povinnost jeden každý »vejstav« purkmi



strovsktému úřadu hlásit a pan purkmistr
někoho z pánův starších obeonleh pro
skošt« vysílati (Prot. pol. 8. 50, liet 188.)

V. Vach.
Politická sohůze. Dne 29. t m. v sále

Grandhotelu promluvil o situaci ke svému
voličstvu posl. dr. Franla. Vzpomenul veli
kého utrpení národa našeho v posledním
tříletí. Zdůraznil potřebu neochvějuého se
trvání při osvědčení z 30. května. Když se
projednával návrh na zařazení parlament
ních řečí do stenografického protokolu,
V panské sněmovně proti tomu pracoval
bývalý ministr spravedlnosti dr. Klein
e presidenty nejvyšších tří soudů říše.
Poslaneo prohlásil, že také zaujal oposiční
stanovisko proti účasti na t. zv. ústavním
výboru v říšské radě; jelikož ministerský
předseda má názory dualistické, české po
selstvo musilo by odojíti v každém pří
padě. Koncentraci českých etran jest po
třebí zbudovati na základech jiných, než
jak jest zamýšleno, má-li míli příslušný
význam pro politiku positivní. Ve všech
městech jest touha po soustředění. Dobře
jest, že Čechové nevstoupili do kabinetu
Seidlerova; vždyť Seidler tam nekomando
val ani jediného českého úředníka. Hr.
Clam-Martinic ještě r. 1911 na smiřovacích
poradách hájil zásadu rovnoprávnosti, ale
nyní Šlechta z veliké části přemetla se od
státoprávního programu z let šedesátých
na půdu cislajtanismu. My však půjdeme
svou cestou dále. Nyní nechť se postaví
do služeb národa každý, kdo vládne du
ševním fondem. — Na návrh dr. Jadrného
z České Skalice přijato prohlášení, v němž
řečeno, že voličové skupiny 24. a 23. se
připojují k osvědčení z 30. května. Nechť
se Český svaz zasadí bezodkladně o obno
vu zemské samosprávy; jest nutna demo
kratisace řádů volebních. Nechť se pokra
čuje úsilně v koncentraci městských stran.
Národní výbor budiž zreorganisován tak,
aby se mu zajistila plná důvěra národa.
Poselstvo české nechť provozuje na zá
kladě osvědčení z 30. května politiku cíle
vědomou. Český svaz má se zasaditi všemi
nilami o nápravu aprovisuce. Dru. Frantovi
se vyslovuje plná důvěra.

divadlo zahájilo v sobotu
22. září sezonu vhodně Kovařovičovou
operou Peohlavci. Na celku bylo znáti
zřejmou snuhu vypraviti zpěvohru pečlivě
a slušně; závadou byly staré bolesti en
semblu: sbory a na operu nestačící orchestr.
Ze solistů vynikli: p. Olšovský (Kozina),
jenž sklízel po každém jednání opětovný
hlučný potlesk, pí. IKramperová (Hanči),
p. G. Svojsík (Laminger), stálý host vý
ohodočeské scény, p. Patočka (Přihek!, Hor
ský (Eol), Stejskal (Jiskra), sl. Sehnalová
(ohof Lamingerova) a sl. Zdenka Stříbrná
(Dorla).Nově angažovaný basista p. Řeho
řovský (president -apelačního soudu) není
ani disciplinou pěveckou ani hlasovým
materiálem zjevem zvláštním. — Výprava
a kroje dámského sboru nedosti slohové ne
neuspokojily. — Opereta uvedla se vídeň.
novinkou,Růže ze Stambulu od L
Falla (pondělí 24. t. m.) Kus, odehrávající
se většinou v cařihradském harému, volí
za předmět lásku Kondji Gůl, turecké kra
savice, k André Lerimu, básníku harémů.
Leri je pseudonymem Achmeta beje. jeuž
skutečně uchází se o ruku sličné Kondji.
Milujíc Leriho a nenávidíc Achmeta, upadá
Gůl v dobrodružství lásky, jež rozuzlí se
konečným doznáním jejího manžela. Děj
eelkem málo originelní vyplněn je banál
ními vtipy a scénami ostré chuti, majících
snad povzbuditi zkažený žaludek vídeň
ských gourmandů. Jediné dobří předslavi
telé mohou leccos zmírniti a učiniti pro
vedení nám přijatelným. To podařilo se
se zdarem p. Vilímovi (Fridolín) který
rozvinuv dokonale svůj humoristický talent,
podal mnohé nechutnosti velmi delikátně,
za čež dostalo se mu od obecenstva plného
uznání. Výbornou partnerkou byla mu al.
Taubrová, nově angažovaná subreta, která
živostí a příjemným hláskem získala si
upřímné sympatie. Hlavní role Kondji Gůl,
byla v osvědčených rukou sl. Zd. Stříbrné,
Achmeta beje slušně vytvořil p. Bukovský.

Hudba zřejmě prozrazující Falla, trochu
již vypsanéhoa málo originelního, neza
sluhuje zvláštní zmínky. Kromě toho dá
vány: Nedbalovo Vinobraní (aeděle 23.
t. m. odp.), a reprisy Psohlavoců (neděle

Mari 8 ee ze Stambulu (úterý25.t. m.) — Ú.

Potřeba demokratisaece nynější aprovi
sace se zdůvodnilai na Pražském Před
městí. Za nedávného režimu Se na řadu
žen mléka nedostávalo ani přes deu. Zpo
zorováno však mimo jiné, jak služka zá
možného pana doktora odnáší dosti mléka.
Interpelujícím hladovým ženám služka od
lila. ©Rozdurděný inteligent protestoval
pádnou pravicí, načež rozbit o něho dešt
ník. Nyní, kdy dávky mléka třídí prosté
ženy samy, dostane se alespoň obden od
měřený díl na každou.

Velký výběr
levných sešitů

ku psaní, vel. 16'/, x 19:/, cm,
ve voskovaném plátně anebo
v tuhých deskách, od 40 hal.
výše. Sešity ee hodí pro školu
i domácnost. — Na skladě má

——Oružstovníknihkupectví<
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Dvůr Králové hostil dne 23. září hra
decký soubor Fidlovačky. jemuž dostalo
8e již na nádraží zástupci představení po
řádajících korporací s p. gymnas. ředitelem
Kohoutem v čele a četně shromážděným
studentstvem vřelého přijetí. Fidlovačka
provedena v nově upraveném Haukově
domě za obrovské účasti lidí z městai
okoli odpoledne i večer a přijata s vřelým
nadšením. Tím dovršeno 18. představení
Fidlovačky, která tímto pro dohlednou
dobu definitivně dodělala. Soubor Fidlo
vačky a Klicpera zvlášť želí odchodu své
ho neúnavného režiséra, vrch. komisaře
ing. Hrušky, jeuž v těchto dnech odchází
na nové působiště, byv dočasně přeložen
do Lvova. Přejeme mu hojně zdaru do
nového sídl3 a v zájmu divadlai dobrých
snah vůbec brzkého návratu. — C.

Polná. Odborný učitel p. J. V. Urban
vydal velice zajímuvý a pečlivě vypravený
spisek »Snímání kostelních zvonů v Polné
26.—28. září 1916« se 4 obrázky. Připojena
malá polenská kronika dle Pojmona a j.
V čele dílka jest báseň Fr. Šebeštíku »Na
šim zvonům na rozloučenou«. Cena pa
mátníku 60 h. Čistý výtěžek ve prospěch
pomníku padlých a zemřelých polenských
vojínů.

Šáslav. Zápis žáků na o. k. gymna
sium ukázal, že vzdor stíeněným poměrům
hospodářským snaha po vzdělání utěšeně
stoupá. Kdežto loni zapsáno bylo 216 žáků,
činí letos počet zapsaných 235. z nich
pak děvčat, hospitantek 32. Podobný zjev
patrný jest i na zdejších školách měšťan
ských. Jak do školy chlapecké tak dívčí
přihlásil se veliký počet žáků, zvláště
z venkova, takže všecky paralelky jsou
zachovány a hojně, nadpočetně obsazeny.
Tržní poměry jsou stále stejněneutě
šeny. Nabídka malá, ceny závratné. Tak
na př. hubená husa od 28—32 K, kachna
20—24 K, pár malých kuřat 20—26 K atd.
Není divu ovšem, že ceny tak stoupají.
Židovští hosté, kterým se stále ještě od
nás nechce, podají každou cenu a domácí
obyvatelstvo, chce-li něčeho koupiti, musí
je následovati. Policie sice ee svědomitě
přičiňuje, aby domácím vyhrazeno bylo
právo předkupní, ale což jest to vše platno.
když venkované, očekávajíce, že zboží
jistě odbudou,eleviti nechtějí! © máslo,
tvaroh, vajíčka nelze už dávno na trhu
zavaditi. To všecko zmizí opět vwrukou
těchto příchozích z východních krajů, kteří
po vesnicích zavedli pravidelný směnný
obchod, vyměňujíce vše za 'tabák, cukr,
kávu a pod. Zeleniny urodilo se sice přes
suché počasí značně, ale i ta jest neslý
chaně drahá. O ovoce, na něž Čáslavsko

jest tak bohato, byla v minulých dnech
přímo rvačka, pak najednou zmizelo, jako
by se po něm země slehla. Švestek vůbec
viděti bylo tak málo, že i v roce nejme
úrodnějším jieh bývalo více nabízeno. než
letos. Že obecenstvu tyto poměry přestá
vají býti lhostejoy, jest samozřejmo. —
Obecní aprovissace. Aby umožněno
bylo občanstvu opatřiti si zeleninu, dala
obec zpracovati na zelinářské pole obeení
louku u podměstského rybníka. Rozpro
davši zeleninu letní, přijímá ayní přihlášky
na plodiny zimní, zvláště na zelí. Jsou
však jednotlivci, kteří ohlašují záznamy
tak vysoké, že se očividně dá souditi, že
takové množství objednaného zelí daleko
přesahuje míru jejich vlastní potřeby. Jame

řeavědčeni, že nesvědomité toto jednání
bude příslušnými činiteli náležitě posou
zeno a že bude to lak zařízeno, aby nikdo
na úkor druhého nebyl podělován. —Z kruhů státních úředníků a uči
telstva přednášeny jsou čím dále tím
trpčí etesky na to, že při prodeji různých
potřeb není možno čeho dostati. Postaví-li
se do sešikované fronty služebná osoba,
dostane se jí tolik peprných poznámek,
případně nadávek, že vícekráte jíti neahce.
A což teprve, jde-li na takový nákup man
želka nebo dcera! Tu propuknou teprve

stavidla výmluvnosti! Což pak by nebyloJze zaříditi to jinak? Státní úředniotvo i
učitelstvo má přeae zástupce své jak v obci,
tak u jednotlivých úřadů. Nemohli by tito
zástupoové toho dosíci, aby vytknut byl
čas a místo pro nákup důležitých potřeb
rodinám jejich kolegů zvláště? Myslíme,
že trochu dobré vůle a trochu organi
sačního smyslu by pro to stačilo úplně.
Když ne jinak, aspoň při aprovisační po
dílce obecní. V poměrech dosavadnícb jsou
všichni gážisti odsouzeni buď k stálému

"snášení hrubství nebo k odpírání si všeho,
čeho druhé třídy, byť e překážkami, přece
dosáhnou.—Jak se obchoduje. Jeden
zdejší občan vyprávěl ve společnosti, že
se mu podařilo koupili 6 kg kávy za
360 K. Přítomný obchodník nabídl mu
odkup polovičky za 300 K, uváděje, že
nemá obavy, že by na tom co prodělal.
Zajisté významné!

V doupěti divého muže.
Choť pana inženýra Květného byla dá

ma velice ideální ; svého devítiletého synka
Ladislávka sama učila na klavír. Ale malá,
vyhublá paní byla zároveň velice horlivou
hospodyní, opatrujíc na malém dvorku
jako oko v hlavě několik užitkových“ o
peřencův. Ladislávkovi přímo srdce já
salo, když spatřil jednou na dvoře dvé

estrobarvých slepiček; peříbylo tak nád.
herně zbarveno, že hošík nevycházel z po
divu. »Však to je druh tak vzácný«, vy
světlovala hospodárná matinka, »žev celém
Sukově takového nenajdeš.«

Inženýr Květný uejednou prohodil s
útrpným úsměvem: »Ty toho nahospoda
říš! Nejsi v tom cvičena, sezobe to tolik
kupovaného zrní ..«

vAle neprohospodařím, všecko dobře

počítám«, postavila si vždycky hlavičkumladá pani.
»Máš také počítat práci a starostic,

namítl jemuě Květný.
»nAch -- práci? Ta je mi velice pří

jemnou zábayou.« — .
Pan manžel již utich!, aby zbytečně

neplodil nesvornost, ale v duchu si dopo
věděl, že jeho paní snaží se hospodařiti
tak, jak to čtla v pohádkách a povídkách
pro děti. Nač ostatně kaziti nevinný žen
ský sport?

Když se jednou odpoledne vrátila paní
hospodárná s Ládičkem z procházky, celá
na dvorku ztrnula. Služka Kačka nikde
— dům uzavřen — a v písku rudé skvr
ny — krev ještě čerstvá. Vražda — jistě
vražda! Srdceryvné vzdechy draly se útlé

Ýze stísněného hrdla, hlas jí trilkoval
a jodloval jako koloraturní zpvěvačce. Její

ýobličej vzal na sebe vzezřeníopuštěné



Nioby; paní zoufale rukama gestikulovala,
až rozkvílela synka.

Ale již se po prvním omráčení poně
kud vzpamatovala paní polekaná. Přetřela
si dvakrát malou pravicí čelo, druhou
ručkou chopila svého jedináčka a vyrazila
ven. Sbíhaly se paničky i služky, zasta
vovali se s rozšířenými zornicemi 1 ote
vřenými ústy páni i strejcové; hluk, šum
a ruční prostocviky jako před hradbami
antické Troje.

V tom se k zástupu blížil závodčí s vy
školeným psem, za ním strážník, po jehož
boku si vykračovala sama Kačka. A za
nimi houf dětí. Teď nabyla dechu paní
ustrašená. Mrazení na zádech přestávalo.
»Kačko, holka divoká, vy jste mne k smrti
polekala. Jak to přicházíte, co to má zna
menat?«

»Milostpaní, drahá milostpaní«, lomila
rukama služka svědomitá, sty krásné sle
pice jsou pryč a pryč. Co jsem se napla
kala; kam se poděly, nevím a nevím. Proto
jsem běžela pro pomoc.«

»Ach taka, vzpamatovala se paní inže
nýrová a s vděčným zrakem dodala: »To
je dobře, že jste tak starostlivá.«

Kozmatý, nevzhledný pejsek vrtěl už
čumáčkem na pravo na levo; brzy vítězně
bafl do výšky a pustil se dále. Měl hle
dání lehké, stopy krve ukazovaly i lidem
zřetelně, kudy zlodějská ruka s elitními
okřídleuci zmizela. »Mohl bych 1 bez psa
prstetu nkázat cestu do zlodějského dou
pěte“, poznamenal koželuh Vrána, který
bydlil u vody a mohl lehce večer všelijaké
podezřelé pouti sledovat. »Ty slepice jistě
se už smaží tamhle v chalupě obecního
lumpa Pelinky.« -- »Jděte -- vždyť je
právě pro velikou rvačku v kriminále«,
namítl švec Roztočil.. — »To je jeduo;
vždyt doma zůstala jeho žena, která je
pravou Amazonkou. Nač se ta dračice je
dovatým zrakem podívá, už se to třese.
Kolikrát přemýšlím, není-li to přestrojený
chlap. To jsou ruce jako vesla. Začne-li
ta ženská. křičet, zrovna jako by fošny
praskaly; div nepadá z oken kyt«

»Jo — a ty rybičky v potoku mají ne
ustálou inspekcie, dodával truhlář Vácha.
— »Ale radší chytají Pelinkovi kočky a
psy, to víc vydá«, smál se koželuh. »Z o
kénka té chajdy stále voní smaženice. A
na koho si to plemeno zaleze, tomu po
moz Pán Bůh! Kdo jest okraden, ještě
se musí bát, aby nedostal nádavkem ran!
Tací zdraví a silní lidé by mohli dělat
něco užitečného; ale to se jen šautalují a
poctivé lidi ohrožují.c

Pejsek u potoka ua chvilku se zasta
vil, třikrát zablýskl vlhkým nosíkem se
strany na stranu; zavyl radostně, stočil
ocásek spokojeně do precliku a skákal
čtverácky na třech nožkách k lávce. »No
— vždyť jsem to řekl, však mám zkuše
noste, pochvaloval si koželuh detektivní
svůj důvtip. »Pes jinam nezabrousí než
do toho doupěte divokého obra.< — Na
další cestě přidávaly se k zástupu dělníci,
kteří u potoka pracovali; s rýči a moty
kami bnali se za psem Výzkumná výpra
va vzrostla do míry netušené. Aby se o
braz spestřil, pobíhalo kolem velikého zá
stupu šest psů,kteří hafali, vyli a tázavě
se po iidech dívali, jakého úkolu by se
měly podjati jejich zuby. Nejchvatněji ze
všech se hnala vpřed paní inženýrová,
držíc za ručku Láďu bědujícího stále více.
Dnše davu jí učarovala; běžela jako po
háněná fatem, ba jako furiemi. Vzorný
obrázek pro biograf!

»Ty psy odžeňtel« křičel Vrána. »Ji
náč některý zmizí v 6£ chalupě navždy.«
Za lávkou ezvalo se kvílení několika po
ražených dětí. i

Pes opravdu rovnou do chalupy. Pelin
ková klaměla se závodčímu zdvořile, mlu
vila mělce a stýskala na špatné huby
lidské. Několikrát však blýskia fosforu
jicíd: zrákehi po Mrač tak pronikavě,
jako požívá-li se blesk do pdtoka. Na
plotuě se cosi škvařilo, ale ze slepic te
nebylo nic. Vyškolemý peš; motal sé do
kenlůrky, pak. do chléva, -kde -pa něj u
přela udivené zelený zvák k které se
VANS Pří PRERYKOVEKTzářvěly 4MaX

polekaně. Najednou pes zavyl, strčil hla
vičku do předních pracek a alou k po
toku. Tam několikrát elegickyzaskučel.
Zásobárna jeho vědomostí bylavyčerpána
zcela..

S reptáním se rozcházel zvolna zástup
mnohý, jehož zvědavost nkojena nebyla;
skoro každý byl přesvědčen, že slepice
zmizely přece jen v tom doupěti. Teskný
zrak paní okradené vzpíral se odejíti s
nepořizenou po tak veliké výpravě; vždyť
tu šlo také o posměch veřejnosti. Znova
paní zkormoucená a opatrná sestoupila
se synkem k potoční tůni hluboké, k níž
vedly poslední výzkumné kroky pejska
zkušeného. Hastrman nevynořil ústa svá
z tůně, aby podal nejurčitější informaci,
ale zato za paní nešťastnou ozval se
hřmotný, chraplavý hlas Pelinčin, který
vysvětloval hodně rázně: »Co tu jestě
hledáte, vosková panenko, s tím kašpár
kem? Snad utopený rozum? Koukejte, a
byste byla co nejdříve dál, rozumíte! Na
mne — poctivou osobu — si přivedete
psy jako ua hyenu. My jsme pořádná ro
dina, neokrademe nikobo.«

>Ale vždyť jsem přece nemyslela...
odpusťte!« koktala paní, měníc barvu na
ulekané tváři a couvajíc krok za krokem
před gestikulacemi rozpraskaných dlaní,
velikých jako vdolky.

»Co — že jste nic zlého uemyslila?
Počkejte, až přijde muž z kriminálu, ten
vám poví váš charakter, ten vám naznačí
důkladně, jsme-li spravedlivá rodina. A už
alou odtud; jináč vám vjedu do těch žíní,
až je voda odplaví a toho tatrmánka z důli
roztrhnu, až se mu botičky rozletí.« Mu
žatka vřískala, rozhazovala rukama jako
lopatami, cenila zuby jako gorila, až hoj
ný pot stékal po tváři pauí nešťastné. Na
omdlení nebylo kdy, protože ostrý hlas
Peličin by byl vzkřísili nebožtíka. V smr
telné úzkosti vzpomněla si útiá hospody
ně, že šelmy se uejjistěji krotí, hodi-li se
jim učjaká kost. Zatím co Láďa se jí dr
žel v zadu za sukni, otevřela tobolku a
nabízela k vůli ukrocení heroického hně.
vu pětku.

Ten papír měl účinek věru kouzelný.
Rozšklebená tvář Amazončina se urovnala
v uctivý úsměv. »Zaplať Pán Bůh, mi.
lostpauí, přece jeu jste hodná, užilá, ště
drá. Však právě potřebujeme. To víte,
poctivec jest vždycky chuďasem. Ale těm
ničemům, druhým, kteří mne pomluvili,
neodpustím — a taky že ne! Těm ještě
protřepu vlasy i svědomí. .«

— — Za dva týdny stanul na dvoře
Květných vysoký ramenáč s oplchlým,
dloubým vousem; inženýrka právě házela
zrní kuřatům. Strašně vyhlížející muž u
třel si levým rozedraným rukávem Širo
ká ústa a dva prsty pravice přiložil na
ledabylý pozdrav k štítku čepice. »Já jsem
Pelinkac, představoval se obr suše. Paní
Květné vypadl z ruky talíř. »I nebojte se,
milostpaničko, vy jste až moc dobrá. Kte
rý hodný člověk by vám ublížil? Ale tu
mou dračici jste měla konečně přivést do
kriininálu Zlobím se na vás, moc se zlo
bím, že jste takové tygřici ustupovala,
Kdyby si poseděla nějaký měsíc za mříží,
užil bych trochu pokoje. Vždyť je to nej
drzejší zlodějka. Ty slepice ukradla. Což
Jste na to nemohla přijít? Toť se ví, že
je Mařena chytrá Přivázala na ně těžké
kameny a pohroužila je do tůně. Tam se
mělo hledat, kam ukazoval pes. Avšetko

spapala jen sama; já už jee přišel pozč. Ach —co já zkusím! OsmPetrov
ských tu saň mežkroti. To je přivšem
nejhorší, že je skoro tak stlnÉ jako já.
Přijdu-lí domů trochu opilý, zmílátí mne
jáko otroka; když sevyspím, já jí to 0
všem oplatím. Ale jak povídám — ušta

vičné soužení! A teď mne uejvíce aajakou to provádíte spravedlnost! Té dlou
hoprsté cikánce jste dala isísto facky pět
kn. A co pak tuhle já? Zmlátil jsem ji

za „JÉJsl nekřesťauskou hubu a zlodějstvípořádně. Ale nemám od vás postd ati
groše; tak se jedná s člověkem pocti...

Peliuka ladil drsné rysy svého obliče
Je v úsměvta pottirný, žemu inženýr.

ka dala tři zlaté. »To víte«, dodával dýmuž na odchodu, »mně dá almužnu kaž
dý rád, zvláště potká-li mne v lese na
houbách. Já jsem od figury a tak snad
no se neleknu.«

Inženýr naslouchal s okna řeči Pelin
kově s úsměvem. Když divý muž odešel,
prohodil Květný k své paní vesele: »No
tak — teď spočítej, cos na slepicích při
hospodařila. Osm zlatých pryč, slepice
pryč .. «

»Ještě ty se vysmívej!« durdila se ho
spodyně. >No — jen když jsem zažehna
la tak černý mrak!«

Různé zprávy.
Vyznamenání. Panovník vyznamenal vá

lečným křížem IV. tř. pro občanské zá
sluhy ve válce: duchovní ošetřovatelky
nemooných, milosrdné sestry: M.Bílkovou
v Pelhřimově, P. Ceplachovou v Třeboni,
M. Červenou v Něm. Brodě, M. Fikejsovou
ve Vys. Mýtě, J. Horákovou v Něm. Brodě,
M. Křepelkovou v Pelhřimově, K. Kroto
sovou v Strakonicính, K. Laburdovou
v Hradci Králové, M. Maskovou v Táboře,
M. Nechvátalovou v Jindřichově Hradci,
M.Noskovou v Počátkách, A. Pospíšilovou
v Jaroměři, K. Slavíkovou v Německém
Brodě, 4. Tyšlarovou v Táboře, M. Vin
cibrovou ve Vys. Mýtě a T. Zelenkovou
v Hradci Králové,

„Rada spisovatelů“. Redaktor »Moderní
Revue«, spisovatel Arnošt Procházka, jako
jeden z těch, kteří podepsali známý květ
nový projev českých spisovatelů, píše
v vModerní Revui« toto o radě spisova
telů: »V časopisech se ootla zpráva, že 86
utvořila rada spisovatelů. Překvapuje to,
neboť není nikde dostatečné odpovědi na
důtklivou otázku: »Kdo ji vyvolal v život,
koho represenluje?« Když podali čeští spi
sovatelé své memorandum klubům posla
neckým, zodpovídali za ně svým jménem,
kdož je podepsali. Chce za tyto všechny
mluviti »rada spisovatelůa? Anoli, kdy a
kde dali všichni právo k tomu, kdy pro
jevili apriorní souhlas se všemi jejími kro
ky? Veřejnost a hlavně spisovatelé sami,
ti, kdož nikde a nikdy se nesúčastnili se
strojení takové rady, mají právo a povin
nost otevřeně a určitě zvěděti, kdo a jak
tulo »radu spisovatelů« přivedli do života.
Je to v první řadě důležito pro ni Bamu,
aby mohla bezpečně a pevně konati své
akce, vědouc, o koho se opírá, jaký sou
hlas a jaká podpora ji provází. Vyvozovati
snad z toho, že se mlčí a neohražuje vždy
a všady proti tomuto svémocnému zástup
nictví kruhů spisovatelských, že je rada
v právu, postupujíc autokraticky, není
správno samo o sobě a nemůže prospívati
platně obecné velké věci, o kterou zajisté
se usiluje upřímně, když tak málo demo
kraticky se ustaví několik pánů za před
stavitele, mluvčí a činitele všeho spisova
telstva českého, majících mandát jen — od
sebe samých nebo od většího nebo men
šího zlomku spisovatelského. Má-li »rada
spisovatelů« míti význam a autoritu, jakou
by mohla a měla míti, jaké si přejeme,
aby měla a jakou míti musf, aby platně
zasahovala v politické a národní děje na
šeho dneška, musí takó 80 ustaviti a za
fiditi opravdu v souzvuku s celkem spi
sovatelským a na podkladě pevného pro
gramu i vymezenéformy representativní.
Neučiní-li toho, snižuje se na soukromé
sdružení, vystupující neprávem jako vý
konný orgán veřejaesti a obecnosti spiso
vatélské a podlamuje závažnost a dosah
dobrého, které ohoe, oaš nemůže býti nežli
škodou, a čehož by bylo jedině litovati.«

© prazvláštní obětavosti a rytířské mo
zádlnesti vůáco moravskýchpokrokářůdra.
Stránského napsala s0c.-dem. »Rovnoste:
»Komicky se vyjíma! a trapně působil dr.
Stránský v tříleté době války, v čase velmi
krutém pro český národ. Byl skutečným
rytířem smutné postavy. Sotva še vypukla

válka,zmizel, jako by nepod ním přepropadla. Muž tento nebyl ani v Brně k da
lezení. Vyjel si na Semmering, nebo sfdiel
ve své vte ve Střelšeleh.Naeionálně radi



„kální bombast jeho novin praskl jako bu
blina. Za to brzy spatřili jsme v »Lid. no
vinách« projev, kterým byl zatracen prof.
dr. Masaryk, předseda klubu ncodvielých
poslauců na radé říšské, jehož čieuem byl
sám dr. Stránský... V roce 1915 byly
»Lid. noviny« ponejprv zastaveny na 14
dní. Za týden už ale vyšly. Dr. Stránský
chvátal rychle poprosit tehdejšího morav
ského místodržitele Bleylebena o milostivé
prominntí jedocho týdve. Pár mizerných
tisícovek bylo dru. Slránskému milejší než
všechno ostatní, Oi té doby datujeme také
celé měsíce pak trvající policejní úvodní
kářství v Lid. novinách« až do čaců po
eledníci. »Lidové noviny« postavily se tak
cele do služeb c. k. policie a den ze dne
předkládaly svému čtenářstvu úvodní člán
ky z péra c. k. policejního úředníka. A
tento orgáu, jehož majitelem je
dr. Stránský, opovažuje se nestydaté a
drze hovořili o udavačství v naší straně
a šířiti babské povídačky o nahánění české
vody na vládní mlýny. »Lidové novivye,
orgán lidovo-pokrokových poslanců, ofsař
ských radů Jandy, Dastyříka a Vozába,
dvorního rady Smrčka, c. k. soudců, c. k.
profesorů a c. k. státních úředníků. Lidí,
jimž státní služba je nade všechno.. «

Zodnáři proti míru. Z Bernu Se ozna
muje dne 24. t m, že zednářský »Velký
Oriente se vyslovil proti konfesionelní pro
pagandě v armádé i proti reakci. »Velký
Oriente se staví proti Vatikánu, praví, že
Elsasko Lotrinsko musí připadnouti opět
Francii a že způsobená škoda musí býti
zaplacena. To ovšem znamená prodlužování
války, s kterou vyrazili zednáři tak hluč
ně. — Zároveň vse však oznamuje, že pa
pež notu středních mocí bude provázeti
novými a překvapujícími návrhy. Prý ve
Vatikánu se doufá, že míru bude docíleno
ještě před novým rokem.

Opatřovala si chlebenky. Ze Sedmihrad
ska přicestovalá Sára Girlingová zadržena
byla v pátek v jednom vídeňském obchodě
potravinami, protože měla u sebe nesmírně
mnoho potravinových lístků. Celkem bylo
u ní nalezeno 61 chlebenck a moučenek.
Opatřila si je tak, že se nastěhovala k růz
ným rodinám, všude se dala ohlásit a pak
s ohlašovacím lístkem u různých chlebo
vých komisí vybírala si chlebenky. V so
botu zodpovídala se u Josefovského okres
ního soudu, kdež byla žalována pro falešné
hlášení a podvod. Soudce ji odsoudil do
tuhého vězení na dva Iněsíce.

Prohlášení vládní. Při zahájení říšské
rady 25. září prohlásil minist. předseda dr.
Seidler, že mezi reformy ústavy patří také
krajské rozdělení, které má býti zřízeno
pro celý stát v rámci korunních zemí a
se zřetelem k jejich zvláštnostem. Obavy
Maďarů o dualism jsou prý zcela bez
předmětné, Ochota k míru jest prý vážná
a upřímná.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější né
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

Řovovéko náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a x. dvor. dodavatele

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

síce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory 8 ho

tové zboží k výběru franko. 
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
'venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

: něž všude jinde.

Jubil. 1061et.trvání a 40let. vlastníčinnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných ped
mínek, zejména směneční ' úvěr

-n
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Skiomalba E.Škarda, Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovía dodáváchrámová okna. V ka
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbehatší sklomalby figurální,
botovípraveu vlašekou mesaiku ka
ménkovou pro facady, oltářní obraty, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

ee
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Paramenta.

Jénáce Y. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramontů,

spelk. praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku 86 na požádání franko zašlou.

Oním ÚaTODiLU,
jen dobré. Nabídky s udáním ceny přímo na Jaro

slava Kubištu, učitele ve Slatině n. Zdob.

Veledůstojnému duohovenatvu

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby uf
náčiní a to: monstrance
kalichy, cibáře, nádobky

aténky,„kaly avícny,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujicí. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbři nebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko boz

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práca mění

Notářské prsteny tabatěrky, jídelníná
činí ze stříbra pravého čínského vždy na skladě

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a oiseleur

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přísežný znalec o. k. zemského trestníhosoudu.

Dvě čistokrevné

sánské kozy,
tříleté, dobré dojnice z nedostatku píce prodá

Josef Honek, farář v Mikulči u Svitav.

o]

Prodá se domek
na Novém Hradci Králové, č. 124, blíže myslivny
Pět místností, špiče, tří velké dřevníky, prádelna

elektrické světlo.

PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JOSEF VENŮ,
odborný závod

„ dabloné nad Orlicí,

Nabidky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na u
kázku se franko zašlou.

firmyMarie Fejfarovů,
ova ul. I., č. 18

VYVYVYVYVYVYVYVY
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Doporučuje se

ln rs
el odSál

(u Benešů).

z Klášterského hrab. (
(

(

Pivo Waldstein.pivovaru

ó Dobrá vína. Domácí kuchyně.

Invalidé
[akdhokalivzaměstnánípřijmou se do nhlUPeu. zaopatření a p

K. V. Skuherský,Hředeo Králově,

t



Číslo 40.
JJ

ežby se dnes zoměly .
V yh ast národnívnikly zlé
zvuky, jež zbytečnějitří česká srdce,'dych
tící po věcech docela jiných. Tak napří
klad agrární »Venkove V úvodním člán
ku »Zapomíná ser prudce vyčetl »Čechu«,
že jeho články byly příčinou a návodem
ke známé opravě školních čítanek. kte
rážto záležitost v obšírné interpelaci byla
přednesena také na říšské radě. Co do
wěci samé řekli bychory, že katolíkům ne
může býti lhostejno, když školními kni
hami dítkám vštěpuje se zaujatost proti
vlastní církvi. Toho by klidně nesnesli
ani evangelíci. Ale někteří pořadatelé
školních čítanek jsou tak podivuhodně
nestranui, že historických hříchů v evan
gelické církvi buď neznají, anebo0 nich
věděti nechtějí. Títm ovšem neříkáme, že
by v čítankách měly býti i stati proti
evangelické. , ,

Jsme toho přesvědčení, s kterým sou
hlasiti musí každý rozumný a poctivý
svobodomyslník, že školní čítanky mají
se vyhýbati všemu, CO by rozhořčovalo
tu neb onu stranu a co by do srdce dí
tek zasazovalo žahavky stranickosti. Čí

"tanka nesiní ani zdateka poňvbati se den
ním hádkám a novinovým zápasům, ný
brž musí býti klidným základem vědo
mostí, kterých dítko na tom kterém stup
ni školního vzdělání má nabýti.

Požadavku lásky k národu v čítankách
lze dostiučiniti bez nesnází mnohými
krásnými statěmi, které nemusí čpěti prá
vě stranickou nevraživostí. Čláuky šosác
kého protikatolického zaostření nemají se
tam dávati již také proto, že moderní his
torická škola na leckterou událost v čes
ké minulosti dívá se již jinak „než po
vrchní běžný husitism, a že po překonání
podjatosti mnohá protikatolická výtka
bude přitlumena neb docela vymazána.
Že na příklad Koniáš spaioval dobré čes
ké knihy, není jen zaujetí, nýbrž hrozná
lež. Vždyť katolické listy opakují české
veřejnosti již do omrzení, jak dokázáno
jest přesně vědecky, že Koniáš ničil bez
cenné škváry a nevýznamné náboženské
traktáty. Jestliže katoličtí spisovatelé vě.
dečtí odmítli nerozumnou a škodlivou
taktiku popírání, co kdy od katolíků v
historii pácháno bylo nepěkného, žádáme
důvodně, aby také druhá strana dobrou
tuto vůli a suahu uznala a posuzujíc mi
nulé události, spravovala se nestrannosti,

| která má býti hlavní zásadou historických
| škol a všech kulturních projevů.

"Telik co do věci čítankové. Jiná otáz
ka ovšem jest, bylo-li v době vojenské
persekuce českého národa vhodno a účel
no, o čítankách po této stránce se roze
pisovati. Pisatel těchto řádků jest pře
svědčen, že to katolickým zájmům nepro
spělo, neboť protikatolický tábor to vy
kládá jako vypočítavé spojení s vládní
mocí ve chvílích, kdy svobodomyslné živly
měly spoutána ústa a péra. Jakmile počal
rokovati parlament a jakmile uvolněna
byla censura, přišlo to, co každý prozíra
vý katolík předem očekával: podzírání a
výtky, že příslušné články shodují se s
vládní úpravou čítankovou. Z toho vyšel
ovšem také známý úvcdník »Veukova«
»Zapcmíná see, jehož nadpis ostatně iro
nicky bojuje s obsahem svědčícím, že se
nezapomíná...

4 *

Katolická taktika vůbec. Myšlenky v
předchozích řádcích vyslovené vedou nás
k úvahám o taktice katolíků vůbec. Bylo
by lze o tom napsati rozsáhlou kapitolu,
ale postačí, když promluvíme stručně, V
kulturních a politických sporech, které
vyskytují se ve všech duševně žijících

cové stran a směrů bystře postřehovali
otázky: kdy a jak? Bez dlouhých teore
tických výkladů obrafme pozornost ku
praktickému příkladu, který stále živě
hárá a který, ač přes čtvrtstoletí stár, ne
pozbyl v důsledcích svých účinnosti. Když
v památném zasedání českého sněmu byl
dán návrh, aby na »museum«a byla zasa
zena Husova deska, ohradil se proti tomu
prudce církevní hodnostář, poslanec za
velkostatek, a k němu přidružila se šlech
ta se známým výrokem, jenž vzbudil
hroznou bouři, vymrštil sněmovní debaty
za všechny meze a rozčilil veřejné míně
ní v národě. Husitským myšlenkám, jež
leckde doutnaly, dána tím příležitost,aby
vybuchly plnou silou a sorganisovaly se
v jednotu. Uvědomělému husitismu ne
přišlo nic tak vhod, jako tento nepro
myšlený odpor, který způsobil mnobo ne
snází i konservativní straně storočeské,

Odpůrcové návrhu neznali národní cit
livé a vznětlivé duše, neměli správného
ponětí o slabých vlastních silách a ne
pronikli známé zkušenosti, že odporem
odpůrce jest jen rczněcován. Potírala se
deska, a přišly pomníky. Církevní hodno
stář, jenž se ohražoval z důvodův a zá

—
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Inserty počitají se levně.

sad náboženských, sobě ucnvědomil, že tu
hlavní roli hraje myšlenka národní a po
litická a že tu promlouvá hrdost na slav=.
né válečné děje s nepřítelem. Neříkáme,
že bez protideskového odporu nebylo by
husitismu, ale tvrdíme, že tehdejší kato
lická taktika byla pochybena a že, ne
chtějíc ovšem, přispěla k tomu, že hnutí
rozlévalo se vždy ve větší oblasti a při
bíralo zásadněprotináboženských proudůva vírů.

-Možno aspoň říci, že bv nebylo husi
tismu v nynější podobě. Taktika prozíra
vých katolíků byla by tehdy prostě mlče
la. Taktika jest umění rozpoznávati moc
skutečností, odvažovati síly vlastní a od
půrčí, uzpůsobovati se okolnostem, roz
hodovati se po nejbedlivější úvaze, zkou
mati stále, co se děje v lidové duši a od
badovati z příčin jejich účinky. Obratný
taktik musí býti psychologem hlavních
politických stran a souboru všeho národ
ního života a musí se varovati jedno
stranné ztrnulosti, která se neopatrné
hned bouří, neděje-li se něco po její vůli
a chuti. Jedna a tatáž taktika za měuí
cích se poměrů stává se pak dogmatem,
odkudž pochází, že leckde teu který čini
tel jménem katolicismu něco vykřikne, a
ostatní aby hned běželi slepě za alu a
své lepší přesvědčení potlačili. Tím tak
tika katolíků nejednou stává se věcí ná
hody a není ovocem zralé úvahy všech
těch, kteří umějí čísti v událostech a roz
umějí povaze lidí a rázu doby.

o

Politiská taktika zvláště. Pisatcl těchto
řádků pro svoji osobu, ač ví o shodném
mínění mnohých, nesouhlasí se způsobem,
jak o státoprávních snahách českých píše
známy katolický žurnál moravský. Jest
to potřeba říci také z toho důvodu, že co
prohlásí jednotlivec, přivlastňuje se obra
tem ruky vš*m katolíkům, kterážto nelo
jální manýr:, jak v »Obnově« častěji bylo
Již pověděr:o, v českém národě zobecněla.
Této křičící nespravedlivosti na příklad
dopustil se nejuověji poslanec Prášek,
jeuž, horle proti šmeralovskému mínění o
českém státu, do jedroho pytle k socialis
tům hodil ochotné katolíky. Jest prý to
socialisticko-katolická koalice! Tady má
me názorný doklad, jak se vyrábějí ná
rodní nepravdy, z nichž se rodí potom
štvanice a křivá posuzování. Na jedné
straně lynchování všech českých katolí
kův a na druhé straně neopatrnost, která
ke křivému soudu poskytla příčinu.

4,
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skýtají |
|

Státoprávní snahyjak myka|
tolici v Čechách víme a cítíme,
staly se krví a srdcemvšehoná|
Toda, a této živelní síle musí se podro
biti i ten, kdo má nějaké odchylné mí
nění. Političtí zástupci katoličtí přece již
promluvili o českém státě v rámci Ra
kouska, a tím by se měl zminěný list
moravský spokojiti. Proč tedy zbytečně
dráždit a projevovat náklonnost k osudu
psanců? Či mají novináři, o něž jde, moc
a sílu, dějinný proud zavésti v jiné řečiš
tě ? Nebo závidí snad smutný osud soci
alistických vůdcův, od nichž se odvrací
nejukázuěnější stoupenci, kteří proti vše
mu očekávání předáků vyjeli tak náhle z
obvyklých kolejí? Ženemá tomuto mo
ravskému systému býti již tajemstvím o
tázka: co a jak? vysvítá z projevu Ko
lískova.

Nebo to přemlouvání moravské, že prý
čeští poslanci mají vstoupiti do vlády a
tatm pracovati o lepší budoucnost! Ale jak
tam možno jíti Čechům, když tam ne
chtějí ani němečtí křesťanštísociálové?

echové nesvedli by nicve vládě,s jejímž
dovolením se germanisuje v době,kdy na
naši říši dívá se všecka Evropa, chtějíc
věděti, jak to u nás vypadá s právy a
sebeurčením národů! Kdyby vláda měla
dobrou vůli, mohla ji projeviti již nejed
nou. Když již umírnění Slovinci ozna
mují, že jest jim rozhodujícím proh!ášení
ze due 30. května a že setrvají v nejroz
hodnější oposici, pak vzpomenuté morav
ské rady a sklony pohřešují všeho poli
tického odůvodnění.

Vládní program o národní autonomii
halí se stále v mlhách, a znamení ně
mecko-centralistické soustavy jsou stále
zřetelná. Tolik jest nesporno, že rozhodu
jící působení na vládu mají Němci, kteří
se panovačných svých choutek posud ne
vzdali. Mnohýin z nich, jako na příklad
Wolfovi, nechtějícímu viděti než na dél
ku nosu, jest těžko vzdáti se úmyslů
vzniklých na počátku války, že Slované
a zejména Češi tentokráte musí býti dů
kladně zkroceni. Ostatně vládě samé

ředstavuje se nová úprava jako problém,
jakého tu posud nebylo.

Mnoho závisí ua výsledku války, jak
již i rozumní Němci prohlásili, a výsle.
dek ten není v moci ani vlády ami- po
slanců, kteří přestavby státní chtěli by se
účastniti. Kde kdo vidí, že dnes za tak
velikých událostí staré politické metody
nevystačují, a proto lze zcela jistě usou
diti, že účastí ve vládě čeští politikové
ničeho by nepořídili. A kdyby ani toho
všeho uebylo, jest tu zdrcující většina
národa, která účastenství ve vládě za
mítla. Proč tedy dožadovati se toho, čeho
menšině nelze vymoci, co zbytečně vzbu
zuje hněv a falešné podzírání?

o

Suverev. Po dobytí pevnosti Ismajlova
byl Suvorov poslán do Finska, aby tam
obstaral pevnostní stavby, kterých bylo
potřebí. I tento úkol vykonal znamenitě
a jeho cena tím jasněji zazářila. Kateřina

II. zasypala ho novými čestnými tituly a

za pobytu svého v Petrohradě směl kaž
dého dne přicházeti ke dvoru a uplatňo
vati tam své rady a zkušenosti ve stát
ních věcech a otázkách. Když Suvorov
vyřídil, čeho potřebí bylo, v Petrohradě,
odcestoval na Krym, kdež začal rozsáhlý
mi pracemi opevňovacími, aby kraj od
budoucích vpádů takových byl ochráněn.
Jeho čilý duch byl denně zaměstnán no
vými plány a jich prováděním, a za krát
ko vyrůstaly ze země podél Dučěpru až k
ústí tábory, zákopy a vznikal obchodní
přístav. Na Krymu cvičil také osmdesáti
tisícovou armádu, která na prvé znamení
byla pohotova odebrati se ua místo své
ho určení.

Zatím v Polsku povstal statečný Kos
ciuszko, který brzo dodělal se velikých
úspěchů několikerými porážkami Prusův
a Rusů. Rytířský vojevůdce vítězně vtáhl
do Varšavy, do Krakova a do jiných vý
značných měst, která, doufajíce v lepší
budoucnost, otevřela mu brány. Suvorov,
sedě nad svými mapami, jednoho dne do
stal od císařovny rozkaz, aby rychle ode
bral se do Polska a přejal velení tamější
ruské armády. Nemeškaje spěchal, kam
ho volal rozkaz. Za několik dní spořádal
30.000 mužův a dal se s ňimi na pochod.
Sláva vůdce, jeho ráznost a důvěra ar
mády způsobily, že pochod jeho podobal
se divokému proudu, jenž všechny pře
kážky ničí a rozmetává. Setkav se s pol
ským jenerálem Sierakowským, porazil
ho na hlavu, 3000 mužů zajal a ostatní
přiměl ke zmatenému útěku. Spěchaje za
armádou Sierakowského, vnikl za ní do
Litevska, porazil ji zuovu, ukořistil 28
děl a množství Poláků dal jízdou svou
posekati. Poté v krajině té prodléval tři
cet dní a přijal rakouského důstojníka,
kterýž mu přišel oznámiti, kde rozložena
jsou rakouská vojska. Suvorov. z referátu
důstojníkova poznai, že rakouská armáda
octla by se v tísni, kdyby na ni- Kosci
uszko svými silami udeřil; proto odtáhl
se svým vojskem k rakouským hranicím
a poslal ua všechny strany rozkazy, aby
ojedinělé ruské kolony co nejspěšněji daly
se za ním.

Kosciuszko brzo poznal plán Suvoro
vův a aby jej překazil, umínil si napad
nouti ruského jenerála Fersena,který táhl
k vrchnímu svému vůdci. Suvorov, po
znav včas situaci, poslal rychlého posla
s rozkazem, aby Ferseu nečekal a vrhl se
na Kosciuszka dříve, než mu přibude po
sil. Ferseu tak učinil a porazil polskou
armádu u Maczevic, šestnáct mil za Var
šavou. Porážka byla zničující, neboť Po
láci pozbyli mnoho mrtvých a raněných;
Kosciuszko s třemi jenerály a všemi štáb
ními důstojníky byl zajat.

Dověděv se o vítězství Fersenovu, Su
vorov mohl se obrátiti proti jiné polské
armádě, kterou již několik duí pozoroval.
Rychlými pochody překvapil ji tři míle
od Varšavy na rovině, pokryté lesy a mo
čály. Boj byl krvavý, ueboť Poláci brá

nili se jako lvi. Nicméně však podlehli
přesile a zkušenosti ruského vůdce. Po
rážka byla hrozná a bolestná, neboť i tam
byli zajati všichni vyšší důstojníci, uko
řistěna všechna děla a byla pobita všech
na jízda, která sesedši s koní bojovala
pěšky. Vojíni, kteří se z bitvy zachránili,
spěchali do Varšavy a zastavili se pod o
chranou děl v Předměstí Praze, před níž
zastavili se i pronásledovatelé. Hrůza a
děs rozšířily se po všem Polsku, neboť
bolestně želeno i národního praporu, kte
rý polskými ženami bohatě byl vyšit a
který Polákům byl symbolem všech na
dějí a tužeb.

o

Dr. Zítko, s nímž uedávno v
»Obnově« jsme polemisovali, napsal do
pNár. Listů« stať o obtížné situaci kučž
ského života a činnosti. Učinil to slovy
vřelými a tak uznalými, že neváháme mu
tady poděkovati. Ze svobodomyslného tá
bora takového pochepení posud jsmo uo
slyšeli, a možno říci, že kněží potkali se
ve veřejném tisku jednou s člověkem...

Politický přehled.
Hosnáze v poslanecké sněmovně. Mini

sterský předseda dr. ryt. Seidler hledá
většinu pro šestiměsíční rozpočet zatímní
—. dosud marně. Dal Němcům většinu
v ministerstvu, ale Němci mu nemohou
dáti ani prosté většiny pro zatímní roz
počet. Němečtí nacionálové s křesťanský.
mi sociály jsou prachatrnou podporou
vlády, jsouce sotva jedinou třetinou posla
necké sněmovny. Vláda dra. Seidlera i jeho
obhájci dostali už svůj díl výborovým
projevem nedůvěry komisi pro kontrolu
státního dluhu. Nové rozpory vzešly z o
tázek: M4 se uzuati platnost mandátů
všech amnestovaných poslanců, Či mají
se vypsati ueprodleně doplňovací volby
za všechny poslauce odsouzené, zemřelé
anebo do ciziny prchlé? Sama N. Fr.
Presse tvrdí, že prouznání maudátů am
nestovaných poslanců jest všecka posl.
sněmovna až na německý národní svaz
a křesťanské sociály; přes to Němci chtějí,
aby více než dvě třetiny parlamentu pod
robily se vůli necelé třetiny a vyhrožují
dokonce rozbitím parlameutu, nestane li
se po jejich vůli. — Minister. předseda
chce prý oba prvé týdny říjnové věnovati
vyjednávání se stranami, by si zajistil
většinu pro zatímní rozpočet; hlavní sna
hou jeho je, aby získal Poláky. -— Na
schůzi klubovních předsedů usneseno pře

devším, aby se k vyřízení prozatimníkorozpočtu povolila r4denní lhůta, k vyří
zení rozpočtu vůbec dvouměsíční. Dále
usneseno návrhy o rekvisicích v Haliči
a Bukovině přikázati k rychlému vyřízení
válečně-hospodářskému výboru. — Dne
a. října za projednávání prvuího čtení fi
nančních předloh posl. Čech, dr. Witt, dr.
Korošec a soudruzi podali dotaz pro zná
mou rozinluvu ministra práv dra. Schauera
s redaktorem pešťského listu, va kteréž



ministr ohlásil úmysl postupem nařizova
cím rdousiti volný projev v státoprávních
snahách českých. Posl. Steinweuder (něm.
nac.) prohlásil, že vojenská správa za roz
hazování bude volána k zodpovědnosti.
Statisíce méně způsobilých je na všech
možných místech, kde jich není třeba.
Máme také staré ročníky, které by už
dávno měly býti doma. Kdyby byl počet
povolaných redukován na skutečnou po
třebu, byly by se ušetřily miliony a ná
rodní hospodářství mělo by dělníky pro
výrobu. -- Ministr práv Schauer ujistil
české poslance, že je dalek vydati výnos,
kterým se omezuje svobodný projev mí
nění ohledně připojení Slovenska k zerním
koruny české. Následkem toho posl. Čech
hořejší svůj dotaz vzal zpět.

foo demekrasie česká na sjezdu svém
v Praze 28. a 29 září urovuala vnitřní
spory programové a taktické v lůně strany.
Následkem toho vůdcové oposice poslanci
Modráček, Habermann, Bechyné a Prokeš
byli povoláni do širšího výkonného vý
boru strany, jenž byl konferencí povoláu
k životu.

© zahraniční situaci promluvil v Peštiministr zahraničních záležitostí hr. Czernin.
Dovozoval, že miliony vojáků chtějí vě
děti, proč a zač bojují; mají právo zvěděti,
proč ještě nenadešel mír. Ústřednímoc
nosti a obzvláště Rakousko Uhersko chtějí
se v budoucnosti zříci vojenského zbrojení
a uzuati řízení rozhodčího soudu. Každý
stát bude nucen vzdáti se něčeho ze své
samostatnosti, aby zajistil světový mír.
Nutným je dále svoboda širého moře a
odzbrojení na moři. Další zásadou je svo
bodné hospodářské uplatnění všeho a bez
podmínečné zamezení příští hospodářské
války. Hr. Czernin je pro mír dorozumě
ním.

Volební oprava v Uhrách chystá prý
volební právo také ženám, které odbyly
dvě měšťanské školy nebo rovnocenné
střední školy. Udělení volebního práva
ženám připravuje se zvláště z toho důvodu,
aby pomocí žen byl zmařen již na po
čátku všeliký pokus nemaďarských ná
rodností, domoci se rozšířením volebního
práva spravedlivějšího zastoupení v zá
konodárných sborech.

rada v Polsku. Trojice členů
polské vladařské rady jest konečně jme
nována. Jsou to: arcibiskup varšavský
Kakowski, kníže Lubomirski a polský
velkostatkář Josef Ostrowski. Všichni tito
podepsali už revers žádaný okupačními
mocnostmi.

Ruská rovelues. Na demokratické kon
ferenci v Petrohradě prou se účastníci
o postavení ve vládě. — V Petrohradě o
čekávají prý nové nepokoje, které bolše
vici připravují k pádu Kerenského. —
Kornilov už prý je zase na svobodě.

© míra. Dne 15. října sejde se v Bernu
mezinárodní studijní kouference mírová.
Pozvány jsou osobnosti z kruhů parla
mentních, učenci atd. — V několika ně
meckých městech tisíce osob demonstro
valy pro dohodový mír. — Německý státní
tajemník šl. Kůhlmann ve schůzi hlavního
výboru něm. říš. sněmu obhajoval dosa
vadní politiku Německa i jeho odpověď
na papežskou notu a končí, že nejbližší
týdny snad rozhodnou o otázce, zda přítel
1 nepřítel s úctou před branně mocnými
protivníky chce skloniti krvavý meč, či
dále se dovolávati železného rozhodnutí
zbraní. Jednotného Německa uelze prý
poraziti. — Papež odevzdal v sobotu od
povědi ústředních mocností anglickému
vyslanci a připojil novou motu ke státům
dohody. — [vrdí se také. že úřední kruhy
ruské neoznačují jednání o mír za ne
vhodné, naopak prohlašují, že chvíle byla
by příhodná. — V různých městech ital
ských propukly nepokoje; socialisté italští
chtějí totiž velkým hnutím agitačním vy
nutiti konec války.

„ V obvodu hory sv.
Gabriela bouřila dělostřelba i boje pě
choty; na frontě korutanské pouze dělo
střelba.

Ma západě po anglických nárazech
ve Flandrech začaly německé protiútoky.

Dělostřelba vzrostla na Aisaě 1 u Ver
dunu.

Ba meři střídaly se poslední dny v září
letecké útoky rakousko-uherské a italské.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 183.

Visladynaknižky4 <
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.
VO

Katolici a národ.
Mezi některými patentovanými vlas

tenci, kteří v době velice vhodné se do
máhají radikálními hesly předních křesel
v národním tribunálu, jeví se lačná tou
ha, aby se uaši stoupenci (a zvláště kněží)
co nejdříve zřekli společného národního
postupu. Protikatoličtí zápasníci přímo
hoří žádostí po kulturním boji, který jest
nejlacinější a přece velice výnosnou »vlas
teneckou« prací. Jakmile by katolíci vy
slovili nesoublas s painátným osvědčením
z 30 května, okamžitě by byl poskytnut
volný průchod vlnám přirozené povahy
zaujatých těžkooděncův.

Snahy po vydráždění katolíků jsoui
v okamžicích tolik pohnutých zcela zřej
mé. A někteří nedočkavci ohlašují již pře
dem jako faktum to, co jest jejich tou
žebným přáním. Na př. vNároda v č. 488
napsal. že moravští katolíci nepřejí si
Českoslovanského státu zrovua tak jako
Šmeral. Prý »bylo právemjiž v deuních
listech odsouzeno, že na schůzích kleri
kálních poslanců mluví se o všelijakých
věcech, ale o českoslovanském státě se
mlčí«.

Uvážil pan pisatel, jaký dosah má vy
střelení takového otravného granátu?
Stojí opravdu o jednotu národa, jestliže
lže tolik křiklavě, přeškrtávaje bezohled
ně všecky tištěné zprávy o státoprávním
stanovisku katolických schůzí poslanec
kých? »Národu« je dovoleno kritisovati
taktiku některého katolického listu, ale
jest nepoctivostí a trestuhodnou lehko
myslností, podstrkává-li někdo obrovské
mu množství katolických voličů protiná
rodní stanovisko v době, která nejméně
dovoluje žurnalistickou demagogii.

Pro autonomii našeho národa vyslo
vil se na katolické schůzi dr. Hiubau již
před svoláním říšské rady. tedy v čase,
kdy takové osvědčení bylo větším hrdin
stvím než radikální projevy v parlamen
tě. Katoličtí poslanci na redakci osvěd.

čení z 30. května spolupracovali, k němuse manifestačně připojili. V parlamentě
dr. Hruban osvědčení to proti Němcům
hájil promyšlenou řečí, na schůzích kato
ličtí poslanci před velikými zástupy mlu
vilí hodně zřetelně.

Nemohlo býti jinak. Vždyť dobře zná
me náladu a tužby katolického lidu, kte
rý by se okamžitě jitřil proti vlastním

ticky protinárodního, Co v uplynulém tři
letí zakoušeli pro svůj národní cit libe
rálové, o tom se píše podrobně. Ale co
přetrpěli čeští kněží a katolický tisk, o
tom se nemluví, na to se nás nikdo ne
táže. Ale právě proto, že katolický tábor
dobře pozoroval, jak se vede všemu čes
kému, pozvedl první z lósky k věci spo
lečné svůj hlas ve prospěch praktické
národní solidarity. Za zeleným stolem

vypouštějí nepravdy, ale málokdo si vzpo
mene, co snášeli čeští kněží v uzavíra
ném území.

rodní solidarita vytryskla z pohnutek
zcela nezištných. Vždyťznáme trochu čes
ké prostředí a tedy jsme věděli, že se
sotva dožijeme uznání a že nynější mluv
čí našeho národa v království těžko se
pohnou k větší snášelivosti Na druhé
straně však bily do nás prudce křesť.soc.

lan jest mrskán se dvou strau. Připojil

výrazem práva přirozeuého a že ten po
žadavek jest v harmonické shodě s De
saterem. Naši organisátoři se nebijí hrdé
v prsa, aby hned v následujícím okamži

hrauice těm, proti nimž na veřejných
schůzích mluví. Nedělají radikály, aby
vyjednávali v zápětí nato s cizinci o spo
lečných vysokých cenách životních potřeb
i pro lid český. Zato však stojí neochvěj
uč ua téže ideální základně, jaká se zalí
bila kněžím-buditelům ©Odmítáme tedy
nespravedlivé osočení se vší rozhodností,
přejíce si snažně, aby v publicistice starý
lehkomyslný kurs přestal a aby zvítězila
taktika opravdově sjednocující.

Rozmanitosti.
Ve vídeňské dvorní opeře bude pro

vedena o Novém roce Janáčkova opera
»Její pastorkyňa«. — V Paříži malicherná
ješitnost neustává ani za války. Váleční
zbohatlíci skoupili u klenotníků téměř
všecky šperky. Tedy nyní dámy dávají si
na ruce a šíje šňůrky pestře pomalova
ných peciček a jader — jako v indián
ském táboře. — Pešťská policie nařídila,
aby do Is. října několik tisíc haličských
uprchlíků opustilo město. Katoličtí a chudí
uprchlíci to nejsou, protože uherská vláda
si vyhradila, že uprchlíky cislajtánské pod
porovati nebude. — Ve Štýr. Hradci pro
dáváno kilo švestek za go h. Broskví jest
tam spousta, kilo za I K, slabší jakos: za
7o h. — Německý list divadelní »)Der
neue Weg« uveřejnil tento insert: »Mladá
dáma doporučuje se pro mužské role.
Hrála jsem již na dobrém městském diva
dle podobné úlohy.« — V pešťské nemocnici
Bílého kříže zemřelo v minulých dnech 40
dítek po požití zkaženého mléka. — Posl.
Šamalík odevzdal ze svých diet Čes. svazu
200 K na zakoupení učebných pomůcek
českým dětem. Hodno následování. —
V Pešti zemřel nestor Piaristů P. Jan
Matisek u věku ro3 let; vyučoval ješté
krátce před smrtí na gymnasiu. — Před
válkou bylo kilo hrachu za 36—40 hal.
V minulých dnech však bylo v Praze na
bízeno 45 metr. centů úhrnem za 49.500 K,
jednotlivě kilo za 11 K. R. 1g1ó stálo kilo
provazu I3'25 K. Nyní dává ministerstvo
války za kilo provazů z rekvirovaných
zvonů 75 haléřů; patrno, že klerikálové
z války nezbohatnou. Před válkou stál
cent kmínu 40 K. Nyní nabízeno60 centů
za I50.000 K, cent za 2.500 K. — Varšav
ský »Sokole« byl německými úřady roz
puštěn. — Německá křesť. sociální strana
uspořádá ve Vídni 7. t. m. veliký mírový
projev. — Holandský inženýr Locke vy
nalezl nový způsob pancéřování bitevních
lodí. Nový pancéř sestává ze dvou desek,
mezi nimiž jest zrnitá látka. Toto zařízení
sílu náboje rozkládá po okolí tak, že těžko
lze loď silnými střelami potopiti. — »Neues
Wiener Tgbl.« přinesl 2. září 5 velikých
insertů, nabízejících do jiných států 25.000
vagonů soli Ale v samé Vídni vyžadu
je velkého běhání, máli se sehnat kilo.
Chytře to mají velkoobchodníci zařízeno.
— V Přemvšlu komité »Červ. kříže« po
staralo se na deu 8 a o. října o představení
»Ďáblice: a »Pro štěstír, v nichž vystoupí
naši umělci K. Želenský, L. Zelenská,
M. Holeková a R. Linc. -- Před židov
ským dlouhým dnem všude v brněnských
oknech, kde židé konali slavnost, hořely
tisíce svíček. Jsme zvědaví, kolik jich bude
svítili na hřbitovech o Dušičkách.
V Chabičově v prvé třídě mezi 32 dětmi
jest jen 8 hochů. — Nacionalistická strana
německá konala v Berlíně dvě schůze
proti míru, který by nevynesl Německu
rozšíření území. — Duchovenstvo náchod
ského vikariatu podaložádost, aby cena
za zvonovinu (4K za r kg) byla přimě
řeně zvýšena a aby nebyly zvony ihned
rozbíjeny, nýbrž až do rozlití uchovány
celé. --- Ve výboru pro válečné hospodář.
ství sdělil křesť.soc. poslanec dr. Jerzabek,
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dání zdarma zašle.

přejímala po 7 K a na sázení prodávala
po 22 K. — Varšavský arcibiskup Ka
kowski nařídil ve své arcidiecési kněžím,
aby 15. listopadu byla ve všech kostelích
uctěna památka stého výročí smrti šle
chetného katoiického lidumila a národního
hrdiny Tadeusze Kosciuszka. — Virtuos
Kubelík se usadil trvale ve Vídni, kdež
si zakoupil dům. Svůj statek uherský 0
pustil. Dva jeho synové navštěvují ně
meckou kouservatoř. — Zodpovědný re
daktor »Nár. Listů« Dr. Servac Heller po
padesátiletém, žurnalistickém působení v
tomto orgánu odebral se do výslužby.

Prohlášení katolických
spisovatelů českých.

Členové Družiny literární a umělecké,
shromáždění v září v Olomouci, na roz
hraní doby prohlašují:

Katoličtí spisovatelé čeští stojí k své
mu národu s láskou a vroucností kněží
buditelů a touží po jeho svobodě a roz
květu, vítají svorné vystoupení všech zá
stupců českého národa a dovolávají se
další jejich svornosti, rozvahy a neohro
ženosti a odmítají hlasy, které chtějí v
národě vzbudíti hydru nesvornosti a bra
trovražedného boje. Nechať ustoupí dema
gogie a vášnivá nesnášenlivost, která ni
kdy nevede k pravé svobodě. Nechať ne
osobují si v otázkách taktických rozhod
ného hlasu ti, kteří se nikdy veřejným
ruchem nezabývali a odpovědní nejsou.

Jsme přesvědčení, že národ náš, chce-li
zbudovati si lepší budoucnost, musí zů
stati věren sobě, věren své křesťanské
minulosti, věren svým základům kultur
ním, které položili naši apoštolé Cyril a
Metod, sv. Václav, Karel IV., Otec vlasti,
Arnošt z Pardubic a na kterých stáli té
měř celou postavou i Hus i Amos Komeu

Epištolách kutuohorských.
Zvláště navazujeine ua usucsení spiso

vatelů českých z 20. března 1848 ve schů
zi, jíž předsedal Otec národa František
Palacký, kteréžto zní:

»Chceme, aby spisové bezbožní a rou
haví, čelící přímo proti cítům nábožen
ským a proti dobrým mravům neprznily
nikdy literatury naší národní;

aby soukromý život a jednání které
hokoliv obyvatele nebyly přetřásány ve
řejně ve smyslu pohoršlivém a na cti u
rážlivém, leč by spolu propadaly soudům
zemským.«

Politické obrození národa nemělo by
ceny a trvání bez obrození kulturního,
mravního a náboženského. Tomuto ideálu
sloužíme a dále chceme sloužiti a doufá
me, že všichni dobře smýšlející podají
nám své pravice,

V Olomouci,
na den sv. Václava, krále, r. 1917.

K. D. Lutinov, AdamChlumecký,
místopředseda, předseda,

jménem svým a jménem 47 členů Družiny,

Kulturní jiskry.
Ze světa vědeckého. Dva lékaři frau

coužští mechanickým zakročením léčí krát
kozrakost. Praví; že oko krátkozrakých

před sítnici. Přiloží se tedy na oko zvláštní
nástroj, kterým se bulva oční tlačí tak,
že vzdálenost přední stěny oka od zadní
se zmenší. -— Dle novýca výzkumů jest
potřebí rány vojínů zraněných podrobovati
chirurgickým řezům ihued. Tedy padla
zastaralá zásada, že se má Čekati s operací,
až se rána suklidní«, protože čekání by
zaviuiio smrt velké řady pacizutův. —
Podél trati spojující Řím s Neapolí ob
jevena pod zemí u obce Termina autická
trojdiluá basilika. Stěny i sloupy jsou
zdobeny reliefy z bílého štuku, představu
jící částečně výjevy z mythologie. Dru.

strojiti »tuberkulosan« k zdokonalenému
léčení souchotin. — Pražský německý žur
nalista Egou Ervin Kisch prozrazuje ve
»>Fremdenblattu-, kdo prvý uváděl v po
chybnost Královédvorský rukopis. R. 1868
v »Tagesbote aus Bóhmene byly články
»Handschriftliche Lůgen und paláogra
phischen Wahrheiten: a »Herr Palacky
und der kategorische Imperaliv seiner
paláographischen Moral«. Autor byl ne
známý. Nyní Kisch uvádí, že články ty
psal starý úředník universitní knihovny
v Praze Ant. Zeidler, který zemřel r. 1913
v Praze u věku 90 let. Kischovi prozradil
tajemství to syn vydavatele »Tagesbote«
Davida Kuha. — Jak se utváří filosofie
budoucnosti? Dr. O. Spitz tvrdí, že po
válce bude posílen ve filosofii positivismus,
případně dogmatismus; bude odstraněn
vodnatý sensualismus, který byl před vál.
kou velice rozšířený. Sensualismus hledal
opora v přírodních vědách a technice a
snažil se poskytnouti vědeckou oporu filo
sofii radikalismu a volnomyšlenkářství.
Tedy po válce filosofie se sblíží s ná
boženstvím. Heslo o nesiučitelnosti víry
s vědou se přežilo; na obzoru jest positi
vistický dogmatismus spočívající nikoli
na monistickém, ale ua dualistickém zá
kladě. — V odborném listě upozorňuje

mecké. Marxism není jen nauka národo
hospodářská, jest i určitá tendence spe
kulativná: dialekticky dogmatické zná
silňování skutečnosti apriornými formu
lemni... Mí znaky německého ducha,
který... zjednodušuje rád skulečnost a
její nexonečnou složitost a rozmanitost...
tvrdou formulí... Marxův historický ma
terialism není, než znásilňování nejroz
manitějších činitelů vývojových, mravních,
společenských, politických, jedním jedi
ným, technicky výrobním, právě jako
logika marxistická není než automatický
řetěz krisí, to jest násilností. Tento způ
sob myšlení jest podstatně cizí a protivný
jiným národům a tušín, také nám Če
chům. Neui náhodné, že právě v Anglii
došel marxism nejmeušíhorozšíření, jako
není náhodné, že mu zde ve Fableuských
povstal odpůrce tak zásadní. Neklamu-li
se, je v české duši týž zásadní odpor
k marxistickému dialektickému dogma
tismu. České duši příčí se tato strojová
výroba pojmů, řetězců pojmových, nada
ných tyrauskou moci, určovati skutečnost
i v jejim budoucím vývoji. I náš uejstříz
livější a nejdůslednější logicista, Chel

zahřeje dmuchavkovým plamenem. Takto

zcela obyčejnou rašplí pohodlně.
Němočtí orang duchovní © míru.

Na pastorální konferenci v durvuském
Arternu usnesen protest proti mírové re
soluci říšského sněmu a proti mírové akci
papežově. Die zprávy soc. dem. »Vor
wártsu« šíří se vůbec mezi protestanty
hnutí proti papežovi a jeho pacifickým
snahám; protestanté doufají v »dobrý
německý mír od Boha« a uepřejí si špat
ného, mezinárodního míru od papeže. —
K čemu všemu jest volán Bůh! Zástupci
jiných národů prudce vytýkali, že papež
se stará o ně málo, že chce mír německý.
Jelikož mezi německým protestantstvém
jest mínění opačné, soudný pozorovatel
přizná ochotně, že mírová nota papežova
byla psána velice obezřele a spravedlivě.
Nejvýznamnější však jest, že kdo se staví
ostře proti papeži, jehož nota byla tak
vřele oceněna naším císařem, bojuje proti
křesťanské humanitě. Některým lidem
jest zcela lhostejný hlas velikých mili
onů, jen když se nezdaří dílo papežskěč.
Kdyby papež mlčel, útočilo by se proti
němu ještě ostřeji. C

Barmamns deská daše. Ve »Kmeni«napšal“Fr. X. Šalda: »Marxism je celým
svýmtázem plod metafysiky týpicky ně

pocie, a jest nekonečně lasxavější ke sku
tečnosti, z jejíž struktury dovedl mnoho
vyčísti. Český duch neznásilňuje jiných

sloužiti myšlence a obětovati se jí: v tom
jest základní rozdil dvojího národního
etosu, který není možno ničím vyrov
nati.. Celá řada českých duší uemohla
přijmouti marxistickou nauku českoslo
vanské sociální demokracie a byla odpu
zována jsště více v praxi od jejího čes
kého překladu, prosáklého cele duchem
závislosti na vzoru německém ...«

Marxistický sociální a vůbec světový
názor jest nyní poražen theoretickou vě
dou i výmluvnými zkušenostmi a to ve
likým dílem od samých socialistův. Ale
jest vysoce charakteristické, že se mar
xismu otevřeně uezřekly již před válkou
soc. demokratické ústředny ; marxistických

rekrutování nových řad ze zástupů dů
věřivců. Proto sociální věda v přítmí
kostnatěla, třebaže soc. dem. revisiouisté
hlasitě volali po praktickém obratu všude.
Nyní ovšem »Právo lidu« ze due 2. t. m,
pojednávajíc o Uhlířově předuášce, při
znává: »Nepopíráme, že o novém soci
alismu mluviti lze. Vždyť nejsme slepi
ku krisi, kterouž nyní evropský socia
lism prožívá. »Myšlenky oposicer, jimiž
byl nedávno avisováu obrodný procesi
v naší straně, jsou svědectvím, jak živě
se také u nás pociťuje nutnost revise so
cialistické theorie a socialistické politiky.
Také debata na schůzi zastupitelstva
strany dávala znáti, že není u nás dog
matické tvrdohlavosti, a že duch základ
ních změn v myšlení i v praxi vanei
našimi řadami. Prof. Uhlíř zabýval se
obšírně kritikou marxismu — věc ven
koncem netěžká. Tuto myšlenkovou práci
vykonaly již před uím vynikající hlavy
socialistické. «

Dobře. Ale nebylo přece těžkou věcí
sezmati veliké slabiny marxismu již před
vystoupením soc. dem“Hyslitelé“ Bern
stejna; kritika katolických a jiných my
slitelů byla přece přesvědčivá. Ale. kdo
koli se proti marxismu ozval byl odbyt
drsnými p známkami o „zpěťečňicto), ne



upřímnosti, strachu před spravedlivosti.“
Kritik byl líčen jako nepřítel dělnictva,
sluha kapitalismu a klerikalismu a pod.
Nyní tedy slova katolických sociologů
nacházejí ohlas i mezi soc. demokraty,
protože jej konečně nalézti musila.

Důvod k zastavemí německého listu.
Bcr'inská katolická »Germania« uvedla
slova vynikajícího poslance středu Erz
bergra, že Rakousko-Uhersko není ná
rodně jednolité, nýbrž že jest většinou
siovanské a že tedy zde touha po míru
je učco docela přirozeného. Pro toto sdě
lení byla »Germania« zastavena. Ale vc
jenský zákaz byl vyššími instancenn
zrušen, tak že list vychází znova.

„Wenkora“ na dorozuměnou. Konstatu
jeme, že starost Posl. Vojty o zicpšení
existenčních poměrů duchovenstva byla
přijata od kurátního kléru vděčuě. Nebyli
jsme a nejsme dosud tolik zaujatí, aby
chom i u poslanců jiných stran jasně ne
poznali a neuznali dobrých vlastností.
A bylo by to v našem národě vůbec velice
smutné, kdyby každý poslanec byl posu
zováu výhradně pod zorným úhlem té
které strany. Dovedeme oceniti práci kte
réhokoli opravdového a horlivého zástup:
ce lidu českého. Posl. Vojta nedal se
zmásti pohádkami o kněžském bíahobytu
a podal ruku nuzným, čímž prostě osvědčil
cit pro sociální spravcdlivost « vykročil
z úzkého rámce stranických ohledů.

prodají se vwTýništi nad Orlicí.
Bližší wadministraci t. I.

Cirkevní věstník.
Audience J. Exo. nejdp. biskupa králo

vébradeckého Dra. Josefa Doubravyu Jeho
Apoštolského Veličenstva. Jeho Apošt. Ve
ličenstvo císař a král ráčil přijati v pátek
dne 28. září v soukromém slyšení nejdp.
biskupa královéhradeckého. V dlouhém
blahvsklouném rozhovoru osvědčil panov
ník vřelý zájem o záležitosti naší vlasti
vůbec a naší diecése zvlášť. Tak poskyi
uuta nejdůstojnějšímu našemu arcipastýři
vzácná přiležitost o zinohém se zíníniti a
zejména též vylíčiti ualéhovost zlepšení
hmotného postavení duciovenstva, jež

těžký úkol svuj — a vyslovit: prosbu v
ušetření — pokud j2a možno — zbýva
jicích zvonův a varhan. -— Popřáno též
našemu vrchnímu -paslýři pozdravný hold
vzdáti Jejímu Veličevsívu císařovně a krá.
lovně, blahosklonně přítomné po delší dobu
ve slyšení.

Intervonco J. Exe. nejdp.biskupa Dr.
deseta Doubravy v zájmu hmotnéhoposta
voní dachovonského. Používaje každé pří
ležitosti k tomu. aby podporoval: giivně
saahu po zlepšení hmotného postavení du
chovenstva, i za posledního pobytu ve
Vídní snažil se Jeho Exc. nejdp. biskup
Dr. Doubrava prospěli životnímu toimu:o
zájmu duchovenskému. + lou piíčinou
pojednal o drahotním příspěvku i o kou
gruo s J. Exc. ministerským př.dsedou ryt.
Seidlerem. ministrem kultu Dr.Cw.klinskim
a finaač. ministrem ryt. Wimmerern; vy
čil poměry duchovenské, na nejvýš pu
třebné spravedlivého zlepšení. Pokud kou
gruové úpravy se týče, projednány jednot
livé sem spadající otázky ještě ve zvláštní
dlouhé poradě. Stykem pak s jednotlivými
předáky poslanecké sběmovny půsebeno
bylo k tomu, aby i zde spravedlivá věc
duchovenská měla průběh příznivý.

Dar tiskovému dražstva. Vdp. Bojislav
Flum, farář ve Vlkánči, daroval 'opětně
tiskovému družstvu obnos 100 K, což
svědčí o vysokém porozumění šlechetného
dárce časovým:potřebám doby, která tiskem
propaguje všecky ideje ve vratvách lido
vých a proto takéi zásady katolickémusí
být: tiskem šířeny a tisk katolický pod
porován. Dárci vzdáváme vřelé Zaplať
Péa Bůh! Í

Pomozte!
Válečný čas ukládá každému povinnosti

velice značné. Nechf se nikdo nedormmnívá,
že obtíže velké doby mají nésti na svých
bedrech jenom vojíni. Právě proto, že naši
chrabří bojovníci nesou obrovská břemena
s odvahou a trpělivostí obdivuhodnou, jsou
povinni jim dle možnosti nadlehčovati ob
čané ti, kleří jsou za frontou, v závětří, u
rodiných krbů.

Soucit, blíženská láska má nejohnivěji
vzplanout v našem nitru právě za obrovi
tého zápasu tohoto. Skutkem, lidumilností,
štědrostí musíme osvědčiti prakticky, že
máme pravou lásku k bližnímu.

Vážné okolnosti volají: „Nestačí rozdá
vati jenom z přebytku. | ten, kdo nemá
mnoho, má se ještě uskrovniti ve prospěch
těch, kteří trpí značně. Radostně si má
me 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
zanechává doma pět dítek! Rozvažujme po
stavení dělníkovo, který se ocitl docela
v nezaměstnanosti. Vízme invalidu, který
se vrací k starému otci anebo k ženě bez
ruky nebo bez nohy! Vmysleme se do 0
sudu mladíka, který oslepl!

Takové zjevy mocně burcují svědomí.
Právě o dnech dušičkových táhne duší
křesťanskou tklivá nálada, vřelá touha po
moci jak duším strádajícím v očistci tak
lidem těžce zkoušeným na zemi. „Na úrok
Pánu Bohu dává, kdo se smilovává nad
chudým a On odplatí jemu“, praví Písmo
svaté.

Víme, k jakým kruhům se obracíme,
dobře pochopujeme, že nemají nadbytku.
Ale právě proto, že vědí, jak nedostatek a
různé jiné svízele tlačí, dovedou porozu
měti strádání občanů jiných a podají jim
pomocnou ruku.

Proto vyzýváme našince, aby zahájili i
letos

dušíčkové sbíržy

v kostelich a u hřbitovních bran ve prospěch
vojínův osleplých, invalidů, vdov a sirotků
po padlých vojínech a strádajícího děl
nictva! Možnoli po celý týden.

Přísná zkouška volá hlasitě: Dokažte,
že vaše humanita iúení jenom jalovým slo
vem, že od všedního hovoru o potřebách

Veškeré dary zasílejte na „Zemský Svaz
katolického Orla“ v Hradci Králové anebo
na ústřednu katolického dělnictva českého
v Čechách, totiž na „Všeodborové sdružení
křesťanského dělnictva“ v Hradci Králové.

Všecky dary a sbírky veřejně

-

Zemský Svaz katolického Orla
v Hradci Králové.

Všeodborové sdrnžení křesťanského
dělnictva v Hradci Králové.

Královéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých ohchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

Zprávy místní a z kraje.
Za + náměstkem Juliem Russem. V noci

z 20..na 27. vydechl náposledy ušlechtilý
a velice agilní královéhradecký patriat
Julius :Russ, podlehnuv mrtvici, která bo
těžce krušila několik dní. Požehnaná jeho
činnost byla mnohostranná, zomřel upro
střed prací a plánů nejrůznějších. Bylť
náměstkem starosty měgta'iiradep Králové,
místopředsedou ředitelství Královéhradecké
spořitelny, členem okres, zastupitelstva,
členem kuratoria obchodní akademie, místo
předsedou spolku majitelů domů, členem
ředitelství právovárního měšťanstva,členem
správní rady »Královéhradecké bankovní
j*dnotyc, členem výboru Východočeského
ústavu' pro péči o invalidy, pokladníkem

odbočky »Červeného kříže« « »Stříbrného
kříže« v Hradci Králové atd. Když jako
c. k. dvor. fotograf svůj závod uzovře
nakupila se mu prács čiší a kompliko
vanější, než jaké se věnoval v smlidších
ietech. Vynikající teut. veřejný pracovník
narodil se r. 1852 v N. Bydžově, ale již
v útlém věku dostal se d:: Hradce Králové.
Otec jeho byl maliřem: v našem městě
počal fotogrefovati a vyučovali kreslení
ua reálce. Mutistvý Jubu: studoval na
gymaasiu s velui čobrým prospěchorm a

-tea Sya brzy studie opustil, aby vypo
máhal otci v utěšeu“ zkvětajícíín závodu
(tografickém. Juiius zd*áčné jmění rodiu
ns bystrým rozhledem a neúravnov pílí
voačně roznnožil. — Náměstek Russ ná
tožel k nejstarším člesúm měslského za
s"apitelstva, povolán byv r. 1890 důvěrou
voličstva do správy obce v době, kdy bou
rané hradby vyžadovaly nové ldi, kteří by
měli porozumění pro úkoly nášeto města.
Z prvých těchlo průkopefku novéo Hrad
co zbyl v zastupiielství jediný Dr. Ulrich.
Náležel tedy náměstek Rues pokrokovému
vměru, ale hové! pravému pokroku, jenž
nažene se ku předu překotně bez ohledu
na pohotové pro třečky. Náměstek R -ss
náležel k prozíravým mužům a proto každý
obsení projekt uvažoval v zorném úhlu
poplatní afly obyvatelstva, v čemž často
neshodova: se se zbrklými stoupenci novot
za každou cenu. Přes 22 le! pracoval Russ
ve správě obce « vynikajícím způsobero a
71 tu celou dobu zachoval si ryzí karakter a
č sté ruce, takže při předčastém stonu
jcho mohli jsm= zvolati s báaníkem: »lu
teger vilae, soelerisggue puruse. (Muž či
stého a bezúůhonného života.) Právě že byl
náměstek Russ karakterem, neostýchai vc
řejně hlásili se k svému náboženskému
přesvědčoní, ačkoli s.+učasná doba považuje
nrávě uáboženskou zbabělost za hrdinství.
Náměstek Russ zastupoval obec při skvé
ných našich sjezdech katolických a. tim
chránil repulaci měsla jakožlo sidla znač
ného počtu inteiigentů. Nikdy nescházel
při jiných příležitostech, kdykoli běželo
" veřejný projev náboženského přesvád
čení. Před takovými karaktery dluíno
smeknouti klobou“ a poslaniti 82 z"od ja
jich silou ducha. U čerstvého ruvu ná
iněstka Russa si jasu“ uvědomujeme, že
-dešel ze středu nišeho inuž iejušlechli
lejsího srdce, nez: iné energ.e, obětavé
práca a siiného karakteri; druhý Pospíšil,
tohož světlá pamět dosti mezi námi žije.
Lze očekávati, že obecní zastupitolství po
jistf památku Rus'ovu viditelným označe
ním, protože 22:etá nezišlná práce pro obec
zaslouží včšku potomstva, Lid již dnes
nazývá costu kol Piletického potoka k pou
chovské silnici »cestou Russovou«. Zásluby
zvěčnělého byly oc-něny i na nejvyšších
místech. Náměstek jmenován rytířem řádu
Františka Josefa, propůjčen mn záslužný
kříž »Pro Ecelesia et Pontilicee n zásluéný
křiž IL tě, Červ. kříže s válečnou dekorací.
Bankovní jednota, v níž zesnulý náměstek
od počátku zasedal v jednatelském výboru,
uctila památku jeho založením dobročinné
nadace základem 3000 K. Doba naše potře
buje obětavých a karakterních mužů, proto
želíme z'ráty Russovy tím bolestněji a tou
žíme, aby načel se důstojný jeho nástupce.
Zesnulému budiž země lehkou a vděčná
paměť! — Pohřeb zvěčnělého konal se za
tichého, slunného dne 29. t. m. odpoledne
z kath. chrámu sv. Ducha na hřbitov Pou
ohbovský. Učast byla obrovská. Zástupci
všech úřadů, spolků a korporací dostavili
so v nevídaném množství; s nimi kráčol
za rakví předlouhý dav jiných ctitelů ze
anulého. Obřady oírkevní v kostele vykonal
J. E. ndp. biskup, jenž přijel přímo z Vídně
nočním vlakem do Chrasti a odtud nedbaje
značné únavy nastoupil dopoledne další
cestu povozem do Hradce Králové. Po vy
konaných obřadech ocenil ndp. biskup zá
sluby p. náměstka tklivým proslovem.
Další poehřbní průvod městem vedl Magre
Dr. Fr. Šule, jenž v pohřební promluvě
na hranicích obce karakterisoval dinnost
zesnulého v rodinném kruhu i ve veřejném
životě jako manžela, občana, vlastence i



se s odcházejicím dlouholetým svým spolu
pracovníkem starosta obce Dr. Utrich tkli
vým, poetickým proslovem, jenž nalezl
vřelé porozumění u hloučku přátel, kteří
doprovodili zesnulého p. náměstka až k mí
stu pohřebnímu.

Válečná vyznamenání. V pěchotě: J.
Vítek, poručik 11. p. p. z Dolan, bronzovou
medií. V dělostřelectvu obdrželJ.
Havránek z Pouchova bronzou medaili po
druhé, Fr. Douda z Dolního Přímu bron
zovou medaili, J. Novotný z Hradce Král.
železný záslužný kříž. Dále obdrželi: nud
poručík Ed. Kánský z Hořic meče k stří
brné a bronzové medaili, nadporučík Jou.
Voříšek z Hradce Král.. poručík K. Kořínek
z Hradce Král., poručík St. Chládek z Kuklen
a nadporučík J. Venol ze Svět meče ku
bronz vým medailím již dříve přiznaným.
Dále byli železným křížem vyznamenání:
Anl. Hemelík z Nového Hradce Král., Jos.
Hladík z Obědovic a Fr. Tikal ze Lboty
Malšové. Jos. Freiberg z Třesovio vyzna.
menán bronzovou medailí.

Diooósní Šednsta v Hradci
Králové koná v sobotu dne 6. t. m. o 5.
hod. odpolední výroční valnou hromadu
ve spolkových místoostech Adalbertina.

divadlo. (Repertoir od 26.
září do 2. října.) V popředí jest pohostinské
vystoupení dvojice vzáeného umění pěvec
kého miss Mary Cavanové a Ot Muřáka
v Bohemě (středa26.záříJav Carmen
(čtvrtek 27. zá). Je možno přestati na
konstatování tohoto fakta, ježto ploehost
slovního výrazu, ustrnujíc ua obvyklých
frasích, zkreslovala by jen dojem, klerý
každý účastník oduášel si ve svém srdoi
z těchto večerů. Miss Cavanová, dokonalá
pěvkyně (její anglická výslovnost italštiny
nemůže tu závažně překáželi) i virluoení
interpretka charakterů tak rozdílných,jako
měkké, souchotinářské Mimi a vášnivé a
vzdorné Carmen, utkví všem v nezapo
menutelné vzpomínce. V Bohemě i v Car
men čestně družili se k umělcům pp.
Svojsík (znamen'tý Escamilo) a Patočka,
pí. Kramperová (Micaela), sl. Sehnalová a
Zd. Stříbrná, jimž duetto v Carmen tento
krát dobře se povedlo. Slabší schopnosti
p. Stejskala (zvláště v Bohemě), slabé a
k tomu ještě neukázněné sbory a nemo
houcnost orchestru tím ostřeji kontrasto
valy.— SmetanovaProdaná má u sdru
žení příslovečnou smůlu. Buď ji zkazí pří
lišným »hraníme, nebo mají solisté indis
posici. V nedělním (90. září, večer) před
stavení byl tentokrát Kecal znamenitě
dieponován, hrál až k přetrhnutí, ale —
zapomněl part a to ne jednou, nýbrž třikrát
si začal klidně dříve a tak známou partii
jako »každý jen tu svou —« ani řádně ne
dozpíval. To je povážlivý zjev. Vinohradský
host p. Olde nemohl svým slabým a na
Smetanu nestačícím tenorem věc zachrá
niti. Ba ani bez nepřístojností se předsta
vení neobešlo. Indián u komediantů anga
Žovaný nemohl se ve známém pochodu
shodnouti se svým bubnováním v rytmu;
kapeiník se zbytečně rozčiloval a tak In
dián praštil bubnem, vyralil na kapelníka
oči a byla obave, že ho bude skalpovat. —
Takhle se hraje u nás Prodaná. — Myelím,
že by bylo záslužnější v nedostatku vlast
ních sil -- je nyní nejlépe viděti, čím byli
divadlu pp. Geitler a Olšovský — vypra
viti naši krásnou operu s řádnými umělci
aspoň jako Carmen, — anebo jí nedávati
vůbec. V reprise Psohlavců (pátek 28.
září odpol.) zpíval Kozinu vinohradský host
p. Vuršl. který je nesporně daleko lepší
než p. Olde. Jeho výkon i při částečné in
disposici byl takovým, že na jeho přístí
hostování upřímně se těšíme. Opereta vy
pravila nově Dvě mysky s hudbou Mes. |

segerovou (úterý 2. října). Jemný děj barokního zabarvení provedly výborně v ti
tulních úlohách sl. Sehnalová a Zd. Stří
brná; povedenou dvojici manželskou p.
Poláčka a sl. Renetové výstižně doploili
pp. Vilím, Horský a Bukovský. — Z re
pertoiru minulé saisony proveden T a
neček Její Výsosti (pátek 28. září
odpol.)a reprisa Růže ze Stambulu
(neděle 30. září odpol.. — Činohra zahájila

Činnost hrou Alex. Damasa. ml.
Dáma 8 kumeliemi (sobotu29. září).
Psychologicky siluá hra, pitvající takřka
před zraky diváků milující srdce Margue
ritty Gauthieroré, provedena byla debrými
silomi činohry velmi úspěšně před úplně
vyprodaným domem. Krásnou Marguerittu
vytvořila el. Klokotská s velkým pocho
pením své umělecké duše, jsouc střediskem
pozornosti a nadšených projevů pochvaly.
Rozhodně méně šťastným byl p. ředilel
Jeřábek v druhé hlavní roli Armanda Dn
vala; tuk hluboké a vzrušené charaktery
mu nijak nesvědčí a pathetické jeho vý
Jevy citů dráždily publikum k smíchu na
místech nejvážnějších. I starý Duval p.
Jánského proti oduševnělé hře si. Klo

přednesem působil slabě, Ostatní menší
role byly dobře obaazeny pí. Jánskou (Pru
dence), sl. Petzovou (Nichette), Taubrovou
(Olympie) a pp. Hubáčkem (Gaston), Po
láčkem (Saint Gaudene), Vilímem (de Var.
ville), Zachystalem (de Giray), Muškem
(doktor) a Horským (Gustav). Při budování
jinak velmi pěkné dekorační výpravy bude
nutno dháti větší stability, aby pádem stén
představení nebyl: ohrožováno. — V Len
gyellově Tanečnici (pondělí 1. říjoa)
vytvořila opětně al. Klokoteká svéráznou
postavu Loly, umělkyně-tanečnice, po níž
touží celý svět, alo ona vším tím znuděna
vrhá se v náruč Lazslovi, neznámému
mladému statkáři, jenž nenávidí divadlo a
všecky umělce-buhemy a chce svoji Lolu
míti pouze pro sebe. Tak prožívají spolu
krásné léto na venkově. Líbánky skoněf
ne saad opětnou touhou Lolinou po di
vadle, nýbrž brutálním výbuchem hněvu
Lazslova při návštěvě druhů a družek Lo
liných. Odejde, ač truží z duše po Lazslovi
a zůstává u divadla, poněvadž Lazelo o
pětně ji vybledav uráží sprostým tupením
všech jejích uměleckých enah a styků Lo
linu velikou lásku. Lengvel kreslí tu zcela
zvláštní charakter ženy-umělkyně, která
je ochotna pro svou lásku obětovati vše,
1 své umění, čemuž obyčejně bývá naopak.
Lazslo p. Hubáčkův nebyl nijak delikátní
milovník, nýhrž nafoukaný a brutální ven
kovan, který nevzbuzoval sympatif. Ostatní
figurky jen letmo se uplaťňující byly dobře
podány, tak praktická Maša pí. Jáneké,
obě přítelkyně Loliny sl. Petzová a Taub
rová, vyžilý Tomy p. Jánského i ředitel
p. Muška. Bojdan p. Jeřábkův byl přija
telný. Výprava dala si všemožně záležeti
(zahrada 2. jednání), aby kusu, jenž ve
vnitřní stavbě má mnoho slabin (exposice
psychologicky velmi mělká) dodala větší

přitažlivosti. — ©.
Divadelní slabiny. Ke kritice našeho p.

referenta poznamenáváme, že klesá umě
lecká potence a horlivost ve cvičení tam,

herecké postavení stále ukazuje prosaiokou
tvář. Ceny míst jsou válečné, tak že pan
ředitel rozhodně neprodělává, ale platy
herou a hudebníků jsou tak skrovné, že
včera šest členů souboru dalo výpověď.
V zájmu skutečné podpory umění měli by
tu promluviti také ti, kteří klidí chválu
jako horliví protektoři východočeského
divadla.

Příšerné drama. Vdova Pešková, bytem
v Pohřebačce, měla dvě děvčátka (Gleté a
Sleté) a chlapečka čtyřletého. Muž jí padl
ve válce, ale hmotné poměry měla velmi
dobré. Nalezla si společníka nejdřív svo
bodného a pak ženatého, který ji připravil
o hodně peněz. Minulý týden dětem roz
poltila h'avy a rozpárala vnitřnosti. sama
se pak u Opatovic vrhla pod vlak. Děti
doprovodilo na hřbitov mnoho lidí, ale
nad mrtvým tělem Peškové ozývala ve
obecné ostrá kritika.

Bělá u Přeloude. Na den sv. Václava
uspořádána byla ve zdejší osadě krásná
olrkevní slavnost posvěcením nového ko
stelního kříže, které vykonal pozvaný host
vsdp. kanovník dr. Fr. Reyl, za přísluhy
dp. prof. Adama a dp. místního faráře
Kratochvíla. Nový kříž je nádherné dílo,
provedené Křesťanskou akademií v Praze
nákladem tří zbožných duší z osady,které
nepřejí si uveřejnění svých jmen. Horlivý

dp. farář Kratochvíl připravil avýin 08aů
níkům povznášející k-tolickou manifeslaci.
které se aúčastuiia kkolní mládeš s pp. u.
čiteli, dále mládenci, družičky, pěvecký
vyškolený sbor za řízeul p. fíd. učitele a
velibé muožství věřících 7 celé osady. Vec.
světitei kanovník dr. Reyl proslovil s ka
zalelny případnov řeč o původu a výzra
mu úcty k sv. kříži. načež po vykonaném
avěcení celebrovul «pívancu MŠI 65V.28 a
sistence přítomných pp. duchovních. Obé.
tavost zhbožných dárcu nalez.a ve furní c
sadě plný vděx. protože novým křížem o
zdobeu byl farní chrárn Páně, jenž dosud
postrádal důstojnéhu sv. kříže.

imistr a solnický
K r Eraálaoaámdosátníkom

Právě dnes slaví své sedmdesátiny vele
zasloužilý purkmistr města Kiadva a okresu
p. Dr. Hruška. Narodil se 5. říjua 1N47
jako syn výtečného paedagoga. řídicitiu
učitele J. Hrušky v Solnici, intimního to
přítele spisovatele Ehrenbergra, který měl
nemalý vliv na výchovu nadnného Jaro
slava. Náš jubilár gymnasijní studia konal
s výborným prospěchem v Hradci Král. a
v Praze prohlášen za doktora r. 1872..
R. 1873 stal se báňským lékařem v Kladně.
kdež si ziednal ušlechtilou a obřtavou po
vahou jakož i odbornými vědomostmi
obecnou přízeň. Mnoho práce věnoval Epoi
kovému životu; zvláště byl chválen jako
divadeluí režizér. Politickým amýšlením
byl a dosud jest konservativcem. R.1889
jednohlasně zvolen za starostu městu a r.
1899 za starostu okresu. Tu si zjedoal zá
sluhy obrovské. Za jebo staroatenské éry
postaveny: děkanský kostel, reálka, prům.
škole, paedagogium, obecné a měšť, školy,
divadlo, nemocnice, okresní dům, radnice,
sokolovna, spořitelna, okres, stravovna atd.
Pro město opatřil zdravou pitnou vodu,
elektr:oké světlo, kanalisaci; zřídil skvostné
sady, ulice dal důkladně vydlážditi utd.
Za své zásluhy byl několikrát vyznamenán
vysokými císařskými řády. Dr. Hruška
mnoho po světě cestoval, ovládá několik
světových řečí. Byl vždy a jest dosud roz (
hodným katolíkem, dávaje svému pře
svědčení výraz nebojácně všude ve veřej
nosti. Rád po uamáhavých prácech hledá
oddechu v zájezdech do Solnice, kdež bývá
vítaným hostem na faře. Vděčnost k Ehren
bergrovi projevil skvěle r. 1915, kdy se
konala slavnost odhalení pamětní desky
neznapomenutelného spisovatele. Ehrenber
grův kříž (u kostels)dal Dr. Hruška přivézti
7 Vyšehradu do Solnice na svůj náklad,
byl duší celé elavnosti a téměř celou ji
finsncoval. Dr. Hruška jest sám čilým epi
sovatelem, píše pod jménem +Udene. —
K přečetným gratulantům připojujeme se
i my a projevuvjeme vřele procítěné přání,
aby nebes Pán dlouho ještě zachoval při
plné síle velice zaslcužilého pracovníka,
ušlechtilého vlnstence a opravdového ka
tolíka MUDra Hrušku!

Želiv. V den sv. Václava, jenž byl po
kračovatelem díla sv. Cyrilla a Methoděje
u nás v Čechách, posvětil J. M. nejd. pan
opat želivský Salesius Roubíček za přítom
nosti kapituly a velikého množství lidu
nové sochy těchto našich svatých věro
zvěstů. dílo to mistra Vincence Vormíka.
V krásné předcházející řeči vylíčil 4. M.
život a působení svatých bratří soluňských.
zdůraznil zvláště význam jejich pro národ
český a vybídl přítomné k vděčnosti vůči
těmto svatým slovanským apoštolům. Ná
sledoval obřad posvěcení, po němž kapr
tula a shrormážděný lid zapěly šest elek
písně »Bože, cos ráčil«. Právě před rokem
posvětil J. M. jinou práci od téhož mistra,
zhotovenou pro klášter želivský, totiž Ro
dičku Boží s děťátkem a dvěma anděly,
z nichž jedeu drží v ruce kříž, druhý
monetranci. Novými sochami Vosmíko
vými doplněn nyví symbolický význam
celého sousoší, předetavujícího naši kato:
lickou víru a apoštoly, kteří nám ji při
nesli. Zvláštním jest a smutným dojmem
působí, že v tak velikém klášteře, kde od
staletí hlas zvonů doprovázel zbožné mod
litby bílých bratří, není ani jediného zvonů,
takže tam panuje neustále hluboké ticho



la veškeré zástavy,
leré až do konce měsíce srpna

1917 propadly, odbýváse

dražba
obec, zastavárně královéhradecké
*nístnostech zastavárny)Vsobotu dne
©. října 1917. (Začátek o 9. hod. ranní.)

ástavy do dražby propadlé možno ještě
ředdražbouVe čtvrtek dne 18. října
917 do půl 1. hod. odpolední POUZE
| pokladny zastavárenské zúroko
at nebo vyplatiti. Neprodají-li se veškeré
áslavy, odbývati se bude druhá draž=
ja v sobotu dne 27. října 1917.

taždý, kdo se chce vyvarovat placení Ora
obních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
nimo úrok, neobť zůrokuje lístky zástavní
o 6. října 1917 V pátek před draž
zoua v den draždy se neúřaduje.

Správní odbor zastaváremský.

elektrické světlo.

uad hrobem.

Václav Sdneider,
továrník ve Vrajtu,
jménem příbuzenstva.

Ignáce Y. Neškudla syn
protokolovaná firma)

nad Orlici (r Čechách) |

doporučuje P. T. veleď. duchovenstvu |
svůj osvědčený a často vyznamenaný A

výrobní závod |

všech kostelních paramentů,|
spolk. praporů a kovovéhocášiní

Cenniky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

omíhal

dodává nejlevněji

JOSE VENŮ,
odborný závod

Jabloné nad Orlicí,

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na u
kázku so franko sašlou.

V Prare prodej u firmyMarie Fejfarová,

u———ee

" s

|

i
'

arlova ul. I., č. 12.
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Veledůstojnému duohovenstvu

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby u
náčiní a to. monslrance,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky,„posákály: svlony,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům clrkevním vyho
vující. Staré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a satříhří neho
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko bea

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvocené.

Práce ruční.

Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej
vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha 1.-979,nl. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přisežný znalec c. k. zemského trostníhosoudu.

BOOOOOOOOCOOOOOOOO
Doporučuje se

zahrad váboaatů
18 nl DOLVÍZA

(u Benešů).

z Klášterského hrab.
Pivo Waldstein.pivovaru
Dobrá vína. Domácí kuchyně.

|
|

|
08
|;

Díkůvzdání.

std.,

a samosprávným úřadům,
osadníkům, pp. učitelům,



Hořce oplakáváme ztrátu našeho milého druha, pana

JULIA KNSSÁ,
rytíře řádu Františka Josefa, majitele čestného odznaku Červeného kříže s válečnou dekorací a papež
ského záslužného kříže „Pro Ecclesia et Pontifice“, náměstka starosty král. věnněho města Hradce
Králové, místopředsedy ředitelství Spořitelny,- člena okresního zastupitelstva, člena kuratoria Obchodní
akademie, místopředsedy spolku majitelů domů, člena ředitelství Právovarního měšťanstva, člena správní
rady Bankovní jednoty, pokladníka odbočky Červeného ktíže a Stříbrného kříže, člena výboru Východo

českého ústavu pro péči o invalidy v Hradci Králové, c. k. dvorního fotografa atd. atd.

Zesnul v Pánu ve středu dne 26. září 1917.

Pohřben byl v sobotu dne 29. září t. r. o 3. hodině odpolední z kathedrály sv. Ducha
na hřbitov Pouchovský.

Od r. 1895 byl členem městského zastupitelstva a od r. 1897 členem městské rady,
zasvětil všechnu sílu ducha svého s láskou a neúmornosti spolupráci na blahu a rozkvětu
města. —

Budiž nehynoucí čest jeho památce!

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 29. září 1917.

Městská radá v Hradci Králové.

Při nenahraditelné ztrátě, která nás stihla nenadálým úmrtím našeho vroucně milovaného
chotě, otce a tchána, pana

JULIA RUSSA,
rylíře řádu Františka Josefa, majitele čestného odznaku Červeného kříže s válečnou dekoraci a papežského záslužného kříže
»Pro Ecolesia et Pontifice«, neměstka starosty král. věn. města Hradco Králové, místo tedsedy řiditelství spořitelny, člena

4 okresního zastupitelstva, člena řiditelství Právovarního měšťanstva, člena správní rady Bankovníjednoty, pokladníka odbočky
ji Červeného kříže a Stříbrného kříže, člena výboru Východočeského ústavu pro péči o invalidy v Hradci Králové, c. a k. dvorního fotografa atd. atd.

Ji dostelo se nám se všech stran tolik upřímne soustrasti, že nelze nám každému zvlášť své vřelé díky
i vysloviti, pročež tímto děkujeme wšem z hloubi duše své, kteří jakýmkoli způsobem v době kruté

zármutek náš zmírniti se uuažili.
Děkujeme zejména nejsrdečněji Jeho Excel. Nejdůstojnějšímu pánu Dru. J. Doubravovi, biskupu

královéhradeckému, za vykonání pohřebních obředů v kostele a milá «toovská slova útěchy k nám pro
nesená, vsdp. Msgru. kanovníku Dru. Fr. Šulcovi za průvod, vykonání pohřebních obřadů a dojemnou řeč,
důstojnému duchovenstvu zde a na Pouchově, slavné městské radě a obecnímu zastupitelstvu se staro
stou p. Drem. Fr. Ulriehem v čele a jeho dojemnou řeč nad hrobem, vysoce ctěnému panu J. Smutnému,
c. k. místodržitelskému radovi, veškerému P, T. zeměpauskému a samosprávnému úřednictvu, ©. a k.
důstojnictvu, zástupcům všech korporací veřejných i dobrcčinných, slavnému ředitelství a úřednictvu spo
řitelny, Právorarního měšťanstva, slavné správní radě Bankovní jednoty, slavnému aboru profesorskému
obchodní akademie a lycea 8 žactvem, všem P. T. pp. hodnostářům. dárcům krásných věnců, kytic, firmě
V. F. Červený a synové a jejímu dělnictvu s trubačským sborem v čele, jakož i všem těm, kteří zesnulého
v tak přehojném počiu na poslední cestě doprovodili. . ;

Vřelé díky patří též váženému panu MUDru. Batkovi, med. radovi, za obětavé léčení.
Všem ještě jednou srdečný dik a zaplať Báhí

Jménem truchlící rodiny:

RůženaRussová,c .

Pohřebnímu ústavu H. Richtra vyslovujeme svoje uznání za pečlivé vypravení pohřbu.
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I Roč. XXIILIneerty|počítají 00 levně.
f „Obnova“ vychází v pátek vpoledne. |

V Hradci Král, 12. ijua 1917.

rozhodovalo pálením, topeníma cepytam, | vpáliti do čela značku zrádcovství na
2, ; kde zcela klidní katolíci váhali posilovati | vlastním názoru světovém. Ale i tak zv.

»Národní listy« dne ro. t. m. píšív ú- | politiky husitskou. Ale přesvšecky přímo | konservativci zalézali jako syslové, aby
vodníku: »Považujeme politické hnutí ka- : křičící dokumenty 6 opaku — heslo tri- | chránili vlastní drahé hlavy před střelami.
tolické za uměle vyvolané,za neorganicky| umfovalo mezi fanatickými davy vždycky, ; A pak z takové obrany uekynul žádný

vzrostlé v českém životě političkém. kdykoli se jednalo o zranění církve. Při| materielní prospěch.v Čecliách není místa pro zvláštní poli- | tom však nejevilg se hejmenší známka, | Zatím se boj nejenom zesiloval:ale
tické hnutí katolické.r P žeby potnýště ErOVokaděřůŘ kudké také pestře rozčlenil,Nechť si čteny

Jest tu potřebí tozptýliti mlhy nechá-| zreformování náboženských poměrů uebo| všimne našichdnešních řádků o příčinách
pavósti. Jsme si dobře vědomi, jak váž | na realisaci církve jiné. Pohoďlný a pro | zániku idylky,jakou prožíval K. Vinařický.
ným krokem jest hájenízájmů elrkevních| jednotlivce velice výnosný boj směřoval; Dodáváme,že sokolské jednoty vyháněly
velikou organisací na půdě politické. Ale | k věroučné anarchií a k náboženskému| ze svého středu i ty kněze, kteří v nich
k utvoření politické strany konfesní při-| nihilismu, ještě setrvati chtěli; řečeno, že žádný člen
spívali bezohledným bojem sami zódpo- Tu bylo právě povinností upřímných| spolku katolického nesmí býti v Sokolu
vědní mluvčí národa českého, kteří z po- | vlástenců — netoliko kněží — aby hájili | trpěu, že člen Sokola ani privátně se ne
litických tribun činili místa protikato- | zmužile ten názor světový, k němuž se| smí účastniti náboženskéhoprůvodu eucha
lických štvanic, kteří mrskali nynější| hlásila valná většina českého lidu. Kdo| ristického. Docela byly ze Sokola vylou
kněžstvo za to, co se stalo v Čechách poctivě s národém smýšlel, nemohl jej | čeny i dívky, které se súčastnily pouti.

Ústřední orgán českého učitelstva zakapřed“pěti stoletími a kteří nedali ani ka- | ponechati v bahnisku náboženské skepse
tolické věroucé pokoje. V době,kdy řádily| a v rukou nejsmělejších překrucovatelů| zoval rodičům vštěpovati dětem v útlém
husitské »Šípy« a "kdy evangeličtí du- | českých dějin a katolických dogmat. A| mládí náboženské přesvědčení a zhurta
chóvní 'nejčileji podporovali při volbách| jestliže bylo napadáno netoliko kněžstvo,| protestoval proti těm protokolům, které
mladočeský liberalismus, v Čecháchpoli- | ale i náboženské vyznání s tribun poli- | oznamovaly dobrou shodu kněžstva s uči
tické strany katolické nebylo. Rozpoutal | tických, jestliže se hrdě hlásalo, jak po-| telstvem. Na pranýř postaveni učitelé ti,
se divoký a pro národ zhoubný boj proti | litičtí zástupci zakroutí oklerikalismu« | kteří se odvážilipodržeti varhanictví. Kří
katolickému kněžstvu vůbec, ať:toto hle- | krkem, přirozeně byli nuceni katolíci hle- | čelo se proti vodění katolických dětí do
dalo ochranu ve straně staročeskéči vůbec| dati pro sebeobrannou politickou tribu-| kostela, vvrojila se štvanice protí misio
politiku míjslo, Ol kgěžstyg se vyžado-! nu také. Která jiná náboženská společ-| nářům; zahájen přímo.inkvisičníboj proti
valy násobné povinnosti k národním in- | nost by zůstala chladná 4klidná při to-| ženskému gymnasiu katolickému, ozývaly
stitucím, větěloběti než dříve, ale bylo | lika kombinovaných útočích a při lavi-| se hrozby proti profesorům i rodičům
mn zákazováno na veřejných tribunách | novém šíření lží proti faktické historii | dívek.
mluviti v duchu konservativním. Katolíci| vlastní církve? Evangeličtí duchovní a Tu bylo přece zcela zřejmo
doufali,že naleznouproti nejfanatičtějším| rabíni ovšem zvláštní politickou stranu| kdo má největší zásluhu ovytvo,
útokům, otřásajícímsamými kořenyvíry,| nezaložili,protože se těšili přímo skvělé| ření a posílení katolického hnu
aspoň obstojnoupříchranu v tisku staro-| toleranci a protože by počet příslušníků| tí a o vplutí našeho tábora do
českém,pokudještěstaročešivéveřejném| církve evangelickéanebo židovskéna-| vod politických. Byli to fanatičtí
životě něco platili. Ale tam se jevila vo- | prosto nestačil k založení samostatné stra- | provokatéři a pak ti vlivní muži, kteří i
tázce konfesijních poměrů nápadná za- | ny politické, která by mohla čekati bez| na nejpánovitější rejdy a jízlivosti place
mlklost, hovořilo se výhradně o politice. | podpory jiných jakýkoli praktický úspěch.| ných agentů mlčeli.
Rozkaz vůdčích politiků liberálních a pak | Dělala se z nouze ctnost. A za ochotnou Právě velké davy českého lidu, pokud
pokrokových katolictvu znělprostě: »Slou-| přísluhu v boji proti katolicismu si po-| nebyly otráveny frázemi a negaci, vzhlí
žitdo úmoru, poslouchat každodenuě výtky| jišťovali předáci jiných konfesí imunitu, | žely s rostoucí uetrpělivostí k svým du
a narážky ze středověké historie a vytr- | i když v té válečné alianci byly přímo| chovním vůdcům, kdy už konečně dají
vale mlčet!l« Katolíci měli přihlížeti tiše | křiklavé ideové rozdíly. © důkladnou odpověď lidem, kteří zvláště v
k nenáhlé likvidaci všeho katolického. Tak to vyhlíželo před založením poli-| místech nábožensky smíšených přímo ty
Kdo se ozval na obranu proti nejdrzejším| tické strany naší. Bylo zcela v moci ji- | ranisovali i prosté katolické laiky. Ano

útokům a proti notorickému falšování| nýchphran, „naše politické organisování v| — prostí laikové sami volali po organidějin, hned byl prohlášen za výbojného| zárodku překaziti Měli jednoduše vystou-| saci. Horšili se na kněze, kteří'jim nepo
klerikál piti nebojácně vážní laikové proti sou-| skytovali v boji o lidská práva katolic

Ke všemu k chytrému podvádění ce-| stavnému potírání všeho katolického, měli| tva dostatečnépodpory. Tedy hnutí naše
lého národa stále opakována lež, že ná-| vysvětliti zřetelně, že boj proti katolické | nebylo »umělé a neorganické«, jak míní
boženství jest věcí pouze soukromou, Tato | konfesi a kněžstvu, maskovaný směle,| »Nár. Listy«. Bylo-li »uměle vyvoláno«,
nepravda příčí se netoliko povaze každé| ale přitom velice neobratně ideou proti- | pak je vyvolali ti, kteří zapomněli, že
náboženské společnosti, ale vší zkušenosti, | klerikální, znamená veliké poškozování| zvláště nespravedlivý tlak burcuje proti
ba samé logice. Právě ctitelé Husovi a| společné národní věci a že tedy repre-| tlak.
husitů měli si uvědomiti, jak náboženská| sentanti katolicismu ani nesmějí mlčeti Katolického hnutí politického dále

jsmu V Čechách byla | na soustavné hrubé útoky a jízlhvé vý- | bylo potřebí jako záchranného korábu ná
propaganda viklek „„Vechách i PO nárPA | a ; j jn 21z0e.spojena.s, politikou 4 jak se docelá ©směchy, nemá-li jim historie budoucnosti“ sodního, protože nejúpornější naši ' čeští
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KRÁLOVÉHRADECKÁ BANKOVNÍ JEDNOTA
V HRADCI KRÁLOVÉ ADALBERTINUM
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nepřátelé pracovali za podpory metoliko
morální, ale i silné hmotné podpory živlů
mečeských, které aui zdaleka nerozuměly
náladě a tužbám skutečné české duše.

Naše hnutí jest také velikým protes
tem proti heuževnatému a vášnivému
třídnímu boji, jímž společné národní in
teresy trpěly nesmírně. Strany politické
stávaly se stranami třídními a jediná na
še strana z větších politických útvarů 0
hlašovala takový program, který mohly

jjati všecky stavy, všecky vrstvy. A ta
ová snaha že byla něčím neorganickým,

umělkovaným?
Naši stranu vyvolalo k životu také

neumdlévající podvodné tvrzení, že kato
licismus žije jen z milosti vládní a že by
rychle v Čechách zhynul, kdyby nebyl
chráněn bodáky. Považovali jsme tedy za

povinnost ukázati zhgplernkh že širé vrstvynároda posud si váží odkazu svých kato
lických předků a že existence kněžstva
katolického není podmíněna vládní al
mužuou. Když se objevilo 86.000 volebních
lístků katolických, umlkly fráze, že »kle
rikálů« jest jen deset tisíc a pod.
- Když se stále hlasitěji ozývaly nářky

katolických dělníků na despotické rozkazy
soc. demokratů, když naši dělníci byli vy
háněni pro své přesvědčení z práce, libe
rálové a poktrokáři byli klidní. Ani slovem
se nezastali katolických nejchudších vy
děděnců, zapomínali na epištoly o tole
ranci. Když však katolíčtí dělníci hledali
ochranu svého lidství ve zvláštní organi
saci, hned byl národní oheň na střeše. Co
bylo přirozenější: nechat se ujařmiti či
založiti katolickou organisaci dělnickou,
která pak se čile uplatnila ve volbách?

I nynější poměry ukazují zřejmě, že
český katolík marně se bude ohlížeti po
ochraně národní, nebude-li se na veřejném
podiu i politickém hájíti sám.
ně
=———————

Politický přehled.
Krajský sjezá v Kolíně. Strana mlado

česká uspořádala 7. t m. v Kolíně sjezd,
na němž promluvil také posl. dr. Franta.
Týž pravil, že nikdy snad zřejměji neje

vila se pozoba národa českého, jako nyní,kdy řídí jej cizí, nám nepřátelští lidé.
Viní z toho vládu, viní místodržitele, že
na místě muže, jenž se tak zasloužil o
zemi naši, byl nám v čelo dán Němec,
který si počíná přímo nepřátelsky vůči
nám. — Dr. Baxa ostře vystupoval proti
vyvážení potravin z Čech za účelem na
šeho vylhladovění. Nutným proto boj proti
ohromnému lichvaření a drancování všeho,
co je české, — boj proti všem, kteří sedí
ve vídeňských centrálách.

Vyjednávání ve WidmlVláda hledá vět
šinu pro prozatímní rozpočet dále. Prý je
jisto, že Kolo polské, čítající s polskými
(O

FEUILLETON.

zdoby Sušilovy.
V předválečné éře neustále se přetřá

saly otázky, jaké národní ideály měli
Hus, Komenský, Kolár, Palacký a jiní
duchové spříznění. Masarykovci v deba
tách o smyslu dějin českých a cílech vy
nikajících zástupců českého národa úz
kostlivě se vyhýbali poukazu na takové
ho vůdce, který byl rozhodným katolí
kem. Husem se začínalo a Havlíčkem se
vždycky končilo, jakoby smysl našich dě
jin byl cele zahrnut v tužbách a úsilí ji
nověrcův anebo liberálův. Byla to hra
tendenční, sváděla český dorost k jedno
strannému nazírání a k stanovisku zcela
mylnému. Náš národ přece měl právo a
povinnost vyslechnouti, jak pohlíželi na
vývoj mluvčí milionů katolických sedlá
ků a měšťanů. Národ měl býti poučen,
jak zachovali našemu lidu řeč rodnou a
jak jej probudili obětaví a osvícení inte
ligenti katoličtí, bez nichž by bývala prá
ce marnou.

Mluví-li se o jiných, jak vdkolepéplány měli a co všecko chtěli, má se tím
D-=

soc. demokraty 77 poslanců,bude získáno,
neboť vláda vyhoví prý požadavkům bol
ského poselstva; zejména slíbeno jim jme
nování civilního místodržitele v
opětné ustavení samosprávy v četných
místech a městech haličských. Získání Po
láků nestačí, proto se vyjednává i s Ukra
jinci a Jihoslovany. Dle německého tisku
vláda dra. Seidlera usiluje osamotiti »Čes
ký svaze a sešikovati proti němu všecky
čelnější strany v parlamentě. — Právnicko
politická komise panské sněmovny se sešla,
aby kouečně rozhodla o třech právních
předlohách: I. o novém zákoně o porot
cích, 2. o zrušení nálezů soudy náhlými
a válečnými vynesených a za 3.0 zřízení
vojenských soudů v územích, kde nemohou
býti soudy civilní. Tyto tři zákony byly
dvakráte ve sněmovně poslanecké, a nyní
podruhé v pauské. Profesoři dr. Lammasch
a Grůnhut přimlouvali se za přijetí před
loh, jak vyšly z porad posl. sněmovny,
ale marně. Nebylo docíleno dohody. —
"Také otázka dodatečných voleb, kterých
do posl. sněmovny musí býti provedeno

41,Čí předmětem porad mezi stranami.sněmu mají znač
nou většinu lidé žádající spěšné skončení
války, míru, zajišťujícího budoucnost Ně.
mecka, avšak bez násilných annexí no
vého území. Avšak proti nim byla na kvap
zřízena nová strana, strana vlastenecká.
Pouěvadž pak vyšší vojenské kruhy ue
přály šíření se mocné touhy po míru i ve
vojsku, pracovaly v řadách mužstva ve
smyslu nové strany vlasti a podobně po
čínali si v občanských úřadech předsta
vení vůči svým podřízeným. Tím cítila
se ohroženou většina říšského sněmu se
zřetelem na svůj mírový program a Vy
vodila z toho důsledky v parlamentě 6.
října dotazem neodvislých soc. demokratů
o vládní a velitelské podpoře strany vlasti
v řadách vojska a úřednictva. Tak nastal
ostrý výpad proti nynějšímu kancléřovi,
jeho náměstkovi i proti ministru vojeuství.
Neušetřeno ani maršálka Hindenburga,
modly Německa, jenž takřka nařizoval,
aby se nyní v Německu vůbec nemluvilo
o míru. — Kandléf v hlavním výboru
prohlásil sice, že se neagituje pro novou
stranu ani v úřadech, ani ve vojsku; ale
odpověď jeho neuspokojila. Také státní
tajemník dr. Helfferich a ministr vojenství
snažili se zahladiti účinek uešťastné pro
vládu sobotní schůze sněmovní. Due g.
října byly v říšském sněmu nové bouře.
Na výtku posl. Dittmanna přiznala se
vláda, že v loďstvu německém stal se
pokus o revoluci, aby byl pak vynucen
mír. Vláda obviňovala socialisty z úča
stenství, ti zas zatápěli vládě.

Ruská rovoluce. Demokratická konfe
rence zasedá dále, nanovo sešel se V Pe
trohradě prozatímuí parlament, chystá se
sjezd všech dělnických a vojeuských rad,
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ně psáti o práci těch, kteří skutečně
mnoho pro českou kulturu a národní
právo vykonali. O Sušilovi na př. dlou
hou dobu ve společnostech liberálních a
pokrokových pauovalo úzkostlivé mlčení.
Nyní však vydal zajímavou a obsáhlou
sbírku korespondence Sušilovy dr. Pavel
Vychodil.

Jak zajímavýapestý pohled poskytuje sbírka do česk ho (a zvláště morav
ského) života v letech 1828—1867| Sušil
narodil se r. 1804, vysvěcen r. 1827. Od
r. 1837 byl profesorem theologického ú
stavu v Brně a zemřel r. 1868. Věru po
učno jest sledovati úsilí kněžského nad
Šence, jak se zračí markantně v uveřej
něných dopisech! Již r. 1828 prosí F. L.
Čelakovský mladého duchovního, aby směl
otisknouti z rukopisu jeho sbírky národ.
písní moravských některé ve sbírce vlast
ní. — Profesor řeči a literatury české Al.
V. Šembera r. 1853 psal: »Jsme tomu zde
velmi povděčni,že Vašnostina sbírka písní
národních nyní úplně i úpravné vydána
bude.c R. 1855 žádal Sušila, aby prohlédl
jeho český překlad konkordátu. Připsal:
»Moje Zdenka (dcera Šemberova), ježto
Vám ruku líbá, pilně chodí k Voršilkám
do učníe, Vratislav pak do II. třídy na

v Moskvě konala se koufereuce politiků
o které se oplralo hnutí Kornilovo, a se
všemi těmi, 1 8 jinými občanskými sku

inami se pilně vyjednává o sestavení
oaličního kabinetu. — Dělnicko-vojenská

rada žádá, aby ministr vojenství ihned
ve vojsku zavedl opět politickou propa
gandu a zaručil nedotknutelnost všeců
stran na frontě. — Železniční zřízenci po
celé Rusi stávkují, žádajíce splnění svých
požadavků.

Moxi a Amerikos ujednána
ve Washingtoně smlouva, týkajídě se otá
zek politických, námořních ar Hospodář
ských. Smlouvou touto Japonsko svůj
vliv ve východní Asii znamenitě rozšířilo.

Na Soči na četných místech vzplanul
zase dělostřelecký boj, nejmohutněji na

lanině baňšicko -svatodušské; pěchota
yla činnou jen v úseku Svatogabrielském.

Ma západě rozpoutal se znovu dělo
střelecký boj východně od Yper, Frau
couzové se také hýbou na aisnské frontě
a u Verdunu.

© míra Nově nařízenou blokádovou
politikou pro severoevropské neutrály
urychlí prý se hodina míru. — Ve Vídni
došlo 7. t m. k velikému mírovému pro
jevu německé křest. soc. strany. Princ
Lichtenstein zahájil schůzi řečí, v níž
také pravil: Chceme mír dorozuměním,
vzájemné odzbrojení a stálý smírčí soud.—
Na říšském sněmu německém posl. středu
Trimborn prohlásil, že mír, po kterém
většina sněmu říšského touží, jest mírem
smíření a dorozumění národů, jak ho po
psal hr. Czernin. — Na říšském sněmu
německém prohlásil 8. t. m. státní tajem
ník šl Kůhlmann, že v otázce Elsaska
Lotrinska Německo nemůže učiniti ústup
ků, že v tomto stavu obrovského boje
nejsou otevřená prohlášení nic platna, že
jsme se nepřiblížil k míru a proto prý
nezbývá nic jiného, než vytrvati.—

Rozmanitosti.
Smetanova »Prodaná nevěsta« byle

rovedena také ve Varšavě, pečlivěji než
rátce před tím v Krakově. — Hornotova

báseň »Prapory vlajte«, poctěná prvou
cenou, byla zhudebněna od Oskara Ne
dbala, který v soutěži komponistů obdržel
rovněž první cenu. — Jaroslav Kocián
v tomto měsíci sehraje v pražském Obec
ním domě svůj 2000. koncert. — Ve Vídni
sestoupil se spolek na zřízení konviktu
pro bulharské studující. Město Vídeň u
volilo se dávati mu po 5 let po 20.000 K.
Vzpomenuto při tom také na kulturní
potřeby vídeňských Čechů? — Minulý
týden v okolí Krakova nastalo nové jaro.
Na kaštanech se objevuje nové listí a
docela i květ. Leckde rozkvetly třešně.
Zatím však v Čechách napadl leckde sníh.

(O
gymn. akad.« R. 1856 dotazuje se Sušila
na rozhraní českých nářečí na Moravě.
"Téhož roku prosí o prohlédnutí svých
Dějin řeči a literatury České v části bo
hovědné. V dalších dopisech dovolává se
vědeckého úsudku a rady v literárních
záležitostech jiných.

