












































































































































































































měl cebý kordon agi
voličstvo| působili

prostředky.« Tak s výčiikou píše o agitaci
toc. demokratů orgán nár. demokracie, která až
dosné mila vrekou celbaradnicí,přípravy kvol
bn, obrovský aparát iskový, finanční | agitační.
Sociální dumobratéjedint měli aa kandidátce Žida
Lovy (nyní svoleného), Hředalka petrol, rafiserie

día | dědičným příbuzenstvím celou továrnu pe
rafinerie, ibovare, 3továrgy Ra obuv s více

dějsíky Ba své straně, jak každý,
málo

653,K8
př

aheejea?vam)hlaskle
strachu,co3e snimibudedíti, vpo
s mmdějinapokulyna 1300voličů,

echtěli, zůstalo doma a

Í
Hi$En

zastupitelstva.
— bude mocnou1

ěž3
3 hraným počtem,hla

. katolická kolonie u
většiny vyšla z tokato prvy
zápasu mimo veškeré oče

čestně dík neunávné činnosti nadje
pracovníka dp. Fr. Pukla, místního správce

sekretáře českoslov. strany lidové.
obecního výboru patří katolikůím 4

agrárníci a 8 stráňa pokroková.
enačný u nás pokrok proti dřívějšku, kdy
kadolicá v místním výbora pouze jedsoho
Vlle jezt dílem dp. Pukla, který od počátku

chránii andi siramn jako zmocněnec a pak jako
mhtapřednada volební komise. Zdař Bůh další

;i
mmmdáty, 6

o

Přeljoně. Ružno bylo a nás v době předvoleb
a každá z protivných stran

posíci strany posíliti a
nachytat. Národní demokracie 13.

pozvaáe si jako svého parádního řečníka
kměce Valentu, do nedávna sekretáře

Mydlenkya nynípatrnělépeplacenéhopří
zmíněné politické strany. Vlastenec tento

města našeho jako volnomyllenkář
proti "írkvj katolické, poněvadž jinakmekmponovalKaždázdřívějšíchjehot zv.

přednášek odněňována byla bouřlivým potleskem
e komčila padáním padavek se stromu| církve.
Bývaš zde toužebně očekávaným hostem a když
mwalil,že pevně jižsedí vsodle,naladil na svůj

politickou řeč. Pasti) se do soc. demo
fim bolševtemus a beznárodnost,

jenabyukázalžeumízpívatipheš
chlebodárce. Zapomaě! však, že
většína členů Volné myšlenky a

otadným. Nebyl to ten miláček
ář, plný Jizáivosti proti cír

ads boscharaktorní polfik. »Jsto poli
chameleon, lépe placený politický 2
kempe, ven s ním, zabte bo, vyhoďte

y ti dámef« A při tom sl představ,
tt vzhůru, řev přímo huronský a
jsi splše

řečníky,
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Při přelíčení právaí

katechety dr. Vanče uváděl
vala obsah žaloby;
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dlasteaství duchovních | věřícího lida. Pohřební

1 tarsíbudovyv Jamnémvedla zádniní
Bolí p. vikář a farář v Damalkově

a hrobu o jsho zásluhách v da
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vyvroholšiadnescelý světvidí jasně, že propa

sitech,oLipanecho Chelčickém,očeskýchBra
trech!Na úsvitěnaší svobody,kterou Jamosi vy
dobyli kulterní schopnosti, národním scbevědo
mím a velkoa kázní slovanského charakteru, vrhá
te do o! pochodně sociglistických aoonymních rej
dě, abyste ji zpustošili a zabili Nerostší jtme so

misacíchspočívá jen disciplina, ale nikdy duch!
Nezapomeňte, že osud národa neurčuje stádo, ale
lngtinictdní... . Vydáváte»ČeskéSlovo« a 20
ditev NárodnímShromážděnívedleStivina,Bro
deckéhoa Nádvornika!Kde je váš národní radi

? Bylo by možno,abytito pánovéseděli
v našem pariamenté, kdybyste je nepotře

H?Myslíte,žestoupencibývalénárodnístra
ysociální,kteřídosudnevaáji dosebejeď inier

nacionáhi propagandy, nejsou pokoření ve svých
trdcích? Aže nejsouzneuctěnípředsvýmvlast
m svědomím?Že necítí zradnna svémpřesvěd
čení? Jakjste vysokocenili svobodunároda če
skoslovenského? Zač jste ji hodlali prodat nebo
vyměnít?Stačij nato rudý karafiát? Mnenemůže
te vínit ze otranickýchzájmápředvolebních.Mne

niří
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FŘNÉš
nýchutužujotea cvičítaVěřte,že
nížvíra anevěravzápasepovážlvém3
nost nezbytná toho 26 ukazuje, by se
spolkyunászakládaly...Zavrhujíkačdépočí
nání si nelidakétěch,kteří horempádemstojí na
tam,aby mravnízákladovévčlověčenstvu,tedy
I v národunašem, poronchánybyly. Beztěch hy
te každáspolečnost, tedy | národ. Tolikona pře
svědčení mravném, tolko na základech nábožen
ství možnonámpostupovat kcíli —tak to abledá
vámena svých předcích,totéž| námčinititřeba.«
—R. 1873sóčastníl se protestantPalacký slev
néhoprůvodunaoslavu900letéhozaloženíbiskup
ství praského.

