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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Knovémuroku.
Velice trpkou kapitolou by bylo vypočí

távati bilanci roku minulého v republice naší.
Stín kladl se vedle stínu — a to hlavně vl
nou vrstev národních. Po celá staletí neměli
jsme osud vlasti ve vlastních rukou tak jako
nyní; právě teď v přední řadě na samých
Češích záleží, mjaký sad promění svůj stát.

Ale to je právě smutné, že právě nyní
jeví se tak úžasná lhostejnost k blahu národ
ního celku jako nikdy před tím. A právě ti,
kteří v republice přišli k napěchovaným trn
cům, okázale. prozrazují, že se o lepší osud
celé vlasti nezajfmají. Nechť již zmlknou frá
ze o »válečné zemdlenosti«, o >demoralisač
mémdědictví Rakouska«, o »přirozené pová
ječné psychose< atd. Kdo za války tak často
projevoval ohmivou tužbu po české samo
správě, měl po 28. říjnu minulého roku doká
zati opravdovost svého idealismu energickou
prací a houževnatou organisací národní u
kázněnosti ihned. Ostatně republika trvá již
14 měsíců, poznávají se slabiny společenské
ho života zcela jasně — ale »válečná« ze
mdlenost trvá dále.

Jestliže tedy hrozivé stfny jako krkavci
táhnou 1do roku nového, dlužno se vážně
samysttti nad jejich původem a hledati rych
le žárovky, které by je rozptýlily dříve, než
Bludná pouť uprostřed mrákavy zabředne do

zkázonosného bahna, z něhož není vysvobosení.

Důkladnýsebezpyt vysvětlí zřetelně, že
vnitřní rozvrat a zanedbávání nejdůležitěj
ších povinností vlasteneckých má své nej
vlastnější zřídlo ve špatně chápaných hes
dech volnosti v ztřeštěných naukách mo
derních, které ke všemu jsou ještě špatně
stráveny a v tápavé, bezvýrazné skepsi,
která jest výslednící celé řady protichůdných
názorů světových, bijících do sebe jako vlny
u břehu mořského.| Schází jasný a pevný
krystalisační bod všenárodní morálky. Všu
de jen měnivé dohady; místo vážného Sou

ma pravo hned na levo a positivníužitek. ze
všeho žádný. Zvláště. materialistické filoso
Aické.dohady zklamaly trpce ! své „nejhorh
vější apoštoly; rozplodily. místo skutečného
bratrství. a praktické solidarity .nejodpor
nější sobectví, které. se vysmívá morálce.

MA!

I kdyby občané byli zahrnuti zlatem až
po ipás, nestamou se šťastnými, pokud pevná
morálka, hledící k potřebám duše, jich nepo
učí, jak mají k skutečnému svému blahu to
ho bohatství užívati. Třtiny klátící se větrem
a nezřízenými vášněmi stávají se v několi
ka letech ubohými žebráky.

Už jest zcela jasno, že nepomohou pouhé
akademické diskuse o- hodnotě ©moderních
myšlenkových proudů, neprospějí časté .de

veřejných schůzích. Nadšené deklamace o
požadavcích národa, o humanitě a pod. oča
rují jen tak jako minutový ohňostroj. Zato
jest potřebí velice pečlivé a důsledné vý
chovy vůle k dobru a k sebezápo
ru jedinců ve prospěch celku. Je
autno, aby konečně národ jako jeden muž
místo dalších desítiletých dohadů naučil se
ctíti prospěšnékategorické impera
tivy, absolutní příkazy, které metrpí od
poru a nedají se smésti so scenerie chytrác
kou sofistikou.

Vždyť přece vláda sama vidí, že ani celé
řetězce nových zákonů nezjednají reformu
tam, kde paragrafy narážejí na vůli nedobrou
a kde docela liščí chytrost dovede obcházeti
smysl! a účel zákona veřejně za bílého dne.
Nejlepší sankcí zákonů jest pocit vážné zo
povědnosti ve společnosti, která se má těmi
nařízeními spravovat.

“Ale tento pocit vyvanul tam, kde zašla

uka lalcká prozradila své úžasné slabiny dří
ve, než se aspoň poněkud ustálila. Jest před
mětem debaty, ale nikoli správcem svědomí
a poručníkem vůle.

Hledáme-li teďy .krystalisační bod vele
potřebné národní morálky, musíme se vrá

tivům Kristovým, které netrpí kritiky, ale
samyjsoubezpodminečným měřít
kem jakosti člnů jak jednotlivců tak celých
společností.

A pro obrození národa v uvedeném smy
slu pracujenaše strana lidová, náš li
dovecký tisk. Nesmímečekati, až pro
vleklé rozumování mudrlantů chytří cizáci
hrad opanují. Musíme volati na stráž české
ho Siona v pravý čas. Jest nám hájiti češ
ství pravé, zděděné po poctivých předcích.

K tomu jest potřebí napjati všecky síly a
vyvinoutinejvětší obětavost. Dobrý tisk
a hlasovací lístek nechťnám Jest v
novém roce nejcennějším majetkem, nejúčin
nější obranou. Víme, že na své nemajetné
stoupence klademe úkol značný. Ale bez zá
pasu a obětavosti žádná krásná klea upro
střed kalných proudů nezvítězila.

Perem se horlivě hájili prvokřesťané. Sa
mi Čeští bratří chopili se tisku jako vydatné
ho bojovníka v době, kdy tiskopisy byly tak
drahé. Lutherský kurfiřt Fridrich za války
šmalkaklské vozil s sebou polní tiskárnu. -A
my bychom snad měli význam obranného ti
sku podceňovati v době, kdy tisíce kalených
šípů novinářských zabodává se do společ
nosti křesťanské?

Bez houževnaté práce katolictvo svých
nezadajných práv zvláště nyní žeuhájí. Po
zorujeme již nyní, že se nám 1eponechává
nic, čeho nechráníme jak tiskem tak hromad
nými memorandy organisovaného katolictva.
Čeští kněží z Ameriky nám píši, že se tam
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Půjškyvdej draků.
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Jestliže v samém sedověku bylahospo
dářská, politická 1 církevní vzájemnost a zá
'vislost národů veliká, jsou tyto pásky v ny
nějším věku tím pevnější, houževnatější.
Vžalyť žijeme v době zdokonalených komuni
'kačních prostředků, obrovského rozvoje prů
whyslového pro eKkport,v době mezinárod
mích učených společností, mezinárodních
"sdružení sociálních atd.

Když za války Německo vítězilo,snuly se
btábové hrdé plány: o hospodářské soběstač
nosti střední Evropy, o bojkotu vědy a u
mění národů románských a pod. Taková čín
ská hradba by se ovšem nejvíce vymstila

"Střední Evropě samé,

běhy ještě naivnější a škodlivější. Někteří
poštičtí správcové by si rádi hráli na vel
mocné Caesary. Domnívají se, že si mohou
dovoliti uxus utlačování vlastní krve v ú
"zemí poměrně tak malém. Každý uvážlivý če
ský státník jistě prohlásí, že předním příka
zem blaha republiky musí býti v přední řadě
aspokojení oprávněných požadavků rodilých
Čechů. Nikdy nebude imponovati sousedům
taková repubšika, v níž by hlavní státotvorný
štvet trpěl rozháraností. Vidíme zde iredentu

Farskou, pozorujeme vychytralé pokoutní
židů ma Slovensku. Bouřílvě se 0

vůvá oposice německá; němečtí soc. demo
kraté docela sebevědomě Praze diktují. Ka
pitál uložený v Čechách jest z 80 procent v
tukou cizáckých, cizinci zabírají zde s chva
em veliké nemovitosti dále. Zelené oči bok

p číhají na kořist. Dluhy vzrůstají, aždusí
„7 A ejhle — při takové tragické scenerii

ivf se radikální politikové na vysoké ko
„(iurny a pronásledují bezohledně — pokojné
české katoliky, kteří své povinnosti k repu
tice. plní mnohem svědomitěji než radikátní
gvětlonošt a hýčkaní kořistnící. Takový lu
Kus si nedovoluje ant mocná Anglie a Fran
©e. A české panstvo, které chce oslniti cízinu
gvtáštními výšlehy nadpokroku, ani nepozo

*rule, jak se stává komickým a svými pře
mety vlastnímu státu v očích ciziny škodí.

- Ale jděme do okruhu ještě užšího — do
(Giborasamého Katolictva; jestliže stěžejné |

bo katolické jsou tak bezohledně pronáslevány, měli by se katolíci semknouti v nej
pevnější šik proti notorické zlobě lidf vůle
eedobré. Ale—i tu snad má prospěti přepych
cozkoku Docela se mluví o samostatné církvi
České. Je-li teď v zájmu království Kristova
da zemi doba vhodná k nějakému církevní

mpbiění, to uhodne každé oko nezaslepené
"Teď v církv! všeobecné není potřebí ná
vy v hlavě (jako ve XIV. století). Na stolci

Petrově zasedá muž, kteřý právě v doběnej
tějšť — za války — získal sí nesmrtel

Záshaby o realisact křišťálového evangelia

a klidnění rozvášněných národů. Morální vý
še papežského stolce jeví obrysy tím maje
státnější, čímji pozorujeme ve větším časovém
odstupu. Vynikající jinověrci a docela i ate
tsté skládají nadšené holdy papežské stolici,
která za války ani jednoho národa neurazila
a houževnatě pracovala o to, aby došlo k
čestnému, upřímnému a trvalému míru mezi
národy přátelskou dohodou.

Tam, kde před válkou zuřily úporné boje
proti katolictvu, vane amlazující zefir přátel
ských kompromisnéch návrhů. Katolctvo ve
všech dílech světa cítí v žilách svých jarní
obrodnou mízu. V samé Italt a Francii pozo
rujeme orlí rozlety upřímných údů katolické
církve. A za takové světové konstelace má
ledna část českého' katolictva| projevovati
svůj církevní život hradně bezohfednou
kritikou Říma a docela t akcí rozlukovou! Kri
tisuje se leckdy tak, jako by fanatická akce
Volné myšlenky, cynické posměchy sociali
st, boření soch a vyhánění náboženství ze
škol byly pro církevní život věcí vedlejší,
ale některé změny v ritu věcí hlavní.

Jsou-li tak hrozné závady pravého nába
Ženského ducha ve formě církve samé, může
nám pověděti snadno — cizina. Katoličtí Če
ši, stěhující se do Ameriky, pokud jsou lidmi
opravdu věřícími, nevyhledávají za oceánem
církví nových, ale zjednávají si kněze kato
Hoké.Dlouhá zkušenost americké Čechy po
učuje, že jim katolicismus neškodí ani nábo
žensky ani národnostně. Naopak i při té bo
hoslužebné latině právě katoličtí kněží čeští
v Americe vynikli jako nejhorlivější strážcí
národního svérázu českých osad v Americe.
A mravní úroveň jak těch osad tak různých
katolických ústavů těšila se přečasto vý
znamným pochvalám amerických | politiků
jinověrců. Protestant Wilson naprosto se ne
bojí >černého nebezpečí římského«. Vždyť
právě kato'íctse v Americe representují jako
nejspolehlivější lojální elementy — Jak se u
kázalo zvláště za války.

Time- česká duše k Římu v Americe,
jen umělkovaná sofistika odvádí ji od Říma
v původní vlasti. Jestliže Rakousko páchalo
na církvi násilí a jestliže i Fadu hierárchů
přizpůsobilo vlastním službám, nezačne T0Z
umný vlastenec drsně kritisovati a umlčovati
církev v naší republice dříve, pokud se ne

přesvědčí, jak tato si bude počínati při většímorální volnosti.
Otázky obce Boží nedají se luštiti pře

platým nacionalismem žádného národa. Vždy
cky jest potřebí míti na zřeteli nadpřiroze
ný účel církve Kristovy, která má býti ni
koli zevnější přízdobou národního života, ale
pravým kvasem všech společností 1 jednot
fivců. Krásně poznamenal sv. Pavet ve svém
Histu k Soluňským: >Přijavše od nás slovo
slyšení Božího, přijali Jste je ne jako slovo
Bdské, ale jako slovo samého Boha.«

(Dakoačeni.)*

-© V době, kdy se po naší republice rozváží
(saně víc potištěnéhopapíru než sena, a kdy

se celá hejna politických článků, měli by
1nejprostšídé aspoňznátí adu soci-.
a politických nemožností. Zatím však

viou demagogického fisku, který jako by
Sředstavoval trh na hlasovací lístky. Místo
klidného poučování se lidu pochlebuje, Jen

oby se získalo 00 nejvíce volebních hlasů.
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kalendáře 7+bledrárajte(
„Občanskátiskárna“

o Brně, Starobrněnská ulice č. 19/21.vnit7777 halendářena
„Rolnickýkalendář“ K 450 zak1530kus
„Moravan“ ©. . . K450 za | kus
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Obchodníkům apři viších objednánnovia„pěvyklá sleva

Radikální strary div že se neulicitujív *
lené honbě za hlasy.

Demagogové se sladkým úsměvem uji
šťují, že si lit vládne sám. Zatím prosté ob
čanstvo nerozumí ani abecedě skutečného
vládnutí a poddává se vlivu silnějších indivi
dualit zcela.

Německý nebo francouzský socialista by
ztrnul, kdyby seznal >kulturní vyspěloste 30
clalisty českého, žijícího přece ve středu ná
roda velice vzdělaného.

Odstrašující obrázky poskytovala sce
merie pardubická, kdy davy zaútočily na po
tické úřednictvo.Všechen rozmysl hozen do
Labe a postupovalo se dle komanda vášně
přímo bezhlavé. |.

V Pardubicích v konsumech seznán ci
telný nedostatek chleba a mouky. Ale kdo to
zavinil? Dělnické soc. demokratické konsn
my nejsou zásobovány z přídělůdocházejících
do okresů; potraviny do nich dodává přímo
ústřední Velkonákupna soc. dem. konsum,
která sama zavinila, že se zásoby konsumů
prázdnily rychle. Ředitelem této soc. dem.
Velkonákupny jest žid Lustig.

Tolik přece mohly věděti davy dělnictva,
které se hnaly na hejtmanství. Dle zprávy
»Východu« bylo odpověděno | uklidňajícíma
řečiíku Sýkorovi, že je potřebí svybíliti«
hejtmanství — tedy úřad republikánský, kte

rý se musí říditi rozkazy socialistických nnlstrů.
Dav smýkal tajemníkem Fišerem. Pak

se mluvilo v chodbě radnice: >Mě'i jsme ma
dát více, však je vyžraný ten měšťák.«Když
přítomný zřízenec soudu Čejka řekl, že Fišer
za nic nemůže, hneď jím začali třásti výrost

na náměstí četnictvo, křičel kdosi na sta
rostu: >To je republika? My nemůžeme ani
tmaulice? Pryč s vojskem! Poškrťte tu ho
lotu!l< Jeden známý řemeslný zloděj ječet:
>Což pak jsme ňáký zloději, abyste na nás
vodili četníky a vojsko?< Vztáhl také ruku
na strážmistra Soukupa. — Jiné individuum,
jemuž se slušní lidé vyhýbají, volalo maje
státně: »Přiveďte mně sem hejtmana, ať se
mi zodpovídá.«

Tak a podobně »napravoval lid« chyby
zručnějších právníků a polttiků. Hlasy tako
vého lidu pak prý jsou — hlasem Božím. Ale
dejsmutnější jest oRelnost ta, že fráze a ná
dávky, které měly >luštite zásobovací krlsi,
byly skoro vesměs vyčteny z radikálního ti
sku. Rozummý měšťák musí býti »vyžraný«
již proto, že se o té vlastnosti měšťácké tak

Jak vysoko lid v společenské výchově
dospěl, patřno také z toho, že za válkv ff
kalt Hberální sedláci: >Teď jsme my pánle
Za republikyzas tak prohlašujíosobě děl
nici >Teď jsme my páni«, prohlašovalo
pražské dělnictvo z Daňkovky, když hájilo
cizího židovského kefasa před nuceným úřed

ním vystěhováním. Tedy »pánt« otročící se
mitskérm kapitalistovi a pronásledujícívlast
ní krev. A tak náhle Jako kouzelným proat
kem vystřídáno heslo rovnosti a bratretví
heslempanátví. Místo křesťanskévíry. 2



shipuje sébezbožnění | občaný velice chybi
jkich a z cizi práce tyjících.

V záplavě| demagogicko-pochtebných
tesel jest pravým hrdinstvím říci davům do
tečí čirou pravdu. Jakmile povíš něco pocti
vého, med jsi urazil některou stranu, hmed
fal podezříván z urážlivé tendence. A poštva
mý zástup proti tobě soptí tím horlivěji, čím
úspěšněji svůj vývod zdůvodňuješ přesv
ivými dokumenty. '

Máš-h střízlivé náhledy, zkoušíš jako mu
čedník; nestačíš do ochraptění odpovídatl na
kousavé poznámky fanatických ignorantů.
Vstoupíš-li však do strany radikální, máš na
všecky strany pokoj; můžeš si ušetřiti vše

i Moravská agrární
M Telegramy: Agrobanka.

Akesiovýkapitál a reservy K 50,000 0CO —

4==Centrálav Brně.—

Financování
i Rembourení úvěry.

Finančn
14.) Žijeme v době násilné evoluce; válka

převrátila na rub všecky poměry — ani fi
nanční a národohospodářské nevyjímaje. V
tom ohledu vyslovuje se dnes slovo >valu
ta« nejvíce a proto dovolíme si čtenáře naše
aavésti na to jinak dosti neznámé pole.

Základem financí jsou peníze. Co jsou pe
níze? — Nic jiného, než směnné zboží, jehož
se užívá při koupi a prodeji; cena tohoto
zboží apočívá ve vzájemné důvěře, že se hů
budestále -užívati. Jako takového zboží čili
směnného prostředku ©používá se zlata a
stříbra, protože to jsou nejznámější a nej
cemmějšíkovy. Předpisy, dle nichž se mince
razí, tvoří t. zv. měnu, která je zlatou, tvoří
E zlato podklad ražení mince, stříbrnou, je-li
to stříbro a jsou-li oba kovy ve vzájemném
k sobě poměru, měnu dvojí, t. zv. bimetalis
wms. Takovéto penéze musí v celé říši přijí
mati se od státu i soukromníků v té ceně,
jaká na míncích je vyražena.

K vůli pohodlí vydávají se peníze papí
rové, lež, jsou-li kryty kovovým podkladem,
jmenují se bankovky, jinak státovky, ježto
jich nevydává již banka, nýbrž stát, když
potřebuje peněz víc, než může kovem zaru
čití. I tohoto platidla musí se užívati doma,
de však v cizině; tam určuje cenu barkovek
výše t. zv. kursu, čemuž se říká >valuta«.
Přísně vzato peníze jsou jen kov, bankovka
je pouze náhražkou, zrovna jako siněnky,
poukázky atd.

Ve válce přijímala cizina peníze pouze v
oanující měně světové,t. j. vezlatě, v ban
kovkách jen v kurse, t. J. v nižší ceně, čemuž
se říká disagio; bylo zvláštním úkazem, že
dsagiu podléhala 1 Angiie 1 Amerika, tedy
1nejbohatší a vítězné státy. Cera papírových
peněz je založena na důvěře, jaké dotyčnýstátnatrhupeněžnímakaždémjinémve
světě požívá; má tedy cenu, aby se tak řek
bo,pouze obchodní, Ve vájce a Inyní v míru

ekaždý -stát mnohopeněz, protože
A neobyč výdaje, aby si opatřil aspoli

a částiv to, čeho se mu nedostává,
je nemá kryty kovem, nemůže mu

Sch poskytnouti v úvěr žádná cedulová ban

Hké samostatné myšlení. Budeš platiti za ve
lice uvědomělého, i kdybys nesvedl ant dva
řáďky bez hrubých pravopisných chyb. 
" Lidé, kteří místo skutečné výchovy roz
plodili celé davy zvětřilců a zarputilých ná
sikríků, mají povinnost Jiti mezi tytéž davy
znovu a poučovati je energicky, jak zhoubné
jsou radikální utopte. Mají-li ti demagogové
aspoň jiskru citu k republice a národnímu
celku, pochopí jistě svou vážnou povinnost.
Dosavadní uvědomovací prakse vrhá vé
zmatky a zkázu národ vůbec, A že z radikál
nich frází nevzékle Světlo blahodárné a tr
valé, to vědí sobečtí spekulující demagogové
nejlépe sami.

o

prů.nyslová banka $
Teltony: 45b oměnma.

Vklady (Tov čast"
úrokuje e0 nejvýhodněji.

ča. 599, telegramy:Moravosgro.

importuaex ortu,*
p :a Va

rádce.
ka a proto si je opatří sám; pak však ztrá
cejí jako mezinárodní platidlo na ceně tím
více, čím víc se jich tiskne; svět je papírový
mi penězi zaplaven, ale ty mají nepatrnou ce
nu, následkem čehož vše v ceně stoupá a
drahota všeobecná roste, která je tím větší,
čím víc ten který stát jich tiskne a čím méně
zlatem je podkládá. Pak to nejsou však pra
vé, mincovní peníze, nýbrž pouze zúčtovací
platidlo, které platí jen tak dlouho a tolik,
dokud a jak dalece příslušníci státu k němu
mají důvěru a jaké důvěry požívá ten který
stát v koncertě národů ostatních vůbec.
Jsou ovšem jiné okolnosti, které kurs peněz
mohou poškoditi a mezi těmi místo ne po
slední zaujímají bursovní manévry nepřátel,
jak se o tom můžeme přesvědčovati téměř
denně v našem Československém státě, kte
rý neměl své bursy, neměl takých finančníků
jako mají Angličané, Francouzové a Němci,
poněvadž jsme státem mladistvým a začíná
me se teprv učit chodit, Mimo to »djakživa
byli našimi nepřáteli židé a ti jsou vlastně
finančníky světa.

Nepříznivá valuta peněz zdražuje zboží
t doma, pravil jsme. Proto musí každý stát
hledět conejméněpřivášet aco nejvícevy
vážet, ovšem aby tím domácí průmysl ne
trpěl; v životních potřebách všsk třeba Sc
co nejvíce uskrovňovat a zamezovat přívoz
koloniálního a luxusního zboží, bez něhož je
život snesltelhým. Tím ušetříme zlata pro
sebe a svou valutu. podepřeme.

Proto plné výklady drahých A pa
misků nejsou dokonce. známkou bytu,
nýbrž spíše požívavosti a národního sebo
ochuzování. Naším heslem, chceme-li se D0
někud postaviti na nohy, musí býti: pracovat,
šetřit, zbytečného nic z ciziny nekupovat,
zato těžit z národního majetku, t. j. vyvážet.

Četl jsem svého času Interesantaí návrh,
aby silně zadlužené státy vydávaly dvojí
peníze, jedny pro placení cizině, podložené
kovem a druhé pro vnitřnípotřeby, Jalézi

d bank, jenž ze Čím?

všem smrtelnou ránu. Vůbec upravení valit
má nejširší národohospodářský dosah; od a
záleží, jak a kdy se k bývalým normálním
poměrům vrátíme, jak a kdy ta nynější —
až příšerná — drahota pomine.

Že světa vědeckého a
uměleckého.

Institut de France v Paříži jest středí
skem nejproshulejších učenců g umělcůfratx
souzských, podobaje se naší Akademit věd 0

umění. Čítá 228 členů. Do tohoto Institutu byl
přijat slavnostně kardinál Mercier.Presideni
akademie (jedné skupiny Institutu) v proslov
svém řekl, že Belgie má kněžstvo svědomit,
odhodlané k obětem. >Vznešený náš hosty
primas belgický, byl již dříve, než se stád

knížetem církevním,knížetemvědy .....
Purpur, jímž Vás matka církev vyznamenala,
ozdobil jste velikým knížecím znakem 00:
vinnosti. Bůh Vás vyzbrojil silou a láskou
pro strašné tyto doby Belgie, celý svět sly

Kardinálové
odevzdán čestný odznak. Po proslovech bit+
hopřály srdečně kardinálovi | ty vynikajlej
notability, které svými, životními názory.
stojí v táborech nekatolických (na př. mar
šál Petain). 

V časopise »Cyrilu« čteme velmi časovo
úvahu prof. Martinka, jak pěstovati dnes kg

sielní pěst zdeotisknutakrásnáDot.va píseň k sv. přijímání, kterou

Čiti snadno. “ nacv
Dne 30. prosince m. r. dovršiš šedesátkiš

vynikající náš komponista Jos. B. Foerstee,
Obohatil značně netoliko naši hudbu komorná;
ale i církevní pracemi úchvatnými. Vzdělání
Foerstrovo jest mnohostranné a jeho nábo
Ženské cítění hluboké. :

Dle >Times< v belgickém Kongu zpoza
rována zvláštní obluda šest metrů dlouhý,
která řádí v majetku domorodců zle. Jiní sdě
UH,že zvíře náleží mezi tlustokožce, má vel
mě silný ohon jako klokan a na hřbetě brh.
Snad se tu jedná o posledního zástupce oblud,
jakých bylo hojně v době křídové. Jesttiže
objeveny nedávno nové druhy zvěře v krg
Jích jižního polárního kruhu, v odlehlých fe
zerech a jinde, možno dost, že v temné Afro
se naleznou zajímavé druhy dotud nevída
ných zvířat velikých.

V 3—4. sešitě »Českého časopisu
rického« jsou úvahy: o pobytu kar
Unida v zemích českých r. 1143, o původu
Vítkovců, o stycích obchodních mezi Němci e
Rusy ve středověku. Zajímavý jest článek A.
Sedláčka: >K topografii Zlatokorunského ká

šterství.« L
- V počátcích vaší republiky mluvilo selikopěstováníkrásnaadobrao zdvojej

energii v podpoře kultury. Zatím však celých
14 měsíců podporují se pluky lidí štítících se
práce, ale o nějaké zvláštní podpořekultur
ních snah lest styšeti tak málo! Místo co bý
se dala do rozpočtu suma na postavená no
vého Národ. divadla, osnnje se vládouvelí

P
daň z divadelních představení, koncertů
přednášek.Při.foms učencia umějci p
jako se zbytečnými příživníky. „

slavnostnívýborVILsletu vš „v

za pracovat| všsůdiská



prostředků, že každý vážný odborník žasl.
mad tou snišlostí. Náš Snopek dokázal, že oba
němečtí historikové pracují nevědecky, způ
sobéěmnepřípustným. Ale polepšení dosud ne
nestalo. Naogie ledacos vypisuje z českých

historiků tak, jako bysám některé ty děla
né zjevy objevil; finde dopouští se hrubých
chyb anebo pracuje nespoutanou obrazotvor
ností. A to má býtl pak vážná práce učence
universitního!

hb
Nár. Listy a Nár. Politika uveřejňují přá

ní našich ministrů a politiků národu našemu
k novému roku. Některá přání jsou opravdu
všeobecně ta nejlepší, jenže páni ministři ve

Minister. předsedaTusar ve svém přání je
proti zabřednutí do provinclální hašteřivosti
« malichernosti ubohého straničkaření, které
ohrožuje náš mladý státní život. — Ministr
železnic dr. Franke je přesvědčen, že jen
svornou a vytrvalou prací dospěšeme lepší
bndoucnosti, spoléhajíce se při tom v prvé řadě
jen na sebe. — Ministr obchodu dr. Heidler
tvrdí, že nejlepším zajištěním spotřeby je ra

Ministr orby Prášek přeje si, aby lid pocho
pil, že nyní, kdy má-právo rozhodovati o ve
dení státu, má i zodpovědnost za to — a že
politika, kteránejvíce slibuje a má nejkrás
nější hesla, není ještě politikou Hejlepší. —
Ministr financí Sonntag volá, abychom He

„proti sobě, ale proti společným nepřátelům 0
brátili své zbramě. — Ministr | spravedlnosti
nepřeje národu, aby se stal hříčkou nálad, a
gitačních hesel a: politického blouznění. —
Býv. ministr dr. Hruban touží po tom, aby se
v každém srdci českém probudili hluboký cit
pro zodpovědsost, jen tak zmizí rynější vel
ká lehkomyslnost a nesvědomitost. — Ministr
nár. obrany Klofáč v přání svém praví, že

jemna strany a nemyšlíme na repu
biiku. Hokynaříme, mystice, že děláme poli
tiku. Jsme agitátory místo státníků. Stranic
kost zabředla už v mravní pokleslost. Nesiuš
most pak, překážející kiláné občanské součin

přímo u Más křičí, ohrožujíc republiku
si myslíme.— A předsedazem. vý

ávného dr. Franta přeje všem, aby
Bůh ke zdravému rozumu přivésti

, ministr dr. Raštn: Vrátiti se mu
ku právu a zákonu, k odporu

a libovůli.— Předsedabrarného
Udržal prorokuje: Nebude-li náš

vuttřeč ukázněn, setřésou jej | jeho do

38

ZERSLIRHKA

u
Ejb

7 Proti kácení nábožesských soch a křížů
v.aašírepublicevydal>KlubzastarouPra
hu%memorandum, v němž praví: >Jistá zar
pufilost v. nazírání na. památky
které u nás po smutné minulosti zbyly, před
stihůje však poměry ve státech ostatních.
Úžěnou výjimkou je boření soch Jana z Ne
pomuku, které se tu a tam zvrhlo již také ve
„strhávání křížů a ohrožování sloupů a soch
Marlánských a sousoší Plety (nejnověji ma
pří“ NětneckýBrod) avykácení kříží od
Rěktycanskaaž naKlatovsko, pro něž nena
teznětne i-niikde, ant ve státech komimistic
kýdh> oběsby. Dosud padlo za obět tomuto

odeaoborenkému lení mimoněkolikdesítek
BI pPAéMOfboch,snad vesměs jen v če
dovdoda as) tizsli.

stává nutnost koalice celonárodní. J. Hudec
ve >28. Hinu« píše: Uvažuje- se Až byní o
pravděpodobnosti, že druzí národové v ro
publice naší utvoří blok proti republice a že
bude nutna koalice celonárodní, pak je to dů
kazem, jakou politickou chybou bylo rozbití
celonárodní koalice prvé. Škody. politické
(hlavně za hranicemi) 1 materielní jsou nena
hraditelné, — uvnitř nezlepšilo se nic, spíše
daleko zhoršilo. Jednostranná vláda proleta
rlátu a touhy po revoluci v celé Evropě u
kázaly se bluďdema nebezpečnou reakcí.

Pověsti o Podmnajskémsoustátí .

vyvrací sám president Masaryk na dotaz
redaktora »>Pr.Tag.« O konfederaci jakéko
liv nemělo by se mluviti, byla by novým vy
dáním starého Rakouska a +Uher. Dnes se
může jednati poůze o zjednodušení železnič
ních tarifů, průvozní doprav ém ulehčení
vzájemných hospodářských sťýků. — Ministr
zahraniční dr. Beneš v »Čes, Sl.< odmítá rov
něž jakékoliv unie a konfederace ať politické,
ať hospodářské. Musíme zůstati plně samo
statnými a vztahy naše k sousedům musí
býti určoványvolnýmismlouvamio jednotli
vých hospodářských a obchodních otázkách.

Clemenceau vysvětluje.

Ve francouzské sněmovně promluvil mi
nister. předseda o výsledku jednání s Anglií.
Pravil: S vládou sovětů mír neuzavřeme a
jednati s ní nebudeme. Francie ani Anglie
nemohla by nésti výloh na další vedení války
proti sovětovému Rusku. (Zato Japonsko a
Spojené Státy se dohodly o společném po
stupu na Sibiři.) Dorozumění stalo se v tom,
jak Clemenceau pravil, ohraničiti bolševické
Rusko ostnatým drátem, avšak musí se dbáti
i toho, aby jím Německo neproklouzlo. Po
láci musí býti stráží proti bolševictví. Polská

váct mají přes 150.000 dobře vyzbrojených
vojáků, a pak spotéhá Clemenceau na Ru
rmnsko, s nímž po několika obtížích bylo do
cíleno důvěryplné dohody. Konečně jsou tu
ještě Jihoslované, jejichž spor s Itallí zname
nal by pochodeň pro Evropu; avšak na štěstí

k dorozumění.

pena Nepomuckého na Karlově mostě vaze.«
V cizích službách. Každé samostatnější

hnutí českéhokatolfkaseprohlašíjeza tre
stuhodnou opovážišvost »proti národu«, tře
baže se tak často mluví o potřebě kulturního
a vůbec společenského sebeurčení.

Zato však mítžeme sledovati už skoro rok,

které pronásleduje bezohledně české dělní
ky křesťansko-soclální, přímo horečně posky
tuje ochranný štít bezcitným ©maďarekým
bolševikům. V Uhrách ti bolševici, kteří pá

chali za samozvané E Kuhnovy děsné
vraždy, jsounyní volánt k zodpovědnosti

řádné sowár. | Jsow ortelováni teprve

, když sejm dokáží děsné zločiny"lidskosti. terý bolševik povraždíl
zcela nevinných -lidí z pouhé vášně lu
é anebo z osobní msty, aniž usvěděši

ti z nepravosti před úředním tribu
; ale jestliže týž násiiník jest volám,

y vydal počet ze svých zločinů před úře
dem, celé Jericho bolševické protestuje moc
ným hlaholem trub proti násilí. A židovské
peháze dovedou v podplaceném tisku nej

pheetších národností vzbouřiti veliký po
Předsednictvo rakouské strany Ssuc.de

mokratické dne 23. prosince | protestovalo

n
vé
Ě8

vlády nyní mlčí, musí promluviti masy děl
nické. Vyzýváme tudíž socialistické a dělnic
ké strany všech zemí, aby s mi protesto
valy proti krvavým hrůzám maďarské pro
tirevoluce.« — Dne 26. prosince konference
soc. demokratů maďarských v Košici otev
řeným listem protestovala proti >uherské
oligarchii«, která prý >uslluje o násilné a Ú
plné umičení uherského proletariátu přes to,
že tento po celý lklský věk usiloval, aby všem
národům v rámci hranic uherské vlasti žijí
cím zajištěn byl blahobyt... Konference
strany prohlašuje dále, že nynější Hdšmahem
vraždící, krvavá, křesťanská oligarchie W
herská není schopnou získati sympatií kul
turních národů pro Uhry.< Žádá za pomoc
české a rakouské socialistické strany.

Rozumí se, že tato provolání v českých
soc. der. listech jsou vytištěna písmem vý
razným./Ale tyto výkřiky neomráčí žádného
klidného pozorovatele. Radikální soc. demo
kraté kypl hněvem nad tím, jak maďarské
soudy objevují nové a nové hromadné zloči
ny sluhů Kuhbnových, parasitů lidí pracu

Když bolševici vraždili zcela pokojné a
vlastenecké faráře, socialistická krev v Če
chách a v Rakousku byla zcela klidná. Po
chopové Kuhnovi vraždili bezohledně chor
vatské sedláky, loupili za účelem osobního
obohacení a házeli paličské pochodně 1 do
sousedního Slovenska. V. Čechách soc. de
mokraté místo odsouzení bolševiky s použi
tém nejrozmanitější sofistiky omlouvali. Do
šlo k lupičskému vpádu na Slovensko —ale
čeští ctitelé Kulmovt omlouvali dále bezcitně
tyrany, kteří zcela svévolně z národního
záští prolévali nové potoky krve. Což zále
želo na tisících padlých Sloválů a na muče
mých slovenských dětech!

Ale teď najednou pokřik, jakoby byla U
tiskována nejvyšší ctnost! Ale divoký skřek
má ještě jinou příčinu. Prozradily <e totiž no
vé tygři plány bolševiků maďarských. Bylo
zamýšleno vyhoditi do povětří vrchní velí
telství maďarské armády, ohromážlěnou mi
aisterskou radu a zavražditi vrchního veli
tele. Zároveň měl býti osvobozen z vězení
krvavý bolševik Kležn, který jest odsouzen
«ksmrti. Také měta býti třaskavinami zniče
na opera v době, kdy by v ní bylo shromáž
děno hojně měšťanů. Do minlsterského pre
sídla se měl dopravitř pomocí podplaceného
služebnictva pekelný stroj. Také se pomýš

-telo na házení ručních granátů mezi ministry.
Mezi jinými plány bylo také zamýšleno vbod

nouti do jěla nejvyššího velitele jehlu otrávenou bakteriemi. 

Nu — a proti takové společnosti,které
jest každý banditský prostředek dcbrý, brá
ní se maďarská veřejnost cestou práva zce
Ia přirozeně. Bolševíci dokázali uždávno,
Že se nesmí věřiti žádnému jejich přátelské
mu ufišťování a že proti rozumovým důvo
dům bojují mocí nejhrubší Ihned, jakmile u
cítí dostatečnou fysickou přesilu.



-Proti padoušskému plánu na zákeřné
vralíšní Bál pocívých soc. demokraté mia
ďarští a vídeňští něrozešlou ©plamenných
protestů žádných. Aní neupozorní, že soci
alistická konference košická lhala, když tvr
dila, že se starala soc. dem.stranav Uhrách
o blahobyt všech tanějších. národů. Soc. de

K mokratéuherští před válkou| za válkytete

rybky v síti rybářově; proto také ra. př. pro
Slováky soc. demokraté maďarští neučinili
nicanivdoběnejsurovějšíchpotupsloven
ského živlu v uherském parlamentu.

Rozleka církve od státu a zabírání cír
kovní půdy. Vláda ujišťovala, a dosud ube
zpočuje, že sl kulturního boje nepřeje a že
touží, aby se rozluka uskutečnila obapolnou
přátelskou dohodou. Mluví-li upřímně, proč
už tedy začala prováděti vlastně praktickou
rozluku jednostramně absolutisticky rozdává
ním církevní půdy? V této příčině jednaly

- vládní kruhy o nás bez nás; začaly ožebračo
vati katolické kostely o nejnutnější majetek
dříve, než začala zasedati zodpovědná porad
ní komise, složená jak z representantů vlády
tak církve. Konstatujeme, že zákonem o prá
vech dlouholetých pachtýřř se ožebračuje
většina katolických far a že tíhu takového 0
patření nejtrpčeji mají pocítiti právě ti kněží,
kteří z křesťanské humanity dlouho pronají
mali církevní půdu drobným lidem za paka
tet. Tohle není spravedlivé luštění sociální o
tázky, zvláště uvážíme-li, že se jeví zvláštní
vládní blahovůle k cizím přivandrovalým ži
dům, kteří zde zakoupili za peníze vylichva
řené veliké nemovitosti, jichž užívají zcela
pokojně. Církev evangelická a židovská ne
přicházejí o nic.

Co se bere katolickým kostelům, to se
bere českým věřícím, kteří — valnou větši
nou chudáci — budou nucen) k mimořádným
mělodarům, budou-li chtít pravidelné boho
služby v chrámech obstojně udržovaných za
chovatt.
, Ozývá se laciná fráze, že si má na ka

tolické církevní potřeby platiti ten, kdo o ně
stojí. Předně katolíci jsou: nuceni platiti na
mnnoho státních potřeb, z kterých nemají zi

dobré vůli dostatečně na kostel platiti ne
může — vždyťjest jinýchdaní až po krk. A
konečně: nač nutiti k mimořádnýmvelkým po
platkům, jestliže předkové nynějších katolfků
s velikou obětavostí shromáždilt již církevní
jmění? Radikálové nutí, aby se sbíralo zno
vu; ale katolík ví, že titíž >dobrodinci«za čas

-o jmění nově shromážďěném řeknou: >Tohle
je teď naše; chcete-li míti kostel s dobrou

znovu.« Pak ovšem katolíci nenabudou právní
Jistoty a důvěry ve státní spravedlnost nikdy.

Slýcháváte plytkou frázi, že jiné konfese
hradí si veškeré náklady Spojené se záleži
tostmi církevními samy, kdeĎto prý naší cír
kv! přispívá stát velmi značným obnosem.

šířídvě ti do očí bijíct. Jak dříve
tak nyní stát český přispívána cír

„potřebyjinověrců položkami mílilono
. Vždyť právě do nejnovějšího rozpočtu

miflonovápoložka| Lna „Pyangelictvo

KTk 6ší

slovenské. Bohoslovecká fakulta evangelická

za vyučování náboženství ve školách také ©
vag. duchovním a rabínům se platí z pro
středků veřejných.

Z čeho však platí stát doplněk na výži
vu katolického duchovenstva? Stát pobral
církví velmi mnoho a jako nepatrnou náhradu
utvořil fond tak zv. Náboženské matice, z
které se platí kostelům a kněžstvu skrovné al
mužny. Stát tudíž nedělá milosti katolictvu
— zato spíše jinověrcům.

Některé pozemky, určené k účelům cír
kevním, neomalenou vukou sipronajal za pa
katel. Tak na př. vojenské cvičiště za Invali
dovnou v Praze (10 korců) naja? si za 4 K roč
ně, některé budovy Náboženské matice na
jal za obnos, který sotva stačí na paušál pro
kominíka. Jestliže tedy bere kněz doplněk
kongruy, musí témuž 'státu konati zdarma
mnohoúředních prací dosud. Jinde za vedení
matrik se platí více, než co obnáší důchod u
dělovaný kněžím. V ministerských kancelá

řích za podobné práce se platí nyní mnohonásobně více.
Každá církev snaží se nabývati aspoň

nějakého majetku k hrazení nejnutnějších po
třeb.Jistý majetek církevní mělinetoliko prvo
křesťané ale i Čeští bratří. A zrovna tak

důchodech.
Rozchvácené církevní jmění obyčejně

sloužlo k poslle militarismu anebo z něho
shrabovali hlavní zisk cizáčtí spekulanti. Zů
stane-li však dosavadní církevní jmění při
kostelech, bude míti ráz jmění národního. Z

umělcům a živnostníkům, upravujícím a zve
lebujícím jak české chrámy tak jiné důležité
budovy církevní. Tak tu zůstane aspoň něco,
načse neosmějísáhnoutiněmeckýžid,jehož
ruce právě po válce tolik se prodloužity.

Spravedlivé rozkuce se nevyhýbáme, Ale
kde se některé společnosti jmění sebere a
tato se. vyhodí na mráz, tam jest nak zby
tečno mluvit o nějakém přátelském porov
nání. Upozorňujeme, že každý zákon má býti
ve shodě s právem přirozeným, má-li buditi
důvěru a upevňovati lofalitu. Proto jest nut
na, aby došlo co nejdříve k řádné modifikaci
příslušného zákona o právech pachtýři. Zá
dáme o to důrazně, jako lolální čřenové a
spolutvůrci tohoto státu. Těm, jejichž ruce

jsou příliš chanrtfvé, zatím připomínáme:

P
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-Jak němečtí soc. demokraté ve Vídnt tak v
Čechách se chovali | po válce k právům našeho
národa hanebně, Italští soc. demokraté nezůstá
vají ve své zášti proti českémn Hdu za Němcipo
zadu. Soc. dem. poslanec Ciccotti v štalském par
iamentě 15. prosince chválil bolševíky a tupil na
še sibiřskélegionáře.Lhal přitomtak drze že
nesanjatého pozorovatele jímá úžas. Prý naše je
Sionáře bolševická vtáda při jejich rozhodnutí k

Jim 1zbraněa vůbecje vydriovala.Alolegionáři

páchali násilí, pleny a przační, takže pak bolševici
tmedi zakročiti. Soc. demokraté po těch slovech
volnii,že tito Čechoslovácijsou všichnibriganty
(silničnámi japiči) . . . Kolik bolševičit židé na ta
kové iži vydávají, proniká do veřelnostějen z míst
něleterých. Ale Ciccotti přece má věděti, že Iži
příliš neomalené minou se s cíleni zamýšleným.
— Vědělo se med, že hrabě Michal Karolyj v lé
tě nepobývat v Praze z lásky k naší repabiice.
Vádyť dle zprávy »NeueFreie Presse:Jest dosad
vůdcem pražských bolševiků; tato skupina má čílé

vické plány dále. Jak se zachová vláda? Proti:
pokojným klášterům jeví čeští Hejslované kuráž
hned; ale před živly nejnebezpečnějšími jeví ná
padnouzamiklost—Zasenovýdoklad,jakvšt
ká | velice praktická zařízení úřední jsou bez
výsledná tarm,kde zmízel pocit mravní zedpovět
oosti Tabáčenky měly podporovati spravedlivý
příděl kuřiva a zmčiti lichvu tímto zbožím. Za
tímvšak je tebáčenekvydánotolik,šebymohla
kouřiti i nemluvňata. Jeden kuřák má třebas 6
tabáčenek na různá jména pro jedinou trafiku

tabáčenkami záludnými, které patří osobám 04
stěhovaným, ale acodhlášeným a mrtvým. Kvar
týrské, které své vystěhovalé nájemníky neod
hlašují, mají pak příležitost k lichvě. Ale má 20

zase zříditi nějaký nákladný úřad na kontrolu
statisíců neplatných tabáčenek? Lidská špatnost
nalezne si pak pokoutní cestičku jinou. — Židé na
Slovensku se usnesl, že se súčastní voleb Jako
zvláštní politická strana Židovská. Tedy »asimila
ce« tam dopadá zrovna tak jako u nás. — VHv i
talských katolíků po volbách stále stoupá. Bez
katoliokých poslanců by v parlamentu vláda ne
nalezla většiny a proto musila dbáti již před prv
ní schůzí některých požadavků katolických. Když
chtěla navrimouti za předsedu štváče Alessla,
katolíci svým protestem vynutili si volbu mír
něného Orlanda. — Při té republikánské »demo
kratisacie krystahsle se kastovnictví nápadněji
než před válkou. A postup nerovnosti podporují
v přední řadě ti, kteří jsou vůdci a učitel? náro
da. Jak velkým výsadám se těší ministři a po
slanci, neťřeba dlouho vykládati. Ale to Jest char
aloteristické, že i v maličkostech jsou poslanci 0
sobamí privilegovanými — jako šlechta na dvo
rech císařských. Za velikého nedostatku kuřiva
mají poslanci tabáku habaděj. Vyrábějí se netoli
ko »poslanecké« doutníky, ale i »poslanecký« S4
lám a sice hned ve třech závodech (na Smíchově
a v Nuslích).Pak ovšemzástupci národa snadno
gapominají na strádání občanstva toho, jemuž se
mají vlastně obětovati. — (Oposiční líst agrárné
»Role« uvádí jména 34 agrárních členů Národního
shromáždění, mezi nimižjsou jen 4 ghnícl. Vyjme
novaní bankovní úředníci, advokáti, sekretáři a
profesoři ovšem se důkladně nepostarají o trvalé
zabezpečení venkovského blaha; jest to obtížno
gvláště v době, kdy agrárníci tvoří se socialisty
koalici—Býv.poslnár.soc.stranyJ. V.Vojna
stal se (dle politického klíče?) vedoncím úfední
kem tukové státní ústředny. Dostav se timto »ke
Žjabu«, hledět vymžíti situaci jak náleží, a dal
st oškokrát v týdna státním automobilem za
skladiště Nákupního a spotřebního družstva dová
Žetiaprovisaci Vestředudal si p. Vojna (dle
»Tribany«) dovézti po ďvakráte ztohoto skladiště
bíšou monku, o kteromje dnes tak velkánouze.
— Pro nedostatek uhlí obyvatelstvo vídeňské vy
mýtilo 150 ha lesní plochy ve Vídeňském lese.
Většina toho dříví však odvlečena organisovaný
ré bandami, které pak prodávaly kořist pokoutně,
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niui52 „List pražského arcibiskupa dáchovenstva ar
ařilicéno obsahuje velice cenné náměty, plány 4
podněty. Arcibiskup praví, že navrhl Sv. otol re
forom studií filosofie a theologie ve smyslu or
úamického vývoje doby patristické a scholastické.
Má se rozšířiti a prohloubiti studiitm sociologie v
májmu sociálních problémů naší doby. Navrhl též

doby hasitské z archěvů Himských.| Arcibiskup
praví v plné důvěře, že reforma české historio
Srafie obnoví slávu katolické církve v Čechách.
(To už jest patrno nyní tam, kde se více dbá hi
storiokých pratnenů než románů: Čím vážněji se
oba husitská studuje, | tím větší satisfakce se
elrkvi dostává. Pogn. red.) V příčině různých ná
zorů o schismatu praví pražský velekněz: »Bož
ská instituce autority světové církve Kristovy,
ealožené ma »skále Petrově«, zachránila. výtěžek
Kuttery antické z trošek říše římské a jest jedinou
záchranou zděděné kultury křesťanské z revo
luce bolševické.Proto jest herese a schisma ne

jen smrtelným hříchemosobním, nýbrž | zločinem
sociálním.

Český misál. »Nár. listy< v příloze z25- bro
since věnují pozornost českému misálu, jenž byl
vydán zásluhou prý dra. Farského. Knize této
věnují »Nár. L« nadšený. obdiv, neznajíce práce
Benediktina P. Prokopa Baudyše, jenž r. 1891 vy
dal ve sklčné úpravě věrný a vzletný překlad
římského misálu v českém rouše. Dnes po 30 le
tech není žádnou zvřáštní záslnhou vydávati če
skýmisál nýbíž jde o to, zdaž starší práce Ban
dyšova je věcně a formálně předstižena a zdaž

účelem letošního českého misálu bylo skutečně
povznesení náboženského ducha v českém náro
dě. Dle štvavého prohlášení několika bouřiiváků,

kteří přímo v »Nár. listech+ zakazovali návštěvu
bohoslužeb o radostných svátcích vánočních v
těch kostelích, kde se nebude používati českého
mmísálu,lze prohlásiti, že účet díla dra. Farského

úeposvětií prostředků. Beďlivějším srovnáním na

s
Bovuje , potřebě Inteligence, která má humanitní
vzdělání. Doporučujeme »Římský misále Baudďý
štv katolické české veřejnosti co nejlépe. Vyšel

v knihtiskárně V. Kotrby r. 1891 ve formáté mod
jitební knihy. Je to skoro s podivením, že Povo
lané kruhy nepečovaly již před 30 lety o to, aby
tato kniha byla co nejvíce rozšířena mezi kato
Hickým lidem. Nebylo by nyní tolik úporného boje
o zavedení české mše sv. Vtírá se však také 0
tázka, kolik liberálů, kteřt tak často diktoval če
ské bohosicžby (ovšem ne pro sebe), vidělo nebo
aspoň chtělo viděti hřbet misálu Baudyšova.

Vánočeí svátky tentokráte velice skvěle po
tvrdilý přesvědčení dávných prvokřesťanů, 2
rduše Ndská jest přirozeně křesťanskou«.| Přes
velikou zevnější nepřízeň doby oba hradecké
chrámy byly na půlnoční a na hod Boží naplněny
tak, lak není pamětníka. Neobvykle veliký počet
věřících přistupoval k sv. svátostem. O Božím
hodě mět v katedrále Msgre dr. Fr. Šulc vzletné
kázání, které zanechalo dolem mobutný. Pak slou
Zi pontifikání mší sv. gener. vikář dr. J. Sou
kup za přítomnosti arcipastýřovy u oltáře. (Rov
něž v poslední dem obč. roku, kdy kanovník Čer
ný úchvatnou promluvou vléval do srdci nadše
ní, byž v katedrále obrovský počet věřících.) Vi
douce veliké zástupy i na ilných vánočních po
božnostech, seznávali jsme, že české duše nalé
Cali samy sebe a že posvátný dech vánoc tím ví
ce svým teplem do srdcí proniká, čím úpornější
a zmatenější jest protikřesťanská negace. Jsme
dist, že významné svátky byly slaveny s týmž
stupňovaným nadšením | ve většině ostatních ko
stelů diecése naši Ze současného racionalismu
číší tak drsný chind, že duše bezděčně zalétá do
ideálního ovzduší zbožných českých matek.

Mežd dalegátů orgamisací Českoslov. strany
77 lové z východočeskéžavy,
L 4 Z okresů: Hraděc Králové, Nechanice,
Cálumec n. €., Pardubice, Přelouč, Chrudim,

, Skuteč, Hřinsko, Potička, Uito
. Vys. Mýto, Holice, Ústí n. O., Lan

, Žamberk, Kostelec n. O., Rychnov ©.
Rn. Králíky, Opočno, Nové Město n. M., Čes.

Jaroměř, Dvůr Králové, ©Náchod,
Úpice, Police, Brotmov, Hoříce svoláváme
že svátek sv. TM králů (6. ledna 1920) do

Hradce Králové. Každá okresní organisacedva dělegáty, jimž vydá řádnou legiti
. O 9. hod. dopol počne v Adalbertiuu

nada řádně legitimovaňýchdelegátů okres

dp
Mě

kimsáleAdalbertinasjezddelegátůvšech
oříanisací —okrésních i místních — spo

» Di. Nosek: Politickáa kulturnídů
Iitost voleb do Nár. shromáždění. '
:. A J. Adámek: Důlážitostvolébpro S05

mědělce..

MJ.KatEAUa jeeMečo

vá nekrytý a nemévá kromě slabé koňské příkrýv
ky žádného Jiného chránidia před mrazem. Sdě
loval s námi jistý řečník, že nachladil se při zpá
teční cestě z přednášky v nekrytém voze beze
všech přikrývek tou měrou, že celé-2 měsíce W
čH zánět průdušek. Každý z mašich řečníků nemá
kožichu a nemůže vléci s sebou nánožník; proto
le povinností pořadatelů schůze, aby do DOVOZU
přiložit dle možnosti cestovní kožich a nánožník,
aneb několik vlněných přikrývek. Zdraví našich
řečníků je příliš drahým statkem, než aby se mo
hlo vystavovati nebezpečí nastuzení, zaviněnému
nemváživými pořadateli Žádáme důtklivě všec
ky organisace, aby pamatovaly vždy na tento po
Zadavek lidskosti a závazné vděčnosti k lidem,
kteří se oro. naši věc obětují.

| DoRovně aokoll V neděli4.ledna o 3. hod.
odp.budev.Rovní.přednášetísič.Lid.Kosalováz
Dobrušky. Dostavto se všicholi m

Kašdýby si mělopatřitinovésnění zákona:

Daň1 převod al
a s pracovníchvýkonů nóaš přepychová

8 DKKS ye ohamolnapesl

! S japan
«, poštou 4-80.

Právě vyšlo!

Tiché wiastonka,
Román.

Cena Kč. 16—,pošlou ana renkově
Kč. 1050.

Za předem zaslaný obnos Kč. 1060,aneb
na dobírku zasilá

Cyrillo Methodějské knihkupectví
Gustav Frenci v Praze 5.,

Melantrichova ulice 686.,
aneb každé knihkupectví.

>

Zprávy místní a z kraje.
Betiém v Adalbertinu. Jednota katolických lo

varyšů z příkazu staré tradice uspořádala opět
po čtytleté přestávce vánoční hru »Betlém«, na
kterou se těší vždy naše dětská drobotmna, alč
která dovede | starým vykouzliti několik luzných
obrazů vždy krásné vánoční poesie. Zásluhou P.
Jos. Wůnsche ml. vystavena byla hra, která | po
stránce scénické a pěvecké byla slušným výko
nem vzhledem k představitelům přidělených roli.
Tíha večera spočívala na p. Dom. Wiinschovi,
jenž. po stránce pěvecké i dramatické podal vý
kony umělecké ceny. K němu družií se ladně pan
Motyčka svým zpěvným partem. Všeobecný Po
tlesk při otevřené scéně vyvolala mladistvá uměl.
kyně, Anuška Wiinschova, svým dráteníčkem..
Symmatického přijetí dostalo se vzácnému pěvet
kému výkonu sl. Riterové v-roli anděla. Dobrými
byli představitelé Tří králů od východu, pozoru
bodného úspěchu se dodělat p. Votruba svým dě
douškem, p. Kohoutek v roli sv. Josefa a sl. Řez
ničková v roli Madleny. Též menší role deklamá
torské si. Švarcové a p. Darebníka zapadaly
vhodně do celkového rámce. Tance malých Pa
stýřů a pastýřek působily efektně, sbory vedly sí
po celou hru statečně a přesně. Ladněpůsobily
živé obrazy, vytvořené hluchoněmými dítkami a
představulící příběhy z mládí Ježíšova. Režie a
výprava hry při malých rozměrech jeviště adal
bertinského budila rznání. Návštěva hry byla prvý

den velmičen takže bylo nutno hru cpakovati.však vaděž značně zdaru teprisy. Čí
by? věnován chudým hlnchoněmým di8víkám v Rodolinu.K rělerátu o hradecké vánoční

bře dodá , že by duchovenstvo,| zejména:
mladší, mělo v pořádání náboženských her spat
řovati velmi vhodní prostředek k buzení nábo
Zemského ducha v dáskách i dospělých. Vánoční:

sebezapření, ale působí úspěšněji k aživěníducha
křesťanskéhonežii leckterý v liberálních kruzích

doporačovanýprostředek.Drobnápráce vždy víc
platí aežiisijnáslova.

Sbordobrovolnýchbasitáv firadciKrálové
oznamujev majitelům domů a svýmpříznivč žev kvšeobecnétísniletossvůj
basičskýples pořádatinebude,tak jakojej nepo
řádatpoceloudobu války, ačto by! jedinýzdroj
přímů pro podpůrnou astarobnípokladnu,jež vy
plácením podporčlenémpo dobu války takřka

byla vyčerpána. Vyzývámetudiž veškerémaji
tele domů a ové příznivce,aby za přispívající

k našem sboru přistoupils ročnímpří
kem 12K. Přihlášky po doméchroznesoň

činní člénové sboru, unich

Monzn p



Zároveň vyzýváme občanstvo králové
aby se- -se činné členy sbo

) v jsáěpubezpeČuasti veškerého ob
Va.Přihlášky Členů ve stáříod 20—% let

ve středu od 7 do půl 9. hod večer pří cvi

činí sboru v hasičské stanici na Malém náměstí.
Dary Radolilau. Ředitelství zdejšího ústava

vzdělání hluchouěmých oznámii p. R. Šámek,
sěnate! komité pro daň národní v Humpolci, že

se sbírky národní daně v okresu humpoleckém
přiřinuta byla Rudošinu částka 1000 Kč, kterýž
pehíz vyplacen byl také Svatováclavskou Zá
kžnou v Humpolci — Dobročinný komitét dam v
Hfadci Králové věnoval 900 Kč na opatření šat
stva a prádla chudým chovancům ústavu; dále
daroval: vsdp. Msgre dr. Fr. Reyl, síd. kanovník
M0Kčpro ústava 10Kčproúst. kaplia Msgre
dr. O. Domabyl, prof. bohosloví a bisk. kons.
ráda od neznámého dobrodince 40 Kč, p. tov. A.
Bninář z Vamberka50 Kč a vdp. farář V. Hvěz
da 5 Kč, pí. M. Sefertová, choť Inž. z Hradce
Král. 50 Kč, nejmenovaná z Hradce Král. 40 Kč.
pí prof. Markalousová a sl. Boudová, úřednice
v Živnobance po 2 Kč. předsednictvo ITI.Živnost.
společ. v Hradci Král. k uctění památky zesnulého

«b. V. Formánka, býv. pekaře a maj. realit 73 Kč,
vdp. | Kaván, katecheta škol měsť. v Hlinsku,
zaslal hluchoněmým k Ježíšku 30 Kč a býv. cho
vanka ústavu J. Lehmanová ze Žel. Brodu 20 K*
ne vánoční stromek, pí. vrch. revidentová J. Ký
loušková věnovala chovance Jindř. Zelingrové ku
přání nejmen. paní 10 Kč, které obdržela Jako od
měnu za nalezené peníze od pí. B. Vohralíkové z
Blejště. — Příspěvek 150 Kč na vydržování ústa
va zaslal sl. okr. výbor v N. Bydžově a vld. farní
úřad v Chotěboři 20 Kč. Kostelní sbírky přímo ú
stavu zaslané došly od následujících vld. farních

ště 45 Kč, v Liblcé u Ghotěboře 52.70 Kč, ve Vo

ve Skále (dušičková sbírka) 30 Kč. v Pusfé Ka
menicí 20 Kč, vkhů farní úřad v Hronově zaslal
hluchoněmým z pokladničky chudých sv. Anto
nána 30 Kč, aby na úmysl dárců télo pokladničky
se modlili. — Ředitelství Rudolfina jménem njdp.
protěktora a celého | kuratoria ústavu vzdává
všem šlechetným dárcům a příznivcům ubohých
dítek hluchoněmých vřelé díky za podporu, kte
rou v tak těžkých dobách ústavu našemu poskytli
adoporoučíjak ústav tak 1jeho Chovancedalší
vzácné přízní. »Zaplať Bůhl«

Divadlo. Východočeské divadlo za ředitel
-ství B. Jeřábka uspořádá dvě pohostinské hry v
Hradci Králové. V sobotu 3. ledna dává se an
gHoká veselohra Dcery Eviny. V neděli 4. ledna
dává se veseloherní novinka Zlatá rybka od J.
Štolby. Předprodej lístků pro tato dvě představe
nf převeal obchod pí. Fikejsové v palác) Úvěrního
ústavu.

Dary a příspěvky chudým zdejšího města.
Právovarní měšťanstvo v Hradci Králové věno
vado částku 1000 K ve prospěch vánoční nadflky

ích chudých příslnaíků k uctění památky
zesnulého předsedy p. Václava Formánka. Pan
perel. dr. Formánek v Praze věnoval na ošacení
chůdých dítek školních 100 K k uctění památky
zesnalého p. Václava Formánka. Pan L, Tausig,
velkoobchodník zde, věnoval na vánoční nadfiku
děti šatečky, klobončky, punčochy, šátky a šály.
Dárcům vzdávají se uctivé díky.

Zobchodní,živnostemskéa průmyslové(ú
středny v Firédci Krůlové.Uhelnéoddělení mini

tegkovai, neboťjinaknebadpna ně vzatvůbec
přebů.Přihláškyo průmyslové

sídlo závoda malézá se na Slovensku, nechť je ©

inspektorátu v Žilině, Jakékoliv žádosti neb osob
ní intervence o zvýšení nebo Yorovedení přidělu
paliva během měsíce jsou begpředmětné a zůsta
Boa nepovšímnaty.

Klicperovo divadlo. Opět k nám zavítala spo
lečnost našich umělců. Příjemně na nás působily
výrazné tváře pánů Tihelky, Čady a dam m. Mes
saniové, H.Petzové a m. Kostkové.Že umění
milovní svých umělců nezapomněli, to dokázala
návštěva první pohostinské hry »Poslední muže
od F. X. Svobody. Veselolra byta síce známá a
stará s časovou tendencí a přece nás pobavila.
Obsazení úloh bylo velice šťastné. Z pánů byl to
zvláště p. Čada, jenž velmi životně expomoval
své schopnosti umělecké. Kohout jím vytvořený
byl opravdu pošetikem vybíjejícím všechnu svou
energii ve směšných maHčkostech, člověkem, jenž
svou velikášskou bezohlednosti zabijí svou rodi
nu. Dámy jevity vesměs zjevnou snahu o umě
leckou reprodukci Znamenitě zhostila se své Ú
Johy m. Messani, nepucené a velmil sympatické
bylo vystoupení m. H. Petzové. — J. Jek.

Čítárna a kníkovma měst. prám. musea ote
vřena byla v r. 1919 v 77 dvouhodinách (každý
všední úterek a pátek od půl 6. do půb S., pokud
pro nedostatek uhlí nemohla býti vytápěna, od
6—7 hod. večer). Navštivena byla 4933 pány a
1062 dámami, celkem 5995 os. Ze 743 čtenářů kni
hy vypůjčujících bylo 374 stud., 130 Živnost. a ž.
odbor. škol prům., 54 prof. neb učitelů, 72 pánů a
114 dam růz. povolání. Na 3477 výpůlček zapůj
čeno 5884 sv. knih, 88 děl předlohových a 895
Jednothvých listů nebo sešitů. Z počtu toho mi
mo město zapůičeno na 21 růz. míst 16 učit, 3
živnost. a 44 pánům růz. povol. na 52 žád. 133 sv.
knih, 22 díla předlohová a 49 jednotl. sešitů nebo
předloh. Časopisů odebíráno 99. Koncem roku čí
tá knihovna 8691 sv. kníh, 1663 brožur, katalogů.
zpráv, ceníků a p. 1183. Díla předlohová čítají
na 90.000 Jednotlivých“listů. Všem, kteří kríhovnu
dary obohatilt. vzdává správa knihovny jménem
kuratoria srdečné díky.

Chata Masarykova na Orlických horách bude
vybudována k zvelebení české turistiky. Odbor
Klubu českoslov. turistů v Hradci Král. obdržel
svolení, aby projektovaná stavba nesla jméno na
šeho proslulého osvoboditele. Bude vystavěna na
hřebenu orlickém ve výši 1028 m v sedle Šerliš
ském v samém srdci hor. Odtud bude sé otvíratt
překrásná vyhlídka do Čech | do Kladska. Chata
Masarykova bude zřízena Jako oddaný hold české
turistiky k poctě 70. narozenin presidenta repub
Niky. V čele čestného výboru stojí jako předseda
milovaný náš mistr Alois Jirásek. Každý jednotH
vec Ikaždá korporace nechťuzná národní i bo
spodářský dosah podníku a laskavě svým příspěv
kem vypomůže odboru Klubu českoslov. turistů
v Hradci Králové,

Třebechovice pod Orebem. Socialistické »Roz

a k toma z nedostatku věcných důvodů potřebují
lí asprostoty.Ina,každýjakumí!Dlepravdya
věcně psala »Obnova«. Plsatel nepřeje si vyučo
vání náboženství ve škole. Před časem vykládal
ve vlaku fístý stavitel z Hradce: My evangelíci
jeme dávno na to připravování a připravení, že
náboženství budo ze škol odstraněno; námt/P ne
škodí. Ať klerikálové se takč zařídí: jim to U
škodí... VNěmecka,najně vBerlíně,tvoříka
tolíci s evangelíky v odborných dělnických a Ji
ných organisacích společnou frontu [wotl nevěr
cům; unáš v Čechách však najdemo evaagolíka
všade tam,lodese bije dokatolicismuatímdo

„ Je přeceobecněznámo, Že myne
aby šeho kříže umístěn

Úesatěro by
ski zěži
Výrad Rozhledůodmítámejako vpřední řadě

proestanlakýa vdaké aočelisický. Z aa
vnárodních«soolaňistů,Ide 162 z podohního pra

Učiktelové vinu na tomto odstranění
pis.) žádmou nemají; nebo myslite,

když náš (I) nčitet jest svobodomyslným a chcs
naši příští generaci vychovávati tak, jak to pr
vé naše zásady Havlíčkovy hlásají, že vám tím
bere víru? — To $e povedlo! Opakujeme: Chce
me a žádáme pro katolické děti školu katolckol,
nevěrcům a ostatní příbuzné společnost) škole
takovou, Jakou oni chtějí, třeba nevěreckoa. Co
ještě chcete? Lačníte po teroru? -—V Třebecho
vicích při půlnoční počínal sí protestant Bureš —
mírněřečeno—pohoršílvě.Podruhémuto tak
snadno oeprojde, neboť provokatér nezasluheje
žádných ohledá. Pí. Barešová, která tak ráda své
okolí »rélormuje«, lépe by udělala, kdyby nejprve
základním pojmům shižnosti naučila svého Synáč
ka. Když žid pří nahodlé návštěvě našeho chrá
mamůžese chovatislušně,proč byčinititak n
měl slepší« křesťan?

Ličení mladíka raněného při srážce vlaků U
Čelakovic. Karel byl raněn, Jindřich bez úrazu
vyhrabal se z trosek a Karlovi dal první obvaz.
Karel píše: Začnu nejdřív, jak se vše dělo. Sačdi
jsem k chleba a špeku a bral jsem sl Ciga
retu k vlak prudce zabrzdil. Při tom, jak jsem
stál nalíti jsem prudce na druhou stěnu vagonu.
Nežli jsem postřehl, co -se vlastně děje, válel jsem
se v troskách vagonu, druhého za lokomotivou.
Nejdříve prasklo sklo u okénka. vedle kterého
Jsemseděl a kterýmjsembyl, jak Jst viděl,po
řezán v obHčeji Pak okno sevřelo se nárazem
úplně do sebe, že ven nebylo vůbec viděti. Pak
praskot stěn, stropu. který na nás padl a při tom
se podlahaprolomila a myjsmese octli mez!ko
Jejemi včaku, zasypání troskami. Byl jsme ti
hochu, jako ve psí boudě — ale k nepopsání. Toho
nářku, až na hlavě vlasy vstávaly! Tak Jsme zů
stali, až přišla pomoc a všechno s nás odházeli.
V té chvíh jsem nemoh! ani křičeti o pomoc, ne
boť to trvalo hezkon chvíli, nežli jsem ze sebe

mapa o věci $e píše, citujeme následující hamorivět:
(křížů, pozm.

kárnyvČelakovicích.Apaktamástarost,co
je s Jindrou, kdepak ten chudák je? To víš, že
jsem moh) mysleti, že budeš také asl nějak zra

. Ale Bůh by? při nás obou. že nejsme mrzáci
mrtví. Nohu pravou měl jsem tak naběh

zavedení protokolu a lékařské prohlíd
jl) do sanitního vlaku odnésti, jak mne
Dvakrále isem tam zvracet | Domů

o půl 6. ráno a to bylo přivítání! Hned
ve které jsem podnes. Jak dlouho ji

objímat, aevím. Na ústech Jsem Pora
na levém spánku mám méně prora

ivu a jak lékač nznal slabší otřes nervů
ot v uších pouze

rozbitý loket a větší modřinu. Napravé no
kolenním

zšífis
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Vyeněné toshy. Román od Jaros). Nováka.
Knihovna »Lidne, svazek první. Cena 4 K. Nákla
dem vydavatejstva denfka »Lid«, Praha II, Spále
ná 15. — Autor, jako bystrý pozorovatel života
a dobrý znatel nejjemnějších odstínů duší lk
ských, rozpřádá plasticky před očima čtenářový
sa skrytý románek lásky mladé umělkyně Bo
Beny k vzácnému charakteru hlubokého myslitele
a učence, doktora Černého; ale naděje její jsou
krutým osudem napínány až do krajnosti, la ne
chybí mnoho, aby byly úplně zklamány. SHěná
komtesa Irma zauěmesrdce doktora Černého, kte
rý rovněž prodělává trpkou fást zklamání, nežh
dojde konečně jistého cíle. Ale an) hluboká a od
daná láska Boženina nezůstane bez odměny, Bo
Bena dojde splnění svých vysněných tuh, a štěstí
jeli jako duha rozzáří se na klenbě jejího života.
— Děj propracován jest s vyhráněnou již rutinou,
amtoru vlastní, jež vyhovuje veškerým požadav
kům umění a tvoří s tohoto stanoviska dílo umě
decky vskutku hodnotné. Po stránce morální je
dílo též hinboce založeno a výchovné i jako čet
ba Hdová. Všem rodinám, jakož i zábavním a
vzdělavacím spolkům k obohacení knihověn vřele
doporučujeme.

Dr. Mareš o pokrokovosti a konsorvatismu

v národní demokracH napsa) 14. t. m. v »Nár. li
stech«: »Minví se o ideovém rozporu: jsou prý
tu spojení konservativní s pokrokovými. To by

webylo vomožné. Naopak, každý životní celek je
možný jen spojením konservativního živlu s Po
krokovým. V biologii slove první dědičnost, kte
rá ustáluje ziskané, druhý proměnlivost (variabi
Mita), která získává nové. Spořádanou součinno
stí obou zdokonaluje se celek. V konservativnosti
a pokrokovosti nerí rozporu, poněvadž obě tyto
snahy, na pohled protichůdné, vzájemně se pod
miňejí a: podporují jako přirozené životní kon

mf, není jiného základu pro politické strany, kro
mě tohoto přirozeného. Ale pokrokovost, varia
bitita, může jíti různými směry. Pokrok je prázd
né slovo, není-li určen cíl, k němuž se má pokra
čovati Jeden cíl jest: zesilovati životní různosti,
tek, aby se vytvořovali Jednotlivci co nejrůznější
s vlastnostmě co nejvýznačnějšími, ale zároveň
osoby vědomé své zavázanosti vyššímu celku,
národu a lidstvu. To samo je tu nejvyšší celek,
vlastní cíl; a ne jako jednostejný celek, hromada,
aýbrž jako celek architektonický, budovaný od
rkzmých národů. Pokrok tímto směrem je shodný
e vývojem života vůbec, jeho cíš je Životní. Doce
n opačný cl jest usilovat o vyrovnání všech
Bivotních různosti, o nivelisacř jednotlivců, odstra
eční jejich zvláštnosti a vlastností, hmotných | du

Píši nerostné, kde se všechny různosti vyrovná
veji; tento cíl jest povahy materialistické. A tu
idstvo Jako jednastejný celek nemůže býti samo
cfiksm.Vlastním cílem jest vláda autority nad
témstoneosobním celkem, autority založené na uč
jakém dogmatickém učení, které se ukládá všem
kvěření,se slibemblahobytu na onom — něbona
domto světě. Národní demokracie má cíl první,
esboť proto siuje národní. Kdyby do ní byl vná

druhý, to znamenalo by roskol. Jako tu
klerfkalism, není tm místa pro 30

smyslu. Ale náboženství a 50
relormy mají míti volnost a poďporu, tak

aby každýčlověkmohlbýti důstojněživ Jakožto
osoba a uvědomělý společenský Činitel.«

Chmdoba a slepota s opuštěnosti trápí venku
Pomozte jim dárkem, sbírkou,

edkarem a poď. do Útulny a chorobince slepých
aa

kF:

nastane pořádek v zátobo
se věikou chytrostí. Náhle

se do vyšší filosofie. Zajíců a

žň dost hnedza kopečkem. Koroptve
a křepelky se ozývaly hlasitě. Ale přemoudřelá

+
x

hladem.—Podobhěsi počínajíunás Ikšé,najichž
bedrech spočívá tak veliká zodpovědnost. Klad
mo jest u Prahy tak blízko, ale právě hlavní mě
sto republiky mrzne. Sýpky navesnici jsou plné,
Me med v sousedním městečku jsou'lidé bez po
travin. Velké množství různých potravin vyváží
se za hranice, ale sama Praha čeká na americkou
mouku jako na emilování. — 19. t m. se sdělnje,
že na traté Něm. Brod—Tišnov po celých 14 dní

bramborů. (Ať zmrznou v zemi či na úádražích
— vše jedno, že!) Do skladišť vozí se obilí, skla
diště jsou tak přeplněna,.že na př. v Polné hrozi
Jo skladiště sesutím pro značné zatížení jednotli
vých sýpek a rolnícké skladiště v Něm. Brodě
zastavilo přijímání obilí, jesť přepiněno více než
60 vagony. obilí. Žádosti naších | komistonářů
družstevních o odebrání obilí se nevyřizují a
když konečně disposice se dostanou, čeká se mě
síc 4 dva na pytle, nežli zboží se může expedovati.
Zatím co tato skladiště jsou plna a musí se obití
dovážené ukládati i na soukromé sýpky a tyto
ani nestačí, provádějí se tuhé vojenské rekvisice,
systém, zděděný po Rakousku. — Zkrátka čím
více tučně placených úředníků k vůli zachování
pořádku, tím větší zmatek. Kolik lidí cítí upřímně
s národním celkem v době, kdy z osvobození má
býti radost všeobecná? Občané, kteří poslou

chalí diktátů Vídně jako hodiny a dřeli se do ú
pada ve prospěch prodloužení protičeské války,
hrají sl na furianty, vzdorují jako lehkomyslná dě
cka. Ale tu právě vůdcové dělnictva měli hned
při počátcích republiky poučovati pracující lid,
že do vlastního masa řezají ti, kteří se buď práci
vyhýbají anebo stanoví přílišné nároky. A tyhle.
rány nedovedou na dlouho vyhojiti sebe větší
přídavky, zvláště uvázne-li zásobování hřířným
šlendriánem a nedbatostí na dráhách. Tak se pod

poruje outní lichva. A jeví-li se neschopnost
j mezi poručníky pražskými, mají se politické
strany postarati v zájmu své cti o čištění ve
vlastních řadách. Poďle předáků v demokratic
kých společnostech posuzují se strany celé. A
čím mohutnější organisace a nápory stranicky
politické, tím více trpi národní veškerenstvo, ce
M republika, o jejíž šťastné budoucnosti jen se
mloví a mluví.

P. T. odběratelům! Nové zvýšenímezd
dělnických, jež nastupuje 1. ledsa, ustavíčné stou
nání cen všech potřeb kniktiskařských, jakož I

papíru nutí nás, abychom —jako všechnyjiné H
sty — zvýšili na tato rok předplatné. Činice
toto předběžnésdělení,ozRamujeme,ženové Ceny
předplatného badou moci býti publikovány až V
příštímčísle. Jejikož zvýšení bude omezese
mamíru co možnánejmenší,douláme,že naší P.
T.odběratelézůstanounám | dále věral,Pp. kol
portérám. budeme poskytovati zvláštní slevy, ©
čemž badou zpravemi zvlášiním oirkulářem. —
Administrace »Obzsovy«

Záložna v Hradci Král.,
zapsané společenstvo s račením obmeseným

Československé náměstí.
Vklady na

. knížky: JD.
Půjšky. - osobaí

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vedle. - Gskompt účtů a směnek.

Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

osnách nakoupíte u doporační fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
„u firmy jiné.

opět zasílá
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MP> Yastní výroba."B
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Paramenta
prapory,sothy

aelrkov. nádšiní“
dodává nejlevuěji

JdSEF VENŮ,
českosl.

odborný závod
Jablené n. Ori.

PPPVÝ
»

Bnreaná B
Ch 19

5 ObBY 2%
kostelní OxMši

vodbor. bee B O
Okna 2 (o W Pol

A h —-/

hliř, POSFr, Uhlíř, Hsi
umělésklenářstyí»malba (DD ||

: OTA KTKY

v Třebechovicích16x oů V
u HradceKrálové. IO OA POJÍ
Depoálháníven" En í

Kostelní nádoby,
pryol Já vřáoeopr. ' „ Opra a
moru slacení důborně a levné provádí

JAR ST
pasíř s olseleur, stálý přísešn

Poramentní závod |
nejstarší české firmy:

gnáce;Y. Neškudia
T Jableném 1. Orl. (Čeoky)

—»



m
a.

Definitivní usvědčení
w
Svihovo.

Bylo víc než nápadno, jak cholericky há
jit svého Švihu r. 1914 národně sociální tisk
i tenkráte, kdy bily dokumenty do očí jako

kladiva. ,
Nyní uveřejněn raport policejního komi

saře dra Klímy o stycích se Švihou. Tento
důkaz zřetelně potvrzuje, že chytrácký
pseudonym >Wiener« náležel osobě Švihově,
Klíma mimo jiné praví o Švihovi: >Ujišťoval
mne, že instituci státní policie plně uznává,
učinil mi řadu vehmi důležitých důvěrných
sdělení, týkajících se tehdejší akutní politiky,
jež nám nebyla známa a jež se později přes
ně potvrdila.« Jindy: »>Diktovalmi zprávu 0
průběhu pardubického sjezdu mládeže (sou
hlasnou s našimi jinými prameny), dat mi fo
tografii účastníků tohoto sjezdu a pravil mi,
že je mi každé chvíle k disposici. Pak si dal
vypláceti 1000 K, pak po 500 K a posledně
800 K. >Když žádal třetí obnos 800 K, pravil
mi, že by mohl vykonati státu a dynastii ve
ké služby, kdyby nežil v tak nepříznivých
hrnotných poměrech. Pravil dále, že by byl
s to vůbec všechno vykonatií, kdyby měl asi
60.000—100.000 K. Na to jsem mu »dpověděl,
že my (t. j. státní policie) takovými sumami
nedšsponujeme, ale kdyby mu bylo zpomože
no měsíčním příjmem 400 K, mohl bych se
odvážití navrhnouti to panu dvornímu radovi,
aniž bych ovšem tušil, dopadne-li to přízni
vě. To přijal velmi rád ... .< Jindy řekl, >že
má teď velké starosti, jelikož on a posl. K.
nemohou obdržeti žádný úvěr pro zřizova
nou novou tiskárnu >U zlaté husy« a musí
mít bezpodmínečně 40.000—60.000 K, mají-li
nad Chocovou frakcí udržovati vrch.«

Jest dobře míti na mysli, že r. 1914 byl
Šviha předsedou nár. soc. poslaneckého klu
bu. Dával se upláceti v době, kdy české stra
my byly v oposici proti vládě Bienerthově.
, Poslední křiklavý dokument byl nalezen
ve stolku okr. hejtmana Chuma, který se ne
styděl r. 1914 tvrditi, že proti Švihovi bylo
svědčeno falešně. Dr. Klíma docela přísabal
při památce svých rodičů (11), že Švíha kon

tm nebyl. Demoralisované duše se na
Ale ukázaly se zjevy ještě pochmurnější.

»Nár. Šstyc obváníly dra Švíhu-4. března
1914. Zatím však, 60 se množily důkazy o

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

šplhalství

slovo« pletlo veřejnost vědomými lžemi.
Když bylo na př. zjištěno, že agitoval ve
schůzi brněnské ve prospěch dra Žáčka, na
bízeje tajně nár. soc. předákovi Borovcovi
2000 K, »Č. slovo« napsalo, že ve zmíněné
schůzi »br. dr. Šviha vůbec nebyl«. :

Dne 5. března »Č. slovo« místo pozorného
studia napsalo na adresu »Nár. listů«: »Neslý
chaný osobní útok podniknut jest bez dokla
dů ... Jen poněkud čestný člověk by si sá
hnul raději na Život, než by užil údajů tako
vého prašivce, jako je Špaček a lidé jemu
podobní .. . Nás nezmate syčáctví takových
Rašínů. S těmi zatočíme, jako se svčáky se
točí... Takovým syčáctvím vykupuje Si
»vůdce národa« Karel Zlatoústý (dr. Kramář)
pokoj na několik dní! Takovým rošťáctvím
dovršuje svou taktiku ... Toto křováctví
spácháno z uložení dra Kramáře, Rašína a
Tobolky ... odpovídá Kramářova syčárna
z Mariánské ulice. nejničemnějším a nejšpina
vějším ostouzením osob... Tedy: přijde
den, súčtujem spolu, sůčtujem se všemi.«

porotní soud.)
V jiném článku »Č. slovo« v týž den lha

lo: Rozhořčení nad Rašínovým bídáctvím

í Politický
Oposice proti čsl. straně socialistické.

s © Zatím co pokrokáři posílili řady Klofá
čovy, mohutní reptání těch, kteří nemohou

Účet n pošt. spoř. vPraze č. 140878.

jest všeobecné na venkově i v Praze.« Prý
telefonující přátelé »netajili se, že ve veřejno
sti vzmáhá se všeobecné opovržení k nejno
vějším hanebnostem prospěchářské koterie z
Mariánské ulice.< :

V témže měsíci národně sociální list pro
stějovský k vůli Švihovi se »bořil ra Kramá
ře těmito sukovitými klacky: »Tento politic
ký kretén jest schopen všeho, čím myslí, že
zachrání dobrá bydla svých nohsledů ....
Kramář za svůj zločin (vyzrazení Švihovy
vlastizrady!!) musí zůstati s vypáleným zna
mením bezectného chlapa .. . musí národem
hozen býti na hnojiště potupy, tam nechť ja
ko pes pojde, který nejen pána svého zradil,
ale i jeho tělo sežral Na takového chlapa
jest škoda i rány z revolveru, tomu se hodí
nejlépe řemen z psí kůže.«

Tak a podobně tedy bojoval za vyšší po
ctivost národa národně sociální tisk, když
rozčilenému péru věcné protidůvody napro
sto scházely. Nejsurovějším tlakem a vy
hrůžkami usiloval rdousiti hrdla, která volala
po očistě národního kolbiště politického. Vět
šimatěch, kteří takovou kanonádou pronásle
dovali mladočechy, zaujímá dále v české po
Ittice důležitá místa. A pak se divme, že jim
příliš na obnově poměrů opravdu spořáda
ných a na podpoře politických poctivců mno
ho nezáleží. Paprsky posledního dokumentu
Švihova zločinu vrhají pronikavé světlo do
povahy zápasu duchů roku 1914!

přehled.
zapomenouti na politickou směrnici předvá
lečnou, která se tolik liší od nynějších po
vážlivých akcí. Oposice prohlašuje postup po
slance Stříbrného a mtnistra dra PFrankeho

Telefonč. 68. x
M

Vkladyza běžnéúěty. šxxx



za neudržitelný a vydává vlastní list, který
hodlá přeměniti vdeník. Oposlčnícihorší se
na bolševické křídlo strany; zároveň soudí,
že poctivá spolypráce 59 Soc.| demokr:
možná není; mezi soc. dem. ministry a
nou není organické spojitosti a nezbytné jed
noty;stranasoc.dem.bez ohledunasvémi
městry podléhá směru radikální levice, Va.
čísle »Národ. socialisty« praví J. Skorkovský,
že solidaritasocialistickýchstran u nás ne
vytvofila nového českého socláismu — Vi
nou gardonované soc. demokracie. Marxis
mus byl válkou smrtelně komprojmitován.
Soc. dem. strana splynula s centralisty, sta
rýmů representanty krajního marxismu a cen
tralisté splynuh ideově s bolševictvím, které
se stalo parodií socialismu. Tito centralisté 0
vládli vedení strany ©soc. demokratické a
znásilnili její pravé křídlo, Čsl. socialisté po
dali pravému křídu soc. den. pomocnou ruku
k: zdolání revolty v jeho vlastní straně, ale
marně.