Kněza literát Fr. Pojmon psal roku
1844 z Německého: »Maje za to, že
příjemné Vám bude zvědět, že mnou roz
seté semínka v mém rodném místě, v Pol
ně (Polné), se ujaly a rostou, že se láska
ku své řeči mateřské mezi obyvateli i
skutky ohlašuje, vložil jsem do lístku to
hoto i pozvánku na druhou besedu« —
Fr. Doucha r. 1851: »Posílám Vám ruko
pis Vaší sbírky morav. národních Ísní a

obyčejů, pro který jsem sám u Tyla byl.Líto mně, že tu sbírku nemohu na delší
čas u sebe žeti... Nebylo-liž by
možná, učiniti z toho výpisky významů
k doplňkům Juugm, Slovníku? Jest to
důležité.«

Hermenegild Jireček r. 1851 žádal o
návrh zpravodaje »Vesny:: »Vímf, že ne
jen před zákonem odpověden jsem, ale
mnohem více před obecenstvem a litera

Přál bych sobě muže nejen veturou...
zběhlého, ale především řádněvěcech



— Bývalý sekční šéf a ministr financí,
tajný rada Marek vstoupil do služeb De
positní banky. Dostal nabídku 180.000 K;
ročního platu a v případěpensionování
ať toto nastane kdykoli, 40000 K ročn
pense. Patrno, že velkobankv mají obrov
ské přebytky, jichž používají k něčemu
jinému než k Částečuému vyrovnání soci
álních protiv. Co velkobanky platí red-k
cím různých listů za ochotnou podporu
nenápadnou, veřejnost se ovšem nedczví. /
— Ironie osudu! V gubernii tulské vznikly
selské nepokoje Sedláci zpustošili řadu
panských sídel a statků, mezi nimiž i sta
tek rodiny hraběte Lva Tolstého, Jasnou
Poljaun. -- Reform. theologická akademie
v Pešti připustila jako posluchačky 1ženy.
Otázka, zdali se jim dovolí prakticky se
uplatniti v povolání duchovním, rozluští
se na příštím kouventu. — Maxim Gorkij
zanechal politiky. Své vystoupení z re
dakce »Novaja Žizň« odůvodňuje tím, že
za krátké politi ké činnosti zažil mnoho
těžkých zkušeností a zklamání. Chtělli
však vážně přemýšleti o demagogii, které
sám před válkou nadržoval, mohl poznati
obrysy budoucnosti dávno dříve. — »Zeite
oznámila, že v Mariboru shnilo v nádraž
ním skladišti přes 9000 kg bramborů. Týž
list sdělil, že při dopravě bramborů do
Vídně shnilo v poslední době přes 1r00
vagonů. — Bylo oznamováno, že uherský
ministr Ugron na intervenci tureckého
konsůla uspořádal v zemském kasinu ve
selý večer na počest dvou tureckých prin
cezen. Zjistilo se však, že za tureckými
závoji se skrývaly dvě varietní tanečnice,
které vůbec z Turecka nepocházejí. —
Uherský novinář Emerich Povot oznámil
na policii, že jeho choť, která jest hereč
kou, záhadným způsobem zmizela Vyslo
vil dle zdůvodněných okolností podezření,
že ji dal unésti jeden profesor umělecko
průmyslové školy, který se jí v poslední
době dvořil. — 'áclav Prášek bratr pen
sionovaného ministra, zakoupil spolu s to
várníkem Slezákem velkostatek Roztoky
u Prahy. — Sjezd holandských katolíků,
konaný 23 září v Nymwegenu, vydařil
se velice skvěle, Sekční schůze konaly se
pro kněze, pro dělníky a pro ženy. — Dle
pastýřského listu biskupa v Tivoli msgra
Scarana bylo v Italii povoláno ke službě
vojenské na 30.000 kněží. Většinou slouží
v linii a menší část jest u sanity. —
V Prostějově nákupem řady obrazů byl
dán základ k městské obrazárně, jejíž vy
budování městská rada každoročním pří
spěvkem uskuteční. Jistě by prospělo i v
jiných městech; pakby čeští malíři nebyli
nuceni hledati chléb za hranicemi. — U
herské ústředny budou dány podstátní
kontrolu. — Dle úřední vyhlášky bude
Terst zásoben brambory z hejtmanství
dačického a Rěka z hejtmanství jihlav
ského. Snad tedy bude dovolenoi rod:

V
smýšlejícího; obracím se k Vaší Důstoj
nosti, jsa bezprčen, že Vašnost jen tako
vého mně navrhnete.«

Akademický čtenářský spolek v Praze
r. 1861 Sušilovi oznamuje, že ho jmeno
val čestným údem. »Výbor téhož spolku,
odesilaje Vašnosti na důkaz toho diplom,
doufá, že poctíte české studentstvo uni
versity a techniky Pražských přijetím to
hoto důkazu jeho úcty k Vám... Zvo
livše již dříve starostu našeho Palackého,
zvolili jsme i Vás, velectěný pane, aby
přední hvězdy drahé nám sesterské Mo
ravy svítily nám na čestnru dráhu naší.«
Téhož roku v děkovacím přípisu za dar
píše výbor: »Račte býti přesvědčen, že
veškeré síly své vynaložíme na to, aby
chom důstojnými se stali Vašnostiny
přízně.«

Václav Hanka r. 1860: »Petr Alexie
vič Lavrovský, professor slovanské litera
tury na vysokých školách charkovských,
nese Vám moje srdečné pozdravení. Od
poroučeti Vám ho uetřeba, shledáte za
jisté v něm muže učeného i upřímného
Slovenína.e — Lužický buditel Michal
Hórnik r. 1863: »Dary pro naše Towař
stvo můžete posýlati cestou knihkupec
kou třebas na moje jméno. Víte, že nás

lým Čechům dostatečné zásobení z vlastn)
země. Soc. dem. posl. Jirásek rozohnil se
u pražskéhomístodržitelství je:1 a jeu pro
státní hospodářství, žádnou výjimkou ne

rolomené. Zkritisoval způsob zásobování
oravy. Zkrátka přispěchal na pomoc zá

stupci obilního válečného ústavu Fantovi.
Pak není ovšem divu, že nezámožní samo
zásobitelé jsou tak přísně stíháni. — Cena
stříbra silně stoupá. Asi 25 let před válkou
udržovala se jeho cena na výši 22'/, za
uuci (pence asi ro h, unce asi 31 gramů),

r. I9I5 stoupla cena 27'/,„,r. 19167Nyní londýnské telegramy znamenají už
cenu 50 a 5r pencí za unci. — V Ra
kousku jezt 41 uprázdněných mandátů,
z nichž 13 českých, 17 německých, 5 jiho
slovanských, 2 polské, 3 ilalské a jeden
ukrajinský. -- Jar. Kvapil, člen rady spi
sovatelů, vydal divadelní list, jehož insert
ní část byla svěřena německému závodu.
"Tak sděluje »Montagsblatte a potichu se
směje patentovznému radikalismu. — Dr.
Bedřich Fórster, který proslul svými dů
myslnými obranami katolické církve a
mírovými projevy, byl po svém návratu
do Mnichova protestantským a liberálně
nacionalistickým tiskem velice prudce na

paden. Vyhrožováno mu, že jeho přednášy na nniversitě budou zmařeny násilím.
Proto Fórster raději ohlásil zastavení před
nášek. Kde jsou obránci Wahrimundovi,
aby se zastali akademické svobody vyni
kajícího učence, který není žádným konfe
sijním štváčem? — Dle »Libre Parolec ve
francouzském vojsku v roce Ig17 komalo
dosud službu 1250 Školských bratří, ne
bledíc k těm, kteří dobrovolně slouží v
lazaretech. Přes sto bratří již na bojišti
padlo. — Prokurista dřevařské továrny
Oskar Flachs v Pešti byl zatčen pro zpro

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknižkydb. <
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.
——

Kulturní jiskry.
Na vyjasněnou. Moravskému i jinému

jsou volnou tribunou našeho dopisovatele,
který sám dlouholetou a obětavou činností
dokazoval skvěle, že náleží mezi nejčilejší
katolické organisátory. Má tedy naše red
akce sama volnou ruku k posouzení
oněch vývodů i nepříznivé kritiky, která

náme, abv se polemisovalo jen s tím, co
v řádcích páně dopisovatelových stálo.
Uvážlivý čtenář může dosti dobře seznati,

katolických Srbů jest málo; přece spoje
nými silami něco prospěšného vyvedeme.«

Vyškovský čtenářsko-pěvecký spolek
»Haná« r. 1865 oznamuje Sušilovi, že ho
jmenoval čestným údem Téhož roku ko
jetínský pěvecko-hudební spolek »Jaro
slave vzdal Sušilovi tutéž poctu »vzhle
dem k Vašnostině zásluze velké o český
zpěv«. — Redakce »Květů« roku 1866:
»Podnikajíce nový Časopis beiletristický

. spoléháme se ovšem a především na
to, že se nám dovede spojiti veškeré
kloudné síly literarní pod prapor jedi
ný A protož doufáme, že neodepřete
vzácné své podpory nám v okamžiku tak
rozhodném ... Těšíme se na brzkou od
pověď, jakož i na vítané zásilky Vaše.«
Podepsáni Hálek a Neruda.

Dr. Fr. C. Kampelík psal r. 1862 z
Kuklen: »Ve příloze naleznete »Lipu slo
vanskou«, z čehož ku svému žalu pozná.
te, že se centralismus v západním Slo
vanstvu... dařití nechce... Slováci ger
manisaciou pošereděnou češtinu nepřijmou
a příjmouti nemohou, a na Vltavě k lep
šímu se ani pozvolna nakloniti nechtějí.«
— Dr. Fr. Lad. Rieger r. 1859 žádá Su
šila o příspěvky do Slovníka naučného
— Jakub Malý projevuje r. 1863 lítost,

Že tendence řádků těch jest namířena
hlavně proti nespravedlivému osočování
českého katolictva tiskem nepřátelským,
který se chytá každé záminky. Ale kdo
smí tvrditi, že dopisovatel odporučuje
ppasivní defensivue ? Slova se chytly hned
také sNár. listy«, ale s hrdě povýšeným
čelem. Nestálo jim za to, přečísti si pří
slušné řádky a — případně vysloviti u
znání jako rovný rovnému. Spolkly sousto,
o něm“ myslily, ž“ značí opuštění staré
záklac:::, jako mandli zcela přirozeně do
zralou, jako by se rozumělo samo seben,
že katolík despotickému diktátu spoje
ných »protiklerikálů« se pokořiti stejně
musf. Odpovídáme tedy zcela rozhodně,
že jsme daleko od toho, abychom zradili
nezadajná práva katolíků a dobře zdůvod
něný program Brynychův. Jestliže libe
rálové popřávají volné organisování kaž
dému, pak energicky žádáme, aby se ta
ková svoboda popřála i nám. Heiloty
notorických nepřátel katolické konfese
nestaneme se nikdy, i kdyby k této ne
důslednosti v nynějším demokratickém (')
ovzduší nutil kde kdo. Věcné poznámky
přičinil brněnský »illas«. Se zásadním
jeho stanoviskem souhlasíme. Zároveň

prot nesprávnému mínění o moravskýchatolících rádi konstatujeme, co »Hlas«
osvědčuje. Politické vedení moravských
katolíků trvá na státoprávním stanovisku

by hledalo splnění národního sebeurčení
mimo rámec Habsburské državy. »Hlas«
jest pro přesný anthentický výklad o
svědčení z 30. května. »Hlas« psal, že
jde-li to ve vládě bez nás, může t. jiti
na vaši škodu proti nám; ale nepřemlon
val českých poslanců, aby vstoupili do
vlády. Nechceme-li seděti u vesla, nemá
me z toho dělati národní prospěch; vyčkej
me, co přinese budoucnost. Potud »Hlas.«
— Celý spor tu jest vlastně o taktiku,
nikoli o stanovisko zásadní. Podotkli jsme
už dříve a nyní pozorujeme ještě určitěji,
že za naši národní solidaritu dosavad
ní nyní nesklidíme přiměřeného uznání,
i kdybychom se v zájmu celku ochotou
rozkrájeli, pokud zůstaneme pevně při své
konfesi. Přes to však náš list vytrvale
vybízel a dosud povzbuzuje všecky stou
pence, aby v okamžicích tolik památných
ani v nejmenším nerušili té společné akce,
která hájí nezadatelná, přirozená práva
všeho českého lidu. Po této stránce chce
me míti svůj štít zcela čistý. Pak — ač
poměry se ustálí a bilance spojeného
českého úsilí se utváří jasně, zeptáme se,
co jsme měli ze společné akce my a co
jiní. Pak také plným právem se budeme
tázati, zdali platí sebeurčení jen pro volno
myšlenkáře, liberály, socialisty a různé
lovce popularity, či je-li dovoleno také
českému katolíkovi v politické sféře volně
dýchati.——.—————
že Sušil přestává býti spolupracovníkem
Slovníka.

Ant. Rybička Skutečský r. 1854 při
hlašuje se za člena Dědictví sv. Cyrila a
Met. a radí, jakého druhu spisy by mělo
vydávati. - Karel Vinařický r. 185 žá
dá, aby Sušil přispíval do časopisu kato
lického duchovenstva. — Kaplan Josef
Nezval r. 1866 píše: »Ačkoliv jsem již
roku 1848 české řeči se hleděl trochu při
učiti pod řízením Dr. Dudíka a poznovu
r. 1849 pod profess. Šemberou, přece nyní
často cítím, že základní pravidla mluvní
ce již z paměti se mi vytratily a že mno
honásobně chybuji. (Zatím však forma
dopisu svědčí, že Nezval psal česky správ
něji než řada tehdejších laických učenců.
Pozn. red.) Nyní zde v Dubňanech máme
mladého učitele, který, jsa schopným a té
věci čilým, rád by v řeči české se zdo
konalil. Já jsem si umínil spolu s ním
mluvnici zcela poznovu opakovati — ale
nevím, kterou knihu bychom měli vzíti
za rukověť. — ... Rád bych také měl
velký slovník Jungmannův a obětoval
bych za něj třeba 20- 25 zl. r. č., ačkoliv
co deficient peněz nazbyt nemám. Nemohl
byste, uejdůstojnější pane, za ty pemíze
mně k němu dopomoci ?«



„Šeelalism žije, sociální demokracie u
činila se nemežneu!“ Tyto věty čteme
v samém soc. dem. »Hlasu Lidu« ze dne
21. září 1917, který přijímá za své pro
hlášení sociálně demokratické oposice, ve
dené soudr. Modráčkem. Uvodník začíná
slovy: »Due 4. srpna 1914 vbita byla
v Berlíně myšlenka socialistické interna
cionály na dřevo kříže.« Němečtí soudruzi
spálili tehdy u sochy Bismarkovy rudý
prapor a brzo jejich příkladu následovali
socialisté celého světa. Všude se postavili
za prapor nacionalistický a válečný. Jen
v Italii soc. dem. nejvíce ještě pracuje
pro mír. Naši soc. demokraté vstoupili do
služeb válčící vlády. Nyní však jest jim
postavení to nepohodlné a hlásají obrat.

Katolická autonomie v Uhrách. Jádro
hesla takového ozývalo se tam jíž před
rokem. Kde kdo viděl, jak se dávaly v této
zemi církvi na ruce pouta nejprve růžová
a potom řemeny. Konečně pak prozíraví
vůdcové katolicismu seznali, že se chystají
tuhé okovy. Církev měla se těšiti toleranci
a podpoře jen potud, pokud z toho ply
nuly výhody vládě. Ale v této jsou živly,
jichž úsilí a skutky s katolickým katechi
smem mají pramálo společného; a právě
tyto kruhy rozhodují o volbě biskupů,
obsazení obročí. Přikazují, jak dalece má
hierarchie ustupovati před zbohatlíky inoj
žíšského vyznání. Vyžaduje se politické
posluhování na několik stran, Vždyť zná
me osudy tak zv. národních církevních
organisací z doby josefinské, ze záchvatů
francouzských, z poměrů ruských atd.

Proto uherští katolíci vedle akce mí
rové již tento měsíc zahájí úsilnou pro
pagandu ve prospěch reformy katolické
autonomie. Vládě budou schůzí zasílány
hromadně petice o uvolnění života kato
lického. Tato mírová a autonomní činnost
snaží se dle výslovného prohlášení sjed
notiti uherské katolíkv bez rozdílu jazyka
a stavu v jeduu pevnou organisaci proti
zednářským ložím a soc. demokracii, za
jejichž rozkvětu a podpory vzrůstá mocně
židovský velkokapitál. — Bylo také ná
padno, že v době, kdy židé v Uhrách
majetek svůj tolik rozmnožují, bohatí zed
náři chuďasy těší, že se jim pomůže kou
fiskací jmění církevního..

Válečná statistika soe. domokraciov Ni
mesku. Generální sekretariát uveřejnil
statistiku o stavu strany due 3r. března.
aby byl získán podklad k jednání na sjez
du wůrzburském dne 14. října. Dne 31.
března 1914 měla soc. demokracie učmec
ká zapsaných členů I.085.gos, rok nato
585.898, roku 1916 jeu 432.618 a letos
243.061. Pohyb orgau'sovaných žen byl v
těch letech tento: 174.754, 134.663, 112.418
a 66608. Zpráva vysvětluje tento pokles
osvobozením žen vojínů od příspěvků,
kterým ztracen styk s organisací. Ale tu
jest jistě hlavní příčina úbytku jiná. Po
odchodu mužů přestal namnoze fysický
nátlak organisační. takže velké zástupy
žen rychle prchaly ze zajetí, které neod.
povídalo jejich přesvědčení. V katolických
organisacich bývá obráceně. Velké davy
žen nedávají se zapsati ze strachu před
radikálními muži, abv nebylo rušeno po
kojné domácí soužití. S násilnosti, pro
váděnými v domácnostech, ovšem se na
veřejnost nespěchá, protože i souduí za
stání by osud slabší strany (a zvláště ma
terielní postavení: jenom stížilo. — Soc.
dem. tisk měl 31. března rg14 denních
odběratelů 1.488.345, r. 1917 však již jen
262.757. Ovšem vzhledein k válečným ne.
snázím i takový počet jest velice inpo
santní a nasvědčuje, že se rychle rozšíří,
jakmile dohřmí děla. Zpráva sekretariátu
poznamenává, že socialistický tisk se V

dem inuže na vojuu přešla rodina k tisku
mněšťáckému. Co z toho vysvítá? Buď
často opakovaná chlouba o vysoké du
ševní vyspělosti členstva byla klamem.
anebo — čtenáři stále lépe z vývoje u

jaké jim s velikou reklamou nabízel tisk
strany. Ostatuě roziíiv stanoviska před
válečného 2 nynějšího tolik Dijí G0 očí,
že se delze Čj vehkámu zklamání ča

rovných nadějí. — Schůzí soc. dem. roku
1914 bylo 3182, r. 1917 778, tedy poměr

válce vžitý a pevně spořádaný aparát or
ganisační a agitační rozhoupá se tak ú
čelně a energicky, že soc. demokracie
rychle zmohutní; vždyť má tento tábor
zvláště silnou oporu v socialistickém du
chu odborových spolků a společeustev.

| Kakročení soc. dem. představonstva v
Německu proti nepeslušnému. Protože or
gán vynikajícího předáka K. Kautského
vědecká revue »Neue Zeite psal ve smyslu
soc. dem. oposice, představenstvo zbavilo
Kautského místa; s ním byl vyhozeni
spoluredaktor Wurm. Provinění Kautské
ho dle »Práva Lidua (z 4. října) spočívá
v tom, že »je zásadový, neoblomný saci
alista, který to, co nesčíslnými pracemi
svými, stěžejními díly i svýmičlánky, ja
kož i celou svou, téměř půl století trva

ani v dobách, kdy německá soc. demo
kracie ve své většině dala se na cestu
zřejmýchkoncesíimperialismu... Nejde
zde jen o útok na svobodu přesvědčení,
ale i porušení soukromého práva soudr.
Kautského, práva na jeho duševní maje
tek, jímž je revue »Neue Zeit.. Soudr.

hoto váženého listu socialistického soc.
demokracii německé velký dar. A nyní

ohražení v lipském orgánu menšiny pra
ví.« Potud referát »Práva Lidu“, z něhož
vysvítá, že v soc. demokracii jest svobo
da jeu na výpověď.

Roterma a blahobyt v Rasku. Jen klaru
ným předstíráním a podvodnými sliby
podařilo se ruským revolucionářům nabýti

vratu. Vždvť jsou tain poměrv horší, drs:
nější než za carské vlády. Zástupce ho
Jandského listu »Nieuwe Rotterodamsche
Courante ličí svou cestu do Petrohradu
barvatní velice teranými. V Rusku panuje

nekoluje. Porcička masa ve vlaku stála

nalistu stál oběd 14 marek, ale nasycení
to nebylo. Všude na nádražích plno mla
dých vojáků, procházejících se s dámička
ii; tedy protekce za peníze se tam jen
stupňuje. Prohlídka zavazadel byla tak

censuru hodně škrobených límců. Portýr
v petrohradském hotelu prohlásil, že má
volný pouze jeden pokoj s koupelnou za
30 rublů denně. Ale když inu bylo dáno
pětirublové zpropitné, hned věděl o sluš
ném pokoji s koupelnou za 12 rublů denně,
Zpravodaj časopisu »Daily Chronicle« na
psal z Petrohradu. že tam panuje obecná
únava; stupňovala se obecná nespokoje:
nost a zklamání vinou potíží života stou
pajícími cenami a nedostatkem potravin.
— nRěče přiznává, že ve všech oborech
se ukazuje úpadek. Nejdůtežitější diplo
matická místa po několik měsíců jsou již
neobsazena a nikdo se nestará o to, aby
abnormálnímu stavu byl učiněu konec.
Diplomatická činnost v Rusku spí.

Nejhorší rakovinou nového Ruska jest
hříšná nepoctivost, neupřímnost, žárlivost
o podskoky vedoucích politiků. I tu se o
svědčuje stará pravda, že bez morálky
všecky pokrokové podněty a rozběliv zna
menají nové ránv na těle národním. Re
voluční viáda rozesflala do světa celé
spousty telegramů prolhaných. O skuteč.
ných příčinách nejvážnějších převratů a
obratů posud nejsme zpraveni. Kerenský
žárlil ua popalarita Kornilovu: odmítl
tedy provésti požadavky Yeneraistmovy
na opětné zavedení kázné ve vojsku, ias
kuje své cile chvtře předstíranou huma
nitou. Ale kdyz Kzrenský proilásii Kor
nilova za vzbouřence, náhle run bolševici
zahráli tak divoce, že hned ukázal Korni
lovu vlídnější tvář. Kerenský pracuje falší,
neohlížeje se nic, jak obrovské masy od
nášejí jeho osobní tatrmanství a osobní
ctičádost. Ceretěli na popud Kerenského

zfalšoval výsledek hlasování o tom, zda
se má utvořiti jen socialistická či koaliční
vláda. Bolševici si vynutili nové hlasování,
tak že výsledek dopadl opačně. Mají trochu
studu 4 soucit k národu lidé, kteří si
dovolují tak zločinné čachry a falšování
vůle lidu v době tolik vážné? Kerenský
však proti odhlasované taktice poduik!
intriky nové,

Doprava potraviu za revoluční vlády
se proti dřívějšku zhoršila. A do té ue
snáze vpadla veliká stávka železničuích
zřízenců. Každá strana, každá frakce chce
vládnouti sama a tyranisovati ostatní,
Vůdcové pro zájem obecného blaha ne
mají ani tolik citu, že v říši tolik rozsáhlé
a různotvarné jest potřebí vzájemných ú
stupků a obětí, nemá-li se kolos zřítiti
celý.

V l É čí iesele cteni.
Odpora uje“ našim přátelům hummoristické

knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhodnějšíhrází proti záplavě knih frivolních, jež 4 vtírají do
katolicxých rodin, aby lázaly čtenářstvo sensa?ními
tituly a jarmarečním napinánim zvědavosti.

, Pravý humor nehoní 86 po divokých u hrubých
scénách, nezpilvořuje skutečnost k nepoznání,

i plyne hladce jako čístý potůček.
Uhcote-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto

: IMusteravané knihy:

| Veselé chvile.
Stran 272. — Cena K 242.

Rozmarné příhody.
Rada JI. Stran 320. Cena K 198. — Řada III

štran 384. Cena K 352.

Jsou to sbírky kralších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná lí'eň přirozených
scenerii každého mile upoutá.

Ob:ednávky vyřizuje

M Družstevní knihkupectví a
nakladatelství v Mradci Králové.

Obrana.
1 Smášelivost za K. Vinařiského a agmí.
. Vinařický hájil své neochvějné nábožen-(
i ské přesvědčení jako muž cele charakter

ní. Rozumí se, že liberální kruhy snažily
se proto z osvíceného vlastence vytvořiti
nesnášelivého klerikála v době, kdy ka
rikatury nejrůznějších vynikajících kato
líků se těšily veliké oblibě. Ale nyní v
»Agrárním archivu« (IV, 3) J. Šafránek
přinesl velice poučné doklady o ušlech
tilé snášelivosti kněžského buditele v 30.
a 40. letéch v Kovani. Vinařický choval
se laskavě i k osadníkům lutherského vy
zuání; žil v přátelství s rodinou luther
ského faráře Pavla Straky. Kovaňští e
vangelíci rádi navštěvovali kázání Vina
řického. Vinařický sbíral mezi českými
evaugelíky staré reformační listy české,
pěstoval korespondenci s žitavským děje
piscem české emigrace M. Peschkem. Z
rolnických evangelíků k Vinařickému
nejvíce přilnul Václáv Honzů 'ž' Krásno
vsi, jehož rod se přiznával k českobratr
ství. R. 1848 Honzů se horlivě přičiňoval

o zvolení Vinařického zaposlance.Tedy roztomilá idylka! Ovšem u lidí
moderní výchovy národní hned se ozve
chuť po srovnání s poměry nynějšími,
aniž bv se příliš hlavy trudily pátráním
po skutečných příčinách změněné scene
rie. Za Vinařickéhoještě katoličtí'khěží

; nebyli vyhazování z českých besed, ne
| volalo se, že »mají býti postavení mimo

všecky zákony«, v listech nebyly tištěny
pamflety na české patrony a katolické
svátosti, nenazývala se na veřejných
schůzích naše církev »bestií a kanáliíc,
nevyhazovalo se naše náboženství ze škol.
Tehdy také řada evangelíků netvořila
levé křídlo Volné Myšlenky, nebyl roz
šířen tisk novohusitský, při schůzích se
nevolalo: »Raději německého liberála než
českého klerikála '« Před příchodem bis
kupovým nelepily se na domy a sloupy
cedule vyzývající rodiče, aby nepustili
svých détí k přijetí svátosti biřmování.

Tyto a podobné Štvanice se rozšířily
teprve později. A vlastenecké kněžstvo



hodlalo budovati ochranné | organisace
proti demagogům, kteří zcela nepokrytě
vyhazovali katolické kněze ze společnosti
národní vůbec. Kdyby se byl dočkal Vi
nařický takového vděku, ani ua minutu
by nebyl v rozpacích, kam se přikloniti.
Není přece možno, aby s nejvlídnějším ú
směvem posluhoval kněz akci těch lidí,
kteří boří základy důvodů k jeho ex:s
tenci a kteří prohlašují jeho přesvědčení
za farizejskou potutelnost. Takového slu
hu by naposled odkopli liberálové také a
tázali by se právem: »Jsi-li náš, proč ne
odpadneš ?«

V polovici století minulého zazname
nává historie celou řadu takových idylek,
jakou prožíval Vinařický. Rieger prosil
faráře, aby podporoval volbu jednoho vě
řícího evangelíka proti demagogovia žá
dosti bylo vyhověno. Za deklaračních vo
leb zase volili evangelíci jeduomyslně za
poslance zasloužilého faráře Rojka atd.
Teprve duch vanoucí z židovskoliberál
ního tisku vídeňského způsobil obrat;
čeští kněží pronásledování za velice o
chotné podpory krubů nečeských. A tak
se pokračovalo až do války. Nastane-li
po válce v našem národě zdravá změna
kursu, nikdo jí neuvítá s takovou radostí,
jako kněží-organisátoři, kteří při velikých
obětech trpěli Často více než misionáři za
polárním kruhem.

Obrysy sociální budoucnosti. Strauy ra
dikální, které před válkou s velikým kři
kem bodaly hrubými oštěpy do trpělivých
stínů a vzdušných přeludů, měly rozhod
ně osvědčiti svou skutečnou udatnost v
době nejtěžší sociální krise. Hlavní linie
konsumní reformy měly se rýsovati ua
obzoru čím dále ostřeji. Ale co zatíru po
zorujeme? Orgán centrálního svazu soc.
dem. konsumních spolků a soc. dem. vel
kouákupní společnosti ve Vídui »Der
Konsumverein« ve 3. čísle ze dne 12.září
1917 píše takto: »Fráze o nejvyšších ce
nách, rekvisici, o nucení k dodávkám na
trhy a donucení k produkci ukázaly se
dávno bezůčelnými, částečně přímo škod
livými. Nové fráze, době přiměřené, jsou
nyní: Snížení cen, volný trh, zostřená
tržní koutrola atd. Zdali také uskutečně
ním všech těchto požadavků, obsažených
ve frazích, přijde na trh jen o jedno kilo
více ovoce, zeleniny, masa a jiného zboží
čili nic, ua to se netáží ti lidé, kteří ony
fráze tisknou a rozšiřují.«

Ale — stupňované úsilí o suížení cen
docela dle «Konsumvereiuu« jest nebez
pečné. Vždyť tento list jako vyškolený
spekuiant pokračuje takto: »Tim. ostřeji
se musí zakročiti proti nebezpečnému
stupňování frází, jako »svoboda trhue,
»snížeuí cen« atd. Jak se má docíiiti zvý
šené nabídky a »snížení cene nejdůleži
tějších potravin a potřeb pro každodenní
domácí hospodářství za války a snad i
ještě delší čas po válce, jest neobjevitelno
a po. všech dosavadních zkušenostech do
cela i nedosažitelno pro každého člověka,
činného v praktickém životě. Každý váž
ný člověk, který se jen poněkud zabývá
postupem výroby a prodeje zboží 4 zná
elementv určující vytváření ceny, jest jistě
přesvědčeu o nemožnosti pokiesu ceny v
tomlo Ččase.« Pisatel v cialších řádcích
kárá ty, kteří neodbytně žádají zlevuční

dikálními socialistickými výtkami před
válečnými? Kdo volal tehdy soc. dem.
vůdce k vážné a praktické úvaze, byl za
sypáu potupami jako nepřítel lidu. Pá
nové nenaleznou žádué oduluvy ve vý
světlování, že se scenerie změnila mimo
řádnými okolnostmi. Vždyť věděli lépe
než uvážliví kritikové, kam vývoj spěje.
Byli s velkoobchodníky ve spojení tak
úzkém! Zuali cesty jejich v době, kdy
mohlo dvjíti k reformě, le o hlavním
mlčeli. A teď najednou mluví o frázích
— sami ptoti sobě. V čele soc. dem. ceu
trálního svazu stojí poslanec dr. Renner,
který jest zároveň velice vlivným ředite:
lem c. k. vyživovacího úřadu. Jistě jest
to páu velice zkušený a opatrně uvažu
jící. Ale brány siibovaného rudého ráje
prostému lidu rozhodně neotevře.

Dvě žolízka čoskomoravských klerikálů
v ohni postřehl ostrovid z >»Nár.Listůc.
Kdyby si byla redakce citované inísto
»Obnovv< přečtla, byla by si uspořila
svých sensačních vývodů ze due Io. i II.
října. Velmi značnou a chytrou přizpůso
bilost poměrům osvědčily často listy li
berální; my máme program předválečný
a nemáme na něm co měnit. A že dr.
Řezníček dávno již do našeho listu nepí
še, měl bv přece pražský deník věděti.

Ze Živnostonské bamky. Ve schůzi
správní rady Živnostenské banky, dne 3.
řjna 1917 konané, jmenován byl dusavad
ní náměstek vrchního ředitele p dr. Jaro
slav. Preiss vreřním ředitelem banky. —
Úřadující člen správní rady p. Dr. Rudolf

může.c
Tak vida! Jistě se údivem rozšířily

silně oči důvěřivcům, kteří čežaii velko
lepé zakročení svých vůdců v době uj
svízelnější. Sociální krisi vysvěiluje nvní
socialistický orgán tak chladně jako bur
sovní spekulant, Při tom si nutno uvě

konsumních spolků zboží odebírá. Neku

"ledí se zavděčiti milionářům. na kterých
jest závislá. Co na toru, stouply-li ceny
některých nezbytnosti o šest set až dva
tisíce procent? Pokles cen jest nemožný
Proto, že kapitalističtí protsktoři soc. detu.
sonsumů si toho nepřejí. Jestiiže poučuje

vého oddělení bainky, ve kterém se bude
věnovati zejména určitým oborům průmyý
slovým. jimiž se banka itodlá inlensivněji
zabývati.

Moravská agrární a průmyslová banka
v Brné vykazuje koncem iněsíce zaří 1917
stav vkladu obnosem K 142,127.51837.

Kam se poděly mitě. Již se psalo. že
nouze o nitě jest tak obrovská, že bude
šití i nejpotřebnějších kusů oděvu zne
možnéno. Cena nití stoupla až přes 2000
procent. Ti, kteří dělali příliš ustrašené
obličeje, mohli přece z mnohonásobné zku
šenosti dobře věděli, že se lichvaří nejpo
hodiněji s předměty drobnými, které se
dají lehce na dolší dobu uschovati. Náhlé
zmizení nití z trhu vedlo snadno na stopu
velkočachrářů. Již se také přišlo na ně
která střediska nejvýnosnějšího . kšeftu.
Obrovské zásobynití se nakupily u jed
notlivých haličských obchodníků v Mor.
Ostravě; byly. podrženy v tajnosti tak
dlou'.0, až cívka dostoupila ceny 18 K.
Pak se nitě prodávaly jen zvolna jako
z milosti některým. osobám. Ostravské
bezpečanstů: úřady začaly pátrati. Objeve
no u jednoho haličského obchodníka 5000
cívek, které zabaveny; při vyšetřování při
šlo se na celou síť organisovaných společ
níků Proto také na trati z Přerova do
Krakova zadrženo v Bohumíně půl vagonu
cívek. Vedle toho zjištěno velké skladiště
nití s mnoha tisíci cívek v Těšíně. Ovšem
velkou většinu zásob si čČachráři ukryli
tak, že se o nich nedovíme — zrovna jako
při jiném zboží. Pokoutní elvkařt již'nyní
si pomohli k milionům.

Královéhradeckou bankovní jednotu
© v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při

veškerých obchodech bankovních a uhelných.
Podporujte poj každé příležitosti svůj vlastní podnik

Zprávy místní a z kraje.
Abícka prádla. Císař a císařovna véno

vali, jak nž z novis je známo, sbírce prádla
pro vejáky v poli volké mnvžství kusů
z dvorníol zásob. Tenlo jasný příklad bu.
diž pobídkou všemu obyvate.stvu, neboť
nejedná sv v iointo případě v nic menší

|

ho, než jak nastaviti pro blížící sc zimní
období zásoby prádla, nezbytného k udržení
zdraví našich vojínů v poli. V této snaze
musí být úřad pro válečnou péči, sbírku
tuto pořádající, již v zájmu našich domá
cích pluků všemožně podporován. Při
dobré vůli najde se zajisté v každé do
mácnosti dosti odpadků ruzných látek,
staróho prádla, roztrhaného nebo jinak
neupotřebitelného, které však může být
ještě ku blihu našich vojínů Vyspraveno
a znova upotřebeno. Sbírka prádla pro
vojáky v poli kená se ve dnech 16, 17.
a 20.t.m. Provádějí ji dům od domu žáci
škol obecných, měšťanských a střediich.
Učilelstvu těchto škol připadá tudíž při
organisaci sbírky této značný úkol, které
ho -e zsjisté zhostí jeho obvykle skvělým
způsobom. Bližší zprávy a vysvětlení podá
ochotně pro české okresy sborového velí
telství L:torněřického odbočka úředu pro
válečnou péči v Hradci králové (Zivuvslen:
ský dům).

Sbírka knih pro zajatce. Vždy znovu
vyslovují při všech příležitostech onši za
jatci prosbu o opatření četby všeho druhu.
Vyhověti této tužbě jest povinností všech,
idož ušeiření jsouc“ válečných strázní,
mohou vo svých domovech v bezpelnosti
věnovati se svému povolání. Vřelý dík U

tuto pozornost údělem. Knižní | peněžní
dary k účelu shora uvedenému, přijímá
zemská sběrna c. k. česká techuika v Pra
ze, Resslova ulice a jsou zásiiky do 10 kg
poštovného prosty, pak- řízeny jsou na
adresu: »Z=inská sběrna, oddělení H spo
lečue úviřední průhazové kanceláře pro
královs.ví České v Praze, c. k. česká tech
nika, Resslova uiice«, opatřeny doložkou
»>Věc vojenské podpory« a, jeli udáno
jméno a adresa oJvsílatelova.

Opatření obaví pro chudé děti. Odbočka
e. a k. úřadu pro valečnou péči v Hradci
Králové (Živnostenský dům) bude moci
během podzimu opalřiti dílem zdarma,
dílem za cenu režijní i9—8 K) větší množ
ství obuvi (kožené s dřevěnou podrážkou)
pro školní mládež. P. "F. se proto od c. k.
okres, hejtinarstvý vybízi, aby zjistila po
čei ehu lých dítek, které br zdarma obuví
prděleny bý'i měly a počet těch dětí, jichž
rohče by obuv zakoupili ochotní byl:

Válečné lidové stravování. Snaha ku
zmírnění obtíží v zásobování obyvatelstva
potravinami způsobila, že povolané korpo
race zdejšího politického okresu se roz
hodly zříditi společné kuchyně, v nichž
bude lze opatřiti si zatím aspoň jednou
denně vydatnou stravu. Kuchyně tyto zří
zeny i vedeny jsou dle předpisů vydahých
úřadem pro výživu lidu o válečných ku
chyních. Z kuchyní zřízených příp. právě
zřizovaných dlužno uvésti v první řadě
válečnou kuchyni města Hradce Králové,
zřízenou náklalem obce a vybavenou po
mocí půjčky u městské spořitelny | po
třebným kapitálem, umožňujícím nákup
potravin ve větším rozsahu. Kuchyněs při
členěnou stávající již obeoní kuchyní a
kuchyní pro školní mládež, zřízena jest na
vaření pro 3.000 osob a bude ji možno
rozšířiti na stravování až 6.000 osob. Bla
hodárné působení města Hradce Králové
zřejmo jest nejlépe z toho, že již dnes
stravováno jest za pomoci obce kol 1.100
osob. I cena obědů plně placených — 60 h
za jeden oběd — jest velmi mírná, uváží-li
se, že podávané porce — polévka a příkrm
— poskytují možnost náležitého nasycení
se. Ke kuchyni města Hradce Králové
druží se kuchyně Zařízená již mintilého
roku v lidovém domě +»Nastřelnici«, která
přeměnéna byla ve válečnou kuchyni obce
Pražského Předměstí. Kuchyně tat.. kde
možno vařili až pro 1.500 osob a kde nyní
stravuje se přes 800 osob, bude péčí čílého
komitétu postupně rozšířena. K těmto ku
cnyním dlužno připočísti závodní kuchyni
spojených vkoželužských závodů [v. A. J.
Nejediý v Kuklenáche, jichž majitele správ
né Vystiauvse uutnost řádného stravování
závojního dělnictva. pracujícího pro účele
spravy voeasaé. nikdy nelitovali vakladů

tim spojených a dělnictvo již dříve vy



datnou stravou opatřovali a nyní v závodě
kuehyni dle norem platných pro kuchyně
válečné zřídili. Kuchyně tato, zřízená pro
stravování 1.000 osob, určena jest pro děl
pietro závodní i pro členy jich rodin. Při
pojednání o této kuchyni závodní nutno
poznamenati, že firma bude pečovat i
o dítky svých zaměstnaných ještě tím
způsobem, že poskytla pro ně prostornou
místnost ve svém závodě, jež opatřena
jest ústředním topením a ve kleré děti
ve volní době své se budou moci pod
řádným dozorem zdržovati. Mimo kuchyně
tyto, jež určeny jsou pro město Hradec

rálové a uejbližší okolí, zřízena jes: ještě
válečná kuchyně v Třebechovicích a Bice
na stravování až 2000 csob. Dále zřízena
bude válečná kuchyně v Nechanicích, ješ
bude moci vařiti až pro 1.000 osob. I pro
obee na levém břehu Orlice ležící, hlavně
Nový Hradec Králsvé, obmýšlí se zřízení
válečné kuchyně. Ke konci dlužno pozna
menati, že v závodě spojených strojíren
ako. společnosti v Kuklenách a ve zmíně
ném již závodě fy. A. J. Nejedlý vařeny
jsou všemu dělnictvu dopolední polévky.

Fanošní zábavy. V č 6. Úřed. listu z r.
1914, pak v č 11. Úřed. listu z r. 1916 a
opětně vč. 2, Úřed. listu z r. 1917 varováno
bylo před nemístaými v přítomné době
tanečními zábavami a vydán všeobecný
zákaz pořádání takových záhav. Jelikož
sále docházejí stížnosti do nešetření to
hoto, zapovídá okresní hejtmaaství v Hrad
ci Králové opětně v základé cís. nař. ze
dne 20. dubua 1854 č. 96 ř. z. v celém
politickém okresu pořádání jakýchkoliv
tanečních zábav a žádá obeoní úřady, by
o zápovědi této vyrozuměly všechny ho
stinské v místě proti písernnému potyr
zení, jež okresnímu hejtmanství ihned
předloženo budiž. Přestoupení zákuzu bu
dou stíhána kromě okamžitým uzavřením
hostinských místností dle $ 11. cit. nař.
pokutou do 200 K, event. vězením do l4
dnů. Pokud se týče pořádání t. zv. taneč
oích hodin, zu účelem vyučování tanci,
upozorňují se obecní úřady, aby nebylo
lze zákaz tanečních „zábav obcházeti, že
jsou tyto přípustny toliko tehdy, děje li se
vyučování oprávněným tanečním mistrem
n prokáželi se tento, že účastníci se jako
žáci za účelem vyučování tanci řádně za
psati dali a že okresní hejtmanství konání
zmíněných tanečních hodin též k vědomí
vzalo. Vyučování kunčiti musí v takových
případech nejdéle v 8. hodině večerní.
Okresní hejtmanství v Hradci Králové.

Zákaz vaření v domácnostech. Na
základě $ 1. I dílu cís. nař. ze dne 17.
července 1890, ř. z. č. 120, podléhá vaření
piva i pro domácí potřebu p:travní dani
z piva a každé neohlášené a nezdaněné
vaření piva v domácnostech jest těžkým
přestupkem důchodkovým. Dále se upo
zorňuje, že dle $ 2. ministerského maří
zení, vydaného ve srozumění 8 úřadem
pro výživu lidu dne 28. července 1917
t. z. č. 320, jnkákoli náhražka piva pouze
v pivovarech se vyráběti může.

Bar. K uctění památky velečinného
pokladníka Červeného kříže pana. Julia
Russa hned po jeho smrli duroval mužský
i ženský odbor Červeného kříže v Hradci
Králové na n'ísto věnců 100 K ve prospěch
Stříbrného kříže v Hradci Králové a 100 K
pro vdovy a sirotky po padlých vojínech
pěšího pluku čís. 18. a polního praporu
myslivců čís. 2.

Firma V. a M. „ velkoobchod
uhlím v Hradci Krá'ové, věnovala k uctění
památky zemřelého pana náměstka Julis
Russa ve prospěch místních chudých dar
25 korun.

Osobní. Výbor mužského odětěp. spolku
»Červeného kříže« v Hradci Králové ko
optoval ve schůzi 8. října za člena p. ela.
radu V. J. Draslara, zvoliv ho za poklad
níka na místě zesnulého náměstka starosty
p. Julia Russa.

. Průmyslové Museum Králové
hradecké nemá bohaté sbírky své dosud
uspořádány tak, aby mohly býti veřejnosti
přístupny; snaží se proto, nby alespoň část
svých sbírek ukázalo obecenstvu. Loni

učinilo tak výstavou textiiních látek a
výšivek, jeá těšila se značné pozornosti a
četné návštěvě. Letos uspořádalo výstavu
předmětů korových vlastních sbírek. Jest

zejména umění ofrkevní četně je zastou
peno. Výstava jest již otevřena a potrrá
do 4 listopadu. Nízké vstupné 20 h za
osobu věnováno bude pomocným účelům
válečným. ©

Statistika žnotva v obchodní akademii.
Do L ročníku zapsáno 86 řádných žáků
a 1 privatista, do II. ročatku (oehledě
k žákům konajícím službu vojenskou a
přihlásivším ve k zápisu) 82 řádní žáci a
1 privatistka, do III. ročníku 47 řádných
žáků a I privatistka, do IV. ročníku 89
řádných žáků a L privatistku; celkem za
psáno na akademii tedy 258 žáků. — Do
I. ročníku dívěf školy obchodní zapsány
52, du II. ročoíku 53 úákyně, úbrnem 105
žákyň.

Z historie Jan. Smetana,
soused ze Srobodoýeh Dvorů, žádal dne
28. června 1814 o udělení vrchnostenského
šenku (hradeckého piva) a pořádání muziky
taneční. Poroleno dne 24 října t. r. H. R. č.
1462. — Pivovar obeoní r. 1800. Ječmen
na slad kuperán v I a IV. čtyrtletí prů.
měraě za 2 zl. 27 kr. měřice (nejdráže
v březnu za 321 36 kr., nejincináji v pro
sinci za 2 zl. 18 kr.) V celku se koupilo
1516 mér, 2 čtvrtce. 3 mázy za 3598 zl.
15 kr. — ovšem že ce víd. měně — Šajnů,
Chmele se spotřebovalo 96 měřic po 8 zl.,
činí 768 zl. Za 144 liber bednářské smůly
po b kr. 12 zl. za 748 kusů vějek (vor
šoufů) po 16 kr. 49 zl. 52 kr.. 60 loket
plátna po 25 kr. na pytle 25 21 Konferenz
Buch. Nrv. 25. — Obecní pivovar při
rathouzo byl due 10. ledua 1839 na základě
snesení rněstské rady ze due 12. prosince
1838 provajat vo veřejné dražbě za nej
vyšší podání per 1171 zl. konv. měny
ročně Rudolfu Šturmovi na čas od 1. dubna
1839 do konce března 1845. Nájemce byl
zavázán vařiti dobré pivo, lidskému zdraví
neškodué, bez» všech přísad a míti je na
skladě. K lomu so připomíualo, že pivo
odebírati povinoi jsou všichni šeukýři
z poddaných vesnic královéhradeckých,
pokud k tomu jsou svými zápisy zavázáni.
Deputát dobré míry zdarma bylo povin
ností vydati: Nádolnímu 12 sudů, aktváru
nádol. 3 sudy, ředit. kůru 1 sud, 4 chora
listům 3 sudy, katechetovi 4 sudy, účet.
kostelnímu Ž sudy, na přívarek 5 měr
ječmene in natura a zaplacení příslušné
daně. Faso. IX. 10. 3.

Vojenské dovolené. Die sdělení veliteletví náhradního praporu pěšího pluku
č. 18. množí se případy, že mužstvo, ob
drževši dovolenou vd armády v poli, v ča
stých případech ji: překročuje u leprse
několik doů po vypršení jejím se vrací.
Upozorňuje se, že počínání to jest nejen
dle vojenských předpisů tresiné. nýbrži

ulešek vyloučení mužstva určitých obcí,
po případě i celého okresu z udílení do
volených. Nechť tedy každý dovoleneo

lené nastoupí cestu zpět. — C. k. okres.
hejtmanství v Hradci Králové.

Mávěští záložny v Eradel Králové. Obec
Královéhradecká prodávati bude příslušní
kům svým brambory. R-diny členů záložny
naší, povolaných ke službě vojenské, při
hlaste se v kanceláří v úředních hodinách
o poukázky oa bezplatných 50 kg
bramborů.

Vychododeské divadle. (Repertvir od 3.
do 9. října.) Opera letošní sezony pohybuje
se v extrémech vážek, na něž dopadají
jako závažné faktory jednak vystoupení
hostí, jednak disposice ostatního ensemblu.
Získá-li ředitelství vynikajícího, neb aspoň
slušného hosta, pak vše ostatní se vzpruží
a představení nabývá dobré formy; jinak
klesá pod prostřednost. Tak viděli jsme
už v minulém týdou pěkné večery jako
Paohlavce, Bohemu a Carmen — a profa
nované provedení Prodané. V tomto byla
to zase Boieldieu-ovaBílá paní (čtvrtek
4. t. m.) © jejímž provedení nemohu jiného

Moi, než že bylo prabídné, zvláště když
f viděl jsem velmi dobrou premieru té opery

v Pardubicích od téhož svuboru s vl.stní.
. mi silami. Indisposiee p. Oldeho (Brown)

— srovnání s p. Geitlerem je vůbeo ne
možné — šla tak daleko, Že musil art
celého druhého jednání zpívati z not. sedá
nehybně za ochr-nnými deskami staze

| knihy. Zato předelavení Eugena Ouč.
gina (pátek a robota, 5.a ©.t. m.) patřila
k nejlepším z provedených oper. Jako host
vystoupila v pátečním představení al. B.
Snopková, člen Národního divadlo v Brcě
v úloze Tafány, již provedia herecky s do.
konalým procíléním n pěvecky zceln slušné
a pootivě. Nebylo tedy nutno zastrlovmi
oznámení jejího pohostinského vystoupení
mezi lid, zvláště když feditelství dobře je,
známo, jaké obliby slečna v Brně požívá.
Reklama sice pro dobré síly není mutna,
ale jedná se o fakt elužnosti 4 hostu, jehož
podoeňování nebylo jistě na místě. Len
ského v obou večerech zpíval tenorista
téhož divadla p. V. Šindler, ktérý získal
si svým jemným podáním pěveckého partu.
svědčícím o slušné erodici. nadšený po
lesk, jecž se při druhém večeru ještě
stupňoval. V témž večeru zaskvěla se pí.
Kramperová v partii Taťány v plném lesku
svého hlasu a hereckého talentu. O úspěch
obou vešerů dělili se ©uvedenými již s0
listy dále p. Svojsík v úloze Oněgina, al.
Sehnalová (Olga) a p. Řehořovský (koíže
Gremip). — Opereta kromě Kalmánovy
Čardášové princezny (neděle7.t m.
odpol.) a reprisy Dvou myšek (večer
téhož dne) vykazuje nově Jonesovu Gejšu
(pondělí 8. t m). Věc byla k premiefe
jistě dobře studována, ale nyní se mnoho
zapomačlo, hlavně v próse, takže souhra
pozbyla uáležitého, pro operetu nutného
švihu, a některá místa neznalosti textu
byla zkažena. Z nejlepších byla Molly ul.
Zd. Stříbrné, jež etále více rozvíjejíe evoje
vlohy, stala se operetě i obecenstvu nepo
strádatelnou. Dobře byly též obsazeny role
Mimosy el. Sehnalovou a Julietiy al. Taub.
rovou. Pánské úlohy se zdarem prevedii
pp. Poláček (Wun-Hei), dokonalý Číňan
tajtrlík, Horský (Reginald). Bukovský (ka.
tana) a Zachystal (Imri). Graciesně prove
dený motýlí tanec 8l. Vojáčkové došel za
slouženého potlesku. — Činuhra sehrála
ve středu 9. t. m. Se srdcem divno
h rát, bru od Alfreda de Musset. Kus v pro
velení ničím rušivým nekažený provedli
v hlavních úlohách al. Klokotská (Camilla,
p. Hubáček (Perdioan) a si. Petzová (R-sette)
velmi působivě. Dvojici příživníků panské
tabule a barona sehráli výstižně pp. Jánský,
Muščeka Poláček. Pěkným večerem bylo
provedení Porto Riche-ovy hry ze života
Starý Adam (úterý 9. října). Autorovi
podařilo se velmi efektně zachytiti život
francouzské rodiny, jejíž přednosta Michal
Fontanet. bývalý pařížský don Juan, uehý
liv se na venek, namlouvá ei klid srdce
a léčí tím znenáhla staré bolesti své ed
dané choti. Do klidné rodiny vnikue zne
nadání svudná paní Ailainová, jejíž zjev
vyburouje v muži starého Adama a mimo
to upoutá probouzejicí se city puberty
mladého Fontaneta. Žárlivost s bol ženy
zápasí tu s city matky, která odstraněním
svůdnice bojí se zkaliti synow0 štěstí; klid
rodiny rozvrácen je nadobro, když mladý
Fontanet, jehož ideální láska podléhá při:
rozeně routině jeho otce, Šílen uvědoměním
si věci násilně přetrhává svazky útlého
života. Interpreti jednajících osob vžiji se
velmi dobře do svých úloh a v plynné 8
pečlivé souhře podali životně zajímavé
soóny děje ostré sice ohuti, ale až do jem
ných finese psychologicky prohloubeného.
Všiobni byli na svém místě, počínajíc
lehkomyslnou, laškovnou a svůdnou pí.
Allsinovou sl. Klokotské až k služce Vir
ginii sl. Buriánkové. Dobře vystižený rou
tinér v milování a podvodný manžel F
Jánského určitě odrážel se od klamané 4
přec tak milující ženy a matky pí. Jánoké
a mladého kandidáta lásky i samovraždy;
Augustina sl. Petzové. Pau Mušek (Chavus“
sieux) a pí. Horská (Katuše) vhodně dopl
ňovali celek. — C.



Z Parénbie. Vyznamenání. Jeho ©a k.
Apoštolské Veličenstvo císař a král Karel
I. ráčil uděliti bez poplatku dp. Jos. No
votnému, I městskému kaplanu a předše
dovi sdružených katolických spolků v Par.
dubicích, v uznání jeho zvláštních zásluh
čestný kříž druhé třídy s válečnou deko
rací. Vyznamenání toto s bohatě vyprave
ným diplomem bylo odevzdáno důst. pánu
z nejvyššího nařízení slavnostně dne 4.
říjaa na c. a k. voj. místním velitelství p.
plukovníkem de Rodtem, velitelem, který
dojemně k vyznamenanému promluvil a
srdečně mu blahopřál.

Ghrasí. Pan JUDr. František Šťovíček,
advokát a obhájce ve věcech trestních,
otevřel u nás advokátní kancelář.

Skuteš. Sbor literácký požádal c. k
okresní hejtmanství ve Vysokém Mýtě za
povolení veřejné ebírky pro fond na zří
zení nových varhan. Tato sbírka byla mu
vyřízením ze dne 15. července 1917 čís.
11.849 si 917 povolena. Sbírka dosud vy
nesla: v obci Leštince K55 —, v Janosla
vicích K 3660, v Klínku K 16—. v Mok
rejšově K 36—, ve Zbožnově K 108--,
ve Štěpánově K 116—, ve Skutýčku K
202—, ve Lhotě K 141—, v Malinuém
K 3U—, v Račicích K 13260; dary rodáků
a příznivců v ciziné dlicích K 239—, spo
lek »Literácký sbore ve Skutči K 22750,
sbírka v městě Skutči K 123087; dohro
madý K 257047. Všem dárcům vyslovují
se timto veřejné díky. Další dary přijímá
spolek »Literácký sbore ve Skutči.

Kostelos a. , Pan Jan Tocháček,
rodák skutečský, působivší dlouhá ióta jako
oficiál u okresních soudů v Žamberku a
Hradci Králové, povýšen byl ba vrchaího
ofioiála pro okr. soud v Kostelei n. O. Jest
nejen zuám svou svědomitostí á velice
mitou povahou, ale i jako nadšený milovník
sborového zpěvu. Stál u kolébky Pěveckého
sdružení žambereckého a v Hradci Král.
byl jedním ze zakladatelů proslulých +Pěvoů
Nepasických«. Na maoohá léta!

Dobruška. (Koacert.) Po delší době od
očinku uspořádaly sdružené hudební a

pěvecké jednoty: v Dobrušce »Smetanův
koocert« ve prospěch postavení důstojné
ho pomníku našemu nesmrtelnému skla
dateli ve dnech 2. září u nás a 8. září na
Opočně, kamž byly pozvány. Pod energic
kou taktovkou vždy obětavého sbormistra
p- Jarosl. Nováka, odb. učitele, provedeny
dynamicky hravě mužské i ženské sbory
jako »Vénoc, »Vínek ze Smetanových o
pere, jakož i kantáta pro smíš. sbor +»Pí
seň česká«. Precisní přednes smyčcového
kvartetu 32 mého života« po předchozím
věcném rozboru s pochopením a zájmem
od hudbymilovného obecenstva byl sledo
ván. Váženým sólistům za jejich «udušev
nělý výkon dostalo se zde ij na Opočaě
aplausu a krásných kvěliu. My pak od
cnázejíce děkovali jsme všem horlivým
členům sboru za duchovní požitek a krás
ný večer, v němž aspoň na chvilku zapo
mněli jsme válečných starostí. Opojeni čes
kým zpěvem sladce znějícím opakovali
jsme si dlouho: Libé česká píseň znívá,
když společně se zpívá...

Kolínské továrna za kávové náhražky,

kuposký podnik akelový, konati bude svouádnou valnou hromadu v úterý dne 28.
- m. o 10. hod. dop. v zasedací síni Ob
thodní a živnostenské komory v Praze.
šprávní rada předloží valné hromadě ná
rrb, aby s výhradou státního schválení
mohl se v příhodné době zvýšiti dosavad
ní akciový kapitál s 5,000.000 na 6,000.000
korun, tedy o1,000 000 jmenovité hodnoty
4 aby dále provedly se některé změny
ttanov, odpovídající dnešním poměrům.
Pro výplatu dividendy zní návrh na 40
řesp. 80 korun.

Irodají se v Týnlšti nad Orlicí.
Bllžší w administraci t. I.

Různé zprávy.
Br. Jam Krek $. Jeden z největších

synů Jihoslovanstva, ženiální zástupce Slo
vineů na říšské radě, zbožný kněz a ne
uvavný pracovník, dne 10. října zemřel.
Krekovo jméno vyslovováno s úotcu i za
hranicemi našeho mocnářství. V srdcích
Jihoslovanstva památka ušlechtilého Aa
žulového jeho charakteru zůstave ne
smrtelnou.

Stanovisko kčeské auto
memii. V Bernu počátkem října počal za:
sedati mezinárodní odborový sjezd, který
měl hlavně obnoviti Ioternacionálu odbo
rovou. Někteří národové ho neobeslali, tak
že rozhodující slovo připadlo Němcům.
900. dem. čeští, kteří utrpěli tak veliké
ústrky na sjezdu v Kodani a Ametero
damu, spěchali do Bernu, aby se domohli
práva uznání u Internacionály jeko rovno
cenná složka. Ale beroský sjezd všemi
hlasy proti českým zamítl návrh Tusarův,
aby bylo uznáno svéprávcé postavení
české odborové organisace. — Lže se dále,
že papež vnezná« velikého katolického
národa českého a že mu nepřeje sebeur
čení. Teď však dokumentováno zcela jasně
u velice pádně. kdo vlastně jest zarytým
nepřítelem české svobody a co fráze eoe.
demokratů o sebeurčení národů platí
v praxi.

Ve prospěch
6 SvatováclavskéMaticeŠkolské.
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jmbil.100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kancelářské potřeby
papír, péra, inkoust, tužky
ve velkém výběru obdržíte

v Družstevnímknihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

vzoru do nejbohatší sklomalby figurální,
hotovipravou vlašskou mesalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrary, ná
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborne dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

levných sešitů
ku psaní,vel.16, x19!/,cm,
ve voskovaném plátně anebo
v tuhých deskách, od 40 hal.
výše. Sešity se hodí pro školu
i domácnost. — Na skladě má

— O ———
v Hradci Králové, Adalbertinum.

(U Are A? m var.kal ho

| PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JOSER VENŮ,
edborný závod

dabloné nad Únlicí,

Nabídky, návrhy,
výkresy adarma.

Hotové předměty na u
kásku se franko sašlou.

V Prazeprodej u rmy Marie Fejfarováé,

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 30 h.h

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 80 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

v Hradci Králové, dvoupatrový, rohový, pěkanový, se prodá levně. Slunečnístrana. Čís
os 5/0. Lask. do En. »Prokažšdéh

výnos BY do nim ekv r “

Vonům 00 ZÁKOpů

kupto k duševnímu osvěšení tyto knihy: |Rozmarné příhody. *
II., stran 920, cena 1:98 K.
stran 384, cena 352 K.

Naši přátelé. SepsalBoh.Brodský.Stran 100, cena 86

Veselé chvíle. Eim- risojc
cena 2-42 K.

< Dějepi brásk
Požáry vzplály. „by tustaků

Napsal Alois Dostál. Cena 85 h.

V cemy označené započtena pouze10pro
eentní válečná přirážka. — Objednávky vy

hsuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

J.Sa
a. Rada

da III.,

VVYVVYVYVVVVYVYVVYVY



:Ignáce V, N6
protokólovaná firma) —

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(hrittrPSJNěkudly, title vbVýprijehtěla)
doporučuje P. T. veled. duchovenstvu|

k svůj osvědčený a často vyznamenaný |

výrobní závod
R všech kostelních páramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní

i Cenníky, vzorky i roucha hotová na
l ukázku se na požádání franko zašlou.

ce Y,Neškdla syn

Ý Nejlevnější . nejbezpcěnější
pojištění pre připad úmrtí

a věna dílkám
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný živne

stenský spolek

-v HradciKrál.
jenž, salošen jsa r.1408 nazásadě křesťanskésvé
pomoci,rx dobu svého trvání vyplašilna podporách
již na 150 0060 korum, získav 676 členů. Jak

děkovné dopisy avěděi,. přišla podarovaným podpora v d nejtrudnější jako pravé dobrodiní.,
Spolek přijímá maže 1 šeny od 24 do 45

VREŽIEEOOEETy E BRŘÁ
de 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se sa- ;
vasuježe splatí při úmrtí epolučlena 2 E,
ješ se vyplatí bez průtahu l-uď zákonitým příbuz- '
ným aneb účelu a osobám, ješ si člen písemným:
prohlášením výboru za svého života ozončil. Bé-:
kořshá prohlídka zdarma.

Jku trvá od r. 1911 odbor, jenž peskyvyje P Ha an
ag věno "UE

nedospělýmav den jejich sňatku, případně
v den dospělosti jejích, aneb také při
úmrtí těch, kteří je do odboru věnného při- ,
hlásili.

tolik korun, kotik osob v době nároku u odboru

r
bylepřihlášené

všinochy Ise'přiilášiti až do stáří 15 let adivky
do 16 let. Přiblášení mohou býti kýmkoliv, jen
kdyš týš jest tělesně sdráv a: nepřekročil dě. rok
věku svého. Záplsné 6 K je pro všecky stejne,
rovněš příspěsek po 1-KSA apaaYjs

ij

spoteli“,„čnařitas““ radřnrat.

»předseda. » jednatel.k..6000
„aaADAPPĚYSA
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zahradní TOSlalřábh

ve hodů pod STÁNÍ
0
9

(u Benešů).

í . z Klášterského hrab.Pivo
Dobrá vína. (Domácí kuchyně.

Waldstein. pivovaru.
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jakéhokoliv zaměstnání přijmou se do truhlářekého
res. Celé saopatření a plat. Piihlášky přijimá
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% .Na veškeré zástavy,

které až do konce měsíce srpna
1917 propadly, c4bí1á <

v rbec, zastavárcé králověhradecké
iv místnostechzastavárny)Vsobotu dne
20. řijna 1017. (Začáteko 9. hod. ranní.)

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
předdražbouve čtvrtek dne 18. října
1917 do půl I. hod. odpolední POUZE
u pokladny zastavárenské zúůroko
vati nebo vyplatiti. Neprodají-li se veškeré
zástavy, odbývatise bude druhá draž
ba v sobotu dne 27. října 1917.

Každý, kdo se chce vyvarovat placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní
do 6. října 1917 W pátekpřed draž



záložna vPraze-ll.,
Spálená ul., čís:46 n....

Doporučuje se všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.

dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jadnoty záložene v Praze.

intel. vdova z vážené ro
ve všech domácích i hospodářských pracích obe
znalá. M4 krásně zařízenou domacaost. [.ask. na

bidky do admižistrace tohoto Jistu.

Koupíme
rodinný domek

| i? ahl>Z.Lsdá him fpistra i k;

„* "“ 3“

Pozvání

sedmé řádné valné hromadě
Obchodního

a výrobního družstva obchod
níků z obvodu XVL župy kraje
královéhradeckého (z. S. 8 r. 0.)

v Hradci Králové, 3; 
která konati se bude ve čtvrtek dne 18. října
1917 o 9. hodině dopolední v místnostech

hotelu »Holub« v HradciKrálové II..

V Pořad jednání:
. Čtení zápisu předešlévalné hromady.
, Zpráva ředitelstva a jednatelsků sa

rávní rok 1916—17.
ráva účelní za rok 1916.

. Zpráva o rovisí zemské. *

. Zpráva dozorčí rady a revisorů účtů,DAW0

stvu a -návrh na rozdělení čistého
sisku.

G. Doplňovací volby dle stanov.
7. Volné návrhy.

Pormámka: K platnému usnášení valné
hromadyje zapotřebí. aby zastoupen byl
v ni alespoň čtvrtý dib závodních podilů.
Nesejde-li se k valné hromadě nutný počet
členů,koná se valná hromada v týž den
o hodinu poz'ěji, sa každého počtu členů.
Volné návrhy členstva, má-li se o nich prá
voplatně jednati, musí býti nejméně -i dny
před valnou hromadou pýmimyé obljeny.

Za ředitelstvo a dozořčí 'radu:

Fr. Jirsák, | Cís.rada Jindř. Guth.
t. č. předseda t. č. předseda ředitelstva.
dozorčí rady.

4

Veledůstojnému duohovenetvu
a slavným patronátním úředám

dovoluje si doporučit
veškeré kostelní nádoby. «
náčiní a to: 3přenětátíce
kalichy, cibáře, nádobky,

nky, pacifikůly, avieny, |
ampy, kaditelnice, kropenký
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujicí. Staré předměty opra
vuje v původní inlenci 4
v ohni zlatí a střibří neho
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko bes

gávaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.

řetězů, madonck, křížků, prstýnků, náramk atd.
Notářaké prsteny, tabatěrky, jídelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Maré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praba 1.-979,al. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přsežný znalec c. k. zemského trestnihosoudu.

ho jo „.

> A

r- 8 boro

řitelna
ve Vysokém Mýtě

* přijímá vklady a zúrokuje je
: = .—=—=..00 nejvýhodněji

a vyplácí, mai'c stálo větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědi.
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Číslo 42.

Naši zástupči.
se českému lidu vyuévede, není

potřebí obšírně vykládati; každý to cítíme
dobře. Proto má Jid právo žádati, aby ti,
kteří slibovali při volbách obětavost do

krajnosti, plnili aspoň nejnutnějšíPenecké povinnosti v době nejvážnější.Sto
nadšených řečí sice sklidí bouřlivou
pochvalu, ale v Praksí nevydá tolik,
jako jedno hlasování. Energické protesty

proti nepřátelům národním způsobí ovšemmnoho hluku, ale vydatná třebas
i drobná — práce sněmovní jest nejůčel
nějším dokumentem upřímné lásky k ná
rodů.

Každodenně čteme v novinách obšírně
články proti některým cestám vlády. Ale
páni poslanci v nejdůležitějších parlament
ních okamžicích počínají si tak bezstarost
ně anebo docela nedůsledně, jako by šlo
o malichernosti. .

Dne 12. t. m, hlasovalo se v rozpočto
vém výboru o prozatímním rozpočtu na
čtyři měsíce. Hlasování to bylo ovšem
velice důležité. Kladně hlasovali Němci,

Poláci a Rumuni, tak že předlohapřijatav rozpočtovém výboru 28 proti 13 hlasům.
Tehdy se mělo osvědčiti, jak velikou
úlohu hraje na parlamentní šachovnici

Český svaz a zvláště jak sejzdrně protivládě postaví heroičtí oposičnícidr. Strán
ský a K. Prášek. V rozpočtovém výboru
jest 11 českých poslanců a scházelo jich
pět: Stránský, Prášek, Udržal, Prokeš a
Kadlčák (který těžce onemocněl.)

Tedy skoro polovice scházela přiakci
tolik důležité Ó Stráuském, zrádcujícím
české katolíky, napsalo »Právo lidu«: »Byl
ještě dopoledne v parlamentní budově,
na večer však při hlasování ve výboru
scházel.« :

Sám pokrokový »Pozor« poznamenal
již předtím o radikálčení: »Neúspěch slo
vanských stran v poslaneckém zasedání
železničního výboru vysvětluje se jeu tím,
že slovanští a zvláště čeští poslanci ne
plní své povinuosti. Na schůzi poslanecké
sněmovny před sv. Václavem bylo pří
tomno pouze 7 českých poslanců, ba jeden
z poslanců jako řečník zapsaný (posl. Ko
nečný) rovučž chyběl a musil za něho
zaskočiti přítomný poslanec Kalina. Ne
konání poslaneckých povinností mělo by
co nejvíce býti káráno naším deuním a
krajinským tiskem, který by měl vykoná
vat nejpřísnější koutřolu nad plněním
poslaneckých povinností. Nestačí radikál

ničit jen doma a ve Vídni býti jen ve
dny, kdy se vyplácejí diéty.c

Předsednictvo © seského svazu« dne
13. t. m. tedy zaslalo poslancům důtklivé
přípisy, aby konali svou poviomost. Praví
se v nich: »V poslední době je pozorovati
přes všechny prosby předsedmictva znač
né ochabnutí v kosání povinnosti, které
by mohlo míti vážné důsiedky. Plenární
sohůze sněmovny jsou členy Svazu málo
navštěvovány, a jak se nám sděluje, ze
všech výborů scházeli členové výborů
velmi často... Musíme proto znovu upo
zorniti všechny členy Pvazu-na povinnest,
aby se súčastnili všech schčet iněmovuy.«

"Ale ani tento přípís mnoho neprospěl.
»Právo lidu« sděluje dne 17. t. m., že dne
16. t. m. zase scházelo manoho českých
poslanců při hlasování o návrzích výborů
pro záležitosti uprchlíků. Vzasedací síni
bylo pouze 12 poslanců měšťátkých strau.

Tak tedy vyhlíží ve skutečnosti veliká
radost lidových zástupců nad tfm, že opět
pracuje parlament, že jest otevřena volná
tribuna steskům. o

Celé stohy papíru se potiskly u nás
vytrvalými nářky na cesty ústředeu a
cepsary. Když však jedháno ve výboru
o ústřednách, návrh na jejich odstranění

pod! značnou: většíhou proto, že. členůylo shromážděno málc. Ti, kterými akle
želo na těch obchodech, ovšem se dosta
vil. Když pak se debatovalo o censuře,
počínala si česká delegace tak mdle, že
sama »Národ. Politika« kárala, proč čeští
poslanci nebyli čilejší. A přece za celých
posledních 40 let nebyla parlamentní práce
tak důležitá jako právě nyní; za celou
tu dobtwnečekal náš národ tak dychtivě,
jakou lepší budoucnost nám lidoví zá
stupci připraví.

stá nepřítomnost poslanců není jen
výslednicí nedbalesti, nýbrž pochází také
ze spekulace. Uhne se vládě, uhne se
kapitalismu k vůli prospěchům tajným,
o nichž se veřejnost nikdy nedovi. Po
lepšil se lidový parlament? Trochu divné
cesty demokratisace tak často hlásané!
Každý pod heslem demokratisace rozumí
něco jiného, pojmy se schválně matou,
líbivé názvy se přesunují na předměty
a akce nelidové, na dobrodružné přemety,
které lidu škodí. Kdo by pronesl volné
slovo. proti některým patentovaným dog
matům márodním, problašuje se hřímavým
hlasem za zrádče národa; na druhé straně
však se trpělivě snáší prakse, která jest
notorickým poškozováním širých davův.

| © Mluvísli se o českém státu, nutno neu
stále poučovati, še autonomie nespas

do klína jako zratě jablko, ale jenpotřebí k vybudování české samosprávy
právě nyní velmi můoho práče, sebezá
poru, obětavosti a že jest potřebí každý
čin, každý krok vážiti přelem na vážkách
nějcitlivějších. A ti, kteří se vychloub
svojí oposicí anebo pasivní resistěhcí, mají
dobře pamatovati, že jest potřebí, aby
imponovali svou svědomitostí a obětavým
úsilím jak vládě tak stradám, ktéré se
staví proti našim požadavkům příkře. —
Naše strana v království za následky
lehkomyslnosti v parlamentě odpovídati
nebude, protože nedemokratickými voléb.
ními praktikami a za pomoci volebních
peněz bylo odstrčeno 86.000 katolickýeh
voličů -tolik, že nezískalé ani jediného
poslance a statisíce českých konservativců
vůbec zůstaly bez parlamentního zásštot»
pení. Každý vidí zřetelně, že taková vý:
slednice vznikla akcí nelidovou. Kašdý
uzná, že v zastupitelstvu českého Mda
má zasedati řada konservativců, měli
se v českém poselstvu opravdu zrcadliti
duše národa. O to bude zapotřebí usilovati
nyní.

Politický přehled.
v vém výboru konečně vláda

Seidlerova měla úspěch ato jenom proto,
že Poláci na různé sliby vlády přešli do
tábora vládního. Tak prozatímní rozpočet
přijat na šest měsíců, t. j. do konce dub
na 1918, 28 hlasy proti 13. Pozoruhodno
že scházelo 11 poslanců: Jihoslované (je.
diný Laginja hlasoval proti), Rusíni, Ita
lové a někteří soc. demokraté, z Ii
slanců z Českého svazů scházelo pět.

W poslanecké sněmovně 1ó. října před
| ložil ministerský předseda osnovu zákona,

jímž se se zřetelem ke zřízení "minister
stva pro sociální péči pozměňují zákonná
ustanovení o oboru působnosti jednotli
vých ministerstev. Ministr financí před
kládá osnovu zákona o dani z vína a
o zvýšení daně ze šumivých vín. V této
schůzi byla debata o známých událostech
v táboře uprchlíků ve St. Wagně, vytčeno
neloyální chování se Uher vůči Rakousku
v dovozu tuku a vepřového masa. Posl.
Liebermann sdělil, že od 27. září do 8.
října vyvezeno bylo 19 vlaky z Haliče do
Německa mnoho potravin, jež byly ozna
čeny jako nepotřebný materiál nebo zka.
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žená děla. — Zástupcové Jihoslovanů dr.
Korošec a Laginja v poradě prohlásili
miuisterskému předsedovi, že jihoslovan
ský klub trvá ve své oposici, poněvadž
mic se nezměnilo, co by nějak odůvodňo
vati mohlo jakoukoliv změnu v postavení
strany ke vládě.

Situace je zlá. Zástupce ministra výživy,
odpovídaje poslancům na výtky, že 0 vý
živu obyvatelstva je špatně postaráno a
Že zejména v Čechách jde obyvatelstvo
vstříc hladu — přiznal, že úřady dopustily
se chyb, za které pyká obyvatelstvo. Před
stavitel vlády pravil pak na konci, že
situace je zlá a že z ní není východiska.
Dle toho vláda se přiznává,že již nemůže
obyvatelstvu zaručiti, že mu bude dodá
vati nejnutnější požívatiny pravidelně a
v množství dostatečném a že bezmocně
spouští ruce.

Uherské mizisterstve Wekerlovo pro
žívalo minulý týden prudkou krisi, která
kotvila ve sporu mezi ministry drem
Waszonyim a drem Greczakem. Dr. Waszo
nyi stane prý se zase ministrem“ práv,
aby volební reforma dostala se do pev
ných rukou.

Vládní kriso v Měmosku.Říšsko-němec
ký tisk sám tvrdí, že říšský kancléř Mi
chaelis a státní tajemníci Čapellea Hel
ferich po známých událostech v říšském
sněmu nejsou už možní na svých místech.
Čeká se prý jen na návrat císařeViléma
z Bulharska. Zatím však už státní tajem
ník říšského námořního úřadu šl. Capelle
podal žádost za propuštěnou.

Německýnárodní svaz ohrožen ve svém
bytí. Posl. Wolf jako předseda sdružení
německých radikálů ohlásil totiž předse
dovi německého národního svazu Dober
nigovi, že němečtí radikálové vystupují
ze svazu, že však si přejí shody a jednot
ného postupu v otázkách národnostních s
ostatními. Následkem toho nejsilnější ně
mecká organisace v poslanecké sněmovně
ztenčila se z94 členů na 70 a proto i
předseda německého národního svazu posl.
Dobernig vzdal se své hodnosti.

Baská revoluce. Rusko má zase novou
vládu, opět zatímní, ale zase koaliční, se
stavenou z čelných zástupců hlavních
nyní stran ruských. Nová vláda odhaluje
celému světu, že v Rusku je anarchie a
že celé Rusko pociťuje už únavu. Nyní
je na místě různých, navzájem protichůd
ných oněch rad a výborů dosazen útvar
jednotný: zatímní rada ruské republiky,
a to jakožto sbor rázu parlamentního,
soustřeďující v sobě představitele a dů
věrníky všech ruských vrstev a zastupu
jící jaksi ruskou dumu. Nynější ruská
vláda ohlašuje sebeurčováčí právo všech
národů ruské říše i orgán pro jeho pro
vádění, národní radu. Vláda trvá dále při
čtyřdohodě, projevuje odpor proti všem
násilrým anexím, naproti tomu trvá však
na plném uznání národní vůle jakožto
základního činitele státotvorného.

© míru. Čtyřdohoda dosud neodpově
děla úředně na notu papežskou. Zato fran
coužzský miuistr zahraničních záležitostí
Ribot prohlásil ve sněmovně, že bez vrá

cení Elsasko-Lotrinska nelze mluviti o
míru. Stejně prohlašují americké listy. To
jest odpověď na řeč státního tajemníka
Kůhlmanna, že Němci nikdy nevydají
Elsasko-Lotrinska. — Ve Wůrzburku se
šel se od počátku války první veřejný
sjezd soc-demokratické strany, který byl
zahájen hromadným projevem pro mír
dorozuměním.,

Ruské bojiště. Němci 12. a 13. října
zmocnili se ostrova Oeselu, uzavírajícího
zátoku rižskou, čímž ovládli zátoku tuto.
Důsledkem toho jest znesnadnění situace
na severním křídle ruské fronty. Na o
statní části této fronty Činnost nepatrná.
, Ha Halském bojišti středem bitevní

činnosti jest většinou hora sv. Gabriela,
která jest stále vysazena ničivé palbě.

piš západěagjplanulaoo velkáitva ve Flandřích,ji rují Augli
čané útoky velkých sil v Artois, s

u Volné listy.
esery. Jakkoli sa: dnes o každémvý

značném projevu evropských státníků do
podrobna uvažuje a jakkoli zejména kaž
dýpodnět mírový vyčerpává se do všech
možností, přece nestalo se tak s uotou
papeže Benedikta XV. po stránce velmi
důležité. Když mírová nota sv. Otce byla
uveřejněna, ve čtyřdohodovém tisku na
ručest projeveno bylo mínění, že zdělána
byla v dorozumění s mocnostmi ústřed
ními. Soudili tak jmenovitě proto, že nota
obírala se hlavně Belgií, kteráž otázka u
neutrálův a ve čtyřdohodě jest nejpro
pracovanější, a také i v samém Německu
nejednou již ozvaly se hlasy o vrácení a
obnovení této země. Zdálo se tedy, že no
ta tímto způsobem zladěná nadhodila nit,
které se$Německo chutě uchopí.

Proti všemu očekávání se tak nestalo.
Německo na notu sice odpovědělo dva
krát, diplomaticky a potom kancléř dr.
Michaelis ve sněmovně,ale obojí odpověď
vyzněla záporně. Diplomatická odpověď
německá halila se v nejasnost, a druhá,
proslovená v hlav. výboru říšského sně.
mu německého, odmítla jednak Určitěji
vysloviti se o Belgii, jednak objasniti vá
lečné cíle Německa. Nejnověj
pověď pak zamítá návrh papežův rozhod
ně. Rakousko uvítalo projev papežův nad
šeněji, ale protože běželo hlavně o otázky
územní, týkající se Německa, nemohlo
hlavním těžiskem pohnouti a musilo pře
stati na vřelých slovech a dobré vůli.
"Tytojasné skutečnosti všem logicky my
slícím pozorovatelům tedy dokazují, že
mezi papežem a středními moc
nostmi nebylo úmluvy a že míro
vá nota vyplynula z nestranné a starost
livé snahy o počin mírového vyjednává
ní, aby byl konec učiněn krveprolévání,
které jako by z dostupné skutečnosti pře
cházelo již v oblasti jakési metafysické
zrůdnosti a mátožného děsu. Důkazem,
že nebylo žádné úmluvy, odstraňujeme
tedy mezeru, která v rozpravách 0 pa
pežské notě povstala a která ostatně 1 v

českém tisku poctivým domyšlením mohla
býti snadno vyplněna. ,

Papežskáúctaačeskýnárod.Jsouza
jisté všeliké ty mezery, co se týká pro
jevů Římav českých novinách, často ne
důsledné a leckdy i hodně poťouchlé. Na
příklad »Národní Listy« v úvodníku sta
rostlivě uvažují, že Římmálo podniká pro
mír, a brzo poté noviny přinášejí zase
rozhorlení poslance Práška, proč prý se
papež plete do politiky. »Nechť se Sv
otec neplete do politiky a my dobří ka
tolíci mu dáme pokojl« Tak se vyjádřil
Prášek dle novinářských zpráv. Tady ne
platí nic jiného, než známé přísloví: Na
toho, kdo má býti bit, najde se vždycky
hůl. Na tyto a podobué výtky mohli by
chom odpověděti, jak by zaslulhovaly, ale
majíce zřetel k tomu, že jest potřebí dnes
vyhýbati se všemu, co roztrpčuje a dráždí,
spokojujeme se věcným zjišťováním. Kdo
umí a chce ve faktech čísti ideu, musí
uznati, že všechny mírové počiny pape
žovy mají jediný veliký cíl mravní, cíl
čisté lidskosti. Papež politicky rozhodo
vati nechce, protože sám dobře ví, že
snahy jeho v přítomné době musí býti
obzvláště založeny na mravních zákla
dech. O nestrannosti jeho svědčí výčitky
z obou mocenských táborů, že té nebo
druhé straně nadržuje. Nedávno na pří

klad proti snahám jeho protestovali v Německu ve shromáždění ahr. Vestarp ve sně
movně. Nelze zdravým rozumem pocho
piti, jak v mírové notě papežově učkteří
čeští poslanci mohli spatřovat nepřátel
ství proti českému národu. Kdočetl notu
s rozvahou, nemohl nepozorovati, že mí
rové její popudy a náměty týkaly se
hlavně zemí, o něž po obsazení vede se
spor mezi mocnostmi středními a čtyř
dohodou. Mezi územími, na nichž se bo
juje a která jsou zabrána, českých krajů
zajisté není, Nestranný posuzovatel však

z noty vyčetl, že je v ní myšlenkovýživel, přející právům malých národův a
mluvícío spravedlivém uspořádá
ní vnitř říší samých. Uspokojení

ak českého národa posavad jest po
Žadavkem vnitřmrím, v' kterémě
smyslu píší všechny české noviny svobo
domyslvé, agrátní nevyjímaje. Vláděpře

na, vláda se vyzývá, aby se dala do spra
vedlivé přestavby státní, vládě se vytr
vale připomíná-sebeurčení slovanských
národů.

Z denního tisku jen namátkou vybí

tati od parlamentu zatímní rozpočet a tře
ba platný do konce měsíce dubna, bude
tím učiněno velice málo, ba možno pově
děti, že se tím nestane pranic, co by bylo
zlepšením krise trvalé, která bude v par
lamentě,dokud nebude vyjasněn
poměr vlády ke státoprávnímu
programu, požadavkům a dekla
racím české a jihoslovanské a
dokud centrální výkonná moc
setrvá vůči nim ua svém stano



visku zamítevém.« Tato slovapřece
vyznávají jasně, že státo rávní požadavky
české jsou posud vnitřní věcí naší říše a
povídají totéž, co obsaženo jest v papežské mírové notě. Proto také nemluvil pa
pež o katolících ukrajinských, irských a
jiných, kteří se hlásí k Vatikánu nadše
ně a trpí útisk značný.

Ostatně každý soudný člověk, každý
nestranný pozorovatel a vášní neoslepený
politik musí uznati, jak obtížné jest po
stavení v nynějších evropských složitých

sporech a otázkách, a zejména knězpo“slanec lépe než laikové měl by si uvědo
miti, že každé diplomatické slovo pape
žovo musí býti dnes váženo na vážkách
nejcitlivějších a že radikalismus politika
bez vojska víc byvmyšlence míru uškodil
než prospěl. Kdo tedy poctivě a spraved
livě všechny okolnosti mírové uoty uvá

ží, nespatří v nf ani stopy po nějakém
jet nebo nepřátelství proti českému

národu. Nepřátelství to strojeně v ni vlo
žili posianci Prášek a Viškovský. Jest
»ravda, co řečeno bylo ve sněmovně, že

bradník v parlamentě uení mluvčím
vikariátu ani zástupcem praemonstrátské
kanonie, ale ta skutečnost po našem mí.
nění ueopravňuje, aby kněr-poslanec ho
nil se za běžnou popularitou na úkor
spravedlnosti. Jest pravda, že ve sněmov
ně jest dr. Zahradník podstatně obráncem
národních práv, ale neméně jest pravda,
že kněžského karakteru nepozbývá ami
tam a že právě proto jeho čin není
zrovna žentimemstvím a onou duševní
ušlechtilosti, která má býti vlastní všem
poslaucům a zejména poslanci-knězi. Po
zorován-li jest český národ evropskou ve
řejností více než kdy jindy, pa nemají
ti kteří jeho političtí zástupci vybočovati
z potřebné seriosnosti, a jestliže těžce ue
seme německý odpor proti dobrému své
mu právu, pak nedůsledno jest, když ná
porem předsudkův a zlým skepticismem
z ničeho nic vyslovuje se politování nad

zámlkou papeže, který českému národunijak neublížil a který má v přední řadě
ma zřeteli hrozné rány, které si lidstvo v
této válce zasazuje.

Oceňujeme po zásluze politickou čin
nost dra Zahradníka, protestujeme proti
Ihavému osočování +»Reichspostu«, ale
nemůžeme zbaviti se dojmu, že jeho sně
movní výstup proti papežské notě jest
vyčíhaná příležitost. Liberální listy s po
čátku notu papežskou unisono chválily a
docela vřele oceňovaly nejšlechetnější hu
mánní úmysl Vatikánu. Pod dojmem lidu
milných slov noty bylo zcela ticho o »2a
pomenuté povinnostie. Až náhle Viškov
ský jako by byl otevřel teprve oči i nej
bystřejším. Fráze letěla rychle od úst k
ústům a již se lhalo směle, že papež »nc
zná velkého národa katolického«, že »ne
chce uznati« práva našeho národa. V tom
jest průzračný systém, tu vidíme tajný
povel těch, kteří si naprosto nepřejí pev
né národní solidarity za cenu snášelivého
soužití s českým katolictvem. Luk se o
brací proti Vatikánu, kam šíp nedoletí,
ale český katolík má ucítiti zranění. Proti
papežské notě na druhé straně prudce se
ozývají i němečtí protestanté a wolfiání
— ovšem také proto, že nota požadavker
spravedlivosti k národnostem ujímá se i
nás. A tak věru jest nejobtížnější otáz
kou, jak uplatniti receptliberální, aby va
tikánská nota dosáhla hlavního svého ú
čelu prakticky: zastavení krvavého a to
lik kombinovaného boje. — »Sebevláda

jest jen zvláštní způsob odvahy«, dí Smies, a Shakespeare označil člověka jake
bytost, která pohlíží před sebe a za sebe.
Toho ovšem nedovede muž, který touží
po přízni lidí předpojatých a který pří
padně sní i o jistém druhu laciného mu
čednictví, rozmuožujícího popularitu. Pro
to očekáváme, že české církevní úřady
pominou dra Zahradníka mlčením, neboť
postačuje tu skutek, jímžse kvalifikoval
dostatečně sám před celou veřejností, tře
baže se nevyslovil tak nápadně jako Viš
kovský. *

Pozm. red. Nemínili jsme se déle za
bývati tím sporem, protože věc jest sa
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našeho p.dopisovatele na doklad, jaký o
becný dojem vyvolalo vystou enl proti
notě mezi našimi přáteli. Právě 17. t. m.
»Venkov« přichází se stanoviskem umír
něným. Připomíná, že má právo i český
nejpravověrnější katolík kritisovati poli
tický projev Sv. otce, který si nečin ná
roků na neomylnost. Z dalších řádků vy
svítá, že agrární strana nemíní nijak vy
tloukati z noty kapitál proti papeži jako
duchovní hlavě a proti náboženským hod
notám církve vůbec. Papeže nazývá mu
žem osvíceným. Zkrátka článek jest smír.
ný, což loyálně a s povděkem konstatu
jeme. Zároveň však upozorňujeme, jakou
ozvěnu mělo vystoupení dra. Viškovského
v »Nár. Listech«, »Právu Lidu« a jinde.
Vždyť se docela šířily mezi lidem zvěsti,
že papež se postavil proti českému náro
du, že politicky pomáhá našim zarputilým
nepřátelům atd. Právo kritikypolitického
projevu má každý poslanec, ale nemá
formou kritiky uváděti v pochybnost dob
rou vůli a spravedlivou snahu projevite
lovu, zvlášť jestliže se na stanovisko ne
ptal a papeše před zhotovením noty o po
litšickou pomoc ani nežádal.

o

Svědoství praváš. Jest obecně známo,
že světlé katolické stránky v dějinách se
zamazávají nebo přepisují textem překrou
ceným, a co se týká dějin českých, ve
svobodomyslném tisku nepřiznává se prav
da zejména o sv. Václavu a Karlu IV.
Zasluhuje tedy pozornosti,když v soudo
bém myšlenkovém hnutí pojednou potká
me se s projevem, jehož smysl katolickým
tiskem jest již drahně let hájen a vyklá
dán ve spojitosti s národním ochranným
bojem. Bez dlouhých řečí upozorňujeme,
jsk správně politiku sv. Václava karak
terisoval v »Národ. Listech« spisovatel
Holeček. Před několika dny v »Nár. Lis
tech« pisatel, Hofmeister jménem, v epi
gramatickém čtyřverší dobíral si dva
české patrony. Sv. Václava, jenž prý učil
národ platiti daně, a sv. Jana, jenž učil
národ mlčeti.

Jak skomíravě takové vtipy vypadají,
ukázal v těchže »Nár. Listecha Holeček
tímto způsobem: »Za daných okolností,
bezprostředně po pádu Velké Moravy, v
kleštích mezi Němci a Slavníkovci, při
neporozumění zemských velikášů nutnosti,
aby se kmenové čeští zorganisovali v pev
ný stát, kníže Václav přidržoval se poli

hodné obdivu. NA sílu spoléhati netiky
mohl, nýbrž pouze na zdraví české státo
tvorné myšlenky. Myšlence této pomáhal,
aby se ujala a rostla, vzácným umladé
ho muže taktem, dobrotou a smířlivostí,
jež ale, bylo-li nutno, neustupovaly důra
zu meče, nábožnou věrou ve vítězství
křesťanských ideálů, a posléz i kouzlem
své osobnosti, jíž bylo jen ukázati se,aby
nepřítel byl odzbrojen. Potomci mu často
zazlívali, že povolil říši, jež už dávno se
domáhala, aby se jí Čechyzavázaly místo
libovolných darů dávati pravidelný roční
poplatek, jenž stanoven na 1I20 vybra
ných volů a 500 hřiven stříbra. Radikál
ní oposice proti tomuto závazku Václa
vovu soustředila se v jeho zavraždění
bratrem Boleslavem, jenž dosednuv na
trůn poplatek platiti odepřel a za to pod
stoupiti musel s císařem válku, jež se
skončila tím, že i Boleslav se stálému po
platku podrobil a potom jej nejen správ
ně odváděl, nýbrž i v dobrém přátelství
žil s císařem až do své smrti, čímž po
tvrdil správnost politiky Václavovy...

Dospělým Čechům se může říci, že poli
tika Václavova národ uchvacovala, politi
ka, která si nevytýkala cílů nedosažitel
ných, a metodou, již možno nazvati pev
uotou v mírnosti, při nejmenším risku
nabývala největšího možného zisku,poli
tika nikoli osobná nebo rodová, jako u
jiných náčelníků, nýbrž všenárodní.«

helným kamenem vědomostí o sv.
Václavu přečetným českým inteligentům
byl a jest posměch myšlenkám, které
jsme tady z Holečka uvedli a které často
zaznívají s kazatelen.á

Eultarní uzpůsobování. Na výčitky
Němců, že český národ mnoho přijal z
jejich kultury, obyčejně se odpovídá, že
to není důkazem inferiority. Národ učil
se vždy od národa, ale hlavní věci při
tom jest, jak dovede cizí proudy a myš
lenky uzpůsohovati své národn bytnosti
a jak umí svou kulturní soustavu pro
spěšně zasaditi v obecnon lidskou vzdě
lanost. V tomto úsilí, probíjeti se v prvé
řady světových národů, mladá generace
naší inteligence mnoho se zaměstnávala
budováním nového životního názoru, k
němuž přinesla si stavební látku z ně
mecké přírodní filosofie. Projevila však
nedostatek uzpůsobovacích schopností a
namnoze jen opisovala tvrzení buď vě
decky úplně nesprávná nebo uedokázaná.

Při tom bohužel nepochopila, že ma
terialistický mázor světový jest jeden v
národě, jenž svých cílů dosahovati může
jen obětavým idealismem. Jest až ku po
divu, proč stále se hude píseň, kterou
naši buditelé považovali za zhoubnou, a
proč v národ vmačkává se vytrvale uče
ni, které z důvodů národní výchovy od
mítnuto bylo od předních mužů v Ně
mecku.

Nezdravé takové rakety vyrábějí se 8
obzvláštní oblibou a nedávno jedna za
kmitla se ve »Kmeni«, z něhožpodstatně
uvádíme: »Rozum a jeho věda uznává
vývoj života. Tento vývoj však si před
stavuje tak, že život povstal jako výsle
dek nerostného dějství, bez všeho řízení
k nějakému cíli.« — Materialism s do
provodem vědeckých slov, nevědecké po
pírání nejvyšší příčiny a negace Bola!
Každý pisatel takových výroků mčl bysi
uvědomiti, jaké stavy duševní vytváří ve
svých neuvědomělých čtenářích, kterých
jest zajisté mnoho. Pro tento úsudek ne
lekáme se žádných předhůzek, neboť mů
žeme nkázati na četné inteligenty, kteří
neuvědoměle přijali tentýž názor od vol
ných myšlenkářův a hájili ho se zaujatou
vášnivostí. Neuvědomělost ta záleží v tom,
že příslušná inteligence posud neví, še o
počátcích života věda neumí a nedovede
nic určitého a dokázaného pověděti.

Proč se tedy hlásá učení vědecky ne
dokázané, jehož materialistický ráz poško
zuje zdraví národa? Nedávno v témž
»Kmeni« spisovatel Šalda dokazoval, jak
filosofická soustava materialistická soci
álních demokratů, z Německa přejatá, ne
srovnává se s duchem a úkoly českého
národa. A Šalda věci rozumí, neboť mno
ho přemýšlel,mnoho kulturních elementů
zažil, vyniká pronikavým postřehem a
bystrou soudností. *

Svrchu uvedený materialistický výrok
»Kmene« jest tedy nejen obecně nepro
spěšný, ale kromě toho svou nevědeckostí
a nelogičnosti ubíjí sám sebe. +Roznm a
jeho věda uznává vývoj života.« Věta
tato jest vyvrácena hned druhou: »jest
to dějstvíbeze všeho řízení k ně
jakému cíli. Vývoj vždy k dokona
lejším formám dle přírodozpytného myš
lení jest však cílem, v oči bijícím. Pi
sateli ve »Kmeni« rozumíme. Popřením
cíle usiluje odstraniti myšlenku na Bo
ha, ale nepodařilo se mu to právě tak,
jako tvrzením, že život povstal jako vý
sledek nerostného dějství, kterouž větou
zase snažil se vyvrátiti tvrzení opačné, že
totiž prvé organismy povstaly přímo čin
ností Stvořitelovou. Jestliže materialisté
stvoření prvých organismů odmítají jako
zázrak, pak vznik života z pouhého ne
rostného dějství jest zázrakem ještě vět
ším,neboťituorganisace a ústroj
nost bytostí živých byla by stále
ještě nevyvratitelným důkazem ve pro
spěch dobře uspořádané svrchované síly,
která prvé organismy z hmoty vytvořila
a která, nemohouc povstati sama sebou,
byla tam bytostí, člověka inocnější, vlo
žena. Geolog Asa Grav praví: „Děje a
operace přírody vykonávají se buď silami

členými, nebo zasahováním Božstva.c
Jinými slovy, nejpřednější badatelé nabyli
toho přesvědčení, že bez pojmu Boha v
dějstvu přírodním nelze se obejíti. Uvaž
me! Dle moderní materialistické vědv
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nemyslící hmota sama se vyvíjela bez
rozumných zákonů tak účelně, až se sami
nevěrci diví. Neživá hmota zplodila ob
rovskou řadu rostlin a živočichů bez po
kynů inteligentních. Ale nyní, kdy rozum
lidský tolik vyspěl, že zkoumá příčiny a
účelnost všeho, nepodaří se předním u
čencům sestrojiti ani zárodek jepice uebo
komára. Ale materialista musí věřiti, že
přece jenom účelný vývoj dal se v po
hyb sám sebou a vykouzlil zázraky, na
které jest i moderní věda slabá.

Kulturní uzpůsobování v těchto otáz
kách pořád tedy ještě selhává a přemnozí
inteligenti a spisovatelé naši nastrkují
Němcům důkaz myšlenkové nesamostat
nosti.

Koncem loňského roku čítalo obyva
vatelstvo Prahy mimo vojsko 453.777hlav.
Dle statistiky z 30. června 1917 klesl počet
ten na 452.122 lidí. — V londýnské mo
dlitebně, chráněné 340 strážníky, pronášel
kazatel slova mírová. Ale přivrženuci vá
lečné strany vedrali se dovnitř a nastala
řež. Na kazatelnu vstoupil vojín, ale u
mlčela ho »mírová« ohnivá bomba, která
vybuchla pod kazatelnou. Pacifisté byli
před modlitebnou hrozně zbiti. — Před
seda katol. selského svazu Fr. Schoosleit
ner v Solnohradech zemřel u věku 62 let
dne 7. září v Thalgavě. V mládí sloužil
u sedláka po 13 let jako čeledín. Ale pro
svou bystrost muž nestudovaný brzy se
stal obecním radním, pak starostou a ko
nečně zemským poslancem. Mezery vzdě
lání pružný jeho duch doplnil soukromou
pílí. R. 1906 založil katolický zemský svaz
a r. 1909 docela byl jmenován zástupcem
zemského hejtmana pro Solnohrady; v té
hoduosti také zemřel. A pak prý živá
katolická víra ohlupuje! — Nedělní pro
dukce orchestru »Národ. divadla« ve Vídni
měla obrovský úspěch. Dne 28. listopadu
bude ve Vídní pořádán koncert inistrů
pěvců moravských učitelů. — Pohřeb veli
kého katolického vůdce Sloviuců dra.

Kreka byl úchvatnou mauifestaci. Pohřeb
ní průvod vedl kniže-biskup dr. Jeglič.
Z českých poslanců se súčastuili Staněk,
Navrátil a Valoušek. — Socialistický sjezd
francouzský v Bordeaux vyslovil se v zá
věrečné resoluci pro rázně válčení za ú
čelem brzkého dosažení miru. — Na velké
schůzi ve Štýr.Hradci poukázal křesť.
soc. poslanec Wollek, jak se za války
židovstvo v Rakousku silné zmoblo. Aby
uhájilo svou nadvládu finanční a duševní,
založilo osm nových denních listů. Kdy
pak rakouské katolictvo pochopí v plné
míře důležitost křesťanského tisku? —
Vyšetřovacím úřadům podařilo se polapiti
na nádraží kiakovském čtyři vagony růz
ných potravin, připravených k převozu
do Německa. Konfiskované věci rozděleny
mezi lidumilné ústavy. V Rešově zachy
ceny dva vagony s 2300 balíků potraviu,
které byly rovuěž označeny ua vývoz do
Německa. Pod prkny vagonů nalezen znač
ný počet vyhotovených nákladních listů,
adresovaných soukromým spotřebitelům.
Potraviny rovněž zkonfiskovány. Zrovna

zastižených v Chyrově. Jak složité jsou
cesty obchodu těch židovských vývozců,
kteří tolik zboží od nás zavážeii do Haliče!
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Filiálka v Chrudimi.
—

Telefon: 48.

na knížky
na běžný účet

dání zdarma zašle.

— nNenes Wiener Jouruale chválí dra.|
merala; praví. že již před válkou byl,

tento mmnžuvědomělým hlasatelem raku
šanství v českém národě; prý roku 1913
prohlásil ve veliké řeči utvoření samo
statného českého státu za veliké nebez- |
pečenství. V dobách nejtěžších krisí měl
intimní vztah k Vídni, Berlínu a Těšínu, :
kde byl tehdy hlavní stanu. — Poslední |
dobou v českých krajích objevují se ageuti, ©
kteří lákají do »dobré služby« do Uher |
mladé dívky. V Uhrách ovšem zvláště|
mezi chytrými obchodníky je velice blaze.
Ale pamatovati sluší, že oni agenti jsou
kuplíři. — V říjnu r. 1916 přišel do
obchodu firmy Fróblich a Aschermanu
židovský uprchlík Meudel Bezenmůller z
Haliče a koupil 913 metrů 70 cín. kana
fasu po 4 K 80 hal. Zboží mělo býti ode
sláno do Haliče. V době té bvly však
takové zásilky vyloučeny ze železniční
dopravy. Bezenmůller narukoval a splno
mocnil proto svého souvěrce, Barucha
Ordentlichera, aby zboží prodal a pentze
mu poslal. Ordentlicher v obchodu firmy
Fróblich a Aschermanu se ptal, zda by
nevěděli o nějakém kupci. Příručí firmy
Adler mu slíbil, že mu kupcz opatří a
bylo sinluvéno, že Ordentlicher dostane
pro Bermnůllera za jeden metr 5 K 80 l.
Adler prý zboží na to koupil pro sebe
a prodal je obchodníku R. Porgesovi za
6 K 20 hal. za melr; když však zboží
vezeno bylo po ulici, byl náklad zabaven
a ua Adlera podáno bylo trestní oznámení
pro řetězový obchod. Adler se hájil, že
prý zboží nekoupil na svůj vlastní účet.
Zprostředkoval prý pouze obchod a dostal

|

kauafasu. Adler byl osvobozen. — Polským
Jegiouářům zakázána účast na slavnostním
průvodu k poctě památky Kosciuszkovy.
— V uherském Szegedině k vůli záchraně
mravnosti mládeže jest zřízena policie pro
děti. Jest sestavena ze sta mužův a žen
a brání trestným nebo nemravným činům.
Podobnou policii navrhoval bystrý český
profesor dr. Mareš. — Katolický farář
Wolfgruber v bavorském Tegernbachu
vydal provolání ke kněžím bavorským,
aby spolupůsobili k utvoření světového
mírového svazu kněžského pod uázvem

porována papežem. — Židovští dodavatelé
Markus, Schwarz a Weisz v Uhrách dá..
vali dobytku do píce více těžkýcha těžko
ztravitelných přísad, tak že dobytek od
váděný vojenskému eráru vážil vice. než
se dalo souditi. Všichni tři machři byli
odsouzení k pokutám a do vězení. —
nAction catoligue« v Ouebeku přinesla ©
zprávu, že r. 1915 asi 19.000 kanadských
jinověrců
Presbyteriánský pastor v Texasu. L. Ga
mewell po vstupu do katolických řad ©
docela stal se spoluredaktorem katolické

ustupově u Votic některý surovec zueuctil
zpustlicky židovský hřbitov. Začínalo se

nyní epidemie barbarství přešla přirozeně
také jinam. — R. rg14 měla Vídeň o 6503
porodů více než úmrtí. R. 1916 však bylo
již o 8271 porodů méně než smrtí a za
9 měsíců roku letošního jest již o 14.002 |
porodů méně než smrtí. — Sděluje se, že ;
A. Jurčík v Přerově vyualezi nový druh

proudu spojuje tkaninu s kovemr tak, že

povstává pevná a praktická směs, laci
nější než kůže. — V reálce IL «kresu
vídeňského bylo umístěno polské gymua
sium z Brodů, Pro Poláky? Gymnasium
navštěvuje skoro 600 žáků, ale inezi nimi
jest pouze 19 katolíků.

Sám »Venkov« napsal v polemice s
vPrávem Lidu«, že inu záleží ua tom,
aby české stranv vstoupily do rozhodují
cího zápasu s nepřáteli českých práv sil
né, spořádané. »Národní Listy« však místo
vážué úvahy 0 stráně naší pronášejí po
hrdavé poznámky; odbývají nezadajná
práva konservativců katolických slovní
eskamotáží, jako by se samo sebou roz
umělo, že musime zcela ustoupiti z veřej
ného kolbiště.

Připomínáme tedy, že rozhodně má
právo mluviti ve veřejnosti strana ta,
která uchovává jasný a ucelený názor
světový lidu českého. Všichni radikálové
dohromady, pokud se snažili lidu České.
mu vočkovati racionalistické hypothésy,
posud národu názoru vědecky zdůvodně
ného uedali. Již protone, že papouško
vání pocizokrajných vzorech vůbec nelze
označovati za filosofickou výslednici a
přání české duše. Kdyby tu nestála na
stráži strana katolická, byla by tu česká
duše jako sirotek oškubaný o nejdůleži
tější psychické hodnoty. Novohusitské
fráze, smíšené s volnomyšlenkářskou ne
gací a se zbožačním národa nějsou vů
bec zikladnou k novým jasným metám.
A i pokrokáři uznávají, že konservativci
mají právo ua zastoupení v životě veřej.
ném.

Ale »Nár. Listy« 11. října k úvahám
našich »Volných liístů« (jichž kritisující
redakce nečtla) připojují poznámky dle
vzoru Masarykova. Všecko se jim zdá
klerikální praktikou v době, kdy jest po
třebí o každém zjevu života českého pře
mýšleti vážně. Kdykoli se ozvalo mužné
katolické slovo, apelující na rozmysl pro
tivníků, Masaryk to označoval jako lest.
Kdo z katolíků promluvil důrazněji, pro
hlášen se zřejmou jízlivostí za »upřím
nějšího«. — »Národ. Listv« píší, že český
klerikalismus, vědom své slabosti, chce
»skočitido proudu, kdežto »klerikalismus
moravský, vědom: si své temné vlády nád
dušemi, má mnohem více odvahy., »Tá
zal-li by se nás uěkdo, kterou taktiku

pokrokovou politiku, pak (kdyby bylo
možno vůbec mluviti o nebezpečí) bychom
nebezpečnější nazvali královéhradeckou

vá staré známé chytráctví, které umí vy

že česko-moravští klerikálové dobře znají
význam přísloví, že je dobře iníti dvě že

Tedy přizpůsobení českým poměrům,
touha po národní soiidaritě, cit pro prá:
vo všech utiskovaných Čechů. obětavý
zápas za lepší budouduost celé vlasti, to
všecko u katolíků jest — sstarým zná
mým chytráctvím«. Snad i to bylo chyt
ráctvím, když organisovaní katolíci vČe
chách i.na Moravě volali za režitnu

všecky národní politické pra
covníky do jednoho šiku a vybízeli k po
sitivní práci všenárodní. Nevolá dávno



eský lid hromadně proti bezcílnému ra
likalismu a zhoubnému stranickému tříš.
ění? Sám dr. Kramář vvslovil se o ra
likalismu jasné. Strany radikální nejméně
tevřely národu brány Eldorada a záro
'eň svou sobeckou hašteřivostí zavinily
matení mohutné směruice, takže vedly
lo teinného bludiště. Katolíci nezavinili
oj všech proti všem.

»Národ.. Listy«, které se o tendenci
V. listů« informovaly z druhé ruky, vlo
ily do řádků »Obnovy» více, než co tam
nověděno; z neznalosti tedy znásobily
taši oportunitu. Ale právě proto jest vý
namno a poučno, jakou tendenci sledují
ynícké, nesmiřitelné kopauce, které již
»ředemodmítají snesitelué soužití s jedi
lou politickou stranou, která hájí pře
vědčení velikých konservativních davů.
k jest známo, že tato politická strana
nyla přímo vynucena a vydupána provo
:acemi dobrodružného radikalismu. Ne
náme dvou želizek v ohni, ale myslili
sme si, že radikálové pochopí náš cit
: společné věci národnía vlastenectví
efalšované, které dobře nazírá na celko

recké jistě k nám mohly zachovati aspoň
ást té tolerance a vlíduosti, jakou přímo
bsýpávají ty židy, kteří v zájmu svých
rospodářských zájmů od případu k pří
adu se přihlašují k taky-vlastencům.
"řed těmito spekulujícími a pružně při
působitelnými lidmi hrbí se páteř ener
rických -radikálů v poklony až příliš
ictivé. .

Jak se dovedly přizpůsobovati přečasto
zaučukovité »Národní Listy s velikou 0
hotou, jak dovedly rychle měniti velice
tůležité zásady, o tom by byla historie
'elice pestrá. Co tu bylo kompromisů na
evo i na pravo! Zato my máme program
jevný; náš program nesliboval a nesli
mije k vůli lapání davů věcí nesplnitel
ých, zatím co radikální strany byly za
álky přinuceny ohlašovati krach svých
ejlibivějších agitačních hesel. Proto mů
me zcela směle předstoupiti před volič

tvo s tím programem, který jsme měli
řed válkou. =

Ze všeho také vysvítá, jak ukvapené
vlo slovo slikvidace«, kterého jsue my
evyslovili. Zač by stál všechen katolic
ý lid český, kdyby po veliké likvidaci

lci trestuhodnými. Na veřejném kolbišti
mé dokázali mnoho v době, kdy jiné
reny dávaly se v pohyb mašinerií uměl
ovanou, podporou záložén, zvláštními
irkami a docela i za pomoci kapitálu
zího. Na hmotné prostředky spoléhají

hlavně ti, kteří nyní odvažují se pohr
vě psáti o naší slabosti. Vědí, jak muo
prodejných individuí půjde za lesklým

vem. My však naopak věříme, že prá
přítomnépeněžní čachry otevrou do

naté“oči' těm, ktěřýmizhámená idea da
ko více uež ukojení hmotařského so
ctví. Kdo se odvažuje posmívati se
aně chudé, kompromituje čest našeho
u vůbec a tento lid — jak pevně vě
e — v blízké budoucnosti dá peněž

oporám radikalismu ráznou odpověď.

Kulturní jiskry. —
Zo světa vědeckého. Dr. Erie Mjóberg,

édský geolog, zamýšlí vniknouti na lé.
dle do vnitra britické Nové Guiney, jež
Sud ení prozkoumáno. Spojení s po
ežím a dalšími stanicemi chce udržovati
vněž létadly. — Francouzský lékař E.
liet praví, že nejiepším lékem proti
adavicím jest soustředěné teplo slu
ční; použije se prostého zvětšovacího
a V průměru sedmi až osmi centi
trů. — Na místě, kdestávala“ severo
ická osada Kyréné, došlo již r. 1914
několika objevům antických soch. Nyní
lezena tam při kopání pod zemí imálo
Tušená socha Erota s napjaltým lukem;
l vytesána z bílého, modře žilkovaného
telejského:mrarioru ; oči jsóu na polo

přivřeny, jako by vzhlížely ke vzdálenémuodu. Prý ten výtvor pothází z doby Ly
sippovy. — Cestovateli Rasmussenovipo
dařilo se při zkoumání Grónlandý u ne
obydleného nvní zálivu Melwilského ob
jeviti vykopávkami četné stopy esky
máckých sídel ze starých dob; nalezl

národa. -- V Eupatorii na Krymu uyní
vybaven z rumu tamější Vyšehrad, jenž
jest velice zajímavou stavbou starověku.
Též tam objevena heléuská villa a k tomu
množství antických nádob a minucí. —
Mezinárodní ústav pro misijní bádaní
vydal prý veliký svazek díla »Bibliotheca
missionum« od Rob. Streita. Zde jest po
jednáno o apoštolátě a misiích vůbec,
v dalších dvou bude zahrnut přehled mi
sijní literatury. Velice záslužné to dílo
kulturní! Redakce totiž chce uvésti dle
možnosti i obsah důležitějších spisův a
lístin. — V srpnu zemřel ve Švýcarsku
slavný chirurg, profesor dr. Theodor Ko
cher, operatér světové pověsti. Byl volán
i do zemí velice vzdálených na dvory
knížat a panovníků, bylo-li potřebí ope
race zvláště zručné. Kocher byl průkop
níkem moderní chirurgie, jeho methody
tvořily všude mezníky lékařské techniky.
A při tom byl mužem hluboce věřícím,
rozhodným praktickým křesťanem. —
V Japonsku zřídili Jesuité a Dominikáni
četné vychovávací ústavy, které jsou
četně navštěvovány od svnů vyšších ja
ponských vrstev, protože katoličtí učitelé
vyučují zručnějí a důkladněji než paeda
gogové jiní. Japonské rodiny nijak se ne
urážejí katolickým rázem mnišských škol.
Naopak japonská vláda usiluje o zaklá
dání dalších takových ústavů. Ostatně
v XVI. století do mladé jesuitské školy
v Praze posílali své synky četní kališníci
a protestanti, tak že universitě, nacháze
jící se v rukou protestantských, vznikla

koleje jesuitské a Karlovy nedal se žádnou
frází zatušovati. Nyní však s pověrečnou
bázní pohlíží se na učeného rektora uni
versity proto, že jest theologem. O vědu
se úzkostlivě bojí ti, kteří často i přís
nými důtkami musejí býti nuceni aspoň
k učení nazpamět.

Kde je zmatku? »Kraj Krá
lovéhradecký« projevuje velikou starost
livost o jasnost názoru katolických poli
tiků na českou otázku a shledává docela
symptom zmatku ve straně katolické.
K tomuto soustrastnému projevu dlužno
rozhodně pozuamenati, že je zcela před
časný a bezdůvodný. Politikové katoličtí
nazírají ua české státoprávní tužby mno
hem jasněji než radikální strany české,
a proto kdyby byli katolíci četněji zastou
peni v »Českém svazu«, dopadlo by známé
prohlášení z 30. května b. r. mnohem při
lehavěji k obsahu historických práv ko
runy české a k postulátům Palackého.
Jistě by odpadla“ ohlašovaná revise zimí
něného prohlášení, jak ji hodlá podnik
nouti nově zkartelovaná strana mlado
česká.

Naše nazírání na otázku českou je
zceia korrektní a zcela souladnés soletou
politikou českou. Lišíme se ovšem od celé
řady radikálních optimistů, kteří očekávají
uskutečnění státoprávních cílů od šťastné
náhody, kdežto my spoleháme na vlastní
sílu národa a hodláme dosíci svých cílů
aktivní politikou na půdě možné skuteč
nosti. V tom směru není žádného rozdílu
mezi katolicismem českým a moravským
Ani v různé taktice nelze hledati svm
ptomy zmatku, protože taktiku určují po
měrv, které nejsou stejné u nás jako na
Moravě, a proto nemůže býti ani taktika
úplně stejnou. Příznačnými jsou zajisté
útoky mladočeských listů na české kato
liky v uvnější době, kdy jsmesi ukládali
co největší reservu, jen abychom žádoucí
svornost v řadách českých udrželi. Tato
sebevědomá reserva nesmí však býti vy
kládána za malomocnou passivitu. Nebu
deme vyhledávati a rozdmychovati uá
boženských třenic, ale nedáme si svůj
životuí názor tupiti tak zvanými lidmi
Svobodomysinými a nedáme se od domá

cího krbu českého vyhazovati. Mladočeský
tisk má nejméně. příčiu, aby vylučoval

ani za 3 léta válečná v uárodě nezapo
mnělona pověstné srovnání státního práva
s fajfkou tabáku. Jeví-i se potřeba jas
ného nazírání na českou otázku, měli by
se mladočeši v přední řadě starati o ná
pravu svých názorů.

Přispějte ammostovaným! Vzpomeňte
rodin, jejichž živitolé zemřeli následkem
žalářních útrap! Podpořte oběti neslý
chané politické persekuce! Zinírněte osud
těch, kteří následkem dleuholetého žalá
řování octli se na pokraji zoufalství! Po
slední dobou zásilky příspěvků umdlévají,
ač, povinnosti pomocného výboru pro
amnestované vzrostly. Příspěvky přijímá
p. Dr. Vilém Pospíšil, místoředitel Městské
spořitelny v Praze I, Rytířská ul. 26.

Nový drah gormanisace v Polsku.
K evangelické církvi se hlásí v nynějším
neodvislém polském území i jistá část ro
dilých Polákův. Nyní varšavský list »Ga
zeta Wieczorna« sděluje, že byla vypra
cována nová církevní ústava dle vzoru
církve německé; nový systém potvrzuje
docela výlučnou platnost jazyka němec
kého v kostelních obřadech. Na den 18.
t. m. ustanoven sjezd zástupců evange
lictva v Lodži, kdež se mají konati po
rady v jazyku německém. Kdo německy
neumí, tomu se přeloží sjezdová usnesení
do polštiny. Dle nové ústavy jest dovo
leno pastorům z říše přeuésti místo pů
sobení do Polska.

© vyhození Kautského z »Noue Zelt<

ps dne 4. t. m. dle »Arb. Ztg.« »Právoidu«: »Sdělení o propuštění soudr. Kaut
ského působí pobuřujícím, bolestným do
jmem. Karel Kautský odstraněn z »N.
Zeitu«, z orgánu, který založil, podporoval,
učinil velkým a proslaveným! Karla
Kautského vyloučit z organisačního rám
ce.německé strany, to věru chápat nelzel
Rozpor mezi Kautským a většinou strany
zostřoval se arciť stále, ale teprve tento
formální rozkol jeví se zřejmě, jak je to
s německou stranou. Soudr. Kantský pod
názvem: »Můj odchod z »Neue Zeít« na
psal v »Leipz. Volkszeitung« delší článek,
kde celou věc vysvětluje. Článek ten
opravdu je těžkou obžalobou představen
stva strany. Již způsob, jak skoro Óoletý
soudruh, jeden z nejzasloužilejších pra
covníků strany, autor stěžejních děl so
cialistických, byl z listu vyhozeu, je ne
slýchaný. Výpověď byla jemu i soudr.
Wurmovi dána v den redakční závěrky
pro první číslo. »Nechali nás vykonati
klidně redakční práci pro toto číslo, auó
i přípravy pro příští ročník, neoznámivše
nám, že tato práce je zbytečná. ač naše
výpověď byla již hotovou věci. Nechali
nás ještě poslati rukopisy do Stuttgartu,
ale tiskárně byl zatím dán příkaz, by ru
kopisů těch již nesázela. V déu, kdy jsme
dostali výpověď, dostali jsme rukopisy
zpět. Byli jsme sesazení a Cuuov fungoval
již na našem místě dříve, než nám byla
dána výpověď. To přesahuje 1 »torpédo
vání bez výstrahy«. Tak píše soudruh
Kautský ve zmíněném článku, na jehož
kouci praví: »Jakkoliv jsem stár, myslím,
že dožiji se ještě doby, kdy zvítězí věc,
již »Neue Zeite 353 let věrné sloužila a
doufám, že mi bude dopřáno přispěti
k tomu ještě svou troškou práce.« —
Tedv ve straně soc. demokratické svoboda
volného myšleuí se spontává více než
ve-stranách měšťáckých. Starý Kautský
se nikdy nenadál, jaká mu bude připra
vena pense.

Přispějte k záchraně českých uěžů vo
Vidal. Jednota katolických tovarvšů čes
kých ve Vídni ujímá se českého řemesl
nického dorostu ve svém útulku v ohledu
hmotném 1 mravním, navádějíc svěřenou
mládež k náboženským povinnostem a
k životu mravnímu. V útulku dostává se
českým učňům též odborného vzdělání,
výcviku v druhém zemském jazvku a má
jin býti poskytnuto též přístřešía innotné

českého tovaryšského spolků, doporučí“



Jeme ji šlecheiným duším ku blahovolné

podpoře i menšími dárky, protože je natisíce českých učňů ve Vídni, kteří se
ochotně ke zmíněnému středisku přihla
šují, takže milodary věnované nepřijdou
na zmar. Také morální podpora duchov
ních úřadů a uvědomělých katolíků je
českému tovaryšskému spolku ve Vídni
vítána. Zejména budiž rodičům připomí
-náno, aby své děti neposílali na učení do

idně na slepo, nýbrž dopsali dříve čes
kému tovaryšskému spolku o radu, komu
mají syny své svěřiti. Všecky dotazy a
příspěvky buďtež zasílány na adresu:
Jednota katolických českých tovaryšů ve
Vídni XV., Mattisplatz, č. 7.

Skupina Spoločnesti sv. a Mo
toděje v Olemouel konala schůzi dne 7.
října za předsednictví njdp. preláta dra.
Ehrmanna v redakci »Našince«. Bylo s po
vděkemkonstatováno, že projev kulturních
organisací katolických na Moravěpro mír
a naše národní práva, organisovaný Sku
pinou, došel pozornosti veškeré české ve
řejnosti a že dal podnět k dalším proje
vům v tomto směru. — (Cose týče apo
logetické knihovny, vyjednávalo se o spo
lučinnost s Tiskovou ligou družstva
»Vlasti«, která vydává »Obranu vírys a
»Časovými úvahami« v Hradci Králové.
Obě knihovny vyšly Skupině ochotně
vstříc. Přijat byl návrh Karla Dostála Lu
tinova, aby se pomýšlelo na založení
knihovny rázu čistě apologetického a vě
deckého. — Věstník Společnosti sv. Cy
rila a Metoděje vyjde koncem října a ro
zeslán bude veškeré české katolické inte
hgenci s výzvou, aby vstoupila do Spo
lečnosti. — Stanoven pak program pra
covniho dne 3. listopadu. O půl rr. hod.
dopol. koná se v Katolickém doměschůze
skupiny. O české historické literatuře ka
tolické referovati bude prof. dr. K. Kyselý
z Prostějova a o filesofické terminologu
dr. Hrachovský. Co se týče filosofické ter
minologie české filosofie křesťanské, sdělil
red. Světlík, že vědecký odbor Akademie
křesťanské v Praze má v tomto směru
materiál v rozsahu 600 hesel, zpracova
ných hlavně od prof. dr. Stejskala, prof.
dra. Jos. Kašpara a dra. Vrátného. Sku
ina požádala o nahlédnutí do tohoto ela
rátu, jenž má pak býti ve Věstníku

Společnosti uveřejněn. — Odpoledne dne

; listopadu o 2. hod. pokračuje se v apoogetické konferenci. Referuje prof. dr. Ot.
Tauber. — Předloženy pak některé vě.
decké práce. O vydání knihy dra. Frant.
Odvalila: Vývoj řeckého rozkolu jednáno
bude s Akademií velehradskou a Apošto
látem sv. Cyrila a Metoděje. O vydání
Katolické ahtologie ze světové literatury,
o níž pracuje B. Konařík s několika spo
lupracovníky, jednáno bude s MaticíČM.

Katoliští misionáři vo světové válce.
»Weltmission der katholischen Kirche«

ala v červencovém sešitě cennou sta
tistiku o katolických misionářích ve svě
tové válce. Podle toho počet misijních
kněží bílého plemene před válkou činil
asi 9000, domorodců pak asi 6600. Bratří
a kleriků bylo 5300,misijních sester 41.000.
O mísijních kněžích jsou zevrubnější data
stran jejich osudů ve světové válce: Ze
svého působiště bylo vypuzeno 200 Ra
kušanů a Němců (roo z Indie a Ceylonu,
40 z Kamerunu, 12 z Jižního moře), 600
francouzských, italských a belgických
kněží z východu. Do služby ve zbrani
musila jíti třetina všech francouzských
misijních kněží, asi 1500 až 1700. Ve vy
kuanství jest držáno 5o německých mi
sionářů. Z řeholníků nekněží jest ve službě
válečné nebo v zajetí 1500 řeholních bratří
a I000 misijních sester. Katolické misie

l tedy světovou válkou ujímu 5000
osob činných v misijní službě.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyÚ*, "63Půjčky.-Úvěryosobní.- Zálohy.
Eokomptúčtů a směnek.

«

deště k taktise katolíků. Názory dlou
holetého, vynikajícího pracovníka v kato
lickém hnutí českém o taktice katolíků
českých vzbudily nelibost na Moravě, a
v »Našincie bylo hradeckému vedení vy
týkáno, že nastala za posledních let
v Hradci Králové stagnace a že se ozý
vají z Hradce Králové hesla staroby místo
hesel obnovy. Úsudek tento není zcela
správný a z formální stránky je tak ne
místný, jako by bylo uemístno, kdybychom
chtěli tvrditi, že z Olomouce ozývají se
hesla politické nezralosti místo uvážlivé
střízlivosti. Ani ve věci nekryje se tvrzení
»sNašince« se skutečným stavem věcí.

Nedá se sice upříti, že v posledních
3 letech válečných upadl zevnější ruch
u jnás v nucený spánek, protože nikdo
nemá chuti, aby zaplétal se ve styk s vo
jenskými soudy pro veřejnou činuost,
zkreslenou' různými udavačí. Není tedy
správuo nynější stagnaci na Hradecku
srovnávati s dobou, kdy byla plná svo
boda slova a tisku. Správně uvádí »Na
šinece, že Hradec Králové po léta stál
v popředí katolického hnutí českého.
K tomu dodáváme, že naše iniciativa v ob
rození katolického uvědomění v Čechách
vynesla nám nejen nesčetné útoky sem
knutého tábora liberálního, ale i dost zá
visti a nepřátelských intrik v krusích ka
tolických mimohradeckých. Před 7 lety
musili jsme napjati všecky síly, abychom

si na pražském sjezdě uhájili volnost 'katolické akce na společném programu
vlastní střechou, kterou jsme si za vedení
nezapomenutelného biskupa Edvarda Bry
nycha vybudovali.

Zažili jsme nepřátelství od protivníků,
zakusili jsme protivenství od falešných
bratří. Dokazovali jsme a dokazujeme
téměř po 30 let, že za své vznešené ide
ály dovedeme pracovati i trpěti. Máme
ve svém středu lidi, kteří za svou ne
zištnou a obětavou práci ve veřejném
životě nebyli dekorování hodnostmi a vy
znamenáním, nýbrž vytrpěli po léta nej
pustší pranýřování a zesměšňování v den
ním liberálním tisku, a přece svým ideám
a dědictví Brynychovu se nezpronevěřili.
Zásadní program hradeckých trvá ne
změněn i v dobách nynější politické per
sekuce, a také v taktice nejeví se pod
statné úchylky od taktiky dřívější, která
odpovídá vždy časovým poměrům. Nemů
žeme brániti nikomu v kritice naší tak
tiky, ale máme své důvody k respektování
své taktiky, právě proto, že nestojíme
v obranném šiku proti nepříteli katolic
kého názoru od včerejška, nýbrž máme
mnoho válečných let za sebou.