Wasarykova Liga proti tuberkulose. Prozs
timní kancelářnalézáse vPraze II.,Spálená ul
č AII patro V úředníchhodinách (8—12 3—6)
vytizejí se veškeré dotazy, přijmají přihlášky,
dary apříspěvky.

Záložnav HradoiKrál.,
tagenné společenstvo « ručením obmestným

Československé náměstí.Vhledynaknišky:.
staré2" nové1%
Půjčky. - Úvěryosobníabypotošní.-Zálohy.-Raus.

Vedle.-Gokompi6iůa směnek.
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Půporky.
Hlad daše po světš ideálnímnezsičí se žád

Bos analysí ani dramoumlavou každo

tegendám. Tonkapo světěkragším sedá 00 -2tle
mé ami vboletril. 8

. (
Třicettyranůstarověkýcha dvncetstředo

k

Mpmvšemčiní notvnún Hádkyonslěvíbus

a a 1
Tajemnéruce zetolikodopustily,ale nároveš

horlivěBnancovsty světovos válku —pro vlasísé 1
zoslazaručený prospěch, Tytéžtajemné du

savadaí hroznéspory mezinárodníuk beze
všech zbranícestami neblučnými—opět kvlasí
níma nžitka. Kdosi myalil, Že nelpovnějíí hradba
slátu spočívá v nejtiločjším a mejlépe vyzbroje
ném vojsku, byl pošejlcem, který svou povérou
zbyvečněpoddané vyšsívak

V XV.aKVLstolní síně se brojilo vČe
cháchprotipapeži.Aledo Itallese zanášelolnic
kým kupčíkém bebálským a Jiným za zbytečné
trety manhonásobaj vice peněz než se dříve pla
tio papežské stolici Nyní se mnělkovaným způ
sobemvyvolává unás protiřímské náladaZDOVE.
Při tomvšakse zapomíná,k jakýmobětembylo
přímocenorukogské Slovanstvo k vůli spolku Ra
koasko-Uberska s potměšilou zednářskou vládou
kalskou Co nyní všecko zkusit jihoslovanští vla
stenečtí iatořici od protikatolických despotů Ital
ských, přikrývá se rosškou tolerance. A při tom
se brojí dále protf tomu velikému Italovi, který
Slovincám, Chorvatům a Čechům za války aal
slovemsemblížii;činí so útokyprot napežíza
to, co 64stalopředpěti stylety. Coje českému
Bberálovi do svobody katolických Slovinců? Pro
to ať žije zednář Gabriele d'Annansiol Ten zů

stane mežem svobodymilovným, | kdyby slovis
skými mučedaíkyžaláře. přepinil.

BESÍDKA.
Také válečný mučedník.

Vesnický přištipkář Vojběra měl dvě taba
těrky: aa všedníden břesovkau,na neděli černou,
kovově jesklou sandovku, kteron přetíral rakávem
s rozkoší jako vzácný klenot. Sandovka mu byla
taky nenahraditeiným prorokem počasí. Jakmile
se tabák přiotevření držel víčka, již věděl,že nej
délev sedmi hodináchbude pršet Jestliže am zanejvětšíhodeštětabáčníprášeknavíčkosene
lenil, již Vejběra předpovídal, že nejdéle za tři
hodiay bude jmeno.

Kdomáčarovnépomašakovéoči,jimižchce
buditi vříšíestetikynějakýčasdojem,ať je ra

ději od řádkůdalšíchodvrátí,aby se munepo
krytypopelemneboryjavýmiakvrnamí.