O poměru císaře Karia k Vilémovi r. 1918

svědčí koregpondence nyní uveřejněná. Když
se telxty proslechlo, že Karel prostřednictvím
prince Sixta usiluje o separátní mír, Karel
orohlási! ty pověsti za nepravdivé a ujistil
Viléma a neochvějné spojenecké | věrnosti.
Nyní však patrno, že Karel chtěl uznati ná
rak Francie na Alsasko-Lotrinsko, ačkoli to
pak popřel Také bylo nepravdou Karlovo
orohlášení, že nedostal Sixtus příkaz, aby VY
jednáva! s presidentem Pofncareém zazády
Vilémovými. Karel bylochoten i k jiným ú
stupkům. ale hlavníš na úkor Německa, Tu
recka a Bulharska. Jakmile však sám měl po
stpupiti některá území Italii, ihned upustil
od snahy >opatřit lidstvu máír.« Nechtěl se
vzdáti ničeho — a proto ztratil všecko. Vy
jednával pokoutně bez součimostiodpověd
ného ministra. A Čérnín sám? Veřejně mlu
vil proti separátnímu | míru, potají však jej
připouštěl. Taková politika věru naprosto ne
byla křesťanská, ale cikánská. Kolik straš
ných katastrof se mohlo odvrátiti, kdyby byl
Karel veřejně a opravdu upřímně přistoupil
na jasné, nezáludné návrhy Renedikta XV.
a ihned začal jednatí podle Desatera!

Užzasesocialistickénováorještace.

Jest významno, jak po marných radi
kátních rozletech krok za krokem větětna soc.
demokratů vrací se k hospodářskýmnázo
růem,které konservativci vyjadřovali a jasně
zdůvodnili již před 50 lety. Nyní soc. demo
kraté v Německu počínají uznávati, že svou

zaujatostí vůči rotnictvu poškozovali
vlastní zájmy. Veliká gesta soc. demokratická
byla špatnou náhražkou práce, zvláště když
pilnému rolnictvu se v díle jen překáželo.
Protože však nešťastnou rudou politíkou bída
vzrůstá, sám >Vorwárts« nyní praví, že ce
my za potraviny jsou nízké, nejsouce v žád
ném poměru k cenám průmyslových výrob
kB. »Nenastane-Hhodně brzo obrat, rak bez
milostí budou osevná pole upadati« Podob
aý poplach jest styšeti ze soc. dem. redakcí

. Tedy zcela nová hospodářská poli
tíka. Aleobratem tim se nesastře zámysiná

demagogie, která o takových koncích

rámtvrdit: opak.

Pamětníspisobolšovictví
vřešícéníi uttňní sakřutariát anferický; srůs
spřacován jest hlavně na základě ©výraků

plánovkě připravují hromadnézákeřné vzaě
dy. Uvádí dokumenty strašného sociálního a

.

hospodářského rozvratu v oblastech bolše
vické pravomoci. Cituje proklamaci, dle níž
r. 1920má se zřkliti světová sovětová repu
blika. Upozorňuše, že zřetelnou zásadou bol
ševiků jest považovati podepsané smlouvy
za bezcenný kus papíru. “

Německá válečná polnice

ozvala se znovu pronikavě z teplické schůze
zástupců všech národních stran německých
dne 5. t. m. V resoluci se praví, že Němci ne
uznají žádné ústavy, jež by byla uskutečněna
bez jejich spolupůsobení; nestrpí znásilnění
nečeských národů. Nechť tento boj německé
obyvatelstvo přijne. — Němci zapomínají,
že jsou poraženým táborem notorickývh ná
silníků a cyniků. Protestují ryčně proti tomu,
co neomaleně připravovali nám. Ale vždyť
přece žádná česká strana nechce páchati ná
silí na jejich právech přirozených. Teď se te

stran českých, kteří projevovali tak velikou
srdnatost proti vlastní krvi -—českým kato
Mkům. Jestliže rudozelená koalice napáchala
tolik bezpráví na českých konservativcích,
uvidíme, zdali se vzchopí proti přemrštěným
požadavkům německým.

Zámikčeské strany Pokrokové.

Dne 6. t. m. rozpadlá se strana pokro
ková (bývalá realistická), která od svého po
čátku měla značnou řadu bystrých a čilých
víldců, ale voličů poměrně příliš málo i v do
bě, kdy se zvala lidovou. Tento nepoměr jest
patrný i z posledních chvil strany. V Národ.
shromáždění zasedalo v letech 1918—19sedm
pokrokářů, ale přes to stoupenci zvláště u

* d
tvořením státoprávní a pak národ, demokra

cte tolik se rozptýtili, že nezbylo než prohlá
siti Jikvidaci. ReaNstické hnutí započalo ji
r. 1883.Stoupenci Masarykovi usilovali r. 1889
až 90 o spojení se stranou staročeskou, ale
když tato odmítla jejich přemrštěné požadav
ky, spojili se s mladočechy; ale již r. 1893byl
konec jednoty. Masaryk se vzdal mandátu.
-R. 1907 byl zvolen za poslance znovu ve
skupině novojičínské hlavně hlasy soc. demo
kratů a moravské strany lidové, jejíž předá
kem byl dr.?Stránský. Za války byla agilní
práce strany pokrokové obtížná; 16. pra
since 1917 došlo k rozchodu. Hlavní předsta
vitelé strany přešli do tábora státoprávně
demokratického, ale menší část pokrokářů
pracovala samostatně až do 6. t. m.. kdy
sjezd karlínský rozhodl, aby straníci, chtějící
se súčastniti činné politiky, vstoupili do Čs.
strany socialistické, jakmile budou schválena
programová ujednání vedením obou stran
Kdož do té strany nechtějí vstoupěti, nechť
se sdruží v Realistickém klubu, rozvětveném
po celé republice. Ve zvláštní schůzi pak byli
pokrokáři slavnostně přijati do čs. strany so
cialistické.

Sluší připornenouti, že pokrokáři před
válkou dlouhý čas ostře se potírali se strá
nou Klofáčovou a pomáhali oddaně soc. de
mokratům. Krátce před vypuknutím války
však došlo k velikým sporům se stranou
Šmeralovou; pokrokáři začali asistovati ná
rod. sociálům a neodvrátili se od ich ani po
vypuknutí aféry Švihovy. Jsou-li nyní čs. so
cialisté pracovníky zdatnějšími a důsledněj
šími než před válkou, to nechť se posoudí dle
výmluvných fakt. Vnesou aspoň ookrokáři do
strany větší opravdovost a pevnější politic
kou páteř?

Plkrými pokusy bylo shledáno, že výživ
nost mléka svařeného jest menší než mléka
syrového. Rozpustné bílkoviny v mléce ob
sažené stávají se svařením | neztravitelnými
anebo se aspoň jejich výžtvná hodnota zmen
Šuje.

V Basňeji přičiněním sionistů bude zříze-"
na židovská umversita; tedy i tam chtějí židé
podepříti svérázný kulturní vývoj.

V červnu tohoto roku z Londýna vypluje
nová výzkumná výprava k jižní | točně,
Vůdcem bude chirurg John L. Cop. Ku přele
tu vešké ledovéstěnyna jižní toěně užijesean

Již častěji beditvým pozorováním neprá
videlnéhopohybu hvězd přišlo se na novom
planstu. Americký astronom Pickering vy
zkoumal dle některých poruch v Rolotání ne
beských těles, že za Neptunem se nachází 0
běšnice, o jelíž existenci nic so mevědĚlo.
Obět její kolem shmce páčí se na 272.2 rokt,
Posud však oběžnice ani nejostřejším dale

m uceníŠdskému oku patrná.
Do sťátnísprávy jest převzaík hospodář

sko-fysiologická stanice českého odboru rady
zemědělské v Praze. Ze stanice zřízeny dva
ústavy: 1. výzkumný ústav pro produkci
rostlinnou a 2. výzkumný ústav zootechnický.

Konferenční přednášky v Praze konal
od 5.—9. t. m. rektor českého semináře sv.
Prokopa v Americe (Illinois) a vůdce II. če
sko-americké mise v našem státě. Řečník
projevil své názory, jak si má počínati kato
lický kněz v poměrech republikánských.

Německému svazu pro návštěvu cizinců
v Karlových Varech poskytlo | ministerstvo
obchodu 26.000K, zatím co dvě české důleži
té korporace byty odbyty subvencemi 90
10.000 a 15.000 K.

Osvětový svaz v Praze založil Hu
sovu lidovou škola k vůli populárním před
náškám. Za Jednu přednášku platí pouze 2
Kč. »Národ« k tomu posnamenává: »Toto 6
žasné znehodnocování duševní práce je 99m
ptomatickým zjevem pokračujícího úsilí 9
zotročení inteligence . .. Příznačné jest, že
při přednáškách spojených s projekcemiplatí
Osvětový svaz muži vidádajícímu brášky



> rámečků "12K, takže výkon přednášející
ho oceňuje pouze o 8 K výše. Ovšem, s mu
žem.pošupůjícímnobrázky se mzda vyjednává,

. edežto přednášejícínu se mzda diktuje a to
nikoli bez nádechu teroru. Kdyby odepřel za
takových podmínek přednášeti, bude vyhlá
šen za nepřítele lidu.«

V Prostějově vytvořit inistr Fr. Bílek re
Bef sv. Václava v; pískovci 2 m vysokém,
který jest pomníkem »Padlých za svobodu«,
vsazeným u vchodu farního chrámu. „Gizí
znalci, přicházející do Prostějova, vzdávají
aršleckému dílu nadšený hold; zato však
3 listů nekatolických zmínila se o práci jen
»Nár. demokracie« a to proto, aby mohla
kousnouti místného faráře, jehož přičiněním
pomník pořízen. © Tak rozumějí pokrokáři
smyslu umění, které prý nezná národnosti ani
strany. Celkový náklad na pomník činti
7000 K.

V době, kdy občan, který se nevyučil ni
čemu, vydělá si 100 K ve 3—4 dnech, univer
aštní učenci- pensisté, žijící v nesnesitelné
bídě, mají obdržeti měsíční nřídavek 100 K.
Ale obdrží to přilepšení jen ten, který o ně

zvláště požádá, přiloží vysvědčení z:chovalo
sti a doklad od obecního úřadu, že těch 100
K opravdu potřebuje. Vyslovilo se také tolik
zvláštních výhrad pro zdravé a silné neza
městnance, beroucí podporu větší?

»Čes. Svoboda« v č. 1. líčí, jakou taktiku
vošil podnikatel velkého stavebního objektu,
když se mu hlásil nezaměstnaný inženýr.
Řekl: »>Nemohunajímati inženýry, pouze ná
deníky. Ale víte co, povím vám něco. Jako
inženýr musil byste předložiti okolkovanou
žádost, řadu vysvědčení, musil byste >čistít
kiíky«<a — místo by se vám buď dalo s mi
lostí nebo s nemilostí odepřelo a vy byste
čeka) třeba celé měsíce a pak byste dostal
270 K měsíčně. Najmu vás jako nádeníka, po
vedu vás v seznamu dělníků, místo obdržíte
ihmed,bez kolidů a platu budete míti 90 K týd
ně, čili o 90 K měsíčně více než inženýr, a
pracovati budete v mé kanceláři.Souhlasí
te?« A plácí si!

Právě ma dnešek připadá stá památka
úmrtí proslulého řeholníka-skladatele P. Kříž
kovského, který komponoval v duchu ná
rodnám již několik let před Smetanou.

Cíle církve
I.

V době knížecí v Čechách byla církev
znárodnělá -—ale spoutání kněžstva mocný
mi vehmoži naprosto království Kristovu na
zemi neprospívalo. Ba laickým poručmctvím
ve věcech církevních trpěl český stát vůbec,
trpěla většina národa. V církvi husitské 0
oakova!lo se ujařmení | kněžstva na Skodu
národa. | Pravoslavní Rusové znárodnili si
elrkev až příliší Přes to národní pop byl u
lidu v pohrdání a přílišná závislost kněžstva
na ruských knížatech, gubermátorech a
řiných úřednících hnětla a sužovala národ
nesnesitelné.

U nás by se schismatická církev udržela
jen za účinné podpory radikálů, kteří do
chrámů nechodí a křesťanského názoru svě
tového se vůbec zhostili. Tito občané (nynf
vlivní) by poskytovali podporu jen potud,
pokud by se tím prospívalo negaci a zmat
bm; kladné hodnoty náboženské by u nich
podpory nedošly. A byla by to přímo trapná
ironie, až by radikálové začali prohlašovati,
že do »bezkrevného« těla církevního teprve
sami dají trochu mízy. To by bylo divadlo,
jakého svět neviděl. Ale taková operace by
byla příňo urášitou Ježíše Krist, který pro
své věrné přináší sedmerý pramen milosti
sám a sice takový pramen obrozující, jakého
svět dáti nedovede.

Náboženské tříštění zmíněného druhu by
cizině aeimponovalo a republiku samou by
úžasně poškodilo. © Duchovní soulad a při
rozený náboženský rozvoj nevnese do Čes
kých niv ani církev Staňkova ani Habrmano
va, ale pravá všeobecná církevKristova, je
již viditelnou hlavou jest Benedikt XV.

Politické strany odcházejí, ale církev zů
stává. Má- dojíti k ozdravění českých po

oměrů povšechně, jest nutno ukončiti vládu
radikálních přemetů. Zač by po nastoupení
dobrých řádů platila církev ta (třebas národ
wí),která by děkovala za svůj vzník a život
mífosti odstavených stran radikálních? V
Německu národní lutheranismus nyní jest V
rozvalináchproto, že s Vilémem II. zmizela

fysická bpora. Zato však katolíct znovu
$e tam posllují zdárně. Belgie právě proto,
ia zůstala věřna katolictvu, odklizuje nesná
do

rozkolné.
Základní konstrukce správní moci církve

obecné jest zřízením Božím. Bylo by tudíž
největší lehkomyslností na rychlo měniti řá
gy církve dle vzoru radikálních experimentů
politických; vždyť přece vidíme, jak demo
kratisování dle radikálního receptu netoliko
nevede k nápravě starých zlořádů, ale do
cela působí zmatek a zavádí novou, nésresi
tehnou tyranii. Až' by se takovým proudem
daly schvátiti i kruhy církevní, dopadly by
hůře než strany politické. Vadí-li komukoli
osoby, dosazené bývalou protekcí Vídně, to
ještě nesvědčí proti samému zřízení církve;
vždyť nyní budou vystřídány. Jestliže někte
rý soudce se dopustí velikých nespravedino
stí, neznamená to, že by se měly měniti hned
vůbec právní řády celého stavu. Jestliže fran
couzští ministři se dopustili celé řady politic
kých chyb, není potřebí přece hned odsuzo
vati šmahem republikánské zřízení.

Rozkol by se neuskutečnil bez velikých
vnitřních otřesů v republice. Vždyť hlavně
katolíci slovenští a moravští naprosto by si
medal poroučeti od schismatiků. Předkládají
E pak němečtí katolíci vládě | požadavky,
erechťse uváží, jak by se asi vedlo rozkolným
českým kněčím v územích jazykově smíše
mých. Největší státník by vůbec neupravil
poměr křesťanství německého a českého tak,
aby bylo možno delší dobu sresitelné soužití
bcz velikých poruch optavdového nábožen
<kéha rozvoje.

Ačkoli rozkoluí husité nad katolickfmi
vojsk“ zvítězili dafinitivně, ohlíželi se při
svém vnitřním rozvrat po autoritě. která
byla konečně vnucena fysickou sílou husřt
ských velmožů. A husité pak žebrali u kato
ské cirkve o svěcení kněží, o posvátré ole
Je, a vysvěcení arcib'skupa atd.

Jak okolnosti ukazují, národní církev
rozkolná,bylabynucenaještě poníženějípo
atuhovati státu a obýnat páteř i před nevěrci
— než jak činili někteří hlerarchové v bý-.
valém Rakousku. Zatím však pravá církev
Kristova má býti živým obrodným kvašem
všech davových jevů veřejných.

-| GHemicírkve rozkolnézanynějšídoby
byl by zmatek mnohem větší než ve střědo
věku.Zato však pevná skálaPetrova jest
eefiistější baštou všech věřícíchdobré vůje,
eřímajínatřetelidíle

Kulturní jiskry.
— Zroadlo vlastenecké obětavosti. Joká jest
bilance všelikých ideálních deklamací, pe
tro na př. z této okolnosti. Za minulý rok 
bylo v Praze povoleno 36.000 tanečních zá
bav, večírků a hudebně-zábavných produkcí.
Na každý den v roce jich tedy připadlo sto.
Tak vyhlíželo »opravdové chápání situacee ,
v čase, kdy -každý stav naříkal, že ta hmot
ná mizerie jest nesnesitelná — a kdy repub
ka potřebovala napětí všech sil, aby roz
vrácené poměry byly aspoň poněkud uvede
ny do rovnováhy. V Praze každodenně sc
tančí průměrně ve stu místností; pro ty še
už nalezne jak uhlí tak světlo. Kdyby si byli
tohle dovolili naši předkové v minulém sto
letí aspoň tenkrát, kdy se už válečné jizvy
dávno zahošly, byl by se stal národ náš 0
trokem cizího kapitálu vesměs. Jak na poli
tak v dílnách byly by české davy pracovaly
už dávno výhradně pro židovské kapitalisty.
Naši národnost neudržely parádní řeči, pra
pory a slavnosti, nýbrž houževnatá práce,
poctivost a taková přirozená křesťanská so
Edarita, kterou nebylo potřebí | udržovati
ostnatými dráty různých organisací, hejnem
sekretářů a dlouhým řetězcem paragrafů. Za
tínr co se plýtvalo v Praze velikými miliony
národního jmění bylo vwcelé Veliké Praze
za rok 1919 veřejných koncertů, přednášek
a ostatních vzdělavacích a ušlechtilých pro
dukcí pouze 2065. Tedy ma 10 tanečních
zábav připadalo pouze 5 koncertů (nebo
přednášek a pod.). A jako v Praze, zrovna
tak v městech jiných. Není potřebí býti ška
rohlídem a odporným pedantem; zábavy

jestliže nyní jest trojnásob více zábav než
před válkou, pak se republika nezvelebí.
A jestliže právě tam, kde jest největší pří
ležitost k pěstění ušlechtilé kultury, zástupy
dávají okatě přednost tuctovým radovánkám,
pak nemluvte o skutečném kulturním vývo
ji. Vždyť také právě pražské davy chovají
se k učencům a umělcům tak pohrditvě a od
bývají je ahnužnamitak mizernýmiže tr
nelze m'uviti o nějaké úctě k inteligenci. A
tak zůstává i nyní pravdou, že uštechtitým

píklě zkypřené hlubokým náboženským ci
term, v srdcích povznešených tdeami vyššími,
než jaké může skýtati svět. | Jak často se
tvrdilo před válkou, že potoky umění a věd
stanou se veletoky, Jakmile zasvitne lepší
bvězda těm, kteří nazýváni sociálními vydě
děnci! Zatím však ti, kteří do války kulturní
vývoj ochotně podporovali, stali se žebrá
ky; ale druzí, kteří se materlelně povžněsli
nad ně, o vyšší hodnoty duševní nestojí.

Netvydatnějším zdrojem dobročinkých
není tichá štědrost a obětavost Poplatky ze zá
bav tanečních A pod. vynesly dobročimým če
lm 360.000K. »Národ. Hsty« dne 3. t m. pramén
ky .tak velikého Jezera analysují těmito řádky:

Hehamiiné, zejména ku podpoře chudých a oměc
, Jimž válka ke všem ostatním útrapám při

také hmotné strádání. Dic doštých výkazů
bylo k účelům Iklumilným zejména v
měsíce mora do Července 1919 v oblnetr
penůžitých darech bezmála 360.000 K, z

připadají na obvody okresních správ pol
v Českém Brodě, v Děšíně, Firadci Králo

, Kolíně, Lanškrouně, Lokti, Lounech,
Plsku, Semilech, Slaném, Horšově

Kamenici částky 5000 K převysejí
vybráno bezmála 46.000K. Vespráv

sresích Pafkmov, Humpolec, Chtb,npze roky o Čpmem

eti



, Kraslice, Ledeč, Nová Paka, Šlukmov, Trutnov,
Král. Vinohrady, Vrchlabí, Nymburk a Vlaším roz
mnočeny byty obecní chudinské fondy. V jiných
okresích zvětšeny byly v nemalé míře okresní po
mocné fondy pro vdovy a sirotky po padlých vo
jinech (v Kadani o 10.000 K). V Kladně vybráno
bylo pro podporu s;cotzů a vdov po jadlých le
gionářích 10.000K, záchrannémun sboru pro ošacení
chudé mládeže tamtéž poskytnuta byla z dotyč
ných věnování podpora bezmála 8000 K, Česko
slov. péči o dítě věnována částka 15.000 K. V Jí
číně uložena byla v měst. spořitelně částka 16.640
K lakc fond pro pozůstalé po padlých !sginnářích
a pro fond k podpoře vdov a sirotků po padlých
volínech vybráno bylo v tomtéž správním okresu
a v městské spořitelně jičínské uloženo 48.097 K.
V Pardubicích vybráno bylo na lidumilných vě
nováních v období od května 1918 do konce Ú
mnra 1919, tedy za 10 měsiců více než 50.000 K.
Taneční zábavy jsou tedy nejvydatnějším zdrojem
dobročinných fondů. Pro tancování peněz se nel

taje.Skorosezdá,ževšeckydonějsouzbyteč
né. Stačilo by uspořádat každou neděli všenárod
ní tancovačku ve prospěch republiky ... .«

l
Záložníúvěrní ústav

v Hradci Králové

apororňujesvé

pp. vkladatele,
že není třeba svláště předkládati
vkladní knížky za účelem připsání
úroků k 31. prosinci 1919. Úroky
připíše do vkladní knížky kdyko
liv při přílažitostném vkládání

neb vybírání resp. předložení
: vkladní knížky.

Důslednost radikálů. Když r. 1914byl Švi
ha usvědčen tak, že jeho politickým přátelům
ve věcné obraně došel dech zcela, začali tvr
diti, že. vlastně to provinění není tak veliké,
ba že Šviha jest schopen dále jako zástupce
lidu pracovati. Svozil činil v tisku Švihovi
oddaného advokáta.

Když po politickém převratu zjištěno, že
Šviha sloužil za peníze Konopišti, znovu se
ozval nár. soc. náhled, že taková služba ne
učinila sluhu Františka Ferdianda a polic. ko
misaře dra Klímy ve veřejném politickém ži
votě nemožným.

Po objeveném křiklavém raportu v pro
sinci m. r. posl. Stříbrný hleděl zmírniti ve
likost viny Švihovy aspoň předstíráním, že
prý zrádce nic cenného policii neprozrazoval,
ačkoli od ní bral peníze. K jakému neštěstí
prý mohlo dojíti, kdyby by) Šviha vyzradil
Klofáčovy styky s Pašičem! >»Právo lidu«
na to odpovídá 4. t. m. takto: >K tomu připo
mánáme, že jsme v >Právu lidu« ze dne 31.
května 1913 přinesli zprávu, dodanou nám

jedním čelným stoupencem národně sociální
stranya zprávata zněla:>Předněkolikatý
dny vednech parlamentních prázdnin konala
se v Praze přísně důvěrná schůze klubu po
slanců nár. sociálních, na které učiněno jisté
usnesení, týkající se styků poslanců národněsociálníchspoltickýmikruhyv Srbskua
Bulharsku. Za svého posledního pobytu v
Bělehradě zjistit posl. Klofáč k svému pře
kvapení, že o tomto přísnědůvěrném usnese
ní nár. soc. poslanců byli v zápětí, patrně je
Btětéhož dne, zpraveny c. k. úřady a že praž
ské místodržitelství podalo vládě a zahranič
nám rmintsterstvu podrobné informace o jed
nání a usnesení přísně důvěrné schůze po

slanců národně sociálních. V poslední schůzi

záležitost k velice pohnuté debatě, aniž by
bylo vysvětleno, jak mohlo být ono důvěrné
usnesení prozrazeno.« Míní-li posl. Stříbrný,
že tehdejší důvěrné usnesení klubu nevyzra
dil Šviha, je tedy na snadě otázka, nebyl-li v
poslaneckém klubu národně sociálním ještě
někdo jiný pro takové služby c. k. vládám.«

»Nár. listy« 31. prosince.m. r. pozname
naly: >O každém důležitějším hnutí byla
státní policie Švihou zpravena, jako na př. 0
volebním paktu strany mladočeské se stra
nou národně-sociální, o usnesení poslanců nár.
soc. o cestě do Bělehradu a pod. Posl. Klo
fáč byl zadržen v Zemuni po informaci vlády
státní policií pražskou.«

Proč tedy stálá touha po objevu nějaké
ho mýdla? Snad se pánové bojí, aby se Švi
ta neodemstit za přerušení advokátní obrany
nějakou vlastní deklamací.

Ale jak zní jiný rejstřík nár. soc. stroje?
Titíž advokáti křičí tak často o vlastizrád
cích jiných! Bezdůkazně s tendencí průzrač
hou nár. soc. tisk nazýval vlastizrádci če
ské katolíky, kteří od vlády místo peněz do
stávali hrubé kopance a byli ožebračovámi.
Red. Frabša docela o májové oslavě vyzý
val davy, aby s českými katolíky naložlly
tako s vlastizrádci. (Germanisující židé o
věem byli za války nejobětavějšími berán
ky!) Ten dvojí loket jest až příliš nápadný.

Ale ještě jiná okolnost vzbuzuje zvláštnípozornost.Vpolicéjnímarchivuzacelýrok
se mohlo nalézti dost a dost kompromitují
cích dokumehtů jiných. Ale soc. demokraté
za ten celý čas nalezli výhradně důkaz Klí
mlůva vyrazili s ním těsně před volbami.

Zprováděcíchnařízeníkvybiránídaněz0
bratu a tak zv. daně přepychové jest mdlo právě
tidem, kteří naprosto neoplývají nadbytkem. Malo
živnostník byl nucen prolouskati Již velikou řadu
nařízení, aby každou chvíl neplatň pokutu. Teď
aby byl právníkem anebo aby si vydržoval by
strého účetního. I malorolník, který jest rád, jest

lže si po celodenní dříně zapálil dýmku, teď aby
se přučoval spletitému poučování. | Samostatní
podnikatelé jsou nyní sešněrování tak. že Jim jest,
jako by sejim přepočítával v hrnci hrách. Zatím
co židovským uhlobaronům vláda povolila zvýšení
cen uhlí, mají zaměstnavatelé budou Pod tak přís
au jaké nezakusili aikdy. .

. Jednásozárovedo to,koliknovýchmioné

se vzpruží podnikavost drobných nadaných lidí.
Samy předpisy v té příčině napovídají tolik,

ažje ztohohorko.Daňbudeplatitipo4létaa
to od 1. ledna 1920 do konce roku 1923. Daň platí
kupec, vybírá se však od prodávajícího. Všeo
becné dan! 1 proc. jsou podrobeny prodele, směny
a dodávky zboží a předmětů movitých, ať je pro
dává obchodník, živnostník, či rolník.Také výkony
všech samostatných podnikatelů (brubá roční trž
ba továrníků zpracovávajících suroviny, krejčí,
obuvníků, kolářů, kovářů atd., rovněž hrubá roční
tršbe advokátů, notářů,Jékařů,cívil. inženýrů,6
stavů vychovávacích škol hudebních, jazykových
atd) podléhají- zdanění. Každý podnikatel rolník
jako Živnostník, obchodník nebo |ixý, arusí vésti

mmsí po 5 lét býti uschována. Hotové výdaje pro
domácnost nesmí se od tržby odpočítávati a rolník
nebo obchodník musí do knihy zapsati vedle toho,
co stržil (na příkl za vejce, máslo, obilí, potah, do
bytek atd), také fo, co pro svou domácnost 5po
třeboval. Podnikatelé, kteří strží od I. ledna do
konce březa« t. r. více než 100.000 K, musí daň
odvésti nejdéle měsíc po uplynatí čtvrtletí, ostatní
nejdéle do konce ledna každého roku. Také sou
kromníci, kteří příležitostně prodají nějakou věc
za vice než 500 K,musí daň platit. Daň zpře
pychu bude10. až 12 proc. a týká se nejen zlata a
stříbra, ale i lepšího šatstva, prádla, ba | pronájmu
pokojů v hotelu za více než 15 K denně. Daň přepy
chovou neplatí živnostníci, kteří věci kupují, aby
Je dále zpracovali nebo prodávali. V tom případě
musí se vykázati osvědčením pro daňovou kon
trolu. Ku provedení soupisů všech podnikatelů bu
dou vydány zvlúštní přihlášky a obce jsou povin
ny při soupisu všemožně napomáhati. Jako Jinde
tak i zde mrštné štiky lehce sítí proklouznou, ale
dobromyslní kapři uváznou.

Národohospodářská
hlídka.

Vykrádání obyvatelstva nabývá v naší
republice rozněrů dříve netušených. V pro
simci náš ministr zahraničních věcí dr. Beneš
snažili se dokazovati, že u nás jsou poměry
dosti spořádané. Ale v témž týdnu, kdy to
ministr prohlašoval, byla jen z Mor. Ostravy
za jeden týden oznámena železniční ztráta
12.000poštovních zásilek a za rok 300 vykra
dených kostelů. — V Bernardicích na poště
kradlo se tak, že poštovnímu ředitelství v
Praze bylo hlášeno ve 2 měsících přes 140
ztrát. Poštov. ředitelství tudíž vypsalo na vy
pátrání zloděje odměnu 1000 K. Bylo však
nápadno, že správkyně pošty, dcera agrár.
poslance M. Vojty, onu vyhlášku nevyvěsila.
Podezření se stupňovalo i jinými nápadnými
okolnostní a zvláště směiým | počínáním
správkyně vůči personálu. Shledáno, že kra
dla sama. Snažila se prchnouti, ale na Wilsono
vě nádraží v Praze byla četnictvem zadrže

dů jest hotovým malomocenstvím republiky.
— Jakými příklady se léčí hrabivost? Balí
ček tabáku, který stál před válkou34 h,
bude nyní za 10 K; při tom ještě tabák bude
horší jakosti a naleznou se v něm zase růz
né náhražky. Tu jest věru vážná otázka,
nač jsou vlastně lichevní soudy

Za bollevické vlády Kumovy bylo zavlečeno
z Maďarska do Vídně na hotovosti 197 milionů
korim na agitaci. — O. Vilémovi «l. pronášeny
tendenční fantasie, že jest velikým přítelem kato
licismu; pověsti ty měly za účet škoditi katoli
cismy zvláště v zemích slovanských. Zatím však
některé umělkované úsměvy byly jenom výrony
diplomatického chytráctví. Skutečné stanovisko ně
meckého císaře vysvítá z listu zaslaného 7. února
1995 carovi, Jade se praví o »ultramontanních ka
tolicích«, že jsou stejně jako socialisté skoro zrali,
»aby byl vesměs povějení.« Intimní přítelkyně cí
sařovnina, dvormistryné hraběnka Brockdorffová,
řekla jednou své služební: »Co že, vy jste katejič
ka? PFujl«— Ve Spojených Statech proti lučavce
všehr zdravého fádu státního vystupují velice ©
nergicky. Byli tam zatčení všichni vydavatelé bol
Sevických listů. Provedeno všeobecné stíhání živlů
podvratných, tak že zatčeno na 4500 revolucioná
Fa. Většina z nich jsoa uplacení cizinci, kteří budos

vyvození. (Bylo by zajímavo zvěděti, kolik z nich
je židů? pozn.sae.) — Jak zvítězit katolický brdi
ea Foch,problásiůsám. Zástal klidný 1 vdobě



„třídní, ale armádě scházel Moltke. Ten by se byl
nepustit do války dříve, pokud by nebývalo neu
tralisováno Rusko. — Sklad oděvů v Prostějově
vláda prodala židům za 7 milonů korun; tito od
vežil šatstvo do Maďarska, kdež vydělali 5 milionů

"korun. Velké sklárny u Valaš. Klobák přešly do
rmmajetkuholandského. Z Italle se dovezly do repu
bliiky hotové kabely, ate v Bratislavě nestala to
várná ma kabely pracovati, protože nedostává po
volení k dovozu gumy a mědi. Jakými penězi si
asi cizinci zajistili takové obchůdky předem? —
Slovenský klub vyzval naši vládu, aby byly ca
nejdříve upraveny řádné styky mezi římskou kurit
a naší republikou. — Měsíčně odveze Amerika na
šich sibiřských legionářů do vlasti 10.000. -— Ži
dovský statistik Daviá Trietsch odhaduje počet
všech židů na celém světě na 15,430.000.V Pale
stýně žije pouze 100.000.Nejvíc židů je v Evropě,
a to: V Polsku 3,300.000,právě tolik v Ukrajině,
v dnešním Rusku a na Sibiři 900.000, v Rumunsku
650.000, v Německu 540.000, v Uhrách 450 tisíc, v
Československu 450.000, v Rakousku 300.000, na
Litvě 250.000, v Jugoslavil 200.000, v Holandsku
110.000 2 ve Velké Britanii a v Irsku 300.000. Po
čet židů ve Spojených státech odhaduje Trietsch
na 3.300.000.Tedy pozor! Žldé ve státech opravdu
demokratických maji míti jen takovou moc, Jaká
odpovídá jejich počtu a nikoli jejich wertheimkám.
Zatím, však vidíme, že na př. v naší republice mají
vliv mnohem větší, než miliony českých a sloven
ských katolíků. Teďy demokracie či vláda zlata?
Jestliže se tolěk židovský národ v naší republice
v posledním roce rozmnožil, patrno, že tu má raj
ské časy, zatím 00 katolicko-české instituce jsou
Hižpo druhé silně ochuzovány. —- Brněnský suc.
dem. »Volksfreund« nadšeně pozdravuje prohlášení

českéhosoc. demokrata J. Doležala (v »Rovno
Sti«, že každému českény: soadruhovi německý
dělník musí býti millejší než občanský Čech. Ale
— sami soc. demokraté němečtí přece se tisknou
družně k německým nacionalistům, kteří doposud
nechtějí styšeti ani o skutečné rovnosti Čechů
a Němců v územích smíšených. Kdo to tedy z Če
chů nadbíhá poníženě a úslužně lidem, kteří proje
vovali tak veliké nadšení pro Viléma II.? Čeští
Hdovci to nejsou; a přece jsou pronásledování ru
dozeleným blokem jako sživly národnostně nespo
Jehlivé.« — Vojta Beneš, bratr ministra zahranič
ních věcí, náležel v Americe k hlavním harcovní
kům české revoluce. Nyní však byl ze strany soc.
demokracie v Americe vyloučen pro spravedlivou

kritiku hanebného způsobu psaní »Spravedhnosti.«
— Pliným pátráním ajištěny nové cenné zbytky
Betlémské kaple Husovy. — Vánočních ryb při
děleno pro továmy Ringhofrovy 70 metr. centů
(5 kg pro dělníka, 8 pro úředníka); pro všecko 0
statní občanstvo smíchovské 16 mer. centů. Po
dobně »demokraticky« rozdělovány ryby v okru
hu Velké Prahy 1 jinde. — Za bytové nooze v
Londýně jedna podnikatelská firma zavázala se
vystavěti za rok 1000 až 1200 domů ze dřeva dvo
jí velikosti. A což v naší republice?

Záložna v Hradoi Král.,
sapsané společenstvo s ručením obmezeným

Československé nánmčsti.

Vkladyna B.knižky:
Půjčky.- Úvěryosobní

ahypoteční. -Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

Návštěva papežského delegáta v Hradci Král.
Dne 8. t m. o 2. hod. odp. zavítal z Prahy do
Hradce papežský delegát u episkopátu českoslo
venského Micara, aby se představil zdejšímu ar
cipastýři. Byl provázen Msgrem Píchou.

Schůze duchovenstva bude v Hradci Králové(Adalbertinum)vpomděli12.t.m.o10.hod.dop.
Promtuví členové americké mise a BěkierýzDo
slanců.

České veřelnostit | Jsem. ochoten konati
asi 20 přednášek v diecési královéhradecké
po 24. lednu. Přihlášky nechť se dějí pod
adresou: Rev. Fr. Kolář, kapitán, člen ame
rické misse, Strahovský klášter, Praha —
Hradčany.

Osobaí zprávy. Vyznamenání a jmenování pp.:
Váciay Dvořáček, čest bisk. konsist. rada, vik. se
kretář, os. děkan, farář v Nížkově, jmenován
správcem vikariátu polenského. Fr. Vítek, bisk.
notář, děkan v Polné, jmenován sekretářem téhož
vikariátu. — Kanonické investitury: pp. Rud. Neu
mann, admin. v Doštné, farářem temiéř. Pr. Sme
tana, farář v Bystrém © Nov. Města n“ M., fará
řem v Pouchově. Váci. Rotter, farář ve Schwar
eentmu, farářem vo Vešké Úpě. Boh. Blecha, kap

dan v Solopiskách. farářem ve Voděradech. —

Ustanoveni pp.: Fr. Novotný, kooper. vHoříněvsi,
administrátorem tamtéž. Jos. Stanislav, katecheta
v Nechanicích, propuštěn do dlecése litoměřické
za katechetu v Malém Dubu. Fr. Solnička, kaplan
v Morašácích u Litam., administrátorem tamtéž.
Boh. May, adrnin. ve Voděradech, administrátorem
v Sopotech. Ed. Valenta, kaplan v Limberku, ad
ministrátorem tamtéž. | Jul. Mládek, kaplan v
Hošvčevsí, administrátorem tamtéž. — Uprázdně
né fary: Bystré ve vík. opočenském, pod patroná
tem nábož. matice, po dosavadním beneficiátu Fr.
Smetanovi Hoříněves ve vik. jaroměřském, Pod
býv. cís. patronátem, po dosavadním beneficiátu
Váci. Jelinkovi. Sohwarzental ve vik. vrchlabském,
pod patr. nábož. matice, po dosavadním bene
ficiátu V. Rotterovi. Morašice ve vik. litomyšl
ském, podpatr. p.AlbertaThurn a Taxis,po do

bořickém, pod býv. cís. patr., po dosavadním be

Běském, pod býv. cís. patr., po dosavadnímbe
neticiátu J. Janischovi. Konkursní lhůta u všech
těchto far končí 11. února 1920. — Úmrtí: p. Ford.
Pavůšta (V Vuln.), kooper. ve Svratce, zemřel
23. prosince 1919.

Veřejnáscházelán bude vneděli1j. t. m.
u Zkod, v »Adalbortinu.« Nascháži promluv! čle
nové II. americké mise o časových otážkách.

ŽupnísjezddelegátůČ. S. L. vHradci Králové

organisace plně pochoplly vážnost doby a důleži
tost volebních příprav. Sjezd obeslaly 24 okresní
organisace. Jednání zahájíi a řídi předseda Orga
nisačního komitétu Msgre Dr. Pr. Šulc z Hrados
Králové, jeně v zahajovací řeči zdůraznil vážnost
doby a vyzval příšommě,abyjednání bylověcné,
ao též upřímné, abychomfekli si všecko, co mi
me Sasráci,saboťpoškodiibyzájemstrany,kdo

by k chybám mlčel. Při jednání o kandidátní li
stině navržené pražským sekretariátem bylo vel
m? potěšiteiným, že nikdy žádný z delegátů nedal
€e unésti osobní stranickostí a že jednání bylo od
počátku až do konce věcné a bez rušivých pří
bod Proto také výsledek projednávanéhoprogra
mu všecky uspokojil. Při volbách Organisačního
komitétu byl zvolen sbor 40 pracovníků z různých
okresů a krajů diecése. Přijat byl také jednomysi
ně návrh, aby časopis »Štít« vydáván byl po Čas
voleb dvakráte v týdnu. | Po doslovu předsedy,
jenž zdůrazníi posluchačstvu zdar v organisační a
politické práci byla schůze skončene — Odpoled

ne shromáždil; se delegáti znova ke schůzi Řady
Jejich rozmnožili účastníciorelského kursu v počtu
50 a členové organ'sace hradecké, pražskopřed
městské a knklenské. Schůzi zahájil a řídí před
seda Org. komitétu Msgre dr. Šulc. Referenty byli
pánové: J. Adámek, Dr. Nosek a J. Katnar. Refe
ráty jeřch byty prosty všeho bombastu a vy
stihly všecky programové požadavky projedná
vaného předmětu. Zvláště dr. Nosek ve své řeč
Micky dokonalé řeči jasně vysvětlil naše názory
na stát a jeho úkoly a podal zevrubný výklad zá
Sad správné daňové politiky. Řeči všech tří řeč
nfků v delším výtahu budou uveřejněny ve »Ští
tu.« Ze schůze byla vyslána deputace (p. Kolež,
Slavíček a slč. Schitzová) vyřídit pozdrav ndp.
biskupovi. Když mluvčí deputace p. Slavíček tlu
močii děkovný vzkaz p. biskupa, předseda schůzi
po páté hodině ukončil, aby delegátům bylo U
možněno večerními vlaky odjetí.

Valnáhromadaspolkubí.Anežkykonásc v
neděli 11. ledna ve 2 hod. odp. v malém sále A
dalbertina s obvyklým pořadem.

Vysoké Mýto. Konečně podařilo se nám pro
buditi k životu organisačnímu král. věn. město
Vysoké Mýto. Bylo zde mnoho uvažování a Je
ště více obav, že založení organisace naší lidové
strany tam není možné. A zatím jsme se klamali
a moc jsme se klamali! Přičiněním horlivého stou
pence p. Bečičky a vp. Bajera svolána byla dů
věmá schůze, na níž promluvit k přítomným vlp.
Michálek z Chocně. A že slova jeho padla na pů
du úrodnou, toho důkazem to, že ihned 50 čle
nů s radostí přihlásilo se do naší | organisace.
Předsednictví laskavě přijal náš milý a nám cele
oddaný p. Fr. Jfek, vrch. berní správce v. v.
jenž jest také naším neohroženým zastancem co
předseda okresní organisace. A nyní vy, přátelé,
pracujte horlivě dále, čile agitujte! Tichou prací
můžete ještě mnoho docílit: K tomu vám volám
srdečně: Zdař Bůh! — M.

Polička. Na hod Boží vánoční sehrála naše
Školní mládež vánoční zpěvohru »U jeshček«. Zpě
vy mcvičil s ochotou p. Jos. Vlk. Po představení
bylo dárky poděleno více než sto dítek. Na Syl
vestra pořádala sdružená katol. mládež ve spol
kové místnosti sytvestrovský dramatický večírek.
V pestrém programu byla též dvě čísla z péra dp.
Aloise St. Nováka a síce »Malířív nápad«, dra
matický žert o 1 jednání s 2proměňami apíseň
o bramborách, kterak do vtasti naší přišly, prová
zená harmonikou a uměleckými obrazy, které
stvořil nesmrtelný štětec našeho dumácího malíře
a Kukly. Sdružení katol. paní a dívek dostalo
da svého divadelního repertolru drama z péra
výše uvedeného spisovatele »řiněv a smír«, člno
hra v 5 Jedn a 1 proměně, která uvedena: bude
na scéna začátkem února.

Zprávymístní a zkraje.
Volební okresy v Hradci Králové, Dle výmo

sa okresní správy politické v Hradci Králové č.
66.700—19zřizují se v městské obci Hradci Král
4 volební okresy za účelem sdělání stálých se
znamů voličských. Volební obvod I. volebního
okresu tvoří následující ulice a náměsti: Česko
slovenské a děkanské náměstí, Eliščino nábřeží,
Chmelova ulice, Jiříkova třída, Palackého třída,
Rokycanova ulice, Rokytanského ulice, Sobkova
ulice, U goukenické brány, Velké náměstí, — Vo
lební obvod II. voleb. okresu tvoří: Dlonhá ulice,
Kavčí plácek, Klicperova ulice, Křižovnická uli
ce, Lissnerova ulice, Malé náměstí, Mýtská ulice,
Na hradě, Tomkova ulice, Třída Národního voj
ska, Úzkáulice, Zieglerova ulice, Špitálská ulice.
— Volební obvod HI. volebního okresu tvoří:
Balbínova ulice, Bezejmenná ulice č. 320, 560,
500, 167, Bienenbergova ulice, Červeného třída,
Na Příkopech, Plácelova ulice, Pospíšilova třída,
Pouchovaká ulice 528, 529, Rettigové vlice, De
asovo nábřeží, Jiráskovy zady 237, Komenského
třída, Moravská alice, Tylova alice Štefánikova
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nábřešt 330, 550, U Moravské brány 555, Žerotí
nowa ulice. — Volební obvod IV. volebalho okre
aw tvoří: Barákova ulice 475, 476, Čelakovského
ulice, Havlíčkovo náměstí, Kydlinovská | ulice,
Labská ulice 340, Masarykovo nábřeží, Střelecká
uláre, Škroupova ulice 436, 441, 470, 471, Beže
jmerná ulice 517, 537, 557, 540, 541, Husovo ná
městí, Jungmannova třída, Karlova třída, Resslo
va ulice, Sadovská ulice, Šafaříkova ulice. —
Pro každý volební okres zřídí se volební komise.
Poktické strany se vyzývají by jmenovaly do
knždé z volebních kornisí po 1 zástupci a po 1 ná
bradníku. Starostáv náměstek: Beneš v. r.

Sohválen rozpočet na hospodářství lesní v příštím
desitiletí. K návrhu osvětové komise označeny ně
které ulice jmény zasloužilých českých mužů. Při
návrhu o pravidlech policejního řádu k udržová
mí čistoty v domech a ma ulici rozvinula se delší
debata o povisnosti čištění chodníků a posypává
ní náledí v době zimní. | Projeveno přání, aby
majitelé domů byli vyzvání k ochotné výpomoci
při čištění a sypání chedníků v době náhlé nepo
body v zimním čase. Posléze bylo městské radě
uloženo, aby uvážila otázku povinné péče o chod
níky. Usneseno uložiti povinnost předkládati ná

plsů. Obecní hospodářství a místní školní rada
vykazují za rok 1918 schodek 119.000 K a za r.
1917 schodek 26.643 K. Finanční komise odůvod
fuje tyto schodky válečnými poměry; proto za
stupitelstvo schvaluje účty. Ke krytí větších ná
kladů za r. 4919 učiní se výpůjčka 500.000 K na
víceletý úmor. O návrhu rozpředla se delší deba
ta, ve které povaha většího nákladu byla osvět
lena. Městskému důchodu povolen je zálohový
úvěr 150.000 K. Nato jednání přerušeno a odlože

"o bylo na pondělí.

Přísedícími a náhradaíky u lichovního Soudu
krajského soudu v Hradci Králové jmenování: 1.
Ze skupiny obchodníků a živnostníků: a) Přísedí
címě: Aut. Segner v Broumově. L. Dědek v Č.
Skalici, Fr. Poledník v Králové Dvoře n. L., Jos.

Kantor v Opočně, Al. Plachéfka v Rokytnici, V.
Kalous v Žamberku.b) Náhradníky: Jos. Juliš v
Hradci Král., Kare) R. Můfer v Hradci Králové.

— 2. Ze skupiny zemědělců: a) Přísedicími: Ant.
Zedníček v Borohrádkn, Ferd. Hůbner v Králí
kách, Jos. Horký ve Lhotě pod Libč., Jos. Hanuš
v Přibyslavi u Nov. Města n. M., G. Šafářovský v
Očelicích e' Opočna, Jos. Bezděk z Lípovky ú
Rychnova n. K. b) Nákradníky: V. Koudelka z
Kaien č. 43, M. Morávek ve Svobh. Dvorech. —
3. Ze skupiny dělnikt: a) Přísedícími: A. Lukáš

ová v Malé Skalici, M. Kopřivová, Jaroměř 274,
Prřež. předměstí, V. Šlechta v Náchodě, Fr. Sie

Požák, strojmistr tiskárny v Hradci Králové. b)
Náhradníky: Ant. Rojek v Hradci Král, Jos. Ba
o FHradét Král.— 4Že skupinyosob s pevným
platem: a) Přísedicími: Jos. Hubený ve Dvoře
Král n. L., K. Volánek v Jaroměři, A. Kopecká
v Kosšekán. O.,Boh PlachtavPolicin. M.,V.
Tvrdý v Rychnově n. Kn., A. Hálová v Hradci
Králové. b) Nábradníky: Ant. Haba, Fr. Syrůček
v Hradu Králové.

Rychlost dopravy. Do Teplic (Wekelsdorfu)
bylo posláno 4. prosince m. r. 20 kg bramborů.
Ty došly zmrzáé až 24. prosiace. Podotýkáme,

že vtammístěse přidělulíkjídluče apo
kačené škrobáky, talcže kousument č na lid
šašiší stravu s velikou dychtivostí marně. — Je

den občan z lHíradeckavyplával se nejskušenšl
. ších zaniců sitmaou, jak by nejbezpečněji dopra

busu svém příbuznému do Třebíče. Po uváže
všech okolností raději sed) do vlakua utratil

veliké penize, aby basa byla dodána bezpečněa
věns.

lezlo zboží více. Trh byl věrným obrazem vleklé

Vydávání novis upoštovního úřadu 1 v Hrad
ai Králové v 'neděli a ve svátek. Abonentám vy
dajísenovinyv neděliod12—1hod.vdodavně,
která se k tomuúčelu nalen čas otevře.Voddě
lení telegrafním acbudou se více noviny vydávatí.

-Kloperovo tdfvášlo, Dne 4. a 4. jedna pohostin
ské hry východočeské společnosti V sobotu »Dce
ry Eviny« — »Dnes se nám to nelfbilo.« — »Proč?«
— »Vždyť sme se vůbec nesmětit« (I) — Takový
úsudek dává průměrný návštěvník dnešní veselo
try a to jest také jeho ubohé stanovisko, na které
se staví, když mu program oznamuje- veselohru.
Jemné situační komice rozumt tak málo lidí! Ve
skutečnosti nám ten večer poskytl nejen příjemnou
zahavu, nýbrž 1 vytříbený mmiflefký požitek; až
na dvě věci. »Řádně vytopené divadlo« vadilo nám
v zábavě a dva kostymy obvyklou slušnost | ve
vysokých kruzích amerických poličkující půso
bíly rmšivě. Tentokrát stála na podiu před námi
též m. Kostková veďte osvěňčené m. H. Klokotské.
JHž toto obtížné postavení její dalo ji jistě cítit
tíhu večera dnešního, kťfezi na nf spočívala. A
přece hrála s neobyčejnou lehkostí, která svědčila
o značném jejím studiu i talentu. — Dne 4. ledna
»Zlatá rybka« od Štolby. Veseloherní novinka 3
dosti frivolním nádechem. Charakteristická ko
mika připadla dnes p. Hubáčkoví a bylo opravdu
s podivem od všech konstatováno, jak dobře se
vžil do úlohy rozmazicného jediná“ka. Bystrému
oku ovšem místy neušla jistá strojenost, která
však byla na druhé straně vyvážena přímo typlo
kýmá momenty charakteristiky. | Dále to byl P.
Čada, jenž již Jako dříve tak i nyní osvědčil své
poutavé reprodukování komických podivínů. Ne
obyčejně tentokrát upoutala naši pozornost m. E.
Petzová. Je to zvláštní dítě života. Bylo by oprav
du zajímavo učiniti paralelu mezi m. Klokotskou a
Elbu Petzovou. M. H. Klokotská, jejíž činnost u
mělecká znenáhla dostupuje své kulminace, jest
ženou boje, typickou postavou titulnt ženy H. Ib
sena. Veďle ní postavte E. Petzovon. Dnešní její
večer učinil na nás veliký dojem studia. práce a
značné schopnosti. E. Petzová, dítě unášené živo
tem, které staví se na odpor jen tehdy, když ná
razy vln jsou příhlšprudké — to jsou výrazné kon
tury její postavy. Postavte sk obě tyto ženy vedle

vřeným rtem a okem, které se na okamžik (ale jen
na okamžik) zavře, aby potlačilo to. černa říkáme
sza — .... Vede E. Petzovou s nakloněnou
hlavon na zad, s očima šlrace rozevřemýma i
rty pootevřenými k úsměvu, třeba v náručí ma
Ifře Kostky a studujte každý pohyb obou. Doufá
me, že spatříme obě umělkyně vícekrát. — J. Jek.

Pokrok obce mepasické ve škole. Přes 40 let
je torm, ce postavena jest škola tato. Občané, již
4 tehdy stavěli, byli většinou katolíci, menšinou e
vamgetici (dle nynějšího sátoru zpátečníci však
obojí). Přes to, že náklad na školu byl 13.000zL.
na nějž přispěli občané obou přiškolených. obcí
Nepasic a Blečna, uchledělo se na zvýšení vydá
a4 Učebny školní okrášleny obrazem Spasitele a
odznakem Krista ukřižovaného, -před némě dítkyaždodnešnídobys pányučitelisemodillya
zbožně npívaly a křesťanský pozdrav projevo
vaty. Totovšechno aždo dnešnídobyse děk.
Avšak .nastoupením | nového starosty obce jako

správy školy žádala o pogechání kříže amodlit
by. Všecka čestvšak oběma—vždyť posteraiise

úáhradu.Pořízenobyloněkolikloutek
veozkovanéjsmezvyklí,pimorini—
ve škoje sehrají pěkaou komedii—

: loutkovédivadlo, Jenžese | to dítkám
arodičůmnevyplácí —na Krista dívalřse 40let

zadarmo a za loto divadlo musí dítky platit. Není
na tom dost ve škole; vděční ochotníci chodí | do
místníhohostince i do sousední vesnice a věhcesi
to pochvalují, že se to vyplácí. Ještě štěstí, že
jeme se u nás zmohli s tím novým hasovacím
právem na úplně nové pokročilé zastupitelstvo.
s kterým jsme tak pokročilí, že jsme dostati zrov
na takovou novou správu školy. Za těch dřívěj
ších zpátečníků by se nám té cti jistě nikdy ne
byto dostalo. :

K vývoji církevních dějin v zemich českých.
V 1. čísle »Osvěty Hdn« jest článek o českém
problému církevním. Patrných omytů ve výkladě
historle je tam dost. Dotkneme se, aspoň někte
tých. Prý římsko-katofická církev k mašemu ná

kých ne jako hlasatelka Kristova učení lásky, mí
ru a bratrství, nýbrž jako obmysiná vykonavatel
ka dobývačných a panovačných úmyslů politiky
německých knížat, králův « císařův.« Tyhle zu
ostalé názory jsou ohlasem romantické literatary.
která měla vysoký kurs tak asi před 40 lety. Ale
jest otázka, proč universitní profesoři vydávají
celé svazky nových historických výzkumů, spo
kojí- se sami pokrokáři paponškováním chudo
krevných fantasií. Nuže —- křesťanství go Čech
přicházelo bez spolupůsobení. ba ž bez vědomí
Říma. Germáni naprosto se papeže neptal, kde
a jak na východě notno křesťanství šířiti, Slova
né v české kotlině nebyli obrácení na víru tak.
lak spatřujeme na starých obrázcích. Sami slo
vanští veknoži totiž dávali se křtíti a povolávali
chzolazyčné misionáře do svého území. Činili tak
z veliké části k vůli hospodářským osobrím pro
spěchům, jaké viděli na západě. Řím z toho neměl
ničeho už proto, že dlouhý čas vůbec neměl s
křesťany českými přímého spojení; církev v Če
chách byla autonomní. biskupovali zde šlechtici «
vybírali sl za kandkláty kněžské mladíky dle
vlastní záliby; který kněz se jim znelíbil byl
jednoduše. vyhnán. | založení pražského 'biskap
ství r. 973 bylo vlastně dílem úmluvy císařovy +
českým knížetem a nikoli aktem politiky papežo
vy. Ostatně ani sám biskup nesměl vystupovati
jako arcipastýř skutečný; byl pokládán za vy
konavatele vůle knížecí, za dvorního kaplana. Až
do polovice XII. století feu mimofádné církevní
záležitosti české obracely k sobě pozornost pa
pežův.Kterýpakpapež tedynutil, abyk nám
přicházelo křesťanství prostřednictvím dobývač
ných Němch? Osvěta lifm« docela tvrdí, že Něm
ci s křesťanstvím přinášel do země politickou i
národní (?!) porobu, »jsouce v tom Římem vydat
ně podporováni«. To se povedlo! Řím tedy byl
nám hrozným nepřítelem již tehdy, kdy ani kalenevěděl,cosevkotliněčeskéděje.Ažeoná
rodní porobě | při snahách imperialistických v té
době nemohlo amí býti řeči, vysvětluje“ zvláštní
povahe doby. (Pakrač.)

Katoličti Slováci z Ameriky proslámntu repub
ky. Presidenta Masafyka došet tento telegram
od Katolické slovácké federace v Americe: »My
Katolická slovácké federace v Anmrice na svém
výročnáni sjezdu, konaném předešlého týdne ve
Skrantonu, jednamyslně jsme prohlásili, že Bohu
a Vámplatí naše vděčacst, jakož i vděčnost VE
škerého slovenského Hdu 7a uskutečnění odvě
kých našich nadějí na zrození 'eaší republiky.
Bylo přirozeno,še při pobkémjméně Českoslo
vensko a Masaryk, kteréžto poslední je souzmalné
se svobodounaší země,bouřepotlesku a mohutné
»Stáva« otříámalo stěnami; a nymí chceme my.
dobří a věrní slovenští katolíci povzbuzeui akvě
dým Vaším příkladem a vznícení nepoddajeoa HO
obrožemosti zavázali se nově zrozené naší ro
publice a Vám,slavné její hlavě,nehymoucívěr
oosti a bermeznoo podporou, ktoroz skládámeo(o
Vašichrukoukbíaimnašírepubliky,Najejíoltář:

ješ námBěb uděliš ©bude-li třeba, rádi prolije



me SVOJ „ aby. Vaše ideály, které jsou 20
sobečním. nalich, smína byly uskutečněny.
Kéžse podaří dovedným rukámprvého jejíhopre
skdenta vyvésti naši Československou republiku
změlčinjejího dětství naširé mote blabobytaa

zdarv.« Podepsén reverent Štěpán Krasula, NewYork.

Proti boření eměleckýchpamátek katolických
napsal v 1. čísle »České Svobody« Alfons Breska:
»Je pravda, neviděl jsem tam strhovati sloup (ma
riánský na Starom náměstí), ani universitní Pro
fesory, ani vyolkající spisovatele, ant rektory a
kademií, viděl jsem jen temný, nezodpovědný dav,'
ale čin tea nebyl teakráte všeobecně tak odsoš
zen, Jak odpouzem býti měl Neboť dopustí-li se

-nutno se vším důrazem tomuto davu říci též, že
je pítomý. A to se nestalo. Mnozí snažili se ještě
obhajovati tento čín tim, že lid chtěl jen rozbíti
jeden z pomníků, který byl vztýčen na pamět ví
tězství nad námi, na pamět naší poroby. Ale tu se
ukázalo, že sloup ten postaven docela jindy a na
pamět udátostt zcela jiných. Bezhlavost a nevzdě
lanost davy byla tu dokumeniována Jasně a po
tvrzena poznovu. Zbylo jen faktum, že někteří
chtěl: výužitkovati nadšení a destruktivního pudu
davu pro své stranické a církevní zájmy. Postlení
hresitiasy v Čecháchse nezdařilo a myslkm,že se
ani nezdaří, neboť nároď už dávno husitský není.

. Stará nižší kultura husitská byla u nás překo
nána kulturou cizí ovšem, ale vyšší, kulturou špa
nějskou a italskou. Neboť neklaměš se, tato kuk
tura byla opravdu vyšší. Co dnes vidíme na všech
stranách, po všech městech českých v památkách
uměleckých a budovách, děkujeme jen jí. Praha,
"krásná Praha, kterou všichni tak milujeme. vděčí
22 svou krásy, za své zmobilisování, za svou VZNe
šenost jen téte cizí kultuře španělské a italské. A
Praha právem nazývána dnes městem barokovým.
A aeklameš se opět, kultura husitská by nám ji
nebyla znobitísovala (zvelebila.) Nechci ostatně
psáti nijaké obhajoby náboženské, je mi tato 0
tázka cizí a hostefná. Jde mi jen o odsouzení činů.
namířených prot! památkám uměleckým, kterých
dopouštějí se jisté živly a strany ve své nesnášeli
vosti náboženské a ve své naprosté tuposti ke
věsm krásám. A tu ptám se poznovu, jaký smysl
může míti poražení sloupu, svržení sochy, zrušení
pomeníku?Vraceti sek nějaké kultuře staré a pře
komané, je čirý mesmysi Vyrostla z docela Jiné
půdy. jiných poměrů a jiného cítění, kterého dnes
jiždůvmenení. Chtiti vyhladiti vše, co připomíná
kultury cizí, je rovněž nesmysí, neboť bylo by
nebo zničití vše, co tu je a nenechati kámen na

zaamená jen skutečnou a hlubokou škodu národní.
Tieto způsobem polemisovati s dobou zašlou a
mámnlouje naprosto nesprávno. ... Chtiti z ne
snášelivosti vědy odklizovati vše předešlé Jen
prato. že s tím nesouhlasím, znamená nejen ne
dajiti nikdy nikam, ale jíti nazpět. Povinností každé
generace nové je. pokaačovatý v úlle svých před
ků, tvoříti vedfe nich a nad ně. To je jediný způ
sab polemiky, který píipouštám v dělinách náro
da.-Polemisovat s dějinamizpůsobem takovým, Jak
dádo se a děje v Praze, Je naprosto falešné.«

Největší ledová jeskyně světa objevena byla
cburku. Prvně nalezt vchod do ní Posselt
pátrání pak proveďi Alexandr šl. Měrk a po

něm Spolek pro jeskynní výskum v Rakoasku.
Jeskyně vytvořena byla dle všech známek před
věky obrovitou podzemní řekou. Dosud prozkou

mggá část je dlouhá 2 a půl km; průměrná šíře
je SDmetrů avýše 2) m,ale četná místajsouši
rejkě přes 120 m a přes 50 m vysoká. Od vchodu
de eitra sahá obrovský ledovec až do délky 800

Ale jeskyně celá je vyplněna velkými ledový
k.plochami, Jež by mohly pohodlně sloužiti za

kljpiště pro 300 | 500 osoh ledovými krápníky

atů, které z ní — dle německých zpráv — činíoggýdivzb
p méseně ©

Masáno zgváraíkům a oslé veřejnost sáěliti kdo:

Akciový kapitál a reservy K 90,00)0G0—

== Centrála v Brně.—=
PABFilálky z Boskovice,Břeclava.Bro HOstrava, Něm. Brod. Odomono,Opar
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Telefony:

veďe agrárníky na Slovensku. Není to žádný Slo
vák, který za maďarské persekuce trpěl za slo
venčinu v žalářích, žádný slovenský vlastenec a
přítel Čechů, nýbrž p. Hašek. Toho si agrármíci
získali, aby jim vedi pro Slováky jejích »Sloven
ský deník«. Pan Hušek dává republikánům agrár
ním na Slovensku rozum a ve »Slovenském dení
ku« štve vopříčelně proti Hilinkovi. Má také Hu
šek proč Hlinku nenáviděti. Před válkou r. 1914
mhuvit Hušek v sídle Hlinkově a brojil proti Hlin
kovi, že se nechce státi maďaronem! Hušek stál
ma balkonu priemyslné banky v Ružomberku, vy
bízei Slováky, aby drželi věrně s maďarským
státem a byli věrnými Maďary! A sám první za
notoval maďarskou hymnu: »Talpra Magyar! —
Vzhůre, Maďařil« Tehdy musela Iudová strana
chrániti Slováky před svody renegáta-odřezance
slovenského,který za jiďášský plat dělat Maďarům

korteše proti vlastní krvi! Tento odřezanecslo
venský však dělal ještě více, Na Slovensku byli
zvolení jen dva poslanci slovenští a sice na pro

gram ludové strany. Též ministr Šrobár, který
tak »pěkně« se zachoval k ludové straně, byl zvo
len touto stranou na její program. Ale proti Šro
bároví agitoval tehdy zuřivě p. Hušek. S prapo
rem maď. s »magyarlobogo« jezdil 50 schůzích
a naháněl voliče Maďarům. Prohrál však zásluhou
Hlinkovců a to jim nemůže zapomenouti. Dokud
vlastenectví na Slovensku vynášelo žalář, byl Hu
šek maďaronem, to vynášelo žluté maďarské du
káty. Nyní, když vlastenectví vynáší českosloven
ské tisícovky, kterých mají agrárníci z »poctivé
ho« hospodaření na Slovensku dost, seznal pan
Hušek, že má v.žňlách také slovenskou krev a že
měl mléko z presu Slovenky a stal se honem
Slovákem a přítelem Čechů. A zase bojuje proti
Judovcům a Hlinkovi! Takové charaktery získala
agrární strana nz Slovensku. Potom se divme,
že Slováci o p. Huškovi a jeho partaji nechtějí ani

ná kritické pomrěry společenské v naš.
repeblice posuzuje list agasičních pokrokových
sodlajistů »28. říjen« takto: »Lid je nespokojen,
paněradž je zklamán. A blefine autorita a nimbus
i těch, k niniž. před rokem zřel s neomezenou úc
tou a tklivon téměřzbožností...
ale je tomatak, a je povinnostito řícř a — upo
zomiti.. Jaké bylo jen nadšení po ustavení
prvé vlády republiky! Ke všem zíral lid s nadějí
a táskou. Neznzi téměř stran, viděl svou, českou,
republikánskou vláda. A dnes? Jen jděte mezi

příčinou jsou důvody a poměry, jež v nejmar
kaatnějších rysech jsme načrtH. Lid je otrávem
touto národní a stranickou rozervaností, hrdlová
nímse vůdců astran ukoryt moci a materielních
výhod a podvodnými sliby, při nichž se Dro něj
poměry zhoršují. | Vyživovací politika znamená
banitrot, neschopnost, zlověři a Ihostejnost k Sar

mému žívotm národa. Drahota stoupá.Pozémková

Glskéuštaž Deň zmmjelkutěšro a datýchavě de

Financování importu a oxnporiu, |
Pojišťovánt losů.

re se na světlo boží, a místo všeho toho počínal
býti chrleny nejtěžší daně spotřební, V nouzi, tís
ni a nedostatku a při nadbytku pracovních sil a
při nezaměstnanosti nebyla ani sklizena podzimní
úroda. Sedláci nestojí již o přehrštli nových čes
kých bankovek a ministerstvo zásobování vidí se
nuceno (oběžníkem č. 101.673/5406 oud. II. 5) vy
týkati veřejmě, že dělnictvo nedodržuje smlouvy
a žádá za svou práci * polovinu skHzně, t. j, bram
bor nebo výmlatu. Není právní jistoty, není po
citu zodpovědnosti a sociální solidarity anl dole
ani nahoře, dluhy rostou, požadavky se množí,
chamtivost nepolevuja. V cizině jsme poklesli na
národ žebráků a fechtýřů, který nemá nic, co by
Jiným prodal, a doma jsme ochromeni soclální pa
rakysou, nespokojeností dole a hříšnou lkežérností
nahoře. Vzpamatujme se! Srazime všechny čino
rodé síly v národě. Konej každý svou povinnost
a buď si každý vědom zodpovědnosti. Nechť hroz

»Hůře nežiž za Rakouskal«, ozývající
se v lidu, vyburcují z letargie všechny, kdož po
volání jsou, aneb se sami povolali vésti národ.
Vždyť osudná slova ta jsou již mementem — pro
samu republiku .. .!<

O monismu, dervinismu a Sociaiismu přináší
zajímavý úsudek V. Láska v pěkném článku »So
ciaksmus a příroda«: »Monismus, který řeší člstě
materialisticky velký problém: tělo-dnše, sídl jako
vědomé přesvědčení jen v blázinci a nemůže po
skytnont! základny života schopným teoriím so
ciálním nebo dokonce morálním.« — »Darvinova
teorie jest a byfa jen slavnou kdysi pracovní ky
potesou a zůstaňe jí asi ještě dlouho v jistých
případech. Matematická statistika dokázala totiž,
že se příroda ubírá jinou cestou, než to tato te
orie káže a proti matematickým důkazům není od
volání« — S darvinismem »mizí druhdy mocaš
ceněná opora sociahismu ... jenž nemůže býti
účelný již proto, že není stvořen dle obrazu pří
rodních zákonů. Jest chiméron. Vždy bude svět
plný rozmanitostí, jejímž věčným, úchvatným ©
brazem jest hvězdná obloha ... Právě jako jest
nezvratnou pravdou, že rozumový a pokrokový
socialismus jest jemnou z účelných a nezbytných
fásí vývoje lidské společnosti, jesá jista, že dogma
tické učení Beblovo a Marzovo 8soudrahůnení
evangeliem, jež by mohlo spaslti svět. Jest to E
čení, které sice dovede vyvolati duchy, ale marně
se smaží je zažehnati, nebo aspoň ukázniti, když

jest toho hrůzným důkazem bolševictvíl«

Zdražení tiskopisů a Bovim. »Večer«
Vtěchto dnech stoupis. oena novinářského papíru
ne 385 K za kilogram. Před válkou stál 23 halé
ře. Je tody dnes o 1700procemt,čili 17krátdraž
51.Mimotovymohlaai právěorganisacedělnic

tva tiskařského (a ke pomocnictvo)tvýšeníúbniášízvýšení to u pamocní“
Alet stáséhoo, 54K týdně
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. Nerý socísstícký plám proti živmostnictvu.
Mibisterstvo sociální péče chystá pro Národní
shromáždění osnovu zákona o státním příspěvku
k podpoře nezaměsinanců, jímž chce vydati živ
mostníky na pospas Hbovůli socialistických or
ganisací. Dosavadní provisorium zákona má býti
nahrazeno stálou institucí rro doby mírové, ne
pracující mají být: podpořeni z peněz živnosten
ských. Chystagá osnova zákona v podstatě usta
movuje toto: I. Odborová sdružení dělnická stá
vají se nositeli pojištění dělnictva v nezaměst
mamosti a stát bude jim přispívati denně k pod
poře každého jednotlivého dělníka až do částky
4 Kč. II. Nárok na podporu jest vázán podmín
kou členství v odborovém sdrašení dělnickém!

UI. Náklad ma státní příspěvek k podpoře neza
městnavých se uhradí přirážkou ze 3 čtvrtí k daní
výdšlkové a 1 čtvrtiny k dam pozemkové. IV.
Osnova zmocňuje odborové sdružení, aby zjed
malo t. zv. výměnou dělníků. svému členu, který
byl po 3 měsíce bez zaměstnání, práci nuceným
vyřazením jiného dělníka, který byl v témž od
boru po 12 měsíců nepřetržitě zaměstnán. Před
pisy o t. zv. výměně dělníků netýkají se zaměst
nanců žijících se zaměstnavatelem ve společné

tovaném. — Tento stručný nástin svědčí o tom,
Ze tato osnova zákona vyrostla ze stranické agi
tace a stranické agitaci slouží. Je-li nebo bude-li
emtro vybudovat! podporu nezaměstnanců jako
lossituci trvalou, pak nechť je pojímána jako sou
část všeobecného sociálního pojištění, v tomto
rámci zákonném řízena institucí výlučně státní,
bez jakýchkoli stranických vlivů. Protestujeme

pr tomu, aby byla skládána do odborových
sdružení dělnických, dobře vědouce, že jako ne
mocenské pojišťování v nemocenských —poklad
nách, také státní příspěvek v nezaměstnanosti
etaž by se agitačním prostředkem socialistických
stran. | Stejně je stranické nadržování zjevno V
tom, že zaměstnavatelům| nepřiznává se nljaké
právo kontroly, zda předpisy o nabyti a pozbytí
nároku se dodržují. — Mocenské koalice odrážejí
se také v tom, že nespravodlivým rozdělením úů
hrady nadržuje osnova agrárníkům, nic nedbajíc
naprosté vyčerpanosti kruhů živnostenských. Ná
klad na státní příplatek v nezaměstnanosti pře
samuje se nespravedlivě na daň výdělkovou, od
váděnou z poloviny malými a středními živnost
mi. Ustanovení o »výměně dělníků« porušuje prá
vo individuelního rozhodování zaměstnavatele v
jeho dílně či závodě. Při dnešním teroristickém
postupu odborových organisací může býti zaměst
navateli kdykoli vzat dělník kvalifikovaný a za
pracovaný a vnucen dělník neschopný a nekvali
likovaný, nezaměstnanosti vimou Svou -více pro

"padající. Předpis, že výměna dělníků netýká se za
městnanců, žijících se zaměstnavatelem ve SPO
tečné domácnosti nebo v bytě, zaměstnavatelem
poskytnutém, postihuje Zase předem živnostníky
a strant velkoprůmyslu (tovární byty). — »Nový

Denník.« , ,

Paramenta
prapery, sochy

aoírkov. náčiní

dodává nejlevněji

UDSEF VEN,
českosl.'

odborný závod
; Jablenén.Ori.

Paramoninízávod
nejstarší české firmy:

JénáceV.Neškudla
v Jabloném z. Orl. (Čeoty)

bratr P. J. Neškudly, býv
ve Výprachticieh

d č

zěkoré kostelní rem

a vyznamenání.
. nákupní pramezv rep. Československé.

MEŠNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, ne prvotřídní jakosti:

nejjemnějšíprima droh ( JEK 18—za Ilite,
jemný drubý drah ročatk 1917 A K 1900 sa1 litr,

dodáváv sudech od 50 litrů výšechvalně anámáfirma:

Alele Čížek, příseěnýdodavatelmelníchvín
v Hampel.

Transitní vinné sklepy ve Znojmě, Kerneckova tř. 29.

-———..——————
Kostelní paramental|
prapory a bohoslužebné náčiní v

cenách nakoupíte u doporučné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

AAAAAAAAAAAAAAAA

ÚvěrníELIŠKAA "ra6a
družstvo

přijímá vklady na úrokn ale 00d výpovědní a
poskytuje výhodné m

VYVVYVVYVYVYVVYVVY

Kočár jednokoňskýza 3500 K, psací stoly po 800 K
Skuherský, Hradeo Králové.

zetě = Švakra, pana

WanaKatschnorová,chof.

doery, sestry a šŠvakrové paní

-uspokojí

Václav Michálek,
obchodník železem,

manšel



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Klab duchovenstva Československé síráty B
dové pořádádne 26.ledna ve 2hod. odp. v mra
morovém sále Obecního domu členskou schůzi s
témto programem: 1. Magre dr. Fr. Kordač, arcibi
akup pražský: Reformní program. 2. Dr. Mořic
Mruban, člen Nár. shrom.: Duchovenstvo avolby.
A Debata. Přístup na legitimace Členské. Hosté
uveden! členy jsou vítáal K hojné návětěvě zve
tésmnék klubu.

kněžstva.
Ng den 12, ledna t. r. svolána byla schůze

duchovenstva diecése královéhradecké. ©
současných poměrech církevních v republice,
jak se jeví vzdálenému a nezaujatému $0£0
rovateli, promluvil člen americké mise kapi
tém Pr. Kolář z Reedsvilie. .

Po jeho veskrz věcné a vřelé přelnášce
Megre dr. Reyl navrhl následující resotuci:

1. Slavnostně osvědčujeme, že trváme věrně
a msochvějněnapřískečnostisvé k svaté,apoltol

ská církvi Pimsko-katolické a aa synovské Po
uměnosti k její viditelné hlavě, Sv. otci Benedik
ta XV., neboť jsme přesvědčení, že souhlasně s
původní církví apoštolskou nalézáme v úynější
elrkví římako-katolické totéž Kristovo království
boží, jehož neklamným smekem jest jednota vě
Mcích v učení a ve sválostných prostředcích pod

, Petra, římského

i

neblahý sklon k sektáfství, které vždy bývalo V
Čechlách 'netvětším prámenem úpadku národní
ho, obáváme se, že beztak nevalná úcta k auto
ritě vzroste dalším podrytím autority c:rkevní V
naprostý rozvrat národní organisace k nemalé
škodě lh: československého.

3. Zapřísaháme důtklivě všecky rozvážné če
ské kněze. aby u vědomí přísné zodpovědnosti
před Bohem za spásu duši svěřených a neméně
vážné zodpovědnosti před soudem dějin za ná
božensko-mravní výchový českého lidu nepod

ství, které poď pláš »čisfého« náboženství
spuštoší nitro svudených "obětí a vnese planoucí

pochodeň kletýchsvárů háboždhtkých do roze
rvamých naších poměrů politických a sociálních.
JM £ lásky k svému liduvarujíe se připraviti 0
von -církví československý lid o nutmou| oporu
mravní, které potřebuje k těžkému svéma zápasu
o udržení získané politické samostatnosti! Varu
jeme též dle své povinnosti jakopastýři lidu ce
lou'katolickou veř aby se nedala. másti
mámivými besly novodobé sekty, která chce prý
povenésti náboženstvía přitotií se spojeje s vol
nomyšlenkáři a nevěrci, obíjejíčími již celá desíti
Jetf náboženské cíty v českém národě. :

4 Ačkoliv mzsnáváme božský původ církve

katolické, nepřehlížíme skutečnost, že lidská jei
organisace potřebeje občasných oprav a přizpů

| foru. Vznášímetedíř na opiskopát saaž
sou prosbu, aby bez průtahu ve svých poradách

135% každého jednotlivce v kněžském | laickém
PralašádůnoJedné

i:Í
š3

ss fr

6. Netajíme se nikterak obavami, že vyhla
zovací boj proti dědictví Kristovu v naší vlasti
získává v sektářském,. moderním kléru vážného
spojence, ale spoléháme na vítěznou sílu své prav
dy, která přemohla vždy všecky lidské vášně a
vyslovujeme naději, že za každého rozkolníka vy
vstanou dva ucohrožení obhájci „pravé církve
Kristovy, která za tisíciletého trvání v českých
zemích přestála vítězně xPronásledování.
Když Bůh s námi, kdo proti nám?

Shromážděné duchovenstvo po
debatě resoluci jednomyslně schválilo. 

Bylo uznáno za včasné a potřebné pro
jeviti zároveň oddanou věrnost shromášdě
ného kněžstva Apoštolskému stoci. Této po
třebě dal výraz V. Šetina, farář v Jeřících,
návrhem následující resoluce: '

Jeho Milost

vysoce důstojný Dán
Megre Dr. Klement Micera,

apoštolský legát,

věcné

Praha.

Uvažujcooebezpočí,v němžopětsedílo
Kristovo zlobou | nevědomostí Hdskoa v době
našínalézá amajícna zřeteli snahyodpůrcůod
trhnoutidrahýnáš lid československýadstředa
církevníjednotyt. |. od římského StolcePetrova
abolestně nesouc, že i někteříz těch; Ikieřípo
volání jsou ase zavázali vesvěřenémlidu Pa
stýřskýúřaďsvědomitěvykonávati,dalisestrk

shromáčděné svémunejvyššímupostýři, lkmakému
papočíBenediktuKV.,jakožtonáměstkaKristovu

„



moylůJó able. «šáchu křesťanské(fe
nedeeti -apo přílladu pravých. velikých rolovumá
torů církevních. D to se přičiňovati chceme ka
ždý sám,u sebei v.okčuhu svého duchoxgího
povolání. Ježiks6. bo

"1 jrčsokýšhiodiikýnevy pěikS regolucetti přajevilo plný sou
ové Družstvove výborové schůgí-hlas 1

dne 14,:4r20. tirat0. DrONhlŘŘŠNÍM amer

ustanovují se cestou málo demokratickou. V
Nár. shromáždění způsobila veliký rozruch
zpráva, že vláda k rozpočtu . ministerstva
Národní obrany připočtla dodatečné zvýšení
o celých 565 milionů korun o své ujmě. Ne

* byli o tom informování poslanci ani mřnistr
fipancí; ba dokonce nestalo se o tom ani u
snesení ministerské rady. © V ministerstvu
Nár. obrany sedí jen důstojníků 4000. Perso
nál ministerstva jest už dnes větší, než byl
při ministerstvu války v Rakousko-Uhersku.

O předvolebních manévrech stran

píše v 1. čísle »>Národ« peprnou kapitolu.
Praví, že k politické prostituci v nejrychlej
ším slova smyslu vedou případy, kdy strany
Hoitací kupují duše. >Nabízí jedna přes dru
hou. SHbují, nemohou-li dávat. A určitá sku
plna pracovní stává se předmětem, o niž zá
pesí kuplíři různých stran. Přiklání se k to
mu, kdo dávááebo slibuje víc. Tímse přímo
ničí charaktery, neboť se podlost pěstuje a
gároveň schvaluje a odměňišk ... Kupují
se lidé třídním zásobováním. Přímo hnusným
dojmem působí hovory (uslyšíte je ve vlaku,
v čekátnách, ve frontách t jinde), kde si lidé
povídají: »Dám se k nim, a bude po starosti.
Tam mají všechno. Látky, mýdlo, konservy
a kdož ví co ještě, a lacino a znamenité Ja
kosti.< Bídy se užívá, aby se podporoval zá
pas strany. © Nezdá se to přímoodporným.
aby.na dobře placeném dělníku byla méně
přísně vymáhána daň než na úředníku, živ
nostníku, obchodníku? Acož, řekne-li ministr,
Se se dormíval v jistém případě, že jde o
příspěvky vlastenců, že netušil, že za věcí
jsou průmyslníci a banky? Tedy zase se
vyhazuje třída Hidí z národa? Nenímožno,
aby byl průmyslník poetivcem a vřastencem,
je skutečně skopina lidí v národě, která se
dá paušálně podezřívat ze všeobecné | zne
mravnělosti, na rozdiloď jiné třídy, která do
stane za všechno pochvalu a polichocení, ať
dělá co chce? | Mluví se pořád o kefasech,
Uchvářích a dříčích. Všimňi jste si, koho tím
Jidé mrystiP| Podnikatele, obchodníka, prů
emystníka, majitele domu. Myslí tím někdo ta
ké vyžírače republiky, který sedf na úřed

-mickém místě, pro-měž nemá kvalifikace mi
mo zěskohy o svou politickou stramn a který

V

Údst:u oči. spoř. v Prase č. 140278.