Není místno, abychom široce a dlouze
vykládali veřejně metodu své -taktiky,
protože by to nesvědčilo o veliké poli
tické prozíravosti. Doporučujeme svou

přátelských, ponechávajíce diskusi o správ
nosti taktiky na zemskou konferenci, jejíž
svolání vřele doporučujeme.
Temná vláda nad dmšemi.Tak nazývá

liberální denník přirozenou a potřebami
doby vyvolanou sílu politické organisace
katolické. Je-li někomu uvědomění kato
lictva rozprostřením tmy, nechť jen se
rozpomene, jaké světlo šířily liberální po
chodně. Po čtyřicet let novohusitští ro
mantikové cpali do českého lidu mínění,
že bezohlední starohusitští inkvisitoři
vlastně šířili myšlenkovou svobodu a že
táborští krvaví kazisvěti byli dobrodinci
české demokracie. Zrovna tak dlouho se
věřilo, že bořitelé celých českých měst,
zhoubci české university a tisícerých kul
turních památek vysoko vynikají nad Ko
máše. V tom období s neumdlévající či
lostí se hauzírovalo po schůzích s pře
kladem německého padělku, v němž
promlouvá sočitý svědek upálení Hu
sova«; ten »očitý svědek« psal své jar
mareční vymybleniny teprve ve století
XIX. a provedlvýsledkem svého podvodu
skvělý důkaz,že čeští ctitelé Husovi ne
toliko nečtou mistrových spisů, ale že ne
mají ami tolik zájmu o skutečné působení

vůdce českých viklefistů, aby si přečtti
o tom několik listů z Tomka nebo Pa
lackého. Vědyt přece vývody povolaných
historiků jsou v křiklavém tozporu s ten

douka. Od r. 1869 vyšlo sedmero vydání
spisku, který by se svou chytrostí nejvýš
hodil na zdramatisování pro loutkové di.
vadlo. Německý badatel Potthast upo
zornil již v minulém století, že německý
spisek jest podvrženinou, ale v Čechách
v nynějším století vyšla ještě dvě vydání.
»Světlá vláda nad dušemi« zatvrzele
mlčela; nechávala ve tmách lidi tenkrát,
když byla hromadně prodávána agitační
pohlednice, na níž zobrazeno, jak na roz
kaz arcibiskupa Zbyňka hoří na hranici
s knihami Wiklefovými i bible a Komen
ského »Labyrint světa«.

Světlá vláda uamlouvala s počátku
duším, že se jí jedná o reformní katolictví,
očištěné od klerikalismu; pak se tvářila,
že staví na uchy Čisté křesťanství proti
Římu a — naposledy překvapila českou
veřejnost podporou volnomyšlenkářské ne
gace. Duše, které do svých mlžin vtáhla,
spolkly jako sladkou mandli i prohlášení,
že předním náboženstvím jest národnost.

Světlá vláda rozkřikovala, že Rieger
zradil národ za skleničku koňaku. Právě
17. t. m. líčí »Právo lidu« jak pobíhal
v hostinci v Teplicích jako šílený »uvě
domělý« vůdce české menšiny,vykřikuje :
BACto někdo uvážíl Jedinej človék! Celej
národ prodatl« Zatím však všecky děti
tohoto horlivce se poněmčily. Světlé duše
také krátce před světovou válkou prohla
šovaly, že židovstvo jest povoláno k ob
rození našeho národa. (Patrně tedy hu
sitské tradice byly na >»zdegenerovaný«
český lid slabé) Teď tytéž duše soudí
zase jinak. Světlá vláda trnula úzkostí,
aby se děti školní nezkazily pohledem na
kříž a posloucháním o bratrovraždě Kai
mově a hned nato vysvětlovala školní
mládeži upálení Husovo a rekovné činy
táborské.

Když takové a obné kašparoviny
katolický tisk prosvítil, světlá vláda vy
strčila místo pochodní blikavé lucerny a
volala na poplach proti šíření římské tmy,
která jest prý tím nebezpečnější,čím jest
chytřejší.

Mešní formuláře
pod násvem

„res Missae“
jich se užívá při třech mších sv. v den Dubiček.

ma objednávku sasílá

Družstevní knihkupectví v Hradei Králové,
Adalbertinam.

Národohospodář. hlídka.
Nové veliké zdražení Ve

shodě se všemi gremiemi knihtiskařů a
písmolijců v království českém bylo usne
seno, aby od Is. října 1917 byla kalkulo
vána všechna práce knihtiskařova s vá
lečnou přirážkou stoprocentní oproti cenám
mírovým. Potřeby knihtiskařské stouply
totiž v ceně nesmírně. Z toho jest patrno,
jak těžké postavení má právě tisk kato
lický, který nemá bohatých fondův. Tisk
židovský přijde levněji, protože obyčejně
majitel listu jest zároveň majitelem pa
pírny nebo jiné továrny na tiskařské po
třeby. A jelikož jmění židovské se velice
nyní rozmnožilo, mohli židé v Rakousku
docela založiti sedm nových denníků.
Z toho nechť katolíci poznají, jaká jim
nastává vzhledem k našemu tisku po
vinnost.

Český piestský pivovar abslová spoJešnost v Plzníkonati bude svou řádnou
valnou hromadu dne 28. t m. o půl 11
hod. dopolední v místnostech plzeňské
obchodní komory. — Za účelem účasti na
valné hromadě deponovány buďtež akcič
proti vydání příslušnélegitimace u Živ
nostenské bankyfiliálky v Hradci Královéo—

A



Cirkevní věstník.
Gwbmí. Vdp. P. Kapistrán Vyskočil,

ladistvý doktor theologie a filosofie,
iz řádu sv. Františka a oblíbený ka
tel při chrámu Panny Marie Sněžné
Praze, zvolen byl v řeholní kapitole

ovinciálem provincie řádové v Čechách
na Moravě. Srdečně gratulujeme a pře
me hojnost požehnání Božího! Učený a
tomný řeholníkjest horlivým kazatelem
i schůzíchIII. řádu sv. Františka; kašdý
čsíc dojíždí do Hradce Králové jako vy
daný zpovědník zdejšího kněžstva. Pro
ou milou povahu těší se všude lásce
úctě.
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Dvě pole
rodejí ae w Týništi nad Orlicí.

BiŽšÍ v administraci t. I.
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Zprávy místní a z kraje.
Porolání demobramck ko službě beze

jramě. Ve smyslu výnosu e. k. minister
va zemské obrany o povolání domobran
2 zbraně neschopných ke konání služby
omobraneckó beze zbraně budou v první
vdě povoláni ti domobranci ročníků 1891
-1868, kteří se dobrovolně přihlásí. Při
lášky přijímají se u okresního hejtman
iví v kanceláři č. 9 do 26. října. Předlo
iti nutno poslední domobraneckou legiti
1a0i.

vých sohůzí vázáno jest
zhledem k výjimečnému stavu ua před
hozí povolení okresního hejtmanství, kte
ómu jest vyhrazeno pořádání schůze uči
it závislým na splnéní určitých podmí
ek odpovídajících válečným poměrům a
ak sohůze spolkové výminečně povoliti.
Johůze dříve pouhému oznámení podro
ené — nyní vůbeo odpadají. Z té příčiny
Batnutno žádosti sa povolení schůzí spol
ových (a tyto jedině mouhou přicházeti
' úvahu) podávati v čas, aby bylo možno
ořadatele o povolení a případných bliž
loh podmínkách včas informovati. Napro
to nelze za postačitelné pokládati pouhé
inámení poslední den před obmýšleným
»ořádáním sohůse učiněné, jak se 40 v po
lední době stalo v několika případech.

Dodánípoh pro armádu vpoli. Dievý
losu o. k. okresního hejtmanství v Hradci
Králové ze dme 13. října 1917 č. 47.545
ioná se dne 28. října 1917 v 8 hodin ráno
r Hradci Králové na dobytčím trhu odvod
sů pro účely válečné. Za 'ím účelem
buďtež předvedení z obce zdejší: 1. Veškeří
psi v tahu vyovičení, 2 veškeří psí v tahu
lice nevyovičení, ale k tahu sohopní,
3. voškeří psi druhu: německý ovčák, do
berman-pinč, a aireda-leberrier. Nebuďlež
předvádění: 1. Psi z těch obci, kde se

ny (aestačí pouhé však nařízení kontu
ace, nýbrž zjištění skutečného
ztekliny). 2. Psi, kteří slouží účelům lo
eokým. 3. Cenní psi chovní, pokud lze
) prokázati rodokmenem. Předvedení psi
usí býti opatření pevnou šňůrou a bez

ným náhubkem,. Přejímání bude se díti
buďdefinitivně za odhadní cenu nebo na
koušku za náhradu 60 hal. denně. Za do
ravu psů nepřevzatých bude dána při

hěřenánáhrada. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.
Poštovní balíky expresní A mulné

(triagend). Jakožto novota v poštovnictví
tavedena byla dnem 1. října 1916 doprava
hlíků »mutnýche a zdá se, že její výhody

tejsouJeu obecenstvu dostatečně známy.Narozdíl od expresních balíků dopravuje
boštanutné balíky všemi poštovními vlaky,
Mkže dojdou na místo právě tak rychle

kodopisy. Cena or nění býti udánapřekročiti 6; latek
K 50 h. Expresní baliky dopravají se

Mprotitomu jeko jiné balíky, s tím
k rozdílem, že se ihned po dojití na

místo určehí schválním poslem doručí.
Rovněž i nutné balíky doručí so ihned po
dojití na místo určení. Výhoda rychlé do
pravy balíků nutaýoh padá na váhu při
zásilkách zboží zkáze podléhajících.

Wadaoe.Městské zastupitelstvo v Hradci
Králové zřídilo nadaci pod jménem: »Krá
Jovským věnným městem Hradcem Krá
lové zřízená nadace Jeho Veličenstva císaře
a králo Františka Josefa I. na paměť Jeho
80tých narozenin ve prospěch léčby chu
ravých dětí ehudých příslušníků králové
hradeekých v odborných ústavech léčeb
nýche a věnovalo k tomu cíli jménem a
v zastoupení města Hradce Králové obnos
10.000 K s tím, že komu a k jakému ú
čelu nadace tato udělena býti má, o tom
rozhodnouti přísluší městské radě v Hradci
Králové dle jejího volaého uvážení. Žádosti

nyní eelkem K 400— obnášejí, podány
buďtež i s doklady (vysvědčením chudoby,
vysvědčením lékatským a dokladem o do
movsképříslušnosti) nejdéle do 22. řijna
1917 v hodinách úředních v podacím pro
tokole purkmistrovského úřadu v Hradei
Králové. — Z nadace »J. V. císařovny a
královny Alžběty pro vzdělání sirotka po
ehudém živnostníku krájovéhradockéme,
založené městskou radou královéhradeo
kou, udělí se požitky za rok 1917 v ob
nosu 100 K. Žádosti opatřené doklady: a)
o domovské příslušnosti královéhradecké,
b) o nemajetnosti, ©)o tom, že žadatel je
sirotek po živmostníku královéhradeckém,
bez viny zohudlém, podány buďtež u pode
psaného úřadu purkmistrovského v hodi
nách úředních do 22. října 1917. — Z na
dace Františky Teubnerové pro chudé, za
chovalé a do Hradce Králové příslušné
vdovy — nadace tato založena byla p.
Karlem Teubnerem, čestným měšťanem
královéhradeckým — udělí se roku 1917
dvacet míst, z nichž každé jest spojeno
s požitkem K 41—. Žádosti o tuto nadaci
opatřené doklady o tom, žo žadatelky jsou
chudé, zachovalé, do Hradce Králové pří
slušné vdovy, podány buďtež u podepsa
ného úřadu purkmietrovského v Hradci
Králové v úředních hodinách do dne 19.
října 1917. Vdovám, jimž nadání toto
bude uděleno, vyplaceny budou požitky
jeho vwúhrnném obnosu K 820— rovným
dílem dme 28. října 1917, t.j. v den úmrtí
pí. Františky Teubnerové, matky zaklada
tele tohoto nadání, o 9. hodině dopolední
v městském úřadě důchodenském.- - Dne
2. listopadu 1917 rozděleny budou úroky
z nadace zemřelých manželů Václava a
Aloisie Ponoových obnosem 44 K (čtyři
místa po.11 Kl. Dle nadační listiny mají
nárok na podělenív prrní řadě chudí pří
buzní p. Václava Ponce, v druhé řadě
chudí příbuzní pí. Alvisie Poncové, rozené
Budícské, a posléze zdejší chudí. Žádosti
za udělení požitků z nadace této podány
buďtež i s doklady nejdéle do 19. října
1917 v hodinách úředních v podacím pro
tokole purkmistrovského úřadu v Hrudci
Králové. Z purkmistrovského úřadu král.

nt města Hradce Králové, dne 12. října
Poroo $ Uprázdněna jest jedna

mužská porce špitálská. Denní požitek této
porce obnáší 40 haléřů. Žádosti o udělení
porce této, doložené dokladem o právu
měšťanském, podány buďtež do 22. října
1917 v podacím protokole podepsaného
úřadu. Purkmistrovský úřad král. věn. mě
sta Hradce Králové.

ORonoání,črnostaské a průmyslováústředna v Králové pořádá v úterý
23. t.m. ve Staré Pace (hotel u nádraží —
dříve »Frano«) o 1. hodině odpol. schůzi
svó živnostenské sekce. Na programu m.
j: Poválečný úvěr maloživnostenský, orga
nisace nákupu surovin pro malošivnost
níky, zřizování epolečných správkáren.

klub fetografů-amatourů v Hradel

Králové. Ustavující valná hromada koná sev pondělí dne 22.října 1917 o půl 8. hod
večerní v zasedací síni okresního výboru
Ustavující komité.

»Here Vahom<, druhá přednáška oyklu
českého klubu fotografů-amateurů v Hrad

ci Králové koná se již ve středu dne 24.
Mina t. r. 07. hodině večer v museu. Před
prodej lístků v knibkupectví p. Píši. Kurs
koná se každý čtvrtek v Adalbertinu. Při
hlášky k vánoční výstavě i od nečlenů do
Adalbertina.

Posvisoní v Hradci před 00 lety. Vzpla
ne nad krajinou krásné jitro říjnové. 8 Bílé
věže vítá hosti zvon Augustin. Již časně
ráno přijíždějí sváteční povozy selské, ony
kočáry patriarohální na dřevěných perech,
Jesknoucí se žlutou neb zelenou barvou.
Směstná se v té arše hospodář a hospo
dyně se všemi dětmi. Silné, vystrojené
hnědky vykračují si v zápřeží. Tam zase
hrčí do města lohouaká bryčka, vozoucí
hosti ze zámků, dvorů nebo měst. V mě
stě jest všechno na nohou od časného
jitra. Napřed hoste navštíví své zuámé a
pak všichni i s domácími do kostela, zvlá
ště do katuedrály sv. Ducha. Všecky ko
stóly jsou tak naplněny, že někteří věřící
postávají při bohoslužbách venku. U zdí
kostelních bělají se četné stany obchodní.
Barvitost obleků davů proudících jest tak
jasná a pestrá, že oči přecházejí. Lidstva
tolik, že leckde nemožno proniknouti. Mezi
šumem vynikají silné hlasy obrázkářů,
ovvonářek. Nejvíce lidí — zvláště dětí —
kupí se kolem krámků oukrářských a per
nikářských. Časem do všeho zazní zvonek
kostelní anebo mocnější hlas varhan. V ko
stelích spatřujeme též zbožně se modlicí
anebo zpívající syny Mus, ktoří jsou větši
nou v popelavém svrohníku nebo jenom
kabátku. Na očích mají skla. Přijeli, aby
srdce zahřáli při otoovském krbu. — V.
Vach.

Východočeské divadle. (Repertoir od 10.
do 16.. m.) V opeře provedena Dvořákova
Rusalka (čtvrtek 11. t. mn.)a Smetanova
opera Braniboři v Čechách (neděle
14. t.m. večer, a pondělí 15. t. m.). V obou
operách z nedostatku vlastních operních
tenorů vystoupili hosté z různých velkých
scén. V Rusalce podal pěkný výkon be
recký i pěvecký p. Fr. Fiala z brněnského
divadla (místo p. Wuršera) v úleze prinoe
(dobře nesená a dynamisovaná kantiléna
prvního a závěrečného aktu). Čarovnou
píseň rusalky výstižně přednesla pí. Kram

rová, s níž čestně závodili p. Janošová
Hožibaba) a vodník p. Patočkův. Komické
duo kuchtíka a hajného (sl. Zd. Stříbrná
a p. Horský), jinak slušné, bylo rušeno
drastickou maskou kuohtíkovou. V Brani
borech partii Jíry tuláka zpíval svým mo
hutným a nezmarným orgánem p. Lebeda
z Národního divadla pražského (místo 0
churavělého Th. Sobůtze). Junoše herecky
křepce, pěvevky pak velmi slušně podal
p. Žd. Knitl, tenorista vinohradské soény.
Namáhavý part Ludiše s obvyklou svědo
mitostí zapěla pí. Kramperová. Pí. Janošová
(Děčane) v jisté a přesné reprodukci pěkně
uplatnila svůj hluboký alt. Rovněž pp. Pa
točka (kmet) a Horský (sotník Warnemann)
podali krásné a přilehavé výkony. Herecky
slabým byl Tausentmark p. Svojsíkův; pp.
Stejskal a Zaehystal (Wolfram a rytíř Ro
kycanský) nestačili pěvecky svým úlohám.
Sbory byly výjimečně dobře sladěny 4
přes svoji nepočetnost zněly dosti plně
(modlitby). Celkové provedení, neodpovída
jíe ovšem malým počtem komparsů a
ehatrným obsazením orchestru požadav
kům velké opery, bylo přijatelné a svědčí
o píli a chuti v nastudování (Představení
pondělní.)—Operetta:V Dollarových
prineeznách (neděle14. t. m. odp.) vi
děli jsme poprvé sl. Zd. Stříbrnou v roli
Daisy a p. Horského jako Wehrburga.
Daisy sl. Stříbrné vynikala svěžím a tem
perameniním podáním; interpret Fredyho
zaujal jako obyčejně poctivým přednesem
pěveckého partu a solidní hrou. Ostatní
úlohy zůstaly při starém dobrém obsazení.
Reprisy: Dvě myšky (středa 10. i. m.) a
Gejša (sobota 18. t. m). — Činoherní
večery nabývají zase uměleckým založe
ním ensemblu převahy nad ostatními.
Výtky zaslouží pouze výběr kusů, jenž
pohybuje se v jakémsi opičení se po re
pertoiru pražských hlavních scém a hon
bou za novinkami zanedbávají se naprosto



v dnešní době a při tax dobrých siláeh
činohry mohly by náležitě dokumentovati
studontstvu i publiku vůbec zdatnost naší
dramatické literatury, která pohříchu i
Národním divadlem je opomuena, Jsem
jist, že vystižení tóhoto momentu bylo by
nejen věcné záslužným, nýbrž i kasovně
výhodným, Po předcházejících cizokrajných
novinkách provedena v pátek (12. t. m.)
veselohra Král, jejíž autory jsou zaámí
de Flers a Caillavet (vedle třetího Aréna),
nejoblíbenější představitelé francouzeké ve
selohry v posledním desitiletí. Jejich práce,
začhovávajíce v ústrojí hry osvědčenou
francouzskou tedhuiku a v hovoru pestrou
vtipnost, spojují ve hře morálko, lilosofii
i saliru tsk vkusně a mírně, že podřizu
jíce je především libivosti, mají v celku
dosti životního jádrá a povznášejí se na
iterárňí úroveň. Tak i Král je velmi vtip
nou satirou na poměry v okolí surerénové
j na život jeho samého. Provedení bylo
v každém směru dokonalé a mělo velký
úspěch. Mezi interprety v popředí slojí al.
Klokotská (Marta), jež dovéde vždy náležitě
vyslíhnouti charakter své úlohy, dálo sl.

Petzórá (Tereza, Pp (Bourdier),Hubáček (Blond) a řed.Jeřábek, kterému
se švérázné podáuí úlohy krále Jana nále;
žitě povedlo. Výprava byla Velmi pečlivě
a vkusná. Mluvilli jsem prve o dobrých
pračíeh naší literatury, nemínil jsem tím
jistě dramata Jaroslava Mare, jehož Pari
sina obšťastnila také naši scóuu (úterý,
16.1.m). Marisa,zoámý xasemu divadelní
mu obecenstvu z provedení Tristanaa [eol
dy, zakládá svoje hry na předelavitelio
stidených různými dsdovími fčřusbámi,
obyčejně perversí lásky neh jinou psycho
sou, čímž vyvozuje děj — ovšen jen zevní
mi efekty — ne oepodubný kusům antické
tragedie. Vnitřní stavba, ideová spojitost
a mohutnost daleko pokulhává a tím ne
ehává diváky ohlušené tiradami slov a

projevy bouří lomcujících chorými dušemiez zůjmu o věo. Líčení živuta regenta

jené mu chotí Parisinou a do ní zamilo
vavým Ugem, sycem jeho jiné ženy, pro

jádrem děje. V to vpleteny jsou dialogy
zaznívající šílenstvím duše a výstřednost
mi sexuality, až k extremům vydrážděný
rozpor. mozi Bohem lásky a odpuštění a
mezi Bohem odplaty a krve, despotismus
Říma a prodejnost statků duše a oti; vše,
vystupňováno k násilným efektům, hodným
amerických filmů, má býti pokusem o ve
Jikost a sensaci — ustroujé však v nechut
nost. Úlohy vyžsdující interpretů velikých,
antiokých gest, obsazeny byly dobře, takže
i na tak nemožné u násilné věci dokázala
čiuohra svoje vlohy. Vedle hosta z Národ
ního divadla, předalavitelky Parisiny pí.
Dostálové, vynikli nejvíce p. Jánský (Ni
kolo), Hubáček (Ugo) u sl. Petzová (Lionel

lo). — C
y Obce Čibuze, Skalice Volbé a
pečlivě sestavil neunavný pracov

ník p. ředitel V. Vuch a věnoval spis obcím
a škole čibuzeké.

Beztr naději! Po 28 měsíců se
"nevědělo, jaký byl osud deeátníka p. Jana
Matějky, syna hostinského v Mulšovicieh.
Pojednou však přišel od nezvěstného lístek
z ruského zajetí.

Křádeže na drahách bylo Ize zjistiti již
pa počátku války, leč v poslední době so

vážné nebezpečí. Dříve byly krádeže pouze,
u zboží pákřaduího a ryehlvzboží, leč v po
slední době kradou se i zuvazadla anebo
jejich části. Jen ztdka kdy ee slyší. že ve
podařilo zloděje chytiti a učiniti nadále

k této skutečnosti bylo požádáno minister.
(stvo železnic, aby působilo k zmenšění

tohoto daleko rozvětného zla. V Německu
věnuje se léto věci zaačná pozornost a byly
vypsány odměny těm, kteří polapí zloděje
-anebo přispějí vydatně k zamezení krádeží.
Podobné opatření bylo by i u uás velice

nutné, aby nenastalo vážné ohrožení eelé
dopravy. :

Divoké romantika smělého lupu. V do:
mě na nábřeží zvolily svůj stan dvů har
fářky; těžká doba i tylo umělecké duše
nutila obroceli pilný zřelel k prosujoké
nprovisaci, A tu se ukázalo,žo jejich prsty
dovedou osvěděsti zručnost i jinde než na
stranách. Když jedna domovnice kamsi
dráhou odjela, příšia 17. t. m. odpoledne
jedna karfářka do zámečnického závodu
8 žádostí, aby ji tovarýš olovřel byt, od
néhož nešťastnou náhodou zlratila klíč.
Siréna měla šátlem obličej tak obložený,
že vykukovalo jeu jedno oko a bystrý
nos. Tovaryš del, práci po delší námaze
vykonal. Harfářka mu dala v bytu něco k
jídlu a čtyry viržinka. Požadovaný obnos
prý zaplatí závodu diroktoč. — Ale za
chvíli se domovnice proti očekávání rvrá
tila a spatřivěi byt přeházený, pojala hned
důvodné podezření proti zmizevěím har
fářkám a způsobila poplach. Bylo jí řeče
no, že Mysy asi jsou na nádsgží, aby od
jely do Josefova. Honem tedy ku předu.
Tam domovnice zastihla jednu 8 velikým
rancem. Svěřila ji péči přítomného závod,
čiho, Když na zpáteční cestě ocitly se
všecky tři osoby na moasjé,šla proti nim
barfářka dpuhá atázala ee přítelkyně, proč
jde do města — vždyť prý jest již čas k
Josefovu. Závodčí tazatelku upozornil, že
jest potřebí jízdu odložili a zatkl ji také.
Domovnici byly ukradené věci vráceny.
Jen mouka zmizela; byla prý již prodána
na Pražském Předměstí. — A pak ae 0
povážil říci Beethoven, že kde jest umění,
není hříchu.

Krádež kols. U c. k. krajského soudu
v Chrudimi uloženo jest odcizené pánské
kolo. Ježto vlastník nebyl dosud zjištěn,
vyzývá se, aby se do roka přihlásil u u
vedeného soudu a. své právo vlastnické
prokáza'. Kolo odcizeno bylo pravděpo
dobně v létě 1917 v okresu Vysoké Mýto,
Holice Pardubice nebo Hradec Králové,
Městský policejní úřad vHradci Králové.(O

Rajská zahrádka nastoupila právě novou
pouť. Doee, kdy atheisté už i pro mládež
vydávají své časopisy, jest katolický časo
pis dětský nutnější než dříve, a proto jest
i ua kněžstvu + katoliekém učitelstvu, aby

až dosud byla pasivní. Vychovatelský ráz,
drobuó básničky, lahodné pohádky. povíd
ky a články poučné v tomto Časopisu ma
Jičkých mluvi za nás a přimlouvaji se jistě
za hojné rozšíření kruhu odběratelského,
jenž následkem války řídne. Ale jsou-li
dnes plny divadla a biografy, jisté při dobré
vůli zbude i na nepatrné předplatné obnos
neveliký, ba skoro směšné nizoučký. Po
měry mravní jsou slále horší a proto učiň
me aspoň něco na záchranu mládeže. Vliv
dobré čotby i zde se osvědčí Kdo získá
mládež, bude míti jednou národ celý, jesj
stará a osvědčené pravde, klerou se řídí
i nepřátelé naší víry, a tudížjigé hříchem
by bylv, sbychom skládali ruce v kjín.
Prosíme snažně větcky přátelo katolické
věci, uby doporučovali a šířili »Rajskou
Zahrádku«, jak jest to jen možno, a aby
nedali po 26 letech padnouti podniku lak

"ochotně sdělí podmínky předplatní.

se svou chotí při vštupu, do Pra
-velice jásavě uvítán všemi vretvami oby
vatelstvá. Ještě významnějších. holdů se
'mu dostalona večeru pořádanémve, dvo

— »Neše
"Free Presseavolá do boje proti ký
'poslancům. Poditná »Freiee — jako
vždycky. — Natechnice 1e | Vratislavi
promován na doktora iuženýrslyj Čňe.m 00e lv

— Pražská policie v minulých dnech pro
hlížela zavazadla haličských uprehlíků a
nalezla v jejich rancich za 50000 K nití. —
Do Haliče ee vrátilo množství epekulujících
židovských uprchlíků i z Ostravska, kde
platili za cent pšenice až 600 K Nyní však
zasílají rolníkům výhrůžnó dopisy, žáda
jíce, aby prodavači vrátili, co přijali přes
maximální ceny; jinak prý je poženou
k soudu. — Výbor dělnické a vojenské
rady ruské vydal provolání k vojsku, aby
kladlo důrazný odpor Němcům.

Ve prospěch
Svateváclavské Matice Skolaké.

kostěl.phrňéhtů

Josefa Naškudly
v Jablonnéma Osl,č. 86. 

Tisíce uznávácích referencf 4 odborašěhi.
| Obrázkové cenňíky; rozpočty, vzory a.ho
L. tové zboží k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domeéh, levné pracovní síly.na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než vfude jinde |
,Jubil, 10dMet,trvání a 40let, vlastní činnosti

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

[PARAMENTA,
atd.

dodává nejlevněji

1 JUT VENŮ,
Ů odborný závod

Jabloné nad Óriicí.

Nabídky, návrhy,
výkresy sdarma.

Hatové předměty. už u
kasku se Íraoko sašlou.

V Praze prodej u lirmy Marie Fejfarová,
arlova ul.I., č. 12.

Za hospodyni|
nejraději na faru nebo příměř misto prosí Sfletáintel. vdova z vážené ny, vyučená kuchařka,
„vé všech domácich i hospodářekých pracích obe
znalá. Má krásoč zařízenou domácnost. Lask. na

bídky do administrace tohoto Listu.

Paramenta.
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měsíce. Prozatímní rozpočet šestimě
síční, o který vláda žádala, byl zamítnut

249 hlasy „proň 175. Pro rozpočet ja 6měsíců hlasovgli n Í gociálové,
něm. nacionálotě. 2 Vachivé, 7 poslanců
z Bukoviny a jiní 3.Všeckyostatií stray,
tedy i Poláci, hlasovali prot!, Rusíni ha
ličtí před hlasováním vyšli ze sněmovny.
Pro 4 měsíční rozpočet hlasovali Němci
vůbec, Poláci, bukovinští Rusíni, Rumuni,
Italové z Přímoří, posl. Reitzes a Strau
cher, ostatní Ukrajinci odešli před hlaso
váním. — Po návrhu Habermannově hla
sovalo se o zmocnění uzavříti půjčku
devíti miliard odděleně a dle jmen. Zmoc
nění schváleno bylo hlasováním dle jmen
227 proti 170 hlasům. — Vládu vytrhli
tedy při zatímním rozpočtu 4 měsíčním a
při válečné půjčce 9 miliardové Poláci
svými hlasy a haličtí Ukrajinci svým od
chodem. — Posl. dr. Franta zabýval se tu
zevrubně pronásledováním českého národa
a agitacemi Němců a prohlásil, že Němci
jsou zfanatisování od nejnižšího k nejvyš
šímu. Dr. Franta pravil, že všechno bylo
podniknuto, aby české zémě byly do kraj
nosti vydrancovány,a aby českému národu
bylo znemožněno, nynější (ilečnou krisi
předržeti.

Ve vyživovací radě prohlásil ministrvýšivy Hofero zásobování »ve vacích«,
že se musí postupovati shovívavě, pokud
se totiž jedná o maličkosti a že proto
budou vydány předpisy o chování se do
hlédajících orgánů. Zástupce úřadu pro
výživu lidu vyložil pak důvody, proč ne
může dojíti k navrženému zvýšení dávky
chleba. Posléze schválena resoluce, kterou
se vláda vyzývá, aby při vyjednávání
s německou a uherskou vládou naléhala
na to, aby podíl rakouské poloviny říše
na dovozu obilí z Rumunska a dovozu
obilí z Uherska byl přiměřeně zvýšen a
tím aby byl schodek chlebovin uhražen
a aby úplně nedostatečná dávka chleba
a mouky byla zvýšena na snesitelnou míru.

mladoloské strany, totiž důvěr
níků, konal se v Praze minulou neděli.
Dr. K. Kramář mluvě o budoucnosti zdů
raznil, že ať světová krise dopadne jak
koliv, malí národové budou hráti úlohu
větší, než jsme tomu byli zvyklí před
válkou a než jsme kdy chtěli i mohli
v to doufati. — Dr. Kramář také pozna

Živnosteská

měnal, že naši poslanci musí na říšské
radě dělati všecko, aby zabránili vyživo
vacímu drancování království Českého,
aby skutečně bylo viděti, že to nejsou
pouhá slova, že se dovedou o to posta
rati, abychom neutratili jenom na bojišti
všechny síly, ale také tou bídou, která je
uvnitř. Dr. Kramář odsuzuje sváry V ná
rodě, volá po jednotě, zdůrazňuje, že
snahou naší musi býti, získati před celým
světem respekt a uznání svých požadavků
silou mravní, která dnes přest všechno
ve světě přece jen platí. Není nic hor
šího — praví dr. Kramář — než stranu
zhubiti vlastní vinou, špatnou politikou,
nevěrností k zásadám, malomyslností. —
O hospodářských a sociálních úkolech
české politiky promluvil dr. Preiss.

Jihoslevamé. Za rozpočtové debaty
v posl. sněmovně Ig. října prohlásil dr.
Korošec jménem jihoslovanského klubu,
že je pevným odhodláním jihoslovanských
poslanců projeviti hlasováním proti za
tímnímu rozpočtu nejhlubší nedůvěru
vládě. A nebude-li jihoslovanská otázka
rozřešena včas rozhodujícími činiteli mo
narchie, bude o tom jednáno mimo mo
narchii. Jihoslované vzchopf se k bezo
hlednému boji proti systému, který s nimi
nakládá jako s kolonií. ©

Noví místodržítejé. Zýv. ministr svob.
p. Handel jmenován místodržitelem v Hor
ních Rakousích a místodržitel hornora
kouský hr. Meran místodržitelem v Ty
rolsku.

Ministerské porady. Státní tajemníkněmecký 51.Kůhlmann na zpáteční cestě
z Cařihradu a Sofie zastavil se ve Vídni,
kde měl delší poradu s ministrem hr.
Czerninem. Následující týden budou v Pešti
porady rakouských a uherských ministrů.

Ma socialistickém sjezdu ve Vídni zmí
nil se posl. Skaret o rozbití strany od
loučením Čechů a odbočením polských
soc. demokratů. Z celkové strany nezbylo

nyní nic o než německá soc. demokracie a čeští centralisté. Paní Broftová
z levice soc. demokracie útočila prudce
na předsednictvo strany a vytkla, že boj
soc. demokratický platí národnímu soci
alismu a sociálnímu patriotismu.

V Uhrách zavedla vláda jakousi škol
skou policii na všech učitelských ústavech
rumunských. Zvláštní maďarští školdo

zorcipřísně bdí nad učením a vedenímústavů. Prohlížejí všechny písemné práce
žáků, žádná zkouška nesmí býti bez nich
Skoldozorce takový má prohlížeti i sou“

kromé byty žáků, co žáci dělají doma, co
čtou, nezpívají-li písně rumunské atd.
Tyranie nejhroznějsího druhu. — V Hš.
sněmu uherském 23. října prudce útočeno
proti Čechům pro jejich tnžby českoslo
vanské.

Krise v Hěmosku. Císař Vilém po ná
vratu svém z Balkánu dal zříditi Říš
ský hospodářský úřad, soustřeďující so
ciální a hospodářskopolitické úkoly říše.
Státní tajemník vnitra Helferich zproštěn
úřadu a nástupcem jeho ustanoven M.

Walrafi. 7
z , Němci zmocnili se už všech

ostrovů (Oeselu, Moonu, Dagč), uzavira

užiti jako klíče, jímž jednak mohou uza
vírati Baltické moře Rusům, jednak sobě
otevříti zátoku Finskou. Celková kořist
na ostrovech těch Čimí: přes 20.000 zaja
tých, přes 100 děl atd. — Na frontě ital
ské odehrávají se na obou stranách vý
zvědné pokusy a vedle toho středem bi
tevní Činnosti jest stále hora sv. Gabriela.

CísařKarel byl také A ádĚ » v jižníchTyrolích. Dle úřední zprávy ze dne 24.
října vpadla rakouská pěchotau Bovce,
Tolminu a v severní Části planiny Ba
nica — Sv. Duch do italských linií,
— Prudká dělostřelecká činnost ve Flan
dřích doplněna úzsky pěchoty anglické
i francouzské. Úporné boje jsou i na
frontě aisnské v Chapagní a u Ver
dunu. — Makedonské bojiště oživlo zase
zvláště západně od Ochridy a u Bitolje.
— Na zpátečním letu z Auglie, kde há
zely pumy, sestřeleny byly na francouz
ském území 4 německé vzducholodi.

©mire. Anglický ministerský předseda
Lloyd George prohlásil, že nastávající do
hodová konference, které se sůčastní 1
ruská demokracie a Amerika, bude míti
rozhodný vliv na celý průběh další války,
Rusko bude prý žádat na této konferenci
revisi válečných smluv. — Tvrdí se, že
zahraniční úřad vídeňský pokládá mírový
program ruského dělnického a vojenského
sovětu za přijatelný základ k vyjednávání.

Zvláštní úkol svěřen českému učitel
stvu, pokud toto zbývá v zázemí. Nyní
v samé škole práce daleko více než před
válkou, ale v některých hejtmanstvích
na Moravě jsou učitelé komandováni na
nádraží, aby pomáhali četnictvu při pro

Radí
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hlížení zavazadel. — Katolické listy prá
vem poukazují na velice ubohé postavení
varhaníkův a ředitelů kůrů, kterým se
vedlo bídně již před válkou a o jejichž
lepší los nejeví se starost ani v nynější
době tolik krušné. — Poslanec Šamalík
a soudruzi podali v parlamentě návrh ua
osvobození od domobranecké služby oněch
vojínů-vdovců, kteří jsou otci nezaopa
třených dítek. — Jak vyhlíží v Rusku
»lepší republikánský pořádeke,jest patrno
z toho, že nyní jest od milice stíháno
18.000zločinců, kteří pro nedbalost strášců
prchli z petrohradských vězení « uvní řádí
proti majetku i životu občanů poctivých.
Beagramotní mužíci osvojují si půdu vel.
kostatkářův a usazují se v jejich domech;
jinde jsou lidé vražděni hromadně, tak že
vesnice pustnou. — Důkladnou lekci do
stala jedna plátenice z Vyškova, která
ukrývala zásoby s úmyslem lichvářským
a konečně je prodala třikráte dráže ha
ličskému židovi (za 12.000 K). Když. při
vezla peníze do brněnské banky, bylo jí
řečeno, že baukovky jsou falešné. Zatím
žid i s plátnem byl za horami. — Obrov
ská povodeň řádila na Sicilii, tak že zni
čeny velké řady budov, poškozenysilnice
a dráhy. — V Brumovicích Veronika Bu
lová, jejíž muž jest v ruském zajetí, za
předla nedovolený poměr s ruským za
Jatcem, učitelem Popovem. Když měla
míti Bulová dítě, Popov jí kupoval prášky,
jichž žena dvakrát požila. Když se dítě
narodilo, odevzdala je zamotané v zástěře
Popovu, který zahrabal novorozeně v ko
moře do země a zaházel je velkou hro
madou bramborů. Ale sousedé upozornili
četníky na podezřelé počínání Bulové;
zločinná žena zatčena a její milenec do
praven k posádkovému velitelství v Ho
doníně. — VeŘvédsku se pohlíží na pří
slušnost ke konfesi trochu vážněji než
jinde. Socialista Branting před časem vy
stoupil z lutherské církve; takový čin
sice rozmnožoval lacino popularitu, ale —
tenkrát Branting ještě nevěděl, že se může
státi ministrem. V ústavě švédské jest
ustamovení, že zastávání státního úřadu
jest podmíněno příslušností k lutherské
státní církvi. Když tedy zasvitla naděje,
že Branting po povalení konservativní
vlády v novém kabinetu socialisticko-libe
rálním dostane ministerské křeslo, veliký
radikál včasně zaslal církevnímu úřadu
přihlášení do lutherské církve. Dřív se
vyšvihl atheismem, a teď půjde ještě výše
církevnictvím. Nábožný ovšem zůstane
stejně. Charakter sem, charakter tam, jen
když se chytře vyčíhá, kam se kdy se
ziskem přidati. — Centrála »Geos: chystá
nyní ořechový syndikát. Příbude zase řada

vyreklamovaných úředníků a hodně platu,ale ořechy bude obtížno koupiti. Nvní kilo
ořechů stojí až 6 K, ale bude ještě hůře.
— Socialistický obecní rada vídeňský
Skaret tvrdil, že dítko jistého soudruha
zemřelo v klášteře Klementinek v Kri
tzendorfu velikou nedbalostí správy. Ale
správa bez prodlení požádala energicky,
aby magistrátní komise i se Skaretem se
přesvědčila o ubytování dětí a pak aby
lhavý Skaret odvolal své tvrzení tam, kde
je pronesl. Socialističtí předáci velmi rádi
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osvědčují lidumilnost lacino — na útraty
jiných, často jen pohodlnou pomluvou. Co
už zkusily od těch jízlivých jazyků obě
tavé řeholnice, z toho by se dala sestavit
kronika. Ovšem židovské ošetřovatelky

nikdy pomlouvány nebudou, protože v nemocmicích a opatrovnách židovek nena
leznete. — Mezi maďarským obchodníkem
Arpádem Vadnoyem a polským židem Ja
kobem Spielvoglem rospředl se řetězový
obchod kyselinou vinnou, jejíž cena tak
stoupla z 23 na 80 K. Kyselinu posílal
do Víduč devatenáctiletý Josef Glůcks
mann z Prahy. Zboší za pomoci agenta
Eliáše Aschkenasyho uvedeno do řetězo
vého obchodu. Ke všemu ta celá kyselina
byla obyčejnou solí, která měla cenu 70 K;
ale pod firmou vkyseliny vinné« byla její
cena vyhnána na 22.000 K. Zboží toto
nikdo z interesentů neviděl, ale koupě šla
z ruky do ruky, až všecko prasklo a nyní
vídeňský válečný úřad pro potírání lichvy
zahájil vyšetřování. -—Jak vyhlíží vládní
nestrannost patrno z toho, že do státní
železniční rady bylo jmenováno 22 Němců
a 2 Poláci, ale ani jediný Čech. — Vděk
židovských uprchlíků pociťují nyní trpce
ti čeští hospodáři, kteří za maximální ceny
českým nuzákům prodati nechtěli, snažíce
se získati veliké obnosy od cizích čach
chrářů; vždyť uprchlíci platili až 600 K
za cent pšenice. Uprchlíci však, kteří měli
v českých zemích velice pevnou a účel
nou organisaci, zaznamenali si všecko —
i podrobné adresy prodávajících hospo
dářů. A tak nyní židé ponávratu do Ha
liče a Bukoviny posílají vyhrůžné dopisy,
žádajíce, aby jim byly vráceny peníze,

věc udají soudu. Uprchlíci ovšem zakou

pené zásoby velmi dobře zpeněžili a vědí,e sami od jednotlivců pro lichvaření ža
lováni nebudou. — »Reichenberger Ztg«
nabízí insertem adresu, kde možno koupiti
vejce za — 5 K Taková jest pomoc libe
rálního deníku proti lichvářství. Neměla
by administrace *takového spekulanta
místo podpory ihned údati soudu? —
V londýnském Estende udály se dne 24.
a 25. září veliké protižidovské výtržnosti.
Bylo ztýráno zvláště mnoho židů, rozených
v Rusku. — Mistr Kocián koncertoval
s velikým úspěchem v Kielcích, Radomi
a v Lublíně. — Při požáru ve filmové to
várně v N. Kolíně u Berlína shořelo 300
negativů hotových filmů, což znamená

stojí průměrně 20.000 marek. — U větších
vídeňských úvěrních ústavů stouply vkla
dy od září r. 1916, kdy jich přibylo o 58
milionů, o dalších 17 milionů K. Od po
čátku tohoto roku stouply vklady z 2530
na 3221 milionů K. Statistika ovšem ne
udává, kolik set nezámožných lidí bylo
úplně oškubáno, aby jedeu zbohatlík mohl
ukládati statisíce. Taková »sociální re
forma« jen šíří mezi vrstvami společnosti
lidské propast. A hlavně sluší pamatovati,
že za vývoj tak nestejnoměrný nemůže
církev. — Na sočské frontě zabily nepřá
telské granáty polní kuráty P. Štěpána
Proskurnického a P. Denisa Munteana.

CÍ VEŠKERÉ

čest práci Kejfhlevě.
NapsalJan Voborský, člen Literární Sekos

. družstva »Wlast«.

Knězspisovalel býval lidu velkým apoštoom,
krev jeho byla krví z jeho lidu žil,
když v bílé světnici sa trnaožovým stolem
psal pre ten lid, proň dýehel jen a snil!
Dnes kde ty knihy? V nových znělek eyklu
se filosofuje a tvoří faturismu svět —
moderní autor — otakárek na fenyklu

s. pyšní barvou svou, kams jinam dá tov lot!

Ty staré knihy, plné pravdy poctivého zraa,
po otci dědil syn a po dědovi vauk —
v nich z hájů přes pole se ostražité srma
dívala, kterou děsil s dálky šum a hluk —

A v atlas vázányni v papírbarvyopálu —
dnes pyšných hlav je dost — však není

Koštťálů! m.
Kulturní jiskry.

Za Praztiškom Jiřím Košťálem. Ducs
je tomu 60 let, kdy se narodil vynikající
rodák solnický, farář ve Skuhrově n. Bě.
lou a jeden z nejlepších folkloristických
spisovatelů našich, Fr. J. Košťál. Studia
konal v Rychnově, Litoměřicích a Král.
Hradci, kdež byl r. 1881 na kněze vysvě
cen. Jako mladistvý novosvěcenec stal se
kaplanem ve Skuhrově, r. 1888 též fará
řem a tamtéž setrval až do své předčasné
smrti. Košťál byl populárním, typickým.
zjevem, kterýž se těšil u toho bodrého
lidu veliké úctě a důvěře. Záhy počal je
viti spisovatelské nadání, s prvotinami
jeho setkáváme se již v r. 1877. Byly to

onejvíce humoresky, povídky ze života
idu, s nímž se Košťál každodenně stýkal.
Psal do všech katolických časopisů, nu
vin, kalendářů, »Obnovys, »Čechac atd.
Psal pro ten český lid, z něhož sám vy
šel, zůstávaje věren svému rodnému kraji;
výhradně jen psalo horách Orlických,ať
z minulosti nébě života současného. Koš
f41 s těmi horami přímo srostl, odtud za
sílal zprávy denním listům, odtud čerpal
humor, obrázky bídy i události za vpádu
Prusů. Z přečetných jeho spisů uvádíme
aspoň některé: Cesty Boží, Pantáta Trou
sil, Z našich hor, Z dějin rodného kraje,
Hluchoněmý, Ze života horského lidu, Za
vpádů Bedřichových, Věrný čeledín atd.;
z divadelních kusů jsou velice zdařilé:
Na zdar Matice, Studentský kousek, Od
jesliček září láska, Obecní sirotci. Jako
znamenitý slavnostní řečník a kazatel
byl chvalně znám; četné jeho přednášky
a kázání vyšly tiskem. A co by nám to
ho ještě byla ta zlatá ruka jeho napsala,
kdyby nemilosrdná smrt uebyla uáhle
přetrhla nit zásluhy plného života!

Košťál, toť důstojný nástupce spisova
tele Ehrenbergra. Zalkal orlický kraj,
když Košťál 8. května 1909 svou šlechet.
nou duši vypustil. To ohromné účasten
ství při jeho pohřbu dme 12. května, s ve
likou okázalostí konanélio na posvátném
hřbitově skuhrovském, bylo markantním
důkazem úcty, která provázela spisova
telskou činnost nezapomenutelného po
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vidkáře. Tam ua tom bývalém hradišti,
větru a vší uepohodě na pospasvystave
ném, uprostřed mezi svými odpočívá a
hledí na skvostné panorama modravých
hor, které tolik miloval! Máme za to, že
se nejlépe oslaví památka spisovatele
Košťála, když vydány budou sebrané jeho
spisy, jak také svého Času navrhoval ko
'ega Košťálův, spisovatel Alois Dostál.
Nehynoucí čest budiž spisovateli zlatého
srdce, které bilo uadšeně pro Boha, cír
kev, vlast a pro ten bodrý lid malebného
OrlickaI

Zo světa vědeckého. V blízkosti Osla
van byla nedávno objevena ložiska mag
mesitu. Pravidelné dobývání započalo v
minulých dnech. bři tom shledáno, že
pod vrstvou mapgnesitu nalézá se mořská
pěna a hlinka territ. jíž se uživá v ma
Jířství. Nedaleko Čučic (západuě Oslavau)
zahájeno dolování na tuhu, která jest tak
dobré jakosti, že docházejí na ni objed.
návky až z Beriina. — Vídeňský lékař
Viktor Urbančič po dlouholetém pečlivém
badání zjistil, že ochabnutí pamětí jest v
nejužším vztahu k různým chorobám uš
ním. — Při vzletu vzduchoplavců dech se
krátí, srdeční činnost stoupá, sluch pře
stává funugovati; zrak trpí slunečními pa

prsky, jež jsou lámány mlhami, až vzniají leckdy halucinace. — U Tovačovav
ciheluě Otábalově objeven ve žluté hlíně
předhistorický hrob; v popelu nalezeno
plno střepin.

Spojené katolické straza česká konala
18. t. m. výborovou schůzi, ve které se
nsnesla svolati zemskou konferenci pra
covníků a delegátů katolických, projed
nala záležitosti organisace a tisku a jed
nomyslně schválila následující prohlášení:

»Vshledem k různým úsudkům veřej
ného tisku o Spojené katolické straně v
krá). Českém prohlašuje výkonný výbor
jednomyslně, že Spojená katolická strana
česká v družné součinnosti s katolickou
stranou moravskou věrně dodržuje vše
národní souručenství s českými stranami
ostatními, jak bylo ujednáno v Národním
výboru a v Českém svazu o společných
otázkách ústavně-právních a národně-po
litických, vrcholících v samostatnosti zemí
koruny svatováclavské pod žezlem vě
hlasné dynastie Habsburské. Zároveň ale
hájíme svůj individuelní program v otáz
kách kulturních a sociálních právě tak
neochvějně, jak hájí veškeré ostatní stra
ny individuelní programy své. Oproti bez
podstatným zprávám i některých katolic
kých novin prohlašuje výkonný výbor, že
o jakési vlikvidaci« strany neb 0 jejínu
»splynutí« s některou stranou jinou ni
kdo ani nepomýšlel. tím méně jednal. Ari
sbojs se nepřipravuje proti ostatním stra
nám, jak bylo veřejně tvrzeuo, nýbrž je:
obrana proti veřejně ohlašovaným a
částečně již prováděným útokům na svo
bodu a existenci české katolické strany,

FEUILLETON.
Z doby Sušitovy.

IL.

Jak pestrý a široký pohled do složité
duševní dilny a zvláště do organisátorské
činnosti Sušilovy otvírá již uveřejněná ko
respondence, obsahující jen část vzájem
ného dopisování! Kdyby byl Sušil se ob
mezil jen na ty písemné rady, pokyny a
odpovědi, které se nám dochovaly, již tím
by byl vykonal obrovskou práci národní
a kulturní. Korespondence zachycená od
dr. Vychbodila obsahuje 548 tiskových
stran.

Radostno jest sledovati idylku národ
ního probouzení a ušlechtilého úsilí duší
ideálních, které se k Sušilovi tulily jako
k osvědčenému geniovi a pečlivému otci.
Dojímají dokumenty, jak čeští kněží, vy
chovaní v ústavech německých, s jarým
zápalem se zdokonalují v české řeči, jak
obětavě porují i v těžké situaci fi
nanční národní hnutí. Pozorujeme, jak se
Sušil stává váženým rádcem a pomoc

která chce ústavuími prostředky uplatniti
křesťanský názor širokých vrstev českého
katolického lidu, jakožto ideový základ
očekávaného nového řádu práva a mrav
nosti na místo likvidujícího zlořádu ma
terialismu a z něho plynoucího militaris
mu. V tomto směru shledává Spojená ka
tolická strana česká svůj program totož
ným se zásadami mírového návrhu pa
peže i našeho císaře a krále. Zásady tyto
jsou ohlasem touhy veškerého lidstva.«

O činnosti hospodářských ústředí stra
ny a 0 vzájemném, souladném poměru

p. J. Solle zprávu, již výkonný výbor v
plném znění vzal ua vědomí. — Výkon
ný výbor Spojené katol. strany české.

Oslava vážného učence a vědoská c
pravdovest. Plným právem se oslavuje
slovutný učenec český dr. Fr. Mareš,kte
rý mistrnou rukou, úsečuou a jadrnou

polemíkou zbortil řadu materialistickýchypothés jako krtčí kopečky. Obrátil vol
nomyšlenkářské pohádky, jimž sc přezdí
valo svěda«, na líc i na rub a přesně vě
deckým postupem přivedl hlončky čes
kých učitelů monisticko-protikřesťanských
k zádumčivé zamlklosti. V Marešově po
lemice osvědčila se zásada, že jest potřebí
objasniti a přesněrozlišíti pojmy, aby de
magogie splétáním, lstivým přeskaková
ním a kličkami uemámila lidi, kteří mají
respekt před nabubřelým slohem. Mareš
oddělil vědecké poznatky pevnými hrá
zemi od domněnek a pak pohádkovité
pavučívy lehce rozptyloval.

To jest však vysoce zajímavé, jak se
zachovali k Marešově práci ti, kteří po
třebu »volné, pravé vědy« ohlašovali s
velkým agitačním bubvem vytrvale na
papíře i tisícerých schůzích.

Zbrklé nápady francouzských a ně
meckých dekadentních myslitelů, které
brojily proti principům katolickým, byly
překládány do češtiny a horlivě kupová
ny i tenkrát, když v místech svého vzni
ku byly vědou přitlačeny až k zemi.
Marxův veliký spis »Kapitále byl uve
den do české litératury s velikou pom
pou tedy, když jeho nejvýznamnější vý
vody byly vědeckou kritikou popraveny.

vahy nepoctivého Haeckla a jeho sou
drubů vydávány v Čechách a hojným od
běren podporovány i v době, kdy docela
v naší zemi sami uvážlivější pokrokáři
byli nuceni přiznávati, jak Haeckel švin
dluje. Za to však Marešova významná
»Všeobecná fysiologie« uvázla pro malý

počet čtenářstva; nakladatel odepřel vyávati pokračování.
Proč tak malý zájem pro skutečnou

vědu, která Marešovi získala slavné jmé
noi za hranicemi? Vědu Marešova ne
hodila se demagogům, kteří maskovali
své protikřesťanské cíle velice neobratně
vědeckým zájmem. Na základě Marešo
vých zásad bylo by potřebí pozměniti i
filosofickou propaedeutiku pro střední

O
navazuje intimní styky i s jinými vyni
kajícími Slovany; a při tom všem nevy
hýbá se nejtišší, málo vděčné práci drobné,
pozuává-li jeho bystrý duch, že takové
drobečky prospívají veřejnosti podstatně.

Za nynějšího času, kdy se vyrojilo
tolik kaučukovitých individuí, spěchajících
pod ochranou hřímavých frází za osobním
prospěchem hned sem hned tam, velice
hřejivě působí pozorování, jakými žulo
vými, přímočarnými, důslednými charakte
ry byli dopisovatelé Sušiloví. Postavy ja
drné — jako z mramoru tesané. Nikoli
tedy občané zlomených šíjí, ohnutých
hřbetů a plachých očí, jak pomlouval před
válkou často masarykovský tisk. Naopak
korespondence jest jasným svědectvím, že
občané katolicky vychovaní dovedli roz
vinouti energii hodnou veliké úcty. Te
prve příboje moderních cízáckých »ismů«
a nadutých, bublinovitých. proudů svobo
dářských tvořily v českém prostředí po
tutelné, chytrácky záludné a kolísavé in
dividuum. jež bychom inohli se Šaldou
nazvati vliberale neutrume. Co Sušilovci
houževnatou prací získali a svou oběta.
vostí upevnili, stávalo se teplým hnízdem

školy. Vždyť se tam vyučuje ná základě
domněnek, odporujících duchu Marešo
vých zásad. Mareš jest idealistou, doká.
zal markantními dokumenty, jak nevě
decky a proti nejnovějším psychologic
kým poznatkům snaží se učkteří lidé na
hraditi náboženství rozumářským | báje.
slovím.

Jestliže tedy nyní české listy svorně
chválí vědeckou práci Marešovu, má se
dokáza:: opravdovost nadšení praktickými
reform. i. Mareš přece uespisoval svých
důležitých a k praktickému obratu ve

doucích úvah jen pr sebe. Snažil se prospěti celému uárodu.
Protikatolický fanatismus v leckterých

hlavách rozprostřel tak veliký soumrak,
že se z pověrečného strachu šlape i po
nejpřesvědčivější vědě, pokud tato dává
satisfakci zásadám katolickým.

hádná valná hromada Obecné
ské konati se bude v Praze II, v

místnostech »Akademie křesťanské«, Per
dinandova tř. č. 6 ve čtvrtek 8. listopadu
o 5. hod. odp. s tímto pořadem: r. Pro
tokol poslední valné hromady. 2. Zpráva
jednatele, redaktora, pokladníka a revi
sora. 3. Volba výboru ústředního. 4. Vol
né návrhy. Nesejde-li se v ustanovenou
hodinu potřebný dle stanov počet člen
stva, koná se po půl hodině valná hro
mada drubá za jakéhokoliv počtu pří
tomuých. ($ 5., 4) Poznámka: Valné hro
mady Ob. jedn. cyrillské se sůčastní de
legáti Jednot diecésních, vikariátních i
farních. ($ 5. č. 4) Volné návrhy podány
buďtež nejdéle tři dny před valnou lo
madou. do 5. listopadu t. r., jednatei: O.
J. C. kanovníku Václ. Můllerovi, Vyše.
hrad čp. 82. O. J. C. činí ke všem váže.
ným Jednotám upřímné pozvání, aby ne
opomenuli valnou hromadu letošní hojně
obeslati a přivésti v hojném počtu své
známé.

Poměr Boothovonův k chrámorému u
umění, Posud o tom psáno velmi málo.
Nyní v »Cyrillu« otištěny zajímavé doku
menty o velikém nadšení nesmrtelného
mistra pro hudbu církevní. R. 1822 na
psal Beethoven svému nakladateli Peter
sonovi: »sKdyby moje služné nebylo zcela
bez ceny (slovní hříčka: waere mein Ge
halt nicht ohne Gehalt), napsal bych něco
jiného než symfonie, církevní hudbu a
nejvýš kvarteta.« R. 1808 psal naklada
telstvu Breitkopfovi a Haertlovi: »O své
mši jako vůbec o sobě nerad něce říkám,
avšak myslím, že jsem text komponoval
tak, jak se to doposud stalo málokdy.«
Když nebylo k vydání mše nálady, Beet
hoven útočil znovu, uvolil se uádhernou
koinposicidáti zdarma a platiti i kopiaturu.
Při tom: poznamenal: +»Proč jsem Vás
chtěl především zavázati k tomu, abyste
tuto mši vydal, jest, že mi právě ona
leží na srdci přes chlad našeho věku ke
všem skladbám toho druhu.
tuna
pro liberální prospěcháře, kteří svou ener
gii snažili se osvědčovati aspoň šlapáním
po hrobech lěch hrdinů, kteříjim pomohli
k losu lepšímu.

Vzdělání Sušilovo bylo velice rozsáhlé.
Naučil se jazyku italskému, francouzské
mu a anglickému; ze slovanských řečí
nejvíce pozornosti věnoval polštině a
ruštině. S velikou oblibou se obíral otáz
kami prosodickými; vydal i spisek »Krát
ká prosodie česká.« V theologickém oboru
proslul nejvíce jako semitský filolog a
dogmatik. Když se stal profesorem při
bohosloveckém ústavu v Brně (r. 1837),
otevřela se mu široká brána k akci bu
ditelské zvláště mezi doroste kněžským.
V tom směru jevil takovou bystrost a
horlivost, že za krátko byl obecně poklá
dán za vůdce českého kněžstva a českého
lidu na Moravě.

Národní písně sbíral za velikých ne
snází po 30 let na Moravě, Slezsku, Slo
vensku i v severních Rakousích.

Podkiadem osvětného působení v ná
rodě byla Sušilovi idea cyrilomethodějská,
která před ním dohasínala skoro v zapo
menutí. Ale křisitel na jejím základě roz



Později složil slavnou svoji »Miessa
solemnis« a podmikl přímokrušnou cestu,
aby vyšla tiskem. Psal několika naklada
telům: »Podepsaný dokončil právě nej
novější svoje dílo které má za nejlepší
dílo svých duševních plodův.« I v jiných
listech poznamenává o té mši: »nejlepší
moje dilo, největší moje dílo.c Přítel
Beethovenův Ant. Schindler napsal, že
mistr nikdy nebyl tak úplně zaujat prací,
jako když pracoval na proslulé mši, tak
že nevěděl tehdy osvětě.

I jiné okolnosti svědčí, s jakým nad.
šením ženiální komponista usiloval o zve
lebení hudby chrámové A tak i Beethoven
jest příkladem, jak právě nejslavnější kom
ponisté hledali zdroj k posile ideálního
tvoření ve vroucím citu náboženském a
jak právě v hudbě církevní uplatnili své
vlohy nejkrásněji.

Návrh na sociálníchpoměrůdu
ehovenstvá podali18. října čeští agrární
poslanci. Požádali, aby honorování funkci
onářů veškerých církví ve státě dálo se
státem a aby funkcionáři ti byli na roveň

ostaveni veřejným státním úředníkům.
okud se to neprovede, nechť se kněžstvu

zvýší za těžkých válečných poměrů příjmy.
Vláda nechť připravuje v dosavadním zří
zení církve katolické tyto zásadní změny:
I. Zrušení patronátního práva, 2. vybírání
štóly, 3. určitý vliv věřících laiků ua usta
novení kněží, 4. zrušení celibátu, 5. zru
šení zákoha o neplatnosti manželství osob
obdrževších vyšší svěcení nebo složivších
slavný slib, 6. konání vážných (nikoli

»veškerýcho, je mylně referovaiy některédeníky) úkonů náboženských v jazvce ma
teřském.

Návrh ten jest památný tím, že ko
nečuě zástupcové velké strany politické,
která není ani »klerikální« ani čistě kon
servativní, místo různých kritik, výtek a
rad osvědčují ochotu spolupůsobiti prak
ticky při luštění sociálních problémů du
chovenstva a že se agrární návrh vyslo
vuje jasně pro podstatué hmotné zlepšení
existence duchovenstva. V příčiněbodu
4. návrh agrární žádá, aby vláda o zrušení
kněžského bezženství vyjednávala; navr
hovatelé totiž vědí, že tato otázka jest
vnitřní záležitostí církve. Před výčtem
jednotlivých bodů obecně pozna:nenáno,
aby změny žádané vláda v dosavadním
zřízení církve připravovala. Jak si navr
hovatelé představují ony přípravy, jasně
se nevyslovili. Byli si zajisté vědomi, že
církev by byla nucena protestovati, kdyby
stát se příliš viněšoval do záležitostí cír
kevních; neprospělo by to ani lidu, ani
státu, aui církvi, jak dokazuje zkušenost
ze zemí a časů jiných.

církevního práva sám odstraniti; tu smí
ovšem zasahovati, eventuelně církevnímu
právu pomoci stát

Ovšem změny tak dalekosáhlé nejsou
jen záležitosti českou nebo rakouskou.

vinu! práci národní a kulturní s netuše
ným úspěchem. Samy jednoty katolicko

litické, zakládané v kraji dle vzoru
rněnského, šířily triumfálně vědomí vla

stenecké a vzdělání politické
Trapno pomyslit, v jaké situaci by 'se

byl český lid na Moravě ocitl v polovici
minulého století, kdyby nebývalo družiny
Sušilovy! Vždyť tehdy byla tam čeština
vyhazována z veřejného života, z měst,
úřadů, z inteligence. Nadto pochybenými
opravami spisovné češtiny fezděky při
pravována roztržka mezi Čechami a Mo
ravou. Autorita Fr. Sušila a jeho družina
četnými spisy a žurnalistickou činností
zabránila osudné rozluce.

Sušil jako duch velice bystrý dobře
poznal, že vlastenecká lyrika neznamená
nic, vychází-li z úst bezcharakterních
anebo honosí-li se takovými zpěvy pro
spěchář. Věděl velm: dobře, že v přední
řadě jest potřebí českému národu pevných
charakterů, obětavých srdcí; u lidí ušlech
tilých mravních zásad pokvete vlastenectví
samočinuějako nutiá výslednice zdravých
předpokladů morálních. Proto také Sušila
nikterak nezmámily tuctové vlastenecké

1 zasahovaly by do celé politikyeír
kůvnÍ, tak že zejména tři body posledtií
nutno luštiti v rámci katolické církve celé.
Volá-li se po sebeurčení nejrůznějších spó
lečností, zajisté rozumný politik nebude
upírati právo svobody i církvi. Ovšem
v návrhu se nalézají podněty, jichž reali
sace přísluší spojeným silám státu a církve
(patronátní právo, úprava platu a štóla).
V té příčině by měl stát spolupůsobiti
čile, protože i jemu musí záležeti na pod
poře těch, kteří mezi poddanými udržují
a zvelebují statky duchovní, upevňujíce
směrnici zdravého životního názoru a úctu
k autoritě.

© zásadních změnách“ Useo. do

mokreslo napsal několik upřímných slovsoc. dem.komunální politik dr. Hugo Lin
demanu v dvojsešitu 20 —2I. časopisu
vSozialistische Monatshefte« (ze dne ro.
října t. r.) Lindemann přiznává: »Za vál
ky se zakolísaly jiejpevnější zásady soc.
dem. strany. Co bylo včera zbožňováno
jako modla, dnes se spaluje. Co bylo dří
ve pro většinu nezměnitelnon zásadou,na
jejíž nejvěrnějším ostříháví závisí celá
existence strany, stalo se pro jinou větši
nu politickým pravidlem, jehož se dle
poměrů užívá nebo neužívá. Tak to šlo
také s naším starým požadavkem parla
mentní vládní formy.. Dříve v soc. dem.
straně žádný člověk nemyslil na to, aby
se nastrčil jako nejvyšší bod politického
vývoje systém nadřízenosti. Nyní to činí
soc. demokraté s veškerou vroucností.
Opět se dějí znamení a zázraky. Právě
politická nesmiřlivost v našich řadách,
která před válkou uemohla býti ve svých
politických požadavcích demokracie dosti
radikální, přehodila si novou, zdánlivě
specielně německo -demokratickou kůži,
v uíž si vykračuje V základě v této z
brusu nové kůži zůstali staří tak zvaní
radikálové; toliko změnili svoje nazírání
z jednoho extrému do druhého.c

vní projevy. Výkonný výbor
ruské dělnické a vojenské rady vypftaco
val pozyny o mírové otázce, které má
přednésti zvolený zástupce ruské demo
kracie Skobelev na kouferenci spojenců
v Paříži. V pokynech se žádá i samo
správa Litvy a Lotyšska, rovnoprávnost
židů v Rumuusku, obnova Černé Hory,
autonomie Bosny a Hercegoviny, ale —
o samosprávě českého národa tau není
slova. Tak si počíná demokratický Slo
van — Rus. A přece tam pracuje Masa
ryk a jiní chytří přeběhlíci, kteří slibovali
pohádkovou budoucnost za pomoci demo
kratických živlů čtyrdohodových. — 270
členů litevského národního shromáždění
ve Vilně zaslalo papeži telegraficky po
děkování za uspořádání »Litevského dne:
v celém světě; Litvané zároveň požádali
za požehnání pro dílo samostatnosti ka
tolické Litvy. Taková cesta jest správná.
Kdo žádá apoštolskou stolici za určité
vyjádření, má uapřed otevřeně přiznati,

výlevy; vybízel své žáky hlavně k bezů
honnému životu, k ušlechtilé práci. k pil
nému sebevzdělávání. Slo mu o to, aby
zástupci českého lidu imponovali svým
duševním bohatstvím i protivníkům.

Poučná by byla kapitola, jak Sušil
podstatně posiloval Češství prozřetelným
úsilím o české bohoslužby na místech
zněmčených. Vždyť právě zbožný lid ka
tolický Inul s uejvětší láskou k jazyko
vému odkazu svých předkův. Bylo tedy
potřebí prostý lid český shromažďovati,
aby seznával své veliké množství, svou
značnou sílu a aby se navzájem povzbu
zoval. To se dělo také tím, že na př.
v Brně bylo postaráno hojnější“ měrou o
české bohoslužby.

O veliké práci jeho vědecké bylo by
otřebí napsati úvahu zvláštní. Básnická
innost Sušilova ovšem celkem nesvědčí

o zvláštním obrazotvornémi vzletu, ale jeho
verše svou paedagogickou teudencí tehdy
vykonaly úkol veliký, vvhovovaly cítěné
potřebě prostého lidu.

Ovšem Sušilova sbírka 2000 písní jest
monuimeliteh velice významným zvláště
proto, že horlivý sběratel co 'nejpečlivěji

zda mu na kém záleží «
zdali se nemíní odvděčovati pronásledo
váním katolických institucí. V zemi, kde
na schůzích tisícerých se dryáčnicky svo
lávají davy proti »sřímskémuklerikalismu«
a kde přední vlivné osoby prohlašují za
nečestné i taktní společenské styky s Ří
mem, dostavuje se hněv nad pouhou zá.
mlkou papežovou hoduě pozdě,Katolická
politika jihoslovanská v Rakousku může
se vykázati daleko většími úspěchy než
politika protikatolických radikálů českých,'
která k velké radosti našich protivníků
vyvrcholila aférou Švihovod. Vůdcové
Slovinců hlásili se manifestačně k Vati
kánu — a národ tak malý za vedení že
niálního kněze dra. Kreka vyšvihl se k
veliké politické důležitosti v oblasti naší
říše. Právě se sděluje, že byla zahájena
akce k znovuzřízení »Všeslovinské lidové
strany«, která by kromě Kraňska zahrno
vala i všecky pohraniční Slovince. Nový
list »Jugoslovane bude orgánem této stra
ny a stane se hlasatelem jihoslovanské
myšlenky mezi katolickými organisova:
nými Slovinci. Při obecních volbách v
Záhřebu utkaly se dvě strany: chorvat
sko-sloviusko srbská se stranou Frankov
ců. Velikou většinou zvítězila koalice,
takže hlavní chorvatské město se prohlá
silo pro politiku jihoslovanského sjedno
cení.

da budu dbdu
Záložna v Hradci Král,
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$ Již jsme pově
děli, co znamená veliká liknavost celé
řady českých poslanců v parlamentě. Dne
19. října samy +»Národ. Listy« napsaly:
»Poslanci čeští v pevném oposičním bloku
mají býti na stráži českých zájmů v radě
říšské a bylo by hříchem neodpustitelným,
kdyby pro nedostatek jejich bdělosti s po
mocí poslauců německých se falšoval vlast
ní duch této sněmovny, aby pro neúčast
českých poslanců došlo k usnesením, která
by jak ve vnitrozemí tak v cizině mohla
vzbuditi nesprávné domnění o přesvědče
mích a politice národů této poloviny říše.
Taková súčaste by byla nejvíce ua škodu
české politice. Majorita českých represen
tautů rozhodla se hned při počátku tohoto

období parlamentního pro politiku aktivní,tak jak to odpovídalo duchu českého lidu.

zaznamenal původtí žnění národních zpě
vů, tak že toto veliké dílo má i pozoru
hodný význam ro studium českých ná
řečí. — A co všecko jiného vykonal za
nicený duch muže, který tak dlouho byl
trápen neduhem očním i reumatismem!
Tělesné strádání nedovedlo podlomiti sílu
heroického ducha.

Pojistil si veliký buditel české Moravy
svou národní činností vynikající úřad?
Anebo aspoň rozmnožil své příjmy? To
právě v nynějším prospěchářském věku

sluší zdůrazniti, že byl přímo právě prosvé morální postavení obléhán, aby hned
platil ua to nebo na ono. Jiní vynikající
mluvčí českého lidu aspoň si pojistili
v národním prostředí existenci, což ovšem
není úhonou. Ale Snšil právě proto, že
mnoho pracoval, byl nucen svou- kapsu
vyčerpávati.

Znalci moravských poměrů. ať náleželi
táboru kterémttkoli, svorně prohlásili, že
Sušil má o proburení Moravy zásluhy
největší. A proč jeho dílo dařilo se ták
skvěle? Sušil dobře. znal duší a náladu
lidu. Znal zákřat všeho ideálního Úú4lí
českého lidu: pevný katolický uáror 'žl

výroku papežs



kdyby však se tato »aktivní« politika

měla provozpvatitímto zKD pakby bylo oprávdu tok, k tatň naši
poslanci vůbec nebyli. Neboť taková polí
tika by měla všechny nevýhody jak pa
sivního odporu tak i aktivní oposice. Od
české delegace se žádá, aby věc českou
hájila v parlamentě opravdově, proto tam
byla vyslána. Veškerý lid český si přeje,
aby poslanci čeští zamechali této příliš
pohodlné »neviditelné« oposice.«

Upozorňujeme, aby české voličstvo
přemýšlelo vážně, na koho padá odpověd
nost v době tolik pohnuté, kdy náš národ
potřebuje nejhorlivější ochrany. Každou
chvíli čteme potutelné zprávy, co kutí
klerikálové, jak jsou zodpovědní za to
nebo za ono. Ale zatím v nejdůležitějším
zákonodárném sboru nemá naše strana
v Čechách ani jediného poslance. Vláda
má největší respekt před těmi, kteří její
úmysly dovedou křižovati v říšské radě.
Jestliže se tedy stýská na nedostatečnou
aprovisaci, na márod. útisk a pod., jem
honem adresujte své stesky na zástupce
zodpovědné. Klerikálové čeští za to ne
mohou. Nestačí však pronésti několik
kritísajičích řečí. Tu jest potřebf promy
šleného, široce založeného, důsledného
postupu. Jestliže některý oposičník zahří.
má proti odvážení potravin z Čech a pak
při hlasování buď jest od soudruhů o
puštěn anebo se schová sám, pak jeho
celé horlení jest mlácením slámy — a pak
také vláda se dívá na řečnické blesky
jako ma laškovný ohňostroj. Jen vytrvale
a přesně přemýšleti, v čí rukou jsou
záležitosti národní. Až rozjetý stroj radi
kalisimu někde ziáme kolečko, nechť nikdo
se ueopováží ihavě přičítati vinu katolí
kům, kteří imají ruce spoutané, jsouce
sami odkázáni na milost a nemilost ny
uější liberáluč-radikální delegace.

Universitní kapituisee. Jak často se
zueužívalo hodností universituích v Pra
ze, Vídni a ve Lvově k notorickým štva
nicím proti církvi, jest ještě v Čerstvé pa
měti. K vůli vídeňskému,štváči Wahr
mundovi ohlášena stávka 1 na uuiversitě
české; konána společná schůze studentská
s německožidovskými akademiky, kopáno
do dveří mistnosti té, v níž se odvážil
profesor přednášeti atd. Zkrátka student
stýá se zueužívalo od demagogů k jiným
účelům než k zvelebení vědy. Z universit
se stávaly politicko-fanalické tribuny a
bojovné tvrze protikatolické.

Ale srovuejme, jak universitní svobo
da se dá de tuhých pout okamžitě, jest
liže si dovolí profesor vystoupiti rázně
proti instituci jiné, která uení katolicko
církevní. Ušlechtilý profesor dr. Foerster,
jehož učené spisy získaly si slávu světo
vou, řadí se otevřeně k obráncům církve
katolické. Za to byl vyštván z university
švýcarské. Jeho přednáškám kladeny pře
kážky ve Vídni a pak i v Německu,
zvláště když prouluvil památná slova 0
O
votní. Na tom základě postavil věci veliké.
Velmi dobře věděl, že práce ua základě
sektářské hašteřivosti anebo rozbředlého
liberalismu byla by marná. A co pomohlo
k obrození za Sušila, pomůže i nyní.

Když r 1904 byla slavena stoletá pa
imátka narození Sušilova, schovali se zá
stupcové moderních »isinů« do sysiích
děr. V předních pokrokářských listech,
které tak často mluvily o Kollárovi, Do
brovském a které docela hájily Sabinu,
nečetli jsme o Sušilovi ani zmínky. Cha
rakter a dílo velikého Moravana neodpo
vídaly hokuspokusové moderní doktrině,
ba Sušilova úspěšná práce byla přímo ob
žalobou osudných novodobých přemetů,
jichž směr se měnil jako dubnové počasí.

Nvní upozorňujeme, že na rok 1918
připadá padesátá ročníce smrti Sušilovy.
Bude ten rok dobou obratu a zdravého
návratu k skutečným ušlechtilým 'deálům
bodrých předků naších? Jest potřebí jeu
dobré vůle k sebepoznání a k vážnému
studiu dějin skutečných trinmfů a poní
žení čáského lidu, ©ne
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potřebě míru a když povědělnebojácně,
z jakých důvodů mají Němci tolik ne

řátel. Zvláště protestanté araužovali protioerstrovi prudké a nespravedlivé útoky.
Nyní měl tento učenec zahájiti v Mni
chově přednášky, které nemají ničeho spo
lečného se současným světovým zápasem
a záštím válčících národností. Ale byla
proti němu zahájena tak veliká štvanice,
až se oznamovalo, že jeho učitelská čin
nost na universitě jest znemožněna.

Konečně bavorské ministerstvo kultu
přednášky paedagogicko-sociální (jichž
themata byla předem dhlášena) povolilo
— ale pod tuhými podmínkami. Foerster
musil se zavázati, že se na universitě úz
kostlivě vyhne jakémukoli »provokační.
mu« vystupování, že jmenované přednáš
ky a cvičení kouati bude způsobem ve
skrze vědeckým a nepoužije jich k agi
tací (ovšem mírové, pozu. red.) a že ne
bude uváděti svou nauku v souvislost s
nynější válkou. Tak se zakročilo proti
muži, který svou veřejnou akcí staví se
po bok nynějšího papeže. — Kdyby bý
valy podobné podmínky položeny Masa
rykovi a jeho nohsledům, rázem by bý
valo veta po jejich popularitě, protože
skutečné vědy vnesli do universitních síní
v přirovnání ke konservativním profeso
rům pramálo. Vždyť Masarvkova klika na
universitě pomáhala ke kathedrám 1 ta
kovým občanům, jichž veliké vědecké
mezery a přemety byly ostře zkritisovány
1 od protiklerikálů.

© výnlodnici protestantství napsal pas
tor Hansen do 24. a 25, čísla »Schleswig
Holstein'schen Kirchen- und Schulblatt«
vážná kritická slova. Z jeho 95 »spor
ných thesfe otiskla »Ewangelische Kir
chen-Zeitung« následující:

»2. Protestantismus nemá žádného dů
vodu k slavení jubilejí, ale za to k či
nění pokání v žíni a popelu. — 3. Re
formační hnutí, vzrůstající r. I917, dalo

dnět k mnohému dobru, stalo sevšak
ještě více příčinou mnohého zhoršení, čili
jinými slovy: vyhnalo ďábla, ale zato
sedm horších vpustilo.— 4. Reformace
dle práva i slušnosti se může nazývati
deformací, protože její dobře míněné sna
hy největším dílem se nezdařily. — 5.

Reformace staré církve byla tehdy po:třebná, ale ta, ke které došlo, jest pochy
bená. — 6. Pretestantismus podobá se
ztracenému symu v podobenství Páně
(Luk. 15); římská církev podobá se synu
setrvavšímu v domě otcovském, který v
hrdém pocitu počestnosti praví: Viz zde,
tvůj syn, který svoje prohýřil! — 12.Je
dinou, ideální mocí, která v Německu má
vliv na život lidu, jest nyní římská cír
kev, protože jest katolická, — 27. Jest
jednostrauností považovati Písmo svaté
za jediný pramen poznání a normu. —
28. Pravou normou jest živoucí podání
církve, jehož hlavní součástkou jest ovšem

ditelnou společností těch, kteří se nazý
vají křesťany, i když se přizná, že vprav

cí jádro církve. — 52. Průběhem staletí
do lutberské církve, se vplížily zneužívání
a zlořády, jež jsou horší než ty, proti kte
rým kdysi bojoval Luther. — 71. Svo
bodný stav kněží nemě! by se zavrhovati,
aie také ne vynncovati, ovšem však od
poručovatí, jak činí apoštol. (I. Kor. 7)

74 ctění svatých, které ovšem
vykazovalo mnoho zneužívání. dle zdání
u protestantů zcela vymizelo, sluší lito
vati, jelikož přece pilné přemýšlení o
těch. kteří krví Beránkovou zvítězili, jest
schopno upevniti spojení mezi bojující a
vítěznou církví ve vědomí věřících.
82. Jest nesprávno říkati, že víra přijí
majících propůjčuje svátostem jejich sílu;
to jest zrovna tak, jako když se tvrdí, že

dar tvoří — S53.Může se přiznati, že zpo
věď a svěcení kněžstva jsou svátosti, tře
baže stupně druhého.

Patruo tedy, že řada protestantscých
theologů německých ayni po dlouhojeté
zkušenosti a piluém srovnávání dospivá
k náhledám objektivain a že uepovažuje
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za hlavní účel církevní reformace jíslivé
kritiky katolicismu a různou negaci. Tak
v Německu; jinde se jeví podobného roz
myslu málo.

NO

Cirkevní věstník.
vy diecósní.Vyzuamenán jest

dp. Jan Dudek, duch. správce v sanatoriu
v Luži, jmenován osobním farářem. —
Ustanovení jsou pp.: TheodorPat
hy, admin., za faráře ve Starých Bukách,
Jos. Filipi, farář v Kórbru, za faráře do
Jansdorfu, Jos. Šumšal, admin.. za faráře
v Orličkách, Karel Dvořák, farář v Ča

né Hoře, Jos. Krejsa, kaplan, za admin.
v Sadské, Rud. Dufek, admin., za kapla
na v Činěvsí, Bohumil May, koop v Bě
rouicích, za admin. v Morašicích, Martin
Klouda, kaplan v Ronově, za admiu. v
Rosicích, Bohuslav Hnízdo, novosvěcenec,
za II. kaplana ve Dvoře Králové, Václav
Sajdl, novosvěcenec, za výpom. katechetu
v Čáslavi, Fr. Boštík, katecheta v Pardu
bicích, za supl. katechetu při gymnasiu v
Chotěboři, Vojtěch Navrátil, kaplan v
Borové, za prozat. katechetu v Kuklenách,
Otokar Dejl, katecheta v Kuklenách, za
prozat. katechetu ve Dvoře Králové, Ferd.
Třebícký, kaplan v Kutné Hoře, za pro
zat. katechetu ve Dvoře Králové, Frant.
Klusáček, katecheta ve Dvoře Králové,
za katechetu do Chocně, Ant. Keppl, kap
lan ve Dvoře Králové, za kaplana do
Lázní Poděbrad. — V Páuu zesnul
vsdp. Fr. Schneider (V Vulu.), kanovuík,
konsist. rada atd. v Hradci Králové, Ť23.
září (nar. 1863. vysv. 1889). — U prázd
nila se kanovnická praebenda Rečickov
ská při kathedr. kapitole v Hradci Král., od
24. září, fara v Rosicích u. L., patronát
nábož. matice, od 1. září, fara v Dobřa
nech, patron kníže Colloredo. Maunsfeld,
od I. října a fara v Kórbru, patron kníže
Thurn-Taxis, od r. října.

Volodůstojným farním úřadům! Z na
dání zesnulého ku. a. a škol. rady Jana
Ježka, z něhož mají každoročně býti po
dělovány podílem kuižním osady, v nichž
dosud farních knihoven nestává, aby tak
položeu byl základ k těmto knihovnám,
budou letošního roku — po páté — roz
dány knižní podíly. Podle nadačního listu
mají býti knihami z nadace Ježkovy po
děleuy především fary v arcidiecésí praž
ské a diecési královéhradecké, kde far
ních kuihoven není, dále fary ua jazyko
vém rozhraní obou diecésí. Uvádíme to
ve známost s vyzváuím, aby důst. farní
úřady, které podmínkám výše uvedeným
vyhovujíce, farních knihoven nemají nebo
roku loňského poděleny uebyly a pod
mínkám při podělení ustanoveným vyho
věly, přihlásily se kuratoriu Ježkovy na
dace na adresu: Křesťauská Akademie
Praha II, Ferdinandova tř. čís. 6 s po

známkou »Ježkova nadace« do 4. listopautr.

PYVYÝVÝVÝVÝVÝVÝVYÝ)

Koupím
rodinný domek
(vilku) v okolí Hradce Králové. Lask. nabídky pod

. zn. s. T.« do administrace t. 1.

"TYVYVYVYÝVÝVÝVYÝVYÝ

Zprávymístní a zkraje.
Slova dovozného za uhlí. Rakouské

státní dráhy poskytují dodatečně slevu pro
zásilky uhlí, koksu a briket oboím, hu
manitním ústavům a epolkům,
bylo li určeso k temu, aby bylo bezplatně
rozděleno mezi místaí ohudé. Aby slova
mohla býti udělena, jest zapotřebí, aby
c. k. okresní hejtmanství potvrdilo na žá
dosti, že topivo bylo vydáno bezplatně
místním chudým. Jieva pozůstáVá v doda
tečném počítání výjimečného tarifu 2c ra
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kouských státních drah. Obchodní, živno
Stenská a průmyslová ústředna v Hradci

po srážce vlastních výloh (poštovného) po
zaslání potvrzeného nákladního listu a plné
moci, zmooňující k podání reklamace.

Zřízení okresní 0. k. okres
mímhojtmansíví v Šroásí ah Neustále
zřetelně se jevící nedostatek látek a tími
vzrůstající oeny Činí nutným, aby organi
sováno bylo opatření uemajetných vrstev
oděvem. Za tím účelem byly v jednotli
vých korunních zemích zřízeny Zemské
ústředny pro lidové ošacení. Ukol těohto
Zemských ústředen spočívá v převzetí
zboží daného k disposici úřední cestou
pro účely lidového ošacení, nebo pro ten
účel volně zakoupeného a v odborném ho
spodeření a v převedení tohoto zboží nej
kratší « nejlevnější cestou na oprávněné
odběratele. V jednotlivých správních ob
vodech uloženo bylo politickým úřadům
zříditi okresní oděvny k obstarávání těch
to agend. Zdejším politickým úřadem jme
nováni byli členy okresní oděvny pp. před
sedové: cís. rada Robert Arnold, člen Zem
ské oděrní ústředny, JUDr. Alois Viškov
ský, tajemník Obchodní, živnost. a prů
myslové ústředny jednatelem a členy jako
zástupcové spotřebitelů pp. o. k. vreh. fin.
rada Fr. Režný, B. Miškovský a Jul. Pik;
dále pp. Josef Pavelka a Emil Smrčka,
majitelé konfekčních obchodů. Zástupce
fy. Průšek £ Veselý, zástupce fy. Sommer
a nást. a zástupce okresu nechanického
ředitel okresního výboru p. B. Vančura.
Ustavující schůze okresní oděvny konala
se 18. 4. m. o 5. hod. odp. v místnostech
Obch., živnost. a průmyslové ústředny v
Hradci Králové. Sohůze zahájena byla pro
slovem správce polit. úřadu p. ©.k. místo
držit. radou J. Smutným, jenž představil
účastotkům sohůze p. cís. radu R. Arnolda
jakožto předsedu a dra. Wiškovského ja
kožto jednatele okresní oděvny a objasnil
pak účel a úkoly oděvny a předav další
vedení této akce důležité do rukou před
sedy oděvny, ujistil výbor okresní oděvny
ochotuou a všestrannou podporou politie
kého úřadu. Výstižný referát o příčinách
vzniku této akce a nástin nejbližších úko
lů okresní odóvny podal jednatel oděvny
dr. Viškovský. Jako první úkol zvolila si
okresní oděvna zjištění počtu oněch osob,
ješ při akci lidového ošacení v okrese
královéhradeckém přicházejí v úrahu, aby
pak na tomto základě mohl potřebný ma
teriál od Zemské ústředny býti požadován.
Mimo to podporovati bude oděvna zdejší
odbočku c. a k. úřadu pro válečnou péči
v její akci, směřující k opatření levné o
buvi pro chudou školní mládež. Oděvna
úřaduje v místnostech Obchodní a prům.
ústředny v Hradci Králové, kam se s pří

n žádostmiobrátitijest.yhlážka o výkaroch, ježmají podatí
majitolé domů k přípravé ukládání daně
z příjmu na rek 1918. Die $ 200. zákona
ze dne 25. října 1896 ř. z. č. 220 o přímých
daních osobních a článku 39. prováděcího
nařízení ke IV. hlavě tohoto zákona vyzý
vají se všichni držitelé obydlených domů,
po případě jejich zástupci, aby předložili
berním úřadům vyměřovacín ve lhůtě
níže určené na úředních tiskopisech výkazy
všech osob bydlících v domě. speřádané
podle bytů, po případě obchodních míst
ností, uvedouce zároveň jméno a druh za
městnání nebo výdělku, jakož i bydliště
jednotlivců. Při pronajatých budovách jest
uvésti nájemné a případné podnájemníky.
Při tom ti, kdož mají podnájemníky, nechť
je uvedeu a udají nájemné jimi placené;
přednostové domácnosti pak udejtež všech
ny osoby náležející k jejich domácnosti,
které mají vlastní příjmy. K tomu ae po
dotýká, že držitelé pronajatých budov mají
podati »seznam domovní« (vzorec B) se
případnými »seznamy bytovými« (vzorec C);
tyto vyplniti mají přednostové domácnosti
nebo nájemníci. O budovách nepronajatých
mají držitelé domů podati »seznam oby
vatelů domu« (vzoreo D). Tyto výkazy
(vzorce B, C, D) buďtež vyplněny ve pří
slušných rubrikách přesně dle stavu ze
dne 165.listopadu 1917 a připraveny nej

déle do30. listopadu 1917,až pro ně
příjde aMfzenecvyměřovacího neb obeeního
úřadu; po případě buďte podány majiteli
domů přímo u vyměřovacích úřadů L. in

manství). Kdo by odepřel podati tyto vý
kazy nebo učinil v mich vědomě nespráv
né údaje, mnůže býti dle $ 247. citovaného
zákona potrestán peněšitou pokutou až do
400 korun. Potřebný počet tiskopisů mo
hou strany vyzvednouti u c. k. berní
správy, okresního hejtmanství, beraího
úřadu neb obeoního úřadu.

Soelální politika. Výsiodky všeobecného
sprostředkování práce okresními ústavy,
zřízenými dle zákona ze dno 29. března
1903 č. 57, jevily se ve III. čtvrtletí roku
1917 v obvodu zemské centrály práce pro
východní Čechy, sídlem v Hradci Králové,
takto: Počet přihlášených pracovních míst
3442 (mužů 1270. žen 2042 a učňů 124);
počet přihlášených uckazečů 4408 (wužů
1587, žen 2623 a učňů 198) Umístěno
2571 osob (mužů 919, žen 1551 a učňů
101). Proti loňskému roku klesi počet při
hlášených míst o 805, počet přihlášených
uchazečů o 85 a počet docilených umístě
ní o 305. Dle oborů povolání připadá: I
na maloživnosti: míst 189, uchazečů 187
a umístění 138. II. sa čeleď hospodářskou
a dělniotvo zemědělské: míst 971, ucha
zečů 2048 a umístění 802. III. ma čeleď
domácí: míst 1216, uchazečů 1110 a umí
stění 875. IV. ua dělajotvo tovární a prů
myslové: míst 640. uchazečů D4 u umí
stění 423 V. na nádeníky: míst 241, ucha
zečů 228 a umístění 180. VÍ. na ostatní
povolání: míst 67, uchazečů 95 a umístění
43. VII. na učně: míet 124, uchazečů 198
a umístění 101. Zvlášťpříznivých výsledků
docilily tyto okresní ústavy: Trutnov 252,
Pardubice 228. Hradec Králové 216 Mýto
Vysoké 162, Chrudim 153, Opošno 113,
Německý Brod 111, Hořice 92, Polička
82 a Jičín 78. Nezaměstnaných textilníeh
dělníků bylo umístěno 371 (při zemědělství
117). V podnicích válečného průmyslu bylo
umístěno 610 náhradních pracovních sil.
Dále umístěno v uplynulém čtvrtletí 161
válečných invalidů.

Výstava sádrových odlitků zvonů v mu
800 jest uspořádána velice přehledně. Hned
jakmile došlo k zjišťování zvonů k účelům
válečným, pan tajemník L. Domečka se
přičinil, aby dle možnosti byly zhotoveny
sádrové odlitky největšího počtu zvonů ze
severovýchodních Čech.Přičiněním staro
sty p. dr. Ulricha sehnáno na odlitky a
fotografie od průmyslového rausea 2000 K,
okresu 500 K, od obce 500 K a spořitelny
200 K. Práei provedli zručně sochař a
štukatér p. Fr. Čermák z Hradee Králové
a cukrář p. J. Matějka z Josefova. Na vý
stavě je 22 odlitků celých zvonů (zhotove
ných p. Fr. Čermákem), mezi nimiž od
pražského zvonaře Y. C. Kůhnera z r. 1766
z věže kostela Panny Marie v Hradci Krá
lové, hradeckého zvonaře Igo. Draeckaz r.
1793 ze Stěžer a z r. 1777 z Nového Hrad
ce Králové a Ant. Fr, Sohneidra z r. 1815
ze seminářského kostela v Hradci Králové,
zvonaře mladoboleslavekého Mik. Prigueye
z r. 1741 z Dubence u Jaroměře, od hra
deckých zvonařů Váol. Konváře z r. 1548
a Jgn. Dracka z r. 1769, 1779 a 1779,o jichž
origináleeh dosud neznámo, odkud pochá
zely a dva zvony z XV. století. Mimo jme
nované odlitky je ve výstavě ještě zvon
od Eliáše Stodoly, hradeckého zronaře,
alitý r. 1583, který visí v dřevěné zvonici
na Zámečku u Hradce Králové a zvon
z Dobřenio z r. 1571, který byl přelit a
přelitý rekvirován. Pan Fr. Čermák odlil
28 celých zvonů a 46 částí zvonů, p. J.
Matějka 409 částí zvenů. O úpravu odlitků
zvomů postaral se obratně p. Fr. Žaloudek.
Na odlitoloh zvonů ve výstavě lze studo
vati plastiku ze 16. až 19. století, jak or
namentální tak i figuráloí, ješ největší
rozmanitosti a dokonalosti dosahuje hlavně
v době renesanční. V době barokní zvláště
plastickou výzdobou vynikají zvomy hra
deckého zvonaře Igo. Dracka a v minulém
století zvony zvonařské rodiny Sehneidrů
a K. V. Paula z Hradce Králové, který

svonárnu měl v dosud zachovaném domku
na Hrázce. — V. Vach. e

Posvicunská seonerio v radci Králové
před 60 lety. Po skoačených bohoslužbách
na náměstí boufně se vítají a líbají setká.
vající ae zoámí se zmámými. Ozývají se
na všech stranách hlasy: »Pojďte s nám.
zůstaňte u nás'e Dle svědeetví současník:
byly tehdy velmi pěkné a prostorné pokoje
zřízeny m. j. v hostioci »U černého koně«
na Malém náměstí; byly tam i rozsáhlé
stáje pro koně. Až neuvěřitelné bohaté byly
společné posvícenské tabule, jež jmenovány
trachtace neb traktace; byly poměrně la
ciné. K obědu připraveny: siloá hovězí
polévka, ryba v aspiku mebo rosolovaná
koroptev, hovězí maso obložené, skopova
kýta, drůbež, eladký nákyp a ovoee. Kolá
če (vlastně koláčky) byly pracovány velice
jemné a byly co oejmenáf. Také podávána
bílá i černá kára. Rozumí se, že bylo po
staráno o různé nápoje více než doste
tečně. Mezi obědem zaznívaly z piana
zvuky veselých melodií. Po skončené ho
stině zazněl povel: Laetaminj, o socii!
(Radujte se, drahové.) Společnost pak se
proměnila v pěrecký sbor. — V. Vach.

Vyznamenání nochrošeného foholníka
Člen řádu Milosrdných bratří Anděl F.
Antony, rodem zČeské Třebové, který ne
onavné působil v gorické nemocnici půl.
druhého roku, ošetřoval raněné důstojníky
vytrvale i tenkrát, když mu hrozila kaž
dou ohvíli ztráta života. U evakttovaných
civilních pacientů, převezených a téže ne
moenice do Terstu, setrval věrné až do
rozpuštění terstské nemocnice. Nyní působí
v nemocnici Červeného kříže v N. Městě.
Zásluhy věrného ošetřovatele byly krásně
oceněny na místech nejvyšších. P. Anděl
byl jménem Jeho Veličenstva císaře a krále
vyznamenán od Jeho Výsosti arciknížete
Františka Salvatora jako protektora Čer
veného kříže stříbrnou medajlí Červeného
kříže saválečnou dekorací.

Bary. - Vdp. Augustin Dvořák, farář
v Dobřenicích, věnoval k uctění památky
zesnulého náměstka starosty p. Julia Russa
zátiší c. a k. pěš, pluku č. 18 dar 10 K;
p. Leo Tausig, velkoobchodník zde, věno

val opatření obuvi chudým dětem dur
200K.

Ba sobůzi živnostenské sokoo ústředny
královéhradecké vo Staré Pace dne 23. t. m.
poukázal p. dr. Viškovský k nejisté situaci
Živnostnictva po válce, kdy hrozí velko
průmysl kapitálovou pohotovostí utlačiti
malé podnikatele. Tu může částečně vy
pomoci družstevní svépomoc. Referent od
poručoval zřízení družstva k nákupu ně
kterých surovin. Prohlásil, že živnostnictvo
musí uplatniti svůj vliv v okresníeh oděv
nách a správkárnách k vůli ošacení lido
vému. Schváleno zasažení ústředny do té
záležitosti. Pan Rebš dovozoval, jak jest
naléhavá organisace poválečného úvěru
maloživnostenského; již nyní se vracejí
z vojny živnostníci, kteří úvěrové podpory
potřebují. Potřebí však podporovati i ty
maloživnostníky těžce postižené, kteří zů
steli v zázemí. Ve příčině organisace ná
kupu surovin bylo usneseno ponechati
vedení Ustředny volnou ruku. Doporučeno,
aby Ustředna se domáhala zastoupení čes

kéko Živnostnictva ve hlavním výboru pro
poválečné hospodářství. Okresní výbory
mají již letos vložiti do rozpočtu přimě
řené obnosy k účelům poválečného úvěru
maloživnostnického.

Veřejnou spolkovou sehůzi pořádají od
borové organisace úřednické v Rradoi.
Králové: Klub českých státních úředníků,
samosprávných úředníků, spolku českých
profesorů, spolku učitelů měšťanských skol,
učitelské Jednoty »Budeče, soukromé úřed
nietvo organisované v Jednotě českých
soukromých úředníků, sdružení úředaictva
peněžních ústavů, úředniotva strojíren a.
Jednoty českých dilovedoucích v neděli
dne 28. října 1917 o 10. hedině dopolední
v sálu biografu »Grandhotelu« v Hradci
Králové s pořadem: »Soudobé aprovisační
a platové otázky osob se stálým platem.c
Referent kolega Eduard Houdek, tajemník
Jednoty českých soukromých úředníků



v Praze. Kolegové a kolegyně, doztavte se
všichní ne společnou maaffestační sehůzi
naši!

Povážim vedi nás p. profesor Šimek
v předsádce Dvořákové »Hore Vahome.
Návátěvníci jsou povděční, že modlí seznati
krásy olováského kroje z tak zdařilých
obrazů. — sV africkém kraji půlměsíce«
jest název budoucí přednášky klubu foto
grafů-amatourů.

V ustavující valné hromadě Úoského
klubu fotografů-amatourů v Hradci Králové
zvolen starosteu p. profesor B. Hobzek. Do
výboru, oáhrady a revisory dámy a pánové:
Nápravník, Dostál, Žaloudek, Vachek, Neu
man, Červený, Žabokrtská, Kabligová, Zim
mer, Šimek, Haba, Šindelář. Valná hromada
se usnesla najmoutí a zaříditi klubovní
mnístaosti a povolila pro první rok náklad
K 1700. Přihlášení členové se žádají, aby
zaslali zápisné K 5 a příspěvek K 16 ma
adresu M. Žabokrteké, Hradec Králové,
Ma'é nárněstí č. 14. načež budou doručeny
legitimace. Sohůsky ve čtvrtek v Adalbernu.

divadle. (Repertoir od 17.
do 28. t. m.) V Maasenetově Manon
Lesoaut (pondělí 22. t. m.) zpívala ti
tulsí úlohu Marja sl. Bogucká, primadona
Národního divadla v Praze spolu s teno
ristou p. V. Šindlerem v roli kavalíra de
Grieux. Bylo opravdovým požšitkem na
slouchati této dvojici krásných, školených
a vyrovnaných hlasů. Půvabný zjev Manon
pí. Bogucké a její v každém ohledu do
konalé a umělecké výkony vyvolávaly
v posluehačetvu bouře nadšeného potlesku.
Předetavení i jinak bylo velmi eludné, zů
stávajíc v ostatafch úlobách při starém
obsazení premiery; zvlášť sluší opětně vy
tkmouti zdařilý a jímavý výkon p. Patoč
kův ihrabě de Grieux) — Operetta: Hervé
ova Mamselle Nitouche (čtvrteka
pátek 18. a 19. t. m.) náleží k operetám,
jež vždy uhájí svůj úspěch i proti novým
jproduktům lehkého zrna. O pěkné prove
deni zasloužili se nejvíce: sl. Zd. Stříbrná
(Devisa), pp. Horský (Champlotreaux!. Vilím
(Celestin), Polášek (Loriot) a Zachystal
(major). K režii poznamenal bych, že není
nutno z figurky samo sebou v operetě
karikované dělati atvůru, jakou byla klá
šterní klíčniee, Jinak nutno s uznáním kon
statovati snahu ředitelství, jež nelpí na pro
vádění posledních novimek operetních, ný
brž předvádějíc obecenstvu dobré operety

Nitouche, Malý vévoda, kterýžte program

zlou se stránky estetické jakž takž snesi
telným. Reprisy: Gejša (středa 17. t. m.),
Růže ze Starabulu (neděle21. t. m.
večer) — Y činohře přední místo zaujímá
pohostinské vystoupení mistra E. Vojana
ve dvou představeních, v Shakespearově
veselohřeMnoho povyku pro nie
(sobota 20. t m.) a v Maryše bratří
Mrštíků (neděle 21. t. m. odp.) K nepře
konaným dosud výkonům Vojanovým v
Shakespearovi (úloha Beneše) nelze ani
zdaleka přiblížiti výkony ostatních. Rela
fivně, po odmyšlení tohoto srovnání. dobrý
mi byli: pí. Jánská (Blažena), si. Petzová
(Hero), pp. Hubáček (Claudio) Jánský (kon
šel) a Poláček (Leonato). Tóž v Maryle, ač
hra mistrova (Francek) nemá tu té absolutní
nedostižitelnosti, nelze uvéstí kromě Vávry
p. Jánského zvlášť vynikajících zosobnění
daných úloh. Tak Maryša si. Klokotské ne
patří k nejlepším jejím rolím. Ilja Messani,
nový člen činohry, již viděli jsme v menší
prosaické roli v Mameelle Nitouche (před
stavená), oevystihla maskou ani mimikou
matku Maryšinu Přirozeně podána byla
Rosára al. Petzové, Lízal p. Muškův, ba.
bička pí. Janské, Strouhalka sl. Renetové
a hospodský p. Poláčkův; proti tomu inter
pretka Horačky, matky Franckovy, napro
sto nestačila. Jednotlivé obrazy sehrány
byly s náležitou vervou a přirozeností
(soépa v hospodě a bouřlivý výstup mezi

rečné scéné scházelo vystupňování efektu.
Při témš představení znovu objevilo se
nedostatečné pochopení Věci jisté části od:

poledafho publika, klerému stále ještě
opereta je milejší neš činohra a které ehce
ze každou cenu se smáti při tragedii, zjev
to při návětěvě tak vzácného hosta jistě
politoránihodný. — Veselohra Hermanna
Bahra Koncert (úterý 23. r. m.) poskytla
příležitost ve hře rychlého spádu a živých
konversací výborně re uplatniti sl. Klokot
ské (pí. Jurová), která tu ocitla se zase ve
svém živlu, pí. Jánské (pí. Heinke-ová), pp.
Hubáčkovi (Ďr. Jura) a Jáuskému (Heinke).
Malou, ale nepřeháněním ne lehkou roli
sl. Welmerové se zdarem provedla el.
Petzová, oož ovšem melze říai o hře pí.
Ilji Messani (Era). Dobře uvedl se také
p. Vrba (Pollinger), jehož muích v Shakes
pearově veselohře uedal dobře postibnouti
jeho vloby k oharakteristice tílhnoucí. Vý
prava činoher dělá vždy svému původoi
pečlivostí detailního provedení a vkusem
velikou čest. — C.

Ztráta. Vojíni ztratili na malém vojen
ském ovičišti soukenou brašnu s uěkolika
koihami a sešity. Pootivý nálezce se prosí,
aby nalezené věci za peněžitou odměnu
odevzdal v továrně p. Skuherského vojí
nům 3. kompanie 89. pěš. pluku.

AAAAAAAAAAAA4AAÁ
Meňšní formuláře

pod názvem

jiché se užívá při třech mších sv. v den Dudléek.
na objednávku zasílá

Družstevní knihkupeotví v Hradci Králové,
Adalberlinum.
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Smiřice. Dovoluji si touto cestou vyslo
viti upřímný dik a oZaplat Bůh« panu dr.
Oswaldovi Malburgovi ve Bmiřiefeb, maji
teli fy. Ed. Ad. Malburg a syn ve Smifi
cích, a jeho velevážené choti za veškerou
spahu a podporu, kterou vynaložili, aby
moje doera Helena dostaln se do divaée.
ústavu hluchoněmých v Hradci Králové a
2a. její zavpatření v ústavě tomto. Josef
Můller, válečný invalida a dozorce v liho
varu fy. Ed. Ad. Malburg a syn ve Smi
řieleh.

Bližší vwadministraci t. L

Národní obrození.
Potěšiti musí každého upřímného ná

rodovce obrodný ruch politický, jaký jest
vyvolán velice změněnými poměry dneška.
Právě překvapující útisk vzpřímil některé
ušlechtilé hodnoty českého lidu a vvdrá
ždil je k celonárodní úspěšné akci. Spra
vedlivost proráží nebesa a český národ
usiluje o spravedlivost politickou; uvědo
mil si, že právě v nynější kritické době
jest povinen napjati energicky své síly
pro vzkříšení svých nezadajných politic
kých práv.

Dr. Kramář dne 21. t. m. v »Národ
ních Listech« volá nadšeně národ k nové
mu, svornému životu politickému. Praví:
»Nikdo nikde nesmí býti v pochybě, co
celý český národ jednomysluě chce. Ani
programy budoucí, poválečné nepotřebují
rušiti naší jednoty... Nic není věčným,
nejméně politické strany. Rostou z poměrů,
ze života — a nový život bude asi vy
žadovati docela něco jiného než staré
strany se starými programy... Předcelým
národem, nejen před těmi, kteří byli v pa
mátný večer na Žofině,podali jsme si
ruku k upřímnému přátelství, k společné
práci. Na skutky nesmíme nechat český
lid příliš dlouho čekati... Zřídka kdy
národ byl tak uvědomělejednotným jako
dnes, ale nikdy také nebylo tolik potřebí,

aby celý svět viděl tuto jednotnost...
Když setkali jsme se ve vídeňském vězení
s kol. Duškem, Dykem, s Macharem, kteří
jsme se dříve ani nezdravili, a kteří jsme
byli v nejostřejším osobním bojí, podali
jsme si bez váhání tak spontánně ruce,
vřele si je stiskli a cítili, že roztrhly se
mlhy, které byly mezi námi, že padl celý
svět předsudků, neporozumění a nepřízně,
který nás dělil. My viděli, že jsme navždy
spojeni něčím novým, velkým: nezdolnou
vírou v lepší budoucnost národa a vědo
mím povinnosti,společně k ní pracovati.
A byli jsme si blízcí. To však platí pro
nás pro Všechny !«

Ano -—- zbytečné tahanice a nové
zkázonosné tříštění politické musí přestati,
má-li český národ vystupovatí v ušlechti
lém závodění se sousedy imposantmě. Ale
tu se tážeme, zdali mnoho z toho, co se
prohlašuje za novou muohoslibnou orien
taci, zodpovědní politikové čeští nevěděli
dávno dříve. Což ti, kteří se chlnbili nej
větší osvíceností a prorockým duchem,
potřebovali zmoudřeti teprve těžkými fy
sickými ranami? Nežaluje na sebe mepří
mým způsobem velká řada těch, kteří se
nyní k dru. Kramáři tulí, ačkoli krátce
před válkou proti němu štvali ove jména
českého rozumu« přímo fanaticky? Anebo

teprve žalář? ,
Tu se zkrátka u většiny smiřujících

se politiků nejedná o »lepší poznání«,
nýbrž o něco jiného; nositelé zkrachova
ných idei radikálních se přesvědčují, že
by jejich hra nyní neměla úspěchu a že
jim tedy k záchraně zbytků reputace zbývá
jediná cesta: zásadní obrat, podstatná
změna směru, hledání příchrany pod stře
chon uznané národní autority. Takové
metamorfosy vrhají tedy také světlo na

charaktery. Což před válkou nebylo potřebí politické svornosti? Ale za aféry
Švihovy byl Kramář přímo zasypáván
kalenými šípy »ve jménu rozumu a čes
kých práve od těch, kteří ho nyní velice
oslavují. Zač by ten český rozum .stál,
kdyby potřeboval každých pět—deset let
pronikavé opravy fysickýmiúdery? Patrno
tedy, že v zápase předválečném byly na
veřejném podiu vystavovány k obdivu a
uctění zájmy osobní a stranicko fanatické
v záludném přestrojení, v rouchu interesů
všenárodních.

(Dokončení příště.)

„EPRKAKATATAKAKA TARA

Kalendáře
na rok 1918,

| Třebízský K 160
; Venkovan K 160.

Velký kalendář

Venkovan K2:40.
Na skladě má

č Družstevní knihkupectví.
á v Hradci Král.,Adalbertinum.OST

Různé zprávy.
vyjdoukalendáře? Načetné urgen

ce a dotazy, docházející na Cyrillo-Metho
dějskou knihtiskárnu (V. Kotrba) v Praze
kdy počne 8 rozesiláním kulendářů, ozna
muje tato, že v prvých dnech Jistopadu
vypraveny budou prvó zásilky. Některé
druby jsou již úplně hotovy, čeká se jen
pa knihaře, až odvede vázané kulendáře
»Rodiua«. Ježto budou objednávky vyřize
vány postupně, jak došly, upozorňujeme,
abyste přiloženého dnes prospektu kalea
dářového brzy použil a svou přihlášku



né kalendáře Cyrillo Methodějské tiskárn
rozebrány takřka v rněsíci a četné objed
návky musély zůstati nevyřízeny. Letos
náklad přišněřeně zvětšen. Cyrillo-Metho
dějská knihtiskárna zasílá kalendáře i ji
ných katoiických firem českých. takže její
výběr sdružených kaleudářu je zvláště
doporučení nodný.

Jak se bohatne za války. V Uhrách
před týdrem uveřejnil »Jokeyklub« zprávu,
že jistý Hofman byl vyloučeo ze závodiště
peštského i vídeňského. Peštsky »Futak«
o tomto Hofmanovi sděluje: Má nyní 2
a půl milionu korun jmění a statek, který
má eenu 1 mi). koruo. Celé jmění vydělal
ve válce. Při jejím vypuknutí bylo mu
16 roků a zaměstnán byl jako pomoeník
u jistého obchodníka kožerni. Od evé matky
vypůjčil si tehdy 600 K a koupil za tyto
peníze kůže, jež přivezl do Pešti. To bylo
roku 1916 Na to kupoval a prodával, aniž
měl k. tomu povolení, procestoval celé se
verní Uhry a také Čechy. Zboží měl ulo
ženo u jednoho peštského zasílatele. Pak
jel ri hráti na velkého pána, bydlel v nej
vznešenějších hotelích. Milionář 00 do ze
vnějšku sice se změnil, ale postava 16letého
bocha přece mu zůstala. Umí stěží psát
a musí si vydržovati tejemnika. Hrál váš
mivě na každém závodišti a pod 20 až 90
tisíc korun nikdy nesázel. Onehdy prohrál
najednou 145.000 K, z nichž však zaplatil
jen 43.000 K. pon*vadž prý mu bylo peněz

"Jíto. Na to »Jokeyklub« vyloučil jej z ví
deňského i peštského závodiště.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakvusku veškerých

Kostel. parameníů
rádla, praperů, přikrovů, koberců a

Kovověhe náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
«Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
-Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až o 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PARAMENTA,
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

I JOSEF VED
edborný záved

Jablené nad Úpřicí

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

: / Holevé předměly ma u
ná kéh kaskuse fagnětozašlou.

KJ

V Prase prodaju Á rle Fejíarov
P pAche ja 12.o) Ý

DČR na. UUÁLÁŽSÍTÍ
přijme o. a k. dvorní továrna na nábytek

K. V. Skuherský, Hradec Králové.

0000000000000000
Nejles nější a mejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
a věna ditkám

poskytuje Jubilejní, vzájemně dohročinný živne
stenský spolek

„Charitas““
v Hradci Král.

jeně, salošen jsa r. 1908 na násadě křesťanské své

oci, sa dobu svého trvání vyplatil napodporjehjiš na 350 000 korum, ziskav 676 členů.Jak

děkovné„dop'ey svědčí, přišla podarovuným pedpera v nejtrudnější jake pravé dobrodiní.
Spolek přijímámaeše 1 šeny od 24 de 45

Jet. Příspóvok správní kašdoroční obnáší
2 K, sápisné jednou pro vždy jest: do 30 let £ K,de40let4 K,de4) let10K.Kašdýčlense za
jee Beoplatípřiao u boom h 2 M,ješ se vypla £ ubuď zákenitým příbuz
ným sneb účelu a "osobám jež si člen okkným
prohlášením výbora sa svého šivota osvačíl. Bé
kořská prohlídka sdarma.

Při spolku trvá od r. 1911 odber, jenž pesky
tuje léš

We věno
nodotPějýmVdendejte n$sáku,CYtří Sej je JoEAneb .,,
hlásit

Každý pojištěnec u věnmého odberu obdrší
telik korun, kolik eseb v gebě nároku u agdhoru
bylo přihlášeno.

Jinochy lzepřihlásí až do stáří 16 let a dívhydo 10 let. Přiblášení mohou býti kýmkoliv, jem

kávě týk jest tělesně sdrám a Depřekročil 55. rokvěku Avého. Mápismé © IK je pro všecky stejné,
rovněi příspěrek pe 1 K ve výše zmíněných

řípadech povinné pod „ — Bližší v prospektu,
Jj na pošádáníadarma Tasláme. P

Adresa mí:
Spolek „Charitas v Mradel Kral.

Václav Jenšovský,

Stavební dělnictvo
(zedníci, tesaři, přidavači, ženské)

přijme se za vyseké mzdy na stavbě továrny
»Teerag«, akc. spol. v Hradci Královédříve lepen

árna p. Němečka).

vsoru do nejbohatší sklomalpy figurální,
hotovípravou vlašskou mosalku ka
ménkovou pro facady, oltářní obrasy, né
hrobky atd. a nejširším zaručením uměleo

kého a odborně dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

Menšídám©
ce zahradou v Hradci Králové nebo v nejbližším

okolíse koupi. Nabídkydoadmiolstrae LI

-M

Veledůstojnému duochovwenostvu
a slavným patronátním úřadům

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monsirance.
kalichy, cibáře, ©nádobky,

aténky, pacifikály, svícny
ampy, kaditelnice, kropenky
atd.své vlastní výroby.
předpisům církevním vyho
vující. Stzré předměty opra
vuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbři neba
proti | é vy

doplatky ujď poyvévy
Hotovépředměty neb výkregy
sasílá na ukásku franko hes

sávasnosti koupě.
Vše se posílá posvěcené.

Práce ruční.
Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako:

řetěsů. madonek,křiáků, pratýnhů, náramků“ atd.
Notářské prsteny tebatěrky, jidelpíná
čpí ce vtříbra pravého čínského vády: S kledě.
Staré zlato, stbbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAM STANĚK,
. pasíř a ciseleur

Praha 1.-979,nl Karglipy Svějlé, d. Id n
Přisežný znajec c. k. zanského trestoihosouda.

Paramenta.

kénáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném mad Orlicí (1 Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výpraehticjeh)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvusvůj osvědčený a často vyznamenaný

| | Výrobní závod
| všech kostelních paramentů,

spolk. praporů a kovového náčiní

Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukárku se na požádání franko zašlou.

Č.j. E288/17.

Dražební edikt.

a vyzvání k přihláškám.
k návrhu vymáhající strany: firmy Josef Ar

chleb a spol. v Praze,zastoupené JUDram Maxem
Halphenem, advokátem na Smíchově, konána bude

dne 20. listopadu 1917
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni čís. 35

dle pohválených podmínek drašba těchto nemovitoslí:
Pozemiková kniha Pražské Předměstí, vloška

č 224: Domek čp. 56 na Prašském Předměstí se
zahradou. Odhadní cena 8614 K 60 h, nejnišší po
dání 4207 K 80 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

G.k.okres. sond v Hradel Králové, odd. V.,
dne 8. řijna 1917.

Českoslovanská
záložna vPraze-ll.,

Spálená ul., čis.46 n.

Vklady na vkladní kníšky úročí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý
povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mínek, zejména eměneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty záložene v Praze.



Za podminek v offkislmh přdápektu uvedených

sj VL. daněprostou rakouskot

válečnou půjčku:
5% úmořitelnou státní půjčku

upisovací Kurs K9250,resp.©"| náhradou-<< -+ K 92— netto
výnosnóst v případě vylonování v r..1923.. . . - - 750%

» 2. » ,s +2, 1932.. . -+ 2. 642%,A 5 1420 618%,
2 » »» „„ 12.. . -2 2. 610",121987.. o607%

5b* nokladnípoukázkysplatné 1.srpna 1926
úpisovací kurs K9450,reep.s",“,náhradou-< ©©+ ©K 94 —=netto

výnosnost (včetně kursového zisku) < © © * + + * 641"

Na upisovací hodnotu složiti dlužno;

při přihlášce 10% dne 5. ledna 1918 20%, dne 5. února 1918 20“,, dne Ď. března 1918 25, a dne 5. dubna 1918zbytek.

Veškeré podepsané úetavy poskytnou upisovatelům na jich event. přání za výhodných podmínek zápůjčku na zástavu
válečných půjček dřívějších aneb jiných cenných papírů a ochotny jsou též, při větších úpisech 7b“l, upisovací hod

noty upisovatelům na levný úrok kreditovati.

Vpisovad Ihátů počíná dham5. listopadu 1917 a končídnem3. prosince 1917.
Vlastenecký a hospodářský význam půjčky budiž každému pobídkou k účasti co největší.

Agrární záložna vHradci Králové.
"Česká banka filiálka v Hradci Krátové.
Diskontní společnost v Hradci Králové.

Královéhradecké bankovní jednota.
(Okresní hospodářská záložna v Hradci Králové.
o Spořitelna Králohradecká.
Všeobecná úvěrní společnost v Hradci Králové.

Záložna v Hradci Králové.
Záložní úvěrní ústav v Hradci Krátové.

- Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové.



Souvislost mezináboženstvím
a politikou katolické strany.

V odpovědi ma naše ohražení, že není
symptom zmatků v katolické české poli
tice, žádá nás »Kraj Královéhradeckýe,
abychom činili rozdíl mezi náboženstvím

znám ani jediný případ, kde bychom ve
svém listě stotožňovali náboženství s po
litikou, neváháme přece vyložitistručně
svůj názor souvislosti náboženství s ka
tolickou politikou.

Co je náboženství? Otázka tato zají
mala a zajímá každého myslícího člověka,
docházejíc různého pojetí a různého vý
kladu. Jakkoliv každá náboženská pří
ručka vykládá v podstatě pojem nábožen
ství jako »poznání a ctění Boha«, přece
iv širších náboženskyzaložených vrstvách
není vždy tento pojem v celém svém roz
sahu jasně chápáu. Náboženství jistě není
odborným zaměstnáním zvláštní třídy lidí,
není pouhým řemeslem, není souborem
liturgických obřadů a ceremonií, není

uze individuálním cítěním, není poubou
rmou konfesní příslušnosti ke stávajícím

útvarům církevním, nýbrž jest a musí býti
mormou a principem soukromého i veřej
ného života. Jako pravidlo životních snah
má náboženství význam pro jednotlivce,
ale má také význam pro celou společnost
národní a všelidskou. Není proto nábo
ženství c.:lebovou otázkou duchovního,
není záležitosti čistě soukromou, nýbrž má
význam universální a veřejnoprávní. Každý
nábožensky cítící člověk,každý inteligentní

litik musí míti zájem o náboženství, ja
ožto nejmocnější pravidlo individuálního

mravního jednání.
Je tedy náboženství mravní hodnota

neobyčejné vzuešenosti a sociální půso
bivosti.

Každá idea však potřebuje ku své pro
gaci horlivých apoštolů a vyznavačů,

jinak by se skutečně podobala starému
porculánu, kterému se sice každý uctivě
obdivuje, ale na kterém se nejídá. Ná
boženská idea — a dodáváme konkrétuě
— idea katolického křesťanství nesmí za
městnávati jen učené theology anebo
srovnávací vědu náboženskou, nýbrž musí
býti propagována a prakticky v životě
soukromém i veřejném prováděna. To je
kulturním programem politickéstrany
katolické. je-li třeba nábožeuství v ko
stele, pak jest ho jistě potřeba též v ro
dině, v dílně, v úřadě, ve faře, ve škole,
na ulici, na radnici, v redakci, na tržišti,
na burse, v parlamentě, v ministerských
kancelářích, ve vědeckém snažení i v po
litice. Krátce ve všech oborech lidského
života mají se jeviti uáboženskomravní
zásady,které všemi dovolenými prostředky
mají býti šířeny a při každé lidské čin
nosti mají býti směrodatnými.

Patří snad náboženství i do politiky?
Zajisté, vším právem! Politika není dle
názoru běžného a v Čecháchnamnoze
praktikovaného bezohledné sledování po

litických cílů bez ohledu na mravní cenu
ostředků, - politika nesmí býti pustou

onbou za mandátem a sinekurami, ani
mravně závadným chytráctvím, které by
bylo poctivého Člověka | nedůstojným,
nýbržje tvůrčí činností indivi
dua, směřující k plnění úkolů
státníeh. Cíl, ke kterému politika smě
řuje, je tedy umožnění společného života
státních občanů vyrovnáním jejich vzá
jemně se křížících zájmů. (Dr. Reyl: Jádro
křesťanské sociologie, 299.) Politika není
jen činností vědeckou, která postupuje na
základě podrobných vědomostí o stáva
jících útvarech společenských a jejich aá
konech, nýbrž musí býti též uměleckou
tvorbou, která vytváří nový obraz spole
čenských vztahů a kreslí cesty, směřující
k dosažení tohoto ideálu ve skutečnosti.
Politik nesmí jen udržovati staré řády,
nýbrž musí o nových přemýšleti.

Je-li politika tvůrčí činností, která se
snaží ideální formy společenského života
uskutečniti vhodnými, mravně dovolenými
prostředky, pak je zcela jasmo, že politika
úzce souvisí obsahově i formálně s etikou
a náboženstvím. Etika poskytuje politice
spolehlivé měřítko k hodnocení prostředků
i cílů, a nábožensko etické zásady vytvá
řejí silné karaktery politicky činných osob.
Politik širokého rozhledu bude vždy plně
oceňovati významnábožensko- mravních
zásad v politické činnosti, protože počítá
s faktem, že trvalé uspořádání veřejných
vztahů mezi občany lze provésti mnohem
úspěšněji na základě příkazů mravního
zákona — se sankcí náboženskou, nežli
na předpisech psaného zákona, jeuž zá
vaznost svou opírá jen o výkonnou moc
policejní.

Každá m oudrá politická strana, která
nepěstuje pouze mandátovou | politiku,
nýbrž usiluje poctivě o pravý politický
cíl v uskutečňování časného blaha lidu,
snaží se také o to, by uvedla své politické
požadavky v soulad s mravními názory a
požadavky těch, do jejichž života míní za
sáhnouti. Kdyby se v Čechách provozo
vala politika moudrá, pak by se při
způsobila v kulturním snažení
náboženskýmcitům z valné vět
Šiny katolického národa české
ho a k přesvědčení menšiny jinověrců
chovala by se skutečně svobodomyslně
a tolerantně.

Když přihlédneme konkrétně na po
měry české, shledáváme, že žádná pohříchu
z politických stran, kromě strany kato
lické, nesnažila se svůj kulturní program
uvésti ve shodu s náboženskými a mrav
nostními názory českého lidu, nýbrž na
opak všecky o překot usilovaly vyhladiti
z duše českého lidu přirozený sklon ke
zbožnosti a náboženskému cítění. Proto
všecky tyto bývalé strany provozovaly
politiku nemoudrou, která také dle toho

přinášela lidu českému jen zklamání akodu. Je to skutečně nepochopitelné, že
6 milionů katolíků českých nedošlo o
chrany se svým náboženským přesvěd
čením- v programu českých politických

stram, takže se zdá, jako by naši politi
kové zaspali celou tisíciletou, náboženskou
ideou provanutou historii českého národa
a začali pracovati s událostmi od vzniku
liberalismu. Ovšem příčina této základní
chyby České politiky vězí v naprostém
odcizení většiny české inteligence církvi
a nábožensko mravnímu cítění, která při
své indiferentnosti k náboženským povím
nostem je krajně nesmášelivá a útočná
k přesvědčení uvědomělých katolíků.

Při této persekuci katolického názoru
v české politice musilo nutně dojíti k za
ložení politické strany, která své politické
cíle buduje ma ideovém základě kato
lického názoru na život a na společnost.:
Katolická politika nemíní rozmnožovati
náboženské obřady ani kléru dopomáhati
k nějaké neoprávněné nadvládě v národě,
ačkoliv nepraktikuje běžný u českých po
litiků názor, če řádný, svých povinností
dbalý kněz nemá místa v národě, nýbrž
jen kněží odpadlíci.