Vejběra lňspa! příliš mnoho. | Tabákem al
byatilzrak | mysl; čimvětší starosténaň dolé
haly, tém častější dávkou nikolinového prášku
pobízelmozek k pružnépráci Každouchvíli aa
bral na knejp hromádku, Při práci slzavý rubín
skoro se špičkynosu aninemizel

Vejběrkanejednoumuži domloavalk,abyse
krotil.»Vždyť,člověče,takhlepustneš,až jnidě
tempro smích.«

»Jakpak ty bys mepoačovalt jako Sibyla«,
dnrdilse mistr. »Cežrozamíšmémuzraku? Pře
Stane-léšňupat,v očíchse mi udělámlha—žádné
brejle nepomohou a hned bude po ševcovině.«

»sHm—zajíc nelšape 1přece dál doběhne
než ty; kůňnešňupe avidí dobře.«

»Tedaztoboje viděl, žetabáknení pro ho
vado,ale je pro člověka«

»Álelidéseti unějí| NosMsvítíjakový
stražnézaamení,jakobyskaždý den vyznaklpě
tiltrvína.Máštmmuchomůrkatakvykrmenoa,Že
bys zní mohtvyříznoutpár podrážekaa dětské
střevíčky.«

»VIš co, ženo — tvá baba užije kávy, hovoru,
Jídla. Přej také něco méma čídlu— aspoňtrochu
té vůzě.«

sTen zápach bych ještě vedle polu uagela, ale
3těmi modrýmišátky je pak dřina. StaráVej
palková s hořejška zpívá stejnou. Když jsem se
i ptala, co dělají její holky, ušklíblase a řekla:
Ženouse dopráce jako draci. Taalabšívaří, ko
pe a štípádříví;te silnějšíjenperetatíkoví
láky.«

Zatvrtelého labežaíka nebylo možno napra
vit To bylopořádbmf rape sobyčejnýmasebo
tyrolským, až mu nozdry hojnýmzobemjen ho
fely. Jednouae na něbozadívalsoused Kudlatek
Bpřeně,až 36bo příštipkářptal: »Cose aa mne
dívášjako olkámdo almary?«

»Che —che, kmotře,pořádtak přemýšíkn,
Jakby vámtea nossyčekaž bystesi jej připití
trocha amočil.«

slty,hovorko,toběsyčíjazykjakohaduž
teď anenanilses amiocia«,smálse polreloný,
Vojběra

Kdyžal přinesíksprávceboty krejší aka
debaík Králka, byl mos Velběrův při veliká choti.
Vždyť čerstvérape vomímadšalvěja mateřídoašku.Pokaždémčňupsatívyklouzlozševoo
vých úst spokojené »Aaachle Ale po požitku ná

poloze a med nízko vždycky sytým hlasem.
je proti valamu nosásku můj klarinet?«

jme —to dělá častý cvik«,smál se Vejběra.

dělnice Sdapeiy, třebaže o jiných noplechách těch
dřvýchžeo tolikse vypravuje. Když Vejběrovy oči
rosliřené zvůdavostí pražrasovaly, še se Kráška
odpovědi nedočká, vysvětlova) tazatel sám: >To
máte tak. Tabákjeat vždyckyc. k., ale čaroděj
alice vejom c. k. — proto se matěšíádnéma vi

petvjegin. Když čarodějnice jsou vzků
a tají, jsou tralikyzavřeny — ažádná
jim neetevla Když však iafikanika ta

tehdy již čarodějnicím kitží očí apánek
stopýrim.«

Když Kráfka odešel, neopomenala Vefběrka
připojitt přiléhavý doslov. »Jsl pro Bmích 104 sv08
náruživosti Pot, kůže a IIbtu páchnosdost A
ty ještě trkáš tohle Indiánské koření.«

»Necheš tobo deklamování, Terezko! Nosánek
nenatropl tolik nepravostí jako ostrá huba. Taba
těrka spíš amravňuje. Soudce v Rakově taky
šňupel | Jednou mu přivedi k vyšetřování zlos
klepnu, která soušedce ušiědřila celou Farolturu
ostrých titalů. Když byla Zeuská pro své jazykové
křečeodsoutena, dala sedo pláče. Soadcejako
na usmířenou nabízel jí šňopeček z otevřené tat
dovky. Když klepna zavrtěla hlavon, mitý strážceprávaasprafodinostisklap!silněvíčkoseslovy:
Vidíte, kdybyste takhle sklapla tu svou řehtačku,
oezrsila bysteteď stát před soudem.—Bá jo,
tabetěrka je pro některé okamžiky věcí neocení
+clnou. Když se na tobe nejvíc rozčilím, místo
řečis? třikrátHpnu —ahned bychoblimalcelý

slej| 5

ty tomu rozumíš! Ale to bys
naše babičky šňupaly taky.c

»Saad — když jim červenaly nosy a rost
ly jako houby, dcerám tohle potěšeníodkázat ao
chážty. Proto vy mužští IMupáte trojnásobně, af
vám nosy pískají a zpívají«

zlá — světová válka, která
1 zájmy čichu Vejběrova.

(Dokončení.)

prapory 6 bohoslašebné náčiní r
canách nakoupíte u doporačné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Hový Wradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

opravy i restaurování var provádí

Václav Poláček
v Bychnově nad Knědnou

Pochvalná doporučení odborných znalců.
Rezpečty a ceníky na požádání.