- .

« VipE.
Jane-Nea v

a výh juje se oj

v činěný V o 
čhovemsívá v Hragíší Rrálovékc a spolu

od sv. Útcibrojevuje k WA, neoc oddgpšt sv.

Rae v V Hradel Králové,dne 14. ledna

bere nekřesťanské peníze za práci, ktefá je
úpině bez ceny? Pryč s lichváři a-kefasy'
Ale odevšak — | z úřadů a z tržiště práce.
A konečně podívaná pro bohy: TH strany,
které se vzájemně podezírají, které si vzá
jemně nadávají, pořádají celé štvanice v tisku
pv práci ——ale dohřómady tvoří třojmožku,
ma které sedí vláda. Proč to je? Jak je to
možno? Či snad to je polské heslo: »Není to
čestno, ale je to zdrávo<? © Nemůže přece
přispěti k mravnímu obrození lidu, ukazuje-li
se takřka oficielně nedostatek smyshi pro
spravedlnost a zároveň i možnost součinno
sti ke vzájemnému prospěchu bez mravní so
Hdarity, bez vzájemné úcty.«

Nová politická koastelace.

Agrární oposice na Moravě rozhoďa se
při volbách postupovati společně s národní
demokracií. Na krajských sjezdech sblížení
to bylo silně utyrzeno. Vidí-li oposice, jak ze
strachu před marxisty Švehlovci zájmy rol
nické zanedbávají, není divu, že oposice stále
vážněji přemýšlí o potřebě všenárodního zá
kladu politického, který by spravedlivé sta
vovské požadavky uspokojil lépe než záludná
hra třídních demagogů.

Dr. Roaner a Česká práva.

Dočkali jsme st významného okamělku.
Ta Vídeň, která nám kaprálsky poroučela,
nás vyssávala i šikanovala, vyslala svého zá
stupce do Prahy s uctivou prosbou — jako
sestárlá, bezzubá a hladová vdova. Přijel ra
kouský státní kancléš, dr. Rermer. Této pří
ležitosti použil pražský arcibiskup k upozor
mění, co vídeňským Čechům náleží. V pondělí
Rennera navštívil a požádal jej, aby rakou
ská vláda, přišla vstříc náboženským potře
bám československých katolíků ve Vídni, a
to jednak, aby byly postoupeny některé u
prázdněné kostely vojenské pro služby Boží
českoslov. vídeňských katolíků, jednak, aby
za nedostatku vídeňských kněží, znalých če
ského jazyka, byli připuštění kněží z Česko
slov. republiky vykonávati tam duchovní
správu. "ormátní žádost o povolení českých
služeb Božích ve větším rozsahu bude ov
šem podána u příslušného ordinariátu. Státní
kancléř dr. Renner slíbil s velikou ochotou
všemožnoupodporu vobou směrech. —Ui:

Telefon4. 88.
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vědí, jak RennersvémuSlo dosjajé aaivá bmotnáaouze autí k př de
vům; víme však, že soc. demokraté, straníci.

dř. Rerát aše sk k
Z o

šeho. státu do Rakouskábride zvýšen.

Pro záchřášli Maněřě « Štnordivič

Sekretariát H. ktaj. orfanisáce soc. dem.
strany na Kladně rozeslal všem politickým
organisacím seznam osob, z nichž si mají
vybrali po čtyřech ke kandidatuře do Národ.
shromáždění. V seznařnu 19 kandidátů jest na
prvém místě jméno Šmeralovo a na druhém.
Munovo. Selhaly pokusy o vyproštění Mu
novo a očistu Šmeralovu. Proto pomocí hla
sovacích lístků má býti Muna osvobozen a
Šmeral uchráněn před zatčením. Pražský do
pisovatel >Osvěty lidu« trvá na svém ubez
pečení, že dr. Šmeral (jako spolupracovník
Munův) bude zatčen a eskortován k divisní
mu soudu, jakmile překročí hranice republiky.
Praví dále, že strama soc. demokratická se
bojí Munova procesu a horečně usiluje, aby
přelíčení nekonalo se před volbami, Přes to
však proces se zahájí v druhé polovici toho
to měsíce. >Odhalení o rejdech proti republ
ce, jež čeští bolševici prováděli, překonají 1
nejhorší domněnky.« Tu má pomoci Šmeral,
který není obžalován prostě proto, že se vy
hm! vyšetřování odjezdem do Švýcár. Na
vrátí-i se dle vlastního oznámení nyní, bu
de nutno vyšetřování proti něm teprve za
počíti a tím zahájéní procesu odročiti. Tedy

ze žaláře vysvoboditi.

Při volbách do senátu 11. t. m. konserva
tivci získali 3 mandáty, radikálově a Soci
alističtí radikálové ztratili 17 mandátů. Pre
sident Poincaré byl zvolen v departementu
Meuse 742 ze 790 hlasů.

15.listopadu m. r. V Brodku těžce ochuravěl.
Bude vyšetřován na svobodě. Tak povolilo
poněkud napětí mezi vládou a stranou tudo
vou. >Venkov< otiskuje z amerických (!) no
vin znovu to, co Hinka se vší rozhodností
popřel, dokládaje še svědky. Uveřejňuje to
též vymyšlenou zprávu, jek se chtěl státi Hiin
ka patriarchon Slovenska. Tedy odbytá lež

máse-konativPařížidnes.

za 2 edn
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proj Šrámek: Těšte
Román. Prake 1919. Nakladatel Fr. Bosbvý. Úpra

va V. HH.Brungera.

Poslední rozměrná práce Šrámkova vznikla
sice na přeloma dvou velikých dob, patří- však
jak svou inspirací tak celou svojí koncepci fási

již minulé. Nevytváří totiž nového člověka a ani
88 o to nesnaží. Po stránce formální jest revol
tou proti vši umělecké kázní a zákommosti a při
ložíme-li k »Tětu« měřítko ethické — a dílo
vpravdě umělecké jest implicite i hluboce mravní
—, musíme je nazvat dekadentním, kterážto de
kadence (pe ona, jak ji vytvořila škola »Mo
derní revue:) hraničí leckde až s banálnosti a tri
vjálností. “

Obsah románu je celkem chudičký; ba jest
téměř něčím vedlejším. Kdest v ovzduší pražské
předměstské holírny vyrástá ©Máša Švarcová;
proběhne obecnou školou a sotva opustí školní
škamny, již loká nedočkavým rtem život, se vší
jebo sladkostí i nabořklým rmutem. Otec je holič
s nepokojnou krví herce a dutým gestem poséra,
kdežto matka nevychází z rýmy a uslzených očí.
Máňa je takové hezké, nezvedené kvítko, líž se
mnoho dovoluje a mnoho i odpouští. Seznámí se
kdesi s inženýrem Koterou; bez velkých rozpaků
a kolisí navštěvuje ho v jebo bytě, kterýž vidí
fejich rozpontané projevy lásky, až se situace
utváří konečně tak, že Kotera pošádá o její roku.

ZMařkyse stává mflostivápaní; život je
jí přijemným vzrušením a růžovou hrou.Mužoví

zradě. Jsou chvíle, kdy balancuje na samém 0
kraji propastí, ale vždycky se včas zachytne. Ně
kdy vlastním rozhodmatím, jindy tlakem náhody.
Řrise časem překloa a z Mařky by se snad stala
žena. oddaná muži | dětem celým srdcem, ale v
tom přichází vájka, Kotera ruknje s vojáky do
fronty a tu se Máša lámě a to, co praví pouliční
ma děvčeti, Tyldě. své družce z mladých let, dá
vá tůšit křivé stezky, k ním dospěje ve svém
osamocení.

»Bojím se toho, co teď přijde. Už, když jsem
tam stála mezi ženskými, už tam jsem to cítila.
Tak se, Tyldo, bojím. Vidíš tedy, jednoho dne
šla Máša k čertu. Byta tu místo ní nová žena, ta
ková rovná, nemyslla už na hlouposti, měla ráda
svého muže a děti. Už jsem se nelekala, že dny
běží a že budu míti jednou bílé vlasy, muž mme
bude míti rád i s bílými vlasy abude za mnou
tolik dobrých let, abych se mohla stále usmí
vati a s dětmi počíná vlastně naše píseň znovu.

diž, náhle rozbili všechno. K čemu býti dobrým,

když svět je zlý, když svět se na tebe neohiíší,
když svět si jednoho dne řekne, válka, všechno to
náhle na uzel zadrbne a vezme ti muže, a když
tento muž také se ucohlíží a jde? Přestane mne
to bavit. Tykdo, Jistě přestane, nebudu se dívat
Mání na prsty, aťsi to zkazí«, řekla náhle se

zlým úsměvem.. <

Aslovem, Jehožse mezi stašrými lidmivěbec
neužívá, komél Máňa svůj rodhovor s Tylfou a
Šrámek román. .

Mimo manželskoa dvojicí Koterovu oživena
jest ovšem scéna Šráinkovarománu Celou řadou
postav vedlejších. Přeběhne kopáč Rolek, iromic
ký doktor Ješka, nešťastný Kaklena s
ženou Růženag,dobývačžen Lašek,aje všecky
tyto osoby Jen doplňují a ostřeji charakcterieují
hlavní a ústřední nosttele románové skladby. U
některých zastavuje se Šrámek s patrnou záli
bou (odporná scéna kupce Mrázka s vdovou Syn
kovou, jež by se zcela dobře hodila do nejspod
nějších románů pormografických),jiné zas črtá ně
kolika pevnými rysy, takže Jejích lidský profti
vynikne vám s ostrou jasnosti (důstojníci Stan
kič a Marek v zapadlé haličské garnisoně).

Těžiště Šrámkovy práce nespočívá tedy v
jejím obsahu; není tu epické šíře, ani dramaticky
vyhrocených scén. Zato: bouřlivou a vše s sebou
strhující silou žene se »Tělem« rozpoutaná vlna
zemí živočišné rozkoše a tělesných radostí, vlna,
která ai tvoří svůj styl, naléhavé a horké meta
fory, odvážné paralely a která "vytváří 1 zvláštní
celkové ovzďuší románu: vlahé, rozpoutané a ne
rozpačité. Všecko u Šrámka žije vzrušeným ži
votem: nejen lidé, nýbrž i ulice, domy, stromy,
dlažba, patníky a kandelébry. Vyjdete jen s Má
ňou na mikcia ucítite ten život, jak všude vře a
tryská.

»Máňa shledala ulici«„ vypráví autor, »zcela
podle své chuti. Všechny veselé nohy byly zase
jednou konečně na chodnících, chodníky měly plné
ruce práce a pokřikovaly rozpustile za všemi
podrážkami. | Veliký hluk kráčel s naámutým!
ústy. Červené cáry smíchu poletovačy. Pohledy
ve vteřině slézaty celou délku těla. Některá mák
netícká místa přitahovala lidi jak železné piliny:
viděls tam prudce účinkující jed plakátu, řvoucí
výkladní sklo, jankovitého koně | nebo chochol
strážníka. Tramvaystoupala "všudy jak krev ku
hlavě. Ulice byla veliká a vesetá dáma, která
měla pletky s mnoba muži a myslila na rado
vánky; bylo příjemno ji okukovat, jak to dělá,
a Máňa chtěla býti rozhodně při tom... „<

Šrámkovo »Tělo« není čistým vínem, jež by
posílilo. Je to kalmý, rozpoutaný proud, bez mezi
a hrází. Šrámkovi lidé nemají duše. Žijí jen ve
getativným, životem svého pohlaví. Nejdou za
výboji a dalekými cíly; stačí jim trochu slunce.
žena, polibek a ložnice. Vytvářet lidi tohoto typu
bylo snad možno před válkou. Snad. Ale dnes?
CHite, to že Je trapný anachronism. Že to není
dech zítřejšího jitra. A kritika, jež před touto tě
lesností padá uctivě na kolena (ozvaty se však
i hlasy proti) a čtenářské pablíkum, jež dychtivě
bnde lokat rozkošnícké scény | Šrámkovy, to
všechno jsou Kdé včerejška. kteří nechápou, že
mrtvý má ležet a nevstávata jejichž mdlé oči

neotáčejí se poobmívý h paprscích, chvějících se
favjtemnového dne... P.

O Pavin Křížkovském napsal dr. Zd. Ne
: »lest v naší budbě asi tím, čím Erben

v naší poesii. | jemu.pramenem vlastní tvorby
dyla kdovápíseň,ač stim rozdílem,že sám
steby! sběratelem nýbrž opíral se v

%omosbírku Sušovu,jež na něho měla

sitatat©'shhudíinua naiužesou
márodetebyžnu.. a+4 1.

Proshnlý Flamarion zkoumal v létadie,dojakévýšeproniitezvuk.Hlasmužebylo
slyšeti ve výši 280 metrů, přístavní sirény
750 m, vfření bubnů 1350m. Ža velikého ti
cha výstřel z pušky ve výši 1770 m.

" Holmesova kometa, která dBěržeta jméno
>1919 f«, céstou fotografickou Wtíslase palr

. měsíc. 18.. . + 3
+ -dl M 8.

šotrnosti a skoodníoitavesti opravdové.

.- 6+1... VYB
4 | (Je

náší zvěsti o slavnostních honech a hostinách,
které pořádál minuléhotýdne ministr Prášek
ná'tanství bývalého arcivévody Bedřichav
Židlochovicích na Moravě. Sezváno mrož
ství hostí. K hosttně bylo mleto obilí zvlášť;
má vytopení komnat a chodiit zámku dirifo
vány tři vatory uhlí, místní hospodářská
radavšak dva vagony zabavila. Za noční

f spotřebovalo se 45 litrů petroleje a
ořelo sto pochodní. -- Chytrý ministr sú

častně se honů na zapřenou, aby kavalfrské
rkdovářnky nevzbudily příliš mnoho trpkosti
u chudiny. Patrně tedy vědět, zdali je doba
k tak nákladnérmi veselí vhodná. Teď se jed- *'
ná o to, kdo příděl drahého svítiva a paliva
tak rychle právě k tomu účelu povolit.

Nové nazirání na ducha děje. | Kdekoli
opuštěna mezi historiky pevná kotva světo
vého názoru křesťanského, hned nastalo ve
ltké tříštění náhledův o duchu dějin. Každý
filosofický směr trpěl velikými slabinami a
prozrazoval nestálost. Na př. liberálové při
výkladu povahy dějin národa | israelského
vytvořili problémy nerozluštitehé; jejich me

ode narážela zde na překážky nepřekonatelné. :
Do „proudu dějin vtiskla své stopy Božská

Prozřetemost tak výrazně, že racionalisté
marně celou garniturou vlastních domněnek
usilovali přehlušiti mohutnou mluvu nídpři
rozena. »Nová orientace« střídala rychle li
nou »novou orientaci«, až 'konečně frázisté
stanuli v největších rozpacích. :

Nyné dr. Zd. Nejedlý v 3. čísle >Český
Mysli« předpovídá otevřeně a zcela správně
konec liberalismu v dějepisectví, který z >u
čitele života« činil neplodnou, .1epedazogic
kou záhadu. Nejedlý praví, že v zajetí libera
lismu stávali se z historiků pouzí vyprávěči.
Mistorikům zdávala se nejpělměřenějším sta
noviskem k proudu dějin naprostá bezzásado
vost. Veliké historické převraty učinily kaž
dému náležitě zjevným, co znamená minulost
pro přítomnost i budoucnost. Před válkou R
beraNstická zásada >žít a nechat žíti«, tak vá
bivá právě svou pohodlností, stala se vůdčí
zásadou veliké většiny historiků, kteří byli
na ni i pak pyšní jako na ochranitelku pravé
historické »nestrammosti«. Liberální dějepisci
stavěli se k minulému životu jen jako neln
eresovaní diváci a proto ha neposuzovali
ani mravně ani kulturně, nerozhšovait dobra
od zla, poněvadž by to byli pokládali za me
historické a nevědecké moralisování. Ale tak
ze života líčeného mizely mravní hodnoty,
Hmi posuzovanými nevládly určité kMey;

veliké drama lidstva, jímž dějiny jsou. zmize
lo; zbyla tu jen jako panáčková komefiře.
"Z lberaiistické | snášelivosti a nestranrosti
vznikla enková bezcharakternost; IIbe

raňstický ekticismus a indierentistitis“
zmíčilveškeru morálku vědeckých osobností.
Válka, kde bylo třeba sé rozhodnouti pro do
bro nebo zlo, stala se pro většmu historfká
katastrofou. eří z nich nahrazoval mrav
ní uvědomění nacionálním pudem, ale to Sta
čilo jen pro dobu nejvášnivějšího boje. Jak
mile však došlo k měření sil ryze jen mrav

nazírání v podstatě kolektivní. Liberalistichá
víra, v silného jetince, jenž volně vyvíjí své

řídí své osudy, vtiskla modemímu dě



rickyvýznamnějšíminežvšechnyudálostí

zectví. . .Potuddr.Nejedřý.Dodáváme,že| vko

směrůostřeodlišných. Alk*padrák"vt by

nějším pochopenípříčinnostivyviné se pře
ce. Zorný úhel katolioké filosofiedějin nabu

. Nová ukázka »úmmokratického« řešení.
Sám »Verkov« dne 14. t. m. uveřejňuje tyto
řádky: »Minásterstvo školství a osvěty vy
dalo výnos, dle něhož jsou oprávněni učitelé
rozhodovati o vnitřní výzdobě škot, a důsle
dek toho byl, že někteří školní inspektoři
svolali konference a na těch so usnesl, že
mají z učeben býti odstraněny kříže, že uči
telé nemají v kostelích hráti na varhany a že
nemají se s dětmimodliti ve školách. Toto
uspesení, jež hned bylo v mnohaobcích prak
tikováno, vyvolalo poplach v četných kra
Jích, zejména na českém jihu a bylo příčinou
i školních stávek! Presidium naší strany po
jednávalo důkladně o celé věci a rozhodlo,
že ministerstvo vydalo onen výnos nespráv
ně, poněvadž neodpovídá zákonům, neboť o
výzdobě ško! a úpravě školních místností má
právo rozhodovati jedině místní školní rada.
Rozhodnutí to bylo také sděleno| ministru
Habrmanovi. Onen výnos školství však nebyl
dosud odvolán. A nyní někteří učitelé využí
vají ho k odstraňování kříže ze škol, což bu
dí rózruch a rozhořčení. Lid jest takto zby
tečně drážděn v náboženských svých citech.
Rozhodně jest třeba, aby tu zlednán byl zá
konu průchod a aby ministerstvo zákon svůj

ihned odvolalo a vrátilo miístnínr školním ra
dám jejich právo.«

"Dobře si tedy zapamatujte, jak despotic
ky, nedemokraticky se luští záležitosti míli
onůkatolfků. Jedná se onásbez nás —ba |
proti zákonu posud neodvolanému. Odváží
se volnomyšlenkáři tak bezohledně postu
povati aspoň proti cizím židům? Vyžaduje
právě nyní blaho republiky, aby se dráždilo
katolické obyvatelstvo, jež jest věrnou ppo
rou spořádaného státu? Již celé desítiletí so
prohlašuje, že katolická církev dokonává.

řádné a docela | úskočné prostředky k její
mu potlačení? | Vizme ten dlouhý řetězec
protlkatolických schůzí, stohy protikatolic
kého tisku, pluky atheistických agitátorů, vy
hánění učitelů oď varhan, surové posměchy
atd. Z toho patrno, že ti, kteří spisují církvi
úmrtní parte, vlastním slovům nevěří. Sku
teční a zodpovědní zástupci lídu nechť pana
ministra poučí, že platných zákonů má v
přední řadědbáti vláda a že změnazákonů
v republice nesmí záviseti na rozmaru jedin
covu nebo na přání tajemných, nezvěstných
veličin.

Štátní šlendrián prozradil nejodpornější
tvářnost v ministerstvu zásobování. Za vlády
dra Vrbenského bylo tam úřednictva a pí
seřek nadbytek. Ale dr. Rašín v rozpočtovém
výboru oznámil 10. t. m., že není možno zji
stiti, co se za zboží dalo a co se za ně utržilo.
Nařízené měsíční výkazy se nepředkládaly;
účetnictví zavádí se teprve nyní, Položka
»>Úřední potřeby« dosahuje u tohoto mini
sterstva obrovských sum. Na Slovenská
vlastně ani není kontrolovaného zásobování;
tam jest volný obchod, což jde tarnějším pře
četným židům znamenitě k duhu. Výstražný
posudek nejvyššího kontrolního úřadu byl
>Venkovem«< umičen, >České slovo« opatr
nicky uvedlo jen-výtah. Teď už jest zřejmo,

předáci vlády tak nenávistně psali o
kritikách dra Rašína. — Jestliže bylo vykra=
deno ministerstvo Nár. obrany, nikoho ne

ň

spáti. Dne 7. ledna podali interpelaci na mi
nistra zemědělství, v víš se táží, bude-li Ku
čera. zbaven zodpovědného místa. Jak tako
vý muž na Konopišti. hospodaří, o tom pro
létly zprávy rovněž mrzuté, Ale jest zvláště
pozoruhodno, jak klidně se chovají při zprá
vách o drzém příživnictví nepoctivého mnuže
ti zodpovědní mužové, kteří v přední řadě
se mají postarati o důkladnou očistu.

Na schází statkářů a velkostatkářů dne
13. t. m. v Plodinové burse v Praze ozývaly
se hlučné stesky na rušení polní práce přiči
něním agitátorů. V resoluci přijaté žádají se
vládní činitelé, aby umožnili zemědělskému
dělnictvu opatření šatů, obuvi a tuků. Zástup
ce německých velkostatků Ledebour protes
toval s největší rozhodností proti zákonu 0
reformě pozemkové, na jehož sdělání Něm
cí neměti účastenství; zákon není ničím ji
nýmnež zabránim cizího majetku a velkým
poškozením státu; jest ochromením produk
ce velkostatků. Očekává, že president nepo
tvrdí záborového zákona a pozemkové relor
my. Další německý řečník Goli vypočítával,
že kdyby dóšlo ke kolektivním smlouvám

o3000vagonůobllímén,|.
Slovenáko o maaittá:Dr. Šrobár

vzal sido programubojproti alkoholisme.
Zákonem z 10. prosince 1918 jest výčep a
prodej lihovin na Slovensku zakázán. Ale po
jednou (dle »Slov. Lud. Listůe) po župách se
posílají poukázky na rum — na každého ©-
byvatele měsíčně nejméně litr. Jedinému 0
kresu župy poukázámo 600 hi!(skoro za milloa
korun) na měsíc. Obce skoro všude rum při
Jímají. To znamená za 4 zimní měsíce vydání
na 200 mil. korun. — Sám úřední poradce,
úékař Ivan Hálek, oznamuje v tisku, že llhová
prodejna přímo vnucuje lidu alkohol. Odpo
ví-K Župan na její dotaz, kolik alkoholu by
ve své župě potřeboval“že ho nepotřebuje
vůbec, nepomůže toto odmítnutí; náhle jest
Župapřecejenomzaplavenarumem—a te
vyrobeným z lihu, tajně ze Slovenská vyve
zeného. — Kteří židé takovým | způsobem
znamenitě zpeněží své do nedávna utajené.
zásoby, posud se tají. Ale patrno, že jejich
kšefty mají silnou podporu v kruzích jiných,
k Hdové straně nepatří. Navykne-li si lid na 
ty nápoje znovu, pak se stane za volebního
ruchu povohným vojskem v rukou demago
gů jako za režimu maďarského. s"

AAAAAAAAAA4AAAA |ELIŠKA"ee
Adalbertinum :

-přijímá vklady na úrok dle výpovědní «
"Poskytuje výhodné půjčky. *

Sociální obzor.
Hmotuá situace stavu soudčovského jest

přímo nesnesitemá. Každý stát, jemuž na W
držení právních řádů a společenského míru
záleží opravdově, věnuje všelikým potřebám
strážců zákona zvýšenou pozornost, Ale «
nás hmótná mizerie těch, kteří sami mají
chrániti sociální práva jiných, jest tak žalost
ná, jak nebyla nikdy. Obyčejným nepinole-:
tým plsařkám v ministerstvech vede se lépe
než zodpovědným, učeným znalcům práv,
kteří jsou věku pokročilého. Ovšem úmor
aou, vyčerpávající práci soudcovskou ve
řejnost nevidí a prostí lidé ji podceňují. Alo
výslednice této práce teprve tenkrát by by
la správně chápána, až by byli soudcové £
povoláni vystřídáni občany jinými, méně
vzdělarými. Připomínáme, že dnešní soudce
vzhledem k době předválečné má práci dvoj
násobnou; při poctivé shižbě a podvýživě
nervy trpl úžasně. Ke všemu ještě, aby se
soudce bál, že se mu za poctivou práci >od
mění« ulice „poštvaná od demagogů, kteří ©



«govédělnictvuna vrbě straky rajškých časů
oro případ. socialisace akciových podniků.
Jestliže bohatne akcionář, nezbohatné | sto
ebo tisíc osob, jež by se o jeho zisk dělily.
"Berlínská pečíivá statistika je tu významným
poučením. Průměrná divklenda 66 čelných
akciových společností obnášela v posledních
10 letech asi 10 proc. Zmíněných 66 společ
postí má závodní kapitál celkem půl 3. mili
ardy marek a vyplácely ročně na 10 proc.

>— - —
marek, na daně státní, kornamální

ky, která byla vydána, 76.7fčnikůsa zaměst
nance, [1.7 na daně-a 11.6 na akcionáře, Těch
to 66 společností zaměstnávalo | celkem
783.731 úředníků a dělníků. Kdyby se akci
onáři vzdali svého zisku, plynoucího z divi
dend, připadlo by na každéto zaměstnance
o 270 marek ročně více, tedy částka jistě vel
mi nepatrná u porovnání s průměrnými dneš

a mzdách placeno bylo ročněce'kem 1mil. v datech z r. 1917 resp. z června 1918.

Následky nedostatku uhlí, zaviněného zcela
zbytečně radikálními živly, stává se katastrofou
pro ústavy. nejpotřebnější.Noviny oznámily, že
oejvětšínážústavpro nemocnéplicnímichoro
bami (sanatorium na Pleší) pro nouzi o uhlí bude
nutno uzavříti; mezi nemocnými, Již by tek přišli
o útulek, jest 130 voj nů a legionářů. — Minister
stvo Národ. obraný zabralo pro sebe v Praze a
předměstích přes čtyřicet paláců, škol a jiných
budov, ale hledá ještě budovy nové. Mají-li však
úřednícidosud málo místa, snadse má už ko
nečně přemýšleti, zdali jest potřebí tak velikého
počtu, zvláště »písařek.« — »Times« konstatuji, že
za boHevické vlády Kuhnovy bylo v Maďarsku
popravéno 4700 osob. — Hlučně se prapatuje my

-Mlenkavyvlastnění drobných pozemků českých far
a kostelů. Zato však na-nátlak dohody Fozenskému
"Thugn-Taxisovi musí býti vrácen | litomyšlský
ve tek; mezitěmi, kteříse již o nějdělit, pa
naje ovšem veliké rozčilení. — Nejrychlejší loď
světa byla zbudována v Giasgově. Je to torpédo
borec »Tyrian« sosnosti 1000 tun, který urazí 72
m fa -hodinu Loď jest hnána turbínami; parní

maší repabliky stanoven ročně plat 500.000 K, na
výdaje jeho kanceláře rovněž 500.000 K; položky

ma správy hradních budov json vykázány ve vý
dajích 8,587.771K. — Katolický tisk připomínattak
často, že mizí úcta před autoritou lidskou rychle
tam, kde hyne bázeň Boží. Teď se tato stará
pravda osvědčuje tak jasně, až většině vynikají
elch českýchpolitikůjest ztoho dusno.Již také
soudcové přišli s významnou stížnosti na mizení
úcty před zákonem v době, kdy přece osvobozený
nároď má se ochotně podřizovati řádům vlastního
státu. »Veřejní funkcionáři. zvláště soudci, čte
me V memoranduonom, »jsou poštvaným davem
ohrožováni, napadání v novinách, spítá se jim a
podkládajíseilIm-Emyslya cíle,jichžjsoudalecí.

Rozhodnat) úřadů stávají se nátlakem ulice nevy
konavatelnými.« Když jsme toto vše předpovídali
a vedli k veřejné společenské disciplině, kolik
právníků projevilo své uznání? Vždyť i mezi soud
ci rozšířii se silně radikální duch, který se nyní
»odvděčuje.«.,— O české inteligenci za války ma
psaj soc. dem. posl. Stivín: »Na vojně za ty tři
roky a nějaký měsíc nepoznal jsem horších su
rovců naď české důstojníky, zejména záložní. Slou
žil jsem pod důstojníky německými, polskými, ma
ďarskými, italskými, ale na své české pány před
stavené vzpomínám nejhůře. Zejména, když doma
začala persekuce a velezrádcování. Tu se na vojně
tužilj, aby. dokázali, že jsou lepšími a spolehli
vějšímá oficíry, než všichni ostatní. T? dnes šma
hem jsou ve službách republiky, .přemnozí z nich

berou dvojí plat, jako státní úřednícia důstojníci «
No —snad byStivín přibližších dotazechpřece
jenom hodně z příkrého soudu slevit Naopak slý
chávalo se zhuste, že zesoc. demokratů byli nej
Hznější feklvéblové. Ale tolik aspoň znovu se po
tvrzuje, že nčenost před surovou myslí sama 36
bou ještě nechrání. (Ovšem že nelhorlími důstoj
afky sekanty byli čeští pokrokářští učitelé, pozrí.
sazeče). — Členové Národ. shromáždění dostá
vají na měsíc tři sta douísíků. Zaměstnanci mi
nisterstev kromě přídělu.na. tebáčenky berou je

rovnost skřípe leckdy odpornějí než mezi byro
kratickými monarchisty. — Vídeňská měšťanská
a-stavovská rada inteligentů dne 11. t m chtěla
míti svon schůzí na Landstrasse. Ale dávno před
zahájením vnikli do sálu soc. dem. dělníci a ko
mali schůzi proti vyhladovětým inteligertům. Váď
ce komenjstů dr. Priedlinder prohlásil, že dělnic
tvo veIII. okresu nikdy nepřipustí shromažďování
měšťanských kruhů. Kdož před převratem denač
měli plná ústa »klerikálního útlaku«, ať se dnes
vážně zamyví. :

Spolek sv. Jomala vGorici. Jakznámo,exi
stuje proknězeweimi dobrý,charitativní spolek sv.
Josefa,nynísesídlemv IceuOpatije.Má3veliké
domy asice vMerama,vOorici a vIce, vnichž
najdečlen spolkupříjemnýalevnýpobyt Vroce
1916 úplně přestala činnost spolková, následkem
válečných poměrů. Spolkový dům v Ooriel byl ú

mmzachovánídruhýchdvou domůspolkovýchv
lce a v Merane. Též milosrdnésestry, které do
mácaostvedou, ajichů počet vo válce značné20

prodat. Poněvadžvšak jen valná hromadadle
$34. 5.máprávo otakovýchrozhodnutíchse u
snášeti — ta však svolána býti nemohla, předlo
žila správa spolku tuto otázku odborovým před
sedám a diecésmím zástepchm, z nichž 46 hlaso
valo pro prodej a 8 proti. Tím centrální správa

| Nekórna“ v
Starobrněnská 19/21.

DE ehobjednávkách sere

zakladatelem spolku byl náš diecésán, bishé pa
měti prelát MsgreDominikPřiip,bývalý ředitel
»Borromaea« v Hradci! Králové a většína | snad

členů jsou kněží slovanští a z těch opět čeští. Bylo
by třeba, aby spolek sv. Josefa měl co nejvíce
členů. aby tak byl umožněn mnolrým churavým |
kněžím pohodlný a levnýpobyt na jihu vkra
dnějižních Tyrol v Moranuanebna Adriivs08
sedství krásné Opatije k získání zdraví, těžkos
službou ve správě duchovní a vysilující prací Ve,
školách porušeného. Kdo by si přál bližší informace
o spolku, nechť se obrátí na diecésního zástupce
jímž Jest dp. Jos. Vaněček, farář v Mikulovicích u
Pardubic, neb přímo na Sekretariát spólku sv.
Josefa, Ika, pošta-Ičičř u Abbazie, Istrie.

Skupinapardubickákoná22.lednao9.had.
dop.naděkanstvíschůzis programem:Podání

vých činovníků skupinových. 3. Razhovor o časo
vých akutních otázkách. Jiných pozvání se nero
zesílá. — Martin Klouda, t č. jednateů

Nová církev. Evangelíci problém českého ve
řejného života svým sjednocením poněkud zjedno
duši; církev, založená dne 8. t m., jež si dala ná
zev »českosloveneká«, poměry komplikuje. Bylo
mnobo opřávněných protestů, když Němci vyslo
vilí požadavek nového biskupství pro území převa
houněmecké.Jestliženynídoštokzřejmímuraz
kolu v Hině českého národa, naskýtá se Němcům
vhodná příležitost k zdůraznění vlastních naclo
nálních požadavků v církevním životě, | zvláště
když pozorují u naší vlády tak slabou národní
páteř. Zdali nová církev zastraší Maďary, Polá
ky na Těšínsku a mocné německé židovstvo, od
povísi každýsám. Slováci,pruští Moravciače
ští katolíci v Americe také pro to založení více
k námnepřilnou. (Právě vden prohlášení čs.

venských k římako-katolické církvi) — Pozoruje
me-li výrazná znamení doby, přisvědčíme snadno,
Ze jakékoli církve národní nezjednají v otázkách
národnostnícha politickýchvůbecklidr, trvalého

křesťanskéhosoužití a —že se nestanouochran
Bou střechouani národů malých. Spory se tak
pouze přiostří. Jen všeobecná církev Kristova mě
Zebýti praktickouškolou lásky k bližníma |! v
otáskách práv politických.Nyníjest každémuzku
šenénmpolitikovizřejmo,jakobrovskýmškodám
se mohl) národové evropští vyhnonti, kdyby se
byři řídit hlasem papežské Stolice. Církev ná

f
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ramen
“ p spočátkunaskytají39

tžné.K církev,Každá3rý
td s okolnostmi

kompromisy. Musí tedy i no

nechtěj isocialisty,alei s ká ka

Mí luštitipřesnějiotázkustanoviskak joAnako
ně katolických, oď těchže biskupů si vyprošovali
svěkert oleje. Tpdfž rová církev masí brzy tr
čitě styfisovati své stanovisko k svátosti svěcení
kněžstva, biřmování, poslednímu pomazání. Buď

„tunastoupíradikálnízměnadogmatlkyanebopří
klonění k episkopátu jiné církve rozkolné. — Ape
lace na český lid jest nyní věcí velice choulosti
vou. Skoro všecko obyvatelstvo ať dobrovolně čí

-+

mecenělest roziříděno v

už one —Ne
má-hisčsí m díec rožpádnonti,masí2
zBiditi autoritu s právem exekdtivy; a to jest 6
kolrovněžnesnadný.—Čeští kalolícimohouble
děti nyní na vývoj církevních poměrů klidněji než
před měg'cem. Poměry v katolické spožečnosti se
zjednodušily; autorita, jakou představuje pražský
arcibiskup, imponuje velice i občanstvu smýšlení
nekatolického. Při tom vřáda naší repobliky nesmí
Hici,že jsme ji překážet neblaze v akcích českému
občanstvu všeobecně prospěšných. Naše šiky na
bývají den co den důvěry větší. Pozoruje se, že

ve prospěch vlasti obětovátř ©mmobem více než
strany, které žily hlavně z hesel vlasteneckých.

" Praktická příručka při korespondenci na Slo
vensko je »M'stopis obcí slovenských«, který ve
slovensko-maďarském a maďarsko-slovenskén a
becedním seznamu udává správné slovenské ná
zvy obcí slovenských. Mimo to uvádí železniční
stanice, pošty. počet obyvatelstva, jeho nábožen
ské rozvrstvení a kvotu slovenského živlu u

každé obce. Kniha mající na 15 tiskových archů
a mapku stojí 20.— Kč, plus I.— Kč na doporuče
nou zásilku“ Objednávky přijímá kancelář Náro
dopisného musea československého, Smíchov čp.
98.

Masttestační siezd Orelstva československého
bude se konati v neděli 25. ledna 1920 v Brně
ve dvoraně Besedního domu. Mlaviti budou: sta
rosta československého Orla, prof. Šrámek. sta
rosta Katolického Sokola z Ameriky 'br. Hynek
Dostál, za Orelskou Zvezu Jugoslovánskou br.
dr. med. Ivo Pirc, za zemský svaz Orla česko
slovenského v Čechách starosta br. Josef Polák.
-za Slovenskou zemskou rada Orla českosloven
ského, starosta br. Augustin Raška, dále br. dr.
Joseí Kratochvil a j. Sjezd bude míti pro další vý

-voj orelské organisace veliký význam, neboť po
prvé shromáždí veškero naše Orelstvo pod jedním
praporem.
. .

Valná hromada spolku »Amežka«. Schůzi za
hájil krátkým proslovem duchovní rádce Msgre

povznesení křesťanského smýšlení, vzdělání čle
nek a podpůrnou akci. Jednatelská zpráva uvádí
5 větších vzdělávacích přednášek, 2 divad. před
stavení. účast na náboženských projevech. Po
kladní zpráva vykazuje v zůstatku 20 K na hoto
vosti a 187 K v nedoplatcích. Na podporách vypla
ceno 340 K (za 18 let již 3000 K). Knihovna čítá
404 sv., které se půjčují každou prvou a třetí
neděli od 2 do 3 hod. odpol. Volbou byly povolány
do výboru. p. t. dámy: R. Jirotková, předsedkyně,
J. Smolíková, místopředsedkyně, E. Uhrová,
knihovní, M.- Kieslichová, jednatelka, A. Eiglová.
pokladní, Ž. Rezková a Š. Marečková, správkyně
patronátu služeb. dívek, M. Kubešová, zapisova
telka, R. Hobzková, Z. Hůlová, M. Pospíšilová.
Náhradnicemi zvoleny.: p.. Paulová a sl. Zahrad
níková. Revisorkami účtů: sk Hodková a sl. A
damovůá: Při vojných návrzích přtjo zvýšení
ročního příspěvku na 4 Kč. Přednášky budou se
pořádati zásadně prvou neděli v měsíci a budou
plakátovány. V činnost uveden bude opětně patro
nát služebných dívek, jenž v předválečné době
velmi blahodárně působil. | Přihlášky .přiřímají
srávkyně pí. Rezková a pí. Marečková.

Upožorsění. Kancelář elektrických podníků a
vodáren přesídlila z původních kanceláří v domě
pana Dr. Tvrzského do Jiříkovy třídy čp. 333 V
přízemí (poď Kožzinkou vedle četnické stanice)

a Připomíná se, že pro strany úřaduje se pouze V
-době od 10—12 dopoledne mimo neděli a svátky.

. Utvofení stsátů u lichevního sondu pro pře
činy a zločiny a při odvolacím soudu lichévním

"pro přestupky soudní při krájském sondu v Hradci
"Králové pro rok 1920. 1. Předseda lichevního sou

u rada z. s. František Zykl, 2. jeho nátradník:
fada z. s. Karel Lucca, 3. soudcové z povolání:
radové z. s. dr. Frant. Pokorný a Karel Lucca.

4. jich náhradníci: radové z. s. Adolf Moižíš a
do Pivrnec v pořadí, jak sou uvedení.Př.se

díci: 1. senát: Pr. Poledník ve Dvoře Král. n. £..

J. Horký ve Uhotě pod Libčany, J. Poták v Hrad
ci Král.. K.Vofánšnek v Jaroměři.—II. senát: J.

Katitor v č, J. Bezděk zE ppovky u RychRovan. K. "jedná v Náchodě, A.Kopeckáv
Kóštelci n.0.— in senát:V. AMtousv Žamíběrku,

Zednek“ v "Bordhrádku,R. One v Úpici, J.
bay ve'DyořeKra. — IV.senát:L.Dědek v

č. Zee) AHadašv Přihyslavíu NovéhoMěsta

n.M.,A. Luková te Jie nČes, Skálřée.
řrdýV — V: údnát: Ant

Šafařovský v Očelicích, M. Kopřivová v Jaroměři,
B. Plachta v Polici n.M. — Náhradníci přísedících
v pořad. níže uvedeném: A. Ze skupiny obchodníků
a živnostníků: J. Juliš v Hradci Kr., K. R. Můller
v Hradci Kr. B. Ze skupiny zemědělců: V. Kou
delka v Kuklenách, M. Morávek vs Sedb. Dro
rech.C.Ze skupinydělníků:A.RojekvHradciKr.,
J. Bala v Hradci Kr. D. Ze skupiny osob s pev
ným platem: A7Haba v Hradci Kr.. F. Syrůček v
Hradci Kr.

Brambory pro nemocnici. Všeobecná veř. ne
mocnice strádá již dfouhou dobu naprostým ne
dostatkem bramborů a také jiných potravin ne
má nazbyt. — Přes všechny intervsnce nedodal
do dnes Okresní obilní ústav pro nemocnici po
třibnou zásobu 200 g brambor. Za této trapné si
tac: nevědělsi* okresní správní výbor jiné ra
dy, než požádati pp. starosty obcí o uspořádání
dobrovolné sbírky bramborů po kilogramech u

á ,

TiakověDřužstvovHraželKrálové
: vypituje

VEŘEJNOUSOUTŘE. 
na lidovdupovídka msbohumoresku v roztahu:

a "takových archů pro Foeulifistontýdesníku» a

Ceny po 150Kč, 100 Kč,50 Kč a dvě po W
Kč udělí Výbor Družstva na návrh odborné rady.
Každá práce uveřejněná bude zvlášť ještě hono
rována. Po uveřejnění ve »Štítě« nebo v jiném ča

o nákladem Družstva vydávaném nabývá
o právaautorskéhonapráci.třené heslem a zalepenou obálkou

s úplnou adresou spisovatelovou, buďtež podány
do 2. února 1920 na adresu: Tiskové Družstvo
v Hradci Králové (Adalbertitum).

V Hradci Králové, 15. ledna 1920.

Karel Keppi, Dr. Fr. Šulc,
jednatel. předseda.

«

vyloženy na dobu 8 dnů, počínající dnem 15. led
na 1920a končící včetně 22. ledna 1920, k veřej
nému nahlédnutí na policejní strážnici v radaicí
na Malém nám. Námitky proti seznamům volič
ským lze podati ve shora uvedené lhůtě na měst.
policejní strážnici od 10 hod. dopoledne do 6 hod.
večer. ve kteréžto době lze i do seznamů těchto
nahl.žeti. Jedny námitky smějí se týkati pouze
jediné osoby, a kdyby se v námitkách reklamo
valo voličské právo dvou nebo více. bu
dou tyto námitky zamítnuty. Kdo námitky
má je také odůvodniti skutečností, o které se ná
mitky opírají a má dle možnosti předlažiti i do
klady o správnosti svého tvrzení. — Purkmistrov

ský úřad v Hradci Králové. Starostův náměstek:
Beneš J.. v. r.

Český klub fotogratá-amatérá v Hraáci Krá

večerní v klubovní mistnosti +U Urnerů« na Vel
kém mám. svoji výroční řádnou valnou hromadu
s obvyklým programem. Členstvo zve se timto k
hojné účasti.

Kroužek přátel amglického jazyka sešel se
12. t. m. v Grandhotelu a uvítal s velikou radostí
ve svém středu dp. rektora a kapitána Nekulu z
Ameriky. | Účastníků srdečné přátelské besedy
bylo dvanáct.

Záplava na Hradecku tohoto týdne předstihla
svou dravou mohutností všecky zátopy v posled
ních dvou desítiletích. V úterý voda přerušita spo
jení Hradces Malšovicemii jinými okolnímimísty.
Okrajové cesty Jiráskových sadů ocitly se pod
vodou leckde dosti hluboce. Zatopena netoliko luka,

-7 i c? 1 široko daleko. Voda vnikla leca usmrtila část domácího zvířec
tb Rav proudy labskýměbyly enášenybed
ny. Škody utrpěli zemědělc! značné. Znovu se vy
nořuje oprávněný stesk, proč nebyty dříve zřízeny
jak na horním Labí tak Orlici důkladně | údotní
přehrady, než se začalo regulovati na Hradecku.
Teďjsoutmspiavyčastějšínežpřed'úpravou
břehů.

Valná hromada odbora Klubu českosloven
ských turisté v Hradci Králové koná se v úterý
dne20. ledna1920o půt8.bodiněvečer vhotelu
»U černého koně.« Velká účast členů žádoucí.

Slesti škol. vis ae v době zhuštěných osvě
producentůze zásob zbyvších Jim po oďvedení ke Ks ná v kdeže, Ke
kontiigentupro fejichdomácípotřebu.—Lze dok- 4 potřebujeprávě vzdělání ;základním Pasivní
tati, že svépomocná akc: tato potká sepří dobré resisteuce topiva hatí všecky ioleb dobré plány.
víli s pochopením a úspěchem, jakého hnmamí vy pondělí za velíkého | houty promočené

ju strádájicí nedostalkem potravin. vůbec fi- mládeževzdalovaly, se od školních protože

č zastůltuje a že ttm aspoň pro MějbUEštdobu. ja zvěst ly ec šk digahoměmiocntciv ěfvěčí ódizínétízi výpomálino. feš vyčevání ků týden.

povah o pyPOIcpast víná PA ZETEC



úhélhdývěle jinakosti. krábynás bý.m
strpěly tak časté a dlouhé poruchy školní práce,
jaké vidíme vinou stran radikálních, Jež před válkou1zaválkrvychriidytolikslébůapláně©no
vé zlaté době pokroku. Ať se vymlouvají jakkoli,
zodpovědnost padá na ně a zaviněným nedostat
kem uhlí trp; zle celá repyblika.

Mim chuftým Z Konsistorníhochadinského
fondu bylo rozděleno mezi místní chudé v r. 1919
přes 1208K,z nichž větší část byla rozdána k vá
nočním svátkům. Z téhož fondu bylo uděleno Kč
1627 chudým na venkově. To ovšem nezadrží běž

Členové americké miso katolické v Hradci
Králové. Nyní jest zcela jasno, komu jde o zpev
nění a zdárný vývoj republiky opravdověji: zdali
radikálům či katoMkům. Levá křídla radikálních
stran prapafují ve státě malém, dosud řádně ne
ustěleném rozkladné myšlenky mezinárodního bol
Sevísmu; zatím.co potírají ostře české spohobča
ny, zastávají se horečně židovských bolševiků jak
ruských tak maďarských. A v té době ze samé
Ameriky přijíždějí již podruhé katol. kněží, aby lá
sku a věrnost k republik. zřízení utvrdili. Pozo
rahodno, že Amerika (ve své většině protestant
ská) naprosto se nebojí »černého nebezpečí«, a
»politických rejďů Říma.« Naopak cesty a řeči
katolických kněží, kteří jsou jejími občany, sledeje
s vřejými aympatiemi a poskyluje jim svůj pre
tektorát. Amerika přispěla k vašemu osvobození
s velikým sadšením; jestliže pak kněžím, odjíždě

Du) do Československa, propůjčuje hodnost ka

p. pěn k- ohyoné že jejichposlánízhatípřený 1 kine svobody. Kněží američtí pr.
Kolář a NéRůla promluvit na veliké | odpolední
schůzi v Adafbbftinu, druhý den pak ráno na val
ně schůzi kněžské; odpoledne promtuvij p. Nekula

ke smdentetvu o školství americkém a ruchu ta
smějšíhostudentstva. Všeckyschůze byly navětí
veny velice četně. — Z myšlenek * pokymůvzác
aými hbostmi Dřoněsených nepo tyto.

Český národ bylpodoben 'obeme:politníka z Je
rusaléma do Jericha. Když byl smaitdně zrafěn
rebokskou Adíkida, našesi še Sanijaritán v osebě

ušlechtilého Wilsona. Jeho heslem osvoboditi
malé národy. Přeli válkouše v Ameďice
aanáš národ jako aa méňě cendý, ne lezionáři
zvýših naší vážnost o sto rocent, Níjměc dokázal
za války, že zůstane stáletápjným Němcem. Při

svém vítězení stával se den Co den drzelší.

7 dyž již Amerikavypovědla válku, asnecičíí

ve senškáAad vale vojenské posmíval:PůSnějvátklikVSSsis bn
ke vošíná. Ale vojsko rychle vzrůstalo příliv

rovotnáků — a dodalo na francouzské troujě
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ní, jež bude konati Národní divadlo moravské,
zské v ngšem dosud ohroženém Slezsku a
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naší vlasti odtovský dhpěs: doboloválř Poměry
zde jsou hrozné. Disciplina musí býti všude, Jest
poiřebí vlády lidu pro Id. Zákony mýt vážaří kaž
dého Ntějně.Jést zapotřebíúcty k amtortěa vžá
Jemné lásky. Máme hájiti netoliko práva řazyko
vá, ale i práva svého svědomí. Jinověrcůmneu- ©

bližujme, ale víru svou zřetelně vyznávejme. —
V americkém vojsku pozemním sloužilo 40 procent
katolíků a v námořním 60 procent. Katotici tedy
osvědčili měrou vrchovatou, že Jsou, věrnými a
obětavýmí občany svého státu. — Armáda spásy,
jež nyní v republice tak houževnatě agituje, lest
sdružením pro šíření protestantství a užívá k lomu
účelu různých prostředků. — V Americe jsou ško
by dvojí: bezkonfesol a koňlesní. V bezkonfesních

konfesi žádnou, jinak by byl okamžitě propuštěn.
— Uvítalijsmemiléhosty v Hradcis velikoura
dostí. Jsme jim velice vděční za vytříbení názorů
a cenná povzbuzení. Přejeme jim, aby jejich slova

v městě našem.

Příkladná larní osada. Během dvou minulých
let sebrali obyvatelé farní osady ve Vejvanovicích
u Chrudimě celkefn 35.000 K aa výsdobu farního
kostela a na opatření potřeb kostelních. | Značná
tato obětavost k zvelebení stánku Božího je tím
vzácnější, že osada, čítající jen 2000duší, je celkem
chudá. Oč výše v nábožensko-mravním ohledu
stojí tito chudí farníci nad zámožnými osadami,
kde se přihlásili o kostelní pozemky dlouholetí
pachtýři, nedbajíce ná to, Že nuceným prodejem
zádušních pozemků je trvání kostela ohroženo. Z
příkladu farníků vejvanovických je zřejmo, že i
při rozluce církve od státu naleznou se obětaví

Ze školy v Joselově o vánočních prázdninách
děla místní školní rada vykliditi ze tříd kříže.
Četlose zoběšníka,že byl odstraněn»odzdak
barbarství«. Když už se těch slov užilo, proč
tak zabeleně a neupřímně? Kříž jest odznakem

byl Kristus ukřižován; zároveň však týž kříž
jet odznakem nesmírné lásky a obětavosti Kri

židy a ti maj nyní privilej větší než za vládyhabsburské. A . pánové, ta hráníce: Hiisgva,
která sč dátem dfedoči strkf? Timwžse kéašobit
mládeže povznese. Pamatujte, že kříž byl od
gmákem i na farních domech a kostelích hugitských
a že odznak kříže nosily. miliony nejršlechtilej
"ších českých matek. Ředitel Seifert chtěl už dříve

však jenom v některých třídách, nechť ná
ni vědí, že zdejšíobčanstvo tyto záležítosti' č

považuje za skončené.
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šlechticůPsávy a že fejičhzbupný,ba otrokář„ský, dueh

(řesčankéoboonon aÍ kdyZák tchkřesťanských vátíty se velhité osvěššujíe
forem benediktinů. cluniackých. Jak si' Čecho

„Rle vzoru Němců řády křesťanské vytvořili tadkaxéměla. Ai.století,Pol

mecgkýnedalsi od papežena a áB o toeetemylištšt“Srahir
biskupský v Praze) ku lomouckého katan
sky ztýral,vé 4 i 2 muzabráněno
ujadi se rázně potupeného. Velmoži i s kleriky
proti papeži se schovali za. Mohuč. Čehy příf
mafy z kafoftclsmu v dbbĚ knižech iprospěčů

ale odmišlfiovalysezač to Giskent'1 front
obkán 10 "těch det ktétéiusilo

valy veřssti Veřejný život-vů shodu spemakeliem.

V čem »yé přecelen, se, řídHli církve, to
sloužilo iideddá. Alo anbakŘím ne

bee
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Záložnav HradaiErál,:
sapesné společenstvo s ručením obmegoným

M náměstí.má3 /
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v a. - Sskompt účtůa směnék.
věl se zřejmě. Řím nepodporoval tehdy národní
porobu českého Hdu prostě již z té příčiny, že
jeho vliv tak daleko ani nesahal. Zato však Češí
sami byli nucení spojovati se s Němci proti bar
barským hordám mongolským. — »Osvěta l. prá
ví, že Rastislav povolal Soluňské apoštoly »28
vésti v českých zemích slovanskou liturgii a při
pojiti se k církví východní. Němci nasadili vše,
aby tento plán zmařilí a aby Čechy a Morava
ztstaly připoutány k Římu a tím i ve věcech
církevních k Německu.« Kdo se dá svésti tvrze
ním německých fanatiků dra Brůcknera a dra
Naeglea, ten ovšem snadno pochytí názory ně
správné. Dr. Novotný, dr. Pastmek, dr. Snopek a
Jiní čeští historikové praví něco jiného. Rastislav
napřed se obrátil o duchovní pomoc do Říma,
chtěje vstoupiti w bezprostřední spojení s pape
žem. Ale tento pokus zmařili Germáni v zájmu
caesaropapismu říše východofrancké. Tedy Něm
ci právě hWeděliVelkou Moravu od administra
tvy Říma odpoutával, aby sami papežovali a
bískupovali v oblastech slovanských. Obrátil se
tedy Rastislav o pomoc do Cařiňradu — « to
nikoli k vůli zavedení slovanské liturgie a nikoli
zá účelem sjednocení s církví východní proti ŘÍ
mu. Uloěii: Soluňským bratřím výhradně úkol mí
sijní. Také si tito apoštolé nepřinesii Žádného vy
svědčení nějaké vyšší jurisdikce. Rastislav + po
příchodu Sofnňanův usilovat o těsnější spojení
s Římem. Myšlenka slovanské lturgie nevznikla
v hlavě Rastislavově, nýbrž apoštola-filosofa
Konstantina Němci Však surovým způsobem sna
žili se vrážeti mezi Moravany a Řím politicko
církevní klín. — Češi sami dle »Osvěty lidu« V
XI. století zůstali v područí Říma. Prý by býval
národ ušetřen bohrom a běd. kdyby se mu byb

tehdy podařilouchovati církevní neodvislost a
vytvořiti vlastní cfrkév1 ( s bohoslužebným
jezykem slovanským, s kaěžstvem cítícím česky
a nikoli ř/mskyl« Tak se převracejí ma ruby VÝ
vody dra Nodotnébo, Hrubého a Krofty. To je
právě ironře dějin, že Češi přijavší liturgii intin
skou, sblfžili se silně s Němci, ale Římem se ne
řídili. Jek smýšlelo české Iměžstvo »řimsky«. pa
trno z jeho nějhlučnějšího protestu proti sesazení
zmíněného biskupa Jaromtra. Netoliko icanovmíci,
ale si klerikové po kaplích všichni roztrhali šálky
své a obnažili oltáře jako o Velkém pátku«. Prad
ký odpor kněžstva potrval, pokud. Jaromír nebyl
rehabilitován. R. 1197 pokusil se papežský legát
Petr z Capry reformovati prott staré znárodnělé
tradici; ale býval by málem zabit od kněží (dh.
kteří si JIž na porobu zvykli. To bylo právě pro
eetý stát velikou chybou, že kněšstvo římaky ne
clo aže trvalovposlaěenstvíŘímajen.dle
Jména. Národ nebyl ve faktickém područí Říma,
ale právě naopak biskup i kněží jiní byli v tuhém
područi velmožů. | Obsazení stolce -biskupského
záviselo na vůli českých knížat; a Řím 'za to ně
mohl, že polovice biskupů českých byla od knffikt

vybrána z roditých Němců. Pokusy některých
Brozíravých kněží o zlomenípánské Mlespocie,0
pravdovou reformu, emiancipaci od zvykového
přůvaněmeského a větší sblížení« Římem byly
násřině:u nás rdouseny: vědyť v rěforrách ti
děl laičti poručníci značnou uiiru svých nadněr
ných -práv hospodářských a sočlálních márod
nifi« církev dle vlastní věle tak, až z doho bylo
nétořikloporoberiému kněšatvu. aje * poánsímu
Mě 'dusmo. Teprve pražbký ardibiekke Onděel

a tn terč „pepudá "900 Uthtunáta čměbAa 527 Dent)
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Jak luýovidí. Kdyžposlanec V.MyslivecDo
vědět při debatě o dant z obratu socihalisticko
agrární koalici mnohou pernou pravda do očí,

tila komlice rámus, že znemožnila post My
+ v řeči pokračovat. | Způsob relerování

©. T. odběratelům!
1.čisle

JA jemejv omoren vos
v průmyslu kathtiskařekémzdraží břed.

lsty« takto: Podle »Venkova« posl. Myšlivec za
Mučné scény na řečnjšti »celý zesinal v obličeji«.
Podle »Čes. slova« »zmaten, zradlý v obličej,

Jen jedno vysvětlení: »Venkov« (agrární) vidí ze
Jeně, (socialistické) »České slovo« rudě.

Měsíčník »Sv. Vojtšch« rozdává se našim. vě
Hicím v chrámech pravádelně první neděl v měsí

a, Letos vyjde se zajímavým, rozmanitým obsa
bem v nové úpravě. Odběratelé »Sv. Vojtěcha«
ať laskavě, pamatují alespoli JOhal. za každé číslo
am výdaje tiskové a na stavbu chrámů v chudých
osadách.

Všem příznivcům a členům »Komenského«
sdělajeme, že členské příspěvky spolku »Komen
ský. IV, Můnzgasse 8, byly jednohlasným usne

1919 následovně zvýšeny: ze 3.60 K ročně na
12 K,-ze 12 Kna 24 K, ze 4 Kna 48 K ročně.
Zakládající členové zaplatí najednou 500 K, což se
může ši | ve 4 ročních splátkách. Zvýšení toto
je jistě odůvodněné, uvážíme-li, že rakouská ko
rana norá žádné ceny a všechny školní i kance
léřské potřeby stouply o 300 procent. Prosíme.
aby toto zvýšemí bylo laskavě vzato na vědomí
a aby členové a přátelé naši zachovali spolku

ský«, který se stará o zařizování českých
škbi ve Vídni, svojk neztemčenou přízeň. .

Podotřelý soucůt, »Národ«- v č.. 51. napsale
Němci vylapovah Belgil a Pranci, když

vybije Rakušané Srbsko, když věšeji naše le
lonáře, když u nás umírali hladom, když bolše
'vácé v Rusku střílelé Kdi pro zábavu, české soci
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takto: jeden výtisk celoročně 20 Kč,

jedno čislo v-drobném prodeji 40 bh; prony „Tiskového družstva pod ochranou
sv. Jana N. v Hradci Králové“ stanovíme
zvláštní ceny, jež jim budou přímo sděleny.
Kolportérům budeme při hromadném ode
birání poskytovati tyto slevy: do 50 výt.
109/,, od 50—100 výt. 150/,, přes 100výt.
20*/, provise. Bližší podmínky kolportérské
budou oznámeny cirkulářem, jenž bude
přiložen ku příštímu číslu. Ku dnešnímu

číslu me složní listky ry spoř.a prosíme,abyjich bylo použitok zaslání
nedoplatků a předplatného. :

Lepší rodina hledá
*

slušné děvče
které nalezne drohý domov, nejraději

eirotke. Musí umět y domácí práce,
téš šíti a míti lásku k 2 větším dětem.
Děvče může se přiučiti valit. Znaška:
»lnšenýr Hradeo Králově.«

. n]

Paramenta,

a cízkov. náčiní

dodává nejlevněji

JOSEF VEM,E
MEŠNÍ VÍNA

Vutédruh-podníh1800A K1850za1 bitr
dodáné v omůsehod 5Olitrů výfoobralněsnáméfrma :

Země. Prole.
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Nejlevnější a nejbospečnější

pojištěnípro případúmrtí avia dííkám
poskytuje dobročínný spolek

Gharitág“ -v Hradel Králové
Jenš, založenjsa r. 1906 oa zásadě křesťanskésvé

Jool, sa svého trvání vyplatil na
lá na 150.000 koram, niskav 676 členů. .

Jekpřijímá maže 1 ony od 24 do 46let. Kašdýčíonge zavazuje,še splatí při úmartíčlena2 E.ješsevyplatíbesprůtahubuď
onitým příbuzn aneb účelu a osobám, ješ

si člen písemným prohlášením výboru sa své
úivotaoznačil.Lékařské prohlídka zdarma.

PH spolku trvá od r. 1911 no
odbot. jeněposkytujetéž věno de-

opělým v den jejich sňatku, případně v dam.
dospělosti jojioh, mmebtaké při úmstí
těrb, kteři je do odboru věnného přihlásili. Vy
Platí se tolik korun, kolik osob v době
u odboru bylopřihlášeno. *

Jinochy můše Přihlásit ašdívkydo15letkaždý,jen
ndráv a rok věku

k

ftestelní nádoby,
kaliehy monstrance atd., klenoty, notářské

Koše zlesecíodiborně©lovu provádí .

JAN STABĚK, V z
pb apRniour. stálýpřisednýsnaleo nem

U ul. Karoliny Světlé, 18 n.

KAOLOLOĎ

F.STADNÍKŠ
OLOMOUC Pt
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Staré rány se Jiří.
I velice bolestné jízvy v mládí se zahojí,

přestanou pálit Ale v pokročikém stáří o
hlašují se znovu; místa dávno zraněná svrbí
a pobolívají opětně.

Podobně jest tomu ve veřejném životě.
Některé skupiry národa napáchají řadu leh
Bomyslností; s cynickým úsměvem zazname
eávají, že nové a nové vlny společenských
imutí zakrývají stopy starých hříchů. Ale
— kletba zlých činů začne pářiti po dlouhých

Jetech přece. Co' páchali v Čechách lberá
lové při svém boji proti »klerikalismu«<, mu
slo se naposledy aměniti v otravnou potmě
ekuť. Mladočeské husiady stávaly se přitaž
bwými proto, že jejich účelem bylo pohodlné
vybíjení jízlivosti; kladné hodnoty.se z těch
garádních řečí a nadvlasteneckých | klateb
eeutvořily žádné. Zato se otřáslo autoritou
křesťanské morálky vůbec a bezděčně se
akypřila půda protikřesťanskému hrutí soc.
demokratickému.

Mladočeši napřed rozdmychak nábožen
ský boj, ale nedělali ani nejmenších příprav
k skutečnému ozdravění církevních poměrů
ecbo k založení církve jiné. Ve veřejných
projevech velice úsllně se vyhýbal i slovu
»>Bůh«<.Teď však najednou volají, aby se ná

důslednost a opravdovost těchto gumových
Barickýnů?

Liberálové sod. dem. hnutí zatracovali,

byli s husitskou statečností na tidových schů
sích háji český rozum proti demagogům,ra
ději se utápěli v radikálních frázích, které
uičeho napraviti nemohly.

Pokrokáři hleděli si získati popularitu a
esobní imunitu dlouholetým| přisluhováním
soc. demokracii. Ale tato přístuha jevila se
většinou pohodlně v tisku a na velikých
achůzích. Obtížnou, drobnou prácí pro lid Dá
sové zanedbával, okolo dělnických podniků
hodili jako nevědomí, do zábav 300. dem.
dúovkročill.

sátlaku úlorikálnímu«, ale nejkřiklavější ná
alžirudé buď pomíjeli mičením nebaomlou
valí. Takovátaktikanaposledymáslasewa. |
Agrární předící znal Marršv a Bečityprogram vehmidobře. Katolle)ja uposorňo

válí, jak aal bude brzy hospodaření maves

kově vyhlížeti, až rudé karafiáty zpřetrhají
staročeský patriarchální poměr mezi hospo
dářem a čeládkou. Katolický tisk se tázal,
zdali se hodí hospodářům líp dělník křesťan

slepí stříleli z těžkých děl do tábora našeho
a raději se od r. 1911*spojovali se socialisty,
než by byli popřáli aspoň trochu práva sa
mým katolickým rolníkům. Teď stará rána
pálí. Řepa jest leckde pod zemí dosud. Ag
rárních s velikým nářkem prohlašují, to že
takhle příště obdělají jen tolik půdy, kolik

k vlastnívýživě, jen aby se eman
"Od soc. děm. dělnictva. Ale -— kdo

gak je nutil k alianci se soc. demokraty?
Zrovna tak liberální průmysloví podnika

telé stýskají na své zaměstnance. Veliké
fabriky stojí.

chodili obětavě do schůzí čeliti rudým frázis
tům a zachraňovati ryzí češství z rudé zá
plavy, tenkrát jste se pohrdlivě| usmívali.
Tenkrát jste nevděčně zapomínali, Že naši
řečníci nepřímo hájí i Hdská práva vaše, že

nesou vlastní kůži do boje i za svobodu vaši.
Teď vidíte s hrůzou otravné plody toho se
mene, jež jste sami zaseli. Kdybyste měli
nyní proti soc. demokracii jen čtvrtnu té ku
ráže, jakou jste vyvíjeli proti poctivým če
ským katolíkům, pak by snad nastal obrat.
Ale tl, kteří falešně se chlubili husitskou sta
tečností, tetelí se strachem jako děti.

Staré jízvy se jftří. Všude zavládá neji
stota, Čech se bojí Čecha; umdlévá práce ne
toliko průmyslníků, ale i učenců a umělců,
protože nikdo neví, co přinesou příští oka
mžiky. Právě proto jest zle i hospodářsky,
že poklesla silně valuta mravní. Kdyby zde
vládl třebas i houževnatý, kožený konser
vati <“dlzina by nám svěřovala rychle
zboží i za miliardy. Ale liberální a radikální
fráze mají prašpatný kurs, zvláště když ne
jistotu jen stupňují.
. Jestliže bývalí liberální a pokrokoví Ivo

vé chodí nyní v roztrhaných kabátech, jen
ať si vzpomenou, jak k takovému ponížení
sami přispěli.Staré rány pálí nyní žhavě; vy
léčí je jedině zásady křesťanské.

Vústavním výboru .

přijato ustanovení, že počet ministrů stanoví
president, — Schválen jednomysině s dopl
Řovacím návrhem dra Bartoška $ 122, který
zná: >Svoboda svědomí a vyznáníje. zaru
čena; nikdo nesmí býti přímo ani nepřímo
mcen k účasti na jakémkoliv náboženském
úkonu, s výhradou práv, plynoucích z moci

o to, Jak se bude takový paragraf praktiko
vatl. Svobodu velikou měli fanatičtí nepřátelé
Katolictva zaručenou již dávno. Zato však
snášelivost k vyznání katolickému nenalez
nete mezi volnomyšlenkáři aní za pomoci
ostré žárovky. Nemá-li býti nikdo nucen k
účasti na náboženském úkonu, má se záro
veň určitými slovy poskytnouti dostatečná 0
chrana těm, kteří se účastnitl bohoslužeb
chtějí. Katolíci neruší bohoslužby ant židov

Účet upošt. spoř. ©Praze č. 140878. Telefon4.68.
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a podminek ©

Ke

ské ani evangelické; zato surovci, kteří ru
šili pobožnost o půlnoční mši sv., pobožnosti
svatojanské atd., posud potrestáni nebyli. A
je to podporou konfesní svobody, šikanuje-'í
se katolický učitel pro své přesvědčení a za
povídá-li se mu hra na varhany? Také jest
žádoucno, aby děti nebyly nuceny účastnit
se takových slavností, při nichž se mluví ne
návistně o jejich církvi. Jen ať tedy svoboda
vyznání jest zaručena opravdu všestranně!

Process Muňou
a jeho 12 společníky počne 3. února a potrvá
asl 3 týdny. Muňu bude hájiti bývalý mi
nistr spravedlnosti. dr. Soukup. Do nedávna
soc. demokraté snažili se proces oddáliti do
času povolebního. Nyní však za vítězného
postupu bolševického tváří se hrdě a odhod
laně. Snad cítí dosti síly k tomu, aby prohlá
sli přes noc za velice záslužnou ctnost to, co
do včerejška i v laické morálce platilo za
velezradu.

Obrannádohoda proti pokušům reakce

byla uzavřena mezi republikou naší a rakous
kou. Má býti společná defensiva proti obno
vení starého režimu ať v politickém ať ho
spodářském smyslu. Jen aby ta dohoda také

dovedla stejně statečně čeliti bolševickýmrozvratům!

ZmenšeníMaďarska
dle mírové smlouvy bude velice značné. Z bý
valého plošného rozsahu 325.000 čtver. km
zbude asi 100.000 čtv. km. Z cbyvatelstva,
Jež čítalo dříve 21 milion duší, zbude 8 mili
onů. Maďarsko ztratí také 14.000 km želez
nic.

Německo proti radikálním živlům

v nejnutnějším zájmu sebeobrany postupuje
nyní s velkou rázností. Vláda pozatýkala

VÁ,
é ča vůdce, kteří agitovali pro ge

nerální stávku. Během jedné nocí bylo za
tčeno 2755 revolučních socialistů.

Italská poštiřka

jest úskočná jako dříve. Obyvatelstvo Jugo
slavie má velikou zásluhu na tom, že si Ita
lie mohla hodně urvati ze zhrouceného Ra
kouska. | Italská vláda však Jugoslavii ne
spravedlivě zkracuje, jak jen jest možno.
Nyní sama bělehradská vláda oznamuje, že
Jihoslované zříkají se požadavku svrchova
nosti nad Rjekou; souhlasí se zmezinárodně
ním města i s nezávislostí Zadru. Přenechá
vají Italii ostrovy Lošiň a Pelagruž. Zatím co
Malie tolik vydřela na křesťanech, pomáhá
poraženému Turecku. Usiluje, aby Cařihrad
i pro příště zůstal sídlem Vysoké Porty. Ita
lie totiž chce uplatniti v Malé Asli rozsáhlý
politický vliv; kdyby sultán bydlil.v Brusse
nebo Keri, pak by se výpočty poněkdiliha
ily. Cařihrad má zůstati dle italského přání

OU

poru nebyla zmezinárodněna.

Presidentem Iracouzské republiky

zvolen 17. t. m. Paul Deschanel. Clemenceau
zapsal se sice dobře do paměti národa svou
energií za světové války. Nebylo možno
však zapomenouti na jeho despotické a ú
skočné jednání před válkou. Zvláště katolíci
dobře sl zapamatoval, co všecko za jeho
volnomyšlenkářského režimu přetrpěli. Prá
vě proto, že katolíci při posledních volbách
nabyli tak významného vlivu, dopomohlt k
vítězství umírněnému a znamenitě osvědče
nému politiku Deschanelovi, třebaže C'e
menceau hudl již nyní jinou toninu. Descha
nel již před válkou byl upřímným přítelem
českého národa. Snažil se, aby Rakousko
bylo vyrváno z objetí německého národa a
aby v něm Slované (zvláště Čechové) spolu
rozhodovali ozahraniční politice.

Dátežitost esperanta stoupá i v katolické
církvi. Jestliže používají této umělé řeči naši
profivnici, čelí jin katolíci rovnou zbraní.
Sám papež PlusX. se vyjádřil? >Esperanto
Jest "misie.<—Kardinál Rossum súčastník se
| horlivě esperantského ruchu. —Ve Vratisla
ovbve drtech 4.—6.října- baložen Svaz kato
ských esperantistů v Němecdku«(Germana
Lágo de Katolikaj Esperantistoj) /za účasti

řady. duchovních tářů. V Eoasíní. kapli mě! kázání probett
cKer. Na kůru zpíváno esperantsky. ra
Mtetzger v téže kapli mět náboženskov-před

nášků. Svaz slibujeVfvflůů bizhodárnévý

sledky. — Urás by:7e měle VěnovAMSPAREranta pozornost -větší

České universitě vráceno, jména Karotébez dodatku Ferdinandova Ň +univ

sita jestKl jes ps staréuniversity úplněodřízkivefsita“stala se vlastnicí Ka
na, o veroiho Aretáru;pečetidek,.Jinih,
signií, obrazů a jiných památek staré

versity.Pospolitostjměníobouz „

Zve"novéadd" Čvě áP
(©ach sou ve Francii na pochodu. Paří

sata -prohlásii,še-tblo

vý s to vyrobiti ochrannou látku. ZatoJest tělo bráněno jinýmá bacity, velice
nepatrným,ferénelzezpozorovatiani nej
citlivějším drobnohledem. Prý se již podařilo
Béreitovi vypěstovati čistoukultaru těchto
bacitů a zahájiti s nimi boj proti bacilům
zhoubným. Ale zatím počkáme, zdali nová

thkeorie tu zcela novou neviditelnou družinuněpopraví.

Nové pokusy s Roelitgenovými paprsky
vedly v Londýně k velice pozoruhodným ob
devům. Prostřednictvím jejich možno určiti,
zdali některý obraz nebyl přemalován. U
káží se i nedostatky a vady materiálu, oři
praveného ke stavbě létadel (na př. utajené
trhliny a Vady v koyu). Pomocí těchto papr
sků mohou býti sledovány néjdrobnější části
cizího tělesa, vniknuvšího do těla, ve svém
pohybu až do okamžiku, který pro případnou
operací se stane nejvhodnější.

Thwočníkem pro jaryky slovažeké Ba
mírové konferenci byl vojenský kněz Spoje
ných Států George F. Bailev, Jesuita. Byl
prvním z katolických kněží, kteří se přihlásili

tečnost a obětavost několikrát vyznamenán.
Patrno, že nejbystřejší politikové dohody už
dávno překonali předsudky a pověry zakrs
lých liberátt. Českým Wliputánůmby se zje
žily vlasy, kdyby v čemkoli zastupoval re
publiku v Paříži kterýkoli katolický kněz.
Ale' že český obchod v cizině representují
výhradně židé, to už snad jest zvláštní ná
rodní ctí a velikým. úspěchem.

Kongres-soclalistických a komunistických
studestů byl pořádán o vánocích v Ženevě.
Dostavilo se 30 delegátů z různých států.
Zástupci bloku revolučních studentů prohlá
sili, že spatřují svůj hlavní úkol ve spojení
s proletářskou mládeží a v (asti na jejích
akcích jako rovní s rovnými. Zástupci Ji
hoslovanů projevili stejný názor. Delegáti
angličtí řekli, že university anglické jsou síd
ly reakce; proto nechť na posilu odporu se.
přijímají do federace studenti různých soci
alistických členů. — Při hlasování docházelo
k velikým rozporům; došlo k rozpoltění jed
notné federace.

Stých narozenin proslnlé Boženy Němcové
vzpomene národ vděčně 4. února. Minister
stvo školství vyzývá osvětové sbory k dů
stojným přednáškám. Případné proslovy
mají se pronésti i na školách. — Při té příle
žitosti mělo by se zdůrazniti, že nejkrásněj
ŠÍ, nejvděčnější látku péru Boženy Němcové
poskytla prostá, ale veliká katolická žena,
která representovala tak výrazně křišťálové
češství.

Duchaři v Augilii jsou zase na postupu,
aby dokázali, že jim anglikánská víra nestačí.
Čím jsou učenější, tím do bludnějšího kruhu
pověr upadají. Zanícený spiritista Fr. Hurd
ley v Camberwelu u Londýna hledá v no
vinách pravé medium, jemuž chce platiti roč
ně 1000 liber šterlinků (200.000 korun). ©
všem nabídky jen se sypají. Jedna dáma mu
napsala, že ji ducfové provázejí na všech '
cestách. Jiný uchazeč (ovšem velice praktic
ký, který se'snaží duchovost proměniti ve
zvonivou kovovou hmotu) žádá plat dvojná
sobný. (Snad mají i jeho služební duchové
vyšší nároky.) Ze 200 uchazečů Hurdley vy
bral 12 medií, která budou zkoušena tribuná

lem, v němž zasedá lékař, znalec magie atrinovináři.

Na Hpské, universitě zaveden- vedledokto
rátu veškerého lékařství také zvláštnídokto.rát zubeho lékařství.

Vídeňský- měsíčník »Musica.dAvisac uve
řajňuje,živojonisné a kubopisné příspěvky.£



«(V almanachu»Kaškyni,podivněse re
presentuje »český filosof« Tučný, který pro
paguje myšlenky Nietzscheovy, jež se vy
mstily samérma národu německéma. | Píše:
»Člověk je něco, co zahyne — nadčlověk
vás může jedině zachrániti.« | Náboženství
stačí pouze pro člověka, ale »člověk. je zlé«.
Mšechan vývoj člověka bude prý směřovati
k »vesmířanu«. V takovém rumovišti vzrů

stají Tročtí, "Leninové a Munové na zhoubu

však filosofie toho drahu nikdy nepřispěla.
Tučný jest příma vášnivým odpůrcem histo
rismu; vidí v něm »nemoc, impotenci náro
da«. Odsuzuje. příkře spisovatelskou činnost
AL Jiráska, českého to »vtěleného historis
mit<. Jen i v samé kritice ničeho přiliš!

„Kulturní výslednice voleb. Zas už tedy
hledíme vstříc volebnímu zápasu. Mžitky 3e
z toho dějají před očima občanům, kterým
společné blaho národa není pouhou parádní
frází. Za celé století nikdy si tak národ ne
škodil jako právě při volbách roku 1907
1911. Ty dva roky oslabovaly vnitřní sílu
českého lidu víc než zběsilé vnější útoky ci
zincův. [ do zapadlých vísek, kde do té doby
se zachovaly zbylky staročeské dobrosrdeč
nosti a svědomitosti, padly smolné věnce zu
řivých svárů, zahnízdila se taktika podskoků,
balamucení, uplácení, tyranie a pod. Kdyby
byly strany vyšly proti sobě do boje s těžký
mi děly a se statisíci bajonetů, byly by nena
tropily tolik škod a neštěstí, jáko cholerickým
volebním bojem. Občaré ušlechtilí, zkušení
a bystří větším dílem se před zápasem skryli,
nechtějíce se stávati terčem hrubé radikální
střelby; ponechávali volné pole radikálním
demagogům, kteří právě v politickém štvaní
nalezli svou existenci a mlátit do jiných stran
musili, chtěli-H uhájití vlastní zaopatření.
Žoldnéř,který se přichytil právě té strany,
v níž byla služba nejvýnosnější, nechodil do
schůzí k vůli tříbení názorů, k vůli skuteč
nému uvědornění voličstva. | Zastáva! svou
stramm s použitím nejrůznějších knyfů a safi
stiky i proti neizdravějším výkladům poli
tika strany přrottvné. Seznával-t, že v muž
ném přímém boji podlehne. hleděl se zakous
nouti protivníkovi mrštným záskokem ze za
du do lýtka chytáním za některé slovo, u
hnutím od jádra sporu. odporným pochlebo
váním shromážděnému pos.uchačstvu a pud.
Takovému řemesinému agentovi přímo oči
jízlivou radostí blýskly, jestliže poctivý pro
tivník některým neopatrným slovem poskytl
hadímu jazyku záminku k jedovatému obvi
nění, že se staví proti proletářům, protl drob
nému lidu — ba proti zájmům vlastního vo
kčstva.

Lež na lež jest tvrzení, že volební schůze
přispívají ke skujgčnému uvědomění širých da
vů. Kdyby to bylo pravdou, strany by sc
sblížily; zatím však po volbách rozkol ide
ový i společenský stává se mnohem hlubším
než byl před volbami. Co jest výrazem sle
pého stranického vzteku, to se považuje za
nedotknutelné dogma. Každý ze soupeřň do

volebního boje si přináší své zvláštní před
sudky, které utvrzuje a kalí sháněním nejne
možnějších »důvodů«. A právě v té odlišno
sti hesel a cest spočívá důvoď k existenci
zvláštní strany. Proto také placený agent od
poruje na schůzi lepšímu mínění všemi „pro
středky; vstává k novým a novým repfikán,

aby protiřečníka unavil, utloukl čtyř- až pětihodinnou schůzí aspoň fysicky.
Podaří-li se vážnému řečníkovi položiti

demagoga na lopatky přece, jaký prospěch
z toho? Poražená strana odchází ze schůze
s předpovědí: © »Však sl podruhé pozveme
řečníka .obratnějšího a ještě ostřejšího.« A v
novinách se objeví ihned článek, v němž sc
vítěz bezcharakterně hanobí a jeho výroky
se překrucují, Zatím co jízlivost stcupá, v
duších stále houstne soumrak a zmatek. Ve
schůzích vytříbí své názory jen občan ten,
který má dostatečný obzor politický, sociál
ní a hospodářský, nikoli však politický anal
fabeta, který se potřebuje učiti teprve základ
ním pojmům o účelu veřejných zřízení. Přes
všecky stohy potištěného papíru většina volič
stva jádru, povaze a účelnosti státních insti
tucí nerozumí; těmto občanům schází tedy
základ k usuzování opravdu samostatnému,
proto hledí zastříti své mezery papoušková
ním toho, co čtou v listech vlastních.

Jestliže každodenní vagony polittekých
tiskopisů rozžehly opravdu čisté žárovky,
proč při volbách jediná strana vyšle do jed
noho okresu.60 agitátorů? K. čemu to'ik

Nač uplácení mrštných jazyků? Vždyť ta
ková taktika by byla hotovou urážkou pro
voličstvo opravdu uvědomělé.

V roce 1907 a 1911 panovalo sice vše
obecné právo volební, ale kapitalismus a te
ror měl při tom slovo ještě důraznější než při
volbách předchozích. Teď se kupují a pře
plácejí agitátoři stran chudších od politic
kých centrál zámožnějších na veřejné ulici
za bílého dne. Jedna strana má k volbám
připraveno 8 milionů, druhá 12, třetí shání
deset. A tenhle peněžní zápas bude se zváti
bojem o idey, o český rozum. Některé strany
počínají si tak, jakoby jejich hlavním úkolem

čany jiné strany zaskočit, kam vrazit několik
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tisíc, kam. vyslati agitátora atd. Obecné záj
my celé republiky jakoby neexistovaly,
nechť se národ pase na louce nebo na lišejní
cích v lese! Jen když trumfy jedné strany
přebijí tábory ostatní.