Katolická politika není umě
le vyvolána v závislých aneb
uplacených vrstvách, nýbržje při
rozeným odporem lidu proti znásilňování
přesvědčení ©nesvědomitými lidmi, ai
záckými frásemi otrávenými. Nejlepším
důkazem lidového původu katolické stra
ny je ta okolnost, že nemá žádných mro
zených protektorů ani hmotných fondů.
Ba ani vrchní katolické vrstvy meskládají
své naděje na katolickou politiku, zate
však malí lidé hledají přirozeně v kato
lické straně útočiště proti bohopustému
ničení své niterné životní útěchy a síly
pro vezdejší trampoty života. Novinářskou
diskusí aneb násilnými prostředky nelze
ze středu českého národa vymýtiti kato
lickou politiku, která znamená živý pro
test slabších proti znásilňování přesvěd
čení. Nejlepší prostředek ke zdolání ka
tolické strany v Čechách byl by ten, kdyby
do kulturního programučeského byl pojat
výslovně požadavek šetrné úcty k nábo
ženským citům českého lidu, kterému se
zejména nyní slibuje ráj v příštím státě
českém. To jedině by mohlo učiniti zvláštní
katolickou politikuzbytečnou. Jinak ji
nezdolají ani politické kartely.

Nevíme sice, jak má býti příští stát
český konstruován, ale prohlašujeme pře
dem, že bude-li se v ch pěstovati
nadále politika třídního boje a stavov
ských zájmů beze všech ohledů na má.
božensko-mravní zásady, půjde to sice
k duhu modloslužebníkům zlatého telete
jako v dobách nynějšího bezohledného
vyděračství, ale širší vrstvy národní oče
kává beznadějný život v nouzi a strádání
i ve státě budoucnosti.

Nesmí býti tedy v době nynějšího pře
rodu úkolem liberální žurnalistiky hou
ževnaté úsilí, aby poslední špetky má
božensko-mravních zásad z národa vymi

zely, nýbrš naopak dlužnovážněpvati k tomu, aby zásady tyto ve vážnosti
stouply na maximy mravního jednání
v individuálním i sociálním životě. ©



Souhlasíme proto s mázoryčasové bro
šury sZřiďme Ligu národníe« v níž
mesnámý autor navrhuje soustředění po
stepu do mírového stavu a připisuje ná
boženské idei toto poslání: »Aby dílo

zbytna iniciativa náboženská
po válce. Až do početí války světové
triumfovalo slo po celé zeměkouli. Dů
sledky války vnutí lidem pře
svědčení nezbytnosti mravního
zlepšování člověka. Lidé musímíti
pevnou víru, že svoboda a ráj jsou před
námi a ne za námi. Nářky na různé křivdy
společenské před válkou, četná utrpení a
strádání, spousty velikých zklamání a roz
vraty rodimné za války zbavily lidi důvěry
vwbudoucnost a četným zdá se, jako by
obloha byla tmavá a nebesa prázdná...
Není divu, žejest tomu tak ve věku podko
paném skepticismem mezi lidmi, již jevili
málo lásky a vděčnosti, kteří v srdcích
mosiliaklíčenost i sobectví a byli náchylní
většinou k pomíjivým požitkům. Kde však
je lid, tam je i Bůh. A kde jest Bůh,
tam jest i víra; nejenom na rtech, ale i
w srdcích. Instinktivně filosofie lidu wnu
cuje přesvědčení, že obnova a spása ná
redů nemůže býti provedena uměním
diplomatickým ni válečnickým ani náro
dohospodářským, nýbrž v pravdě, v duchu
a skutcích způsobem náboženským...
Nová doba odstraní mravní bezvládí, jež
bylo příčinou náboženské lhostejnosti, ona
vlije do veškerého lidu víru k odstranění
zla důkladmou výchovou a zřízením ob
čanským, jež vyplyne z podnětů nábo
žemstvíkřesťanského... Na církvi nyní
jest, aby se účastnila křižáckých tažení za
vykoupení lidského pokolení od bezbož
mosti společenského života.« (Str. 20. a n.)
Autorem této, v posledních dnech vydané
brožury není žádný kněz ani stoupenec
katolické politické strany; proto nelze
v uvedených slovech shledávati stranický
úmysl, nýbrž jen nejnovější doklad, že ná
božeuství je vykázána důležitá úloha
v úpravě společenských vztahů v každém
společenském útvaru, tudíž i v obnoveném
státě českém. Proto oprávněnou je v Čes
kém národě existence katolické politické
strany, pokud politika česká bude igno
rovati aneb docela potírati positivní má
božezství, určitě formovanou konfesi, ne
postrádatelnou to složku každé politiky.
Katolická politická strana nesmí tudíž

ani pi další persekuci vzdávati se svépůsobnosti, jsouc vedena pevnou nadějí
v konečné uznání ryzosti svých poli
tických cílů.

Každý útok na nevylnutelnou kato
lickou politiku je ubíjením jejího ideového
základu, náboženství, tudíž ničím jiným,
než vyvoláváním náboženských bojů. Od
lišujeme náboženství od politiky, ale jsme
si vědomi, že naše politika jest obranným
1 reformním hnutím znásilňované idey
náboženské.

Něžný, tklivý výraz! Zračí se v něm
vroucí láska k těm, kteří odešli daleko,
ale zároveň zdrobnělina naznačuje slabost
a nouzi duší v očistci. Církev ustanovila
dva svátky za sebou, sloužící k připome
nutí nejširší vzájemnosti duší Bohu odda
ných: živých i mrtvých, svatých i křeh
kých. Památka Všech svatých má býti
pozemčanovi oporou, památka Dušiček
výzvou k podpoře jiných, k péči o trpící.
Den dušičkový slouží k zvroucnění, pro
hloubení lidumilnosti; v tu chvíli nad
hroby, jichž schnoucí trávu usiluje šedé
a žlutavé listi zcela zakrýti, rozvlní se
mocně vzpomínky nad odpočívajícími v
Pánu, stupňuje se žhavá touha, aby se
jim nějak pomohlo. Kdo jim za živa ubli
žoval, má příležitost vroucí modlitbou jim
dáti satisfakci, odčiniti poněkud své křiv
dy. A kdo jim dobře činil, rpá přílešitost
v šlechetném díle pokračovati.

Slavnost Dušiček! Křísí se z prachu
zapomínání historie společností velkých

| ! drobných, posvátný klid hrobů stává se

výmluvným učitelem. V svorné řaděvedle
sebe odpočívají boháči i chuďasové, bystří
i prostomyslní, velice vlivní i odstrčení
a ujařmení, zlí i dobří. A každý z nich
poučuje způsobem vlastním. Zvláště ušle
chtilí otcové a matky, kněží, učitelé, do
brodinci širších společenských útvarů jako
by ze svých syrých útulků vstávali a ká
zali pozůstalýmpřesvědčivě dále. Hřbitov
stává se v den Dušiček velikou školou“
která nemiluje frází, nevnucuje se okáza
lými slovy, ale za to tím jest přesvědčí
vější, že působí přímo na srdce. Proto —
na dušičky pamatujme!

PLOTYVÝT TYT
Záložna v Hradci Král.
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Obrana českého národa v panské smě
mevně. Dne 29. října mluvilo se v panské
sněmovně především o českém národu.
Jménem konservativní šlechty | potíral
dr. B. kn. Lobkovic centralistický ústroj
Rakouska a domáhal se federalistické pře
stavby jeho. Trvá pevně na jednotě a ne
dilnosti Čech, plné rovnoprávnosti obou
národů a sebeurčení království. — Řeč
dr. Fořta byla účinnou obranou českého
národa proti osočování jeho různými řeč
níky. Na překvapení celé sněmovny vy
ložil podstatu chystaných oktrojů k zná
silnění našeho národa. V národu českém
neutuchlo nikdy vědomí, že jest spoluza
kladatelem monarchie — Dr. Bedř. kn.
Schwarzenberg prostými číslicemi porážel
tvrzení opata Helmera, že české země
dělství naproti německému zůstalo v do
dávkách pro vojsko a obyvatelstvo ve
vnitrozemí za německým. Protestoval co
nejrozhodněji proti každé domněnce, jako
by německé okresy byly vinou českých
uvedeny v tíseň a zdůraznil, že většina
dodávek zemědělských pochází z okresů
českých. Přes to opat Helmer i v této
schůzi setrva) na všem, co předešle vy
chrlil na český národ a dodal, že jeho
výrok — že státoprávní snahy naše dlužno
nazvati drzostí — jest prý ještě mluvou
mírnou. — Hr. Schonborn dotazoval se
ministra výživy, ví-li, že se v království
českém při rekvisicích postupuje někde
mírně, jinde přísně. Ministr vyzván dále,
aby oznámil sněmovně, jaký byl výtěžek
obilí a jaké množství bylo určeno pro
potřebu a jaké skutečně odvedeno.

Panská sněmovna sešla se 24. října za
nynějšího zasedání podruhé. Dne 25. října
vyřídila zákon ve prospěch válečných
uprchlíků. Dne 26. října jednalo se o dani
válečné. Svými odklady a průtahy umož
nili však v této sněmovně uzákonění této
daně o několik měsíců později, čímž lec
které zisky unikly nezdaněny. Posl. sně
movna stanovila daň válečnou u společ
ností akciových bez ohledu na akciový
kapitál. Sněmovna panská toto stanovisko
zamítla, usnesla se však bráti ohled na
poměr mezi akciovým kapitálem a ziskem.
Zvýšila však zároveň sazby daně válečné
pro akciové společnosti a přidala přirážku,
která se počítá die zisku absolutního. —
Dne 127.byla v panské sněmovně rozsáhlá
rozprava rozpočtová. Zahájil ji minister.
předseda Seidler, jenž většinu svých vý
kladů věnoval míru. Říšejest prý sice
ochotna zasednouti s nepřáteli ke kon
ferenčnímu stolu, je však též odhodlána
mír si vynntiti. Kníže Karel Auersperg
posmíval se dokonce lidem, kteří prý
»skuhrají« po míru; proti nám:Čechům
byl však tentokrát smiřlivější podával
ruku k dohodě, doložil však, že by se
Němci k nám zachovali jinak, kdyby měli

obě ruce vůči nám volny. — Tepelsk
opat Helmer a hr. Nostitz vyzvali p
vládu, aby proti nám Čechům a Jihoslo
vanům zakročila s největší rozhodností a
všemi nejostřejšími prostředky. Německý
učenec prof. Lamraasch trvá na stano
visku, že Čestným mírem je pouze ten,
který je dosažen dorozuměním. Při tom
také řekl, že dlužno vpraviti se také do
duše národů jiných.

Poslanecká sněmovna dne 26. října od
ročila <* do 6. listopadu. Toho dne pre
jednán pilný dotaz hr. Lasockého, obsa
hují í vážué a Četné žaloby do nespráv
ného a nedbalého vykonávání předpisův
o vyživovacích příspěvcích. Ministr země>
brany doznal, že skutečně v jednotlivých
územích nebyly vůbec ustaveny komise
pro vyživovací příspěvky, v jiných jen
z části a že se tak úřadypolitické dopu
stily nedbalosti.

Posl. Dobernig ©postavení Běmet. Býv.
předseda něm.-nacionálního svazu koru
tanský posl. Dobernig ve vídeň. >Oster.
Volkszeitung« vykládá o příčinách ros
padnutí se něm. nacionál. svazu, na čemž
mají vinu jak poslanci tak voličové. Něm.
nac. politikastala se neudržitelnou, ocit
nuvši se v zásadním rozporu se svým vo
ličstvem proto, že něm. nac. voličstvo ne
přeje si nynějšího parlamentarismu, boje
se o celé postavení Němců v Rakousku —
(vydává prý Němce v šanc bezohledné
slovanské většině) — kdežto poslanci
téhož voličstva přes jeho odpor jej drží,
všemožně mu sloužíce. Na konci své
úvahy Dobernig žádá své soukmenovce,
by se určitě rozhodli buď pro dosavadní
jednotué Rakousko nebo pro zvláštní
státní právo německo rakouské, kde by
konečně byli pány ve vlastním domově.

Nový německý. Bavorský mi
nisterský předseda hr. Hertling, rozhodný
katolík, povolán císařem Vilémem na
kancléřství po odstouplém dr. Michaelisovi.
Orgány levice ho nevítají vlídmě,ač uzná
vají jeho přednosti.

Bavery proti cemtralisaci. Za rozpravy
o finanční situaci Bavorska ve sněmovně
poslanecké zdůraznil bavorský ministr
financí Breunig, že spolkové státy ně
mecké a také Bavorsko mají za hlavní
úkol, aby oddalovaly nové zasahování
říše v obor daní přímých aminister. před
seda Hertling tvrdí, že zavedení odpověd
ných říšských ministrů by neprospělo
federativním základům říše. Nesmí se při
pustiti, aby se těmito federativními zá
klady říšské ústavy otřáslo. Německý ná
rod nemůže snésti šablonovité centralisace,
neboť mnohotvárná kultura jednotlivých
států musí míti moc se uplatnit.

Nastolení vladařské rady v Polsku.
V královském zámku varšavském konalo
se 27. října nastolení vladařské rady. Arci
biskup Kakowski, kníže Lubomirski a
velkostatkář Ostrowski jako vladařská
rada složili přísahu, načež po slavné mši
sv. v katedrále prelát Czelnicki prohlásil
z kazatelny neodvislost říše polské. Ge
nerálním sekretářem polské vladařské
rady jmenován prelát Chelmicki.

abeliší Rakousko-německévojsko vy
razivši 24. října u Bovce-Tolmina do řad
italských prolomilo je nenadále. Průlom
ten má už své následky. Zároveň vyrazila
také korutanská armáda, jíž se podařil
průlom do opevněného tábora u Gemony.
Gorice zase našimi dobyta, řeka Soče pře
kročena a naše vojska jsou už všude na
půdě italské. Třetí italská armáda ustu
puje podél jaderského pobřeží,druhá ital
ská armáda dobytím Cormousu a Cividale
byla se všech stran obklíčena a musila se
po krátkém boji vzdát. Dosavadní sídlo
vrchního velitelství italského,město Videm,
dobyto už spojenými vojsky a za Italy.
všude ustupujícími k řece Tagliamentu
v rovině benátské valí se naši. Ustupující
italské armády musily zamechat v našich
rukou veškery výsledky namáhavé práce
za půltřetího roku: baráky, polní nemoc:

— děl ukořistěno už na 900 a zajatců je
na 130.000. Důsledkem italské porážky
jest odstoupemí celého italského minister
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stva Boselliho. — %e Flandrech zuří boje
dělostřelecké dále. Americké vojsko je už
nyní v nejpřednějších střeleckých zá
kopech ve Francii.

© míra. Dle »Rěči« petrohradská rada
dělníků a vojáků usnesla se nejnověji
obrovskou většinou hlasů, aby ae okamžitě
zahájilo mírové vyjednávání, cež je jediný
prostředek, jenž může Rusko zachrániti

zkázou. — Zahraniční italský mi
nistr Sonnino konečně souhlasí s odzbro
jením, mezinárodním soudem a svobodou
moří. Italie nechce prý rozkouskování
cizích států. Sonnino též prohlásil, že Ita
lie je ochotna slovanské otázky na Ja
derském moři respektovat. — Anglický

erál Smuts pravil, že dohoda nemůže
uzavříti žádného míru, dokud německá
válečná mapa nestane se papírovým, ha
drem. Německo a Rakousko nechce do
hoda rozdrtiti, žádá prý však, aby ta
mější malí národové dostali samosprávu,
nemohou-li býti neodvislí. — Dohoda se
fermálně usnesla, nevcházet v jednání o
mír, dokud militarismus nebude vyvrácen
z kořene.

Volnélisty. m
dali ve sněmovuě ná

měrů katolického duchovegstva. PBomí
jejíce některých částí, které vsahují v kom
petenci církevní vrchnosti, promluvíme o
složkách přístupnějších, o nichž rozepsal
se Spectator v nedělním »Čechu« due 21.
října.

Bylo by zbytečno dokazovati, jak
hmotná pomoc duchovenstvu jest potřeb
ma, neboť bídu jeho odhalila příšerným
světlem zejména válečná doba, v níž u
sedmistového faráře a třistapadesátizlato
vého kaplana vzala za své i nejdovednější
matematika. Že duchovenstvo nebouří a
že se tak úsilovně nedočaduje úpravy jako
stavy jiné, jest příčina v tom,:že mu
chybí jednak náležitá organisace,:jednak
na mnoze zavládla dosti nebezpečná re
sigmace. které ovšem neschvalujeme. Přes
to však kněžstvo přijímá pozorně každý
návrh ve suěmovně .podaný, protože ta
kovými veřejnými akcemi se aspoň rog
plašuje zakořeněný předsudek,jak ducho
wetstvo toue ve hmotném blahobytu.

Protože teuto požadavekkněžstva na
byl dnes své váhy sileu okolností,ne
možno souhlasiti s p. Speotatorgm, jenž
mapsal: . :V této věci naskytá se. praktič.

o návrh, než byl ze strany agrármína radě říšské. Což aby za zyměj
poměrů, kdy venkov má skvělé příjmy,

ičtí přátelé kněšstva agitovali mesi

A přítel, aby ze svých.přeitě štólu kněžstvu zlepšovaliA Tak by
se bědné a nuzné poměry velmi
četných duchovních zlepšily, a bylo by
tím. účinně zahlazeno podezření, že pís
mička o zlepšení příjmů kuěžských má

h

kých stranníků. :Zřejmo, že by poslanci
agrární jiným způsobem než áváním

sozsáhblýhekšenínávrhů vládě, saby ...« mohlipra 2 Í ů působiti.«
„Nikeli!Bmto vrhem páně vlnětaterovým, mokli-li bychom a něm ě

minvitibědné a nusné. poměry
hečšstra staly by se j
marmějšími, protaže knéšet

l
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Filiálka v Chrudimi.

no obecným chudým. Takové návrhy ze
snášejí se s důstojnestí duchovenstva, a
p. Spectator palčivý požadavek dělá zm
lým. Duchovenstvo má právo dohlašovati
se poinoci od státu jako jiné sociální sta
vy, a zásadně by odmítlo sbírky, ke kle
rým ostatně agrárníci nejsou amipavianí.
Dospěli bychom pěkných konců, když by
každý, kdo navrhuje, aby zákonem zlep
šilo se postavení těch kterých stavů, byl
vybízen obstarati to sám ze své kapsy:
Úředníci, učitelé, živnostníci a dělníci
jsou také katolíky a tedy by se musili s
rolníky o zvýšení štóly poděliti.

Agrární návrh jmenuje kněžskou štólu
nedůstojným almužnictvím, k čemuž p.
Spectatoť podotýká, že honerář lékařský
není nedůstojnou almužnou a že jí úe
musí býti ani štóla. Uznáváme vhodné
přirovnání toto, ale víme, že ani nejvhod
nější analogie ani nejvýmluvnější důkazy
spravedlnosti uejsou docela nic platny.
Ničím nelze odčinit skutečnost, že štóla

kuěžstvu i věřícím. Jest dávným a nalé
bavým požadavkem kněžstva, úpravou
platů skliditi se světa štólu tím způso
bem, aby do určité hodiny vykonávány
byly obvyklým způsobem všechny funkce
zdarma. Pravíme do určité hodiny, neboť
jinak mohlo by se stávati, že by leckdo
Jacině knězi diktovál a dělal by si z něhe
svého sluhu.

Prot. Mareš. Jest ozdobou českého vy
sokého učení. Oslav, konaných na počest
šedesátých narozenin, si zasloužil jako
málo kdo jiný. Všichni nepodjatí znatelé
jeho vědeckého a filosofického díla sho
dují se v holdu, skládaném nepoplratelně
mocnému duchu a mohutným jcho výko
nům. Posluchači svědčí, že přednášky Ma
rešovy vynikají jasností věci a mistrností
formy, kteréžto vlastnosti plně oznávají
i čtenáři jeho knih, z nichž každá jest ob
sažným kulturním činem. Vědecké jeho
práce, ua předním místě »Fysiologie«,
vzbuzují obdiv výzkumnou bohatostí, a
filosofická a kritická díla podmaňují svojí
přesvědčivostí.

-Mareš není toliko učencem, nýbrž také
filosofem, který usilujeo přírodovědeckou
kulturu, shodnou s potřebami a bytňostí
českéhonároda. Pozněvajeeědečký,je v
přírodě a zejména v živých tělech pra
cují vyšší síly, nežli mechanicko-chemic
ké, vzepřel se vědeckému a životnímu
materialismu, jejž někteří Čeští profesoři

rovali z Němec
ka V polemikácha hritikách z toho
vzniklých prof. Mareb obdršel vrch, pro
tože na jeho straně byly důkazy, zdravý
rozum a samostatnost logického myšlení.

Rroti vědeckému a'z něho důsledně
rostlému materialismu životuímu vObno
vae Često vihovala hlasu. ale nové

——=

jisté: Když člověk povstal z

žádati, aby otil ideály,
vyšší cíle, hleděl si ctnosti a
nostních zásad. Hmota nezaá žádných

Telelon: 48.

Oddělení pro zboží.

přítomná doba českému lidu ukázala, jak
vzácné u drahé jsou národní ideály, a
právě za osiav Marešových bylo řečeno:
»Žije-li dnes náš národ v souhlase s ide
ály budoucnosti lidstva — což jest pro
más nejradostnější skutečností — jest jed
ním ze sloupů této skutečnosti Mareš a
jeho dílo.

Základem filosofie Marešovy jest vě
decké poznání, že v živých tělech působí
tvůrčí síly, jež všechno stavivo pořádají
a směřují k stanoveným účelům. Těla
jsou důmyslné stroje, v člověku hmota
mozková mysliti nemůže. Učení toto, jak
z věci samé jde, odvrací od materialismu
a bije na cíle vyšší. Proto dr. Zába pro
hlásil: »Idealism Marešův ukazuje k to
mu, že jsou ještě jiné hodnoty než externí
skutečnost, a to hodnoty neodbytně vmitř
ního života, nejen intelextuálního, nýbrž
i mravního a hodnoty že jsou zaruče
nější než ona fakta zevní. A výsledek
toho? Prohloubení bytosti lidské.«

Studující MUC. Prošek oceňoval Ma
rešův jedinečný, mravní a výchovný vliv
na mladší generaci studentstva, jež vidí
ve svém profesoru pravého duševního
vůdce a národního buditele. Jeho hlubo
ce moudrý názor životní a pevné pře
svědčení o vyšším poslání člověka i vě
deckou zkušeností podepřená víra v ko
nečué vítězství sil kulturních nad. hru
bou mocí byla zejména v poslední době
jedinou a nejsilnější oporou a nadějí vše
ho českého studentstva.«

Učení Marešovo, pravda, vede k ide
alismu a k vyšším cílům,ale myslící člo
věk poznává, že soustavě jeho chybí kon
krétní slovo, konečný určitý závěr. Mareš
sice mluví o důmyslných strojích živých
těl, o životních silách účelně organisují
cích a postupujících, právem přibíjí zá
sadní vnitřní rozpor, píše-lí kdo spsycho
logii bez duše«, ale neříká, kdo ty slly v
tělech uzpůsobil, odkud se vzal plán dů
myslných strojů, čím jest ta myslící by
tost, která nešmí býti zaměňována s mo
tou mozkovou. Zdá se ti, že Mareš učiní
ješťě krůček, propovípouze slovíčkoajiž
zazní z jeho úst mocné slovo Bůh aslav
né vyznání o nesmrtelnosti duše, ale
vzrušeté očekávání tě úa konci zklame.
Mareš stojí posud v síni, jenom napoví
dá,zříká s konečnéhologického aáyěru.
Proč tak činí, těžko se dohádati. A přece
na nejasném pojepi“Živafijích a účelných

sil nelze stavěti budovumravního života
a vyšších cihů. To jest základ něpevttý a
rožplývavý. Svědomí, mravní zodpověd
řost, ctnost, povintost a jiné přvky vyš
šího života zapouštějí kořeny jenom v zá
kladně, jíž jest Bůh a nesmrtelnost duše.
Proto v katolickém katečtisinu Bůh a

křesťaňského| mravního života, a -bez
těchto pojmů nemůže se obejíti zni žádná
světskámorálka, "chce-lijen' poněkid bla
hodármě působiti v život a nemíni-li býti
jen stkvělon slovní hrou“ a teoretickou
rutinou. Proté filosofieMatešova bylg bý
jasnovidnější, žiznější a velítetštější, kdy
by vyjádřilase také pojmřy'Boha x ne
emrtelnosti duše, které jsou úeodvratitel
wým a logickým důsledkem 'vědeckého
pomnání,jat námje krihy' jehopodávají.—: 1 1 r

alta sede. Prostředsvětového úragano, RWfy“nynit chvějř' se příliho



v krisi. Také secialism. Že zklamal poli

spodářské selhal nadobro.
vosti jiných strau s utopiemi socialistic

mu jest správného, od programů. které
zbytečuě poutaly a ztravovaly lidské síly,

Katolíci čeští hlásali ideu sociální a ni
keli socialistickou, dovozovali potřebu vy
manční výrobců z nadvlády kapitálu, o
tevření širší cesty pracovní třídě k dosa
žení blahobytu, intelektuální a ruravní
výchovu dělníka. Ale postavili jsme se
proti hromadné státní výrobě a soustavě
rozdělovací. Zrušení soukromého majetku
a podnikání označili jsmejako požadavek,
kterým všechen hospodářský život by se
Tozvrátil.

Všichni agitátoři a vůdcové socialismu
ujišťovali, že doba blahobytu a zrušení
soukromého hospodaření v dohledné bu
doucnosti jistě přijde a aby brzy se do
stavila, o to že pracuje vývoj společnosti
a síla sorgauisovaného socialismu. Zkouš
ka nastala jinak a dříve, nežli jsme se
všichni nadáli. Stalo se tak válkou a je

jimi hospodářskými účiny. Když střední
mocnosti uvedly v život socialismu hospo
dářský, leckde ozval se hlas radosti. Zku
šenosti však, kterých jsme s tímto stát
ním socialismem nabyli, jsou smutné a
rezplašily snad iluse i nejpravověruějších
marxistů. Možuosti státní rozdělovací sou
stavy posuzují se venkoncem záporně a
vyznívají v zásadní neprospěch socialis
tických teorií, které velikými sliby tak
dlouho zaplavovaly dělnické noviny a vů
bec literateru. Hromadná výroba a hro
madné ukájení potřeb dostaly smrtelnou
Tánu.

Zkouška tato, v níž teorie socialistická
naprosto neobstála, přes všechny bědy a
strádání má aspoň tu dobrou stránku, že
národ do budoucnosti získal poučení,čeho

mový život Zvýšená národaí produkce ni
kdy nemůže se státi skutkem, nebyl-li by
účastněn aájer. tvůrčích- podnákatelův a
zpruha soukromého vlastnictví Národnení:
nýbrž souhrnem všech jednotlivcův a
všech tříd, jejichž život musí se bráti o
svědčenými cestami a vyzkoušenými me
todami.

: o

Slova, která Wilson
metá do Evropy, nejsou nová. Mazzini v
úvaze o Evropě dí; »V posledních dvou
nebo třech měsících dolehl k nám přes
Atlant hlas řkoucí: Zlo děje se denně v
Evropě. My nebudeme snášeti jeho vítěz
ství, nechceme již dávati Kainovu odpo
věď Bohu, jenž učinil nás svobodnými.
Nedovolíme cizím vojům potlačovati sna
hy, jež uznáváme za posvátné, ideje,které
mohou nás osvěcovati. Nechať každý ná
rod jest svoboden, aby žil svým vlastním
životem. Na obhájení této svobody hotovi
jsme zakročíti slovem úst svých — a bu
de-li potřeba, mečem.« To Američané
vzkazovali Evropěpřed muohými iety.

„0 PAA6 0? "dě 4.4., 6 0
| Oaverev. Minule jsme vypravovali, jak

Saltorov, vyslán byv do Poiska, lámal po
ditání národa, jenž toužil po svobodě a
ddnově svého království. Byla to opětně

siná chvíle Polsky, když. Suvorov při
k Varšavě a usadil se před před

stím Prahou, kteréš hájilo 26.000 mu
i a dobře umístěné baterie. Na přícho

zá Rusy bylo několikrát z děl vystřeleno,
ale Suvorov nedbaje toho hned kázal zři
sovuti náspypro své dělostřelectvoa před
stra! Istivé, jako by mínil Prahu obléhati.
Dlověděl se také, že Poláci jsou hotovi,
díki se v ochrauu Prusů, kdyby se- ne
gobli nbrániti ruské armádě. Dalteďy na

© neměl v.ámyslu, ale potají kenal

povy k obecnému útoku.v. PVADonTYO " ey

i

|

|

Suvorev podnikl útek ráno 4. listepa

nýca žebříků, po nichž vojíni drali se na
od hustými

střelami polskými. Poláci bojovali zoufale,

svého vůdce tak, že nedbal mezer, které

diny. Poláci byli poraženi.
o. listopadu vtáhl Suvorov do Varša

klíče. Suvorov tak nepochopil boj utlače
ného národa a tak se v úlohu svoji vžil,
že při pedávání klíčů sestoupil s koně,
klíče políbil a roně slzy promluvil: »Tyto
klíče mi dává Bůh; jsem šťasten, že císa
řovně tento vítězný věnec mohu ode
vzdati čistý a ne jako při dobytí Prahy
potřísuěný lidskou krví.« Patrmo, že vítěz
málo dbal zhroucenosti a žalu přítomných
polských hodnostářů. Po obsazení Varša
vy Suvorov porazil poslední zbytky po
vstalců. Vítěz uad nešťastnou Polskou do
stal od Kateřiny II. maršálskou hůl, dia
mauty vyzdobenou a korunu, spletenou
ze zlatých dubových listů. Zároveň dáno
mu na vůli, aby si označil pluk, který by
na věčné časy dostal jeho jméno.
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| Kalen áře:
s“ na rok 1916. je

1)4 Třebízský K 180.
4 Venkovan K 160.|

Velký kalendář

i Venkovan K240.
Na skladě má
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Rozmanitosti.
Nynější ruská vláda přiznala katolické

církvi svobodný stvk s Vatikánem, svo
bodu ve správě diecésí, zřizování klášterů
a vyučování náboženství v jazyce mateř
ském. Ovšemjedná se jen o to, jak tato
vláda dlotho potrvá. azdutijeji rozod
nutí jest pevné. V revolučních zemích
rychle se střídají převládající proudy jako
v kaleidoskopu. — Kyjovská obchodnice
Morgensternováprodala důmMartinu Ho
lomkovi. Stará židovská obec se proto
velice rozčilila, zvláště když Holomek pro

sem. Židé nabízejí nyní Holomkovi za

ruské poměry, ovládané židovskými advo

»

n:
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Maďaři v hněvu ve velkém strachu o svou

Be zz. že vršů ddědníbr <anon
jež uděluje uherské vládě přednostní právo
při nákupu statků, jejichž držení jeví se

po stát s hlediska zájmů národa nutným.říslušuý,obnos má býti hrazenv přední
řadě z,výtěžků, jež přjpadl státe. z ob
chodování ústředen.Teď ně se tedy ví
dokonale. proč ústředny byly výbradmě
obsazovány spolehlivými meďaronskými
židy a proč jim bylo dovoleno stanoviti
vysoké ceny. Nousumenti měli si platit
na vlastní pozdější jačmo. Hrot nařízení

jest obrácen hiavně proti Slovákům; maarisace má tam pokračovati zakupováním
půdy. Patryo tedy, že Český svaz. 30.
květme dobře učřní, že se Slováků zastal.
—. Když v Xrakové došlo tak daleko, že
ami policieneměla, čím by si pělájvala

.... . „9. "bo.. . . „. 00 ALL

ku v ulici Wenské, kdež zabaven sklad
nití w ceně 300.000 K. (Dříve cívka stála
36 h, nyní ji však židé prodávali již za
25 K) — Sionisté v Bendrině fanaticky
protestovali proti slavnosti Kosciuszkově,
pořádané od jiných židů v synagoze. Sio
nisté vnikli do symagogy, srazili obraz
Kosciuszkův a roztrhali stuhy, jimiž byl
ozdeben. — Velikou chytrost osvědčil na
Slovensku ve Vel. Ořechově Nathan Poli
cer, který sháněl obilí za ceuu velice zvý
šenou. Když rolníci dovezli a všecko vy
sypali, vyplatil užaslým maximální cenu
a řekl, aby si šli žalovat, je-li jim libo.
— Velkoprůmyslník baron Škoda ukládá
svůj výdělek do velkostatků, jichž koupil
již řadu. — V polské interpelaci, podané
ministerskému předsedovi a ministru zem
ské obrany, jest zjištěno, že ze 6 milionů
obyvatelů haličských v 66 okresích bylo
zproštěno služby vojenské anebo ke zpro
štění navrženo 13.500 lidí; z toho 6400
osob (tedy skoropolovice) propuštěno z
ohledů zemědělských. Zato však v samot
né Vídni jest zprošténo Ir5.000 osob.
(Ovšem hlavně těch, kteří jsou označeni
jako nepostrádatelní pro různé kanceláře.)
— Moravská sArcha« ročníkem Ig18 pře
chází v majetek Družiny literární a umě
lecké v Olomouci. Při ní bude vycházeti
příloha »Prameny«, archiv katolické lite
rární historie. »Archa« bude vycházeti
vdůstojné úpravě v tříarchových sešitech.
Předplatné ročně 1o K. — Ruští bolševici
rozšiřují leták, v němž se praví, že ministři
zradili ruský národ a zničili armádu, kte
rou naplnili německými agenty. Nyní
chtějí prchnouti z Petrohradu i s příprav
ným parlamentem, s touto »rotou uchva
titelů, kteří chtějí nahraditi národní shro
máždění.c Bolševici tedy vyzývají ke stráži
u stanic, aby žádný ze zakoupených
zrádců a banditů nevyšel ze smolenského
institutu.« Takové tedy vysvědčení dávají
nejdemokratičtější dělníci revolučním re
formátorům, kteří byli do nedávna osla
vováni jako ženiální polobohové. I když

řiznáme, žebolševici, kteří páchali rovněž
hrozné věci, velice přehánějí, nasvědčují
okolnosti zřejmě, že v Rusku mezi roz
hodující činitele se vetřelo mnoho sobec
kých spekulantů, kterým osud milionů
a obrovské říše znamená méně než uko
jení egoistických plánů. Ve zkalené vodě
loví se pohodlně. — Na Neratovicki u
Prahy koupil rolník pole za 2200 K; za
sázel zde cibuli, za kterou stržil 42.000 K.
— Katolická jednota v jižním Londýně
vyslovila papeži vřelý dík za jeho něú
navné mírové snahy. — Amerika zakto
čuje proti přátelům míru velice řížně.
Americký senát se usnesl obžalovati po
>nlárního senátora Laffoletta pro »paci
stické rejdy.« — Dne 26. t. m. na lido

vém zdravotšickém sjezdu v Pešti kon
státováno,žese r. t914 narodilo v Uhrách
640000dět, ale r. r9ró již jen 92000.

. 1916 zemřelo o 94000 lidí více, než
se narodilo, nepočítaje v to ztráty ua poli
válečnéní. Tak hrozivýúbytek lidí vyvolal

| ná sjezdu značné vzrušení. — Na Moravě
za vlády Stůrgkhovi mnoho ačitelů bylo
veliče těžce sťřženó vyšetřováním, odsou
sením, šsuspendováním. Ale ani po vy
hlášce amnestie nebyli uvedeni opěť ve
svůj úřad. Žemský ústř. spolek učit. jednotstě „učitelstva ( školPOZ,P BnA
aby bylo postupováno v příčině postíže
ného učitelstva v ducha amnestie prálk
ticky. — +Orele konal 28. října v Brně
Hěskou konfereuci, jíž se súčastnílo 48
dělégátů a delegátek a 27 hostí. Zástup
cent ústředí z Čechbyl Ap. Vala. Poslauce

of. Šrámek v obsažné řeči narýsoval
| sh úkol“ »Orlge, usseseno vydávati
' opět co nejdfivespolkový orgán a zahájit
-jatensivní práci pro získávání dorostu.
Zdař Bůh obnovené akcil — Do zajatec
kého tábora u Neapole' byl přiveden ná
mořní důstojník Marco, který zažádal, aby
směl vstoupiti do řádu jesuitského. Bylo

mr to dovoleno. tak že nymf již trává

v Římě v noviciátu. Rozhodnutí Pejisté: z upřímnézbežuosti, protožev píla
éra noiciktě nevéde SB"hmotaž“lébe
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zajatci, který stejně již v bojich o život
nepřijde.
=m

Kulturní jiskry.
Vystoupení opata Holmera v panské

sněmetvné překvapilo netoliko Čechy, ale
i všecky opravdové katolíky, kteří jsou
přesvědčení, že úkolem církevních repre
sentantů není uespravedlivé výšlehy pře
pjatého nacionalismu rozdmychávati, ný
brž mírniti. I při všem národnostním pa
triotismu prozíravý duchovní hodnostář
má raziti cesty k účelnému dorozumění
márodů, místo lehkomyslného dráždění má
křesťanskými a dokumentárními vývody
protivníky přesvědčoveti. Dědic a nástup
ce svatého českého šlechtice Hroznaty,
hodnostář, který vystudoval za hmotné
podpory české rodiny, měl by zajisté v
zájmu klidného soužití obou kmenů v Če
chách uvážiti moudře, proč samo české
organisované katolictvo rozhodlo se spo
lnpracovati opravdově a důsledně pro
zdar českého osvědčení z 30. května.

Ale těžko poučovati politika zaujaté
ho, který s neomluvitelnou horlivostí se
dčastnil chytré akce na křiklavé potlače
mí nezadajných práv národa našeho v ze
mi, kde tvoří velikou většinu. Ano — dr.
Fořt veřejně prohlásil, že opat Helmer
spolupracoval v uárodní radě německé
ma oktrojích, kterými se měla zavésti
státní němčina a rozdělení království Čes
kého na 13 krajů.

Opat věděl velmi dobře, že takovou
pokoutní akci, která se rozvíjela bez úra
dy s Čechy a proti nim, nikdy náš lid
schváliti nemůže. Vždyť by v případě o

ačném Němci protestovali se vší roz
odností. Kdo chtěl náhlým přepadem

tolik ponížiti českou národnost, jistě ztra
til oprávněnost k soudcovskému kárání
českého národa. Opat měl uvážiti také,
že český radikalismus nespravedlivým po
litickým rozběhem německým se netoliko
mezlomí, ale silně zmohutní a že uení
myslitelno přátelské soužití mezi dvěma
intelektuelně vyspělými národy, z nichž
by jeden byl od druhého fysicky ujařmen.
Pokus o takové bezohledné nadvládí od
poruje příkře duchu evangelia a inten
cím církve, která se nazývá obecnou,
chtějíc býti matkou národům všem.

Helmer odvážil se tvrditi o pasivní re
sistenci českého obyvatelstva proti dodá
vání potravin; docela tvrdil, že Češisi
přejí, aby vyrovnání nastalo částečně vy
hladověním a částečně vykrvácením Něm
ců na bojišti; vyslovil přání, aby se roz
řešila jazyková otázka cestou mimoúřed
ní. V demokratisaci viděl Helmer útok
na naše mocnářství. Postavil se proti se
beurčení slovanských narodů v říši, ale
zato reklamoval co nejširší sebeurčení
národa německého. Denuucoval český ná

nacionálové. Na to 0

všem nevzpomněl, jak veliké nadšení by
jevili pro společnou věc říše Němci, kdy
by se jim brala za válečného ruchu atěž
kých obětí všech národů rakouských
možnost přirozeného, volného rozvoje.

katoličtí němeč

DEP. ADRESSA: ALBIBAŇKA

Na nesprávné údaje a klevety bylo
Helmerovi odpověděno velice věcně, tak
že lehkomyslnost a zaujatost tepelského
hodnostáře odhalena důkladně před všemi,
kteří pro tendence nacionalistické neztra
tili zdravé soudnosti. Nechť si opat uvě
domí, že svými vášnivými výroky posta
vil se po bok německých protikatolických
pokrokářů proti loyálnímu českému lidu
katolickému, snášejícímu břímě dne i hor
ka. V očích lidí uvážlívých neprospěl tak
věci církevní ani německé. Dal také do
rukou protikatolických radikálů českých
záminku k napadání hierarchie a katoli
cismu vůbec, k otřesu těžce hájených po
sic katolicismu v lidu českém. Nestačili

roti bezdůvodným klevetám tvrditi, že
eské organisované katolictvo ve věcech

politických naprosto nestojí po boku
křesť. sociálů. Ale kdykoli německá poli
tická strana katolická zaujala stanovisko
proti českým právům, klevety vždycky si
z toho braly posilu proti nám; lbalo se,
že katelicismus vůbec jest ochranou ně

mecko-vídeňského centralismu. Nyní to
začíná znovu. Ba docela v parlamentě —
dle zprávy liberálního tísku českého —
začaly se trousiti pověsti, že Helmer pro
mluvil po předběžné úradě s církevními
knížaty pražským arcibiskupem a litomě
řickým biskupem. Lež ta měla zákeřnou
tendenci, snažila se ocbromiti církevní
činnost, arcipastýřskou akci episkopátu v
době nejvýš zodpovědné. Kleveta byla o
všem v zápětí odmítnuta katolickým tis
kem, ale nyní se bude šířiti stejně dále.
A kdo poskytl vítanou záminku k tako
vé pověsti?

Stojíme tváří v tvář kontrastujícím
zjevům. Na jedné straně radikální stu
dentstvo české hlučně bouří proti rekto
ru-theologovi, jako by měl ruce úplně
spoutané církví a jako by chtěl bráti vě
du i akademikům nestudujícím a propa
dajícím. Na druhé straně však právě ře
holní kněží osvědčují volnost až příliš ši
rokou — i proti spravedlnosti. Chtěl-li
odpověděti Premonstrát Helmer Premon
strátovi Zahradníkovi, měl přece rozvážiti,
že Zahradník ani nejráznějšími slovy ne
urazil spravedlivých Němců a že jeho ja
zykové požadavky neruší práva sebeurče
ní národa německého. Katolický tisk čes
ký Helmerovy výpady odsoudil jedno
myslně a rázně, protože naše listy pozná
vají jasně, kam až nacionalismus má prá
vo postoupiti, aby se neocitl v zřejmém
konfliktu s Desaterem.

Politické následky ah pře
vratů. O výsledcích války joleté pro
Německo v Ottově slovníku naučném:
»Německo dlouhou válkou trpělo hroz
ně. Blahobyt zničen, města a vesnice o
bráceny v kouřící ssutiny, celé krajiny
zpustly, vzdělanost poklésla.« Vestfálský
mír r. 1648 »znamenal sice vítězství pro
testantův, ale zároveň porážku... Ně
mecka vůbec... Ve vnitřním zřízení Ně
mecka znamená Vestfálský mír úplný roz
klad, dokončení staletého vývoje (který
postupoval ve znamení sektářství, pozn.
red.). Moc císařská přivedena na mizi
nu... Knížatům přiznáno právo volně či

I niti smlouvy s cizímř mocnostmi... Ně
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mecko jest odtud fakticky spolkem vel:
kého množství států, jež dohromady
ani ne tak císař jako říšský sněm...
Hluboký úpadek, ve kterém se Německo
octlo po míru Vestfálském, objevil se v
době následující, zejména v poměru k
Francii.« (XVIII, 162- 163)

A v Čechách sto let předtím? Moder
ní badatel Rud. Urbánek v nedávno vv
daném »Věku Poděbradském« (České Dě
jiny III, r) přiznává, že slavný stát Otce
vlasti byl po vojně husitské v době Ptač.
kova přilnutí ke straně polské (r. 1438;
roztříštěn tak, že z něho vlastně zbývalo
jméno. »Ve skutečnosti bylo to více zemí,
stojících vedle sebe: přirozeného pojítka,
krále ode všech uznaného, nebylo. v tom
to oh!edu činitelé zmínění, víra a národ
most, představovali spíše síly centrifugál
ní (odstředivé). Katoličtí Němci na Mo
ravě i v ostatních zemích vedlejších tvo
řily příkrou protivu proti utrakvistům.
V Čechách vývoj vedl k volebnosti trů
nu, za to země vedlejší z odporu proti
Čechům, jejž diktovala víra i národnost,
tím pevnějise držely principu legitimity.
Protiv těch užívala sousední knížata k
posílení svých snah territoriálních (územ
ních)...« (Str. 306.) — Husité snažili se
o pronikavou změnu konservativních řá
dů církevních ve všem křesťanstvu. Za
tím však po husitských vítězstvích v sa
mé Moravě zůstala většina obyvatelstva
katolickou a v Čechách zbývala silná ka
tolická menšina. Jest dosud nerozhodno,
zdali husité mezi obyvatelstvem českým
v českém státě tvořili imposantní větši
nu. Za to však jest jisto, že značná větši
na duší obývajících území koruny české
zůstala věrna katolicismu — i po tolika.
válečných triumfech kališnictva. K tomu
všemu zbědovanost poměrů se zračila ve
svárech a úporných zápasech strany tá
borské, kališné a katolické za doby bez
vládí po smrti Sigmuvdově a pak Al
brechtově. Několik mocných vladařů ci
zích, kterým byla česká koruna nabízena,
zdráhali se na trůn Český zasednouti. |

Cirkevní věstník.
Bohoslužby v katodrálním chrámu. Sv.

Otec nařídil, aby v kostele byla slavena
památka posvěcení chrámu Páně každo
ročné vždy v ten den, kdy chrám byl
fakticky posvěcen. (Ovšem pro lid se po
nechává císařské posvícení dále na JÍL ue
děli v říjuu.) Posvěcení katedrály připadá
na den 30. říjaa. Tudíž-o vigilii slavnosti
dne 29. října zpívány pontilikálně s pří
slušnou asistencí hodinky jitřní (matutinum)
a recitovány ohvály © posvěcení chrámu
Páně. Druhý den rovnéž 8 četnou asistencí
eloužeus pontif. mše svatá. — Na Vše svaté
slaveny u 10. hodině pontif. služby Boží;
Jdpoledne o 3. hod. konány slavné nešpory
o svátku a po nich hned nespory za ze
mřelé V 6 hod večer byly jitřní hodigky

a chvály za zemřelé. NaĎušičky sloužilokněžstvo od 5. hod. ráno dle povolení Av.
otce po 3 mších sv., z nichž dvě se obě
tují na úmysl pspežův za duše v 'očištci
a za padlé vojiay; jen jedna měe jest vpl
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á ma zbožný úmysl samého sloužícího
něze. O půl 7. hod. recitovány malé ho
inky (prina, tertie, sexla, nuDa) Za Ze
nřelé, po míchž zpívámo rekviem prení,
- 8 hod. pontif. rekviem druhé s Libera,
ačež následovala modlitba e lidem. Na
še svaté odpol. byl čas překrásný, takže
eliké množství věřících proudilo k hrobům
rahých zesnulých na Pouchovi do Kuklen

na sZámeček«. — Pontif. mše sv. za
eho Veličenstvo v den jmenin císařových
louží se v katedrále v tuto neděli v 9 hod.
áno; všecky úřady jsou pozvány k účasti.

j0g0000000000g00
Crálovéhradeckou bankovní jednotu
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých ebchodech bankovních a uhelných.

'odporujte při kašdé příležitosti svůj vlastní podnik

j000000000000000
Zprávy mistní a zkraje.
Oslava. Na aprávu o dobytí Gorice byly

' našem městě vývěšeny prapory na všech
udovách veřejných i na domeeh sou
remých,

Úsporná spotřebě plynu,
lekřiny a topiv. Váem obecním úřadům!
linisterským nařízením ze dne 1. září
917, č. 370 ř. z, vydány byly předpisy;
' příčině úspory při spotřebě plynu, elek- 1
řimy a topiv, jež doplněny nařízením c. k.“

nistedržitele pro království České ze dne |
. října 1917, č. 84 z. z. Z přípisů těchto
ejména se upozorňuje na následující: Za
'irací (policejní)hodina. Hostinské a
'ýčepní místnosti všeho druhu, čítaje v to
místnosti spolkové, klubovní a pod., u

dvírají se o 10. hodině večerní, kavárny
11. hodině. Toliko z mimořádných pří-.
in může povoleno býti v jednotlivých
řípadech překročení policejní hodiny do
2. hodiny.—Uzavírání domů. Domy
nusejí 8e uzavírati o 10 hodině večerní.
havírání obohodů. Obchodynepotra
hipážská uzavírají se o 7. hodině, obohody.
i potravinami o 9. hod. večerní. Ustano
rení toto neplatí ve dnech 15. až 23, pro
inoe. Blektriokou energií vůbec musí býti
jo nejvíce šetřeno. Okresní hejtmanství
ryhražuje si v té příčině vydati dle po
řeby další nařízení. C. k. mtstodržitelský
ada: Smutný. — Čís. 8659. Nařízení toto|
je veřejně vyhlašuje. Purkmistrovský úřad
irál, věu. města Hradce Králové,

Hadace pro vdovy po dělnicích. U pří
ežitosti padesátiletého panování J. V, císaře
» krále Františka Josefa I. byla na pamat.
tu pí. Josefy Červené, choti a. a k. dvor.
ovárníka, dělmi jejími založena nadace
ro vdovy po dělníku s požitkem 84 korun
očně. Dne 2. prosince 1917 uděleny
judou požitky z nadace této za uplynulý
ok. Nárok na udělení těchto mají: a) pře
levším. vdovy po násirojařích firmy V. F.
Bervený a synové, c. a k. dvor. dodavatelé
'udebních nástrojů v Hradci Králové a
tdyby jich nebylo, b) vdovy po nástrojařích
růbec a kdyby takových nebylo, c) vdovy
lělniků řemeslných vůbec, nebo nádeuíků,
teří po delší dobu byli pracovali v Hradci
rálové. Kdo o tuto nadaci ucházeti se
hce,podejždo 8. listopadu 1917žádost
vou do podacího protokolu podepsaného
urkmistrovského úřadu v Hradci Králové.
urkmistrovský úřad král. věnného města
radce Králové, dne 28. října 1917.

Valná schůze místního odberu českého
mocného spolku pro nemocné i

bami pro okres královéhradecký koná, hod. v zasedací síni okresní

0ne

| průmyslová
, v Hradci Králové pořádá dne 5.
listopadu 1917 v zasedací síni okresního
ýboru (vedle Grandhotelu) schůz: porad
ího sboru, na níž budou projednávány
úležité dopravní záležitosti, jako omezení
Opravy, krádeže na drabách, návrhy pro
tátní železniční radu atd.

sehůno vVšváředaické: manifostační
radci Králové pozvedla dne 28. října

v sále Grandhotelu živý protest proti my
nějším soeiálním nesrovnalostem. Tajemník
Jedaoty Českých soukromých úředníků p.
Ed. Houdek v řeči velice věcné dokázal
neudržitelnost platových poměrů všech
gážistů, úřednictva, učitelstva a profesor

sačními, poukazoval na nynější soustavnou
hospodářskou persekuci mároda českého.
Označil za hlavního původce hrozného

zrušení. Nechf se obnoví v království na
šerm ústavnost; aprovisační otázky mají
býti luštěny jediné svolanýni českým sné
mem. Požadavky úřednietva shrnuty v pa
mětním spisu a v resoluci, kterými se žá
dá řádné a trvalé zvýšení platů i zvýšení
přídělu nezbytných exislenčních potřeb;
dále nechť jsou odstraněny všecky ústřed
my, obnoví se ústavnost a svolá se sněm;
dozor na všecky stávající svazy a hospo
dářská sdružení budiž zostřen a k prová
dění kontroly budiž příbráne úřednictvo
a dělmictvo; nechť se zakáže vývoz potra
vim, uhlí a surovin z království českého,
pokud není hrazena spotřeba obyvatelstva
domácího; vláda má podporovati stavovské
hmotné požadavky gážistův. —-V příčině
soukromého úředuictva žádáno, aby stát
za dobu válečnou zaplatil pensijní prémie
za ty, kdož vykonávají vojenskou povin
most; pensijní zákon má býti reformován;
reformví návrh již jest odevzdán vládním
a poslsaneckým kruhům. Zákon 0 nemocen
ském pojišťování má býti rozšířen na
všecky vrstvy obyvatelstva se stálým pla
tem a budiž upraven dle časových poža
davků. Referent, odméněný dlouhotrvají
cím potleskem, sdělil též, že ministerská
rada ve Vídai slíbila všemožnou podporu
nápravy v smutných poměrech gážistů. —
Doslovem p. vrch. inspektora Em. Geis
slera byla zdařilá schůze ukončena. —
Uřednioctvo vytrvá v započaté společné
práci se vší energií, pěkud nenastane přo
nikavá náprava.

Požadavky úředaictva v Králohradocké
spořitelně jsou tyto: Nechť se zvýší vá

má počítati i do pease s příbytečným;
válečná léta mají se počítati vzhledem
k postupu dvojnásobné; na ošacení s8vo
bodaých budiž dáno ročně 1000 K, žena
tých 1500 K a na každé dité 500 K; sprá
va má zhotoviti revers, že se zavazuje
platiti v případu memoci lékaře i léky.

Východočeské divadlo. (Repertoir od 24.
do 29. října.) Opera rozšiřující oyklus Sme
taRových oper odvážila se provésti jeho
Libuši (pondělí29.října. Reprisy: středa
31. října a čtvrtek 1. listopadu odpoledne).
Mohlo by býti sporným tvrzení, že prove
dení toto bylo činem záslužným. Zásluha
jistě přestává býti zásluhou, obezmamuje-li
obecenstvo s velikolepým dílem Smetano
vým, pre nějž má býti sankoionováno pouze
podium Nářodního divadla, v tak sbru
býoh« (doslovně)rysech, které sotvu dávají
tušiti mohutnost a nádhoru velké naší
opery. Nechci tím nijak tvrditi, že ensemble
výokodočeského divadla nenapjal všech
sil. Naopak, tuto úsijnou vsuabu provésti
věc co nejpečlivěji, bylo pozorovati z 06
lého. představení, až na určité výjimky;
soudím však, že provedení to je nad síly
sdružení. Hlavní závada ovšem tkví v or
chestru, sborech a možnosti celkové vý
pravy, kteréžto složky tvoří velmi silný
moment pravého obrazu věci. [ nejlepší
solisté nemohou na tom závažně měniti,
uanejvýš ještě zvyšují výkony svými kon
trast. Libuše sl, Kristiny Morfovy. vynika
jíotho hosta Národního divadla, byla po
dána v mohutném rozpětí jejího vyškole
ného hlasu, jenž byl oasou skýtající poži
tek v té směsici neukázněných zvuků.
Rovněž Šťáhlav p. Knitlův znovu prokázal
pěvecký i herecký taleni. Z domácích sil
velmi dobře se uplatnili pí. Kramperová
Krasava), pí. Janošová (Radmila) a pp.
vojsík (Přemysl) a Patočka (Lutobor).

Pondělňí představení bylo do jisté míry
slavnostním a manifestačním projevem

národaího uvědomění, jak patrno byloz bouře potlesku, jež otřásla divadlem při

závěrečných slovesh proroetví Libušina,

ma venkově je saad jediným závažným
polehěujícím momentem odvážného tohote
pokusu.Hofmannovy povídky (se
Dota 27. října) byly kromě vystoupení teno
řisty V.Šindlera (Hofmann) představením
bezvýznamným, stiženým dokonce i vnitř
ními nedostatky (III obraz) a všeobeenou
apatií. — Opereta: Nově nastudován a vy
pravou Lecoogův Malý vévoda (středa
24. října. Reprisy: čtvrtek 25. října a ne
děle 28. října večer). Děj na dnešuí dobu
ponékud nezáživný provázen je hudbou
předstihující sležitým založením obvyklé
operetní komposice. Premiera jevila ještě
silné stopy kvapné práce. V reprodukci
pěveckých partií a ve vypracování hluvní
úlohy vynikla sl. Zd. Stříbrná (vévoda de
Partiensy), v komických rolích sl. Rene
tová (Diana) a p. Poláček (Frimouse). V me
děli odpol. dávána Jarnova stále stáhnoucí«
Krista z myslivny se sl. Zd. Stříbr
nou v titulní úloze, jejíž stále stoupající
obliba zřejma byla v prosaické, ale dnes
velmi cenne formě realisovaných sympatií
obecenstva. V úloze císaře Josefa postrá
dali jsme representativního zosobnění p.
Hubáčkova. — Činohra omezila se na pro
vedeniJonášovyOplancije a Renardova
Zrzka v jednem večeru (pátek 26. října).
První je živými barvami nahozený obrá
zek ze života moravských Valachů. Hospo
dyně Čalmanka vášní puzená pronásleduje
manžela dcery své milostnými návrhy, Ten
vida v tem ohrožení svého manželského
štěstí, neumí a nemůže si jinak pomooi
než tím, že rozřeší krisi násilně. Zabije
Čalmanku. Obezzení úloh nebylo nejšťast
nější, čímž provedení utrpělo. Mile překva
pil úryvek z Dvořákových Slovanských
tanců, zaznívající ve venkovské muzice,
což prozrazovalo v režii dobrý smysl pro
pochopení věci. Renard na bohatém psycho
logickém podkladě Jíčí poměr mezi opovr
hovaným synem Zrzkem, nemilující matkou
a Ihostejným otcem. Děj vyvíjí se pod ši
rým nebem v přirozené poutavých hovo
rech v klidném prostředí venkovského
hospodářství. Mezi synem a otcem dojde
k vzájemnému ablížení; i pro nešťastnou
povahu matčinu nalezeny polehčující okol
nosti, takže závěr vyznívá v smírných
akordech vespolného porozumění. Osebno
sti děje byly podány s pochopením, zvláště
pak Zrzek el. Petzové a Anička pí. Jánské.
Paní Lep'cová pí. Messaní přiblížila se hrou
i maskou k vytčenému ol:arakteru. Referát
o Gorkého Měšťácích (úterý 30. října) uve
řejnaíme příště. — U.

Pardubice. Sdružené katolické spolky
osiavily jmeniny Jeho Veličenstva císaře
a krále Karla L biabopřáním u politických
úřadů, účasii korporativní 6 praporem ma
slavných službách Božích, slavnostní schůzí
s předráškou dp. předsedy »O působnosti
Jeho Veličenstva« a věnováním čistého
výtěžku poslední divadelní hry, pořádané
dne 28. října 1917 v městském divadle,
obnosem 404 K 30 hal. fondu sirotků pe
padlých vojínech.

Gholtice. Dne 26. října zemřel zde po
slední z hudebníků, kteří za chorregenta
Nechvíle na choltickém kůru hráli. Před
80 lety zemřeli Nechvíle, Hála, Mudrych.
Konečně deš!lonyní i na bodrého Antonína
Dokonala. Byl to starý dobráček, který
nikoho nezarmoutil; naopak vždy byl ve
selého ducha až do 77 let a rád jiné ob
veseloval. Proto ho měli lidé v lásce i ten
krát, když už sám hráti nemohl. Dne 28.
října konal se Dokonalův pohřeb; i v ny
nější kromobyčejné době sešlo se přece
šest hudebníků z okolí, aby zesnulému na
poslední cestě zahráli pod vedením kapel
níka p. Kožaného ze Štěpánova. Lidatva
z okolních vesnic sešlo so tolik, že za celé
války nebyla v Cholticích při pohřbu účast
tak veliká. Ustavičně toužil Dokonal po
míru.Nyní mu jej připravil nejvyšší Smírce.
— Rodák z Dobrušky Karel Kynych, vy
chovaný v Cholticích, byl jako sapeur v
Rumuasku smrtelně ravěn do obou nohou,
takže brzy těžkým ranám podlehl. — V září
přijel z Uher na zotavenou domobranec



Půtický z Ghelte č. 110 domů k mates.
Ale zde zemřel a byl pochován dno 326.
Hina. Odpočívej v pokoji!

„SvatáLudmila“A. Brařáka provedena
bude ve dnech 6. 7. a 8. listopadu v Par
duhicích za účasti České Filbarmonie, Ti
tulní úlohu zpívá R. Charvátová, dirignje
J. Charvát.

Pobožné písně
v čas války:

Piseň k Srdci Páně.
100 kovůtextu 1K p b.„Nepěrs průvodemne

Píseň k Panně Marii.
Družstevníknihkupectví, HradecKrál

Různé zprávy.
- re Spojeneu katolickou sirame v Ób

obédi. Jak známo, rozeslala nedávno Spo
jené strana katelické ax ruby dudhoven

poukázala na nedostatek hmotsých pro
středků, jakožto mojvětší příčinu dosavadní
nečinnosti a malomosi českých katelíků.
Časopir »Čeeh« právě přináší seznámy
těch, kteří perozumáéli volásí vůdců kalol.
liěu a dle svých hmotných poměrů při
spěli na veřejnou práci katoliekou. Některé
příspěvky, zvláště ty z rukom chudých
Jaiků, knéží-defiejentu, kaplanů, katechetů

Jeme jisti, že oběť téchto chudých nad
šeneů vykoná několikanúsobná poslání své,
jestliže povzbudí urdce šťastuějších a zá
možuějších spolubratři ku následování a
obětavosti, be4 níž nelze se větších vý
sledků ve veřejném životě dodělati.

Síla katolické Organitované
katolické učitelstvo slovinské v Krajině
postupuje sebevědomě v před i za ruchu

žádost za příděl slaniny učitelstvu Iublaň
skému za přiměřenou cenu. Zemský výbor
přikázal tedy žadatelům 1200 kg ulaniny
po 840 K, kdežto na trbu se musi tatáž
patiti 0 sto procemntdráže. Kdyby v Ra
kouskw bylo katoliotvo všude tak pevně
sorgahifováne jsko v Krajině, jistě by de
stáli nekřesťánští riehvář: mnohem opatr
nějšími; také by vládní kruhy měly proti
nim větší odvahu, až byseznabý; žě po
řádek hlasitě a důrazně žádají veliké er
gátisované davy.

Penivání zprávy. Velká část vojska ital
„skéhobyla obratným manévrováním našich
vejů obchťáčena tak. že se vzdale přes
60000 Italů a ukořistěno několik ret děl.
Tedy během týdnu zajato přes 180.080
Italů a ukořistěno přes 1500 dřl. Nic ne
pornohlu Cadornoví ohnivá slova zeďnáře
D'Auunzia. — V novém kabinetě ilalelkém
stel se předsedouGrlaudo.ministiWiiza
hraničních záležitestí Sonnino. — Bolčevici
prý v Rusku připravují protirevoluci. —
Když dr. Foerster zahájil v Mnichově před
nášky. uspořádali proti němu Všeněmci
tak veliké demonetrace, že byl nucen opu
vtitě přednáškový vál.

BRodakění.Toto číslo pro iechnické pře
kážky, jaké za války nejšou žádnou vzác
ností, bylo vydáno o den později Též úd
ložena část důležitého textu na příští týcem.

© dužičkorou sbírku presí P. T. vedpp.
duchovní správce nejchudší elepé v choré
dřyky v útulně a maličké děti v opatrovně
v Praze lil. na Kan:pě. Ubohé divky se

6 tolik duším v očistoi podobají! Padouenice,
slabomvsinost, kfivio», krtiee. ehudokrev
Dost u pod. de v chorobinci © úplnou sle
potou pojí... a všeoky po milosrdenství
touší.

Pěkná sbírka umě reprodakcí
českých mistrů právě počalu vyoházati za
redakoo Dr. F. X. Harlasa, nákladem »Unie«

v Praze. Pčelem jejím jést obornamovati
s deským výtvarsiotvím nejširší vrotvy
našeho národa. V prvnim, právé vydaném
sešitu nalézáme velice pečlivé reprodukae

Obrazy provázeny jsou stručným. vysvětlu
jicími texty i životopisnými daly uměleů.

»Obra:árna«, malá galerie výborných mo
deraích tisků, velmi způsobila k tomu, aby
popularinovala co mejšíře české umění.
Sbirka není předražena a jest roční před
plataé K 12— pro ty, kdož zároveň i
>Zývna odebírají; jinak K 18— (poštou
K-1920,.:
: Podíl »Dědiství « mě rek

7. Ač se vše nutušenou měrou zdra
žile, přece vyniká letošní podil oeebyčej
mou bohatostí. Skládá se z těchto tří kuib:
1. »Soustavná katolické vérouka pro lid.«
Napea) P. Fr. Žák T. J. Dilu Ji. část 1. 2.
»Kvátnice.« Kniha pro dívky. Napsal K.
Balík. 3 Fabiola neboli Gírkev v kata.
kombách.« Napsal N. P. 8. Wisermau, pře
ložil dr. K. Vrátsý. Tyto tří knihy. čítající
1235 stran. v cené 10 K 50 h, dává »Dě
dietvie údům svým zdarma! Upozorňuje
mé oo nejdůrazněji ma veliký výzvám
»Dědietví Svatojanského«. Každý měl by
býti odjem údem, nýbrž i borlivým Miřite

větší ještě činnost bude moci »Dědiciví«
v nynějším svém ebdivuhodaém rozma
chu vyvijeti. Kdo zs úda přistoupiti ehce,
nechť zašle poštovní poukázkou 20 K pod
adresou »Ředitelství »Dědictví Svatojan
ského« v Praze-IV., 35.« Za tento népalr
ný obbos jedneu pro vždy složený bude
dostávati každého roku několik koih zdar
ma. Nad to obdrží každý nově přistou.
pivší člen mimo podíl toho roku, kdy te
přihlásil, ještě durem některé elarší knihy.

kalendář >Vahříšení< ma rek
1918 (X. ročník) přináší i letos pěkné po
vídky s původními ilustracemi, 8 ušleehti
Jofr těndénet 6 motivy“ čÁdtečně z válk
vzatými od předojch mašieh dpinovátelů,
vedle článků poučných. rad pro domácnost,

Upozorňujeme též na článek o válečnýeh
iovalidech, dále článek © snahách míro
vých a na stručné, ale výstižné psaný pře
kled politický a válečný. Veliknu ezdobou
ka!endáře jest přílohu: obraz císaře Karla
]. v maršálské uniformě. Cena kalendáře
1 K 60h poštou, tuest 13 K (s poštou
vyplačenou 18. K 80 h) — Zároveň-e ním
výšel týmž nákladem nový kalendář ra
rok 1918 Sr Antotin«. Cena táž. Adrem:
Kalendář vVzkříšeníe v Č. Budějovicích.

Blodáto výdělekí
Pište o esník mlýnků, v každé domácnosti potřeb
ných,strojírnéŠubert4 Metelk,DvůrKrálovém.L.

u

ÚČDĚ Ra UTRDLÁKSLH
přijme 6. a k. dvorní továrna na: nábytek

K. V. Skuhorský, Hradec Králové.

dobré jakosti:
ě.1.celé železné K 95'—, č. 2, dřevěné desky K %5—franco dobírkou nabízí
©. Bloch, Praha Il., Václavské nám. 63.

a sluvným patronátním úřadům
jovoluje si deporušiti

veškeré kostelní nádoby 
náčiní a 10: manewanco
imlichy, cibáře, nádebky,

ky, přelákály, svieny,P+, kaditelnice, kropemky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty epra
vuje v půrodní intenei a
v ohni uslatia otříbří meho

oproti doplatku rz mové vy

Botové metvví ey
zasílá paušima be».

sávasnosli koupě.
Věe se posílá posvěsenc..

Práce ruční.
Silad teřkdrých-zhítých a sttibráých klemoté, jako:
řetinů, apmdpnek, MRKU.pričýáké, nárgpnků. tě.
NetáPětě protenydabalěrky, Íná
činí ze stříbra pravého čínského všdy ma skladě. |

StaréUale,slřibrobabe“ kepajeza fe
JÁN STANĚK,

1 pozířaoigelonr 4
Praha L-979, ul. Kareliny Švětlé, č 12 n.
Přisdinýutrajte<.. úmanbišéPáitaikádsudu.

Paramenta. :

Jtnáce Y. Neškudle syn
-© (přotekolovaná Arma) 

5 Mola nad Ori (TČeháth)j (bratrP.J.Neškudšy,farářeveVýprachticích)

| doporaěuje P. T. veleď. duchovenstvusvůj osvědčený a často vyznaménaný

výrobní závod
všech kostelních paramentůpohode
Cenníky, vzorkypníky, | -i rogeha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

Zaměstnání
poúředních hodináchPAC ča
čenko-německýkorespondent

Visemné poplávky
pod značkou »Vedlejií zaměstnání do adm. t I.

PARAMENTA
kostelní: náčiní

atd.

dodává nejlevněji

E | UVDT VENU,
| cdborný náred

Jabloné na“ Orlidl.E
|Hefevé předměty 4u.kásku se franko

u firmyMario Fejfarovů,arlevav. l.4 18 „o |
w.

Mlenší dům
se zahradouv Hradei Králové nebo v mejblišším

okolí se kompl. Nabídky do admioistrace t. I.

Stavební dělnictvo
(zedníci, tesaři, přidavačí, benské)

přijmese r vysokénar „ttovbětováraysjee ý. „8 + ; jel
P DDKSRAAKÉC000———



P Inserty:paovitajísosolevně.
i „Obnova“ vychází v pátek v poledne.ne J RoRoč XXUL

Za podminek v officielním prospektu uvedených

pije V dněrasu rakouskou
válečnou půjčku:

5% umořitelnoustátní půjčku
upisovací kurs K9250,resp.s",“,náhradou„<< 4 K 92'— netto

výnosnost v případě vylosování v r. 1923.. . . ... 750"M 110 WB2 6429,Bo 3 AŽL 618,
a » „+ 1962.. .. . ... 610"1967... -2-+. 607%

5 pokladnípoukázkysplatné1.srpna 1926
upisovací kurs K9450,resp.s ",",náhradou<. <- ... K 94" — netto

výnosnost (včetně kursového zisku) ©- + « + +. « 641"

Na upisovací hodnotu složiti dlužno;
při přihlášce 109, dna 5. ledna 1918 20%, dne 5. února 1918 20“,, dne 5. března 1918 25%, a dne 5. dubna 1918

zbytek.

Veškeré podepsané ústavy poskytnou upisovatelům na jich event. přání za výhodných podminek zápůjčku na zástavu
válečných půjček dřívějších aneb jiných cenných papírů a ochotny jsou též, při větších úpisech 75*, upisovací hod

noty upisovatelům na levný úrok kreditovati.

UpisovacíIhůta počínádnem5. listopadu 1917 a končídnem3. prosince1917.
Vlastenecký a hospodářský význam půjčky budiž každému pobídkou k účasti co největší.

Agrární záložna v Hradci Králové.
Česká banka filiálka v Hradci Králové.
Diskontníspolečnostv HradciKrálové.

Královéhradecká bankovní jednota.
Okresní hospodářská záložna v Hradci Králové.

Spořitelna Králohradecká.
Všeobecná úvěrní společnost v Hradci Králové.

. Záložna v Hradci Králové.
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové.



skýtají

Armádní rozkaz Jeho Veličen
——stva císaře Karla.

Jeho císařské a královské Apoštolské
Veličenstvo ráčilo vydati nejmilostivěji
tento armádní rozkaz:

Armádnírozkaz.
Před půl třetím rokem vyslali Italové

do týla monarchie své milionové vojsko.
Mělo zasaditi smrtelnou ránu.

Ale Moji hrdinští eočští bojovníci odo
lali vítězně v jedenácti těžkých krvavých
bitvách všelikému náporu.

S plnou silou bylo možno po tři léta
bez starosti o jihozápad vybojovati mo
hutné boje na východě. S plnou silou bylo
možno nedávno připravovati rozhodující
ránu, vybudovanou na podmínkách, které
neporovnatelný odpor utvořil a zachoval,
která vedla ke dvanácté bitvě.

Nejvroucněji vzpomínám ve dnech o
svobození Svých přímořských zemí na
všechny ty skvělé výkony,které od svato

dušních svátků 191 byly osvědčeny veliteli a vojskem proti Italii. Nejvěrnější
vzpomínku věnuji navždy těm rekům bez

tu, kteří musili vítězství vykoupiti 0e
nou svého života.

Všemohoucímu budiž děkováno. Krev
těchto čackých netekla marně. Moje a Mých
věrných spojenců válečné síly stojí hluboko
w zemi nepřátelské. U strážních ohňů ve
Furlansku oživují opět Mojí branné moci
brdé vzpomínky, vzpomínky na slavné
epochy dávno minulé, ve kterých tkví vo
jenské mládí Mého nezapomenutelného
praujce, ofsaře a krále Františka Josefa,
a jež nikdy a nikdy nelze odloučiti ode
jmen Mých předků Karla a Albrechta s
od památkyRadetzkého.

uch těchto velikánů, který v Mébran
né moci žije po všechny časy, nechť nás
dále vede na dráze úspěchu, po níž jediné
mohou národové Moji nabýti míru, po němž
celý svět prahne.

Bůh s námi!

VBadenu u Vídně, dne 2. listopadu 1917.
Karel v. r.

VII. válečná půjčka.
Události válečné aspletly a zklamaly

všecky předpoklady čtyřdohody; čím více
nepřátel se bnalo na hramice naší říše,
tím skvělejší byla vítězství ústředních
velmocí. Kdo by byl z nepřátel řekl, že

tříletém válčení zůstane fysická síla
ránících se států nezlomena? Akdo z nich

dokonce mohl tušiti, že po třech letech
dojde k tak těžkému poníženívěrolom

ného protivníka, jeké vidíme nyní? Uvážime-li, jak Četné masy v Italii bojují a

jk veliké ztráty utrpěl nepřítel, můžemeici, že jsme svědky nejrozsáhlejší vítězné
bitvy, jakou vůbec znají dějiny.

Úte tedy triumfujízbraněa zapuzují škarohlídství, jest potřebí, aby oby

vatelstvo v zázemí rovněž horlivě přispí
valo k dovršení vítězství a tím k brzkému
míru. Jest vypsána VII. válečná půjčka,
která jest nejvhodnější příležitostí k osvěd.
čení říšskéhopatriotismu. Co si stát vy
půjčí, chce každému upisovateli i s úroky
vrátiti; proto vyzváním k úpisům stát
nežádá vlastně žádných obětí, nýbrž vybízí
k nejbezpečnějšímu a nejvýhodnějšímu u
ložení nastřádaných peněz.

Jestliže jedui prolévají k vůli ochraně
státu krev, mají druzí své sympatie k
chrabrým bojovníkům osvědčiti hmotnou
podporou těžkých úkonů a ochotnou po
mocí těm státním příslušníkům, kteří jsou
válkou těžce postižemi. To nechť uváží
každý, že vzhledem k okolnostem nastřá

daný peníz lze nejvýhodněji zajistit veválečné půjčce. Komu pak právě válečná
doba přinesla obohacení dříve netušené,
tomu nastává zvláštní povinnost, aby po
slechl co nejochotněji výzvy státní. Ale
i ti, kteří mají málo, nejlépe poslouží sobě
i státu, jestliže na válečnou půjčku upíší.
Vždyť veliká řada malých upisovatelů
shromáždí značný kapitál, jak svědčí zku
šenosťi z půjček předchozích. Upisujte
tedy všichni bez váhání, aby nepřátelé
tím dříve byli přinuceník ukončení boje|

Politický přehled.
„Proti komisi pro kontrola státního dluhu.

Už v září přijal rozpočtový výbor posl.
sněmovny návrh, jímž se neschvaluje cho
vání členů komise za to, že podpisevali
opětovně a vědoměústavně neuskutečněné
a nezaložené dluhy. A nyní navrhuje roz

počtový výbor, aby se vyslovila nelibostontrolní komisi státního dluhu — vláda
aby byla vyzvána, aby nečinila žádných

přišek u rakousko-uherské bamky, jimižy se rozmnožil oběh papírových peněz —
a aby zpráva této komise, podaná císaři,
byla otištěna a rozdána členům sněmovny
poslanecké.

Dologase sejdou se letos 2. prosince.
Předsedou bude Němec z posl. sněmovny,
místopředsedou Slovan z panské sněmov
ny. Němci by si i, aby vlastní jednání
delegační bylo tajné a pro veřejnost byly
určeny jen formální schůze.

Rakousko-uhorské vyrovnání a privilej
rakousko-uherské banky budou prodlou
ženy na dva roky.

ministerstvopro blaho idubude prý rozděleno na 4 hlavní oddělení
a 18 odborů. K jeho úkolům budepř
devším náležeti o mládež, o válečné
vdovy, sirotky a invalidy, pak uamocenské
pojištění a také ochrana dělnictva a živ
nostuictva.

V poslanes. sněmovně schůze ze dne
6. listopadu věnována byla otázce zmili
tarisování dělnictva, poměrům v Ring
hofferově továrně na Smíchově a známému
rozsudku, vynesenému nedávno nad 3I
dělníky této továrny. Pilný dotaz v té
věci podaný odůvodňoval posl. dr. Winter,
který upozornil ma nebezpečí, které tu

hrozí, protože se dnes militarisuje děl
nictvo, zítra může se tak státi se živnost
nictvem atd., až by byla zmilitarisována
celá moderní naše společnost. Posl. Němec
poukázal na to, že ani v Německu není
dělnictvo zmilitarisováno a dovolával se
svědectví místodržitele hr. Coudenhova,
že stávka dělníků Ringhofferovy továrny
nebyla svévolná, nýbrž z hladu. Mimistr
reměbrany ryt. Czapp prohlásil, že chce
napřed vyčkati rozsudku nejvyššího vo

prohlásil posl.dr. Korošec jménem Jiho
Hlovanského a Českého svazu, že vzhledem
na nastávající zasedání delegací odvolává
návrh na pozvání minisfta věcí zabramič
ních a společného ministra fimamcí do
schůze rozpočtového výboru.

Ma obranu Běl Jak
známo, opat Helmer obvinil nedávno
v panské sněmovně české zemědělce, že
z důvodůprotiněmeckých a válečně po
litických provádějí pasivní resistenci pří
edevzdávání válečného obilí, čímž prý se
stalo, že Němci v Čechách trpí blad. Jemu
na pomoc přišel německý agrárník Zu
leger tvrzením, že německé okresy od
vedly eráru více obilí než české. Tvrzení
své dokazuje arovnáním pouze svého do
mácího okresu žateckého se sousedním
českým okresem rakovnickým. Zapomněl
však uvésti, že poměry půdy ve jmemo
vaných okresích jsou zcela rozdílné a že
do okresu rakovnického čítá se i lesnatý
okres křivoklátský. Tak na př. na r ha

dy v okresu žateckém klidí víc než
Jednou tolik jako na Rakovnicku a pak
kraj rakovnický postižen byl letos kru
pobitím, které zničilo na 42*/ úrody.
Odtud opat Helmer »pravdivě« referoval
a štval. — Pozoruhodno, že dle nejnověj
ších úředních dat Česká zemědělská s
lečnost pro zpeněžení dobytka ned
dosud a22'7*/, z počtu určeného pro po
třebu vojenskou a občanskou, kdežto ně
mecká společnost nedodala dosud 48*/,
svého předpisu. Tedy kde je pravda?!

Perady v Berlíně. Dne 5. listopadu ko
uala se za předsednictví císaře Viléma
korunní rada, jíž se také zúčastnili gene
rálové Hindenburg a Ludendorti. Téhož
dne začaly porady rakouského ministra
zahraničních zál. hr. Czernina s říšským
kancléřem Hertlingem.

Všenimel dále. Na schůzi vše
německé ve Vídni 5. listopadu pojednal
dr. Fey o otázce, jak ochrániti Vídeň a

německých a žádal proto, aby známý
návrh Koliskův byl císařem potyrzem.
Dr. Zeidler si přeje. aby pojem království
Českého byl příště vyloučen a státním
jazykem v Rakousku stala se němčina
a aby byl utvořen státoprávní spelek Ra
kousko-Uherska s německou

V Italii mají movou vládu s Orlandem

v čele, který je umírněným stoupencepokračování ve válce.
ovolnce v Busku. Ruská vláda sama

ohlašuje nastávající nepokoje bolševiků,
ačkoliv nejde o bolševiky, nýbrž o sverný



osobě Kerenboj různých skupin proti
parlamentuského. — Ve schůsi ratímného

5. listopadu prohlásil
záležitostí Terežčenko, že nutno na všech
stramách usilovati o mír bez amexi, což
však musí prohlásiti každý stát — Mi
nistr války zproštěn úřadu a generál Ma
nikovský jmenován zástupcem ministro
vým za vrchního vedení minister. před
sedy Kerenského. — Z různých stran ohla
šují se selské nepokoje a pogromy. -Zá
roveň se tvrdí, šese Kerenský dovolává
vydatné ory spojenců, bez níž nelze
prý ve v pokračovati. Ruský lid byl
by prý donucen k míru na základě míro
vého programu dělnické a vojenské rady,
kdyby Rusku nebylo ihned pomoženo. —
Celé černomořské loďstvo prohlásilo se
prý ukrajinským a na všech lodích byla

V ukrajinskávlajka.p bejiší. Na italském bejišti se spo
jeuci u řeky Tagliamentu nezastavili,

prorazili i čáru tuto. Italové museli
pak upustiti od ru na-celém středním
a dolním toku Tagiiamentu. Zároveň však
donucení tlakem armády Krobatinovy
vzdali se Italové i své horské fronty v Do
lomitech (Alpy na kramicích tyrolských a
korutanských) v čířce přes I5o km. Od

k -- ofensivě, S postupem pěchoty vyra
ziloi naše loďstvo, které po dobytí ostrova
Gradu přikročilok odstraňování min; jest
už u ústí Tagliamentu. — Angličané a
Francouzové snaží se zjednati Italii úlevu
-v Makedonii, v Mezopotamii a v Syrii. —
Na západě odehrávají se ve Flandřich
veliké boje, za nichžpo děsivé dělostřelbě
útočí pěchota anglická. Zároveň Fran
couzové vyrvali Němcům po 6 měs. bojích
Chemin des Dames a několik vesnic.
«.———

Výsledek mirové noty
papežské.

Neta suveréna, který nemá výkonné
moci fysické, ovšem dosud nemohla vésti
k úplnému zastavení nepřátelství. Vědyť
na celé zeměkouli kupily se po půl sto
Jetí celé hory heřlavých a výbušných
látek, které se nedají rázem uhasiti sebe
mohutnějším projevem.Splétalyse obrov
ské sítě nitek, které nelse přetnouti je

diným rozmachem. Přípravy k válcea
hitily obnosy ohrommé— ajené většíchobětí vyžaduje samo válčení; kašdýválčící

stát tudíž se třese obavou, aby se mu
mevytklo, že úžasné náklady a oběti krve
vlastně byly nadarmo.

Ale papežská nota nalezla silný ohlas
právě v prostředínejpříhodnějším; jestliže
se klade tak veliký důraz na význam a
sílu demokracie — nuže, papež jest již
dnes morálním vítězem. Mírová nálada
steupla v hustých davech katolíků všech
států. Nejdůležitější jest zjev ten, že notou
jest oživena mírová nálada i u těch kato

líků dohody,kteříP rokem jevili provítězství svých států veliké nadšení. Italští
katolíci energicky protestovali již proti
-vstupu Italie do války; nyní ústy svých
biskupů, politických zástupců, tiskem a
ve svých organisacích čile pracují o usku-
tečnění pacifického plánu papežova. Fran
couzští katolíci sami povzbuzovali dříve
k houževnatému bojí proti Německu. Nyní
však vůdčí jejich list »Croix« vzal notu
v ochranu; někteří biskupové vydali pa-,
stýřské listy, odporučující podporu mírové
moty a mařídilimodlitbyza mír. Belgická.
vláda odpověděla na notu velice srdečně,

a katolický tiskbelgický horlivě souhlasil,Několik belgických biskupů usiluje slo
vem i činem o dorozumění márodů na., ritu, která se přihlásíza mluvčího mi

K základě.A vAngl? Tamější srdcí. m P . M a mm-1 milionůc jednomyslně uvítal notu -Dne .4 listopadu konala 'se 'obrovská

a ové vřelosh k 4dou ajal +schůzekatolík w-Balcburku,kdež posla- |opátu aa a irakého | nec . -po-“

vydali lušně sg |, D1 unachalk -promlouval s vehkou po-“projevy.a londýnětíkate:
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líci zaslali papeži vroucí děkovnou adresu.
V Americe po vypovědění války katoličtí
kněží manifestačně souhlasili s bojovnou
vládou a slíbili všecku pomoc. Nyní však
25 arcibiskupů a biskupů severoame
rických uvítalo Benediktův mírový pokus
s velikým potěšením a slíbilo energickou

poru. Katolíci středních velmocí a
států neutrálních přijali papežovu výzvu
s. největší pochvalou, podporujíce tak
mocně šlechetný úmysl a jasnou mírovou
nabídku našeho císaře, který odpověděl
na notu osobně tolik přátelsky, projevuje
znovu ochotu.k uzavřenímíru. Prohlášení
německé vlády, cara Ferdinanda a turec
kého sultána zmamemala též mocnou po
bídku k ukončení války cestou diploma
tického dorozumění. Otázka mírová zkrát
ka stoupla právě papežovou akcí do po

| předí tak, že notu papežovu nesmete
s diplomatických stolů již nikdo. A vítě
zí-li právě. ty mocnosti, -které projevily
ochotu upřímnou, tím více se posflí paci
fismus v těžce postižených krajích dohody.
V papežově. projevu nalezly svou formuli
a živý výraz nesčetné hlasy křesťanů na
celé zeměkouli, které jen čekaly na-auto

chvaleu::pre brský čestný mír.: Ná

Socialistický týdeník »Die Glocke«
uveřejnil v čísle 24. ve článku »Socialisté
a papež« tento posudek: »Katolická církev
prokazuje se nyní opět jako moc svět
obsahující, která má skutečný styk s Cí
těním a myšlením mas a která má nej
větší znalosti lidové psychologické schop
nosti usuzovací. Mírová listina papežova
nevznikla z nahodilé pivní nálady, má
spíše svůj kořenve skutečnýchpolitických
možnostech, které velké části socialistů
zůstaly skryty, poněvadž tito se nedají
říditi prostými politickými úvahami, nýbrž
máladami... Že katolicismus při tom má
svou vítězoslávu, nebylo by samo sebou
nejhorší; podaří-li se mu mír opět přivo
diti, zasloužil by si toho velice.« Ku kouci
dovoauje, jak myšlenka, že socialisté ne
přivodili míru, vede ke skutečnosti o ko
nečnémbankrotu socialismujako myšlenky
svět osvobozující.

Německý státní sekretář šl. Kůhlmann
pravil, že sať už je bezprostřednívýsledek
papežského mírového zasáhnutí jakýkoliv,
tož neostýchá se říci, že tato odvážná ini
ciativa papežova bude nehynoucím listem
slávy v análech papežské diplomacie.«
A protestantský farář Knieb napsal: »Dík,
nehynoucí dík všech dobře smýšlejících
patří Benediktu XV. a také mí
nečná pedporaprotestantské církve.

carský svazový rada Motta veřejně
prohlásil, že »papežství svým grandiosním
projevem opět se uplatnilo jako nejvyšší

mravní moc světa.cTakové zjevy a projevy nelze ce
ňovati v době oynější 2 čím více nabývají
moci hlasy širokých davů, tím pilněji se
také přihlíží k jejich snahám mírovým,
tím také více vážnosti a síly přibývá
papežově netě.

Rozmanitosti.
V Paříži dokonána emancipace ženská

do krajnosti. Po odchodu mužů chápají
se ženy prací nejrůznějších, vydělávají si
namnoze peníz velice značný a dovedou
také všecko utratiti; naplňují kavárny a
restaurace i bez mužů, pijí a kouří hro
madně. Ovšem nejvíce vydají na pěkné
šaty a skvosty. Jedná se jen o to, zdali
se takto budou libiti ženichům. Mohou
ovšem právem vytknouti, že se naučily

Nj pekla rt společenskémuvystupování od mužského pohlaví; mladí mužové
přisvědčí, ale nechají mužatky sedět, pro- .
tože i bouřliví lehkomyslníci vybírají si
za své družky bytosti jemné, skromné a
obětavé. — Dochází štokholmská zpráva,
že prý Masaryk »vyjednává s Po ákye;
měl poradu s vůdcem všepolské strany

Grabským v záležitostipostupů Čechůa Poláků ve válce. Za koho, v čí jménu
vyjednává? V Praze nevyšplhal se k man
dátu ani za svorné pomoci židovsko-ně
meckých hlasů, na Moravě obdržel mandát
jen z milosti sov. demokratů, kteří krátce
před válkou prohlásili, že z něho učiní

polekov nulu. Cholerickýma nejapnýmAjéními Švihy propadl docela posměchu
i u těch, kteří předtím jeho slova brali
vážně. Kdy tedy bude konec notorické
komedie? Anebo se lže Grabskému, že
opravdu Masaryk má právo český lid zastu- .
povati? Proč mu sami ruští revolucionáři
nepřidělili nějakou významnější funkci?
— V Rusku a Rumunsku došlo k velí
kým protižidovským pogromům. — Kato
lický »Osservatore Romanov, který nepo
chybně tlumočí mínění pa ežského stát
ního sekretariátu, praví, že podmínkou
odzbrojení musí býti odstranění všeobecné
braunépovinnosti. Dalšímzajištěním míru.
má býti ve všech zemích ustanovení, že
jen'za souhlasu parlamentu, případně hla
sováním. lidu možno válku vypověděti. ,
Rovněž právo Činiti mír má se učiniti
závislým na týchž faktorech. Třetí“pod
mínkou míru jest svoboda moří. — Ve
školním roce 1917—i8 jest českých chla
peckých gymřasilhumanistických 22,mez
tím 2 ústavy neúplné; reálných gymnasil
jest rovněž 22, z toho 3 ústavy méáplné.
Reálek 30,v tom jediná neúplná — V kraji



janovském u Anopolu byl dne 4. listopadu
odevzdán k veřejnému používání most
dlouhý 852 metrů. — Památný švédsk
hrob u Poltavy byl vypleněn. Zlatéa stří
brné věnce byly ukradeny. — Švédská
vzduchoplavecká společnost zavede již této
zimy tři hlavní vzduchoplavební trati ob
chodní, na kterých bude zřízeno celkem
14 stanic. — Policie v Čes.Budějovicích
počala prohlížeti skrýše židovských uprch
líků a nalezla veliké zásoby zboží. — Ve
Vídni bude co nejdříve zřízena soukromá

rávmická akademie pro ženy. — Býva
ý zasloužilý starosta pražský architekt

Leněk Gregor, rodem ze Svratky, zemřel
dne 1. t m. v Praze. — Přes 250 židov
ských korporací v Anglii požádalo vládu,
aby se určitě vyslovila ve prospěch zří
zení židovského státu v Palestině. Deník
»Times«, který jest majetkem žida North
clifa, již oznamuje, že anglická vláda
k tomu činí přípravy. Prý jest důležito

ro věc dohody, aby si získala sympatie
židovstva celého světa. Z článku vyzírá

veliké a oprávněné sebevědomí židovských
kapitalistů, jejichž požadavky se poslou
chají všude s velikou úctou a ochotnou
úslužností. — Dne 5. listopadu dožil se
85. narozenin vynikající český politik a
člen panské sněmovny prof. Ant. Ot. Zeit
hammer. — Veřejné přednášky pořádá
v Praze Msgre Dr. Kordač v mistnosti
theologické fakulty každý týden v pondělí
a ve středu od 5—6 hod. večer, počínaje
dnem 7. t. m. Obsahem přednášek jest:
Vznik a vývoj moderního smýšlení lidstva,
— Ze zajateckého tábora v Kegwarthu
v Anglii prchlo 24 německých důstojníků,
kteří si prokopali pod drátěným plotem
tunel, — V baltimorských dokách součas
měna pěti stranách vypukl požár. Shořelo
zboží za 5 milionů dolarů; 40 firem do
stalo rozkaz k propuštění všech cizincův.
— Italští socialisté ve zvláštním slavnost
ním manifestu prohlašují, že přerušují boj
proti válce. — V Německu neodvislí soc.
demokraté (oposice stojící na základě sta
rého programu) odmítají zvláštním provo
láním usnesení nedávného wůrzburského
sjezdu strany, odmítají obnovení jednoty
a protestují proti pronásledování svých
stoupeucův. — V minulých dnech bylo
četuictvo vysočauské upozorněno, že rodi
ny židovských vystěhovalců Mosesa a
Geršona Fischerů dosud se nevystěhovaly
z Kejů do Haliče a že dostávaly po I7
měsíců státní podporu, ačkoli peníze mají.
Vykonána tedy domovní prohlídka, při
níž se naiezl celý balík padělaných ban
kovek. Uprchlíci zatčení. — Z Mor. Ostravy
byl vypraven k Přerovu dlouhý uhelný
vlak, na učjž si počíhala zlodějská společ
nost mezi Mar. Horami a Svinovem.
Chytrými praktikami vlak zastavili a
když hoduě uhlí rozkradli, dávali se na
útěk. Ale značná část lupu jim byla od
železničních zřízenců vyrvána. Nepodařilo
se tadržeti ani jednoho zloděje.

PYVÝVYÝTYTY:)
Záložna v Hradci Král.,

Janské náměstí č. 164.

Vklady na knižky Áj“j,. "08
Půjčky. - Úvěryosobal. -Zálohy.

Sskomptúčtů a směnek.

Povinnesti varujících.
Jest poučao, jak si pohodlné upravili

své stanovisko k positívnímu náboženství
ti, kteří velitelským hlasem zakřikují vy
nucetou sebeobranu českého katolictva.
Liberální a s nimi spřízněné společnosti
různě pitvaly náboženské útvary, šťáraly

tami přibroušenými dle růz

ných krátkodobých doktrin. Tulilí »nádherneu, ale jiš překonanou uaivi
ti« 'střetověkých :
přísně čElo švrašťili usd lájeníh. katoilo:

kých dogmat a nad tuhostí našich posic.
indy zase blahosklonně katolictvu radili

jako tolerantní osvícenci vzdáleným ci
zincům, jak by se mělo přizpůsobiti du
chu času, aby doživořilo v pokoji, bez
ostrých kritik. Liberál mluvil s rozhod
ným katolíkem jen v předsíni přes ra
meno na šest kroků od těla. Přistoupil k
němu blíže s vlídným úsměvem jen teh«
dy, pozoroval-li, že katolický návštěvník
jest ochoten ustupovati lidem indiferent
ním a zkracovati církevní práva. Pro sku
tečné zvroucnění náboženského citu tací
poručníci ueučinili ničeho, neokřikli aui
nejdrzejších rouhačů, jimž samo Písmo
bylo terčem výsměchu. Zalo však velice
nervosně a s náramným hlukem oznaino
vali, jak různé veřejné projevy nábožen
ského ducha překážejí jejich pohodlnosti.

Titíž lidé zapovídají přísně přirozený
vývoj církevních práv posud. V čís. 278.
»Národ. listů« se praví, že není v našem
národě místa pro politický katolicismus,
pro strany, »které se naprosto rozcházejí
s nejhlubším cítěním českého národa a
dobrou tradicí české historie«. Prý chce-li
se katolicismus postaviti »do bojovné
fronty svých předválečných myšlenek,
musí se připraviti, že se setká s klidným,
ale pevným odporem všech politických
stran českých«.

Zodpovědnost BOGA0.

Pomalu, pánové — voláme důrazně!
Co jste učinili, aby politický katolicismus
byl zbytečný? Jak jste ukojili dtševní
hlad velikých davů, hledajících útěchu a

osilu ve víře? Které věroučné pravdy
jste hájili s horlivostí svých středověkých
předkův? Obranný katolický šik jest mo
hutným výkřikem proti vaší dlouholeté
nedbalosti. Svou systematickou kritikou
církve a věroučnýchčlánků brali jste
si na sebe velice vážnou zodpo
vědnost které se chcete chytře
vyhnouti. Jestliže církevní práce ue
nalezla v očích kritiků pražádné záliby,
měli pracovati positivně sami, ue
měli dělati z českých lidí duševní vydě
děnce, Lazary zbavené všelikého pevného
názoru životního. Hus, Chelčický, Blaho
slav, Komenský, Palacký a Kollár, jichž

děli cíl české duše v náboženské skepsi a
v církevní lhostejnosti. Všichni úsilně
vštěpovali lidu positivní zásady nábožen
ské, zavazovali své stoupence k církevní
kázni — často velice přísné, energicky
bojovali proti různým útvarům plytkého
racionalismu a proti věroučné anarchii.

Kdo tedy z moderních lidí se přihla
šoval mezi ctitele Husovy, měl také po
vinnost dobře rozvážiti, co Husa činilo
Husem, jaké kladné složky a podněty
rozproudily sílu mistrovy energie. Za li
beralismus a pochybovačství Hus bojo
vati a trpěti nechtěl. Kdyby nebylo Pís
ma a svatých otců, nebyli by vyspěli To
máš Štítný a Chelčický v jadrné mysli
tele národní. Marně by byla země naše
v XVI. a XVII stoleti čekala na veliké
činv Blahoslavovy a Komenského, kdyby
v Čechách nebývalo křesťanské společ
nosti, která vyžadovala přísný sebezápor,
považujíc nábožeuství za poklad nejsvě.
tější. Palackého a Kollára vedla k ener
gické ideální práci důs.edná hova
křesťanská v domech otcovských. Kdote
dy nechce přemýšleti o velikých trium
fech vynikajících dobrodinců českého uá
roda z řad katolických. nechť rozjímá
aspoň opravdově o základně a gonesi

se koří každodenně. Kdo

kým úsměvem na te jak polovzdělanei'a
notoričtí demagogové z bible si dělají
terč hrubých vtipů a jak doeeia lhou, še
Kristus ani neexistoval, mohl přece po
znati, že se podkopává půda na které

varostli sí velikáni českého lidu. Kaž
dá i nejbloúznivější 4
svoupovinnostk dušílídu vážněji než
moderní skepůlkové;kallá věděla, že

skýtovad

novým uceleným mázorem životuím. Ale
z moderních hokus-pokusů a filosofických
rozběhů ua konec zbyla jenom jízlivě se
šklebící maska. Tato maska vyzývala ně.
jaký čas k masopustnímu reji nad do
muělými mrtvolami staročeských tradic,
ale orzy se měnila v zlověstnou tvář Me
dusinu. Kdo na ni pohleděl, kameněl v
rozpacích a hrůze. Každý vážný pozoro
vatel dobře cítil, že liberální křepčení a
kritisování duše nasytiti nemůže a že i
všecko okázalé hejslovanění naposled vv
zní v plané, krátkodeché zvuly, nebude-li
prodchauto mohutnými ideami, postupu
jícími pod zoruým úhlem věčnosti. Laci
né náhražky, které byly podávány lidu
místo náboženství, byly větším dílem zbo
žím importovaným z různých konců ci
ziny a působily tím větší zmatek a roz
klad v národních zástupech, čím zřejměji
se navzájem potíraly. Autorita náhražek
tím kvapněji pozbývala síly, čím rychleji
se měnily.

Středověká historie česká přímo hří
mavým hlassm volala po nápravě, učila
názorně a drasticky. V XV. století husit
ští laikové stále hustěji žalovali na zlo
řády a neumělost svého kněžstva, porot
čeli resolutně nápravu. Při -tom však se
nepostarali ani o skrovné, nejpotřebnější
theologické učeliště, protože by to byla
vyžadovalo velkých obětí. Své duchovní
správce ožebračili a uvedli je v nesnesi“
telnou závislost ua pyšných kolátorech,
literní činností kněžských nadšenců po
hrdali, Pak ovšem se oddávalo stavu
kněžskému velmi málo skntečných inte-.
ligentů, mužů svědomitých, vpravdě zbož
ných a samostatně myslících. Bohatí u
rozenci na kněze podřízené hubovali dost,
ale místo obětavých činů často fary dlou
ho meobsazovali z té příčiny, aby 1 ten
skrovný důchod, určený k vydržování
kněze, shrábli do vlastní truhlice. Bohaté
karatele nenapadlo, jak mohli účelně a
prakticky reformovatí sami. Bylo jim pře
ce dovoleno vstoupiti do stavu duchov
ního anebo povzbuditi k převzetí kněž
ského břemene inteligentní vlastní syny.
Ale protože se nedostávalo ani přísně se
tvářícím poručníkům dobré vůle, klesala
husitská církev stále hlouběji.

A dnes? Jedeu byrokrat poznamená
vá: sKdyby katoličtí kněží konali svědo
mitě všecko to, co jest jim předepsáno,
pak by bylo dobře. Kněží sice káží, na
pomínají, ale sami ...« — Nuže, trápí-li
tě jenom nedůslednost kněžských osob,
proč ses neobětoval vstupem do seminá.
ře sám? Anebo proč docela zrazuješ své
mu synu theologická studia? Jsi přece
také katolík, církev není jen pro kučze;
naopak však duchoveustvo je k tomu.
aby se obětovalo ve prospěch věřících la
iků. — Druhý kritik se ozývá: »Chceme

ství ideální, prohloubené, reformní.« —
Ano — »chcemes. Máš také však o ztě
lesnění svých ideálů obětavě usilovati.
Vvhovuje-li ti nynější církev evangelická
zcela, staň se evangelickým farářem ane
bo k tomu povzbuď m.adé inteligenty ze
svého okolí. Je-li ti milejší přísná česko
bratrská církev z XV. století, pamatuj, že
Jí neobnovíš houževiatou kritikou kněž
stvá nynějšího. Elegické vzdechy, které
vysiliš za původní českobratrskou Jed.
Botou, nesestaví au: jediného sborečku.
Také máš přemýšleti, zdaii nyní obuova
takové společnosti vůbec jest možna, ne

pokrek. Jestliže ti ne
vyhovuje -z positivních církví žádná a

tvrdíš-i. Covše, že i dě nábožeuství drahým pokladem, máš přece veřej
ně -sepříznath, co si představuješ pod po
jmy uábožeuství, Božstvo. Máš přece exi
stenci Boží hájiti anikoli. proti positiv
ním koufeaním útvarům 5e spojovati6
lidmi; potrajícími ideu jakéhokoli Boha
vůbec. Nelíbí-lí se ti povaha církevních
gitátorů, začni tedy konečné agitovati

m. Fariseové často. LÉ.Pozname

návají:'»Hjhle.— tací lidé. ení vájřtivíru ..« Patmatujvšnk, že uvscko .



poštol ještě nepotvrzuje neoprávněnost
hájené idey. Vždyť Švi ovo počínání ne
stalo se důkazem, že jsou zbytečnými a
poštolové věci národní. Přečasté prchání
pokladníků dělnické organisace do Ame
riky nebylo rozhodně dokumeutem, že
dělnictvo na své sociální a kulturní po
třeby si platiti nemá, Skladatelé frivol
ních operet, podplacení literáti, neobratní
malíři a herci nejsou výzvou, aby se po
tlačily umělecké snahy. Nepoctivost ú
ředníků v závodech peněžních a hospo
dářských sdruženích ještě neznamená, že
se mají zrušiti obchodní akademie. Proto
kritikové, kteří s hereckými gesty po
ukazují ua neobratuost nebo jiné stinné
stránky obhájců koufese, stávají se sofis
ty, hledí úhořovitým způsobem vyhnouti
se jádru sporu, aby omluvili buď svou
náboženskou lenost, blaseovanost anebo
čirou nevěru. Zapírání sv. Petra není dů
kazem proti papežství, Jidáš uení důka
zem proti křesťanské poctivosti, spor a
poštolů o přednost neporáží ideu evange
lické pokory. Z časté mechápavosti apoš
tolů nelze odvoditi, že křesťanství šířili a
utvrzovali jen lidé chudí duchem. Tedy
nevhodný organisátor.v některé společ
nosti konfesní není důkazem protihy
ným konfesním zásadám. Vždyť i Čeští
bratří již v XV. století byli nuceui vy
znati, že se v charakteru některých svých
předáků silně zklamali.

Kdo netvoří ničeho, kdo aui prstem
nehne k náboženskému obrození a přes
to lže, že mu jest náboženství skvostem
drahým, nemá práva ke kritice a posmě
chu, nemá tupiti ty občany, kteří asppň
něco činí k záchraně víry v Boha. ©

Trumfy proti katolickému hnutí byly
tyto. Masarykovi bouřlivě se tleskalo,
kdykoli mluvil proti katolické církvi. Při
tom se po něm papouškovalo, že jest po
třebí náboženského zvroucnění a že se mají
náboženské proudy studovati. Co však
masarykovci vlastně věřili, nikdy ses ne
dověděl. Na universitě laičtí učenci před
nášeli vědecky o starších i novějších ná
boženských zjevech, ale přednášky ty
skončily skandálním fiaskem z té příčiny,
že universituí posluchači je ignorovali.
Kdykoli odporučoval a hájil katolík ně
co, co bylo stěžejnou zásadou Husovou
anebo Českých bratří, zněl mu vstříc cy
uický výsměch; vtipkovalo se proti samé
idei. A při tom titíž kritikové, poukazu
Jice ua obraz Husův, prohlašovali hrdě:
»My jsme pověděli světu poprvé, co jest
náboženské prohloubení, pravá křesťanská
reformace. My jsme uaučili svět šetruosti

k Símu svědomí, učili jsme toleranci.«
— Vy

„, 2 mladiků vychováváni cynikové, kte
ří při náhodném anebo nuceném vstupu
do kostela nerozjímali ani o idei Boha
katolického ani protestantského ani Čes
kobratrského. Svou »náboženskou základ
nu a tolerancie projevovali tam uštěpač
nými poznámkami anebo čtením románů.
To přece mohli tušiti staří demagogové.
že sreformace«. prováděná výhradně ne
yaci, odchová jen veliký zástup mladých
blaseovaných byrokratů.
„ Slov biblických užívali oficielní mluv
č české obce výhradně k satyře proti
katolíkům ; když však poučovali své žáky
Oohyzdnosti pomluvy, lakoty, zneužívání
národních institucí a přetvářky. střežili
se úzkostlivě užívati výroků biblických;
4 přece moudrost Písma neplatí jen pro
[cpresentanty katolicismu. Přislavnostech,
Pohřbech a jiady liberální řečníci vyhý
tali ae úhořovité vyslovení jména í
ho, třesouce se zbaběje před vlastními

anci.
"Lidé, kteří zasedali v národě ua sená

orská kfesla, přenechávali kliduč luštění
Čůležitých dogmatíckých otázek pérufa
Uatických polovzdělanců,bai lidí, kteří
"tva svedli dva řádky bez hrubých pra
„pisných chyb. Docela staří lovci popuWwitynedoukůni hsobovalí; | Řárali
Wakokamáltě katvitka, který se postavil
protišářstí dualtovní unarohie -proti -rmapv
Oposttímu kfepčení v oveduí wáboštn:
kéta, Zibsátí. sb slevggjit nevittél a mato

vedl pozorovati, jakým jest duševním
žebrákem, jak mu vůbec mizí pod noha
ma základna k stavbě světového názoru,
jak pozbývá nejmohutnější podpory ide
álních vznětů. Cítil však přece jenom
psychickou prázdnotu a proto se začal
klaněti modlám, ctižádostivým frázistům,
kteří se mu zalíbili tím, že ho lacino zba
vovali celé řady povinností.

O duši českého lídu, o náboženství a
reformaci hučely přívaly slov, ale k ob.
rodné akci, k energickému a obětavému
hájení náboženských hodnot se nevzcho
pil z »ueklerikálů« nikdo. Ale někdy spe
kulanti, kteří již dávno pozbyli všeliké
víry, dovedli se hlásiti i ke katolicismu
ochotně. Bylli takový byrokrat, uatřený
pozlátkem pokroku, rozčilen měkterými
řádky v katolickém časopise, bil se hned
horlivě do prsou: »Vždyť já jsem taky
katolík — a vy na mne takhle? Taky
katolíky stávali se obratem ruky také
sobci. kteří žádali o katolickou nadaci,
protekci, kterým se zalíbilo věno: bohaté
katoličky, kteří žádali za úřednické místo
na statcích církevních atd.

Ale nač tu pokračovati? Vždyť ty o
sudy liberálního náboženského obrození
jsou v Čerstvé paměti. Tážeme se, zdali
uvěří někdo vlasteneckým snahám tako
vého individua, které se národním pra
covníkům posmívá a na národní účely
nedá ani haléře? Ptáme se, zdali jest o
pravdovým propagátorem sociální spra:
vedlivosti občan, který strádající nuzáky
jenom kritisuje? Nuže — zrovna tak ztrácí
právo ke kritice náboženského života a
ke křeslu reformátorskému člověk, který
místo sycení duší, lačných po slovu Bo
žím, plní své okolí posměšky, tleská pro
tivědeckým Jžem o osovymyšlené« osobě
Kristově a notorickému zlehčování evan
gelia vůbec. Tu však nejsou víuní pouze
aktivní bořitelé chrámů. Horší vinu často
mají ti, kteří veřejně se bojí řádění ne
zralých amarchistů zakřiknouti, ale na
opak jeví kuráž okamžitě proti věřícímu
člověku, který se brání.

Ochrana katelietva.

Jestliže tedy »Nár. listy« posud reso
lutně zakazují politickou obranu katolic
kých práv, měly by předložiti vysvědčení.
jak rázně a důsledně vystupovaly proti
těm, kteří na politických schůzích, v par
lamentě a jinde ua politickém kolbišti
fanaticky napadali netoliko kněžstvo, ale
samy věroučné články. »Nár. listy: zkrát
ka by měly dokázati, že ochrana katolic
tva jest zcela zabezpečena i bez zvlášt
ních katolických organisací. Jestliže se
teuto list postavil po bok hlasatelům vy
loučení náboženství ze škol, pak nám po
skvti špatnou ochranu. A jestliže docela
za války samé psal s vřelými sympatiemi
o útočné propagandě evangelictva, pak
teprve jasně katolictvo vidí, mají-li »Nár.
lístva legitimaci k poručnictví nad čes
kým katolictvem. Nechť sc jen liberálové
rozpomenou na svou velikou zodpověd
most, kterou si vzali na sebe tím, že se
účastn.i boje proti konfesi katolické. Měli
okamžitě pilnou prací dokazovat!, že se
starají o náhradu. Zatím zde zanechávají
ceé zástupy duchovních vyděděnců, kte
rým vůbec nevštípili žádného pevného
názoru světového.

Byl různě politickým ivusitismus; 0b>
klopi. se doce:a sliným militarismem a
bezohlednou inkvisicí. Jakune českovratr
ská Jednota silné vzrostia, dělala svou
vlastní politiku také a mm rok 1547 Se
suovaie docea potitické .
tautisimis úetojko v Něměeku, ale i v
Čechácu byl protiknut pelitiketi do všech
žilek. A“e — jen katoficismus má se zří
kaťi spraveditvé polítcké ochrany v dc
bě, kdy liberálové ařepmě a troufale šíří
domnění;te katolicisraus jest starou ve
teší. která v praktickém vývoji uároda
taje.) vůbeu zplamiti se nesmí. Pravýli
berální Úak, že se chcemepostaviti vdo

lvě hájíti proč tuktvjtým výbojvým froa
táta tp,co. tate et ustolško právem

historickým, ale i přirozeným. A takovou
obranu si nejméně dáme zapovídati od
těch, kteří se staví veřejně po bok noto
rickýim odpůrcům křesťanského názoru
světového. Politického judaismu nebo hel.
vetísmu není potřebí, protože v Čecháci
nikdo nesnaží se znásilniti konfesní škol
ství a jiné konfesní instituce nábožeusky
založených nekatolíků. Kdyby se však na
ně dotíraio tak prudce jako ua nás, hájily
by se tyto konfese i cestou politickou
také.

Učiteli a poručníky katolíků nemohou
býti lidé, kteří zavinili v Čechách du
chovní zmatek a skepsi - a pak chytře
utekli od povinnosti, zavazující k stavbě
Jerusalema nového. Kdo boj vyvolal, jest
přece zřejmo. A touží-li po zastavení kul
turního zápasu liberálové se spřízněnými
společnostmi opravdově, závisí uzavření
míru anebo aspoň kompromisu na jejich
vlastním rozhodnutí.

Pobožné písně
v čas války:

Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20 h. Nápěv s průvodem var

ban 3 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 30 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Kulturní jiskry.
Dobu národního probuzení za Moravě

důkladně osvětlil dvěma knihami Dr. Pa
vel Vychodil. R. 1898 vyšel: »Frautišek
Sušil. Životopisný nástin« 379 stran.
Letos vydáno: »Z doby Sušilovy.« Sbírka
dopisů. Stran 548. Cena 8 K. Jestliže
v nynější době tolik se volá, aby se při
charakteristice různých společenských a
historických zjevů šlo přímok pramenům,
knihy Vychodilovy takovou cestu usnad
ňují; jen jest potřebí, aby čtli všichni,
jimž radost nad národním probuzením
není planým sloveru. Není možno psáti
bezpečně o povaze hnutí národního na
Moravě v minulém století bez důkladného
seznání akce Sušilovy. Tento učenec šel
energicky proti proudu v době, kdy inte
ligence vřelý vlastenecký zájem téměř
šmahem pokládala za podivínství a kdy
národní hnutí vyžadovalo oběti veliké
Ze spisů Vychodilových pak se pozná,
že budili ducha národního na Moravě
přebevším kuěží, vychovaní Sušilem. Kam
by se byly poděly české menšiny a často
i většiny v moravských městech, kdyby
se jich byli kněží neujali:

Dlužno dodati. že v době, kdy lid úřed
níkům a jiným iuteligeutům nedůvěřoval,
věnoval plnou oddanost katolickému kněž
stvu, které nejlépe pochopilo duši a tužby
prostých davů. Katolické náboženství bylo
mocnou páskou mezi kněžstvem a širo
kým: vrstvami. mělo sytější náplň, hut.
nější obsah než hesia o kultuře, vlaste
nectví, pokroku, namanitě. Jestliže tedy
vydával knihy kněz, povzbuzovaly tyto
daleko spíše xe čtení a ušlecatilému vzdě
lání mež spisy jiné, A jakmile si jednou
roiník četbu zamilova., stáva. se pak
ochotným sahati i po iektuře jiné. Kdyby
byl: začal! probouzeti *berálové, velmí
má čtenářů by byci svými tištěnými
úvahami získali. Roztosmilá četba o době
Sašilově plasticky, výraznými Jiuiemi na

|čěťává povahu doby, skutečné sklony a
nálacyleské duše, představujenám krásné
charaktery várodníců vůdců a dává ua
hlédnouti dv. jejich obětavých dílen.
Zvlábtě tam, kde siyšíte přímou mlavu
povabuzujících a rádicích hačtovaíků pro
buaení, poznáváte, jak byli! moudrými ná
rodgími paedagogy v době, kdy ještě ne
moblí určitě tvrd:ťi, že jejich cesty vedot
k žádoucímu cíli nejjístějt

„Vfíáače"že právaDr. Vyckodi oživil
reminiscence tolik dálešité; že jes. mužem
velice krixiokýšu,.jeupře ikdo. Prnto také



od světla a že místo laciných afektů se
stavuje bystře přesvědčivé dokumenty.
V době, kdy se opět přemýšlí, jaký nový
»ismuse má se dáti české duší za filoso
fický pokrm, jest nejvýš na čase, aby
česká veřejnost se poučila důkladně, v čem
nacházel ukojení svého idealismu nezka
žený českv lid v minulém století a co na
tom základě vykonal.

Padělaná domokratissco v Italii. Nyní
se falšuje všecko, největším intrikám, per
sekucím a křiklavým nespravedlivostem
podstrkují se krásné tituly; nepoctivé akce
činí si z vábivých slov a hesel nevolnické
služky. A nejvíce se falšuje veřejné mínění,

Čo tu bylo dryáčnických výskotů, že
moderní Italie pod štítem volnomyšlen
kářství skvěle porozuměla svobodě a de
mokratisaci! Ale zkušenost poučuje o ně
čem zcela jiném. Král sámjest tam ovšem

uhý figurant, loutka v rukou »rástupcůjdu«. Ale hned se vtírá otázka, kdo
vlastně jsou ti represemtanti a mluvčí de
mokracie. Král sám se snažil zabrániti
válce. Katolíci a soc. demokraté ozývali
se proti vypuknutí boje velice hlasitě.
Velká většina prostého lidu prozrazovala
veliké obavy. Ale — oficielní lidové za
stupitelstvo, jímž jest parlament, přece
jenom odhlasovalo, aby se udeřilo na ra
kouské hranice. Zednářský štváč D'Anun
zio platil v Italii víc než deset panovníků.
Kapitalismus zednářský, který platil ka
valirsky válečné štváče, dokazoval, kdo a
co má v demokratickém království nej
větší moc. Hromadně a bezohledně byli
biti a jinak týrání ti, kteří se ozývali proti
uplaceným dénagogůtm.

Nyní pakodhalena oyzdná tvář de
mokratisační lži ještě zřetelněji. Již před
poslední sečskou katastrofou | docházel
zprávy o desetitisících italských zběhů,
z nichž docela veliké houfy vedou ve
vnitrozemí válku domácí. Naši vojíni spo
hrdlivým úsměvem často vypravovali, jak
ochotně se dávají zajímati celé setniny
italské. Nynější generální zkouška jest
obrovitým doslovem. Celé pluky dávaly
se rychle zajímati, tisíce zběhů docela
v městech hornoitalských řečnilo před
zástupy proti nešťastné válce. „Vzpoury
lidu, které často propukávaly již dříve,
jen se stupňovaly. Italské obyvatelstvo
tvoří jednolitý národ, tak že válka jeho
jest národní — a přece jenom prchá od
praporů, přebíhá v masách, zkrátka pro
testuje slovem i činem proti výpravě lou
pežné. Nuže — odhlasovali boj skuteční
zástupci lidoví? Nebyli to spíše sluhové

zednářstva, jimž prospěli v Časopisecha
při volbách napěchované měšce daleko
více než vůle velikých zástupů? Do straš
ného zápasu se pustili nevěrečtí kapita
listé, ale tak, že si vypůjčili od lidu vlasy.
Sami se skryli do závětří a spekulovali,
jak by jim vojna vynesla nejvíce. Z modly
macionalismu vyrobili si zlaté tele, které
šlapalo po všem tom, co lze nazývati li
dovým právem. Politika rafinované pře
tvářky konečně nese svoje ovoce, Bankrot,
který se dostavil, jest tak ohromný, že se
za půl století již neodčiní a že dvěma ge
neracím nezahojí rány ani pět Amerik. 
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Cirkevní věstník.
Osobní Vzhledem k časopiseokým zprá

vám s potěšením konstatujeme, že nyní
jent zdravotní stav J. Exo. nejdp. biskupa
2cela uspokojivý.

Rávrku. Čeští agrárníci odvo
lali svůj návrh na zrušení celibátu, patro
nátů, volbu biskupů a farářů i zrušení
štolových poplatků. Jihoslorané jednomy
slně žádali, aby se agrárníci nevplétali do
věcí, které patří do církevní autonomie.

prodají se v Týništi nad Orlicí.
Bližší w administraci t. I.

Zprávymístní a zkraje.
Oslava jmenin Jeho Volišenstva byla

v našem městě skvělá. Domy ozdobeny
prapory. V katedrále sloužena pontifikálně
měe sv. za přítomnosti notabilit všech
úřadů, škol a významných korporací. Po
bohoslužbách skládán jako jindy na o. k.
hejtmanství hold Jeho Veličenstvu do ru
kou p. místodržitelského rady. Jednotlivé
školy měly své zvláštní bohoslužby. V di
vadle bylo slavnostní představení s živým
holdovacím obrazem.

Dopravní poměry v ohodních
Šeshách byly předmětem porady svolané
v pondělí 5. listopadu Obchodní, živno
stenskou a průmyslovou úetřednou v Hradci
Králové. Referent vrchní inspektor Geisler
pojednal o návrzích, jež Ustředna připra
vila pro blízké zasedání státní železniční
rady. Návrhy ty se týkají: Vymáhání do
platků dovozného, dodatečných slev dovoz
ného pro uhlí pro místní chudé, změn
tarifů prováděných vyhláškami v úředním
listě min, železnic, nedostatečného ozaa
čování zásilek dubového výtažku podaných
dráze Ustřednou koží ve Vídni, tarifování
papírové příze a tkanin z ní, nedostateč
ného označování železničních zásilek v ná
kladaích listech, propočílávání tarifů se
stanicí Pryštát ve Slezsku a propočítávání
tarifů se stanicemi místních drah vůbec.

Po delší debatě sehválena rosoluce před
nesená p. Fejthem 2 Jaroměře, došadajicí
se zákroku proti krádežím a protestující
proti dalšímu obmezování dopravy, jakož
1 proti germanisačním enabám rakouských
státních drah. Ke konci podal ještě ta
jemník Ústředny Dr. Viškovský zprávu o.
činnosti Ústředny ve věcech dopravy po
štovní, telegrafní a telefonní a navrhl pří
slušnou resoluci, která rovněž jednohlasně:
byla schválena.

Cenová zkušebna v Eradei Králové vc
schůzi dne 10. října 1917 konané stanovila
následovní směrné ceny na palivové dříví
pro obvod této zkušebny, totiž kraj krá
lovéhradecký. Směrné ceny na palivové
dříví: I. na místě v lese za 1 prost. metr:
a) Tvrdé dříví štěpinové K 2 až A4, b)
měkké dříví štěpinové K 18 až 21, ©)tvrdé
dříví hůlkové K 17 až 31, d) měkké dříví

hůlkové K 15 až 16, e)př měkké atvrdé K 17 až 20. — Ú.Vo skladištích
(ohradách), detailní prodej do 100 kg: a)
Dříví štěpinové a hůlkové suchéK 8 až
11, b) dříví rozřezané a rozštípané K 9 až
12, c) svazky palivové 20x50 om 1 kus
K 2 aš £$20. Devoz není sapočtěs.

Platy v Erálováhradeské
V posledním čísle byly bez vědomí úřed
nietva spořitelny uveřejněny jeho poža.
davky, kterým výbor spořitelny v uznání
nynějších těžkých poměrů vyhověltak, že
přidal dvěma úředníkům od K 198 do.
K 106 a ostatním číraácti úředníkům a
zhzeneům od tří do devadesátipěti haléřů
denně. Ústav má třicet milionů vkladů a.
čistý sisk činí cca K 800.000—.

Vychodošeské divadle. (Repertcir od 30.
Hjna do 6. listopadu.) Na oslavu Nejvyšších
jmenin J. V. císaře a krále Karla I. pro
vedena byla v sobotu 3. listopadu Pro
daná nevěsta, při níž dvoranadivadla
zaleskla se v záři slavnostního osvětlení
a shromáždila vedle vybraného obecenstva
přední zástupce státního úředniotva, důstoj
nické posádky, duchovenstva, učitelstva a
městské representace. Po uvítání slov. p.
místodrž. rady Smutného p. starostou mě
sta JUDr. Ulrichem, intendantem divadla
p. med. radou MUDr. Baťkem, ředitelem
divadla p. Jeřábkem a tajemníkem p. Hu
báčkem odhalen byl živý obraz, předeta
vující hold hlavních osob z Prodané vzne
šenému panovníku, jehož poprsí trůnilo
v moři zeleně, ověnčené gloriolou žšárových
lamp. Při tom orchestr zahrál hymnu ra
kouských národů, která po chvíli byla
znova opakována; pak provolal starosta
JUDr. Ulrich milovanému mocnáři troj
násobné »Sláva«. — V aranžování obrazu
pochybeno tím, že sbor venkovanů měl

při druhém odhalení obrazu v předu za
pěti hymnu, aby tak umožněno bylo obe
cemstvu v projevu loyálních citů spojiti se
se sborem v jednotný souzvuk. — Prove
dení opery neslo 5e slavnostním rázem a
hlavně pí. Kramperová (Mařenka) a p. Knitl
(Jeník), k nimž čestně družili se pí. Jano
šová, pp. Patočka a Horský, sklízeli opětný,
potlesk. Pochvalné zmínky zasluhuje sna
Živý baletní výkon sl. Zd. Stříbrné, která,
s porozuměním provedla solové tance za
»zmizevší« al. Vojáčkovou. — Opereta:
Stoupajícíra kursem operety zlákán napsal
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také p. Bohuš Vilím, oblíbený oporekníkomik, sovou českou operetu Hrabě
Casanova (pátek 2. a úterý 6. listopadu),
hodlaje tak vyplniti citelnou mezeru v naší
hudební literatuře toho druhu. Dějmá bez
odporu vtipnou poiatu a obratné zápletky.
Mladý hrabě Maxmilian Vohynický, vraceje
ce z cest, zahraje si na barona Prášila a
vydává ae za hraběte Casanova. Tato lež,

jiné, zle se mu vyplatí. Baron Swerts,
abožňovatel mladé komtesy Waldsteinové,
ze žárlivosti poštve ne něho obšany jičín
ské, jimž před časem pravý hrabě Casa
nova manželky sváděl. V to vpletena ještě
osudná záměna jmen mladé komtesy Aony
a její staró tety Viktorie, kteráv domační,
že je Maxem milována, uvádí ho v trapnou
situaci. Vše na konec se vysvětlí a lehko
myslný Maxmilian zavřen na chvíli se svým
sluhou-důvěrníkem, hodným svého páma,
do klece od občanů jičínských, je ze své
lehkomyslnosti vyléčen. — Třebaže děj po
šťastném začátku není hospodárně a jednot
ně prováděn, takže ke konci vzniká silné
ochabnutí myšlenkové produkce, — také
dobová jemnost ve firtu není důsledně
zachována a rušena je drastickými vtipy
a kuplety moderních operet — vyrovná
sv děj zoela dobře textové části těchto
výrobků, ba leokteréi předěí.Zatohudební
zpracování jeví zřejmé slabost a nezkude
nost diletantskou. Originelním skladatel
mnoho není .a tam, kde se o to pokouší,
je věe nejslabší. Vedle různých skladatelů
operetních a neumělého napodobení moti
vů lidových popěvků vzal si autor za Vzor
hlavně mistra Smetanu, jehož myšlenek £
hudebního podložení děje užívá velmi ča
sto. Tak baletní a sborová část I. jed. je
kopie podobné partie v I. jed. Prodané,
schůzka občanů v II. jed. je podbarvena
hudbou z Hubičky (pašeráci) a fanfáry se
hajujíeí III. jed. upomínají přílišna Libuši
a slavnostní pochod z Dalibora. Hold ten
t ohledem na věc nepokládám zrovna za

larý hrabě Vchynický, není vůbec me
uetem, ježto zvolněním tempa nelze přec
dělati z masládlého valčíku tuto svéráznou

e' ladbu. Jak v iavenei hudebních motivů,
tak v instrumentaci a harmonisaci je skla

až se solisté škrtí, »Velkolepý« vmější ú
spěch operety zaviněn byl především obli
bousutora jakožto herce, dále pak vyvolán
bravurním výkonem i milým zjevem al.
Zd. Stříbrné (Max), jakož i ostatních soli
tá: sl. Sehnalové (Anna), p. Horského
Swerts) a sl. Renetové (Viktorie). Přejeme
u jej upřímně v naději, že jim povzbu

en po pilné studii dokáže i věci doko
nalejší.Reprisy: Krista z myslivny
čtvrtek 1. t. m. večer), Mamselle Ni
touche (neděle 4 t. m. odpoledne) a
Vinobraní (neděle večer). — Činohra:
V Měšťácích (úterý 30. října) předvádí

axim Gorkij život měšťanské rodiny rus
é ve vší jeho těžkosti a bolavosti. Kašdá
igurka je přesně vyhraněna a zařazena
a své místo v plaé důležitosti své akce
Gost také tam, kde ani nemluví. Proto
ra vyžaduje herců vesměs prvotřídních,
y dosáhla žádaného účiau. Přes to, že

inohra má dobré síly, nebyli všicbmi s to
fti se v daný úkol a vypracovati jej
náladovosti z něho vyplývající. Nejvíce
iblížila se k ofli Taťána pí. Janské a Per
ohin p. Poláčkův. Ostatní řadí se za nimi

dle svých schopností, ať už je to sl. Kle
kotská (Jelena), jíž medostávalo se dost
lémonické svůdnosti, neb Nil p. Janského,
který nepřirozeným smíchem rušil jinak
obrý dojem hry. Též p. Hubáček (Petr)

hevystihl dosti onem rozpor mezi synem
Zdělanoem a prostou matkou, jakož i

Vznikající z toho odcizenost. Nejměně le
ela role Tetěrova p. Vrbovi. — V komedii
ormauna Bahra Děti líčena duchaplně,

snad poněkud vlekle, hra osudu, v kte
ou aapleteníi jsou dvorní rada, přofesor
r. Toharizer, rozhodný demokrat a hrabě
reyen i jejich vzájemně se milující děti,
terým po odstranění zdánlivě nepřekona

telných překážek — jsou totiž pokládáni
za sourozence — podaří se dosábnouti

menutelným byl výkon p. Jana Vávry,
člena Národního divadla, jehož příměřísný,
praxí lékařskou proti všem sentimentálno
stem otupělý, ale při tom zdravě bodrý
dvorní rada byl jedinečným vzorem před
staritelů tohoto genia. Oba druzí hosté sl.
Věra Klumparová (Anna) a p. Miloš Vávra
ml. (Konrád) podali přes svoje mládí vý
kony svou snahou pozoruhodné. Z domá
cích dobře si vedli p. Hubáček (Bayerlein)
a p Mušek (Jakub). Iaterpretovi hraběte
byla hra velikostí výkoru jeho partnera
velmi ztížena. Dekorační výprava 8. jed
nání rozhodně nepřiléhala; pokoj až na
zadní záslonou ověšené okno dělal dojem
příliš prosté jizby, než aby mohl býti za
řaděn do jakéhokoliv drubu pokojů v zá
meckém apartementu. — (.