JOSEF VEND
dabisnné z. Orlicí,

největší československý závod
kostelních paramentů a náčiní.

AAAAAAAAAAAAAAÁAA
Pravdu

o Mistru Janu

doloženou pisnými zvíte z ob
žirnéhodla Hřiho ul obe před
husliské a 427stranK2,

s pošt. zásilkou K 230.
ALDostál: Požáry
obrázky z doby husitské, |

s pošt zásilkou K 120.
Zásliky poštou proti předem

. Pobnosu neb dobírkou.
K dostání v každém knihkupectví hlavně

vDružstevnímknihkupeciví
a nakladatelství

vHradci Králové,Čechy.
VYVYVYVYVYVVYVVY

+ dějepisné
straa iK

zaslanému

snovu nlacení

JAn| STANĚK,
o keesiního»Aeroaníhooa

Praha L-078,ul KarolinySvótié, IS a.
+Auhodnete, pročtak Často musímŠřupní? ...

DpJlonotný:Cenikbuzzoobodnéráže? K4

' C kéko-+0mpřc:
Bu.Sovák:Kaštnké 1... 00

:Ině 2066 086 n

By l w
: . ot vk . -2 o . „8

Dost: ... .. . . . . tm!
Mm: oanínéomdyL. ja

De. V. Zašlovikad.vpemíhky - 19Sabule:Dolepřsíhastíckés . . ....... |o n t

PROVÁDÍVKUARĚZA OY rn LovNé

TIKOFMSYFBO POTĚEBUOBCHODU,PRŮNTILU

Alvora 'ažanímo, aroLačeíkém
APOLKOVÉHO; ČASOPISY,BROŽUZT,DÍLA,OB
DÍKY, ÚĎET, TABELE, OBÁLKY ADOPIMÍ Pa

PÍRY; PLARÁTY, POSVÁNKY PRO PLIBY A

ZÁBAVY,ADRBSKY,VISITKY ATD. UDRŽUJE
STÁLÝSKLADTIKOPISŮ FRO ÚŘADYCÍRKEVNÍ

DLENEJKOVĚJŠÍCHNAŘÍZENÍ,POZVÁNKY,FLA
KÁTY, POZVÁNKYKB SCRŮSÍM S RÁRODNÍM

mat! OUAUAUNOUMOO

PODNIK
STISKOVÉHO DRUŽSTVA«

HRADEC KRÁLOVÉ
ADALBERTINUR.

Nejlevnější a mojboapodašýší

pojltění pro případ úmrtí avíme dkám
poskytuje dobročinný spolek

„Chris“vHradelKrálori,
jenž, založenjsa r. 1008na Blend) Křestanenésel.. a trvánílána380.000horas,kontoo. táta

žsž zE
i
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Továrnaaskladynábytku,
sklo tabulové,sklenářský tmel, vovem

amalém
Skuherský, Hradec Králové.

E.
králimáknadnurgauisučníhkonta
Českoslov. strany lidové v Čechách

mánaskladěPony 9ogfeění
1. Členské i ormát 7x15

om). Metlypřihladovncců kusů KDDp .

2 Bloky k příležitostným přihláškám(18

Heskjakiné FYobálos sučením se sejména pro v
misa) . . . . . . . Lkhush

: u hromnánépřisák ) Dlei9
pro bro us

4 Besoam důvěrník mlstní organisnot
(tabela,půlareh). . . . l us lžh

5. Seznam důvěrníků okresní orgenitece
(tebela, půlareh) . . . . 1 kus 20h

© Plakáty k oznámení veřejné sehůse
(formát 51x47 em; stačí na nieb .
niti jenmisto,datum,místnosts .mětochůse). . . . . lkhus20h

7.Legitimalnílistkydlenské(karty8xLS66, hos10b
8. Návod pro důvérníky 060seznamemčlenů(kníšečka,malá8*,24siz.)1kusbÓb
9. Oirkulář A: Zákonná ustasovoní, jiehě

nutoo Šetřitipři schůsleh.(8+,4 o)1les 0
10. Pesváaí E okrosí konferenel |

nlev; stačí |en vypiniti adrésu,
čes apořad) . . . . . lkus 10h

11 Pozvání ko sobůsl důvěrníků před te

Joženímmístní (okresní)orgnitnce Ba
18.»CoohosČeskoslovoaskástranalidová?

(lotéšak,malá69 |. 100kusůK200
18. Legilimace k důvěrné sohůzi (829

100 kurů E $—
14 Pošadovky Československé strany L

dové (6, Ž strany) . 100 kueůK 6—
16. Sandraice komunální tiky e

úlovenské obrany do , 4 oensy)
100 kusů K 6—

16. Organisačníkolky (nálepkynAop)


















































































































































































