Kdyby se tak úžasná agitační enesgie

tech byla by republika obrem svalů ocelo
vých. | Zatím však prodlužuje své ocelové
spáry tyranie, rdousící více vlastní krev než
hrdla cizáckých kupčíků“

Jestliže již dřívější volby rozplodily tolik
blínového semene demoralisace, volby letoš
ní hrozí mravní pohromou ještě větší. Vždyť
strana proti straně zbrojí ,horečněji než proti
vpádu zahraničního nepřítele. Nebylo by před
dvanáctou hodinou radno, aby v zájmu těž
ce dýchající a stokrát zraněné | republiky
předáci stran předem se společně zavázali
k slušnému, rytířskému a opravdu vzdělava
címu zápasu volebnímu? Právě fanatičtí a
gitátoři nejjasněji poznávají, čím vlast nejví
ce trpí. Ale marné volání po nápravě tam,
kde proti lepšímu poznání se staví chladná
zarputilost a zžíravý cynismus těch, které
proti mravní zodpovědnosti | isoluje kůže
hroší.

Papežská stolice a naše republika. Veliké
deputaci slovenské ludové strany řekl mi
nistr dr. Beneš (dle reférátu >Nár. politiky«
z 9. t. m.) toto: >Jednal jsem s Vatikánem již
v r. 1916, 1917 a 1918 o samostatnosti česko
slovenské republiky a doznávám, že ve Va
tikánu chovali se k naší věci velmi korektně
a loyálně.« Toto osvědčení (jež jsme měli
slyšeti dříve) potvrzuje, že Vatikán naprosto
oechtěl býti politickým sluhou Vídně, ale že
naopak byl českému národnímu právu pří
zněv i v dobách, kdy německé a židovské li
sty jásaly hlučně nad velkými porážkami
vojsk dohodových. Historie bude jednou kri
tisovati spravedlivě cholerické výpady čes
kých radikálů proti papežské stolici; vyslo

klerikální horečce nesoudili zároveň semity,
kteří vnaší zemi v době největšího náradní

skému orlu a při tom vyssávali naši hospo
dářskou mízu. Zodpovědní politikové čeští
v době nejkritičtější nepřičinili se ničím o
získání blahovůle Vatikánu; naopak jejich
projevy byly tak nespravedlivě zahroceny
proti církvi. Ale papež i za tak nepříznivých

okolností nedal se zvřklati ve švé spravedinosti.

Národohospodářská
hlídka. 

Odkud tak veliká smětOst kefasů? Bylo
bPamožno zašantročiti do cizího státu proti
jasně vyslovenému opatření vládnímu tisíce
vagonů s uhlím, kdyby státní zřízenci osvěd
čovali skutečnou svědomitost? Jak silně spo
léhají keťasové na úplatky, poučuje nás no
vý případ. Hospodářskému úřadu v Žabo
vřeskách a Králově Poli nabízeli dva mužo
vé, jsoucí bez zaměstnání, 240.000-kg petro
leje (9 K za kilo). Ovšem byřt pouhými 4
genty utajené firmy. Mužové ti byli zatčení,
— Tu přímo praští do ačí otázka, odkud a
jak tak obrovskou zásobu petroleje kupčíci
mohli sehnati. Poctivý člověk chodí od úřa
du k úřadu celý týden, než trochu petroleje
sežene; učenci ustávají pro nedostatek sví
tva ve svých studiích — a tady najednou

množství bez úplatků se nesehnálo. Při den
ních a již únavných nářcích na kefasy nechť
se Konečněšíápne je samou hlavudada.
Kdykoř se zdístí samičky řetizový
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eechťjsouvolánív přednířaděksodpověd
posti občánéti, kteříkefasoviruce obratně

uvolnili. /
Věnovalyúřadydostatekpozornostinad

měrným příděltm socialistických konsumů?nebylooznámeno,cosedělosveli
kými, nepoctivě získanými přebytky, Nebdojdeuhlíkonsurflentovi,>ztratí«sehona
cestě22%.Totovyvlastněnéuhlíprodáváse
pak třikrát dráže, takže kefáskové vydělávají
rovněžhodněnapředmětu,jejžsi ani nekou

tabáku| vydělají

millardyročně.Teďužpřecebyseměle1
mohlo učiniti aspoň trochu pořádku.

Jak se u más hospodaří s uhlím, o tom
podává v Pondělníku >Českého slova« bý
valý ministr dr. Vrbenský úžasné doklady.
Německu se dodává měsíčně 33.309 vagonů
hnědého -uhlí; navzájem dovážejí Němci k
nám měsíčně pouze 4500 vagonů uhlí černé
ho. Tedy měsíčně se připravujeme o 11.299
vagonů v čase, kdyse oedostává uhlí ani
pro školy, průmyslové závody, elektrárnya
nemocnice. Jaký tedy má význam všechen
socialistický křik proti lichvě a kapitalísmu,
jestiže socialistická vláda klidně| nechává.
řádit židovského uhlobarona Weinmanna a
Petschka? Vádyť jim docela bylo dovoleno
zvýšiti cemu uhlí na úkor nuzáků v naší re
publice. Těmto pánům vývoz do Německa
vynáší na vagonu o 700 K více; na útraty če
ského obyvatelstva >vydělávají« měsíčně 21
milonů korun. Ze stoupající české bídy ži
dovští kapitalisté bohatnou ještě více než
před válkou. Co prospěje neustálé vybízení,
aby horictvo vytěžilo měsíčně více, Jestliže
soukromý kapitá! zašantročí celé hory uhlí
do ciziny?

Starost Uberálních byrokratů o zmírnění
drahoty je tak skrovná, jako by se na obzoru
ani neukazovaly dejčernější přízraky veli
kých otřesů. Na jaře r. 1919 poněfud kl
ceny prádla, látek a konfekčního zboží.

gta do zemědělské rady, do Hchovníhosoudu atd.
a opatřují svým členám veškeré pro domácnost
a hospodářství natté potřeby, jako petrolej, boty,
látky, mnělá hnojiva, hospodářské stroje, oslva,
vápno akl Nechť se proto všude založí odbočka,

á ze všech sil budehájit hospodářské zájmy
členů. Ve všech orgenisačních záležitos

tech, jakož |při dotazech opřídělupůdyobraťte
se na Pozemkové oddělení Hospodářského sdru
ení českých křesťanskýchzamědělá vPraze lí,
Spálená ul 15. :

- S00. dimokraté sakláďají v Praze banku s ka
pětájem30 mížonůkorun. Kdyžza války byly ka
tolické kostely ožebračovány, když kněze dravá
ruka vídeňská připravovala k o poslední Úspory.
$00.dem. strana kupovala mišlonové objekty. Kde
jsou nynískutečníproletáři?Akdyse našestra
na zmůže na jmění 30málionů? To by masila dfíve
umnatižidovské kapitalisty za své milované strýč
ky a protektory. — Po celém roce naší samostat

sákům germanisace. A právě protikatolický boj
jest Němcům velice vhodnou příležitostí k stup
Bovánínacionálnífurie. —Bývalý italský soc. de
tmokrat Cameolli (akademický malíř), jehož otec

"byl nadšenýmstoupencem revolucionáře Mazzini
mě) jako horlivýrudý agitátor nejlepšíhopří
ve vůdci soc. demokratůstasskýchBisolstim.

zkušenostechvšakpřilnuikekatolické
vroucně,žeseotajr. 1905kašzem.NyníTH

za sebou iotřesamtority světské?Máme svoure
publiku, své zákony; ale kopání do amtority jest
amělejší než za vlády vídeňského karabáče. —
Nezapomínat a ačit se pro budoucnost? V letech
sedmdesátých katoličtí organisátoři přišli s pros
bou ke kardinálu Schwarzenbergovi a knížeti Ji
řima Lobkowiczovi, aby Jimpomohli -založiti ča

sopis k hájení křesťanských zájmů dělnictva. Byll
však oslyšení O Všeodborové sdružení křesť. děl
mictva starali se velice snájo v tomto století právě
ti katolíci, kteří v té příčiněmohli dokázati net
více. Horlivým pracovníkům vedlo se Jako nbo
kým sirotkům. Nyní rodé pluky odpovídají na Za
viměnoa nedbalosthodněblasitě, —Dne 17.-t m.

Zaví a sačece ai vyráběti lihovity po domácku.
— Takkie se připravuje socialistická mládežV Ra
kovifku na svém sjezda prohlásila: »Mezi námia
mět/áo vem zeje nasěer'epntelná propast. Spolu
Biď' je nemnáno. Vytubii'« Tedy faleřně nředstí
taná radosi« JednotnérepublikyZ se odkazuje
jako mefotřebná Skraboska. — »Relormy« radniční
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Zásobte se, neboť

BEny papírů STÁLO

sají£2E
knihkupectví, aoklada'cistv: a papáruletví' '

< vHradel Králové.

Cirkevní obzor.
Kateličtí biskupové z Čech, Moravy a Siku

oka o církevních rolormách. Biskupské konference
vČechách,naMoravěa veSlezskuskončilysvé
porady vPraze ausnesly se na náslodujcím:
Všichni biskupové českomoravští usnesli se jed
nomysině na tom, aby byla apoštolská stolice do
Zádána, aby se užívání mateřské řeči v liturgii
povolilo co největší mírou. Dále bylo usneséno,
"eby iimed svolán byt sbor odbornků, který má
vypracovat příslušné české liturgické kníhy a aby

hlavoucírkve katolicképro celou republiku a
"dostalktommzvláštnípráva.Pakss wsnesilna
tom, aby vkaždé dlecési kněžstvo ubvořilosvou
zvláštníkněžskou jednota.

Odložené | schůre ©duchovemstva.| Členská

(stanovená na don 26. ledna) a acháze širšího
výboruklubenatýš denurčenáse £vážnýchdá
vodů odkládají —Mikuláš Lový, tajemník klubu.

|; Š
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veškeren kredit u venkovského lidu, nastrčil a do
všech koutů rozeslal několik zaplacených panáčků
»ještě v koláriku«,doufaje,že sasd podaříse mu
získati ještěnějakouduši doagrárníhotábora. Ne
věděljsem,že Janoutobjíždínáš okres, až když
se mi dostalo vyzvání od aaší organisace v$0U
sedaí Oldříši, abych přijel oponovati Janoutovi.
Schůze konalase vseděli 11.Jedna o 4hod. odp.
„Janoutpřijel ze sousední Koroubve,ikdemět dopoledneschůzívdoběbohoslužeb.Chtěltamce
Jebrovati | kázati,ale místní farář mmto nedo
"voššiSchůze | s repůlkamai©dobatou se protáhla
aždo Il.hodvBociJanoutmiwvil3hodiny,na
čež jsemdvakráte replikovat a zakončilischůzi. —
Směte můžeme řící,še takového výprasku Janout
Zdávnonedostal,jaka zde. Sámto doznal,nazý
vaje to »klerikální sprostotou.« Sál byl nabit na
šinci; svýchstonpencůměl asl 10,meeinimině
kolik evangelíků.Schůze byla místyvelmi boař
Hvá anebýti méhozakročení, bytby se řečník
sad ochi naulici TakušlechtilemluvilPane Ja
onde,radím Vám,abyste si podruhétépe prostu
doval hasovskou otázkunežli začnete oHusovi
mlavit, aby Vásnemusildrahýteprve při schůzí

kdyžjsemVás,sspolubratra«muselodkazovatina
evangelíka Palackého a jiné autory. Dále si při
pravte poněkud Jépe politický materiál, chcete-li

přece jediná hájí náboženství?Proč jste fen
svolávalhromya blesky?Já Vámto povím
Jednos,abykaždýzvědělo Váspravdu.S

ostatnínistranami!miro nár. dear je vaše sírama
ve vládní koalicí a vyžírá svorněrepubliku; prato
teséno ©nichmřavitiopatrně. Stranalidová všakse
s Výzmirozešla —nechtěla se dáti od Vás koman
dovati, protota křečovitázášť. Bylo Vámaevol
so, když jsem Vám připomněl oaca okaměik z

<

bou a za svěďkyjste volal svéstoupemce.Málo
strachu! Vychloubaljste se, že jste mirvil i smi
nistry —nuže, já Váriněcoprozradím. Já se mi

daešní vlády, nelekl jsemse, česiněIsesnvyšel z ob
tižnéhosomdníhozápasuaueleknuseaniVás.ro
2iijste,ale vida,že se Vašíhrozbějen smáli,pro
hláslijste, že námvšemty urážky odpouštite.
Jiného Vám neabylo. My Vám také odpouštíme a
jamevyrovnání.Chcete-lise již oženiti,tak se 0
žeňte, ale netahejte celibátní otázku do hospody.
Lidemdo tohomicsenl —fa se vyřídína jiném
forua neVzačmouzenéhospodě.Jeto otázkapří
MSvážná a delikátní, životní problém kněze, ta
nemábýtizatahovánadopolitickýchschůzí!Jsem
také reformista, ale relormista legální, ne kněžský
bolševik,jakjsemJiž vBrně| nawezduducho
vemstva prohlásil. Pocivalova! jste si kazatelaico
vý paragraf. Kdyby Vás však některý farář pasál!
omylem na kazatelnu, pro Vás by jistě neplatil.
Bylomibolestno,jak jses to také prohlásil,opo
novati svému spo'ubratra, ale vimu má ten, kdo
k tom dal příčinu. Já hájil jen Ikt před vlkem v
roušeberánčím.—Puki Frant,správcefary v
Telecím u Poličky a sekretář lidové strany.

V zájmu pokroku organisace a šíření našeho
sku. Vehoe obratný tah učinit za války židá ú
žasným zdraženém periru. Tak zasazeny těžké rá
ny na předním místě sku katolickému, který ne
měl zvláštních fondů a nemohl na obětavost ne
majetného čtenářstva svého klást zvláštních ná
roků. Tak padal list za listem. Zato však přibyla
již za války řada židovských denníků. Židovské
listy na neslýchané drahotě ještě | vydělávaly;

vydavatoletva židovských denníků byla zá
roveň majiteli papíren. — Nyní po válce tisk se

dále, čímžtrpí vpřednířadělisty pocti
se nevěsí na Židovské kapitalisty jako

lejníky na stromy. Přes to právě pro nastávaljíc:

ž
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katol:k platí štědřena kostel anebo na bom
účety,ale znezňalosttpoměrůnecá na vlastnítlsls
ani haléře. Tu jest nutna co mejrychlejší nová ort
entace. Jestliže jiné strany Zdámajíze svých členů
obrovské sumy, nechť se učí platit; majetnější lal
kovékatoličtítaké, zvláštěkdyžvědí, že náš tisk
semá hmotné opory ve velkých inseriech židov
ských.Přicházírychle doba, kdykaždý musí pro
blásiti určkě, je-li ryba či rak, A kdo se přihlásí
k naší straně, ať si ihned uvědomí, jak veliké daně
by začhovydinatystrany jiné; nechťtodyaa
svou stranu- také měco věnaje dobrovolně. Naši
organisátoři by měli všade vysvětiiti laikům zvý
šené požadavky doby a vyzvati mdlé k dostatel

mích katolických katoličtí lalkové obětují na svěj
tisk pětkrát $ desetkrát více než nnás. Namítne
Mse, že obsah mašichlistůnení tak bohatý jako
časopisů jiných anebo že jest dražší, odfovězma
Že sami odběratelé mají největší vlby na zdokoma
lení tiska vlastního; čím větší počet abonentů, tím
vícejest možnopro něčiniti. —Naže,starejtese
zvláště nyní o hojné rozšíření naších lístá mezi

latky- 
Bratrským Jednotám a odboráémOrla Česko

Slovenského! Jak z předběžných oznámení v no
vinách již víte, svolává Ústřední Rada Orla Če
skoslovenského na neděli 25. Jedna 1920do Braa
velký manifestační sjezd československého Orel
stva. Sjezd koná se v následujícím pořadí: O 8.
kod.ránoslavnámše svatáv kosteleRedemptori
stů (na Dománikánském náměstí). O půl 10. hodině
zahájení sjezduve velké dvoraněBesedníhodomu
starostou Čsl. Orla prof. Šrámkem. Pozdravy a
zprávy ze svých zemí a bratrských organisací po
dají: Za Katolického Sokola v Americe bratr Hy
nek Dostál, redaktor »Flasn« ve St Lonis, sín
rosta Katol Jednoty Sokol ve Spojených Státech;
za Orla v Jugoslavil bratr MUDr. Ivo Plrc, náčel
ek Jihoslovenského| tělocvičného ©odboru Orel
»Krek« v Praze, člen tech. sboru Orlovske Zveze
v Labtani; za Čsl. Orles v Rakouské | republice

"bratr IngC. Hynek Růžičkaz Vídně.Sjezd pozdra
ví dále zástupci ČskOrla zČech (Za Zemský
Svaz), ze Slovenska (starosta Slovenské Zemské
Rady O. Č. bratr Aug. Raška), z Opavska 2 Rat
bofaka (br. Emanuel Oéha). Hlavními referáty na
sjezdujsou:»RozmachOrfaajehoúkolyvbojtza
křesťanskou kulturu národní« — promloví starosta
Čs. Orla prof. Šrámek. sldeový základ Orelství«
— promlaví bratr Ph.Dr. Josef Kratochvil, pro
fesor v Brně. Resoluce, “
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VYVYVYVVYVYVVYVVY

i
letos věnoval hlachončerým58



ského rady, daróvals téžt chovance ke svátkům
vánočním10 Kč; nakonciříěsiceprosincem. r.
odevzdat Msgre ThDr. Gustev Dormmbylčtvrtý
darodneznáméhodobrodincevčástce20Kč,dále
došel příspěvek 10 Kč' pro rok '1910 od okrbsní
správní komise ve Vys. Mýtě a dar nejmenova
něho od administrace »Lidového Listr« v Něm.
Brodě. — Ředitelství ústavu vděčně přijímá pro
svěřené chovance | pro Ústav věnované tyto dáťy
a vyslovuje jméném kuratória ústavu všem šle
chetrým dárctm vřelé »Zaplať Bůhl« doporučujic
ústev a ubohé dítky hluchoněmé| další vzácné
přízní.

. Staré město ve tmách bylo v úterý večer asi
od 5—6 hodin, jak be nám sděluje následkem ne
správné manipulace personálu pivovaru v trans

"formační stanici. Personál poučen a závada obstraněna.
Směnárna Záložuího úvěrního ústavu v Hrad

ci Králové vyplácí — dne 1. února 1920— splatné
knpony: 4 proc. z. 1. Hypoteční banky král, Če

„ského, 4 proc. kom. dl up. Zemské banky král.
Českého, 4 proc. mel. úp. Zemské banky král. Če
skébo, 4 proc. z 1: Hypoteční banky markrabství
Moravského, 4 proc. z 1. Pražské městské spoři
telny, 5 proc. výpůjčka města Prahy z r. 1913,
4 apůl proc. výpůjčkaměsta Brna zr. 1883,4 a
půl proc. Moravská zemská výpůjčka z r. 3911,
4 proc. priority místní dráhy Něm. Brad-Tišnov,
4 proc. priority místní dráhy Moravské Budějo
vice-Jemnice.

Rychlost maš! dópravy. Dne 16. prosince m.
r. byla zaslána do Teplic (Weckefedorfu) husa S
rybou a kilem másla. Ale běda zasílateli, kterů
dbá práv češtiny! Protože místo dodání označeno
+Teplice«, třebaže v závorce jasně udáno pojme
nování německé, husa k svému údbvu vandrovala
aždo lázní Teplic. Na správné místo došla teprve
dne 15. ledna 1 r. (tedy za měsíc) i s rybou jako
"odporně páchnoací mršína. Máslo bylo již ukra
deno. Tedy na místo snesitelné situace o svátcích
vánočních protokol, vymáhání náhrady atd. Tak
hle ovšem mají úřady plné ruce práce. Ale ať se
do úřadování nepletou Hdé, kteři neznají zeměpis
republiky ani tak jako hoch ze 4. třídy obecné
Skoty. (Bylo by záhodno, aby takový. »ouřada

dostával hodiny nejen ze zeměpisu, ale 1 ze čtení,
pozn. sazeče).
-O zabraných zámcích habsburských v Če
chách přednáší v městském museu v úterý dne 77.
ledna o půl 8. bod. večerní p. vrh. rada Č. Hevera

"z Prahy. Upozorňujeme na tuto zajímavou ačasovou
přednášku, jež bude provázena 150 světehými o

brazy. Předprodej Histků v knihkupectví p. Píši.

Pobáďky* s průvodem světelných obrazů vy
opravujedělam v. úterý .27. ledna o 4.. hod...odpo
dední v. museu A dodidelFr. Vayruška Předpradej

Vstků v knihkupectví pRPíši.
1 Zobchodníhezoe. Fiskostiy k"daní2 če
vodu statků a pratovních VÝkdNA a "k dání pře
pychové kdo dosud neobdrže), vyzvední si na
obecním nebo berním úřadě zde do 81. t. m. Upo

přáboě vedeaeBauvě sechetě zárčlenstvai ada a M

Kostelnírka jn v katedrálním
tosHikd kýaneveliké“ nůsví ny
byty svíce mentí 1 soltářů.Dne20. t. m.před10.
bodínoupřišel kostelníkdo chrámu.Za ním tiše
vilorzla starší Žena menší postavy. Kostělník v

-sakeristii ustyše! podezřetý šramot.. Při vzpdihín
ce na staré krůdežaspěchalse sakristiek oltá

ducha« v našich zákonech považuje. odstranění
všeho katblickéhoze Suly. Přidá- Sek toru
ještěfalešná informace Veřejnosti,jaké mapř. dá
na »Osvětě Hdu« z=Dobřenío že došlo k násikho
stem proti škole a ečitelstvu,zlo se jen zhorší.
V Dobřenicích byla 11. ledna veřejná schůze lidu,
v niž p farář Novák ukázal na potupu křesť. kul
tmry a našich náboženských citů, jakou Jsme od
ofraněním sv. křížů na rozkaz učitelské pokroko
vé organisate od p. řídícího vykonaným utrpěk;“
kázal, že odstraněnm křížů ze škoby je dovřše
rám protináboženského boje, který pokrokoví u
čiteté po léta již připravrií. Výsledkem byla slušná
žádost k místní školn' radě, aby p. Hdicího o vrů
cení křížů požádala a protest k p. presidentovi
prott mrápceov. iHže, proti odstranění modlitby a

spadl an) kousek .
vlas. Ale chyba je v názorechpokrokový ch pánů
učitelů, Ti soudí, že mají »národ« tak zpracovaný,
že se neopováží ha ochranu náboženství svého
povstati a že bude proti farářovi, i když tento
má pravdu a projevuje to, co cítí každý opravdu
vzdělaný člověk.

Československá církov. Pod tímto titulem v
»Královédvorských Hstech« ze dne 17. ledna vy

sloven byl nebratrský soud omém národnostn'm
procítění, poněvadž jsem newposlechnut diktátu
frakce 140 kněží, kteří se v Praze prohlásili za
»cirkev československou.« Nemám ve zvyku Své
národní cítění nosit na trh zvláště nyní, kdy tato
vlastnost není již zásluhou, nýbrž samozřejmou po
vinností, ve které se nikomu nebrání a pro niž
ner víoe Čech ve své vlasti pronásledován. Neu
krývai jsem však Svého národnostního procítění
před nikým a alkdy ani za dob kruté persekuce,
o čemž nejlépe svědčí to, že za doby okr. hejtmana
Veselého málo chybělo a byl bych se proto do
stal před vojenský sond. Co to znamenalo roku
1916 v Čechách, nemusím snad vysvětlovati“ Jen
energickým zakročením Ordimariátu byl jsem.te

hdy zachráněn. Co se týče frakce „Československé
církve«, mysl.m, že nejbližší doba ukáže všem, Že
v nynějších zmatcích není pro naši milou repu
bliku žádným požehnáním. ale spíše nebezpečím,
kterého neopomenon zneužíti nepřátelé republiky,
Jak uvnitř, tak za hranicemi. Jako člen »Jednoty
československého duchovenstva« | pracuji pro re
formy, avšak cestou zákonnou a nikdy protizá

svědomi. Tomu se však — pokud já soudím — ne
smírozumětvtomsmyslu,jakobyst každýmohl
dělati co chce. a po případě drurým to ještě vnu
covati. Plané a nerozumné řeči. nerozvážné a de
magogické jednání, lajdácké a povrchní plnění po
vinností, kteréž se, když se to dá, přenechají dru
hým — což vše se zakrývá často frasf svoboda
svědomí — jest vlastně bolševismus. Mým pře
svědčením jest, že bolševlenrus v ohledu politickém
jest pronaši mladou republiku namejvýš nebezpeč

ným, v ohledu náboženském. pak jistou pohromou.
Z té příčiny chci jako řádný občan republiky i na
dále svědomitě plnit své povinnosti a setrvat na
cestě legální. Doufám pak, že všichni, kdož s naší
milou repebiikou upřímně cítí, dají mi za pravdu.

— Th.Dr. Amošt Šternberský, správce děkanstvíve Dvoře Králové nad Labem.

Sotnice. (Veřejná schůze.) Dne 16. ledna ve
čer konala se za neobyčejně veliké účasti v pro
stranné dvoraně hotelu U MNruškůveřejná <chů

tán Hynek Dostál ze St. Loulsn, jenž byl hostem
svého kolegy, místního faráře dp. Jos. ROsslera.
Sohfzi zahá)) starosta města Solnrce p. Ludvík
Armošt, jenž za laskavého a obětavého spolupů

"St Didka
ochota vybonzi, "začež se jim

jménem dobr, věk!vzdávají nej
díly. Vršcný kost t ve tPihodinné
, tdišoce záožené řeči“bromfeviihlav

Aooma mm změ Čab1Skrdadřvděnavnínaší vlasti,jak za
s6Waxfl V odén Ek.

přípravné“

na tomto

o- (

způsobem a s vybrmsos oleguncí nakreslil obraz,

jak by do všera amerického mělyzařízeny být
aměry politické, hospodářské, keiterní € soclál
ní v nové Československé republice. Nasloucha
Joli vděčné posluchačstvo první části přednášky

na rtech p. řečníka viselo. Ostře odsoudili nešťast
ný třídní boj v naší repablice, jenž ohrožuje sílu
našeho národa nejen po stránce politické, ale |
hoapodářské a“podlázal na to, jak šťastna fest
Amerika, že těchto třídních bojů nemá a že jejř

polit se směrem ideově politickým, kdež
to třídní politikou národ náš rozeštvává se až ke
kořením svého bytř; politika, fak se provádí v
Americe, přináší zlepšení, utožení a posílení celé

se zasazuje těž

lastem, řenž udusí všechny snahy po lepším a
zdravějším veřejném životě v národě. Ke. konci

své řeči se živým zájmem sledovanéobrátil se
řečník k- přítomným dámám a krátce nazračil,
jak nesmírně důležitý jest úkot ženy, matky a
manželky v národě a vybíd! je, aby dle nejlepších
sil svých v rodinácir svých pro blaho svých ro
din a tim celého národa procovaly. Všechny pak
přítomné prosil, by měli na zřeteM blaho svě
vlasti, čehož možno dosáhbnouti jen nadšenou a
svornou prací. +Stůjte při republice, při svém
presidenta a plite zákony, které nevyhovují-li,
jsou-H špatné, hleďte volebním lístkem zlepšit.«
Tím řečník svou zajímavou přednášku“ skončit za
neutuchajícího potlesku. Pan starosta jako předse
da požádal přítomné, by se přihtásík, mají-li ně
jaký dotaz. Učinil tak dva stoupenci soc. dem.
srany, jimž řečník velmi vlídně k uspokojeví je
lich1 celého obecenstva odpověděl.Pan starosta
jménem celého shromáždění vředýmmslovy p. řeč
níku poděkoval a jema z upřímného srdce gratu
lovat. — Milý Hynku, díky Tobě, buď s Bohem
a zdráv a přitď opět mezi nás!

Třebechovice pod Orebem. Do této doby z?
chovaly nadřízené úřady mlčení vzhledem k naší
zákonitou cestou podniknuté akci proti zpupnému
řádění učitelské kasty na naší obecné škole (na.
škole měšťanské jednají korektně). 80 proccent
roďičů dítek nemíní však zadati své nejsvětější
právo bezděčným harcovníkům | bobševictví a
státního rozvratu. Prozatím však teror řídicího na
obecné škole (protestanta Střemchy) pokračuje.
Aby katolický duchovní ani v hodinách nábožen
ských nemohl zavěsltí dle vyšeptalé fráze »po
můcku ačební«, dle našeho nejvniternějšího pře
svědčeňí znamení spásy, kříž, na staré obvyklé
místo, na kterémžto čestném místě se nalézal od

taktn'm postupu a šetření místních poměrů«, po

tel náboženství tedy obraz po čas hodiny nábo
ženské umístit vedle a kříž dal na staré, obvyklé
místo. Tohle bylo pro nábožensky nesnášelivého
řídicího Sase jako červené sukno na krocana.

Proto stal se z něhomoderní dráten'k, an s vel
kým úsřiím a prací lepší věci hodnou obraz pevně
přidrátoval ke zdi a těšil se, v Jaké situaci se o
citne v hoďtně náboženské p. farář. Leč p. larát
byl dobře informován. Zcela klidně pomocí kleš
tiček obraz jako obvykle přemístil a náš -dráte
ník« div prý se potom vzteky nezadusiř. — Smí
chu má z toho dost, ale se stanoviska pedagogic
kého nestrannému člověku naskýtů se neutěšená
perspektiva současných poměrů. — A tak to šlo
rase klidně od repetice. Nyní poslal p. řídicí
zvláštní psanfčko p. faráři, kde častó opaksje:
»Masite,musíte“to a to něíníti Let p. farář —
Který-námdal psaní přečísti—jde svou ceetona

s očekáv, beúřadyodkážívčitelékého U



Obělení vlnetčení nevadí18.. m. V Dyk

Egolsm, Indolence, stranický TóZvrat, MYěrav
cizí a nedůvěra ve své. Všechno,co býk před
rokem 1620 a co bylo před rokem 1914, všechen
ten včerejší život, o němž jsme myslili, že není
už možno jej žít. Spory náboženské z veliké části
nahradily rozpory sociální; ale vědomí národní,
vědomí nutné národní solidarity ustnpuje do po-,
zadí. Nechceme chápati, že republika nebudě mít
opory mimo nás. A vláda se domnívá, že. ústupky
Němcům možno upevniti stát. Čeština nesmí býti
státní řečí, nýbrž bude »oficiálnímjazykem«. Není
úřední řečí, nýbrž shlavní úřední řečí«. A v tisku
vládního bloku, ne pouze v sociáhě-demokratic
kém, ale také v tisku agrárním a v deníku čes
kých socialistů vede se systematická | kampaň

du«, list národně demokratický, ' otřskuje | proti
mně, »chauvinistovi«, jako Argument článek »Pra
ger Tagbiattu«. Bylo by včera možno, aby český
člověk citovat proti českému člověku list, jehož
povábu poznali jsme za války a který není mé
ně protičeský, jenom chytřejší než »Boheinie«?
List který asi v týž den, kdy byl citován »Osvě
tou Jidn«, ořinesl neslýchaný, Stváčský článek
rektora prof. Naegle? Aleje dobře, že včera není
už dmes? Je dobře, že tak úsilovně podáváme
ruku Němcům a. vyhrůžně při tom zdviháme pěst
drahna druha?Bere- čert nku,kde se mn podá

kt semupodsadaruka, celé re
publiky. ho jsme docfilli svými ústupky na

Magen strany? Všechny předpoklady této politi
ráváksnů, ece však se dělá. Parita, rovnoprá sk kde Parita a rovnoprávnost,je
největší kfiv Drzast u Němců roste, zmatek
v našich řadách 1éž. Malicherné zájmy a zájmeč
ky nahredídy, zdá se, národní a státné zájem. —
Ale prý »ti principálové, kteří se domnívají, že
stranyvevteujíTPmprtet,pPřesvět!se záhy,že
se klamali.« 

O kommaistických zlotřílostech v Mantově při

náší výrazné obrázkypůvodní dogs »Národ. Soci
alisty«, zaslaný apisce a. «. Po socialistických

ongtacich v GléMamiově nastalahrůzovtáda,. té přepadávak vojáky, kteří se odvážili
vylítt na vycházka, lupiči komunističtí vylupovali
krámy. Signálem k Wětobecnému drancování byl
útokna věsnici. Věznicebyla zapálena,ale věz
ové zůetek ve svých celáců, neboť jeřich +0svo
bodftelé« raději odmášelí, co se dalo ukrásti. V po
skědal ožbvíti,ješuí věk včák,dež hořící trámy pá.

jení sofolgci olsegiti jeden automobi? (Ež“
mida) 4 -proti vojsku úbok. Když dojeli W%
několik kroků od rádnice, počala střelba. Byli za
tčení dva z nich, kteří pro zranění nemohli utéci: *
Iletý Ferd. Cremontii 4 z5tetý Lnigt Rochetti.Ve
městě mezitím dramcovalo se vše, nač se přišlo.
Nejvíce namířenoměli borsnnisté ná obchody se

zbraněmi. Obchod P Preta byt vyulácen, 1072

penija sevnění řeliwa. Majitel obchodu mu: před uti do dsího pakojfku, ale.
či Aedpoka bollatog Bořistí..Po vyjou

ji závodu založili před dveřmí pokojíku, kde se

Byl majitel, oheň a B stnýka za Živa upálili“
Jo je kDa zsh nalezenobylov 10
ab: Dost o "gbranámi Be
M o m, "vyděval čomiljimna:z nudy rotověř, vlastif rukou, při Čemž
so ma věsliké příkoří týrání Se, SdtaNYSZi. dodkonisl“děsE, izzá

a plan nPoa; SEEikzumav

ať byl$s.věják.4 abvilista.a svlepřímor

kary nalezenohaO ete|těžce zraněgých ob

še také kradlo 'Jeň ve vý

bylo zboží více nežza 30.000lir. Včera konalyse
odpoledne schůze lidu. Po řečech mladíků asi 17
letých dáno pojednou heslo: »Zničta celnici!< Ně
kteří poslanci umíročné strany socialistické varo
vali dav. A též na schůzi rady socialistické od
bočky dělnické (Camene del Lavoro) pokoušeli se
jedinci přivésti k rozumu rožzvášněné komanisty,
ale poslanec Grossi, který v tomto smyslu počal
miuviti, byl ukřičen a ztýrán. Tři výrostkové, tak
zv. komunisté, mluvili naposled a slova jejich stala
se heslem.« Pak došlo k zápasu s vojskem. Vzbou
řenci přemožení. Druhý den ráno vraceli se vězňo
vé dobrovolně do vazby, prohlašujíce, že za la
kovýchokolnostínechtějs:býtimasvobodě.Alehlid
ky jim ukázaly na hromadu ssutin. —Komunistická
zvěrstva jsou všude stejná. Až by vzplanul boj
komunistů y Čechách, nástal by jásavý den tako
vých individuí, která okrádala u Čelakovic ra
něné. Bolševici totiž v žádné zemi se neptali po
vysvědčení lidí těch, kteří nabídli komunistické re
volici k službám své dýky a pušky.

K vývoji -církevních dějin českých, (Dokonč.)
»Osvěta tidu« žaluje, jak »latinsko-německá zá
plava upevněním římsko-katolické církve v Če
chách pronikala do veškerého státního života a
dostoupila povážlivého, ve století 14. a 15. oprav
du již pováž'ivého stupně.« Na to odpovídáme.
že naopak český živel po osvobození kněžstva
katolického značně se emancipoval od velikého
vlivu křesťanstva německého. Zakládání němec
kých měst nebylo akci církevní, nýbrž politickým
a hospodářským úsilím Přemyslovců, kteří hledali
aporu centrální vlády proti velice povážlivým pa
novačným snahám šlechty, která každou chvíli
ohrožovala Jednotu české země. Když moc kněž
stva vzrostla, centrální vláda nebyla tolik 'odká
zána ma podporu měst. Právě v druhé polovici
14. století města se počešťovala. Jakkoli Praha
se stala za Karla IV. i residenčním sídlem císaře
německého. procento živlu německého bylo v ní
stále menší, třebaže velikost města se ztrojnáso
bila. Tehdy nařízeno, že každý konšel v městech
českých musí úměti česky; přikázáno, aby ci
zinci v Čechách učili sé dítky jazyku českému a
docela aby sami kurfiřti říše německé se posta
rati, aby jejich synkové se obeznámili s češtinou.
Čeština zkrátka v té době těšila se v samé fiši
německé tak veliké vážnosti jako nikdy předtím
ani potom;
Zatím co význam německé fiše upadal, Pra
ha porotčela bezprostředně i Braniborsku (tedy
samé u Berlínu). Latina rozmachu českého živ
i naprosto neškodita. Jinak by byl Hus nepone
chal tatinských obřadů bohoshtžebných a latiny
jako jazyka obcovacího na samé universitě. Z té
»latinsko-německé záplavy« měl národ český ob
rovské bohatství a imponoval šilně oejé Evropě.
Jestliže Václav IV. leckdy proti intencim otcovým
Němcům ustupoval a do zdravého národního vý

voje přivášlét zmatek, za to nemohla ojskév. —
Prý s Husem postavil se téměř celý národ proti
katolické církvi, Proč tedy velmoži ještě před vy
puknutím války na místech tolik četných páchali
veliká násilí na katolcích? Nejlépe jest upozor
mti na to, že po strašné a dlouholeté válce, v níž
bylo toHk měst a vsí katolických zničeno, kato
Hci na Moravě dále tvořili většinu a v Čechách
silnou menšinu. — Prý v době Husově »jednotli
vec nebyl ničím, před mocí církve třásli se císa
řové a krájová, kletby papežovy bál se celí ná
rodové.« Těmito silnými limiemi snaží se »Osvěta
lidu« zdůrazniti chrabrost revoluce Husovy. Ale
přhlédněme bl'žet W době dvol- a trojpapežství
světská moc"rdousilaT něžbýťňousygbWodu"tfr

ví. Vzdoropapežové za svou mac čiškovali

jnámnílesm ládl boskyti ochroginý“štít- Také 00)

biskupskýstoldo. © nás byl“ dlpazovándlevůle.

Záložna v Hradci Král.
zapsané společenstvo sručením cbmeseným

-Československé náměstí.
Wh naknížky: 3.

Půjšky. -Úvěryosobně
a hypoteční. - Zálohy. « Kauce.
Vadie. - Eskompt účtů a směnek.

hrálovy. Václav IV. děsným způsobem se světa
sprovodil generálního vikáře arcibiskupova, kom
promitoval arcibiskupa samého hrubě, ale nebyl
za to oď církve potrestán. Jeho milci drancovali
statky církevní; arcibiskup byl nucen před krá
lem prchati. Pak prý se třásli »před všemocnou
autoritou církve“ císařové, pak jednotlivec nebyl
ničím! Alexander V. a jeho nástupce Jan XXIII.
právě proto v sondu nad českými viklefisty volili
krok hlemýždí, že jejich moc tolik závisela na
přízni českého dvora. A. jaké strachy před klat
bou? Vštyť pronášeli nad svými protivníky klat

naly tyto prostředky vzájemně se potírající? —
Prý Hus proti autoritě církevní postavil právo
jednotlivcovo, právo osobního svědomí ve věcech
víry, náboženský Indivkiualismus, Pravíme však,
že to Jest omyl. Hus proti autoritě snažil se sta
věti svědomí kolektivní. Autoritou mu nebylo sa
mestatné rozumové badání (jak by se z dalších
řádků Osvěty L zdálo), nýbrž bible. Slovo kaciř
prohlašoval Hus za největší urážku; kacířem pak
mu byl člověk držící neústopně blud proti Písmu.
Bible mistrovi nebyla předmětem volné kritiky,
nýbrž naopak kategorickým zákoníkem a vůdcem
rozumu. — Že by bývalo husitství posílilo národ
náš politicky (jak tvrdí »Osv. lidm«), to popírají
zvláště fakta uvedená nejnověji Urbánkem. V ze
mi na polovic vylidněné po válbe mezi Čechy sa
mými byla právě pro víru veliká politická roz
tříštěnost. Sami husité přijali napřed za svého
panovníka Sigmunda a pak Albrechta. Nato pro
siH několik německých vladařů jiných, aby se u
Jajt správy českých věcí; ale vladařové odmítali
Mavně z té příčiny, že v Čechách byla veliká
politická rozháranost a bída. Husité nemusili či
stiti »od německo-hatinské záplavy a cizoty«, pro
tožeta sevzďalovalaod českýchhranic tak 0
chotně, až ji husité sami přivolávali. Potřebovali
totiž německých obchodníků a průmyslníků. Vo
laH sem později i katolické blakupy. — »Osv. Le
uvádí své čtenáře do povážlivého bludu těmito
slovy: »Již po r. 1420 jazyk český zaveden byl
všeobecnědo bohoslužby ato i u katolíků a zů

20 let.« Pravdou jest, že v samé církvi husitské
nebylo promyšleného systému počešťovacího. V
různých dobách a v různých kratích sloužili hu
sitští kněží mši sv. česky buď zcela buď. částeč
ně. Když se vyjedmávalo horhHvějio. smír s církví,
latina nabývala převahy, až zase zbývala česká
Jen epřštola a evangelitm. Českobratrský biskup
Augusta r. 1543 vytýkal, že kališní mají zpívání
více latinské než české. Latina stela se v boho
službě kališné panužící zvláště od té doby, kdy
kališní administrátoři hleděli k pražskému arci
biskupovt jako k svému arcipastýři. Na universkté
husitské podržena latina jako jazyk obcovací mezi
samými studenty, na husitských školách pariiku
lársích věnována latině péče mnohem větší než
češtině. Jestliže tedy sami husité tak pilně si lati
ny hleděli, tím spíše katolíci zůstali věrni tradici.
Některé náběhy k většímu uplatnění češtiny se 0
všem staly. Někteří kátolčtí kněží začali křtíti
česky; od r. 1605 bylo dovoleno v některých mí
stech po latinském zazpívání epištolya evangelia
tytéž částky reciovati česky. | Ale naprostým
bladem jest domněnka, že český jazyk -zaveden
všeobecně | do boboslsžeb katolických; jest dále

uejvětší smělostí tvrzení, že by býval v katoHictvn

Českém.zbatal bobosluěebným 4a okěndkýmpo dně.Moe. „7 „
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ání ministraStalika vdoběválky« a tupí naši
otram.Pan Stanlitv doběválečnéněkohonevedl,
aýbrž bylvedou. Členemmaffie nebyl a maffie mu
také dlouhovelice, jak sámpsal nověřila.Vso
botnímčísle»Rovnosti«,listuta doterýdopofir
čovat kdysi p. Staňicapři užší vojbědo říšské ra
dy, v polemice se »Soc. Bodoucností« bylo pro
srazeno, že na počátku června 1917 přišet p. Sta
něk v Českém svazu s návrhem, aby po vítězném
ukoačení 10.bitvy na Soči byl poslán generálh
Boroevičovi telegram. Návrh byl přijat a p. Sta
ečk telegram německy koncipoval.

Úpadek probtetnatisamu. Chicagský »Katolík«
píše: »Předválečná, válečná a nynější činnost
YMCAje každému Američasu a i mnohým Evro
panízn známa. Za války sebrali přes 100,000.000
dolarů a dodnes mají své »huts« roztroušené po
eclém světě. Naleznete je na Sibifi v českoslo
venské republice, Jihoslovanskn, v Italii, ve Fran
ali Anglii a 'Belgii A dnes ve všech větších mě
stech najdeme jejich velké botely a klubovní míst
eosti, kamžlákají naší mládež v naději,že ji od
tomdínašícírkvi.Všeobecněje známo,že prote
stanté sebrali miliony na obrácení pohanů a kato
Wků na evoji víru. Z Říma, kde mají krásný a
velkýkostel(jenžjč ale málunavštěvován)na
hirvní ulici, vydal jejich misionářzprávu,že o

etojíprůměrně2000dolarů.Jeznámo,žetitopro
tesianték tomucíli užívají všech možnýchpro
středků, pořádají zábavy, hostiny, rozdávají al

, usihejí o zvelebení sociálních | pontěrů,
abudují mnoboučilišť a rozdávajíspoasty

, Nedáwozačal kampaň, vníž sebrali
dolarů,za které se má zakoupiti litera

krozdím!mézripohany akatolíky. Nenítedy
že mnotý protestant anevěrec, který nehle

dínacírkevsblediskasadpřirozeného,je tohoná
bisdu, že proteeiantizmasnad katolicismem zví
tězí. Ovšem, upřímní katolíci se toho neobával.
neboťvědí,že církevkatolickáje založenana.

l1
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fe netečný, ač dacs k jejich víře so hlásí větší
oočet lidí než kdy jindy. KazatelJ. Broeningz No
wark,N.J.,pravilvesvémkázánío»Úpadkupro
testantisma a budoucnosti katořiciama«, toto: »Na
še protestaniská církev zaniká Všude naše ko
selyzejí prázánotouanetečnostvo vířese vsmá

úctuanáboženakoahorlivost?Můžemeaměliby
com se učit mnohémuod katolků. Potřebujeme
úctu ke Kristu,kcírkví a kekočžstvu.«

Čeští lavalidé váleční potřebují velmi často

ních atp, poťfebují činitele, ktérý by příhodným
spůsobem hájil jejich zájmů. Této potřebě bylo
vyhověno vydáváním časopise | >Nový Život,
který bude všemičeskýmiinvalidyjistě příznivě

"přijat. poněvadž toho pro svůj cenný a zajímavýobsah plně zasluhuje..

Páporky, 7
Hurávissteaců útočili pradce ©£a | »kleráka=

úmee< hlavně v předstíraném zájma národního
postapu. Pro Mberáiní vlastenectví vypovídalš

válkulatině, ikněžímjevích vřelýzájem o30
clální povznesení českéhy lidm. Úto“í. na nynější
Vatikán pro zápasy, které se odehrávaly před pěti

»Všeckamóc“ž lidul«Tak nejčastěji provolá
vadí ti, kteří se chiěší vyšpihati na takovou bašta,
z které by se mohlo vládnouti proti. vůli veliké
většiny hHda. 

Takováble pověra zavládla v myslích vel
kých reformujících zástupů. Všecky ústavy bu
mánní a kulterní bude spravovatl stát; na všecky
neduživce, hlnchoněmé, Invalidy a pod. bude pla
titi erár. O nejtěžší slažby v nemocnicích posta
rají se okresy. Ale všichni zdraví občané budou
zbavení všech nesnází a břemen s těmi 1eformami
spojených — jako by stát byl všemohaucím stro
jem i bez 0s0b fysických. Nebylo spácháno na zá
kžadě předpokladu tak nesmyslného již různých
davových přemetů dost? Kdo na př. jasně pro
hlédá, že nemocné neošetřuje stát. nýbrž osoby
většinou velice obětavé, nemůže brojit proti ře
hotním ošetřovatelkám a zároveň takové službě
všemožně se vyhýbati. *

(Zasláno)

České vořejneetl!

Při nejlepší vůli nemohu zadost učiniti všem

P. T. korporacím ajednotlivcům, kteři se hlásilio přednášky,

Přijímámtedyty, kterédošlydo15.ledna,
ostatní přednášky — pokud možno —
druzí členové misase.

Oblašuji tety přednášky v Dobrém, Lukavici,
Javornici, Slatině, Přeloači, Hrochově Týnci, Ko
čím, Třibřichách, Chrudimi, Králové Firadci, Vše
starech, Studenci, Kostelci nad Orhic!, Rychnově,
Hořicích, Úpici, Jilemnici, Železném Brodě, Semi
ech, Jičíně, Novém Bydžově, Chomaticich, Hluši
cích, Černilově, Meziříčí. Novém Městě n. M., Ky
šperku, Jablonném, Nekoři.'Přibyslavi, Litomyšli,
Vikánči (u Oolč. Jeníkova), Mladé Vožici, Budělo

vlcích. Dále na Moravě: v Jevíčku, Jaroměřicích,Biskupicích.

Kde není železniční stanice v. m“stěpřednášky,
nechť mi páni pořadatelé sdělí písemně jméno po
slednístanice a pošloupro mmepovoz.

Data přednášek uveřejním v »Obnově« co nej
dříve.

Dopisy račte adresovati:

Rov. Fr. Kolář, kapitán,
člen americké misse |

| Ohrada (Čechy).

Prodej s tovární
zárukou.

Hapfeldova pfonole, pianolaed K-8000—

tr. piano od K -, barmoniamodK 1000 ční, '
Přavy©Šr 468na k álooné poby, ©

- Reupě. | Prodej. Výměna.

Josef Pacovský,
Hugpfeidevyhrací stroje, Praha 3,

Králodvorská mu

folin.zee
S v Jižíhovětšídě

>

jednokoňs!
se 8500 K, pescí stolypo 900 Kp

Skuherský, Hradec Králové.
Poremouiní z

nejstarší české firmy:

MEŠNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, prvotřídní jakosti

neljennějeí prima. drok (rfbirok) ŠK18 —sa 1 le,
$ drahý drah ročník 1917á K 1800 m 1ditr,

nýtřetí drah ročatk 1918 A K 1800za 1 tr
dodáváv sudechod50litrůvýšechralněznámáfirma

AlelaČtšek,přísnýčoževatímelnichvie
v Bumypolsl.

Fraasitnívlsné sklepy ve Znojmě,Kerneskovatř. 29.

Kostelní paramenta
praporya bohoslužebnénáčiní

A koníka ©doporočné

JOSEFNEŠKUDLA.Hový Hradec Králové, Čechy
Vyžádejte « oBuv, nešli objednáte

o firmv jiné.

Upozorňujeme na dříve vyšlý spis B, Pe
čínkové:

s ŽENY ss55 CENT s$
Zeslé

AAAAAAAAAAAAAAAA
Objednejteci Bostélovy +Požáry vzplály.

Cema1 K. Velicenábevnáshistorickýčetba. Vyšla.
jakoboziéka.Kolportétiobjednajíhvětší mnodstvív

zpáetovném KmaimpostvívhiradetKral,Adalbertinum.

VYVVVVVYVVVVVVVY

KADIDLO

OLOMOUC
KORTEL PARANEWEA,PRAPORY

aveškeré cirkov. náčiní
UHP*>Vlastnívýroba. "UPko
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ody se platíhotově.aoV

4. dg ttde daoChrábsost| Drotigormánské,
tláedná - tal čazko celými pinky sokolských
nalikélo? ičyěné zhram a peklo< a hurávia
vimacktutWyle-neiohadujiško -Aginěpímy20-5
stěškem proti poctivým českým katolkům.
Hons zapřahán db sinžeb Hejslovanů rok co
rok; v potupách patolistva fanat.čtí liborůlo

vé snažili sepozorovati nejáčinnější vlaste
acckouvajekům

Ale co dělají vlastenečtí lvové nyní, kdy
přece Něemncijsou fysickou sílou zdolání a kdy
Vůikdavěcí našich ocitla se zcela v rukou mi
wistrů českých, kterým se přece nesmí vy
čísti ani stín nějaké klerikální ustrašenosti?
Lvové ohlížejí se rozpačitě po jeskyních a
kouštinách, kam by se skryi před tygry.

*Nejde jim z úst pojmenování jazyka če
altého v naší republice jazykem úředním; ra

volí přívlastek >oficlelní.«Posluhují hor
Jak materieiním zájmům vídeňským tak

říRsko-něrmeckým a kapitálu židovskému. Dle.
vefikého hrdiny dra Boučka naše republika
není státem národním, nýbrž národnostním.

Dne 18jedna na Staroměst.radnici pražské na sehtžzí zástupců Čechů z krajů národ
negtně smíšených bylo řačeno, že německé 0

m čmžáko vlgsti stalo se opětně nepříKino o národa a zejménačeskýchnakrajanů v územích smíšených. V obec
piteješvech, v nichž zasedají zá

staci menšin, přezírána je naše ná
radpost; na mnohých místech se nedbá ani v
nejmenším nejzákladnějších zásad rovao
právnasti.:Úřady a státní orgány nestaví se

Ba, 90h au českéhoobyvatelstva v jeho ži
vošních zájmech, ba ani ne na ochranu repu
biiky, její existence a jejího vývoje: Značná
část úředníků -státních nezná vůbec jazyka
českého: amebochoužívá vmíře aaprosto BO-

doaiatošné, inluže 20naši krajané na úřadech:česky vůhocnedmatuví,
1.Nišíěnotbys! pít páčátimroje: ee

saké vyčerpávají svou energii ve věznění
kmtolickýchSlovákti, pronásledování sloven

Číslo telefonu: ©%(Tiskovédrakatvo|

sko-katoliokého studentstva a v znás.lnění li
doveckého dělaictva, nabyli kuráže velice
pružné. Bývalý veliký antimilitarista Klofáč
místo energického zakročení proti velkoně
meckým intrikám pilpě přemýšlí o zavedení
branné povinnosti až do 50. roku. Socialisté
čeští a slovenští stále těsněji se druží k soci
alistům německým a maďarským — tedy k
těm občanům, mezi nimiž plápojá zřejmě 0
hell neamffitelnéhoprofieského naciosalismu.

Nuže, lvové stateční, obrafte arak svuj
upřímně k dávné histot é a dobře se

— klerikálnímu století čtrnáctému.
Karet IV. nepořádal parádních vlastenec

kých schůzí. Nedráždil zbytečně Němců pro
nikavou kejklířskou píšťalkou. A přece hezky
tiše drobnou prací přivedl to k metě tak zá
řivé, že Němel sloužili českému živlu a zna
menitě náš národ obohacovali. Obchodní p0
ltika Karlova byla tak dímmyslná, že cizinci
(zvláště Němci chtěj nechtěj) platili obrov
skou dividendu pokladnám českým.
- A což ta jazyková nařízení Karlova? Na

podobné výnosy budeme nyní ještě dlouho

sta byla většinou poněmčená, přikázal, že

sí ovládati jasyk český. (Znalost německého

Všechny pře na radnici nechť jsou souzeny
česky. Kdo chce v Čechách přebývati, nechť
své děti přidržuje k češtině. Očistný proces
vyvíjel se bez křečovitých nacionálních zá
chvatů:a bez vydržování celých kompanší

zvláště ke konci vlády Karlovy valem se po

|
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češťovala. Karel také vymohl u stolce apož
tolského a goner. opata řísta. cistenctáckého,
aby důležité hodnosti.opatů byly v království
obsazovány výhradně redítůtíi Čechy. Jaký
respekt měla česká řeč téhdy děleko za hranicemi,patrno2toho,ževčěckéříšine
vznikl žádný obrněný odbor, když Karel na

řídil, aby kurfiřti dávali své syny, učiti Jazý
ku českému.Tóitějme ha ztete že vteh-,
dejším státě našem český tvořil sotva
polovici obyvatelšíva a že Brani
borska pod žezlo krále Českého nabyli Někn

Praha 'TYsĚE

Nyní však československý živel tvo»
ří v naší republice silnou většinu. Nee
že ©-pokrokoví a socialističtí rytíři, vzhůru
meče! Jestliže jste ohrnovali-velkopansky rty
i nad statečným vlastenectvím sv. Václava,
dokažte, že pro pouhý strach židovský ne
chcete zalézti až. do sklepů. Ve XIV. století
nehhrčná, praktická a výborně učleněná prá
ce Karlova. Ve století XX. stát- demokrati
cký, v němž lid jest přímopřecpáván vlaste
neckými deklamacemi Nuže, nyní nastává
generální zkouška, kdy máte dokumentovati,
že vaše rytířství a váš státnický důmysl ne
ní pětkrát slabší než panovníka středověké
ho. Přímo trneme úzkostí, vidímedi ak ná

padnou ochotu ke komipromisům-ge zavilýminepřáteli republiky a češství. .
Teď pochopujekaždýnestraaný: požero

vatel, proč stříkáno jedovatým inkoustem na
diadém Otce vlasti. Vždyťzáře doby Karlo
vy tak ostře osvěcuje nejapnost a ustrašenost
moderních syslů, kolčavek a zajíců, kteří v

rytířském postoji si ibují jenom při slavnostech nebo za větrem. ate

Účet a pošt. spoř. vPrase č. 140978.

Půjiky všesk dmnké. im

jednota|
*Vkladyna. né ty. (s

"o bm
VY2“ „1
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Ústřednídenfie!flnko-nězneckésoc.
racie >Vorwáris«dne22. ledna kárá
miševicképonoukání k zlamysinýmstávkám,
požadování přemršišné y. p

$střednohtem.Kdybyprý ady o.
u P »nezasloužila by jiného, než
by bylaco oejdřívesvržena. Ta usi býti

lito nejpešfejších| SrOstřešků, ab
ylo eno horší zío.c >Vorwfirise« sd
je dále, že vláda zastavila celou řadu ko
unistických listů, avězníla 400 násilnických
Elníkůazavřela hatě, vnichžvznikla stáv
a zjomysiná. >Vorwiris< praví dále: >Teď
> budou sypati na vlákdu sepochybmě žalo
y.Alemávládačekat,až se sřítímenadno
až nezaměstnanost a nedostatečný dovoz

úéravin razpoutají nejnovázanější boj všech
roti všem a až země bude stržena do nej
rvavější občanské války?! se nejadná
to, ada vláda obstojí,
úákto národa. Kdo v tak zoufalé situaci 6
walně podkapává základ, na. němž hospoúřstvíspočívá,fezločincem,ajakos tako
ýmnutnosnámzacházeti,bezohleduna
>,vjakémjepolitickémtáboru.Otomne
že býti řeči, že opatření vlády mají za Úú
A, aby byla -gatízáno - určité myšlenkové
nutí. My sociální demokraté nesmíme dále

se založenýma rukama. Musíme strh
oestiviníkům Škanbošiku s očí a ukázati lidu
jich zločinnost, Pouge tak mižeme obstáti
ed dějinami, sgkliže: neohlížejíce se na po

řikz prava ani z leva, půjdeme svou cestou.
ude-li výjimelirý stav zostřen, pak nebude

T vaz z máca

—

o ulice. Prvném úkolem vlády je ochrana 0
yvatetstva. Vládní orkůhy provádějí to se

ých tůstinktů nebo výstřední teologie ná
ohrožují pořádek ve státě. Obrana ne
se Však.obmezti na přímý boj, nýbrž

(by 46toksai koty, "kteroupodvratnéožná obmezi, rozšířit
tom se shodují všecky
chtějí kliá a pořádek.

o by však přímo neodpustitelnou nedů
chybou, jež by se záhy krvavě

omstila, ktýby se profylaxe zastavila před
šmi,kteří znovu aznovuženou masyna uli
L ustavičně ženou do krvavé občanské vál
y a otevřeněa nezakrytěvyzývajíknásil
ostem — před tiskem komunistů a nezávis
jc. Nejde o to, potrestati nepříjemný list,
$brž zabránit aby dále netekla dělnícká
rev, a nesvědomitým štváčlům,kteří od bez
ečného stolku. nechali zfanatisované masy

5 kapř kam bolochcezoldd are:

menty nahradit2 nek <806demogracie.NĚ
de ZačehnáváPrávěty,Ítétrésa
návyvolala. Mráz jidrtí při pohleduna dile-©
nem tvář Mednsinu, kterou sama vytvořil.
Cež si nevapomíná na systematické 
bejtví rudých agitátorů, kteří tak často vy

i revetluční výkřiky? © Modlařilo se v
ých listech soc. dam. dělnictvu napořád

jako novověkému neomylnému a křišťálové
am božstva.

Pokud se vědělo, že revoluční řeči jsou
jen chytrým agitačním prostředkem a že
vládní vojsko chrání i osobní bezpečnost
svůdců, pothid kvetia popularita bezcharakter
ních štváčů, korumpujících povahupracující
o lidu bezcitně, Dělaictvu se mlavilg sěpře
tržitě o jeho právech a >zločinech« buržoů,
ale mikolt o vzájemmých povinnostech zu
městnanců. Když však jde o krky samých ru
dých vychovatelů, naráz pánové dostávají
názory křesť. sociálů, kterým se dříve smáli.

ných rejdů neodvislých soc. demokratů a ko
manistů; vyjádřil se, že sám bude vykonávati

m Jež tm jest svěřena,s největší rozhod
V tomto obratu je strašktvá sebeobžaloba;

vždyť přece páni hasí oheň, který samivzní
tili. Zrazují před tváří celého světa zásady,
v kterých utvrzovali lid po půl století. Tak
dlouho lhavě slibovali, že světová revoluce

dělntctva otovře rajské brány. | Když vjaknastala, aby trhala se stromů zapovězených

jedké plody, sami vůdcové stojí před vcho
neenrým mečem. Vždyťvědí a věen už dávno e, že ty sladképlodyjsou

vlastně prohnilá jablíčka z okolí Mrtvého mo
ře. Veliký a Houholetý švindl prozrazen. Žá
ct Marxovi zuby nehty se brání, aby lid ne
provedi program hlásaný do všech důsledků.

A což české veřejné kolbišti? V Němec
ku soc. demokraté aspoň se již přiznávají k
osudným chybám a začínají s pokáním. V Če
chách však Muna jest ošetřován a chráněn
jako včelí královna. Kdo zplodil tohoto bol
ševika a jeho soudruhy? | Prof. dr. Rádi v
»>Čes.Strážik z 17. t. m. uznává, že marxis
mmsjest v úpadku, ale proti oposičníkům Mo
dráčkovi a Hudcovi píše: >Právě Modráč
kovi, jenž tak dlouho působil ve straně soc.
demokratické, by mělo býti jasno, jak válečné
stanovisko této strany a bolševictví jest dů
sledkem programu strany a ne dkem
všelijakých — Muftů.«

Tedy rudá materiaiistická výchova, při
až spotupůsobil dlouho sám Modráček, zplo
dila české bolševiky. Otcové jejichmarně si
umývají ruce. Již jest nejvyšší čas, aby taktikasoc.demokratickávté příčtněpřiznala
jasnou barvu.KÚ

+ (. De.

se 2 61: vr. ol „jravů,š6

- „HE

lidé. My jsme nikdy a nikde dřívenesapimike
OUskAral

4 ŽggoRakousko spravedlivé ke všeo Všech národů. Nikdy jsem
nezepírala nebudaajírášk Já yd idojls

Rakušenem 'esě ( všichni pándváť

v hd W „o“ “

mluvím všude pravdu: Měli jsme příčinu, by

(Akychoval způsobem nejováln k Rakoachovali způsobem nejloy ,

jsme se zmatěrialisovali,“Řehák rozbudování nového státu tohonadšení,

re jevili prorozbourání Rakouska. vášotrůvíle nadšení. Jest vlášét plno
hhorr kteří namajícežádné kvažíkace

u své politickéstranictví,aby se dosleamísta nejsjápov -i se 10:2

vrehu,pakse nedivte, a te tají) dele;i bospodářskýživot — yčejtijt —
ačkoli tu jdeo zákmyhootné, zvíhnose dě
má-li trochu kleového, mravního 3
— Němci nebudou méně nebezpečnými, b
dame-li jim sty nadbíhatí, budeme-li
řovati za to, 00 omj nám Do staletí
nyní děláme s Vlání cokoli, jsíanií
zatroubí německá innfára, , i
Němci u nás, v Rakousku i Německu. dyby
byli budovali Němacis námi tento stát spo
telčině,byli by a ás státním národem jako my.
Když však řekli,že se s námniky
»dnes jim dávati atribut státního národa,
je něco, čemu nerozumím a nerozumím
tímspíše,že sepřímodo dušestydím,že ne-,
máme mužnosti a odvahy líci, že státním
jazykem této republiky je jazyk českosloven

ský ažádný jiný.< —My. 30Jnuzíme.JEBCvs.k svobodě vychovávati.

"bo nedá!„hháddkníoč
mimistrSonntágpoda! 27. t. m. $ozorukdný
výklad.Našemustátutrozívýprodeja s0
stavné ochuzování tím, že cízina spekulačně
nakupuje naše zboží. Republika se hemží 4
genty, kteří nakomujíbuď nebo pre
střednictvím společností a ích export
níchpodniků.Nákupzbožívšaksedějevět
Šinou na slepo, bez vzorku. Nakupbjtme dra
hé suroviny a výrobky prodáván za bab
ku. Dále zvyšuje se nepoměr mFtd a nné
kcenámzboší oadamácímtrhu. Mrstnosa
své zboží dostávati skutečněceny svěloráko
trhu. Jen tak můžemepůzobílina vsestus
stabilizaci kursu naší kormny.

a přírůstku na majetku podala vláda Národ
nímu sbromáždění. Co mělo býti stanovene
dávno dříve, než se začalo jednati o vy
tmání řeholnic, vyvlastnění kostelních po
zemích a pod., to přichází teprve teď. Při
pomínáme, že katolický tisk důrazně odpo
ručoval takovou dávku již předkoncem války
a zároveň podával velice praktické pokyny,
jak dávku upraviti, aby byla acela sprave
dilvá. Teď, kdy židé vyvezli z republiky
nejrůznějšími úskoky celé miliardy,již ta
ková dávka nevynese tolik, ko "vymýsti
mohla v počátcích republiky.

Velké Prahy, na níž bylo ostře
ada odlnhky není přijet do ústtv
— Tohle teď asf nejvíce potřděu

uvážlivý politik nahlíďí, jak se

Jy ar "u
Wu. tale:



Žádost za vydání BotyKuna

2 jeho soudruhů znova maďarská vláda po
dů. Vznáší se proti těsto bolševikůmžaloba
(gro zločin. zosnování, eventuelně | účasti
vraždy ve 231 případech, dále pro šestná
eteronásobný zločin zosnování loupeže, še
„ skoronásobný zločin krádeže a mnohoná
sobný zločin trvalého
44 židovští zločincové ocitnou se
dem, socialistické listy začnou znovu Oti
skovati protestní provolání. Nejhlučnější o
eosice v socialistickém tisku zabouřila, když
mši být v Maďarsku popraven několikaná
sebný židovský vrah.

To: by si však měli předem pama

Aprnáktatě, kteří terorem zbavujínictn 8 vo práce proti platnémua
nechtějí své schůze 0zn

ARADtk oervíválí'dřednískt koník
ce atd. Také by vlastně skutečné češtízhynulo, kdyb oda hokdovala Mu

novi.Přes ž?sla 2celaotevřeně
peohlažují, že chtějí vmulšti zvůli své dikta
tmry většině. Většina obyvatelstva této re
pobliky jest pro vyučování náboženství a po
nechání křížů ve školách. Vzpomeňme jenom
na mihon prot Ale taktika

Habrmanova efstva směřuje zřejmě
proti vůli většiny. Nenískutečně Uémokratic
ké, ulásly,tm, kde despotickyporoučí men
šina; takový stát podobá se spíše kászníchnež
společnosti spřavdvané skutečnou vůlí lidu.
— Soukupa ten, kdo v republice odpíráuv; sépie ileZřitty.Dobře: Ale

k. A atpichovál vojsko k nepo
i zájmu upevnění re

belbovicí svohtli za
Zořinschůzi, Kde soc. demokrat Brodecký

horníky, železn. zřízence a státní i
zaměstnance, aby vytvořili trojáhebsík,

který by měl celou republiku v hrsti. Nevy
koví-i vláda tomuto trojóhelníku, pak začne
pracovati na svou pěst. Tak se houká v době,
kdy přece socialisté stejně ve vládě rozho
duj. Největší počet zrádných bolševiků jest
ve straně soc. demokratické. A jest přímo
úžasné, že Lidé vykřikující veřejně převraty
jak politické tak sociální chodí na svobodě s
bíevou pyšně vztýčenou, zatím co Hlinka již
tolik měsícůsedí. —Dr. Soukupřekl, že už
jest nejvyšší čas zjednati na drahách pořá
dek. Ale kdopak to má v moci?Úředníci
strašných nepořádků nezaviňují; za to však
právě příslušníci socialistického bloku. Ne
dovede-li soc. demokracie udělati pořádek
aní vevlastníchřadáchani vdopravě,jak
chce pak obrodit celou repabliku?

VolbyvMaďarsku
konány v nedělia vpondělí. Jsou výstraž
ným dokumentem, jaká jest konečná výsled
nice střeštěného, krvavého a lupičského bol
Ševismu. Nenávist proti zlosynům, kteří na
páchali přes 5000 justičních vražd a kavalír
sky žili z potu práce občanstva pokojného,
kypěla silně i při volbách do parlamentu.
Vláda židovstva a zkorumpované šlechty,
jež mu přislubovala, již se tak hned neobno
ví. Zvítězily živly, jež dávají přednost křes
fanskému názoru světovému před chladným
židovským materialismem. Tím neříkáme, že
by bylo zvítězilo čisté křesťanství nad mo
derním pohanstvím. | Volebnítaktika živlů
představujících silnou většinu v národě byla
zbytečně zase »maďarská«. | Nekřesťanský
nacionální šovirismus hárá v srdcích i ny
nějších vítězí Ale volby učinilypřece jen
zujačný krok K očistě ; brozně prohni
lých. Na venkově prošli vesměs kandidáti
křesťansko-národ. — sdružení a malorolníků,
takže parlament bude míti výslovně křesťan
ský a agrární ráz.

O české umění výtvarné velice se zajímá
šlechetný generál Pellé, Navštěvuje české ma.
tře. Dal podnět k uspořádání výstavy Čes
kého umění a národopisu v Paříži. — Na se
verní točnu chce uspořádati Američan Simon
Lake výpravu ponorkou zvlášť upravenou;novýtypponorkymůžepřivyplutínadhla

kátkem. — O stáří měsíce a »předpotopuích«
ještěrů otiskují >Nár. Hsty< sdělení americ
kého astronoma Pickeringa. Na ohladnoucí
zami utvořila se prý kůra před.miliardou a
20 miliony let. Ale — George Darwin. vy

že stáří měsíce obnáší méně rež 60
miějpsů lat. Tudíž Pickering soudí, že hmota
měsíce opustila zemi v dávné době prvně
jmenavané, ale kroužila po dlouhé věky ko
jemzemě v podobě mraku malých úlomků.

přv i „moře,který, jak známo, rychlost
otáčení.zemězmenšuje(cožvedloU.Dar
wing kjeho výpočtu), eepatrný a země by
po dlouhou dobu zachovávala svou původní

Blví Apaoldat, 0xněmědosákžkavý : polotekaný, na němě zemele. otáčí sa olemu.své osy asi 3-40 6
da přitažlivost—

Vyslovuje názor, že se měsíc konsolidoval
(ztuhl) z mraku fragmentů uprostřed křído
vé periody a cituje geologické-autority, dle
nichž v této epoše moře vniklo hluboko do
pevnin ž panovala ohromná činnost vulkanic
ká, což připisujevelkým přílivům, které mu
set měsíc zvednouti, když by! tak blízko ze
mí Tato epocha by dosti dobře souhlasila
s odhadem O. Darwinovým o stáří iněsíce,
datujeme-li ho od jeho konsolidace a ne od
doby, kdy opustilizemi... Tu se ozve znovu
myšlenka: Theorie a jen theorie, domačaka!
Nejvíce se různí badatelé v odhadu stáří lid
stva, celé země, shmnce.Tu se hází statisíci
a mišony let jako třískami. Český učenec
Hrdlička v Americe různé ty tisíce let při
bližším ohledání prastarých lebek silně zre
dukoval. Za nějaký čas uslyšíme zase korek
tury domněnek Pickeringových. — Universi
ta v St. Andrews ve Skotsku vypsala znač
nou cenu na thema: Duchovní obrození jako
základ obnovy světa. K soutěži vyzývá pře
devším studenty universit anglických, pak
dělsíky a vojáky, kteří prožili světovou vál

Pro prvé i druhé stanoví cenu 25 šterlin
ů. Pro učence kteréhokoli národa vypisuje,
pu 200 šterlinků. Sekretář univeralty, Df

zašle bližší. Y UCS
ne 1. března 1920.— V»Arjstou

. přednášel ko .
Blarů Ansemrtešostí lidské dou =

nf myšlenky jeho jsou: Platonsk; A
nesinrtelnosti spočívá v neodvislos OV
ního světa. Svět duchovní není svět neusku

odpovídajícího obecným našim zkušenoste
Přirozenost rozhoduje, jaké řady vibrací m
žeme slyšeti a viděti,jaké fakty můžeme
znati a si pamatovati a jest to prodloužení
pokračování tohoto >středního čleda«,
němž toužíme často zcela dětinsky. To,
jest v něm skutečného, to jest myšlení Boží,
změněné v zákon životní. Ježto duše jest o
byvatelem světa věčného, můžeme, chceme-li,
»býti věčnými v běhu časů«, ačkoliv pro vět
šiou z nás svět nejvyšší jest nejasný, změ
tený. Pro Platonovce jest spása jedině v 0
svobození ze světa stínů a polopravd. —
Jak pokračuje podpora opravdového umění
ma místech opravdu zodpovědných, k tomu
výmluvný obrázek přináší 3. číslo >Národa«.
J. Bartoš tam o >Návratu mládí«, provedeném

mládí« jest jen a jen dokumentem, který nám
ukazuje, jak hluboko rnůže poklesnouti národ
ní kultura a jak daleko může si u nás troufati
vlasteneckánestoudaest,. . To, co hraje se
dnes ve vinohradském děvadle,je křiklavý
patriotický mumeai; nám otřásáte se oš
klivostí a zardíváte se studem. Všecko do
jimavé a vznešené z nedávirých národních
úzkostí a nadějí, všecko hrdinské z osvobo
zenských našich boj všecky rogechvívající
vzpomínkyjsou tu házgenyde hledištějako
krvavá sousta šelmým do zvěřince. Není tu
tklivého smutku, jehož by sebylo operetně
zneužito, není krásného rozochvění, jež by
nebylo zpitvořeno v posunčira, není nevin
né velikosti, jež by tu nebyla cirkasově sní
žena. . .Ale našeslova nabyla by úplná,kdy
bychomzávěrem“regminiit sr ©oficielnívašíkritice,která,ažoavzácnévýjimky,nejen
neprotestovala proti vlastenecké této obav
nosti, nýbrě použila jí k rehabilitaci jejího
autora a někáe dokonce rozezpívala se v nad

šení. Té kritice dušno a otevřeně: Ztratilabuď soudnost nebo kulturní zodpo
vědnosti.«

. re- 

1 „KaňováyVlnovy"p
s úvahou populárního spisovatele

Em. Žáka:

Volná myšlenka,
(Několikkritiokýeh klodisk k vyjnněnípo 8Stran34,cenaK 100,spoštK1770.

Zasílá

Drašst. kuihkupectví a nakladatelství
v Hradei Králové.

Sociální obzor.
Ze zásad morulatické levice Čal sn0. dem.

strany. Nazastaralých předsnácích a plánech jež
praktický, vývol lideké společnostitak. výminvně
překonává, Ipl část. soc. úsmokratů houševnatěji
než kterákoltv spobešeoná jiné. Marziatická levice

uje v »Právu Hdu« dne 23..ledna zámady
i prográm »4 a! :bd s. : : .vl:VPE

I nespo:
fin Lr. dvedít jsme řadu fakt která

nesporně a zřejmě, Zt vedení strany aposlaneckáfrakceodzákladníchsměrnicametod



tohoto programu povážlivě se odchýlily. Nebla
kýzp, avšak nesodvratným důsledkem toho jest ©

obrat a nedtvěřa Hrokých vrstev bizlí nadoke straně, Že plní svůj Historický tkol, pro
nějž jest zhadovánm.« Nyní při rozvratu (?) svě

tového kapitallému má proletariátspiniti svou. hiSoričkou Úlohu.
Má se odstraniti výroba soskromo-kapileži

stická,která se nahradívýrobom ahospodářstvím
kolektivistickým. Socialisaci může uskatečnitě pob

ze třída- dělnická. Předpoktédem sociaHsace věšák
Jest převzetí moci ve státě.
-© Boj proletariátu o moc ve státě nemůže být
veden pouze dosavadními jeho organisacemi. Jest
tu zapotřebísótstevy dělnickýchrdd. +Unás re
voluční tvoření dělnických red následkem speci
elních poměrů se opozdio; dostaví se však novy
mutelně právě tak, jako ve státech ostatních. Re
votuční fenkce dětnických rad byla Již Marxem ve
světle zkušeností pařížské komuny pochopena, vy
stžena a jako nezbytný prostředek vlády: prole
tariátu uzného.< Zásach o diktatuře rad považuje
soc. dem. levice za nednikuutelnou. »Diktatara
proletariátu jest jedinou mrystitelnou formou do
byti a ovládnutí pošítické moc! ve státě v době
přechodní a stává se neodvratnou, když veškery
cesty a prostředky kapitalistickéspolečn;sti.se
thaty. Dalším postupem rovolace stane se dikta

tura proletariátuspolodkít «* „ednotnou zbraní evropskěhodocistiíiíte E
V pojškůní E k dděšehúilěrnících strany se

praví: »Badižúsílováno» té, aby v příštímparin
tmentě utvořena byla společná socialistická frakce
poslanecká se' tátípci oslktních náródností, kte
ré obývají roputíku Zeskodovokakou, ovšem že
na těch zásadách' a siěšncich. Ják tuto vyslove

ny, za účelénspolečného“ posnhu-proti buržoask
v perhameniě MVe utté«

»Nutnoúje lolemaciikěle činu,akce, která by

byla výkodkým dezándí revohičňíhoproletariátu
celého světě. Jejím! číeny mohou býti jedině stra

ny.krkterš, vzdavšese sogllanostis vuržoasilvevimstnímstáří,dávají sáMíKY,ZEmmiéataárodh!sou
račenství za -všech okolností dodrží a v kritických
okamžicíchnezklamou.Des vidimé sUBé začátky
této orgamisace ve těetí laternacionále (moskev
ské), jejíž srměraite odpovtíijl úkolkm proletariám
vdoběpřímů: Bedbihése domáhatitoho,aby
Zeskoslovonditůútráhě socifisé demokratická, až

změnísvojidnešní taktiku, stala set ješm členem.————

a dalšího budování Iniernaclonály činu se súčast
aila.«

»Poněvadž armáda jest dosadvýkoným orgá
mem diktatury buržgasle v pořitice:zahráišát |
vattřní. budiž v patlamentě zdůrazňován starý náš
demokrátický 2 socialistický požadavek, aby -měli
tarismas úplně byl zrušen. Prot! zahraničnímu i
vnittřnímmnepříteh republiky socialisteké budé v
případě potřeby jediným prostředkem ozbrojení
protetariátu. Milice, starý to prostředek r+voláct

měšťanských,stala se vývojem pomě'ůjenom zá
stěrkou vojenské diktatury bitržoeste, která si
vhotlnéorgányjakvdůstojnictvu,tzkv prostém
mužstvu vybírá k nepohodiné, socialisticky rřevo
teční živly vylučuje, mužstvo duchem způtečnic
kým a protirevolučním vychovává a tak ve sko
tečnosti ve starém zpátečníckém militarismu po
kračuje.«

Tedy liberálové mali příležitost k přemýšlení,
nač se malí těšiti. Kdyby v nejšírších vrstvách
českého lidu byl povně zakořeněn světový názor
křesťanský, bolševictví „by rozhodně nezdvihalo
své blavy tak trdě. Aje pokrokůři závodí se soc.
demokraty v potírání křesťanského | katechismu.
ačkoli vidí zřetelně, že takhle bolševictví přibírá
největších sH. Nenapravitelné teprve vešíká kata
strola přivede k rozum.

Všem pázím zagěstnavatelům. Ministerstvem
Národní obrany zřízen byl pro severovýchodní

městnání demob. vojínám při zemské centrále
práce v Hradci Králové«, který má za úkol spro
Středkovati zaměstnání vojímim, čekaficín na de
mobilisaci. V záznamu již zbývají jen: Natěračí
4, obuvníků 6, obchodních přiračí 30, řezníků 12,
rolníků 6, sedďláři 2, soustružníci 3, skladníci 2,
sluhů9, tkalců 13, truhláři 3, tesaři 3, topiči 3,
úředníků 2, výpravčí 3, pokrývači 3, zámečníků
18, zedníků 11, zahradníků S, barviř 1, bednář 1,
čalouník 1, číšníků 7, cestující 1. dělníků 47. foto
grafové 2, holičů 7, horník 1, hodináři 2, krejčích
6, kočích 13, koyáří 3, kovodělník 1, knihař 1,
košešerí 2, kolář 1, malíři pokojů 3, malíři skla
3, mechanici 3. Uvedené síly jsou poctiví, fádní
řemestníki a dělníci, jichž umístěním bude uteh
čeno jak jim tak repoblice. Nabídky míst Hďtebuďtelefonicky(č.tel.46)nebpísemněnaVoj
referát pro sprostředkování zaměstnání demobi

lisovanýmsokobm při zemské centrále práce vHradciKráný. „,

ená hospodářská politika soc. de
mora ěenecké. Zatím co,jinde marxistic
ké sny ještě matou statisíce hlav, sami ruští

boBevidi hlodíoěktdkich slagýjem propastátp
Sociali

sud +3 4 Slachránihnárod

Je již ayní počínajílašóvati,že výška platu za práci musí
být stanovena indi, dle schopnosti a
píle jednotitvých dětníků.

Lenoši jsou v socialistickém Německu vy
povídání z práce; užije se proti nim ostrých
kriminálních prostředíů. Ministerstvo želez

nicvek de© s vládouK VRkých dílen, , dělníci pracovali ; tito
byli propuštění z práce. (Železniční správa
Po demobilisaci rozmmožilapočet dělníků ze
70.300na ;1 -Ale janko obrovaltý počet

ani nebyl o,abydal do pořádkupoškoze
mý želemniční materiál. JIž byla obava, že
lokomotiv bude čím dále méně. Neponmkly

ani dosorčí orgány anipřátelské konference

ži bo,plezhínédánone . Betyikodypokláů'
vdýrínd boyla BAd r

činili tím vydatnější konkurenci mimo pra
covní dobu.

Dílny budou znovu otevřeny pouze dělní
kům, kteří se uvolf pracovati od kusu. Tedy
železniční správa zavádí práci akordní.

Tak se brání sami rozumní soclatisté proti
záhubě, která by se stala při zastaralé komu
nistické taktice zcela jistou.
, Kdo vlastně vode hospodářskou politiku?