Zo záložní nomosnice Úsrvoného kříže
v Hraási Králové. Vádp. Stanislavu Kor
dulovi, ©. k. polnímu kurátu, vše nej
lepší od Boha k jmeninám přejí a za jeho
ochotu, s kterou každý týden měi svatou
u nás slouží a slovem Božím povzbuzuje,
srdečně mu děkují ranění vojíni, miloerd.
sestra a ošetřovatelky.

Prodám
Meyorův

Konversační lexikon,
21 dílů (III. vydání s r. 1889), v plátěné
vasbě, sa hotové. Ct. nabídky pod šifrou

»Lexikon« přijímá administracet 1.

Slavnostní akademii v PardubicíchBřádají sdružené katoliské spolky v neděli
11. listopadu 1917 v městském divadle na
počest jmenin Jeho Veličenstva císaře a
krále Karla I. s tímto pořadem: I. 1. a)
Hayden: Hymna rakouských národů. b)
Škroup: Hymna národní. Hraje smyčcový
orchestr. 2. »Jeho Veličenstvo cisař a král
Karel L« Proslov p. Dra. G. Domabyla,
profesora dějin a práva 3. Ch. de Bériot:
9. koncert. Solo pro housle. Hraje p. J.
Sahula. 4. Dvořák: Arie Rusalky z opery
»Rusalka«. Zpívá operní pěvkyně pí.Božena
Lašková-Zajícová, choť e. k. inženýra. 5.
Vít Novák: a) Až přijde den. b) Zda není
snem. Solo pro tenor. Zpívá operní pěvec
Nár. div. p. Ant. Karas-Harfner. 6 D'Alard:
Fantasie z opery »La Traviata«. Solo pro
housle. Hraje p. J. Sahula II. 4 Hornov:
»Blahá zvěste. Báseň. Přednese sl. M. Pau
lova. 2. Dvořák: Arie prince z op »Rusal.
ka«. Zpívá kom. pěvec p. Karel Drda. 3.
Meyerbeer: Dinorah z op. »Dimorah«.Zpívá
pí. iož. B. Lašková Zajícová. 4. Boieldieu:
Píseň Georgesa Brosoma z op. »Bílá panic.
Zpívá p. Ant. Karas Harfnor. 5. Ch. de Bé
riot: 7. píseň s variacemi. Sole pro housle.
Hraje p. J. Sahula. 6. Čejkevský: Arie Len
ského z op. »Oměgin«. Zpívá p. K. Drda.
7. a) Denizetti: Zingara. b) Smetana: Hlá
sej, ptáčku. Zpívá pí. inž. B. Lašková-Zají
cová. Začátek o půl 8. hod. večer, konee
o 10. hodině. Ceny míst: Lože prosceniové
K 12, v přízemí K 10, I. pořadí K 8. Be
dadla v přízemí: Křeslo I.—IV. řada K 3,
1. místo V.—VIII. řada K 100, IX.—XIL
řada K 1:20. Balkon: Křeslo I. řada K 2,
IIL—ILřada K 160, IV. řada K 120. Místa
k stání: Přízemí 60 hal., studentský a děl
nický lístek 30 hal. Galerie I. 40 hal., ga
lerie II. 30 hal. Lístky v předprodeji pro
pravou stranu v závodě p. J. Kulhánka
u divadla, pro levou stranu v obehodě p.
Koavaliny v Bartolomějské ul. Čistý výnos
ve prespéch vdov a sirotků po padlých
vojínech.

Bobonsy u Jišíza, Krutá rána stihlaosadu naši úmartím našeho milovaného
prvofaráře vldp. Josefa Okrouhliekého;
zemřel náhle v úterý 30. listopadu, raněn
byv mrtvicí při vyučování náboženství ve
škole ve Lhotě Kacákově. Pohřeb jeho
konal se v sobotu $. t. m. za nepřehledné
účasti lidu, jenž přišel s drahým duchov
ním správcem se rozloučit. Kondukt vedi
čestný kanovník a bisk. vikář z Bělohradu

vsdp. Jan Sehnal, nad rakví v kostele do
jemně promluvil děkan jičínský vldp. Jos.

omočil. Mimo to z-duchoveostva pohřbu
se súčastnili: vsdp. V. Krátký, č. kons. rada
a děkan na odpočinku v Jičíně, vldpp.: Fr.
Kuho, vik. sekretář a farář ze Slatin, Jan
Rameš. bisk. vikář a farář ze Smidar, Vil.
Knsyal, děkan z Nov. Bydžova; faráři: Fr.
Burghardt z Lužan, Fr. Donát ze Železnice,
Kašpar Falta z Němyčevsi, Jan Groh z N.
Paky, Jos. Klepl ze Saměiny, Ant. Klos,
pens. z Jičína, Fr. Knapp ze Sobčic, Ad.
Morávek z Oubislavic, Fr. Nechvátal z Vys.
Veselí, Vino. Rormešz Radimě, Stan. Sohon
berg, pens, z Nov. Bydžova, Jan Suchomel
2 Čermné, Jan Vaněk z Popovie, Jan Va
níček, peas. ze Slatin, Ignác Weiss z Chotče,
Fr. Zikmund, pens. z Jičína; duch. správ
cové z Kartouz: Jan Baborovský a Josef
Gabriel; profesoři: Jos. Černý, Václ. Fayks,
Stan. Sobíček z Jičína; katecheti; Jan Lang
ner, Jarosl. Sohovanec z Jičína, Ot. Vosáhlo
z Pardubio; kaplaní vipp.: Jos. Bradáč, Jos.
Valenta z Kopidlna, Jos. Hladil, Václ. Jet
mar 2 Jičína, Emil Jaroš z Vys. Vesoli,
Jos. Jezbera z Lomnice a. Pop., Fr. Macek
z Pecky, Vino. Macek ze Železnice, Al. No
žička z Velíše, Fr. Přibil z Lužan, Ignác
Široký z Nové Paky a polní kurát (Polák)
z Jičína. — Odpočívej v pokoji duše
zbožná!

Záhadná krádaě v Častolovicíeh. V Čs
stolovicích byl při rekvisici kovů snímén
největší zvon ve váze 14 centů. Dva dny
pracovali dělníci na rozbili zvonu; když
již zvon připraven na věži k snesení, v nooi
z 29. na 50. říjen skoro celý zvonukraden.
Zůstalo pouze asi 30 kg menších kousků
zvenoviny. Záhadná událost budí veliké
vzrušení. Kolem kostela jsou obydlí a nelze
nalézti stopy po pachatelích. Jsou různé
domněnky. Snad rozšířená pověst, že ve
zvonu jest obsaženo mnohostříbraa zlata,
svedla pachatele k tomuto činu. Ale ma
14 centů musilo jich býti mnoho.

ednotám a odborům okrsbe
e! Dočkali jeme se chvíle, kdy

můžeme volněji dýchati, a toho používá
me, abychom přehlédli a doplníh válkou
prořídlé řady. Co bylo nebo nebylo dříve,
co se mělo státi nebo nemělo, do toho
nám nyní nic není. Nás zajímá jediná
myšlenka: Co bude 8 »Orlem«? A na te
musíme odpovědět: Bude žít, dokud me
splní svého úkolu Že bude žít! Ba ne,
Orel žije a voláme, aby znova ujal se zá
elužné práce. Stáli jsme, bratři, v okrsku
našem v popředí — vzpomeňte těch nád
herných sletů okrskových i místních —
půjdeme i za nových poměrů napřed. ABy
ohom začíti mohli tam, kde nepřízeň doby
práci nám přerušila, nutno znáti skutečné
poměry, Za tím účelem žádáme, aby všecky
odbory a jednoty zodpověděly do 10.listo
padu tyto otázky: 1. Kolik členů jest do
ma ať zdravých nebo invalidů? 2. Kolik
členek a dorostu? 3. Máte nějakého oviči
tele nebo ovičitelku? 4, Kdo by odbíral
časopis »Orele, který v brzku vyjde a
bude stát ročně asi 4 K? — Víme všichni,
že zprávy nebudou povznášející, leč choe
me análi pravdu! Kde by nebylo ani jedi
ného člena doma — a budou tsková místa
— prosíme našince nebo duchovní správ
ce, aby nám podali krátkou zprávu o po
měrech »Orla«. Připomínáme, že bude
svolána v listopadu konference, na viž
dlužno vyslati delegáta buď z řad členů
nebo členek. Místo i čas budou oznámeny.
Všechny zprávy a dotazy zaslány buďte
podepsanému. S pýchou hleděl jsem, bratři,
na vaši horlivost, kéž nyní najdu aspoň u
všech chuť do práce. Nesmíme lhostejní
býti k dotazům našich bratří na frontách,
co dělá »Orel«. Kéž hrdinní Orlové až
vrátí se z pole nenaleznou lidí malých.
Proto »jen tužme křídla svobodná,

až přijde chvíle rozhodná
ať z ocele jsou pažel«

Bobert Vala, Česká Třebová.

Konieroncs křest.see. dělnictva okresu

tom yůlského a ústoského koná se v neděli 18.listopadu v Choeni o půl 12. hod.
dopol Zástupci dělnictva ze všech jmeno
vaných míst aechť se súčastní.



Ve prospěch
Svatováclavské Matiee Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovovél:o nůčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, e. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Boz velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly na
venkově, čímž levnější ceny Až 0 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let, vlastní činnosti.

se vyprošuje.

Veledůstojnému
a sluvným patronátním úřadům

dovoluje si doporučit:
veškeré koslelní nádoby 3
náčiní a to: monsirance,
kalichy, ciháře, nádobky,

alénky, pasimká svícny,ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním Vyho
vující. Staré předměty Oprá
vuje v původní intenci 4
v ohni zlatí a stříbří nabo
proti doplatku 7a nové Vy

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
sasilá na ukázku franko bez

závaznosti koupě.
Vře se posílá posvěcení.

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako:
řetěsů, madonek, křižků, prstýnků, náramků atd.
Notářské prsteny, labalérky, jidelníná
činí ze stříbra pravého čínskcho vždy na skladě.
Staré zlato. stříbro a drahokamy kupuje za nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha L-979, nl. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Přisežný znalec c. k. zemskéno trestnihosoudu.

Šrotovniky
č.1. celé šelezné K 95-—, č.2. dřevěné desky K 75 —

franco dobírkou nabízí
S. Blech, Praha +!.,Václavské nám. 63.

Českoslovanská
záložna vPraze-ll.,

Spálená ul., čís.46 n.

Doporučuje ee všern našincům 0
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úročí sa
ode dno vložení d+ dn- vybrání
dle dohodv a die doby vý
povědní Poskytoie půjčky
všeho drubu za mírných pod
mínel:, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinná revise
»Jednoty zálažens v raze.

aby iui pomohli opatřiti někoho — pána
neb dámu — uměji.ího trochu hrati na
klavír — s menší pensí, aby. zaslavel
službu varhanickou. Nese to asi 60) |.

Voste restante 12, Miličovés u Jičína.

Sklomalba E.Škard:. Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovi a dodává chrámová okna. V kuž
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalby tigurální,
holovípravou vl ou moesiku ki
ménkovou pro facady, oltářní obrasy, na
hrobky atd. s nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

Stavební dělnictvo
(zedníci, tesaři,“přidavači, ženské)

přijmese za vysoké mdy na stavbě továrny„Teerag«, ake. spol. v Hradci Kr.
kárna p. Němečka!.

Paramenta.

gnáce Y. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orticl (r Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veled. duchovenetvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod |
I všech kostelních paramentů, |

spolk. praporů a kovovéhonášíní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na
ukázku se na požádání franko zašlou.

|

|

AAAAAAAAAAADÁAA
PARAMENTA

kostelní náčiní
atd.

dodává nejlovněji

1 JOSEF VEND,
edborný závod

dabloné nad Únlicí.

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

Holevé předměty na u-J
kázku se franko zašlou.

V Praze prodej u lirmy Marie Fejfarovu,
arleva ul. I., č. 12.

VVYVVVYVYVYVYVYVVY
Nejlesnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí:
a věna dítkám

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný šivno
stenský spolek

„Charitas“
v Mradci Král.

jenž, založen jsa r. 1908 na závadě křesťanské své
pormoei,24 dobu svého trvání vyplatil na podporách
již na 160.000 korum, získav 676 členů.Jak
děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným pod
pera v době nejtrudnější jako pravé dobrodiní

Spolek přijímámauže 1 žemy od 24 de 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší
2 K, nápisné jednou pro vědy jest: do 80 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K Každý člon se za
vazuje,že splatí při úmrtí spelučlena 2 KH.

ným aneb účelu a osobám, ješ si člen písemným
prohlášením výboru za evého života označil kekařská prohlídka udarma.

„ Při spolku trvá od r. 1911 odber, jenš pesky
tuje též

nedospělým v den jejich sňatku, příptdně
. den donpělosti jejích, ameb také pří
ppatí těch. kteří je do cdhoru věnného přiasili.

„Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kotik esob v době nároku u odboru
bylo přihlašeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a divky
do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, je
když tyž jest tělesně zdráv a nepřekročil 5ó. rok
věku svého. Záplsné 6 K je pro všecky stejné,
rovněž příspěrek po 1 K ve výše zmíněných
případech povinné podpory. -- Bližší v prospektu,
jejž na požádání sdarma zasíláme.

Adresa zní:

Spolek „Charitas“ v Mradci Kral.
Dr.Frantiáek Heyl, Václav Jenšovský,

předseda. jednatel.

Telefon čis. 1. Pošt. spoř. čís. 70.108.
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"Ji „Obnova“ vychází v pátek v poledne. E ©Reč. XXHI.

pisu UI. daněprostou rakouskou

válečnou půjčku:
5 umořitelnoustátní půjčkuMm- sopzeljb š

upisovací kurs K92-50,resp.8",%,náhradou-< 4 K 92" — nettoMans 77 I svjnosnostv případěvylogovánív r. 1928... 750%,15.: 54 84r
j3 » J » ! 3) » 1932 2... .... 642 “,
» » » » »» 102... o.. 618%,
„> 3) Ja J3 33 JI 1962 2... ... . 6-10",„1967.... ... 607%

5% pokladnípoukázky splatné 1.srpna 1926„voda

upisovaci KUS k 9450,resp.s "2náhradou< K 4 — netto2" výnsňost (včetně kursového zisku) © < < + « « * 641% *

Na upisovací hodnotu složiti dlužno;
při přihlášce 10*,, dne 5. ledna 1918 20%, dne 5. února 1918 20%,, dne č. března 1918 25", a dne 5. dubna 1918

„ sbyteku:
Veškeré podepsané ústavy poskytnou upisovatelům na jich event. přání za výhodných podmínek zápůjčku na zástavu

válečných PůjfaknAřínadšíeh aneb Koh cenných papirů a ochotny jsou též, při větších úpisech 75*, upisovací, hodApr pe paže be 15001 08V upisovatelům,na levný úrok, kreditovati.,

Uplsovací Ihóta počíná čínem5. Hstopadu 1917a končídnem 3. prosince1917

Vlašťenscký a hospodůtsky význam půjčký budiž každémů Pobídkou k účastí co největší.

Agrární záložna v Hradci Králové.
Česká"DYHRE'TItřárkáV'raěl" Králové.
Diskontní společnost v Hradci Králové.
Královéhradecká bankovní jednota.

Okresní hospodářská záložna v Hradci Králové.""Spořitelna Králohradecká.
Všeobecná úvěřní společnost v Hradci Králové.

Záložna v Hradci Králové.
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

Živnostenské benke filiálka v HradciKrálové.



Nemůže jinak býti, než že i v této
světové válce znovu se osvědčuje staré
pravidlo, že k vedení a vítěznému skon
cování války je třeba peněz, ano mnoho
peněz. A každý rozumně myslící člověk
ví, že enormní náklady moderní války,
kdy stojí proti sobě rniliony vojákůa tisíce
děl, nelze vůbec hraditi z běžných státních

říjmů,které nad to ještě válečným stavem
Elesají pod mírový normál. Nezbývá tedy
státnímu hospodářství než obrátiti se k
občanstvu a vyzvati je, aby svoji soukro
mou břivnou přispělo na nevynnutelný
státní válečný výdej. Ale této soukromé
hřivny nežádá stát jako nějaký dar či vě
nování, stát volí formu půjčky, a to půjč
ky naprosto zajištěné a velmi dobře úro
kované.

Výsledky úpisů předešlých půjček do
kázaly jasně, že široké kruhy obyvatelstva
chápou výzmam toho, že poskytují státu
peníze ve chvílích, kdy právě peníze stá
vají se rozhodným činitelem pro další
úspěšné vedení války, jejíž příznivý mírzajistí nám na dlouhá, dlouhá léta pokoj
ný rozvoj našich hospodářských sil a do
vede nás při pilné vytrvalé práci — bez
pečně k blahobytu.

Sediná rakouská válečná půjčka má
význačný ráz lidovosti také tím, že vy
pisována jést na základě usnesení lidového
zastupitelstva — poslanecké sněmovny.
Sbor mužů, kteří zákonitě representují
všechno obyvatelstvo naší říše, doporučil
kladným hlasováním tuto novou půjčku
co nejdůrazněji a označil ji tak za státní
nezbytnost.

Je plně oprávněna naděje, že všichni
občané bez rozdílu stavu, chápajíce dosah
usnesení vlastního zákonodárného sboru,
budou dnes tím radostněji konati svoji
vlasteneckou povinnost a zúčastní se u
pisování s horlivostí, kterou diktuje vě
domí, že vybojujeme boj spravedlivý, nám
vnucený, že bojujeme za existenci a bu
doucnost monarchie a tím také za exi
stenci a budoucnost svoji.

Pamatuj každý, že také sedmá rakous
ká válečná půjčka není žádnou úvěrovou
operací na výdělek jednotlivce nebo jed
notlivců, nýbrž, že je to pomocný podnik
všech národů, tvořících tuto říši, jímž
vlastně podporují sebe samy!

Dělení Čech — dělení diecésí.
(Sine ira et studio.)

»MyNěmci v Čechách musíme
dle svého nejvmitrnějšího přesvědčení t a
ké církevní rozdělení žádati. Jako
politické rozdělení je přikázáním našeho
národníhoživota,tak je církevní roz
dělení přikázáním našeho uábo
ženského života«. Tak píše redaktor
Binder ve »Volksbote«. Volá: »Nábožen
ský život německých Čech usýchá«
"Tím křísí usnulou otázku ku dělení die
césí v Čechách; vyzývá zemské vedení
křesťausko-sociální strany, aby otázce té
věnovalo svou plnou pozornost a celé
německé Čechy zbubnovalo.

DEP. ADRESSA: ALBIBANKA

X

Nebudeme se zabývati meritem této
otázky, která patří před jiné forum. My
slíme, že si mohl pan redaktor v Hostin

ném starost tu ušetřiti a ponechati jivrchním pastýřům, k nímž úctu má,
se zapřísahá. Všude se volá po míru mezi
národy — a on vyvolává novou příčinu
rozbroje. Má strach o náboženský
život německého lidu. Prospěje-li
to však temu máboženskému životu ně
meckého lidu, když se podrývá půda pod
nohama jeho duchovních správců, pokud
jsou české národnosti, nevíme.

Nezabývali bychom se tím — místy
konfusním — článkem vůbec, kdyby ne
obsahoval štvaní proti episkopátu a proti
českým kněžím, kteří poslušní jsouce své
ho biskupa, na německé štace se odebrali.
Či není to štvaní proti episkopátu, když
p. redaktor Binder ve svém úvodníku
volá: »Poslali byste, biskupové, kněze ně
meckého kmene na české fary?« — Lid
nesoudný, čta to, musí si mysliti, že snad
biskupové svévolně české kněze němec
kému lidu vnucují. Kde však mají bisku
pové vzíti německé kněze, jestliže němečtí

svádí redaktor Binder na národnostní
poměry, oboujazyčné diecése a semináře.

V Litoměřicích také? Tam je přece všeněmecké, a vzdor tomu — musí býti při
bíráni němečtí kněží z říše.

Vina tu není na smíšených diecésích,
ale jinde! Na gymnasiích je mladík vy
chován v hypernacionálním velkoněmec
kém duchu, který tíhne k potomství
starých Germánů. Studenti pořádají o Vá
nocích pohanské »Julfesty«, v červnu
slavnosti »slunovratu« se všemi pohan
skými ceremoniemi. Opičí se po buršácích,
pořádají se pitky, jsou členy různých
nacionálních, víře nepřátelských spolků.
A takoví mladíci, kteří se netají svým
pohrdáním všeho křesťanského, kteří se
neštítí veřejně iusultovati členy katol.
spolků, jako se kdesi stalo, ti půjdou do
semináře? Ti by do něho nešli ani v
Berlíně, nerci-li do Hradce. má »nový
biskup v Linci«, kde dříve »Slovaní do
semináře vstupovali« nyní německých
bohoslovců dosti, není žádným důkazem.
Dvouletá zkušenost je příliš krátká a
vratká.

Zachováli si německý gymuasista přece
náklonnost k duchovnímu stavu — pak
jsou mu malé, obtížné, horské farky malým
lákadlem — proto volí raději některý bo
hatý klášter. Trefí už do Klosterneuburku.
Bohaté kláštery mají kandidátů dosti. O
statně bývali mladíci přímo zrazováni, by
nechodili do Hradce.

Pan Binder volá dále: »Pro společnou
církev Kristovu, nechte nás postaviti náš
vlastní stan, v němž by se děti našeho
národa s mámi modlili, obětovali a na
rozšíření říše Boží na zemi pracovali!«
Krásná emfatická věta — ale pomyslí
si soudný Čtenář v Čermné: »Český farář
u nás vydržel 14 let. Dvakrát musila být
naše fara vypsána, nepřihlásil se žádný
Němec, byli jsme rádi, že jsme dostali
kněze — Čecha!« A řeknou si soudní čte
náři v Javorníku (Mohren): »Patnáct let
u nás vydržel český farář — a německý

administrátor, nežli by poslechl svého
biskupa a k nám šel, raději od víry od

podla Kolik malých, německých far musíýti dvakráte vypsáuo — a jedna je již

po léta administrována! Jak paktam máiskup povolati německého Eněze, když
se žádný nehlásí? To ví dobře redaktor
»Volksbote«, a přece dělá episkopát za to
zodpovědným, že nedosazuje na německé
fary německé kněze. — Není to štvaní ?!

Redaktor Binder se dotkl nešetrmě
též českých kněží, působících v německé
části diecése. Tancuje při tom mezi vejci.
Aby si nepohněval české kněze, kteří
»Volksbote« podporují, šíří, mu dopisují,
neskrblí části jich chválou, ba praví, še
jsou někteří docela horlivější než mnohý
měmecký.Přecejim však upírá neztenčenou
možnost působení, ježto se nemohou vpra
witi v myšlení a cítění lidu, postrádají
jeho důvěry, která se nedá dekretovatí.
Ovšem v cítění a myšlení hypernaciouál
ních radikálů a liberálů, kteří o kostel
nezavadí a kromě křtu, oddavek a pohřbu
ani českého aui německého kněze nepo
třebují, český kněz se vpraviti nemůže.
Lid věřící však, který není otráven všeli
kými štváči, který nečte, jaké se mu děje
»sbezpráví«, že má českého kaplana nebe
faráře, je s těmito spokojen a má v mě
důvěru.

Radikálům a liberálům se ani německý
kněz nelíbí, je-li spolkař a šíří-li tisk. Jsou
případy, že takového horlivého kněze ami
ve vlastním rodišti za duchovního správce
nechtěli. Co píše redaktor Binder o někte
rých českých kněžích, že říkají: »Nejprve
jsem se narodtl Čechem, a pak jsem se

doložiti nemůže a kterou rozhodné odmí
táme. To snad tvrdí o českém knězi pře
mrštění radikálové, když se dovědí, že
Čechu česky posloužil.

Jak si však myslí p. redaktor Binder,
že bude o ty tisíce českých duší v uzaví
raném území postaráno, až tam nebude
českých kněží a němečtí česky uměti ne
budou? Vždyť mládež německá považuje
to pod svou důstojnost, učiti se »méně.
cennému« jazyku českému:

Než —k tomu dělení diecésí tak ned
nedojde. Aby »německý klérus v králové
hradecké diecési nevymřel«, jak se pan
Binder obává, nechť nevyzývá německé
katolíky k volání za odpomoc, ale ať ú
činně odpomáhá, sám vyzývaje německé
abiturienty ku vstoupení do domácího
semináře. Nechť také vyzývá německé
poslance, by se zasadili o zlepšení materiel.
ního postavení kléru, aby i v Rotflosu
mohl býti farář živ.

Volné listy.
Silné a slabé stránky němockého myš

lení. Pod tímto názvem v prvém čísle re
organisovaných »Národních listů« uveřej
nil dr. Rádl článek, jehož obsah hodně se
týká českého národa, a to jest příčina,
proč vývodů těch si všímáme. Pisatel dí:
»Logická důslednost není německou před:
ností. Kant, největší německý filosof, byl
v theorii pro svobodu, ale francouzské re
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voluce se bál, byl pro parlamentism, ale
smiřoval s ním víru v absolutism; byl

ro svobodu jednotlivcovu, ale podřizoval
ji zájmu státnímu; ustanovoval hranice
náboženství, založeného na pouhém roz
umu, ale v praxi přijímal danou církev
pruskou. Kantova filosofie jest taková
divná, že se jí dovolávají pro sebe idea
listé i jejich nepřátelé materialisté, meta
fysikové i odpůrci metafysiky. Jiný velký
filesof německý Hegel myslil podobně
nerozhoduě: jedni vyčetli z jeho spisů

krajní konservatism pruský, druzí krajní
revolučnost. Tuto dvojakost nebo nedů
slednost. nebo jak to nazvati, lze sledo
vati od projevů německých metafysiků až
do drobných projevů politických.«

Soudíme, že dr. Rádl těmito myšlen
kami nevyslovil všeobecného a platného
výrazu, jenž by vystihoval německé myš
lení, kterým se německý národ prejevuje
vůbec a v této válce zvláště. Rozpolce
most jmenovaných filosofů německých jest
společným znakem skoro všech filosofů

vesmír ve všemmíru a pohybuje se v
tomto svém pauství jako Virgilův Eneáš
ve svém mraku: »A bohyně rozestřela
kolem nich v prostoru svoje roucho z ob
laku, bojíc se, aby jich nikdo neviděl,ně
kdo se jich nedotkl.c Soustavy filosofické,
při jejichž budování jest účasten nejen
rozum, ale také city a obraznost, velmi
často, když se jich dotkne životní skuteč
nost, nepříjemně se probouzejí ze svého
osamělého snění a jest jim činiti kom
promisy. Pak filosofické osnovy, zdánlivě
tak tuhé a důsledné, trhají se hma
tem drsných zjevů života, jenž jako ško
dolibý satirik nahlédá do jejich komnat,
aby se jim vysmíval. U mnohých filosofů
ualézáme, jak pěkně ve svých knihách
hovořili a jak zase slevovali, když ujala
slovo životní prakse.

S takovou dvojakostí tedy potkáváme
se všudy, a nelze v ní viděti karakteris
tický rys myšlení toho kterého národa.
Dosvědčuje to Taine: »Tvořím v sobě
samém dvě strany, jedna jest člověk oby
čejný, který pije, jí, který opatřuje své

třeby, který se varuje, aby nebyl škod
ivý a snaží se býti užitečný. Nechávám

toho člověka u dveří. Nechť má své mí
nění, chování, klobouky a rukavice jako
obecenstvo — to se týká obecenstva.
Druhý člověk, kterému dovolujivstoupiti
do filosofie, neví, že toto obecenstvo exis
tuje.« Když Tainoví Reid řekl: »Ale vy

jste ženat?«, filosof hned odtušil: »Já?
Nikoli. To jest dobré vnějšímu zvířeti,
jež jsem nechal u dveří.« »Ale , praví mu
Royer-Collard, »vy vzbouříte Francouzel«
A na to Taine: »Nevím o tom nic. Jsou
nějacíFrancouzi?« .

Rozum prý jest suverém. »Stojí však
za to«, praví dr. Rádl, »všimnouti si vý
borné vlastnosti německého ducha, velice
vhodné k napodobení, jejich víry v roz
um. Rozum — toť uvědomělost, rozumný
člověk jest si vědom důvodů i důsledků;
ani nálady ani instinkt ani cit ani vůle,
nýbrž jen zdravá logika tu rozhoduje.
Rozum toť pořádek, methoda, systém,ká
zeň. Jedině rozum vede k pravé demo
kratičnosti, protože rozumné jednání jest
jednání odůvodněné a důvody byly od
jakživa jedem na absolutism všeho druhu.«

Dr. Rádl dívá se na věc hodně jedno
stranně. Chválí-li německý rozum, má za
jisté na mysli to, čím Němci stali se sil
nými a proslulými. Kulturní vyspělost
Němcův a zejména kázeň a zdatnost, jež
projevují se jmenovitě v nynější válce,
nevznikly však pouze z jejich víry v roz
um. V národním katechismu německém
důležité místo má též povinnost, a stálé
vědomí povinnosti jest hlavním základem
německé kázně, pořádku, methody a sys
tému. Povinnost jest cement, který celou
německou budovu udržuje, jak by ji měl

Oddělení pro zboží.

maje. Bez povinnosti ani německý
rozum, drem Rádlem vychvalovaný,
mnoho by nepořídil. A jak řekneme »po
vinnost«, hned také se ozývá svědomi a
svobodná vůle člověka. Proto krásně dí
Smiles: »HJas svědomí ozývá se tam, kde
povinnost jest konati, a kde tento hlas
nevystoupí dohlížeje a vládna, tam i nej
bystřejší a největší rozum bývá
pouhou bludičkou, která svádí s pravé
cesty.<

Jak také vůle účastňuje se všech ve
likých činů lidských, jest zřejmo z té ne
zvratné zkušenosti, že nekonají se povin
nosti tam, kde vůle jest chaba a kolísa
va. Chvalozpěv dra. Rádla na pouhý roz
um jest tedy nesprávný a hodně nebez
pečný, když vezmeme v úvahu, že Němai
svrchu zmíněné mohutnosti duševní nvá
ději v činnost toliko doma a pro sebe,
kdežto chladným rozumem spravují své
vztahy k národům sousedním. Ve všcně
meckém programu na příklad nemá místa
ani cit ani svědomí ani povinnost, nýbrž
jen příkrá logika sobeckosti, která nedbá
práv národnostních a žene se za cílem
nadvlády a moci. Či není snad známa
všeněmecká kniha jenerála Beruhardihe
o preventivní válce, ve kterémž díle na
črtává světoborné zámysly toliko vypočí
tavý rozum? Nebo snad nevíme nic o vše
německých heslech: »Wille zur Machte a
»Herrenvolk«? Právě takového ocelového
rozumu musíme se báti, protože má v roz
počtu jen hrubou sílu a moc a protože,
nedbaje citův a povinností k sousedům,
vráží zbraň svou i do našeho národního
těla. Jinými slovy: svědomí, cit a silnou
vůli plniti povinnosti nechávají si Němci
doma a za hranice dle všeněmeckého re
ceptu vyvážejí toliko velitelský a sobecký
rozum. Proto nemožno, abychom se S
drem Rádlem nadchli pro německý r04
um, neprovázený jmenovanými právě spo
lupracovníky.

Mravní zločin. Čtenáři »Obnovy« vědí
o podivné politice předáků české socialis
tické strany, zejména dra. Šmerala, jenž
se má co oháněti, neboť každé chvíle
nadzvihuje se závoj s jeho státnické čiu
nosti. Ondyno v »Právu Lidu« vytkl mu
druh jeho Krejčí, že si přeje událostí, kte
ré by podlomily národní české tužby.
Článek byl psán řezavě. Krejčímu však
hned postavil se druh Skalák a dlouhými
vývody pamáhaje Šmeralovi, zahoukl, že
v českém národě jsou veličiny, které prý
-do budoucnosti ponesou vinu hrozného
rolévání krve«. Výrok tento každého
tenáře zajisté ohromil, a »Nár. listy«

Skaláka na ručest vyzvaly vysvětliti, co
tím myslil. Šmeralův advokát na dotaz
odpovědě', že poslanci čeští hlasovali v
míru pro vojenský rozpočet a tím umož
nili tuto válku. Nejsme účastuční ve spo
ru, který se vede politickými stranami
proti šmeralovštině, ale přecejen musíme
říci, že naivnost této odpovědi Skalákovy
se rovná její báječné nesvědomitosti. Nu
že, tudy na to, to jest ten klíč od po
kladnice moudrosti páně Skalákovy.

Uvažujme. Dr. Šmeral, aby obhájil dra
Soukupa, předkládá vojenskému soudci
dopisy a doklady o tom, jak vzorně si
vedou socialisté na frontě a jak strana
jeho vůbec a zvlášť jest věrna státu. Ska
lák zdůrazňuje, že dr. Smeral počínal si
správně. A co činili čeští poslanci, když
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hlasovali pro vojenské rozpočty? Zajisté
nic jiného, než že osvědčovali věrnost

státu a rozuměli jeho potřebám, Proč tedy Skalák jednu státní lojálnost zatracuje
a druhou velebí? Tuto páně Skalákovu
transformaci idejí nelze zajisté jiuak vy
světliti než logickou násilností. Socialis
tická oposice proti státním předlohám ne
bývala až tak strašna, neboť jest v dobré
paměti, jak socialističtí poslanci hlasy
dobře počítávali a jak odkomandovali
vždy ze zasedací síně tolik kolegů, kolik
bylo potřebí, aby ta která předloha na
byla většiny. Ostatně na tom již tak ne.
záleží; hlavní skutečnost jest, že Skalák
dopustil se nestvůrného mravuího zločinu
tvrzením, že v českém národě jsou muži,
kteří mají vinu dnešního prolévání krve.

o

síte. V 9. čísle »Naší Řeči.
Jiří V. Klíma praví: ... »nebo lidové ná
zvy ulic v Praze a předíněstích, Myslíko
vá, Vodičková, v Žižkově Husová, Hav
líčková, Milíčová a na Vinohradech Pe
runová, Machová. Na případech těch a
podobných vidíme, že adjektivní zdlou
žení koncovky podle sklonění složeného
vzniká přirozeně všude, kde pohasíná po
vědomí přináležitosti přídavného jména
přisvojovacího k jmenované osobě, kde se

jiš Přídarné jméno necítí jako přisvojovací«' Hlasité odporujeme tvrdice, že tyto
nestvůry nevznikly přirozeně,nýbrž velmi
nepřirozeně. Spojitost přídavuéhe jména
přisvojovacího s jmenovanou osobou ne
pohasla, leč u p. pisatele a v pražské češ
tině, která, jak známo, všelijakých těch
násilností proti jazyku se ueleká. Kdo má
jen něco jazykového citu, nemůže nevzpí
rati se těmto názvovým strašidlům: Má

leko-li jsme toho, že na této cestě brzo
uslyšíme: Kariový most, doba Bolesla
vová?

Domníváme se, že redakce »Naší Ře
či« výklad páně Klímův propustila jen
nedopatřením. Jest to výklad, příčící se
správné spisovné češtině a nezkažené
mlůvě lidové, která dobře cítí, že se iná
psáti: Havlíčkova ulice, Husova, Má
chova...
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Suverev. Po smrti Kateřiny II. stal se
carem ruským Pavel I., kicrý se k Su
vorovu zprvu měl chladně, ale později ob
imyslil ho plně svou důvěrou. To byly
právě doby, kdy francouzské Direktorium

Všechua smlouvání o mír v Raštatě vyšla
na prázduo a kdy dvory vídeňský, petro
hradský, londýnský a neapolský se spo
jily, aby se bráuily proti kancouzské pře
moci. Pavel I. poslal na bojiští armádu
60.000, a Ččtyřiasedmdesátiletý Suvorov,

měl silou meče podpírai diplomatické
zámysly koalice. '
“ Dne 25. březua 1799 Suvorov přibyl

několik dní císařem Trautiškem'I. jme
nóvžh polním maršáiem a velícím jee

jmenování odcestoval hned na jih, kamž
ho předběhlajiž sláva jeho jména a kde
ohlásil Francouzům svoji přítomnost po
vojensku. Spatřiv totiž na blízku fran
couzskou hlídku, skládající se z 50 jez
deckých myslivců, „poslal na ně 40 kozá
ků, kteří, počínajíce si taktikou Francou
zům neznámou, zprvu prudce udeřivše
hned se rozprchli, aby se rychle vrátili a
nepřátelskou hlídku se všech stran ob
klíčili. Rázným a rychlým manévrem tím
to hlídka musila se vzdáti a byla přive
dena před jeneralisima, jenž však fran
couzské myslivce propustil a řekl: »Jděte
a oznamte vašim, že Suvorov jest již
tady.« :

Suvorov vedl spojené armády od ví
tězství k vítězství a všudy před nim fran
couzské kolony ustupovaly v uepořádku,
ač republikánští jenerálové všemožně se

cestu k Milánu, až vítězství u Cassana
otevřeio brány hlavního města republiky
Cisaipiuské. © M 1
-© Armáda francouzská stanula w Silné
posici na Addě, hotová všeho se ddťážiti,
jen aby ubránila Milánů. Dělově 4' pu

Šečná smrtící“palba „žásypávala i ělamiútočící vojska Suvofóvova, ale Vtatečná
armáda řítila %éku předu dravým prou
dem tak, že odpoledne zákopy vzaty a
Francouzi odevšad byli zahnání. Vítězům
dostalo se do rukou mnoho děl a zásob
Vítězství to přineslo koalici mnoho pro
špěchu, neboť Francouzi počali všudy v
Italii ustupovati. Padla pevnost Orsinovi
— a 28 dubua vtáhli spojenci do Milána.
Co rakouský jenerál Vukašovič zajal fran
couzského Serruriera s 3000 muži, Suvo
rov pokračoval ia vítězném pochodu a
stísnil posádku pevnosti Peschiery, že se
musila vzdáti. Francouzi si vyjednali od
chod s vojenskými pocfhmi, což sice Su
vorov povolil, ale poznamenal: +Taková
kapitulace není u imue modou a měli by
ste býti rádi, že jste se nestali zajatci.«

Suvorov dral se rvchle k Piemoutsku,
donutil pevnost Tortonu se vzdáti, pora
zil jenerála Moreau a přepravil se přes
Pád. Francouzské vojsko, jsouc vpředu
tísněno spojenými armádami, v zádech

silo se dáti na ústup se všech posic.

druhům. Spojil se s armádou, již vedl

zamířili aa rakouského jenerála Otta, aby
ho rozdrtili.

|

|

sice. Bitva u Piaceuzv nad Trebií trvala
tři dni. Jasný rozhled a prozíravost vůd
ce zvítězily nad zuřivými a zoufalými ú
toky francouzských armád.

Po bitvě u Piacenzy Suvorov svedl
vítěznoubitvu u Novi, která. trvala dvá
cet hodit a ve které s obou stran býl
véden zápas rputile a neústupně. Velici
jenerál fráhcotůský Joubert v těřo bitvě

tězové mimo četné zajatce ukořistili 36
děl a přes 100 vozů se střelivem.

Po tažení italském byl Suvorov poslán
do Švýcar, kdež velel armádě, která sklá
dala se toliko z Rusův a kdež neméně
osvědčil proslavenou svoji statečnost, ale
zároveň prozíravost, kteráž přiměla ho,
aby ze Švýcarska ustoupil Hlavní důvod
jeho ústupu záležel v tom, že ruský je
nerál Korsakov pro svoji neobratnost v
severní Italii byl několikráte poražen a
tak zeslabeu, že armádě jeho hrozila, zá
huba. Próto Suvorov popilil sobě ze Švý
carska, aby se s ním spojil.

V tu dobu v Petrohradě obrátil se
však politický vítr, a car Pavel I. povo
lal armády své do Ruska. Suvorov táhl
domů přes Čechy a Polsko. Na cestě se
roznemohl a zemřel 18. kyětna v Pollen
dortě v Estousku. HH“

Zajímavo jest, že největší vůdcové té
doby, Napoleon a Suvorov, v bitvách se
vikdy. nesetkali. Když totiž Suvorov po
tážel francouzské armády“v Italii, dřel
Napoleon na výpravě v Egyptě, a jest v
dohadech, kdo z obou býl by zvítězil. Ja
ko N poleon, užíval často Istitaké Su
Vproy,Výnikal snadnou a fychlou orieu
tací, fíznourozhodností a překvapujícími
přepadyA pochody.

ávě vyšel

Řavorský

misjní kalendář
,pouzeza90hat.

Objednávky přijímá a ochotně.obratem
pošty vyřizujeDružina sv. Petra
Klavera Prahali, NaZbořenci,15.

i a. V, : ....
Politickýpřehled.

Protest poslán. směmovny. Dne o. listo
padu byla schůze pesl. sněmovny velmi

jako protestu proti řešení polské otázky
za přítomnosti našeho ministra hr. Czer
mina v Berlíně. Dotasv podali Čechevé,
Jihoslované. Ukrajinci, něm. soc. demo
kraté, rusipští soc. demokraté, Rumuni a
vídeňští liberálové. Dotazy tyto vyvolány
pověstíni, které se dostaly do veřejnosti
o novém dělení Polska mez: Německo a
Rakousko,aže se zamýšlípersonávíuni.
Hal če S ostatním: zrálovstvími a zeměmi
ria fišské rádě zastoupenýmiutvořiti stav,
jimž slovanské národy na říšské radě pro



budoucí časy mají býtí sníženy na men
šimu. Zástupci českého národa protestují

poněvadž takový postupdiplomacie může
zničiti všechny mírové vyhlídky a utvo
řiti nový důvod k dalšímu válčení. Vět
šina pro pilnost dotazů se našla, ale pra
skroyvná. Pro pilnost hlasovali Čechové,
Jihoslované, Ukrajinci, část něm. křesť.
sociálů, něco málo něm. nacionálů a něm.
soc. demokraté. Proti pilnosti hlasovali
Poláci, ostatek něm: nacionálů, především
něm. radikálové. Zaráží však pramalá
účast českých poslanců: bylo jich všeho
všudy 28 ze 108. Tak čeští poslanci ko
nají svou povinnost! -- Na protesty tyto

se nestane nic bez souhlasu parlamentu
a že při řešení otázky polské všichni
ostatní národové budou prý míti příle.
žitost, aby uplatnili své požadavky a svoji
váhu. — Z Berlína se také chlácholí, že
prý se dosud nic nestalo.

sněmovně dne 13. listo
padu vykonány volby do delegací. Vý
sledek volby byl jiný, nežli čekali ně.
mečtí poslanci z Čech. Přes jejich odpor
zvolen byl německý soc. demokrat posl.
Glóckel, jemuž mnozí Čechové dali svoje
hlasy, Škrtnuvše na hlasovacím lístku
jméno Wolf, který tak propadl. Z českých
poslanců zvolení byli: Staněk, Udržal,
Zahradník, dr. Koerner, dr. Stránský,
Klofáč, Stříbrný, Habermann a Tomášek.
— Téhož dne vyřídila sněmovna zákon,
kterým se mění předpisy o nedělním klidu
a výplatě mzdy v hornictví. Posl. dr. Lu
kavský odůvodňoval pilný dotaz proti
zřízení státní policie v Plzni, posl. Stří
brný poukázal ua křiklavépřípadyv praž

ské policii. Ministr vnitra hr. Toggen UEzaručil se čestným slovem, že provinil-li
se skutečně některý úředník pražské po
Jicie, přestal býti úředníkem.

Rakoasku. Polská roz
rava, při níž posl. dr. Korošec a Staněk

útočili na Maďary pro utiskování Slovanů
v Uhrách a prohlásili, že jsou proti dua
lismu a že nepřestanou kritisovati poměry
v Uhrách, vyvolala v maďarském tisku
bouři proti rakouskému parlamentu. Vy
týká se i rakouskému minister. předse
dovi, že se neozval proti útokům slovan.
poslanců a že i Němci mlčky seděli.

Zmatky v Basku. Nový převrat v Rusku,
vlastně jen v Petrohradě, kde ovládli bol
ševici s Leninem a Trockým v čele. Mi
nistři zatčení a uvrženi do žaláře, Ke
renský uprchl a v zápětí nato vojenské
a dělnické rady učinily si programem:
Okamžitý návrh na demokratický mír —
odevzdání půdy velkostatkářské sedlákům
a odevzdání moci radám a okamžité svo
lání konstituanty. Zároveň nová ruská
vláda zaslala vládám všech válčících
států návrh, aby r. bylo zahájeno jednání

všude provedeno 3 měsíční příměří K bol.
ševikům přidala se také Móskva, Nížní
Novgorod, Krouštat a Reval. Daiší zprávy
ohlásily, že Lenin ustanoven minister.
předsedou a Trocký ministrem zahra
ničních záležitostí. Sotva se tak stalo, už

v němž se brzo rozpoutal krvavý boj —
a Kerenský stal se opět pánem situace -
Zmatek nad zmatek. Další zprávy nerdí,
že boje u Petrohradu trvají dále a že se

renský či Lenin? — Z Petrohradu Šíří>e
též zpráva, že Sibiř prohlásila se neod

láše za svého císaře.

krasské horské planině přikiádá se velký
význam. Spojenecká vojsku v Italii ocitla
se již u řeky biave. Na horní
v horách podél hranic tyroiských. postu
pem od Beiluna k Feltre zaskočeuo 0
vých 10.000 Italů, kteří byli uucení složit
zbraň. Západně od Belluna kapitulovaio
4000 Italů. Co válečného materiálu a děl
roztroušeno je dosud v horách, nedá se

nyní zjistit. Fronta italská příchodem na
Piave a do Feltre zkrátila se 'proti pů
vodnímu postavení o dvě třetiny. — S po
stupem na Piave vyrazily také rakouské
sbory z Tyrol, dobyly italské pevnosti
Assiaga a na planině Sedmi Obcí další
postavení. Pádem obrněných tvrzí Leone,
Cima di Campo a Cima di Lau učiněn
průlom do italské opevněné linie v údolí
Suganském (údolím řeky Brenty a údolím
Cismone. Na frontě tyrolské i na Piave
objevily se první známky italského od
poru za pomoci francouzské, anglické a
americké. K potřebě jednoty válčení dů
razně vybízeli na schůzi v Paříži anglický
minister. předseda Lloyd George a fran
couzský minister. předseda Painlevé.

1 © mire Dělnictvo vídeňské na velké
schůzi Ir. t. m. vyzvalo rakouskou vládu,
abv v dohodě se spojeneckými vládami
pozvala nepřátelské státy ihned k zahá
jení mírového vyjednávání. Stejný mírový
manifest téhož dne vydali i maďarští soc.
demokraté, — Téhož dne na sjezdu prů
myslníků z celého Rakouska, jehož se
zůčastnili téměř všichni ministři, mezi
9 schválenými resolucemi jest též jedna,
vyslovující se pro mír.

Pobožné písně
| včasválky:
|Píseň k Srdoi Páně.

100 kusů textu 1 K 20 A přápěv s průvodem var

Píseň k Panně Marii.
100 kusů textu 1 K 30 h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

Rozmanitosti.
V soc. demokracii české rozpor posud

není ani ututlán, natož odstraněn. Vůd
cové píší v soc. dem. tisku proti sobě. —
Profesor pražské konservatoře Bedřich
Wiedermann byl jmenován ředitelem kůru
v karlínském chrámu. — Hlavní redaktor
»Vlastivědy slovanské« Dr. Rr. Dvorský
zemřel. — Na planetě Jupiteru lze pozo
rovati nové změny. [ malým dalekohledem
se spatřují na té oběžníci široké pruhy;

nyní pak tam zpozorována skvri ponépadnětmavá v podobě„hpujlí, di jest
důkazem mocných převratů. — Na »Ven

* kove a »Lidový deuík« má největší vliv
předseda agrární strany Švehla; v těchto

' Jistech se prudce bije do centrál. Ale
: v agrárních pražských »Zemědělských a
: dřužštevňích Hšťečh= sě“Věřějňuje po
j volání, aby všichni zemědělští výrobci
| prodávali výhraduě vídeňské centrále

(válečnému obilnímu ústavu), protože prý
i jest to jediná správná cesta k zásobení
; obyvatelstva; pod provoláním všák jest

podepsán Švehla. — V lublínské zámecké
; kapli objeveuv pod omítkou fresky stře

dověkých umělců. Kaple byla postavena
pov polovici 14. století a fresky pocházejí

z počátku 15. století. — Národněssociální
: list »Česká Demokracie byi úředně za
! staven. -——Již došly zprávy o přídavku
„ státním zaměstnancům. Kuěží posud če

kají a čekají. Posud jim nebyl poukázán
ani nouzový inbený přídavek, který byl

; schválen již ua jaře — V Českém svazu
! nsneseno. aby uvedeny byly v pariamentě

dotazem 14 nřetřes otázky. zásobování
: království českého, Dlouho se dobatova:o

. již započal týráním pacifistův. — Reský

zmáká spiritismus. Všude tam, kde roz
bředlý liberalismus a mnohomluvdé po
krokářstvípřipravilold o pravouvl,
přirozeně se uchycuje plevel úžasných
pověr; vždyť ožebračené duši za positivní
náboženství se nedala náhrada žádná. —
Policie v Hamburku vyslídila tajnou hernu,
kdež byli shromážděni falešní hráči z ce
Jého Hamburku a Altony. — Plzeňský
společ. pivovar vykazuje za provozovací
rok 1916—1917 čistý výtěžek 749.803 K.
Tedy za tu dobu, kdy se vlastně pivo
skoro vařit nemohlo, hezký výtěžek bez
zvláštní práce. — Dne 7. t. m. několik
dejvických uličníků kamenovalo vlak je
doucí ke Kladnu. Tento »sport« naděje
národa jest v okolí Prahy příliš častý. —
Před budapeštským honvédským divi
sijním soudem započal v minulých dnech
proces s a5letým studujícím techniky Fr.
Góměrem, který jest synem pedela tech
niky. Mladík jest viněn, že společně
s bratrem, uprchlým do Rumuuska, do
ručil Rumunům Šifrovanými dopisy dů
ležité zprávy. Tento velezrádný proces
budí v Uhrách velikou sensaci. — Ve
Švýcarsku při užších volbách do národní
rady z 23 uprázdněných mandátů soc.
demokraté získali jen tři — z nichž dva
pouze na zíkladě koncese jiných strau. To
znamená vzhledem k dosavadním pomě
rům značnou porážku té strany. — Se
zvláštní horlivostí otiskuje se zpráva, že
všichni rabíni wienuňského okresu vy
hlásili slavnostně klatbu na všechny lich
váře životními potřebami. Ale nikdo se
ueptá, proč k té klatbě nedošlo dříve,
pokud se celé hromady zboží k lichvář
ským účelům daly kupovati. Také jest
otázka, zdali klatba neplatí jen na ty
lichváře, kteří poškozují souvěrce. A hlavní
věc: kdy pak se dočkáme zpráv, že aspoň
v onom okresu židovští lichváři budou
klatbou postižení prakticky? — V sever
ním Peru hodlají severoameričtí peněžníci
vystavěti tiovou dráhu, aby se otevřela
cesta k nejbohatším zdrojům jižní Atie
riky. Projektovaná trať byla by dlouhá
400 km. — Agrární tisk prohlašuje nyltí,
žé agrární poselstvo svých návrhů na
ziněny 'církevně-správní neodvolalo. —
Kněžská konference v Kroměříži se u
snesla vyzvati rozhodující činitele, aby se
postarali o zachování odkazu arcibiskupa
Dra. Kohna kultůrním účelům českým. —
Počet sňatků mezi Angličankami a (Í
ňany v Londýně značné vzrostl. — To
várna na střelivo M. Weisze v Csepelu,
kam dodávány zvony z Rakouska, vyka
zuje čistý zisk rr5 mil, K, to jest 33
procent kmenového kapitálu. — Židovští
uprchlíci kupovali pokoutně ve Vídni líh,
který vlévali do sudůa zasílali do Uhér
a Haliče. S lihem, cukrem a octem pro
váděli řetězový obchod. Do konce šrpna
t. r. zaslala tato tajná firma, v jejímž čele
stál Mojžíš Dickér, na8000 litrů líhu bez
dopravního osvědčení. Policie odhalila
spekulaci a zabavila veliké zásoby. —
V Přerově židovská obchodnice Wolfová
byla zatčena pro předražování zboží, kte
rého před válkou vůbec neprodávala. (Na
př. cívků nití ze starých zásob prodávala
za 35 Ki Po zatčení nabízela I milion
korun kauce, aby byla propuštěna na svo
bodu... Odkud ten milion pojednou vy:
získala? Jistě se i na to úřady zeptají. —
Akciový pivovar v Přerově vykazuje zá
minulý rok 150.000 K zisku. Dividenda
bude r2procentní.

"dání do'vgave. — Na potírání amerického:
„mírové hnutí. se utvoří v Americe
o aBpoiek bílých Čepice, ktetý svou činnost

zamítá žádati za každých okuluostí vytmá

uherské národnost, protože prý by'se to
musilo žádati i pro Indii a Bgypt. Taz

! pravém. — I v jižních Čechách silně se
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1 Kulturní jiskry.
Ze $ Ak Svojsíka. Na' čerstvý

rov“ eněfgickéhocestovatele, národního
pracovníka a spisovatele i tisk iberáliii
rozsel uznale mnoho vouných květů, Svoj



sik vykonal přes 1000 přednášek o svých
dalekých cestách a o Japonsku vydal nej
lepší český spis. V Národní radě byl čin
ný od jejího vzniku, pracuje horlivě v za
hraničním výboru; zvláště čilé bylo jeho
spojení s americkými hy. Pracovní
cesta na Slovensko zhoršila srdeční ne
duh Svojsíkův tak, že se dostavila smrt.
V dějinách české kultury náleží knězi
Svojsíkovi čestné místo.

© světa vědeckého. Ph. Dr. Karel
Černocký vyplnil citelnou mezeru české
literatury katolické tím, že v »Kuihovně
pedagogické akademie« vydal obsažnou
publikaci: »Úvod do psychologie. Dějiny
psychologického dualismu« © Nákladem
Matice Čyrilo Methodějské v Olomouci.
Cena 3 K ro h. Knitické tote kompen
dium plně si zaslouží pilné pozornosti
českých inteligentů vůbec. Objasňuje vy
tříbeným soudem důležité pojmy, jejichž
podstatu a vývoj mělké fráze jen mátly
a zastíraly. — Dva nové typy bezdrátové
telegrafie zkoušel signálový sbor v Sev.
Americe. Jeden typ umožňuje dorozumě
ní na 190 km, druhý na 168 km. — O
světové dopravě vzduchem po válce pře
mýšlí se v Americe na základě dosavad
ních obrovských pokroků technických
dále. Letecká cesta nad Atlantickým oce
únem se projektuje přes Azory, které by
poskytovaly možnost zastávky. Již jest
vypočítáno, že vzdušná pout z N. Yorku
do Londýna bude trvati jen 24 hodiny.
Zhotoveny plány pro poštovní dopravu
mezi Indii, Afrikou a Jižní Amerikou. —
P. Bohumil Spáčil T. J. byl povolán pa
pežem Benediktem XV. na orientální aka
demii v Římě. Svého doktorátu dosáhl v
tomtéž městě. Tento český učenec mluví
rusky, polsky, slovinsky, německy, italsky
a francouzsky. K tomu přistupuje znalost
řečíklasických. — Největší bezdrátová
Stanice se zřizuje na Filipinách. Velikostí
a formou se prý podobá Eiffelově věži.
— V některých pásmech vzduchových
břmění děl se šíří na sta kilometrů da
leko. Nyní se zjistilo, že i plamen dělo

vého výstřelu jes viditelný v dálce skoro neuvěřitelné. Záře plamene zrcadlí se
v oblacích, odkud pak člehají paprsky
snadno do obrovské vzdálenosti. — Pro
slulý cestovatel Sven Hedin uchystal do
tisku novou knihu »Bagdad, Babylon, Ni
nive«. V ní budou shbrnuta jeho pozoro
vání ve válce Turků v Mezopotamii. —
Norský archeolog Hallstróm objevil v
Nisservangu v krajině Telemarkenu mal
by na kameni, pocházející již — z doby
kamenné. Sám badatel je připisuje »kul
tuře arktickée«. Podobné malby objeveny
i ve Švédsku a v jeskyních jihofrancouz
ských. Ukazuje se tedy stále jasněji, že
člověk w onom pradávném čase nebyl
polozvířetem, jak bájila řada materialistů,
nýbrž že tehdy se cvičil docela i v umění,

Pilnou péči o tisk strany osvědčuje soc.
demokracie. V konferenci českoslov. soc.
demokracie na Ostravsku, konané dne 4.
t. m. v Místku, podával soudruh Štěpá
nek zprávu o tisku od 1. ledna 1914 do
30. října 1917. Tisk strany vzrostl za tu
dobu o celých sto procent. »Duch Času«
počátkem války vycházel v nákladu 3500

výnszů dvakráte týdně. Ale r. 1915 výcházel již třikráte týdně nákladem 7000
výtisků. Jen nedostatek papíru zabraňuje
proměnu listu v deník. List má čistého
jmění přes 13.000 K; stranou byla zakou
pena vlastní tiskárna, — Ovšem pražský
soc. demokratický tisk vzrostl ještě mo
hutněji. Té straně válka pomohla; náš
katolický tisk však utrpěl ztráty veliké.
Není již nejvyšší čas, abychom se pro
brali z dřímoty? Jsou tu ovšempřekážk
značné, ale finanční podpora zachrání vel.
mi mnoho všude.

Přetižení zemí českých dazěmi proti
ostatním cislajtanským zemím ukazují dle
prof. J. Kalouska data z cislajtánského
rozpočtu na r. IgI4—15 (ještě zs míru
sestaveného). České země čítaly v r. 1gro
obyvatelů ro'r15 mil, ostatní země cislaj=
tánské bez Dolních Rakous obyv. 1489
mil. Tedy české země měly obyvatelů 40
a půl proc., ostatní rakouské zeměkromě

Dolních Rakous 59 a půl procent. — Ale
podíly daňové byly rozhodně zcela jiné:
I. Z daně pozemkové vyměřeno českým
zemím 56 proc., ostatním zemím (kromě
D. Rakous) 44 proc. — 2. Z daní domov
ních českým zemím skoro 50 proc., ostat
ním zemím (kromě D. Rakous) 50 proc.
— 3. Ze všeobecné daně výdělkové čes
kým zemím přes 6r proc, ostatním ze
mím (kromě D. Rakous) sotva 39 proc.
— 4. Z daně výdělkové, uložené podni
kům povinným k veřejnému účtování čes
kým zemím 63 a půl proc., ostatním ze
mím (kromě Dol. Rakous! 36 a půl proc.
— 5. Z daně z příjmu českým zemím sko
ro 59 proc., ostatním zemím (kromě Dol.
Rakous) 41 proc. — Ze všech daní pří
mých, které mimo Dolní Rakousy přede
psány byly cislajtánským zemím na rok
1914—15 sumou 270 mil. K, bylo českým
zemím uloženo skoro I54 mil. K, tedy 57
proc., kdežto všechny ostatní země měly
uloženo jen asi 116 mil. K čili 43 proe.
— Zřejměji se to ukáže ještě, Když TO
zečteme, kolik z přímých daní kde ulo
ženo bylo platit průměrně každému oby
vateli (přihlížíme-li ke zvětšenému počtu
obyvatelů do r. Igr4): V českých zemích
průměrně na hlavu asi 14 K soh v
ostatních zemích (bez Dolních Rakous)
průměrně na hlavu jen 7 K 5o h. —
Ostatně poplatnost v zemích českých
proti ostatním cislajtánským zemím cení
se na mnohem více než na dvojnásobně.
To se objeví zvláště ještě, když srovnáme
daň z příjmu, jak byla na rok Ig14/1s
rozpočtena Čechám (asi s 69 mil. oby
vatel) a ostatním zemím kromě Dolních
Rakous (asi s I5'/, mil. obyv.) Daň tato
nejlépe vystihuje přímou poplatnost jed
notlivcovu; neboť nedá se tak lehko pře
sunouti ua důchody jiných poplatníků.
Daně z příjmu bylo rozpočítáno Čechám

asi 29'/, mil K, Moravě a Slezsku bymil. K, ostatním zemím 28 mil K. Ka
dému obyvateli bylo tedy této daně prů
měrně počítáno na r. 1914/15: v Čechách
asi 430 K, na Moravě a ve Slezsku asi
3— K, v ostatních zemích (kromě Dol
ních Rakous) asi 180 K. Tedy v Čechách
platil průměrně každý člověk daně z pří
jmu asi 2:4krát více, na Moravě a ve
Slezsku 1*/,krát více než v ostatních ze
mích cislajtánských. Z toho se dá hned
také souditi na poměrně vysokou zámož
nost Čech proti všem ostatním zemím.
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Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme ©onejlépe při
veškerých ebchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik==000000000 00090ce
Zprávy místní a z kraje.
Záchrama života Jeho Veličenstva vyvo

lala radostný ohlas i v městě našem. Nej
jasnější císař právě v okamžicích velice
kritických, kdy každá vteřina hrozila ve
vlnách záhubou, osvědčil mysl v pravdě
rekovnou a obětavou. Ve chvíli nejsvízel.
nější snažil sezachrániti i jiné obrožené
životy. Zvěst o šťastném vysvobození
z dravých vln uvítána hned v našem městě
vyvěšením četných praporů. — V tuto ne
děli v 9 hodin ráno v katedrále bude obě
tována na poděkování Bohu za záchranu
života šlechetného panovníka pontifikální
mše vv.; připojí se chvalozpěv »Te Deume«
a příslušná modlitba. Všecky úřady a kor
porace jsou pozvány. — Jinde v naší die
cési budou děkovné pobožnosti v nejblíže
příštích nedělích.

Ea oslavu Nejvyšších jmenin Jeho císař
ského a královského Apoštolského Veličen
stva nejmilostivějšího ofsaře a krále Karla
I. pořádá c. k. gymnasium v Hradci Král.
dne 18. t.m. v refoktáři bisk. studentského
semináře »Borromaea« ve prospěch fondu
pro sirotky po padlých českých profesorech
školní akademii.Program vybranýa pestrý.
Na klavíru Jaskavě doprovází paní Emilie
Šulcová. P. T. páni rodiče a příbuzní žá

kův a jejich přátelé a příznivci zuvolilo
zvou se k této školní produkci Programy
pe zvláště merozesilají. Všichni, kdo při
jdou, budou srdečně vítáni. Ceny míst sů
stavují se volné dobročinnosti. Začátek
o pňl 5. hodině odpolední.

Výkaz upisovatolů VIL rak. vál. půjšty
u Živnostenské banky filiálky v Nradel
Králové. Jalius Pokoraý, soukromník zde
K 4.000, vl. rada Ant. Libieký, e. k. ředitel
vyšší reálky zde K 6.000, V. Bouček, velko
obchodaík zde K 500 A Weisz, c. a k.
setník zde K 2.000, Militaerwissensohaft
licher- Verein zde K 1000, Všeob. živnost.
škola pokračovací zde K 100, Verwaltuag
des Offiziers Park der Garnison zde K4 000,
F. Jirková, učitelka v Novém Hradci Král.
K 6.000. A. Límaa, stavitel zde K 600
J. Bačina, velkoprůmyslník v Opatovicích
m. L. K 6000, Ing. Fr. Borovička, ředitel
Spoj. ake. stroj. zde K 1000, Fr. Valenta,
žídíeí učitel v Libčanech K 1000, J. Hampl
statkář vwRosnicfeh K 1000, F. V. Bi
společnost s r. o. v Hradei Králové H K
10.000, A. Postlerová, vdova po ©.k. notáři
zde K 1000, lag. R. Sehmidt, stavitel s
velkostatkář vw Květimově-Kvasoticích K
10.000 dosavad celkem K 70.000. — Ob
čanská záložna v Novém Bydžově K 53.000,
Všeob. úvěrní společnost sde K 1.700.

U Královéhradocké bank. jednoty upezli
na WI. valoč. půjšku: J. Excel. nejdp.
biskup Dr. Josef Doubrava 20.000 K; dále
p. t.: Dr. Jos. Soukup, gener. vikář 1000 K,
Dr. Fr. Reyl, kanovník 1000 K, J. P. Seidl,
vikář Holohlavy 1000 K, Al. Soukup, vikář
Lochenice 1000 K, Dr. B. Augustin z Hrad.
ce Král. 200 K, J. Beneš, kaplan Krueem
burk 200 K.

Válečná Pro chrabré oho
vání se před nepřítelem, eventuelně horlivé
a obětavé konání svých povioností bylí
dále vyznamenání: V pěchotě: 31. plek
střelců: J. Voženílek ze Střebše bronze
vou medailí, 1. prapor myslivců: R. Ko
vanda z Břízy bronzovou med., 34. pluk
etřelců: setník B. Půhoný z Bělče vyzoa
menán Nejvyšším pochvalným vyznamená
ním. V dělostřelectvu: 10. ppl. vy
zaamenání stříbrnou medailí 2. tř. J. Hueka.
ze Slatiny a K. Klor ze Syrovátky. Dále
bronzovou med. J. Huoka ze Slatiny, J.
Marek z Lubna, R. Skonybka z Bukoviay,
B. Souček z Plačic a Ed. Bem z Hradce
Král., pak železným záslužným křížem B.
Machatý z Plotišť, V. Hyrší z Roudniee,
V. Šrámek ze Skaličky a F. Tíchý ze Ble
zinek, F. Zilvar z Černilova vyznamenáa
Karlovým křížem, Fr. Štrum z Hradee
Král. stříbrnou med. po druhé. V jízdě:
u jízdních střelců: H. Sláva z Neehanie
železným zásiužným křížem. Ve sboru
zdravotnickém obdržel Em. Falta z
Petrovio železný kříž a A. Chvojka z Lo
dína bronzovoumed. V námořnictvu:
V. Ryba z Třesovic bronzovou med. a Hi.
Chmelař z Kuklen železný kříš.

Zabavování potravis v denním obchodu.
Nedovolený obchod potravinami, státnímu
hospodářství podléhajícími, zejména mou
kou a obilím, musí býti potud zamezen,
pokud se tím napomáhá: 1. hromadění zá
sob, 2. dalšímu prodeji po živnostensku,
8. šroubování ceu aneb 4. pokud tím trpí
všeobecné zásobování. Nepatrná množství
potravin, která vozí s sebou hlavně pří
slušníci nejnemajetnějšího obyvatelstva za
účelem ulehčení svého vlastního neoby
čejuě obtížného živobytí neb živobytí svých
dětí, nesmějí se tudíž zabavovati Zejména.
při rovisní činnosti na drahách budiž tohoto
dbáno: Zásilky mají býti vyšetřovény a
otvírány zpravidla jen u přítomnosti po
volaných železničních orgánů. Že zásilky
byly otevřeny, budiž vyznačeno na obalu
připevněním revisní cedulky, na náklad
ních listech a průvodních papírech patřič
nou poznámkou. V případě, že by zásilka
byla zabavena neb jednotlivé předměty
vyňaty, budiž vydáno dráze zvláštní po
tvrzení o tom, které by bylo připojeno
k nákladuímu listu resp. k průvodním pa
plrům. Budiž o to postaráno, aby zásilky,
když byly otevřeny, byly zasenáležitě u
zavřeny. Ten, kdo má právo disposišní,



neb cestující, budiž pokud jes mežno při
brán k vyšetřování zásilky resp. svého
eestovního zavazadla a dlužno se vystříhati
veškerého zbytečného malicherného obtě
žování obecenstva. Revisní orgány musí
býti, pokud provádějí takové úřední vý
kopy mezi jízdou, opatřeny náležitými jísd.
ními výkazy. Naprosto nepřípustno a přímo
trestno jest, aby potraviny po zabavení
výkonnými orgány byly zničeny, jak se
prý tu a tam stalo při zabavení mléka.
Ve styku se stranami mechf se rovisní
orgány chovají vždy zdvořile a 8 mapro
stým taktem, nechť jednají klidně avšak
reahodně a nechf se vystříhají zbytečného
rozrushu. — Za o. k. místodržitelského
radu: Dr. Svoboda.

Zřízení ohřívárem. Úřední list píše:
Blížící se doba zimní a nedostatek paliva
vyžaduje, aby nejchudším vrstvám obyva
telstva dána byla možnost aspoň částečné
ho ohřátí ve vytopené místnosti. Účelu
tomu vyhověly by nejlépe všeobecně pří
stapné ohříváray, jichž zřízení se obcím
s větším počtem obyvatelstva chudšího

zejí v úvahu hlavuě dvě okoluost:: 1. opa
tření vhodmé místnosti, 2. zajištění potřeb
ného paliva. Pokud se prvního týče, bylo
by nejvhodnější přičleniti ohřívárny buď
ke zřízeným válečným kuchyaím, nebo
umafstiti je v budové školní, ovšem tak,
aby vyučování tím nikterak netrpělo. V
každém případě muselo by býti postaráno
e nmáležitýdozor, aby zabráněno bylo ja
kýmkolir nepřístojnostem. Ve příčině opa
tření paliva přichází tu v úvahu nákup
uhlí u obchodníků. reservování určitého
množství z přídělů pro obee a hlavně opa
tření dříví od velkostatků, které se zřete
leaa k dobročinnému účelu vyjdou vatříc
vwkaždém ohledu :Peněžní výlohy akcí
touto vzniklé nesla by každá obeo sama,
po případě s výhradou zdejšího schválení
bylo by možno vzíti v úvahu apel na
dobročinnost zámožnějších vrstev, aneb
zažádati za přiměřenou státní subvenci.

Jak ochrániti školní dětí od hladovění.
Zdravá a šťastná myšlenka ta byla ne
dávno v lidumilné veřejnosti propagována
a zasluhuje vskutku, abychom Se s ní
blíše zabývali. Základ její jest právě tak
dobrý jako prostý; hladoví-li děti, pozveme
je jednoduše k sobě a dejme jim se nasytiti.
K tomu není zapotřebí žádného dlouho
dobého vybudování nové organisace ueb
spolku, lze to provésti ihned a zoela jed
noduše — jen když jest tu dobrá vůle —
a tm v kruzích obecenstva získati budiž
úkolema zásluhounašehoučitelstva,které
právě v době války ta“ jasně a účinuě
projevilo pochopení pro potřeby veřejnosti.
Kdyby v každé domácnosti v městech a
na venkově -- třebas by sama, jak nyní
poehopitelno, neoplývala hojností — z toho
co sama má, poskytována byla jednou
denač neb alespoň dvakrát v týdnu jedao
mu dítěti strava — muoho li dnes vskutku
podvýživou strádajících, ba ohrožených dětí
raohlo by býti zachráněno? Nehledě k
dobrodiní, získá si dárce sám ten nejlepší
pocit vlastního zudostiučínění, že pomohl
v doběvážné zachráuiti—budoucnost
národa, Obracíme se proto jak k učitel
stvu, tak i ke všem lidem dobré vůle —
by so myšleukou tou zabývali a žádáme
uejména učitelstvo, aby vyhledavši potřeb
né žáky a rodiny, které — ne slovy, nýbrž
skutky — plní myšlenku povinnosti k vlast
nímu národu a věc tu organisovalo. Čest
těma,kteří začnou — jistě budou míti hojně
následovníků! — C. k, místodržitelský rada:
Smutný.

Okrosní oddrna pro okres krá
lovéhradookýkonalaot nční svou
v úterý 18. t m. Řídil ji v zastoupení
omluveného předsedy jednatel Dr. Vyškov
ský. K návrhu referenta okres. hejtman.
ství koncip. Sleinfelda usneseno převzítí
od místní odbočky úřadu pro válečnou
péči rozdělení 1200 párů náhradní dětské
obuvi a dorozuměti se v té příčině s jed
notlivými eprávami škol. Provedeno jme
nování místních důvěrníků; ustanoveni
jimi k návrhu dra Viškovského důvěrníci

invalidní péčevýchodočeské, vedle nichž
budou v HradeiKrálové, Pražském Před
městí, Kuklemách a Třebeehovicích fun
govati zvláštní důvěraíci dělničtí, jichž
jmenováním pověřen dělnický zástupce ve
výboru okresní oděvny. V následující de
batě stěžováno si jedmomyslně, že dosud
nevyšel organisační statut pro ošacovací
akei v Čechách, bez něhož je nemožno 8
pracemi započíti. Usnesemo, aby jednatel
si vyžádal osobně u pražské ústředny pro
lidové ošaeení co nejdříve informace k
zahájení činnosti nezbytné. Příští schůze
v úterý 20. listopadu.

Spolek pomosný pro nemocné chorobami
plicními. Vykomav movou volbu předsed
nictva a výboru, obrací se k příznivcům,
aby jej v jeho činnosti podporovali mravně
i hmotně přistupováním za členy činné
(roční příspěvek 4 K), přispívající (2 K) a
zakládající (100 K). Zvláště doveluje ei žá
dati o podporu obec, podniky tovární a
veskostatky, aby spolku umožnily se sta
rati o tuberkulosní w nouzi postavené a
jicb rodiny. Vládní rada Materna, předseda.
Dr. Pičman, jednatel.

Výstava. Ve výstavním sálo městského
průmyslového musea vwHradci Králové
vystavovati bude ve dnech od 20. listo
padu do 9. prosince své obrazy krajinář
Julius Jelínek.

Přednáška. V neděli dno 25. listopadu
přednášeti bude p. řed. V. Vaoh: Hradeo
Králové do válek husitských. Přednášku
pořádá městské průmyslové museum v
Hradci Králové v přednáškovém sále mu
sejním.

Vychodošeské divadlo. (Repertoir od 7.
do 12. t. m.) Poslední v cyklu Smetano
vých oper provedena v této saisoně Hu
bička (středa 7. t. m. a neděle 11. t. m.
odpol). Oznamovaná premiera Tajemství
z technických důvodů odpadne. Hubička
byla původně určena pro slavnostní před
etavení 3. t. m., odložena byla však pro
náhlý odjezd barytonisty p. Svojsíka k loži
sxonávajicího bratra. Bylo' proto v celko
vém provedení znáti větší snahu po lepším
vypracování, ač v jednotlivostech, hlavně
ve sborech, ukázala se dobrá vůlo slabou.
Jde tu o základní chybu v pojetí, jež by
mohla býti opravena jen novým pietním
pastudováním. Vedle Vendulky pí. Kram
perové, jež přes svoji indisposici snažila
se vložiti do svého zpěvu i hry všechnu
něhu, 3 niž tvořívala tyto jí tak přilehající
smetanovské osoby, mile zaujal nás p.
Kait! (Lukáš), jemuž místy podařilo se
plný, senorní hlas stlumiti v měkká pianis
sima. Též herecky byl jeho výkon velmi
sympatickým, třebaže rušen byl zrakovým
dojmetu zepoměrné velikosti obou švagrů

byly ve starém, dobrém obsazení; i skři
vánčí píseň sl. Sehaoalov“ byla tentokrát
zcela přijatelná. Nejbolavějším místem byl
ebor. našířů | se svým vůdcem; jak také
jinak, když ve sboru zpívají poctivě pouze
dva: pp. Hauf a Snopek. — (Opereta pro
vedla premieru Nioby 8 hudbou Oskara
Strause (pátek 9. t. m. Reprisy: sobota L0.
a pondělí 12. 1. m.). Vtip děje epočívá
v ostrém, často přehnaném zdůraznění
kontrastu mezi řeckým starověkem, jeho
velkými gesty, zvyklostmi, vědomostmni,
tancem a vážnou mluvou a mezi světem
moderním. To vše zosobněno v oživlé sošo
Nioby, vyvolává komický úžas i rodinnou
zápletku v střízlivě praktickém, americkém
prostředí rodiny ředitele pojišťovny Dunma.
Děj vsazen v rámeo Čarovného snu a 0
předen přiléhavou, jemnou a nevtíravou
hudbou má v řádném a detailním prove
dení mnoho působivých efektů. Premiera
byla opět — jako obyčejně — generální
zkouškou, při níž mnozí ještě neovládali
svých úloh. S neobyčejným zdarem v ge
stech, mluvě i tanoi vytvořila titulní roli
sl. Zd. Stříbrná; p. Poláček zařadil svého
ředitele Dunna do galerie svých podaře
ných figurek. Z ostatních uvádím ještě
příjemnou Hetbysl. Taubrové a elegantního
Damburga p. Bukovského. V neděli (11. t.
m.)večerČardášová prineezna Číno
hra provedla veselohru Skochovu Naše

babička (čtvrtek 8. t. m) s velikou

umělkyní Nár. divadla pí. Hůbnerovou v roli
baronky Linghoffové. Děj i obsazení ostat
ních rolí jsou známy našemu obecenstvu
z minulé saisony. Vedle apartního a deli
kátního výkonu pí. Hůbnerové zanikal za
čátečnický debut žačky její Zd. Tůmové
(Helena) v affektovaných pokusech cito
vosti, jež vyvolávaly mimoděk představu
krásného výkonu sl. Klokotské v této roli.
Výprava opět zřejmě prozrazovala prak
tioký smysl pro využitkování soény a jem
ný vkus svého puvodce. — C.

Jednoduchá úřední frekvence u o. k.
berního referátu a berního úřadu v Hradei
Krásové. Výnosem o. k. zem. fin, ředitelství
v Praze ze dae 6. listopadu 1917 č. XVI
185/2 k zavádí 6e jak u e. k. berního refe
rátu tak i u o. k, beraího úřadu v Hradai
Králové jednoduchá frekvence úřední od
8 hodin dopoledne do 3 hodin odpoledne
během zimrích měsíců počínaje dnem 15.
listopadu 1917 do 30. dubna 1918, eož se
u veřejnou známost dává.

Falešný kněz. K velice troufalé herecké
roli sáhl sem tam fechtující romantik; je-li
pravdou, že to jest švec Lankmajer, pak
lze souditi, že záviděl vavříny a peníze
svému slavnému předchůdci z Kopníku.
Due 31. října vplížil se do fary v B. Tře
mešné, kde nyní duchovní správce ne
bydlí. Otci pana faráře, který jest nyní
polním kurátem v Hradci, představil se
poutník jako vojenský kurál Kubát; mluvit
vřele. Prý by v tom romantickém místě
zvolil s velikou ochotou na dva týdny
svůj stan, aby na dovolené zcela nezahálei;
pan děkau ze Dvora Králové do Třemešné
uspoň na Vše svaté a Dušičky nemusí se
vypravit. Stařečkovi věak bylo povídání
skurátovo« hodně podezřelé. Vyzval hostě,
aby se stavil u syna v Hradci k vůli smlu
vení. Chlapík opravdu se objevil u dp. ku
ráta a hned spustil nemotorně: »Líbějí
poslouchat, jsem polní kurát Svoboda
z Čáslavě.- Tohle neakademické předeta
vení vyvolalo ovšem řadu křížových otá
zek, tak že falešný kurát hleděl se zachrá-
niti tvrzením, že jest vlastně z diecése
litoměřické. Když ani tato zaječí klička
nepomohla, rychie pokoj opustil. Hnal se
k nádraží, kdež v zástupu zmizel před
jiným knězem, který v něm poznal pod
vodníka. Na faře v Třemešné zanechal
balíček. — V Kuklenách prosil vojenského
sluhu Hrubého, aby mu půjčil kabát. Na
vštívil také Markoušovice a Libčany. Snad
nyní nahlédne, že od botosloví k bohosloví

(jest přece jenom veliký skok a bude ai
hledět užitečné práce, jíž se vyučil, Ale
pro případ jeho zatvrzelosti vyzýváme
správce duchovní i jiné řádné občany
k ostražitosti; možná dost, že ten podvod
ník bude nyní vystupovati pohostinsky
v přestrojení jiném. Jest složit“ vyšší po
stavy, má obličej snědý, zuby kamenem
nazelenalé.

prodají se v Týništi nad Orlicí.
Bližší wadministraci t. I.

Za + farářem Janem Řibem. Dne 9. listo
padu zemřel po delším bolestném utrpení
dp. Jau Říb, farář v Poniklé nad Jizerou,
bratr dp. Fr. Říba, faráře ve Studenci a
starosty všestarskéko p. J. Říba. Zalkala
farnost ponikelská, kde p. farář Říb sice
jen osm měsíců půsvbil, ale kde si svou
horlivostí a dobroteu získal vřelé sympa
tie. Slavný pohřeb, který se v neděli dne
11. hstopadu vo 3 hod. odp. v Ponikló za
ohromného účastenství konal, byl zřejmým
důkazem, jaké vážnosti a oblibě se těšil
předčasně zvěčnělý. Smuleční obřady v
domó smutku vykonal za asistence 18
kněží vsdp. bisk. vik. sekretář Kaván z Ro
ketnice, který také vedl kondukt do far
ního chrámu Páně. Zde promluvil na ka
zatelně dp. farář Michálek z Jablonce nad
Jiz., který slovy jímavými líčil zásluhy
+ p. faráře jaku kněze, učitele u přítele.
Promluvil od srdce k srdci za hlasitého
pláče všech přítomných. Na to vykonány
exekvie a mohutný průvod ubíral se Bu



periferii obce ponikelské, kdež vykomány
smuteční ebřady. Pak odvážel pohřební
vůz tělesné pozůstatky zesnulého za pláče
přítomných do rodiěte Všestar. Jako v Po
niklé byla účast ohromná tak i vo Vše
starech, kam mrtvola p. faráře v ponděli
ráno byla dopravena, Kona! se pohřeb za
účastenství všech vrstov, k'eré až překva
povalo. Slavuostní výkrop před kostelem
vykonal vsdp. Msgre. Dr. František Sule,
kanovník z Hradce Králové, ze asistence
vsdpp. kanovníka a spirituála Černého. b.
vikáře Soukupa z I,pehenic a 19jiných
kněží.V kostelevýstižněvylíčilživotT R
faráře Msgre,Dr. Sule, takže přítomní byli
pohuuti k elzám. Pak celebroval reguiem
vsdp. kunovník Černý za velice četné asi
sleuce duchovenstva. U vedlejších oltářů
sloužili mše svaté začmoucený bratr Frán
tišek a kaplan Ulver z Krásné Hory. Zpěvy
precisné přednesl sbor chramový, sesílený
míetními a okolními.pp. učiteli. Nastoupena
poslední cesta na hřbitov, kde před pěti
měsíci pochována byla matka p. Úaráře
Říba. Dozvučel smuteční chorá!, dokončeny
církevní obřady, po bichž rozloučil se 6
mrtvým kolegou dp. farát Róssler, všem
účastotkům jménem zarmoucené vážené
rodiny vřelou poděkovav. Yu 'upřímná sou
strast, lo impoeantuí účastenství jak v Po
niklé tak ve Všesiarech, budiž vdp. bratru
faráři a veškerému příbuzenstvu aspoň
částečnou úlěchou v dobách nezměrného
bola. Milý Jene, jen jednou jei nás za
rmoutil 4 to bylo 9. listopadu, kdy jsi vy
pustil svou dlechetnou duši, přijav zbožně
av. svátosti. Buď s Bohem, na shledanvu,
dobrá duše! Kéž koruoá slávy věčnéjest
Ti údělem! ' :

Fýpracktise. Dne 4. listopadu uspořá
dal. zdejší »Odštěpný spolek Čsrveného
kříže« „za neobyčejně velikého účustenství
obou zastupitelstev obecních, zástuprů
spolků a občanstva domácího i z okolí
slavnostní schůzi, aby vzdán byl veřejný
hold J. V. císaři a králi Karlu I. u příleži
tosti Nejvyšších jmenin. Po vlasteneckém
proslovu předsedy dp. Jana Středy, faráře
místního, přednesl Vincenc Kubeš, žák
měšť. školy zdejší, případnou báseň od K.

»Anděl míru«. Při léto schůzi loučilo ee
občanstvo s p. ředitelem měšť.školy zdejší
K. 0. Hubálkem, který odchází na nové
působiště do České Třebové. Po přečtení
velmi srdečných a zásluhy p. ředitele Hu
bálka oceňujících dopisů p. ©.k. okr. ško!
inspektora Ant. Hlineckého ze Zam orka
a dp. Jos. Neškudly, faráře v. v. z Jablo
ného n. O., děkovaly dítky obou škol vé
mu milovanému ředileli za jeho lásku a
péči; práci jeho ve prospěch školy a mlé
deže školní ecenil p. zat. řed. měšť. školy
Adolf Tušla, snahu o zušlechtění a vzdě
Jání občanslva, projevenou neumavnou din
ností ve spojku Červeného kříže, v Severo

české je „Vyhpsičském dnami předsáškámi, pafádáninr div.předsta:
vení, k nimž poměrům zdejšího kraje od
povídajíči Kusy p. feditel sám složil, "stá
rostliveu páči 'o mlědež měšť školů zdejší
opustivší, zásluhy© založení 4 zajišléní
oPlevkového stává Při nsší“ kole, pře
spění jeho, aby hospodářský spolek zdejší
rozvinul nejen členstvu ale 1 ostatnímu
obyvatelstvu velmi. prospěšncu Činnost,
zásluhu o vreázení více než 6000 ovocných
stromků v obcích našich, kroky učiněné
p. ředitelem k uskutečnění dávno žádané
silnice, která by spojovala zdejší horské
české obce s městem Jabloným nad Ori,
ochotu, re kterou v každé dobé p. ředit-|
psal žádosti k úřadům a vůbec potřebné
přípisy všem, kteří ho o lo žádali, vylíčil
předseda schůze u jménem všeho občan
otva p řediteli i jeho velevážené choli po
děkova!. V týž den na rozloučenou 8 p.
ředitelem konány vchůze obec. zastupite!
stva a včelařského apolku, kdež rovněž
destalo se p. řediteli zaslouženého uznání
a díků za práce obci i spolku věnované.
Se slzami v očích děkoval p. ředitel všem,

Náměšti: Politické družstvo tiskové v Hradci

kteří ho při práci jeho podporevali a 80
všemi se loučil. Zpěvácký sbor zdejší za
pěl pak. »"řáníe dig. kompusice zdejšího
p. učitele J. Pravečka. K vybídeuti před
sedy achůze přihlásilo se přes 30 novýeh
členů k Odětěp. spolku Červeného kříže.
Rakouskon hymnou a provoláním slávy
Jeho Veličenstru ato neobyčejní čelné
navštívené. sohůze skončena. Dobrovolně
daroraný ačítací dvuulaleř přínos! dobro
činůým spoikům zrejším a sbírce ve pro
spěch hrobů padlých vojínů přes 50 K.

Eoliee. Uspořádána zde 4. listopadu
v restauraci :U Kourádů« Ččilou místsí
odbočppu Výcedberového „sdružení kežesí.
dělniotra veřejná schůze, jež byla rejmí
četně navštívena. Dostavili se horliví na
šinci, místní i ze širého okolí až na 2 hod.
cesty. Tak čelné zastoupeny byly obce:
Koudelku, Kamence. Rovensko,. Ředice,
Chvojno, Chrejenec, Roveň, Litěliny a j.
O, poměrech -mezi dělnictvem za války
věcné pojednal. p. Frant. Šupka, redaktor
»Šlítu« z Hradce Králové. Řeč jeho sledo
vápna se Živým zájmem a při ukončení
všichai přítomní žádali. aby brzy veřejná
katelická přednáška byla znovu úšpodádá
na. Zájem o schůzí a účast celé řady.obcí
jsou nejspolehlivějším dokladein, že hnutí
naše pevně v lidu zakotrilo.

Přib úpisů na VIL rakouskou vá
lotos přijímáa veškeré dotazy a
traderiiee, e' tuto související; obrátěm vý
řídí Moraváká agrární a průmyslová ban
ke, filiálka v Chrudimi. “— m——

Orlámí ©
Zemský svaz Orla v Hradci Králové

koná 25. listopadu v Chooni (katol. jedno
ta) poradaí schůzi plenárního výboru a
zástupců všech okrsků. Žádáme, aby te
sůčas I 'celý výbor a z každého okrsku
nejméně 2 delegáti.
'iRebert Vala,
předseda náčel. rady..

| Kalendáře
: na rok 1918.

i Třebízský K 160
| Venkovan K 160.

4 Velkf“kalendář

i Venkovan K240. |
. Na skladě má

Družstevní knihkupectví
Áv Hradci Král., Adalbertinum. ..

Josef Polák,
|sornský starosta.

P

A
Uamaný za nejvýhofnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového uúčiní ve výrobnách nojetaršího
závodu v Čechách. ©,4 k. dvor. dodavatele

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

Tisico uznávacích referencí a wlperučení
Obrázkové cenniky, rozpočty, Vzory a 17

tové zboží k výběru [ranko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pracovní síly ua
venkově, čímž levnější ceny až « 209,

než věude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PARAMENTA,

dodává nejlevněji

S | JOSEFVEND,
edberný závod

Jeně nadOri
Nabídky,návrky, .
výkresy zdarma.

Hetevé předměty aa u

"A késku se franko zašlou.
M :

V Prare prodej u firmyMarie Fejfarová,arlova ul. I., č. 12.

FETFTTTFTÝ

Prov pppoladrat,
ahy fni pomohli opatřiti někoho — pána

neb dámu — umjisího trochu hráli naklavír — s menší penal, aby zastával
slušbu varhanickou. Nese to asi 600 K.

Poste restante 12, Miličoves u Jičína.

o Peramenta. 

| lénáce V. Neškudlasyn
(protokolovaná firma) —

i v dablonném nad Úrlicí (T Čechách)
(brajr P. J. JNeškudly, faráře ve Výprachtielch)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyzhamenanýp ' 2.. sypev
- výrobní závod

| všech kostelních paramentů,
apelk. praporů a kovovéhonáčiní

| Cenniky,. vzorky i rouoha: hotová: na l
j ukázku se na požádání franko zašlou. [E

Udamlátí
PRT « ň t | 2. .

přijme 6. a k."dvoraí továrna nz nábytek
K. V. Skuherský, Hradec Králové.

Volodůstojnému duochovoustvu
a slávným natronátním úřadům

107, dovolujesi doporačiti
reškeré kostelní nádoby a
náčiní a 10: MODSlrance,
kalichy, cibáře, nádebky,

nky, pociřkály. svlony,ampy, kaditelnice, kropeňky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujicí. Stxré předměty opra
vuje v původní intenci u
v ohni zlali a alříhři mebo
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Hotovépředměty neb výkresy
zasílá na ukázku franko hoz

zavaznosti koupě.

; Vše eo posilá posvěcené.
Práce ruční.

Sklad veškerých zlalých a stříbrných klenotů, jako:
řetásů, madonek, křižšků,pratýnků, nárámků atd,
Notářsképrsteny LaHalěrký,jen Ha
činí ze stříbra pravého čínského vždy' na skladě.
Staré alato, stříbro a drahokamy kupuje su Dej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
| pašíř a ciseleuy:,

Praha 1.979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.
Vřisežný znalec c. k. zemského trestojhosoudu.



upisujte VÍL daněprostou rakouskou

válečnou půjčku:
54% umořitelnou státní půjčku

upisovací kurs £5250.rr. 5"2náhrad K 92'— netto
výnosnost v případě vylosování v r. 1923... . . . . 750"„+ 1982... ©... 6420,

„+ 1942 618
» » » » s )» 1952 ————— ... 610%,

. M » » » +, 1957... 6070,

5%%pokladní poukázky splatné 1. srpna 1926
upisovači kurs K9450,resp.s"/, náhradou—© -©+ K 94'—- netto

7 výnosnost (včetně kursového zisků) 2 6:41“

Na upisovací hodnotu složiti dlužno;

při přihlášce 10“,, dne b. ledna 1918 20%, dne 5. února 1918 20, dne 5. března 1918 25“, a dne 5. dubna 1916
zbytek.

Veškeré podepsané ústavy poskytnou upisovatelům na jich event. přání za výhodných podmínek zápůjčku na zástavu
válečhých půjček dřívějších aneb jiných cenných papírů a ochotny jsou též, při větších úpisech 75, upisovací hod

ndty upisovatelům na levný úrok křéditovalí.

Upisovácí Ihfitupočíná hem5. listopadu1917 a končidnem3. prosince 1977.
Vlastenecký a hospodářský význam půjčky budiž každému pobídkou k účasti co největší.

Agrární záložna v Hradci Králové.
Česká banka filiálka v Hradci Králové.
Diskontní společnost v Hradci Králové.

Královéhradecká bankovní jednota.
Okresní hospodářská záložna v Hradci Králové.

Spořitelna Králohradecká.
Všeobecná úvěrní společnost v Hradci Králové.

Záložna v Hradci Králové.
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

>Živnostenské banka filiálka v Hradci Králové.



Telefon č. 111.

VII. válečná půjčka.
Právě kapitalisté jeví pro tuto půjčku

znovu veliké pochopení a přihlašují se
opět. Ti vědí, že tak peníze své nejbez
pečněji uloží. Koupíš i pole nebo stave
niště, za války ti to těžce něco vynese.
Není-li dostatek dělníků k řáduému ob
dělání půdy anebo k stavbě domu a vy
žadují-li se na takovou práci náklady
mnohonásobně zvýšené, pak se ti peníze
do podniku vložené súročiti nijak nemo
hou. Ale úpis na válečnou půjčku přináší
značné súročení hned a bezpečně.

Neupisujeme proto, aby válka dlouho
a dlouho trvala, ale aby naši nepřátelé
byli co nejdříve přinucení k mírovému
jednání a aby tak jistota nastřádaného
majetku byla zpečetěna. Neupisujeme
toliko ve prospěch bojujících, ale i k vůli
nejnutnější podpoře těch, kteří byli válkou
těžce postiženi. Co bys jim neposkytl ve
formě válečné půjčky, byl bys nucen jim
dávati ve formě soukromé dobročinnosti.
Okresy a obce nemohou přece lhostejně
choditi kolem chudých invalidů, vdov a
sirotků.

Čím ochotněji a čím více upíšeš, tím
spíše se v době míru můžeš pochlubiti,
že máš podíl na vítězném míru.

Politický přehled.
V poslanecks sněmovně dne 16. listo

padu jednalo se o zprávě zdravotního vý
boru o potírání tuberkulosy a příjice.
Návrhy zdravotního výboru přijaty a rov
něž návrh finančního výboru na vydání
zákona o poplatcích ze sázek totalisateurů
a bookmakerů. Min. předseda dr. Seidler
ohlásil, že vláda dala k disposici 70 mili
onů korunu jako nákupní obnos pro uči
telstvo obec. a měšť. škol. Posl. dr. Šubrt
a soudruzi jménem ČeskéhoSvazu podali
pilný dotaz na iniuister. předsedu, mi.
nistra vnitra, orby a ministra výživy o
nedostatku potravin a jednání viádních
orgánů při rekvisicích v zemích koruny
české. — Dne 20. listopadu dr. Šubert do
kazoval, že něm. okres žatecký má v do
dávce obilí schodek 247 vagonů, kdežto
daleko neúrodnější český rakovnický okres
pouze 14. Porovnáme-li pak výsledek o
kresů českých a německých, kterými Zu
leger dokazoval Helmerovu pasivní resi
stenci českého národa, tu české okresy
proti úředním předpisům daly o 93 vagony
více, než dodati vůbec měly, kdežto ně
mecké okresy zůstaly dlužny 627 vagonů.
— Vládní osnova o zřízení ministerstva

ro sociální péči schválena ve 2. i 3.
tení. Čeští řečníci protestovali proti zří

zení ministerstva tohoto z důvodů státo
právních i národních,

Ho území západočeské. Úřad
pro výživu lidu zřídil pro organisaci vý
živy obyvatelstva krušnohorského jednot
né hospodářské území západočeské, složené
ze 17 okresuich hejtmanství. Správou to
hoto území pověřen c. k. okresní hejtman
dr. Grohmann z Kadaně se sídlem v Kar

lových Varech. Tu sloučeny jsou okresy,
mající přebytek zemědělské výroby, s okre
sy zemědělsky pasivními a rovněž jen
německými. Pozoruhodno, že v Karlových
Varech zřízeny jsou také odbočky pro
obilí, tuky a dobytek, což prý dle něm.
tisku znamená úplné osamostatnění od
Prahy. Správce tohoto území je podřízen
bezprostředně místodržitelovi a bude jako
jeho plnomocník vykonávati v oboru vý
živy pravomoc, příslušící místodržitelovi.

Český konservatiení velkostatek. Bývalí
poslanci čes. konservativního velkostatku

seda, býv. ministr-president hr. Clam-Mar
tinic, pominut a předsedou zvoleu dr.
Bedřich princ Schwarzenberg, jeho zá
stupci bar, Parish a dr. Radimský.

Proti nedbalým poslancům. Už v řadě
českých okresů protestovalo se na schů
zích proti zanedbávání poslaneckých po
vinností českými lidmi, kteří z úžasné
lhostejnosti opouštějí síně parlamentní,
ač je jich tu navýsost potřeba. Nelibě
nesou i Němci lhostejnost u svých poslan
ců: proto ustanoveny budou prý pro
středky, jimiž by parlament sám přinutil
poslance, aby konali svou povinnost.

V uherské poslanecké sněmovně 20. li
stopadu hr. Št. Tisza podal pilný dotaz
o státoprávním poměru Polska k moc
nářství. Minister. předseda dr. Wekerle
odpověděl, že vyjednávání o tom jest sice
v proudu, že však definitivní úprava na
staue jenom uzavřením míru. Na pilné
dotazy o českých útocích na celistvost
Uher mimo jiné uvedl slib minister. před
sedy rakouského rvt. Seillera, že se prý
chystají pro budoucnost opatření a konají
už studie, aby se podobným útoků čelilo.

Porady v Pešti. S ministrem zahranič.
záležitostí hr. Czerninein zajel i minister.
předseda ryt. Se'dler do Pešte, aby tu
upravili cestu delegacím. Se strany ma
ďarské chystá se tu rázná interpelace o
útocích českých ua celistvost Uher.

Příšti polský stát. Rakouská vláda po
tvrdila již ministerského předsedu(dr. Jana
Kucharczewského) příštího polského státu
a také se již vyjednává o obsazení jed
notlivých odborů jcho vlády. Programem
vlády jest rychlé utvoření armády na zá
kladě odvodu nováčků.

Nová vláda ve Frameli. V čele nové
vlády jest bývalý minister. předseda Clé
menceau z r. 1906, vůdce radikálních re
publikánů, už 7óletý, který od počátku
války stál v oposici, který s celým mini
sterstvem schvaluje vedení války až do
konečného vítězství.

Zmatky v Rusku. Situace v Rusku uení
dosud vyjasuěna. Tvrdí se, že Kereuský
úlohu svou už dohrál, že prchl, že teď o
prvenství zápasí Lenin s Kaledinem, který
jako vůdce kozáků ovládá donské území.
V Petrohradě a Moskvě po pouličních
bojích zvítězili bolševici. Rusko však ovlád
nouti nemohou. Vyjednávání o utvoření
koaliční socialistické vlády nevedlo dosud

k žádnému výsledku. — Kyjev a Ukra
jina prohlásili svou samostatnost Ukra
jinská vláda usnesla se pak organisovati
kozáckou milici, aby udržela v zemi po
řádek a aby s úspěchem potírala každý
pokus protirevolučního hnutí. — Dle po
sledních zpráv byly v Moskvě a Kijevě
krvavé pouliční boje.

Z bojišť. Na italském bojišti soustředil
se zápas ve středu útočné fronty mezi
řekami Breutou a Piavem na Monte
Tomba, kde Italové protiútoky snaží se
zadržeti postup spojenců. Dle vojenských
kritiků nynější zápas na piavské čáře
má krýti soustředění Italů a spojenců na
Adyži. — Dobytím města Gazy a minulý
týden vzetím Jaffy ohrožují Angličané
Jerusalém. — Na západě ve Flandřích a
pak u Soissonu a Verdunu boje neustá
vají; hlavní slovo má tu hrozná dělo
střelba.

obdržíte pohromadě tyto důležité spisy:

Péče o dívčí katolický svět. — Arnošt
z Pardubic. — Vzdělání kměžstra
v době busitské a předhusitské. —
Úpadek vědy. — © ruském praro
slaví. — Jamzo Želiva. — Sociální
postavení kněžstva v době husitské.

Spisy ty se hodí k hromadnému šíření.

Objednávky vyřizuje franko obratem

kdminist'aca „Časových Úral“

v Hradil Králové,

chlebenstvím některé radikální straně.
Místo frází pracovala, proti fanatickým
urážkám bránila se skromně a klidně;
vždy dávala na jevo, že se jí protiví
činiti ze zásad výnosný osobní obchod.
— Dne 18. t. m. zemřel proslulý francouz
ský sochař Aug. Rodin u věku 77 let. —
Dne 19. t. m. zemřel u věku 75 let zasloužilý
starosta plzeňský dr. Václ. Peták, sotva o
slavil čtvrtstoletí své požehnané Činnosti
starostenské. — Katolický orgán německé
ho centra »Kóln. Vlksztg« dokazuje, jak
velikých omylů se dopustila státní péče
o výživu. Kdyby úřední statistiky byly
správné, pak by se vůbec propadl v Ně
mecku celý jeden milion jiter pole. Obecní
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svazy již v milnulých dnech dodaly více
zemáků, než se jich dle statistiky urodiio.
Orgán dodává, že byrokratický systém
naprosto selhal. Ale — v Německu v tako
vých případech jeví se větší bystrost a
péče než u nás. Což kdyby se ta práce
centrál dala pod drobnohled teprve u nás!
— Ke slezské vládě ve Vratislaví dosta
vilo se poselstvo kraje frývaldovského
s žádostí aby tamější cena bramborů
28 h snížena byla na I5, protože 1 tak
rolníci budou vydělávati dosti; tudíž ú
sudek šlechetných prostých lidí jest vý
mluvným dokumentem, zdali obrovské
stoupání cen jest nutné — Populární
uherský biskup Procházka, který navrhl
velice praktické sociální reformy, na vý
roční schůzi sociálně-misionářské společ
nosti v Pešti dne Ir. t m. prohlásil, že
snahy žen po rovném právu na poli práce
a zákona neprotiví se katolické morálce.
Vyslovil se energicky proti tak zv. femi
nismu, který ohrožuje manželství a zdárné
potomstvo. Zato však schvaloval volební
právo žen a vyslovil přání, aby v každém
směru byla rozšířena politická práva žen
ská. — V minulých dnech zemřela v Lub
lani milosrdná sestra Rafaela Mirtová,
o níž napsal primář nemocnice dr. Der
ganc: »Čelé noci probděla při přijímání
a operacích raněných, celé noci věnovala
ošetřování a potěšování nemocných, zem
řela uprostřed nejtěžší samaritánské čín
nosti jako dobrý anděl, jako oběť vše
ničivé války. Vděčnou památkuzachovají
jí ranění a nemocní, občanstvo i lékaři.«
— Anglii jest nálada proti pacifistůám

stále podrážděnějšt U několika spolkůvykonány prohlídky. -- Ondatra objevila
se i ma moravském Žďársku. — V Solno
hradě byl zatčen polský žid Kamisch,
který skupoval pepř a pak nabízel kilo
za 80 K. — Za nynějšího citelného ne
dostatku paliva má dostatečnou zásobu
koksu krematorium v Žitavě; připome
nouti dlužno, že při spalování mrtvol
spotřebuje se obrovské množství paliva.
— Váleční milionáři ve Vídni se přeplá
cejí. Na nádherné okružní tříděbyly zdra
ženy byty o 4000—6000 K ročně; z jed
noho bytu bylo zvýšeno nájemné 9.800 K
Da 20.000 K. — Blodkova populární opera
»V studni« slaví již půlstoletéjubileum;
její premiera byla rě. listopadu 1867 v
Prozatímním divadle. — Přišlo se v Pešti
na veliký čachr kůžemi. Velkoobchodníci
prodávali lepší kůže, určené pro drobný
obchod, pod rukou za obrovské ceny, ale
ševcům prodávali materiál chatrný. Ob
chodní komora i ministerstvo byly dávno
již upozorněny na nepoctivé jednání vel
koobchodníků, kterým byl státní příděl
počítáu co nejlevněji. Ale nepoctivci cítili
takovou bezpečnost, že s velikou drzostí
dali soudně zjišťovati »nepravdivost« no
vinářských kritik. Teprve po třech letech
sestaveny před veřejností z výmluvných
dokumentů pravé podobizny chamtivců.
Jeden statečný soudce dal stopovati lich
váře potají — a nyní již jsou tu důkazy,
že byl stát okraden o mnoho milionů.
Do aféry jest zapletena obchodní komora
a někteří úředníci ministerstva obchodu.
— Pivovar »Hackerbráu v Mnichově o
slavuje tento rok pětisté výročí svého
trvání. — Jak si představují pokrokoví
studenti akademickou svobodu, patrno z
toho, že terorisují a znásilňují sveřepě
profesory a studenty jiného smýšlení. Pro
příklady není potřebí choditi daleko. Ne
dávno v Mnichově byly veliké demon
strace proti slovutnému učenci dru. Foer
strovi, který si proti sobě poštval proti
katolické živly obranou apoštolské stolice
a radou, aby Velkoněmci přáli nezadajná
práva také národům jiným. Na fanatismus
nyní důstojně odpověděno. 150studujících

posluchačů proti Foerstrovi demonstrovalo
pouze asi 60 a že tedy hrstka radikálů nemá
práva terorisovati velikou většinu jinak
smýšlejících. — Kroměřížský »Pozorova
tele včasně poznamenává: Učmese z dějin!
V této chvíli třeba nové reformy, třeba
obhájiti svobodu církve, svobodu jejího
učení v náboženské škole, svobodu jejího

života v naprosté a svobodné volbě cír
kevních úřadů od papežství a biskupů až
po faráře a kanovníky, třeba jí svobody
od mnohých pozemských pout měkkých
a pohodlných, než poutajících všechen
vzlet a všechnu činnost! Lutherův stín
obchází.« — Jak veliká důvěra se jeví
v lidský osvícený rozum, který vzdoruje
poddati se zásadám náboženským, vysvítá
z těchto slov soc. demokracie francouzské
oHumanité«: »Obáváme se Clémenceaua
jako člověka. Obáváme se jeho povahy
a obáváme se účinků jeho způsobu myšlení.
Nesouvislá a potměšilá povaha Clémence
auova jakož i jeho nestálost jsou chyby,
jež mohou vésti k veliké katastrofě.« —
V Zimním paláci petrohradském při revo
lučních nepokojích shořela celá obrazárna
a veliké sbírky jiných pokladů umělec
kých padly za oběť bojům Kerenského
s Leninem. — V Německu studuje na
1000synků tureckých inteligentů. V Gru
newaldě byla zařízena jedna z vil pro 50
studujících jinochů tureckých. — Podle
úředních výkazů vídeňských pro září 1917
bylo mezi 85.000 obyvateli uprchlických
baráků pouze 1400 Israelitů; a přece mezi
441.000 uprchlíky vůbec bylo 180.000 Isra
elitů. Ve Vídni zdržovalo se 50.800 uprch
líků, z nichž však bylo 43.709 židů. Při
tom sčítání jen ti, kteří dostávali státní
podporu. — Měsíc v úplňku vydá devět
kráte tolik světla jako půlměsíc. — Ve
Vídni odhalena celá společnost, lichvařící
s látkami; židovští uprchlíci, kteří nepři
nesli do Vídně v kapse ani haléře, pro
váděli milionové obchody. Bývalý kupec
ký mládenec Hacker založil si samostatný
obchod s Šimonem Hamperem a v ně
kolika měsících za pomoci uprchlických
dodavatelů židovských dělaly se milionové
obraty. Zboží se prodávalo z ruky do ruky
v jednom kruhu a přiráželo se až 20%,
Metr, nabízený před válkou za korunu,
byl od těch lichvářů prodáván až za 20 K.
Tito finančníci byli ve spojení s firmou
David Lóffner, která zvyšovala ceny až
dvanáctinásobně. «

Na Soči,
na Tapgliamentu,

na Piavě

zvítězila

7. válečná půjčka.

Kulturní jiskry.
Proti souboji vyslovil Jeho Veličenstvo

rázně nejvýmluvnější dokumenty. Ve svém
zákazu souboje panovník dí: »+Setrvání
při starých tradicích nemůže vésti k to
mu, aby proti lepšímu přesvědčení, proti
přikázání Božímu a proti zákonu bylo

ivyrovnávání urážek na cti i nadále svě
řováno dovednosti v používání zbraně a

l tím ponecháváno slepé náhodě.« — Zákaz
mocnářův svědčí o ušlechtilé mysli a o
pravdovém citu pro spravedlivost.

Papežská stolice již dávno prohlásil
' že účastníci soubojů propadají církevn
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klatbě. Původ souboje jest vlastné pově
rečný a zápasy takové ani středovékému
rytířstvu nebyly pražádnou okrasou. V
nynější době na vyrovnání soubojem nej
více ulpívají lidé názorů protikřesťan
ských, kteří se chlubí velikou osvíceností
a — zápalem pro spravedlivost Panov
níkův zákaz jistě provede velikou očistu,
takže různí Wolfové budou s výzvami k
duelu značně opatrnější.

Z XI všeodborového sjozdu křesťansko
secisin:h> v B-ně. Konal se rr. listopadu
a byl výhradně pracovní.

Mírovým projevem svým postavil se
sjezd a celá křesť.-sociálníčeskoslovanská
odborová organisace po bok všem, kdož
usilují o brzký čestný mír. Vřelé díky
vzdalo křesť. dělnictvo papeži Benediktu
XV. za jeho snahy mírové a rovněž i Je
ho Vel. císaři a králi a našim poslancům,
kteří z českého národa samojediní v par
lamentě pro mír vystoupili.

Ze zpráv, uvedených za rok 1916, vy
jímáme toto: Členstva řádně platícího ve
válečném roce rgró opět ubylo o 846.
Bylo koncem roku Ig16 členů 6537 (1915
7383, 1914 11.649). Skupin bylo 231 (1915
281, 1914 305). Příspěvků zaplaceno řád
nými členy r. 1916 49.53234 K. Podpor

gyplaceno: v nemoci 12 39360 K za 18.401dní, v nezaměstnání 186625 K, mimořád.
ných 167779 K, úmrtních 7250 K.

Poslanec Gostinčar z Lublaně pozdra
vil sjezd jménem křest-sociál. dělnictva
jihoslovanského. Dr. Krek říkal: »U Če
chů jsou naši bratři, ve spojení s nimi
je naše budoucnost.« Řídí se jeho odka
zem a proto přišel, aby bratrské stvky
mezi křesť.soc. dělnictvem slovinským a
českým znovu utužil.

Při debatě o právní ochraně, sprostřed
kovatelně práce, odborové Činnosti a 80
ciální politice žádána ochrana dělnictva
v závodech pod vojenským dozorem a
zdůrazněna důležitost bursy práce, zvláště
pro dobu poválečnou a potřeba obírati se
více soe. politikou a uplatňovat zde naše
názory a stanoviska.

Od r. ledna 1918 schváleno konečně
zvýšit příspěvky a upraviti třídy členské
takto: Pro zemědělce a domácké dělnic
tvo (a pro ty dosavadní členy, kteří za
tím nemohou platit vyšších příspěvků)
zůstává dosavadní I. třída jako třída nej
nižší s příspěvkem týdenním 16 hal.; v
ostatních třídách zvyšují se týdenní pří
spěvky následovně: v I. ze 16 na 22 hal.,
v II. z 24 na 33h,v III z 32 na44h,
ve IV. z 55 na 75 h a v V. ze 75na 100
hal. týdně. Úmrtní příspěvekměsiční zvý
šen z ro na I5 hal. Podpory zvyšují se
následovně: nemocenská podpora zvyšuje
se v I. tř. z 50 na 65 hal. denně,v II. ze
%5 na go h, ve III. ze roo na 120 h, ve
IV. ze 150 na 180 h a v V. ze 200 na 260
hal. denně; v nezaměstnání: v I. tř. ze
75 na 100 h, ve II. ze 100 na 125 h, ve
III. ze 150 na 180 h, ve IV. ze 200 na
230 h a v V. ze 300 na 35o hal. denně.
Cestovní podpora zvýšena ze 2 na 4 hal.
za 1 km cesty a stěhovací nejméně ro K
(dosud 5 K), nejvýše so K (dosud 25 K).
Úmrtní podpora zvyšuje se u členů po
50. roce přijatých dle stupně stáří ze 40
na 50 K, ze 30 ua 40K a z 20 na 30K.
Nejvyšší mimořádná podpora stanoví se
v I tř. na 32 K (dosud 25 K), vIí. tř.,
na 47 K '37 K), ve III. —V. tř. 65 K (30
K!. Schváleno příspěvky úmrtní zvýšit na
15 h měsíčně a podpory úmrtní pro člen
stvo do Sdružení přijaté po 50 letech vě
ku. U ostatních zvýšení příspěvků i pod
por splnomocněno nové ústředí učiniti i
změny, objeví-li se při novém propočítání
nutnými.

Na návrh ústředí, zdůvodněný místo
předs. posl. Jílkem, schváleno věnovati
5000 K na zřízení fondu na podporu čle
nů-invalidů, vdov a sirotků po padlých
vojínech, jenž by sbírkami ve skupinách
byl rozmnožován.

Postavení kněžstva. Zatím co jiným
stavům bylo za války přidáno bez dlou
hých okolků několikrát, o nejuutnější ú
pravě duchovenských platů stále se uva
žuje a uvažuje, jako by skutečné poměry



nekřičely samy již před válkou. Nyní, kdy
zvýšeny. platy státních zřízenců a pod
úředníků, má se konečně projednati prak
ticky otázka příjmů duchovemských. Ale
bolesti, které kurátní klérus za tři léta
válečná přetrpěl,jsou
ným a těžko se vyhojí.

Víše mám farář, že není pravdou, jako
by namnoze zavládla mezi kněžstvem
dosti nebezpečná resignace. Ale jedná se
o to, co má vlastně činiti k vyhledávání
praktického zastání; vždyťjiž svou hmot
mou mizerii vysvětlilo dostatečně na wšec
ky strany. . ,

Duchovenstvo při svém bídmém po
stavení se ani resignaci oddati nemůže,
nechce-li se státi zcela žebráckým vydě
děncem. Kde příjmy daleko nestačí na
existenční minimum, tam se musí kněz
utíkati pod křídla různých druhů almuž
mictví. Jiný farář nám ústně sdělil, že
kdvž je mu nejhůře, jde si po chalupách
kus chleba vyprosit. Opět jiný nám píše:
»Mám ročně na malé osadě 1400 K; kto
mu není kouska pole. Beru tedy měsíčně
116 K, se štólou nejvýše 130 K. Ale jak
veliké peníze musím platit za brambory
a jiné potraviny!«Podobných stesků jsme
slyšeli bezevšeho ptaní celou řadu. Opa
kujeme, že skrovný počet lepších beneficií
není tu protidůkazem proti veliké větši
ně far chudých. A je-li zle s farářem,tím
méně lze se domnívati, že jest dostatečně
opatřen kaplan.

Jak potom má kněz dostáti plně mno
hostranným svým povinnostem,které jsou
válkou ještě stupňovány, nechť klidně
rozváží i protivníci katolictva, kteří v čáry
a kouzla naprosto nevěří.Husitské století
patnácté výmluvně poučilo, jak v kuěž
stvu veliká závislost hmotná zrodila ža
lostnou závislost mravní. Má-li tedy kněz
svůj zodpovědný úřad plniti jako občan
opravdu volný dle svého svědomí, musí
se jeho hmotné poměry zlepšiti podstatně.

Jinde všude desítiletí za desítiletím
nové úpravy dle drahotních poměrů, ale
v příčině kněžské existence stát uehnul
ještě ani josefinskou štólou, která se stá.
vá dvěstěletou zkamenělinou. Odpůrci ka
tolictva tedy nemají žádné příčiny k o
bavě, že by stát byl klerikální. Břemen
se sice ukládá kněžstvu od vlády stále
více, ale med odnášejí občané zcela jiní,
jak se každý může přesvědčiti snadno;
tito šťastní lidé nepotřebují k dobrému
zaopatření. často ani čtyrletého studia, na
tož dvaváctiletého.

© Postavení kněžstva stává se nesnesi
telným také pro bezohledné nespravedli
vé výtky jeho okolí; laikové poštvaní
různými demagogy nevěří nikdy, že by
měl kněz nedostatek; proto kategoricky
přikazují hned to hned ono, k čemu ma
terielně kněz nestačí. Každý ví, že různé
sbírky nyní značně se rozmnožily Aod

něží se vyžaduje podpora v prvé řadě.
ŠEbráků jest proti rokům minulým mno
hem více a béda faře, která by některého
z nich odmítla. A pak si má kněz kupo
vati odborné knihy, předpláceti časopisy,
platiti na zvelebení služby chrámové atd.
Musí-li některý z tak naléhavých poža
davků pominouti, uvaluje na sebe odium.
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Křičelo se protizklerikalisevání spole
čenských poměrů, ale zatím vidíme,že se
mají nyní nejlépe ti, kteří jsou přímou
anebo aspoň nepřímou podporou »Volué
Myšlenky«. Taktika našich odpůrců jest
velice vychytralá a praktická: vymýšleti
si pohádky o kněžském blahobytu a při
tom soustavně usilovati o zmaření všech
kroků, podnikaných na zlepšení existeuce
kléru. Věděli, že vyděděncům se spoutají
ruce, že lidé chudí nestačí proti záplavě
kapitalistického protikatolického tisku a
že kandidátů kněžství bude tím méně,
čím nouze duchovních se stane citelnější
K tomu ještě přistupují bezcitné pomlu
vy, že kněží si válku přáli, že ji nadšeně
podporují. Podvodní štváči vědí, že se
nyní kněžstvo ani nemůže v časopisech
brániti tak, aby plná pravda vyšla na je
vo. Takovou pomazánku dostává kučz
vyní na svůj trpký chléb za služby pro
kazované národu a státu a za své veliké
oběti.

Proč nyní katolické časopisectvo živo
ří, vědí dobře sami naši odpůrci a zvláště
lidé, kteří z grošů vydřených lichvou na
katolickém lidu zakládají nové listy pro
tikatolické; vědí to i majitelé papíren,
kterým jest hračkou zalošití nový deník

skou. To právě bolí nejvíce, že kněz vi
ou své nouze nemůže hájiti dostatečným
způsobem ani nejdražší duchovní statky
a skutečný význam svého poslání.

Nyní Člověk, který se novyučil žádué
mu řemeslu ani v továrně ani u malo
živnostníka, dává si svoji práci platiti
trojnásobně více než kněz — a vzhledem
k poměrům těžko se tomu diviti.

Proto před hodineu dvanáctou, kdy již
se má jednati vážně o úpravu duchoven
ských platů, voláme důrazně: Pomučte,
co všecko zakusilo kurátní duchovenstvo
bez vlastní viny až do těchto dní! Uklá
dáte-li duchovenstvu tolik těžkých a zod
povědných úkolů, pečujte o přiměřené
zaopatření stavu tolik důležitého.

Zo svéta vědeského. V Kristianii bude
založeno technické museum; k němu bu
dou připojeny přednáškové síně a kuihov
na. — Dějiny generálních seminářů doby
joselinské věcně osvětlují v brněnské
»Hlídce« dokumenty sebrané od dr. Jos.
Samsoura. — Dva švédští lékaři počali
léčiti spálu dobře upraveným serem a je
jich pokusy měly veliký praktický zdar.
— Berlínský lékař dr. Marciise vydal kni.
hu »Ehelicher Preventivverkehre. Ačkoli
není katolíkem, vysece cení příznivý vliv
katolicismu na teu problám. Praví: Ne
lze pochybovati, žepříslušnost ke katoli
cismu je vážnou, třebas ug bezpodmíneč
pou překážkou proti přijetí preventivních
avyků v mauželství.« Ovšem Marcuse áo
dává, že tu jde o katalíky skutečné, prak
ucké. Své vývody shrnuje v úsudek, že
katolicismus jest mocí, která rozhodně a
s velikým úspěchem překáží všelikému
abmezování porodů. — V »Lidových roz
pravách lékařskýche, vycházejících v ua
kladatelství J. Otty v Praze, vyšly nově

ví i nemoci« z péra přaf. Vlad. Růžičky
a »O cizopasnících člověka z říše živo

čišstva a uemocech jimi3 “;
napsal prof. Jindřich Seehák. V téže sbír
ce dříve v spis o malomocenství, v
němě jest pečlivě konstatováno, jak bib
lické příkazy zacházení s malomocnými
podivuhodně se shodují s účelnými zdra
votními pokyny vědy moderní. — Voda
se pokládá obyčejně za zcela bezbarvou,
ale dle výzkumů učeuců starších i nyněj
ších voda úplně čistá jest vlastně barvy
modravé. — V době ruského vpádu do
Haliče byl objeven blíže Krakova při ko
pání za účelem opevuění předhistorický
hřbitov. Profesor Antouicwicz vykopal
dosud 44 hrobů se zpopelněnými částini
mrtvol, urnami a obětními dary. Naleze
no tam uinoho bronzových prstenů. Také
vyneseny meuší nádoby, které asi byly
dříve opatřeny potravinami a nápoji ze
mřelým na cestu, jak bylo v době pohan
ské zvykem. Pohřebiště pochází asi z 8.
nebo 9. století před Kristem. — Za po
moci vynikajících spolupracovníků začíná
vycházeti »Národopisný soupis českoslo
vanskýe. Celý poduik jest pod egidou Li
dovědné sekce archeologické komise c. k.
České akademie a Národopisného musea
českoslovauského.

Obrana.
Dva zněmeckého území.[. Tý

denník »Volksbote« uznává sice loyálně,
že i český kněz může v německém území
dobře působiti, ale dospívá k závěru, že
učmecký lid uemůže nikdy míti k české.
mu knězi tu důvěru, která má býti mezi
katol. duchovním správcem a katol.laikem.
(Byla to tedy asi zvláštní sinělost od sv.
Petra a Pavla, že šli mezi uárody cizí.
Jinde se již těšiti důvěře nesměli? — II.
Tři duy po vydání výše uvedeného čísla
»Volksbote: opouštěl český farář vdp. Jo

sef Polák po rgletém působené ryze učmeckou osadu Javoruík, ležící na úpatí
Černého Kopce v bezprostřední blízkosti
Svatojauských Lázní v Krkonoších. Když
v neděli v kostele při kázání se s osad.
níky javornickými loučil, ozval se celým
kostelem hlasitý pláč; plakaly nejey ženy,
plakali i muži. Celý den podávali si hod
ní osadníci ve faře dveře, aby milované
mu faráři stiskli naposled ruku. Nevěda,
jak by se měl tento dobrý katolický lid
německý svému duchovnímu správci od
vděčiti, přinášel wu v posledních daech
jeho pobytu v Javorníku chléb a jiné v
nynějších dobách drahocenné potraviny.
V úterý opouštěl vdp. farář tichou vísku
navždy, uešel však sám. Místní zastupi
telstvo se starostou v čele, čtenářský spo
lek, školní mládež s pp. učiteli vyprová
zeli milého svého duchovního správce
skoro půl hodiny cesty až na hranice ob
ce (Velitel voj. vysloužilcův a hasičského
sboru rozloučili se jménem spolků ve
farním doiuč. Ještě jednou tisklí mu ru
ku, děkovali za vše dobré, žádný pro pláč
skoro nemohl mluviti. A když vdp. farář
sám dále odcházel, stále se za ním dívali,
až zmizel zrakům jejich za blízkým lesem.
Zvláštního komentáře k těmto dvěma ob
rázkům netřeba.
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k veřejné

Bude tedy dobře, jestliže p. Binder ú
silnější podporou takových ušlechtilých
vlastností lidu upřímuě katolického bude
spolupracovati o klidné, křesťanské sou
žití národních kmenů. Všude více křesťan
ství! Tak se překlenou propasti a zjedná
se spravedlivost daleko úspěšněji než pře
piatým uacionalismetn. Tlak vzbuzuje
protitlak všude, ale rovněž tak křesťan
ská láska k bližnímu budí zase lásku.