Posl. Fr. Zemínová začala na základě jakési
statistiky dokazovati, že němečtí agrárníci
odvádějí předepsané kontingenty svědomttěji
než čeští. Ministr Prášek však sdělil, že již
odvedeno 57 procent; v rychlelším tempu

trovický obchodují pošitické strazy. Posl. Pevický dne 27..t. m. v Nár. shromáždění
konetatviňil jafď jsou žudluštny čerttrálníor

ganisace konsumních spolků u tukové ú
středny. Jednota ma - ebě
spodářských družstev (která náleží čs. st
ctaHistům)je dfitžna tukovému ústavu 2;600000
K a za celoudobu od 14.srpna zaplatila k

K za vejce. Konsumní ústředna obcho
duje penězi,kteréseměřýyodvésttstátu
Sot. derhokratické Velkonfikupní společnost
konsumních družstev je dhtžna tukovémá (
stavu 22 a půl mflionu korun. Německá sot.
dem. nákipna dlohuje 6,600000 K. ——Inu,

cizího krev netéře. Také výrazné „enýJak mohutní síla 2 furit Vociafistů.V' těch
lionech jest plno dřiny 4 potu Watolkétěko
obyvatelstva. Trpěla by vláda tak vyložený
výdělečný šlendrlán straně lidové? —*

MVL,řádná valná hromad

Všnacné nění spoltnsí
s.0.0ree

Rozmanitosti:
-V*pohoraý abci Ridbráskověu Eu počalase21.t m.sesouvativbočnímúdolívestřeán

vesnice půda, až se svezla do Údolí celá stráš,
na které jest 20 oůsek. Hořejší paseky probeříly
se do země úplně. Věkovité stromy vyrvány 6
kořenů, obydlí zapadla. Škoda jest obrovská. —
Dle »Práva Hdu< vyhlíží vlastenectví národní de
mpkracie takto: Český a německý průrnystový
kapitál a bankyovšemdrží se té spolu povaě 1
čeští předácinárodnídemokraciedni svoafirmu
německo-židovské Pražské železářské mpoločnostt
4 iným podnikům německéhokapitálu. —Za
války ve Švýcarsku nalezlo Útulek 29.000 zběhů

JEjako deník a týdeník. — VSandoké byt“stu
ven svého úřadu socialistický starosta,

zpronověři 100 Kslrotčíchpeale. —kratédájehájícentrfly,vnichžtoliechytrýjš
Bdů nalezlo zaopatření. Abemezi agrárníkytrpělivostpraská.Napřerovskémstínář
20 agrářnícidocentrál aprohlásí, Bytedají' víé:
dě ne příšťiolezii“ záhnost Kyrářekt Hřetzsiř'v

celkmrozsáhuprogramKato spůlkučs. sěděl
-6 Ba'oelf řaděschůzia pornd"MR

fuč, bok tmatostahdvěíkudkrárajili

R

ničátkí



„pracavatTonedělala.Inaovšem,to nebyloještě
pted volbami.« — Ve vládních stranách je 5vor
mosttak 'veliká jako jnez! kolízvkajní a jestřály,
aťboltpřebePřádáctstrativědícoto'prorépatí

„ke zrmamená, klená-li auťorita vlády v národě ma
bod mrazu. +Právo Hdmuestaví +o prot měíitů

de de fínna, ale Klofáťpatři na lavká obžalova
nýchpro zločinproti branné moci. Cituje řečmi
aulrů Srobéra na: ořicieiníslavnosti v Bratístavě,
v'hfž se přavilo, ženeúspěch čs. arrttády proti ma
darským 'boftovižém měl příčim“v nedostateč
sém vystrojení! avyzbrojení mažstva a špatném
vedení, a táže se: »Kdozavinfi že na Slovensku
byl dási bez vědomi ústávně zodpovědných činite
M rozkáz kpřekročenídenytrkačníŘáry, na nějž

veztko? Klofáč nebo MonaP Kdo zavinil, že tu
bylo málo vojsíta, nedostátečně vyzbrojeného?
Kloftč nébo Máma? | Kdy zavínil, že vel
telč našeho vojska ma Slovensku byli neteční
vdoběvpěda?KlefáčaeboMuni?'Kodosadil
aa Slovensko vehtele, kteří dle tvrzení ministra
Šrobára činit vojsko nade“ neschopné obrany?
Klofáč nebo Mtna?: — V Nár. shromáždění byl
podán návrh zákona aa postátněmí konservatnře
brněnské. — Židům vede se unás pod štítem +80
Cieitsačně-demokratických: hesel stále lépe. Prý
se velkostatky rozdělí llém. Zatím však novinami
letí zpráva skoro ucnvěřitelná, že- velkostatek
Chroustovice, | zahraný kaížeti Thurn-Taxikovi,
byl pronajat staréma sájemci J. Mendlovi na 2
roků. Tosaadďproto, že tenhle občan budesám
chodit za plukem, a motykou,lopatou a hráběmi?
— Die pověstného radikála dra Boučka je národ
ní stát —fikci; prýmaše republikanení státem
aárodnán. nýbrž národmestsím. Zkrátka štika se
ziněnila vbojácnéhokapra, klsrý při skona vy
Pouštíposledníbebliny. —Dne 5. a6. ledna ko
naj se v Praze aležd židovských obecnichrstarších
a důvěroíků národ. židovských korporací z celého
našeho. státu „fjsmegl-sa sálasiníti se voleb akáiv
uša újednořítizatímúčelemnejširšívrstvyži
dovstva. (Teď až židé nepotřebují říkati: »Nám
Čechům seaersůše nic stát.« Zlatý kov. jejich osl
niitak,žemohouvolati:»Nestanose nic tomu,
do bude židovatvu pesluhovati.«) Sjezd také pro
testoval prudceproti příkrémustíhání Židů v Uh
rách. Kdyžvšak bolševičtížidétamsvraždili řa
dy křesťanů a když řádil proti Slovákům, zů
stalo humánsí srdce Židovstva naši republiky klid
m0. —Naschůzi čsí. soudcůdne 18.t- m. vPraze
problásůívrch. radadr. Nebeský,že všecky soudy
jou pracemi přetšeny neznesiteině. Reda Mareš
stýskalževídeňskývzduch| duchsepřestěhova)
t Rakouska do maší republiky; v sdudcovském

PPR
pooblE:n
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. emské kmtolické veřejnosti! Na po
svůtném Velehradě, místě každému Slovanu dra
bém a svatém, založen byl r. 1916 Ústav sv. Cy
rijta a Metoděje. Účelem jeho jest vzdělávati a
vyshovávati hochy; istaříby se- chtělt věnovati
apoštolskému (misionářskémo) působení u náro
dů slovanských. Potřebsíka
U ozbrojení vymoženostmi moderní vědy, 20ce

kteří by hořel táskox ke Kristu a k Slovanstva,
chceme, aby takovíto mufové hlásán'm pravd
víry a všestramou kněžskou činnost: hájíi u
povfovat a rozšiřovali náboženské přesvěděení
« všech národů slovanských. Takové muže chce
s pomocíBoží“ vychovávati Ústav sv. Cyrila a
Metoda. Velehradský Ústav založili 2 vedou O0.
Tovrryšstva Ježíšova z provincie československé.
Papežský ústav sv. Cyrila a Metoda má letošní
hoškolníhořokuve 4třídách41 žáků.Znich 39
Je národnosti české a 2 slovenské. Finance ústavu
většího zatížení nesmesou. Vědyť i tento skrovný
počet žáků předpokládá v nynějších poměrech
nouvěřitelné téměř oběti. Každý žák platí ročně
jen600 K. Aněkteři ani tolik nemohou.Za tento
peníz dostává stravu a celé zaopatření. Že sprá
va ústavu s tímto platem nevystačí, je každému
jistě zřejmo. Zvýšiti jej není nikterak možno; žáci
jsou převážnou většinou synkové lidí. chudých.
Bohatí se nehlásí 2 hlásí-H se, nemají potřebných
schopností. Proto prosíme smažně, aby si na náš
ústav vzpomněli ti, jež Bůh obdařit statky hmot
nými a kteříhlednít způsobu,jak byjich conejlé
90 pozětli. Naše katol. spofky, organisace a Mari
úmskédružiny žádáme vroucně, aby při vhodných
příležitostech pamatoval sbírkamě na náš ústav
a věnovali mm výtěžek nějaké slavnosti. Důst.
dachovenstvo prosíme, aby na teňin veledůtešitý
podnik pro obnovest kaibl života u národů slo
vanských Inskavě tpášorňovalo věřící v kostele,
ve spolcích, ve školách. Katešíci jiných národů
rozvinut obsáhlou čimňost pro misie | zámořské
a doznávaji, že z této činností mátijní vzešel ne
malý prospěch i aábeŽenskémmživo: dm dorna.

Myčeští katolíci potřebajemepředevšímmalí de
me, aby národ nestonul v moři moderního poham

vanském Východě.Atéto misijníčinnosti majíse
věnovatižáct Papežskéhofstavu velehradského.

P mod r i děkujemejiž předemPP- pamatovánoná Dosv.
Veehreae jak při Nejsv. oběti, tak také při mod

Mebáchžáků ústavu. Ajenade vše mapiněnobude
srdce jetich blahýmvědomím,že vykonalisítrtek
bottenílý, kterého Pán nenechá be? odměny. —
Správa Papežského ústavu sv. Cyrila a Metoděje
pro misie slovanské na posv. Velehradě.

Osobmizprávy. Vyznamenání a jmenování pp.:
Ferd. Audrlický, farář v Bílém Újezdě a Václav
Hvězda, farář ve Vamberku, jmenováni os. děka
ny; Frant. Kubánek, bisk. víkar. sekretář, děkam
v Ryctmově n. Kn., jmenován bisk. notářem; Još.
Pohl, farář v Liberku, obdržel expositoriom Camo
nicale; Jos. Róssler, farář v Solmic?a Jan Novo
hradský, farář v Čermikovicích, obdržel ordina
riátní pochvahi. — Kanonická investitura: p. Josef
Težín, admiňistr. v České Třebové, děkanem tam
též. — Ustanovení pp.: Jos. Rumser, administr.
ve Velké Úpě adminktrátorem ve Schwarzentalu,
P. Bohumir Meth. Mastný, O. Praem., I. kaplanem
vwHumpolci, Jos. Šorm, polní karát, II. kaplanem v
Novém Bydžově, Frant. Šíp, administrátor v Pos
chově,adminěstrátoremvBystrémuNov.Města
n. M., Tomáš Pokorný, administr. in spirit. v Bě
ronicích, zat. kaplanem v Solopiskách, Dr. Václav
Michálek, polní kurát, kaplanem v Brandýse M.0.

Záložna v Hradci Kvék,
sapsané společenstvo s račen | >Mnossmým

Československé náměgtí.

Půjčky.-Úvěvyosohuí
ohypoteční.- Zálohy-Klause
Vedla.-Sskomptúčtůa uměnet.

ManiiestačsísjezdOrlavBrměbylvelko
lepým povzbuzením k dalšímu bujarému rozma
chn. Do čestného předsednictva zvolení | členové
americké mise Dostál a Nekula, Pirc z Lublaně a
učitet Menci za Svaz Orla v Čechách. Po vzletné
tečt Dostálově Slovák Raška pravil: »Čo pravý
Slovák, to Orel.« Pirc konstatoval, že mezi Slo
vinci Jest Orel početně silnější než Sokol; nyní
tavázaj styky v Chorvatsku, kde se myšlenka
orelská něktná také. Zve srdečně na sjezd Orel
stva do Mariboru, kamž přibudoa i katoličtí cym
nastové francouzští a belgičtí. Uhlířova z Vídně
tumočí pozdravy větve české na. Dunaji. Mencl

se upřatnila na Slovensku, tábor | orelsk
vzrosti nádherně,Z90 organisací vyrostlo
orgamisací, z toho na Moravě 277, ve Slezsku
12, ve Vídní 5, na Slovensku 52. Siné, veliké
a bujaré jsou zejména jednoty slovenské; ně
které čítají až 1000 členů. Organisace orel
ská rostla v r. 1919do šíře tak rychle, že he
bylo kolikráte ani možno, aby A ústředí
rychle a řádně obsáhlo. Těleso venku rosťlo
spěšnějším tempem než badování ústředí:



vě 2, vLedči4, vPřibyslavé5. Kdybuda před
nášeti v Jevíčka (naMoravě) a vokolí, vMladé
Vožicia vHlinsku, aděšimpozději. S krajanskou
úctou Fr. Kolář,kapitán,člen II.amer. mise.

Krajskýlchovní soud v Hradci Králové v
zasedání26. ledna £ r.odsoudil AnnaKrskovos,
rolniciv Duba u Vamberka,propředražovánízelí
následkem účtované vysokécány za povoz k
Alenu mu tuhému vězení zostřenému postem, 100

bylproJishvaprovezovanoyřetězovýmobcho
dem. — fienérozsudky Jichavního soudu Jistě

budou d iti ha ubývánífichvy.
K Prliskyslového masen

v bě pUPÍN Výstava falíře Václava
Šránka:"2 TřebagiuviaVýstavudtovřenejedů
úmoě.s0:2) 90: Idy © anáškta vo srábtk
od 9-3. hodin. Vatmoné1 K. Katalog 50 h.

úsině (protokolárně) pro rokzpříjmuakdanidůcho
příjompodat:přiznáníje povinen

každý, jehož poplatný r příjem převyšute
200 K, neb kdo knpodání byl zvláltě vyzván;
doporučujeso však, aby iti, kdožmajípříjempod
2000K,hle větší než 1600K, podají přiznáníve

sájma i beze zvláštnívýzvy. Kdanidů
nutno přiznati všechny ony důchody, da

aš %6podrobené($Š 124a 125zák. oos. d) mimo
omy, z zichždaň důchodovádlužníkemse sráží.
Osoby, jichž příjmy dani z důchodů podrobené
anj samy oosobě nebove spojení sjejich jiným

nepřovyšuji 3000 K ročně,
důchodové podrobeny. Poplatné příjmy buďtež
přiznány pro rok 1920)ve výši, které damákly v
roce 1919. Nestávaly-li příjmy ještě po celý rok,
čítány beďtež dle očekávaného výnosu ročního.

M přiznání v předepsané Ihůtě podána,
ti daň uložema na základě pomůcek ú
ruceisoucich z moci úřední.Majitelénebdomůpromajatýchpodejtevdoběshora
„u příslušné bermj správy seznam do

M(vzorec B) s případnými seznamy byže
(vzorec C), kteréžto poslednější vynlní jed

vé domácnost, jednak nájemníci
u mějte dorzůnepronejatých buď
gezsamyobyvatelůdamu(vzorecD).
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voročníodměny,draholmí| přídevkya jimaké
příplatky. Úřednítiskopisy ize dostati ubermích
správ. Opomine-likdo, ač po zákonu povisen,
podati zmíněnápřiznání nebo dotyčné výkazy,
beboečiní-li vnichnesprávnéúdaje, bude podle
zákona potrestám.

odbýváse dne1. února o9. .
ské sborovně za obvyklého pořadu mimo volby
správního výboru. Žádáme tudíž veškeré
přistoaplé přispívalícičleny, aby vhojmémpočtu
se dotéto schůzedostavili.

Staréměstovetmách,Klokálcepodtímto
nadpisem uveřejněnéodpovídá mtrojní personál
pivovaru,že není pravda, že nesprávnoumanipulacívtransformačnístanicibylaporucha22

ž

trálypráceprovýchodníČechyse sídlemvHradoj
Králové takto: | Pošet Přihlášených pracovních
míst14.206(6254mužů5742žen,20 učňů),po
čet přihlášených uchazečů 16.421 (mažů 12.317,
žen 5842 a učžů 262). Sprostředkovaných o0s0b
12964 (mužů 7682, žem 5109 a učňů 193). Proti
loňskému roku v tomtéž období stompi počet při
hlášených míst o 9753,počet přihlášených uchaze.
čá stoupl o8766 apočet docílených sprostředko
vámístoupl o9983.Dle oborů povolánípřipadá:
I. Na meloživnosti: míst 1147, uchazečů 2019 a

a 2568 sprostředkování. III. Na čeleď domácí:
měst 1202,uchazečů 1125 a 868 sprostředkování.
IV. Na dělnictvo tovární 2 průmyslové: míst
572, uchazečů8972 a 5653sprostředkování.V.
Na nádeníky: míst 2628,uchazečů3403 a 2537
sprostředkování VI. Na ostatní povolání: emisí
220, uchazečů 391 a 227 sprostředkování VIL die
učoě:míst 260,uchanačů22 a 193sprostředko
vání. Nezaměstnanýchtextilních dělníkůdáno bylo
do práce 5043 (věflinoe sa namnové stavby). Ko
aečuěš v uplynulémčívrilotí am/stěnoJ6 válečných
invalidů.

Okrosgíkoopodářekésada v radní Králové
vyšetřilanrostředuictvám:obecmích-bospodářakých
rad.ceny vepřového masasa mrbvem váhu v jed
notlivých obcích. Ze zaslaných zpráv. vyglývá, že
velkoudrabolozvepřovéhomasa, zvláštěae.Jára
decku, jsou vígni po většiněpredncenti. „jlátnd
kem toho se algresní hospodářská mdg-> disadsl
Králové usnesla ve schůzi zedptdih: luna; 4.-24
apelovattna obeosíbospodálské„rafio.. dhys:-0
svýmhabcích oůsakěy m syíipnl.ccg-diiiílového
dobytka. 20 NND0) zp

., Rčení o kolhovýzikp. pídobě
množíse případy,že Žádosti,dotazy,stížnostiaté.,
koterésezasílají kúřadůmnebo podávají se osob

novéjsouvítáni. Neseide-líse určitýpočetčlenů.
odbývatise bude valnábromadao půl bodiny

posději.ObrezeníZolezničníchúředníků.Nasvézdejší
schůsi,dne14. Lm vOrandiotelukonané,ob
hájce Muňův Dr. Soukup obvínii železniční třední
ky, še provádějí pasivní resistenci a tím zaviňují
všechny nedostatky na drakáčh. Dr. Soukup jako
advokát (!) snadví cenintšenosti,že je natnoob
viněnémudokázat jehovimu,má- býti odsouzen..
AtohotozákladníhopobmdavkuspravedinostiDr.
Soukup (bývalý ministr spravedinosti!)' nedbal!na
prosto. Nemverlian) jedáoko dokladu, kdy, kde a
jak železniční úřednícipoškodřiprovklelnýpráběk
dopravy;jen obvišova)všedbatišiŽetímsvé po
sluchačeprott Šejezničnímúředníkům popadil,asamozřejmo.Méže-ltprohéstůtakbezdůvodnéob
vinčaíčlenNár.shromáldění,Isorýjakočlenvlá
dy jistě mobilzbifzkapozorovatíživot vrepublice
2proto mohlocenitinadiláské6s8 železničních6
ředníkůosprávaoudoprávuod převrateaž do
nynějšíchdob a kterýzajisté, nežli svévýtky
pronesl,mohl a mělse přesvěděiti,kdevězí pří
čínavšechnepravklelnostínadrakách;paknenf
možno sediviti, že lidétakovým způsobeminfor
movaní, jak Dr.Soukupto učinil,každouporuchu
jisty budoeklásti az účet želozničníchúředníků.
Ovšemvolbyse bifží,je potřebíblýskavýchfrásí,
Je mimocelou nynějšímizeriiněkom na vrubpři
číst; —tedy svedesevše mastmávidinéburšou
sty, k nimž přece patři 1železniční úředních»Od
bor spolkuželez. úředníkůvHradci Králové«uvě
domí bezprávně Drem Soukupem železničním ú
ředníkům vytknetých obvinění klidně ale emer
stickyvšechnyvýtky odmítá a poukazuješirší ve
řojnost nasmutný úkaz doby. jak Jednofiivci,kteří
vNár. shromážděnírepreseslovalimajívýkvět
národa,pod ochraňos poslbnecké“ imnenity ze

tak důležšinu institeci, jako jsou
Mavsnáce.— | »Odborželemničních úředníkův



z přtvotení ešbot. -obce s 22 zvýšený
cožplatistejněobozkonfeeníchjakoo příslušní“
elch kteréhokolivyznání.Že děkan meužitsloví
»Ozrušenícehbitůnechciati slyšet, potvrzajé

referentsám, an něco uvádí: > Já,ač
net. zdpěcá|: n pá, adyby
se ak dtbidbo byss

kdy

výkopbrambor pro státní obliníústav v

td, di em u
stanovených. (008 B: 775.000K.

Účastní se: errmann, obchodník v Ok
romhílci,Ash. Schwara,: oledník v Benešově,
Morlo Šlart, obohodn'lk 'v' Táboře, L. Margollus
majitet fámy úéhně jména v Uhelné Příbrami, L.
Beinkotet, majitnéinny IgnácPoigi v Jindřichově
Hradci, fizaga,AloisBrofw dibi. Bučisích,Moric
Pick, obchodník vŽírovnici, Jan obchodník

p iečm. Mápoktitrd Póhm,

»Te so musi vlášt«, řekůjeden ldamij, dojmut
tbyrobiiciaopárvněsdejýtův Praab

: č. 383... 2
Jdu křesCamsko-katollokéma!Strpkou

bolestiJestpociťováhnedostatekvhodnéhostře

„.M
|

aejbližší budoucnosti připravili Kdyby byl

by to.

JeverniteuRyvhnovaAKa.Dne22. t m
2hod v JavomicívHostincíp.Jós. Ruffrapř

veřejné schůzi, kterábyle vání četměnavěštívena,
přednášel člen II. americké mise Rev. Fr. Kolář,
tarář vRecásvile,o právechapovinnostechob

poláltě kdzž slovyúchvatnýmiřečníkléšiě,jak po
příkladě Ameriky máme pěstovati všeobecnou |
skg účisnož avážilisi našívíry svatováciavsií.
Jakébudeme mítipoměry vsepubiica jeed v Anší
moci Zanechejme stranění a vobne lidi svědo
mité,poctivé,celécherektery;Pakradostnaše

nec zapěna hymna »>Kdedamov můj«. P. tečríka

€

být sliným adůležitýmčiíkáhuesvého národa.
Organisacea spolkynaší stranyprosíme,aby
pěj pořádání schůzí a zábav pamatovaly na náš

doamupro Vkou Prahu. Číslo poštovní spořitelny
W7.395. Poštovní složenky zašle a Informace 1
díli MUC. Šíma F., t. č. jednatel »$boru«, Smí
chov,Sokolská19. P.

Kdo nejvíce vytěžil z války? Ž
kev mičeho; vždyť také její viditekáů
Mkrát pozvedďia varovný hiss.

ráři již zcela zlefelač tapovidají, koma vlastně
válka sloužila. Ve Vídně vychází národmě-židovský
bet »Wiemor Morgemmeitumge,isterý uč několikrát
prozradil svou radost nad vítšestvím žilovstva vt
stěltové válce. V čísle svém ze dne 14. ledna plše
tý hist baz.obalu: »Válka nepřínesa církvi kto
Najbé nic dobráho. Rila vedéma bes mí a. Wklíž
pamji ní Válka otřásla její starou, =vznešenóu, 'ob
rejkkou budovou a nymí slyší římští kněží, kte
Hipaií jemné mervya ostrý sluch, chvění ve stav

"Onizisapší,vvažujíapočítalia na honectie
ají, že katolická cískov ocuálaší k vítějíém,

získávají. Pět let byla církev drižána v
i Nemohla docáhnouái, aby byl slyšám.jeji

který jisdy mocač zasmívalve vevníru.
t, als všdy marně,mažil se páncírkve (sv.
pozn. red.) zasáhnouti do vřavy velkého zá

. V.nejvyšší radě není ami jednoho kmšec;
jinakto je, než bývalokdysi namírových

ch, kds jemná hlava apoštolskáho dele

i nesměla Scházeti. Pět milionů katolíků bylo
vyjrženo z Německa (Alsas-Lotrinska, Poznaň
sti HorniSlezsko,pozn.red.) atak mocpruské
bl. bovtestonilummnovmíreě ponfem. Zžípen yl
světový tribunál Svaz národů a Řím r něho vy

yo. protestantismu.posilenaprávě
tom se Midovská Skodolibost mýt. Pro

se zhroutil vnitřně již dávno — a

v

o ——

bolševickýmbojemnaširepubili:: É ;

výsledek vládní politiky, ktará zrádcovala lu
stranu, věrně republikánskou! Českoslov.

stranaMdovápůjdedo voleb sama.se slejným
programem sludovoustranos naSlovensku avěr
mamyšlence republiky.—Kdyžse odbývalavel
kolepá schůze ludovéstrany 15.jednave dvoraně
arcib. gymmasiav Tmavě,vraziti tam soc. demo
kraté, pokřikovali a chtěli schůzi rozbití. Když

novým). .
Kdyby nebyli přispěchal na pomoc dva ludovci,
bývalbyskynulonemrolněkjake«nakoubolže
vických, třebažese bránil.— Teďmůžedr. Šro
bár přemýšleti, na jak dlouho vystačí k blahu re

pubiiky trámu.: ,

hřák,již dávají národnímkrahámokázale výpo
věď a svobodu dokumentaj šveřepým uásilnic

Veotaránitnyh čtanále, že. v mašemdeníku

VL.-Javořické.Kdo he dosedněodeřtrí, při
sezaodběratelenadrrinistrace»LidysvPrazefi,
Spálenául 15. „..

Zámysinápochágmvestsamemýyíme-Vevá
nočním čile »Přáva Hdne msiižstr Habrnián na
psal,ženedovedepochopiťi.: je,JMEN
jsou dobrými katoléky.« —zák užili "je
těšiko pochopiti, Jak inteligenti, kteří nejsou Se
mitskékrve, dovedoutvrditi, Bojsoe Bpřímnými
bolševiky. Proč pak raději pammánistrnevyslovil

podivení,že učiteléna školáchžidovskýchmóllou
býtidobrýmižidy?Israelskávírarozhodněúgaf,
pokročilejšínež katolická. Ale —přededveřmiSW
nagogy jsou velice zdvořilí a nesmělí i nejvělší
čeští radikálové.Bylo bysnaddobře, abypán mi
nistr předem prostudoval katolický katechisntus.
(Cototižčte vsocialistlc,taku oodpustí ap!
paskvrněném početí, papežské | neomylnosti a
pod.,jsouvětšímdflem lži.) Pak byse stal háď
přecechápavějšíAjestližebymuan! katech
SS Acufněji,mohlby přemýšleti,nevěroghadětíj,
mé katolíky byli ženřální skladatel Dvořák, děje
pisec Tomek,reinistr Bráď ajiněčeští

totiž katolickou manko -ji důkladněji prohfý“
sli než socialistický tr. =
AAAAAAAAAAAAAAAA

« Welmi levné!
Zásobte se, neboť

ML

+
J$>

3
700 dopisních
ohůikanů pon JE15. MA

kanoslářskémt:



Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, %odiny, jídelní příbory, opravy a

snovu slacení odborně a levně provádí
JAN STANĚK,

pasíř a ciseleur, stálý přísožný znalec zem
ského trestního a okresního soudu,

Praha 14-070, ul. Karoliny Světlé, 12 n.

. Paramenta,
prapory, sochy
a církov. náčiní

dodává nejlevněji

JDSEF VEND,
českosl.

odborný závod
Jabloné n. Orl.

PYVÝVÝVÝVÝVYÝVYÝVY)
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojštění pro případúmrtí a věnadílkám
poskytuje dobročinný spolek

„Gharite“ v Hradci Králové,
jenš, saložpn jsa r. 1908 na zásadě klesťanské své

„sa svého trvání vyplatil na podporách
iš ns 150.000 kořam, ziskav 676 členů.

ek přijímámuše 1 šeny od 24 do 45
ý člensezávasuje,šesplatí přiúmrtí

epolnělena 9 IK. jež se vyplatí boz průtahu buď
sákonitým příbuzným aneb účelu a osobám, ješ
si člen písemným prohlášením výboru sa svého
šivotaoznačil.Lékařská prohlídka sdarma.

PH spolkutrvá od r. 1911 me
obo jan poskytujetéž věno <.

opělým v donjejich sástku, případně vdem
aneb jaké při úmrtídospělosti jejťsh př! :

bo kteří jed odboru věnného přihlásili.Vy
platí se tolik korun, kolikosob v době nároku
u odboru bylo přihlášeno.

Jinochy může přihlániti až do stáří 18 lot a
divky do 16 let kaš i jen kdyš týš jest tělesněudráv a nepřekročil D5.rok věku svého. Zápisné

© IK je pro všecky stejné, rovněž příopěrk po1 E ve výleam čných řípadech povinmé pod
péry. — Dliššív prospe
sdarma zasíláme. — Adresa

tu, jejš na požádání
sní:

Spolek „Charitas“ v tradici Král.
Václav Jenšovský,

„© jednatel.

VYVVVVVVVVÝVV
Kočár jednokoňský
za 3500 K, psací stoly po 300 K prodá

Skuherský, Hradec Králové.

Dr.František Heyl,

Kostelní paramenta
prapory a boboslužebné náčiní v nejvýhodnějších

eenách nakoupíte u doporučné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

. W P »MESNÍ VINA
seručeně přírodní, neporušené, prvotřídní jakosti:
nejjemnější prima drah (výběrek)á K 18— za 1 litr,

jemný druhý druh ročník 1917 A K 1880 zaI litr,emný třetí druh ročník 1918 4 K 1260ze 1 litr
dodává v sadech od £0 litrů výše chvalně známá firma :

Alois Číšek, přísečnýdodavatelmečníchvln.
v Eumpolel.

Transitní vinné sklepy ve Znojmě, Kermeckovatř 29

Paramenta závod
Nejstarší česk 6 firmy:

gná:e V,Neškudlasyn
T Jaloném z Orl. (Čeety)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výprachticích)

doporučuje:
veškerá kostelníron
cha, korouhve, pras

ory, jakož | kovové
bokuotuž. předměty.
Osniky, rozpočtyi zásilky
ne ukásku sdarme a framko
Tisíce pochvolmých uznání

a Vyznamenání.
jlevněj. nákapní pramen V rep.Československé.

KADIOLO
opět zasílá

F.STADNÍK,
OLOMOUC
KOSTEL. PARAMENTA, PRAPORT

a veškeré církev. náčiní
SNY- Vlastní výroba. "UG

Výhrad. prodej ve prospěch*
Matice Cyrillo-Metodějské!

děkuji. Zvláštní dík můj n

Václav Gyurkovice,
katecheta v Hradci Králové. 

BISKUPSKÁ

KNIHTISKÁRNA
DOPORUČUJESE KUVŠEM
PRACÍM V OBORU KNIHTISKU

PROVÁDÍ VKUSNĚ ZA CENY PŘINĚŘENĚ LEVNÉ

TISKOPISY PRO POTŘEBU OBCHODU, PRŮMYSLU

A ŽIVOTA VEŘEJNÉHO, OPOLBČNNÍHO A

SPOLKOVÉHO; ČASOPISY, RROŠURY, DÉLA, CE

KÍKY, ÚČTY, TABELE, OBÁLKY A DOPISNÍ Pa

FÍRY; PLAKÁTY, POZVÁNKY PRO PLESY A

ZÁBAVY, ADRESKY, VISITKY ATD, UDRŽUJE

STÁLÝ SKLAD TISKOPISŮ PRO ÚŘADY CÍRKEVNÍ

DLB NEJNOVĚJŠÍCH NAŘÍZENÍ, POZVÁNKY, PLA

KÁTY, POZVÁNKY KE SCHŮZÍM A NÁRODNÍMI

sAKYL OOM MU

hb

PODNIK
TISKOVÉHO DRUŽSTVA.«.

HRADEC KRÁLOVÉ
ADALBERTINUM.

Prodej s tovární
zárukou.

Hupfeldova pfonols, pianola od K 30006—
elektr. piano od K6600 —,harmonium od
K 1000 —, piana ruční, válcová, noty, ©

pravy atd. též na zejišténé oplátky.
Koupě. Predej. Výměna.

Josef Pacovský,
Hapfeldovy hrací stroje, Praha I.,

Králodvorská 10.

se

Katolické ženy a dívky!
Čtěte, odebírejte a rozšiřujte náš jedin
politický, sociální a kulturní r4denníŽE:
Redaktorka:Běla Pečínková v Mi
lovicich. Hlavní spolupracovnice: Loud.

Kosařová v Dobrušce.

Objednávkypilná „

(Adalbertimim). ©

ete: sá jm : jEsů B
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Situace školy.
Horečka křečovité zloby víří v žilch děch

, jejichž klamné protikatočcké fráze
po státnímpřevrate tak důkladně!ad

jy. Agitétoňi tvrdili, že katolicismus v
tském« národě jest udržován hlavně ví

dejskými bajonety, že nejslinětší oporou Ito

És: šavle a že vyuťovánínáboženství

ckému by vyloučila velká většina mé
ze škol ihned, Jatmiiie by přestal rakou>konfesní fitiale.c

Zatím však události a olbolnostivelice-ři
klavé dokázaly, Ze za Habsburků nevládie
chitev nýbrž Židovstve. To se pozná snadno

na př. i ž toho, že za války APidovské kmaybyty barbersky olonpeny a
příštvemzlata přeplněny.Křžícě jo -převýstu

: uábráno v repddřicerfilon podpist proti tfii
Isoe náboženství ze škol. Protestovalo se a
protestuje posud hromadně proti volnomy
Slenkářskémé* soshiistickéniunášidíhsvědo
mí katolického.+jekČešívéstředověkutákvnovověku
shvěř audržovali "koly hlhvrj k zvolebení

- Wifo náboženského. A to netoliko —imtelíci."létohůsltskýchatriherakýchškolu'nás
než vé šiiolm: Občanstřo

yobětavě zvláště přoto;dby snělo dosti
apěvákůdokostela,k-podíbům,k církevním

T
CIUDRRIM4,TRMNECH.

M amnyvá
vřkschíhn ranémyou é

mociceláFvropa avilas Sm +
eee. Váchv. ÍL všade v sorčusném věku bh
'-0a aejbohatšího panovníka. Ale | jeho hospo
dářniviíbyjo často.vyrážení klínu klínem.
Jastávaly veliké“ řozpaky,. měl-li „protěktor
siplých českých grošů piatíti hotovými. V
vých přípedechasi vypomáhati£ vlast

.prostředkůjní podkomaří, něse důchody. kl podníkýn y n toky,
noktadny Behatých petricíš. Jiní | "vlka dění čeští králové vypůjčovali s veliké ssry

židě, Jako na př. ARE s 'výpičovatí značnějšíKterýpanovník“PPNA

[| částky.7 šlechty,Z edn
: žab“ hospodářský Byt

ea
ová vitevaly

+, Člalo telefonu: M (Tiskovédrušetvo).

zehvodým a pod. Jirek by býbala v té době
zbyla sotva seďmina škol.Noa nynípřesto,žesocialisčtíni

nistři horlivě podporují protikgtolický >fo
krak«<ve školách, katolické uvědomění rodi
čů ozývá se stále blasitěji; ukazuje se, že
vláda spolu s pokrokovým učitelstvem koná
válečnou výpravu proti většině českého H
du3 -- že tedy jest sama hrobařemskuteč
něho demokratismu.

Jen: ať se nelže:nejapně, že kříže se vy
bazují ze školy kvůli tomu, aby se dal vý
raz, spraved'nosti a snášelivosti dětem růz

gové, kteří tak mhrví. v hod'nách
v jiných rýpají výhradně (a to nespravedlivě)

do církve.katolické; di a židovskou něcháváli ag- Ale, kdyby pří tom
šlo jen o neotnalenéc vání osob a zří

p lidských!mt eei věročlánkyrůzným způsobem. tedy pravdou, že kříž
se odstraŘuje k vůliupevnění snášelivosti,
nýbrž právě naopak podává se tak dokument

oppňrdání náboženským přesvědčením vět
Hrají- sí pokrokářití pedagogové -nahr

diny,jen aťzkusímikivítiprotisoc.déme
kracii ve škole tak Jako proti katolictvaf V
několikatýdnechby mělipo svobodě.

cizině VOJTOK„py :
V pozdějším čošetak. často"lime přímo

ur "ggeeby,,ogagených; Ů,.povolovali be "asnoůra ty a ice, ků
here kE „ochraně. jejich. tí bezpočnosti ontné.
Catu byloaa -př.v XVI.století sneknýchžá
dostio penize na válka Tur
kům! Jak časté ujišťovám pasovníkova,. že všem

spota +i jednomu každému obzvláště

"E : královakou vznomín i" | upllostivě.nai ráží« vydání na státní nezbytnostl
Ferdinand |. r. 1865 roskagoval -stavléni "dů

vVZNÉobřodéníMoravy: až Fili ubtekok ggsmí
edela podnaní. Poznermenel,žé by od -stavů s0i

otoneznknolánípls“l
in

Hifi,

É

ek. v Praze:49.080(Tiskové drašetvo.

byl+v Čestách u veliké vážnosti netoliko sa
éry katolické.Křížctil unás i husitéa Jr
sektáři.Zkrátkai v sektářských stoletích XV.
a XVI.aždo Bíléhory nejméně80 procent
rároda osvědčovalo kříži úctu. A co těch kří
ŽAna rezcestích, před příbytky, na návrších
atd. mastavěli v době novější zbožní lalkové
vlastním— častoznačným-- nákladem!

I při každé příležitosti ke změně jest po
třebí zralé rozvahy. Za války „státníci rakon

Skpáchal velice ztodapnévlipy pronánlením české litera
»nejloválnějších«itanek a l4pokan

oddechli, již s velkým rachotem se
tý režin a padly u nás i draze po-

řízené čítanky. Ale n í >refornátoři« po
čínají si zrovna lak otně, žaslepeně 3by
rokraticky jako vidašští hoftáti. Jen pomale
s výhíkou toho, co V srdcích nezk: jčá
skéholidu stejně pevnětkví. Volbymohoé

Km mod Pam Dětipaknevyz vu, u -ij ti, Žejejich u

né měnífrontůpo ha vlastněpo
Bezprostředním následkenyotřesuposítivnívíryjestzďtvočeníaleckdei zvlčeníml

deže. A jest největší nesvěďomitostí kácet
kterýkoli osvědený půíř morálky, poltyd
není postaven důkladný nový. Každý raz
ummý pedagog VÍ, že nestačí mládeži Plkati,

mo SLDAsluk,ale žeJestpotřábí
; Říbrý nestal Když Goranníjmění žádným

P do Jejichrukou.«
dy docházelo i k takovým ostudnosjem,

že král nemoh! zaplatíti ami za věci k Zivdbytí
dvora oeipotřebnější.

V příčině.stal se Smsně. „pověstným
Matyáš. Jeho bratr Radolí I býval lookdy
lehkomyslný. Jak obrovské samy vydával
zardně jenom chytrým alchymistáml. Když ju

kladnazola pr -86 0 ..
. AleŠntyáš dal hmotné zmiseriísvého m

korna tim. že a počálša vydámai.velikéDazlse
09 slaváosti a. boojna.: Tenio císař Fámsko-ri
mecký,král český Anberský o0'tl-au -WogiWWduženostíaaveřejnémpranýři: og

: 0 pouký úvěe.talos dcžart důsuhémiinidluc
stvopanovaíkovovyjtdnávkio,uč 26 platitýdi:ohuášeké.úrokýnBOaž49proant.Pobledávity
kortmy-byly“prodáványsedkddsu90procent,jen
abyse stalo něco ca hotovosti.:"Vynlancí“pro
uodeutatek-peaka:nomokl?sd-vuzlitdšii': Mádeběo
vběít. půtezovti úřadvořejnýz kdlě' v úřdnob.

"Node dvoře Gostodpikytak Aačné VYBěte
Vkrálovskýchstájíchkoně | a"Jako:uWE
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Umorální příkazy na au

Zatím však pustošitelé katolického
posud nenalezlibylinu,z dh by vé take

gbra k „proknkýmme,povznesení: morální4rovně lépe. radsku jest rozšiřován
itelsko-pokrakářský leták, v němž se pra

v; »Netznáváme morálky aji katolické ani
evangelické, Židovské ale jen čistě lidské.«
Ale tóto slohové monstrum | nevysvětluje,

k vlastně morálkumíní. Morálkačistědská jest i bolše která hlásá neúpros
pou diktaturu hrstky smělců a kořistníků nad

Hřišnou Jedna lidská morálka hájí soukrovlaztnictví, druhá však nazývá soukromý
imájetek krádeží. Jedna praví, že ve fabrice
jest pánemmajitel, druhá však dí, že zaměst
anec. Jedna velebí vděčnost, druhá zavrhuje

ctu dětí k rodičům.Jedna přikazuje,aby £
š'iby. málo významné byly poctivě dodrženy;
druhá velebí zrušení slavnostních přísah Ja
ko projev cti a hrdinství. | Jeden moralista
učí,že všecky složkynároda se majísbratřiti

„k tůlt obraně proti cizálkům, druhý naopak

+

lada

trznsalne ,

ten, žečeštígocialiátésegrajíspajítis

Tu jest právě křiklavé vy
*imibiclbolitelik,kteříJedi Sira

morálky jinéještě se ani nepokoušejí. VĚ
proč. Jakmile by zaváděli mravouku, Jež by

okamžitě poplach druhých politických stram.
Teď se měří všechno hikoti dle absolutních,
odvěkých pravd, ale podle politické přísluš
nosti

Aletotikvězte,žečímsmutnějšía osad
nější přemety dělají političtí protektoři proti
katolického učitelstva, tím vřeleji křesťanští
rodiče Inou ke Kristově nauce a znamení naší
spásy. Kdo sám svévolně zavlékl do školy
bezcflnou a osudnou krisi, ať příliš nenaříká
na nekázeňí nynější mládeže. A duchy zlé ae
zažehnají ti, kteří je vyvolali; poněvadž Je
jich autorita den co den klesá. Pořádek a u
kázněnost k blahu republiky obnoví se ve
školách teprve tehdy, až znovu bude upevně

| na upřímné dětinná úcta k Ukřižovanému.


(

osvěďěuje se | při nejpřísnějších obtěžkacích
zkoúškách stále skvělej Která socialistická
strana, ktérá třída by projevovala opravdo
vóu loyalitu, kdyby byla tak Šikanována a
ujařmována jako strana ludová? Před tím
křídlem socialistickým, které nepokrytě vy
hrožuje a žádá stále větší výsady, radikátní
nadvlásťenct st tetelf strachem; omlouvají

skjeko při raportu, slibují, platí. Zato všzk
zýráva o plopuštění Hhrkovu z vazby ukáálů se mylnou. Přes to ani sama polská
»>NowaReforma« přináší dopis jednoho Hllň
kovce, který rozptyluje naděje poiské na čá

fidocházelo k hádkámkuchařůozeleninu,kto

nějaký peníz sotmal, předstíralo se, že choť pa
novpíkova Anna jest těhotna. (Mělo-li dašíti v
panoveickém domě ke křín nebo ke svatbě, roz
hlaSovalo seto mezí bohatšímipoddanýmipře

Kdyžvlak-již Matyášobdržel dary, byt odhalen.
klam — Takovámirerie tedyse tajilapodlesk
tými tituly. .. '

757 vešiké nouzi panovníků dob pozdějších

Pordnené |. vyšíšéčielavnosině -doPrahy, od
najti žádostžidovskéobce, která ho chtěla Pro
vlámetipodvissinímbablnckýmmm.(Židési byliF,

5
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sti Slovenska a na jakékot politické námluvy
Slováků s Maďary a Poláky proti uaší re
publice. P'satel praví, že sloverský spor S
Čechy „nikterak-neopravňuje k názoru, že by
se Slováci chtěli spbiiti s Maďary; na roli
maďarských sluhů Slováci nepřistoupí a musí
se brániti rukama nohama proti každé po
dobré politice. Maďaři rejednali se Slováky
laskavěji než Prušáci s Poláky. Ba křivdy
spáchané na Slovácích jsou větší, do nebe
volající. — V době, kdy čeští soc. demokra
tě" jeví tak nápadnou péči i p ty >ubohé«
maďarské bolševiky. (kteří na Sfovensku za
loupežného vpádu krutě řádil), naskytá se
pravým českým nářodovetm příležitost k
vážnému přemýšlení, kde vlastně jsou nej
silnější a nefalšované opory naší republiky.

VelikábázeňpředMušou

ševíky zatáčí tak rázně. — »Lidové novimny<«
docela dne 3. t. m. ohlásíly, že proces Mu
šův bude potlačen. Tu jest dobře strčiti pla
cenýh strážcům naší republiky před oťt tyto
řádky českého legionáře z Omska, uveřej
úěné dne 4. t. m. v >Našinci«: >Nejvíce jsme
amapokojeni a přímo uraženi jednáním povo

kruhů s MuĎeu aspol. Pročse jedná
kteM byli našájm nej

E

;+jl
pěezĚké

HishšAi4
i

rmazistovi se strojní puškou, kterého tam Se
sla) soudr. Muňa! Jistě by munechtěl dát

+plkáníně amnestii za jeho „vw
žedného zápasu? Chcete mít z domů, vesuie

E ookoogpnkce dí zvířata?Nejste snaléjn,jo last byla, úřatře
na. váječných Negť z těch vo

el apošlouji knám dp Ruska. Aťse ai
rajřed podívajía —pal; fimfstě navždy 8

chuťhrát si a chněha! Vzkažte tam tě
jsou tak slabí a s Muloua icho-soudg

hy ještě mhuvía vyjednávají, vzkažto Em,
každý poctivý čěský voják v Rusku — |
nejmírnější by jej rozštvril. Nechť si
menou na ta sta £ sta hrobůod Penzy aš

Vladivostoku.S podíl na michinafíČeVWkomamisté. A1 hrobý válají bi pojmatu
a ne o vyjednávání a amnestiil! Jsou to nej

„z.n „di,cotamleží, a ti se ž
n tk ým.«

První plakčel. rovolněníchvojsk sibiřskýmh
vrátitsedoPrahy2.únoraabyluvítánve
ce 'jásavě. Původně se nazýval plukem sv.
Václava; druhý pluk, utvořený z části prvé
ho, nesl jmémo sv. Cyrila a Metoda. Teprve
r. 1916 byl na rozkaz phukovníka Mamonto
va přezván plukem Mistra Jana „Hlusa. Ať
fest název tohoto sborů proslulýčh hrdinů
nyní jakýkoli, jest jisto, že k velikým činům
36rozahžil vopomínkou na idey a skutky sv.
Václava a Saluňských apoštolů. Co
nalt tito mužové pro drahou vlast, to DĚ
stihuje představy o hrdinství družny Léo
nědovy a Xenofontovy.

Po „uvttacích řečech prohlásil chralrý
pinkovník Kutivašr: >V cizině, ačkoli byla
nám tak bratrská, naučili jsme se znáti, Še
prospěch národa jest možný jen tehdy, když
všlolmi jeho občané jsou nesobečtí, čestní a
pracovití. Všichni,kdo svou vlast milují, m
sí s námi pracovati, abychom neměli jen syo
bodu, o které se mluví a básní, ale aby te
byla svoboda pravá, za kterou jsme bojo
vaš.< Oznámil, že zbylo v Sib'ři ještě W
tisíc českých vojínů, kteří žádají, aby se jim
návrat umožnil.

MlušinohoJnetnámvránenO.
Mělok naší repubřcebýti připojeno

vimětněceléRatibořsíto.AlevracísenámSO
Vřletém odloučení jen tak malá částečkal
Zato radostí násplní,že spojujese urvamě
ratolest české s kmenem. Hlavně zásluhod
kátoickéhokněžstvačeskýšivel v onom
kresezachovalse až do našichdní. Repablj
Ra vzrůstá asi o 90.000 hlav nového obětě
stva, ježvítámece mejvřeleji.Prezident 50

foře“dějel 5Sánosbktu

kteří hráli smutnou a krvavou roll za vlády
svého Bely Kuha, prchají po volbách hromad
ně ma — Slovensko, bojíce se trestu. Pifiné
děkujeme za. takovou nebernou | akvidíc':
vždyťse přeceví, že titfž semitémětitak
boritvou účast ne pustošívém výboji boljé
vickém na Slovensku. Maďaři se brání proti
svým vrátřním vrahům, ale seménka z té

tice, kterou vynleli, letí do naší repib
. O nějaké rázné a důsteďné sebeobraně

republiky dosud nestyšíme. Inu — nohoď
sE

, VNěmedů

ap, „peacajesocialistická, | M8arelajinéhopořádku.nežo jakém
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sa propuštěné. PRlozve proVikí

dodn nebudounoh. Vksnácképenpení
aedudouA nh ey.Sámpředanda

dem. frakce, frankfurtský
pravil 29. ledna v pruském zem. spěi:>Německopadáčímdáletímhlouběji

bídy. Vinny tímjsou stévky, výtržnosti a

táž. Naoka, má 56 tágapěmeckémyu >pomoci, leč i potom, kdy dosaženo|
mezi a kratší. peaasvní doby,kat

dělníc do stávek a vzpoury, což
st hrozrým hříchemna hu lidu. Doba je

něorlíVyněler|
ttejodrnítavější rozsudky o zkušených vůd
cích strany. Jsem 32 roků politicky činrým

(©B;

a 6 2 jsemsnésti. osrmáctia fkům
byštedtávých práv, na jaká:dříve nekdo

FOMEI NÉ
a a sločincem na blahu národa.od ky,

chální demaieraté,se zesadíme všemi úk »shysbom: spsavedlivé požadevky| ěhní
ale postavíme se také s největší

energi proti
čovati zlý vliv maPatctvo 2bude

děniky podlamovati:Pri k práci«noaposýeRethnanítů.CtmstrciŠSimšá«8
žen) byti dopraveni na policejní prestdium,
kde bylo 6 žen zast propuštěno.

+

. "Plzeňský »Pramen« břitce a správně kri
„mie »čestnýdar< 3000K, udělenýnimis-| roveň
teřstvem Habrmanovým AL.Jiráskovi. Píše:
>Éinisterstvo urazilo hrubě v Aloisu Jirás
kovi celou českou obec spisovatelskou. Za
Midejícínmdělníkovi vyplatí naše republika
em podporách, odečteme-li neděle a svátky,
grávě3050K.Plynez tohonaučení,že Pro
©Habrmanamájistěo 70Květšícenurok
dělnické zahálky než celé životní dílo Jirás
Savo. Ocešuje-li pan Habrman takto životní
do Jiráskovo, navržené k vyznamenání No
Velovou cetou je pochopitelno, že kurs naší
BMeraturyza hranicemi jen ještě více pokles
měj<— V novinách poletovaly divoké kach

©tajenmých světelných signálech z O
e Marta. (Možná, že v létě některé pí

hy na tváři budou pokládány za pozdravy
jiných oběšníc.) Zprávy ty daly podnět dru
K. Holubovi k úvaze (v Nár. listech z 30. led

sa), zdali na Martu vůbec jsou rozumné bytoeti. Pisatel praví, že Mars vůbec nemá
míneknutnýchk životu ldí naš “
Mamá dostatečné teploty. Povrch oné plane
te postrádá vody. (Bilé skvrny v blízkosti
pf nejsou sněhem; atmosféra tam neobsa

vodních par a jest příliš řídká. Ale proto
ješiš není tamtéž výloučena možnost orga
děkého života. »Život organický jest mno

rárný,a organickébytosti naší zeměza
- daleko nevyčerpávají všech organic

možnosit ve vesmíru. Jest velmi pravobro,žem jinýchsvětechžijíjiné
p deárí které mají zcela jiné podmínky txiní, které k životu svémn nepotřebují
af vody aré rašeho tepla ant vzduchu a O
jichž tvaru am zdaleka nemfžeme si účiniti

tavy. -Jejích orgány jsou naprosto od
od našich a také to, čemu rozum říká

ane,jinakzajisté než unás seprojevuje.«
vně řečeno. Příroda denně překvapuje

ský zktm i ma naší zeměkouli. Z výpravy
é jižní točhě badatelé přinesli o tamější pří
radězprávypřímosensační.Pročby tedy
48oblzních nemohtybýt divyje něMo způsobu? Moudrost Boží jest nevyčerpatelná.—OfidovskéosaděvElefastiněu
vyřejňujezajímavé zprávy dr. J. Miktíkv 7.
a © čísle >Časopisu katol. duchovenstva«.

sesoudilo, že' židéměl? kromě Jeru
sěfema svůj chrám pouze v Leontopoli. Ale

objevené papyrusy dosvědčují, že také
'efimtině byla svatyně Židovská. MBM

Šatero bran zteskiých kamenů.Byl odE
gýptánůzbořena.—Vtémžesešitnpřináší

2"Ant. Vřešťál cennépojednání o nejštarší
voučně. V Ptradeciém

ofýsejest obsaženoMalé a VelkéDesa
tero. Maléjestsloženona Soria 13. století,

věučné (veršováné) výfířitdy jou zde výhni

Kemzvířecím ©sice tém způsobem, že zás operatérem Ldského oka operuje
druhý lékař oko králíka, jehož část rohovky
vsadí do Pdského oka místo vyřízmuté části
rohovky zjizvením ztvrdié. Pacient, když mu
Mkaři po několika dnech po operaci obvaz
sejmou,sicevidí,alezakrátkýčasserohov
ka opět zakalí a oko nevidí znova. Trans
plantace však „se dobře osvědějy, když ná
hrada rohovky byla vzata z oka lidského,tojestzokabuďzraněnéhonebojinakcho
rého, jež musí pacientovi býti vyňato. Ta
ková operace má v důsledku viditelnost oka

trvalou a několik případů lékaři ma očníchkitnikách už demonstrovali. — >Právo Edu« I.
února napsalo: »Básník J. S. Machar byl jme

nován plukovníkem v záloze. Od Kojnvejezdu z Vídněje to již třetí pocta. e
by! jmenován čestným doktorem pražská U
niversity, potom generá'ním inspektorem ar
mády a mynf ještě také plukovníkem. Jsme

teď Žádostiví, co ještě bude J. S. Machar od
čabtít .. .< Řevntivost soudruhů na

Machara stoupá od té doby, kdy básník se
stal členem Kramářovy poltické strany. —
Letos 12. května bude torm sto let, co se
narodil ženiální malíř český Josef Manes,
jehož úchvatnátvorba těšila se veliké po
zořmosti | národů cizích. — Odstopnjící rek
tor university pražské dr. K. Herrmann zdů
faznil v předmášce na rozchodnou potřeb
most odborného vzdělání naproti pouhém
díletantismu a autodidaktiemu| (samouce).
Postavil se tek proti praksi soc. demokracie,
která do dfležítých odborů vmucuje své čle
my nedostatečně kvaRfjkované. K čemu sam'
soc. demokraté chválí rozvoj školství, není
H zvláštního odborného výcviku potřebí? —
Marnack nazývá sv. Augustina jako filosofa
»prvním moderním mysiiteleme. Posnd jsouvšakdílaAugustinovamáloznámav těch

Kruzích vědeckých, které se mají obírati fi
losofií onoho gen'a nejvíce. Nyní anonymní
spisovatel dvou fttosofických prací z r. 1919
GSpinoza Redivivus« a >Augustnas Redivi
vůs«) praví, Ze Augustit a Sgánoza oblovili
pravý principfosofie vůbec awpotřeblime

tody,ježvedekcíli neklamně.Nebude-lifi
fosoffe jejích spisů dbátř, bode lépe všecky
stofice filosofické zrmšití a čas tim získaný

Když 'měnistr dr. Prarke bned ve středu
rozkázal pokračovati ve vyšetřování a za
vřít díhy, pokud nebude o povaze zlovolné
ho násilí jasno, dělnictvo bylo >spravedlivě
rozhořčeno«.Ve čtvrtek se dostavilo do prá
ce, jakoby nic. Když bylo vyzváno, aby díl

ny opustilo, prohlásilo, že poškozuje stát
vláda, něko však dělníci.

»Národní Hšty< přinášejí další charakto
ristické podrobnosti. | Kdykoli pro dfienské
dělníky došel vagon uhři za rozdělenou, tito
opustili práci, sháněli povozy a odváželi. Za
trto nepracovítost trvající několik hodin
byti placeni, jakoby pracovali v úkolové
mzdě. Zatím co čeští tito dělníci stávkovaš
časťo, v německých okresích se pracovalo
pilně. (Kde tu je česká touha po zveebění
vlzstní republiky?) Kdyby prý ředitelství
drahbyloodkáčánojenmanymburskéČe
chy, dávno by bylo musilo zastavh: dopra
vu pro nedostatek vozů a strojů.

Právě v Nymburde bylo dělnictvo za
opatřeno uhlím mnohem lépe než jiné občan
stvo. Ale rozkrádání 14 vagonů se súčastní
la celá řada zřízenců, kteří dostali nedáym
ují v zmačné výměře. Shledáma,že mmorzí7:
proviniloi mají doma 10, 15 | více centů uhlí;
někteří s ním kefasují, vyměňujíce je za obi
M.Přitomna útraty státu vaří sodělmiotvu
veknidobré ya večeřeasipo.t K

Nedávno zji v dílnách ohromné pod
vody.>Kradiose ve dnev noci, brřiínou1
přes plot, kradlo se všechno od hřebíká a

nástrojů až do oového aábvíku, necelých pokojů, kompletních | strojů,
byly zhotovoványna oblednávku.<Je M
těná škoda činí přes miílon korun.
jeden zřízenec ukradl z vagomuokno, aby Je
zasadil do stříšky prasečího chlívku.

Jeden starý, poctivý dělník Tekl: >Zámé
ho mládíbylonás vdílnách čtvrtinaa práce
udělalo setolfk co teď.« I velká řadajiných
dělníků, kteří se nedají omráčiti frázemi
tmesinýcřísoc. tem, demagogů, vyslovuje své
rozhořčení nad takovým >pořáďkem«. Zpra
vodaj >Nár. Wstůkpodotýká: >Tojík si přece
musí | nejzpozditejší socialista Pící,že stát
zaměstnavatel nemů?e žívit a platit sřisace,

čt
;



kteří je rozseli. Co tu bylo skřekůproti >bur
Žoystům<,co tu hlahotto slibů o ráji.budouc
nost! "Proto
sif, soudruzi chtějí si pořídit ráj latboň
traty poctivoů. Kdyby proti nim socialistic

ká vláda -4 osiře, roznáýli valiké řady
svého id lbsd Aba ka rouval

ějev. tabákovýchju ch; jin[,manvel žas ondouváj "nepocůvče.Co

Ji záleží mana ibspěch! Publay? Jen když
E kimskěkémbm "bi hlasovacích

oď, umjíIiezálové příležitostkpřemýš
= se w »očistě< došlo běsněním

zrofi. katpickému. názoru světovému. Páni
svými frázemi otřásli i aištoritou Desatera
— 4 teď vidí následky. Hezky se to hguka
ko,pokudse aaně dřelystajisíceskromných

vého stybi obrátili poměry na ruby.

Ve prospěch zajatců vSibiřizakročilBe
nediíkt XY. věice- horlivě a prakticky. Za
Jatcí byli vydámi včank krutým svízelům.
Smrt kosila rych!e celé tisíce těchtó nébo
žáké, strádašících hladem, epidemičkými cho
robatni, nedostatkem lékařské "pomocí atd.
Sibiřská vláda sice odjezd zajatců dovolova
ja, ale scházely komunikační prostředky.

Benedikt XV. tudíž požádal Červený kříž
v Ženevě, aby převzal velice nák'adnou do
pravu. Vyjednává se čile. Ze Ženevy výbor
Červ. kříže zaslal 16. prosince 1919 papeži
Hist,v němž IKí hrozné útrapy zajatců. Po
kračuje: V obcování křesťanské lásky kom
tét pokládá za nutné oznámiti Vaší Svatosti
tyto hrozné útrapy. Znáť neunavnou horli
vost, se ktercu Vaše Svatost zakročovala pro
nalezení zmizelých, výměnu těžce raněných,
pohostění nemocných a otců rodin, ve pro
spěch rukojmí, návratu do vlasti a udělení
milosti odsouzeným. Jako nedávno Vaše Sva
tost pohnuta milosrdenstvím svěřila křesťan
ském světu pohromu dítek hladovících,
těchto nevinných obětí, tak doufá inez'ná
rodní výbor, že oma z útrpnosti ujme se
těchto bytostí, které obletují již stíny smrtí.
Tyto bytostt Ikají v dálné cizině a jsou ztra

seny, Jestli veškeré:sty se mevzchopí k jejich vysvobození. Výbor Červeného kříže
prosí. Vaši Svatost rnouti do dfla milost
denství i osud těchto zajatců, přispěti k Je
jich vysvobození a obrátiti k nim pozornost
křesťanskéhosvěta,

Sw. otec byž listem tím hluboce dojat.
Smaží se všemi prostředky dosíci souhlasu
světských vlád, aby přispěly účinně k tomu
du křesťanské lásky. Dommíváse,že ne

bude srdce, které'by senepohralo ku pomocizubožerým lidem,kteří strádají3 let v ne
hostinné cizisě.

Jakm'le zvítězit socialistický blok nad Kra
mářém, hned klesal úvěr našeho státu, klest
kurs koruny. „Poplatnictvo. čekalo, jakým
způsobem socialističtí ministři zjednají naší
republice důvěru za hranicemí a zaručí bez
pečnost poplatmctvu. Vždyť přece obyvatel
stvo toFk platí na ministerské kanceláře. na
vojska, četnictvo, dozorce atd. Nadto přece
»buržoové« socialisty | neujařmují. Nao
staří inteligentí jsou nuceni leckde přímo

Abalový kapitál a memereyK 00,000 00 —

Ezá aála, vBrně.ma
Vhlády= V0U07—an aké

ea.Brod. Olomono, T,letní ezpositunev
Telč, Třebí Uher.Bivd, MogRa | a. 560,

(úvěry.
Třídníloterie.

Financování Irgorim aonpovtu,
Pojišťování loed.

pouhéprovisoriuma že jene opýadě črE při
praviti d ě šira
konceniracenn já Zkoě
Července' o přeschodnosti vlády jek
jiného výkladu. Také bylo obecně očekává
no, že Tusarova vláda, než přikročí N. S. k
velkým ústavním problémům, ustoupí velké
parlamentní vládě. | Ale uplynulo 7 měsíců,
TFusarova vláda překonala tři krise a sedí dá
le. Změna situace od jejího nastoupení je jen
v tom: za hran'cami klesla naše koruna ze
34 na 5 centimů a doma v >Právu lidn< se 0
hlašuje ©>vytvoření| soustavy | dělnických
rad«, »ustavení společné socialistické frakce
poslanecké se zástupci ostatních národností
v parlamentě«, »přihlášení se ke třetí interna
clonále moskevské«, »zrušení militarismu«<a

místo „něho >o0zbrojemíproletariátu«. "To je
program ©marxistické levice sociálně-demo
kratické, k němuž se dosud v Čechách při
hlásilo 8 krajských organisací strany.«

ny Soc. demokratické. Může taková situace

úapbitina ví jinýchse )naší repubč: oč nv Misto-otdravěrí |provádí se
h 1 hra. Kdochce poroučeti celému ná

„má přece při nejmenším vystoupiti s
programem zcela jasným; jest povinen do
kázati, že dovede zavésti řád a kázeň
aspoň ve straně vlastní.

Keatrasty. Soc. dem. tisk energicky kri
tiduje německou justici za to, že odsoudila
šlechetného vůdce lužických Srbů Barta k:
tříletému pevrostnímu vězení. Ale jest v po
řádku, že socialistická váíela posud poneché
vá ve vazbě Hinku? — Soc. dem. tisk nad

omlcuvá a velebí jeho zodpovědaé nepřátele
--. ruské bolševiky. — Týž tisk pěje made

nou chválu Boženě Němcové za její literámaí
činnost. Ale marxistický program jest hoto
vou lučavkou tobo češství, jež ze spisů Něm
cové tak nádherně vyzařuje.p

V Americe Shakespearáv »Benátský kupece
byt v Newarim vytoučes ze školních kniboven.
protože prý by žáci-nežid“klacli nynější židy na
stejný morální stupeň se žálem líčeným v onom
dramatu. No —ayašiší židé jsou ohodně dravěj
ši, sdežactvomusívěřiti,žejsoubodnější—pro
taže židovský kapitalismes | v Americe vzrůstá
v obra; u nás temto kapitalismus žádá odstraně
ní křížů ze škol —Duchovemstvo spišské (na Slo
vensku) podepisuje protest proti názvu »česko
stovenská cířkev<; výslovoě podotýká, že na cír
kevním rogkotu kněžstvo slovenské nemá účastí.
— Katolicivo ve Francii dén co den silně r--ohutní.
Ve velkém semánáři pařížském u sv. Salpicia je
nyní378bohoslovců;mmozíz náchnabyliitorve
na poll válečnémvíry a to tak opravdové, že

ústřednějsoudhktžnís0c.demokratéanár.sci
alisté veliké miHony. Dále sám Herr Schicht Jest
jidlužen12milionů,Lovosickáolejna6 millonj,
německá soc. dem. nákupna přes půl 7. millos

Různé rsty a dluhy vůbec činí 84milionyobTeď tedy konečně výtečný pan president ústřeš
ny Vojta šel na dovolenou; čím ts dovolená badg
delší, tím ovšem lépe. Proto tedy Jest potňgíí
sestátnít import i export a rozmnožit ústřsdny,
aby celé pluky potřebných radikálních cxistes
(nemajících kvalifikace) najezy teplá hmizdečka.
— Několik organisac! českého katolického stu
deatstva předložilo 30. ledna vroucí hokdovací
jev p. pražskému arcibiskupovi. — Právním

demokratůmžid. — Viková-Kunětická na pracov

nimsjeadu nár.demokratickýchžen dze 25. lojme
nazvala $oc. dem.organisacivýmyslemněmecko
židovskýmaprohlásila.Ze by nebylaani hodi
navnár.demokracii,kdybyviděla,žetatostra
mastrbujeLidejeoubytostdomelerielníhoProsíře



Mp0de
Splptát Bielekomgstojy,A Vénlpr

enovás blsk: notářem.Skromgága.
nzš MBrelkB1“V

« SY Postní orogaluvy A S No
váha mají za. základony hlavní pravdy, jež
se. pravidelně probírají při dových misijch

věka —Hiřích,zlo největší—
u —Sou: a jeho hrůsy ——Rawiseasanaceži

"vedi Sokolstvo k sympatisování s Volnou. My

n palé ovy promluvy„poutavěalo bodíse velmi dobře,aby vr
ka Přijeti sv. svátostí v době svatopos

vily, poslouží také náležitě k trva
osvěžení a upevnění náboženského dt

ha Doporučují se vřele, Objednávky výři

zuje každé knihkupectví,zejména radami knihkupectví a gakladatelství« v dci

Králové Vasaborimum). Cena jednoho vý
sky Kč3,2.

. »Mtdeo Králavé. Ve spolkupaní a dívek AA
avlka« v ucfělidne 8. úmorabnde přednášetial.
Zabmdníkova10 povisdetcob kaigtickéženy.

Začátek ©A bod odpal Vskrawvedným homtán

Častotovima.Vo(ars koslerencí úee1. února

pnomě: vyslechnut a vývody řeťííkovy byly
provávany souhlasem četně přítomných stoupenců
Mébvé strazy. -Sobůzi zahájš j dokoněit vřelým
nrogovém p. Vykoukal, hortvý prákopník načí
napělpaky. Slova se ujal též přítomný dp. farář
Wir, povzbudiv přílomné k vytrvalosti a věrno
ři w provádění zásad křesťanských ve veřejném
úřeotě. Zdařřlásohůzm 'přispěle k osvěžení naší

Wřemntnace." Chlemy. Pražský sekretariát uspořádat ve, far
nokti naší konferenci a schůzí lidu v neděli dne
+ února.ReferentemBylp. Dr.Rey!z Hradce
Wřtové. Schůze měla se původně odbývati ve

Uhlenech, ale atrámí panstvo "znemožnilo schůzi
WSypfstníčí hostinci; proto bylo nutno odbývati
sděěet "v Sousední přiťařené obci Přřestavikách,
o (Se schůze vzdor značné nepohodě pěkně zda

řita. Přívrženci lidové strany jsou z přesvědčení
Mořlivými stranníky; proto nedbají na nějaké ne
) mosH a dovedou si učiniti náležitý úsudek

v tobodomyshnosti podařěných republikánů, kteří
- pro volnost dernokratickoo nemají smyslu. V
čětně navšífvéné schůzi polednaálreferent p. dr.
Réynt'o nutnosti náboženské výchovy ve škole a
vřižicích se volbách za napiaté pozornosti postu

otiěstva. Požornost zejména budil výklad, v němž
T.%iterent dokazoval. že strana Hdová jde vlastní

m do voleb, nemafic miřonových zisků 2:
státníchdodávek a rekvisic. Strana lidová ani ne

Střebujé tok“ pěněz do voleb, fako jiné strány,
nám není třéba podpláceti voliče a penězi

21 pávati volební korssše. Naši stoupenci volíesvědědní a agitátoři naši prácují nez'štné bez

ma ých diét Schůzi zakončí?za všeobecného nadšent "p.'farář Portman. vyslovuje přesvědčení, že
orkanisovaní stoupenct Kdové| strany vykonat

čestně svou volebnípovinnost.
á Třebová. Dne 8..£ m. přednáší zde o

| bo. odp. p. red. Šapka z Hradce Král.
m.Ort. Dne8. t. m1.přednáší zde o7. hod.

vejer p. rátaktor Šunka z Hradce Král.
" Katdeny. Mísání organisace lidové strany po

řádala dne 2. února svou prvníveřejtou schází.
Ačkoli bylo negřízněvé počasí, byli přece schůze
vějmi čelněnavštívena. Po zahájení místním p.
předsedouujet se slova: všeobecněoblíbený apro

NK k mr Pr.jela zHradceKrátVMněř. hodiny trvající promlnyH

—Úbet uppěk. spoří vPanny č 140

deia

stranalidová.
věcně" a přásvědčivě svým uchvácujícím způso
bem o přítomných národně-hospodářských. polí
tických, soctálních a kušturních porněrech v naší
repeblice, načež mocně zdůraznil úkoly katolíků
vůbec a lidové strany zvláště v dnešních dobách.
Jebo přednáška byla s„náležitým pochopením ode
všech přítomných K debatě se vůbec ni
Jodonepřihlási. Po věcných poznárskách p. před
sedy byla tato překrásná schůze skončena za
všeobecného nadětní.

Řibako. Dne 29. ledna svolala zdejší místní
vuganšace lidové stramy veřejnou | informační
schůzi, do níž vhojnémpočtu dostavili se také
občané polit stran. republ. venkova a soc. de
mokracie. Za Ikdovoa stranu pramtuvii p. MUDr.
Joa.ŠobzKuklema p.J. Kainarz HradceKrál.
Oba zazmrkaití řečníci probrali věcně a zároveň
přesvědčivě program a požalavky lidové strany,
zvláště v obledu kulturním, hospodářském a $0
ctálním, takže všichni přítomní projevil nadše
ný souhlas molntným potleskem a po doslovu
předsody achůze sc zdálo, že nějaká debata jest
vůbec vyloučena.Nežpřesto přihlásilíse kde
batě dva řečnícize strany repubi. venk.asoc.
dem., kteřísvými,mšim jidemvětšinoujiž zná
mými aámitkaení snažili se uchvacující dojem na
šich řečníků seslabiti, byli však jejich odpověďmi
tak odraženi, že se vůbec nikdo více neodvážil
k slovu se přihřásiti. Tato schůze mocně přispěla
k stvrzení a upevnění mší organisace. Vřelý dík
vzdáváme našim váženým pp. řečníkům a všem,

kteří k zdaru schůze přispěli.| Zdaf Báb! —Výbor.

Z programs Československého Orla, schvále
udlo na rmanilestačnímsjezdu Českoslov. Orelstva
vBrně 25. ledna 1920.Českoslov.Orel vznikl z
vůle katolickéholidu ajest naprosto mitnouČástr
katotického hnutí Hdového v národě českosloven
ském. Jeho organisace jest vlastenecká, nepolitic
ká, tělocvičně-kulturní. Orel Českoslov. neuzná
vá důes možnost nějaké celonárodní instituce tě
bocvičné, a proto poctivě a otevřeně vyslovuje
svoji příslušaost ke světovému názoru křesťan
pke-katolckéma. V zájmu národa přeje si však
vroucně, aby ti, steří stojí mno jeho řady. v Ji
ných tělocvičných organisacích. umožůli snáše
livé spolužití všech tělocvičných sdružení v há
rodě, jež. by omstonpilo místo dosavadních 26
plodných anárodu škoditvých zápasů abolů. -—
Zevní příčinou vzmiku oralského hnatí v našem

žtického vJeech 90.,přespřílišvypiatýkult zkre
sjenéhobasitěmu a aekritického,protiřímskyse
strojeného výkámim českých dějin ovládb Sokg,

dilereniní.dach mopřátekskývšemu katolickému
a otranicíčeskémmprotestaniství. Další vývoj 24

Rolefon4 M8.je
- 20

vn bábec. Vytádovánídaššek df ze Sehole pro
Větejlé: ploční nábobbasiřých povimnosti přídatiib
kašli Micestoeviastíři na politělesnévý
cidvý. Okoltost, že v-Sokole síbizlo snad dozná
ko nábožensky věřících Hdi, nepopírá natmost
existence Orla, protože: háboženské wvědorměnía
stbovědďoní těchto Hidfnení doehd tek vyvimtíe;
albypoznali,že nemohonsrovasti se svoj! nábo

Ženskou vírou dnešní strozepročkatolické stanovisko Sokolstva. :

: Msový záklaď Oreletví. Jdkovým podklademOrelstvíneníjednostrannépěstěnítěláa smaď*
roztára pů vzorů antickém, nýbrž barmonické.
Mřósťanskýmmravení vymtrené tužšař ičla, Úý
duše byla svobodná, pevná £ síní“ aby nabýt
vlády nad tějemňa souladně rozvinula rozum,el:
+ vůli Je tedy přirozeno, že náboženství, jež ie
nejitežitějším prvkem v životě člověka, sal- 
nuje Orel do svého programu. Poněvadž katol
cism zahrnuje v sobě cenné přvky všech ostátmích
náboženství, jež jsou buď náběhem neb odnoží je
bo, a poněvadž nejlépe odpovídá Jak dějinnému po
slání českéhonároda,tak viritřnípovazejeho, hlá
Sí se Orež k náboženství křesťansko-katolickému.
Orelství je životní program pro jednotlivce| po
lečnost; chce vychovati katolokému hnatí v če- 
skoslovenském národě upřímné Čechoslováky. ob
čany pevných: křesťanských charakterů, n+bojác
né z statečné, ldi zdravé, poctivé £ nezdolně tě
Jem | duchem. zdobené všemi občanskými ctnost“
mi. Křesťanské vzdělání rozumu a vůle, snaha Po 
uskutečnění křesťanského Životního ideálu v ži
vé a činorodé lásce k Bohu a bližnímu, výchova
k živému citu povinnosti a zodpovědnosti, výcho
va E harmoniř mesi dachovostí a tělesností. k ra
dost! životní, k radost; z povolání apráce x k
soclálnímu cítění — to vše tkví v životě v Bohu.
sBohem apro Boba,jský Orelhlásá. Českotlo
venský Orel obnovuje ideu středověkého rytít
ství jež obětovalo své služby Bohu a vlasti, všem
trpícím, ubohým a pronásledovaným tskntečňuje
krásnou poesji sv. Orálu, ječto hlásá spojení ry
tiřství duchovního se světským t |. souladné
rozvinutí sit duševních i tělesných. Čsl. Orel hlá

sá soulad dobra, pravdy a krásy, vělký ideál jed
noty, lásky a mím.

Všeslovanská organisace Orla a její mežledroÚ
ni postaveni. Československý Orel, ná katolickém
základě vybudovaný. spojiv se v celé republice
Československé v jedea organisační celek, podávý
bratrskou pravici katolicky nvědomělému Sokolu
Pobskému, Orlu jihoslovanskému, Katot Sokolu
Českému i Slováckému v Americe k vytvoření
pevného svazku slovanských katolických -organi
„sad tějocvišaě-kulturních. Náboženské založesí
těchto slovanských národů bude nejpevnějším tma
lem uvedeného svazu. Křesťanský katolicismus
bude i povným tmelem mezinárodač spojených kt+
toiokých tělocvičných organisací vůbec, ku ků:
rémuž svazku slovanské katolické Sokolstvo a
Orehtvo bude náležeti.

Do okresů opočesského a novoměsiského Za
ložihjsmepronívšečivnostenskénákupnía PÉD

Pu družstvo v Dobrušce. Tolo bydeobstaráva:.V oddělení živnostemském: společný nákup
, surovin, polotovarů, stroji a zařízení dí
společný prodej živnostenských výrobků, V

oddělení hospodářském: společný nákup všech ho
spodářských potřeb zemědělských a domácích,

ý prodel zemědělských výrobků a plodin.

foddělení m:

tprt
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ach jsou kličkystužekzality barvouatmavší ac
upravých státovek. V nápisu »Republika Česko
ulovenská« schází háček na C. Označení hodnoty
w různých jazycích, zejména »Hnndert Kronem«
jest špatněčňelné.Celkovýdojempřednísírany
poděiku jesi světdeiší, zadní strany pek nearčitěj
Ma newrovnanější,oežu státovkypravé.Pravé
státovky 100K, uaichž nemíkřížovývodotisk pě
tený, buďtež za účelem agnoskacevpřípaděpo
dhyteosiipředloženyBankovnímuúřadav Praze
nebjehofitiálkám.—Mimístrfinancí:Sonrieg.

| Vyhláška.Dje usnesení Nár. shromážděníso
úte 33.Jednáprodhžšujese Ikůte kpodánínámi
tek proti stálýmseznamůmvoličů včetnědo 8
mora 1925.Názmiíkypodadéize ve thora svodené
éM na měst.polic.strážníciod 10 bod.dopol. 60
©bodn večer, ve kteréžtodobě Ise | do sežna
můtěchtoanhlířetiJednymámřkysmějísotý
nt poazejediné osoby a kdybyse v námitkách
rěklamovalovotičsképrávo dvounebvíce osob

„M

i pošlovním úřadě večeť,ze soboty a
JE této smělé krádeže byli v K

34 ž Eé š
polskéskP :

FUku
poctivé Jednání mladiéto LotinickáéhoŽínem.

malou dní. Večerpo spáchané kr
uzavřenéhoWostinče p.Iobiile

ob = „TREKO © a : |
; , “ : . s v směstní:a.zJreje. o JET

ko- prakykagoogy nero Sdky. Jižpřít?žaročelámsílné mistnostbýhU,sbizelLohmckéeDO0DKa mileei. přepinění.' Porcentucě| aajěstnějiznatoditko
Lobníckýodmítttuto nabídkuavzbudivsvéhoOY Bity srohuuank? a věthákí « s'aká

uaší| odpe,donenlpěhikotyto bedha městskosstrýiš- Hlée rzámčnépvóctmlonerodili, ano +náádějle

u ráfhnedzahljíe pátrání po pachátelich.Věnshésd. dběchTREK učiňířdotalistran přemísjt
vímeníkrádeže a zamitrati úplatkuzasibaží Váni obradu p prosiánsle Mísnryka vnáhle

jistěpochvalya baďínaději“Zezřejmýúpůdek| SkĎBodiáěanahramovázíkřížem.Tímbyl.dín
mravů něžáohvětřdosudveškerognaší miffež. | SloMálktorvimtí vůžkivé dbetyaž do inišen.
Jevšak nejvyššíčas,abyzmařenobyloúsilítra- | Pervětchprottsinnké(éde dašiků Čeští bratří),
vičů mládeže,kteří svýmiřečmi aspisy podrý- | *OCMMlméobou umířů a něžtnístvotvofity jláhé
vNj- rady mržvaneů,ubřfejíe© Mladých We| este příslněníchstrany Hdové vítůmět, tniaěto

6OEOTEč ph 0 pe 0 ry
PoslnmecPotrovický v Třebechovícich.Pýčí

místní orgamisace národně demokratické komala
se u nás2. únorapolitickáschůze,na kterésmí- půdasvé
ašný poslanec rogvinal svůj živnostensko politic- dlho, aby
ký program.Dlužnouznati, že mlavilvěcněa ts- i vořínové
ké byls velkonpozomostívyslechnuta velkýmFest! Příšejvšakoak vracel)do'6v6

potleskemodměněn. Tim zahéjím vměstě našem A

mu odměncs. Vystřídalose vícefečníkůge 8
sty,varoval před plílemi a úklady,jež šlechtici
. . proti za bouřlivýchprojevůodpora | soukiue.

a klorikálovéchystají proti republice voŠvýne- Klidná. ale rozhodná řeč mkatech. Světetského

;
| !ž:|1alélskonalase 26. ledna1990.Nejprvečten 2| pohřebníchřečí,aleobrazKristanetřebana

schválen zápisníkminuléschůze azpráva oČíst- ale do srdce. Pan Koleš s ikdovéstrany prohíš-
nosti městskérady. Ohledněžádostiinvalidůo PO-| Zujevůči obč. Dočakalovimy Že se zobejím
skytiutí pozemku pro stavbo kinematografu rOš“ | francouzských poměrů, umspak jsou naším jé
předla se Širšídebate. Soc. dem. členovéj808 | újem,pokud se dvojíchSkoldotýče; znamení pů
bet výhradypro. Nár. dem.vyslovujísvůj PO- sy, kříž,na stěnaškolysicechceme,ale lo af
div, dežádost nepřicházíod družinyinvakáž, lo | nestačí;chcemefmimoto, aby celá ečebnísame
od soskrom.osob.Poněvadžzde mámepouse 4 vz byla prodchnotenaaboukřesťamakou.Dnají
Invetidy.kteřímajínad50proc.neschopnosti,| čiteistvonám nevyhovujea myjema,prod
eaujmou kvěci stanoviskovyčkávací.Za lidovou| mystmeal vybojovatipro sebe Skolanábajeo
stranuprohlašuječlen bytové komisep. Koleš.|skon avám rádi přejemelikolatakovou,jsme
ževzhledemkneoohabnjícíbytovénomzičlenové| samisobědáte.ChcetemássásiinitAnineče
bytovékomisejsouČastosespravodiivěJistoeČá-| káte,jakdopadnouvolbydoNár.skromáždíní,
stíobyvatcistvakritisováni;protonepovažuje22 | ačkolivdonichmámetéměřačkolíkdnů.—P%
moudré vtéto situaci nějakzvláštěse engaše-| ufišenírámusu mlevií p.Mladík,Irtorýse Modli
váti pro umožňovánístaveb, sloužícíchvíce méně opanovati,aje nezapřelproteslanta,am nesprave
Xzábavě akruse. Při hiasování ovšemsočísli- | Své výtky vrhal nkstrazu Ndovos.ZMdové
sákckávětšinaprosadila své.Rovněžtak odhlsto- | Jypan Joudal vklidnéřeči háji kgtolické
věno.abyobecnípozemekbylodprodánčísnaza-| visko, svépodpírajeo cítětys K
sttipřtelstvap. Krejčíkoví,ačkolivstěchišedévo- ského.PrůřKarlovápřímoapostrofujestěny 6

dů «oetýžpozemekodepřenpp. Biďlovi a Morav- šeku Hendrychova4obrusaese. aby Ješ ky

i

fet to „de
$PAňilafpočettl. ZcelazbytečnýJrttnenědtsro- ho aJiných.
vělle vůsk soc.dért. většína.Beproti zřájměně| jehose
prospěchu města místo bájného obsadila svým

k olourmešitamidnoční-rapubělby(1).
vyhfttetinynt)Půkje-ěto takhledále, £ Rak. sloty* Ječny6: ky.

det ' | koly sHorbena,ten neufMolorftom.Do vřevy.



Záložna v„Hradci Král.

zk takhle? Jedno však je jisto; řeči našich řeč

M! ME l věc orobvann6 noc
k posottzenínopředpokto veřejnosti.Rio %erušnoutzto *hůzí(fa Šroznéa

tenesláry -s vynaložením- všech uil). nestranně medi
ma parkmistr Kohout. Chabé hájení se p. říd.