Bankrot osvíotaského rozumu. Marně
katolické listy upozorňovaly dávno před
válkou, že rozum lidský posud nedovede
vědecky odpověděti na nejdůležitěiší 0
tázky lidského života. Marně bylo pouka
zováno. že s rozvojem techniky nešíří se
blaho lidských duší a že právě v zemích
mejkulturuějších nespokojenost davů vzrůs
tá tím více, čím civilisace mohutněji po
kračuje. Katolíci připomínali, že bez peč.
Jivé výchovy vůle pokroky technické stá
vají se v rukou lidí něsvědomitých lu
Čavkou pozemského štěstí. Odpovědí na
to byly cynické poznámky. Ale za války
sama hláva socialistů belgických Vander
velde na veřejné schůzi vědě klnul a žá
dal, aby byla spoutána jako divá saň.I
jiné veřejné projevy uekatolíků staly se
satisfakcí uaší cirkvi, která vytrvale tvr
dila, že jest potřebí zušlechtiti a zpevniti
vůli a že se to podaří jedině přilnutím k
Zjevení, ke kategorickým příkazům Bo
žím. Vždyť věda působí jen na rozum,
ale pro vůli nemá moci přikazovací. Pro
to také pozorujeme, že právě inteligenti
hromadí k vůli sobeckému zisku vychyt
rale takové činy, které s jejich rozumo
vým chápáním jsou v rozporu.

Nyní ve »Kmenie jest uveřejněn člá
nek H. Madimayera +Poznámky o tech
nické kultuře«, kde sc praví:

Bůh trestá zpupné lidstvo, mate
jeho smysly, že si nerozumějí, bijí do
sebe a se vraždí. Antikrist již přišel
mezi lid. Autikrist ne člověk, ale Anti

srdce, »duch samobytné a morální vědy«,

hospodářských nutnostíe. Křesťanstvíjako
by hynulo, umíral jeho cíl: láska, bratr
ství. Antikristovy zázcaky všude omamují,
zázraky: vynálezy lechnických pokroků,
Moderní vymožeností a charakterem dneše
ka je komunikace; ta rozváží 4 spojujč;
je obcováním otroků a ďáblů. Všude vi

faktur, rubrik, obchodu a násilí“ První
lokomotivy uazýval sid ďáblem. +Neboť
ďábel je duch chiadného rozumu, rozumu
bez srdece.«Moderní kulitra technická je
výrazem zotročeno-ti člověkovy, pod vlá.
dou hmoty. Béře ma klid, ducha 1 tělo,
Přivedla nás do katastrofv. Je sčernou
magiív, kterou zhyneme a kterou již hynete.

odvrácené od positivní víry přestanou se
„posmivati církvi žádající větší véčí 0 duši

přednášce

lidskou, o výchovu charakterů na půdě
náboženské, kterou tak nádherně vzdělal
a zkypřil Kristus slovem i příkladem.

Zodnářské svob est. V Benát.
sku mělo r. 1867 rozhodnouti lidové hla
sování, které říši mají připadnouti Slo
vinci toho území. Slovinské Benátsko
však bylo zaplaveno tehdy italskými zed
náři, kteří hrozili ubohým, neuvědomělým
lidem, že budou oběšení, nebudou-li hla
sovati pro Italii. Tedy strach před bar
barským násilím dohnal Slovince k tomu,
že podepsali vlastně ortel smrti máred
nosti svého potomstva. Od r. 1867do vy
puknutí světové války téměř všichni be
nátští Slovinci bylipo'talštění. Není ovšem
nikoho tajno, kam vlastně směřovala »svo
bodomyslná« hesla D'Annunzia a jeho
nohsledů, když italské lože zednářské ny
ní sahaly po slovinských a chorvatských
krajích rakouských.* Potutelné heslo des
potických hrabivců Hlásálososvobozeníc,
ale ve skutečnosti se připravovala veliká
poroba. “

Mikulášské

+ dárky+
nabízí Vám naše knihkupeotví,
které má ve velkém výběru:

| knihy obrázkové,
| Wustr. pohádky,

cestopisy a
romány.

v

-Dále alidDa na dopisnicea podo
benky,památníky, moder
ní papíry © obálkách i v ka
setách.modlitební knížky

1 obrazy svatých.

|

Cirkevní věstník.
dlováskí.Vyzaamenání jsou

pánové: Vladislav Sekera, ředitel Rudol
fins, jmenován bisk. notáfem, Jiří Sahula
v Hradci Králové a Frant. Wolf, faráf
vwPlolišli, obdrželi expositorium canoul
cale. Ustanovení jsvu pánové:Alois
Novak neomysta za kaplana do Polčky,
Alois Jura, nenmysta za kaplana do Lo
senic. Jos. Daněk, neomyšla za kaplana
do Zdoneva (Merkelsdorf), Jindřich Fej
mou, kaplan v Jedlové, za katechelu do
Pardubic, Ferd. Třebický, kaplan v Kutné
Hoře, za katechetu do Králové Dvc:ra,'om
Motáiek. katecheta ve Dvoře Králové, zu
katechetu do Jilemnice, Frant, Pukl, kaplan
ve Dvoře Králové, za kaplana do Jedlové,
Rudolf Bléha, administrátor ve Chvalko
vicích za admiuistrátora do Studnice, Fr.
Škefik, kaplau v Losenici, za kaplana do
Častolovic, Frant. Rsubiček, administrátor
ve Slatině, za administrátora do. Valteřic,
Frant. Hrubant, kaplan v Přepychách. za
administrátora du Dobřan, Vina. Brebie,
kaplan v Častoiovicích, za kaplana to
Přepych, Jindř. Růcker, administrátor v Ja
nově, za kaplana do Opatova. — V Pánu
zesnuli: Josef Okrouhlický (V Vuln,),
farář v R+bousích. + 30. Hjna(naroz 1862,
vysv. 1887), Jan Říb, farář v Peniklé, +9.
listopadu (naroz. 1875, vysv. 1901). —
Uprázdnilu se fara v Robousích,pu
tron. knižete Trautmannsdorf Weinberga,
od 8. hstopidu a fara v Poniklé, patron.
hraběte Harracha, od 15. listopadu 1917.

0600000000000000
Královéhradeckou bankovní jednotu

v Hradci Králové doporučujeme co nejlépa při
veškerých ebchodech bankovních a uhelných.

Podporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

000000000v000000
Zprávy místní a zkraje.
Projevy loyality. Móstská ruda králo

věhradecká po zprávě o hrdinském obě
tování a záchraně Jeho Veličenstvazaslala
ke stupňům trůnu jménem iněsta blaho
přejný telegrum kabinetní kanceláři 4 pre
sidiu místodržitelství. V katedrálním
chrámu byly slaveny v neděli ponlifikální
děkovné bohoslužby za četné účssti všech
úřadů, důstojnictvs, zástupců škol, korpo
rací a j. v. Pak n+ c. k. hejimauství do
rukou p. mistodrž. rady skládan od zá
st “poů hold uejjasnější císaši 4 krák.

Sbírka latsa prála pro chudé dítky
zdejšího politického okresu jest projekto
vána Královéhradeckou vkresní uděvnou
v první polovici prosince. Péčí inístul ud
bočky úfadu pro válečnou péči bude v nej
bližších dnech asi 600 dítek zdarma po
děloso nábradní obuví. Stejný počet po
dělen bude počálkem prosince. Jde nyní
ještě o to. aby a-p-ň těm rejnuznějším
opatřen byl též kousek. teplejšího šatstva
a prádla pro nejhorší zimní měsíce. Okresní
oděvna dvufá, že akce její se'ká 88 S Du
rozuměvím celé naší veřejnosti,která bude
včas na počátek sbírky ozorněna.

Vyznačení cen přednětů potřeby vo vý
tladech a obohodoch. NA základě výnosu
e. k. místodržitelství z 28. července 1917,
č, 203.192 naříd.» © k. okres, tejtinanství
v Úředním Listu z 1. října 1917 čís. 78.
za účelem zachovávání $ 14. čís. 3. cís. uař.
z 24. březva 1917, ř.z.č. 131, aby veškeré
přediněty potřeby ve výkladech a obchu
dech se nalézající byly cenami, zřetelné
označeny. Protože bylo peznrováne, že toto
nařízení se tesi všebecná nešelří A miz
ným způsobem obejůzí uvádí ss ve vše
oběcno: známost, Že příštů zboží, ceresmi
ne-ařené, ve "mysu $ 43. cit, nab. Za
baveno o obchodniku po případě ve smy
slu $ 44. živnostenské opravrění ny pře
chodneu dobu odňato bude. Obecní úřady

"A živnosteuská spulečosstvu nechť ca to
obohodaíky ihned upozorní.

-0 opatřeních zavedených proti četným
krádežím ma drahách učinilsdělení ministr
železmicstarostovi města Vida. Dle télo



zprávy nařídilo uvedené miu.lergivu, aby
bylo zlepšeno oplosení nádraží a osvětlení
nádražních budov, dále bylo nařízeno, aby
nákladní vlaky byly doprovázeny zvláštní.
mi dohlédacimi orgány, jichž jest úkolem,

„aby zvláště ve stanicích dávaly pozor na
naložené vozy. Skladiště dráby budou hlí
dána ostřeji než dosud; nádraží u kasárna
pro železniční personál budou revidována
často a vepředvídaně. Dále bylo nařízeno,
aby vozy, v nichž jest naloženo zboží 8 vyš
ší eenou, byly opatřeny zvláštními zámky
anebo byly opatřeny zařízením z pevuého
drátu a konečně aby osobám jak ze zříze
nectva železničního tak i jiným, jichž čin
uostí se odhalí železniční krádeže, byly
vyplaceny zvláštní premie až do 300 'K
v jednotlivém případě. — Veškerá tato
opatření jsou zajisté velice nutná, neboť
krádeže ma drahách zmohly se způsobem
madobyčejným a nemine dne, aby nebyly
hlášeny krádeže rozsahu neočekávaného.

Okresní oděrna královéhradoská konala
třetí schůzi v úterý 20. t. m. za předsed
niotví p. e. r. Arnolde. Jednatel Dr. Viškov
ský referoval nejprve © své intervenci
u Zemské ústředny pro lidové ošacení
« Praze. Podle. úředního projektu budou
zboží pro lidové ošacení určené prodávati
jednotlivé sklady (prodejny) na svůj vlast
ní účet těm, kdož se vykáží osvědčeními
potřeby, jež vydávati budou okresní oděv
ny. Příslušné tiskopisy došly již i do
Hradce Králové a okresní oděvna počne
je vydávati patrně koncem měsíce, jakmile
Jí dojdou úřední instrukee, Obdobná osvěd
čení potřeby bude okresní oděvna vydávati
též k nákupu běžného zboží oděvnického,
4j. pláten a suken a příprav krejčovských
všeho druhu, jakož i výrokbů z nich
(prádla a šatů). Schválena k tomu eili ně
která drobná vydání na zařízení kanceláře,
ješ prozatím uhradí Obehodní, živnosten
ská a průmyslová ústředna. Dle sdělení
referenta okresního hejtmanství p. Dra.
Steinfelda doplněn byl užší výbor jmeno
váním pp. Veselého a Smrčky skladníky
a p. Pavelky pokladníkem. Zatím uvolně
ných 546 párů obuvi náhradní pro ohudou
školní mládež zdejšího politického okresu
bude předáno skladníkům, u nichž ve lhů
tě, jež správám škol ještě bude oznámena,
mohou býti vyzvednuty. K návrhu jedna
tele Dra. Viškovského uspořádá se počát
kem prosince sbírkn starého dětského
prádla a šatstva na vánoční nadílku pro
nejchudší dítky v okrese.
- | Sohůze žen v Hradci Králové. Ve ohví
Meh vážného nebezpečí pro nejmladší go
neraci našeho národa, kdy hynou kojenci
nedostatkem mléka a stávají se obětí dět
ské tuberkulosy, svolává okresní komise
pro ochranu mládeže schůzi žen na sobotu
dne 24 t. m. o 5. hod. odpol. do zasedací
síně okresního zastupitelstva. Ke schůzi
mají přístup všecky ženy bez rozdílu vr.
stev společenských a pomoc všech bude
vítána k práci záchranné, na níž závisí
budouonost příštího pokolení. Bližší bude
ještě veřejně oznámeno.

Přednáška řed. Vacha: Hradec Králové
až do válek husitských, koná ee v před
náškové síní Musea v neděli dne 25. listo
padu. Jest to prvá přednáška připravova
ného oyklu »Starý Hradece a doufáme
proto, že P. T. obecenstvo se zájmem vy
slechne slova našeho místního historika.
Přednáška počne o 3. hod. odpolední.

Do afrických krajů půlměsíce povede
posluchače vo své přednášce p. prof. Bob.
Hobzek v museu dne 27. t m. Bližší vý
věsky. — Český klub fotografů-amateurů
v Hradci Králové.

Čítárna a knihovna měst. průmyslového
mUs02 pro nedostatek uhlí může býti toliko
jednou v týdnu vytápěna. Pokud nedosta
tek potrvá, otevřena bude každý všední
pátek od půl 6. do půl 8. večer. V říjnu
poznamenalo v osmi dvouhodinách svou
návštěvu 416 pánů a 187 dam. Domů za
půjčeno na 282 žádanky 117 pánům a 19
dámám 199svazků knih, 2 díla předlohová
a 98 jednotlivých sešitů nebo předloh.
Knihy lze odvésti kdykoli domovnici mu
sea pí. Košťálové.

.... —be . “ +Zb E : 5 a
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Škol:“ akadenie. C. k. gymnasium
v Hradci Králové pořádalo 18. listopadu
na oslavu jmenin císaře a krále Karla [.
akademii. Rádi navštěvujeme .produkoe
Gymnasijní, které svědčí vády o pečlivém
výběru programu, svědomitém | uastudo
vání, ukázněnosti velikého | pěveckého
sboru a dobrém provedení Sbory smíšené
j mužskésesilenéa zabarvenéhlasyúplně
mužnými' pp. ochotoiků, zněly plně. Hlas
privatistky-oktavánky J. Loužecké, vedený
pečlivě ve škole sl. Součkové, dospěl jiš
koncertní vyspělosti. P. profesor Havrda
ukázal v solových písních lahodnost a
měkkost svého barytonu a zároveň i výši
svého pěveského vzdělání. Melodram pěkně
přednesen byl studujícím, který asi jest
dobrým hercem. Smyčcové kvarteto, v němž
vedle studujících u cella viděli jsme p.
profesora Šíra, hrálo čistě a s náležitým
pochopením. Primista při samostatném
čísle dává tušiti dobrého a snaživého
houslistu. Případné recitace svěřeny byly
dobrým recitátorům: studujícím a malé
privatistce, a dobře zapadaly vw rámec
akademie. Průvod barmonia a klavíru při
některých číslech zdařile obstarali studu
jící, jinak byly obtížnější partie klavírní
v osvědčených rukou pí. M. Šuloové a sl.
Z. Součkové. Akademie provedena v nále
Borromaea, který byl ozdobeu obrazem
Jebo Veličenstva v záplavě květim a ná.
rodníchi říšských barev. Návštěvu byla
přečetná a to vybraného obecenstva všech
stavů. Hned po úvodním loyalním sboru
a recitaci provolal p. ředitel J. Kořínek
císaři a králi Karlu I slávu, což ode všech
bylo bouřlivě opakováno, a zazpívána ra
kouská hymna. Přítomný p.mistodržitelský
radu Smulný na žádost p. ředitele, aby
tento hold gymnasia tlumočen byl u stupňů
trůnu, odvětil, že tak milerád učiní. Oelá
akademie měla ráz velmi slavnostní. Příjem
byl 340 K, tak že po odražení poměrně
oelkem malých výlch bude značuý obnos
odveden fondu pro sirotky po padlých
českých profesorech. Vedle jmenovaných
pp. profesorů viděli jsme ve sboru i p.
profesora Teršla a dp. Sahulu. Ku konci
můžeme jen gratulovati oelému gymnasiu
a zvláště jeho hudebnímu i pěveckému
sboru v čele se svým ovičitelem zpěvu
V. Gyurkovicsem. —u.

divadle. (Repertoir od 18.
do konce seaisony 20. listopadu.) -Opera
loučío se s námi vypravila premieru Puoc
ciniovy citové a velmi efektní opery Ma
dame Butterfly (sobota17. t. m.; re
prisa: neděle 18. t. m. večer). Provedení
bylo celkem, nehledě k žen. sboru 1. jed.,
velmi slušné“zač děkovati je v přední řadě
solistům a v druhé velmi vkusné a slo
hové výpravě, dílu to p. Poláčka. Mezi 80
listy předem budiž uvedena pí.Kramperová,
která v namáhavé partii Mme Butterfly
opětně dokázala svoji jislotu v ovládání
pěveckého partu, pootivost v nastudování
a schopnost vytvořiti tak delikátní oha
rakter. Bohužel na hlase jejím již delší
dobou lze pozorovati stopy ruinování —
první začátky konce. — K ní družila se
v jistotě podání svého partu pí. Janošová
(Suzuki), dále pp. Knitti (Pinkerton), Svoj
sík (Sharpless) a Horský (Coro). Part bon
zův vyžaduje silnějšího, basového zabar
vení, na čež nehodí ee baryton p. Stej
skalův. Pan Knittl jako režisér postaral 80
svědomitě o to, aby souhra i při rychle
studované premieře šla co možná hladce,
oož se mu na dané poměry zdařilo. | or
chestr místy jovil opravdovou snahu hráti
slušně. Efekt závěrečné scény bezdůvodnou
změnou byl seslsben. — Opereta měla
v úterý 18. t. m. nejnešťastnější den v sai
soně. Provedení Polské krve (— re
prisa v neděli 18. t. m. odpol. nebyla o nio
lepší —) bude jiště výstrahou všem, kdož
zavinili ono fiasko, aby nevstupovali na
scénu bez náležité přípravy a schopností
k daným úlohám. K prvním patřil p. Knittl
(Bolo). Úlohám svým zcela nestačili p. Bu
kovský (Popiel) a sl. Taubrová (Vanda).
V repriseRůše ze Stambulu (čtvrtek
15. t. m.) vystoupila v úloze Kondji Gůl
vynikajicí subreta vinohradské scény al.

Alo n -bep
Božena Durusová. Její Koudja vynikala
jak nádherou a vkusem toilet, tak stilovým
a rafinovaným podáním, které našemu
publiku, zvyklému na výkony sl. Stříbrné,
zdálo se snad afektovaným. Škode, že ne
bylo možno viděti slečnu též v jiné úloze,
n. př. jako Helenu v Polské krví; pak jistě
nahlédlo by pubtikum, že nemístný odpor
jistou stranou uměle vyvolaný nebyl opráv
něný. — Činohra vyplnila poslední týden
saisony nejvíce. Po Vrchlického aktovkáeh
K životu a Pomsta Catullova.
(středa 14 t. m.) jež zvlášť nezaujaly -
účio druhé byl velmi rušen zcela vadnou
výslevností latinských jmen, které půso
bilo jak směšně tak trspně u herců přední
scény — provedena Hilbertova Časová bra
Hnízdo v bouři (pátek 16.t.m.).Autor
sám doznává, že kus je prvním pokusem
u nás zuchytiti ovzduší a soéby z duby
velkých válečných vla a že není z určitých
důvodů pokus ten dokonalým. Přes to však.
obsahuje sčkolik krásných míst, prozrazu
jíelch enivou duši poety i bystrou mysl
pozorovatele a obratnost dramatika. Po
zdařilém zachycení rozruchu mobilisačního
na ulici i v rodině (1 jed.) následuje obratně
provedené líčení aměmy zoufalé nálady
Jeriny, choti architekta Suka, k válečné
službě povolaného. Přítel jeho Bylanský,
jemužBukchoťsrousvěřil,stáváse Jeřině
více neš přítelem. Děj vreholí v nádherné
soéně S. jed., kde Bylanský, také do pole
povolaný a loučící se a Jerinou, je pře
kvapen vrátivším se Sukem. Vystižení eel-
kového momentu, kdy válečné útrapy otr
lého vojína stávají se hračkou proti drti
vému bolu oklamaného manžela, je jistě
korunou díla. Závěr, jejž řeší autor smírem
obou mamželů, je odůvodněn morálkou
rozumoějšího chotě a starostlivého otee,
jemuž péče o rodinu a děti je hlavním.
motivem k vzájemné shodě. Správným vy
stižením povah vzorné výkony podali el.
Klokotská (Jerina) a p. Janský (arehitekt
Suk). Rovněž sl. Petzová (pí. Spravilováj
a p. Hubáček (Bylanský) byli na svých
místech. Panu Muškovi (dvorní rada Suk)
vadila velmi nejasná výslovnost a chabé
ovládéní úlohy, což nutno vytknouti i p.
Vrbovi (Dr. Klár). Výprava byla velmi
vkusná. — K bemefici své vybral si první:
milovník činohry p. Hubáček Przybyzsew
ského napínavou a citově hluboce zalo
ženouhru Pro štěstí (pondělí19. t m.),.
v níž vedle pěkného výkonu beneficiantova
(Ulicki) i ostatní dobře se uplatnili. Jen
poměr mezi světa uživší a rafinovanou
Olgou a citově něžnou a oddanou Helenou
nebyl dosti patrný, a to nesprávným za
ložením obou charakterů, z nichž Helena
el. Klokotské byla příliš sytě nanesena,
kdežto Olga pí. Janské byla příliš jemná.
— Na zakončení saisony sehrána Benne
tova a Knoblauchovaveselohra Milníky,
děje mělkého s nasládlým zabarvením
oněch historií o věčné lásce a podmika
vosti mladých a 0 upjatém konservatiemu
a přílišném rozumování starých, což opa
kováno v únavně vlekoucích se variacích
tří jednání. Heroům bylo tu možno pro
kázati své vlohy pochopením a vystižením
charakterů osobností v různém stáří. Zplna.
podařilo se to snad jen p. Janekému (John
Rhead) a sl. Messani (Gertruda), kdežto
ostatním podařilo se tak jen při určitém
věku. Tak Rossia sl. Klokotské byla nej
lepší v 46 letech 2. jed, podobně Emilly
al. Petzové jako paní byla výstižnější. Obe
censtvo rozloučilo se se společností ná
větěvou výjimečných představení a bude
asi nyní na delší dobu tohoto požitku silně
postrádat. — K závěru ještě několik vše
obecných slov. Je nutno konstatovati, že
celková úroveň výkonů sdružení se vzrů
stem návštěvy divadla rovnoměrně klesá —
hlavně u opery, — 6ož možno omluvit
z části válečnými poměry. — V opeře je
to hlavně orchestr a sbory, které činí pro
vedení mnohých věcí podprostředním.
1 krise tenorová nepřispěla nijak k zlep
šení. Bylo sice možno seznati průběhem
saisony více hostů tenorů, ale souboru na
ně nezvyklému uebyla zase dána příle
žitost na ně si zvyknouti a náležitě še
sceliti, nehledě ani k stálému zvydování

i



cep, na což z jiné strany právem bylo po
ukázáno. Opereta za své úspěchy vděčí
hlavně dvětna megnetům, strhujícím k tla
čenicím u vchodů divadla —| oblíbené
subreté el. Zd. Stříbrné a komickým vý
kouům pp. Vilíma a Poláčka. Činohra zbyla
se svých úkolů vždy poměrně čestně, tak
že umělecká úroveň i přes některé nedo
statky, zaviněné obyčejně nevhodným ob
sazením, bylajistě průměrem nadprostřední.
Chvála náleží tu jak dobrým hereckým
silám tak poctivému režisérovi p. Jan
skému, na jehož vkus i obratnost v růz
ných referátech bylo poukázáno. Pro příští
saisonu bude tedy na povolaných činitelích
všemožně o to usilovati, aby ředitelství,
pokud jen troehu bude v jeho moci —
hlavně v opeře —, dbalo vícé zájmů
publika a soóny než své kapsy a hledělo
touze obecenstva, které hledá rozptýlení
svých starostí a trampot v divadle, vyjíti
vstříc věcmi řádně a důstojně provede
nými. — C.

Úřední seznam em král. věn. města
Hradce Králové dne 17. listopadu 1917.
1 kopa: křenu 11—15 K, kapusty 6—32 K,
drobné zeleniny 2—8 K, mrkve 4-15 K,
ořechů 4 K; 1 kg: cibule 6—7 K, česneku
7—9 K, jablek 2—280 K; 1 pár podavin
čat 68—200 K. — Na týdenní trh bylo
přivezeno kop: křenu 12. kapusty 55, drob
né zeleniny 29, mrkve 18, ořechů 12; kg:

svinčat 266 kusů.

Záložna v Hradoi Král.,
Janské náměsti č. 163.

Vkladyna knížkyG" "08Motooa
„

vikariátu ho u
3ncalo 8e při konferenci konané v Hum
poloi dne 14. listopadu t. r. na projevu,
kterým podává rozhodný protest proti U
ráflivé a katol. kněze nejvýš nedůstojné
řeči německého uaocionálatepelského opata
Gilberta Helmera, kterou v pauské sně
movně podezříval a národ český křivě a
nepravdivě osočoval a denuncoval, že ne
koná vlasteneckých svých povinností,

Chvojno. Na pohořelé darovaii dobro
tivě: nejd. bisk. konsistoř 500 K; farní ú
řady: Všestary 15 K, Kukleny 21 K, Pou
chov 47 K, Nížkov 10 K, Vraclav J K,
Opcčno 20 K, Vys. Ujezd 5 K, Vápno 11
K 45 h. Chleoy 50 K, Třebosice 46 K,
Sebranice u Litomyšle 4715 K, Chleby
620 K, Lično 6 K. Dále p. t. J. Janeba z
Hor Jelení 10 K, Fr. Krátká z Chvujence
20 K, V. Honc v Praze 20 K, A. Žabková
„ N. Města 2 K, Ant. Mikan z Brandýsa
n, Orl. 520 K, M. Jeništová z Brandýsa n.
Orl. 6 K, J. Šafářova z Vraclavě 2 K, J.
Hemelik z Chvojna 10 K, V. Karel z Chvo
jence 15 K, KI. Vašková z Raschnitze 1K,
továrna na cukrovinky Albis v Opatovi
olch 10 K, uejmenovaná tamtéž 2 K. —
Všem těmto. šlechetným | dubrodincům
vzdává vřelý dík farní úřad ve Chvojně.

Různé zprávy.
Podíl Dědictví Maličkých v Hradci Krá

iové na letoění rok pro různé nesnáze du
sud nebyl vydán. Proto neračiž ho nikdo
reklamovati. Po vydání bude každému
ihnedrozeslán.

Za ruského vpáda r. 1915 Rusové v
Uzunkiví (okres. Zastavna) odsoudili k
smrti řecko-orientálního farářo Jana Dzi
linského, protože prý dovolil židům uscho
vati si zásoby v kostele. Když se knězi
podařilo uprehnouti, bylo jeho «bydlí de
molovánu. Neušetřeno ani předmětů potřeb
ných k bohoslužbě. V téže vesnici znásil
něno způsobem sveřepým pět selek. V
Pjadykivcích tehdy bz příčiny řecko
orientálnímu faráři rumuoskému Bejanovi

ny Rusové hlavou o zeď, až padl domdlob.

Fr. Dvořák:

Madona.
Jemný barvotisk, vel. 95 x G5 om.

|

Liška:

Zasklený, vel. 50 x 56 onu.

ss.
Objednejte, dokud jsvu na skladě; ne

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta

obal účtujeme zu výrobní cenu.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Nenapiatý -. . „K 10—
v pěkném rámu .K40—,
v skvostném rámu „K 45—

Nenapiatý . „K 5>,
v pěkném rámu „K 30—,
v moderním rámu.. „K 36-—-.

|

——

Národní obrození.
IL

o

kladů nejistého zrna.

nější základně.

před válkou.

gicky, aby se žádný zástupce českého ná
roda ueodvážil pracovati v ústavním celo
říšském podvýboru; nechť prý tak osvěd
číme své úsilí o českou autonomii. Zatím
však na říšské radě podali návrh na změ
ny v církvi pro všecko duchovenstvo ra
kouské — uetoliko české. A návrh ten se
týká záležitostí nikoli podružných; na
opak snaží se zasáhnouti hluboce do spo
lečenského života.

Jedná se zkrátka o likvidaci pout a
vztahů velice spletitých. Za hrdého rekla
mování autonomie se volá, aby byla dů
kladně zreformována pražská radnice.
Stýská se, jak se houževnatě drží vesla a
kormidla lidé zištní, kteří již na účet ná
rodních zájmů v hypernacionálním pro
středí si nahrabali dost; zaznívají hlasy
vybízející, aby staří sobci byli vystřídání
lidmi charakterů křišťálových. Ano — při
všem horování jest nutno míti na paměti,
že bezcharakterní špice i pod novou, sebe
Jákavější firmou budou páchati pokoutně
šlendrián a těžiti pro sebe dále; jenom
formu chytře pozmění. Bez velikých
charakterů žádný moderní politický útvar
národu neprospěje.

. "Třídní protivy pod ohňostrojem demo
kratických hesel jeví tendenci k prohlou-,
bení. A dějí se vážné přípravy k znáso
bené podpoře českého umění? Pozorujme,
jak se daří ua jevištích dále francouzským
fraškám a vídeňským i maďarským ope
retám. Překlady detektivek, cizích krváků
a jiného lehkého zboží cizího prodávají se
s velikým ziskem dále. Tu bude k oprav
dové emancipaci potřebí práce veliké.
V příčině kulturních ústavů jest potřebí
vážně přemýšleti, aby pro první léta
po válce se udrželo aspoň to, Co máme
dosud. Vždyť otázka chudinská a jiné zá
ležitosti nejnutnější budou | vyžadovati
obrovských nákladů. ©

Při chystaných změnách v rámci državy
Habsburské nastane velice složité vyrov
nání na kolik stran. Jest tedy také po
třebí co nejdříve zcela jasně vytknouti
podmíuky právního poměru k Němcům,
kteří v zemích koruny české rozhodně
zůstanou i za nových řádů. Sestavení re
láních pravidel o právním poměru obou
národností není věcí tak lehkou, jak by
se povrchnímu pozorovateli zdálo; otázky
ty stanou se tím složitějšími, čím více se
bude přihlížeti k historickému právu.
Problémem velice důležitým jest tu i bu
doucí postavení vídeňských Čechů.S tě
mito úkoly souvisí otázka obchodního po
měru k sousedstvu koruny české a vůbec
záležitostí zahraničních v rámci vladařství
Habsburského. O těch věcech se musí uva
žovati střízlivě již nyní a jest potřebí na
prosté shody všech vlivných činitelů ná
rodních již dříve, než se cesta k žádoucí
autonomii uvolní zcela.

A nejdůležitější předmět státní péče:
jak zachovati a povzučstí morální stav
národa! Největší jmění, nejbystřejší důvtip
a nejširší volnost nepovedou k blahu, bu
dou-li jimi hospodařit lidé vysmívající se
morálce a charakteru. Vidí se již obecně,
že věda sama o sobě důsledných chara=
kterů netvoří a že moderuí-filosofické
proudy jsou k takovému úkolu nejslabší.
Nutno tedy dle příkladu našich předků
a na základě tisicileté zkušenosti vážně
přemýšleti o otázkách náboženskýchacír
kevních vůbec. Teď už usíná lhaní, že ná
boženství jest věcíjen soukromou. Při tom
zároveň i chvalořečníci XV. století mohou
dobře pozuati, že přirozený vývoj českého
živlu nepodřídí se ani zvláštnostem hu
sitským ani českobratrským. Nutno obra
ceti pozornost k požadavkům a možnostem
doby přítomné. O theologické základně

pokojuje občany zkušené mravní stav ny
nější mládeže -- hlavní naděje národního
bytí.

Tyto i jiné důležité problémy jest po
třebí v zájmu českého obrození luštiti
včasně a pracovati s obětavým zápalem
k svornému plánu nebo aspoňk nejdůle
žitějším kompromisům, aby v okamžiku
rozhodném se neproměnil český ráj v gla
diatorskou arénu jako republika ruská.



přijme c. a k. dvoraí továrna ma nábytek
K. V. Skuherský, Hradec Králové.

Uěně na trahlářsln |

Paramenta.

1 dgnáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

| v dablmném nad Orii (r Čboháců)
$ (bratr P.J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

| doporučuje P. T. veled. duchovenetvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

| výrobní závod
| všech kostelních paramontů,

spolk. praporů a kovovéhonášiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na |

| ukázku se na požádání franko zašlou. f
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Hledám

pokoj s nábytkem,

|

|

elektr. avětlem a možno-li se snídaněmi.
Klavír vítán. Nab. do adm. t. I.

který již takové místo k úplné spokojenosti
zastával sedm let, mabísí vhépp. správekm
duchovním své almžby. — Adresu sdělí

administrace t. 1.

Českoslovanské
záložna vPraze-ll.,

Spálená ul., čis.46 n.
ou

Vklady na vkladní knížky úročí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohodě a dle doby vý
povědní Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod
mfnek, zejména směneční úvěr
(krátkodobý), v dnešních dobách

zyláště výhodný. Povinná revise
»Jednoly záložene v Praze.

kostelnínáčiní
atd.

dodává nejlevněji

JOSEF VENŮ,
odberný závod

Jabloné nad Orlidl.

Nabídky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na u
kásku se (ramko zašlou.

V Prate prodeju tmy Marie Fejísrová,
Karlova ul. I., č. 12.

Poděkování.

Za hospodyni
hledá místo k důstojnému pánu přes
roků stará slečna. Pedobné místo již za
stávala a následkem úmrtí důst. pána jest

| bez místa. Lask. nabídky pod zn. »Svědo
mitá hospodyně« do adm. t. I.

Veiedůstojnému duchovenstvu
a síuvným patronátním úřadům

devoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby «
náčiní a ((0: MONDSÍraRCe,
kalichy, cibáře, nádobky,

aténky, posiňkály, svieny,ampy, kaditelnice, krepenky
atd. savé vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vujicí. Staré předměty opra
veje v původní inteeci »
v ohni zlalí a stříbří neho
proti doplatku ra Rové vy

uje. *
Hotovépředměty neb výkresy
rasilá na ukázku franko bex

závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcene:

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jake.:
řelézů. madonek, křišků, pretýnků, náramků atd.
Notářské prsteny, Labalěrky, jidelnína

, činí ze stříbra pravého čínského vždy na skladě.
' Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje ra nej

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pásiř a eiseleur

Praha 1.-979,ní. Karoliny Světlé, č. 12 n
Přísežný znalec c. k. zemského trestnihosoudu.Wojenské
sedlo na koně
se vším

dej. Apen tvímjest levněna prorestimífitélovu sdělí adm. £ ].

a bratra, důstojného pána

tarářevPoniklén.J.,

vikáři Al. Souxupovi jakož i vldp. vikar. sekretáři Al.
všem

zesnulého.

ulehčiti se snažili.

Joset Řib,
otec.

toset Říb,
starosta ve Všestarect,

FrantišekŘíb,
farář ve Stude:ci,

bratří.

|



vlastenců a lidí prozíravých možno nazvati

VIl. rakouskou válečnou půjčku,
která předčí všechny jiné ukládací papíry prvého řádu svou zcela mimo.
řádnou výnosností při svrchované jistotě.

Vděčnost vlasti a svých drahých
"zajistí sobě každý upisovatel, neboť tímtéž-penízem přispěje na pomoc
vlasti a současně získá stálý, krajně příznivý důchod sobě a svým po
tomkům.

Proto upišme všichnibez rozdílu ihned:
S',*, daněprostou40letouumořitelnou státní půjčku po 92—

netto, po odečtení náhrady v úrocích za jeden měsíc toliko po
9154.

S., daněprostéstátní pokladní poukázky, splatnédne 1. srpna
1926,po 94'— netto.

Z předností válečné půjčky uvádíme: sirotčí jistota, půjčka se hodí

o výhadeu kplnesní deně s válečnýchsicků, jest prosla daně z obřatu
cenných papírů, lze jí použíti k účelům kaučním, atd,

Zevrubné informace podávají a přihlášky přijímají:

Aurární záložna, Česká banka filiálka, Diskontní společ
nost, Královéhradecká bankovní jednota, Okresní hospo
dářská záložna, Spořitelna Králohradecká, Všeobecná
úvěrní společnost, Záložna, Záložní úvěrní ústav, Živno

stenská banka filiálka, vesměs v Mradci Králové.



Politický přehled.
Zo sněmovních výborů. V železničním

výboru posl. sněmovny již po několik nedělvleče se rozprava o známém jazykovém
nařízení býv. ministra železnic bar. For
stera, kterým se zaváděla do železniční
správy státní řeč němčina, nejen pro ú
ředníky, ale i pro dělníky — nejen pro
vnitřní úřadování, nýbrž také pro vnější.
Posl. Kadlčák prohlásil pří tom, že tento
výnos stal se na podnět nejvyššího vojen.
velitelství. Něm. nacionální členové želez.
výboru působili pak u Kola polského, aby
se celá rozprava zatím odložila. ovolen
odklad jen na týden a do té doby podá
ministr zeměbrany vysvětlení. —Ve schůzi
válečné hospodářské komise sdělil referent
svob. p. Ehrenfels, že společnost pro zpe
něžení dobytka měla za r. Igr5 I a půl
mil. K zisku, což jest v poměru ke kme
novému kapitálu velmi muoho. Pozoru
hodno, že obrat společnosti čínil jen malou

vysokých cenu za maso.
Odpověď ryt. Selálera, minister. před

sedy, v poslan. sučmovně dne 23. listo
padu zněla proti snahám českým a jiho
slovanský. Ministerský předseda co nej
rozhodněji odmítl právo na sebeurčení
národů, ač právě ministr zahraniční hr.
Czernin ve své notě presidentu Wilsonovi
bez výhrady přijal program Wilsonův o
sebeurčení národů a útvaru nové Evropy
na podkladě, že malí národové mají do

bezpodmínečně trvá totiž na zachování
jednoty rakouského státu a nynějších hra
nic každé korunní země. Rakouská vláda
mic prý nezamýšlí, co by mohlo jakkoliv
porušiti neporušitelnost uherského státního
území nebo státními základními zákony
stanovený dualismus a proto musí odmí
tati snahy, které naléhají na takový převrat.

V poslanocké sněmovně dne 23. listo
padu posl. dr. Viškovský vytkl, že kdyby
Uhry daly letos ze svého přebytku sklizně
jen jednu třetinu naší polovině říše, že
by tato dobře vystačila. Vládní péči o vý
živu většiny obyvatelstva německého na
západě Čech nazval rouškou pro krajské
rozdělení království. — Něm. posl. Meix
ner vytkl, že příslušníci ústředen patří
většinou židovskému náboženství. Válečně
hospodářský a vyživovací výbor zaujaly
stanovisko proti ústřednám, avšak židovská
klika v ústřednách zvítězila. Také s vy
kořisťováním Rakouska Uhrami mělo by
již jednou býti zůčtováno. — Posl. Va
loušek žalovaí sněmovně, že ioravští rol
níci sami musejí trpěti hlad a protí jasnému
znění zákona o válečných úkonech uklá
dají se jim povinnosti a břemena, kterých
nésti a plniti nemohou. Nedodají-li a ne
mohou-li skutečně dodati (na př. mléko,
máslo, inaso, sádlo atd.), bývají penězi a
vězením trestáni! Dne 28. listopadu
schváleny byly resoluce o obnově zniče
ných válečných území, o vrácení práv o
sobám, zbaveným vojenské hodnosti pro
nepatrné příčiny buď politické nebo disci
plinární.

Obžaloba komise pro kontrolu státního
dluku. Dne 27. listopadu jednala posla

| necká sněmovna o návrhu posl. Seitze z
| rozpočtového výboru, aby se vyslavila ne

libost konisi pro kontrolu stát. dluhu za
to, še v roce I914--1916 spolupodepsala
válečné půjčky, ke kterým
dal souhlasu. Posl. dr. Ellenbogen vytkl,

že komisi této přísluší pouze konstatovati, zdali se zachovávají ústavní ustano
vení, a ne-li, odepříti podpis. Tohoto ú
kolu komise nesplnila, zato zahrála si na
náhradu říšské rady, spolupůsobíc při
protiústavní činnosti mintsterstva Stůrgk
hova. Zpravodaj dokazuje, že byly u nás
půjčky přes součinnost komise pro kon
trolu státního dluhu nejdražší ze všech
válčících zemí. Posl. Seitz prohlašuje, že
členové této komise z Českéhosvazu a
Jihoslovanského sdružení přiznávají otev
řeně, že ministerstvo Stůrgkhovo činilo
na ně nátlak; hrocile.se jim, kdyby une
hlasovali, jak se chtělo, že bude s nimi
zkrátka zatočeno a že budou postaveni
před soud pro velezrádu a p.

Dpalegacezahájeny budou ve Vídui v
pondělí 3. prosince.Ze 60 členů rakouské
delegace obou snětoven je 23 Slovanů,
a to ro Óechů,7 Poláků, 4 Jihoslovanéa
2 Ukrajinci. Tentokráte jest v rakouské
delegaci 6 soc. demokratů (2 Češi, 2 Něm
ci, Ital a Polák). Čeští, jihoslovanští a u
krajinští delegáti dohodli se na společném
postupu.

Mozi Slovinei nastalo rozladění. Začal
předseda slovinské strany lidové dr. Šus
teršič s posl. Jakličem svým vystoupením
z Jihoslovanského klubu. Dr. Šusteršič
svolal výkonný výbor, který za účasti 63
členů, jemu vesměs oddaných, vyslovil
dr. Šusteršičovi důvěru, ostatním 6 říš
skýmposlancům -strany naprostou nedů
věru a rozpustil stranu. Tak dr. Šusteršič
pochoval silnou katolickou stranu slovin

, skou, jen aby sám nemusel odstoupit.Dr.
Šusteršíč a jeho přívrženci založili novou
stranu, slovinskou selskou stranu která
má asi 50 členů. Přes to slovinská strana
lidová trvá dále (poněvadá ji dr. Šuster
šič rozpustil bez sjezdu důvěrníků!, ob
drží pouze nového předsedu a nový vý
kouný výbor. Od r. ledna rgr8 počnejdr.
Šusteršič vydávati nový denník, jako or
gán nové strany. Tak jen osobní věci
předáků rozlaďují národ,

Zmatky v Rusku. Bolševická vláda do
sud neobsáhla a dle všeho ani neobsáhne
všecku moc v Rusku. S prohlášením na
bídky příměřívšem válčícímstrauám snad
úplně pohořela. Když vrchní velitel ruské
armády Duchonin odepřel vyhlásiti na
bídku příměří, byl prý sesazen a vláda
uložila jednotlivým oddílům, aby samy
zahájily na celé frontě jednání o mír. Du
choaiu nato vydal ruským armádám zprá
vu. dle níž zístupci dohodových států
protestují u ruského vrchníno velitelství
proti porušování smlouvy mezi vládou
carovoua vlálaiui spojenců r. Igr4. Zás

tupcl dohodových států hrozí prý Ruskuvážnými nástedky pro případ separátního
míru. — Také schůze ukrajinských vojí
nů usnesla se žádati od vlády okamžité

postará o ukončení války. Naproti tomu

se zase tvrdí, že Kaledinova protirevoluce
předstihlajišamec bolševikým protiMoskvěvytáhlo prý úa 200.000ezák:
A Naitalském bojišti bojováne

„v minulých dnech na východním břehu
Breuty u města Cismone a jižně od něhe
u Ii Termine a San Marino. Nastala tu
ovšem přestávka ve velkých operacích,
přes to však ústřední vojska posunula se
vpřed mezi Brentou a Piavem. — Na zá
padním bojišti byly tuhé útoky Augliča
nů u Cambrai, jinak větší díl práce po
necháván jest tu zase dělostřelectvu.

Nejlepší prostředek proti
drahotě.

Srovnáme-li kterýkoliv předmět, jehož
nemůžeme při živobytí postrádati, resp
jeho cenu někdejší a nynější, nejméně
v 99 případech ze sta, vidíme, že cena
stoupla troj- i čtyřuásobně, dokonce uě.
které jso rokrát 1 zolrát dražší. S tím
to zdražeňím přirozeně uezvětšují se stej..
ně příjmy nmemajetných a středních tříd,
takže nevyhnutelným důsledkem drahoty
je stoupající zbědovanost širokých mas.
Jedním z největších důvodů drahoty jest,
že k úhradě státních potřeb vydáno bylo
množství bankovek, jež podstatně převy-.
šuje potřebu oběžných peněz. Musí tedy
provedeno býti vyrovnání, jež by hospo
dářsky bylo pocítěno mezi nárokem státu
a národohospodářskou potřebou, t j. mu
síme se snažiti, aby pokud možno nejvíce

-bankovek vrátilo se do jich výdejny, totiž
do Rakousko-uherské banky. K dosažení
tohoto cíle je nyní po ruce nejlepší pro
středek — upisovati válečnou půjčku!
Čím více úpisů válečné půjčky koupíme
za své papírové peníze, tím více jich od
ňato bude oběhu. Konáme tedy upisová-.
ním válečné půjčky nejenom vlasteneckou,
nýbrž především hospodářskou povinnost,
protože každý jednotlivec upisováním vá
lečné půjčky přispívá k tomu, aby drahota,
pod níž všichni úpíme, byla zimenšená a
aby ceny klesly alespoů na snesiteluou

výši.
Ale upisovati válečnou půjčku zname- 

ná v tomto případě mnohem víc ještě, ,
než plnění povinnosti vůči celku. Pud
egoismu v každém člověku musí býti
nejostřejší pobídkou upisovati válečnou
půjčku, neboť tento cenmý papír požívá
největší jistoty, ježto za ním stojí stát
celou svojí silou a zaručil se za jeho do
chvilné zárokování. Úpisy válečné půjčky
vynášejí největší úrok a může jich býti
znamenitě použito při placení daní, což
nelze podceňovati pro budoucnost, kdy
musíme očekávati zavedení nových daní.

Kdo chce tedy prospěti sobě i celku,
neopomeň ihned upsati válečnou půjčku,
Čím větší bude upsaný obnos celkový.
tím spíše pocítíme všichni blahodárné ú-.
činky tohoto smyslu pro pospolitost.

a.

—Rozmanitosti.
Papež zaslal císaři Karlovi I. prosebný

list, aby uměleckých památek bylo v Be
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dání zdarma zašle.

Oddělení pro zboží.

nátsku šetřeno. Odpověď císařského dvora
byla příznivá. — Orgán slovenského kněž
stva »Duchovný pastier« uveřejňuje pře
klad románu Baarova »Křížovou cestou.s
— Oskar Nedbal na žádost ředitele vídeň
ského Karlova divadla skomponoval ope
retu »Krásná Saskija« tak, aby nebyla
»slovanského rázu«. — Rabín dr. Em. Sten
připutoval do Budapešti, zdržoval se ve
velké kavárně a obchodoval velice vtipně.
Na př. prodal 14 centů neexistující kávy
a příjal na ni závdavkem 5000 K. (Čekal,
až mu zboží seženou jiní židé, kteří ho
navštěvovali velice četně.) Od jednoho
obchodníka přijal na cukr, o němž sám
nevěděl, závdavek 4000 K a podobněbral
peníze předem i na jiné zboží. Známí ho
uctivě nazývali zázračným rabínem. Ale
když se o jeho činnosti dověděla policie,
nevěřila, že by dovedl slibované zboží
vyčarovati a rabína zatkla. — Nové bo
jovvé francouzské ministerstvo jest skoro
celé zednářské. — Na rok 1921 připadne
třístaletá památka smrti blahoslaveného
mučedníka Jana Sarkandra, který byl u
mučen od protestantův. — Volnomyšleu
kářská »Neue Freie Presse« měla dne 18.
t m. 48 stran a s těch bylo 33 potištěno
inserty. Českélisty jsou nuceny inserty
odmítati a spokojiti se 4—6 stranami,
ačkoli státu slouží také. Katolické časo

piv docela pro nedostatek papíru zaniají. Patrno, „kdo vlastně má v rukou
osud papíren i papíru. — Na schůzi dele

gé sdružení vídeňských krejčí mistrláček sdělil, že niti nelze bledati u
obchodníků krejčovskými potřebami; zato
však jest jich nepřeberné množství v ka
várnách na nábřeží Františka Josefa (mezi
haličskými obchodníky); cívku tam lze
dostati za 30 až 36 K. Sedláček žádal
o zakročení. — Na výtku poslance Ko
nečného ve sněmovně o nespravedlivém
obsazování u poštovních úřadů odpověděl
měmecký soc. dem. poslanec Seitz, že ná
rodní spor o rozdělení úřednických míst
jest malicherný a bezvýznamný vůči veli
kým národním a hospodářským progra
mům státu. Státoprávní program český
nebude nikdy uskutečněn a ztroskotá o
neoblomný odpor dělníků německých proti
cizovládě. Tak němečtí sociální demokraté
horují pro sebeurčení národů v praksi.
— VPešti bylo zapsáno r. 1913policejně
2404 prostitutek, r. rgr6 už 2619. Ale
tajná prostituce, která se nedá kontrolo
vati, uchvacuje daleko větší davy žen;
dle přibližného odhadu bezpečnostního
oddělení živí se tam nejméně 25.000 pro
dejných žen prostitucí tajnou; tyto tajné
uevěstky rozšiřují pohlavní nemoci uej
více. Proto nyní bude v Pešti postavena
pro zmrhané prostitutky velká nemocnice
©1000 postelích. Věru křiklavý dokument.
— Některé dopisy mistra Ant. Dvořáka,
které byly před veřejností dosud skryty
v archivech vídeňských, uveřejňují se
nyní v. »Neues Wiener-Journalu: ; týkají
seDvořákových vztahů k hudebnímu světu
vídeňskému. — Na poště v uherské Nyir
madě,bylo nápadué, jak obrovská spousta
balíčků byla zasílána do obcí stolice mar
marošské; na balíčcích udán obsah: šaty,

knihy a pod. Připátrání seznalo se, žedo Nyirmady přicházejí hromadně haličtí
židé, kteří v okolí skupují všeliké potra
viny a ukládají je u svých důvěrníků,

tovních balíčcích zasílali

chozí židé obyčejně se ubytovali u Mendla
Grůubergra, který posílalpo chlapcích na
poštu obyčejně ro balíčků denně. V bytě
Grůnbergrově nalezeno mnoho mouky,
eukru, fazolí, 110 balíčků frankovky a j.
v. Při dalším pátrání objeveny ještě jiné
židovské sklady. Všecko zabaveno a zá
vedemo soudní vyšetřování. — Th. Dr.
Ondřej Posch po absolvování theologické
fakulty za necelého půltřetího roku do
sáhl doktorátutbeologie a za následujícího
půldruhého roku složil všechnafilosofická
rigorosa s vyznamenáním, tak že za 4 roky
se stal dvojnásobným doktorem. — Na
rozkaz Clémenceanův nastalo čilé zatýků
ní francouzských pacifistův. Jen minulý
týden v Paříži zatčeno 200 osob pro mi
rovou propagandu. — Na Ostravsku pa

novala nápadná nouze 0 Sky Pátránímzjištěno, že sirky za lichvářským účelem
skupovali židé; posílali je do Uher a Ha
liče. Na nádraží v Přívoze skonfiskováno
18 beden sirek, připravených k vývozu.
— Dne 25. t m. byla provedena v Nár.
divadle nově nastudovaná opera Foerstro
va »Eva«, která byla složena r. 1897.
— Dne 23. t m. ukradl 1aletý Franti
šek Heidelmeier r Plzně svým rodičům
12.500 K a veškeré skvosty. Odjel do
Prahy, aby hodoval. Dopaden byl v hotelu

»U zlaté husy«,ale — peněz již neměl.Mladistvý zločinec ponechán ve vazbě. —
Ve Stockholmě vyhořela veliká městská
mrazírna, kde byly uloženy veliké zásoby
-masa na zimu. — Obrovská povodeňzni
čila většinu siamské rýže. Bída v Siamu
jest veliká, — Američané více slibují než
dělají. Oznamují, že na jaře pošlou dohodě
na pomoc milion vojínů. O stavbu nových
obrovských lodí pečujevšak Amerika ho
rečně. — Za nedělní vichřice celé střechy
v Němčicích na Klatovsku odnášeny prud
kým vichrem. Ke všemu se připojil požár,
tak že téměř celá obec vyhořela. —. Posl.
Dr. Šmeral onemocněl. — Posl. Stříbrný
oblásil vydávání nového listu .»Český so

venou »Českou Demokracii«. — Štarosto

vé 30 haličských měst resignovali na
svůj úřad s odůvodněním, že při špatném
zásobování nemohou převzíti zodpověd
nost za společenské zjevy. Faktum jest,
že nejprve se odváželo hromadně z Haliče
za hranice říše. Ale nyní tam jest záslu
hou vracejících se uprchlíků zase všeho
dost; ale to zboží jest velice pečlivě po
schováváno, aby sloužilo lichvě, — Kom
ference Svatoštěpánská spolku sv. Vincen
ce de Paula pořádala 25. t. m. oslavu
4oletého svého trvání. Jednatel konference
T. J. Jiroušek podal zprávu, že tato bla
hodárná instituce za tu dobu rozdala mezi
své ošetřovance a chudé 488.844 K.

+- Volné listy.
Individualismo- k demokracii | úrodů.

Nemíníme individualismem nezdravý myš
lenkový směr, jenž jednotlivce vynáší a
staví mimo společnost; nesouhlasíme s tě
mi lidmi, kteří neunavně deklamují toliko
o právech jednotlivce, nedbajíce povin
ností jeho k bližním, neboť taková indi
vidualistická nauka o svrchovanosti lid
ské osoby vytváří obyčejně krutovládu
nebo bolševickou anarchii. Ale myslíme
takové uvědomění jednotlivce, které za
mítajíc nezasloužené výsady, pracuje ©

duševní a mravní rozvoj každého schop
ného jedince, o jeho důstojnost a rovnost
s ostatními. Hlásíme se k tomuto ušlech
tilému individualismu tím rozhodněji, čím
jasněji si uvědomujeme, že jest to křes
fanská zásada rovnosti a svobody pro
všechny, která jest logickým důsledkem
jednotné přirozenosti v lidském pokolení.
Odtud zrodilo se též heslo bratrství,
důsledek to křesťanské pravdy: »Všichni
lidé jsou synové Boží.«

Tam, kde odzírají od křesťanských
pramenů těchto všelidských zásad, zachá
zejí často na scestí, protože zapomínají na
povinnosti k ostatní společnosti, a pak
nauka individualistická, stávajíc se ko
řistí vypočítavého rozumu a rozbujnělých
vášní, nebuduje svornou pracující demo
kracii, nýbrž plodí rozvratný zápas sil
nějších jedincův.

"Tedy rovnost s ostatními a z bratr
ství plynoucí povinnosti, to jest ten zá
klad, na němž vyrůsti může společenská
forma prospěšné demokracie, neboť právě
tyto křesťanské zásady stanoví a ustalují
správný vztah mezi jednotlivcem a spo
lečností. Individualism, jak mu rozumí na
příklad Louis Blanc, jest snaha podříditi
společné blaho sobeckým zájmům jednot
livců, kdežto v socialismu jednotlivec se
svými zvláštnostmi jest zase pohlcovám
společností. Rozum křesťanstvím osvícený

oba tyto krajní směry však sbližuje a u
smiřuje. Dobře pochopené zájmy žádají,
aby jednotlivec se snažil ve skutek uvá
děti zájmy společné, a společenských ú
čelů může pak býti dosahováno výhradně
v jednotlivcích. Proto správná teorie spo
lečenská přičiňuje se ne o podřízení spo
lečného živlu osobnímu, ani o pohlcení
jednotlivce společností, nýbrž hlásá sou
ladné a vyrovnané splynutí společných a
soukromých zájmů.

Uvědoměním osobní důstojnosti v so
ciálním vývoji dospívá se demokratismu,
kde jednotlivec svými právy a povinnost
mi ve spojení s ostatními pracuje o cíle,
Bohem člověčenstvu určené. Ať se kdo
jak namáhá, postaviti demokratism na
základy filosofické, přece nevybladí prav
du, že křesťanské náboženství bylo prvé,
jež proneslo slovo srov nost ,bylo prvé,
jež odvozovalo práva člověka z jeho du
ševní přirozenosti a jež, zasévajíc v bratr
ství zárodek sdružení, narýsovalo vztah
jednotlivce k lidstvu. Říděse slovy Pís
ma sv.: »Pane, víme, že nehledíš na oso
bu lidskou«, křesťanský demokratism ná
sleduje privilegovaných, kdekoli prospí
vají lidu. Ale nenásluduje jich pro to, že
jsou privilegovaní, nýbrž že konají dobro;
odvrací se však od nich, kdekoli pozoru
je u nich pokleslost. Jinými slovy: demo
kratism tento neuznává politického mo
nopolu ve společnosti.

A právě tak zamítá monopol národ
nostní a zásadně bojuje proti takové filo
sofii, která praktickou politikou moci roz
děluje národy v lid vládnoucí a podříze
ný. Kromě této války nebylo nikdy po
skytnuto většího podnětu,aby národové
přemýšleli, jak v jednotlivých státech žijí
a jakou měrou se jim dostává příslušnýc

práv. Ozývala-li se kde nespokojenost jš
před touto světovou bouří, pak potokyrve jsou nezvratným důvodem, aby od

klizeno bylo bezpráví a zavládla všudynárodnostní rovnoprávnost, kterouž odp:
rati by mohli toliko státníci, kteří by me



jská změna ve smýšlení lidu se

a smrtí uzrálo ní řesvědčení vodí
až dossů vas tlevěných.

+ JME46naší vn n potře ani nepodařeného převratu ruského,
ani čtyřdohodových hesel o sebeurčení,
— národové slovanští přihlásili se o svá
práva jako jeden muž a tisícerými proje
vy nezahřmělinic jinak než: Tady jse
a další nadvlády německé a maďarské již
nesneseme!!!

Nepřinesla tedy válka v té věci nové
jdey a neznámé veličiny, ale jisto jest, že
švými zkouškami a obětmi ozářilaprávní
výboje v národnostní otázce. Nelze ovšem
popírati, že obecným evropským souhla
sem mohutně působí se k tomu, aby utla
čovaní národové ze svého ponížení po
vstali a domohli se práv, jejichž zadržo
vání neopírá se o nic jiného, než o hru
bou násilnost a uchvácené panství. Jako
učimila své zvolání Evropě Polska, tak
volá v Rakousku i lid slovanský, jenž
dožaduje se volného národnostního roz
voje v říši, jejímž základem nejsou ani
Němci ani Maďaři, nýbrž toliko rovno
právní národové.

E“ «
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- Řerolaění Busko. Ruské revoluční zmat
ky v evropském tisku jsou provázeny

oznámkam:: Ruská duše jest záhadná,
enně přináší nová překvapení nevíme,

ce ještě přijde... Jaké pak záhady! Lid,který žil staletí pod vládou absolutismu,
lid po většině zanedbaný a nevzdělaný,
v němž tu a onde jen jedinci stali se u
vědomělejšími, a to ještě s přimísením
neživotního mysticismu, rozsévaného lite
ráty, lid s velikými touhami po hmotném
zlepšení pojednou dostal revoluční svobo
du. Lid ten neumí si uvědomiti, že proti
síle svobody třeba se opevniti pořádnými
hradbami. Ruská revoluce jest obrazem

tku revoluce francouzské, o niž Lous
talot napsal: »Představme si člověka, je
hož nohy, ruce, každý úd měl by vlastní
rozum a vlastní vůli, jehož jedna noha
chtěla by kráčeti, kdežto druhá chtěla by
odpočívati, jehož hrdlo by se zavíralo,
kdežto žaludek by žádal potravy, jehož
ústa by zpívala, když by oči zavíraly se

představu poměrů v hlavním městě,«
V Rusku mají revolucionáři své tužby

eme tolik chutí na samostatné repub
jky a tolik rozháranosti, kde každý chce

poroučeti, ale nikdo poslouchati.
. Působí-i pak vw takovém boyřlivém
kvasu ještě bezkarakternost, výpočty, ba
i hloupost vůdců, nemůže pak z toho ze
všeho pojíti než netvárný zmatek. Na
příklad ten slavený Maxim Gorkij točí
se jako korouhvička ua střeše. Dnes jde
s bolševiky a když padají, rychle vesluje
k umírněným; pozbudou-li ti vesla, zítra
bude zase psáti pro maximalisty. Pověst

vý Chaim Bronstein měl prsty v letnímpřevratu; po nezdaru zapřísahal se Jeho
vou, že šel proti vlastní vůli a že jinak
byl by lynčován. V nynější bouři listopa
dové hraje zase vymikající úloku a do
konce udělal se ministrem zahraničních
věcí. Jestliže za Napoleoma prostí vojáci
nosili v torbách maršálské hole, proč by
nemohl býti velikým státníkem takový
Chaim Bronsteiu, jinak Trockij? Odvahy
k tomu má dost, a rozumu dnes na Rusi,
jak patrno, není potřebí. Tento novope
čený zahraniční ministr u vědomí své
důležitosti jde navštívit auglického vys
lance, a ten, nastojte, ministra veliké Rusi
vykázal od svých dveří. Tu zakročuje 0
všem jíž směšnost,

Aby nachytali ce nejvíce hejlů, Chaim
Broustein, Feldmanu, Rosenfeld a kdo ví,
jací ještě jiní, rozvinují komunistický pro
gram, tedy praktickou nemožnost. Lidem,
kteří něčemu rozumějí, jest to hleupostí,
a vůči neuvědomělým davůmjest to hříš
uou vychytralostí, která využívá posuzo

Pademmeol střediskách, z Čehož si vysvět
h

vytržení činy těchto lidí nazývá gigantic

kými událostmi světodějného významu,
což jest zyetvořování bistosie. +PrávoLi:

du« se mýlí, neboť pů těmM

Ete by o a upříLa 
éz teh 

ných M k le manifestěuemM
včas o právech určitých národů, kteráž
otázka, kdyby byli poctivými demokraty,
měla býti rozvedena hned na prvémmis
tě. Nikdo se nemá dotýkati lidské rány,
nemá-li jí čím obvázati.

A mnohé ruské bolesti chtít hojiti ko
munismem? Jest zřejmo, že vůdcové ti
nezaněcují velikých ohňů, svítících na
nové schůdné cesty, nýbrž nesou jem une
domrlou svítilnu, blikající po dolinách
nízkých dravých pudů.

Mikulášské
+ dárky+
nabízí Věm naše knihkupectví,
které má ve velkém výběru:

knihy obrázkové,
Hustr. pohádky,

testopisy a
romány.

v

Dále alba na dopisnice a podo
beaky,památníky, moder
nl papířy v obálkáchi v ka
sotách,modlitební kuižky

a obrazy svatých.

|Družstevní
knihkupectví

vHradci Králové,
Adalbertinem.

Vidí-li v tom »Právo Lidu« užitek pro
socialistickou věc i v jiných zemích a
také u nás, pak ve výpočtu svém zape
mněle na důležitou položku. Předotázkou
socialistickou musí v E býti vyří
zeu úkol národnostní, který jest takového
mohutného významu, že se mu poklonili
socialisté všech válčících států. Národ
nostem v každém státě třeba dáti tako
vou míru samostatnosti, aby jejich rozvoj
dál se bez překážek a aby přispěti mohli
též svým kamenem k veliké pyramidě
dějin.

Když chci někde bydliti, musí dříve
vystavěna býti budova a pak teprve moltu

se upraviti nástroj jednání, a nežli poč
neme stavěti, musí býti půda naše. A
proto i sociálních oprav telze dobře v ži
vot uvésti, pokud národ není tak volný,

zovati dle svých poměrův a možností.
Není zcela správno říkati, že neznáme

ruské duše. Možná, že ji známe lépe, než
sami vůdcové ruského revolučního pře
vratu. Má-li kdo znalost revoluce frau
couzské, musí sobě docela jinak počínati
než přední mluvčí na Rusi. Tam měli

hned uahraditi autoritou jinou, jak to vy
máhá zvláštní povaha lidu a reasáklost

volaci ní nýbrž bylo potřeba20 stočeti, ,upsůstel « úomý

cích kořsnůva B vedendomá hra
vyskoukeného syshjedm 4 merilů hile
Vědyt kóhet v p asřelýKerenský není více než mužem retoriky.
Nepadáme na kolena před ruskou revo
luci, jak se to nekriticky leckde dálo a
děje, neboť velikost její velikými činy po
sud není doložena. Řečem bez uzdravují
cích skutkův a deklamacím lidí podezře
lých se nepodivujeme, — jenom pozoru
jeme.

o

Bodřich Veliký. Narodil se 24. ledna
I712 a prvého vychování dostalo se mu
od duchaplné Francouzky Marty du Val
de Rocoule, od níž naučil se fraucouzšti
ně tak dokonale, že láska k jazyku tomu
uikdy u něho nevymizela. Bedřich Vilém
netajil svého odporu ke všeliké učenosti,
a nebylo tedy vzdělávání princovo ob
staráváno, aby se stal panovníkem toho
významu, jakým v dějinách proslul. Král
chtěl míti ze svého syna jenom vojáka a
k tomu účelu zařídil všechno vyučování.
Princ proti své vůli musil se podříditi
přání otcovu, ač tajně vzdychal a toužil
po vědomostech o umění výtvarném a
slovesném. Vědomosti válečné vštěpoval
mu v bitvách sešedivělý bojovník, hrabě
Finkenstein, a princ musil záhy jezditi
na koni, šermovati, pochodovati a ne
zřídka bylo mu státi na stráži před rod
ným zámkem. Pod dozorem otcovým byl
tento cvik tak důsledně a přísně vyko
náván, že princ jen mimochodem a tajně
mohl týdně několik hodin stráviti hud
bou a četbou vzdělávacích knih. Posléze
toto cepování ho tak omrzelo, že se chtěl
vysvoboditi cestováním. Poprosil tedy
otce, aby mu dovolil podívati se do svě
ta, ale nepořídil.

Bedřichova mysl maráč kledala vý

chodu z tísnivých po a přes to, že sevšemožně přemáhal svoji nechuť nějak
projeviti, přece jem otec vnitřní jeho zá

s zpozoroval a nechal vzklíčiti v sobě
podzírání vůči budoucímu králi. Vinil ho
ze zarytosti, z nekalých úmyslů, z nepřá
lelství proti otci; zejména ho hnětle, že
nemohl, jak si přál, duši synovu jasné
prohlédnouti. Odtud proti princi víc a
více se zatvrzoval, utužoval svoji přísnost.
Když konal král krátké cesty, bral ovšem
syna s sebou, ale princ bez vědomí otco
va nesměl se ani hmouti a cestování ta
kové bylo jen dresuréu na jiném imístě.
Roku 1730 aa takové cestě po úmlůvě se

jha otcovy přísnosti zachrámiti se útěketů,
s kterouž myšlenkou již několik roků se
zaměstnával. Věc věak byla prozrabema,
roshněvaný král dal syna zatknouti a ká
zal ho zavříti v pevnostiKystrinské v
místnosti, v níž mebylo ani nejpotřebněj
šího nábytku.

Zatím otec doma posbíral několik do
kladů, z nichž si bral právo viniti syma z
licoměrnosti a věrolomných úmyslkův, a
hněvivá zaujatost v něm rozinohla se do
té míry, že již již byl na tom, dáti syaa
popraviti. Ve chvíli nejrozhodnější ujely
se prince sousední panovnické dvory, a
rozhodla zejména přimluva, kterou dopi
sem přinesl zvláštní posel z Vídně.

Princ času v žaláři užíval účinně ke
svému vzdělání. Pilmě četl vybrané spisy
a duševní obzor rozšiřoval rozmluvami s
komorním presidemtem Můuchovem, mu

ale kdo by mohl v té věci budoucí

lína přibyl v srpnu I73r po osmiměsíč
ním žaláři, v němž by byl ještě pobýval,

zasnoubil se s princeznou Alžbětou "Kris



Nabyv takto samostatnosti a svobody,
usadil se v městečku Rhcisoberky, kdeš :

. -jsa rušného světa vykonával tiše
duševní práci, kteráž mu byla pěíprarou
k budoucí velikosti. Manželské a filoso
fické idyly bylo však na krátce, neboťdo
tického koutku toho udeřil r nenadání
králův rozkaz, aby korunní princ hned
odebral se k Io.000 armádě, která se měla
spojiti s císařskou armádou rakouskou,
vedenou princem Eugenem. Příčina byla
v tom, že pro dědictví polského trůnu

vstaly rozmíšky, které skoro všecku
Evropu uvedly do zbraně, a že král prus
ký mínil klas svůj hoditi na váhu.

AAMAAAA4A44AA4444A
Záložna v Hradoi Král.,

Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knižky4“ "UR
Půjčky. - Úvěryosobní. -Zálohy.Eskomptúčtůasměnek.
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Modno následování. Tiskové naše druž

stvo, které za velikých mesnází a obětí
hledí dostáti svým kulturním povinnos
tem, nalezlo velikého příznivce ve ven

kovstém ný -T ) Akráte v p ich letech obmýdlil drž
stvo většími dary. Přízuivcem tímto je

vdp. Hoýglav Fi byrtý Vikánči,jenž v tyto dny věnova Aružství K.
ra kutaličkéhoDárci údpinť !

tisku jest nule ráda
a uy:tasen! Chvíle radostuého vzru

šení prožívá v těchto dnech každý upřímný
katolický Čech, nahlédne-li do I. a 2. čísla
»Věstuíku« Společnosti sv. Cyrila a Meto
děje. Dávno jsme toužili po práci podob
né — a naše touhy tak krásně splněny!
Z každé řádkyjeho mluví k nám upřímná
snaha povznést kulturní život českého
nátvdy, oživit skátolitkou aktivitu ve
vědě Jiteratuře a umění, soustředit všetky
činné síly a vyvolat nové, zalévat kato
lickou roli českou a v národním akordě
katolický vákladní tón rozezvučet a uplat
nite. Tyto krásué myšlenky rozvádí jasuč
a přesvědčivě v úvodním článku »Co
chceme ?« redaktor Fr. Světlík. Dr. Jos.
Vrchovecký a Dr. Černocký ve svých
článcích nastiŘují přesnými tahy úkoly
křesť. filosofie. Jakým směrem bráti se

s“

Pružiny literární a umělecké« vysvětluje

č »Společnosti sv. Cyrila a
iňuje se Dr. Hrachovský.
| Známý náš básník Dostál-Lutinov v

článku »Za českým Dantem« nadšeně,

promlouvá o úkolu katolické poesie. Miníky křesť. umění jistě uvítán bude

ěyek Ant. Zamazala »Orientace vČeské literatuře o křesť. uměni«. O naší:
první revui theologické »Časopisu katol.
duchovepstva«, spolupak ovědeckém od
boru »Akademie křesťanské« v Praze píše
univ. prof. Dr. Ftaut. Stejskal. '

Však ještě něco zvláštního zavedl |
»Něstník« ve svých sloupcích, co již samo'
o sobě pro kulturní život náš má cenu

němž by plápolal stále oheň lásky a nad
šení pro českou kultgru katolickou, jež
pývznesla v historii mfrod náš na první
gásto ve sťřední Evropě a k vrcholům
etropské vzdělanosti, jakož i ke státní
wgmostatnosti za Karla IV, Otce vlasti.
uějkatoličtějšího-krále českého:. —-»Běží
© soustředění, o společné ohnisko, na
jshož posvátný plamen by všichni přiklá.

i, všichni ho rozněcovali v mohutný
„ který by wšude byl viditelný, svítil
d celým uárodem a zahříval všecky.

našem »Ohnisku« mají se zajiskřit
cky dobré snahy, cíle a myšlenky,

sv. Cyrila a Metoděje. Chceme slučovat
a spojovat rozptýlené dosud Možky kato
lického literárního a kulturalho úsilí
v mocnou směrnici, která by nebyla bez
silného vlivu na všecek duševní život
celého národa.« Hle, jak Zá a vzune
šený úkol vytkla si ve »Věstníku« Spo
lečnost sv. Cyrila a Metoděje!

V čele celého hnutí stojí mužové, jimž
můžeme plně důvěřovati, jejichž dosa
vadní činnost opravňuje nás k nadějím
nejlepším. V příštím čísle bude pojednáno
též »o0jihočeském a královéhradeckém
kulturním podnikání«, mimo to bude ob
sahovati též článek vsdp. kan. Dr. Reyla
o našem »Tiskovém družstvu«. Diecése
naše stála vždy v popředí kulturních pod
niků českých katolíků; nuže, ať není jed
noho českého kněze, katolického inteli
geuta, který by se nestal členem Společ
nosti sv. Cyrila a Metoděje! Kdo platí
příspěvek 6 K ročně, dostává »Věstníka
zdarma, jinak pro nečleny stojí 3 K ročně.
Vychází čtyřikrát ročně ve volných lhů
tách. Redakce jest v Olomouci, Dolní ná
městí čís. 17. V redakční radě kromě Fr.
Světlíka jsou: Dostál-Lutinov, prof. Dr.
Jos. Kašpar, prof. Dr. Fr. Stejskal, Lad.
Zamykal. Kéž požehuá Bůh uašemu ko
náníl — M. 1

Iemornada katolického rolnistva. Mo
ravský katolický spolek českéhorolnictva
podal 5. září ministru orby a zemské
obrany memorandum v příčině sproštění
rolníků-vojinů. Poukázal, jak i nejnutnější
polní hospodářství hyne pro nedostatek
pracovních sil a požádal zejména:

r. aby nepostrádatelní rolníci sproštění
nebyli povoláváni k vojeuské službě; 2.
pokud vojenskou službu musí nastoupiti,
aby byli ponechání v zázemí k vůli snad
nějšímu propuštění na zemědělské práce;
3. aby úřady politické a vojenské postu
povaly jednotně v udílení sproštění a po
volování čekacích fhét a "řídily se při
vyřizování žádostí potřebami a po
rolnických rodinajejich hospodářitví.

Ministr zemské obrany na jiné podání
katol. spolku odpověděl, že ti, kteří byli
sproštěni do 30. září, budou míti dovole
nou až do 31. října, případně až do 30.
listopadu. Ohledně příslušníků armády
v poli náleší rozhodnutí příslušným veli
telstvím; žádosti toho druhu zasílá mini
sterstvo s vřelým doporučením oněm ve
Htelstvím. Co se týče udánlivého povolo
vání obecních starostův a radních, jest
směrodatným návrh ministerstva vnitra,
jemuž dle projevu minigterat
obrany s ministerstvem vnitra přezkoušerí
komise vždy vyhovuje.

lé Í Tento katolickýspisovg
ýraěco8 ký narodil se r. 1848. Jevilšálí maíní.Byl filosofem,historikem,

novelistou, romancierem a hlavně bř
kým satyrikem. Proslulý Maeterlinck ng
zval jeden Bloyův román docela sjediným
dilem téte doby, které prozrazujegenia.
Bloy byl posmhou aholerirkan a při tom:
nepřítelem světské alávy. Proto trhal ne

milosrdně ctřádostivé Ifteráty, až se =veřejnost odemstila tím, že o jeho velikýci
dílech zachovávala mlčení — a nechala
ho umírat hlady. Konečně byl nucen sta
řičk $Řterát zanésti k antikváří svá vlast.
ní dila. Na první stránku jedné knihy po
znamenal: »Problašuji, že tento exemplář
náležel mně a že jsem jej schovával svým
dětem, až anne. „přinutila prodati jej
za několik kůrek. — Některé spisy Bloy
ovy, prozrazující osobitý, pádný slok, pře-|
ložil do češtiny Josef Florian. —Veliký
tento myslitel, horující pro scenerie útěš.'

nulých duech u věku 71 let, Celým svým
životem osvědčoval ueúplatnost, která
právě mezi spisovateli francouzskými
1 těmi na venek hrdými a svéráznýtmi —-.
jest kvitím velice uzícnýím. Zola zemřel:
jako veliký boháč, „protožepři emergickém:
vystupování proti straně jedué sloužil od

daně a chytře straně jiné, která měla pe

ry joe | Praktické "sko (m dhrovitéhádvětovéh
dějství nuťkají sóc. demokracii k Ualbímu
odkládání radikálních. hesel, která byla
nějúčinnějšími prostředky agitačními a

pokládale se za nedotknutelná dogmata.
Pozorujeme nyní nové přiblíženík so

ciální nauce křesťansko-sociální. Křesťanští
sotiálové dávno před válkou hlásali, že
plánovitá a uvědomělá podpora zeměděl
ství má veliký význam netoliko pro rol
níky, ale i pro dělnictvo. Roku 1909pro
hlásil křesť.-soc.poslanec Kunschak v říš
ské radě: »Každý milion, který se vydá
na schopnost produkce našeho polního
hospodářství, nese také bobaté požehnání
do světnice dělníků v průmyslových obo
rech.« Soc. demokraté místo vážného pře
mýšlení se posmívali a štvali jak proti
Kunschakovi tak proti jeho stoupencům.
Ozývaly se docela hlasy, že poslanec zra

je zájmy dělnictva ve prospěch agrárníků.
Ale válka jasně odhalila, v jakém

úzkém spojení jest věc dělnická se situací
zemědělství. Nyní samy soc.-detn. »Soziali
stiche Monatsheftec v č. 20.—21. ze dne
Io. října tr. napsaly: »Hospodářská poli
tika strany (soc -demokratické), která byla
určována pouze agitačními prostředky,
dbala výlučně konsumenta... Vždy šir
ším vrstvám nyní musí se stávati jasným,
že k znovuzřízení rozrušeného hospodář
ství není žádného prostředku jiného než
důsledná politika výroby.«

Autor článku H. Kranold vykládá dále,
že socialismus v Něňiecku nikdy se ne
bude moci státi vládnoucím systémem
jenom prostředášctvšímprůmyslového děl
mictva. Jest nutno získati i sedláky a ze
mědělské dělníky. To se však může státi

pouze tím, že se uznají a přijmou požaJavky zemědělství. Tudíž soc. demokracie
se musí rozhodnouti takto: »Buďto bude
dálebagatelisovati životosprávu průmyslo
vých mías vykořisťováním rolníků anebo
nebude podceňovati životosprávu dělní
kovu dále a bude tak chrániti sedláka
v jeho vlastních zájmech. V prvém pří.
padě vzdá se konečně vtabování rolnictva
do kruhu svých příslušníků. V druhém
případě bude moci sedláka získati, ale
jenom za cenu jistých obětí, které posílí
výrobní sílu selské práce a tak vzájemně
prospějí dobru samého městského děl
nictva. Tedy i zde bude sociální politika,
která konečně má vésti k úspěchu, před
pokládati dalekosáhlý ohled na zájmy
výrobcovy.c

(V aa. čísle téhož vědeckého listu (ze
dne 31. října) promlouvá v témě smyslu
soudruh Emil Kloth, předseda soc.-demo
kratického svazu kuihařův. Praví tam:
»Nésmí se mluviti pouze o německém
průmyslu, jestliže se vykládá o zájmech
dělnických producentů. Především nesií
se zapomenouti na německé zemědělství.
Vždyť Německo na štěstí nepřestalo býti

agrárnízemí, ačkoli se staloprůzyslovouzémí prvého řádu. Jak velice jako kan
sumenti potřebujeme německého zeměděl
ství, žádný Čas nedokázal více uež nyuější
válečný.Že německé zemědělství tak ve
liké výkony mohlo vykázati, děkuje však
právě v prvé řadě také německé hospo
dářské politice, kterou naše |soc.-dem.)stra
na velice nesprávně se stanoviska konsu
mentů potírala: kde bychom byli nyní
jako spotřebitelé, kdyby bylo toto stano
visko skutečně určovalo německou poli
tiku řa

I u más se ozývaly soc.-dem. hlasy:
»Jsme stranou průmyslovou, imusíme vy
stupovati proti agrarismu, proti selským
zaměstnavatelům.« Nvní však se korou
hvička otočila v samém Německu.

Pan ušítel přijelma dovelemos. Děti
výskaly radostí a za chvíli se rozběhly
sdělit radostnou zprávu v sousedstvu.
Při syté večeři učiteli-domobranci jen oči
záři. »Viš, ženo, zkusil jsem dost, ale po
řád jsem měl strach, že se vám vede je
ště hůře. Ani jsema si ve suu nepomyslil,
že zde oudu hodovat jako baron.c
»Kde jsou lidé soucitmí, taat se přece se
žene telik, aby nebylo Eladu. () más ue



— »Hm,alé ty děti se mi zdají nějak

sedí ve škole a doma mnohem méně, po
řád to běhá a skáče. Vždyť víš, jakou
mají letoru.« — U kuchyňky klapla kli
ka, paní učitelová honem se otočila. V
kucbyňce stojí její nejstarší dcerka To
nička s prázdnýma rukama. »Maminko,
u Kolouškův mi řekli...« Matka dává
na ústa dívčina ruku a vyvádí ji na dvo
reček. »Rekli mi«, pokračuje děvče, sže
teď nemohou. Leda až v pozítří nejvýš

ůl bochníku.« Matka se zarazí. V něko
ika vteřinách se vzpamatuje a dává po=

kyn: >Až přijdou ti caparti, musíš je u
klidniti, aby tatínek ničeho nevěděla ne
zarmoutil se. Však to dovedeš.« A hned
zase do pokojíka k muži. »Teda jen si
popřej a jezle« — Po chvilce tlumený dět
ský hovor vedle. Matka znovu do kuchy
ně. Děti se táží s toužebnými zraky:
»Budeme teď, maminko, jíst?e -— »Poč
kejte, zbudeli něco tatínkovi. Já sama

přece nebudu mít k snědku nic. Musíteýti trpělivy, aby tatínek neměl zármu
tek. Budte rády, že je chvíli doma. To
platí víc než plný talíř« — Po dvou
dnech učitel se ubírá na dráhu. »Drabá
Ženo, ani nevíš, jak jsem se potěšil. Ten
kratičký pobyt jest mi velkou útěchou a
mocnou posilou k snášení dalšího břeme
ne. Tak jsem se neměl celý rok. Jeu
když vám se vede obstojně. S Bohem a
na brzkoushledanou|«

Obrana.
den příme ko kořenům| Každou chvíli

pezorujeme smělé pokusy protikatolických
živlů, aby byla svalena zodpovědnost za
nepříjemné zjevy plynoucí z války na bedra
katolictva. Na inteligenci, která aspoň
trochu do státního ústrojí vidí, působí ta
kové nejapné pomluvy komicky. Ale prostý,
těžce postižený lid, pokud jest zpracován
protikatolickým tiskem, dá se lehce svésti
sebe větším balamucením,. protože hledá,
na kom by si své roztrpčení schladil.

Nuže —'jen trochu přemýšlejte! Ka
toličtí kněží rozhodně neosnovali politickou
vraždu následníka trůnu a jeho choti v
Sarajevě. Nevymýšleli nových děl, nábojů
a válečných létadel. V žádném státě ne
měli a nemají vlivného hlasu ve válečné
radě. Ani jediný státník v Evropě nemůže
říci, že začal válku na podnět katolické
hierarchie. Kněží jsou v různých státech
nuceni konati těžkou službu buď se zbraní
v ruce nebo beze zbraně v lazaretech, v
etapách a jinde, Při tom se na nich žádá,
aby ze skrovných úspor — pokudvůbec
jsou — přispívali na válečné podniky
hmotně. Který nemá ničeho, musí aspoň
zdarma pracovati v různých komisích a
výborech. Duchovní dostávají přísné pří
kazy, jak i ve svém duchovním úřadě si
mají počínati, aby válečná péče byla pod.
porována ; vědí dobře, že se tak neposlouží
idealismu, k vůli němuž do stavu kněž
ského vstoupili ; pozorují, jak věřících ve
chrámech ubývá, jak lid kritisuje kněžské
osoby za to, čeho naprosto nezavinily. A
do takového obtížného postavení by se
hmali biskupové a kněží s dobrovolnou
horlivostí ? Berou se z kostelů zvony, var
hanové píšťaly, svícny atd. Platí se za
všecko peníz nepatrný. Jak to působí ne
toliko na kněze, ale i na věřící, netřeba
vykládati. A toho že by si kněží přáli, k
tomu že by dali bezprostřední podnět?
Vždyť ti, kteří po celá léta těžce sbírali
na zvelebení chrámu Páně a sami mnoho

peněz obětovali, ani nevědí, kdy ztrátyudou nahrazeny.
Všimněme si jen pouhýchfakt na př.

v říši naší. Lidé,kteří se k církvi kato
lické nehlásí a hlásiti se nechtějí, mají z
války hmotný užitek největší. A jsou snad
klerikály ti, kteří udílejí státní rozkazy v
době válečné? Hrabě Stůrgkh již svou ži
votosprávou osvědčil, že klerikálem na

, prosto není. Jakým byl Kčrber již před
válkou, pověděl jasně biskup Brynych,
který s ním měl srážku.

statuje, že nynější předseda ministerstva
dr..Seidler před vptupem na ministerské.
křeslobyl volnomýš!enkářem. Rozhodující
Činitelé v největších bankách nejsou ka
tolíky. Ustavili snad centrály a přijímají
do uich úředníky klerikálové? Každému
jest známo, kteří lidé nejsnáze jsou vyre
klamováni jako nepostrádatelní k práci ve
finančních a dodavatelských kancelářích.
Ti se neošidí ani o haléř a jsou za větrem.
Kněží však povoláváno k vojsku tolik, že
v každé zemi řada far nemá duchovního
správce — natož kaplana. Kostelníci a var
hanici jsou na frontě v tak velikém počtu,

že jejich funkce musejí obstarávati z ne
dostatku jiných sil malí hoši, dívky aneb
docela i stařeny.

Všem potřebným stavům zvýšeny
pevné platy — některým několikrát O
úpravě kněžských platů po třech drahých
letech se teprve uvažuje; kněží s varha
níky a kostelníky jsou v počtu poslední,
třebaže právě k vůli válečným zjevům
jsou nuceni k práci zvýšené. A zeptejte
se, zdali válečné příkazy kněžstvu vychá
zejí z úst klerikálních.

Kdyby se kněz nepodřizoval výnosům
vládním v době tak vážné, první by ho
denuncovali ti, kteří jeho poddanost a
službu kritisují. Ano, jsou tu zkušenosti
velice křiklavé. Demagogové, kteří po
straně štvou lid našeptáváním, co všecko
kněz »zúmyslně opomíjí« a čím se snaží
»prodlužovati válku«, slídí přímo horečně
ze svých úkrytů, co by mohli na kněze
u úřadů udati. Ale když se před válkou
kněží snažili e větší církevní svobodu,
právě tací nenávistní zákeřníci každé vol
nější rozpětí křídel snažili se ochromiti.
Církev nemůže pracovati a chrániti strá.
dající více, než její síly stačí. A právě o
podlomení její síly starali se různí ny
nější kritikové až příliš horlivě. Kdo uře
zává v květnu stromům květy, ať se pak
nediví, že na podzim nesklidí ovoce tolik,
kolik by si přál, O válce, jejích potřebách
a jejím průběhurozhodují zcela jiní čini
telé než kněží.

Prý jest »kierikalismus« velice mocný.
V říšské radě upozornili poslanci Kadlčák
a Valoušek, že uherskobrodské hejtman
ství poručilo, aby kněží s kazatelen vy
bízeli rolnictvo k odvádění másla a sádla
pro veřejnou aprovisaci. — Stále více se
množí toužebné hlasy katolíků, aby se
mohli aspoň v kestele věnovati nerušené
pobožnosti a posvátnému klidu. Ale různé
fermany odnášejí kněží a návštěva chrá
mů slábne. — Bóletý arcibiskup dr. Stad.

Jihoslovanů.z 30.květuz.: Jeho»-orgáu
»Hrvatski Dnevnika v tem smyslu pro
váděl propaganda. V listu. ovšem mnoho
konfiskováno. Konečně Maďaři dosadili do
redakce dva důstojníky, kteří zahájili nový
směr. V listě vyšel projev Stadlerův, vy

obyvatelů Bosuy. Slovinský »Slovenec“,
který jest orgánem biskupa dra. Jepgliče,
zjistil, že se tak stalo na nátlak uherské
vlády. Bosenská vláda bar. Buriana vy
vlastnila »Dnevnik« jednoduše a řízně.
Ale pomůže to něco proti spravedlnosti?
Již se zakládá v Sarajevě nový oposičií

list. '
| Tyto zjevy nutí k vášnému přemýš

lení, nejsou-li oprávněny hlasy kněžstva,
aby církvi byla popřána větší volnost. Ti
lidé, kteří i u nás hleděli církev spoutati
státní kuratelou zcela, mají příležitost k
opravě svých názorů. Jestliže sami ma
ďarští katolíci volají po větší samostat.
nosti církve, ješt taková touha oprávněna
tím více jinde.

2000000000006600

Bralorátredmět deužoví jodaru
v Hradci Králové doporačujeme 00 nejlépe při
veškerých obchodech bankovních a uhelných.

Pedperujte přikaždé příležitesti svůj vlastní podnik

O000000000000000
Zprávymístní a zkraje.
a oslavu výročí nastoupení na trůnd.V.císařeakráleEarlsL pořádá© L.

ústav ku vzdělání učitelů v Hradei Králové
v sobotu dne 8, prosince školní akademii
v hudební síni ústavu. Začátek o 3. hod.
U vchodu vybirají se dobrovolné příspěvky
ve prospěch České zemské komise pro
péči o mládež. P. T. páni rodiče žákův,
Jejich přátelé = příznivci se tímto zdvožile
zvou.

Upisovatelé VII. rak. válečné půjšky
u Živnostenské banky filiálky v Hradel
Králové. J. Katechner K syn, továrna těsto
vých a medovýob výrobků zde K 20000
(dosavad upsáno celkem K 42.000),B. Stůck
gold, továrník zde K 5.000, Št. Chládek,
o. k. notář zde K 1.000, Ot Chládková,
ohoť c. k. notáře zde K 1.000, F. Kominík,
Všestary K 2.000, J. Morávek, rolník Před
měřice n. L. K 1.000, A. Mašek, dirigent

Prodej
NA

pice. — Deštniky.

Hedbvábné jupičky.
Bolera k vázání.

——

vazky. — Vyš

Hražec Králová

Palackého 60

Hedvábné rukaviee.
Hedvábné punčochy.

šatenek!
modní závod

prádelna a žehlirma
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Živnostenské banky filiálky
os. rada MUBwsd.:- |. v
Rychnově n. Ko. K 1.000, J. Budlovský,
obchodník Květinov u Něm. Brodu K
7.000, Petr Šimek, farář Libčany K 1.000,
V. Šřámek, zasílatel Hradec Králové-II.
K 500, V. Jarkovský, prokurista Živno
atenské banky liliaiky zde K 500, B. Malý
zde K 40.

500 párů náhradní obuvi rozdělilu v
tomto týdnu okresní oděvna královéhra
decká z daru místní odbočky úřadu pro
válečnou péči zdarma chudé školní mlá
deži v politiokémokresu královéh.adeckém.
Ponóvadí obuv větěloh čísel v několika
případech včas nedošla, bude v nejbližší
době v rozdílení pokračováno. Okresní
oděvua žádá však, aby jednotlivé eprávy:
škol posílaly dítky pouze ve dny, které
výslovně v obéžufotoh budou označeny,

Ditkám z oboi přiliš vzdálených bude
vbuv zaslána poštou, jakmile školní správa
eděií příslušna čísla obuvnické iníry. 

Okresní oděrma pro politický okres
Hradec Králové počne stále úřadovati od
příštbo týdue vždy v úterý, ve středu a
ve čivrtek odpoledne v místno tech Ob
onodbí, živnostenské a průmyslové ústřed
ny v domě p. Dra. Tvrsekého proti Grand
hotelu.Bližší vysvětlenío úkolech okresní
oděvny, zejména pokud se týče vy'lávání
L zv. osvědčení potřeby, budou příští tý.
den plašátována Místním obchodníkům
iextilním budou Obchodní, živnostenskou
4 průmyslovou ústřednou zaslána kromě
oho zvláštní poučení. — Výborová schůze

soná se 4. prosince,
Vyrazmonání a povýšení. Dp. c. a k.

voj. kurát St. Kordule w Hradci Králové
-bdržel duchovní kříž »Plis meritise na
válečné stuze. — Pan MUDr. Vavř. Wolf,
t a k štábní lékař na frontě ruské, byl
vyznamenán čestným odznakem IL. třídy
Červ. kříže a povýšen za vrohuího štábní
no lékaře. Již před tím za války obdržel
tvtířský kříž Františka Josefa a »Signum
"udis«.

Čestné uznání. Místní školní rada v Či
suzi vzdala panu řed. Vachovi přípisem
we dne 23 t. m. vřelý dík za pečlivě ee
vavené dějiny Čibuze, V. Skalice a Ska
ičky pro školu čibuzskou.

Vojenskou duchovní garnisony
srálovébradecké vykonal ve dnech 23.—
27. listopadu vsdp polní superior Monsig
sure ThDr. Rudolf Zháněl. Týž navštívil
"šechua místní velitelství, visitoval c. a k.
"uchovní správu a provázen jsa velitelem
uermocnice p. št. lékařem drem. Bernasem,
dp. kurátem Stan. Kordulem a příslušný
mi pp. chefiékaři, navětívil všechny ob
Pkty nemoocničej, kde mši sv. celebroval
k horlivě kázal a těšil vojíny, s nimiž vše
mi vlídně rozmlouval; bylo to umožněno
ím, že zná všechny tóměř jazyky národů
akousko uherských. A vojíni ukázali, že
ovedou byti vděčnými za Vzávnou náv

stěvu, Že važí si toho, kdo přichází'v A0
ách těžkých slovem Božím potěší, Uví
Ji na všech odděleních vsdp. visitátora
o nejelavněji, vyzdobivše portály, světni
e a tam improvisované oltáře květy chry
antém a chvojím. Povznášéjící to byly
bvíle, které u aás polní superior strávil.
u nejpochvalněji vyjádřil se o zařízení a
není celé nemocnice a též o vedení voj.
uchovif správy; projevil radost nad Nej
yšším vyznamenáním, jehož se v $
ny dp. polnímu kurátu dostalo. Děkoval
"n pp. lékařům a důstojníkům za péči
raněné vojíny. V úterý pokračoval na

dapekčuí cestě do Jičína.

ájil starosta dr. Ulrich a přednášku měl
»něk Vrabec, profesor Obchodní akade
ie v Karlíně. Zahájil ji výrokem gene
la Pioolorminiho, jenž pravil, že na válku
potřebí tří. věcí, totiž peně«, peněz a

se peněz. Nato způsobemvelice pouta

|
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stačí, má přispěti také občanstvo. Má tak
učiniti, poněvadž tím neprospívá jen státu,
nýbrž sobě, poněvadž upisujíc válečnou
půjčku ukládá své úspory na nejlepší pro
centa. Výslovně opravil výrok dosti béž
uj: »Já jsem dal na válečnou půjčkus,
poněvadž nikdo nio nedává, nýbrž na
velmi dobrý úrok půjčuje. Dále vřelo
doporučoval pojišťování válečné půjčky,
které se liší od obyčejného pojišťování na
dožití nebo úmrtí tím, že místo hotových
peněz dostane se válečná půjška a prernie
zaplaceué, i když je přestane někdo z ja
kékoliv příčipy platiti, něpřopadají, nýbrž
vrátí se. Doporučoval ovšem, aby se úpisy
tyto dály u peněžních ústavů českých, po
něvadž dějí-li se ve Vídni, počítají se ku
zásluze. Němcům; hlavně doporučil v té
příčiué Vdovský a sirotčí válečný ústav.

© Eraád Králové do válžy
husitské přilákala do přednáškové síně
Musea značný počet zdejších inteligeutu.
Pilaý historik našeho města p. ředitel Vach
v obsažné řeči, trvající půl třetí hodiny,
vykládal zvláště o významu a osudech
cenných památek chrámů sv. Ducha a sv.
Klimenta. Při líčení kulturního úsilí našich
středověkých předků naskytla se panu řeč
oikovi vhodná příležitost k ocenění maro
české zbožnosti, mravopočestnosti a pocti
vosti. Slova přednášejícího byla vyslech
nu'a 86 zaslouženou poohvalou.

Ztráta. Při prodeji uhlí dne 27. t. m.
dopoledne v Kavalíru ztratil se dětský ko
čárek. Kdo by o něm něco věděl, nechť to
dobrotivě oznámí na policejní strážnici.

Vhodná příležitostná koupě!

Skvostné umělecké diary!
Nádher. ozdoby bytové!

Fr. Dvořák:

Madona,
Jemnýbarvotisk,vel. 95x65 om.

Nenapiatý . . „K 10-,
v pěkném rámu „K 40—.
v skvos'ném rámu „K 45—.

Liška:

hlava Arskova,
Zasklený, vel. 50 x 56 cm.

Nen:piatý . „K 5>,
v pěkném rámu „K 30—,
v muderním rámu. . K 36—.(...
Objednejte, dokud jsou na síkladě; ne.
nechte si ujíti příležitost ke koupi tak
levných cůrazů uměleckých, které by
neměly scházeti v žádnem křesťanském

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta;

obal účtujeme za výrobní cenu.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

NárodnídůmvTrutnově,okterýsev
době poslední némálo zajímá vefejnost
česká, jest sice dosud zatížen značným
dluhem, ule bude české věci zachován,
když jen bude trochu dobré vůle a obě

me-lí si, že je to uejetarší český dům v
našem zněměeném Pedkrkonoší, středisko
všech Čechů a jish spolků v místě, dosta
veníčko našinců z okelí, jenž nikým nejea

rován a žádných E Sváročitelných,ý zdroj příjmů"
— nájem z restaúrace, který v době vá
lečué ze 300 K měsíčních klesl na pou
hých 60 K, pochopíme, jak nutno je pod
porovati Čechy tamější, aby konečně útu
lek, o jehož držení přes 20 let zápasí, měli
svůj a bez tížících dluhů. Je to dům důs
tojný, který čestné representuje nása sna
hy naše v Trutnově a měl by zejména
sousedními městy a většími místy býti
podporován. Vysvobození jeho z dluhu
staniž se naší povinuostí! Malý dárek ni
komu neublíží a celku i věci tak dobré
pomůže! Sběrací listiny a složní listy 0
ohotně zašle Klub vlasten. přátel v Trut
nově, který výhradně a samostatně vede
akci pro zácbranu Národního domu v
Trutnově. Pouze jemu aneb adm. t. |. buď
tež dary a sbírky zasílány.

Vamberk. Dne 20. tm. zemřela zde po
krátkém utrpení obecn? vážená choť za
aloužilého ředitele měšťanských škol paní
Marie Lsšková. Veliký bol zarmouosné ro
diny sdílely nejširší vrsty zdejšího občan
sva, což 8e osvěděslo zvláště velikou úča
stí na pohřbu zosnulé dne 23. t. m. Odpo
čívej v pokoji!

Babice. V neděli due 25. t. m. opět roz
poutala se krátká, ale velmi účinná vichřice
nad zdejším okolím Nebyly dosud zatlazeny
sb-py hrozného vichru dne 14. egrpna, a
opět nova pohroma. Střechy strhány, zvlá
ště kostelní. Ohromné otvory zejí ve stře
če, déšť proudy padá na klenbu a vazbu
a ji poškozuje. Jest lo stále se zde opaku
jící ničení a vyhazování majetku záduše
do povětří Kdyby byl pořízen jiný kryt
kostela — u to už se mohlo státi dávno —
byly by tím ušetřeny tisice peněz. U ko
stela si hraje denně mnoho školních dětí,
uvolněné tačky padají mezi ně i při malém
větru Zodpovědnost za možnou smrt nebo
velké zrnaění padá ovšem na ty činitele,
kteří mají v moci, aby poškozená střecha
již od 14 srpna bylx náležitě opravena
aneb léře pokryta. Máme za to, že to je
povinnosti stavitele a nikoli snad faráře,
ktrý nemá k ruce za la žádného a také
jeho proseb u žádostí nikdo ši nevšímá.E ŮÉ
Pobožné písně

v čas války:
Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 30 h.

Píseň k Panně Marii.
100 kusů txtu 1 K 30h. — Na sklado má

Různé zprávy.
Svaz ženských katolických spolků čes

kých v království Českém koná řádnou
valnou hromadu dne 8. prosince o 2. hod.
odpolední v sáje kláštera OO,Dominikánů
v Praze. (vchod Karlovou ulicí). Na pro
gramu referáty © duchovních cvičeních
pro ženy, péči o dívky škole odrostlé, og
rlských Úerních jed, .vtách a spolkových

No:inátské lež. »Veckove úre 22.tisio
padu tučným tiskem ozramoval, že brněn
ský biskup vyzval farní úřady, aby byla
s kazatelen zahájena akce proti osumostat
ňovacím snahám Slováků. -- Tato lež bije
přímo do oči; ví se obecně, že by taková
výzva měla účine“ opačný 1 že by těžce
poškozovala katol:ckou cirkev. Moravský
tisk katolický svorně sdělil, že ta zpráva
jest podvedná. A:o listy soc, demokratické

pouškovaly, měly míti tojik citu pro právo
a spravedlivost, «by se o věci neuvěřitelné
trochu iuformovaly na místech příslušných.
Novinářská kachna leti českým vzduchem
dále, protože fanatismus zaslepuje.



Odporučujeme našim
knihy obsahu nezávadného,

katolických rodin,

Htaly, a jarmarečním napínáním zvědavosti.ravý humor nehoní se po
scénách, nezpitvořuje skutečnost k
plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobavili,
IMustrované knihy:

Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 242.

Rozmarné příhody.

aby lákaly čtenářstvo sensačními

Stran 364. Cena K 352.
Jsou to sbírky kratších

scenerii každého mile apoutá.
Objednávky vyřizuje

Oružstovní knihkupeciví a

Stlomajho E.Škařda, Brne,
umálocký ústav prvého řádu,

hotovía dodáváohrámové okna. V kaž
dém slohu a provedení, od nejjednoduššího

Vojenské
se vším příslušenstvím jest levně na

dej. Adresu majitelovu sdělí adm. t. |.

PARAMENTA
kostelní náčiní

atd.

dodává nejlevněji

JOSEF VĚNŮ,
odborný závod

dabloné nad Orlicí.

Nabídky, návrhy,
sdarme.

Hotové předměty na u
kázku se franko zašlou.

VPraseprodej u firmyMarie Fejfarová,arlova ul. I., č. 12.

vzoru do nejbohatší sklomalby fi urálni,
hotovipravou viněskou mesalku ka

ménkovou pro farady oltářní obraty, náhrobky atd. e nejširším saručením umělec
kého a odborné dokonalého provedení.

Rezpočty ochotné a zdarma.

TE V u,v as ropT"EKI CEO

a poda 4Loruat
obdržite pohromadě tyto důležité spisy:

Péče o dívěl katolický svět. — Arnošt
z Paránbie. — Vzdělání Iměžstra
v době hysitské a předhusítské. —
Úpadek věty. — O ruském pravo
slaví. — Jam ze Želiva — Sociální
postavení kměžstva v době husitské.

Spisy ty se hodí k hromadnému šiření.

Varháník,
dnohovním své služby.

dďministrace t. |

Objednávky vyřizuje franko obratem

pdministraca „Časových Úrah“

v Eudei KÁLOVÉ

Úěněaa trolářstí
K. V. Skuherský, Hradec Králové.

Kalendáře
; na rok 1918.

i Třebízský K 160
Venkovan K 160.

Velký kalendář

: Venkovan K240.
Na skladě mů

S Družstevní knihkupectví
g v Hradci Král.,

Ve prospěch —
Syatováclavské Matice Skolské.a

kupní pramen v Rakousku veškerých

ovovákéa

v Jablonném n. Orl., č. 86.

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních dí!

než všude jinde.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Půramefta.

Jénáce T, Neškudla syn
(protoholovaná firma)

v Jablonném nad Oriicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráše ve Výprachtieleh)

doporučuje P. T. veled. duchovenstvu
svůj osvěděcný a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních páramontů,

spolk.praporůakovovéhonášiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na E

R ukázku se na požádání franko zašlou.

| Nejtevnější a nejbezpečnější
pojištění pro p úmytí

a věna ;
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný šivno

stenský spolek

„Charitas“
v Hradci Král.

jenž, založen jsa r. 1908 na súsadě křesťanské své
pomoci, za dobu svého trvání vyplatil pa podporáeh
již na 150000 korum, ziskav 676 členů. Jak
děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným pod
pora v době nejtrudnější jako pravé dobrodiní.

' Spolek přijímámuže %ženy od 24 do 45et. Příspěvek jbyní až a, obnáší

2 K, zápisné jediíě po dyjel R let 2K,do40let 4K,do45lét 10K. ýčlense sa
vazuje,še splatí při úmrtí spolučlemn 2 u,
ješ se vyplatíbez průtahu buď zákonitým příbus
ným aneb účelu a osobám, ješ si člen písemným
prohlášením výboru za svého života označil. Bé
kařská prohlídka zdarma.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenš pesky—
tuje též

mé“věno "Uš
nedospělým v den jejich sátrk, přřtáně

|

o odboru
bě nároku u

v dem dospělouii jeji, neb č při
Mé tob, kteří je do odboru věnnéhe přii.

Každý pojištěnec u vě rší
tolik kor. kotik esob v boru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásitiaž do stáří 18 let a dívky
do 16 let. Přib. i mohou býti kýmkaliv, jen

kávě týž jest tělesně zdráv a nepřekročil 56. rokvěku svého. Zápisné 6 IK jo pro všecky stejné,
amísěných:

rovnět příspěrek po |! M ve M
případech povinné podpory.— ližší v prospektu..
jejš na pošádání sasiláme

Adresa sní:

Spolek „Charitas“ v tradel Kral..
Dr.František BReyl, Václav Jenšovský,

předseda. Jednatel.

Welodůstojnémauduohovenstvu
a slavným patřonátním úřadům.

dovoluje si doporučiti
veškeré kostelní nádoby a
náčiní a lo: monstrance,
kalichy, cibáře, nádebky,

aténky,„PaBky svleny;ampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby..
předpisům církevním vyho-
vující. Staré předměty opru
voje v původní intepei «
v ohni slatí a stříbři nebo
proti doplatku sa nově vy

měňuje. :
Hotevé předměty neb výkresy
sasilá na ukázku franko ber.

sávaznosti koupě.
Vše se posilá posvěcené .

Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jake:
řetěxů. madonek, kříšků, prstýnku, náramků td.
Notářské prsteny tabatěrky, jidelníná
činí se stříbra pravého čínského vždy na skladě.
Staré zla'o, stříbro a drahokamy kupuje sa nej.

vyšší ceny

JAN STANĚK,
pasít a ciseleur

Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n:
Přísežný znalec c. k, semského trestnibosoudu.



Na holdovacíproslovy obou delegacVeličenstvo odpověděl, že přijímá
ostíaP áankots dýmrějevy V

tisařsk |rav.
a at vebomenul vděčně obrovské zá

lužné "práce Františka Josefa I. který
sevyhledával váléčného zápasu. Zvedl ru
raviči teprve tehdy, když boj se stal ze
ryhoutelným. Přeslavné úspěchy válečné
naplňují mocnáře vlasťeneckouhrdosť

pólu však5 Bolesti"a žalemvapomíní
shrabrých bojovníků, kteří za své
úvotý obětovali. Nemenší účast má Jeho
Veličeustvo se smutným osudem těch,
etéří byli válkou těžce postižení v zázemí.
Nechťjsou všichni přesvědčení. že jim

platí první císařova starost! I R přeslavných vítězstvích jesť panovník ochotes
vždy uzavtíti čestuý mír, zaručující exi
steůčnípodmínky monarchie. Uvítals ra
dostným povděkem velkodušný tmírový
podnět papežův. »AnmiV budoucnosti ae
opomineme na základě práva nám ústavně
příslůšťeíhožádné příležitosti, abychom co
možno nejdříve učíhíli komet zápolení
plněrmu obětí, mnohonásobné bědě, kterou
tato válka způsobila.«

rolg' také spoječní »bjila vyhovělapostání vlády ruské k vyjednávání o míru.
»Kéž poželnání Všemohoucího spočine ná
tomto dílé míra a příněse opět národům
evropským smíření avzájemnbu důvěru l

S ruským jtěžce zkoušeným národem
přeje si Jého Veličenstvo obnovitidřivější

elské a sousedské styky. Na druhé
straněnelze odložití meče obráceného proti
sousedům loupeživým, pokud se nezře
knou svých šílenýc rozdělovacích a zvá

sil ovacích plánů.
Spolek s říší německou byl nedávno

na jihozápadě vítěznou výpraveu přeslav
ně potvrzen. 3 národem bulharským spo
jují nás nejlepší spolkové bratrské styky.
Turečtí bojavníci osvědčili tradiční sta
tečnost. Jest pevná naděje, žeřiše osman
ská s naší říší spojená jde vstříc období
nového rozkvětu. Vážná snaha Císařova

| neutrálním státům,

4.
1

i

platí upevnění styků k

našichzajatcův. m
Panovník kouči: »Cišní. pánové! Předloby, jež. se Vám podávají a mezi nimi

jsoupodle zvyku také předlohy, týkající
se Bosny a Hercegoviny, kladou ma Vaše
vlastenectví převeliké nároky. Doufám— — —— ——

Dobře rozvaž — Budeč tovat,
Ze jel noupeají

Také kmotný moment hraje přirakous
kých válečných půjčkách důležitou úlohu
u myslicích, rozvážných lidí.

Všechny naše válečné půjčky jsou hle
daným ukládacím papírem, také ve spoje.
necké cizině a jich kursovní záznamy
vykazují několikaprocentní přískokv. To
znamená, že úpisy rakouských váléčných
půjček jsou pokládány všude a stále za

spolehlivý, řeků věkem solidní, nesatační, bezpečný ukládací papír a
zavtďá"ktiší©širokýchEtušáknehvěl
ší důvěra. Jest to prvníhodnota, v niž
možho wložiti kapitál s důvěťou v ne

mé Ret AkŘkulacikapitálem nelzepřehlédnouti úrokovou míru válečných úpisů.
Stanovený úrok jest dojista každému u
važnjícímu také pobídkou, abyse rozhodl

žení svél kapitálu."Tyto okamžité výbady, připadajícíkaž
dému,i hada datovakelí nvošují se
na výhody stálé okolností, že vždy bude
a šutnětaké fnusí býti úkolem rakouské
státní finanční správy, aby úpisům váleč
ných půjček věnovala stáleu pozornost,
a využila všech okolností a přísnivých
obratů obchoduč-peněžní konjunktury ku
zlepšení jejich kursů. Této zvláštní péče
také podíly válečné půjčkyskutečně za

sluhují, poněvadž, právějako naše rentý,octnou se po skončení války na mezině“
rodním trhu, kde — vzhledem k vysoké,
úrokové míře — stanou se dojista velmi
hledaným papírem. Nákup našich hodnot
v. cizině znamená příliv cizích peněz k
nám a spolu s tím posílení našeho ná
rodohospodářského života.

A uvědomime-lí si konečně, že po uza
vření míru dojde také k jistému vyrovná.
ní ceny peněz a ceny zboží, pochopíme,
jaký význam bude míti — pro pevně
uložený kapitál — bude-li umístěn v ab
solutně jistých úpisech válečné půjčky.

ostý rozum vede k tomu, aby tyto
úvaby, epírající se o chladný rezpočet,
přepvědčily každého, že není lepší cesty
k uložení kapitálů, výdělkevých a zisko
vých přebytků, než upsati válečnou půjčku.

Přemýšlejte, uvažujte střízlivě — a jistě
dospějeme všichni k přesvědčení, že při
úpisech VII. rakopské válečné pl
spojeno jest dobré s užitečným : zisk celku
i jednotlivce. 77

sněmevaů dne 20. listo

padu usmesenoZřSnoh válečné damipodruhé a justiční předlohy potřetí vrá
titi panské sněmovně. Zároveň schváleu
zákon, kterým se chráuí práva bratrských
pokladen a jejich členů za války. — Ye
schůzi 30. listopadu schválena bez debaty

ráva finančního výboru. — Dne3. pre
since jednala sněmovna za skrovné pří
tommosti poslanců (všech sotva 100)o cel
ně hospodářskémspolku Rakouskas Uh
rami, ostatutu Rakousko-uherské banky
a válečné dani peněžního ústavu tohe za
prošlá léta. Zptavodaj něm. křest. sociál
Miklas velebil dualismus a maďarskou
nadvládu. Slovinec Špinčič ve vyrovnání
rakousko-uherském spatřuje projev másilí
a protivu k demokratickým zásadám a
sebeurčovacímu právu národů. Český.po
slanec dr. Fiedler pověděl trpká slova ©
maďarské převaze národohospodářské a
politické ©Něm. křest. soc. dr. Jerzabek
dokazuje, že odchýlení Uher od Rakous
ka jest mnohem větší než snahy česko
slovanské. Vinu na tommá rakouská
vláda, která se uherské vládě vždy dob
rovolně podrobila. — Dne 4. prosince
posl, dr. Stránský odbyl maďarské útoky
ma Čechy. Vytkl, že se sice český národ
hlásí .o svá práva, že se Však nevzbouřil
a nehrozil jako Uhřirevoluci.

, Dne 3. prosince sešla se ve
Vídni po3 a půl létě rakouská delegace

za sednictví dr. Hausera. Hnedv prvé
schůzi došlo k četným projevům z řád
delegátů. Nezůstali pozadu ani Němci,
kteřízabrousili proti stanovisku delegátů
českých a jihoslovanských. Schůze tato
zakončena ©projevem | Česko-jihoslovau
ským, v němž vytčeno, že trvalý mír jest
možný toliko na základě nejúplnějšího
práva sebeurčení. Zaráží, že vláda při
sdělení nabídky nynějších ruských drží
telů moci úmyslně potlačila nejpodstat
nější část této nabídky, t. j. požadavek
záruky práva sebeurčení národů: Ještě
více zaráží pokus ministerských předsedů
v obou polovinách říše, protismyslným
výkladem práva sebeurčení klamati ve
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řejné mínění celého světa. Náš uárodní
vývoj může býti jen zaručen, bude-li u
znáno právo sebeurčení našich národů
měrou nejúplnější. — Ve schůzi 3. pro
since podali také delegáti Staněk, dr. Ko
rošec, Petruševič a soudruzi návrh, aby
koruna uložila vládám svým volbu zás
tupců všech národů k nastávajícímu jed
nání mírovému v tomto složení podle po
sledního sčítání lidového: 12 Němců, 1o
Maďarů, ro Čechoslováků, 7 Jihoslovanů,

Poláků, 4 Ukrajinci, 3 Rumuni a jeden
lach. — Při slavnostním přijetí členů

sař a král Karel svůj císařský pozdrav,
vzpomněl + císaře Františka Josefa I.
chrabrých bojovníků, velkou naději sklá
dá ve vyjednávání o obnově míru s Rus
kem. Ke konci pak doporučil podané

předlohy k přijetí. — Téhož dne ve výru uherské delegace porokoval hrabě
Czernin o zahraniční politické situaci

mocnářství. Vytkl příčinu apočátky nynější války, posoudil jednání všech ne
přátel. Polsko až po uzavření míru bude
moci rozhodovati samo o své státní bu
doucnosti. O převratu v ruské říši nemů
že tentokráte už proto podatí konečný
úsudek, poněvadž prý tamní události dle
všeho ještě nedospěly k definitivnímu za
končení. Jsme ochotní uzavříti mír, který
zajišťuje územní neporušenost říše a její
příští svobodný vývoj v oboru politickém
a hospodářském, aniž usilujeme o vynuce
né nabytí území, o hospodářské znásilnění.

Spoledny rozpočet zatímní na r. 1917—
1918 a společné rozpočty z let I914—1917
byly předloženy delegacím. Válečné ná
klady v roce 1914—10I5 Činí pro vojsko
9870,000.000 K, pro válečné námořnictvo
I09.700.000, V I. I9I5—1916 pro vojsko
14842800.000, námořnictvo ©I62,500.000,
v r. 1916—17 vojsko 17.789,000.000, ná
mořnictvo 240,000.000. Administrace spo
lečných ministerstev vyžadovala nákladu
2205,112.000 K, celkem skoro 45 a čtvrt
miliardy korun válečných nákladů. Na
čtvrtý válečný rok bude potřebí okrouhle
20 miliard korun.

© míru. Po nabídce nynějších drži
telů vládní moci v Rusku k zahájení
jednání o příměří došel souhlas z Ra
kousko Uherska i Německa, A už dne 26.
listopadu začalo se vyjednávati o příměří
v obvodu vojenské fronty pol. maršálka
prince Leopolda bavorského, kde jest i
rak. uherské vedení zastoupeno zvláštními
zmocněnými vyššími důstojníky gen. štá
bu. Tak se znenáhla upevňuje v Rusku
mírová strana vládní, která se zmocnila
už také hlavního stanu. Nato vrchní vo
jevůdce Krylenko dal armádní rozkaz za
stavit palbu, ale nezbratřovat se, nýbrž
čekat na výsledek jednání. — A anglický
politik, býv. zahraniční ministr lord Lans
downe bojí se, že další válka rozvrátí
Evropu v trosky. Je prý lépe dohodnouti
se 8 Německem o svobodě moří. Rovněž
Asguith, vůdce anglické liberální strany,
chystá se postaviti v čelo hnutí pro mír
vzájemnou shodou. Ovšem anglický mi
nistrpresident Lloyd George vší mocí bo
juje proli tomuto hnutí, rovněž ve Fran

cii a Americe, kde se stále ozývají hesla
až do úplného zničení Německa.

Z bojišť. Na italském bojišti v posled
ních dnech Italové tvrdošíjně útočili ua
výšinová postavení v prostoru mezi Pia
vou a územím Sedmi Obcí; místní bitev
ní akce byly na Piavě a v Benátsku. —
Na západním bojišti po marných útocích
u Cambrai vrhli se-zase Augličané v zu
řivý boj ve Flandrech.

Vhodná příležitostná koupě!

Skvostné umělecké dary!
Nádher. ozdoby bytové!

Fr. Dvořák:

Madona.
Jemný barvotisk, vel. 95x 65 om.

Nenapiatý . ... „K 10—.
v pěkném rámu . K 45—,
v skvostném rámu „K560-—.

Liška:

Zasklený, vel. 60 x 66 em.

Nenspiatý . . . „K 5»,
v pěkném rámu „K3-—,
v moderním rámu.. . „K 86—,sn
Objednejte, dokud jsou na skladě; ne
nechte si ujíti příležitost ke koupi tak
levných obrazů uměleckých, které by
neměly scházeti v žádném křesťanském

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta;

obal účtujeme za výrobní cenu.
Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Rozmanitosti.
Francouzský poslanec Delahaye navrhl,

aby sněmovna odhlasovala zákon, kterým
se trestají smrtí ti, kteří by ústně nebo
písemně odporučovali předčasný mír; ke
všemu navrhovatel chce, aby zákon měl
zpětnou platnost až do srpna r. rgr4. —
V Praze šestnáctiletý zámečnický učeň
unesl čtrnáctiletou dívku S. když rodiče
zakročili, policejní komisař Plaške hocha
dal zatknouti. Á pak že uení u mládeže
značný pokrok! — Bývalý římský starosta
Nathan, který se stal pověstným svými
nespravedlivými útoky proti papeži, byl

zvolen za velmistra italských zednářův.
Měl tuto hodnost již jednou. Ve své ná
stupní řeči schvaloval nesmiřitelné stano
visko Clémenceauovo a Georgovo a vy
slovil se proti pacifismu vůbec. — Jak
rád italský lid bojuje za zájmy zednát

ských kapitalistů, patrno z tohoto prohéšení Cadornova: »Věčné opovržení nechť
stíhá brigády: římskou, lazijskou, piacent
skou a gačtskou, protože hanebně pře
nechaly nepříteli zbraně, které obdržely,
aby hájily svatou půdu vlasti.« Ale vždyť
tuto půdu nikdo nechtěl napadat! Když
však zednářští kořistníci učinili útok na
državu Habsburskou, ať si přičtou násled
ky sami. — Ve spolku českých právníků
»Všehrdovi« usneseno, aby pražský stare
sta Dr. Karel Groš byl vymazán ze sezna
mu zakládajících členův a příspěvek aby
se mu vrátil. — Sedmnáctiletý realista
Karel Wilke s překvapující odvahou vy
kradl v císařském zámku Wilhelmshóhe
u Kasselu skvosty a starožitnosti obrovské
ceny. Byl zatčen i se spoluvinníkem Her
manem Nadlem, obchodníkem starožit
nostmi. —- »Můršinp Post ozhámila, že
v Italii se podnikají prudké útoky na
Vatikán, který prý zavinil svou »podvrat

nou« mírovou propagandou neúspěchyitalské armády. Je to trochu divné, ja
velikou moc připisují papeži ti zednáři,

kteří před tím tvrdili, že italský národs Vatikánem definitivně doúčtoval. U nás
zase lidé od demagogů zaslepení říkají,
že »to papež nechce přetrhnout« a úplat
né listy docela obviňují nuzné kněžstvo,
že přeje válce. — Klerikalismus prý jest
velice mocný! Na žádost faráře chabičov
ského dr. Stojan v říjnu zakročil u mini
stra obchodu, aby aspoň u hlavního kříže
na hřbitově bylo dovoleno o Dušičkách
světlo. Teprve však minulý týden bylo
rozžíhání světel u kříže dovoleno. Ptejte
se, jak dlouho čekají ua vyřízení svých
žádostí stran ritu židé — Proč je pive
tolik zdraženo? Společenský pivovar plzeň
ský vyplácí zvýšenou dividendu; čistý zisk
činí 690.348'97 K ana akcii připadá 220 K,
kdežto loni 180 K. — Ve Vídni policie
vykonala prohlídku u několika policejních
funkcionářů, kteří provozovali podloudné
lichvářské obchody potravinami. Zjištěno,
že prodávali draze mléko, vejce, tuky a
pod. — V několika českých městech má
vídeňská Anglo-rakouská banka filiálky.
Dopisuje z Vídně svým zájemníkům všemi
jazyky. Ale české přípisy jednoho českého

něžního ústavu ve věci válečné půjčky
byly zodpověděny německy. — Profesor

Ude v přednášce konané v +Oestereich.
Volkerwachte konstatoval, že ve Vídni
jest na 70.000 prodejných žeu, u nichž se
promarní ročně přes 225 milionů korun.
— Malíř Jaroslav Špillar zemřel dne 30.
listop. v Dobřanech. — President americ
kého dělnického svazu Samuel Gomperz
v agitační řeči se zápalem odporučoval
podporu války. — Cifry někdy mluví nej
určitěji a dovedou poučovati také, ja
jsou oprávněny stesky 0 »zklerikalisování«
veřejného života. V Pešti na 33 středních
školách jest 18.385 žákův a žákyň; mezi
nimi 7804 židovských a 7722 katolických;
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židovské vyřeší reálnýchmnasif a V vech dívčích. Přitom
olao únážicí, zdřec bo tenod%pešť

skéhoobyvatehědajte' sy*/6Sid. Z-toko
jest patrno, kdo v městě tom má kapitál
a význam největší. — Vůd.e zionistické
erganisace Dr. Hantka měl s hr. Czermi
nem delší rozmluvu 0 zionistických zá
měrech a vyslovil nad výsledkem roz
pravy uspokojení. — Rozkol v soc. dem.
straně v Německu zasáhl nyní též odbo
rové organisace. V Lipsku založen volný
kartel odborových sdružení, k němuž ze
46 svazů starého kartelu přistoupil svaz
kovodělníků a šest menších svazů. Vy
stoupilo tak ze starých odborových orga

nisací celkem 10.347 členů. Následky BÝse objeví nejenom v Lipsku, ale v celém
hnutí. — Všem úředníkům na statcích
arcibiskupství olomouckého byl zvýšen
plat o 50%/, základního platu. Ostatním
sřízencům zvýšeny platy o 100%/,.Zvýšení
má zpětnou platnost od I. ledna 1917.—
W liberálním tisku tvrzeno nesprávně, že
se na statcích téhož arcibiskupství germa
nisuje. Ale pravdou jest, že Jeho Em.
nejdp kardinál nevydal žádného rozkazu
o jazykové změně v úřadování. — Na
kozáckém sjezdu dr. Masaryk pronesl
sdravici a projevil přesvědčení, že ruská
republika bude hájití zájmy národa české
ho. Za koho tu vlastně Masaryk mluvil?
Vědyť na Moravě získal mandát jen z mi
Jesti soc. demokratů a oporu svých osob
ních zájmů universitních nalezl u vídeň
ského žida.

TYVYÝVYÝVÝVÝVYVYÝVY:!

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyÚ“|. "08
Půjčky. .Úvěryosobní. .Zálohy.

Sskompt účtů a směnek.

VVYVYVYVYVYVYVYYV

Milionářemsnadno a
rychle.

Pešťský »Jokeyklub« přinesl zprávu,
že jistý Hofman byl vyloučen ze závodiš
tě pešťského i vídeňského. Pešťský »Fu
tak« o tomto Hofmanovi sděluje: Má ny
mí 2,500000 K jmění a statek, který má
eenu I mil. K. Celé jmění »vydělal« vc
válce. Při jejím vypuknutí bylo mu 16
roků a zaměstnán byl jako pomocníku
jistého obchodníka kožemi;vd své matky
vypůjčil si tehdy 500 K a koupil za tyto
peníze kůže, jež přivezl do Pešti. To bylo
f. 1915. Nato kupoval a prodával, aniž
měl k tomu povolení, procestoval celé se
verní Uhry a taktéž Čechy. Zboží měl u
loženo u jednoho pešťského zasílatele,
Pak jal si hráti na velikého pána, bydlel
v nejvznešenějších hotelích. Milionář co
do zevnějšku sice se změnil, ale postava
hocha róletého přecemu zůstala. Umí
stěží psát a musí si vydržovati tajemníka.
Hrál vášnivě na každém závodišti a pod
20.000—30.000 K nikdy nesázel. Onehdy
prohrál najednou 145000 K, z nichž však
zaplatil jenom 34000 K, poněvadž prý
mu bylo líto peněz. Nato »Jokeyklube«

vodiště.
Ale chytřejším ještě obchodníkem byl

galetý haličský uprchlík Jakob Rabino
witsch, který dlouho nad svým vyhnan
stvím neplakal. Přišel do Vídně v dlou
hém vetchém kaftanu a přineslsi všeho
všudy 200 K. Obchodoval s počátku vším,
co vynášelo, pátraje ostřížím zrakem, kte
rý odbor byl by nejvýnosnější. Zatím co
směrodatné kruhy trudily si hlavu zve
lebením rakouské valuty, haličský chyt
rák hezky tiše a tajně spletl počtyvyni
kajícím financierům, poslancům a všem
obchodním akademiím. Vrhl se s celou
dychtivostí duše zanícené na obchod zla
tem. Skupoval v různé formě tolik zlata,
že .dle zprávy Rakousko-uherskébánky

« jediném týdnu -stoupla cena'I kg z 8000

ře novopečený milionář, patrno již z to
ho, že mu byla na rok 1916 předepsána
válečná daň ve výši 615000 K. Divno
dost, proč se nepátralo, jak mohl chudý
uprchlík v krátkém čase získati celé mi
liony.