2AELŘECEHieunev a kČáses., Návňtěva amarické mipe
vomaná vneděli 1. února, zůstaňe dlouho zapsá
ra v srdcích všech. účhstníků. Pý. řečníci kapitán

Reohe mdec: pedrmgjeu svýmiaptými a hlavně a pravdivými
všecky postucháře?! dobake A Jedlička na
črta) ráznými tahyobraz 6 demokracie a U
káné sk 6 ah uůě4 ab P.vfbciníhabcaněoďvákdyažk Poddanémumusí

vésti, aby ropa, je s tím, čím býtimě a čím ji „eb M ční přátelé míti
chtějí — zemů vlestratné svobody. Otevřeně se

dotkiKára bed hd zvážných chorob, ohrožujících
K obale. mdedéropadiíky.,Uká-i Mi a sb m využítí“ átník "Hrováděnéu úás ať

ng, -poji náboženském, socřálním. národohospodář

sám nebopolitickém.Byltohla ení
stéhce, byreující naše svědomí k

uf'k chápénídrázes woné byl bo

RÁ,sadaněnyAoZE kan noo
k eD chbsatří,kiero nike šk: př [rsaikoditatáodl

odostbvézbvásky. toré, ode- při tom předvadh

PSK ko krámnezapomenutelnýma„Jakátoobě
tavost, WoMRŠ8“ <K vlasti Nemoi ©
všenčrájníoui taby jak málo široká

vy oko ames . jistězakafio by st
americk lováka a zhořklo

,Je mogitím,60
K ,násse roshazaje akýří.Z oa Česke.

slov.republiosse srazili aaovýživot do společ
nosil i dopojtiky vnesli —životvzájemnésnáše

oné Spřaveďinostia opravdovébratrské dete dlou pp. hostůsledovány byly
smaniticR.pogoragetí.a. odměgjny boutiivýmpo

ze PRD kterátím*ANAké

ča
at)r

+«

„nRetroentořottbní00 TDuyvoníe nobeá ipo ok

čáslavská zdvořilostjest známa. Prý.i.
novéamerickámiseŠtvou!Je- odsuzováníae
festí v našem veřejnémživotě štvanim, pak ako;

poprnější kritiku s uspokojením, protože v ní vádí
jedině záchrana Sťasiné naší budoacnosti. Myslí:
me, že více říci není třeba! — Trocha více
Ořátoty dy mim ulicímneškodilo.Zvlíné «6
kde to vyhlíží jminév polední vesnici, bláta k
stobenf, něťiitoty až se zvedá žaludek. Povolání
čiaěté měl: bydbáti,aby aspoňna těchaf
stech, kudy se ubírá mřádež houfně do školy, bylo

častšji seškrabáno. neboť se to vše vnese

dd tříd ackde je potom hygieus školy? A apméně
rst$ byměli věnovatidesi do opakřmwny.
se tohot za.deštivého počasí drobní Skotáč
utopiti. Dříve se říkalo, že se zametá, jen
chodí pp. radní. Nezůstalo to zvykem ; nyní?

„Jictce, Nepngytký zpravodat a špášný Pyrok
PŘHolicicik.sof. em. +Východ. Obzore v loktce:

tefor amebbolševismus?« referuje, že prý
kjerikálové konali na faře dvě porady 0

č sohůsdrodičůs věitehh— a V
prověsti násřině (I) urísáění křížů ve h
ch 'a případné ztýrání (1) nepohodlných uči
«Přošo na obranu těchto »nepohodlných« u

Ku podáfenému článku odpovícáme jen tolík:
porada ohledně zmíněné schůze na faře

„k tomu jako rodiče školních

dněk č ako ci plné právo. Právo tato be
bm ogtiní ane násilnostyy!,jež htěn,tě A sediruhů bou doměveh. Ko konání příš

schůzí mámepřán abyskuječnírodičové se hd
uúěsáčastmilia nebyly verbovány 1.dětiškole od-:
fostié,umněňse vztahovalaslovap. předšědy
místní školní rady, by účasíníci dostavili se jtr

LETEM VPŘÍSZEŽ
sSu, SLIŠKA4ndh
Ji Adetborieem o- .

šňné odp čmúrokde dobyvýpoěšíL
poskytrje výhodné.půjčky.

dBvaděnůabeví ©mávat;

AAA4A

6- Právěvyšel D9 svazek

0 „iinikovnyObnovy"A
“ ©úrahou. populárního spisovatele

Rum.Žáko:

S u myšlenka,
(Několik kriokýchhločisk k. vyjpanění
Bena34,ena K100, pb Km

Zasílá
Družst. kalhkupectví a nakladatelství

v HradciKrálové. o

Podívale jsem se aw :chedičkomkleriioe a vidših
jsem podét límcevojeaskouvězanku,kterou 20
opustila velikéřemenyarmády.Jest chicfarář
amilujetoliksvojisruinovanonvesmiči,kterájest

vyvýšena nadostatními troskami. —HraběnkazB. »L'ÉchodeParis.«
Kacíři. Pravověrným soctálním| demokratům

jsou jějich vůdcové Internacionály, Vandervekde a
Hnysmans veličinami, o nichž se mluví jen s vý
razém největší úcty. Ne tak sociálně demokratičká
levice. Jí jsou málo pokrokoví, radikální a 90cia
Histučti- Kladenská »Svoboda< píše pod názvem:
»Dvě ozdoby« pravičácké Intermacionály: »Sod
alistické hmutíu nás rádo používá zahraničních 50
clalistůjakoaatorřt,od nichžneníodvolání.Vpo
slední době jsou zvláště belgiží vůdcové II. fu
termacionály, Vandervelde a Huysmans, kteří se
těší nezasloužené pověsti socialistů a s Jejichě
amtoritou nutno detinitivně zakončit. Vandervetde,
jako ministr spravedinošti, dal uvězait několik 90
clalistů, kteří ve válce dovolávali se ukončení
vůlky za každon cenu. Na četné protesty Vander
velde odpovídá jen krčenímramen, on prýnemů
Ze nic dělat, to je věc »svobody jnsťice«, on ma

sí respektovatplatné zákony.—| Hnysmansovo
»deditistcké« bi dolkdace | přesvědření
projevilo se znamenitě na posledním sjezdu bet

dické sociálně sena stranu kde Huysmads proisí!, Re v Intetiicionále je vlgokře-,
sťamňnež odštěpench 4 podle tóho také Strana
masí se zachovat. Pro svou osobu pak prohlásil,
že jakmile se církev zgrodernisuje, vrětí se v lůno
katolické. apoštořské a říjnské círiive. — Je po

třebi,aby Pošg pos důrazně odmítliK atobodifinitivně ry

čBe mtel nuSVÁTAa konola

Kostelníranní
on bo lh
JOSEFNEŠKUDLA
Nový Wradeo Králové, Čechy.
"Vyžádejtesi oeny, nežli objedníte

v firmyjiné.

-o e m, Králové. ©>.. POo 0 GoORC 0VA 1eno
„Běhre 130abet br 1 fev"
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Jen veliká zbabělost kruhůA áteé: přemýšlejí

LEVÝZk pokání
macpávajíústa 10zválným a vlastenackým kně
žím, zatím co osla o časové katolické

a kan č odk rozvi
stati, nezralé ch

nujíradššáinímáškarádu.TeďužsámsteE6- zí sklon
hh n ješt přáceSEK. rěněk

va lidu« 20. ledna tytdřádky: »S ua poč
ty čel jsem včera článek kladenské »Svobody«
© detravallé 'stévoe: Kladensitá »Svoboda« mů s2
"se sového redaktora! Před časem nastoupil sem

+ za Úédiikora sodmnádiiktý: zymmasijní student
který snad ami není příslušníkem strany a tento «
mladík ve sloupcích sSvobody« minvil jménem
Očenškého „Sménmy Woutiruhá,tleří
v děhnickém haontísešedivěli a kteří takových
přesadikálních.studsotů viděl už — i s jelich
půzděřsíídirodtodiváým přomnníí 4 měšťichě
macionalistické šarímachry — celé tucty. Tohoto
atlmnácilletého kritáka strámy, jehož projevy šly
Jabo projevy vážného listu strany vším měšťác
kým tiskem, zbavili se somdruzí kladenští, když
Se) tak důáleko,Ze uveřejnil útok jelnoko znímé
bo delrandanta dělnických peněz ma soudr. Habr
ana. Na jeho místo nastoupil zase student, jehož
ve straně ještě před půl rokem nikdo neznal a
jeně vynikl za krátkou dobu svým laciným »ra
dikalismern: a zojména osobním útočením na
čejné činovníky strany. Tento mladík píše nyní
o věci tak vážné, Jakou byla stávka ostravská,
nejvýš nezodpovědným způsobem. Útočí na funk
cionáře poltt. a odbor. orgawisací na Ostravsku,
ma redakci »Ducha Časn«; ti všichni prý neroz
eměií revolučnímu pohyba dělnických mas, jemuž
ovšem student-redaktor za několik měsíců své
činnosti ve straně rozamí daleko lépe, než na př.
sosdr. Prokeš po své třicetileté činnosti v dělnic
kém hnůtí.« — Nu tak vídal Ale kdo pak do ne
dávna seš a. mocně podporoval zvůli takové
chlepcovlády, která vyhrožovala celé republice?
Byli topřecesamisoudruzipražští.Přitomvla

stenečtí Ivovéčeští zalézali s tetellzímise zády
do houštin. Bolševici json mocní jen tam, kdě se
jich jiní občané stlně bojí.

DU: BOW

Katolické ženy a divky!
rozšiřujte jedi

Či ča dání « ení z14ennfŽ ERAc
(éro »diženka«),©

R, vDo
„Předplatné na pólroku 5 korun."M k 8 We

jednitvkypřijímá

aa
AB .

20 Bozokí
Winhovská Utvněle..

Útošeko divailedocífttebos.nosníběrolabor Ke sbirky vý
„LidověJtvifttm

©MEŠNÍ VÍNA
pá o ARO E TEdrah- vodník-1040-4K1260.001.ie

kr sudeched 50.litrů výjia.shvalnězpýmáfrmo:
p naj Báletník0 é 3jedn.vn . tm ěolo Čížek, +říkoznýdoru tna Dra mamie ", ko
iso] (BBony.Amai) KE 140 nofnoo- v Rompojyl n

e 8. „Slavnost ve Vystrč:lově“, fredka
e t-ježn. (I šena, Gnašů) Kč 190, watno odelvati

Bvýb — Objednávkyhra vě proti plnánasasl obnosu neb

rašetovní koikupostcí a nakladatelstvívHradel Králové.EE
KADIDLO

opět zasílá

F.STADNÍK,
OLOMOUC
KOSTEL PARAMENTA, PRAPORT

a veškeré církev. náčíní

Teeita! vinnésklepy veZaojmě,Korzeckovatě *»

Kočár jednokoňs
2m8500 K, psac:stoly po 800 K

uherský, NradosKrálové

(0 Nastnívýra 8
" Výbrad. prodej ve prespčeh Zásebte se, neboťMatice Cyrillo-Metydějské!

Parameniszáv S papir sléle
DejstaršíČesk | firmy: ., 100„Šepinatch

sna JE:p zeDoučetemsale u beliní

O maM P undRobe
„Gharitaš“v Jredel Králové

svého trvání Jatil na podporách

lěna iše.000kouum.askas 76 laně.
kaŠdlou 00 mauže i ženy od 34 do mensezavazuje,Zevy při úmrtíneeinělvna 2 K,ježso

onitým příbuzn
si člen písemným prohlášením©výboro sa s

má“ polku á odr. 1911 p.PA trv;odbot,jenžposkytujetéžvěne 5
opět vdenjejíchm R vá

do odboru vFa věmého příhlánili. Vje o

P balik.korun kolikosobv doběnárokujo přihllšeno. 

Jinochymůže z týd jem tálennědívkyzda jsabirůnepřekročil5. rok u.

Kostelní nádoby,

m
a a.

4. propro všeck tejné, rovněž přispěvek po
p roj n DSportanépo
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oby.—
Óklo talefogu: 94(Tiskové družatvo).

ží měměny) mliardy. Podváděli jak císaře"takučené štechtice a měžťany. Ale hledaný
kámen moudrost! jest posud předmětem nei

různějšíchsporů.
Teď na podium bývalých alchymistů vstu

kouzelníci jiného druhu, kteří prohlašají,
že propůjčí kámen moudrosti lidským duším
— ato tak vzácný, že nahradí věrouku a
moráliga kteréhokoli náboženství.

Ale to horiivé hledání jest nějak pracné
posud bezvýsledné. Zatím totiž přední ev

myslitelé prohlašují, že filosofie vůbec
v zoufůlé situaci a že se rozbíký v -00

směrů, 2 nichž ani jsélný nenese
exaktní vědy. Co tedy ze všeho vy

V »škostaiekých jiskrách« (v č. 3. a 4) St.
marné pokusy nahraditi nábožen
ve čkole. Prý někteří navrhují,

vepodávala mládeši jakási srovnávací
všech soustav náboženských. Tím

by.se zachovala objektivnost; dítě by si vy
bralo, co byuznaloza nejlepšíančíloby se
tak pravé snášeživosti.

Tedy děti by se měly věnovati srovnávací
fieesti náboženské-a čerpali z ní hředužitek,

č
„

nei
ty:

ni

nčkok tak důležitý duševní úkol nebyl posudkale proveden ani od proslulých myslitelů.
Čapek docela dobře praví, že by žádný učitel
mepodévalopravdu srovnávací filosofii všech
náboženství, nýbrž by podával náboženství
či jiný názor světový vlastní. >A tak místo
snadpěti růzmýchkonfesí učilo byse naško
lách nejednotně asl padesáti různým sousta
vám nábočenským a děti by byly v tom 0
heďu vydány na pospas libovůli. svých uči
aelů« —
vzbudila žádný určitý a trvalý pocit mravní
zodpovědnosti. Děti potřebují kázně; místo
přijímáníkategorických imperativů by si vy
bíraly,; co by jim bylo nejmilejší. A mládež
přece vždycky raději volí věci příjemné než
užitečné, jakmile se jí propůjčípiná svoboda
volby.

Čapeksetáže,Jakémravoucobudesena
Mkoláchučí, až se římská etl vylkeět.
Vědyt filosofická mravouka jest také nejed
noduchá a možno říci: kolik filosofických
soustav ma světě, tolik také různých názorů
eštokých.Buďto tedy by se musilo kategoric
ky úředně.naříditi, které etice má učitelstvo
vyučovati, anebo by se musily připustiti fi
losofie všecky. »Pak ale nastává nebezpečí
anarchie a častého | znásilňování dítek se
strany učítele.« Prý by se dal také sestaviti
výtažek ze všech filosofických a nábožen
ských nágorů světových, jakási »neutrální e
tiiaa<.Ale takové práce nevykonali dosud ani
největší genfové.

PEUILLETON.

i; '
:|i|1,

se hlásitpodjejích připor,"bytvřláhjako fegffim
wmčlena bratřjejichkliemtův.Poukazna národ

„ního světceDyt nejmocnějšíspruhos politické s0
fiarfty Jehoctřtetů 4

. Předpěnovánímsv. Váchavabylo v české
"kotlině vědomí kmenové sounáležitosti tak skrov
'né!, Kmenovípohlaváři chtěli vládnout! samostat
(Dj; ústřednívláda pražská byla jim odpormou!

ou energii budoval celistvost země

káa „respekt před pražekókmocí čen

rásnýchmená.

Ja olavaosiní přeneseníúěšnsných ostatndVA

,Slavovýchse St. Boledlevě dočtraky bolobromad

(ab buhno svělcéme vytačkí m6sříhatých |: Natopoiin tlÚ
"bi

;Žx

Nuže — hledá se kámen moudrosti těpr
ve v době, kdy jest největší nutností, aby
vykouzil rozsáhlou čaromoc, nemá-li mlá
dež zdivočiti jako na uhiéětsképustě, Moder
ní alchymisté míchají roztavené kovy, cinkají
na neforemné sitty, prohlížejí je trojitými
brejlemi a učeně potřásají hlavou. -

Staré budovy se rozkopávají, ale proti
mrazu nestaví se pro duše ani prkená bouda.

rá druhým.
Základem pevné morálky ve škole némů

že býtipouhéupozornění,cose smfa co
nesmí.Sílavůlekdobrujiž vdítětimusíko
feniti v jistém názoru světovém, v pHvlast
mění, uceleného a důsledného přesvědčení
(byť jen v hlavních mohutných Iiniích). A tu
vzpomínáme, že pokrokový >Čěský učíťel«
již r. 1903 napsal zcela nepedagogicky: »Ně

AoPznáváme práva rodičům, aby již od mládí
dětem směli vštěpovati cokoliv z přesvědčení
svého a víry své, byť to bylo i nábožerství.«
— To znamená tedy učit plovati dříve, než

dítě vstoupí do vody. Výchova má začíti
bez poučení dítěte, z jakých důvodů a k ja
kému duševnímu cíli má pěstovati ctnosti.

Zrovna jako: když s učí někdo hráti bezznalosti škály a not. Dítěmá prospivati v do
bru tehdy, kdy si nedovede samo utvořiti
jednotný a určitý pojem o účelnosti svých
žádostí askutků. Soc. demokracie cvičí do
spělé soudruhy dresurou. Dítě však má míti
plnou volnost právě v době, kdy jeho duše

1symbolem soudnichhh tědy spraveditostř apo
řédku vzemi NejstaršípečeťStarého mětiuprož

se netoliko církevním patronem národa, nýbrž |
symbolem (znakem) státu českého. Výzuamno, že
byl mázýván dědicem. toliž názem a vrchním
vlastníkemzemě české. | Kdo by“se tyl odvážiltributtcelistvostzeměčeské,bývalby pokládán
za rouhavého rušittje. dědlutví, majtilru Vásie
vova. Nedíipost vlasti byla posvědemaivou a

HvěEvelobovanoapamětí na zakadatele sol

bet Dr oJHbyadod bb" vad



zvykjo ši

edu M rogllenie Čeck otv©ao Ču
P6, nmzo usnesla na dcáěmldůvěru

vý ě . A
ponechala si však samostatnost v otázkách
venkovských stavů středních. Na schůzi byl

-přísné camctacise praví, že několik lidí,
| uchvátivších samovolně moc v agrární stra
ně, zapomnělo úplně na kádr příslušníků ze
styvu zemědělsk Ďo Nár. shromáždění
nepovolalo vedení strany venkovany a vý
konné zemědělce, nýbrž příslušníky tříd ne

kromý majetek jest fikcí, odepřena ochrana
příslušníkům na venkově v době, kdy ven

„kovskému Bdu bylo hrozeno šibenicemi. Po
zemková reforma se řeší demagogickými
frázemi. >Doufali jsme dosíci nápravy uvnitř
strany a i jsme Československou rof
mckou jednotu, aby tato jako odborová orga
nisace hájila a chrántla ©aeodvislé zájmy
středních stavů a soukromého vlastnictví v
rámci strany. Byli jsme však briskně odmít
nuti a Jedmta naše nebyla. vedením strany
uznána.« Proto vstoupla oposice do strany,
kde zásada soukromého vlastnictví jest jas
nou. »>Dobatřídní a stavovské politiky pře
stala; dnes musí se jednati o zachování a u
držení středních stavů výrobních a obchod
ních v hospodářské síle a sociální neodvis:o
sti, což jest prospěchem celého českosloven
ského nárogda.«

Prod absoheiinna výkosných "výborů stram

se břitce evangefik dr. Boháč v

kn ch jiskrách<,Praví: »NašenynějšíNár. shromáždění nemá docela žádné legi
"timace k nynější své zákonodárné činnosti,<

Zákonodárný sbor, vyšlý z revoluce, jest Do
vinen, aby dal novému stavu základní usta

novení zákonná a učinil co nejrychleji místo
řádným zástupcům lidu, máme-li míti vládu
demokratickou. | Polsko a Jugoslavie mají
dávno řádně zvolěnou sněmovnu. U nás se
množí zákony, ale ústavy dosud nemáme.

demokracie vládne u nás absolutismus=Tety hrdina 1světec, který imponoval i vzdá
cisám a který byl chlotibou čes

kého lidn,představoval nejvýznamnější pásku ná
rodm, by! nenstálo mocným hinsatelem | rodinné
pospolitosti svlůště obyvatelstva Čech a Mo:avy.

Poláď v XL stožétí vášilt si nad všecky po"ostatkůsv.Vojtěcha;chránilisi je žániivě
Číchém, kteři svatého biskupa vybostiši.m hraně ,

inečedíka dopomolůPolákům k samostatnosti
'(erofbiskupství), na které Čechy ještě

půl

3

$Řivi

| ů sálů »Že 30-jimze/á r 'alivito,
v volebvázanýmilistinami,ktetý pod*

nl: ed turu výk

apák :
5 aned ýiv"obllětmné

de. zéeů žepřpiteda.
sičím; má jen titul, ale žádných DNÁV.

Jestvčeléústav TeprveGneděl.Zatu:
nemohl pronikmoati do chaosu různýchzř
zení. »Nemám právo do ničeho mlaviti; jen
jednou Jsem dal výpověď komisionáři, který
si toho zasluhova!; leč výpověď byla mini
sterstvém zásobování anulována.« Pracuje tu

správa, místní hospodářské rady atd. atd.
Spolurozhodují ministerstvo veřejrých prací,
železnic, někdy i zemědělství. — Tahle stra
katina jest věru výrazným zrcadlem státní
bo pořádku. ' Ve spořádaném ústavě mafí se
prešidentovi ihned ukázati všecka kolečka u
stroje komnlikovaného, všecky nitky malí

býti v jeho rukou. Nepotřebují toho přítmí a
chaosu sobci pro sébe?

Zahradník pravil též, že tisíce metr. cen
tů bramborů zmrzly, z v zemi. >Viděl
jsem sám otevřené vagony bramborů za
mrazů vozit sem a tam, aby snad úmyslně
zmrzly a byly pak přiděleny vinopalnám a
škrobárnám.« — Vláda zatím k nasycení hla
dových rozděluje porce kultorního boje.

O Mároánostní bezradnosti *

jdu přev »Národu<Fr. Bělehrádekv> od češtiny<. Plsaťet zdě WTTPCe
tepe tajnůstkářství zodpovědných faktorů v
otázce jazykové. Dokládá: »Aby neupřímnost
zákonodárců byta dovršena, tvrdí se, že se
stanoví >pevný jazykový zákon<. Ale navr
Žéný zákon nám nic nebude platen, poněvadž
k němu mají býti vydány ještě »prováděcí
zákony <'abůhví jaká nařízení. Nikdo nemá
odvahy kategoricky zákonem již nyní naří
Ati, že každý veřejný funkcionář a každý ů
ředník do určité Ihůty musí prokázati znalost
českého jazýka státního. Nikdotaké nemá
odvahy naříditi, že na všech školách neče
ských musí býti vyučováno češtině-jako po

P
svátnýmdědicemzemě, silným tmelem a symbo
JemJejíjedmety.Národpolskýměš.ovšem,Vy
Hnězdně mocného patrona, Vojišcha; ale Vojtěch
by apoštol—cizinec, který nepatřil jen Polska, a
teprve mnohem později, přidružil se k němu vlastní
světec národní, krakovský Makup Stanislav.. K

němavšak se polilovlastněvíce hrůzy nežpo

Sehnání. Bylf ný biskup mučedníkem,Byvzabubensajpémkr empolským, kdyš hájí svobodcírkevních,aprotosevevěku13. že
kormna Boleslava Chrabrého, potřísnění
krví, umiklakamai v neznámoa nevrátí se,
brozný hříchnebudesmazánsterým.utrpenímpolského národa... Od smrti Boleslava
(Fogo),vraim Staiaiavova, nebylo ievakutkuko

rumovanéhokrášo akraj se tříšti novu a *movy.<

„račkoby s toho-Še
autentický text zákonů a nařízení jest český,

státním

Byn noho ne
i hotejno, -zda Národní shr

O jedes kpatný vlos

'amohloby epoléhatin, ravoat
republiky, kdyby neško;zrovry i

národu, n :
bohuželtakéo vořnnet pa 

látky, o ktkrém svíšdčí Hokfisypollisy

řada | vyměobyvěc takovéemeblos.
jako jazykový zákon, nevyřizovalo Nár. shro

Anyjžšění©ódy Wz zevrubných prací a„ „pOrnů se zpakci POMĚNŮ!«

0 sporu o Těšínsko

(m40NV a . P

ostražitosti a činorodého spojení všech če
ských sil. Poláci, kteří inají tolik nešnází

itřnko ae 6,věci se V bezo,ností,ností notkácé k ' prošťředků."a
ovšem na hlavu poráfejí“írázi, že přičlenění
aároda ke katolicismu seslabuje národnostní
zápal. Vždyť ten polský oheň jest zžíravý.
Jestíže pruská politika nám urvala uejvětší
část.Slezska, nesmíme dopastiti, aby jeho
skrovné zbytky, které jsou k našemu hospo
dářství tak důležité a kde jest tolik českých
duší, rozchvácoval brutálně dobyvatel jiný.
Podporujme horlivě všecky kroky naší komi
se pro plebiscit na Těšínsku. Nyní jen ten, kdo

volá. hlasem úejmohntnějším, může se nadíti

přacuje vydatně naše strana lidová ve Sles-.
sku.Drniš10.t. m. dostavila so deputacetéto
strary k dohodové komisi se stížnostmi ma
"polsképřehmaty v Těšloš, Pryštátě a v fiatých
místech; protestovala proti obsazení Slezkiké
bo domu v Těšíně Poláky. Deputace pravila,
še Poláci vnesli zmatek. do obyvatelstva tíh
moucího k západu a protestovala proti pol

am štvanicím.Oenerát Plchon vybídi, aby
deputaceo Bodalavé sižnost písemně.Drulýdoklaď pdnlí kat epě zapomínám pro
spěchsvéhošároča. „l

Za hranicemi.

V by
lo odevzdáno pro Dánsko do odpoledne 11.

20.914.Tedy většina pro odtržení od Německa
jest patrná. — Potšké oddílyobsědilyměsto

„Puck (u Odagska). Obsazení místa otvírající

ho Polsimpřístup k moři stalo se slavnostním

zahajovacířeři prohlásil, žepůl bojích oaaci
alisacinenícílemdiktaturatřídydělnickéný
brž zjednání socialistické orgamisacevýrobní

Vla
, :„nilnj oa.

(adasa a kšad.
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Wřelé "vaplálo v asráci Zeniářkí
Boženy Němcovézáshihoukášží. V fotechEtyři
cátýchmanželéNěmcoviseznámilisev. Polnéb
fatšiém 1t:Ente

"Setókiná Wabička, nalezi

postavena velkolepá budova
Dantově zde“bude zří

di| *$»
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cí.—J. Lindworski(Anthropcsz r. 1919,419)po
omyšlení pračlověka, připomínaje,že již

obora zcela nezvyklém. Pračlověk osvědčii wsu
zovámítím,že chápalvztahvěcí; toto sedějetaké
Jen přínrým pojetím poměru, vztaha, na př. že

razy zvíťat (tedy napodoboval přírodu), vyráběl
nástroje (tedy prostředky k účelu). Náš pokrok
záležívtom,že pomocídrahých(řečiatd) snad
nědi poznávámenové vztahy, nové pojmy, jimiž
pak pracujeme zkráceně; přes to však [mkciomel
ně novodobé myšlení nad primitivál pračlověkovo
nevyniká. Problém náboženský, t. |. v základě

výrobcema výrobkem,kteréjemesamémuze
zioalenost:bylo běžné. Vida např. blesk aslyše
rom, snadnopomocíasociacemyslil asoudili o
půvědníjeho v awacích. Vesvém myřleníčasto

© větecké práci knězo.badatele úre AL
Meziia znovu svědčí mterviewy, uveřejněné
po jeho jmenování profesorem české fakulty
filosofické. Dle »Nár. listů« z 8. t. m. sděšil
dr. Musil, že badatelská jeho činnost v Orb
entě nesla se hlavně směrem historicko-místo
plenýmanárodofisným.DielvArabiivletech
1908-9, 1910, 1912 a 1914-15. Urazil na velblouduma30.000km.Přihlásilsezačlenabe
dužnského kmene Ruatů; vysvobodil knížete
tohoto kmene z mocí turecké. Pomohl emirovi
Nanáfovi dobýti oasy Žoufri. Byl často tlu

kem.Zaválkyvletech 1914.15pracovalpro
svobodusvých kmenůve vaitřnípoušti. Ori
entálové, jejichž synové studovali v Evropě,
ustanovovah dra Musila svým zástupcet.
Viv Musilrv a kmeny vnitřnípouště | na
mohamedány v Syrii a Mesopotamii jest znám
1ve Pramži. « Angfiějiž od r. 1906. Mohlby

tudiž učenecprospěl styl kulturním abo

Účet upošk, apož. v Praze A. 180878.

č. .“
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ny'
vyšlo dávno před válkos. Poctivý Jibe

micht pracovaí o díle tom dlouhou Fedu
nešetřil nákladu an! dalekých cest. Poněvadž

jvšakdokázal Jasně, že o udržení 1 vzdělání Čes
kého živlu v Americe mají největší zásluhu ka
toličtí kněží, Hberálové se vymstili utloukáním jeho
existence. — Prvé číslo 37. ročníku brměnaké
»Hitdky«, redigované dr. Vychodllem, má ve
směs obsah prvotřídní. Dr. Sedlák nveřejňuje zde
úvahu o Pálčových informacích pro děkana ku
čímského, Pokračují zde velice interesantní u
kásky korespondence družiny Sušílovy. Důleh
tý jest člének Neumannáv »K válečnictví za doby
besitské«. — Anglická výprava archeologická ob
jevila v Jeraselemě chodbu, která vede pod Slo
nemaSpojpijestudnuPannys pramenemSiloah.
Omachodbapocházíze 7.stoletípředKr.Nale
zeny tam kliněné nádoby z 9. století před Kr. —
Zesnulá Růžena Svobodová uznávala Bož. Něm
covouza svou učitelku.Dr. Brtníkpraví oní V
č. 19. »Zvomu«, jak Htovala zboření mariánského
slovpu v Praze. Když její roztrpčení pisatel klid
nit, odpověděla: »Věčně ho bedu litovati a denně
se Htostívě dívámna jeho obrázek nakalendáři
nad svým psacím stojem.« — Ministerstvo škol
ství a osvěty vyšle několik umělců českých ke
stadiu na Slovensko a slovenské umělce do Čech,
Moravy a Slezska. Aje jen ať slovenští umělci
pospíchají, pokud zvětřilí bařbaři v Čechách ne
zničí nejcemnější sochy a obrazy katolické. —
Nový německý překlad Nového zákona pět katol.
učenců vydalo v nakladatelství Hansteinovu V
Bonnu. (Cena 34.40 marek.)
Hgenci a obsahuje množství historického a nábo
žensky-vědeckého materiálu. V témž nakladatel

-ství vyjde 1 překlad Starého zákona. — Dr. Mn
sil vydá čtyřimapy Arabisachystáněkterápo
jednání o arabských věcech jazykem českým a
anglickým.

čá>E4

spodářským Arabů s naším státem. >Jedině
Orient nám může nahraditi kolonie. Orient
potřebujepracovníků všech odborů;.i byjeby
záhodno, abychom tam své lidt soustavné W
sazovali.« 2

Ve >Venkovu« z 8. t. m. praví dr. Daneš:
»Alois Musil jest jeden z největších vědec
kých cestovatelů a badatelů doby přítommé.
Česká obec vědecká s radostí vítá profesora
Musila na domácí půdě; ví, že vědecký vě
hlas jeho vysoce povznese jméno naší uni
versity i akademie; ví, že nesmírné bohatství
zkušenosti, jichž si získal v celém bývalém
Turecku i ve svobodné Arabii,bude nyní zu
žitkováno ku prospěchu a slávě českého jmé
na, české vědy, českého průmyslu a obchodu.«

však, že učené badání jen Musila utvrdilo v
'"katelické víře. Vydal také český spis o situ
aci Hdstvapředpotopou a opovaze aroz
sahu podopy. Ale o tom českáveřejnost pre

. ,. Telefona. 68. m

"i :

Nová sociální orientace dobývá si valem
půdy mezi soc. demokraty netoNko v Němec
ku,ale i unás. Trpkézkušenostia rostoucí
bída rutí k obratu.Tak např. naschůzive
Stěžerách vyjádřil se tajemníksoc. deino
kratických malozemědšiců doslovně: >Pro
Mlašuji, že při zemědělství není možna osmi
hodinná doba pracovní, Musí být větší, bamusísedělatI od4hodiňránodovečera.«<
Ale je tahle orlentace nová? | Vždyť přece
proti demagogům dávno bylo přímo elektric
kým žárovkami důkazů jasně vysvětleno,
zda pracovní poměry v továrnách dají se
bez velkých škod přenésti do polního hospo
dářství. Ále ještě soc. demokraté nerozluštiš,
jak se mají platiti samostatnému hospodáři
každodenní svízelné starosti, které má k ve
Hké dřině nádavkem. Kdyby chtěli chalupníci
se svou rodinou pracovati jen osm hodin
denně, národ by hladem zhynul.

Sám nár. soc. předák železničních zřízenodí
Buříva! vzhledem ke zlořádům stále trapněj
ším vydal veřejný projev, v němž dí: >Prant
ká dnes celým světem názor, že v zátmu stá
tu je třeba zvýšiti výkonnost pracovní.«
Osmihoďtmá doba. pracovní způsobila v že
leznictví mnoho zmatků. >Národní produkce
je zmenšena a vedla k tomu, že hodnota pra

Tím také dělník za svůj pracovní den koupí
méně nežíi dříve.« A tohle se nemělo věděti
již dávino dříve? V počátcích republiky místo
agitačních slibů a Hbivých hesM měty se díti
nejpělnějšíporady se sociolozy nestranmými,
ma slovo vzatými. K čemu máme universitu,
jestiže řemeshný agent, zajišťující si teplé
místo v politické organisaci, platí v rozvoji
udátosti víc mež pět universitních profesorů?
Srmitřé konce překotných změn daly se před
vídati s matematickou řstotou; ale dema
gorové, kteří dobře věděli, kam spějeme,
houževnatě to Hdu zamičovali.

Nová pohroma marxismu. Hospodářský
kongres bolševické strany v Rusku po bouř
Bvé debatě se usnesl, aby státní obilní mono
pol byl zrušen. Schválena resoluce, požadu
cí volný obchod obilím. Rekvisice na ven
kově budou zvláštním dekretem zakázány.
Tak utrpěl bolševický systém těžkouporážku.

Národohospodářské
hlídka. |

Z historie kotsumů. Před 20 lety byly
hospodářské poměry v jižním Tyrolska ve
velmi žalostném stavu. Proto se velmi. mno
ho obyvatelstva | vystěhovalo do Ameriky.
Konec vší bídě učinil farář Don-Guetti za
kládáním korsumů. Za 8 let zřídil mezi tot

Jedno společenstvo), jeví se nyní Trentino ve
zcela ftné podobě. Vlivem úvěrmích, nákup

vejénv hospodář
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žnes

"dík

rov >Koet

É vé bylbOd něho“
kámo. Všechen materiál, získáný při soupiskt
Jmlut;Vy sonstředěn-r- ministerstva -finanel.

oh úkol měl ežeti v tom, zjistiti co nejPAAze
pře: "SENOji ZHizen
k,domu:rovisní. odysi, šerý svěipn neblahé

ví; ten vedením
prmá pověřil prof. (Pánka, mladého profSEEod ronkse na pic a práce
zaňala čistě neodbo ko se soupi

. hs Užilo„ methody—.ukárk cíli. Celá©věc se zvrátilaže ugvedeo
a se zpovu sobem,jenžmi

povdngjdeýfo sk áce se začala potřetíodzačátku,stálamiliony,penězse fie

šetřila aani nů methoda nedovedla k cíl.
Moeno milionůnadarmo,bez tnpe uran půjček nenízjištěna —

osántnímateriál nesáhnuto. Gelá práce k 1šěo

o. koncům „dojíti, poněvadž se -Mčala dělati statis a, místo aby.scvěc £
s hlediskafinanční správy,a tustatistiku
la neodborníci, kteří o nf dříve neměli po

. Každý statistik. by by? řekt hned, že
materiálu, tím. způsobem,jak se

bude trvaji: léja, Nuže, dnes po vyvasých milione Lse nešetřio, DP
soup.s konán nadartňo

stát příjítio. dávkyze jměnía z vá
ů úplně, musí se začíti zase žno
| způsobem, jak se, začítí mělo.
„hezkých pár milonů jako vy

Ee se.zadpovědnámístanevafi po kamarádeku a že dmms

se Reobejle bez sil odborně vzdě

kkn
8é £

řiké:VíHšnenome, jaký short na útraty ráro
sl zavedli pásové, kteří slibovali osvobo

vinstimodrés nebe.| Kdybytakové
é nejaprtosti páchali »klerikálové«, skal

by fairatičtí radikálowé i ty katulky,
lnji

škody "má rahradti vyvlastnění ko
omajetitu; ale to jest příliš slabá ná

plastnavešikouránu.Vdobě;kdyse mělo
zakročiti protž 'notofickým Hichvářim a zbo
hetifittem cd nejrychleji a: sejobrátněji, dovo

"Jeno židům vydělávati millony skupováníma

" Y požekmlášuvěku 79 jet zámřelačcera Bo
ženy NěmcovéBohdana —a.16.právě vden, kdy

Řehré hry ore bnženiálníspisovatelky.pecn DN
"se mverbovati ého nacionalismu
polského. Napsat agitační leták (plný trapných
nepravdě, kábrým vyzýmá, sby se hlasovalo na
Těšánsiseproti nadí zopubica kterou nazývá rim

Jaksoví -d.d:k -zakuchtircémsachovají)
(valnýmpočtemzcelacizí) vyvážel

B sbuňíza velké miligsy,raz, rychlo mněsjk
perázew stáleiší,connějšíoaotintě.tkáOopolo nám zanechal struiště,

až stojí nad vypnělšným rybek

kem. Moudrý ce „mnárovel,kupčíh brod.ope
nn

předkotuéma otobramnů pvovádinípo
6rotořiny pfie v č. 1. »Obřor nářodo

ský«, redigovaný prof. dr. Orubrem,

: řováděn pázemítové reformy v úmšínázorným příkladem předtotného
bei ddekosáhtých zákonů a nevhodné

"jich provádění... Dosavadní výsledky
prováděnípozemkové reformy neuspokojiy.
Záborovým zákonem znemožašlo s4:pýzvdiné
rozprodávání velkostatků, ke kterému by v

hk případechpo převratubylo najistoprávníl nefistota ohledně dalšího bo
spodaření ná zabraných ''velkdstatvích' savi
nála ječkde špatně obdělávání, kácení | lesů,
prodávání inventáře a jiné machinace na úkor
budoudi produkce; vrucení správcové, ne
vZáy| odborně| ználí* svědomití(4 daKučera)| hospodařit nezříďka|- tak
špatně, že -| výnosné dříve vel
kostatky stahy se to úžasných číslic pasiv
náš; honitby pronajímány za směšné přímo
obnosy vivíým osobám z politickéneb osob

„protekce (Prášek, Stříbrný) a inventář pan
lých stdež při nejmenším rozrrháván (zá

Dřevětšký, na Cliinmuatd.) ; pachtýři
svádění, aby ohlašovalí své nároky na tako
vé pozemky a v takóvém rozsahu, na jaké
neměžipráva a kterých by při skutečném pří

chtu pro budoucí rok vydán pozdě, protože
nearmozebyly pachty pro běžný hospodářský

rok již ujednány s pš novými, protitterým sebudou staří pachtýři dožadovati
svých práv; zapsané knihovní zajištění za
brané půdy,jež mělobýti základem| všech
dělších opatření, ještě vůbec nezačalo. Zákon

"enova o příšťím přidělování sebrané velke
statkářské půdy projednává se v ' poslední.

bělžících se volbách do poslanecké sněmovny.

řa
54 som

toi jest nákihdní:ofrava -zaělé katedrály;
práce byla dokončena r. 1912. Jiným důleši
tým činembyla stavba chrámu av: Jarta Nep.

56vášně vzpomonetěch nadšenýchkněžíče
ských, ktešť:orali brázdy v půdě nejtvrdší.

ke Mtřární prací Hláěkovou:jest důklad
nedá rornijovy který vyšel v Dědďietví

Mom těž některé zajímavé monodrobnéa svízelnépráci svéhovyni
dra byl neúnavný. —Naredil se

Velenově, studia gymuasijní konát v-Kla
forech a thoologická v Č. Badějovicích. Byv

"O*ralšinácha u Sv. Kamene.R. 1889stal se
spiritnášemv kněž, semináři, r, 1809 kanolé
řem kousistoře,r. 1908kanovníkem.Nabísku
pa bylvysvěcenr. 1908.—Čestnábudižpe

Jakoby. podepsaní
stupcové klubu duchovenstva byli zakročiti n Jeho

italskýmvojámcestu do Istrie. —Date9. tm
přibyldo 'Prajty'drišký'tránsportprottho pěš. přu
ko Mistra Jana Hansi.Chřsběfbojovulů byl“ s
vítání netojiko ofictelaš státními notabřiitami, ný

bržapomtázně | pbpfodiednýmizámpy obyvajůe— Za války byla finančelsituace Papik

částikatolickéhosvětaodřízeata válčícízá
padní Evropabyla slině zaměstnánasama sobeu.

merika s Brasiňí včele, takže papež po tapinceší
něhuónějšíchpotřeb mohl poslativětší tary ob
čimstvukrutě postěřšénémuváškos. — »Právo ikdds'dne 15.t m.činídraZahradníkaplněz0d

sůsobová

ky « wájeíci dvorů-dělají -pasivní otsisáenol.AA

vejájníobliní ústaústav. je při tom podporuje. Ústřední

výče > spplečenstevvysílánavteodvádělia sseťové.<Ale »Právo lda« sal durudlhcém
vdá) atdbulk ky.deatek m mavý

přimětvod a

ka, tajemníka lidové strany, odebrali jsme se k P.
becibřikupěněa-prosilivýslovně:t Aky Jednota
děchovenstva v nyašiší své formě byla zachtmýjm.
©.Teprve když. bylo prohlášeno,žeproshě aaší
vyhověno být nomáše, Žádali jeme, aby rozhod
mítibyloodlellenoa zatímsvýboremJednotydále

Bato, že roghodnatíprotiJednolj budemíti velmi
nepříznivý“vlký ud veškeré duchovenstvo,Na do
klad svého tvrzení Jedtehotovi vésti svědky na
„prostádůvěrya úcty uvaškaráho.duchovenstva

farář v Hloubětíně,Lmístapřodsode.Mikuláš Le
vý,duchovníveVincestim,tajemalkiisba.

nypdhakbohotiněsbnéřešiapotronálnámúřadům.
Jest vbodnopronásii někniškčasovýchpoznámeko

bých azesnážšíchcírkve tak higboos přemýšlel a
často 3jinými20 onáširadi. Předněpravíme,če
kkldý církévnézákonmu.byl teporušilelním,Po
fred trval vpůditnostiRozbndnýmzasdnnoem jaliya
26přimělsv.;Pe

tnéhoprospěchuÚTtež rechovány -|

E
vlk národ: be bybylodou aboovčno k



conadiištéviete — VelkoustarostíBrynycho
voebýt, db kšíbaíoděik vědtolinich státní
nado-povýšení Vprávodiíceti"6 kněžství. PR-Á,
aby Vylá untočišděvolná kompotokceIměžíhydáli
dlecést o kteroskoit fire. NMG nesí, že
zasštědttlýkěr právěpro pttronátní zajetí pře
diol býi nacen čekatiúmlvpělúrísto,kdežtofn
dekášs“stole mšedýprávem ta předíití?
v kářěře spolábratřyrmmohenistaří. Proto jednou
dal dopsati oDrainémukaplanovt toto své Přání:
NečiKnaníštdo»Čecha«čtársk,vněmžsežádá,
aby se na biskapských komleréhcíchpojeditalo o
nenvšitaínosii a nospravedlivesti patroáátníchjó
měrk>Článek žádamý byl vskutku uveředlíma Pá
soli]doliřa"NaKouterenčiopiskopituv Práže6
stestno, Še kárdinářSchéhbomndegiše'čídkít x B0j

nt Meheficiatedno kněží+ kterékolh částí dloděse:
po kladné odpovědicísiřovědopíší bislirýěvé0
stetnývy“Jindřoniilt: Ale-kardieál zomfcř a po

4$
i :i

(9<:E
dk
JE
pozdravem Rev. I*.
Chrudim, Čechy.

č o přohtásiidr.Kramářv saůra"nstěím výboru UM6"T8.tm. za nejřyšší válí o

aíká jest jčdním v telvěšnějších problémů; JM ne

be rozteči pouhou frází, odlukoucírkve od státu.ae
„0

... Ogpiitišování nábošesství. Toto heslo vyšlo
viti. jmenojinými slovy již, dávno Když dr. Drtáta
ze války prohlásil, že konservativnístasiž, v Míž
by:69seskopilinkékatolíci,nemělabyafti vý
ločnou amaěka keniemní, projevil: katolický tisk
sanhina. A konečně:— dlasho a dlouho poliskovéHleenáhcíi sociařasčtrydénedošikodonašícírkve,
Aale-čdo katolickýchdogmat, než se uetavíh 0
branná strana katolického lidu. Kóo činil z nábo
demstvtvěc goliticbos víco než naši prativaka?
Té:přímg provokovalš k založení strazy konfesi.
Ngmí:občané katolického náboru. světového: jsou
sražení ve straně lidové, její program přece
není výlměně, koulesní Rozhodně pak si nepřeje

mp. aby mp.veřejnýchpolitických.schůzíchsé pře
třepávaly s rámusem a hlskem články naší víry.
Vádyťsemi na takých skromášděních nedělámesi
posměcha věročlánkůevangelickýcha židovských.
Bylobydobře,akynaschůzíchi řečuík-kněene
provokační -dotazya různé kritiky víry jednoduše
jizlivcůmodpověděl,ževpolitickéschůzinebude
rogvinovatináboženské cvičení. —Prač se otom
Fnidajeme? Na schůzi člena americké mise Koláře
v Dobrém 18. ledna kaplan Hálek dlezprávy 28

ewa.Natoshromášďěníprohlásil,šejsoupro
odpolitisování náboženství | Jest věrm zvláštní,
preč právě agrární tisk ikkadena to odpolitisová
n! důrae. Dr. Zabcedník, Zahradník-Brodský a
Krojhar už nejsou kněžíměpolitickým!? Zahradník
Bogdskývyzýval, aby asrámíkašří se zúčastnil

„agitace-pro strane. Šuablovu. Slíbil, že jim dá
smateslál.proti—szamělidové.(Patrněten,kte
rý ehce uchovati v.léz křesťanství, nepotřebuje
žádného materiáhy proti sos, demokratům, národ.
sogjálám a volsamyšlenkářům.) Nyní ve »Ven
kova«. se dne JI. února Čteme zprávu »Sdružent
kočší v Repsbi straně česko-tlovenského vevko
va-;- »Na výzvu sekretariátu kněží republikán
ských pěřhjýmilose salám 14 m pro na

kněží:s.úcburles

v-dále »>ULokniských« veřejnou nchýzi, na níž o
hospodářském a sociálním programu čel seany

lidovépromluví člen Nár. shromážděníde Fr.Nosek z Prahy. — Večer o půl 8. hod. schůze
koná se v Chrasti u Chrudimi.

- Vysoké Mýto. 8. t. m. konala se zde výroční
valná hromada zasloužilé dámské jednoty bl. A
nejiky. Při ní přednášel jednatel p. děkan Jos.
Šmejkal a naďšenými slovy povzbuzovalčetněshro.
mážděné členy i příznivce jednoty k věrnosti k
sv. náboženství katolickému, které jedině dovede
zašlechtiti lidské srdce, nynějšími proudy nevě
rackými tolik o nejsvětější city aideály .ochiuzsné.
Výborovou schůzi zahájila srdečnými slovy pí.
předsedkyně M. Pidlerová, děkujíc i členům vý
born j osťfátnímza lásku k jednotě, že jí ve váleč

zprávy počet členů jest 207. Na příspěvcích sešlo

se 2500 K, kterými umožněno bylo plniti úkol jed
noty a starati se o vnitřní výzdobu děk. chtámu
Páně. I chudým na potévku v obecné kuchyni byly

dary poskytnuty, 100 K sirotkům po padlých le
gionářích. Na návrh pí. předsedkyně a jednatele

-bade pro jetošní rok věnován | větší obnos na řád
"né očištění stěn, oken, oltářů a kazatelny v ná
žem nádherném chrámu Páně. Přítomný příznivec
jednoty p. vrch. b. správce Jílek jako předseda or
ganisaec lidové strany žádal členy, aby přihla
Sovali se do této organisace. Jednatelem bylo mu
sfbeno, že může spoléhali na součinnost všech
členů, kteří čestně povinnost volební vykonalf.
Další činnosti zasloužilé jednoty žehnejž, Bůh!

Třebechovice. Vneděli 8. února Konala se u
nás vetice četně navštívená schůze, na které před

nášel Magre dr. Šule o rozluce církve ad sťátu.
Řečník byl vyslechnut s velkou pozorností a odmě
njn velkým potleskem. Po schůzi konala se.scht
ze důvěrníků z okolních obcí. Zdař Běbi ©

Biradec Králové. Dne 8. t. m. ve spolku »A
nežka« přednášela chvalně známá řečnice stě, M.
Zahradníkova o povinnostech Křesťanské žený a
divky. Výstěině vysvětlila postávení a význam
žen v starověku, středověku i v Čase nynějším.

mými slovy promlouvala o úkolech žen kře

sťamských v současné době. Šíře rozvinule, jak
velikým pokladem a jakou útěchou jest kříž jak v
domácnosti tek ve Škole. Krásným, poutatým

-přednesem četné účastnice schůzepřímo uchvátila.
Shromáždění rozcházélo se s jednomyslným při
nie, aby řečnicepromluvila brzy znovu. 1

. Třidemi.
dňech 5.
„ost věřících z místa 1 okolí. Slovatní,horliví ia

"gatelé zBrna připravili námvzácné děchovaí fo
dy.. Dkajfcefkůvykonalo sv. zpověď. Bůh
Zehnel pánům mislonářům za jeich námahu! |

Eělošnav HradalKrál.
:- aapapnéapolobémstvos račením:tupesmným
i >Československé naměsti. 50, láv Né

“ je : .taškýt Fh
a tupelašní. - Zálohy. *

F

© <ž jl

„rány mýstnía7 kraje.,
p:1Slopěsát Botovai dagrůvy. Zavedením autobu

at -vásěktiv pomdníchhodinách weborních, po 6

astobusu, jež vyběřo poštovníúřed žiradoe Krá
tové2(etiraří)a předápfímona vašerší:$oPř.
lenněrána ua razni vlakové pošty. Paslodsů vy
ftrují 30:0běschránkyza halové poštovní v:5.30
spgčev,ostminísehránkyv městěv8:30odpoledne.

« | NekmábromašadámodboruÚséř.MaticeŠinol.
vSiřadalKrál.odbývala-se3.únoraazvolenydo
výboru nástedulicí dámy: Bafková, Hálová, Hate

Svačková,' škJibové, Frykarová,Šímová, Vašem
vf.Z výborazvoleny“
vů, etttopředsodkyní ní. B. Maternová, lednatel
kou: pí. B. Kolářská,pokladní sl. M.Šímeva. Jeko
revisorky účtů astanoveny pí. M. Oehmová a P/.
M. Rejthárková. Jako náhradnicezvoleny slově pí.
"Morákové ast, Hrdličkova. Slečna pokladní před
tesla pokladu správu, dle které odevzdáno v mi

hromada skončena výzvos, aby všechno členstvo
přacovalo usilovněk další podpeře Matice,dnes
Gvojnásob: nutné a význammé.

Divadla. Jednota divad ochot. »Klioptra« st
braje 14. února F. V. Krejčíhoveselou o 4jed
náních »Přts padesáte ve prospěch Družiny váječ.
hrealidů. Začátek o půl 8. hod. Předprodej u fy.
Pavol Vesstý na Velké podsími. .

Panorama Nár. Jedsoty Severešesképříštítý
den vystavovati bade druhou řadufrancousských
-sérií a to Hotandska. Kdo viděl první řadu »Vergali
jes«, zajisté neopomeše | na tuto se podívati. Jsou
to prvotřídnífrancouzskésnímky s uměleckým0
lejovým koloritem a byly získány oběťmi, o kte
tých veřejnost nemá potuchy. Panorama $e Opra
vuje a'apelujeme opětně na řiditelství škol, by za
vedly povinnou návštěvu pPanoramy, jako je ve
městech jiných. Jinak dočkámé se té ostudy, že
bude se musit panorama uzavříti. .

zahájí se letos v našem městě v druhé .polovině
tohoto měsloe. Pro studenistvo a žactvo bude B
spořádán kurs zvláštní. Použijte této příležitosti a
namčtese potocnému mezinárodnímujazyku,jehož
smalost otevře vám celý svět! Kdo se s esperantem
a ostým hnutím naším seznánul, stal se nadšeným
jeho stoapencem. Příštím rokem bade se pravdě
podobně koaati mezinárodní kongres esperaniský
v Praze Gelos v Haagu) i naskytá se zde vhedná
příležitost každému důkladně se o rozluštění Pro
blémo mezinárodního jazyka přesvědčiti osobním
stykem s příslužníky všech národů, jichž navštívt
naši Praha při té příležitosti tisice. Zveme kaž
dého, kdo má zájem na mezinárodních stycích ja

kéhekoliv druhu, k účasti na našem edí jenžedběž

né přihlášky přilimají: Růža Stolínová, úřednice
firmy H. Richter, Manka Dolanská, úfednice Ne
moc. pokladny soukr. úř., Fr. Šmeták, úředník Spo
řitelny a O. Sklenčka, mísint delegát U. F. A. (Živ
nobenka). — Esperantista Klabo en Hradec Králové
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*jali a možnotento stavební úvěrarob část jeho Do

pokladna, hypotěěníbanka; spořitejnéatd) -
Nepests».Jánic,já madikant,to jenommini

storstvodslo pokyn,sby učitálérozhodovalio vý

místní školnírady. Vidíte, sám věkíteaž 90
ve farteeiství a jirým čimíte mravokárné vý

adr! DůenehoAdénýjednofihrec,šádnýmisér,
bůdnýmužsnadkrobenýmlimcám,alecelámístní
školní radamá ve věc) rozhodovati.Nášduchovní
tedydítkám naším nevysvětjí, co jezt 10modlitba?Jakéštěstípronásanašedětí,Zedostalosenám

Slovutnosti! Kaficaš se ovšem přiznáváme,še 46
po nássvět natočíatočit nebude.Zatopo váste
točí na drátkách celý svět — ovšem natno dodat?,
potze svět pimprlat a ostatního četného dřevěného
personálu; ton vám nečiní oposici, ke všem kopem
chmmičí, s nímmůžete orat | vláčet a Epiritus no
vodobé devěty rozvážet po vůkotních vesnicích až
do vůle. Nášvzorný křesťamdal »Novémroce

mýt a čistttiškok. Potom že nedržína pořádek!
Tak vidíte! Tuhle náš pas prtocípál sehrál ve čko
je se svým dřevěným porsonálem dojemnow hisio
nil»Pausta Markéta<;nyní prýpřipravuje směšno
ru: vypadá to jako Špryňar, ale kouká z toho Ak
tér. Tož těžme se! Páni a dámy, račte vstupovat!
Velcí přatí korunku, ktact pohovic. Josko, utři silo!

Astrická mise vRychnově s. Kn.Vneděli 8.
února přednášel zde p. kapitán Pr. Kolář, člen II.
česko-americké fnise. Prostorná dvorana »Nár. de
sra« naplnila se Jistě 1200 posluchačů, kteří téměř
2 hodiny naslouchali znamenitému řečníku. P. ka
pltán zmínil se na počátku své řeči o důvodech,
jež přiměty Spojené státy k účasti na světové vál
ce a pak dojemným způsobem vylíčH obětavost na
Uch krafznů pro osvobození staré vlasti. Ukázal
jak je nám třeba úcty k antorijé a zákonům. prá
oovitosti; vzájemné lásky, aby nastalo trvalé zlep

»šenf poměrů v krajích našich. Dotkl se též časo
vých otázek: poměru církve a státu, náboženské
svobody,jekji rozumíAmerika,poukázalnane
mírmé stranictví a slovy nadšeným)povzbazoval
he svorné práci všech stavů a stran. Častý poffesk,
který přerušovatpřednáška,svědčilo souhlasupří
tomnýchs vývolty p. reforouta.Na přednášcebyli
stonpenci všech m)stních stram a vrstev. Mnozí £
mich říkali: »Takovou přednášku jsme dávso V
Rychnověneslyšeli.

Vikámeč. Člen americké miste rov. Fr. Kolář,
kapitánoznámilpřednáškuunásnaden2. břesas
t r.ve 2hod odpol. Zvamenašinceceléhookolí
k účasti. fl shledanou! :

Kopltán V. Jelinek v Záboří sn Labem.Neo
byčejný zájem a účast způsobila zde o Hromni

« efch oznéméná přednáška člena americké míse p.

Vádava Jalínka z Omaby ve státě Nebrasce. Taký

ve muspěch naší svobody-a samostatnosti, skvě
Je. Mluvit prostě, důrazně a jadrně. Kde látka Feči
esebou to nesla,místy ivelicetilivě. Nejednodko
usroailo ee, když- procítěně IH tonhu amerických
Čecbý.—„vytěhovalcůpostarávlasti,nebo0
děterost chudičké: majky, ješ vyslala do legie 0
ba své syny a pak ještě přinesla opravda na

jež;
8
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Pardabic ke Chrudimi 13 kilo petroleje. V Chrasti

ma okamžitě 44 K pokuty. Nové vyšetřování za
počasu politickéhoteda 3 Chán.. s

ostražitostizvýšína —cetů sla vagonůzakáza
néhoprůvozu. . 0

Lučice.Dne6.únorapoctěnabylaobecnaše
návštěvos člena II. česko-americké mise, p. kapitá
na V. Jelínka, jenž z obzvláštní ochoty zavítal k
vám, aby nás poučil o poměrech amerických. Sch
ze konsla se v hostinci p. starosty J. Kruntoráda,
lenž z obzvláštní ochoty propůjčil bezpřatně sál a
postaral se, že schůze byla velmi četně navštívena,
začež mu náleží upřímný dík. Schfůze, již pořá
dala českosl. strana lidová, započala o 7. hod. ve
čet proslovem místního duchovního správce, jenž
představil obecenstvu vzácného a milého hosta z
Ameriky. Za předsedu schůze zvolen byl p. R. fra
bý, mlynář z Lučice, jenž uvítav p. kapitána, zahá
jíl schůzi. Pan kapitán svou řečí plné 3 hodiny trva
Jel portal pozornost obecenstva. Vysvěthl las
ně, jak dospěl národ americký k své svobodě v
krutám zápolení s Angtit přičiněním věhlasného
rmufe Abrabama Linkolna, jehož jméno Američan
každý s úctou vyslovuje. Způsobem poutavým a
milým vysvětlit vzmk Spojených států severoame
rických a tm pravou »demokracH« číli »lidovládu«,

meriky. Přešel k naší republice československé,
podrobiv břitké, avšak pravdivé a úpřímné kriti

(ce »tak zvanou svobodu« a »demokracii«, jak jevi
se nestrannémua zkušenému pozorovateliv naší
vlasti. Vysvětliv poměry náboženské v Americe,
posoudil a odsoudíl protináboženský boj, jenž vi
vem blavně Volné Myšlenky vzplanul v naší vlast)
k ježínesmírné škodě, doložív s důrazem a spraved
livým rozhořčesítm, jak ošklivý dojem v Americe
způsoblo stržení Mariánského slonpu v Praze a
spoličkování kněze při pobožnosti v Týnském ko
stele. Nelze se diviti, že poctivý a Inteligentní A
meričan — a při tom gentleman, jakým jest p. ka
pitán Jelínek, odsondil s rozhořčením ten dokument
svobody, Jak se Jí u nás v Čechách pod přotekto
rátem ztanatisovaných nepřátel církve katolické
rogamní. V Americe lest daleko více smyslu pro
slašnost a svobodu náboženskou nežňiv naší repub
Jice, v níž na místo vážných starostí, Jimiž vřáda
oaše měla by se obírati, hlavním úkolem jest ará
žení cítů náboženských a klackovitost vůči katol
kům českoslov., ač z české krve též pocházejí. Vý
boeně osvětlil p. kapitán charakter těch některých

naších slavnýchpolitiků,kteří starajíse v První
řadě o to, zby sl napiníji řádně kapsy a nestyděli

vybirati cla z darů, jež bratří Čechové z Amen
svým krajanům posílají. Páni politíkově patrpě

myalí, že id jest pro ně, ač by věďěl motá, Že
jsou pro lid. Inu — unás se volně mysií adlo

vpinějedná,Zajímavébylo vysvětlení,jak 3e
konaj) volby v Americe, kde si každý svobodně
pts

zrovna Zast 'teh nucenýnáb Masovevéšbtek,
jenž svobodnémuobČan?: naší repybiiky svobodu

béře. yapt dna ge našerepubii
ka včíla (gje E! prá gesboiš od vzomé

Nešk
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5! českým krajerám, Pan kapilám odsondil též
to kastovnictví naší české vlády, jež považyje se
toliko za vládunpdjistou kastounárodaameza
vládu lidovou; vyhbízel své posluchače, aby Půto
bili «zachování svornosti v našemdrabém národě,
ahy klidnýmzpůsnbom (nenáslím) pragovalkež
dý ku blahu naší republiky, deboť repabliku čas
koslov. netvoříjen stramajedna Bebodvě, náhaž
všechoyvrstvy národa, aproto alkdo nemábýti
vylučovánz práce pro národ, tedy namidělník aai£ práce

Inteligents tímméněkaše. Alea Čechůsvormoat?
Tojast jižhistorickácbyba, ktoráse táhae jako
nit českým dějinami« ilorá-so vědy vymalile-na
našem národě. Ta vzpomínka ma ty pruty Svato

i p býti výstrahou.
enou, hluboce za

Joženou a poutavou řeč aapomenutím Boleslava
Jablonského, kněze, abychom na Patnětí měl, že
čest,chhenbaa stávanašívlastíjeetctí, chlouboe
a slávou nás všech. Boafiivý potlesk byl odměnou
mětémukostu americkému za jeho námahu,za Jeho
poutavou přednášku. Pam předseda R. Hrubý, jeli
kož nikdose k slovunepřihlásil,zakončí!schím,
poděkovav p.kapitánoviza jeho velice krásnou a
pomčnoupřednášku, načež místný duchovní správce
promesiprojev díků k vzácnémahostu americkéma—opravdovénmgentiemanu—zajehoprácí
a námahu jiš podaíkuul a podniká prodobro maší
vlasti. Nato ještě milý náš kost proresi někulik
srésčných slov k odcházejícímu obecenstva. .

Schůze městské rady v Třebechovících kosala
sa 9. února. Omluven zástupce Živnost a nár. soc.
strany. Čten a schválen zápisník minulé schůze.
Prohraný poslední spor s mlynářem Hálkem, ne
dávno ukončený, stofš obec 3038 K 13 h mimo 110
K dodatečně požadovaných. Jednomysině usnesomo
konat; 3. března oslavnon přednášku o prěsidektu
Masaryková Jedině za Hdovou strana se ohrazoval
p. Koleš, aby přednášečem byl osvědčený straník,

kem. Proto doporučoval najít! vhodnější osobu, teč
marně. Bade tedy straník atkeista oslavovat če
isén! Na Masarykovu chat na Deštnéjednomyvíně
se povoluje příspěvek 100 K. Zástepce nár. dem.
strany p. Rrbon vřele se jímá, aby podporovány
byly snahy Armády spásy a povoleny sbírky pro
Jeffúčelepoměstě.PanKološz vlastnízkušenostipromlouváotétoprotestantskéacizísektů,oulž
sevyslovuje nepříznivě. Totéž z vlasiní zkušenosti
potvraafe p. Lorenc (soc. dem.) a proto přechází se
O $om k demnímu pořádku. Obec podpoří snahu,
aby nanádraží zříretia byla telefonnístanice. Malo
vyříteny po náležitých vysvětlivkách záležitost..
týkající se lesa. Do schůze zájemutků,která se ko
tá 11. února v Mradci Krák stran zásobování ma

sem, delafován p. Koleš. Elektrárenské komise se:
svolá,aby spoju s komrisífinanční zanjale stoo
visko ohledně rozšíření dlektr. sítě osvětlovací.
Vzaťy na vědomí zprávybytové, komise, a že p.
Weis se odvolal obledněuložené pokuty 1008 K
za vyměňování Hře obílíh a utmeseno,aby taž
dý účet od 100 Kvýše vždy starosta podpisoval,
fakož aby čty aprovisační konečněbyly úmtře
py. Po vyřízenícelé řadyžádostí opodporaschů

ce. (Nico z naších spo ch
poměrů.) Nedávno »Obíova«v dopise z nA
města psala, jak nejlušně sobě počínal protestant
Bareš-v našem chrámy o půlnoční.Pan dopisova
tel mechťvezme na vědomí,žeto nebyl jedneli
več, ale několik soavěrch Bůrefových, kteří sl ták
počínají. Vůbec pěíšeme v pose
natí jakousl nefvosítu tašich pra

obra. kteráse denněstupěuje.Anineriždabevěří, Žetento nezdravý zjev vyvěrá z těk €v.
»čajových večinků«, které se pravidvině



ta nejlepší, ae) je říkáte
kněžím můlostfane(O Jenombřasřeka
. Jstě!hloapl, vžďyť váš páter nic nérozamý

úv kostele na vás vystrkuje... .* atd. — Fakoa (nydink naiiekldo:čá "MGDZ OE E náb
má 31) Po celou: dlouhou adu poměryvábo
zešské byly u nás zcela pou A v
čase však jistí klerikálové myslí, že přišlalejich
hodina. Ji si počínají.

že prozatim | MR 5čosi (protestantp.Střemcha) se 4 k nášje, aby kříže
z obecné školy“ aáli, +mto21 stamníci považují

za dobrý pokyn a tak se nikterá repodporuje
náboženské soužití. Tak av. strana »národně-soci
ální« je pouze fliálkou »českobratrství« a z do

paštění bažího »tnstruktor« čésitéhoVoj bnJahédh, který v této-organiénel přednášel,'
sezení jenom svým nekritickým povídáním ie
zášit bezink ecpatrný dměevníobzor Jidí této kr
tegorie. A tomuklo se říká vzdělávání lidu. V
této škole, myslíte, že nabndete obecných vědo
mosti a nagěíte še společenským ctnostem? Da
leká cesta, marné vojání!

Přednáška © W S
Dne8. M 4Po otlodtákapy. Dost
z Hradce Králové v Poliak domě o svých do
imech z cesty do Palestyny a zpět za velmi četné

účesti obtcenatva.Velká úyčrana Dylh-zcelaypiana. Množství zdařilých svěťemnýchobrazů ni
lezlo velikot- oblibu. © napjatým sájmem naslon

. cháno stryným obsažným a výstižným výklaVed 6 sr Sa vek
cenným rozžtřením duševního obzoru. a sloeží k
velikéma goučení nežolíko katelíkům, ale | obča
nám jiným. Obecenstvo po skončení poučného ve

jn "odsházele vesměs ©-velikou poohvalon
atekheta uřóbkáj“kým prvotřídním.: pranévý ch dojmůvšndý

hm Boloty ná abyav) ke
jinýchještě mist

Donakotope z:
HetdoSvob.Dřorůstojí a rozcestívpolik

ná a čo apoštolyindie,
uppiipooěr se Svob.Drvrvéihnák beta: ně"M8věků kráte slešinbou

zohitcha "P iětřto dířířéhbylo barbarské dílo
runaváno jím, že kříž v zukouapoštola byl

žen. hlava, svěleova Jarkení
0 6 4700 A :

A o 0 E POR0D

mSově otlni

0 dd 844a
Skály »Církev českos

Re spínáopr6pri
kab v dobáchknížecích,vebn tk a
s soktěřských.Vyrmezivpoměr českýchřáznýmnářdndstempujednáváo Wm.
Z o oje.le cia hsehle

iMSN
sRee adudanám novvjHŮnást ĎnogujyÚvah«v Hrad.

Koderjo m prýBerikdlovět
otitětatsent“sání zápádný.Ai dohoda

volati kzodpovědnosti aspoň několík ,kteří
vydělat miáiyj« 1. prodlužování války měli

anabídkamisllzývítvřdělilaadd“SOUUB
uma boj. »Česimel.Ropdbiké:přinášívo 22. či

Co zbožnostvěgájíítomkůničí. Takše
ogvěty.—Odkudtak častépřípadysvětřlostiřV
TuretkachodimohamodáníKolemamělovkýchDa

Aroauti dávají katolickým křížám a sochám pekol.

Barderství ducha jest u moderních atholstů tém
horší, že se stalo zvláštní výchovou rafinovaným.
Ode všech pólů zazalvají povely, aby kmtolícibyli
nejsnášeltvějšími dulemí. Ale právě ti, kteří tak
poroučejí, vlévají do svých davů tygří krev. Sa

„rový tisk poplival lonl statečného mučedníka sv.
Jana Nep. nejpustšími temi. Hned nato učedníci
a Hkolníděti pokřikovalina ulicipo kaiolicích,že
sv. Jan byl skeťfas«.Možno sc diviti, že takové pe
pické výjevy, svědčící o nesnášelivém barbarství,
vrcholípakvobrazoborectví?Zrovnatakjestpo
chonitelno, že Mdé, řídicí se jen pady šivočišmými,
roabíjejí | sochy jiné. Sv. František Xav, náleší
k největším realm lidstva. Zanášel ©ovropskou
kuluru nežoliko do Indie, ale | do Japonska. Číny
Františkovy pro zdravý rozvoj lidstva stojí vy
soko nad skutky Alexandra Velikého. Ale mlavte
o tom člověku zesurovělému jedovatým a násii
nickým tiskem! Odpoví vám zaskřípěním subů a

ském táboru (na Starpměstském náměstí v Praze)
znovu se chlubil soc. demokrat Skála: »Já jsem to
byl, který jsem dalpodnět aby Mariánskásocha
bylastržoma.«NutavídalAposudsemuzatoV
naší republice alc nestalo. (Kdyby byl zaičů he
brejský nápis, nad Žžidovsko-řeznickým' krémem,
hhed by ho byla volala justice k pořádku.) Možno
se pak diviti, že takové »sllné individuality«, ob
sturávající tisk pro nejširší vrství, nacházejí mno
ho učelivých žáků? Umělecképamátky,. připomí
našicí konfesi židovskou a evangelickou, jsou zcela
bezpečny proto, že fanatický sk proti nim neštve.

chám šíří se hlavně z potištěného papíru. Ale po
zorl Ti, kteří nyní demolují sochy, brzy si vyka
sají rukávy na moďly živé, na vlastní učitele. Tu
a tam to již začíná. Před komamistickou levicí
třesov se vynikající soudruhové Skálovi již nyní.
Kdo hází do soasedova obydlí jiskru. Jobce učiní
spáleniště z vlastního domu.a K)

Naše novinky.
V „Časových Úrahách“ jsme vydali:

94. 262.F. Šubrt-MybWenky©poměru olskvoa Stétu. Cena9) hal.
Sw.263.Dr. Josef Novotný: Laloká morálku.

Cena Kč 160.

$w.204. V.Skála: Cirkov československé.v. 70hV kahorně Obsovy“ jsme vydali:

Sw.2.Em. Žák: Vólná Mybieuha. Cons Kč

noha nvan všímnontip Atáaáu
Ka demokraté.O otázcerozinkycírkveddVU Roald“ státuoď dř S64 WS

provedena, a všechny ab O mají možnost na

jčivýmstátňn,tedyke a

z něma„vůli,vodeotázkutgdetailněpodle
Moun bm od prvopočátku,prokte
S s Jedníchčinem vlády: we sporeře

Ualturnýho,sáboženskéhoboje.< 2
»"še ao dile ©Sněmoshrem-v

k eba úabtšívnedilaí21.40.Prosbtnélo
losálrí nabídku (Mí vagapů, blého bomolového

prda

C vabaděke.>

Mr vyvítíhádiJakéholíníZahmer tÉ
T

-ěs lví zs a09+ ale, dvadeiT

dovějícíVídnívkapitalisttokéneJistě MNT. P.
nabívejí se vepřovékonservy s hrachom900000
knsů,skrátkapotravin,cakruatd je tam boj
nost,ovšemaikolivnevyšivovacímúřaděraketu
ském... . Jaké jsouvýdělkytěchto kefasů, svěd
-članonce vtéže »N.F. P.«, kde nějaký keťfashledáemillonovýobjekt,primadůmvestředuměstazs
hotovézapišosní. Co takovým chlapikémzálaší
na zákonech, vidímehned, jak vezmeme tutočéám
obchodníkapitalistickéhotiskuderuky.Hledáse
zde kapitalista,který byse 4 až 6 milinyzaložit

„švindibanka(kolik jich již zkrachovalo), šantročí

obrómné kvantumčeskéhocukru může
v»N.F.P.«kezktofasení.TaksipomocRakousku
nepředstavujemie. Či máme pomáhat vtrpícím«

kpOministoretva Národní obrazy sděluje se 5
nármitoto:Jestsiceroztroušenov40budováchV
Praze, ale ukoll v paláci. Personál omezen na
míru nejnutnější. Jest tam zaměstnáno 3700 o80b
vůbec (do toho jsou započtení | zaměstnanci ci
vilní, sluhové, myčky a pod.). Není tam tedy 4000
důstojníků. Schodek v rozpočtu ministerstva byl
zaviněn jinými okolnostmi než počtem personálu.
—Tým uvádíme ochotně na pravou míru zprávu
čerpanou z listů, ,v nichž úředně nebyla dala ani
slovem opravena.

Pleblecit ua Těšineku. Prostými 'slovy lčí u
trpení lidu těšínského pod polskou okupací »Pí
seň slezského legionáře«. Na nápěv národnípísně
slezské nepsal slezský písničkář Arnošt Chamrád.
"Cena 40 haléřů. Žádejte u knihkupců.

Kostelní paramenta
prapory a bohosinšebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučné fj.

JOSEF NEŠKUDUDLAllový Hradeo Králové, Čechy

Vyšádejíe si ceny, nežli objednáteufirmy jiné.

Staré zlato a stříbroon
ského ui ivnostenského,domu.

AAAAMAAA 444 A

. Nejlevnější anejbezpečnější

«piš pp.ořnůdar.t P, dj
pop dobrošinaý spolek

„Oharitas“THm ráloté,
stat Bob wvéto tevěn

lš na 150.000 korum. ziskav 676 členů.

tet. HkdýčhHjímámuje i šeny od 24 de45
V KOST oyhalšmpřá be

nů:příbuz ka? čele Velim.(čEon RoeZ eněi)
OM lku trvá E101

odborJanipodkýtj18©i věno z
plá: vdonZ mob6 připedněvden

krýovýdkteříje

amob únké

3odboruvšanéhap.

Záplané

6propr věsoky né, rovněšKeeeBonn
Spolek „thoriino" v HrodelKrál.

ypahrankJa Mk. JÍ V Zolašnuků,
br

*plá0
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vláda smetena. Abyještě na
testtořa zoddáltů; HMařídiiTrocký, aby

>pokuď fich asní potřebí na fron
čay ve "sbory pracovní s vojen

Pracovní doba stagoveňa'íšljh
stickou vlá

Německo? Eaorgicky vy
proti socialistickému dělnlotvu v Zelnz

Ministerstvo železnic uzavřelo 13něčeíslužbě.

vejkýchje vání, kde dělnictvopracovalopod vEdepĚ, apece.

odři
„dětuletbyh provušášní *

Ke kroku tomsto rozhodlo se socialistické

fěmeckopo trapných zkušenostechposlednído
by. Pa cí rozmnožileŠelezyiční spráP om zeTODOKe108000.ze
Aletentoobrovskýpočetdělušůsebylani s to,
"abydaj do pořálkupoškozenýželezničnímateriál.
"Tak z 13.209lokomotiv,jež Německo mělo po vák
"Owje smůsobitých k dopravě.ně jen 12600. Soci

alislická vláda německá přihlížela velmi shovíva

la, že se spokojís pracovsémvýkonem o60 proč.
jl. Aleněiřteré„díjny| za tímtozredukova

máhalyvelké Investice,jimiž mějase výroba po
ati. Opatřeno za víc nežli millardu nového

Klanu ee zb Jolskýtok.Ale přás(n, Še:2e
soukronvých dřlen loni bylo dodáno železniční

“OA

správě někdeoké1461 nových Askomásty« nřebdo,
že v soukramýchdílnách.bylo za 660;jokramaty
oprirreno,:shoršovál senevatálestav dopravuiniví,
Ještě“lui v létě dával :s4v-otátních, dílnáchsa

jem668 zBxtoa-vjedno —008, v*Zaitěchto: okolností ;<3ehjnesaclatistické lé
“ v Měmatkavypočíjal risdy vlastněbudaaw
osa za tzkových:poraěrůdopravn zastavi je
MikožGebadeIokomotév.Z počátkužiepodobrém.
Vyjbdhávala s dělníky prostřajnictvím odboror
vých orgasisací 2 Udoserovale" Mtontrolníorgáky,

z řad dělnictva. Kdyš. však socialisté
úamněvhášši:že stav se nelepší,naopak, že: děl

oral kein k pasivní.resistenci,nemohlavětidálepřihlížetiklidněa-učinilaradi
ez. Lísé a roditeniní dělníky jednoduše r

n
až budezajištěno, že jsoudány podmínkyk.řád

né práci vnich.

Dálestanoví Železničníspráva německá,že
bude zavedentakovýsystém mzdový,jenž by
průměrnému dělhíku zabezpečovali plat, a nímž

nf práce, namítajíc, že při apravách nelsše praco
vat! od kusu. Že to správné nesl, dokázaly v Ně
mecku soukromé továray, jež konají zrovna ty

přáne.Jako státní dány cepři jp, zavody většisystém práce úkolové.| Budou tudíž dílny

čmeckého dělnictva doposud bojovala.
Beda dt nařímavotledovati,jak tentoboj 50

S proti Socialístickénmdělmictvum na konec dopadne. Skončí- výtšeně

vtá nn to zabezpečenínutnévýživyčela stár řaje-ltpřídělnictvoa přinutí

č * 202 i 20h
,

pbonol, pishol, elektr. Hlavirů, mot ko všem hracím
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Potřeba pevné ruky.
Věru nad pestrým, stále měnivým kalei

doskopem našich právních poměrů nevychá
zejí pozorovatelé z údivu. x

Ačkoli jest potřebí, aby radikální změny
ve státě provedli skuteční zástupcové lidu,
občané -řádně zvolení, vyrábějí se nová a
nová velice důležitá a zodpovědná nařízení
přímo rychlolisem. Na druhé straně pak se
trpí nejkřiklavější přehmaty jak proti dosud
platným řádům starým tak proti výnosům

novým. ,
V církevní politice pražští správcové stá

tmnatropili svými nedůslednostmi tolik zmat
ků, že nevědí, kudy kam ze slepé uličky. Do
šti jsme již tak daleko, že se slibují konfesnt
výsady Moravcům na Hlučínsku a Slovákům,
zato však obyvatelstvu v Čechách vyhrožuje
se neúprosným kulturním bojem. Aby pak
situade byla ještě spletitější, německým a
maďarským katolíkům se neubližujé. Vidíme
tedy, že různé méně významné větve obyva
telstva těší se nábožeríským výsadám, ále
právě jádro obyvatelstva naší republiky, ka
tolický lid usídlený v Čechách, trpí násilí.
Těmto katotfkům nechtějí socialističtí a be
rálnrí politikové přiznati ani tolik práv, jaká
přiznávají židovským a evangeFckým menši
nám (leckde nepatrným).

Ale — vědyť prý jest přece potřebí boje
profi Římu již k vůli politické sebeobraně.E

| PEUILLETON.

Výremm svěíců v národnípolitloa.
n

kopaty hrob. Loupežné jeřich. výpravy, pokpd
končity vítězně, dovedly ukojiti“barbarskou hita
vost vždy len na krátký čas. Válečné úspěchy
divokého lidu však | pnrovokovaly křesťanské 0
byvatelstvo různých států k obranné aliancí. Moc
né vlny rozhořčení by bývaly hrabivé pobany

, zardousily. Nešťastná bitva na Lechu r. 955 po
skytla Maďartbm dosti příležitosti -k přemýšlení,
zdal; neskončí podobně smutně jako jejích mocní
Předchůdci v rovinách “uherakých, Avaři. Obraceh
Pilnější zřetel ke křesťanství, které porůznu v U
hrách propagovali Řekové a Avaři. Brzý se vy
skytl osvícený slednotitel sv. Štěpán (097—1038).
Snad proto vyvinul tolik energje proti pohanským
neprávostem svého lidu, že byl synem matky slo
vanské, Chet| jehose stala sestra císaře Jindfi

Byty ta tedy vhýdné potmulky,aby dí
voké. Uhry se přetvořílyna spořádaný siřsdo
vškýstát Štěpánjako bynavazoval,nadám
semiry alovanakých vladařů-předohůdců poddal se

c“ papečské a přijal.od ní korgnu královskou.| Jento proslyšý zakiadatek. okvilisovaného,F
horskéhostátubyl iáképokládánzaotce, překl
toťa,. ajednotitele rodiny národů uherských V

Pánové, poslal vám Řím celou řadu němec
kých důstojníků, které bohatě piatíte? Snad
Vatikán vám vnutil do republikánských ú
řadů tolik německých židů, kteří se zvláště
v Praze osmělili nyní již tolik, že jen výjim
kou mluví česky? Řím rozhodně nepodpi
chuje soc. demokrata Seligra a jiné německé
socialisty proti našemu republikánskému zří
zení. Také neposlal na Slovensko. bolševic
kou ofensivu maďarskou. Falešné kolky a
peníze nešíří se u nás.z popudu Říma. Tedy
en moudře!

Lidu se sypal do očí písek tvrzením, že
protiklerikálního boje jest potřebí k záchraně
českých posic. Zatím však vláda proti ře

štváčům nejeví ani desetinu té energie, jaké
zneužívá proti českým katolfkům.