Ale Rabinowitsch po všech svých taj
ných kšeftech byl ještě velice smělý. Vá
hal totiž daň zaplatiti, takže tato na něm
byla vymáhána exekucí. Při exekučním
zájmu objeveno u toho uprchlíka 521 kg
jemného stříbra, veliké množství zahra
ničních mincí a zahraničních cenných
papírů, na hotovosti asi 97000 K —
hlavní svůj kapitál uložil si totiž bezpeč
něji. Seznáno,že i skupováním rublů pů
sobil silně na jejich kurs, že poškozoval
stát o veliké miliony tajnou dopravou
zlata do ciziny a že bez akademického
vzdělání a bez úředního oprávnění pro
váděl obchody nejrůznější. Zjištěno, že
krátce před prohlídkou svého bytu rychle
odstranil asi kilogram jemuého zlata.

Sama brněnská sbursa« pocítila taj
nou akci Rabinowitschovu velice siln
Jedna zlatá stokoruna prodávána až i za
540 K, dvacetikoruna za 40—50 K. Když
však vtipný uprchlík se ocitl za mřížemi,
cena zlata poklesla o polovici, takže lec
kde vznikaly domněnky o rychlém pří
chodu míru.

Nyní se proklubává, že Rabinowitsch
měl v Rakousku celou síť agentů pro
skupování zlata; vždyť ovšem po všech
městech nemohl choditi a prováděti bez
pomocníků obchody, které tak povážlivě
zaryly do trhu světového.

Rabinowitsch nyní ovšem sedí ve vě
zení, ale brzy vyjde ven se sobělibým vě
domím, že mu miliony zůstanou. Vždyť
nekradl, ale jen kupoval od těch, kteří
dobrovolně prodávali. Jest však otázka,
zdali by ve středověku peníze takto zís
kané různým Rabinowftschům zůstaly.
Tehdy v katolických státech takové la
vinové skupování bylo holou nemožností.

Rabinowitsch ovšem všude osvědčo
val, že svízele války z rakouského vlas
tenectví vydrží. »Neue Freie Presse« také
často zaznamenávala obětavé dary toho
nešťastného uprchlíka na válečné úkony.

V rozpočtovém výboru poslanec prof.
Halban vypravoval o karieře Isaka Hoe
niga. S počátku umýval tento dobrodruh
nádobí v židovské lidové kuchyni, Vstou
pil do vojska, kdež se stal rychle šikova
telem, aniž jest řádně objasněno, jak se
to mohlo státi. Brzy se stal docela na zá
kladě falešných dokumentů poručíkem a
obstarával censuru v Bílsku, ačkoli se
nevyznal v pravopisu. (Tedy přísnými
censory nebyli klerikálové.) Když se po
znalo, že nevyspěl ani ke zkoušce z inte
ligence, podvody jeho poodhaleny, takže
se ocitl za mřížemi. Hoenig však z věze
ní prchl a za krátký čas přibyls paděla
nými listinami jako dr. Neumann do Pře
myšlu. V etapním velitelství byl pověřen
rekvisicemi dobytka, při čemž vyzískal
pro sebe 43.000 K. Pojednou se ocitl vji
né etapě, kde již se mu dostalo druhé
hvězdičky a pochvaly pro zručné zásobo
vání.

Přes to však byla prozrazena skutečná
dráha jeho života, takže sedí v kriminále
znovu. Hoenig jest dokladem, že teď od
borná studia jsou vedlejší a že jest po
třebí při přirozeném důvtipu jen větší o
patrnosti, aby cesta k milionům byla u
volněna.

Také lze dospěti k milionům cestou
ještě pohodlnější. V říjnu t r. císařský
rada Wachtel předložil tyto odborné vý
počty: Akcie bank stouply z 2816 na4145
milionů, akcie paroplavebních společností
ze 73 na 313 milionů, akcie železáren z
851 na 1708 mil., akcie uhelných společ.
ností ze 397 na 931 mil., cukerního prů
myslu ze 75 na I53 miliony. Celkem
stoupla kursovní hodnota všech papírů
na burse kolujících za 3 válečná léta ze
6500 milionů na 11.400 milionů. Za ná

oající překovné s ekulace bursovní cifry:j odthý >

Pak se ovšem dá správně uluviti ©
5ooo nových milionářích. Majitelé akcií

"nemusejí dělati nic, ba většinou jim není
nutno ani lámati si příliš hlavu spekula
cí. Zeptejte se však, jak zvelebili za vál
ky své příjmy udření dělníci, maloživ
nostníci, malorolníci, kněží a učitelé. Ta
ké můžeme snadno uhodnouti, proč jest
a musí býti tak veliká drahota.

Varhaník,
který již takové místo k úplné spokojenosti
zastával sedm let, mabízí sldpp. správožm
dnchorním své služby. — Adresu sdělí

administrace t, I.
OE
Národní záštita katolictva.

Zkušení politikové obecně odsuzují ta
kové poslance, kteří žádají od vlády
hřmotným hlasem hmotné výhody pro
zastupované vrstvy, ale při tom ohlašují
hrdě, že budou hlasovati proti rozpočtu,
že nepovolí ani haléře k tomu neb ono
mu účelu celoříšskému.

Ale rovněž tak jest potřebí odmítnonti
žaloby a kritiky těch, kteří od kněží a
církve žádají každou chvíli veliké služby,
při tom však duchovenstvu netoliko ne
poskytují podpory, nýbrž v zavilé zlobě
kazí i tu práci, kterou katolíci konají k
prospěchu národa s vlastní hmotnou obě
tí. Přečasto jsme slyšeli rozkazy patento
vaných národních tribunálů: +Od kněží
žádáme, aby... Chcete-li se zváti syn
národa, musíte.. Súčtujeme přísněs kněř.
stvem, které by se odvážilo odporovatí
tak vysokým kulturním cílům... Národ
vyřkne jednou spravedlivý rozsudek nad
těmi klerikály, kteří...« Tak a podobně
zněly liberální národní povely, pohrůžky
a výtky.

Leč — ve společnostech vpravdě de
mokratických rozhodně má vládnouti zá
sada, že ten, který jest povzbuzován k ú
časti na společné práci, má bráti zároveň
podíl na obecném dobru. Je-li nucen ně
kdo spolupracovati bez hlesu kritiky, bez
vyhlídky na jakoukoli odměnu, pak jeho
»demokratičti« poručníci z učho činí u
jařmence a zavádějí otrokářství.

Co pánové slibovali za důležitou koo
peracikněžskou? Jak povzbuzovali,vše
národního ducha poctivého katolictva Čes
kého vůbec? Do posledních vísek zalé
haly hřmotné hlasy, že za to, co se vČe
chách dálo před pěti stoletími, nutno po
háněti před soudní tribunál katolíky ny
nější. (Katolici naopak nehrozili odvetou
za tisíceré násilné činy husitské.) Reso
lutně se prohlašovalo, že se vyženou ze
škol od katolických dětí katoličtí učitelé
náboženství, že církevní jmění má býti
skoufiskováno; zakazováno kněžím mlu=
viti do politiky, poroučeuo, co se má při
bohoslužbách vynechati; zakazovány cír
kevní průvody. To bylo v době, kdy ná
rodní areopag jevil přímo vzornou snáše
livosti k těm, kteří se prohlašovali za
anarchisty a odmítali účast na práci ve
rospěch národního celku. To se dělo v

Řase, kdy germanisujícím židům bylo pří
mo poníženě domlouváno, aby laskavě
rozvážili moudré rady, aby si sami lépe
uprostřed národního tělesa rozuměli.

Ve volbách r. 1911 spojeným nejhou
ževnatějším úsilím našich hypernacionál
ních protivníků docíleno, že 83.000 kato
lických voličů nemohlo vyslati do říšské
rady ani jediného svého zástupce. Když
kněžstvo v Praze shromážděné po úmlu
vě s ředitelstvím Národního divadla (na
které katolíci dali tolik peněz!) šlo si pos
slechnout Wagnerova Parsifala, dalo na
jevo smysl pro české umění a přízeň pro
národní dvoranu. Slova i hudba velikého
díla Wagnerova měla své kořeny ve stře
dověké, specielně katolické poesii. Ale o- *
zýval se nenávistný pokřik, če se- dílo i

divadlo znehodnocuje představením před



Merikály. Kde z vyalkajidích lajků se od
vážil napsatí kččhdě Jišta kátolického,
neušel jízlivým lebkům. Když dr. Bráf
se uvolil v Kolíně k věcné přednášce
kněšžštvu, byl za to strháň. Docela i když
Švojsík konal vědecké předháškyo svých
čestách, ozvaly sé úrkostitvě »várovnéc«
hlasy, že cestovatel s kolirkem nále
ží do tábora klerikálního.

Před říšskými volbami nepokrytě se
E
bylo jisto, že jeden mandát slezský při
společném postupů českých stranby jistě

obdržel kandidát strány nů ůa pokrokovou výzvu raději odevzdány hlasy ně
meckému kandidátovi původu semitské

pa© uěmž zevřdělo že bude dělati po
M u »protiklerikálal«e— protičestu

Co znamená í živel
BEEV ŽE Mabáovédttnkíh 4JL
svízele musí překonávati, o tom nechce

přemýšlet tvo, které diktuje pohběllA želehých Stdli v kraji čistě Čes
kém, kde vlastenectví nevyžaduje obětí
žádných a kde naopak z národních insti
tucí kynou osobní prospěchy. Kněžím se
kategoricky poroučelo, ale fanatickým bo
jem protikatolickým se jim podkopávalá
pod nohama půda.Který kněz zvláště se
zasloužil o kou menšinu, ten býval
nejvýš odměněn národním pardonem; dal
se mu pokoj.Odbočky národmích jednot
obranných měnily se v posledníeh letech
před válkou ve výbojné stanice protiká
tolické. Vždyť i věřejné výzvy sprotikle.
rikální« jasně naznačovaly, oč jde pánům
v řadě prvé. Odkud se ozvalo zakřiknutí?
Pozorována byla také tendence taková:
kde bylo těžko odbor založiti, lákán byl
farář k spolupráci, aby pak při rozkvětu
byl z výboru vykopnut.
-Čo znamenají české bohoslužbyv mís.
tech smíšených pro český živel, netřeba
dlouho vykládat: Když všakobětaví du
chovní správcové žádali o podpořt, byl
Jim „odpovědí z kruhů liberálních výsměch
anebo výtky, takže čeští nuzáci byli od-
kázání na výsledek štědrosti vlastní.

, Každou chvíli českému episkopátu sě
ukládalo v zájmu národa hned to hred
gmo.Ale kdykoli se episkopát zastál kd
tolických práv českého lidu, hned se o
zvaly od patentovaných vlastenců pro
testy, posměchy, kritiky. Episkopát úe
měl v oficielních držitelích národních
křesel opory žádné — a podle toho pak
bylo možno uhodnouti i jeho faktický ná
rodní a politický vliv. Jestliže se ukazo
valo škodolibě, co kde jinde episkopt
činí, zamlčovalo se, že za těmi biskupy
stojí jako železná zeď organisované kruhy
národní, které veřejně prohlašují své arci.

tolíci chtěli osvědčiti svou oddanost k
víře a snášelivému metropolitovi mani
festačním průvodem, byly schystány jízli
vé demonstrace a pouliční surové po

směchy.
„ Ve Vídni došlo k světovému kongresu

eucharistickému a veliké výstavě utněňí
církevního. Hned však i v českých listech
voláno proti »klerikálnímu« hnutí; nej
křiklavějším překrucováním skutečnosti se
dokazovalo, že zde nejde o umění a utvr
zení zbožnosti, nýbrž — o »politické rej
dy klerikalismuc!

Jestliže katolictvo žádalo něco na své
hymánní ústavy, ozvalo se výstražně:
sPozor, jeduá se o podniky klerikální!e
Zato však se otiskla výzva pro »bírky ve
prospěch rumuuských židů. Zřízení div
čího gyiunasia vinohradského znamenalo
v ušlechtiié kultuře rozhodně pokrok. Ale
nastrojeny hotové štvanice novinářské ne
toliko proti představeným řeloidiim ses
trám, ale i proti profesorstva + rodičům
dívek, kteří by iměli tu ssměloste....
Evaugelickým a židovským kultu:nim ú
stavům se přála plná svoboda.

Zášť uejzaslepenější uezapřela své po
vahy ani tehdy, poukázavi: katolík ad
české včí:kány a. ujrodní pracovníky z
řad vozhoduého katolictva. Pohaměna Čas
to památka sv. Václava, ctitelům Balbíno

k ústrým túto proticírkví naší vůbet,
ale i proti katolickým dogmatům. Ty ro

úmancké hymny i elegické vzdechy očeskobrátrství, hůsitství aprotestantismu
ožýtaly še výhřadněnigoli z idedhrí tou
My po uáboženské společnosti nové, ale k
vůli potírání toho, co měli a pěstili čeští

katolíci Vždyťješt to patrno na výsled
čích. Ze samých vojenských front dochá
zí hlas za hlasein, že religiosita českého
mužstva jest nejskrovnější. Tedy ani žád
hé českobtátrství.

Cizina dobře vypozorovala pravý stáv,
sezuává správně, jakou záštitu zodpověd
né kruhy české poskytují svému kněžstvu
— a dle toho také se proti nám zařizuje.
Teď se poroučí, jak mé kněžstvo chráuiti
zvony, proti jejíchž hlaholu před válkou
byly protesty; lidé, kteří nepokrytě pro
jevovali přátí, aby se chrámy přeměnily
v divadelní dvorany, nyní reptají, proč
kněží horlivěji nehájí varhanových píšťal.
Občané, kteří brojili proti lepšímu za
opatření důchověustva, vytýkají, proč
kněžstvo nerozvíjí větší charitativní čin
nosti. Veřejní pracovníci, kteří vystrko
valí duchovní z besed, raiffeisenek a z

hájilo energicky práva národní. »Nic jim
nedat a nic jim nevěřitl« ozývalo se vy
trvale. Ale nyní se žádá, aby vyděděnci
tvořili takové zázraky, jakých nesvede
ani obrovská a vlivná korporace národně
liberální.

čst věru na čase, aby se kogečně pře
tiýšlelo reálně o tom, co, jest národu k
spasení. Kulturní boj jest nejnešťastnější
cestou k všenárodnim zářivým metám,
jak úkazije dlouholetá zkušenost, dosta
tečně. A uejměně národních prospěchů se
získalospojením privilegovaných náro
dovců $ cízíri volnojyšlenkáři proti do
máčímu kněžstvu. Nuže — místo stála se
ofjakujících tdětových výtek u překážek
poskýthěté katolictvk větší! možnost k
spolupřácí snášélivostí a záštitou!

ánoční
+ dárky+
nabízl Vám nšše Knihkupectví,

které má ve velkém výběru:
knihy obrázkové;
lustř. pohádky,

cestopisy a
romány.

v

Dále alba na dopisnice a podo
benky,památníky, moder
ní papiry v obálkáchi v ka
setách,modlitební knížky

a obrazy svatých.

Družstevní

Ras Ů AoČS V

; -jenejkrásnější den ného

as moe) usavříti mér.“ Tak se vyjáil Šlechetný císař k předsedovi delegací
Hauserovi. Panovník také již předtím do.

e
rychlé přiblížení míru. Proto kdo upisuje
ua VII. válečnoupůjčku, nepřispívá k pro
dlužování války, nýbrž k nejnutnější obra
ně vlasti a k utychlení čestného ukončení
boje. Upisujtež.v poslední lhůtě všichni,
kteří, tak dosud, neučimili l.
* dotaz o a slo

pok. Poslagcidr. Hrubau, Valoušek a dr.tojau podali na vládu dotaz, ve. kterém
sé.praví: V. poslední době vynořily se na
veřejnosti domněnky a žaloby, že zvonů
odebraných k vojenským účelům nebylo
použito vesměs k výrobé válečných potřeb,
nýbrž z velké části byly poechány růz
ným průmyslovým podnikůmk soukro
mým účelům, zvláště k výrobě modré
skalice (vitriolu. Měly-li by býti tyto
žaloby pravdivy, bylo -by zločinným upo
třebení svěcených předmětů k podobným
účelům. Z toho důvodu táží se podepsaní:
e-li ochotna vláda dáti vyšetřiti upatře
n$-odebraných zvonů a sděliti sněmov

ně jejich počet, váhu a jaké množství
mědí a jiných kovů z nich vyrobeno bylo,
jakoži podati zevrubnou zprávu o šetře
ní provedeném a upotřebenízvouů vůběc?

x čemu je olrkovještě dobrá. V no
vinéch čteme, jak z jednoho okres. hejt
manství přišla výzva, aby s katžatelny se
poukázalo na naprostý zákaz zpracování

dz, BCA,AOAdorRámnop,Jinyone
ne OZPÁNERVUKYtaběleVÁONÁNĚ
ceni přísežě osvědčiti, že jsou kuřáky.

Zr asádákě 86 6 9lk

Fali: R EAo: Je
všudebn o o Z da
BASY PARB j Eněpadetl vyžťádvat
přísáhu předení a hlavně od velikých do
davatelů že nikoho nešidí,: isíra Jak

potdůŘečZRkIkPRA am
cirkve a docela FŘ taktický vliv kře

stanství vápemnete a dokládati. Takénení potřebí připomínati,že. ohlašování
zcela světských záležitosti v kostele nemá
čekaného. výsledku; vůbec míza, která
ještě v.církvi zbývá, takhlé se ztrácí rý
chleji. Faktum jest, že Kostely se: prázdní
a uikde se nejeví známky, že by silně
otřesený význam církevních institucí. ně
jaká sila vnější. chtěla podepřítí. Tolik
však dlužno pamatovati, že naprosto ne
jsou klerikály ti, kteří projevují snahu,
aby i sám kostel nadměrně spolupracoval
na záležitostech světských. Ale pokůd
vřelý náboženský cit v duších posůd trvá,
zaslouží, aby ho bylo všestranné šetřeno.
Jest to v zájmu celé společnosti, ktěrá
následky opaku by pociťovala po válce
tr . : . .

"7 světa vědsského.Zdá se, že někteří
čeští brusiči chtějí se vypiati k hrdé vy
hlášce: oJen já v českém národě dobře
češtině rozumím.« Prof. Flajšhans k úžasu
samého inteligentního čtenářstva v »Naší
řeči« objevuie ve verších Klášterského
takové strašné chyby, které posud byly
pokládány za správná česká vyjádření.
Pohoršení v něm budí slovo »zdraviti«,
zavrhuje siovo »trud« ve smyslu smutek;
místo »vvdrala měl básník uapsati »ve
dral« atd. Čte-li však Flajšhanstak přísné
levity, měl pověděti, kde se měl nešťastný
Klášterský vlastně tak jemným odstínům
naučiti. Flajšhans sám neuf autoritou uej
větší; prostě již proto, že ve své kritice
se dopouští cv povážlivějšíchnež posu
zovaný básník. Vtipně a věcně na všecky
výtky odpověděno v 8. čísle »Zvonu..
Čekali jsme, že »Naše řeče stane se pro
správnou češtinu vrcholnou autoritou, ale
vánové se hádají mezi sebou v samém
onom listé, působíce tak jen nové zmatky.
Domalu český iuteligent, který studoval



báti,čeKáššéjekopůtěvědjet ie„česků. 2.
Wiájškans dokazuje, že tak nebo onak

»nikdo nemluví« (ale píše, pane prolesere!)
' amebo že slovo »zdravitie nema dokladu
v Husovi. Jako by byl Hus, který češtiny
svstematicky s použitím mederníhe vě

deckého aparátu nestudoval, byl nejvyšší

autoritou ještě po bn stoletích. A jakoby na př.přísné přikazovauého genitivu
záporného mluva lidová šmahem nezane
dbávala! — Již nyní slyšíme hlasy inteli
gentů: »Německy píši zcela bezvadně, ale
v mateřské řeči si nejsem naprosto jist,

(pomyslím-li na požadavky moderních bru
"$ičů.« Ti nemají třtiny nalomené dolomiti,
ale jest jejich povinností buditi u ní

'k zvelebení a očisté české řeči lásku. —
Dr. Eberle napsal, že lutherství umožnilo
kapitalismus, který pak se stal hlavním
strůjcem zbrojení a válčení. — Na Wawelu
v Krakově při kopání odhaleno jižní
křídlo starého hradu královského s kaplí.
Profesor dr. Strzygowski soudí, že na

kapli přeměněua prastará stavba, pocházející snad z doby předkřesťauské. — Ny
nější koleje železrilční maji své primitivní
předchůdce již ve starověku. Kola povozů
u stárých Řekův a Římanů se pohybovala
leckde rýhamí mezi kamennými deskami.
Severní národové užívali kolejí dřevěných.
R. 1767 v 'Auglii začaly koleje železné.
R. 1776 zhotovil Benjamiu Curr kolejnici
s okrajem, což znamenaloveliký okrok,
Sám vynálezce lokomotivy Stephenson
užil takových kolejí pro železnici přes to,
že se ozývaly hlasy, že pro malé tření
tola se budou tóčiti na jednom místě.
Koleje pak se ještě zdokonalovaly, Letos

vynález novodobýchkolejí slaví své 150leté jubiléum. — Na observatoti v sever
ním Norsku fysik Birkenland za pomoci
fotografické desky dlouho piluě měřil
výšku severní záře. Shledáno, že její ho
řejší hranice kolísá mezi 100 a, 330.kilo
métry. K zémi se uepřiblížízdře ik
vícé než ua 85 kilometrů.— Dr. A. Feldt
oznamuje v »Berl. Klin. Wochenschriffe,
že se podařilo vyrobiti zezlata přípravek
okrysolgan« proti tuberkulose, Jen aby to
nebyl aichymický skámen moudrosti«. —
Obrovská učenost a píle prackého faráře,
který překládá téměř ze všech jazyků
světových pod pseudonymem O. S. Vetti,
budí úctu i za hranicemi. V poznaňsko:
lešenském »Kraji« berlínský dopisovatel
velebí nadšeně českéhoMezzofantiho kte
TÝ nyfí na světě sotva má v znalosti ja
zyků rovnocenného soupeře. — Kaliforn
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nh nnnéíko (příbuzné. sluaádka|ůjmítečného)jest velikým debrodincem
tamního obyvatelstva, „protože pehubí
obrovské množství škodlivých mšic V zi
mě opouští svá sídla a táhue do hor, aby
tu v celých chomáčích přezimovalo v dě
rách. Nyní brouci ty za zimního spáuku
jsou opatrně sbírány a donášeny do kraje,
kdež se ukládají v chladírnách, aby se
záhy neprobudili. Když pak v létě plodo
nosné rostliny začnou trpěti mšicemi, roz
dává se hospodářům určité množství brou
ků dle výměryjejich pozemku. Broucia
zvláště později jejich larvy rychle pak
plantáže čistí. Na podzim znovu se vra
cejí do hor. Zmíněným opatřením ovocná
úroda v těch krajích značně stoupla. —
Ve Varšavě byla otevřena vysoká škola
zemědělská. — O nejstarších vztazích
mezi Kelty a Italiky napsal profesor

srovnávacího jazykozpyjy v poňek.Dg Alois dž. stat Filibe, Baziářujřoj tal.VJELoběke krodůB pod ře
)zajímavé. Irština a latina má úplnou sou

stavu depogenciální, britanština a sabell.
ština setrvaly na stanovisku neosobně
pasivních forem na pouhé — r. Gaelštija
a latina jsou odnože původně jednotného
jazykového území. — O helvetské rebelii
v letech 1796—7 psáno tendeučně a ne
správně v Dobiášově časopisu historickém
a v Časopisu Matice Moravské (z péra
Adámkova O.celém hubtá nestránně po
jednal pvolšé Ý inték Po
Bruěnská »Hlídka« v posledním čísle
věapými pojnápikani.odbýuj etě ybělé
výtĚy, jáké činí uespravedlivi pisatelá
počínání katolického kněžstva v tehdejší
bouřlivé době. Výmluvné prameny svědčí
a. ueomiuvitelné zaujatosti těch, kteří
měli objasňovati.

4.
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| Výborově schůze
Tiskového družstva ©pod ochranou sv.Jana Nepč

v Hradci Mrálové

koná se v úterý, dne Li.pros. 1917
o 2. hodině odpolední

vdiecésním spolkovémdomě+Adalbertinum
třida 18.pěš. pluku, č.800 —I.v Hradci Králové.
Dr. Frant. Rey! Dr.Frant. Šale

jednatel. předseda.
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Prodej Čepice. — Deštníky.

Hedvábué rukavice.
Hedvábné punčochy.

merie. — Sály. šatenek!!
Hradec Krá'ové

Palackého 80

modní závod

prádelna a žehlima

Ao ... -a ě "4
Crkovní vůsiník.

, ban sŤ vá. Zápiužnáakce
sČeskéhe srdce« uvádí mi ma mysl trudný
osud našeho spolubratra katechety-penais
ty bohdašínského, jak asi za nynější kruté
drahoty z 900 K peuse shání živobvtí.
Ač vím, že nezbývá nikomu z vás, přece
volám k vaším srdcím: Vzpomeňte na
milého Jeníka — třebas grošem vdovi

sitele dátek českého stdce kněžského pro
svého spolubratra, ulehčíme mn ten těžký
kříž zarputilé jeho choroby. Milodary na
ten účel si vyprošuje do 20. t. m. Ant.
Grégr, katecheta v Přelouči.A
900000000p000000

Brálorábradnkm bozkomí jadoru
v Hradci Králové doporučujeme co nejlépe při
veškerých obohodech bankovních a uhelných.:

Podporujte přikaždé přílešitostí svůj vlastní podnik

Zprávy místní a z kraje.
Upisovatelé VII. rak. váločné půjčky

u steaské Mistký 1.
Králové. Městská spořitelna v Lomniel. n.
Pop. K 15.000, Okresní ho podářská zá
ložna v Norém Městě n. Met. K 2.008,
Jaroslav Taussig, žák III. třídy reálky zde
K 1.000, Bisohofšteinští p -ebendáti zde K
9000, studentská nadace P. Marka zde K
200, studentská nadace P. Bartoše zdé K
200, K. Čapek, majitel firmy Šváb £ Čapek
w Třebechovicích K 800, W. Stein, žák
I. třídy o. k. ovičné školy zde K LOM,
Offiziersfond des Inf-Reg. Nr. 18 v České
Lipě K 6000, J. Pilnáček, továrna na
svíčky, mýdla a voňavky zde K 10.000,
J. Baše, továrník „p- Balehoští; K „20D00,
V. FaHin, ředitel cukrovaru v Předměřicích
p. L. K.2.000, V. Guthbová,Hradep Král
K 1.000, H. Guthorá, Hradeo Král.II K
1.000, MUDr. J. Král,-lékař zde K 2.00,
J. Brod, Hradec Králavé IL.K 4.000, F.
Polický, továrna na kůže a řemeny v Jaro
měší K 100.000, A. Mašek, obchodní mlýn,
Klatovy K 5.000, Společný rolnický oukro
vag,F. Přegměřicleh:ood3,K 80.000,Oskar
Částek, jednoroční dobrovolník zde. K 500,
Nemocenská pokladna živnostenských po
moeníků; při společenstvu „pro Stračov a
okoli K 50, Občanská záložna města Jablo
ného n. Orl. v Jabloném K 150.000, Spoři
telna aněsla České Skalice v České Skalici
K 20.000, Městeká, spořitelna v Nové Pace
K 33000, Fr. Mazura, účetní Společného
rolnického oukrovaru v Předměřicích n. L.

O Ákazúplsk na TL zak válošáca, . u

p h. Záložny v Řredeí Král. K 15.000
vlastní úpis; K 3.000 J, Šreiber, krejčí zde;
K 2,000 Živnostenské úvěrní družstvo zde,
A. Kleicer, uzenář zde II, Dr. A. Spitzner,
zde, nejmenovaný: K 1,500 J, Fňguk, ata:
vitel zde; K 1.000 A,-Schónnmanová, zde,
K. Petrů, Kukleny, Josef ši. z Helly, zde
II, JUDr. A. Zimmer, zde; K 800 G, Honke,
majitel realit zde; K 500 V. Riedl, jedno
roční dobrovolník Ostřihom, Ot. Smelana,
gymnasista; K 400 St Jirásek, obchodník
zde; K 300 B. Malý, zde, J. Tolman, zde,

-J. Pollák, gymnasista, Al. Balcar, rolník
i Plotiště; K 200 J. Novotvý, stavitel zde,

A. Drašnar, J. Škareda, St. Dvořák, gymna
sisté, Z. Baum, pedagogium, R. Hacker
o k. lesmistr zde, Č. Herynk, zde, G. Honke,
pedagngium, M. [Mynková,zde, Pokračovací
škola dívčí zde; K 100 | (%inzburgrer, zde
I, B. Burkoň. J. Mušek, J. Sommer,J.
Kubásek, O. Klepetiř, V. David, rymoasisté,

, V. Potůček, zlatník zdo, V. Haokerova, F.
, Hackerova, lyceum, Všeobecná pokračovací
i škola zde, J. S'máček, V, Pitterman. pacda

rogium, Fr. Hejna, faktor zde. nejměno
| vaný; K 50 Sr. Jirásek, realista, Helenka
! Jirásková, průmystová škola, J. Barta, Vi.
! Kocourek, B. Novák, Ot. Paus, Jar. Rýdlo,
(a. Kořínok, gymnasisté, J. Fraute, 6. Hoi



mer, B. Záboj, pedsgogium. Úhrnem 54upisovutkJEDByy
Stižnostní komisev Jiradej. 6.

Počivaje 10. prosincem hany stíž
nostní komise čís. I. (pro kovoprůmysl) a
slížoostní komise čía. III. (pro růrný prů
mysl) v kanceláři stížnostní komise čís. IL
v budově c.a k. brigádního soudu v Hrad.
ei Králové. Úřední hodiny od 8—12 hod.
dopoledne a od 1- 4 hod. odpoledne, v ne
děli a ve svátek od 9 - 11 hud. dopoledne.

Vánoční nadílku $.tetva £ prádla chu
dým ditkam zdejšího politického okresu
ohystá okresní oděvna královéhradecká.
Táž rozdala už přes 500 páru nábradní
obuvi zdarma a uvolní do vánoc pro chu
dou školní mládež celkem 1200 párů. Jed.
ná se n;ví o te, „by nejouzaější dítky též
něco teplého prádia "a Šatetva obdržely.
Okresní odévna vznáší tudíž k zámožným
'vretvám důtklivou prosbu, aby věnovaly
do 16. t m. okresní oděvné všechno staré
dětské prádlo a šatstvo, kterého mohou
Postrádati a odvedly je buď žákům ebira
jícím nebo přímo v krámě firmy Průšek
„a Veselý v Hradci Králové, Velké náměstí.
Ti, kdo starých věcí takových nemají, při
epějte asp.ň peněžitými dary, které přijí:
má a veřejně kvitovati bude J. Pavelka,

kladník Okresní oděvny (proti Grand
otelu).

Dop'ndní šatstva a obuvi válečných ze
jiteů. Ve smyslu výnosu ©.a k minister.
stva války č. 63.195 ze due 6. listopadu
1917. upozorňují se všichni zaměstnavatelé
válečných zajatců co nejdůtklivěji, že mi
nisterstvo války nemůže vydávati pokrýv
ky, z.mní prádio, šatstvo a obuv pro vá
lečné zajatce, pokud potřeba pro vlastní
vojsko v poli nebude kryta. Jsou tedy
zaměstnavatelé sami povinní dle předpisů
o přidělování válečných zajatců na práce
Postarati se o přikrývky a lůžkové sou
prevy, jakož i o doplnění šatstva a prádla
válečných zajatců.

Sbórna dárků do pole. Náhradní baterie

puku Poln. dělostřelectva č. 29 v Hradcirálové přijímá do 15. prosinee dárky do
pole pro příslušníky pluku č. 29 a vojíny
baterií 3., 4 a 6. reserv. pluku polo. dělo
střeleciva č. 58. Došlé zásilky budou hro
madně s průvodčím na frontu odeslany.
Na vnitřním obalu zřetelná, přesná adrega
nutna.

"O maloživnostenském úvěru pováleč.
Bém“ přednášeti bude ve čtvrtek 13. pros,
dopol. v Hradci Králové péčí Ustavu pro
zvelebování živoostí p. o. r Dr. Schuster,
tajemník Obchodní a živnostenské komory
pražeké. Po něm referovati bude »O okres
oich oděvnách a lidovém ošacení vůbece
p. Otto Pacovský, jedoatel Zemaké ústřed
ny pro lidové ošacení v Praze.

Biradlo. Dne 15. a 16. t. m. o 7. hod.
večer sehraje Jednota divadelních ochot
niků »Klicpera« v Hradci Král. veselohru
»Vodní družetvo« od Jos. Štolby ve pro
spěch místoího odboru Červeného kříže.
Předprodej lístků u p. J. Růžičky, papír
nika.

Městská aprovístee. V pondělí 8. pro
since prodávána na městských jatkách
marmeláda v měésteké aprovisaci, 2 kg na
rodinu. Marmeláda je dnes věc k vyživě
zvlášť dětské při nedostatku tuků velmi
potřebná a byl to tedy záslužný čin dáti
tento produkt, který nelze jinde koupili,
do prodeje. Prodej sám však zařízen byl
tak neprakticky, že na př. na dobu od 4—
6 hod. odpol. určeno k odběru 200 popis
ných čísei; kolik je tu rodin, pávové jistě
dobře vědéli. A tu stál dav žen namnoze
lehce oděných v mrazivém vichru, jenž
toho dne panoval, v husté tlačenici čekeje
— maraě. Pánové rozčilení prohlásili, že
takhle prodávat nemohou a poslali ženy
a čekající děti domů, telefonujíce ještě pro
strážníky, aby dav rozptýlili. Bylo by roz.
umnější promysliti si věc 8 rozdilením
předem dobře a neštvati lidi již beztak
dobou roztrpčené k zbytečnému jitření. Či
memají pánové dosti času? Doufám, že tak
ochotných lidí našlo by se více! — Jedna
3postižených.|

Ochotaloké divadlo. Klicpera sehrál v ne
-děli?dne:3. prosihbe dramaVikt.ra Dýka
Potel: Na provedení bylo 2řejmo,se stu
dováno bylo e chutí i snahou pudati tuto
těžkou Věc co nejsrozvmitelněji. Onecen
stvo, mezi nímž shledali jsme se opětně
s pravými interesenty divadla, které sai
sona východučeského divadla povrchoím
pozlátkem svých mělkých výkonů nijak
nezlákala, se zájmem sledovalo hru až do
kooce. Hlavní úloby se zdarem vytvořili:

(. Peřinová (Aona), pp. Oito (Posel) a
ruška (Tomáš Roh). [ obsazení ostatofch

úloh na dané poměry bylo přiléhavé, Hra
no bylo ve prospěch sČeského srdce«, je
muž, soudě dle velmi četné návštěvy, do
stane se slušného příspěvku. — C.

oba obchaba

Veselé čtení.
Odporučujeme našim přátelům humoristiokékolhy obsahu nezávadného, kteréjsou nejvhodnější

hrází proti záplavě kníh frivolnich, ješ se vtírají do
katolických rodin, aby lákaly čtenářetvo sensačními

Wtulya jarmarečním napináním zvědavosti.avý humor nehoní se po di-okých a hrubích
soénách, nezpitvořuje skutečnost neposnání,
plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobavíti,kupte ai
IWHustrované koihy: po P Wo

Veselé chvíle.
Stran 272. — Ceha K 24.

Rozmarné příhody.
Rada II. Stran 320. Cena K 216. — Řada III.

Ktran 884. Cena K 204.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nebledaná líčeň přirozených
soenerii kašdého mile upoutá,

Objednávkyvyřizuje
Oružstovní knihkupectví a

nakladatelství v Mradci Králové.

FETYTTYTÝT
Pardubice. Sdružené katolické spolky

s povděkem řadí k dosavadní činnosti své
císařskou akademii. Mésteké divadlo bylo
úplně několik dnů předem vyprodáno. Na
slavnostním večeru viděli jsme zástupce
všech úřadů, všech tříd pardubických v
čele s p. jenerálem, p. plukovuíkem, míst
nim velitelem, p. hejtmanem, p. starostou,
p. brab. Heucklem. Hvězdou večera byla
pí. Zajícová- Lašková, choť o. k. inženýra,
jež svým vybarveným, lahodným, mo
hutným sopránem, vybraným přednesem,
jsenou vokalisací, svým něžným zjevem
vě:chny okouzlovala. Rovněž cenbá byla
ostatní čísla eólová, zpěvná i hudební,
zvláště el. Piokovy, vdp. Sahuly, jejž vzor
ně na klavír doprovázela sl. Fišova z Hrad
ce Králové. 8řed slavnosti tvořila řeš,
v níž vsdp. rada Dr. Domabyl vzdal hold
Jeho Veličenstvu ofsaři a králi Karlu L
co vladaři, který od prvního okamžiku
svého panování chce opatřiti svým náro
dům požehnání, jda ruku v ruce se Sv.
otcem Benediktem XV. co věrný syn kato
Jické ofrkve, jež vzdor všem násilím a po
mluvám neustala po všechna staletí doka
zovati a ukazovati, že pravý mír je jen
životem podle zásad Kristových zaručen.
Báseň vsdp. prof. Hornofa z Hradce Král.
pojila všechny cenné výkony a myšlenky
v celek a zahřála srdce všech líčením
ovoce požehnaného míru. Výbor vzdává
všem p. t. účinkujícím a včem, kteří měli
zásluhu o netušený zdar akademie, uotivé
a srdečné díky. Čistý výnos 804 K 90h
odevzdán fondu vdov a sirotků po padlých
vojínech.

Smutné poměry výdělkové úplokého děl
pietva. Sotva kdo by uvěřil, jak se tady
platí za velikou práci dělníkům. Teď, když
již válka trvá skoro půlčtvrta roku, jest
udřený starý textilník odbýván takovou
mzdou, jakou měl před válkou. Snad proto
se nám zde tak zle vede, že jeme dobráky,
že čekáme, kdy bez velikého křiku se nám
ukáže aspoň trochu soucitu. Tolik pravíme,

měst, čím jeme tady odbýváni. Olovré
"dré tři dě, nemohou"vpáti hladem

a starostmi nejsvízelnějšimi. Pokud se
mohly připravovati utrubové plaGky, ne
bylo nejhůře. Teď — i kdybý bylo možno
otruby sehnati, není na ně pevěz. Povime
spravedlivě toto. Týdenní mzda textilníků
obnáší zde při tak veliké drahotě prodá
vaných látek 9, 13, 15 až 17 K. Nedávno
došlo k jakémusi zvýšení mzdy; řeklo se,
že se přidá 40%/,, tak2e člověk vydělávající
týdně 13 K, mél dostati 18 K. K tomu
8 K 40h válečný přídavek. To délá. de
hromady 20 K 40 h. Ať uváží kovodělnícš
v různých dílnách, jak možno takhle ro-
d'nu uživiti; ti berou týdně o mnoho více
a přece těžce existenčně zápasí. Který
šetrný dělník si něco před válkou uepo
žil, všecko jž utratil. Boz podpory státní
a jiných podper bych: m jiš zemřeli hla
dy. Kam ty podpory stačí, patrno z toho
to Pracujeli dělníh tři a půl due, dostane
státní podpory 999 hal. a k tomu polovici
wzdy. Tedy vyděláli za týden 860 K
strhne 8e mu polovička (430 K). Přidá se
však státní podpora 999 hal., takže dobre
mady obdrží 16 K 29 h A na to má býti
živ 8 rodinou teď. Jest ovšem pravda, še
kromě toho dostává otec nebo matka ma.
každé dítě týdně 1 K 20 h. Ale pracujelí
dělník celý týden, odpadají veškeré pod
pory; děloik má právo jen na válečnou
340 hal. Máme-li špatný materiál k spre
oování, jsme na tom ještě hůře. A kde je
hlad, tam sesláblé tělo nemůže tolik pro
covat jako dříve. — A jská jest ta naše
strava! Již před letošní sklizní jedly se
lográky a otrubáky. Každý si můše de
my-liti, jak asi posilovaly placky pečené
z vyvařeného zbytku válečné kávy a s
»mouky« určené pro vepře. — Když jeme
žádali o přídavek, bylo nám řečeno, že to
máme lepší než v prachárně, kde může
dělnictvo vylétnouti každou chvíli do
větří. O té prachárně mluvili zaměstnava
telé rychle bohatnouef velmi často. — Ale
jak se mají páni, není potřebí vykládati
tomu, kdo zná, jak vysoce stoupla cena
textilních výrobkův. Ale že má dělník
zrovna tak žaludek jako oni, o tom snad
vůbec nepřemýšlejí. Naopak jest zde v čin
nosti sparát s'íd čský; staly se pokusy©
získání tajných dovášečů z kruhů zaměst
naných dělníků. Také byla nám všem né
padná prazvláštní manipulace s dělnický
mi kofžkami. Jisto jest, že žádný šestnáo
tiletý nádeník se nedá zjednati ani na leh
kou práci za to, co se zde platí dělníkům
starším. Každý spravedlivý člověk uzná,
že míra našeho u'rpení překypuje. K zlep
šení stavu neudržitelného jest potřebí nysí
rázných kroků, nemáme-li zhynouti —
Teď jest zřejmo, jak jest zapotřebí všude
praktického křesťanství, které mluví a po
roučí jasně beze všech epletitých formulek
a nedopouští jakýchkoli vytláček. Křesťan
ské svědomí má zahřmíti mocně do duší
těch boháčů, kteří nahražují lidský soucit
pěknými slovy, výmluvami, skrývačkami,
prcháním pod střechu různých formalit
Vždyť přece jest zřejmo, kam jeme došli
i pod ochranou tlustých koih sociálních,
různých řečníků a nejrůznějéích moder
nich hokuspokusů. Dělník stojí tu jako
Lazar, ohlížeje se pouze na kříž Páně,
který byl zlehčován hlavně proto, abyi
poslední opora ohuďasova padla.

————

Různé zprávy.
Nové vítězství. Dne 4. t m. vojsko sku

piny svob. pána Conrada podniklo veliký
útok proti mocně se vypínajícímu massivu
Meletty a zteklo pět opevnění. Doe Ó.t m.
nepříteli vyrván Monte Zomo. Za ty dva
dby zajato přes 9000 nepřátel.

Wšeodborovému Sdružení křesí. dělnio
tra pro král. České odbočkím a skupinám.
K vánočním svátkům obdrží všechny činné
odbočky pro strádající členy 10—16 K,
skupiny menší 5—10 K. Žádáme, aby nám

byly obratem oznámeny přesné adresyvšech naších důvěrníků u vojska jsouclo



|

Orům! Žádám obratem o oznámení

přesný adres bratrů u vojska, jimž byyly pvtřebny peněžité podpory. — Josef
Polák, staroata v Hradci Králové.

deště před Vánocemi-vzpomeůte něje
kým dárečkem ua malé sirotky ve Blati
danech u Chrudimě. Jsou to děti, jimž válka
urvala otce i mstku. Kdo poněkud můžeš,
ehispěj!

Pamitku drahých zemřelých svých nej
tépe uotíte zaslaním dárku Utdlně a cho
robinci slepých drvek v Prase na Kampě.
Slepota je nejhorší! B.nitujje se! Adm. tI.
příspěvkypřijímá. »íF.

-Ve eeněch>
M buaporáclav přiiišariceŠkahliké,
Uznaný za nejvýhodnější a nejlavnější ná

kupěpř ' Rakousku veškerých

Kostel. parámentů
práda. praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. A k. dvor. dodavatele

i "vJablonném n. Orl., č. 86.
Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Ohráskové cenn:ky, rozpočty, vzory a ho

7. tové zboží k výběru franko.
Bes velkoměstské režie ve vlastních díl.
nách,.a dorfireh, levné pracovní síly na
veskově, čímž levnější ceny až o 20%,

2 vežvšude jinde.
JndA -100let. trvání a 40let. vlastní činnosti
Allgrsování vždy doslovné se vyprošuje.

A9
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-F

— >, Ruská revoluce.
Koareepoudenčníkancelář oznámila20

istbpedu: >C. a k. vrchního armádoího
velistiví došel jiskrový telegram z části
zkomolený, jenž, pokud to možno bylo,
byl doplněn a zoí takto: »V Carském Sělu,
28. listopadu. Národům vátčicích zemí.
Vítězná revoluce dělníků a sedláků na
Rusi postavia vwčelo otázku mírovou.
Perioda kolísání, odkladů a byrokratismu
je u konce. Nyof byly všechoy vlády,
všechny třidy, váevchnystrany všech válčí
olch zemí vy«vány, aby kategoricky odpo
věděly sa otázku: Jsou li či nejsou-li sroz
uměny společné 8 námi přikročiti k jed
nání © okamžité příměří a obecný mír. Na
odpovědi k této otázce závisí, půjdeme-li
vetříe novému. ziznoimu polcímu tažení se
všemi jeho hrůz«rní a 8 jeho bídou a budeli
Evropei nadále zkrápéna krví, My, sovět
hdových tomisařu, obračímese « touto
otázkou na vlády vašioh epojenců: F. Ř,,
B.,1, 8p.8., S,R, Japonska, Čeny. Tážeme
še jich před ivaří jejich vlastních národu,
před tváří celého světu, jsou li srozuméěny
přikročiti k jednání o mír My, sovět lido
vých komisařu, obracíme se ke spojenec
kým národům, v první řadě k pracujícím
vrstvám, jeousli srozumény pokračovati
v této nesmyslné feži, slepě jíti vstříc
zkáze evropské kultury. Žádáme, aby děl
nické strany epojeneckých zemí neprodleně
odpověděly oa otázku, jsou-li srozuměny,
aby zahájeno bylo jednání o mír. Tuto
Ctázku stavíme v čelo.

Mir, který jeme navrhli, ná býti mírem
národů. Má býti čestným mírem doroz
umění, jeuž zajišťuje jednomu každému ná
rodu svobodu hospodářského a kulturního
rozvoje. Revoluce dělníků a sedláků ozná
mila již avůj mírový program. Uveřejnili
Jsme tajné smlouvy cara a buržoasie se
spojeno: a prohlásili jsme tyto smlouvy za
nezávazné pro ruský národ. Navrhujeme
všem národum, aby uzavřeli veřejně no
vou smlouvu -na základě dorozumění a
součinnosti, Na náš návrh odpověděli ofi

sieluf a oficiosní zástupci vládnoucích tříd
spojeneckých zemí vzpěčováním se uznati
vládu raď a důhodnouti se s ní o mírovém

1. : Z +

vyjednávání, Vláďa vítězné. revoluce po
strádá uznání profesionelní diplomacie,
avšak tážeme se národů, zda Ji reakolonář.
ská diplomacie vyjadřuje jejich myšlenky
a snahy, zda-li národové dovolí diplomacii,
aby upustila od velké příležitosti k míru,
jež byla zahájena ruskou revolucí. Odpo
věď oa tuto otázku — — (Zde je telegram
porušen.) Pryč se zimním tažením. Af žije
mír a sbratření národů. Lidový komisař
pro zahraniční věci Trockij. Předseda rady
lidových komisařů UljanovLenin.c

Na to odpověděla naše a. k. vláda 29.
listopadu takto: »Vládě ruské republiky.
Okružní telegram rady lidových komisařů
z 28. listopadu t. r., jímž rusxá vláda pro
jevuje oebotuzabájiti vyjedoávání o uza
vření příměří a všeobecné mírové smlou
vy, došel rakouské vlády. Smérnice, které
ruská vláda oznámila pro příměří, jež
dlužno uzavříti a pro mírovou smlouvu a
k nimž vláda ruské republiky očekává
protinávrhy, tvoří podle názoru rakousko
uberské vlády způsobilé podklady, na nichž
by bylo možno zahájiti toto vyjednávání.
Vláda Rakousko Uherska prohlašuje proto,
že je ochotna přikročiti k jedoáuf o oka
měité příměří a obeoný mír, jak je ruská
vláda navrhla. C. a k. ministr věcí zahra
uičních Czernin.c

A táž korespondenční kancelář přinesla
29. listopadu zprávu z Berlína: »Říšský
kancléř hr Hertling podal dnes v říšském
eněmu tuto zprávu: Ruská vláda zaslala
včera z Carského Sela jiskrový telegram
vládám a národům válčících zemí, pode
psaný lidovým komisařem pro zahraniční
věci Trockým a předsedou rady lidových
komisařů Leninem, v němž se navrhuje
vstoupiti v blízké lhůtě ve vyjednávání
o příměří a všeobeoném míru. Nevidím
překážky prohláciti, že v návrzích ruské
vlády až dosud známých lze viděti základy

diekutovati a že jsem ochoten vstoupiti
v tekové vyjednávání, jakmile ruská vláda

Doufám a přeji si, aby tyto snahy nabyly
brzo pevné formy a aby nám přinesly

mír.« .
Takový jest stav věci v pátek, dne 90.

listopadu. Revoluce dělefků a sedláků na
Rusi prý zvítězila a její vlada, v jíž čele
je Trockij, lidový komisař pro zahraniční
věci a Lenin, předseda rady lidových ko
misařů, vyzvala všecky vlády, třídy, Btras
ny všech válčících zemí, aby odpověděly
zcele určitě, chtí-li začíti jedaati o oka
mlité příměří a obecný mír. Sovět nebo
shromáždění lidových komisařů obrátil se

ců: Francie, Řecka? Britanie, Italie, Spo

jevýh Států, Srbska, Rumunska, Japouskaa Číoy, a táže se jich, jsou-li srozuměny
přikročti k jednání o mír; táže se jich
před obličejem vlastních národů m celého
světa, a vybízí zejména praovjící vratvy.
aby ty odpověděly, chtějí li mír,

Poněvadž dále úřední a poloúřední zá
stupci spojenců odpověděli sovětu lhdových
komisařů, že tuto vládu neuznávají a vzpě
čují so dohodnouti se s ní o mírovém
vyjednávání, táže se nynější ruská vláda
národů, jest-li souhlasí s vyjádřením jejich
diplomacií, aby upustili od velké příleži
tosti k míru.

Jisto jest, že první a hlavní otázkou je,
jak se vše vyvine v Rusku samém. Není
jisto, že sovětem lidových komisařů mluví
celé Rusko, také nelze popříti, že ti komi
saři jsou vlastně samozvanoci, kteří moc
uchvátili; kde je Kerenský, kde Kaledin,
kde Nikolaj Nikolajevič, není dojista jed
notoa ani armáda. Rakousko i Německo
projevily ochotu k jednání o příměří a
o mír, ovšem se řádnými zástupce: Ruska

Spojenci Ruska na vyzvání k jednání
o příměří a mír dosud nevdpověděli, a

válčícím proti Rusku, proto vydali bolše
vici 2. prosince výzvu novou, V Americe

Odpověď naší vlády ruské, jakož i pro

hlášení min. Poodnečy došly jiskrovýmitelegramy do Carského Sela, odkudž to
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bylo 80. listopadu sem potvrzeno a rozeslá
no do celého světa. V moci bolševiků jsou
prý následující města: Petrohrad, Moskva,
Kijev, Nižní Novgorod, Charkov, Oděsa,
Jekaterinoslav, S:mara, S+ratov, Kazaň,
Restov, Vladimír, Reval, Pakov, M:usk.
Krasnojarsk, Pudolsk, Carioyn. 0 nejdůle
žitějších osobách se praví, že Miljukov
nabízí koalici bolševikům, Kerenský složi)
min. předsednictvo i vrchní velitelství a
je obžalován pro pokračování ve válce po
31. květnu, Kaledia má v držení hlavat
obilní území donské, které zásobuje celé
Rusko potravinami, Duchonin, jejž bolše

měří, je vrchním velitelem dále, jeho ná
stupce Krylenko ee dosud úřadu neujal;
Lenin a hlavně Trockij vedou vše dále.
mezi Ruskem a Japonskem je prý tajná
smlouva, žo Japonsko pro případ separát
ního mír proti Rusku nic nepodnikne.

Nejlevnějšíanejbezpečnější
pojištění pro případ úmrti

| a věna ditkám
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný šivno

stenský spolek

„Charitas“
v Hradci Král.

jenš, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své
pomoci, za dobu svého trvání vyplatil na podporách
Již na 350000 korem, ziskav 676 členů. Jak
děkovné dopisy svědčí, přišla podarovaným pod
pora v dobé nejtrudnější jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá meže 1 ženy od 21 do 45
let. Příupěvek uprá»mí kašdo: oční obnáší
2 K, záptuvé jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 4> let 10. k. Každý člen 80 sa
vazuje, že pplatí při úmrtí upoludlrmu 2 M,
ješ se vyplati bez průtahu buď zákonitým příbuz
ným aneb účelu a osobám, ješ si člen pisemným
prohlášením výboru za svého šivola oznadil. IBbé
kuřská prohlídka zdarma. .

Při apolku trvá od r. 1911 odbor, jenž pesky
tuje tóž

medospělýmv den jejich sňatku, přípráně
v den dospělonti jejích, nmeb také pěi
úmrtí těch, kteří je do odboru věnného při
hlásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží
tolik korun, kotik osob v době nároku u odbore
bylo přihlašeno.

"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. ZAz;snné © K je pro věvcky stejné,
rovněž příspě-ek po 1 K ve výše zminěných

Mpadech povinné podpory. —Bližší v prospektu,
Jej na požádaní zdarma zusiláme. .

Adresa sni:

Spolek „Charitas'* v Mradei Kral.
Dr. Frantiáek Reyl, Václav Jenňovský,

předseda. jednatel.00000000
dd pOŮOU Ú KOTUDU

obdržíte pohromadě tyto důležité episy:

Péče o dívěí katolicvý svět. — Arnošt
sz Pardubic. — Vzdělání knážstva
vwdobě busitské a předhusitské. —
Úpadek vědy. — O ruském pravo
slaví. — Jim ze Želiva. — Socislní
postasení kměžstra v době husitské.

Spisy ty se hodí k hromadnému šíření.

Objednávky vyřizuje franko obratem

Adminstace „Časových Úval“

v Hradci Králová,



a 2 a . „DPČeskoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ul., čis.46 n.

Doporučuje ae všem našincům co
jediný peněžní ústav katol. v Praze.
Vklady na vkladní knížky úrodí se
ode dne vložení do dne vybrání
dle dohody a dle doby vý

| povědní. Poskytuje půjčky
všeho druhu za mírných pod

: mínek, zejména oeměneční úvěr
krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. Povinhá revise

»Jednoty záložen« v Praze.

Věleďůstejnému duchovenetvu
a slavným patronétním úřadůmPe 6077dovolajš"ší dofánětiti

= nádobky,

pnl prak y.opatů
bm mna výroby,

iánéta olrkev

k. JÍni
py

u danové: (po
výhěřňaje. <

zasílána ukázk
závaznosti koupě.

Vše se posílá posvěcené." "Prácě ruční"

hnJadvdkachadesk: něSd,srtn penonůnohjakoUjako:

Netáteny přateny, Abatěřky, jidelnínd

Staté ha, sérbro á drahokámykupuje sa 9: vyšší ceBy

JAN STANĚK,paniřaciseledr"1"
Praha L-979, ul. Karoliny Světlé, č. 12 n.

„Přísežný snaleo c.k. somskéhétromtnáhoséndt

kostelní náčiní,

ss "atd.
, en s pe : dodávánejlevnějiE u VE

odborný závod

Nabídky, návrhy,

výkresy zdarmě.

V Prareee rody u rmyAMarie Fejfarová,: arleva ul. I., č. 32.

PKág tí Aařamen

IgnáceV. Nedkudlam
(pro t á firma)jr| kdloméhM UI (TČaaháab)

| (HbetrPJ. Neškadly, farářeve Výpraditielok)

porušuje P. T. veled. dachovenstvu
n osvědčenýa často vymnarehmný:|. výrobní závod

och kostelních rov
| ooo akát i ródeha DM na

zku se na„podádánífránkd“ zašlou.

kovonpat oneta dna katy:
čis.370. Rozpočty Vebotně 0údarma.

20 HU

veškerých sružených rakousěýchtováren ne (výrobu
šamotovéhosboži.

== === =

Šamotové dlaiby, glasované obklady stěm, ku
chyni, koupelen, krámů, vestibulů aťěf;;

kameninové roury, žlaby, ke pro hovězí avepřovýdobytek,7, eby, Zeryda, má Dov!

kameniuové soudky a štendve navodu,zelía omastek
kuchyňské sporáky zbílých šamotovýchkachlů bez

trhlinek v glasuře;

barevná (majolika) dodává a

přestavby kamen a sporáků, jakoži veškeréopravy

||
Km an řakého epadájící odborně provádí zruč- = |

Jindřich Wimmer a spol,
Hradec Král., náměstí arcivévody Bedřicha 538.

Rezpočty, náurby, vzorky a ceníky zdarma a fronke.

Městská spořitelna
ve Vysokém Mýtě

přijímá vklady a zúrokuje je

co nejvýhodněji
a vyplácí, maj'c stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bexvýpovědi.

Za vklady račí královské věnné mésto Vysoké Mýto veškerým svým jměními svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.
Knišky spořitelnípobivajíi jistoty sirotčí a přijímajíse za kauce a vadia u všech úřadů.

Daň důehodovou platí spořitelna se svého.

Půjčky poskytuje za sazby velmi mírné.
Telefon čis, 16. Pošt. speř. čís. 70.168.

br P "094
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Politický přehléci.
© nobnuzčení národů vykládal hr. Czer

nin 6. t. m. v zahraničním výboru uher
ské delegace. Naproti právu národů, aby
sami o sobě rozhodovali, uznává nyní
právo státu disponovati svou teritoriální
držbou. Cizí stát nemůže se dovolávati
nároku, že se smí vměšovati do vnitřních
poměrů státu druhého. Proto hr. Czernin
odmítá všechny vnější vlivy našich vnitř
ních poměrů a že rovněž musí odmítuouti,
vynoří-li se myšlenka, že některé vnitro
státní otázky mají býti mezinárodně roz
luštěny. Uvnitř obou států mocnářství
mají jednotlivé národnosti prostřednictvím
ústavních zařízení rovněž všechny mož
nosti upravovati své styky.

Proti dualism. *yrovnací provisorium:
obchodně-celní smlouva, statut Rakousko
uherské bankya tříletá daň z válečných
zisků Rakousko uherské bance uložená -—
schváleny ovšem v poslanecké sněmovně
5. t an. 188 proti 165 hlasům, tedy větši
nou pouze 23 hlasů. Německé listy jsou
prote zammlkiv,že právě Rusíni, kteří před
hlasováním vyšli ze sněmovny, zachránili
vyrovnací provisorium, že Němci a Polá

...ee

monarchie. »Arb.-Ztg.« míní, še ono hla
„sování dokazuje neudržitelnost dnalismt
a že většina rakouských národů považuje
dualismus za znásilnění. Ostatně i samé
maďarské listy neustávají Štváti proti
dualismu, denně přinášejí ostré články
nejen proti Čechům, ale i proti Rakous
ku vůbec.

E a uspesla +e

prožibštín Pa ato al dlapolovinami říše r. 1907 usnesenou, toliko
na jeden rok a nikoliv na dvě léta mezi
oběma vládámi smluvenou. V rozpravě
rozhodně odmitány výklady uherské sprá.
vy, jakoby Maďaři nesli větší břemena
válečná nežli Rakousko a jakoby Uher
sko prokazovalo Rakoňsku nějakou mi
lost, ponechává-li dosavadní kvotu v plat
nosti ještě pro 2 roky. Pozoruhoduo, že
právě se strany němec, křesť. sociální na
vrženo, aby se prodlonžení kvoty povo
l3lo pouze na jedeu rok, poněvadž se ne
doporučuje v zájmu všech národů rakous
kých, aby byli kvotou poutáni děje £ státu
zalitavskému než na jeden rok.

. Úzeral: „ Ministr zahramič.
záležitostí hr. Czernin pro churavost od.
řek] súčastniti se 11. t. m. schůze výboru |

také proto odložil chystamou cestu do
Berlína.

Delegace odrošemy. Na uátlak maďar
ský odročeny byly delegační schůze do
I7. t. m., ačkoliv předseda rgkouské de

legace Hauser ujistil da (D8 ipustí už opakování těkévých nepredVída.
ností, jakou byta na př.spalečná dekla

racečes s ejzk Ohfešujese však důle, že pra obně dělegace
pro mírové vyjednávání s Ruskem se ne

scéna ahř f7. prositce a "že budou naněuréito odložený. ——
Meravští zmařili svolání morav

ského sněmu. Vě schůzi permanentního
národnuě-politi o vyrovnávacíhovýboru

monĚNKÉMOpihlst tož sekkašnNěmci, ře nepřipustí zasedání, ud stá
toprávkíprohlá ení české nebe roztr
háno na kusy.

Zmatky v Beske. Některý ruský tisk
šíří zprávy, že by bylo vhodno zrušiti
všechny státní půjčky, které Rusko újed
nalo v cizině. Spojenci druzí hrozí prý
Rusku válečným zakročením Japonska
(Japonsko prý už vtrhlo do Vladivostoku
a Číňaré do Charbinu', uzavře-liseparátní
mír. Naproti tomu prý Rusko po uzav
ření míru má dosti síly postupovati v Asii
proti býv. spojencům. — Nová, překva
pující zpráva došla z Ruska, že bolševická
vláda zrušila všeliký osobní majetek po
zemkový a prohlásila prý půdu za maje
tek národuí. — Čtyřdohoda uznala proza
tím samostatnost finské republiky a na
váže s ní styky.

Revoluce v V Lisaboně
propůkla revoluce za vedení posádky li
sabonské; vládní vojsko poraženo, vláda
— skoro úplně z monarchistů složená —
svržena a revolucionáři prohlásili se na
novo pro Anglii.

Z bojlší. Konečně,také Amerika vy
pověděla válku Rakousko Uhersku. Po
slanecká sněmovna Severoamerickýeh stě
tů schválila totiž 363 proti r hlasu reso
Iuci o vypovězení války. Válečný stav
nastal tudíž dne 7. prosince večer. Válku
vypověděla Amerika proto, ježto se ame
rické vojsko súčastní bojů na straně ital
ské. — Na italské frontě, na planině Sed
mi Obcí zahájilo 4. prosince vojsko vo
jenské skupiny sv. p. Conrada znovu 0
fensivu. Bo rukou našich padlo tu více

zalém vzdal se Angličanům a v Africe
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obsazena jimi poslední německá kolouje.
— Na západě hlavním ohniskem bojů
zůstal úsek u Cambrai.

© míra. Vypovězením americké války
Rakousku v týž den a hodinu, kdy smlu
ven klid zbraní na celé ruské frontě, de
monstrůje Amerika pro pokračování a
zostření války. Tím zdá se, že zmařeny
jsou zase naděje ve všeobecný mír. Také
většina ruských socialistů je proti sepa
rátnímu míru. — Anglická vláda hrozi,
že, bude-lise mezi členy dolní sněmovny
šířiti mírové hnutí, rozpustí dolní suě
movnu. — V nejbližších 14 dnech očeká
vá se prý nová mírová akce papežova,
která stěží bude čtyřdohodouoslyšána,

be

Volné listy.
Zvítězit nebo tj. V novinách octla

se zpráva, že prý ministerský předseda
francouzský Clémenceau jenerálům uvedl
na pamět osud armádních vůdců ve ve
liké revoluci. Vzpomínka tato byla by
dosti nepříjemna, neboť jest to poukázka
na smrt.

Když ve veliké revoluci jeuerál Du
mouriez odpadl, způsobilo to v Paříži 0
bromný poplach nejen v klubech, ale ta
ké v konventě, kdež v dlouhých a ho
rečných rozpravách zrada byla přetřásá.
na. Učinil-li tak Dumouriez, mějme se na
pozoru vůči všem ostatním! Navrhováno
bylo to a žádáno ono, až konečně postra
šení poslanci usnesli se o tom, aby kaž
dého jenerála provázeli vždy tři zástupci
konventu. Jmenoval je vždy »výbor pro
obecné blaho« s tímto lakonickým rozka
zem: Konej svou povinnost. Odtud život
všech revolučních jenerálů závisel ma
dobrozdání občanů, z nichž mnozí váleč
ným věcem nerozuměli a bitvy posuzo
vali krátkou logikou zdaru nebo nezdaru.

Jenerál Custine byl poražen. Jakmile
došla o tom zpráva do konventu, bylo
mu vzkázáno, abv se hned vrátil do Pa
říže a vyda! počet ze svých činů. Jenerál
poslechl, protože si byl vědom néviny k
protože hrstkou vojínů nemohl proti pře
sile nepřátel obstáti. Důvěra jeho, že se
očistí, byla však zviklána, když pohleděl
do tváří svých soudců, kteří zíral na uč
ho z podlebí. přísně a vážně. Otázky
zněly ráz na ráz, a jenerál jasně a určitě
odpovídal. »Jsem nevinen!'« volá jenerál,
když pozoruje, že stahují se nad hlavou
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jeho hrozivé mraky a kdyžsoudcová zřej
mé míří na jeho šivot. »Vykouat jseni, co
jsem mohle, uvádí na kouci své obrany.
pObčane jenerále«, dí jeden ze soudců,
sjedné věci jsi neučinil, poviuností tvou
bylo umříti.« A za krátko nešťastného je
nerála vezli na náměstí Republiky, kdež
byl sťat.

Jenerál Dugomm'er vpadl východními
Pyrenejemi do Španělska, a jenerál Můl
Jer má tam vpadnouti Pyrenejemi západ
ními. Rozkaz ten byl mu přinesen zístup
cem Cavaiguacem, jenž dí, že se tam od.
tud nehne, pokud to nebude vykonáno.
Překážky byly veliké. oVždyť to nelze
vykonati!la křičí rozčilený Můller. »Ne
zvratno!« odpovídá mu Cavaignac. +Ží.
dají se ode mne nemožuosti«, dokazuje
jenerál. „Nemožnosti?«táže se zástupcea
hned dokládá: »Výbor jest hluchý na toto
ucho.« Jenerál vida nezbytí a smrt za se
bou, zvolil smrt před sebou. Postavil :se
w čelo svých vojinův a se vztekema zou
falostí žene se ku předu. Rduty, prů
smyky a vysoké hory bere útok-m, vo
jáci hustě mu padají, ale jeneril toho ne
dbá a nesmí dbiti, neboť m1 hrozí smrt
tak jako tak. Prodírá se všemi překážka
mi, a vojáci v roztrhané n šatě, vyhublí,
očadéní dýmem hoří límže duchem sta
tečnosti jako jejich jenerái. Zbývá ještě
jedna opevuěná hora, a Můller podniká
ještě jeden útok tak zuřivý, že španělští
důstojníci jati úžasem zapomínají piliti z
děl. Hora jest ztečena a Pyreneje ua této
strané jsou vymeteny. Můler vykoual
svůj úkol, a zástupce Cavaiguac může do
Paříže oznámiti, že armáda vykonala sobé
uloženou povinnost.

Když armáda jesnerála Custiaea pro
smrt svého vůdce se vzbouřila, byl tam

oslán zástupce Lavasseur. +Již jest tady
jeden z těch vrahů«, křičí mu ua uvíta
nou rozzuření vojáci, a v tu chvíli malič.
ký Lavasseur jest obklopeu zástupy, kte
ré divoce mávají zbraní a blýskají mu
ocelí před očima Zistupce prostřed toho
wzteklého vlnobití stojí však kliden a
věcnými důvody pouenihlu vojáky up>
kojuje. Tentýž zástupc:, v občanském ži
votě pomocuík při porodech, v Hoad
scaooten prohlašuje, že bitva, která již
již se kolísala, musí býti vyhrána I skočí
sám v prvé řady a budí a seká neohro
ženě. Když byl pod ním zastřelen kůň,
zápasí pěšky. Bitva byla skutečně vyhrá.
na, a Angličané musili upustiti od obié.
hání Duukirku, kdež pozbyli mnoh> těž
kých děl. Ale co délal v té bitvé jenerál
Houchard? Zástupce Lavasseur to dů
kladně vyšetřil a ozná ml do Paříže, že
armáda bila se slatečně, ale vůdce že stál
kdesi za křovím. Houcharl byl tedy po
zván do hlavního mésta, tam postaven
před soud a potom uklizen gilotinou jako
Custize a jiní. a .i k

Básníci a jazyk. Loni v »Obnověejsm:
poznamenali, že mnozí naši básnícia pro
saisté se rczestanuli s jazykovou správ
ností a že v uich vyprchala láska ke vzác
nému nástroji, jakým jest mluva spisov
ná. Na nedostatky tyto důkladně posví
tila »Nuše Řeč« vě 9:.... oTýž úkaz
pozorujeme opět u některých básníků
nejmladších. Kdo počue psíti verše, již
jako by byl pojat jakousi bohorovností,
ten zjev je obecně znám o mnohých čle
nech básnického cechu. Nejeden mvslí, že

pro básníka tisíciletý vývoj jazyka, uzáoněný ve tvarosloví, hláskosloví, ve fra
seologii a skladbě, nemi působnosti ani
posvátnosti, ou má svou básnickou licen
ci a může kaziti jazyk po libosti. Pra
vidlo, že básníci jsou předními tvůrci a
zdobiteli krásné a správné mluvy, zdá se
jim býti překonaným stanoviskem, snad
1 starým žvástem. Sebe pokládají za jedi
né zákonodárce m'uvy. Na to česká véda
jazyková déle nemůže hleděti klidně Ne
ní prostě dovoleno, bořiti lehkomysluě a
svévolně to, co vybudováno vývojem ti
síciletým. »V každé vzdělanější řeči a li
teratuře — napsal Fr. Palacký již r. 1832
ve svém pos-dxu +O českém jazyku spi
sovnéme — uastává dříve nebo později

epocha, která ukládajíc k proměnám
jazykových forem, ojnd Úěstných, tvoří.
stálé pravidlo čili kánon jejich, jímžto
celé potomstvobez odporu a bez rozpaků

se řídí. Kínon takový třebas i sebe ne
dokonalejší, jest přece každému národu
vzd'lanému velmi důležitým. Jeho šetří
s pilností, kdokoli osvícenýn aneb uče
ným slouti chce; za surového aneb za
nedouka pokládí se, kdo se od něho u
chyluje.... Kásonu takovému podrobuje
se i nejhrdější republikán ozhotné; a nej
velebnější schůzka zákonodircův v par
lamentě anglickém promine saáze oudům
svým maohé jiné poklesky uežli prohře
šení se proti pravidlůn jazykovým.«

»Tak musí býti také u náse, dí »Naše
Řeč«, »třebas Čech se nerad podrobuje
jakémukoliv jařmu. Neobmezuje se tím
osobní ráz a tvůrčí samosvojnost básní.
kova; ta jen se musí vyvíjeti v rámcija
zykové zákonitosti.«

Peníze
válečným

zajatcům
zasílá bezpešně

Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Složní lístky na požádání zdarma!

Že zlořády takové v písemnictví na
šem mohly se tak zakořeniti, toho příči
nu po našem rozumu lze spatřovati jed
nak v přeceňování básnictví samého, jed.
nak v české kritice, která do nedávna ja
zyvkovésprávnosti dbala velmi po málu.
Toužíce dohoniti vyspělých národův ev
ropských a uznávajíce básnictví k tomu
cíli za důležitou pomůcku, bývali jsme
hned nad každým básnickým zjevem u
vytržení, a z toho pošlo, že básníci byli
hýčkáni a že sebevědomí jejich rostlo.

2z dlouhých řečí spisovatelům a básní.
kům třebi ukládati povinnost, aby psali
správným jazykem, neboť všeliká shoví.
vavost v této věci byla by hříchem proti
národní kultuře. Jest dávno uznanou
pravdou, že čín kdo více jest nadán, o
tolik více musí studovati, a běží-li o bás
nika, Čím větším jest geniem, tím doko
nalejší má býti mluva, kterou se vyjad
řuje.

a .

Z vojay. Francouzský spisovatel Henri
Barbusse sepsal knihu »Oheň« a kreslí v
ní duševuí a fysický život vojáků v zá
kopech a bitvách. Kniha působí mocně,
protože autor píše z vlastní zkušenosti a
zažitků, kterých jako bojovník n+byl. Líčí
všechno věrně a rozmluvy vojákův opa
kuje drsnou a kamarádskou mluvou, jak
se v dlouhém stýkání ujala. Z řádků jeho
dovídáme se leckterých zajímavých věcí,
na příklad, jak se jednoduchým způso
bem zjišťuje poloha nepřátelské baterie.

»To jsou dělostřelci«, řekl Bertrand.
»Jak půllitr vybuchne, běží hledat vdíře
raketu, protože poloha rakety podle toho,
jak jest zaražeua, naznačuje směr baterie,
rozumíš; a vzdálenost se jen přečte, je
naznačena na čárkách, vyrytých kolem
rakety v tom okamžiku, kdy jest náboj
vystřelen.c

»Torpéda stoupají přímo vzhůru, nebo
jako skřivani se třepetajíce a šustíce, pak
se zastaví, váhají a pak padají rovně
do'ů, ozuamujíce v posledních okamžicích
svůj pád zvukem, jako když dítě zapláče.«

»Všechna pole, cesty, vesuice, všechno
jest tu plno nevybuchlých grauátů všech
možných kalibrů. Jest jich plno i v zemi
a uení jich vidět. To bych rád věděl,jak
to jednou bude, až přijde čas a řekne se:
To jest všechno hezké, ale teď zase mu
síme orat.«

j ouhé stod . Jsou ua
hat: Bit Wonet ode“ PGjsou nóbi

děla, kamaráde, jako- Bediví chrti. Jsou
štíhlá a mají takový jemný zobák tyhle

To není jako dvěstědvacítka; to je jen
tlama a škopek ua uhlí a plivá náboj
zdola nahoru. Dělá to dílo, a když artile
rie jede, vypadá to jako beznohýna svém
vozičku.« .

Na jednom místě spisovatel kreslí ži
vot v krytech. Vojáci hrajíw.barty, bes
starostně se' baví a obhrouble vtipkují.
sV tom nějaký stín se vsouvá do nízké
ho vchodu našeho krytu a křičí: Dva
advacátá, poplach! Do zbraně!« Když pak
vojáci před útokem stáli připraveni, spi
sovatel uvažuje: »To nejsou vojáci, te
jsou lidé, To mejsen.debrodrusi; váječníci,
stvoření pro lidskou řezničinu, — řezníci
nebodobytek.Jsou to rolnícia: Kěftícia ©
je to poznat i v uniformách. Jsou to z
kořene vytržení civilisté. Jsou připraveni.

ekají na znamení smrti a vraždění, ale
pozoruješ li jejich obličeje mezi kolmými
paprsky bajonetů, vidíš, že jsou to prostě
lidé. Každý ví, že nastaví hlavu, prsa,
břicho, celé své tělo puškám už napřed
namířeným, šrapnelům, nahromaděným a
přichystaným granátům, a hlavně metho
dické a skoro neomylné strojní pušce —
všemu, co tam čeká a strašlivé mlčí. Ne
jsou bez starosti o život, jako lupiči, ani
zaslepeni vztekem jako divoši. Přes pro
pagandu, jež je zpracovává, nejsou po
drážděni. Stojí nad každou pudovou prch
livostí. V plném uvědomění, jako v plné
síle a v plném zdraví se tu hromadí, aby
se znova vrhli do té úlohy šílenců, vnu
cené každému muži šílenstvím lidského
pokolení. Je patrno, kolik zamyšlenosti a
strachu a kolik loučení je v jejich mlče
ní. v té masce klidu, jež nadlidsky stis
kují jejich tváře.Není to tea druh hrdi
nů, jak se myslívá, ale jejich oběť má
větší cenu, než ti, kdo jich neviděli, bu
dou vůbec někdy schopni pochopit.«

Kniha, která přeložena byla drem Ha
nušem Jelínkem a vyšla u Topiče, jest v
celku i v drásavých robnostech pro
tester proti hrůzám války. Přes to, že
překladatel nazývá ji z nejumělečtějších
děl moderLí světové literatury, tvrdíme,
že prvý díl její jest umělecky zcela chabý

a nevýrazný. .
Bodřich Veliký. U prince Eugena dlou

ho nepobýval, neboť nešetře zdraví one
mocněl a po několika měsících vrátil se
s otcovým vojskem do Frankfurtu, od
kudž zavítal do Anspachu a Baireuthu,
kdež navštívil své dvě sestry. Po té u
chýlil se do milého sobě Rheinsbergu a
tam žil, pokud nevstoupil na trůn. V tom
to svém tuskulu oddal se zcela umění,
studiu politiky, věd státních a válečných
dějin. Již za svého vyhnanství pochopil,
jaký prospěch plyne z rozmluv se zkuše
nými a vzdělanými předáky a proto ob
klopil se vzácnou takovou společnostíi v
Rheinsbergu.

Odtud počalsi dopisovati s velikými
muži, kteří byli tehdy chloubou Francie
a z nichž některé později míval v Berlf
ně. Mezi všemi nejvíce si vážil Voltaira,
jehož podobiznu zavěsil si na stěnu své
knihovny. Spisy Voltaireovy působily
však na mravní zásady jeho velmi nebla
ze, což zřejmo bylo jmenovitě z toho, že
státních smluv a závazků mnoho nedbal
a že leckdy spravoval se Macchiavelim,
ačkoli proti nému sám napsal spis, jejš
nazval Antimacchiavelim a v němž pro
jevil nepoplratelnou rozumovou bystrost '
a nevšední rozhled. Zásad, které theore
ticky potřel, použil zajisté proti císařovně
Marii Terezii, když nešetře sjednané
smlouvy a uemaje zřetele k zásadám cti
z ničeho nic válečně přepadl rakouské
země.

K takové mravní nedůslednosti mne
ho také přispěla láska jeho k zednářům.
Za života otcova zednářskou zálibu tajil,
protože Bedřich Vilém, větře s té stramy
nebezpečenství, nejednou pohrozil,že jed
noho dne podezřelé společníky syuovy dá
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Oddělení pozemkové.

sebrati a zavříti do Špandavy. Kdykoli
upráva o hrozbách těch dostala se do
Rheinsbergu, nastal tam vždycky poplach
a zděšení, a společníci, které měl král na
mušce, chystali se kvapně na útěk. Bedři
chovi však vždy se podařilo je upokojiti.

V Rheinsbergu uběhlo princi tímto
způsobem šest roků. Bedřich Vilém po
stonával, až 26. května 1740 dostal ná
sledník trůnu zprávu. že lékaři otci již
metuší. Korunní princ vydal se spěšně do
Berlína. Otec přijal ho radostně a dav
mu ještě rozličné vladařské rady, rozžeh
ual se s životem 31. května. Bedřich Vi
lém synovi našetřil hodně peněz, a mladý

král mohl tedy podnikati mnobé novotya opravy. Napřed jal se porovati u
mění, vzdělávací ústavy APoběhodní zá
jmy. Vojenské formy, v něž byl všechen

Řivot vtěsnán, působily mnoho nespra
vedlnosti a byly pramenem společeuské
obbroublostí; proto Bedřich zaryl reform
ní rýč i tady a vočkoval zejména dvoru
a vysokým úřadům uhlazené způsoby.

Pod dojmem bolševického převratu
usnesl se všeruský koncil pravoslavné
církve znovuzříditi patriarchát, zrušený
již Petrem Velikým. Schváleno, že církev
nímu koncilu náleží nejvyšší církevní moc
zákonodárná, právní a kontrolní; v obno
veném patriarchátu patriarcha bude hlavou
v církevních záležitostech; patriarcha bude
povinen skládati účty koncilu. Zvolen již
také patriarchou metropolita moskevský
Trychon, který bude sídleti v Moskvě. —
Bývalý poslanec Zázvorka byl kooptován
do výkonného výboru české strany agrár
ní. — Několik chorých v Německu žaluje
své lékaře, kteří léčili pověstným »Salvar
saucme; dokazují, že ten lék uspíšil o
chromení a hluchotu. — Matka asistenta
Čípína na Král. Vinobradech požádala,
aby její syn byl iuternován v ústavu pro
choromyslné. Tomu se Čipín bránil. Když
tedy hasiči začali do pokoje chrliti vodu,
volala matka z vedlejška: »Nestříkejte!
Je tam klavír, zkazili byste jej!« Věru —

prvé matka moderní, emancipovaná odaždé »slabosti«. Zatím co srdce matčino
se chvělo bázní o klavír, prosil spoutaný
syn, aby mu přítomní opatrovali čtyři
kanáry, jeho miláčky. — Již po dva mě
síce funguje v Praze lidová škola socia
listická, která si obrala trojí úkol: poskyt
nouti vzdělání všeobecné, odborně socia
listické a vychovati schopné v činnosti
organisační. Posluchačstvo se rekrutuje
hlavně z řad dělnické mládeže. První
točník pracuje již velice čile. Jak tu soc.
demokracie předběbla nuznou a rozpači
tou organisaci naši! Kdy pochopí všichni
katolíci vážné znamení a zodpovědné ú
koly doby! — Baron Škoda ukládá své
obrovské zisky z plzeňského velkozávodu
většinou do pozemkového majetku. Na
př. koupil panství Žinkovy s 19 dvory,
panství malešické u Plzně a teď kupuje
panství blovické. I jeho úředníci kupují
si statky. Jistě právě tito boháči by měli
peníze na válce vyzískané uložiti výhrad
ně do válečných půjček. — Před městem
Halifaxem srazily se dva níky; ame
rický parník, na němž byl veliký náklad
střeliva, přitom vybuchl, tak že zapálena
i část města; skoro všecky domy městské

o————————-—————

Piliálka v Chrudimi.

= Centrála v Brně. =

poškozeny a mrtvol se počítá na 5000. —
Slovanští poslanci se tázali ve sněmovně,
proč byla zkomolena ruská mírová na
bídka, proč bylo vynecháno ve zprávě
místo o poskytnutí záruk pro sebeurčení
národův. Když pak dr. Adler referoval
v mírové schůzi ve Favoritech, mezi čet
nými výkřiky ozvala se podobná otázka
jako ve sněmovně. Starý vůdce soc. de
mokracie odby) tazatele řízně a bezohled
ně: »Ale přestaňte mi s tím! Kdo ví, co
tam vlastně bylo! To, co říkají čeští po
slanci v parlamentě, není vůbec pravdal«
Takhle tedy luští »ssnadno a rychle« otáz.
ku tolik důležitou a demokratickou muž,
který dlouho sliboval, jak soc. demokracie
zavede ideální rovnost a svobodu.
V Lonvainu při požáru universitní knihov
ny shořel. český překlad bible z počátku
XV. století. Byl počítán mezi nejvzácnější
rukopisy. — List »Mladé Rakousko« o
znamnje v době tak velikého nedostatku
obuvi, že jeho předplatitelé obdrží v sa
mých vojenských skladištích velmi levně
boty pro mládež. Co to znamená? Snad
nepředplatitelé potřebují také. -—Dne 28.
listop. ve sněmovně vyčetl posl. Hummer
německým soc. demokratům, že jim dal
ministr financí ve srozumění s hr. Stůrgk
hem peníze na jisté podniky strany. Když
se nad tím prohlášením soc. demokraté
rozčilili, Hummer dodal: Dostali jste pe
níze na »Hammerbrotwerke« (sac. dem.

kárnu!. Ministr financí Spitzmůller vám
je dal. Dostali jste také dost peněz pro
»Arbeiterzeitung«. Soc. demokraté nadá
vali a křičeli po důkazech. V následujících
dnech však nápadně se uklidnili. Ty
náhlé obraty soc. demokracie za války
a její vládní kompromisy byly jistě velice
nápadné. Při nejmenším jest jisto, že soc.
demokraté v zájmu vlastní pohodlné bez

ztlumili v okamžicích nejvážnějších, vy
zývajících k přiznání barvy a k praktic
kému provádění theorií — Edison vyna
lezl zvláštní konř, který činí loď na krát
Lou vzdálenost neviditelnou. Tak chtějí
Američané chrániti své loďstvo proti po
norkám. — »Reichspost« poukazuje, že
za války mnoho šlechtických statků ve
Štýrsku, Dol. a Hor. Rakousích přešlo
do rukou židovských zbohatlíků. Panství
a dvory jsou v majetku nebo nájmu
židovském od Strasshofu po Mistelbach,
v Schónkirchenu, Matzenu,Angerua jinde.
Tohle ovšem není příprava k ideálnímu
odchodu do království jerusalemského. —
V Pržně m. Vsetína 20. t. m. začnou
vycházeti >Českobratrské Hlasy«, které
dle oznámení »Venkova«c budou přinášeti
články a zprávy z náboženského života
potomků české reformace a budou praco
vati pro zřízení neodvislé české národní
církve v duchu českého husitství a česko
bratrství. K tomu podotýkáme my: Ne
bylo by potřebí také katolického časopisu,
který by otvíral lidu mozky poukazováním
na utrpeuí tisíců katolických mučedníků
českých, kteří dokonávali pod bezcitnou
rukou sektářův? Nebylo by potřebí mnoho
pověděti o tom, jak uboze ztroskotávaly
pokusy o reformaci ve formě církve ná
rodní? Látky tu jest velení mnoho, jen
jest potřebí zmužilé vůle a peněžního ná

ladu k otiskování. — Válečné zisky di

ně vydělala berlínská divadla za letošní
rok po 100.000 marek. — V Miláně byly

Telelon: 48.

| na kniž
Vanaběžný účet

dání zdarma zašle.

prohledány místnosti socialistické strany
a její tajemník byl zatčen. — V aule
vídeňské university na 300 studujících
demonstrovalo pro mír. — V konsumním
spolku bankovuích úředníků ve Vídní
byla objevena zpronevěra 137.795 K 27 h.
Dopustil se jí zoletý správce spolku Kron
felder a jaletý zřízenec P. Schonsthel. —
V Italii zatčeni všichni redaktoři soc.
dem. listu »Avanti«. — Zrekvirovány zvo
ny, hmoždíře, závaží od hodin. Zatím při
veliké přestavbě Škodových závodů pra
covány jsou kovové součástky oken, dveří,
zábradlí, vodovodů atd. z pěkné masivní
mosazi. — V Přerevě obchodníku železem
Gieshannovi a pěti dalším obchodníkům

protože tito majitelé obchodů soustavně
zboží předražovali a lichvařili. V soukro
mých skladech těchto kořistníků nalezeno
mnoho předválečného zboží.

m———
Za válečného ruchu.

Vojske, diplemacie, zázemí. Ve dnech
nejvyššího napjetí, nejsilnější účasti na u
dálostechfronty a diplomatickéhostol
končí poslední lhůta k upisování válečn
půjčky. Nová ofensiva opět s plným ú
spěchem zahájená, jest pyšným důkazem,
že naši nedostižní hrdinové jihovýchodní
fronty jsou pohotovi nepřítele přinutiti k
míru. Ve chvíli, kdy na půdě našeho bý
valého spojence pokračuje pro nás vítězný
boj, sedí na dalekém Východě zástupci
vojenského vedení ústředních mocností se
zástupci ruské vlády u zeleného stolu, aby
ujednali příměří na východní frontě. Než
uplyne lhůta k upisování na VII. válečnou
půjčku, bude ještě v platnosti vzájemný
desetidenní klid zbraní. Můžeme bezpečně
očekávati, že s radostnou zprávou 0 uza
vření delšího klidu zbraní s Ruskem, který
povede k všeobecnému míru, uvítámei
druhou, stejně radostnou zprávu, zprávu
o tom, že výsledek upisování na VIL. vá
lečnou půjčku nezůstane za nadějným 0
čekáváním, do úspěchu subskripce klade
ným. Co hrdinové na frontách v třiapůl
letém krvavém zápasu pro vlast a pro
nás všechny vykonali, co nyní diplomaté
musí dovršiti, to musí býti podporováno
součinností zázemí. Také zázemí musí nyní,
kdy pracuje se pilně, aby ještě před Vá
nocemi připraven byl čistý stůl pro slav
nost míru, umožniti provedení strate
gického plánu vysláním svých kapitálo
vých záloh na frontu. Nástupní linie upi
sovatelů musí směřovati ještě v posledním
dni k bankovním pažením. Každý jedinec
musí býti sobě vědom dějinného okamžiku
a vyplniti povinný příkaz železné doby,
tím ochotněji, čím -- jak doufáme — tou
žebně očekávané rozhodnutí jeví se bez
prostředním:»Upsati na válečnou
půjčkule«

Pojištění válečné půjčky. Při příležitosti
VII. válečné půjčky naskytuje se každému
možnost, uzavříti pojištění válečné půjčky
a tím získati pojištění životuí za mimo
řádně výhodných podmínek. Pojištění vá
Učné půjčky, jež se nabízí upisovatelům
«a zvláště příznivých podmínek c. k. ra
kouským vojenským vdovským a sirotčím
fondem ve spojení s c. k. priv. životní
pojišťovací společností Rakouský Fénix
ve Vídni, jest již ze dřívějších válečných
půjček širší veřejnosti známo a stalo se



.přeooeený m ey se dá očekávati, še bě
em upisování VII. a é půjčky budejej. co d a. moji

VákbuHýdlyBlšví 6., kol
-za základ úpis válečné půjčky, aby mohl
býti za značně nízkých pojišťovacích pre

-mií docílen přiměřeně vysoký,pojišťovací
kapitál. Cifry,v prvém oka šiku zaráši.
jící, jež se při tom udávají, dokazuji, jak
"se docílí pomocí skvostných 4 přízdivýci
Jombardních podmínek válečné nízké jo
jišťovací premie. Finančními transakcemi,
kterých jest při tom zapotřebí, není poj
štěnec ani v tom nejmenším obtěžován,
vše si provádí pojišťovací ústav. Pojiště
nému přísluší pouzesplácení premií pojí
šťovacích v ročních, pololetních, čtvrtlet
ních nebo měsíčních splátkách a ty jsou
podivuhodně nízké. Již při měsíční splátce
3 korun může býti získán nárok na pojí
štění K 1000—. Plný pojištěný kapitál
válečné půjčky bude ihned při úmrtí po
jišténého vyplacen, bez ohledu na to, kolik
prémiových splátek bylo doposud zapla
cano. Každá osoba může pojištění uzavříti.
Vojíni na frontě ve prospěch své rodiny,
právě tak jako příslušníci vojína a též
každá osoba soukromá. Dle vlastní volby
jest pojištěný kapitál po Io, I2, 15, 16,
38 až a0 letech při dožití pojištěného
splatným, a bude témuž ve válečné půjčce
vydán. Neexistuje nátlak ku placení pre
mií. Od prvního okamžiku nemohou za
placené premie propadnouti, kdyby pojí
štěný a jakékoliv příčiny přestal dále
platiti. Nikoliv teprve po dvou nebo třech
letech, nýbrž i tebdy, když byla jen nízká,
malá premie zaplacena, může pojištěný

disponovati„svými úsporam. které ne
tmohou p 4 Ažádatioa.čt n ť av
Vážce Vyběvějkchůdluh žipěký a vy.
placení zbyléhopbnesu, mebý mýšešádati
odkup pojištěného kapitálu v porěřu ku
aaplaceným splátkám. Z předcházejícího
vysvítá, že není myslitelný příznivější

způsob Bolištění než pojištění válečuépůjčky. Ónojest nejen v nejvyšším smyslu
vlastenecké — neboť pojištěním válečné
půjčky zvýší se značně výsledek válečné
půjčky — nýbrž též sociální zařízení své

moci uejblahodárnějšího účinku. Každý,
hostejno, zda již dříve normální pojištění
uzavřel, nebo nyní přímo válečnou půjčku
unpíše,měl by mitno to uzavříti pojištění
válečné půjčky. Postará se o sebe a své
příslušníky nejlepším způsobem a splní

vlasti.
Pre mír a naše národní práva vyslovil

se říšský výkonný výbor českoslovanské
strany křesťausko-sociáluí dne 9. prosince
Ba schůzi brněnské. I. Zdůrazuěna akti
vita české politiky a vysloven požadavek,
aby Národní výbor podal co nejdříve Če
skému svazu propracovanou osnovu české
ústavy na podkladě prohlášení z 30. května.
2. Výbor důrazně žádá, aby ješté letos byl
svolán zemský sněm moravský a aby se
zachovala ústavnost země. 3. Straua vítá
příměří na východě a naděje se, že toto
jest počátkem blížícího se míru, jehož si
přeje všechen náš lid. 4. Výbor vybízí
všecky organisace strany k usilovué čin
nosti, aby se mohl z jara konati všeobecný
sjezd stranu).

Rozmnožení amerického loďstva. Od 1.
ledua 1917 důstojníci a mužstvo na lodích
vzrostlo z 19.300 na 322.000. Záložní dů
stojníci a záložní mužstvo z několika set
na 49000. Měsíční výdaje z 8 milionů na
60 mail. dolarů. Objednané lodi z 300 ma
více uež I000.

———

Kulturní jiskry.
-Zo světavědeského.Z Paicstiny zaždým

rokem se oznamují nové objevy, charakte
risující israelský dávnověk. Hlavní zásluhu
o vědecké prozkoumání starobylýci isra
elských památek mají katoličtí řeholníci.
Dominikáni r. 1913 prozkoumali několik:

iéma; tyto mají nápisy hebrejské, palmy
tenské a řecké, Dalším pátránítů se přišlo

v těch tmístechua klsy rakvía nápisy
hebrejskými a řeckými. Jerusalémv ná

nechse japeneje"Šalom je (obe)8a). — R.igto OfčováAssnáb
na úpatí Sionu odkryli obilní mlýn a v
jeho Wilzkostivykopali kamenné a hliněné
míry. — V Aiu-Semsu (asi bibyckém Bet
dalies) americký badatel dr. Makenzie r.
rgro odkryl první polovici staré zdi ttějt,
šké a velkou městskou bránu. Nato učeněc
prozkoumal nekropoli (pohřební těsto,
které se prostíralo za městskou zdí. Cha.
rakter vykopávek poukazuje na trojí ob
dobí toho místa: kanaanské, filistinské a
israelské. V nekropoiských jeskyuích ua
lezeny modly bohvů Astarty a Isis, dále
hliněné nádobí. Před jeskyněmi objeveno
obětiště.

V Paříži utvořila se studijní skupina
francouzské socialistické strany, která sí
vytkla za účel osvobození socialismu od
vlivu marxismu. Prof. Andler poukázal

ternacionály a prohlásil, že jest nutna re
vise nauky francouzského socialismu na
základě bratrské součiuuosti tříd. — Tedy
veliká modla kácí se s velikým rachotem
i v Paříži. Když zcela vědecky kritisovali
modlu marxismu iyslitelé katoličtí, byl

Někteří publicisté řadili
mezi hlavní myšlenkové původce světové
války. Ale jiní poukazují na to, že tento
filosof nebyl stoupeucem suah všeuěčmec
kých; jeho syiupatie kulturní byly nepo
krytě ua straně Ruska a Francie. O Ru
sech psal docela blouzuivějakoo příštích
páuech Asie i Evropy, jindy psal o po
válečné součinnosti plemeue germánského
a slovauského. — Ovšem unahikao nad
člověku nalezla právě mezi Všeněmci fe
likou oblibu; ale ani tato okoluost ještě
neznamená, že Nietzche jest faktickým
mravním původcem veliké války.
-a Katolický farář bačoňský v Hor. Lu
žici Jurij L-bš dožil s: 17.listop šedesátin.
V mládí oddal se horiivému studiu jazy
kozpytnému. Výsledkemjeho bystré práce

Vánoční

+dárky+
nabízí Vám naše knihkupectví,
ktéré má ve velkém výběru:

knihy obrázkové,
ilustr. pohádky,

cestopisy a
romány.

v

Dále S38 na dopienicea podo
benky,památníky, moder
ní papíry © obálkách i v ka
sotách,modlitební knížky

a obrázy svatých.

Družstevní
knihkupectví
„ 9 Hradti Králové,

Adalbertinum.
-Wdoi? 6
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byla-aSyalax-dar-weudischau.Sprachej
der O mn 19 (r. 1884. Přispíval vš
tě četuýmí Pánade ně dod.
kectva, pejlědál náho z defkiky,AEkoli jest zdraví chatrného, pracuje se zů
palem dále i jako letitý kmet.

Lublaňský biskup dr. Jeglič převzal
všechen náklad na dvojívydání (vědecké
a školské) sldvínsko-latinského slovníkn.
Vydání vyžádovati bude asi 100000 K. —
V Paříži vyšel esperantský překlád bible.
Nášledovati bude velký theologitký slov
ník na základě světové literatury o bibli.
— V nakladatelství A. Reinwarta v Praze
vyšel spis B. C. Kratochvíle »+Ugalnýprak
tický rádce při pracech hospodářských po
celý rok.«

V Americe přibývá lodí vytápěných
olejem. Bylo totiž zjištěno, že olejovým
otopem se docílí veliké úspory osob ob
sluhujících stroje, meuší spotřeby topiva
a malého zrychlení jízly. Američané ovšem
užívají levného surového oleje mexického.
Jinde by olejový otop dosud znamenal
zdražení nákladu. i

Bahrův pls »Vermanit und Wissenmehaft« zakončen je tímto osobním vyzaá
ním: vZažili jsme bankrot vědy; utěla slou
žití už jenom užitku, obchodu, zisku. Za
žili jsme pád umění; z. vůdce ke kráse
stala. se služka smyslnosti. Zažili jsme ú
padek práva a povimrosti; dobré ucbo zlé,
krásné či ohyzdné bylo určováno toliko
smlouvami, hlasováni'u | Ztratili jsme své
vjá«; Mach nám dokázal, če ojá nelze za
chrániti«. Ztratili jsme důvěru v iuyšleuí.;
i logika byla degradována. Ztratili jsme
teč; Mauthner nám rozprášil i tuto spo
věru«. A nic uám nezbylo než tělesná ra
dost a tělesné utrpeui, pro učž náš rozum
měl opatřiti potřebné peníze. Tak vyhlí
čelo lidstvo západu, když započala tato
Nrózdá válka.. .. Roztm Sdii ze šedé tlé
může nasytiti svpy lodiy po-iučpravdě.
.. OdjakžicaBad jh A zlou prav
dou .... Pil jsem ze všech studnic doby
a přece hynul žízní. A tu, v alé bídě a
svízeli, vrátil jsem se k své víře. Začal
jsem se modliti za pravdu, zavnitřní jas,
za jistotu, abych si, možuo-li, zachránil
rozum a se sebou svoji svobodu, svoji
důstojnost, své lidství! Volal jsem lasem
velikým k Bohu o světlo pro svůj roz
um . .. Nehnalo mne zpět, dornů, přání
pobožnůstkářsky se omasmovat, zoufalost
svou uspati, hýřiti ve vlnách vzněti, ne.
hvala mne potřeba odpočinku ani únava
ani odříkání. Potácení mouistické zmáme
nosti v rozpliziých všecitech se mi vždy
hnusijo. Duchovní bída, potřeba vědiní
naučily ine inodliti se. Za pravdou šel
jsem k oltáři přijati Nesjvě:ější. A víra
má mne nezahanbila, má uodlitba jest
vyslyšena, má lidská důstojnost zachrá
němá . .. Poznal jsem: Ko.-vě v Bohu,
stává se člověk teprve opravdu člověkem,
celým člověkem se všemi jeho ušlechtilými
dary.«

Brásará tremle. Břemena světská tíží
kněžská bedra za války stále více a nikdo
se neptá, jak dioitho to lz vydržeti. Místo
materielní podpory nové a uové úkoly.
K tomu všemu s oirlýin cynisimeincírkví
se vytýkají takové soudobé zjevy, k jakým
ani prsten polučtu vedala.

Vzpomínáme ua XVL. stoieti, kdy se
ktářští kol4.oři kuěžstvo ujařmili a místo
starosti o uspokojivé zaopatření správců
duchovních rozkazovali ned to hned ouo.
Na př. r. 1556 děkau Jan v Mělnice vzká
zal pánům a radnici. aby k posvícení
pozvali učkteréno z zuěží okolních. pro
tože sám pro uemoc slovem Božím posku
hovati nemůže. Mčiniétí mu odpověděli
drsně. Prý mají li se starati o jiného kněze,
měli by také desátzy místo duchovního
správce brát. Uražz:4 pýcha docela si
odiehčila ve siovech: »j:ž roziuníme, Že
nás sobě málo nebo nic nevážite.« Ke kona
dodali, že uebudou v:jednávati o žádného
jiného kněze, protože by ho snad ivusili
ua obecní útraty stravowati. Zatím však
lěkam ležel na smrtciné posteli a. brzy
zemřei py dopise tak úecilelném,

jako by teu mělnický děkan byl před



wůbec. +Což kněží, ti to ještě nejspíš vy
držíl« slyšíte Často na své věcuf poznámky
o hmotué mjzeriitěch, jejichž existence
volalahlasité po úpravě již dávno před
válkou. Ale z čeho to kněz vydrží, odkud
si má vykouzlit příjmy aspoň takové, aby
mohl být živ aspoň jako sluha u státních
úřadů, nevysvětlí vám takový resolutní a
nemyslivý kritik ani slovem.

Příspěvek, který byl povolen ducho
veustvu k zažehuání největší nouze již
loni, posud sg kněžím nepoukazuje; a tek

še nárač $ ktehýthstáveň setákjedná jako s kněž „v době, kdy strá
dání křičí tak jet O vládě úprávě

duchoveuských platů tuluví a pe se dost.Ale novinářského íry se nikdo negají.
Naopak ty dmnstéSorěsvy o thooretiekých

a“ dech KongFAY Jsou mativníkům, gaší
rkve záminkouk By ný jnkám;a prostý ld pli častých ziinkách o kon

doté se Faiifvá, Ze udjrůňsnější:kapecity

platům kněžským. Kaplan ještě z té ú
ravy je „ugmá, iž se mu

závidí. NAe kakálé any 0 přizprá
vách o osudu zvonů, píšťal a jiných dra
hých věcí kostelních, poukázati ua to, že
takové rekvisice znamenají prospěch pro
zcela jiné lidi než kněze a klerikály.

Vídeňské zprávy o horlivých starostech
v příčině zaopatření duchovenstva jsou
věru posud drásavou ironií.

Cirkevní věstník.
V příšíně rokvisice varhan upozorňu.

jenté správce kostelů, še se nemají vydat!
varhanové pišťaly nikomu, pokud rekvi
rent nepředioší úřední legitimaci a zároveň
průkaz, zda případné varhany jsou,ohráněny
zemským konservatorským úřadem čili
nie.
z

Š00000000000000

Králráhradikm Hánžarníjdaola
v Mradei Králové doporučujeme co nejlépe při

. veškerých obchodech bankovních a uhelných.
Vodporujte při každé příležitosti svůj vlastní podnik

5555000056050006
Zprávy místní a zkraje.
Výkaz větších upisovatolů VIL válečné

u Živnostenské baaky Zllálky v
del Králevé. Bratří Vit.uškocé, Třeho

chovice celgem u různých ústavů K100.000
(dosud 500.000 K), Ferd. nozak a synové,
Mokrov.usy K 4000. Družstvo rolnického
skladiště, Hradec Krá'ové IL. K 30.000. V.
Pavlík. mlynař Opočno K 10.000 J. Kotek
a spol, Týniště K 4000, A. Wyisz, c. k.
setník zde dulších K 30000, J Střemcha,
m'vyoář Kydlinov K 10000, V. Baše. maji
tel realit Bolehošť K 10.000, Fr Stutz, to
várník Uhlumeo n. C. K 5.000, J. Čáslav
ský. Týniště K 10.000. D'skup. kousistof
zde K 10.000, Patronátní úř=d veik: stitku
Sadová v Liběsaect K 59000, J. Seyfried.
kukliny K 60.000. Zásožna u půjčovna v
Hořicích K 26200. Ob'a:. záložna v N.

v Třebechovicích K 5.600. Zálozna + J:se
nici u Čes. Skutico K 40.000, Obě, zálož a
v Rychnově K 9600, Sp řitelna městská

ce 1. Call. K 100.000. Všeob, živnost. -a

stelei 1. Orl. K 221050, Měst. spořitelna

a

Hedbvábné jupičky.
Bolera k vázání

200 "*

hedváb. a pletené. — Náprsenky.
Limce, manžety, knoflíky, hole.

Hedvábué rukavice.
Fedvábné punčochy.

šatenek!
modní závod

prádelna a Žehlirna

ním vyslechnuto sdětení Zemské úslřéďný
pro lidov“ ošacení, že Okresní oděvně při
děleno bůde již koncem tohoto měsíce zá
120.000 R lidového zboží k rozprodeji. Kd

vnoi projeduávánn řada žádostí o šatedky
o kuaštatováno v koukrétním případě, že

krejčí při nákupu aus: a potřeb Šatenek
hepotřebují; tyto vydávají se pauzu bez:

ag spotřebitelům. Nákups krejčí
obchodníků kontroluje Okresní oděvna
kyige, kterou obchodníci vástí mají

i zboží. spotřebnímu osvěúčení podlébacín.
Akidémié © © k. paodágogle, pořádaná

dne 8, tm. na oslavu výročí nast-upení
pa trůn Jeho Veličenstva, vyd. Fila +*e

kygle, Zvláštyí zásluhu u E TÁ p.pr !.
W éřýpř. heplizdio karotní (nm

p ve 4 ročníku jsou jen Ž žáci) secvičilneumalévajícípílí 3e Žactvemelitníčísla
bůdební. Dost+vila «o řada hradeckých no
tobilil a jiného obecengtva talik,až hu
debcí síň Úúštavů rmoskáčitá. Povzletném

proslovu. jednoto studujícího o ušlechti
lých skutcích a tužbách vzuešeného mop
náře a jeho nejjasnější ohoti požádal pan
ředitel Michlpřítomného p. místodrž. radu
Snutného, aby hold školy tlumočil u stup
ňů trůnu, což v poghvalnté odpovědi slí
beno. Jednotl:váknla huďební odměňova
na zaslenžerým potleskem. — Vděčné pa
sluchačstvo -ležilu při té příležitosti sluš.
vý peníz ve prospěch České zemské ko
mise pro péči o mládež.

Úmrtí. Dne 13. t. m. o 3. hod. odpol.
konal se z chrámu Panny Marie za veliké
účasti úřadů a škol pohřeb zasloužilého,
syůdomitého peedagoga, ředitele měšťan
ské školy p. Aloisa. Sedy,který v mě
stě našem působil od r. 1887, tedy po 30
let. Po tklivých zpěvech ra kůru dp. ka
techeta. yurkoviczs s. kazatelny ocenil
vzácné. vlastcosti zesnulého jako. ntee,
manžela a správce školy. Kendukt vedl

Veseií K 47.100, (O>čan. sáiožna
K 20:000. JI. Mežek, konf. závod v Třebe.
choviclch K 5000.

Okresní odůrna královékradoská konal

před-edniclví ©. r Ara-da.

převzetí skladu starého Šatstva, 3 potřá:

úřadu učitelské c: 1 zennalém pheďagrí“ řečp. úřital
D-v-cký. Tělesné ostatky zesnulého pohř
be y A4 Porchové. — Dne IL. + n, ce
mřela ch-t prefasora ©. k. odbaroř šinly
pí. R*žena Pávková, nedočkavší sa návra
tu dv-u milovaných syn. dících ve služ
bě vojenské | Pohřeb se koná dnes o 8.
bod. na hěb::cw novohradecký. Nad bo!est
nou ztrálou psna profesora Pávka jeví
zdejší veřejnost obecně soustrast oprav
dvou.

po Praze a Litemě

lové. Na den 24. ledna „příštího roku jest
již ustanoveno porotní zasedáví v trestní
věci proti úpickému povoznikoví Ant, Ma
tějkovi pro zlačin těžkého ublížení na těle.
Obbájcem obžalovaného jest p. JUDr. Mi
loš Kafku. 4

ZirtěvnídopravaVáaděVůnočšÍ2zoverošní. Při velkém návalu zásilek jest po
třebí, aby ua zásilkách do velkých mest
byly udány zcela podrobné adreey. 4ufenky
nalepujte na psaní na straně adrosní Vpra
vém rohu nahoře. Na tištěných navštíven
kách, lístofoh vánočních a novoročních, za
silaných jako tiskopisy, jest dovoleno mi
"m0 adresu připojiti pět slov. Obchodniui,
inajitelé firem a závodů a zejména pakla
datelé se žádají, aby kulendáře, u»Veroční
přání a pud. nepodávali najednou a bez
proslředně před vánocemi neho před uno
vým rokem, nýbrž aby zásilky ty odevzdá
vali k poštovní dopravě po částkách, a to
pokud možno nejdříve.

Vánoční . Tímto se oznamuje,
že následkem nedostatku dříví a pabh'a
jest prodej vánočních stromků letosníio
roku na zorla nepatrnou míru omez u.
Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Pro předražování potravin byli odsou
zeni rolník a hostinský Jan Fišera a rul
ník Karel Hrněiř ze Siez. Předměstí na 14
dní do vězení.

Bída 1 w lese. Jelikož veverkám ode
braly se i ty žaludy, čtyři z těchto ekáka
vých čtvernožoů vypravili so z lesa na
aprovisaci až do zahrady seminářeké. Brzy
však zmizeli někam jinam. protože ani tam
ničeho nesohnali.

Smiřice. (Jmenosa::i) Pan Slan. Pešina,
c. a k. stavitel ve Smiřicích n. L. byl
v těchto dnach imenován inženýrem. —
Gratu'ujeme.

Belohlavy. (Dnové slavnostní.) Ve dnech
S. a 9. prosince koúána v děkanském chrá
mu Páně slavnost zasvěcení se Neposkvr
něnému Početí Panny Marie před sochou
Její, m1hlavním oltáři osvětlenou co nej
skvěleji. Královnu nebes oslavil čtyřmi
thematickými řečmi a slavnou bohoslužbou
vsdp. Msgr> Dr. František Šule, oblíbený
náš kazatel. Přečetcé zástopy posluchačů
vaslouchaly s něíkladnou zbožnoslí dogma.
tům o Neposkvrněné Panně a na důkaz
vděčnosti přišli přemnozí prosit, aby náš
milý pin kanovník brzy zaso zavítal k nám.
K Bv. přijímání v tyto dny přistoupilo na
700 ošoh. — $polů a lavěňo prvé výročí
Nejvyššího nastoupéní na trůn Jeho Veli
čenstva císaře a králo Karla I zvláštní



ndů. Pře
'značelygprásné zpěvy chrámové volce p:

"obě -lavnostu
Par ublce. Výstava obráků ak. malég

Řeráře Ed. Neumsna otevřena byla due 8
prosince v d.mě rněstské ppořiciny. Ob
sahuje ke stu číve! vybraných pr-cí snaži
vého um- Ice. Hued první dva evaleční dvy
bylučetné navětivea vybraneu epolečností
uměcfmilovného občanstva, Výstavu puřá
dají damy Červeného kříže ve prospěch
jednak Černého kříže, jednah Červeného

úrozená pani hraběnka Háocklová, paní
E. Nápravníková, chuť c. k. ukr. hejunana,
paci G. Jelenová chuť o. k. notáře, panf
M. Thesnová, oboť udvokáta, barovesy z
Heldeura:chů a j v. Výstava otevřena bude
do Nového roku u naskytuje se tak příle
Šitvst, uby obrceratvo pokochalo se na
uměleckých výtvorech malíře, j-hož ne
všední umyel pro komposici a ladnou bar
vilost je všeobecně uznáván. Z vystavených
děl pozornvst budí dvě podobi-ny dám
mevšeduiho vkusu a ladné barvitosti. Dále
akvarela, plná živých barev, hřejivě půso
biolch, představující hold císaři a krá'i
Karlu I, umístěná na čestném místě Ú.
ebvatný obraz ev. Václava velkých roz
měrů, melovauý pro kostel ve Svojanově,
působi krásným koloritem i kor.cepof. Pře
jeme obělavému m vzorně snaživému u
mělci faráři, aby jeho snahy pro »velebení
eirkovníku umění našly všestranného po
ohopení a Uznání.

Padl ma ita'ském bojišti. Nadějnýji
noch, 24letý Karel Pradil z Roškopova,
Byl velmi agilním členem Orla v Roško
pově, jakož i dobrým p acovníkem ve
Všeodborovém sdružení křesť. dělnictva,
Budiž mu cizí země lehkou!

Textimí konfersnce koná se 30. t. m.
v 10 hod. dop. v Nachodě v konsumu.
Z každého místa se súčastní aspvů jedentextil :fk.

Gk těboř. V sobotu 15,.a v neděli 16.

Bose provede »D..ubravan« veselohru„ V. Kunětické »Přítěže. Sál »Pauského
domu«. Začát-k v 8 hodin večer. Ve pro
spěch sirotků po padlých vojínech a veřejné
šítároy v Chotěboři.

Přeloně. 8. t. m. konala se v budově
školní valuá hromada Krejcarového spolku,
2 jehož 24 výroční zprávy jednatelské nej
důležitější data podáváme Letošuí pusob
nost spolku liší se od let předešlých tím,
že v první době t. j. od 8. ledna do 8.
květua vedl školní kuchyni na svůj náklad,
v druhém období — od 81. května do
1. prosince — vedl správu Šiolní kuchyně
rozáiřené ve válečnou školní a lidovou
kuchyni, na jejiž náklad jen částečně při
spíval. V prvním období bylo podělováno
220 dílek 88krát při čemž rozdávy bylo
přes 20000 porcí polévek. — Ve válečné
školot a lidové kuchyni rozdávalo sa na
560 porcí denně a to pro 270 dilek školy
zdejší, pro 98 dítek pomocné čkoly polske,
pro 106 malých dítek a pro 92 ataré chu
dé osoby — celkem na 80.000 pura“ Ná
klad na polévky v prvním období obnášel
194670 K, a u příspěvkem na vaření ve
"druhém období per 76490 K vzrostlo vy
dání epolku na 271160 K, jež brazeno
bylo jednak ze zoačných durů místních
úřadů, korporací, továren i jednotlivých
dobrodiuců i zvýšeného počtu členů (313),
jednak ze jmění spolkového, jež na kouoi
roku obnáší 197415 K. Přičtemeli k vy
dání Krejoar. spolku veliký náklad zdejší
e. k. pol. expositury. jakožto váleč..ého ú
řadu pomocného na válečnou školní a li
dovou kuchyni a k tomu i veliký příspě
vek města Přelouče v dodávání paliva a
svítiva, jakož i značného množství brambor,
poznáme, jak velké a cenné dí'o sociální
bylo v letošní těžké době spojenými silami

vykonáno. Vaření a rozdělování polévekobstarávaly místní slč. hospodyňky s ne
všední obětavostí, dozor ve školní kuchyni
ochotně vykonávaly členové sborů učitel
ských. Po schválení zprávy jednatejské a
pokladniční vzdal pan náměstek Havránek
jménem městské rady a obecního zastupi

dyňkám vře'é díky za tak bohatou činí pi,
bž js":m při volcých navrzích zvlašt
cenil přiomný epra:ce c. k. pol. expositf

„war korissdě dr. Z-huka, který pros] vě
nůčihědf činitelo shy «vó síly věnovšii
i vočulší, tcud ještě horší době tomto
zástužnému dílu břesfanské lásky — 'Ža
správu válečné školní a lidové kuchysě:
Ant Grégr.

lidem, kteří mohou váháti, pořídit bi za
tak: matý peciz tolik krásyc — Kdo cheel.
sebe polěšiti neb své druhé mile překva
piti pěkným vánočním dárkem, nentálej a
ihued objedrej knihu v knihtiskárně Matice
Opavské v Opavě. Cena knihy K 4—,
poštou K 450 včetně drahotní přirážky.
Při objednávce nejméně 5 výtisků sni?uje
se cena na K 350. Obnos nutno. zaslatí
předem, jinak se zásilka zašle na dob'rku,

Vhodná přil žitostná koupěf

Skvostné umělecké dary!
Nádher. ozdoby bytové!

Fr. Dvořák:

Madona,
Jemnýbarvotisk,vel.95x65 om.

Nenspiatý . .... „K 10—.
v pěkném rámu . K 45—
V skrosiném rámu . K 50—.

Liška:

Hlava Arislova,
Zasklený, vel. 50 x 56 om.

Nenapiatý. ... K 5
v pěkném rámu „K30—,
v moderním rámu... „K 86—.

nem
Objednejte, dokud jsou na skladě; ne.
nechte ei ujíti příležitost ke koupi tak
levných obrazů uměleckých, které by
neměly scházeti v žádném křesťanském

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta;

obal účtujeme za výrobní cenu.
Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalberunum.

Různé zprávy.
Shromáždění členů III. řádu sv. Pran

tiška v Hradci Králové bude se konati
na IV. neděli adventní dne 23. prosince
v seminářském kostele av. Jana Nep. o 3.
hod. odpoledne. — Hojná účast žádoucí.

Na oslepié vojíny, sirotky atd. a strá
dající katol. dělolotvo ráčili dále věnovati
farof úřady: Nové Město n. M. 10 K, Police
n. M. 20 K, Jenšovice 636 K, Košetice 6 K,
Potěhy 1180 K, Číbuz 3 K, Mírovice 10 K,
Korouhev 8 K, Vamberk 10 K, Samšina
2 K, Nadějkov 460 K. — J. Rameš, Smi
dary 8 K. J. Brant, Ždírec 2 K, Škol. ses.
Hostinné 3 K. J. Bouček, Jaroměř 5 K, kat.
jeda. N. Bydžov 4 K, J. Frydrych, Střez
míř 8 K, J. Hnátek, Skorenice 2 K. Joh.
Kupková, Jaroměř 5 K, J. Pospíšil, Budi
šov 2 K, AL Vašátko Král. Městeo 5 K,
F. Kašťák, Ronov 5 K, Škol. ses. Pardu
bice 2 K, Em. Just, Lipnice 12 K. — Za
plať Buh! O další ebírky se prosí na
Zemský Svaz Orla v Hradci Králové.

Noj:hodnějším dárkem rámočním trvalé
ceny je vzácná illustrovaná kniha »Krá
lovna nebeskáe, legendy o matce Boží.
Poetický obsah, bohatá řada uměleckých
ilustrací, levná cena, jsou nejlepším do
poručením knihy, jejíž náklad bude brzo
ro. 'ran, Z nesčetuého množetví nadše
ných posudků uvádíme část posudku c. k.
kuráta F. O.: »Královna nebeská« velmi
šťastně spojuje v sobě — jako málokterá
jicá kniha — právě ony přednosti, které
dovedou-knihu učiniti miláčkem a otovříti
jí srdce dokořán... Divím se skutečně
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Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyJ* "0m
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

VYVYVVYVYVYVYVVY

Ruská revoluce.
Ve válkách jsou velmi důležité tak

avavé tajné plány. Čtyřdohoda je měla
také. Jsou o tom doklady v telegrameck
a tajných Jistinách z doby carské vlády a
vlád revolučních až do doby nejbovější,
které uyní uveřejnil ruský komisař pro
zahraniční záležitosti Trocký Z doku
mentů těchto je patrno. že čtyřdohoda v
pravila novou mapu Evropy, Asie i Afn
ky. Připomínáme z ní jen něco. Úprava ta.
se týkala: :

1 Cařihradu a meřských ún. Ty s
veliké části a hodný kus Thracie a Malé
Asie, jskož i ostrovy Imbros a Tecedos
chtělo Rusko. Za to ponechávalo ostatním
členům dohody volnou ruku na Tureske
asijské,

2. Německo mělo dostati na západě
nové hranice. Eleasko a Lotriosko i s že
lezářskými a uhelnými územími měly býk
vráceny Praocii. Kraje prostírající se na
levém břehu Rýna měly býti od Německa.
odloučeny a sproštěny veškeré politické s
hospodářské souvislosti a Německem, a
mél z nich býti zřízen svobodný neutrální
s:át. Tyto plány nebyly v platnosti jen ze
vlády carské. nýbrž ještě 26. února 1917
č 168 oznámil ruský velvyslanec v Paříži
Izvolský tajným telegramem vládě ruské,
že si vláda francouzská přeje, zdůraznit
závaznost a výzoam úmluv z r. 1915 s rus
kou vládou, aby po dokončení války byla
upravena o'tárka Cařihradu v dohodě se

| smlouvami Ruska ea že za to přiznávé
usku neohraničená práva vzhledem na

stanovení jeho západních hranie,
8. Třetí část týká se Alandských ostro

vů. Jest to asi 300 větších menšich ostro
vů v Baltickém moři, které jsou přidělen
Rusku, ale dle pařížského míru z r. 1
nesmí tem zřizovati Rusko žádoá opevně
ní. Když r. 1907 oddělilo se Norsko od
Švédska, domaívalo se Rusko, že smlouva
míru pařížského dále neváže, a počalo 0
pevňovati. Ale v dubnu 1908 učiněna nová
smlouva, že má býti na Baltickém moři
zachován stav, jaký jest, tedy opevňovat
se nemá. V březnu 1917 telegrafoval rus
ký zahraniční úřad velvyslanci v Paříži o
franoouzských anekčních plánech proti
Německu, ale dodal, že služebnost, týka
jící se ostrovů Alandských, musí býti po
ukončení války zrušena.

4. Vzhledem na Rakouskoa Italii byls
úmluva následující: Mezi generálními šté
bý francouzským, anglickým, ruskýma i
talským měla býti uzavřena konvenoe,
která určí nejmenší míru branných sil,
které vyšleRusko proti Rakousku, kdyby
Rakousko použilo všech svých sil proti
Italii a kdyby se Rusko rozhodlo napad
nouti Německo. Za to se zavazuje Italie
všemi prostředky vésti válku ve spolku s
Francií, Vel. Britanií a Ruskem proti všem
s nimi válčícím moonostem. Při uzavírání
míru dostane Italie Tridentsko, jižní Ty
roly, město Teret a okolí, hrabství gorieké
a gradišťtské, celou letrii s ostrovy. Dále
dostane provincii dalmatskou a ostrovy,
které leží na sever a na západ od dalmat



skéhopobřeží:Mimoto dostaneplenu a
Deviuosroví a některé části v Atnoce.
Francie, Anglie a Rusko berou na sebe
závazek podporovati Italii v tom, aby bylo
sobránéno Svoté Btolici poduikati janékoli
diplomatické kroky k dosažení míru ane
bo úpravě otázek, souvisejících s nyaější
válkou.

5. Ačkoliv byly všecky čtyři mocnosti

v plápu dělení území svých nepřátel jedmotuy, přece mezi nimi byly také někdy
mreutosti. Těch zejména přibývalo. když
Rusko počslo se broutiti. Auglie dobazu
vala svou moo nad ním, Amerika dávala
peníze a válečný materiál, a obě říde po
Šaly býti © Ruskem nespokojeny, ač to
Amerika nedavalu tek zřetelně a řozumi
telně ua jevo jako ustatní tři říše, zejmé
ma Aoglie, Patrno jest to z telegramů mi
mistra véel zahrauiůních Tereščenka, uve
fejnéných v »Soldatské Pravděs«. Týž taj
ným trlegramem z 9 října 1917 ozuámil
zástupcům v Pahiži, Londýně a Římě, že
velvyslanci francouzský, anglickýaitalský
vyslovili přání, abybyli současné přijati
ministerským předsed:u Kerenským. Toho
se jim dustalo. Podali sdeleuí, kterým se
prohlašuje, že poslední události vyvolávají
obavyco du odolnostiRuskaa jeho schop
nosti pobračovati ve válce. Aby mohly
spojeneské vlády znepokujené obrcné mí
nění ukhdniti, je povinností vlády ruské,
abydokázala činy svou odhodlanost, po
udšti všech prostě-dnů, aby kázeň byla ub
aojeua a armádě byl vštípen skutečný

čidnost aparátu vládního před frootou i za
ní. Spoje ecké vlády |vyslovily naději, že
vláda ruská tento úkol vypluí a tak si za
jistí podporu spojenců. Kereaský alibil, že
učicí opatření. ale tak, aby tim nebyla
vzbuzeoa nevole proti apojenoům; svízel
nou situaci Ruska vysvětlil dědictvím při
jatým z doby oarismu, ale up -zorvil také
na nebezpečné následky, které by musily
nastati, kdyby spojenci kolísali v otázce
začpatřování armády válečným: potřebami.
Dodal, že Rusko, které utrpělo válkou vice
než jiní, nemůže této války ukončiti, aniž
by si zajistilo svou územní celistvost a
nesévi:lost. Bude bojovati dále, nechť jest
měziuárodní napětí jakékoli. Vzhledem na
to, že se dostavili velvyslanci společně.
požikázal na to, že Kusko pořád ještě je
velmocí.

"Téhož dne 9. říjnaa 11.opětposlal Tereš
dezko telegramy velvyslavci ve Washing
toaů, ve kterých vyslovil svou nelibost
naš společným krokem třech velvyslanců
a povděk,že se ho americký velvyslanec

ookhčnetni"Upozorňujeme na tyto tejné dokumen
ty s té příčiny, že « nich je patrno, co
vlastně čtyřdohoda chtěla a dojista až do
sud chce. Ta nepomýšli na žádný mír bez
aneží a bez náhrad, nýbrž tu si udělala
inapu Evropy, Asie a Afriky a chce bo
jověti, dokud jí neprovede, bude-li k tomu
míti dosti síly. Tuto sílu má a snad také
chee dodati Amerika, takže vším právem
možno říci, že celou věo nejvíce zhoršil
Wyjiioo, který pronesl a hájil podloudné
hesle: Mir bez vítěvství.