Všimněme si na př., jak se vede nyní če

každý upřímný Čech, že slovo »česká menšl
na« již vymizí z našeho politického slovníku,
protože Čech nabude jazykové' plnoprávno
sti v celé republice. Také s počátku největší
nacionální fanatikové němečtí byli zaraženi.
Zato však nyní, vidouce rozpaky vládní, zdvi

nou. v naší historií zůstane, že zástupci če

schůzi dne 18. ledna tohoto roku v Praze. I
příslušníci stran vládních na té schůzi bylt
nuceni k trpkým steskům. Ona schůze jesto
žádném politickémútvaru nebyly národnostní.po
měry pestřejší než v říši uherské. Zbraně sebe

ným zájmům; železná pěst nebyla by vychovala
národy ty k pevnémů pocitu spolupatřičnosti. Ale
slova »koruna se. Štěpána, říše sv. Štěpána, země
svatoštěpánské koruny« a pod. měla moc kouzel
non v říší, kde vládla víra stelná. Kdyby nebýval
pokládán sv. Štěpán za patrona národů těch
všech, bývala by se říše rozpadla snadno v bo
řích, které vzplanuly po jeho smrti. Dlužno ov
šem upozorniti, že v XI. věku Maďaři spoluobča
nům jiné krve jazyka násilně nebrali; nadpak
byli hrdí m to, že jejich říše jest národnostně
pestrá. Historický dokument (koruna sv. Štěpána)
měl stále tak velikou přítaživost, byl tak moc

památky sv. Štěpána zneužívalo v Uhrách t od ji
nověrců, ba | od nevěrců, kteří shledávati hor
vě mocné dokumenty a prostředky k upevnění
politické jednoty říše, 1 :

Když bývalo s Maďary ) pro Jejich nepravo
stí nejhůře, utfkávahi se s hlavou akloněnou k
svatoštěpánské koruně Jako k nejjasnějšímu ma
jáku uprostřed truchlivé mrákavy, s :

Čím pak zachovali Irové tak dlouho pocit
Plermeané rázovitosti, národní sebevědomí? Sama
feč to nebyla. Vždyť mluví.terto národ už dávB CHněoů,le

lfekosé nažývů

tím ramátnější, že se v ní neozýva'y prudké
výtky proti vládě, nýbrž že bylo kriticky a
vážně pojednáno o křiklavých faktech a hlav
ně zmalcích, o právní nejistotě občanstva če
sky mluvícího. J

Protože však právě ona schůze tak zře
telně odkryla slabiny nynějších správců věcí
veřejných, >Právo lidu« nazvalo účastníky
pohrdavě >kveruianty«; vládní orgán >Česko
slovenská republika< jim četl levity jako opo- *
vážiivým demonstrantům. Ministerský před
seda Tusar rozmrzeně napsal, že stará men
šinová politika musí zmizeti. Odpovídáme,
že by si byli menšinoví pracovníci odpočalt
již dávno rádi, kdyby se byla viáda sama
starala svědomitě o lidská práva českých 0
strovů mezi proudy německými. Menšiny ne
volají po nějakém nacionálním tyranství; žá
dají o pouhou spravedmost, chtějí, aby vlá
da přesvědčila Němce, že i na severu Čech
jest česky mluvící člověk občanem rovno
právným. ©

Tusar napsal že v samostatném státě
»jazyková a školská práva Čechů v okrajo
vých okresech stávají se součástí spořáda
né správy tátu.< — Na to odpovídá vtipuč a
přňým právem č. 6. >Národa: sZástupci men
šin toužebně volali právě po spořádané sprá
vě státní. :.. . Není-li tedy dnes spořáda
né správy státní v okrajových okresech, kdo
Ji má uskutečniti, ae-li pan ministerský před
seda, který ji ve své řeči i ve svém listě tak——————————P
tou katalicismů proti anglickému protestantismu,
který pronásledoval krvavě vlastní nejšlechet
nější syny katolické, Hlavním strážcem irské po
spolitosti národní je sv. Patnik. Tento světec,
který tam působil v letech 432—465po Kr., vtiskl
se svými proslulými žáky Irsku ráz nesmazatelný.
Právě proto, že sloučila tato Svatá družina dů
„myslně zřízení církve s dobrými institacemi,“

zakořeněnými v lidu, stalo se její dílo tak mohut
ným a ctihodným. Sám Patrik založil 365 kostejí,
klášterů a klášterních škol. Obcházeti význam sv,
Patrika neodvážila se fíni protestántská vláda an
glická. Vždyť na př. anghcký král Jiří III. založit
r. 1783 Patrikův Pád čl rytířský řád sv. Patrika.
Náčelníkem: řádovým jmenován sám král a velmí
strem dočasný místokrál Irský. Tak se snažíla
anglická vláda aspoň poněkud otupití ostří, které
se proti Lomdýnu obracelo z vroncího zápalu pro
Patrikovo dědictví. Irové se poyažují za rodinu
sv. Patrika; dle téhož národního světce říká se
tomu keltskému živlu »Paddy«.
-A coznačí podnes u Francouzá| nekatolic
kých Panna Orleánská! Kdyby velké činy, které
provedla, spadaly do IIL století po Kristu v ně
které odlehlé zemi, racionalisté by je svorně pro
hlašovati za legendu příliš smělou, slině domýjii
vou. Ale skutkychrabré Johany z Arku jsou hi
storicky Jasněji zdůvodněny než skutky Caesa
rovy. Prostá zbožná Panna, která se tolik lišila od
mežatek.star kých a Míborských,zachrů- 

nšlá Prazícti přád ohromnou katastrofod, o ktéré



slavnostně prohlašuje za nositelepravé po
Utikýěhšínové a za strážce jazykovýtht

dolských právČechů,usedlých voněchokrajovýchokresech?.... Jakýmprávem
tedyvoláte Vy a V každý svým
půLobesljd “ VodaVa- kaddýová

menšinoglj „Vy kterýměl bystě tu
revisi přov vo svých fřadech na hradě,

„podhr v oněeh >okrajových skresech.«

Věnpodivaná ro Olýmp! Vláda vyhénějící 6 pokojné řeholnice z Jejich vlast
ních ftalků, tetelí se strachem před němee
kými soc. demokraty; tito totiž | osvědčují
zrovuá tak fanatický šovisismus jako volfi

i Vláda zavírající Hlinku do žaláře, mluví
s těmeckými demonstranty jako sporná stra

Zu de stranou.Z českýchškolse od
kříže jako >státní nebezpečí (ovšem

leda pro židovské miliony), ale v Území u
sochya urký

kytram oc Šrěrage:Akerknu
nostech. Zrovna jako by rmku v ruce $ pro

k NÉ katolictva.pokračovala,COKWrpak vláda che míči vlastně
Snad megi Maďary, Židy a e0c.
demokraty, aby za jefich pomoci potlačovala

fdro svých poddaných — české katolíky.se křičí proti Vatikánu více, tím škodo
Hběji se germanisátoři smějí.

v akcích. republice obecně prospěšných. Ále
tatáž vláda nejuctivěji se chová právě k ži

vlám rozkladným. Už jest nejvyšší čas, bypřišla vláda pevné ruky.

Jvmo vtéžesituaci, vjaké jemobyli vpřed
: Večerválky.

| Tak označit dne 13. t. m. politickou vý
slednici dosavadního poválečného času vy
slanec, francouzské republíky. Clement Si

poloměrem. Opravdu není jisto, že smýšlení,
ve kterém nutno hledati pravý důvod války,
se změnilo.< Proto prý nutno upevniti přátel
ský svazek a kooperaci mezi Francií a Čes
koslovenskem, vždyť obě země nejsou ni
kterak mimo nebezpečí.
„ Nu tak vida — po dnech-tak trapné náma
hy a tolikerého vyjednávání! Ovšem — po
kud státy nebudou položeny na základy kře
sfanské, marné očeká poměrů.
Plamen bolševictví bude proskakovati hned
zde hned jinde. Když papež státy vyzýval;
aby se smířilypo dobrém a když docela I
jisté reální návrhy učinil, diplomaté odbyli
všecko lac'nými komplimenty. Zato socialisté,
volnomyšlenkáři a jiní provázeli papežovu
dobrou snahu jízlivostmi. Vystupovali- na vy
soké kothurny, na stoly a balkony s hrdým
prohtášením, že učiní mír mnohem krásnější
a užitečnějšínež papež.Nuže—již skoro pů!
druhého roku po válce platí i vítězní náro
dové hroznou daň za své přepjaté velikáš
ství. Nymí místo hrdých diktátů blahovolné
smlouvání, kř'dnění, sliby atd. A za takové
krise přichází nešťastná Evropa každý měsíc

andy. A zatím mohl býti pokoj již před
a lety. Nuže, byl-li Vatikán odkopnut.

nechť absolvují zkoušku státnickou výborně
zodpovědní vůdcové jiní! Po tak strašných 0
bětech sama Francie vyznává, že jest posud

, ve veliké krist! Věru obraz budoucnosti jestpříliš zachmuřený.

Když Angličané zabrali většinu Francie, takže
rozmařilý krát Karel VII. vládl jen v několika

* provinciích, sedmnáctiletá dívka od r. 1428 pro
váděla rázně osvobozovací boj, jehož se krátce
před tím lekali nejsilnější ozbrojenci. Netoliko ve
Mká vítězství, ale | koruna mučednická obestřela
hlavu obdivuhodné trizmfátorky oslatvou glori
olou. Příklad Panny Orleánské elektrisoval voje
francouzské v časech následujících, i když se na
cházela Francie v postavení velice kritickém.
Před jménem Johany z Arku uctivě klonili hlavy
, počátkem tohoto stolétí před válkou francouzští
nekatolíci. Jméno její stalo se pružinou zvláště
katolických vojínů na dlouhé frontě za světové
války. A sláva této světice vzrůstala tím více,
"čím déle se válka protahovala. V posledních dvou
stoletích nikdy se nekapilo kolem praporu veliké

Osvoboditelky tolik ideálních dměí.francouzskýchjako právě nyní.
-© Slávasvětců vnárodechroste tím mohutoěli,

čím houževnatějí shaží se živly prolkatolické
Jejich slávu zatemniti Kdož působí v národech

rozvraty, nikdy nemohou
výšený plodestal téch, na které útočí.

TV. ušlechtile dotkl se nejjeranější stra

Němečtí agrárníci —

usilují, aby byli zastoupení v Nár. shromáž

ního »Svazu rolníků«< přijala resoluci, v níž
se praví, že v Nár. shromáždění se projed
nává řada zákonů životní důležitosti. Ty ne
smějí býti dokončeny bez německé spolu
práce. Nechť tedy německá agrární strana
dá popud ke svolání porady všech němec
kých stran; tato konference nechť pak jme
duje dle výsledků obecních voleb německé
zástupce do Nár. shromáždění. Soc. demo
kraté němečtí však (ve svém libereckém
»Vorwárisu«) odmítají dosavadní Nár. shro
máždění. Volají, aby bylo rozpuštěno a vo
lito se nové republikánské zastupitelstvo.

Volebat kraj drulý

se sídlem krajské vol. komise v Hradci Král.
tvoří tyto soudní okresy: Broumov, Bydžov
Nový, Dvůr Králové, Hlinsko, Holice, Hořice,
Hostinné, Hradec Králové, Chlumec n. Cádl.,
Chrudim,. Jaroměř, Kostelec n. Orl., Králíky,
Lanškroun, Litomyšl, Maršov, Mýto Vyso
ké, Náchod, Nasavrky, Nechanice, Nové Mě
sto a. Met, Opočno, Pardubice, Police, Po
lička, Přelouč, Rokytnice, Rychnov n. Kn.,
Skalice Česká, Skuteč, Teplice, Trutnov,
Úpice, Ústí n. Ort., Žacléř, Žamberk. Čechů
796.482, Němců 233.403.

Proti župém

kař. Varuje před vyhlazením staletých zá
kladů našeho státního života, Jež by se stalo
zrušením správním i politickým země české,
moravské a slovenské. S třemi zastupitel
stvy zemskými, zbavenými moci zákonodár
né, bude míti vláda méně starosti než se 20
zastupifelstvy župními. >Vláda těmto žup
ném sněmíkům sice zakazuje ve své předloze
mluviti o politíle — ale rád bych věděl, jak
se toho má docíliti. V některých župách bu
de každá druhá otázka, ať hospodářská nebo
kulturní, eo ipso otázkou politickou. Necif
se především slyší hlas Slováků, zdali dafí

ským než jednomu zastupitelstvu celozem
skémnu.Ale i potom bylo by státi stůj co stůj
o to, aby hranice krajů nepřekročovaly ni
kde starých hranic zemských a aby se našly
obory správní péče, v nichž by země Jako
zvláštní individuality mohly trvati dále.«

To Jest důstojná odpověď na velkopan
ské a utrhačné kritiky lidové strany na Mo

autonomie.

Na Slovenka

ukazuje se sice železnápěst udovcům,pro
tožetito se.nechtějítakristít jakoŽidéa
Maďaři,ale právě tam, kde jest energie nej
více potřebí, prozrazuje se pohodlná zbabě

Jost.pevich»>Nár. nh že >roz
E bon trpímev je tam no

Fngbazpačndkší Sa.04tm 00

Anje.<Týž st praví dále: »>Tám,že je státní
administrativa špatná, trpí Slovensko přede

U ey ve né bystese o tomnedočetli..
i martinské»Noviňy«bark aber. ran bn Perinaké je

»NovéSlovensko< v 8 čísle napealoio
zídky: >Nynější česko-slovenská vláda mih
dosnd nával starostí, které pokládala za nut
nější. Bylo především třeba odstragiti title

šlechtické, aby vynikly lépe tituly měb
é a proletářské, t. j. bývalých

nynějších státních tajemníků, starostů, Ť
telů atd. Bylo třeba rozluky církve od státn,
abychom si eavnadli katolické Slováky,
kteří se nyní vyjadřují, že Maďaři jm vzali
jen krále, kdežto Češi jim chtějí vzít | Bo
ha. Bylo nutno usnadnit! rozvod, aby se nej

vydati s novou ženou na svatební cestu 'na
krásné Slovensko. Listonoši potřebovali no
vé čepice a strážníci nové uniformy atd. A
tavní věc: bylo nutno věnovati veškeré síly
volební agitaci za účelem zaopatření předá
ků.« — Proto tedy nezbývá času na vytvo

ření sliné ruky, které Slovensko tolikpotře

ProtestčtekéholiduvOrlové
zahřměl mohutně dne 15. t. m. na táboru, je
hož se súčastnilo asi 30.000 lidí. Protestovalo
se proti celní čáře a vytržení fryštátských
obcí z české správy. V přijaté resoluci se žá
dá, aby při hlasování lidu na Těšínsku měli
volební právo pouze ti, kteří měli tu domov
ské právo před 1. srpnem 19t4. Celní čára
nechť jest přesunuta za Ostravici; aby nebylo
zemí ležící za nynější čárouvydrancováno
a všechno zboží vyvezeno do Haliče. Zby
tečně podřízena velká část z území | naší
správy přímo dohodě. Nechť tedy fryštátské
a Jiné vytržené obce jsou podřízeny opět
správě české, protože Polákům se ponechá
vá území ve správě jejich neztenčené.

Odlukacírkveod státu.

V ústavním výboru N. S. projednávána
byla zásadní otázkaodluky církve od státu.
Podány byly definitivně tři návrhy: 1. Ná

jsou odloučeny. 2. Návrh“ zpravodaje dra
Boučka pro případ, že návrh dra Bartoška
bude zamítnut, který zněl: >Poměr mezi cír
ikvemi a státem upraví se na základě osamo
statnění církve od státu se zřetelem k zál

dra Dolanského: >Poměr mezi církvemi a
státem upraví se na základě církevní samo
správy se zřetelem k zájmům státním
zvláštními zákony.« Pro návrh dra
Bartoška byli členové -Burian, Johanis,
dr. Bouček a dr. Bartošek, pro návrh dra
Boučka byli titíž a dr. Dérer, načež návrh dra
Dolanského byl přijat 10 hlasy proti 5. Tím
uznáno zásadní stanovisko strany. Hdové,

které zajisté směřovalojen kuprospěcha 00lého státu.

Zahraticent.
V Bulharsku komunističtí stávkaři poštov

ní a železniční uznali svou velkou porážku,
přijali všedky vládní podmínky; jmenovitě
svolili, aby vůdcové stávkařh nebyli znovu
přilati do služby. Vláda jest absolutním pá
aem situace. Sam! kormmisté, chtěfice se Jí
zavděčiti, činf nyní mírumilovné projevy. —
Mezi Děniknem a valnou hromadou kozáků
došlo k dohodě. Děnikin uznán vrchním
náčelníkem Ruska.Dobyl právě významného
vítězství proti kavitazskému křídin rudého
vojska na břehu Manyče (levého přítoku Do
nu). — VLipsku seJiž činí přípravy kza

kášocí procesu proti válečným vinnfkům. —
Admtrá! Horthy se stane správcem Maďar
ska. — Uherský protestentiamusčiní v do
bodě nástrahy našírepttbiice. — Dohoda 06
uzoasanebratiTeretkůCefibná ||,E .



- fie Sětte nským bolloviišhe

má náš stád dippřání toc. děmo
kratické levice. Když bolševici v Maďaril
páchali vraždy nejnespravedlivější, český
soc. dem. tisk vytrvale varoval před českou
intervencí. Když bolševici v Rusku připra
voval konservativcům muka otrocká, rovněž
tak. protestovali čeští marxisté vroti vželi
kému českémů pokusu o obhajobu svobody
a práva v nešťastné říši.

Teď však soc. demokraté vyzývali národ
náš k tažení proti těm, kteří trestali v Mo
ďarsku rmohonásobné| bolševické vrahy.
Dne 14. t. m. soc. demokratická levice měla
schůzi v pražském Lidovém paláci. V reso
luct přijaté se žádá, aby bezohledu na přá
ní dohody naše republika uznala sovětovou
vtádu dělnictva. K jednání o mír s tou vlá
dou nechť naše vláda přibere představitele
organisovaného dělnictva. Nechť jsou Rusku
dány k disposici přebytečné síly odborně kva
Nfikovaného a socialisticky © uvědomělého
dě'nictva, jakož i jiné techrické síly a pro
středky; výběr těchto budiž přenechán děl
nickým organisacím. | Dělnictvo 'apeluje na
vedení stramy, aby navázalo bezoďkladné sty
ky se stranou ruských komunistů a s před
staviteli třetí internacionáty. ©Ke konci v
resoluci čteme: —
projevuje obdiv a vřelé city slavnému ruské
mu proletariátu a přeje mu plný zdar v jeho
dějinné práci na prospěch socialismu. Ať žije
jeho veliký představite! Leninl<

Tady máte přímo na talíři, kdo cítí více
s naší republikou: zdali soc. demokraté, kteří
přece vládnou, či katolíci, kteří zůstávají
věrní všenárodnímu dobru i při svištění ra

o karabáče. Co záleží soudruhům na
vůli většiny v naší republice! Nač vzpomí
nati na cíl obětavých legionářů-mučedníků!
Ať se třebas republika rozpadne, jen když
cizí despotický žid vlídně se na soudruhy u
směje! | Patrně republika jest v nadbytku,
může-li se tak pečlivě starati o nové napl
něrí vyjedeného a vydrancovaného krámu
ruského. V posttivní práci prokázali bolševici
naprostou neschopnost, takže musili tam za

přizvaníMěkneša jinícislaci.
Teď mají přijítt na řadu ještě pomocníci če
$t1,kteří uice vlastní | nemajetnoa krov DO
škozují, ale pro židovské diktátory v Rusku
jsou hotovi pracovati do strhámí. Ale nejná
padnější při tom jest ta okolnost, že titíž Če
ští komunisté farizejsky obviňovaji Hlinku a
jiné »klérikály«, že chtějí roztrhatl republi
ku, že s ní necítí atď. Hlinka vyjel k dohodě
ujmouti se lidu vlastního bez zřetele k třídní
mu šovinismu. Čeští komunisté však nabízejí
své shktžby cizincům, kteří se smlouvali s
Vídní a ohrozili smlouvou s Černínem naše
žádoucí osvobození.

Proti hesludiktatury proletariátu

vyslovuje se soc. dem. >Freihgite (list to Se
Hgrův). Připojuje tato slova: >Dnes se vel
mi snadno může člověku stát, že bude naň
křivě pohlíženo, jestliže se prohlásí pro zá
sady demokratismu, které před několika lety
byly ve straně všeobecně uznávány. Bu
de-li prohlášen za oportunistu a pravičáckého
socialistu, je už to nejmenší, co se mu může
stát. Přes to je nutno, poukázati na nebez
pečí koketování s >diktaturou proletarlátu«,
poněvadž snadno se může vyvolati v dělnic
kých masách zdání, že záleží jedině od vůle

revoluční romantika může snadno zatlačiti
uvažování hospodářské a politické a státi se
mocí, která dělnictvo ovládne. Proto poklá
dáme za nutno, upozorniti na toto nebezpečí
a říci českým soudruhům, že bychom se s
nimi„velmi rádi sešli na společné půdě mar
xismu, ale že marxismu chceme rozuměti tak,
jak oni sami ve svém prohlášení praví: ntkoli
Jako dogmatu, nýbrž jako methodě. Přísa
hání na jednu větu Marxovu, která ke vše
mu nebyla eikdy Marxem blíže vyložena a
je v rozporu s jinými výroky našeho mistra,
toto Ipění na slově zdá se nám býti dogmatic
kým a neodpovídajícím nikterak používání
methody Marxovy. Jako marxisté můžeme se
tudíž sejíti na společné půdě ke společnému
boji, ale nepřejeme si, abychom se sešli na
nejisté půdě romantiky.«



Na den 2květm chysti Jtalle veliké oslavy
400. výročí amril ženiálního umělce a myslitele
Leonarda da Viaci. Ve Vatikáně již slavnost k
poctě Leonardově vykonána. Za účasti papežovy
odhalena mramorová deska na oblouku mezi sá

lem Meleagrovým a sarkofágem Lucia Scipiona.
Mezi Velkou Britanif a Spojenými státy dály se

pokusy s telefonováním bez drátu, jež měly pří
znivý výsledek. Již se mluví o zřízení bezdrátové
telefonní stanice na březích Atlantického a Tich
bo oceám. .

Dne 16. t m. aalavíl 70. narozesiny a současně
tabilenm něletoleté činnosti novinářské šefredaktor
sNárod. Politiky« V. Beneš-Šumavský. Svou žur
salistickou dráhu nastoupit roku 1871 v »Čechu.«
V »Požitice« působí 20 let Jeho literární práce
mají náměty -dělechtile spolačenské a kniturně
opravdu povznášejí.

Proslutý mniversitní profesor Rudolf Dvořák
(nedávno zesnulý) byl (dle relerátu V. Bitnara
v »Našinci«)velkým ctitelem kanovníkaB. M.

byl uveřejněn r. 1896 v čele 1. čísla »Nového Ži
vota« r. 1896. R. Dvořák byl zbožným katolíkerp.

Htalský historický ústav žádá, aby všecky vě
decké Instituty zemí, a aimiž Italie vájčila, byly
zastoupeny vtéto zemi zrovna tak jako instituty
zemí dobodových. “

Dr. Musil hodlá v Praze založíti velkou orlen
tllní společnost a školu živých jazyků orientálních.

V laickém altruismu a humanitě bezBoha došlo
se tak daleko, že v berlínském Hstě německých
spisovatelů »Dle Feder« čte se Insert s touto
výzvou: sKdo napíše protř francoužskému dě“
dičnému nepříteli namířenou knihu nenávisti, kte
rá by spočívala na dějinných skutečnostech, a
zvláště poslední hanebné činy méněcenného »vítě
ze« postavila do patřičného světla...?« Knihy
má býti ponžito Jako spisu pro mládež. Patrně
vandatství, které páchali Němci v zabraných kra
fích, bylo ještě malé. Proto jest potfebí napiniti
otrušíkem pohanské zloby ilž úfl4 srdce dětská.

V komisi »Občanské tiskárny« v Brně vyšla

v

..jmpujeaprodávácenné

pové

Poletonč.18.

Jogického paralelismu.«Jest to tresf celé moderní
paychologie.Dr. Drtinanazývá studii to »krásnone
a »neobyčejně vítanou«.

Ve Prancii !ako v Čechách. »La Revue Mon
' diade« v posledních číslech přinášísbírku Jazyko
vých poklesků předních francouzských spisovatelů,
Uvedeny zde minvnické chyby |spisovatele Pisa
berta, který přízně káral jazykové prohřešky.
svých vrstovníkův a přiznával, že má slovník A
kademie na svém stole. ,

Jaké řadě politických stran Již musil poslu
hovati Hus, není třeba rekapitulovati. Teď však
adoptuje »Právo lidn« do svého tábora samu Bo

»Minulý týden při oslavách narozenin © Boženy
Němcové zjistilo »Právo Lidu«, že slavná at
torka »Babičky« byla vlastně první českoslovan
šká sociální demokratka, protože byla první pro
detářka. A učinilo z toho hmed všecky potřebné ,
důsledky: bídou Boženy Němcové byla vina lná
a tupá buržoasie, čeští měšťácí dali jí umřít hlady.
»Véčerník Práva Lidu«, tato zelená a zpravidla
1 zelenější odnož listu hlavního, píše už o Boženě
Němcové přímo jako o soudružce, a v nadávkách
na tupou buržoasil, ktérá básnířce dala strádati
ukazuje přímo na národní demokrach. Možno se
tedy těšiti, že se mu podaří objevit nějakou šou
vislost mezt nešťastným osudem Boženy Němcové
a Kramářovou cestou k Denikinovl, nebo aspoň
Rašínovdu finanční reformou.« .

Veliký úopěch měl ve Vídní 15. t. m. mladistvý |
český virtuos V. Švec, žák Ondříčkův.

Konsui. ředitelem při konsulátě našem v Ma-'
dridě byl jmenován Edv. Kůihnad.Této kariéry
se dodělal vtipný a pružný muž hlavně svou lá
skou k esperantu. Vyučoval této řeči v Akadem.
čítárně, nemmavněpracovat v pražských klubech

sperantistů a získal si tak řadu přátel v cizině.
Vydával též časopis českých esperantistů, pře
ložil do esperanta »Babičku« Bož Němcové. Za
války pracoval' ve Španělsku. horlivě se svými
přáteli pro českou věc. Nyní bude moct své zna
losti Španělska důkladně využitkovati -pro dobro

naší republiky. : + P

Kdo ruší snášelivost
ve škole. :

Učitelské sbory v okresu přeloučském ro
zeslaby spoluobčanstvu přípis o svobodě ško-.
ly. Protože jimde pokrokové učitelstvo snaží
se >přesvědčovati« občany týmiž úhořovi- 
tými protikatolickými frázemi, jest dobře po
dívati se na jejich povahu blíže,

V přípisu se upozorňuje, že dítky mají“
míti úctu k zákonům, neboť jen tak vyrostou
v řádné občany, kteří budou svých rodičů
poslušny. »My učitelé je tomu zvykáme a u
číme vlastním příkladem: podrobujeme se
zákonům a plníme je.< Tu předně nutno u
pozorniti, že marně se vštěpuje do srdcí dět
ských úcta k zákonům světským tam, kde se
otřásá autoritou zákonů božských. Nenaučí-li
se dítě poslouchati svých rodičů z Desatera,
pak jiné domluvy a přímluvy bude pokládati
za vamtí větru.

Samy děti však pozorují, že socialisté po
hrdavě přestupují rozkazy a výnosy vlastní
socialistické vlády; vědí, že mezi socialisty
jsou i učitelé, Dále vidí, že jim pokrokoví u
čitelé vštěpují jiné názory (zvlášť v ohledu
náboženském) než rodiče. A tohle přece není
cesta k utvrzení autority rodičů. Učitelé za
čali >očišťovatie školy od křížů dávno dříve,
než se o tom začalo v Nár. shromáždění mlu
viti. Vyhagovaii kříže svémocně proti vůli ob

A tohle není důkagem ani spášelivosti ani $c-.
ty k právním řádům. Ostatně ani pozornosti
"dětské neukle, že se výnosy zodpovědných
politiků v Čechách měníjako dubnové počasí
—dle toho, 00 si který tábor křikem vynutí.

Úctu k zákonům podlamují tedy zcela jiné
elementy než občanstvo katolické. Můžeme
prohlásiti hrdě, že skutečných, řádně odhla
sovaných a obecně prospěšných zákonů žád.
ná strana tak svědomitě neostříhá jako stom .
poacistravy dob. Tuvšakse vtírá otázku,



sdaši jest katolík povinen podřizovati se pro
ttástavním a nedemokratickým diktátům. ně
které kasty. Jest na př. vyhazování křížů zť
škol nějakým obecným republikánským zá
konem? V republice má býti zákoa výronem
vůle skutečné většiny. A tu potřebí upozor
niti, že mil'on podpisů z Čech a Moravy pro
testovalo proti vyloučení náboženství ze
škol a vyhazování křížů. * 1.

Přes to však sami podučitelé, kteří ještě
ani nemají zkoušek potřebných k definitivě, v
obcích převážnou většinou katolických od
straňují kříže ze škol, urážejíce cit těch, kteří
jsou nuceni nésti školní břemena.

»„Čitované učitelské memorandum na výt
ku, že se dětem bere náboženství, odpovídá
takto: >Je možno vzíti náboženství někomu,
kdo je má pevně v duši zakotveno? Zajisté
nikoli. Také toho nikdo ve škole nečiní.«

Na tuto velikou, chytře ovšem stylisova
nou nepravdu odpovídáme, že náboženská
věrouka i mravouka těsně souvisí se všeli
kými jevy života veřejného i se směrnicía
duchem věd světských. Začne-li učitelmísto
užitečnějších a pro skutečný duševní rozvoj
dětí potřebnějších přednášek vykládati ne

. kriticky o biblických >bajkách«, líčí- kate
Chismus jako farizejskou přetvářku, mluví-li
o samovolném původu světa a života bez
prostřednictví božího, pak věroukou v srdci
nedospělých dětí rozhodně otřásá. Pedagog
by měl věděti všude, že v dětské duši není
pevně zakotveno nic, co se dítěti často peč
vě a svědomitěnevštěpuje. Jestiže pak ve
škole slyší dítě opak toho, co mu vštěpují ro
ďiče nebo. kněz, jak bude jeho víra pevná?
Rozmarná dětská vůle, která potřebuje sou
stavné a důsledné kázně, tíhne vždy spíše k
něčemu příjemnému než k tomu užitečnému,
co vyžaduje sebezáporu, obětí. Bude tedy
d.v, jestiže volnomyšlenkářský učitel símě
víry z duší dětských vyrve?

Jestliže se přípis tváří, jako by nebylo
možno vzíti přesvědčení nebo názory pevně
zakotvené, obracíme list a tážeme se: Proč

„pak děti i vlasteneckých rodičů jsou syste
maticky nabádány ve škole k lásce k vlasti?
K čemu “lastenecké deklamace a písně? To
přece k vůti tomu, aby se v dětech vlaste
necký cit opravdu zakotvil. Uč'telé vědí dob
ře, že bez raného cviku a velké péče by hy

„Sruljak cit národní tak náboženský. Nábožen
ství dá se vyrvati i z duše dospělého člo
věka, Jestliže se mu stále předkládají nevě
recké výmysly. Tím spíše dá se vyrvati víra
Z měkké duše dětské. O

A 'pak ta záludná floskule o nevyhladitel
nosti náboženství v duši jest přfliš mělká a
otřelá. Což člověk věří jen proto, aby mu
nikdo přesvědčení nebral? © Každý člověk
chce přece své názory potvrzovati zevnějším
chováním, příslušnými skutky, nechce-li pla
titi za ramenáře. A tu se jedná o svobodu
katolického občana, aby volně, bez překážek
a drsných úštěpků moh! plníti to, co mu cír
kev předpisuje. Učí se Sokolstvo vlastenectví
jen k vůli zpívání a slavnostním řešem?
Čtou se tklivé povídky o potřebě humanity
jen k vůli vyloudění několika slziček? Rov
něž pravkllům esthetiky se učí každý pro ži
vot praktický, k vů tomu, aby získal

správnou ©«něrnici pro samostatné své tú

Atu můžemeříci,ževe školáchkevšem
úkonům jirých náboženských společností je
ví 30 tolerance větší než k náboženským

„cvičením katolickým. Když z Prahy přišel
výnos, že Účast na bohoslužbách katolic
kých není závazná, neřeklose současně,'že
jest trestno terorisovati ty, kteří by do ko

- stela a ke zpovědí chodili dobrovolně. A tu
užíváno zastrašovací methody v různé po
době,

Přípis dí: >O vyučování náboženství sta
rati semají duchovní.< Zcela správně, Ale
my víme folik, že o náboženských dogmatech
velmi ráďi mluví před dětmi pokrokoví uči
telé ve chvílích zcela něvhodných — a to $
tendencí protikatolickou. Knězi jest úředně
zakázáno mluviti s kazatelny ! o té politice,
která souvisí s věcmi církovními bezpro
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K stému výročí úmrtí kněze-buditele Bo
humíra J. Dlabače napsaly >Nár. listy« 8. t.
m. toto: >Kdybychom chtěli zvěděti něco ví
ce o jeho životě nebo činnosti, marně bychom
shředávai v různých historiích naší lteratu
ry tolik, co by aspoň poněkud nás uspokojilo,
neboť nejpřednější naši literární historikové
buď mlčením jej pomíjeli; nebo odbývali málo
řádky jeho osobu. A přece je to můž, které

čen; bylť první, jenž po dlouhé době spánku
jazyka českého začal zase česky veršovati,
pcdněcoval své přátele a známé, aby čes
ky psali a plody své tiskem uveřejňovali, a
to v ié již době, kdy ještě Dobrovský, Pelcl
a Durich, pochybujíce o vzkříšení národa

zpyt českoslovanský a jen německy psali o
staré slávě českého písemnictví.

Není tomu tak dávno, co za první pokusy
básnické nově probouzejícího se jazyka če
ského považována byla sbírka Václava Thá
ma >Básně v řeči vázané« z r. 1785. Důklad
nějším studiem Lteratury probuzenské při
šlo se na to, že starším pokusem uežli zají
mavá sbírka Thámova jest »Zpěv ke cti Nej
světějšího Otce Pla Šestýho na slavný jeho
příchod do Vídně k císaři římskýmu Jozeifu
Druhýmu« od Phýloboga, jenž vydán byl v
Praze r. 1782. Pod pseudonymem Phýlobog
skryl své jméno právě Bohumír Dlábač. By
bo to veršování neumělé, bez vzletu, oplýva
jicí hrubými mluvnickými i'časoměrnými
chybami. Dlabač, jenž posavadní své mluv
nické vědomosti opíral o Rosu, snažil se na
podobiti svého mistra ve vynalézavosti nových
slov, komole namnoze i správné tvary lidové
mluvy... . Že Dlabač v tehdejší literární
společnosti považován byl přes všecky ne
dostatky básnické tvorby skutečně za prv
ního buditele národa a za předního veršovce

českého, toho stůjž zde několik dokladů.
Dobrovský na př. ve výše uvedené kritice
o básni Dlabačově r. 1786 praví slovně:
»České básnické umění spalo od mnoha let
tak hlubokým spánkem, že neprobudily je
z něho ani smutečné zpěvy německé Musy,
které na všech stranách zaznívaly při smrti
nebožky císa y (t j. Marie Terezle, jež

topadu 1780). Ale sotva že
přišla zvěst o příjezdu papežově do Vídně,
tu ihned se probudilo, chonálo se harty, která

básníka (t.j
Djabače) v tmavém zákoutí zahrabána byla,
azapěbo:
" sZstup z nebe Kaňiopelzpěvy krásné
, Veď, kde Apollo na hartu hraje.c

Verše ty jsou začátkem básně Dlabačovy na
Pia VI. V. Thám, vydávaje r. 1785 svou
sbírku, výslovně v předmluvě praví: »Koneč
ně ještě, abych vše, na čemž čtenářům mým
záležit můž, vypravil, tuto mlčením pomi
nouti nemohu oněch České zpěvořečnosti mi
lovných a k ní snažností svou nemálo napo
iáhajícich, kteříž dověříc se této mé předse- 
vzatů práci, příklady svého přičměnía schop
nosti mrě do rukou dávají; mezi onými mno
hými, jenž první místo zastupují, jest PanBp
humír Jan Dlabáč, řadu Premonštrátského
na hoře Syon, kterýž mezi jiným také mi ně
které práce Učeného Pana Františka Knoblo
pha, staršího kaplana Staroboleslavského,
muže v témž umění málo sobě až dosavad
rovných majícího propůjčil, a kteréž sem ta
ké k tomuto sebrání přidal.c<A důkladný Pelcl
ve své úvodní akadem.cké řeč: »O užitku a
důležitosti české řečí« (Praha, u Rokosa .
1793) praví: >Před desíti asi léty vystoupilo
několik mužův, kteří podjali se úkolu obno
viti starobylou slávu mateřské své řeči, kte
rou honosila se v XVI a XV století. Pro
tože tito vlastencové stále ještě, a to s úspě
chem, o to se snaží, zaslouží si. zajisté ve
řejné zde zmínky. Jsou to především pan Jiljí
Chládek, František Faustin Procházka. Pan
Bohumír Jan Dlabač vzkřísit zase a k zpěvu
naladil českou Musu, která po drahný čas se

odmlčela.< '
| Ovšem dobový význam Dlabačův dle

»Nár. listů« netkví v básnické tvorbě, nýbrž

historických pracích na poli literatury a u
mění a ve sběratelství drobných tiskových
památek z doby humanistické a probuzenské
spočívá stěžejní význam -Dlabačův, neboť *
máme-li dnes četné ty památky zachovány
aspoň v jediném exempláři, je to jen záslu
hou Dlabačovow. Líčiti celou jeho literární
čimmosta jeho styky s muži vědy přesahovalo
by zde rámec místa. Stačí jen připomenouti
životní jeho dílo, o kterém p'lně pracoval po
28 let, jeho Slovník umělců (Kůnstlerlexicon),
vněmžnemělsoupeřeamidotma,anizahra
nicemi, a který byl a podnes ještě jest zá
kladnou všem pracím, pojednávajícím o umě

kromě Slovníku toho zanecha) po sobě 84
práce, z nichž mnohé ještě uveřejněny he
byty. Zásluhy Dlabačovy o rozkvět literatu
ry české a lužické oceněny byly ještěza ži
vota Jeho tím, že r. 1793 jmenován byl čle
nem hornolužické Společnosti věd ve Zhořel«
k r. 1796 řádrým členem královské české
Společnosti namk,. jejímžo r. 1813—1818
byt ředitelem.« 0

" Movuográvnost ve školách. Přípis něltel
r

škole: »Sts vémajetkemvšech.:Celým



všech.Proto sňatyse zdí odznakynábožen

ských vvénání, stejnějako podobiznyPanovn
+1. Odstranění podobizen panovníků ze

škol jest akt samozřejméhopráva v republi
ce. Ale aáboženské vyznání přece nemizí
s tou neb onou korunovanou hlavou.

2. Katolický lid by byl vděčen, kdyby se
ve škole věnovala dětem tatáž práva, tatáž
snášelivost jako konfesím jiným. Ačkoli však
valná většina dětí v našich školách jest při
hřášena ke konfesi katolické, dávají pokroká
ři ve školách zřejmě na jevo, že pokládají
katolické občány za méně cenné, za nižší
společenskou kastu; trpěnou jen z milostt.
(Platy na školu jsou ovšem rovnoprávné,ty
se vymáhají od katolíků ve stejné iníře jako
od jinověrců.) Odznak katolíků, který ostatně
je společný i j.ným křesťanským spplečnos
tem, se odstraňuje. Zato však ve škole musí
býti to, co zřejmě pokrokáři prohlašují (ať

již právem či neprávem) za symbol boje
protikatolického. Jest to podobizna Husova,
která se dětem neukazuje proto, aby ctily
všech sedm svátostí jako mistr Hus. Tato
podobízna jest obecně přijatým symbolem
<irkve evangelické; vždyť se nachází nad €
vangelickými ©svatyněmi a evangelickými

-školami. Ať páni neříkají, že obraz ten jest
potřebnou učebnou pomůckou. Jestliže v ci
tovaném přfp.se tvrdí, že učí podle vědecké
ho zkoumání, mají přece věděti, že podoba
Husova z Brožfkova obrazu neodpovídá. hi
storické pravdě.

3. Již před válkou volnomyšlenkářští uči
telé chodívalí do škol s maceškami, což byl
přece odzmak ostrého protikatolického boje.
Katolici to snesli. Projevovali toleranci, když
učil jejich děti učitel jiné konfese. Naprosto
nejeví nespokojenost, že ve školách jsou po
dobizny presidenta, který netoliko není ka
tokem, ale před válkou proti naší konfesi
dlouhý čas bojoval. Katolíci vědí, že vrch
rosti se mají ctfti a že jest potřebí upevniti i
autoritu presidenta nekatolického, má-li v re
publice zavládnouti pořádek. Patrno tedy, že
katolíci proti rovnoprávnosti naprosto ne
jsou. Ale rovné orávo porušují ve školách
iidé zcela jiní. Kříž není znakem provokace;
vždyť byl před dobou husitskou klenotem ce

symbol ctili.
Jest tedy zbytečná poznámka učitelského

přípisu, že jest potřebí odstraniti vše, co by
ukazovalo na bývalé područí politické. Kříž
by! v Čechách již dávno před Habsburky.
"Ten má tedy historické právo ve škole větší
rež pedagog, který poslušně přísahal dle na
řízení | habsburského a nyní vystupuje v
hrdinné roli blanického rytíře. Má-li kříž jíti
ze škol k vůli Habsburkům, pak by tím spíše
musili Habsburky do Švýcar následovati
bývalí c. k. úředníci a c. a k. důstojníci, kteří
nosili uniformu vídeňskou. A hle — tito slouží

Mpepublice dále, aniž by z toho bylopohor
5. Připojuje-li přípis, že Havlíček si přál

míti školu svobodnou, mate zúmyslně pojmy.
Havifček napsal přece: >Myslíme, že musí
býti církev a škola spojena, má-li zůstati cír
kev pravou církví a škola pravou školou.«
Havlíček docela ustloval ještě o těsnější spo
Jení školy s církví, než Jako žádá katolictvo.
Navrhoval totiž, aby starší vážení | učitelé
byli svěcení na kněze.

'Údetupošt.spoř.vPrazeč.140978.
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6. Prapodivná to upřímnost, jestliže hledí
mhrviti o své nestranfosti a snášelivosti ti
pedagogové, kteří na veřejných schůzích i v
tisku ohlašují úpormý protikatolický boj a

náboženství bylo vyloučeno ze škol, nýbrž
aby se docela pak konfesní soukromé školy
katolické vůbec nepovolovaly. Kdo uvěří, že
tito inteligenti mají vůbec smysl pro rovno“
právnost a snášehvost?

Prostředky protl korupci. Napsali jsme ne
jednou, že nejjasnější a nejpraktičtější zá
kony.pozbývají působnosti tam; kde jest vůle
občanstva zkažená. Mízí-li v duši cit mravní
zodpovědnosti před Bohem, pozbývá-li proti
náboženským bojem Desatero posvátné auto
rity, obcházejí rafinovaní sobci každý zákon
dle libosti cestičkami pokoutními 1 nejhust
ším mřežovím paragrafů proklouzne: zločin
mý úhoř tak hladce, že si kůži ani skrovně
neodře. Nepomůže tu ani zesfHený dozor kon
trotních orgánů, zvláště když atheističtí revi
soři, imspektoři, odborní znalci atd. jsou lidmi
úplatnými.

Vzpomeňme, jak často se Malo, že >kle
rikalismus< značí zbahnění hospodářských
poměrů. Nuže — nyní naše veřejná správa
naprosto netrpí »klerikálním útlakem«x. Zato
zde silně vzrostla moc židů, těchto prote
Žentů protikatolického bloku. Protikierikální
osvěta jest na bouřlivém postupu. Nu — a jak

úchváři tak jiní nepoctivci mají hody největší.
Dříve soc. demokratický tisk soustavně

odporučoval náhradu >zpátečnické

Bdu< propuká v malomocný nářek, z něhož
vysvítá malomoc prostředků čistě světských.
Tento soc. dem. deník píše 10. t. m.: >Jako
mořská potvora, nezmar a polyp, jemuž u
seknou-l? se jedna chapadla, vyrůstají hned
nová a nová, tak připadá nám lichva. Jako
by všechny prostředky proti ní byly bez
mocnými. Zákony, které řídí konání a skuť
ky milionů občanů, lichva hravě překonává.
Ohne je jako prouťky, rozdrtí svými cha
padly a řádí podle své vůle a zvůle zcela
svobodně. A mmoho-li lichva dovede způso
biti ve státě rozvratu, nespokojenosti a de
mokratisace, to nějlépe můžeme pozorovati
u nás. Nebýt lichvy, organisované a tajně
provozované, která všechny, i ty nejlepší
úmysly jednotlivců, korporací, úřadů ijsamot
né vlády činí napolo ilusorní, jistě nedospěli
bychom k těm koncům, ve kterých se dnes
nalézáme. Proto plně lze chápati, že čím dále
tím naléhavěji vyskytují se návrhy, žádající,
aby — když všecliny dosavadní prostředky
proti fichvě byly bezvýsledné — sáhlo se do
těžkého arsenálu středověku a vytáhly se
tresty, které snad jedině mohly by provozo
vatele lichvy odstrašiti: tresty tělesné. Člo
věku kulturmimu sice příčí se myšlenka, že
by dnes, ve věku, kdy idea veliké demokracie
lehá do všech koutů světa a zachvacuje srdce
milionů, muselo býti používáno
trestů, ale zdá se, že jiné cesty zde nebude,
že přece jen přes všechno zdráhání tuto ce

me muset nastoupit. V Polsku fiž začínají.
Člověk se sice rdí, stud a těžká hanba jak ře
řavé uhlí padá do našich srdce, že bychom
měli vracet se k příkladům středověku. Bu
deme-ii však mucent přece jen k tomuto pro
středku sáhnouti — a dle všech okolnostílzesoudifí,žeano—paktatohanbaaten

Telefonč.88.

maběžné úěty.

m +<a. Řeoeznner

stud nechť padne na hlavy těch, kteří přes
všechny výstrahy a přes všechny zjevy, kte
ré denně burcují svědomí spravedlívých, 16
uznali dosud za vhodno, respektovati zákon,
lidský cit, důstojnost a pořádek, Kultura, od
suzující každou surovost — i proti provinil
čům — musí se všemi svými skrupulemidi
stoupit před prostředkem, jímž zasažení by
byli ti, kdož svým jednáním — lichvou —
kulturu profanují. Toť velká ironie dnešní
doby, že lichváři přinutí svět, aby ve jménu
kuktury užil proti nim nekulturních prostřed

V A ecené rekvisice a tělesné tresty na lichel<

Tohle už je přímo hromotlucký dokument
proti liberální frási, dle níž nepravost jest vý
hradně následkem | neuvědomělosti. Čím
chytřejší a vzdělanější sobec, který nemá
bázně boží, tím větší kupy nepravostí nahiro
makdí. Vždyť právě lichváři studují para
grafy nejbedlivěji — právě proto, aby vy
hleďali jejich slabiny a svou kořist propašo
vali. Ale jedno jest nápadné. Rákoska ve ško
le nemá míti dle moderních zásad práva ani
na záda zlomyslných uličníků. Zato však má

Jestliže »Právo lidu« tolik proti ichvářům
hřímá, nechť jen zakročí rázně také proti
celým řadám jejich zkorumpovaných pomoc
níků. Což by bylo možno vyvézti za repu
blikánského režimu tisíce vagonů uhlí a jiné
ho zboží, kdyby se mnoho rukou nevztaho
valo po odměně za výpomoc a chytré ml
čení? A ten tisk, který byl příchranou cizác
kých, haličských spekulantů, má jistě málo
příčin k rozčilování.

hlídka.
Vážsý boj proti lichvě či opereta? Ne

dávno v Hradci byla volána před .lichevní
soud prodavačka pohledek. Jednalo se o di
ferenci 10 haléřů při prodeji. Udalo ji oko až
příhiěbedlivé, protože obžalovaná byla osvo
bozena. Kdo prodá o 3 K něco dráže, již jest
na veřejném pranýři; noviny otiskují tučně
úřední akt o jeho odsouzení slavnostním
způsobem. Ale o soudech s židovskými kol
kaři, kteří připravují stát o miliony, skoro
meslyšíme. Uhlobaronům jest dovoleno dále
zdražovati uhlí na základě zastaralého — cí
sařského nařízení. Přirážka na kovy stoupla
od prosince do tohoto měsíce ze 450 procent
ra 1000.A tohle už není lichva?! (Na př.měď

zmek ze 7 K na 15 K) Státní obilní ústav má
býti podnikem pro blaho lidu, nevýdělečným.
Zatím však v procesu Netušilově bylo kon
statováno soudně, že pracuje s výdělkem 200
procent. Nakupuje za 55 K a prodává za 150.
K. A pak se divme, že Je tam tolik úřednictva,
až si pánové do svých odborů vkračují a mí
sto spolupomoci zaviňují chaos!. V takovém
ústavě. jest přece nádherné zaopatření. Kte
ří pak občané se tedy tolik starají, aby ne
vznkla lichva tím, že by. se obchod obilím u
volnit? Jsou to ti, kteří mohou zcela veřejně

ce. K čemu jsou dobří moví a noví kontrolní:
úředníci? K tomu, aby se zaopatřily nové
protekční děti vládnoucích tických stran.
Nejsou přímo operetním v nářky radi- *
kálního tisku na necitelné lichváře a pouličaí
plakáty proti nim? Vždyť přece vláda má
v moci zakročiti ostře bez dlouhých řečí
zvláště v Praze, v ohnisku lichvářskýchpro
jektů. Konsumenti, kteří jsou vydírání sku
tečně, utvořili by tu přeochotný a obrovský
pluk pomocný. Ale zatím — strážci komáry
cedí a velbloudy požírají. Pečlivě řadí para
grafy jako ra šachovnici, jedná-li se o zů
ewtině zaviněné poškosení o 5 K. Ale ohni

ska, kde$e pohlcujícelé miliogy,těžize veBké šetrnosti.

"Zároveňse jeví snaha,vutiti hlademob
časistvo do stran socialistických. V 18.století

„Erostivévrchnost «toho, cona liduvydřely,se



ujdějovaty Nyní och ob
čanstvu socialisté nabízejí bmotné výhody za

cenu změny přesvědčení. Jistí lidé potřebují

Vyšlo provolání, že na Slovensku jest zabezpe
čena úplná svoboda a právo shromažďovací pro
každou politicku stranu. Lživé to prohlášení Jest
podepsané +dr. Šrobárem a evangelickýmidu
chovními. Zatím však listy ludové strany jsou
konftskovány bezohledně; žádosti o povolení schů
zí jsou zamítány často pro vynechané čárky, tečky
atd. — Konečně dr. Zahradník odvažuje se napo
menouti i agrárníky. Dne 5. února ve schůzi zá
sobovacího výboru pravil: »Naše zásobovací si
tuate je na výsost kritická; setajím se tím a chci,
aby tato slova slyšel | příslušníci mé strany a
sby konali svou povinnost k repubhce. Záskdní
chybou bylo a je, že jsme si stále říkali a tvr
diši, že jsme soběstační.« — Sdružení katolické
mládeže ve Francii čítá nyní na půl miliona čle
nů. V Paříži mělo dne 25. ledna sitzd za účasti
4000 delegátů. Jednání řídil obhájce Verdunu ge
nerát Castelnau. Odpoledne konala se náboženská
manifestace, které se sůčastníl proslulý maršál
Foch. — »28. Říjen« píše: »Ví občanstvo repu
běiky, co bylo nakoupeno za 60 milionů lir, vypů
Jčených v Itali a povolených Národním shromáž
děním za půl hodiny po podání úvěrové předlohy?
VI občanstvo, kdo tam co kupoval,a Jak se zbo
žím bylo naloženo? VI občanstvo něco o »Vel
konákupní společnosti« v tomto obchodn? — Ne
bo: Ví občanstvo něco o našem vývozu uhlí a
jiných věcí a o našich kompensačních a nekompen
sačních obchodech? O hospodářství obliního ú
stavu, takové ústředny, společnosti pro zpeněžení
dobytka, o obchodech se společností »Amproue 4
pověstitým drem Predem; nebo o skutečných
příčinách krachu státního »zásobování« bezpro
středně po žních; nebo jaký je efekt státem kon
trolovaných a obhospodařovaných velkostatků?«
— K tomu podotýká »Lide: »Kdo ví, ať odpoví.

vedou ve veřejném tisku, se to nedoví. A když
ve výboru podával povolaný, nestranný kontrolní
úředník zprávu o divném »pořádku« v minister
stvu zásobování, kde schářejí tak mnohé výkazy
a doklady o stamilionových transakcích a úvě
rech, označuje to jedna strana hned za nediskret
nost, a pen dr. Vrbenský, bývalý ministr výživy,

bo -hlavněvanýchmama o výp
udeřiti hřebíku na hlavičku.

“

ustavila pravoslavná církev československá. Vý
bor již rozesílá provolání, v oěmě se zdůrazňují
»slovanskábohoslužba, staré obřady a řády bez
nových dogmatů, patriarchát, ženitba kněží a vliv
šuků.< To jsou dostihy v konkurenčních nabíd
kách. Která církev přijde ma řadu nyní, aby +
známila podmínky ještě pohodlnější? — O 46
velké nouzi píše dne 15. t m. v »Národ. listech«
Zevloun: »Za dávných dob naše útrata na plesich
byla 2 krejcary přes most na Žofín a jedna so
"dovka za noc. Dnes teče víno a lítají stokoruny.
Nedělá tak pouze pošetilé mládí; marnotratí a
hýří každý věk. Zaslech) jsem rozhovor dvou má
tron: »Musela (!?) jsem bolce koupit nabář kroj,
stál dva tisíce korun. A takmi tenkie měsíc ne
zbylo ani na sádlo. Řekněte mi, jak může potom
člověk mít na živobytí?< — Dle bolševického or
génu »Plamje« v roce 1917 sovětová vláda vě

na tiskovou agitaci 300 milionů rublů; v
roce 1919na tiskovou zahraniční propagandu čtyři
miliardy. A tohle má býti přirozené, chtěné li
dové hnutí? Společnost, která vyrábí veřejné mí
nění miliardami, uplácením zištných imďividuf, sa
má prozrazuje, že její směrnice vyhovuje jen ma
lému zlomku občanstva. — Jaká Jest štóla u žktá?
Když v r. 1916 zemřel v Praze obchodník Bondy
čin poplatek za synagogu 200 K, vrchnímu ra
bínovi 700'K, témuž za proslov pohřební 800 K,
dvěma přislahujícím rabínům 800 K. za obřady
pohřební 300 K, šesti dalším rabínům 1200 K,
za chrámovou stráž 150 K, za zpěv 200 K, aktu
árovi rabinátu 50 K, sluhům 60 K, celkem 4600 K.
— V minulém roce se u nás prokonřilo 467 milionů
korun; na hlavu připadlo 51 korim. — Spotřeba
naší repubšiky obnáší nyní denně 28.5 milionů ko
run — Na silnici z Třebíče stříleli do kříže dva
žáci obecné školy z Nových Dvorů. Jeden střeliv
do hlavy, ještě pepicky volal: »Teď jsem ho We
fu přímo do mozku; ten bude zmatený.« Odknd
tahle skuráž«? Mládež slyší, še kříže v Praze ze
škol byly odvášeny na vozech popelářských; vi
dí, Jak se kříže vyhazují | v jiných školách. V
samé třídě oněch chlapců odstranil učitel kříž.
Tento symbol křesťanství, nazývá se »znakem
barbarství.« Kčemu tedy údiv?

a Sresaisovanýmsiospenokučsl sírany1
ZaplatiljelčlenskýPříspěvekmístníor

? :

el js Jižpříspěvek na volební
Co jsi učísli pro rozšíření Bstůčsl, strazy

Bdové? L
ptvadlo v Adelberiime.Čílý divadelní kroužek

'»Jednoty katolických tovaryšů« sehráje v nedět
dne 2. února poutavou dívadelní hru »Románek
na horách« od Skružného. Rorkošná tato horské

©Mylka nalezla na všech scénách nejvlídnější při

jetí atěší se zablouženéoblibě obecenstva.Zá

bertina.
Pbuchov. V neděli 15. února uspořádala místní

organisace čs. strany lidové členskou schůzi s
přednáškou p. Dra Reyls O program čs.sirazy
IlMové. Řečník vyložit na zikladě zřejmého roz

kladu společenských poměrů nutnost lidové stra
my, která osmuje politické a hospodářské úsilí za

zásadách báboženských. Přednáška byla přijeta
sothlasem a Zivou účastí četně shtomážděného

podlichočstva 1 s jiných stran. '
M

' Novéorgamisacezaloženy: vPrazku vokr.
novobydžovském, ve Lhotě,Stmškově, Viloul
elch, Bukovině, Armoštově, Hořením Javoři aBělévesměsvefarnostiPočky.

Schůze: Vneděli 22. února vJeřicích uHo
Ric,ret. dp. Juk!,ve St. Bydlovů,ref. sl. Zahrad
ufkova; ve středa 25. února vSotzici,ref. dp.

Do Hradce Králové a okolí. Místní organisace

č.S. L. v HradciKrál pořádá v neděli22. února
o 2 Bod odp. ve dvoraně »Adalbertina«* „řejnos
schůel,na níž promluvíčlenN. S. p. JUDr.Nosek
ca théma: »Liberalismas, socialismas a křesťanský
řád společenský«. Prosíme aašince, aby se dosta
vití včas a v hojném počtu.

Mdová. koná v neděli 22. února 1920 Členskou
schůzi s přednáškou aič. Lidnšky Kosařové. Re
přednášce.budou sebrány.2 Jednoaktovkyi iDad.
a láska« a »Vyléčený manžel« *

Do okresu sěmeckobrodského! V
února o A0.hod. dop. Bud: konfese

neděli 22.dtvěníí.«
uicíj — Místní důvěrník.

“

peace, aby Jí udalí všecky kněgei katechety,kteří*
byli prý „sloupy Rakouska a kleří jsou členy
strany lklové.« Z Praky se dovídáme, že se Jič
me tom pracuje. Tato akce žádá ráznou odvetu.
Přimstí nás, abychom všude pořídili | my seznai

učitelů, úředníků a prolesorů, kteří horlivě osla
wovali rak.-něm. vítězství a narozeniny. (Zvláště
činy pokrokářských učhelů nutno řádně zilstit,
pozn. sazeče), Rázně protestujeme proti špiclov-
ství a proti omezování politické svobody, jež zá
konly českoslbvenské republiky každému i kate
chetovi jsou zaručena a vyzýváme kněze k sebe
obraně. »Volná mylšenka« praví, že prý tato sta
tistika bude pomůckou k rozluce. Uvidíme, kde
bude více těch »sloupů.« Zašlete záznam sekreta
rlátu Lid. strany v Praze II.. na Slupi 14. Tak
připravuje »Volná myšlenka« republikuna problém,
Jejž nazval dr. Kramář nejvážnějším. Mysami ne

začneme, ale budeme přichystáni.

Ješíše Krista, brož. . . . K—70
Jais Aeg: Křížovácesta, brož. K —60
KřHůovácesta Pána našeho Ježíše

Krista dle »Oltáře«, brož. K —0

Zprávy místní a z kraje.
Jak Prancie za války trpěla a jak zvítěziln,

Přednášku tuto, provázenou světelnými obrazy,
prosloví v pátek 27. t m. večer v museup. JUC
Fr. Beneš, magistrátní rada z Prahy. Je to druhý
díl přednášky v Hradcí pří návštěvě francouz
ských hostí přednesené a je věnována osvoboze
né Paříži a skvělým slavnostem vítězství dne 14.
července 1919 pořádaným. Časopisy pražské VY
slovily se nadšeně o télo přednášce, kterou po

kládají za nejkrásnější z dosud slyšených Pan
rada Beneš ušlechtilou mirvou a dokonale propra
covanou látkou aktuelního předmětu, Provázenom
neobyčejně zdařítými, umělecky kolorovanými ob
razy, uchváti) všechno postuchačstvo. 'Poporuče
jeme vřele tuto přednášku našemu obecenstvy.
Předprodej lístků v knihkupectví p. PÍSTne Vel
kém náměstí.

Beseta v Hradci Králové koná dne 21. únork
o7. hodině řádnou valnou hromadu,při níž pro
váděny budou volby činovníků a dražba časo
pidi. Nevejdo-i sd v 7 hodn předepežný mě

Mlenotva, jsoná se valná hremnda o A hodině “každého počtu účastníků.ZU
Eagtal, (ira, OnMonday at 8 p m. Gránf

prodává
.Udróbném

p. KLAPKY ne PRAŽSKÉMAn L



(XIX. řádná, valnáhromada p odboru Jed

večer v zasedací síni okresního výbor.u
Dar. Na bladovíci české dítky ve Vídni vy-.

administraci.

Třebechovice. Socialistické »Rozhledy« přiná
bojí krásné povídání z našeho města, které čpí
však farizejstvím jencož. Soudruh Kubišta, kte
rý sehrál více než podezřelou úlohu při zabavení
obytílfirmě Kreltnerově, z čehož povstal babylon
ský zmatek v socialistickém táboře —irá z toho
vyjít čist jak jedna fiala. (), ti nenávidění »mě
Mřáci«— ti jsou vším vinni! Leč lidé nejsou kočky
a smějí se tomu eskamotérství. V Třebechovi

-cch prý je tolik poschovávaného oblií, že by tomazásobeníaždo žní —prohlašují»RoE
« Him, to může být, neboť nakupovači obllí

po širém venkově pro firmu Kreitnerovy, Welsovu
atd.. rekrutují se z řad »soudruhů, a ti to musejí
přece vědět. Stal by se hnedle zázrak, aby v tom
tě strašní sklerikálové« nebyli. Ale zázrak se ne
stal. Jistá »českobratrská« sestra v továrně ale
spoň usoudila, že prý klerikálové jsou vinni. že
na evangel. faře u kostelníka bylo zabaveno vět
šímnožstvíposchovávanéhoobilí—tedypřece.
(Řekla to však v daleko horším smyslu, ovšem
zcela Iživě.) Loyálně doznáváme, že p. farář Ča
pek jistě nevěděl o čínu svého kostelníka, který
dle »Rozhledů«po- prvním zabavení obilí 15 pytlů
den na to opět přijal do uschování obilí pro to
váríka p. Hladfka, ale nutká to k porovnání, kdy
by se v tomto případě jednalo,o faru katolickou.

„Kdyby sám anděls nebe přišel. alkdy by proti
katolické fanatiky nepřesvědčil o nevině farářově,
konsty by se protestní schůze a snad by byla fara
demolována. Co tím chceme říci? Jenom to, aby
Se více respektovalo ů našich spoluobčenů řiného
amýšlení staré přísloví: Co nechceš sám, nečiň
Jinému. Kdo nám dá jeden pokoj, my inu dáme dva.

Okrašlovací spolek v Třebechovicích zve dne
21.únorav 7a půl hod.večerkapřednášcespi

. Evropský zápas pro katolickou cirkev. Zá
hřebská »Národná politika« poukazuje na to, že

peslodnívolbyve Francii a v Italiinaprostozmě
akty fyslognomii románského, zápasu, postavivše
ta politické jeviště silný katolický blok, ač ze
mě ty byly přece matkou Uberalismu, protikleri
kalismu, zednářstva a kapštaNsmu. Jejich demo
kracie první začala hlásat bdi proti náboženství
a církvi katolické, provedla rozžsku církve a stá
ta a zlajchovakh veřejný Živet Nyní: přinesly
velby porážky hlasatelů těchto hesel. Liberální
baržoasie západní chtěla odstraniti vírů z veřej
něho života a nahradit ji vědos. Výsledkem celé
politiky libeřatsmu byt postránce hospodářské
rozmach kapitežismu, po stránce politické bez
ohledný radikalismus, v enorálce surový egolsmus
a ve filosofii anarchie. Učiníi Hberalismus Hdstvo
Sřastným? Uspokojit je? U Francouzů se počét
porodů zmenšil, počet zločinů roemnočil, Inteli
gesci uvedl do takové krise, že Brunetiere mu
s) prohlásit baniret vědy; s hlediska národního
hospodářství zvětil se panperisemusspodních vr
stev Jiu. „Též v Italii mět liberalimus podobné
zhoubné následky. Proto západ, veden pudem se
bezachování, odvrátil se od Uberalisma a přikloni
se opětk církví. Francie, která předI lety pře
rašile styky mezistátem acírkví, obnovujezno
va spojení s Vatikánem a rovněž tak Italie mění
své stanovisko vůči papeži. A co více: v čelo
státu francouzského, jenž nedávno pronásledoval
církev, vstnpuje Panl Deschanel, stogpenec kato
Mckénárodní strany, A starý »krvežíznivý tygr«
Clémencemt, prototyp francouzského liberalismu,
padá při volbě presidenta jako oběťní beran 'a
jako symbol,že nazápadě doba lberalisma mi
naja, 2e je anachronismem.

ÁnlBábažesská,anilalcká—nýbržsocihsil
slyké morálkeiV «Čes.elově«jakýmBoh.Bo
Žujipyvěvrhujemodáfkonáboženskoua lakéla
kátot e anvrbuje,aby byla ve školáchzavedena
morálkatřídní,Lj. sotiaiistická.Dletétomorál

ky byse stul zosvětězvěřinec.Pleatelneudává,oterýsvolalismnemábýtimravnínaukou,sýa
S0DufBMykaadickýmebonár,-socialistickýčibolneenánta

+

sovatele pana Jedličky-Brodského: »Občanstvo a,

přírodní t historické krásy.« Doprovázeno světel
nými obrazy. Sál »U černého krmě.«

Roveš u Dašic. (Vzácné jubileum) V úterý,
dne 17. t. m. oslavovala osada naše vzácné jubile
um našeho pana děkana Eng. Starého, padesáté
výročí totiž nástupu důch. správy u nás. Toho dne
o 9. hod. dopol. shromáždila se téměř celá farnost
naše v chrámu Páně kolem stařičkého faráře své
ho. O jubileu jaho případně promluvil p. katech.
Bažant z Holic, pak za přísluhy 4 kněží jubilár
sloužil mši sv., již obětoval za kolátnrníky svoje.
Mile dojímala přítomnost mmožství malých i vel
kých družiček, členů organisace mládeže, z nichž
dva mládenci — bývalí to mlnistranti — zbožně
příslehovah u oltáře; po hymně »Tebe Boha chvá

líme« a sv. požehnánípřednesli blahopřání slovy
nehledanými pánt starostové přifařených | osad,
předsednictva organisací a literáků. Hluboce dojat
dětinnou přítulností svých osadníků, děkoval pan
fubtlár všem přítomným za fejich lásku a odda
nost. Nato zapěna národní hyrmma. Pak byl Jubi
lár doprovázen v mohutném průvodu s hudbou
do fary, kdež ještě mnozí jednotlivci blahopřáli.

Osada maše oslavou touto projevila neohroženě své
náboženské přesvědčení s dokázala skutkem. že v

niti práci kněze obětujícího se pro časné | věčné
blaho svých farníků. Ke konci z plma srdce volá
me panu Jubiláru s básníkem: Nechť ať dále plyne
žití Tvoje, aspoň ještě tolik let, kolik bys sám
sobě přál. Nechť Tě kvítím zdobí, zdrtí znoje

Bůh, který nám Tě dosud zachoval!

Záložna v Hradci Král
sapsané společenstvo s ručením »bmezeným

Československé náměstí.
Vklady naknitky: B.

Půjčky. - Úvěry osobní
ahypoteční. .Zálohy. . Kauce.
Vadla. - Eskompt účtů a směnek

zprávy.
Teď jest Jen otázka, jaké třeštění a tříštění vznik
ne později. Jedno však jest jisto: učitelé, kteří se
domnívali. že vyhozením křížů ze škol zbaví se

úsaku, teprve poznají, co znamená násilí radikál
ních stran politických. Až začne každá strana
svou morálku do- školy diktátorsky vhoukávat.
pak uastaneečistec. Te, co má býti nesbylným
základem každého spořádaného státu (pevná, ur
čitá morálka), jest nyní posud předměteru pouhé

-diskuse a pak se stane objektem velikých sporů.
Literatura. Již vyšel samostatně II. díl pře

krásné Raisovy povídky »O ztraceném ševcí.« Oba
díly ve zvláštní úpravě jsou za 60 K. Na skvestné
kvašity tohoto dfla, této hluboké studie nezkažené
české duše, ukázali jsme již dříve. Povídku vy
dalo nakladatelství „Unle“ vPraze. — Nákladem
Polygrafie v Brmě vyšla práce dra Engliše »Daň
z převodu statků a z pracovních výkonů a daň
přepychová.« Cena 420 K. -- Dva díly »Z mých
ředitelských vzpomínek« Vend. Badila, jež vyšly
nákladem »Českého čtenáře«, zaslouží si zvýšené
pozomosti. Badii píše svižně a dovede výstižně
charaktěrisovati. Jeho »Vzpomínky« jsou cenným
příspěvkem k vývoji české kultnry — Cyrilo-Me
thodějskéknihkupectvíOustav Franc!v Praze vy
dalo obsažné, účelně volené promlavy dra. Rich.
Kaulicha »Ruka Páně dotkla se mne.«

Opráci židů mezi jižnímiSlovany napsalasama
»Jugoslavie«: »Pozorujeme-i | trochu | pozorněji
různé korupce, vývozní a Jiné affairy, přesvědčí
tmose velmizáhy, že hrají ve větlinějichznač
né úlohy židé, přitoulavší se do našeho státu.
Židje témelementem,který zřizuje avydržujepo
koutní burzy v podezřelých kavárnách. Židé to

byl, kteří první za války zavedli řetězové ob
akody ažlé jo to kterýještě dnesvydíráchndé
(ídytam, kdese mupodařilonad nimi zaviáé
out. M6 jevu dnessilně ongasitovámiažijí všudobře.PřednedávnoudoboujsmeČešll,že20

vaptrešízaloženýzioaistickýhostátuv Pale
Gýně. To je zcela přirozeno. Jakmileby "židé býři

popř vo svěm,Jednotiíímstátě musil?Byditrádátvzájemíš ato žid z ogotstickéhoie
inktunenděií.V státě jemacbobál,túašem

válečné.sinky počítajíon me20 o

lh

Těmto je zajisté lehko platit pokuty, které je ná
hodou stílmou: Kdežto my v Slovenií jsme Ještě
poměrně málo nakažení »křivonosým nebezpečím:,
(říká se, že jich tu je kolem 1000),jsou Horvati
bohatě obdaření támto zlem. V Zábřebě pronikli
Židé | do kulturních institucí (ředitel opery, kom
servatoře). Tito lidé nešvaří náš veřejný život
nacionálním tonem, jehož škodlivé následky ba
de ke velmi záhy postřehnouti. Z toho všeho je
patrno, že je nanejvýše důležito, aby vládá co nej
rozhodnějivystoupila proti židovství,a aby tyto
obskurní a nakažlivé elementy byly vyhnány ze
země. Jest ovšem vyloučenovyhnati je přes Ža
kán a dovožti jim návrat Mariborem.« — A co
dělají židé pro blaho našeho národa v Čechách?
V Jngoskvil — jak patrno — posud s! mohou kře
sťané proti nejnozbednějším přehrmatům dupnonti.
U nás však přičiněním uplaceného tisku jest. jinak.
Hlahol sice hesla svobody, ale do židovského Ja
tma se strká šíje dobrovolně. ,

Kumování voličských htasů za mosku. Večerní
»České Slovo< ze dne 12. února přineslo pod zá
hlavím »Neudržitelné poměry v zásobování« tyto
řádky: »Stesky, jež byly někde na zásobování,
zvláště pokud se lýče mouky. jsou oprávněné,
ale našim konsumům nelze více dělat, nežil roz
děliti to, co je přikázáno. Aby sl pak naši stou
penci učímli představu o Úžasné nespravedlnosti,
panující při stanovení přídělů, uvádíme případ.
který přímo křičí a v němž i podvod hraje určitou

úlohu. Západočeské konsumní družstvo sociálně
demokratické má přihlášeno o 19.000 osob více,
nežli má členů a tak jistě je tomu ? Jinde. Pak o
všem může se dávat až dvokg. dávka mouky, Ja
ko v Korhárově, jen aby Hd šel se soc. demokra
cif. Tedy kupování Hdí ve vellém — až tam jsme
klesli. Kde je spravedlnost, kde Isou zákony, kde
je autorita úřadů, Žádáme ve jménu našich poško
zených konsamentů o nejpřísnější vyšetření a my
slfme, že se tento případ zatajiti nedá, neboť pan
ředitei V. O. Ú. Lustig o něm ví, neboť + revist
by) zšíštěn. Konečně zpráva, kterou jsme přinesli
v minnlých dnech o zavedení trestního řízení protř
sociámě demokratickým konsamům v Lomnici nad
Popelkou, Staré Lormici a Polné, ukazuje nejlépe,
jak hospodářství v soc. dem. konstmech vypadí.«

Protestantské sekty americké a populace. Cl
velandský Hst »Farnfk«, vydávaný P. Okřichem
Zlámalem, píše: Pořádně do duše zahřměl na den

Dfkůvzdání do uší svým bchatým ovečkám pastor
J. M. Rumdy od Christian Carch, baptistického ko
stela na Marg. Rd. na jižní straně města Clevelan
du, když se vší opravdovostí pravil: »Za nedlou
ho budou misit některé protestantské sekty zří
diti nedělní školy pro psy a kočky, protože dětí
nemají a co horšího — jich an; nechtí, jen kdyf
mají psy.« Posluchači, samí to bohatí protestanté,
byli řečí tou ohromeni, leč pastor pokračovaí:
»Vsadím dolar proti zlámanégrešli, že mezi tak
zvanou elitou naleznete více psů a koček nešli
dítek. Protestantská církev jde za tobolkou a 4
padá ve velkých městech, kdežto katolická cír

vlastního života, na osadě v Plittsbarghu, kde dvě
millonářské rodiny měla každá po jednom děcka,
za + ale nejméně tucetpsů, mezitím co jiné bo
haté rodiny neměly dětí Zádných, za to ale dosté
koček a psů. Přizpůsobte staré americké rodiny,

badete na tyto pohlížet přes ramenol«

grární oposice »Role« píše v E. 37. ze dne 14. 4
aora: »My nešíříme klepů, neboť pravíme se vší
určitostí, za kterou stojíme, že republikánská stra
ma: 1. Dožadovala se'prostřednictvím svého člena
výkonného výboru Pražáka finanční pomoožř«a
cakrovarů. 2. Prostřednictvím ministra Práška žá
dalapak openízena Volbyod velkostatkářů.O
všem víme, že hlavní volební fondrepeblikámů
troří ony millony, vydřené na zemědělském lidn
známou společností pro zpeněžení dobytka, jaž 90
zakoupeníněkolikapaláců jsou ještě zde k dispo
sci.Tytopenicesložilsi venkovskýlidnedo
brovolněnakarabáč,jimi mlátídoněhodnespo
Šveblasesvýmkomonstvem.Ovšemmýlíso 208.
Švehla 1 oni drazí, kteří syvlili, že podezříváním
vruhých stran zachrání pošramocenou svoji re

pyběcí «
"Broesé vysvádtouí tydějkí vladě Unadětělh

„vystaviž sám pogmléruí bračaský předák soc. do
mokracie Karel Vaněk. Napsal svým stoupencům
do sRovbusti«

obec. sastupiitěstva Velkého Brak. »Právo lién«



15. £ m. uvádí tuto část Vaňkova přípisu: »Poli
tické zápasy mezi stranami vyžadovaly na Jedno
tlivcích na předních místech stojících, velikého se

+en, kdo má trochu smyslu přo čest vlastní a své
rodiny, může zápasů těch súčastniti se jen s nej
větším sebezapřením a vnitřnímodporem. Nechuť
k účastenství na politických zápasech stupňuje se
přirozeně i tím, že ve vlastní straně nenalézá na
padený té ochrany, na kterou by měl přirozeně
právo. Nalezne se ve straně vždy řada lidi, kteří
se škodolibostí čtou a vyslechnou pomluvy, klepy
a útoky, jež na hlavu exponovaného soudruha se
hrnou, pomáhají je rozšiřovat a vlastní nestateč
nost a pohodlnost maskují stěžováním sobě na
»předáky«, kteří jako osoby mají vybojovati to.
co massy, stále ještě nedostatečně organisované,
sobě vybojovatl nemohou. Zapomínají, že »pře
dáci« mají jen tolik moci, kolšk organisovaný lid
svojí. početní sílou, vyjádřenou. volebními výsled

ky, jim dá do rukou.« V dalších řádcích stěžuje Si
Vaněk, jak se vyčítají občanům jeho druhu sime
kury. Inu — tolik jest známo obecně, že Vaněk
již před válkou měl důchody kavalírské právě
proto, že zastupoval soc. demokracii. Nyní už má
bohatství dost; proto nestojí o pakatýlek, jaký
vynáší členství obec. zastupitelstva, jež vyža
duje mnoho a mnoho práce. — Ale Vaněk řekl
velikou pravdu. V národě, kde se tolik mluví ©
vůli lidu, o zástupcích skutečně lidem volených,
sám ld počíná si tak, jako by o zástupce, pový
šené svobodnou volbou, nestál. Tyranie a tero
rismus vzrůstá tolik, že v té nové »svobodě« Jest
přímo k zalknutí. Občan chvěje se při setkání s
Jiným českým občanem velikou bázní; pravda se
šeptá jen mezi nejbližšími. Kdo však tak lid vy
choval? Tonebyly strany konservativní. To byli
právě vůdcové radikálů, jejichž ústa hlaholila. ne
ustáte výbojem. Rádi věříme, že se sami vůdcové
soc. demokratičtí začínají báti Hdu vlastního. To
bylo přece nějakých slibů jako v arabských Do
hádkách! Davy nyní žádají socialistické předáky
o splnění skbeného, poukazujíce na to, že je teď
přece vláda socialistická. Ale pohlaváři raději pr
chají právě v době, kdy jest půda pro ukázky je
jich zdatnosti nejúrodnější.

Jen z mlodarů je vydržován dům milosrden
ství Vincentinum v Břevnově. Přispějte malým
dárkem 180 nevyléčiteině nemocným.

Vládaí podpora cizí sekty v Čechách. Nic tak
nepotvrzuje neupřímnost, frázovitost a konečný
bankrot liberálních husiad jako nynější nábožen
ské poměry v osvobozené vlasti. Kdo pak aspoň
nyní z parádních řečníků pokrokářských se po
kusii o ustavení jakési církve provanuté duchem
Husovým? Ba docela páni jsou v rozpacích, jaké
stanovisko zauimouti k nové církví, Jež si dává
jméno »československá.« Jední jí zcela Zzavrhují,
druzí všelicos při ní chválí, ale připojují kritiky.
Ale ještě zajímavější jest ta okolnost, že lidé,
kteří tak často s hrdostí mluvili o »národě Huso
vě«, hlásajíce, jak český národ teprve v Evropě
rozželt veliké světlo, podporují — nynf stktu
rostla cizí, která vznikla bez Husa a jež se na
Hosovu dogmatiku pramálo ohlíží, Jest to prote
stantská »Armáda spásy.« -—Jaké jest jeji vyzhá
ai? Její zaktadatel Booth z křesťanství podržel Jen
chadou kostru. Vida směsici různých bludů, hodlal
„záchranou základních pravd způsobitt mravní re
formu. Booth hlásá úplnou zkázu prvním hříchem;
nutnost Mtosti a pokání; ospravedlnění možno do
sici jen věrou ve smírnou krev a zásluhy Ježíše
Krista. Hlásá, že bude poslední den se svým sou
dem, věčné nebe s věčnouodměnou za spravedlivý
Zivot a věčné peklo jako trest pro bezbožní. Svá
tosti nechávábez povšimnutí,ani křestsedítkám
peudílí, ač nz místě křín rád vidí tak zv. oběto
vání dílčte Pánu, kterýžto obřad Booth zavedl

- jako. náhradu za svátost křtu; podobnou náhraž
ku dává Booth za obřad manželský a pohřební,
což svědčí, jak přirozené jsou zevnější obřady |!
pro ty Jidi, kteří o sobě praví, že zavrhují vše
chen obřad. Večeře Páně se ve shromážděních

„Armády Spásy« neslaví. Návštěva jiných kostelů

p
přijímá vkladymaúrok dle doby,výpovědní s

poskytaje výhodné půjčky.

ashromážděnísesicenezapovídá,ajeztěžuje.
Návštěva shromáždění »Ariády« se činí povinnon.
»Zakazujete katolíkům choditi na mši svatou?<
tázal se kdosi v »Armádě y«. »Nezapoví
dáme«, odpověděli, »ale oni sami přestanou.navště
vovatl kostel a přijímati svátosti.« Ze svátostí je
jediná v užívání v »Armádě Spásy«, totiž pokání
a hlavně zpověď; každý člen Armády při přijí
mánído sboru musi napřed vyznati Život, svůj
a své poklesky veřejně. Vyznání jeho jest při ka
ždém těžkém hříchu provázeno radosiným »ale
luja«, které volají ostatní účastníci. -- Schůze
malí málo náboženského rázu. Pozvání děje -se
8, největší reklamou. Sebe větší křiklavost není
vadou, když přivede mnoho účastníků du schůze.
— Téhle sektě. nečeské tedy se propůjčují míst
posti na úkor českých katolíků. Télo společnosti
pomahá socialisticko-agrární vláda i jiným způ
sobem. Na Hradčanech Jest chvalně známá dívčí
škola, která jest vedena řeholnicemi. —Pojednou
bylo řeholnicím oznámeno, úředně, že škola Se
zruší a že budova se odevzdá »Armádě spásy.«
Podotýkáme. že ma tu školu stát neplatil ničeho.
Bůdovu vystavěl konvent z peněz soukromých,
totiž z poctivě nabytých věn sester klášterních.
Tak se mají realisovatř snad Saint-germainské
smibuvy, Bře nichž se nám katofikům zaručuje
svoboda budování a vydržování konfesních škol?
Ovšem obyvatelstvo hradčanské bylo silně Vzru
šeno takovým pokusem. Zdali pak pánové vyhá
nějí z nádherného paláce některého žida, který ná

telky mají se kliditi Jako zločinná individua, aby
učinily místo prazbytečným cizincům — O ži
dovské konfesní menšiny starají se pokrokoví páni
přímo úzkostlivě. Židé hned v počátcích republiky
zdůrazňovali svou žádost, aby pro své dítky měl
školy konfesní. Nyní“ poslali takovou žádost Ná
rodnímu shromáždění. A tu leden z předních har
covníků Protikatolického odboje volnomyslenkář
sý universitní profesor dr. Krejčí, přimlouval se
ochotně za to, aby se židům vyhovělo. — Tak
se tedy dalekozašto pod blýskavou prškou svo
bodomysiných hesel, že židovská menšinz bude

míti u nás konfesní práva větší než přirození dědicové české půdy.
Papežův dar strádajícím Českým dětem. Kanov

ník Zapletat přivezl z Vatikánu do Čech obnos

ky, které trpí velikou nouzi. Tfe dokázal -veliký
papež Benedikt XV., že jeho láska k českému lidu
jest upřímná, činorodá,

Zásobte se wčasl
Právě nám došly

Upomínky
k I sv. přijímání

krásné vzory v barvotisku
o velikosti

14x25 kus po.K —50
18x27 » 2 au
29x80 » » a 110
25x38 > » > 160 .
30x43.. » » 2—

zaúčtování; zpět jich nepřijímáme.
Družstevníkaihkupoství a makladatolsiví

v radsi Králové,Čechy.

Kočár jJodnokoňský1a 9500 K, pescí stoly po 800 K pro
Skuhorský, Bradec Králové.N

V

kalich; monstrance atd., klenoty, notářské
Modiny, jidelní ravy A

prsteny,Emovuslacení J ophbanyopr

ského eratního a okresního soudu,Proha L-978, ul. KarolinySvětlé, 12 n.

MEŠNÍ VÍNA
zaručené přední neporašená, prvotřídní jakosti:

nm eea črsh (rýběrek)d K 1350za 1lide,mijemeý ční drah 1917 a K 18—za 1 lite,ročník19188 K1180za1 lite
odává vvenčsdk od 50 litrů výšechvalněznámá firme:

Alois Čížek, přísežnýdodavatelmešníchvín.
v Humpelai,

Tramsitaí vinné eklepy ve Znojmě, Kerneckove tř. 39+ ..
. £. : “. o.

fašinol!
Gvéúspory nejvýhodněji anejbezpečněji uložíte jediztu našikatolické

Českoslovanskézáložny vPraze
Spálená ulice 46-I1. ,

Vklady úročí se výhodně.
Daň důchodk ati zálošn — Povinar

rise „JoŠmotysáloten“v Pram.
Zápůjčky všeho druhu. '

Směnočaí úvěr (krátkodobý) nejména v dněšaích
dobáchzvláště výhodný.