A nyní se pooěkud podívejme na hlav
ního vydavatele tajných dokumetů Troo
kého. R. 1905 se velice čípně sůčastnil
ruské revoluce; proto byl odsouzeu doži
votaě na Sibiř. Podařilo se mu r. 1907 u
téci a usadil se ve Vídni; tam napesl kni
bu o ruské revoluci. Na počátku války o
dejel do Francie, kde počal vydávati rus
ký list. Prudce psal proti válce a impe
rialismu, takže se to i Francouzům nelí
bilo a vypověděli ho. Proto se stěhoval do
Švýcar, tam ho však nechtěli pustiti, a
podobně pochodil, když se obrátil do Špa
měl; proto odejel do Ameriky. Když vy
pukla v Rusku revoluce, nastoupil cestu
do Ruska. Ale loď, na které plul, byla za
držena válečnou lodí angliokou, a Trocký
byl dopraven do tábora zajatců. Tam agi
toval mezi zajatými německými námořní
ky pro vzpouru; proto byl uvězuěu. O tom
se dorěděla dělnické a vojenské rada v
Rusku a žádala za jeho propuštění Tok se
Stalo, ale neš přijel do Ruska, rozšířil o
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něm'anglický vyslinec Buchanan, že je v
žbidá Neon atáe vězenmosképení
ze. Trocký měl ekutečně udkolik set tola
rů pro oběti revoluce, ale nd německých
sladovníků z Ameriky.

Takový člověk jest nyní zahraničním
ministrem Ruska a tu má býti první činí
tel v jednání o mír! Jest ovšem pravda.
že při věcech dobrých nemáme především
hleděti na to. od koho pocházejí. nýbrž ba
to. jsou-li dobré opravdu; ale minulost, ba
příromnosi tak pestrá přece pubádá k ů
va.e. Jeu$ také jasným dokladem, jak da
Jeko Rusko již jest.

Uenaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrubnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a 5. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkuvé cennsky, rozpočty, vzory 'a ho

tové sboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl
nách a domech, levné pračovní síly na
venkově, čímž levnější ceny až a 20%,

než všude jinde.
Jubíl. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyproduje.

-Ve prosněch
Svatováclavské Matice Skalaké.

Pravý
malínský křen
letošní sklizně 5 kg za K 42 — fraoko
poštovní dubírkou zusilá Josef Mikulecký,

vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.
-———————————a——— m

hledá inteligentní vdoveo s jedním ditkem. Vyša

duje se od DiÝ dkorněk vzdelání a Částečná znalost hudby a dorácich prací. Adre-u žadatelkám
sdělí administrace t. |.

TYVÝVYÝVÝVÝVÝVÝVÝ

Vesele čtení.
Odporu'ujem» našim přátelům humori-tické

knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhoanějšíhrází proti zaplavě knih frivoln:ch, jež se vtíraji de
katolic.ých rodin, aby lákaly čtenářetvo sensačními
tituly a jarmarečním napínáním zvědavoli.

uvý humor nehoní se pu di okých a hrubých
so-nách, nezpitvotuje skutečnost k neposnání,
plyne hladce jako čistý potuček.

Chcete-li se ušl:chtile pobaviti, kupte si tylo
INustr<va:© knihy:

Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 264.

Rozmarné příhody.
Rada JI. Stran 320. Cena K 216. — Řada III.

Mtran 384. Cena K 2-4.

Jsou to abírky kratších humoresek růsných
katoických autorů. Nehledaná líceň přirozených
scenerii každého mile upoulá.

Objednávky vyřisuje

Oružsteovníknihkupectví a
nakladatelství v Mradci Králové.
VYVYVYVYVYVYVYVY

Sklomalba E.Škarda. Brno,
umělecký ústav prvého řádu,

hotovi a dodává ohrámováé okna. V kaž
dem slohu a provedení, od nejjednoduššího
vzoru do nejbohatší sklomalny figurální,
holovípravou vlašskou mosalku ka
menkovou pro faucady, oltářní obrary, na
hrobky atd. a nejširším zaručením umělec

kého a odborné dokonalého provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.

ea Wanf
u. u

"| Výhradnízastupitelství pro východní Čechy u

vepřový dobytek,

trhlinek v glasuře,

nými dělníky
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UBSEF VENU,
odborný závod

dajipnénadní. |
Nabidky, návrhy,
výkresy zdarma.

, NéYu i: niáj R.

V Prazeprodeju lirmyMarie Fejfarová,|
„hkazlova ul. I., č. 18. Í

uhtéhu vk ráSAEdon děd

půjme c. a k.'$vůrní tořňjnýna -nábytek
K. V. Skuherský, Hradec Králové. i

neopomeňte si prohlédnouti tržnici a výstavu

F. Prokopce na Příkopě č. 10.o
Paramenta.

Ignáce Y. Neškudla syn
iprotekolovaná firma) —

v Jablonném „ad Úrlisí (1 Čachéch)
(bear P. J. Nedkudij, fnrádě ve Výpraehtřcich)

:doporučuje P- T. voled.dughovenatrusvůj osvědčený a čggjo vyzpamenaný

výrobní závod
věsoh Kosiolich paramontů,

apalk. praporů a kevavéko náčiní
Osnňily, vzorky i řeushlihoťaVě ná
fi ukázku se na požádání franko zašlou. |

s.
k pojište

nebo žena v stáří od 15 do 60 let: —
5000:— bez lékařské prohlídky.

obnosy 3
premiové sazby obzvlášť příznivé.

zaměstnavatelem neb domovskou obcí.

válce, při sebevraždě či noyboji.

6. Plný výnos úrokový válečné
vatele.

7. Placení přispěvků dle volby n

státní půjčky jest nutno zapraviti při

K 425, při 12 letech K 5-55, při 10
mĚsičně.

Přihléšky

L

Každý

ni válečn

Fénix“ ve Vídni,

až do obnosu K

půjčky pro upiso

pisgvatele, ročně. 2 .úpisu a pojištění |f
ročně

splácenípo dodw- K

letech jen K 6-68

ných p

zvýšiti.

Voledůvtojnému dubhovonatve
a úřávsýmpatronitním úřadým

, „devoluje ai. doperučiti
veškeré koslelní nádoby «
náčiní a to: manstrance,
kalichy, cibáře, ©nádobky,
áténky, paciflkály, svleny,
ampy, kaditolnice. kropenky
atd. svó vlastní výreby.
tedpisům církevním vyho

bujicí Staré předměty opra
vuje v původní intenci 4
v ohni zlatí a stříbří nebo.
proti doplatku za nové vy

měňuje.
Bolovépředměty neb výkres
tasílá na ukásku (ranko hež

sávaznósti koupě.
Ve se posílá posvěcené.

Práce ruční.

Mkladveškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako.
řetězů, madošek, kiifků, prelýnků, náramků atd..
Netářeké prsteny, tabalórky, jídelníná
čiší ze stříbra pravého čingkého vědy na skladě

vyššíceny

JANSTANĚK,ř a ciseleur

Praha 1.-979,al. Karoliny Světlé, č. 1ž n.
Přisežný znalec ©.k. zemského trestnihosoudu.

o w

ky
áště pří

1000-— VII. pokladničních poukázek:
čtvrtletně měsíčně
K 2340 K 795.

+ NN 307UE



engfivw
n úředém

dovoluje si doparačiti
veškeré kostelní nádeby «
náčiní a te: | meBsiranc.

nel, ' cibáře, nádelkv,
polím y,pocihvály, aviampy, kaditelnicekrepenky
sid. své vlastní výreby.
předpisům církevním vyho
vující, Steré předměty opra
vuje v původní inleaci a
v ební zlatí a stříbří nabo

proti doplatku za BOVĚVy
Eetovépřediněty4eb výkresy
sásílá ne obdsku franko hex

|. lavným 0m Paramenta.
Účně Ba IPRDLÁŽKÍTÍ

přijme «. a k. dvorní továrna na nábytek. V. Skuherský, Hradec Králové.

PARAMENTAkestelní náčiní
atd.

Í = Beeně dodávánejlevněji

BEsdně 4 marr urun ||| nů nama,Jež JOSEVENA,|ESAter

ď£ta

závasmosl koupě.
Vše.ce posílá posvěcení.

:GaBRÁKY,vzorky i roucha 0 na Match sstůných mon jak
í 0.

odbornýzóved někam modní fake wešlou. JE:RK ospu KEKŮ, PESA8,nrěmtů sud

: dablané.nadÚrikí. - hle dk .k a ok| Nabidky,sirky: slato,9 re. 2 upuje, sa. mej
: výkresy sdaě. © u ý

Hotové čty ma u
kásko . fraakozadlou. JAN STANĚK,

! malř a oigal u

WPrazeproduu„JmmopMariz,Fejfarový,i mistča)PRK | Praha1.-979,u KarelinySvětlé,č.12u.i| kanoelář Paval Beyer, dec Král . | Přisežnýamales«.k. semakéhotrestaibesoudu.

“ + + É4 kyvý

upisuj válečnou půjčku, pamatuj na své stáří a zajisti své milé přistoupením

k pojištění válečné půjčky
nraatředniotvím c. k, rakouského vojenského vdovského
a sirotěiho fondu. oddělenípojišťovacína základeobzvláště pří

zniwých podmínekc. k. výs životnípojišťovacíspolečnosti„RakouskýFénix““ ve Vídni.
3

8. Upisovatel může pojištění kdykoliv zrušiti, aniž by
aplacené prergie. propadly. Nepropadnou ani tehdy, když

Nejdůležitější výbaty:
1. Pojištění může uzavříti každá zdravá osoba — muž

nebo žena v stáří od I5 do 60 let — až do obnosu K

5000—bez lékařské prohlidky.
Vyšší obnosy s lékařskou prohlidkou, při čemžplati

premiové sazby obzvlášť příznivé.

2. Narukovaní mohou býti přihlášení členem rodiny, “
zaměstnavatelem neb domovskou obcí.

3. Nízké příspěvky bez zřejele na stáčí.

4. Plná platnast pojištění i v případě smrti ve
válce, při sebevyr či sanbeji,

5. Pojištění možno uzavříti na dobu 10 až 20 let.
6. Plný výnes úrokový válečné půjčky pro upiso

vatele.

7. Placení příspěvků dle volby upisovatele,ročně,
půlletně, čtvrtletně neb měntěně tu dělníků též týdně)..

K získání K 1000— VII. daněpresté 8:/,'/, rak.
státní půjčky jest nutno zapraviti při splácení po dobu
20 let měsíčně jen K 310, při 15 letech měsíčně jen
K 425, pří 12 letech k 5'55, při 10 letech jen K 6:80
měsíčně.

i jen jediná nebo několik splátek bylo složeno.

Zwláštní upozornění:
Pojištění válečné půjčky může býti použito též k upsání

mích vonkázek. Nejnižší obnos K 1000- .
Při tom platí následující zvláštní ustanovení:
a: pojištění trvá až do roku splatnosti pokladnič

b: Po uplymutí pojištění bude upisovateli vyplacena:
plá jmenovitá hodnora pojištěných pokladničních po

budou pozůstajým vydány ihned a bez dalšího placení
premií upsané pekladniční poukázky. Premie obnáší při
úpisu a pojištění K 1000.— VI. pokladničních poukázek:
ročně půlletně čtvrtletně měsíčně

K 459 K2340 K 795.

Žádné kelky a vedlejší popixtky.

We vojsko u poli.

ohligaca ij. nebeněktoré z dřívějších
válečných půjšek až da K5006-.

Tím jest každému umožněno svůj dřívější úpis pomocí pojištění válečné půjčky bez jediného haléře v hotovosti značně
zvýšiti.

Přihlášky přijímá (i po skončeníIhůty upisovacíaž do odvolání: Odbačka pojišťovačíhooddělení©. k. rak.
vojenského vdovského a sirotělho fondu v Hradci Králové, jakož| veškeří důvěrníci, dále

veškeré peněžní ústavy našehokraje.
Žádejtezvláštnívysvětlenípro pojištění s placením pregyle jednou pro vždy,

Mafleei: Politické družstvo tiskové v Hradci Král. — Tiskem Biskupské kmihriskárny v Hradci Král. — Vydavatel a zodp. redaktor: Jos. Polák.
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Váženéma čtenářstvu!|

| Jedbvtdkerépapí zataty výroba
| papiru, jsme sucesi od 1.ledna 1916

jf | roznab ového lotu zmouěiti na gelová,protože bychom jisek musil ist po třech
: měsících zastavití nedostafkem pagíra. PR
| zredokovaném rozsaka doufáme přečkati
: nynější papíraickou krisi.
| Vzdor zmenšenému rozsahu nemůžeme
; přece předplatné smižiti, protože papír
. stowpi © 1000*/,, jiné potřeby tiskací a
: mzdyzvýšily se také mnohonásobně, takže

se výroba lista | menšího rozsaku mém
nezlevní. Mimo to téměř 10—20/, veštte
rého nákladu zasiléme zdanma do pole

: a de nemocek.
Důvěřujeme,že vážené naše čtenářstve

v uznání této těžké krise a naší oběta
: vosti zůstane našemu listu věrno, protože

v dobách přizaivějších přičiníme se poskyt
| nouti náhradu opětným rozšířením letu.
| P.T. pp. dopisovatele i inserenty pro
| sme o stručné pouze zprávy, bychom

moblí obsah listu zhustiti na zmesšeném
rozsahu. Na dluh nemůžeme nikomu list
zasílati, proto žádáme o včasné obnovení
předplatného.

Redakce a administrace „Obnovy“.

Pokoj lidem dobré vůle!
Před lety, před věky dávnými
zasvitla dáhným východem
nivam! Befjema tichými
zářící hvězda v Šťastnou zem:
„Sláva buď Bobu — na zemi
pokoj buď dobrým lidem všem!“

V tisiciletém oběhu zápasů lidských a žalů
vrací se opětl — Zda to sen? —
Zhásiná výheň požárů, krvavá tryzna zápalu,
nad krajem vstává slunný den!
Prapory bílé v šíř i dál vesele vlají krajinou.
„Pokoj buď lidem !“ v luhy zní, .
hlaholí duší tisíců, zachvívá srdcí hlubinou...
V zemdlené ruce klesá meč, znavená chýlí se hlava.,.
Umikla dělal — ,

i

l

|

|

1

I

Škončen je boj?

Nevzplane více v uragan vichřice zápasů dravá?
Změní se v pluh již krvavá zbroj,
zajásá píseň pokoje, zazáří hvězda z východu,
nového věku znamení,

zvěstujic radost vánoční, sbratření svaté národů ?
Tušení jara chvěje se nad zemi vyprahlou, bědnou:
„Vyroste pokoj nebesa !“
Z bolesti, žalů bez konce srdce všech vzhůru se zvednou,
vánoční radost zaplesé:

tak jako před lety dávnými,
dálným když svitla východem
nivami Betlema tichými
zářící hvězda v šťastnou zem!

jeho Veličenstvo

i

|
! | v Olomouci.

Nejjasnější panovník jel dme 16. t. m.
| | ráme do Olomouce krajem přerovským.

JA| Na přerovském nádraží byl uvítán neto

| liko předními motabilitam;, ale i obrovským davem občanstva všech vrstev.
i | Venkovské obyvatelstvo se dostavilo v

| hanáckých krojích. Skupina Hamáků zNěmčic podala dle starého zvyku chléb
I | a sůl, což přijal císař s laskavými slovy.

| I v jiných stanicích obyvatelstvo svéhopanovníka nadšeně vítalo.
žl V Olomouci schystáno velice mauifes
I | tační přivítání. V 9 hod. dopol. vjel dvor
M ní vlak na nádraží za zvuků rakouské

5 hymny a za jásotu tisíců. Když uvítal
I . zemský hejtman Otto hr. Serenyi, odpo| věděl vznešený panovník česky, že vstou

= m | pil na půdu moravskou s velikou radostí.
-- - - ME - — u —————n ———

Vladimír Hornof.

DEP. ADRESSA: ALBIBANKA TELEFON ČÍSLO 83 |

KRÁALOVÉHRADECKÁ BANKOVNÍ JEDNOTA |
V HRADCI KRÁLOVÉ ADALBERTINUM |
PROVÁDÍ VEŠKERÉ OBCHODY BANKOVNÍ A SMĚNÁRENSKÉ ZA PODMÍNE«XNEJVÝHODNĚJŠÍCH - ESKONT SMĚ- i
NEK - PŘIJÍMÁ VKLADY NA ÚROK 4, A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ - SLOŽNÍ
-em LÍSTKYPOŠTOVNÍSPOŘITELNYZDARM) -|

s VELKOOBCHODUHLIM,KOKSEMA CEMENTEM| % |
ŽÍROVÝ ÚČET U RAKOUSKO-UHERSKÉ BANKY ČÍSLO ÚČTU POŠT. SPOŘITELNY 140.273



skýtají|
Pravil, že synové této země podali důkaz
své věrnosti na bojišti. Ale nejvděčnější
uznání panovníkovo platí i těm, kteří v
tvrdé prác? slouží vlasti nezištně doma. Jeho
Veličenstvo dodal: »Jest Mým nejvřelej
ším přáním, aby Moji věrní Moravané
brzy nalezli svou peruě zaslouženou mzdu
v požehnání čestného trvalého míru.« Pa

|

mu bude brzy možno navštíviti i Brno.

nější. Za zvuku všech kostelních zvonů á

pozdravných výstřelů z děl přijíždělcísaře kostelu Panny Marie Sněžné. V kos
tele císař poklekl na klekátko. U oltáře
shromáždilo se duchovenstvo s kardiná
dem v čele. Polní biskup dr. Bjelik mčl
slavnostní kázání a vysvětil obnovený
chrám. Eardinál zapěl Te Deum a slou

"žil mši sv. s četnou asistencí. Panovník
při bohoslužbách dílem seděl na trůně na
epištolní straně, dílem klečel.

Z kostela zajel Jeho Veličenstvo na
radnici, kde vystoupil na balkon, bouřlivě
jsa pozdravován nadšenými zástupy, jež
plnily starobylé náměstí. Pak navštívil J.
Em. kardinála v budově, v níž se před
69 roky jeho vznešený praujec ujímal v
ptosinci vlády nad říší. Poskytnuv četné
andience, jel panovník krátce před po
lednem k vojenskému hřbitovu v Černo
víře. Po uvítacím proslovu pol. maršálka
5]. Brandrverka vyjádřil Jeho Veličenstvo
hluboce cítěný smutek nad padlými věr
nými vojíny a vyjádřil veliké uspokojení
mad umělecky vybudovanými vojenskými
hřbitovy. Jeho Exc. polní biskup vysvětil
pak hřbitovní kapli. Na mohamedánském
oddělení odbalen pomník za modliteb
imamových.

O polednách za velkých ovací vracel
se mocnář k dvornímu vlaku a loučil se
blahosklouně s předními | notabilitami
města. — Náš český lid znovu manifos
tačně osvědčil svoje dynastické smýšlení.
Ovační scény byly nejpřesvědčivější od
povědí na různé časopisecké kritiky o
české loyalitě. A věrnost lidu moravské
ho byla odměněna vřelým uznáním Jeho
Veličenstva.

E
S Politický přehled.
OKoruunírada konala se ve Vídni 14.t.
za předsednictví císařova a za přítom
ti minist předsedůdr.Seidleraa ar. We

Mila, ministra vojenství šl. Stoger Stei
ja, náčelníka generál. štábu bar. Arze,

É i několika rakouských a uherských
iBorových ministrů.
APanská sněmovna ve schůzi 15. pro

sire vyřídila zákon, zřizující nové minis
téjstvo pro veřejnou sociální péči, nato
Hala prozatímní prodloužení vyrovnání
dp.r. 191g a schválila zákon o válečné
dýhi Rakousko-uherské banky.

4

býla hlučná schůze.
4 s 2...2..zá,

došlo k
bouřlivým srážkám mezi posl. Wolfem a
poslanci českými. Návrh posl, Staňka, by
se zahájila rozprava o všech pilných do
tazech, byl přijat 140 proti 132 hlasům.
Proti hlasovali něm. křesť sociálové, něm.
nacionálové a Poláci. Pro návrh hlasovali
Čechové, Jihoslované, Ukrajinci, něm.
soc. demokraté, 1 Polák a 2 sionisté, Tak
zase citelně poražena většina německo
polská. Rokovánl, věnované pilným ná
vrhům o míru, nabylo velikého rozměru.
— V téže schůzi ministr vnitra hájil praž
skou policii proti obviněním, jež pronesl
posl. Stříbrný.

Hr. Czerním už se uzdravil; za své ne
moci však denně vyjednával a přijímal
návštěvy. Sotva se uzdravil, vyjel do
Brestu Litevského s více plnomocníky k
mírovému jednání Ruska s Rakouskem a
Německem Tak se zase vyhnul poviu
nosti promluviti o zahraniční politice v
příslušnémuvýboru rakouské delegace.

V rozpočtovém výberu prohlásil ministr
spravedlnosti, že nevydal ještě ani jedi
ného výnosu, který by obsahoval zostře
ní konfiskační praxe a že se bude zasa
zovati, aby justiční správa byla vedena
podle zásad spravedlnosti a slušnosti.

Nové rozmnožení oběhu bankovek o r
a půl miliardy bylo předmětem jednání
rozpočtového výboru dne 13. prosince.
Posl. Zeuker navrhl, abv se stálé rozmno
žování oběhu bankovek vzalo s politová
ním na vědomí a vyslovena nelibost, že
vláda nedbala usnesení posl. sněmovny
ze dne 28. listopadu. Předseda obávaje se,
že votum nedůvěry, posl. Zenkrem navr
žené, bude schváleno, dal narychlo povo
lati minist. předsedu a ministra financí.
Nato hlasování o návrhu Zenkrově odlo
žeuo. — Rozpočtová komise panské sně
movny nenašla však viny na komisi pro
kontrolu státního dluhu.

Vo vojenském výbora uherské delegacedel. Madaraszv-Beck vyzval ministra vo
jenství, abv vojenské sbory české národ
nosti, které jsou u velikém počtu v Uh
rách a jejichž důstojníci a mužstvo vůči
obyvatelstvu chovají prý se nekvalifiko
vaně, z Uher byly odvolány. Zároveň
žádá, aby se rázně zakročilo proti nebez
pečné agitaci Čechů proti Uhrám. Na dů
věrné schůzi, která pak následovala, po
dal ministr některá vysvětlení.

Maďaři proti br. Gzerninovi. V maďar

Geza Polonyi: Bude-li potřebí, ochotně
pošlou Uhry vojsko na západní frontu.
Ale hr. Czernin není oprávněn slibovati
takovou výpravu, dokud nebyla uherským
sněmem projednána a schválena. Jen u
herský sněm má zákonné právo výprava
povoliti.

Zmatky v Buska. Dle všech známek
roztržka mezi vládou bolševickou a všemi
ostatními vrstvami ruské společnosti oči

Kaděti mocně vzepřeli se
bolševikům a za vedení generálů Kormi
lova a Kaledina vyvolali v území ural
ském a donském povstání. Nato vláda
bolševická ve veřejné proklamaci napadá
konstituční demokraty a prohlašuje stra
nu kadětů za odbojnou protirevoluční or
ganisaci a za nepřítele národa. Četní vůd
cové kadětů byli zatčeni. Naproti poku
sům kadětů, kteří konstituantu již zahá
jili, Lenin pod trestem smrti zakázal ko
nati schůze konstituauty. — Na jedné
straně odsuzuje se hrůzovláda bolševiků,
na druhé straně se zase tvrdí, že hnutí
bolševické nabývá silného rozsahu a že
všude se pociťuje silná ruka bolševická,
zavádějící kázeň. — Rada lidových ko
misařů hrozí Ukrajinské radě pro podpo
rování Kaledina vypovězením války.

© míra. Klid zraní na východě byl
nahražen příměřím, které bylo smluvene
pro všecky ruské fronty do dne 14. ledna
1918.

Z bojišť. Na italském bojištipo ofensivě Conradově nastalo uklidnění. V mi
nulém tydnn přibylo přes 3000 nových
italských zajatců. Prudké dělostřelecké
boje mezi Brentou a Piavou trvají dále,
— Anglická ofensiva na západě zatím je
prý ukončena, auiž se nepřítel zmocnil
základny německých ponorek na belgic
kém pobřeží.

POYYVÝVVÝVZu
Pobožné písně

v čas války:
Píseň k Srdci Páně.
100 kusů textu 1 K 20h. Nápěv s průvodem var

han 30 h.

100 kusů textu 1 K 30h. — Na skladě má

Družstevní knihkupectví,Hradec Král.

VYVYVTTÝYT
Rozmanitosti.

V Římě byli zastřeleni žurnalisté Andrei
a Ronati kteří usilovali o brzký mír. A pak
se divme, že i mírová nota papežova po
dráždila zednářské výbojce do veliké mízy.
— V Japonsku řádil strašně tajfun. Početo mzá k odd
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zaplaveno. Malý ostrov u Drnyasu zmizel
a sním všecko obyvatelstvo. 200.000osob
jest zcela bez přístřeší. — Ve štýrském
"Celji odebrány jednomu hospodáři 2 mě
děné cylindry koupacíchvan; dostal jen
45 K a proto žádal náhradu. Po delší době
mu byly zaslány 2 plechové cylindry a —
dodatečný účet na Iso K. — Jen za rok
1916 bylo zaznamenáno v Uhrách 550.000

námy jen případy ty, které byly udány.
A pak prý moderní bumanita je na po
stupu i bez opory náboženské! — Ve
Vídni ustavilo se české socialistické druž
stvo sChelčický« k vydávání socialisticko
theosofického listu »Svědomí«. Dvě pří.
doby listu budou míti směr kulturně-ná
boženský. Co je tedy s volnomyšlenkář.
skou vědou, která přece houževnatě po
pírala existenci Boha a lidské duše?
A pročsoc. demokraté sami volnomyšleu

ké domněnky prohlašovali za vědecké?
— Už začíná veliký žal kapitalistů nad
blížícím se mírem. Na bursách spekulanti
dávají průchod své veliké rozmrzelosti.
Vždyť akcie kreditek klesly o 200 K,
Bodenkreditky o 300, Loydu o zbro
jovka o 700 atd. Nu — na žebráckou hůl
pánové neklesnou; a kdo pracuje v potu
tváří, také chce býti i nyní živ. —Novým
rokem začne vycházeti ve Vídní nový
židovský deník »Wiener Morgenzeitung«.
Jako by nestačila řada židovských deníků
založených za války a jako by již před
válkeu devadesát procent německého tisku
u nás nebylo vžidovských rukou! Ovšem,
kde je papíru a peněz dosti, tam jest do
volen i luxus. — V lese u Křišťálova na
Prachaticku byla zničena větrnou smrští
jedle vysoká 44 m, která měla ve výši
15 m objem 6 m. — Sarkandrinské jubi
leum vyvolalo veliký zájem mezi krajany
světcovými v těšínském Slezsku. Těšínské
Dziedzictwo blag. Jana Sarkandra hodlá

vydati nádherný polský životopis mučedmíkův. — Pověstná sekta mariavitů v rus
kém Polsku již se chýlí k zániku, protože
přestal stříbrný déšť ruských rublů, který
mi se měl ubíjeti katolicismus a s ním
polská národnost. Vprvním pololetí tohoto
roku vrátilo se do katolické církve 8000
mariavitův. — Dne Io. t. m. na schůzi
křest. sociálů okres. rada Odehnal pouká
zal na to, které občanstvo má vlastně ve
Vídni největší význam, Na Rainerově reál
ném gymnasiu jest 438 žáků židovských
a jen 66 křesťanských, na Maxmiliánově
gymnasiu 310 židů a jen 17 křesťanů.
Podobně vzrostl překvapujícím způsobem

počet židovského žactva na ústavech ji
ných. Kde jsou peníze, tam jsou istudie
snadnější — Na 7000 bytů ve Vídni jest
obsazeno židovskými uprchlíky, pročvá
nastala tak veliká nouze o byty, že se
z Vídně stěhují i starousedlíci. Někteří
azí zbohatlíci najali si za veliké peníze
celá patra domů. — Bylo vyšetřeno, že
na trati Přerov —Přívoz nalézá se veliké
„množství nití, připravených k podloudné
dopravě. Také zabaveno — 18.000 cívek.
Vrchní revident drah K. Schneider byl
zatčen pro podezření z řetězového obcho
du. — Anglický deník »Morning Poste
zahájil prudké útoky proti mírovým sna
hám Vatikánu. Proti ostré a zřejmě ue
spravedlivé tonině vystoupil věcnými po
známkami kardinál Gaspari. Angličtíka.
tolíci hromadně protestují proti domněn
kám o papežském »porušení ueutrality«
a rázný kardinál-arcibiskup westminster
ský žádá resolutně od »Morning Postu«
důkazy na smělá tvrzení. — | Pražská
»Bohemia« byla zakoupena za 1,200.000K
od kapitalistického družstva pokrokového.
Teď kapitál určuje a mění libovolně
všecko. Nejrozšířenější deníky židovské
uejsou mluvčími určitých politických stran,
ale jejich majitelé vyvíjejí silný vliv na
všecky strany pokrokové. — V sále Svato
štěpánské společnosti v Budapešti konala
se v minnlých dnech schůze zástupců du
ehovenstva 16 diecésí uherských, obojího
ritu. Předseda! prelát dr. Giesswein, který
adůraznil potřebu organisace kněžské i zdů
vodů hospodářského rázu. Jiní řečníci po

|

stanov a
přípravnými pracemi bvl pověřendr.Ferd. oroviczny. -- Posl. dr. Jerzabek

židovský továrník M Weiss v Pešti, který
vyrábí ze zvonoviny modron skalici, vy
dělal na zvonech 600 mil. K... — Par
duhická petro!ejářská firma David, Robert
a Erno Fanta a Stránský vykázala za r.
T916 zisk Ia iil. K; nadto za tři válečná
léta zaplatila dluh 2r mil, K, rozšířila své
závody a má na hotovosti 68 mil. K. A při
takovém rozpětí petrolej i v pardubických
obchodech schází. Jest to rozpětí průmy
slové či spekulační a finanční? -——Vídeň

drůbeže rozemletou sněf z travin a odpad
tů — cent za 45 K. Poslanec Šamalík
předložil vzorek toho krmiva ministru
orby a při tom poznamenal, že rolníci
musejí odváděti válečné centrále cent pše
nice za 40 K. -- Na dánských stepních,
sousedících se severním Šlesvickem, již
po několik let s velikým úspěchem se
vyvíjí chov sobů. V posledních letech
učiněn zdařilý pokus s chovem této uži
tečné zvěře ua ostrovech šlésvických. Ko
nají se přípravy k poválečnému stupňo
vanému pěstění, protože sob spokojí se
mechem, lišejníky a travou. —- Dělnická
deputace křesť. sociální na Moravě dne 4.
t. m. vyslána k místodržiteli bar. Heinol
dovi: přednesenystížnosti na zásobování
potravinami, uhlím a petrolejem, ponkázá.
no na uedostatek šatstva a prádla pro
dělnictvo. Deputaci vedli poslanci Šrámek
a Jílek. — K Liebknechtově neodvislé

soc. demokratičtí poslanci; jest to pro
Německo tím významnější, že tří z nich
jsou horlivými a osvědčenými vůdci od
borových organisací. Tak strana Scheide
mannova utrpěla novou ránu; rozkol v soc.
demokracii roste.na.E
Vhodná příležitostná koupě!

Skvostné umělecké dary!
Nádher. ozdoby bytové!

Fr. Dvořák:

Madona.
Jemný barvotisk, vel. 95 x 65 om.

Nenapiatý . ... „K 10—.
v pěkném rámu . K 45—,
v skrostném rámu „K 50—.

Liška:

lava Arislova,
Zasklený, vel. 60x 56 em.

Nenapiatý . . . „K 5>,
v pěkném rámu „K 80—,
v moderním rámu .. „K 96—.

one
Objednejte, dokud jsou na skladě; ne
nechte si ujíti příležitost ke koupi tak
levných obrazů uměleckých, které by
neměly aobázeti v žádném křesťanském

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta;

obal účtujeme za výrobní cenu.

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Svátky vánoční jsou svátky smírnými,

připomínajíce nám příchod Toho, který
ústy prorokovými uazván Knížetem po

. koje. »Mír, nnírla ozývá se nyní stále
ilasitůji ze >! -ačných srdci! »Pokoj lidem
dob:é vůle! | zaznívá ozvěnou z jiných
stran. Ano -- míru, klidného soužití jest
člověč-ustvu potřebíjako žiznivémn jelenu
osvěž:: '"fho zdroje. Ale k tomuto toužeb
nému :koji jest potřebí předem připra
viti sruve, neboť toto jest právě výcho
diskem uepokojných žádostí a skutkův.
A nejlepší učitelkou opravdové mírumilov
nosti jest škola Kristova, poskytující klid,

| jejž svět dáti nedovede. Celé sbírky knih
napsány před válkou o pacifismu, huma
nitě, snášelivosti, politické spravedlnosti,
ale výslednicí všech pěkných slov jest
tak obrovská vřava válečná, jaké dějiny
dosud nepoznaly. O těch moderních pro
rocích, kteří hrdě prohlašovali, že přinesou
světu bratrství bez základu Kristova, platí
památná slova Jeremiášova: »Hojí rány
dcery lidu mého s hanbou, říkajíce: Pokoj,
pokoj — a nebylo pokoje!:

Přejeme-li si míru opravdovéhoa trva
lého, přiznejme si, že Cesty k němu nalez
neme v tichém, pokorném zadumání před
jesličkami.

Ze světa vědeckého a uměleckého. Vec
»Vychovatelských listech« vyjde překlad
úvahy dra F. Grivca o proslulém mysli
teli Solovjevovi; článek ten vyše! v lub
laňské katolické revni »Času«. Překlada
tel Al. Jašek též zčeštil výraznou knihu
slovinského katolického filosofa dra Aiše
Ušeničníka (Kniga o življenju). Překlad
vyjde nákladem Pedagogické akademie.
— Do nedávných dnů zapomenutý obraz
Manesův »Pražanka« přešel do rukou čes
kých a reprodukcí »Unie« stane se mistr
né dílo přístupným širší veřejnosti. — Do
americké hvězdárny v kalifornském Mount
Wilsonu pořízeu dalekohled, který svou
velikostí a ostrostí překonává všecky do
savadní přístroje toho druhu. Průměr
měří 2'5 m a délka dá se roztáhnouti mo
derními posunovacími stroji na 46 m.
Nový, rozsáhlý a důkladně vědecky pra
covaný slovník jazyka českého chystá
Česká Akademie. Zatím jmenováno 125
odborníků češtinářů, kteří studují slovní
techniku českých spisovatelů. Jungman
nův slovník má as: 185000 hesel, v no
vém slovníku bude jen novočeských he
sel na 225000. — Kočující žákovské
knihovny zavedeny ve Štutgartě. —Před
30 lety (26. prosince 1887) zemřel v Pra
skačce u Hradce Králové farář Václav
Šimerka, proslulý český mathematik. Prá
vě vřelé jeho vlastenectví stalo se mu
překážkou kc vstupu na profesorskou ka
thedru. Šimerkanapsal první český spis
o vyšší mathematice. Jako osvícený filo
sof se osvědčil svým dílem >»Síla pře
svědčení«. — Dne 16. t. m. slavil spiso
vatel a farář v Michálkovicích Jan Tag
Maferro abrohamoviny. — Vynikající pe
dagogický spisovatel školní rada prof.
Josef Sauer z Augenburku zemřel dne
I5. t. m. v noci u věku 72 let v Praze.
— Ve oVlasti« pokračuje H. Seguens v
pozoruhodné stati »Kulturní život říše
perské za časů Danielovýche. — Due 1.
ledna příštího roku bude slaviti populární
Spisovatelka Vlasta Pittnerová šedesáté
narozeniny. — Sedlákovy »Studie a texty
k náboženským dějinám českým“, které
vzbudily mezi českými historiky veliký
zájem, po dvouleté přestávce (zaviněné
nedostatkem pracovních sil v katol. olo
moucké tiskárně) započnou vycházeti v

skoslovanské akc. tiskárně v Praze ve
dnech nejbližších — Soustavu filosofie
křesťanské v 6 svazcích vydá dr. Eugen
Kadeřávek. — Tolstoj se vyjádřil, že mo
derní umění jest na scestí; máme pouze
umění vyšších tříd, jehož cílem jest za
háněti nudu a dráždit nervy. Když
dobný úsudek pronášeli literáti katolič
hned rozčiiení služebníci tuctových váš
řadili kritiky mezi tmáře. Nyní však se
vítr obrací, takže přední mistři péra sho

dují se s názorem katolickým a vo':



očistě. — O knězi-básníku Aut. J. Puch
mayerevi píje dne76. t ms vc »Venko
vu« uznale -Arse Novák. V pěti ročen
kách tohote spisovatele »po prvé se uvě
doměle hlásí novočeská poesie, snažíc se

jen připnouti organicky k modnímu
tehdy básnictvífrancouzsko- německému a
vyčerpati hlavní jeho formy, nýbrž i na
jíu obrodný vztah k antice, zachovati
souvislost s ostatní poesií slovanskou, po
siliti národní vědomi české a ovládnouti
dosavadní chaos kázní přízvučné formy
veršové«. Vhodno podotknouti, že hrob
tohoto slavného buditele na Olšanech u
padl v zapomenutí tak, že nyní nikdo
neví, kde hledati básníkovy kosti. Je:tli
že byl popsán důkladně i Havlíčkův pes,
snad zasloužil trechu větší pozornosti ne
toliko Puchmayer, ale i zcela zapomínaní
kněží, kteří samému Havlíčkovi v díle
národním byli mocnou oporou. — V Že
nevě byl dohotoven mezinárodní pomník
reformace. Jest to vlastně řada pomníků.
Ve středu jest skupina (Kalvín, Béza, Pa
rel a Knox). Vpravo a vlevo sochy Colig
ny-ho, Velikéhe Kurfiřta, Cromwella a
Bocskaye. Mimo to baareliefy z doby zva
né reformační v různých zemích i v Uh
rách. Zato vsak basreliefy husitův a val
demských scházejí. A tak jíž patrno, že
cizina zvláště v posledním Čase všímá si
Husa výhradně potud, pokud ji k tómu

udé rokinaaní povabuzené z českých kru
liberálních. Jestliže družstvo ustave

né k stavbě sousoší vynechalo Husa vý
hradně proto, že he pokládale jem za
předchůdce sektářství XVI. století, pak se

přece mohle vzpemenouti aspoň na Blahboslava,Augustu anebo Komenského. —
130 let uplynulo dne z7. t. m. od naroze
ná něcmce 2 lékaře MUDra Jana Bv. Pur
kyně, který zjednal českému vědeckému
smažení respekt i v daleké cizině, — Pref.
Bhwalá v Gothě objevil Lutherovu bá
seň ma kuxzůřta Bedřicha ©Odhorníci při.
pisují této básní vysokou cenu pro nové
badání © Luthbasovi — V drašbě Kxuf.

vy, sbírky v Berlíně koupi! továrník Waldas dva vzácné obrasy, které jeou
dílem české školy malířské ze XIV. sto
jeté; ja le čin národnost mali zásluž
ný. — Donedárou vědecké kraky všude
ohlačovalyy boj bakteriím jako největšímu
škůdci lidského zdraví. Aleprávě po zku
Šenostach věda ebrasá Děti živené steri
isovasým mlékem enemocměly dětským
skorbutem, který si vyžádal muoho obětí,

Potrava sterilní v zaském těle dráždísliznici a zaviňuje těžkékatary šaludku
a střev. Také zkoušky dokázaly, še do
bytek krmený sterilná pící stávalse špat
mější než avířata krmená stejnou pící me
sterilní. Tudíž poslouvání bakterií nelze
mazvati výronem skutečných vědeckých

úkův.
Warodní bospodářetrí. Obchodní zálož

na w Praze po celou dobu války se chvě
je nad propastí. Místopředsedou a práv
ním zástupcem tohoto finančního ús'evu
byl starosta měst Pražských dr. Groš.
Když vypukia válka, dr. Groš ze správy
wystoupil a dal se v obchodním rejstříku
wymaaati. Záložna totiž se ocitla v kritic
kém stavu. Aby se oddálila katastrofa,
byl povolen ústavu w srpnu Igr5 obchod
mí dozer; tak zabráněno vkladatelům do
mábati se vyplacení peuče žalobou. Ke
konci z 1914 vklady Čuily 3,240000 K,
ale pochybné protipohledávky pouze asi
půl třetího. mil. K Záložna vběhla do
bludiště tim, ze půjčila Lasiňácké němec
ké firmě Rohrsové přes 2 mil. K, příjavši
aáruku velice slabou. Vedle toho půjčila
na půl milionu jiným firmám existenčně
kolísavýmn. Nyní pak udržování kauceláře
a jiné výlohy pohlcují peníze další Dr.
Groš v taková tísni prosil vídeňské lru
ky Vvláduí o státní zápůjčku 2 mih K.
Ovšem snažil se dost a dost, aby se vlá

úsobení, ale nz státní zápůjčku se posud
ká, protože vkladatelé posud neprohlá

sili, že přistonpí na vyrovnání několika
proceBtní,

Záložna jest spelečností. s. učením ne
obmezeným. Ale ce se dobude zvláště na.

správní radě, posud se neví. Ti, kteří
více peněrměli, rychle se jmění zbawe
vali. Dr.Groš. predal r. 1916 již v dubam
společně se svou chotí dům v Jámě a
neví se. nač peníze slečil. Trestmí řízení
posud zavedeno mebylo. A tem, který se
neosvědčil ve správě menší záložny, jest
po Io let v čele převážně husitské sprá
vy české veleobce.

Nymí sanátoři ohlašují, že škoda ze
spojení s firmou Rohrsovou nebude tak
veliká, jak se myslilo; pracuje se prý na
vyproštění ústavu z bahna čile a bystře.
Jest však otázka, zdali se tím omluví
omy půjčky.

V českých společnostech posud — iv
době tak vážné — nejraději se uplatňuje
jarý vznět v nadšených projevech a ro.
mautických snech, i když reální základna
pod českými chodidly povážhvě se viklá;
novohusitská škola, spočívající na frázích,
ovšem náhle nemůže ztratiti všecky žáky
a Ctitele. Ale skutečnost mlnoví hoduě
prosajcky. Volá se často hlasem Ilvím,jak
Si přejeme upraviti poměry své vlasti, ale
málo se přemýšlí o tom, komu patří ob
rovské lány této země a kdo skupuje sta
tek za statkem v ryze českých územích
(ma př. i na Hořicku). Čeští výdělkáři, kteří

sedlosti raději cizincům než Čechům, uc
jsou asi žádným národním nebezpečen

věty neumějí, také nevzbuzují obav. Ale
zato český kněz, vedoucí český dorost k
bázní Boží, k lásce k českým rodičům,
českému jazvku a k poctivosti, jest »váž
ným národním nebezpečenství:u«. Komu
náleží největší kapitál w samé Praze?
Kteří průmyslníci v Čechách mohou hrdě
prohlašovati, že mají účinnější prostředky
k rozšiřování svých závodů než čeští?
Kdopak dodává národu výhradně uhlí,
kovy, kůže a jiné nejpotřebnější věci?
Také české peněšmictvíjest tolik odvislé
na obratech a libováli cizích bauk. I te
lze vzití v úvalu, jak cizí fírmy si pro
mejely v českých šurnálach veliká, najlé
De poté mblo.. 

i jh ke všema časté krachy a

pak se budomenost, vlastě rýsaje poněkud
inak,nežjak jř malujír petá
Resta Vidhmei F čemsfolk krňíctém 24
vynikajících mígtech v Českých ingsfita

hala Vím A5 šet válka. Komičí
š vá

kněží a katoliekéA anivace z jmění ná.
rodníhe zachytili pro sebe málo; zato
wšak liberálové snažili se kořistiti z pro
deje statků kolem Prahy; 2 pověstnýeh
vodovodních m8,ae adležen, z velice o
chotného sprostledkovénámezi cizími ftr
mami a mi tobolkamě

Zatím tedy předem všeho jest potřebí
se propracovati k poctivost a Mospodář.
ské dáslednosti aspeň —| staročeských
katolíbů. Pak teprve pnollašujte, že tou
žíte. ještě výše — hk vysněným metíjn
těch, které proúlašujete sami za nejvyšší
vzory.
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Ješ potřebuje ma své obhájení moci a

vn Kžesťtanéaeodtěchdobnevzpírajív ictví ...« Napěti řádeíchžest hru.
bých dějepisných omylů. Jest otázka, pro
kobo už dávno a často přední historikové
(i čeští) dosvědčili, že Hus a jeho stou

uci rozhlašováním takové domněnky
dili. Mohla by si spisovatelka přečíst

aspoň to, co napsal o véci sám Flajšhans.
Ale Wurmová místo porady u moderní
kritické historie dává ua následující strán
ce ještě slevo středověkému nehistorikovi,
uvádějíc slova Chelčického,jak od té doby
»rákon Kristův nahrazeu právy světský
mi a vrchnosti křesťanské od těch dob
honí lid do války.« -- Kdo aspoň trochu
zeá historii evropskou z prvých čtyř sto
letí po Kristu, útrpně sz usměje prosto
myslné důvěře středověkého snílka v seu
sační tradici. Ale Chelčický aspoň nechtěl
zátmyslně lhát. Kdo však užívá jeho histo

memá psáti do sbírky »Za vwzděláním«,
nýbrž se má skromně vzdělávati sám.

Vánoční

+ dárky+
nabísí Vám aaše knihkupeotví,

knihy obrázkové,
lustr. pohádky,

cestopisy a
romány.

v

Dále SlÍDA na dopisnice a podo
benky,památníky, modar
mi papíry + obálkách i v ka

| setách,modlitební kaliky
+obrazy svatých.

Družstevní
knihkupectví

uHradciKrálcvé,
Adalbertinum.

AAAAAAAA444444A
Záólošna v HradeňžHrál,

Janské náměstí č. 163.Vkladynaknížky"| "00
Půjčky. - Úvěry osobní. - Zitohy.

Eskompt účtů a směnek.
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Obrana.
Pak se historie. Ve sbírce »Za

vaděláním« uveřejnila I Wermová úvahu
>Mírovéhuutí«. Jak tam píšeo stanovisku
naší církve k světovému usru, škoda šíře
rozbírati. Citujeme pouze slova: »Ve IT.
Stoleténostěvůlu
skéko pamiáenu. CísaňMoustautín obdařil
papeže Silvestra mocí a církev bohatstvím
a tač venié Maramlik (vědu. kudiaká),

vydlosósní.J menován jest p.
Josdí Panuš farářva Ždánicích,vikariát
„ním sekretářem.—Ustanoveni jsou
pp.: Fr. Anděl, kaplan v Chrudimi, za
kaplana do Ronova, Jos. Daněk, kaplau

| ve Zdoňově, za kaplana do Kostelce nad
Orl, Aut. Marek, kapiau, za admiuistrá.
tora v Poniklé, Josef Kapoun ze Svojko

„va, polní karát, za administrátora da Bílé
, Třemešné, Bohuusl Dittrich, administrá
- ar v.Třebosicích, za kaplana do Bohdau
| če u Pardubic, Jan Benák, kaplan w Lu
kavei, povolán za aktivuího voj. kumáta,
Julius Mládek za kaplana do Borové u
Přibyslavi, Otto Němeček, kaplan v Ro
katnici, za kaplana do Teplic (Wekels

! dorí), Jos Máller, koop, v Starém Městě,
„za administrátora do. Javorníku, Josef
: Ruger, kaplan. v Hostinném,za kaplana
: do Staráho. Města u Trutnova, Fr. Jelí

nek, kaplan vwKostelci,za katechets tam



těž, Jan Lounský,katecheta v Bystrém,za
katechetu do Nového Města n. M, Alois
Dolák, hatecheta v Novém Městě n. M.:

za katechetu do Bystrého, Rudolf Pro- |cháska, katecheta v Novém Bydžově, za
katechetu do Žamberka. — V Pánu ze

snuli pp.: Rudolf Bláha, administrátor |
ve Studnici, + 5. prosince (narozen 1880,
vysv. 1903). František Vacek (V Vuln),
jubilár, konsist. rada, em. b. vikář a dě-:
kan ronovský, + v Budějovicích 16. pro- |
since (naroz. 1835, vysv. 1860).

Bnálmikradněntaaštrn jenda
veškerých ebehodech bankovních a uhelných.

Podporojte přikašdé phlošitosti svůj vlastní podmik

Výkaz větších upisovatelů VII vál.
čky u Živnostenské Úliálky

v dei Králové. J. Kušera, Biružinec
K 2.000, G. Stein, parní pila Hradese Krá
lové II. K 5000, Fr. Stránský, c. k. notář

K 2.900, Obdeaské záložna v Jaro
aněří K 20000. Občan. záložna v Opočně
K 28050, Občar. záložna v Nov. Bydžově
Katšleh K 17.250, Oběan. záložna města
Jabloného n. Ori. doiších K 58050. Spoři
telna městu Opočna K 100.000, K. Wein
rich, majitel panství a cukrovaru v Dobře
nicích K 400000, Občan. záložna v Rych
nové n. K. dalších K 7.590, Bpořitelns mě
sta České Skulice daléřeb K 2000, Obéna.
záložna v Nechanicích K 31.650, Mčslské
xpožitelna v Žamberku daldích K 4650.

Výtahz vě U |
půjákuv zálečnév BlrnénKrálX16000
další úpis záložny, K 5.000 B Řezáč, ob
chodalk zde, K 3.000 A. Kosbelová, rty
uařka Malšovice, K 3.000 Pr Lad. Součka
dědicové Plotišti, PRetovámRí rměšťkokovo
zde, K 1.009 Pr. Janáček, stárek alle
vice, Obeo Plotiště, Fr. Soušek tyinil
Plotiště, Jos. Matějka, reluík Woanice, M.
Mříbruá, zde II, Vjji Stein, ovičná škola
de, Pr. Srůček, Pletiště, Teroaie Weis
setá, oboť e. a k. setníku zdo, K. Mařičok,
Wn*třce, Lad. Balear, mxoná' ade IL, ze
saetovaný. K 800 Jos. Hak, Plotiště. K 600 |FilonrenxHodaeDovk,trejitattxdoruzite,|
J. Javůrek, pobař sde, J. Riman, účetní +

náložay sde, Jiří Hromada, gyma., Václav
Moravos, obuvník zde.

Bládení k vojenské tazo v lodau M5.
Obecním úředům zaslány byly již potřebné
tiskapisy. Hlášení podléhají ročníky 1880
až 1994. Sprošténí služby domobranecké
jsou povinni se hlásit V únoru 1918
buďtež všeehuy přihlášky i abývající tisko
pisy zaslány c. k. okres. hejtmanství.

Okremí oděras pro politický okres
Hradec Králové rozdala počátkem tohoto
týdne druhý přiděl nouzové obuvi pro
chudou mládež v počtu ca. 700 párů. Cel.
kesn bylo dosud rozdáno asi 1200 párů
kožených bot s dřevénou podešví, vesměs
mooších čísej. poněvadž větší čísla pro
starší dítky dosud okresní oděvně nebyla
přiděieua. Dítky, na něž se následkem toho
nedostalo, obdrží z případného daišíbo
přídělu po Novém roce boty za rešijof
cenu, o čemž jednotlivé školní správy
zvláště budou vyrozaměny.

©sobml. Dirigent Živnostenské banky
sliálky v Hradoi Králové pan Ant Hašek
byl jmenován ředitelem téže filiálky. —
Gratulujeme.

Výstava malířů a oochařů v radsi
Králové byla otevřena v těchto dnech

Králové, kde tolik výstav ciž sa vystřídalo
1 během vášky, ředí tuto výstavu mozi
své nejlepší a nejzajímavější. Vystavují tu
teutokrat nejpřednějeínaši umělci: Ulmann,
O. B:ažířek, X. Lange, Pr. Jazub, Naske,
Nejedlý, Fer.!. Rubeš, Bubeníček a četní
jiní. Zajimava je, že je tu poprve vysta

před lety zesnulého umélce tébož jmém.
Dále vystavují svá dilu sochaři L. Šaloln
a Zewlizer « oh M.Biehalcová savébetikové
práce ma bedrábí Většina z vystavevýeh
zde uměleckýeh děl nebyla na šeském
Valtotě ještě vikdý přístupna a stěží kdy
budov. Můžeme Nujdému vřaje doporučiti
návštěvu výstavy, které slibuje skutečiý
úmělééký požílkk. Možno také na výstávě
opatříti vhodný dárek vánoční

Wkdilarací hřesť.-s00. spolek a
dírek »Amežka: odbývá řádnouohe
hromadu v neděli dno 6. ledna 1918 o 5.
hod. edpelední v malém sále Adalbortián
w temto pořadu: 1. Zabéjení schůze. 2.
Zprávy jednatelky, pokladní, knihovní a
revisorek. 3. Volby amového výBeře 4.
Volné návrhy.

o svych poměredh u místních správ skol

Prodej
ra—

Čepice. — Deštníky.

„merie —

Hradec Krá'ová

Palackého 80

šatenek!!
modní závod

prádelna a Žehlima

sleb,přihlave se ihned za účelem státního drahotaího příspěvku osobně v kan
eeláři «. k. okresní dkolní rady (dům p.
insp. Krmáře, proti důstojnickému parku).

Ochotnické divadle. Pokračuje v repro
dukoi původních děl sehrál Kliopera v so
botu a v noděli (15. a 16. prosince) Štol
bovu dosud velmi působivou veselohru
Vodní družstvo. Provedeníkusu vel
mi vhodně ve všeci: úlohách obsazeného
bylo pečlivé, vykazujíc jak živou souhru
tak náložité vystižení charakterů hojných
figurek, ve hřa ostře odstíněných. V úloze
Božeuky vystoupila s úspěchem sl. Skor
kovoká, nová adeptku amaší scény, jejíž

zřejmý talent, pěstěný v dramatické škole| pl. Hůbuerofé. vynikl v úloze podané
s vájadítou vervou i ukázněností. Z dal
sloh byli to pp. Hruška (Církl) a Tomek
(Zelenka), kteří výnikli charakteristikou a
p. MUDr. Kafka (Vosyka) maskou své úlohy.
Též menší úlohy byly výstižně podány
ať už jmenujeme Červenku p. Ottova,
Kofránka p. Veselského, Rychteru p. Peři
nova, Novotnou sl. Kumpoštové, neb Ra
ehotu p. Huňáčka ot., redaktora z. Huňáčka.
ml., Cafourkovou pí. Jirotkové atd. Hráno
ve prospěch místního dámského odboru
Go>veného kříže. — C.

Vpoměžníchústavech králové
nebude se ma Šlědrý den 24. t. m. úřado
vati.

Brahota tísní tím citelněji, čím více při
bývá zimy. O drahé uhlí jest 20uze veliká
i v rodinách lépe situovaných. Což teprve

. chudina! Nedávno dostaly se před soud
tři ženy, že si ir.ohu uhl pobraly. Vylí
čily, jak uikde nemobly uhlí koupit ani
darem obdršeti a 00 děti zkusí. Tázaly se,
oo tedy měťy dělat. V miutulých dnech
kilo mrkva se prodávelo zu 1 KX30 h, jiná

| prodavaško ohtěhy sa 4 mrkvo 2 K. Kilo
tuřínu bylo za 80 h, jeina cukrovka za
20 hb,kilo eibulv fe $ K. Jak má vyživiti
dostéteěuě za takýah okolností rodinu člo
věk, který nemá aspců 10 K denně, nechť
spokuluni a zdračovatolé poradí, Když se
žáďale sá něvýkšišéné hůsý po 64 K, byly
© ně na náměstí rvačky. Kupující vskako.
vali i de vošů, dž jděva rdiník upooený
křikoré á tahedkanki práskl do konf a u
jidděl. Pak se dhtělo zá Kusu víe; docéla
jeden prodáváš výřii odtů 130 K. Nikdy

by nebyly takové tahanice o busy, kdyby
si mobli opatřiti komsumenti trochu nej
potřebnější mestnoty jinak. Ovšem do

>krémůhradookýchvstepujíkupujícís bázní.
Ba obyčejné letní látky ns kalhoty se žádá
180 K. Občanu tázajícímu se na oenu
mrkvového sernen+ bylo nabízeno čtvrt
kita za 246 H. Taková cená jest už věru
béz kosĚdrenec. Tážeme se, jalf dloúho
lze takovou konsumní situaci snášeti, Ždejší
objané vzpomínají, jak měli na Erádeoku
čidovětí uprehlíci hez práce a béze vševh

. front všeho dost, když udřené matky s ob
nosem těžce vydělaným byly nuceny če

. kati celé hodiny přetťprodejnou a na ko
ned se vrátitt Dez Žádané potraviny. Věru
jest potřebí, aby se připravily klidnější
chvíle pro nastávající svátky aspoň lidem
nejvíce strádajícím.

Různé zprávy.
Konference katol. pracovníků. Užší vý

konný výbor Spojené strany katohekého
(ida svolává do Prahy konferenci katol.

pracovaíků ua den sv. Tfí králu 6. Jedna
1918. Přihlášky o legitimace pro diecesí

| králevéhradeckou zašlete co nejdříve Or
Ganisač.komitétu křssť oo. VHradci Král.,

, Adalbertinum.
. Opatrova. slerých dítok v Prazelli,
, Kampa 39, snímá s chudyoh rodičů těžké

břlině ošetřování a vychovy nejmenších
-s nevidomých, které v vajútlejším véku
*pro práci a vtarosti rodičů o živobytí bývají

tolik zanedbány. Kdo navštíví opatrovnu
:na Kumpě přesvédčí se, jak ralikým dobro
„diním se stala těin détem, kteró se tam
„nalézají V zájmu slepých dětí i rodičů
-je radno, by rodiče slepých dětí na ústav
»tento- upozornění byli a dobrodinci těmto
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péjmenším ze slepých přízeň svoji proka
zovali. Žádosti rodičů -i dárky lidumilů
přijín:á správa úlulny elepých dívek Praha
II., Karnpa 33.

Ma osloplé vojíny, sirotky atd. a strá
dajíci katol. dělnietvo račíli dálo věnovati:
Štěp. Dvořák, Skuteč 3 K, nejmenovavá
Hor. edic 2 K, M. Kuncová, Polná 7 K,
G. Kahler, Sohónau 1 K. — Frant. Votoček
p. p. 529 z Roškopova 10 K ua místo
vénce padlému bratru K. Prášilovi z Roško
pove. -— Zaplat Bůh!

©R Ježíšku
doporučujeme:

Hruška F.: Jiskry z Popela. Nej
větší kniba bájek Illuetr. mistr
J. Novák, váz.. . . .- . . .K840

Bouška S.: Děti, obsahující celou
fadu povídek, broš.. . . . „K

-Grossmannová-Brodská: Obrázky
veselé i vážné,brož.... „K24

Baar - J. Š.: V temných barvách,váz. . .. ...
de Vigny A.: Vzpomínky na vo

jenskou služebnost, váz.. . .K 240
Dostál-Lútinov K.: Dach Německa,váz...-2 K360
Velich V.: Šest trpaslíků, váz. . K 720
Meri skřítky-čaroději, váz. „K840
Maminčiny pohádky, váz. „K3—
Tatičkovy pohádky, vás.. . .K 300
Klicpera Ivan: Jindra. Obraz z

našeho živote,brož. „K62

Velký výběr pohádkových 1 obrázkových
kalh.

(Ceny jsou uvedeny s dočasnou 20%, při
rážkou válečnou.)

Prohlédněte si výkladní skříně!

Knihkupectví
Českoslovanské akc. tiskárny

v Praze-ll., íSpálená ul. 15.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
ovového náčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách. o. a k. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty. vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie vo vlastních díl
nách a domech, levné pracovní eíly na
venkově. čímž levnější ceny až o 209,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let, vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Ve vlastní věci. Dlouho jsme houžev
natě bojovali proti smrštění objemu »+Ob
novy«, doufajíce v časy lepší, třebaže ná
klad na vydávání listu se dávno zšeste
ronásobil a nyní jest téměř desetkrát
větší. Ale nedostatek personálu,papíru a
jiných potřeb nás nut jíti cestou listů ji
ných. Při tolika kombinovaných úkolech
katolického tisku zmenšením objemu listu
redakci se práce jen stíží; čím větší roz
sah, tím snadněji může časopis požadav
kům čtenářstva vyhověti. My však z ne
dostatku místa již nyní samy důležité o
tázky časové jsme nuceni odbývati struč
nými poznámkami v hromadných stě

+80

K 240. 

Ve Prospěch m
Svatováclavské Matice Skolaké.

NEE i . Ve es> ...

sích, jak z posledních čísel patrno. Ozna.
mujéme:tedyb:že ned 'iožno otiskovati

I delší politické úvahy a knlturní články o
1 všech těch věcech, ke kterým obracejí
| zřetel někteří páni čtenáři i dopisovatelé.
1 Zvláště nemůžeme uveřejňovati předlouhé
| články,které mají důležitost výhradně
| jen pro určité obce anebo jednotlivce.
| Račte psátizcela stručně a obsažně. Pokud nám bylo lze, vyhověli jsme ua všec.

ky strany. Račte tedy laskavě zase nyní
| vyhovětí nám. Kojíme se nadějí, že tak
| veliká tíseň dlouho nepotrvá a že zasvit
| uou chvíle, kdy bude možno list znovx
| rozšířiti.

- Oobyti Jeruseleme Angličany.
Turecký Llavní alan podává v této a

úálosti výzoamu wvětovéhonásledující kra
tičkou zprévu dne 10. prosince: »Za ozná
meaých nových bojů západně od Jerusa
lems podařilo se nepříteli posunouti svůj
útok blíže k městu. Přeložili jsme pak ové
vojsko, ležící západně a jižně od města,
sa východní stranu města« Z toho patr

—+—
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já ani Turei,aby toto město bylo rozito. R. 1817se ho amoenili Turel, a oc
jejích drtení, trvale tedy

eelých 400 roků. Velkým je učinil jiš král
David (od r. 1050—1016 př. Kr.), který je
učinil svým městem sídelním, a vyslavél
aa Sionu královský hrad. Jeho syn a ná
stupce Salomoua vystavěl na hoře Mori
nádherný chrám, čímž -učinil město toto
slavným. R. 588 př. Kr. ho dobyl Nabo
ohodonosor, spálil ohrám, sbořil město a

odvedi S nteasvo do zajetí babylonského. Po 7%0letech se vrátili Židé ze zajetí
a řízením Zorobabelovým vybudovali město
a drahý ohrárn. V chrámě tomto vyučovai.
a v Jerusalemě trpěl a u města toho 54
hoře Golgotě umřel Kristue a učinil tak
Jerusalem měslem svatým. R. 70 po Kr
dobyl mésta Titue, opět je zbořil a s ohrá.
mu nezůstal kámen oa kamení. PobueJu
liana Odp., vystavěti židovstý chrám, byt

Židé nemají ohrámu, nemají obět,
nemají krále, nemají vlasti. Za císaře Kos

vystavěny mnohé chrámy křesťanské. Ve
stol. 7. se bo zmvonili Peršané. V dobách
válek křižáckých bylo zřízeno království
Jerusalemské, když Křižáci 16. července.
1099 svatého města dobyli; ale trvalo to

jen na krátkou dobu. Titul krále jerusa
lemského měl císař římský a německýod
r. 1804 cisař rakouský. Co se stane dále
s Jerusalemema s celouZemísvatou.uká
že budoucnost. Wilson z nf chce míti Ži
dovskou republiku, Židé zvaní Sionisté ee
o ni hlásí, a enahy jejich budou podporo
vati mnozí. Nyní generál anglieký Allea
by, jenž vtáhl 12. prosioce v poledne do
Jerusalema 8 vojskem a se svým štábem,
jmenoval anglického vojenského hodnos
táře guvernerem svatého města, a týž u
stanovil zvláštní stráž k ochraně svatých
míst. Všude nalepena jscu oznámení v řeči
arabské, hebrejské, anglické, francouzské,
řecké a ruské, že vojsko dohody, poraziv
ši Turky, opauovalo Jerusalem, a že ae
dostane každému plné ochrany a že bu
čou také místa posvátná pečlivě chráněna,u

a)

Ruská revoluce.
vých, který je dal dopraviti do Petrohradu.
Duchouinu se podařilo, že před vzdáním
se hlavoího stanu Krylenkovi všecky tajné
listiny zničil, Armáda je prý v úplném
rozkladu, vojáci opouštějí houfně své sta
noviště, nečekajíce na dovolení jdou buď
pěšky nebo jedou po dráze domů. Na ru
munské frontě se přiostřil poměr mezi
Rusy a Rumuny tou měrou, že ramunští
železniční zřízenci zabraňují ruskému voj
aku přístup k vlakům. Komisaři lidu vy
da'i k abratřím kozákům« provolání, aby
se rozhodli pro sovět a nikoli pro Kale
dina a Kornilova, a aby tyto jako i jejich
spoluvinníky zatkli a vydali je sovětu.

Až dosud jsou na postupu bolševici.

Je pravda, že se ubírají k cíli přes mrtvoly
svých nepřátel. Tak jimi ustanovený gene
ralissimus Krylenko ujal se velitelství ná
sílím. Dne 4. prosioee došla zpráva: +Usa
zení Krylenkovo v ruském hlavním stanu
bylo provázeno lítými boji, za kterých bý
valý vrchní velitel Duchonin zemřel jake
voják.« Tento Leninem dosazený Kryleako
bvl praporčíkem a jmenuje se vlastné Aron
Abraham. Duchonin nechtě! oznámiti fron
tám usnesení bolševiků, že se má jednati
o příměří, proto padl. Kromě něho padli
při dobytí ruského hlavního stanu 4 gene
rálové a 2 generálové a 6 důstojníků ge
nerálního štábu padlo do rukou Kryleako

Krylenko zahájil svou činnost tím, že
zřídil demobilisační ministerstvo, to pak
propustilo ze svazku vojenského všecky
41 až dóleté a 35 až 40letí obdrželi dovo
lenou do odvoláví. Tím vi získává náklon
nost lidu a ulehčuje zásobování vojska.
Z toho by se zdálo, že Krylenko sedí již
dosti pevně Ale je proti němu Kaledin se
svými kozáky, zejména na Donu — a don
ští kozáci jsou ti nejbezohlednější — ano
docházejí zprávy, še mezi oběma vojsky
došlo již na různých místech ke krvavým
bitvám, ve kterých padla značná část vo
jáků na obou stranách.

Není tedy vojsko ruské ani jednotné,
ani spolehlivé a bezpečné, a jsko padl Du
ohohin, tak se může státi také Krylenkov!.

ano již ee šíří zpráva, že jeho nao boeníje již jmenován generál Šěerbatov, který
je dosud na rumůnské frontě.

Bolševici, Lenin a Trocký, zavádějí děs:
nou reformu ve zřízení vnitřním. Dekrel
rady lidových komisařů zrušil veškeré sté!
ní soudy, jakož i válečné, námořnické *

——



obchodní. Tyto všecky budou nahraženy

zvláštními sondy, které budou svoleny. |dem. Státní návladnictví, vyšetřující soud
cové, advokatury budou také zrušeny. Jest
zřízen zvláštní revoluční soud, který se
skládá z předsedya šesti dělofků a desti

sedláků. [řento soud se má obírati záleži
tostmi protirevolučními.

Dále vláda bolševiků zrušila všeliký
osobní majetek pozemkový a prohlásila
půdu za majetek národní; vydala nařízení,
šterým jsou na Rusi zrušeny veškeré
třídní rozdíly a edstraněny tituly a bod
nosti, Nemovitosti šlechty mají býti ode
vzdány. zemstvům, nemovitosti kupců a
občanů -obeoním úřadům. Zajisté že itoto
opatření směřuje hlavně k tomu, aby vláda
sískalů pro sebe davy, o které by ee mohla
pevně opříti. Každý na prvý pohled vidí,
Že toto opatření je násilné, bezprávné, še
způsobí mnoho zmatků a že podváže veške
rou výrobu zemědělskou aspoň na Čas,
poněvadž, náleží li půda národu, jest otáz
ka, které kusy mají jednotliví členové to
hoto národa obdělávati, nebo bude-li celou
půducelý nážoď obdělávati -kdo a kam
pošle pracovníky jednotlivé.

Mimo to vydali Lenin a Trocký násle
dující nařízení: Poněvadž vedoucí členové
organisaci kadětů jsou nepřáteli národa,
musí býti zatčenia odsouzenírevolučními
soudy. Sověty nechť učiní dohlédací opa
tření proti organisacím kadětů se zřetelem
og.jejich styky a vůdci občanské války a

-protirovoluci Kaledins a Kornilova. Naří
"zemí nabývá platnosti ihned po uveřejnění.

Dále jest také dokázáno, že bolševici
:se neštítí hrubých násilností při volbách
do shromáždění zákonodárného. Jejich vlá

-da vydala nařízení, že jsou li volby. po
-ohybné nebo nesprávné, t j. jestli nevy
'padly dle jejich vůle, mají býti prohlášeny
„za neplatné a provedeny po druhé, snad

i po třetí, až dopadnou dle Jdeheh přání."Lid ruský je strašen třemi K:Kerenský,
Kaledin, Kornilov, a babička ruské revo
lace Breškovská, která byla 30 roků na
Sibiři, jest prý jako nepřitelkyně státu za

| tknuta. r

levici a pravici; ukázalo se to zejména na
druhéni kongresu selských delegátů, kde
byla zvolena předsedkyní Marie Spiridovna
proti Černovovi; prvá dostala 260 hlasů.
drahý 230. Spiridovna prohlásila, že pokud
dějicy Ruska sahají, nyní po prvé 8e na
hází moc v rukou dělnických mas a že
si sověty tuto moocvyrvati nedají.

Také nynější vláda zabavila zásoby
zlata všech ruských bank i státní banky;
banky šlechtické a selské jsou zsavíeny a
jejich obchody jsou přikázány státní bance.
Zoaěný počet konsulu a vyslanců v cizině
pozbyl práva na plat, poněvadž nesouhlasil
4 vládou. 

Ze všeho jo patrno, že dělníci, vojáci
a sedláci nabývají vrchu, ale že si nepo
ěíná jejich vláda správně, nýbrž že užívá
dakoků a násilí.

Proto jest docela možno, že čím více
bolševici davy pro sebe nutí a vnadí, tím
víee urychlí evůj pád. Pád tento by na
jednání o mír n-měl asi velkého vlivu.
poněvadž když jednou veliká většina ná
Foda ruského je proniknuta přesvědčením:
»Nyní je na prvém místě potřebí míru“
a když myšlenka ta k radosti celého světa
byla veřejně pronesena, z jednání světo
vého již nezmizí, nýbrž v různých formách
-se udrží, až dojde k cíli.

Mezi tím došla kratičká zpráva: Ame
rioký konsul v Tiflisu oznamuje, že útěk
«arův se zdařil. a Angličané šíří zprávu.
že oar Mikuláš byl v Sibiři zavražděn.

Na pravidelném církevním sněmu církve
ruské provedli biskupové v chramu Spa
sitele v Moskvě velice slavně volbu moskev
ského patriarchy, který má býti vlastně
mejvyčší hlavou církve ruské, kterouž moc
ear Petr Veliký násilně zabral pro sebe
Toto obnovení patriarchátu moskevského
jest velice důležité. Jest jím zvolen arci
biskup moskevský Tiohoo, jenž byl 21.
Mistopadu slavnostně nastolen.

Ukrajinská ústřední rada vydala dekret,

kterým veškeré kláštery, kostely a ducho.
vezskéslaikypnobášejír: apojelok.Jidu-...

; V pátek, dne 14. prosince bylo prý za
hájeno ústavodárné shromáždění, ale zs
účasti 40 osob; byla zvoleua komise, která
vypracovala manifest k národu. Kaděti u- ;
spořádali průvod, jehož se súčastnilo na
tisice osob; 30 jich vniklo do paláce, kde
bylo zahajováno ústavodárné shromáždění
a prohlásili, že takovým shromážděním

vili své stanovisko. Bolševici bojují profi
Kornilovcům se štěstím střídavým. Kry
lenko sesaruje jemu nepohodlné generály.
Na Kerenského je vydán zatýkač pro pe
kračování ve válce na základě tajných
smluv, které jsou zrušeny. — Finský eněm
již přijel návrh vlády, aby Finsko vystou
pilo z řady válčících států. — Jak patrno.
je Rusko před událostmí velmi důležitými.
Kridu neudělá, poněvadž potřebuje mnoho

jsou oni. Také revolučuí socialisté vyslo peněz a bankrotáři nikdo nic nepůjčí.aaa
Výhradní zastupitelství pro východní Čechy

veškerých sdružených rakouských továran na výrobu
šamotového zboží.

-Šamotové dlažby. glanované obklady stěn. ku
chyní, koupelen, krámů, vestibulů atd.,

kameninové ronry. žlaby. koryta pro hovězía
vepřový dobytek,

kameninové soudky a štoudve na vodu,zelí a omastek,
kuchyňské sporáky 7 bílých šamotových kachlů bez

trhlinek v glasuře,
pokojovákamnaze šamotovýchkachlů,jedno-i více

barevná (majolika) dodává a
přestavby kamen a sporáků, jakoži veškeréopravy

do oboru kamnářského spadající odborně provádí zruč
nými dělníky

Jindřich Wimmer a spol,
Hradec Král., náměstí arcivévody Bedřicha 538.
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Díkůvzdání.

Navždy a téměř náhle odešel nám nejvýš pečlivý a starost

livý manžel, otec a dědoušek, pan

Alois Seda,
ředitel obec. a měší. školy v Hradci Králové.

Smrt vyrvala jej z naší náruči a v rodině naší uhostil se
smutek. V těchto bolestných chvílích dostalo se nám od učitel

ských sborů škol všech kategorií z města i okresu, od vážených
zástupcův úřadů školních, církevních, státních i samosprávných,
jakož i od přečetných jednotlivců ze všech vrstev občanstva tolik
projevů hřejivého účastenství, které jsou nám krásným svědectvím
vážnosti, přátelství a lásky, jichž drahý náš zesnulý požíval.
Bojíce se někoho pominouti a nemohouce všech zvlášť jmeno
vati, děkujeme všem z nejhlubšího srdce za útěchu, která nám
tim byla poskytnuta.

V HRADCI KRÁLOVÉ, v prosinci 1917.

Rodina Šedová.



Politický přehled.
Panská sněmovns £1. provicor rosešia

je na vánošní a novoroční prázdeň. Téhož
jine,dale szé. :absplutodum „svým dvěma
nástapoům v kemisi pro koatrolustátního
tabu bar. Czedikovi s ryt Bchellerovina
jejich souhlas k vydání válečných půjček

r.delamA, 1015,01926,her,ojeejho souhlasu parlamentu. ŽÁro .
lila sněmovna kompromis o váečné daní,
19. prosince vo enné komisi obou sad
movea ejednaný, 20. prosince však posla
mectou sněmovnou ramítautý. Přičinila to
liko změnu, podle které nejvyšší zdanění
na základě této berně nemůže přesahovali
60proc., veškeré přirážky v to čítaje. Vše
pošle se nyní ještě jednou, po čtvrté, sně
movně poslanecké.

Pukaz hr. Gzornína posl. sněmovné. Hr.
Czernin z cesty své do Brestu Litevského
poslal 19. prosince posl. sněmovaě vzkaz,
který jost odpovědí na pilné dotazy posl.
Staška, Petrušiče, Korašcea Adlerav posl.
sněmovně 18. t. m. Správce zahraniční po
Jitiky ústy mínist. předsedy ryt Beidlera
edmitá všeliké návrhy, aby byli k míro
vému jednání přibráni také zástupcové
lidu říe v poměrném počtu podle výsled
ku ačíténí lidu. Poal. sněmovna 19. pro
ainse aahrálila zákon, kterým se, prodlu
žuje používání cel k úhřadéspolečných
výdajů, ale pouze na jedea rok. Dne 2.
prosince odešla saěmovan na vánoční a
Mororoční prázdeň.

im. posl. úr. Lodgmanns schůzi vo
Jišů v Ústí n. L. prohlásil se pro nářod
nostaí autonomii. Rakousko mělo by dema
„počítaties danými poměry a v rámoi státu
povolíti sebeurčovací přávo národů, které
Němci v Čechách odedávna žádají, ale ©
kterém čtyřdohodamlůví jako o svém ob

vu.
» Uhosská v dohodě s uherskou
vládou odmítá stanovisko, že válečné ško
(dy mají býti hraženy společně, protože
prý by to vzhledem k přetížení Uher vo
válce nebyle spravedlivé a také ne práv

„Dě odůvodněno.
Folobní oprava v Uhrách byla 21. pro

since předložena poslanecké sněmovně.
Pečet voličů odhadaut na 3.800.000. Nu
bové přes 24 roky obdrží volební: právo.
kdo s prospěchem navštěvovali 4. třídu
školy obesné, dovedou-li čísti a psáti, nebo
plstí-li nejméně 10 K daně. Žeay obdrší
pasivní i sktivní volební právo, vyhážíli

jitelé Karlova vojenského kříže obdrží vo
lební právo,soají li disti a paáli, také před
34. rokem. Ani v polovici okresů zavede

47 Anjou:tajné valby. s

krajinou dosud trvá Boldovici Bádajína
ukrajinské vládě, aby všecku moe ode
vzdala do ražou rad vojáků a sedláků a
sby ukrajinská republika organisována byla
die formulí bolševických. Hlavní výtkou
jest však, že Ukrajina nemá podporovati
Kalodina.—Občanskáválkav jižoímRue
ku se dále rozšiřuje Ukrajinská rada za
mítnuvši ujtimatum bolšovické vlády, na
řídila mobilisaci všech branných sil re
publiky ukrajinské.

© míra. Mírová konference byla 22.
prosince o 4 hod. odpol. slavnostně zahá
jena v Brestu Litevském. Zvolený první
předseda státní něm. sekretář Kůhlmann

"prohlásil, že především běží o zjištění
hlavních podmínek, za jakých bylo by co
možno nejdříve uvésti v chod styky ho
spodářské a kulturní. Dre 23. prosince
jednalo se o stanovení základní linie od

Řátské poglaneckésuěmovny 2. prosince
prohlásil ministerský předseda Orlando, že

"Italie raději ustoupí až ne Sicilii, nešli by
příjsla status guo před válkou. — Troeký
vyzval znovu vlády franoouzekou a ac
glickou, aby se k mírovému jednání při
pojily; ne li,zastaví v Rusku oplátky na
ruské dluhy v zemích dohody.

„8 Váleční zpravodajové píší o
ohromném soustřeďování sil na obou stra

"se k nové strašlivé ofehsivě. — Z. bojiště
italského oznamuje úřední zpráva ze dne
2. prosihce, žo západně od Brenty dobylo
vojsko maršála Conrada vrehů Col de!
Rosse a Monte di Volpella a zajalo přes
6000 Italů. 

Návrh poslance Delabayo na trest emrti
pro pacifistické projevy zástupce franoouz

se zostřením předpisů pro potírání mírové
Ministr oznámil předlohu no
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4%/, A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BEZ

vely k zákonu ze dne 4 srpna 1914, dle
niž by každé elovo, které »můše poške
diti morálku země«, bylo trestáno vělje
ním až do 5 let — Nyní zjištěno, te ji

„červnových demonstracích v Pešti

ze, která má hmolné svízele větší,pan 6
a panuje vzorný klid. Př: tom však jit

ečtí radikálové glidí dálepoHybákápn6, zion
Krátce před válkou posvřtil redaktor +
gora« důkladně na zištoou a zločinnou
činnost Cailiauxovu. Důkazy byly ta zdr
cující, že místo dokumentárního vyvrácení
choť Caillauxova redaktora zevraždila. Ny
ní, kdy Caillsux jest ža'ován pro velezra
du, snaží se vychytralí zednáři kalením
vody uváděti spravedlnost do zmotavého
bludiště a vymýšlejí semnsace,kterými by
byl potřísněn Vatikán. Na př. ve franoouz
ském podplaceném tisku so vyekytly zprá

-vy, že Caillaurova žena konferovala s kar
dinálem Gasparrim a Caillaux sám s něk
terými řimskými preláty. Tvrzení to jest
až příliš drzé. Na př. kardinál by se silně
rozmýšlel zahájiti tajnou úradu 8 vražed
nief, která jest ženou zločinného intriká
na. Již teké »Osservatore Romang« doka
zuje lživost podplacených zpráv-a protes
tuje energicky proti zaplétání Vatikánu do

„kalných pařížských afér. — Ze zmatených

že v Rusku působí česká brigáda, skláda
jící se z českých zajatcův. Prý třetí pluk
se jmenuje plukem »Žižky z Trocnova«.a
sestává ze 60 procent vysokoškolských
studentů, přestoupivších na pravoslaví.
Jeli toble pravda, zač považují ti inteli
genti náboženství? Předně většinu orga
pisovaného studentstva v Čechách ovládly

DECT protikřesťanské a pak — pravoslaví bylo odsuzováno příkře jako shzha cer
ského zpátečnického režímu. Jestliže stu
denti přestoupili na pravoslaví, učinili tak
z důvodů politických, při černž konfese -jím
byla věcí vedlejší. A to nerf klerikalis
mus? Kdyby tak byl věděl táborský Žižka,
že bude po pěti stoletích dělati patrona
byrokratickému pravoslaví! — Pešti
bylo odkryto velké podloudnictví zlatem,
které bylo vyváženo do Cařihradu. Kon
sorcium tří intelizentů kupovalo v Pešti
zlaté dvacetikoruny 110—115 K. — V
Americe na popud jedné advokátky již se
přiblašují dobrovolnice do ženských pluků.
— Německý kapitál zakoupil všechny čes
ké továrny oa zápalky a uchvátil všechnu
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výrobu toho zboží. Nyní pojednou jest ne
dostatek sirek právě u nás v Čechách, kde
se vyrábí zápalek více než spotřebuje celá
říše. Odkud to? Inu — je tu vídeňská ú
středna, jejíž jméno »Rakouská prodejna

ek«. — Nová vlna nelítostného pro
následování dusí mexické katolíky. Arcibis

kop sJedním biskupem jsou v téžkém šaJář, kdež zápasí se emrtí, skoro všecky
kostely jsou konfiskovány. Ve státě Cam
peche sbývají jen tři kněží. Bratří marieté
jsou zapuzení. ČCizím kněžím »není ďu
chovní správa zapověděna«c, ale nesmějí
vykonávati fádných církevních funkof. Ko
Jonifm cizinoů se zapovídají schůze i k
soukromým pobožnostem. Tak dopadli ka
telici, kteří důvěřovali sladkým slibům
sednářským o. »svobodě každého kultu«,
takle se vóze neorganisovali proti potmě
šilým rysům. — 300leté jubileum svého
saložení slavil 8. prosince řád Milosrdných.
sester sv. Vincence = Pauly, který má v
Čechách řadu ústavů. Jak obrovských zá
sluh získal si řád ten ve službách křesťan
ské humanity sa svého dlouholetého trvá
ai! — Předměty řetězových obchodů po

greních zprávách o blížícím se míru zey v ceně nápadně klesati V drobném
prodeji se sice zlevnilo málo, ale tajné

tější. Na př. káva, jejíž kilo stálo v Ha
liči 80 K i více, nyní se tam prodává po
$0—25 K. Rovněš tak klesly tam ceny
eukru a mouky. — Mezi dolem Austria
JIL a revírem zalužanským (v obrodu Cha
bařovio) probořila se dne 21. prosince důl
al štola. Z 29 dělníků tam pracujících jea
několik se zachránilo větrnou šachtou.
Ostatní ubožáci přes rychlé zahájení zá
ehranných prací se udusili. — Chorvat
ským listům zakázáno psáti o národnost
ních otázkách Jihoslovanů. Které jeví od

r, jsou pronásledovány anebo zastaveny.
akovou óru zahajuje podbán dr. Kriško

vič, který u nás byl chválen jako muž
svobodomyslný, jsa odchovancem anglio
kého liberalismu. — V Brně a okolí se
potulují polští židé, kteří pokoutně sku
pují kuřivo za niti amebo platí 6a tabák
ebrovské ceny. — V lesích u Val. Mezi
šičí a Hodslavic objevila ae černá zvěř.
Jeden kunec u Hodslavic zastřelen. — V
Minsku Mazověckém byl zatčen dne 16. t.
m. velice nebezpečný vůdce lupičské ban
dy Stanislav Wieozorek. Ačkoli je mu te

p 20 let, napáchal zločinů hromadu.1915 sorganisoval dvě lupičské bandy,
- které loupily kolem Visly. Loupeží a vražd

mapácháno rafinovaným způsobem na sto.
Při tom lotři své oběti ještě mučili. Kdyš
silná stráž doprovázela Wieozorka do Šel
sů k vojenskému soudu, nerozlučný druh
tupičův Kielbasa počal na ni stěfleti Strhl
se boj, v němž jeden četník zastřelen a
druhý raněn. Ale také Kielbasa zaplatil
svou odvahu životem. Po skončení zápasu
Wieozorek dopraven k soudu. — V. Be
nátkách zbyl pouze 1000 civilního obyva
telstva. — W »Našinci« oensura vybílila
několik sloupců, jež byly Hrubanovým u
vítacím článkem císaře a krále do Olo
mouce. Jietí činitelé neradi nesou, proná

ší-li český lid loyálníhold upřímně.Kon
fiskace provedla tak najednou plány dva.

projevu a naši národní odpůrci si myslí,
kdo ví jak bouřlivý a nebezpečný článek
»Našinec« ohtěl čtenářstvu předložili prá
vě v okamžiku tolik památném. — Váleč
ná obětavost německých radikálů jest pra
podivná. Nespravedlivé výtky Helmerovy
postaveny do pravého světla statistickými
doklady, že téměř všecky české okresy
dodávají státu nad stanovený kontingent,
Go zatím valná část německých okresů zů
stává pozadu za těmi dávkami, které jí
byly jasně uloženy. Protože němečtí dele
gáti nemohli nijak úřední cifry uvésti v
pochybnost. vypomohli si z tísně chytře;
vymohli si totiž, aby se příště neuváděla
data o odvádění dobytka z jednotlivých o
kresů. — Řetězorí pokoutní obchodníci
slovují i vo Vídni., Jednomu hostinskému
tam bylo nabízeno několikkilo mouky po
11 K. Když však hostinský odmítl, přišel
prodavač s nabídkou kila za 7 K. Před 10
day kilo čaje tam bylo za 120 K, nyní
však jit se prodává po 65—70 K. Zpráva
o ruském příměří způsobila i pokles cen
luštěnin a docela i kožešiny.

Přesvědčenínaprodej.
V antickém Římě celé řady zištných

filosofů, honosfoich se pružným jazykem,
dávaly se do služeb bohatých patriciův;
tito soboi svým krasořečnictvím, obratný
mi nápovědmi a pod. z.láště při hostinách
hleděli buditi zdání, že jejich živitelé jsou
občany velice inteligentními. Pro sobecké
rozmary pánů vymýšleli filosofické for
mulky. Lookdy na oko před intehgencí 8e
svými pány voházeli ve filosofický spor,
aby se dali od nich přemoci Hmotné po
stavení takových prodejných příživníků
bylo velmi dobré,

V XVL století politikou lutherskou u
stálila se zásada: »Čí země, toho i nábožen
ství«. Platila zvláště ve prospěch šlechty,
tak že e novým majitelem statku nasiévala
nucená změna konfese i u poddaných.
Méně jest známo, že se tehdy dalo pře
svědčení poddaných i oa určitý čas spachto
vati. Arietokratický nájemce ve'kostatku
nutil nevolaíky k vlastní konfesi potud,
pokud Ibůta nájemní novypršela. A tak
Jeckde ve 30 letech náboženské vyznání
poddaných se měnilo třebas čtyřikrát.
Protestantismue pomohl k velikému tri
umfu šlechtě rodové, pozemkové.

Ale oož to jest proti nynějšímu vze
stupu šlechty peněžní, která krok za kro
kem si podrobuje a spoutává i majitele
velkostatků! Za vlády Jiboralismu rozmobla
se demoralisace tak, že zištná individua
pod zákrytem líbivých časových hesel
sama nabízejí peněžní šlechtě ke koupi
svoje přesvědčení politické, sociální i kul
turní. Všecky idey dají se proměniti v
svonivou minci, před zletou modlou padají
na kolena oelé zástupy inteligentů. A čím

více kapitalismus vzrůstá, tím spokojenějipatří na veliké davy prosících otitol
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Kapitalisté osvěděují bystwou prozíra
vost; vědí, co bude znamenati v poválečné,
sociálně obtížné době veřejné mínění. Prote
snaží se zjednati předem svému vynikají
címu postavení plnou bezpečoost. Zakupují
tiše nejzvučnější polnice moderních ideí.
A majitelé listů po všem ujiáťování, jak
jim jde o prospěchy širých vrstev, klidně
prodávají.

První zprávy o prodeji velikých- listů
nyní se doplňují významnými podrobnost
m:. O »Bohemii« se tvrdilo opatrnicky, že
přešla koupí do rukou némecké strany
pokrokové. Ale všimněme si skutečných
majitelů! Nynější konsorcium »Bohemie«
tvoří tito ublobaroni a kapitalisté: Petschek
a Weinmann, dr. Ellenbogen, dr. Kauf.
mann, Kahler Bondy se svým setóm
Kafkou, Kann, Lechner a několik jiných
válečných zbohatlíků. — Tedy ten pokrok
bude hlavně platiti materielním zájmům
nákupního tiskového družetva,
-Veliký vídeňský deník s»Zeite přešel
také do rukou několika milionářův.

Kdyš se ukazovaly předavěsti hromad
ného skupování rozšířených deníků, ví
deňské kruhy bankovní rozhodně tskové
snahy popírsly — aby tskové spekulace

ve svých počátcích nebyly rušeny. Nynívšak již se ví, že se ve Vídni tvoří kon
sorcia i pro skupování listů polských a
českých. Papírová nouze jest kapitalistům
velice přízniva; majitel listu, který těžoe
zápasí, raději velice výhodně prodá, než
by hmotně šivořil anebo upadl do vetikých
diuhův. A financiéři naleznou vždycky do
statek inteligentů, kteří za dobré zaplacení
v listech těch budou zájmy svých šéfů
hájiti. Ovšem k úspěchu takové služby
jest potřebí veliké obratnosti. Žměněné
redakcebudoupsátiohumanitěopotřebě
sociálních reforem atd., ale jádro oelé)o
tásky začnou obebázeti tak chytře, že jim
širé kruhy čtenářstva neuvidí do karet.
Docela i část »radikalismu« si nový režim
ponechá a směr listu bude měniti nená.
padně; vyhlédne k »změně orientace« oka
mžik nejvýhodnější. o.

Nutno při tom uvášiti že kapitalisté
s listem kupují i abonenty, čtenáře; jsou
přesvědčení předem, že předplatitelé me
zdvihnou plamenný protest proti takovému
získávání duší, že ladná forma článků: a
sensační četba naleznou tak vděčné pří
znivce jako za režimu starého. Nenesou
tedy moderní. předplatitelé na takových
náhlých přesunech sami vinu velikou?
Kdyby s koupí listu nekupovalí milionáři

zároveň všecky sdresy předplatitelů,jsby nevybazovali zbytečně miliony za listy
stávající, ale zakládali by raději nové.

Přesvědčení jest na prodej nyní -ve|
všech oborech. Tak daleko se došlo s no
vou »vědeokou« morálkou. A často ti, kteří
na velikou rakovinu bezcharakternosti hu
bují, elídí pilně, kde by mohli své názory
za výhodných platebních podmínek smě
piti anebo jako nepotřebnou veteš ueels
prodati.

Ale kapitalisté vše ci nařídí tak účelsí,
že ještě i na svých novinářských polalelob
ko všemu vydělávají.



|
Kdypek nastane náprava tolik

nezdravých? Až básnění o charakteru a
mužné vůli bude vystřídáno naprarenou
praksí žívotní, až smysl pro právo a pooti
vost nabude v dirých vrstvách čtenářů
vrohu nad zovnějším pozlátkem.

"Záložna v Hradci Král.
Janské náměstí č. 163.

"Vkladyna knížkydj“ "8

-| Gskomptúčtůa směnek.

©e psalo srozumitelně. Požadevek tento
nes ovšem nelze činiti, pokud se týká
politiky, kde často musímě: čítati mezi
řádky; ale třeba mu dosti. Činiti všudy jin
de, kam nesahají vojenské zájmy. Jest ne
$rarem, že mladé literární pokolení naše
zejména v estetických posudcích zalíbilo
ai v mlhách, v křivolakých frasích a ta
kevých násilně hledaných pojmech, že se
smyslu jejich druhdy ani nedomyelíš. A
demníváš-li se, že jsi něco zachytil, za
ehvijku ti jest jasno, že nabíráj sítem vo
du, kterášto posice rovná se dušovnímu
stavu autora, jenž to které pojednání na
psal. Rozumí se to samo sebou dle zná
mé zásady, že účinek mení větší svó pří

Ščmy.

"Chténé omračorání, strojeaost, hleda
mest a nucenost, tof jsou výrazné znaky,
a kterými so tak často setkáváme a které
koneo konců znechucují se i nejtrpělivěj

-čim dlenářům. Apisovatelé, které obecně
máme na zřeteli,měli by si uvědomiti,že
nepíší pro exotické a vysněné čtenáfe, ný
"Brš pro lidi zdravého smyslu, kteří se do
Mašují jasných slov a nerosplývavých po

„nů. Vyskytujísli se smíněné nedostatky v
denních novinách, pak zlo zuásobuje se
tim, že mnosí čtenáři, neberouce poučení
odjinud. odeházejí s prázdnou nebo s dů
kladným duševním chaosem. Příkladem
*ého jest estetický článek Josefa Čapka v
»Národních Listeche o Augustu Rodinovi,
Autor v krásovědnou úvahu svoji votkal
máboženskou filosofii, jejíš jedinou silnou
stránkou jest pojmová zmatenost. Když
adůraznil Rodinovu mohutnou tvořivost,
autor vybočuje pojednou z estetického
hodnocení a z ničeho nie obrací se proti
Bohu: »Tak jest, když dobrý umělec tvoří:
přidává k životu a bohatství stvořeného
ověta; usuzujte sami, zda v plném sou
hlese s bohem, který svět strořil k živo
ta, či ve veliké lidské vzpouře proti ně
mu, jestliže bohu jest lhostejno, že probí

"hající články řetězu dění jsou ukovány z
Ustavičného zániku a odcházení.«

Rozumíme-li dobře, pisateli jest proti
"mysli zánik a odcházení fysického Života,
-6ož vzbuzuje v něm vzpouru proti Bohu.
diž Heraklit tuto skutečnost vystihl zná.
mou formulí »všechno plynee, a všechny

"Alosafie, byť jinými výrazy, vyslovují to
též. 1 křesťanská filosofie učí, že viditelný
svět podroben jest změnám, neboť 00
hmotného, jest nedokonalé. Ostatně na
aměnách a pohybu zakládá ea fysický ži
vet, který by, jak přírodopisci zjišťují, za
nikl a vyprohal, kdyby nebylo změn a
kdyby zavládla klidná ztraulost. Tof jenu
zákony, vložené v živou i neživou hmotu,
%of jsou zákony přírody, jimž se přece
moderní lidé tolik koří, jako by byly je
jieh vlastním dílem, kdežto pisatel o Ro
-dinoví se jimi pohoršuje nedůvodně a zby
tečně,

A že veliký umělec výtvory svými ko
nal by velikou vzpouru proti. Bobu? Jaký
blud! Vždyť sám pisatel v »Nár. Listech«
nadšeně promlouvá, že díla umělecká jsou
odkazem pro věky a že podoby Rodinovy
jsou určeny pro věčnost. Jinými slovy pi
satel vlastně praví, že veliký umělec pře
konává proměny a zániky hmoty a tvoří
hodnoty, vzdorující ničivému času. Po na
čem. rosamu nehmotná duševní síla necha
žova působí na hmotu a obrábí ji; umělce

tíhne k výši,v nížjest umlstěastředjeho
řitaflivosti, prozařuje hmotu m svět

lem, zjevujícím mu, že svět viditelný jest
zpracován dle vzoru světe neviditelného a
svrohovaného, jak již také Plato pověděl.
A praví-li pisatel, že Rodin hledal člověka
ve světě stvořeném, nedělal tedy nic jiné
ho, než usiloval o ideální typ ve hmotné
formě, čímž vznášel se v oblastech nad
přirozených a snažil se ve tvářnost svých
osob vtisknouti myšlenku boží. Výrazným
znakem umění Rodinova Jest vystupování,
za uměním jeho rozpíná se herizont, ohla
Šuje se nekonečno. Rodin, což bije v oči,
není ve veliké vzpouře proti Bo

ale spíše prospěvuje mu
cbválu. Vždyť již sama tvořivá síla du
cha, ovládajícího hmotu, zřetelně mluví, že
není z tohoto světa a že každým krásným
projevem směřuje ke svému prameni. —

(Dokončení příště.)

Vhodná příležitostná koupě!

Skvostné umělecké dary!
Nádher. ozdoby bytové!

Pr. Dvořák: |

Madona.
Šemný barvotisk, vel. 95 x 05 em.

Nenapiatý. . . „K1-,
v pěknémrámu 2.. KAY,
w skrostném rámu —.. . .K50—.

Liška:

Hlava Kristova,
Zasklený,vel 50x56 om.

Nenepiatý. . . .... ..K 6,
v pěknémrámu . . . . K8,
v modernímrámu... . .K 36-—.a.
Objednejte, dokud jsou na skladě; ne
nechte si ujíti příležitost ke koupi tak
levných obrazů uměleckých, které by
neměly scházeti v žádném křesťanském

příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta;

obal účtujeme za výrobní cenu.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalberunum.

Kulturní jiskry.
Ze světa vědeckého a eměloského. Pro

slulý sochař Rodin byl nadšeným obdivo
vatelom francouzských katedrál — zrovna
jako náš nezapomenutelný básník Zeyer.Ka
tedrálám věnoval Rodinadílo »Les Cathedra
les de laFrance«. Praví zde, že Franoie
jest vičlena ve své katedrály tak, jako
bylo Ř=-okovtěleno ve své Partheon. »Re
mešská katedrála působí jako mohutná po
stava žeuy, pohřížené na kolenou v mod
litbách... Jaká to energie! Šítím, že míza

otické doby stoupá da mýeh žil. Je to
rev našich předků, kteří byli takovými

umělci.« Ze zvláštností Nantesu upoutaly
Rodina jen zříceniny St. Jeana, které mu
byly pomníky vádhery. — Ve vinohradské
nemocnici zemřel dne 20. t. m. básník
Ph. Dr. Otakar Tbeer. — Protože dle mo
deraí liberální doktriny nejalavnější dobou
českou byla husitská s úzkostlivou opatr
ností,se obcházejí triumfy české politiky,
umění a kultury vůbec z majestátní óry
Karla IV. Ale esmo kamení, sama plátna
mluví velice hlasitě. Vědyť it v Německu
jeat roztroušeno telík památek na veliký

rosvoj českéhe umění z doby předhusit
ské. Chrámy, soeby a obrazy tam svědčí
o středověké vyspělosti české tak hlasitě,
že nyní začínají buditi ozvěnu i v Českých
společnostech liberálních. — Dle vzoru
společnosti Górresovy v Německu a Lvovy
společnosti ve Vídni založena v Krakově
na popud prof. Jos. Brzeziňského »Špoleč
nost papeže Benedikta XV.«; vzala 8i za
úkol pěstovati spolupráci učenců, stojíofeh
na základuč katolické, v těchto oboréch:
v právu efrkovním, historii, filosofii, nau
káchsociálně hospodářských a v otázkách
křesťanské kultury. — Hlavně přičiněním
Andreje Hlinky založen velmi obratně ve
dený kazatelský časopis slovenský »Du
chovný pastior«, který jest i zroadlem u
šlechtilého národního eltění, V oddílu ma
zvaném >Besiedka« čtese plynný sloven
ský překlad počátku Baarova románu
»Cestou křížovou«. — Zajímavý spor se
rozvířil mezi F. V. Krejčím a Fr. X. Šal
dou, zdali má české umění se vyhnouti
zjevům válečným či jimi projíti. Připomí
náme, že válečná psychologie i různé zjevy
válečného času z XV. století se podobají
jako -vejce vejcí psychologii a výjevům
nynějším. Přední liberální tvůrci naší lito
ratury píší s velikým zanícením o vítěz
stvích husitekýeh, prohlašujíce docela, že
fysická přemoc vojů Žižkových jest zlatým.
listem v českých dějinách. Kdo tedy reso
Jutně radí, aby nynější válečné brůzy ne

ÁBr/y zpracovány v románech a básních
e zásady, láme také hůl nad literaturou,

opóévujícískutky husitské. Nerozhoduje tu,
o které válečníky a cíle 8e mistrům péra
jedná, jde tu přísně o zásadu. Kdo se tváří
jako horlivý pacifista, nebude odsuzovati
pouze skutky vojska Sigmundova; nesmí
v románech a básních oslavovati loupežné
vpády Táboritů do zemí okolních, upalo
vání kněží a mnichův a boření nádher
ných pomníků kultury. Kdo tedy z0 zásady
se chce vyhnouti zcela, pak af promítne
zásadu i do století minulých. 

Bamoopráva katoliské církvo v Uhrách
Ra postupu. Dne 31. t m. podal v posla
necké sněmovně ministr kultu a vyučování
osnovu 0 samosprávě katolictva; v osnově
se mimo jiné praví: »Zaúčelem provedení
samosprávy katolíků J. V. ofsař jako nej.
vyšší patronátní pán ařídíautonomní orgán
za účasti světských a duchovních osob.
Autonomní orgán přizachování nejvyššího
patronátního práva a bez porušení státních
práv bude nařizovati v církevoích, majetko
právních a školských záležitostech a sou
časně bude spravovati všecky nadace,slou
žící dobročinnosti, výchově u církevním
vyučovacím ústavům. Dále může zřizovati
obecné a střední školy a s královským
ochválením university. Může vybírati hmot
né příspěvky od věřících a ukládati cír
kevní daně. Tento orgán má obdržeti od
ministra vyučování katolické náboženské
a studijní fondy a katolické střední školy
a university, vydržované nebo podporované
z těchto fondů.«

To značí rozhodný pokrok. Historie ča
stými doklady potvrzuje, že církevním
zájmům nikdy nebylo na delší dobu po
slouženo, jestliže přenecháváno výhradné
hájení a částečné spravování věcí církev
ních funkcionářům státním. Slabiny a lo
gickou nedůslédnost hesla »C.rkev svobod
ná ve státu svobodném« dobře známe.
I stát má na př. pečovati o právní bez
pečnost katolictva, Ale neodporučuje se,
aby světský funkeionář, který ani katolí
kem není, spravoval elrkevní fondy; divně
jest u srdee katolickým korporacím, mají li
žádati o povolení určitého obnosu z fondu
církevního na nutný náklad u funkcionářů
liberálních, kteří i veřejně dávají průchod
zásadám nekatolickým. Podivně se vyjímá,
když v různých státech vlivné osoby ne
katolické sdělují biskupům ano i papeži,
koho nepřipustí k vyššímu úřadu církev
nímu a koho odporuóují. Ba i nad obsaze
ním fary rozhodují druhdy notoriětí po
krokáři anebo jinověrci a čistě církevním
institucím kategoricky 8e rozkazuje, co se
má díti i v kostele. Á zatím 00 se takto
morální síla efrkve oslabuje, trousí se uště
pačné a zeela nespravedlivé posnámky, jak



Telegramy : Agrobanka. Filiálka v Chrudimi.
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život náboženské epolečnosti udržuje jen
fysická moc laiků. Takové kritiky w obli
bou právě pronášejí ti občané, hleří nej
více usilují o spoutání církve živly vněj
šími; právě tito se uejvíce ježí, začnouJi
katolíci orgaaisováním davů dokazovati,
jak velikou mají dosud uilu vnitřní, jak
veliké pluky věřících ze řadí k obraně
svého přesvědčení obětavě, bez choutok
sobeckých. Dejte církvi všude větší svo
bodu a psk uvidíte, jak nádherné květy
vzrostou z půdy, kterou zkypřily i smrtí
svlažily miliony ušlechtilých katolíků. Pak
také veliké masy kolísajících, kteří hledí
ma katolicismus s jistou nedůvěrou, roz
množí naše fady. A takový obrat prospěje
značně i národu, až katolickému knězi
bude možno o potřebách církevních a po

-šadavoíoch věřícího českého lidu mluviti
svobodněji. Kdo sám spolupůsobil srs
na brzdění církevního stroje, ten ať kriti
suje sama sebe a sestoupí s kárné tribuny
vlastenecké. Katoličtí kněží věděli, co mají
pro národ dělati i v době nejevizelnější
počátkem minulého atcleti, když jich osví
cenci k vlastenecké službě uenutkali; oití
to i nyní, kdy jim sami liberá'ní krajané
navalují překážky; a přikročí k práci tim
nadšenější, až budou míti aspoň trochu té
volnosti, jaká se připravuje v Uhrách.

“
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dání zdarmazašle.

“ Čeděteníprozboží.
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Pódškovácí. Milým spolubralřím svým
a dobrodinaům vzdávávroucí dík za rmač
ný vdavční dar v dnešnítěžké době tižes
chorý kalocheta na odp. Jan Procházka.
Odměnitelem za lásku jejich budiž jim
Pán Bůh sám. — Matka a sestra, tohoto
strádajícího kněze ošetřující, rovněž děkují
co nejvřeleji. Zvláštní vděšností jsou zavá
zány dp. katechetovi v Přelouči Antonínu
Arégrovi za přátelskou a šlechetnou jeho
dobročipnou akci. Jelikož nemoený nemůže
za své dobrodince slcužiti oběť nejevětější,
modlí se za ně několikrát denně sv. růže
nee. aby Kristus splatil to, co trpfei dáti
uemůže. Tato modlitba mu jest největší
útěchou ve utrastných okamžicleh. Bůh
račiž poskytnouti všem šleehetným srdcím
stonásobnou odměnu!

Nouzová p „Dovídáme se z pra
mene zoela spolablivéhr, že poukazy na
drahotbí válečný přídavek kurátnímu kléru

že kněží po dlouhém čekání o tom budou
vyrozumění v nejbližších dnech k vvé spo
kojenosti.

Zprávymístní a zkraje.
Vánove tentokrát přišly v sněžném ru

báši. Ačkoli řeky jsou pod ledem již od
4 t. m, tem tam přilétla hrstka sněhu jen
jako na zkoušku, jihnouc rychle. Cesta na
půlnoční vedla ještě přes holou, na kost
promrzlou zem, ole za krátko v noci eypaly
se drobné vločky vydatně, tak že k ránu
byl celý kraj pod bílým rubášem. Sněžilo
skoro ještě oalý den za citelného mrazu;
silná vrstva sněhu pokryla půdu jistě na
diouho. — Tklivé a útěšné památce Boží
ho narození byla vzdána příslušná pocta
v hradeckých chrámech. V katedrále na
Štědrý večer před 11. hodinou započala
recitace jitřaíoh hodinek. Pak sloužena

ntilikální mše sv. s auistencí..Na hod
oží bylo kazání a po něm o 10. hod.

znovu oběi:vána pontif. měe sv. Zpěvy na
kůru byly povznášející.

U Královéhradocké bankovní jednoty
úálo na VIL rak. válodnou půjčka:

I. Hornof, profesor zde. K 200, J. Novotný,
kaplnn Žlunice K 100, Děkauství v Hradci
Králové K 1000, Diecésní Jednota Cyrillská
v Hradci Králové K 800, farní úřad v Hoří
něvsí K 2000, V. Gyurkowics katecheta
zde K 100, Jan Brabec. kaplan zde K 100,
nejmenovaný K 400, Tb. Dr. J. Novotný
zde K 300. nejmenovaný K 400, K. Dvořák,
farář Týniště K 300, J. Kábrt, rolník Bu
kovina K 200, Jan Kvnos. ro'ník Bukovina
K 500, nejmenovaný K 600. nejmenovaný
K 200, V. J. Morávek, Plotiště K 200, B.
Knorre, profesor zde K 100, J. Kousal,
děkan Hořice K 400, M. Mádrová. Vlěko
vice K 40. nejmenovaný K 10.000, Bisk.
kn. seminář zde K 10000. Dr. Hugo Do

skočil zde K 200, Pr. Šip, kutech. Třebe
ohovice K 300, nejmenovaný K 400, Ferd.
Roso!, katech. V. HamrK.600, Dr. J. Slabý
de K 800, nejmeňovaný K 100, Jos. Doma
šínský, vitář Dobruška <K+800, děkanský:
úřed v Černilově K 8.000, farní úřad Hol
uóres K 18.000, děkanský úřad v Holobia
vesh K 18.000, farní úřad Jázená K 10.008..
farní úřad Chotěborky K 9.000, V. Dubický,
rolníkHabřinaM200,VI Bekera,ředitel

zde K200, Všeodbor. sdružení zde K 800,

rolniee Bukovina K 1500, V, Havlas, rolník

viuu K 150, J. Kubeš, farif Kukleny K 200,
V. Žid, správeé dvora Ledce K 300, Msgre.
Dr. Frant. Šulo zde K 1000, nejmenovaný
K 1000, Družstvo tiskové pod ochranou
ov. Jana Nep. zde K 3.000, Družstevní knih
kupectví zde K 1000, Ant. Hrubý, kanovník
zde K 1000, Biskupská knihtiskároa zde
K 2.000, V. Jelinek, farář Hoříněves K 1000,
Biskupská kontistoř K 4.000, nejmeno
vaný K 1000, Morie Skalická, výměnkářka

ní spolek v Černilově K 2.000, nejmeno
vaný K 1000, V. Mikolášek, rolník. Buko-
vioe K 1000, J. Kvasnička, rolník Bukorina
K 1000, J. Páeale, rolník Semonice K 4.000,
A. Láš, farář Lomoice n. Pop. K 2M.
94 Beneš, polní kurát K 2.000, J. Medek,
farář Č. Petrovice K 1000,V. Kutik, krejčí
Černilov K 2.000, F. Havrda, rolník Benátky.
K 6.000, Fr. Šupka, redaktor zde K 1000.

Jindrová, ČernJov K 1000. Zádušní účetní.
úřad Dymokury K 2.00. '

Fondředitele ALŠody. Kuotěnípa

usnesly se učitelské sbory
ehlapecké školy zříditi fond, jenž by nesl
jméno zemřelého pana ředitele, a z něhož

byli obdarováni. Na darech od uč. sborů,

kvitovati uč. sbor jmenovaných škol.
Bar. K uctění památky zésnulého p.

odbor Ú. M. Š. v Hradci Králové.

kupoval husu. tomu se nabízelo 10 kilo

fopka se prodávala za 50 K. Máslo po del

žádá40 K.

ve věku 60 roků pan Josef Matuška. za
sloužilý učitel v Kuklenách. Přetíšen na
mábavou prací Školní a dnešními mimo

byv činným až do poslední ehvíle. Kýže

a poctivý pracovník nedočkal. Pohřeb konal
se dne 25 prosince na místní hřbitov.

Paréubise. Na středních ústarech — jak
oznamuje »Věstník českých profesorů« —
byli ©.£. ministerstvem kultu a vyučování
do VIÍL hodnostní třídy povýšeni P. T.
profesoři: Antonín Adam na o. k. vrěším
gymnasiu 4 Josef Kavka ha ce. k. státní
vyššíreályý M— 2n RAKoleaK

=



Diky Jeho Veličenstva.
Milý dre svob. p. Wimmre!

„ B živou radostí vzal jsem na vědomí
Vaší zprávu o skvělém úspěchu 7. ra
kouské válečné půjčky, jemuá právě v ny
nější době přísluší zviáštuí význam. Ban
kám, spcřitelnám, ppolečenstvům a pojiš.
fovnám, které se při provádění této půjč
ky skvěle osvědčily, všem osobám, které
s obětavostí a vlasteneckým nadlením zú
častnily se získá: sol práce, zvláště ale du
ohovenstvu, uči:clstvu, pak tisku, jenž za
obtížných poměrů účinně po-iporoval vý
znamnou akci, náleží Mě: © .fský dík,

Především ale plati Muj dík obyvatel
stvu Rakou:ka, jež následovalo Mého hla
su a nanovo dukácelo svoji vždy osvědče
nou věrnost k císaři a vlasti. Úspěch 7.
válečoé půjčky znamená mohutný krok
ku předu na cestě k míru, o nějž Všemo
boucího žádám pro Bvé národy.

V Losxenburku 22. prosince 1917.
Karel vw.r

Váženým odběratelům
a příznivcům!

Katolický ti:k v <--bě tolik. pohnuté
atrádá tětce bez vlastní viny. Značných
starostí a námaby vyžaduje i udržení listu
+ rozsahu obmezeném. Prosíme tedy, aby
ehom byli v těžkém úkolu podporování ve
chvílích zvláště důležitých, kdy veliké dě
jinué obraty ukiádají ka'-lickým novicám
pilnou stráž a kdy daty mají býti infor
movány © povaze překotrých událostí
správné. Ncopouštějme 74 sumi v době,
kdy vzhildem k velice vář::ým okolnos
tem máme vlastně pracovati dvojnásobně!
Kojíme se +adějf, že popírojekou krisi
brzy přexonáme, ebychcm mohli sloužiti
svému čtenářetru tak. zduně jako před
válkou.

Jak se utvářel finsmčuí stuv našeho
Jistu při tsk veliké drahotě, není potřebí
šiře vykládati. Preto by 80 nám vytrhl
nejpalčivější trn z noby, jestliže by před
platné i všecky nedoplatky nám byiy po
ukázány složními listy (přiloženými k pře
dešlému číslu) bez jakéhokoli prodlení.

V příčině insertů sdělujeme, Že pro
příšil rok budcu přijímány anonce výbrad
ně vc formátu valoě zmenšeném za zvý“
šené poplatky, které se stálým pp. inse
rentům oznamují právě zvláště.

Znovu prosíme pp. dopisovatele, aby
zasílali zprávy jen stručné a obsatné. Ta
kové dopisy také vzbudí větší pozornost
než dlouhé stati, v nichž bývá mnoho zby
tečných podrobacsll.

Za dosavadní přízeň vroucně děkujeme
a přejeme všem pp. příznivcům šťastné,
spokojené novor. čí.

Redakce a administrace Obnovy.

Různé zprávy.
0 budet Otázka, která ozývá se dnes

s tisicerých úst. K starostem o životní
potřeby druží se dnes ještě otázka budouc
nosti nás a našich dětí. Spořili v také mí
ře, abychom v brzku měli jistotu, že máme
dosti pro všeoky případy, nelze. Kdyby i
peněžní prostředky byly zde po roce, ví
me dobře, že získány jsou neúnavnou,
tělo i ducha vysilující pracf. Jak dlouho
vydrží tací pracovati, řeknou Vám nejlépe
sami. S obavou, ba s hrůzou pohlížejí, jak
bude, až jejich beztoho přepiaté síly c
chabnou a až příroda sama přihlásí se
k ezému právu a fekne: Dosli.

Jak bude pak? Co bude s námi? Co
s dětmi?

Choeme všiehni, aby se jim — jako
našim nejdražším — dařilodobře. Chceme
jim připraviti kus — ano, aspoň kus nebe
na zemi. Nesmíme na ně zapomenouti —
obzvláště ne v těchto dobách.

Zabezpečte jim lepší žití. Postarejle se
o jich lepší, šťastnou budoucnost. Použijte
malých, snadno postrádatelných obnosů —

Boo sebe, své děti, zajistětevýbavuušoe, synům příspěvek na cestu živo
tem; krátce: zajistěte se pro -všechny pří
pady.

Přiložený leták připomíná Vám Vaše
povinnosti. Neodložte ho. aniž byste četli
a uvažovali, ba ani potom uepusfte z mysli
tuto jedinou, bezpodmínečně všem a každé
mu přístupnou cestu. Vyžádejte si podrob
né vysvětlivky. Seznáte, že nabízí se Vám
věc trralé ceny tak levně, že nikdo ne
může Vám lépe posloužiti. Chceme pomoci
každému, koho dnešní rozbouřená doba
tíží, chceme Vás zbaviti největších starosti,
byste klidně mohli pohlížeti šťastné bu
doucnosti vstříc.

Vysvětlivky a návrhy žádejte u od
bočky ©k. rak. vojenského vdov
ského a sirotčího fondu vHradci
Králové 14l.

Ze Spojené katolické strany české. Ku
zprávě o schůzi důvěrníků a pracovníků
Spojené katolické strany České se dodateč
ně sděluje, že bude zahájena ne ve 3 hod.
odpoledne, nýbrž v 7 hodin večer téhož
dne, t. j. 6. ledna 1918. Eventuelní pokra
čování téže schůze bylo by 7. ledna o půl
10. hodině dopoledne. Sekretariát,

Edo ujme so sirotků po statečných
padlých vojímochčeskoslovamských© Již od
počátku války světové, netázaje 6e, jakého
smýšlení byli jejich rodiče, s nevšední
obětivostí ujímá se jich spolek na záchranu
opuštěné a zanedbané mládeže českoslovan

skéSerafinské dílo lásky pře semě jazyka českého se sídlem v
Českých Budějovicích a dává je
řádně vychovávati ve vlastních sirotčin
efch. Kdož obdařen jsi majetkem a statkem
vezdejším, vzpomeň si též malým dárkem
na nade sirotky! Pro sirotky naše hodí be
vše a bude přijato s radostí a vděčností
nemalou, jako na př. potraviny a obilniny
všeho druhu a každé jakosti, jakož i ob
nošené šaty, prádlo, boty staré i nové,

látky na šaty a košile, peří, peřiny a povlaky na ně, vlněné přikrývky a vůbec
vše, co má nějakou oenu, račtež laskavě
zaslati poštou ná adresy: Správa sirotčince
v Kouteoh u Domažlic v Čechách, neb
v Červených Dvorách, pošta Sušice na
Šumavě v Čechách, anebo správa sirot
čince v Biskupicích u Hrotovic na Moravě.
Příspěvky peněžité, odkazy a t p. na vy.
držování eirotčinců již zřízených a stavbu
sirotčinců nových, račtež prostě adreso
vati: Serzfinské dílo Jásky na záchranu
mládeže v Českých Budějovicích. —Blahé
vědomí, že vykonali jste skutek v pravdě
šlechetný a eminentoě vlastenecký, bude
vám díkem nejlepším!

Pamatujte přikaždé
příležitosti : „Červenýkřiž“,na raněné vojíny, na
vdovy a sirotky po padlých naších bojovnících! Pří
upěvkyzašleteneZem.svaskatol.Orlav HradciKrál.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Školské,

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a x. dvor. dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a ho

tové zboží k výběru franko.
Bez velkoměstské režie ve vlastních díl.
nách a domech, levné pracovní efly nas
venkově, čímž levnější ceny až n 20%,

než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a 40let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné ao vyproňuje.

Novoroční

+ dárky+
nabízí Vám naše knihkupectví,
které má ve velkém výběru:

knihy obrázkové,
lustr. pohádky,

cestopisy a
romány.

v

Dále alba na dopisnicoa podo
benkv,památníky, moder
ní papíry < obálkách i © ka
setách,modlitební knižky

a obrazy svatých.

Družstevní
knihkupectví

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

——————

Venda do zátopů
kupte k duševnímu osvěžení tyto knihy:

Rozmarné příhody. Na ŘadaII., stran 820, cena 2-16 K. Rada IN.,
stran 884, cena 264 K.

Naši přátelé. Bban100,vena12h.

Veselé chvíle. HBumoresky různýchtran
cena +64 K.

autorů.

. * k

Požáry vzplály. BYhusitské
Napsal Alois Dostál. Cena96 h.

V oeny označené sapočtena pouze 10pro
centní válečná přirážka, — Objednávky vy

řisuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

kA DOOOUAOTN
obdršíte pohromadě tyto důležité spisy:

Péče o dívěí katolický svět. — Arnošt
s Pardubic. — Vzdělání kněžstra
v době husitské a předhusitské. —

Úpade: vědy. — O ruszém pravo
slaví. — Jan ze Želva. — Souitlní
postavoní kmóžstva v době husitské.

Spisy ty se hodí k hromadnému šíření.

Objednávky vyřsuje franko obratom

Administrace „Časových Úval

v Hradoi Knálovů,



Vesele čtení.
Odporučujeme našim přátelům humoristické

knihy, obpahunezávadného, které jsou nejvhodnější
prot sáplavě knih frivolních, ješ so vtirají-de

katelfekých sodin, aby lákaly čtenářstvo sensačními
tituly a jarmarečním napínáním svědavo:ti.

a hrubých
scénách, nezpitvoluje skutečnost nepotnání,
plyne hladce jako plstý potůček.

Oboete-ljse pěleshtile pobaviti, kupte si tyte
Wugirovasá knihy:

Veselé -chvile.
Stran 272. — Cena K 264.

Rozmarné příhody.d

Rada II. Stran 820. Cena K 216. — Řada II.
Stran $84. Cena K 264.

o sbírky kratších humoresek různých
nadlákých sutorů.NehledanáučeňPřlrozených
seenerií kaddého mile upoutá.

Objednávky vyřisuje
Oruž voljupihk:

naklade

MT

PARAMENTA

FY JOSEF VEM
edborný suúvod

dabloné nad Orlicí

Nabidky, návrhy,
výkresy zdarma.

Hotové předměty na,w
kásku se /rapko sašlou.

vý humor nehoní se podivokých

ye vě rmyMagielferové
———

Nejlevnější o nejbezpečnější
„pojištěnípro případ úmeti
Po a věna -ditkám

„poskyteje Jubilejní, vaájemenědobročinný 4ivno
7 stenský epolek

„Charitas“
v Hradel Král.

egf, salošen jsar. 1908 na sásadě křesťanské svů
(pomoci,sa dobu svého trvání vyplatil na podporách
JIB na 350.000 korem, siskav 676 členů.Jak

děkovné dopisy svědčí, přišla podarovanýmpora v době nejtrudnějš |
lek příjímámauže i šeny od 24 do 45

Jet. Pispěvek správní kašde:očmí obnáší

3 nápissé jednoupro vědyjest do.30let 2 K,é 40 let 4 K, do 4 let 10 K. Každýčlen ze za
asuje, še splatí při úmrtí spolučlena 2 K,
ješ se latí bez průtahu buď sákonitým příbus
-Rým aneb účelu a osobám, jež si člen písemným

"„Seřekáprohlídka sdurma.
Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenš posky

tuje téš .

nodospělým v demjejich aňatka, případně
v sem denpělosti jejich, smeb také při

ní těch, kteří je doodboru věnnéhopři
Knádý pojtštěnec u věgného odboru obdráí

bylě přihlaš kotik osob v doběnároku u odborupřihlášeno.
Jinoshy lge přihlásitiaž do stáří 18 let a dívky

de 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, jen

kvě týš jest tělesně sdráv a nepřekročil 85. rokvěku svého. Eápismé © M je pro všecky stejné,
mvpčš příspěvek po 1 JK ve výše zmíněných

Sb $ „norinné podpory.— Bliššív progpektu,ej hapožádání z ha 64 e Pa zasíláme.

Spolek „Shariine“ v Mradei Kral,
Adresa mní:

o „opnátiehSas!

DEBEBEBENE
Pobožné písně |

v čas války:
Píseň k Srdci Páně.

doporučuje P. T. veled. duchovenatvu
100 kusů textu 1 Kpo h.Nápěv a průvodem var-| [jisvůj osvědčený a často vyznamenaný

an . : JM

Píseňk PanněMarii. | | výrobnízávod
100 kusů textu 1 K 80h. — Na skladě má | E

| Družstevníknihkupectví,Hradec Král, věno) kostelních paramentů,

| EA m a m a DBa Cenniky,vzorkyi rouchahotována|ukázku se na požádání franko zašlou,

i

lgnáceV. Noškudasyn
(protokolovaná firma) |

| v Jablonném nad Orii (v Čochách) |

9 [
| Veškeré správy ohledně sňatků ze všech

míst: diokrotcůpodávákonoas,Šfermační
kancelář Pavel Beyer, Hrádec Králové.
Weledůstojnému duchovonotvu

. Wsluvným patronátním úřadům
dovoluje r1 doporučil

veškeré kostelní n a
náčiní a to: monstrehos
kalichy, cibáře, nádobky,

ténky,„Paákáy, svlony,py, kaditelnice, kropetky
atd. své vlastní výroby,
předpisům církevním vyho
vující. Staré předměty opra

vuje r původní Intenoi a
v ohni zlatí a atříbří mabo
proti doplatku sa nové vy.

měňuje.
Hotové předměty neb výkresy
smaílá na ukásku franko bez

sávaznosti koupě.
* ke ne posílá posvěcené.

Práce ruční.

: Sklad veškerých slstých a stříbrných klenotů, jako:
řetésů, madonek, kříšků, prstýnků, Háramků aód.l

Notářské prstony tabatěrky, jídelníné
j

|

hrobky atd. s nejširším saručením umělee
kého a odborné dokonalého provedení. d

Rezpočty ochotně a zdarma.

Pravý
malínský křen,

| letošní sklizně 6 kg za K 43— fraoko
poštovní dobírkou zasílá jeset Mi

vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.

činí se stříbra pravého čínského všdy na skladů,
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje sa Baj

vyšší ceny

JAM STANĚK,
pasíř a ciseleur

| Praha L-079, ul. Karoliny Světlé, č. 12 a.
Přisežný znalec o. k. semmskéhotrestního soudu.

NARANAKER M aaa a ařeře?

Výhradní zastupitelství pro východní Čechy
veškerých sružených rakouskýchtováren na výrobu

šemotového zboží.
l

Řametové dlažby, glasované obklady stěnu,ku
chyní, koupelen, krámů, vestibulů atd.,

kameninové roury, žlaby, koryta pro hovězía
vepřový dobytek,

kameninové soudky a štoudve na vodu,zelíAomůstek,.
kuchyňské sporáky z bílých šamotovýchkachlů bez

trhlinek v glasuře,
pokojová kamna ze šamotových kachlů, jedno- i více

barevná (majolika) dodává a
přestavby kamen a sporáků, jakož i veškeréopravy

: do oboru kamnářekého spadající odborně provádí zruč
nými dělníky

Jindřich Wimmer a spol.,
Hradec Král., náměstí arcivévody Bedřicha 638.

Rozpočty,návrhy,vzorkýa ceníkyzdarmaa frenko.

KERAN
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