Kostelní paramenta|
prepory a boboslnžebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách hakoupíte u doporučné fy.

JOSEF NEŠKUDLA |
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte: si ceny, nežli objednáte"v firmyjiné.

KADIDLO
opět zasílá

F.STADNÍK,
OLOMOUC
KOSTEL. PARAMNEETA, PRAPORY

a veškeré církev. náčiní —

ORP> Vlastní výrobs. "MB
"Výbrad. predej ve prospěch

Matice Cyrillo Metodějské!

o

Paramentá,
prapory, socky

a církev. nášlní

JOSEFEND,

odborný závod

4



Ročník XXVI.

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo). +

K čemu jsou ministři, soudcové, politické
úřady, vojsko a četnictvo? Rozhodně zvláště
v republ.ce nejsou jen proto, aby se na ně
platily veliké peníze. Právě v lidovém státě
mají poplatníci právo se tázati, proč vybírati
darě na složitý státní aparát, který by pře
stal právě v okamžicích nejdůležitějších fun
govatí.

Vláda jest povinna hájiti neohroženě a dů
sledně práva širokých vrstev českého lidu a
tv řády a zákony, které jsou přijaty v Národ.
shromáždění.

Ale vizme, jak se demokralickým a vla
stereckým povinnostem k státnímu celku roz
umi u těch, kteří vytýkali konservalivcům
malý smysl pro blaho národa. Z ministerstva
železn.c sděluje se úředně: >Zřízenci větších
provozních středisk dostaví se ráno před na
stoupením práce k svému přednostovi, před
loží mu»požadavky, kterých on vyplniti nejen
nemůže, ale ani nesmí, ježto se mu nedostá
vá k tomu úředního oprávnění, a zastaví
ihned bez dalšího jednání práci.« — Ovšem
v takových místech íze provésti rozvrat V
nejnutnější dopravě nejsnadněji. Lidé, kteří
se shrbenou šíjí sloužili za války Vídní za pa
tatel, kopou tvrdým podpatkem do choré re

(O
FEUILLETON.

Jak hledali Čechové krále,

Trapná politická výslednice hnutf husitského
jevila se mimo jiné i v přijetí bezohledného Sig
armada za krále. Sami husité po tak velikých vá
lečných triumfech skloní dobrovolně hlavu před
pánovitýmvýbojcem, jehož úskočnost dobře znali.
Panovník na hlavu porážený na poli válešném
stal se na konec vítězem v zápasu politickém.

Smíření se Sigmundem nelze vykládati husi
tům jako slabost prostomyshnosti. -Naopak tita
seznávali, že právě naděje kladené do revoluce
silně zklamaly. Železná nutnost hmala české oby
vátelstvo věsměs k obstojné obnově monarchic
kého režimu. Podvázání obchodu s obyvatel
stvem katořickým v zemích sousedních značilo ve
hkou pohromu. Ztenčení průmyslu na míru pra
skrovnou bylo velikou bmotnou ujmou měst. Tato
škoda nebyta vyvážena záborem půdy církevní.
Vždyť celé pluky Ií těch, kteří dříve půdu vzdě
dávali, věnovali se Životu vojenskému anebo tvo
hli loupežné roty. Jestliže vleklou válkou trpěla
Střední Evropa vůbec, byla usoužena česká zem

nejvíce. :
Přes všecko vítězství stoupenců kalicha ka

iolické obyvatelstvo v eemích kormny česká tvo
»Ho převážnom většinu. (Mezi samými příslušalky

národa českého byla skoro polovima katolíků.)

trhmou od království kaciřského.-Radikálních „ele
mentůmezi řHasovýmictiteli lekndi se aliněka

pubjky za to, že jim dle své možnosti po
skytla přece jenom postavení lepší.
. Dle zprávy >Čes. Slova« ve Vel. Oseku

prohlásil soc. dem. důvěrník Podvinec, že
stávka jest cestou k vládnímu převratu; oni
neuznávají vládu, protože ministři soc. demo
kratičtí od té chvíle, kdy se sta i ministry,
nejsou už socialisty. Hlasatel rozvratu Kříž
jezdí na severozápadní dráze od stanice k sta
nici a štve do stávky. Dokonce jde do kance
láře, vykazuje se, Že jest zmocněncem mini
sterstva železnic a úřední cestou telegraficky
se dorozumívá se svými nadháněči. >České
Slovo« dodává: =Kdyby to bylo v Rusku,
byl: by takovíto lidé učinění reškodnými.«

Ta organisace, která má k rodné zemi
aspoň trochu citu, má přece trochu podporo
vati m'nistra, snažícího se uplatniti zákonitou
cestou vůli většiny českého lklu. Ale to je
význačné, že právě politická organisace do
pomáhá k rozvratu veřejné správy právě V
střediscích nejdůležitějších, nejchoulostivěj
ších. Právě teď, kdy cizina slídí zrakem ostří
žím, jakou míru důvěry smí věrovati našemu
mladému útvaru státnímu, máme vedď'ejšípar
lamenty a zvláštní vlády v Kladně, Nymbur
ku, Liberci a jinde.

V pondělí večer před konečnou stanicí ve
Vysočanech naplnili děmící vůz elektrických
drah tak, že se tam nemohii dostati ani řídič

lišníci sami. V samých Čechách živel katolický
s utrakvistickým se navzájem vázal, proplétal.
Když se mírní utrakvisté spojili proti stále nepo
kojným a loupeživým Táborům i prot? kališniíkům
radřkálním s katolíky, zabíral svaz ten skoro
celý český západ a velkou část severu i jihu,
takže představoval v zemi mocnou většinu.

Slovo skrál«e strněně vystihovalo složitý poli
tioký program, bylo heslem, tolik žádoucího zem
ského pořádku. Republikánská forma vlády teh
dy by byla jen zmatky zvýšila. Odmítnutim vlád
ní formy monarchické byla by se otevřela k sprá
vě českých věcí brána sobecké. šlechtické oligar
chti. A což strana táborská? Ušlechtilé vzmachy
demokratické odumřely v ní už dávno. V době,
kdy naše země byla bubena řadou drobných vá
lek občanských, jen silná vláda královská mohla
učiniti z Čech skutečný politický celek a připou
tati druhé země korusy znovu ku Praze.:
-| Sigmand ovšem značně zklnmal naděře české
ho tjdu; přes to však zajaho krátké vlády se ob
novil aspoli jakýs takýs pořádek. jehož národ ze

dy. Čechové po smrti Sigmundověovšťmsi mohli
voliti krále z vlastního středů. Ale šlo o to, zdali
kterýkot domácí: aristokrat nabude dostatečné

amtority a zdali se mu budedašiti nulné navazo

Zraky českých politiků chtěj nechtěj obrace
ly se keknfžicti německému, Albrechtovt II. ra

vorméválce dával iáborské 'zajitos popravovati,

ani průvodčí. Když řídič zcela pochopitelně
žádal, aby vůz byl poněkud uvolněn, dělníci
ho nehorázně zbili, odvedl; do remisy k
>soudu« a hrozili mu tam oběšením. Pak při
nutili průvodčího, aby jeden vůz řídil. Když
přijeli na Palmovku,. zřízencům se vysmáli
a nadali.

V Nymburce někteří zřízenci dráhy těžce
pcškozovaii občanstvo a porušovali křiklavě
řády uznané republikou. Nár. soc. ministrdr.
Frarike zakročii proti škůdcům die své povin

zřízenců nymburských. V pondělí odpoledne
ze Soudružské solidarity zahájilo také stáv
ku na 300 soc. dem. zřízenců královéhradec
kých. Tak odpovídají tito občané ministro,
který přece náleží k socialist:cké vládní ko
alici. Stávka ta nemá za účel zlepšení hmot
ných poměrů zřizenectva; má spíše ráz po
litické obstrukce.

T'itíž stávkaři ovšem brzy začnou znovu
hřímati na špatnou hospodářskou politiku, na
citelný nedostatek. Ale že ochromení provo
zu na drahách konec konců musí zraniti ij e
xistenci dělnictva, o tom se nepřemýšlí.

V době, kdy jest nejvyšší potřeba nej
vážnějšího nazírání na státmí situaci, sociali
sté zkoušeji své síly odpíráním poplatku za
tancovačky. K vůli tomu, aby si vynutili vý

nechtěje přijmati výkupné. | Tento kníže byl
zván obecně »kladivem« kacířů. Ale nad Sigmunda
(svého tchána) vynikal Albrecht přímou, beze
istnou poctivostí a mravní počestnosti. Albrecht
cítit se více katolíkení než Němcem. Věc víry kladl
nade všecko ostatní.

Čechové tedy se ocitli v značných rozpacích.
Šlo však o to. kdo jiný se ujme země zpustošené.
ochuzené a trpící násobnými zmatky. Našemu ná
rodu jednalo se v neposlední řadě též a most
spojující Prahu s papežskou stořicí. Roku 1437
politikové, kteří v zemi representoval! vůlž větši
ny, předložih. Albrechtovi podmínky. Nechť Al
brecht zachovává kompektáta a zápis Sigmundův.
Jestliže panovník nevymůže na Římu utrakvistické
požadavky, nechť aspoň jim propůjčí svou ochra
nu. Nebude-li Rokycana potvrzen za pražského
arcibiskupa, nechť se vybere kandidát jiný, jenž
by podával pod obojí a světil žáky kallšné, Žá
dáno. aby se postaral o restituci zemí a£ zámků
od koruny odtržených a — připojil ke koruně i své
vlastní země. — Tak dával stavové čeští sami
Habsburkoví příležitost k utvoření Rakouska. v
němž by německý živel převládal. Ovsem Češi
žádali, aby ověcech 'korurmmichse král radit jen
S Čechy a úřady jen Čechům svěřoval.

Vynořila se | polská kandidatara, ale krakov
ský. dvůr sám mnoho nestál o temi zuboženou,
Jejíž povznesení vyžadovalo značných nákladů.
Konečně po dekkím smlovvání byt v Praze 29.
června korunován Albrecht dle katolického ritu.

- Když Albrecht r. 1439 zemřel, nejistota. po



(tedy občanskou nerovnost), alarmují
nterpelují samé ministry.

Ale nejhorší i A okalansy 3 při těch extravagagcíchj p
snovate zlá cb: a či 1
ných toe i činí, „ýlvažy Pas íří *
krým isklop
ke st
a loy E©sin oaemze nen4 Bř..naMonet oa jstech
bylo Wškolkřátnádražní |oi né: gdniciyo
ní db jněno,že. „schválně am

ost že >sahotuice. Právě ? ražskéo o »lajdáctví v raíní kanog
láři. n: ově nádraží«. Nato obvinění

vídají 24, února >Nár. listy< touto char

Pí soc.demokratickéhotisku:»Nejhájí nepořádky, krádeže a nesvěďbmito
sti, volá na přednosty úřadů ulici — — a pak

je vyzývá, aby dělali pořádek!! Může býti

hnusnějšíkomediea současněvětšíhokní, do jakého stavu bezpečnost doprav při

Bk ose rn apelaM VÁ
dir Jeré nía“ZE

ny iabáty největší.KomuJedemilejšíbezý justgiment než blaho bližních, ať nic ne
o láscek vlasti; nechťnemluví se zamia

čemou tváří o velezrádcích ten, kdoobčanská
práva vlastní krve ohtožuje hladem.

Členové strany lidové nechť si nyní uvě
domí jasně, jak důležitým prostředkem k do
cílení pořádku a k zajištění občanské bez
pečnosti jest hlasovací lístek:

p =

K oslavě 70. narozeninpresidetta republiky

konají se v Praze důstojnés přípravy. Bude
pořádáno několik slavnostních akademií. 7.
března shromáždí se tábory lidu na Staro
měst. náměstí a na Žofíně. Bude hold školní
mládeže a koicerty vojenských kapel. Jest
potřebí oslavou zasloužilého presidenta ma
nifestovati i před cizinou, že si vážíme, čeho

nou republiku, která byla utvořena heroickou
obětavostí legionářů.

Oravci u presidenta.

Dne 24. t. m. byla přijata presidentem ve'
ká deputace z Oravska. Farář Lihosik vyslo
vil věrnost a oddanost republice, Poukázal na
to, že-oravský Hidjest hluboce náboženský.
>Protestujeme všichni proti podkopo“in sna
hám proti naší republice.« — President v od

vědí dal výraz radosti nad součinností 0
ravských pro jednotu republiky. »Buďte pře
svědčeni, že všichni tuto jednotu cítíme a
chceme pro:ni pracovati . . . Buďte přesvěd
čeni, že na pravou svobodu, tedy i svobodu
náboženskou nebude sáhnuto. Není Čecha,
který by chtěl sahati na vaše svědomí, na va
ši svobodu.« — Nechť si tato slova hluboce
vštípí do duše politikové jiní.

Na Hlučínsku

zkusilo katolické kněžstvo v Prusku mnoho
svízelů za to, že hledělo obětavě udržeti če
ský živel Proto také bylo potřebí vydatné
pornoci zahraničního kněze-spisovatele Vy

DO]
'ohlíželi se po kandidátovi,který by mohl vložiti
do královského úřadu vlastní značný kapitál. Ari
stokracie nemínila vrátit rozchvácené statky krá
tovské, bez nichž byla mocná vláda téměř nemož
ná- Zraky českých politiků se tedy obracely k
bohatému Albrechtoví Bavorskému. Ale tento vla
dař v počátcích jednání předem si přál, aby krá
lovské důchody v zemi české byty slušně opatře
ny. Jmění královské i úpadkem dolů. kutnohor

českému panovníkovi nezbývalo by než žebrati
anebo krásti, Jestliže by sněm nepovolil berní. Ně

vorského, pomýšleh vážhě na zvolení Fridricha
Braniborského, ra pána té země, která dříve byla
nedávno poddána bezprostředně žezlu krále če
ského. Ale Fridrich sám Jevil nedůvěru a nečinil
takových kroků, které by byly vedly k cíli prak
ticky. Nové to svědectví, jak Huboce poklesl
význam zetně, která vě století XIV.' byla krysta
Msačním místent politiky středoevropské. Ale 2a
veliké rozháranosti poměrů vyskyt se jako kan
didát ještě jiný Němec — Luďvík Falcký.

Když došlo r. 1440 k volbě, měla s počátku
"kmodikrtura Fridriche Braniborského nejvíce na
dějí. Později však 'vohči Pridríchoví se přiklonili
k Albrecitové Bavorskému.

Když před 13. červencem došly Albreohta dů
věché zprávy,že byl zvolenmatrůnčeský, tázal
€e některých mocných přátel o radu, má-linabi
zenýtrámpřijmouti.(Jednářose +otšo nároky
sedospělého Ladistava Rdhrobka.) | Nerozbodného
Aikoecitaješt více zvikůní pletichář Oldřich «

hlídala. Ten se stal svou energickou činností
přímo patriarchou pruských Moravců. (Při
politickém přerodu byl Vyhlídal naší vládou
úplně pominut, ačkolí poměrům hlučínským
nejlépe rozuměl.) Po světové válce postave
ní vlasteneckého kněžstva na Ratibořsku
bylo ještě trapnější. Za to, že se připravovalo
odloučení Hlučínska od Německa, dopadaiy
pruské rány předem na duchovenstvo. Nyní
po záboru toho okresu sdělují dne 25. t. m.
»Nár. listy<: »Štvaní živlů nám nepřátelských
soustředilo se zejména proti postavám hlav

širmiMoravci — kněžím. Zeiména je to kobe
řický farář Ottava, redaktor >»Kato'ických
Novin< a farář bovětínský Hlubek, o nichž
se rozšiřují mezi důvěřivým lidem pověsti.
že zaprodali kraj Čechům. »Katolické Noviny«
přihlásily se hned po obsazení věrně k státní
mu programu českému a staly se po té strán
ce důležitým orgánem, jenž může pro národ
ní a kulturní výchovu lidu vykonat: mnoho
prospěšného. Pomýšií se na to, aby tiskárna
jejich byla přenesena z Hlučína do Opavy a
aby vycházely nejméně dvakráte za týden;
redakce jejich zůstala by v Kobeřicích, ač-lt
byfarář Ottava pro různé překážky nesvěřil
ji rukám jiným. Zajímavo je, že krajem za
proudil již čilý život politický. Nejivýbojněji
si vedou sociální demokraté, kteří získa'i již
větší část dělnictva pro sebe, avšak i jiné
strany (i německé) uvažují o svém postupu
mezi Moravci. Největší naděje na úspěch má
ovšem strana iidová, která soustředí v sobě
pravděpodobně všecky bývalé německé cen

Rožmberka. Když příjeli do Mnichova oficlelní po
slové, svolil Albrecht ke sjezdu s plnorocnýzmni
zástupci českých stavů v Koubě. Ale uvážlivý
a poctivý vladař hned kladli podmínku, aby mohl
býti králem »oprávněným a užitečným«, a aby
to bylo koruně české | chvaljtebné, | užitečné a
čestné«. Zamítl přímo českou žádost za Spojení
Bavor s Čechami. Kromě této písemné odpovědi
klad! ještě s ohledem na Ladislava podbnínku úst
ně, »Jestilže by se nalezlo, že bychme spravedlivě
a s Bohem jich králem býti mohli«.

Pak ještě pátral Albrecht důkladněji po opráv

pilně zkoumal, zta by finanční sltuace českého
krále byla snesitelná. Když pak matka Ladislavova
Alžběta mu napsala jako »dědička a paní králov
ství českého«, aby odmíti jednání s Čechy, odpo
věděl jí, že bude míti s niml slezd, zda by se mohl
státi jejich pánem oprávněně dle vůle boží. Ne
bytť ctižádostivý "ani vládychtivý; hledět v před
ní řadě skromně udržeti a spravovati dědictví ot
covské. Ostatně Eneáš Sitvtva prakticky a správ
ně dhárakterisoval straci takto: »Věřímtéž, že
samíti království vyčerpané. Kdyby bývalo jako
šedysibohaté, snadbyl byjinak odpověděl.«Vždyť

proslulé dědictví Otce vlasti vlastně leželo v tros
kách—ajensříný,houževomtýa ndjobětavější
duch mohl zredrganibovati úspěšně země české

kory. :VKouběse AlbrechtČechůúskostivěvy
prozrazovalsttěh zezbědovenýcholrkevních'I
nárčhák poháěik"kAMovatví.Rdlyzpalkinkefičíh
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Tedy soc. demokraté na Hlučínsku jak:
na Slovensku a jinde. O upevnění slovanské

ro noSt v těch místech se nestarali, velebi bolševiky, repybiku přivádějí do nesná
4 na drabácha jimde. Ala kolistit pro svou:
stranu dovedou všude okamžitě.

Na Těšínska

Poláci páchají strová násilí v předtuše,že
ješich politicky hrabivým prstům přistřihue
spravedlnost dlouhé nehty. V Polské Lutyni
napadlo 50 ozbrojených Poláků | našince,
scházející se k | divadelnímu| představení.
Množství lidí bylo zraněno. Počet násilatki:
vzrostl, zatkl docela českého tajemníka Mar
tinkaz Mor.Ostravya vykradlmu z tašky
cenné věci. Tak si vede bratr Lech v době,
kdy má tolik nesnází vnitřních. P'ebiscitu se
polští polřtikové nesmírně bojí. Sám president
se netajil velikým strachem; dr. Gůnther do
cela prohlásil: »Kdyby měl přijíti plebiscit,
prohrajeme všecko.« — Jen tedy vzhůru hla
vy! Těšínsko musí býti naše!

Trontalost německého nacionalismu *

roste tím drzeji, čím více se upevňuje souru
čenství soc. demokratů českých s německý
mí. Němečtí soudruzi v maší zemi, kteří za
války ani prstem nehnuli ve prospěch potla
čovaných práv českých, hlásí se nyní mezi
nejštvavější německé fanatiky.

O německé školství jest velmi dobře po
staráno i v místech, kde Němci tvoří men
šiny skrovné, Protože však nedostává sc
dosti budov pro nové velepotřebné školy če
ské, zabírá stát zbytečné místnosti škol ně
meckých. V Ústí n. L. tamří česká škola
byla přikázána německé škoic v Solní u
lici; vždyť Němcům ubylo v Ústí ze škol as"
500 českých dětí. Ale ve schůzi obec, zastu
pitelstva Němci 18. t. m. žádal:, aby se Do
stavila pro. českou obecnou a měšť. škohi
nová budova. V rozčilené debatě prohlásil
starosta Kapusta (německý soc. demokrat),
(podle jména asi český renegát, pozn. saz.).
že Čechové budou míti boj soc. demokratů
až na ostří nože, budou-li sem zanášeti naci
dnalismus. »Budeme mobilisovati ulici a U
kážeme, je-li nám možno z Prahy diktovati.
Dělnictvo se postavilo proti bajonetům Sta
rého Rakouska; postaví se také proti českým
bajonetům. Nevyzývejte dělnictvo, jinak bu
de míti vláda boj, že jí bude až zrak a sluch
přecházet.« — Kdo pak vlastně tedy vládne.
pane Kapusto? A osvědčí vláda proti tomu
to soc. demokratovi aspoň pětimu té energie,
jakou vyplýtvala na znásilnění slovenských
ludovců?
—ěÚ——————————
Oldřich z Rožmberka nenápadnou, ale rafinovanou
formou řeči obavy Albrechtovy zesílil, prohlásil.
vladař, že král Fridrich rozhodne mezi českou vol
bou a nároky Ladislavovými. V otázce náboženské
prý se podřídí koncilu; dodal: »My nemáme prá
va v duchovních věcech co zafizovati a poroučeti«
Z jiných vyhýbavých odpovědí seznal Češi. že
Albrecht o české královstvínestojí.

Nyn! Čechové z nouze obraceli žádostivé
zraky do Vídně — ke král: Fridrichu III., který
se kale nestaral ani o země rakouské. Fridrich
však odmítal; byl poručníkem Ladistavovým.
Strana Ptáčka z Pirkštejna žádala, aby se Fridrich
aspoň ujal sám správy českého království a vládi
až do zletilosti Ladislavovy. Tehdy ještě žádná
strana česká nezjednala si takové autority a inoci
v zemi, aby mohla fakticky a prospěšně správu
obstarávati sama. Hledán vladař cízí proto, že sl
sami Čechové vládnouti neuměli.

Jaká byla v Čechách mdloba, pátrno z tobo.
že popřáván byl veliký vllv na zemské záležitosti
úskočnému a sobeckému Oldřichovi z Rožmberka.
který se htásil formálně k táboru katolickému,
ale poškozoval obojí stra náboženskou. Táboř!
činí dále pokusy, aby se věcí českých ujal krá
dovský dvůr polský; tety katolický vladař Již
jim nebyl proti mysli.
. Podlodhém,pěstrémarozpačitémJednímír.

1443 v lednu znovu mothutněty hlasy, aby se Pri
drich buď stal králem sám anebo převzalosobně
za Ladiilava správu zemskou. Koncem dubna vy

je poselstvo do Widně; Ptáček tam nabízel Iráh
čéskou koranr nfkoli jen soukromě, za svon 050



Otázka státního jazyka

prozradila velikou chabost ústavního výbozu,
který po delších rozpacích se usřesl, aby
3 1 jazykového zákona zněl: >Oficielní (stát
ni) jazyk republiky je Jazyk československý.c
Vač však ty bázlivé závorky po iak radikál
nim táborském hlaholení? Celá cizina se

nusila trpce usmívati strašidelné rozpačitosti
-eských zákonodárců. V Německu byla stát
"imjazykem němčina, ačkoli tam bydlily mi
"ony občanů národnosti jiné. Ve Spojených
státech angličina, ačkoli živly jinonárodní

sou tam silnější než v Německu. U nás opatr
ným uzávorkováním se jen podněcuje troufa
lost wolfiánů a Maďarů. Jenom 5 ze 16 členů
výboru hlasovalo pro náležitou platnost na
šeho jazyka v republice; mezi nimi jsou dva
lidovci dr. Dolanský a dr. Nosek.
mář podal návrh: »Jazyk československý je
povinným předmětem učebním na všech ško
lách občanských, učilištích středních a jim
na roveň postavených.« Pro návrh hlasovali
rovněž jmenovaní lidovci. Ale jedním hlasem
rozhodnuto, aby československý jazyk nebyl
povinnýna předmětem ve školách vyšších nad
obecné.

V ústavním výboru
, .

došlo k četným mrzutostem vinou dvou hlav
ních faktorů: Meissnera a Švehly. Tolik a
spoň oposice dosáhla, že země zůstanou ze
měmi; Župy správní i volební respektují hra
nice. Jen ostravská Župa rozkládá se ve

dvou zemích; to však na přání opavského a
hlučínského obyvatelstva, chtějícího se při
členiti k Moravě. Překvpilo však, jak ú
stavní výbor přímo hříšně provedl na ně

sku na př. vzbudilo největší rozčilení, že žu
pa táborská byla Škrtnuta. Rokováno tudiž
25. t. m. v ústavníní výboru znovu. Bylo
zde odvoláno usnesení v příčině sídel žup
v Chrudimi, Jičíně a ve Znojmě. Usreseno,
že župními sídly budou Pardubice, Mladá Bo
leslav a Jihlava. Ve sporu mezi Slaným a
Louny rozhodnuto, že sídlem župy stanou se
Louny. Jedná se o zřízení správní župy V
Táboře. — Příští týden budou Vypsány.volby
na dobu šesti neděl a konati se budou buď
11. nebo 18. dubna.

Za hrasicem!.

Bolševické útoky na polskou frontu byly
odraženy. — Do moskevského sovětu bylo
do dne 24. úmora zvoleno 985 poslanců, z
nichž jest bolševik (maximalista) jediný. Zato
však zvoleno 877 komunistů, 62 mimo stra
ny a 14 menševiků. — Z Paříže se sděluje,
že nejvyšší rada zamítia mírový rávrh ru
ských sovětů. — V Maďarsku min:str vnitra
žádal soc. demokraty, aby vstoupili do vlády.
Kladl však podmínky, aby se zřekli balše
vismu, přiznali se k integritě státu a na místa
státních sekretářů se své strany nedosazo
vali židů. K poslední podmínce soc. demo
kraté nepřistoupili a proto ji ministr odvolal.
Čím by také soc. demokraté byli bez židů!

da projevuje proti obrazoborectví úžasnou
slabost, ačkoli sama nepřímo přiznává, jak
vandalské činy protikatclické silně republi
ce maší škodí. Dne 21. t. m. přijelo do Prahy
200 zástupců lidu z Oravy. Při slavnostním
obědu v Obecním domě ministr Houdek v
pozdravné řeči vyzýval oravskou deputaci,
aby si prohlédla Prahu pozorně; uvidí v ní
přečetné krásné chrámy i obrazy a sochy
svatých, což je nejpádnějším ©vyvrácením
tvrzení, že v Praze bydlí neznabozi a obrazo
borci. (Tak dle referátu »Verkova« z 21. ú
nora.)

Ale, pane ministře, proč jen tak pokout
ním způsobem oslabovati váhu pravdivého
tvrzení strany ludové? Ta vaše logika jest
úžasná. Protože ve středověku a v minulých

něko/ika stoletích horliví katolíci v Praze= =
bu, alejménem českého“sněmu, úředně,Když Pri
drich odmítl, žádáno, aby. aspoň začal spravovati
čechy. Ale král se bál rozháraného stavu králov
ství. Sami štýrští rádcové Fridrichovi říkali: »S
Čechy jest jen obtíž a práce; nejlépe jest, ať pán
se tím nedá másti. Nechť si om činí, co chtějíl«

Jedna část českých kaiolíků byla pro Lad
slava Pohrobka; druhá, která poznala pletichář
ství Rožmberkovo, začala jednati s Albrecht+m
Braniborským právě tehdy, když se husitské po
sebytwo vracelo z Vídně s nenoříženou. Opatrný
Albrecht však si vymiňoval zápis stavů všech zemí

choué za krále dědičné Nesnáze tu čially také po
žadmrky finanční.

Nová prosobná výprava do Vídně byla bez
výsledná.| Fridrich dával odpovědi: vybýbavé;
zřejměpak prozradil že bděkém ochráncem utra
kvjsmu státi se nechce. ] když se celá zomě při
znala k Ladistavoví, poručník jeho Fridrith hou
ževnatě odpírál převzíti fakticky správu české

země“ .

iezdi- Češi marně v německých krajích od kní
žete ke knížeti. Prosilž snažně, aby se ujali si
rého, zpustošeného krátovství ti pinovníci, jichž
državy byly nedávno strašně zpustošeny válečný
m? výpravami husitskýmri. Z válečných triumfá
torů českých stávali se pokorní prosebníci. Ale
Němci zřejmě s pohrdáním odmítěli dar, jakým
byly česká koruna v tehdejší době.

vystavěli chrámy, proto — teď v témž městě
nejsou neznabozi a obrazoborci. Kdo pak
vlastně uvádí Slováky v klam a inam? V
samé Praze zbořen mariánský sloup; zástu
py se valily s pepickými pozrámkami proti
soše sv. Jana Nepomuckého. Kněz v Týn
ském chrámu spoličkován. V Národním shro
máždění z úst socialistů ozývalo se bouřlivě
prohlášení: »Nejsme křesťany.« V Praze vy
hánějí se řeholníci i řeholnice z vlastních do
mů, z kaplí se dělají lokály. Teď Praha se
připravuje horlivě na volnomyšlenkářský
sjezd a trpí hromadné vyhazování křížů ze
škol.

Pan ministr však dal své řeči takový
směr, jako by sama socialistická vláda byla
katolicky zbožná. Jestliže v Praze jest tolik
nádherných chrámů, posvátných soch a ob
razů, svědčí to o veliké kulturní vyspě'osti
a zbožnosti dávných katolických předkův.
(Po husitech a protestantech těch výtvarných

však jde na jevo, že tupí a brutálně odkopává
ušlechtilé češství člověk takový, který zdvihá
barbarskou pěst proti soše mariánské a k ra
dosti germanisujících židů nechce strpěti ve
veřejných místnostech kříže.

Socální obzor..
Velice poučný případ socialistické rov

most © rovnosti občanské slyšeli jste před
válkou hlučné fánfáry na nesčetných schůzích
a táborech socialistických. »Občan jako ob
čan — každému stejná práva.« Jenže takhle
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Půjškyvšech dřěhů.

nýbrž o nadvládu. Teď je vidět jasně, jaká
rovnost se vlastně mínila. Jestliže některý
občan hladem a jiným strádáním se vyšinul'
do kruhů inteligentů, jest nynějšími sociálními
poměry trestán jako zločinec. — Pardubický
»Východr 18. t. m. píše: »Jeden z exemplár
ních a nejkřiklavějších dokladů, jak zásobuje
se občanstvo, sdělil na veřejné schůzi po
slance Petrovického v neděli 16. t. m. v Par
dubicích, majitel uzenářského závodu J. So
chór z Pardubic. Konstatoval, že ministerstvo
pro zásobování či správněji pro podvýživu
lidu, dodalo na mésíc únor pro Pardubice 17
porážejících lístků. Jedná se o hovězí doby
tek. Tedy pro město asl s 25.000 obyvateli
celkem na měsíc 17 kusů dobytka. Tofo
maso však musí býti rozděleno podle násle
dujícího klíče: pro ca. 800 dělníků a zřízenců
v Petrolce 2 kusy, pro ca. 300 dělníků a zří
zenců Prokopky 2 kusy, pro ca. 3000 dělní
ků a zříz. nádražních 4 kusy, pro ca. 140 ne
mocných v okr. nemocnici 2 kusy, pro ca.
osob v lidových kuchyních 2 kusy, pro ca. 120
osob při pošt. ředitelství 1 kus a pro zbý
vajících as 18.000 obyv. ostat. 4 kusy. Tedy
asi pro 5000 různých osob celkem 13 Kusů a
pro »buržoasii« či »měšťáky« v počtu 18.000
4 kusy. Podle tohoto vzorného zásobovacího
plánu připadá na jednoho obyvatele Pardubic,
zásobovaného masem z ministerstva pro zá
sobování lidu asi 55 gramů měsíčně, počítá
me-li. výnos z těchio 4 kusů minimálně ve
váze 4000 kg. Takto vypadá zásobování mě
sta Pardubic ve světle cifer — za socialistické
vlády.

Kroměřížská >Haná« sděluje, že v tamním
akciovém mlýně bylo zabaveno městským ú
řadem asi 8000 kg mouky, kterou přidělí
zemský obilí ústav pro konsum soc.,deni.
strany v Kroměříži. Byla zabavena proto,
že se úředně zjistilo, že členové soc. demo
kratického konsumu berou mouku na lístky
(obecní)a vedletoho odbírajímoukuz kon
sumu, že jsou tedy zásobení dvojnásob.

Teď pozná tedy i slepec, jak se vlástně
té rovnosti rozumělo a rozumí. Kdo hrubě
spílal »kierikálníimu útlaku«, teď vidí, jak
tančí a mrská svobodomyslnost rudá.

Temné stíny ústředen. Ústředny, založe
né koncem roku 1914, vznikly na popud žida
Valtra Rathenau z Německa a poněvadž je to
Židovský výrobek, tu sociální demokracie ne
směla scházet. >Duch Času« v r. 1915 na
psal: >Opatření vlády (založení centrál) je
uskutečněním programu socialistického a se
státněním rohnického majetku a zásob. Soci
ální demokračie žádá státní monopol obilní
t pro pravidelné doby míru i za nadbytku, až
bude svět otevřen dovozu.«

Tehdy neváhal nynější ministr Sonn
tag dáti se vládě Stirgkhově v r. 1915do slu
žeb válečného obliního ústavu. ,

Židé výborně spekulovali. Sehnali všecko '
zboží do ústředen, takže volně jste ho nekou-
pili a teď — když všechno mělf pod střechou
— vyháněli ceny životrích potřeb, které ten,
kdo chtěl býtt Živ, si musel stůj co stůj pod
rukou opatřití — i za přemrštěné ceny.

Centrály ubíjely a ubfjejí naše zemědělství.

U nás zdomácnělá semena, dlouholetým vě
stěním zuštechtěná, byla vyvážena a spotře
bována a ná séřneno a osev přikazovaly nám
pak naše ústředny pro naše kraje absolutně
se nehodící zrní, takže dhes pole rodf prů- —
měrně jen 66 proceňt toho, co vytěžilo se
před válkou.

Telefonč. AB.

Vkladynaběžnáfěty.

:



Z centrál tyti a ffjí židovští velkokapita
isté a vetkoprůmyshníci. Zvýšení u mouky
chlebové za pět let války činí 235 přoc., u
pšeničné 350 procent, kdežto zrní pšenice
rohmíkovidle maximálních cen zvýšeno pouze
o 110 procent. Tedy mouka je třikrát dražší
než zrní. A zač musí zemědělec kupovati ne
zbytné životní potřeby? Umělá hnojiva stou
pla o 1000 proc., pytle o 4000 proc., řemeny
o 1500 proc., oblek o 1200 proc., obuv o 1500
proc., zástěry, košile a šátky o 5000 proc.
— mnohdy ivíce.

Obilní ústav platí za žito 80 korun za metr.
"Dává je vytílati na 80 procent. Dostane tedy
3 s otrubami za metrák 70 K. Režie. obilního
ústavu činí 40 K při metr. centu! Tak platí
obilní ústav za metrák žitné inouky (zrno
80 K a režie 40 K) 1% K, dostane však jen
70 K. Doplácí tedy stát na každý metrák
50 K. Na celou spotřebu úhrnem 125 milionů
korun!

Nejinak je tomu u zemáků!
Režie obilního ústařu musí ovšem vzrů

stat do závratných výší, když v čele stojí
lidé s příjmy 80.000 K ročně — mimo tisíco
vých dlet — jako ku př. je tomu u ústředny
tukové, která má nesmrtelnou zásluhu o re
publiku, — poněvadž za celou dobu svého tr
vání zaopatřila jediný vagon tuku všeho všu
dy. To by dovedl v několika dnech zaopatřiti
jeden řezník.

Režie obilního ústavu v Brně stojí měsíč
ně republiku 300.000 K. Celkem stojí nás 0

bilní centrály 5miliónů korun ročně, Co by
to bylo mouky!

Svépomocné podiiky maší strany. Země
děl. Družina, z. spol. s r. o. v Brně, Staro
brněnská 19-21, naše největší hospodářské
družstvo; vyvíjí ve svépomóoné akci pro svý
členstvo, členy Katol. spolku českoslov. ze
mědě!ců, pozoruhodnou činnost. Členové ob
drží veškeré zboží prima jakosti za nejlev
nějších cen. Hospodářské stroje, pluhy, brá
ny, kosy, odstředivky, máselnice atd. ob
držíte nejlepší výkonnosti. Semena jetelová,
vojtěšky, semena krmných řep obdržíte za
ručeně čistá, klíčivá a za ceny konkurenční.
Strojní oleje račte si ihned objednati. Pokud
zásoba stačí, vyřizujeme objednávky prompt
ně. Při absolutním nedostatku šatstva ob
držíte v Zemědělské Družině prima vlněné
látky, plátna, kanafasy, tisky, barchety, kre
tony. Boty ručně pracované, pevné a vkusné

zboží není možno vyhověti žádostem o Za
sílání vzorků, račte do Brna zajet, hromadně
pro čteny zboží vybrati a odebrati. Při na
prostém nedostatku paliva vyžádejte si od
Zemědělské Družiny nabídku na dřevo. Dře
vo móžno dodávati pouze v celých vagonech.
Zemědělská Družina obdrží pro zemědělce ně
kolik tisíc párů pracovních bot, což bude po
zději v listech oznámeno, Veškeré své potře
by hospodářské i domácí opatřujtevýhradně
u Zemědělské Družiny v Brně, neb její fili
álky v Prostějově (Katolický dům).

e Jak si počínati při prozatímním nájmu půdy?
Jak známo, nemůže se půda velkostatkář

ská přidělovati dříve do vlastnictví, pokud
nebudou všechny příslušné zákony (náhrado
vý; úvěrový, kolonisační atd.) vydány a DO
kud neprovede Pozemkový úřad všechry
nutné přípravné práce. Proto se mohou Jed
notlivci (malí zemědělci, domkáři, legionáři,
invalidé a pod.), obce a družstva v této době
dovolávati pouze ustanovení přídělového zá
kona o nuceném pachtu.

Prozatímní nájem může trvati až na dobu
6 let. K tomu účelu podáváme tyto pokyny:
V. místech, kde. existují naše hospodáfské or
ganisace (odbočky, družstva a skupiny), zvol
te si ihned 1—2 důvěrníky. Ty pak vyplní

„seznam uchazečů o půdu (který po případě
můžeme zas'ati) a zakročí slušně u majitele
resp. ředitele velkostatku o přenechání po
třebné půdy. Nežádejte však více půdy, než
skutečně potřebujete a obdělati můžete. Do
Me-li k dohodě, sepíše se o-tom smlouva.
Prvopis smlouvy a jeden její opis zašle se
rekomando pak nám, abychom ji předložili

%kschválení Pozemkovému úřadu. Kde k ta
kové dohodě nedojde, tam se zachovejte tak
fo: Žádejte od obecního úřadu úřední při
hlášky o půdu a vyplňte je všichni bez roz
ěllu. O těchto přihláškách musí hejtmanství
vydati nejdéle do 5. března veřejné vyhláš
ky. Zároveň bylo okresním politickým sprá
vám přikázáno, aby obcím nařídily provedení
těchto úředních soupisů o půdě. Majitelům a
nájemcům velkostatku bylo uloženo, aby do
14 dnů oznámili, kolik půdy mohou do zatím
ního pachtu přenechati. Kdyby tak do této

y neučinili, určí to soud. © Hejtmanství
musí do 25. března učinitt Pozemkovému úřa
du návrh, kolik velkostatkářské půdy se mů

Ě

případně | pro jednotlivé obce) zvláštní po
radní komise pozemkové. | Všude tim, kde

oozistují naše odboč Hospodářského Sdra

" poradníkomise okresal
Tato přihláška se wW3nípísemně (reko

týdeník >Venkovan«, kterého každému na
šinci k odebírání vřele doporučujeme. (Roční
předplatné činí 10 Ka list se objednává u
administrace >Venkovana« v Praze II, Spále
ná ulice 15.)

Kde ještě odbočka Hospodářského Sdru
žení ueexistuje, tam buďiž Ilsned k jejimu zá
ložení přikročeno. Zdůrazňujeme, že se n8
šinci při provádění pozemkové reformy. bez
odbočky Hospodářského Sdružení neobejdou,
poněvadž se nebudou moci při různých akcích
opirati o vlastní zájmovou orgamisac! hospo
dářskou. K..založení odbočky stačí už 15
členů. Kde jest méně členů, utvoří se skupina
Hospodářského Sdružení. Zároveň žádáme
všechny naše odbočky, aby nám ihned Za
slaly — pokud tak neučinily — onydotazní
ky ohledně přídělu půdy, které jim byly
svého času zaslány. Ve všech pozemkových
a organisačních záležitostech obracejte Se
vždy na: Hospodářské Sdružení českých
křesťanských zemědělců Praha II, Spálená 15.

Našim Lidovým družstvům a odbočkám
- Hospodářského Sdružení.

Ministerstvo pro zásobování lidu dalo zá
sobovacím střediskům k disposici jeden mi
lion metrů látek, jako kalika, zefýru a oxfor

byto dle zásobovacího klíče přiděleno naší

Příděl ten bude rozdělen mezi „naše lidová
družstva hospodářská a konsumní,a zbude-li,
i mezi naše odbočky. Látky jsou určeny pro
nejchudší a nejpotřebnější třídu lidu a proto
naše lidová družstva a spolky musí tyto pře
nechati svým nejpotřebnějším členům. Pří

děl tento dostanou také žádající kněží u kon
sistoře, již mutně potřebují prádlo. Bude jim
vyhověno a látky rozeslány ovšem výhradně
pro kněze klubu lidového.
„ Mimo toho nám bylo přiděleno 3000 párů

vycházkové obuvi a určité procento podráž
kové a svrškové kůže. To bude prostřednic
tvím mašich odboček rozděleno. Podotýkáme
však, že se v těchto případech nejedná o Onu
hdovou obuv, na kterou s! odbočky Hospo
dářského Sdružení podávali svého času žá
dosti. Tato lidová obuv bude rozdělována
koncem května nebo začátkem června. Neni
tedy. nutno, aby sl naše lidová družstva a
odbočky podávaly zvlášťní žádosti o tyto
mimořádné příděly, poněvadž bude na kaž
don amši družstevní a hospodářskou organi
eaci pamatováno. ..

Zásobte se včasl
Právě nám došly

Upomínky
k I sv. přijímání

krásné vzory v barvotisku
o velikosti

14x88 kus po K —50
18x27 » s 2-0
22x80 » » » 110
25x98 > 3 » 160
90x43 2 a 3 2

Na ukázku zasíláme vzorky jen proti
zaúčtování; zpět jich nepřijímáme.
Bružstovní kalhkupoství anakladatelství

vBradel Králové, Čechy.

Pro zvýšení zemědělské produkce se vy
slovují i soc. demokraté rakouští. >Arbciter
zeitung< dne 19. t. m. se horLvěpřimlouvá za
zvýšení polní práce, protože by jinak soc.
demokraté i za hotového lijáku osvětových
frází zemřeli hlady. Byjo by dobře, aby se
pochopilo i jinde, že stát se nezachrání spí
láním rohictvu.

O státtím hospodaření obllím a volném
obchodu píše »Věstník zemědělců« toto: >Vá
lečné zkušenosti z celého světa potvrzují, že
právě vázané hospodaření a ujařmení země
dělce zavinily úžasnou drahotu, lichvu, ne
dostatek, bídu a vůbec hospodářskou zkázu.
Také historie francouzské revoluce o tom po
dává nezvratné důkazy. Nelze popříti, že u
volnění obchodu v době přechodu k normál
nímu hospodaření bude míti sice za následek
stoupnutí cen, ale současně automaticky ti
ké rozmnožení výroby a odstranění nedostat
ku a lichvy. Lidé vždy chápou se takových
výrobních odvětví, z nichž jim kyne výdě
lek. Teprve rozmnožení výroby povede k
dostatku všeho a tak k poklesu cen. Že by
se však tím otevřely brány lichvě, je omyl.
Právě vázané hospodaření vede k lichvě a
korupci, volné hospodaření naopak k láci
očistě mravní cestou zdravé soutěže. Ani
«uilotina v období velké revoluce francouz
ské, kdy na lichvu byl vyhlášen trest smrti,
neodstranita lichvu, vydírání a nedostatek.
Teprve když vázané hospodaření bylo od
straněno, ceny klesaly a výroba ozdravěla.
Zvýšení cen, jež uvolnění obchodu v prvé
době bude snad míti za následek, netřeba se
nijak zvlášť obávati. Nebude-li lépe, hůře ne
bude jistě. Neboť zvýšily-Ji by se poněkud
ceny obilí, neznamená, že by se musi'a zdra
žiti mouka. Volný obchod obilím předpokládá,
přece zrušení všech institucí se státním ho
spodařením spojených. Dnes kupuje stát od
zemědělců lacino objí, ale prodává draho
mouku. Musí vydělati nejen na celý ten ob
rovský úřednický aparát, ale i na hražení
diferencí cenových mezi moukou naší a mou
kou z cizimy..A to nejsou peníze nepatrné.
Spočítejme si jenom, co stojí ten obrovský
kádr úřednictva při státním hospodaření obi
lm zaměstnaného, ti všichni výkupní komi
saři, revisoři, hospodářští radové a pod.,
jichž dnes státní obilní ústav zaměstnává 8000
(pravíme osm tisíc), a že náklad tohoto ústa

tvo za všechno obilí dostane. Vše to by sa
mozřejmě zavedením votného obchodu od
padlo. Příčinou drahoty u nás, tak jako dnes
skoro v celém světě, jest jedině nedostatek
zboží, dle věčně platného zákona o' dodávce
a nabídce. Kruhy, které se tak vášnivě staví
proti zvýšení cen obiří domácího, platf bez
rozpaku 5—6násobnou cenu za obilí cizí —
totiž platí je sice stát, ale na konec přece
zase my všichni. Jistě ještě po několik roků

vevýroběobilninsoběstační,i jeprotoout
oo, by stát na hospodařeníobilninamia snad
1 brambory dohlížel — to rádi doznáváme.
Ate rozhodně netřeba ústřáden, když se stát
postarávčas již při domácísklizní o krytí



schodku dovozem z Cíizíny,kterýmž obilím
budou. zásobena hlavně města a střediska
průmyslu. © Domácí obilí budiž ponecháno
volnému obchodu a když hospodářům připad
1 jen 'zisk, resp. režie státního obllního ústa
vu, budou jistě spokojeni.«

. Charakteristické hospodářství v »Ovoce
ně«. Politická strana, která podník ten finan
covala. a v něm usadila celou řadu svých
stoupenců, byla přece povinna znáti aspoň
zhruba hlavní směrnice a uzřiště jeho ob
chodní činnosti. Agrární banka a vynikající
agrárníci byli s »Ovocenou« tak těsně spiati,
že si na sebe vzali před národem (a zvláště
před hladovícími davy) velikou zodpovědnost.

Po celý týden, co >Právo lidu« psalo o ta
jemných obchodech a nepoctivostech správy,
agrární tisk pomíjel hlavní cévu a mozek
zbědovaného stavu mlčením a s úředním Vy
světlením rovněž se váhalo. Když pak vyšla
hodně opatrná úřední zpráva., >Venkov« ji
v příslušný den neuveřejnil. '

Prokuristou »Ovoceny< byl Jan Vokdřích,
mladík 2š5letý.Ten hospodařil v zájmu vlast
ním tak skvěle, že při propuknutí 1féry měl
tři miliony korun majetku. Když byl zatčen,
nabízel soudu za sebe půl mijfonukorun kau
ce, aby se vyhnul vyšetřovací vazbě. Kro
mě toho naleženo u Voldřicha za statisíce
nejrůznějších skvostů, které kupoval do zá
soby a svým milenkám rozdával. Súčastail
se velikého nákupu cizích valut. (Ale šelma
české veřejnosti v té příčině radu nedal žád
nou.) Ačkoli rozmařilý život Voldřichův byl
již před rokem nápadný, jisté mocné veličiny
přerušily tehdy dokonání revise; od té doby
vůbec žádná nová důkladná revise prove
dena nebyla. Kterým občaním se tolik jed
malo o záchranu Voldřichovu? Poctiví a vla
stenečtí ti protektoři jistě nebyli.

Právě »Ovocena«, jejímž předním svatým
úkolem bylo bojovati proti předražení, svými
manipulacemi a spekulacemi vyháněa ceny
do výše. Na př. loni Voldřich koupil pro
>Ovocenu« 100 vagcnů marmelády a za to
obdržel 30.000 K odměny. Marmeláda ta byla
později prodána do Drážďan, při čemž Vold—l

řich dostal novou provisi (Ale vlistech' ag
rárních tolik žhavých slov proti Německu!)
V jinémpřípadě“ Voldřich obdržel >odměnu«

tento necitelný zlosyn 162.000 K. Toť se VÍ,
že kavalírský život Vokdřichův proudil na
útraty národa, na úkor spokojenosti nejšir
ších vrstev naší republiky. | Z vyšetřování

tisíců, až zrak přechází. ,
V knihách byly prováděny smluvené pod

vodné zápisy. Na př. aby společnost nevy

volných účtech, na kterých se jevil větší zisk,
ty položky, které chtěla zatajitt. Voldřich tvr
dí, že se tak dělo přímo na rozkaz předsta
venstva.

Takhle se vrací »vláda věcí našich do
rukou českých«. Ačkoli se urodilo ovoce tak
veliká spousta, právě český člověk, pokud
nebyl velkým boháčem, nemohl si koupiti
několik jablíček. Tu jest potřebí přemýšleti
důkladně, kde vlastně sedí nejnebezpečnější
velezráda. ,

Co si musí každý dlouholetý pachtýř ob
jednati? Dlouholetí pachtýři čekají dychtivě,
až jim bude okresním soudem přiřčena půda,
o kterou si svého Času podali ohlášky. Nevědí
si však v mnohých případech rady,poněvadž
neznají zákonité předpisy. Proto si musí kaž
dý dlouholetý pachtýř objednati spisek: »O

na 55 hal.)
Co musí každý venkován o obecním stat

ku věděti? Obeorí statek byl předmětem stá
tých sporů mezi t. zv. starousedliky a dom
káři. Tento spor byl rozřešen zákonem o ú
pravě obecního statku, jimž se mění obecní
statek v kmenové jmění obecní. Jest proto
nutno, aby si každý občan objednal spisek:
»Obecní statek — obecní jmění« (cena 55
hal.), v němž najde mimo zákona i podrobn“
poučení. — Obě tyto brožurky zasílají se
pouze za předem zapravený obnos (třeba V
známkách). Objednávky přijímá a vyřizuje:
Hospodářské Sdružení českých "křesťanských
zemědělců v Praze H, Spálená ul. 15.

Se sibiřským plukem Jana Žižky přibude do
vlasti i vrch. vojenský kurát J. Raška, který vy
táhl r. 1914 do pole s posádkou plzeňskou; když
byl zajat, vstoupil mezi legionáře, kdež si získal
obecnou úctu. — Rabín Bloch veřejně se chlubí
30. ledna ve svém »Wochenschriftu«, Jak zakro

čily vládní kruhy anglické na popud židů londýn
ských proti antisemitským spisovatelům. (Tito li
teráti však psali o židovských bolševicích v Ru
sku pravdu.) — Jsme v právním státě? Ve Voldu
chách na schůzi soc. demokrat Průša prohlásil:
»Stát je náš a musí být za každou cenu a za všech
podmínek socialistický a běda tomu, kdo se proti
-nám postaví. Jen revoluce a' bolševictví zavede

všude pořádek a blahobyt. S rolnictvem se brzy
-vypořádáme po rusku.« Soudruh Vaněk v Brně
na voličské schůzi před vojáky (kteří se dostavili
prot; zákazu) vyhrožoval masami dělnictva, bu
dou-li vojíni pro účast na schůzi trestáni. Štval

— má-li tedy býti vojsko výhradně gardou Vaň
"kovou a nemá-ři míti discipliny, proč by pak na
ně "platili příslušníci jiných stran? A k čemu by
pak vůbec republika takového vojska potřebova
la? Hlinka sedí v kriminále, ale jiní lidé se pro
cházejí volně, aby mohli vyráběti jedovatou lu
čavku rozvratu. — Biskup Hůjka ve své závěti
ustanovil, že pohřební výlohy newnějí přesaho
vati 1200K. Přát si mít; rakev jen dřevěnou, rov
-něž jen dřevěný kříž na hrobě, — 20.000 sloven
ských dětí, které byly za maďarské vlády odvle
čeny do Dolmisky, aby byty pomaďarštěny, bude
naší republice vráceno. — V bavorském Brodu
nad Lesy židovský bankéř Fritz Mandelbaum pa
dělei našebankovky apadělkypašóvatdo naší
-"tepabňky. Dva policejní úředníci z Ptzně, najezh
u žida za 18.000K bankovek opatřených falešnými
kožky. Bavorský soud však odepřel zabavení 0
-něch bankovek. — Materialistický svět berlínský
dráždí nervy rozkošnictvím otupělé nyní způso

bem ralinovaným. V brlozích zkýralci se oddá

vají požitku opla a jinde se k extasi hledí po
vznésti tak zv. obřadem černé mše. — Na „sjezdu
něrneckého -zemědělského dělnictva v Berlíně pra
vil soc. demokrat Lóhrke: »Zemědělští dělníci

nežádají osmihodinné pracovní doby. Je-li nutno
v zájmu výživy Ifdu pracovati při obdělavání polí
a v době žní přes čas, jsme ochotni pracovat dřes
čas za přiměřenou „cenu. Vzhledem na obtíže V

ce, ale chceme ji jen upraviti.«< — V Neapoli bvl
zatčen vůdce komunistů Angelotti se 7soudruhy.
Byly u nich nalezeny podrobně vypracované plá
ny atentátů na veškeré téměř vrchní hlavy €
vropských států. Jména těch anarchistů, kteří
měti zločiny provésti, má nyní policie v ruce. —
Soc. demokratická tělocvičná jednota ve Váp. Po
dole požádala okres. hejtmanství za povolení k
maškarní zábavě. Odepřela však složiti povinný
poplatek 200 K. Obrátila se na svůj Svaz. který Ji
odtelegrafovai: »Zábavu pořádejte; s ministerstvem
vyjednáno.« Teď se jenom jedná o to, který ná
rodní parlament dab Svazu větší politickou moc
než jakou má hejtmanství. Takhle tedy sami soc.
demokraté »povzbuzují« k postouchání úřadů soci
alistické vlády. — Dle vídeňské »ReichSpost« pra
cují v Bratislavě maďarští komunisté. Na schůzích
doshází často k projevům pro Lealna a Trockého.
Četnictvo obdrželo rozkaz, aby se choválo klidně.
Co se to jen tedy děje přímo pod okny dra Šro
bára, který přece proti Indovcům vystupuje tak
řzně? Což ti bolševici, kteří již jednou krvavým
vpádem zabrali třetina. Slovenska, naprosto ne
jsou nebezpeční? :

Seče, ELIŠKA"eeě

přijímá vklady ne úrok dle doby výpovědní a
poskytaje výhodné půjčky.

„

Cirkevní obzor.
s

Osoba zprávy. Vyznamenání: pp. Jos. Dole

žel, pens.farář ze Sv. JiMvBrandýse u Orl. a
Vincenc Veselý, farář „v Potštýně, obdrželi ordina
riátní pochvalu — Ustanovení pp.: Jiljí Hůlek.
koop. v Dobrém, kaplanem v Nových Hradech,
Ed. Mattes, duch. správce polepšovny v Pardubi
čích, zat. katechetou při obecné škole »U koste
líčka« v Pardubicích, Jan Novák, I. kaplan veZle
bech, administrátorem v Čechticích, Fr. Beneš,
administr. v Sopotech, kooperaitorem vč Vojn.
Městci, Jos. Pivoňka, kooper. v Bojanově, 1. kap
lanem ve Žlebech, Vinc. Sašdl, II. kaplan v Čásla
vi, zat kaplanem v Holicích, Alois Flesar, koop.
v Třeboníně,administrátorem in spirit. vBěstvině.
— Úmrtí: pp. Eman. Fencl (V Vuln.), bisk. notář,
děkan z Oolč. Jeníkova na odpoč. v Heřm. Městci,

+ 15. února; Jos. Vomočit, zat. katecheta v Jaro

měři, t 18. února.

Československá
strana lidová.

Chrudim. Místní organisace čsl. Hdové strany
pořádá příští neděli 29. února o půl 4. hod. odp.
veřejnou přednášku, ve které vylíčí Rev. Fr. Ko
lář, kapitán a člen li. českoamerické mise z Wis
konsinu v Americe: »Co činili Čechoslováci ame
ričtí pro samostatnost Českoslov. republiky«. Re
žijní příspěvek 60 h.

Polička. Dne 1. února sehrál dramatický krou
žek Jednoty veselohru z vojenského života »Mi
chal a Matěj, zeměbranci« od Bognera, v níž čest
ný večer měli přední naši dva humoristé PR Va
cek a Jílek. Čistý výnos 200 Kč věnován byt na
ošacení místní chudé školní mládeže. — 2. února
hostil sál Jednoty člena Nár. shromáždění p. ré
daktora Myslivce, jenž v hluboce vědecky zalo
žené a jasně nastínované politické řeči objasnil
posluchačů v počtu více než pěti set politickou
dnešní situaci, která budí každěho jednotlivce k
vážné úvaze a volá k zodpovědnosti každého ob
čana, jemuž hlasovacím řístkem dává se moc
spoluvládnouti a spolurozhodovati o budoucnosti
lidového státu. Řeč trvala přes dvě hodiny a pana
řečníka nikterak neunavila, ač již před tím mlu
vil přes hodinu k inístním důvěrníkům, jimž kladl
na srdce zvláště agitaci od osoby k osobě. Po
přednášce sebráno bylo na volební a agitační fond
148 K. které zaslány byly pražskému sekretariátu.
— 8. února pořádaly ve spolkové místnosti spo
Jené místní katolické spolky domácí ples při hud
bě p. kapelníka Preiskra. Četná účast rozehřála
všechny k srdečné zábavě, kterou zvýšila dražba
perníkové chaloupky a bohatý buffet se svou slad
kou dobrotou. Všem, již radou, skutkem a dary
přispěli ke zdaru spolkové zábavy, vzdává výbor
pořadatelský vřeté díky. — 15. února uspořádal
zábavní kroužek Jednoty pro své členyostatko
vou zábavu, aby účinkojící členstvo bylo odmě
něno za celoroční účast na zábavních ivzděláva
cích podnicích a povzbuzeno k další činorodé prá
ci. Příští týdny chystá se přednáška se světel.
obrazy a drama z péra dp. Al. St. Nováka: »Roz«
mar a vzdor...

Hradec Králové. Schůze, svolaná na den 22.
t. m. do Adalbertina stranou Hdovou, stala se 0
becně výchovnou školou politickou. Poslanec P.
dr. Nosek přijel pod čerstvým dojmem důleži
tých ujednání ústavního výboru. Promtuvil pře
hledně a prakticky o hlavních rysech ústavy
nově se tvořící. Oceníl práce v ústavním vý
boru; vysvětil, laká 'práva budou náležet? presi
dentoví a sněmu a jak se bude vošiti, Podrobně

poačil o soustavě dvonkomorové a rozdělení re
publiky na župy. (V hradecké župě bude se vollti

němečtí.) Konstatoval,



Nadace. Zemřelý kontrolor záložny v Hradcr
Králové pan B. E. Tolman, knihkupec založili roku
1808nadaci. Požitek z 160nadace K84—udílí se
výborem záložny dne 26. března každého roku.

. Nárok na požitek tem mají bez vlastní viny schudlí
členové záložny v Hradci Krájové v prvé řadě ze
stavu řemeslnického. Žádosti podány buďtež ústně
neb písemně do 25. března t. r. v. kanceláři
záložny.

Zospolku »Arežka«. Vúterý 2. března na den
blalroslavené Anéžky české,' patronky| spolku,
slonžiti bude Msgre dr. Fr. Reyl, kanovník, mši
sv. © půi 8. hod. ráno v katedrále sv. Dncha.

Veřejný kurs Esperanta, pomocného jatyka
mezinárodního. Zahajovací sohůzka' všech intere
seniů konáse ve středu 3.března opůl 8. hod.
večer v Obchodní akademii (I. posch.), Po referátu
o významu a nynějším stavu očlého hnutí espe
ramiského budou — vzájemnou dohodou — urče
ny dny a hodimy vyučovací, načež proveden bude
definitivní zápis. Poněvadž súčastnění se této in
formační schůzky naší neznamená již přihlášku do
kursu, zveme srdečně každého, kdo se o problém

"mezinárodního jazyka zajímá, aby se schůzky naší

súčastnil, byť i nehodlal kursu mvštěvovati. —
Esperantista Klubo.

Stávka ma hradeckém nádraží | trvá -dosud.
Stávkuje na 300 soc. demokratů (z dílet a vrch
nf stavby.) Českoslovenští socialisté v moudrém
uvážení naléhavých potřeb mladé republiky ne
toliko se nepřidali k stávkujícím, nýbrž naopak
zdvojenou pílí hledí odvrátiti škody ze stávky
hrozící. I někteří soc. demokraté vytrvali v prá
ch Proti nim však obrací se veliký hněv stávku
jících. Ježto na pracující bylo házeno z viaduktu
kastsením, bylo povoláno vojsko na ochranu. Pří
step na viadukt byl železničním zřízencům za
kázán. Ve čtvrtek odjela deputace stávkujících
do Nymburka k poradě. Na večer po jich návratu

.

Mavně na to, že se jim dlouho nedostává slíbeného
(a již zaplaceného) přídělu uhlí. (Snad by bylo
dobře, když by soudruzt zřízenci pohnali k zod
povědnosti soudruha ministra Hampla,. který ne
chá o 16 tisíc vákonů uhlí vyvážet více, než je
ma dohodou přikázáno, Dozn. sazeče). Ale na ú
řední dotaz představenstva stávkující. prohlásili,
že své požadavky teprve vypracují. Poliťickou
tendenci stávky jest těžko popírati. Víme. že il
nému občanstvu vláda splnila ze svých sklbů mé
ně než železničářům. Republika snad ještě lec
který nedostatek vydrží, ale dech se jí zaraziti
nesmí, nemá-li mastati katastrofa největší; a pli
eemř. moderní repnbliky jest právě rušná želez
niční doprava. Stávkou není potrestána vláda A

Kkapitejismusji také přežije; ale ochromením
provezu trpí značně velké řady občanstva nema
letého.

Schůze stávkujících, jež svolána včera
večer do:sálu Mexiee, nic positivního nevy
řídía. Bude se vyjednávati dále.

Frečské Předmíatí. Na mší škole působí již

třetí rok učitelkaŠanderová,která nedávno vstot

by“'st-tam neniéhta komamdovat celou třídu za drv
žťky; jen -pro teto pomše —'ke které ji byla cír
kev a katedrála dobrou — prokázala Pám Bohu

sč:to prý jevšechnolež. Nabá

si. šty poglechnout tapřednáškudo.Musee;tamprýse »přesvědčí«,že

K řádnéma -živon, vede dítiey: sváděním od: nár
, vštěvy divadm a po sv. Janěvítala ony dívky,
které místo do ikoly v tendenšly do kostela:

>Také ty z těch nábožných.« Když katecheta vy
pravuje o Husovi nic prý mu' nemají dívky vě
řiti, protože kněží ho upálili a jsou všichni proti

němu. Je přirozeno, že katoličtí rodičové nijak ne
souhlasí s takovým způsobem výchovy svých
dětí a jsou odhodláni pro případ, že se budou po
dobné provokace opakovati, Žádati za odstranění
této vychovatelky mládeže.

Péče o strádající na Vysokomýtsku Dík šle
ohetné pomoci amerického národa zavedeno jest
Již od několika měsíců též v okresu vysokomýt
ském a skutečském| stravování dětí strádajících
podvýživou. Okresní komité čsl. péče o děti ve
Vys. Mýtě z ochaty a lísky k trpícím dětem stará
se o potraviny; dermě vyvařuje se na 52 místech
těchto okresů kakno a sílící polévky pro 3437 dě
tí. V čele komitétu okr. je šk. insp. Novák, jenž zná
velmi dobře poměry oelého potit. okresu, zvláště
poměry chudších obcí Prosečská.a Skutočska a
ochotoui účinnou radou jest ostatním členům vý
boru vždy nápomocen. Jednatelem jest děkan J.
Šmejkal, jenž ochotně z ústředí pražského patravi

ny obstarává a písemné práce velké této akce pro
dobro dětí koná. Velikouzásluhu o přijetí a "fesný
výdej potravin má vždy ochotný správce nemoc

ho již americká mise i pro náš polit. okres učinila
a jak velikou práci okr. komité za upřímné účasti
místních komitétů celého polit. okresu již vyko
nalo, lze nejlépe posoudit z přídělů potravin v 5
uplynulých měsících; cena přidělených potravin sa
há do závratné výše. Jediný příděl měl cenu 53.000
K. Na př. za lexden rozděleno bylo okr. komitétem
pro 52 míst: 1000kg mouky, 730 kg tuků, 1725 kg
mléka slazeného a 1062 neslazeného, rýže 480 kg.
fazolí 1000 kg, kakaa 300. Místní komitéty všude s

se starají. Zde ve Vys. Mýtě předseda m. £oin.
Suchomel a jednatel Oberonský za pomoci obce
starají se o vyvářenípolévek pro 265 dětí denně.
Nyní okr. komité spragtředkovalo dar šatstva-a
zimních potřeb pro nejpotřebnější dítky. v první
řadě školní a pro potřebné ženy v celém palit.
okresu — tedy ve I1i obcích! Dary tyto byly již
spravedlivě dle přihlášek počtu chudých dětí a žen
z jednotlivých obcí rozděleny a brzy obcím budou
p. jednatelem poukázány. Co důkazů šlechetné a
prozíravé lidumilnosti podala již pomocná akce
amerických Čechů a to pro dobro trpící mládeže
v celé naší republice! Stravuje nyní na 550.000
dětí a ještě lze očekávati další dary pro školní
děti, zvláště zimaí soupravy, obuv a j., aby se Če
Mti mohlo tisnivému nedostatku řádné obuvi a
Satetva. — Ministerstvo soc. péče, které nyní ce
lon akci stravování děti převzalo, na krytí velkých
výloh s dopravou potravin pro celou republiku a
přístavišť, kanceláří, žádá důrazně, by každé a
mer. misí stravované dítko plafflo měsíčně po 3 K.
Některé obce, ač chudé, ochotně samy za děti ob
nos onen platiti budou, Jistě. že i ostatní obce, 0
cežyjíce důležitost darů amer. míse pro dobro
svýcli trpících dětí, vyhoví tomuto požadavku. Ne
vějní-li tak, nobudou z řiditelství amer. míse po
traviny našema okresu ponkázány.

Ze Skyhrova « Habrá, Neobyčejný dnševní po
žitek připtaven tariidstt Skuhrovské dvětna před
náškaml které proslovil 4. února pan V. Jelfhék,
člen II. česko-americké míse vě Skuhrově a v ph
fařené obci Sedietíně. Poutávé tyto přednášky“u

tkyl pevně v paměti všech poghichačů. Názorně
vylíčeny americké poměry a s nílni srovnáno
bědné naše postavení. Dán též upřímný návod k

poznežení naší vlasti. Kéž by vroucí, nadšená a
Pravdivá slova řečtíka býlo možno slyšetí všude
(v naší zubožené vlásti, potomzajisté by v brzku
mnatal příznivý obřat v mhiohém. Nikdo neoďvážii
se ani slovem oponováti, ačkoli být: přítomní při
slašníci rozfičných stran. Z célého srdce všicííní
děkujeme.za námahu aobětavost, 2přějeme pi
ného zdaru na další zasloužilé pouti.

Verhanové Us
píšťaly

zinkové i olbové dodává a veškeré opravy
i přestavby varhan provádí

V. Poláček,
stavitelství varhan a harmonií
v Rychnově n. Kn.

Různé zprávy.
O Šrobárově hrůzovláďě na Slovensku píše sa

ma českožidovská »Tribuna«: »Na Slovensku ie
v politických věcech poněkud východní hospo
dářství, a při boji proti ludové straně ohřívají se
i osobní zájmy. | Že by dnešní Slovensko-bylo
vzorem politické svobody, věru nechceme zastá
vat, a ludová strana mohla mítě v lecčems pravdu. .
Tato politika, prováděná na Slovensku, není ovšem
nejlepší politikou. Ludová strana tvrdí, že pří
vrženci Šrobárovi jsou vmalé menšině; je-li to
mu tak, pak jistě každá vřádní politika, věrně
jdoucí za Šrobárovou vůlí a vedoucí nutně ke kon
fiiktům s katolickými Slováky, je tou nejmizer
nější politikou, jaká se vůči Slovensku může dělat.
Je třeba citu a taktu — ale to, zdá se, schází. Dr.
Medvecký, Šrobárův tajemník, který hájil Postup
úřadů. měl snad z oolicajiského stanoviska prav
du,,ale právě jen z policajtského, a ne ze všech
důvodů jimých. Jeho řeč působila celkem zaujatě
stranicky. My musíme viděti ceté Slovensko, ne
jednu stranu, a každý, kdo dělá politiku proti ka
tofickému lidu ma Slovensku, prohřešuje se na re
publice. Vláda naše nemohla by udělati nic hor
šího, než kdyby dělala potitiku jedné kliky na
Slovensku."Při hlasování, je-li vládní vysvětlení
o porušení imunity poslance ludové strany vzato
na vědomí. posl Stivín ostentativně odešel, ač
jeho strana hlasovala pro. Myslíme, že tento od
chod poslance Stivina byl velice rozumný.«

Literární zpráva. Již v několika dnech vyjde:
I. díl »Soustavy filosofie křesťanské Sili aristo

býv. prof. filosofie na universitě pražské. Dílo 'ná
512 stran velké osmerky, cena jeho — vzhledem
k nynějším drahotním poměrům zajisté nízká — je
32 Kč. (bez poštovného). Kamisi převzalo Druž
stevní | knihkupectví a nakladatelství v Hradci
Králové, kde lze knihu Již nyaí objednati.

Žilovský kapitalismus usihýe o Sklížení sta
rého Rakouska, Lhalo se o českých katolících, že
by rádi uvítali vzkříšení Rakouska. Ale pojednou
se dovídáme z úst neklerikálních něco zcela jiné
ho. Na schůzi českoslov.zsociahstů dr. Vrbenský
dle referátu »Rovnosti« pravil: »Amerika stala se
kapitalistickým střediskem. Ne však Amerika jako
Sev.-americká repabHfika,ale její mezinárodní or
ganisace Morganova, a ta má dnes dvě třetiny
světového bohatství. Oni dodávají suroviny An
glil a Francii a oni zaše přišímajívýrobkya na

poněvadž americký kapitalismas ji diktuje. Morge
nová společnost hrozí, že Českoslov. republičeHe
půjčt ani baléfe, nepůjdeme-t do:společenství s
Rakonskem, neutvoříme-i: federaci důnajskou: Ja
ko loupežníci nás přepadají a nepůjčí nám vsletke
an; haléře.« — Tedy ne kleriitálově, ale měsiné:
rodní židovský kapitál chce nám zase pověsit Dx
krk nový čhomout.

Káe více daji .... Podtímtozáblavím píše
kutnohorský »Voskůy Kraje: »Bývalý páter Va
Jenta. který svéhočast vzývalstarého Boba v
chrámě bárborském a když bylo třeba a biskup
nářídit, chválit? Prance Josefa | Jeho příbuzensěva,

stoupil z kKatechétstvído séfretaniitu Volné My
Sleňky; když mu pak Národní Deitokracie na
bídia tépe' placené místo v tajerinickém 'úfadě,

ad
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tu neváhal M přestoupil tam. Nyní l se do
čtveřice a přijal místo tajemníka Republikánské
strany československého venkova na českém jihu,
aoy mohl lépe uplatňovatř svoji práci ve prospěch
československého Idy.

President republiky na Národní divadlo mo
ravsko-slezské. Pan presidem“ dr. Masaryk věno
vat na stavbu Národního divadla moravško-slez
ského v Ostravě Kč 5.000.—.Následujte hojně pří
kladu prvního občana republiky! Veškeré příspěv
ky přijímá spolek Národní | divadto moravsko
slezské ve Sl. Ostravě.

Význampolitických obcí židovských pro naší
márodnost. Tyte obce budou zrušeny. Zabírašy
tak' nepatrnou část obyvatelstva moravského, ale
pro gemanisaci vykonaly mmoho.Protože židov-.
ské obce byly německými, rakouský režim je rád
zachoval. "Všude udržovaly německé školy, do
nichž byl vháněn český živel »Národ. listy«< dne
19. t. m. referují: »Takové politické židovské ob
ce trvaly až dosud v následujících městech: Je
víčku, Boskovicích, Lomaicích, Ivančicích, Kou
nicích Dolních, Pohořelicích, Rousinově na západě,
v městech Třebíči, Písečném, Podivíně, Břeclavě
na jihu, a v městech Strážnici, Bzenci, Veselí, U
herském Ostrohu, Uherském Brodě, Holešově, Ky
jově, Kojetíně, Tovačově, Přerově, Lipníku, Hra
nicích a Lošticích. Při novém rozdělení obcí na
základě hlasování ze dne 15. června 1919 dostanou
tato města, jak známo, jednotná obecní zastupi
clstva, která ovšem budou česká. Že tendence 4
úržovati německé školy byla základní příčinou
tohoto zřízení, dokazuje zřejmě skutečnost. že V
městech převahou německých židé takového Za
stoupení v celku se nedomáhati. Trvalyť takové ži
dovské obce v německých městech pouze v hlav
ním městě židovském Mikulově a okolních mě
stech Písečném, Miroslavi, Šatově a v Lednici.
Dále jest charakteristické, že i v českým městech
s větším počtem židovského obyvatelstva, kde po
litické obce židovské buď nebyly zřízeny anebo
byly zrušeny, zřízeny byly veřejné židovsko-ně
mecké školy obecné, do kterých naháněna česká
mládež. Takové školy trvají v Telči, Jemnici.
Třešti, Velkém Meziříčí, Ivančicích, Koryčanech,
Prostějově, Bučovicích a v Kroměříži. A k tomu
třeba ještě uvážiti, že nežidovské školy v těchto
městech, na které česká mládež byla odkázána,
byly až do osmdesátých let ponejvíce utrakvi
stické. Když pak roku 1880 zavedeno sčítání lidu
podle aboovacího jazyka, tu skorem všecky tyto
židbvské obce proměnily se v německé jazykové
okresy na českém území. Pouze v jediném židov
ském Kojetíně napočtena česká většina 227 proti
191 Němcům. V ostatních židovských obcích v
českých městech napočteno tenkrát 9814 Němct
a jen 2391 Čechů, kdežto dotyčné křesťanské obce
vykazují toliko mizivé německé menšiny. Lze tedy
posouditi, Jaký výsledek pro' poněmčovací systém
na Moravě měly židovsko-německé politické ob
ce a pošle toho třeba | posuzovati nastávající je
jich zrušení.«

Pokrokáři ea Slovessku zrovna Jako agrárníci
m nás proti ludové straně | dovedou | využívat
kaěžských kolárků, kterým jest utrpení věřícího
Mdu Ihagiešno. Do nedávna bylo nápadno, jak ry
chlou kariéru učinil ma Slovensku kněz. dr. Oká
nik (nitranský župan). Když však v tisku vydá
vaném za státní peníze bit do ledové strany 0
snažil se omiouvati a vykrucovati | kříklavá
vládní násilí, bylo hned jasno. »Slovenské Ido
vé noviny« z 20. t m. dra Okánikov) odpovídají
na jeho protiludoveckou brožurku, nejbolest
nější Kalvarii za slovenčinuza maďarského re
žima podstoupili členové straný lidové. »Pýtame
ta Vás pane Žepane Okániku, kde ste boli vtedy
vy? A kde bol Váš čvagrík dr. Blahe? ZdálišOTYPCT
teda vystupovat dnes „prod slovenským národom
sťa Slovák vetíký a výbojný? Nehaftbite sa +4
mať palicunad žalárovanými vodcami slovenskej
ludovej strany? .. . S velostatkármi a maďarský

mi úradníkm bratričkovali slo 12 V prvom. rade
Vy paňe žvýaáe "Rotpamůtjše sa na: Ponledné,
nadávou návštevu velkostatkára a | maďarského
žapěna Kranea vo Wešemateste, v Uh.Skalici. Čo
340 "delky vyltonali? Aaspiraěili ote-.na sághěřkieA

ste Maďara, Kragsaako representantatej

i

maďarského úradníka, Pane župane, o tomto vle
celé mesto Skalica a všetci Slováci župy brati
slavskej a nitriapskej. Zakazujeme Vám tedy lá
mať palicu nad bojovníkmi ludákm!, nad bojovníkmi
za tú našu slovenčinu vyprobovanými. Budete-li

cov tupiť aj v budůcnosli, rozpíšem sa o vlaste
nectve Vašom, hlásanom aj v maďarskom OGvadá
ovskom kóre. Ďalej po ruke mám aj čísla maď.
časopisu »Nyitramegyei Szemte«, v ktorom Časo
pise články Vaše až tak kypia maďarským.vlaste
něctvom. Opravdu, pans Župane, nečeperte sa S
výbojnosťou za tu našu slovenčina. Vy, lebo k to
mu z minulosti pražiadného práva nemáte. Toto
právo patri bývalým a torajším vázňom za tu

našů slovenčinu, za tů našu vieru a za ten náš
chlebíček a to sů vodcovia Slovenskej L'udovej
strany. Spominate vo vašich vládnym s*mencom
krmených novinách aj to, Že strana ludová mieša
vieru do politiky! Nemieša. Slov. Ludová strana
chce vybudovať republiku na kresfanskej ruravo
uke a poneváč vaši kararáti kopů často i do ná
boženstva i do kríža. nuž táto strana ako strana
kresťanská, to nechce dovoliť a kričí na bezbož
níkov: Nehaňte nám po otcoch zdedený poklad;
mašu vieru! ... Kedykobvěk idete za tů Vašu
agrárm stranu rečniť; rv celebrujete v tej
dedine v chráme sv. omŠu, potom držíte litánie,
podávate požehname atď atď. Že nechcete dáť sa
mostatnosť Slovákom, t. i. aby pánom na Sk
vensku bot Slovák, týmto dokazujete nelásku 0
proti ludu slovenskému. A to si lud ná“ zapa
mátá.« :

Jsme ve státě právním? Jaké poměry právní
panují v republice, o tom výstižný doklad při
nášejí dvě zprávy soc. dem. »Dělnického deníku«*
První zpráva jedná o schůzi vojáků v Brně a zní:
»Schůze vojáků v Brně. Ve středu večer konala se
v Brně s velkým napětím očekávaná schůze Vo
jáků. Ač velitelství zakázalo vojákům schůzi na

mách a více ještě vcivilním 'obleku. Dělníci svojí
četnou účastí dokumentovali, jak mají živou účast
na tom, aby československá armáda, která jest
stožena v ohromné většině z proletářů, byla ar

potleskem bylo přijato oznámení, že tato votičská
schůze jest schůzí tohoto druhu první, ale né Po
slední. Schůze podobné buďeme konati častěji a
na vícero místech. Žádné zákazy nás neodstraší.«
Takovým strážcem zákona jest vládní strana S0
ctalistická. — A charakteristickou pro druhou
vládní stranu, agrárníky, je tato zpráva »D. D.<:
»Co jest možné v naší republice. Soudr. dr. Sou
kup uveřejnil ve »Večerníku Práva Lidu« otevře
ný Mst ministru Práškovi, v němž ukazuje. ja
kým způsobem řádí na smečenském panství Práš
kův tajemkík Emil Kučera, který tam byl Práš
kem dosazen jako vnucený správce na státní stat
ky, zabrané Ciam-Martinicovi. Kučera počíná sl
tam jako velmož, zabral pro svoje obvdlí celý zá
mek, nakvartýrova! si tam celý svůj rod, nechá
vat si vařiti v zámecké kuchyni vybraná jidla,
maso, zvěřinu, bažanty, drůbež, což vše dodává
no bylodokuchyně zpanství. Prvníjeho slovo.
když přišeldo zámku, bylo: Ukažte, kde máte
gobeliny, sklo, miniatury — ma všeckojsem já
kupcem. Kučera zbohatl nápadně po boku Prát
kově2nyníchceza babkukoupitizámeckéskvo
sty. Úkolu svého nechápe jako úkolu úředně do
sazeného správce, nýbrž kořístníka. — Tolik +D.

D.« — Oprapgu, Aest nám si klásti otázku, zda
ještě žijeme -ve státě právním?

O ztroskotání parníku Afrigse podává v U
cho de Parise zajímavou zprávu člen francouz
ské Akademie Henry Bordeaux. Parník odrazil
oči Trancolizského břeňr počátkem leden. Mezi ©
bětmi bylo 9 otců Sv. Ducha, 7 fráterů a sester
sv. Josefa z Chrny a biskup Msgre Jalabort.Kon
gregace Sv. Ducha pešnje po dvě století v. Se
pogalsku blahodárně o katolicko-franceuzskouci
vílisaci Když Jalabort vysvěcen byl ma-kněze
(v 23 letech), čádal o mejobtíánětšíStal. Slal te
duchovním správcem v »bagnu« guyanském (V

zlepšení zdravotních poměrů odsouzenýchneboží
ká. Pak hy! poslán do Senegalu, kdePádřvádýsně

maďagskel úlamesziy avešer na slávnostnej ho- Za své zásimky byl vřádou dejorován.Utanulý
stktbVynikalslo kab zlřtaícě woSalo Wawy,P. MoeterpůnobilvSemeno: p8pů30tt P. To
TEN- vAtaeckým va tydrěievolktovtetníeA| stnuitzeválkynablářvláděovésllžbyjako noslě

raněných. Sloužil hlavně těm, kteří byl stižení
nakažlivými nemocemi. Konečně si vysloužit ve:
vojsku epauletu poručíka, P. Bénileaux žádal o

vtastně jeho ortel smrti. P. Le Sellier se stal V
roce 1914 polním knězem. Održel odznak Čestné
legie s tímto ódůvodněním: »Pater Le Sellier bez
příkladně obětavý, neúnavný, chladnokrevný, při
útocích od 9. do 18. srpna 1918 vždy stojící s
hlavou vzpřímenou v čele prvních neustále dával
nejskvělejší příklad pohrdání nebezpečenstvím, €e
nergie a udatnosti v ohni. Zvláště 9. srpna nedbaje

nebezpečenství strojních pušek a dělostřeleckého
ohně svým chováním vyvolal údiv důstojníků a
vojska, které elektrisováno jsouc jeho příkladem
opětovně volalo ve vřavě bitevní: | »Výborně,
polní kuráte!l« P. Leroy do dvaceti let pracoval
těžce na polích, aby si nastřádal prostředků k
studiu na kněžství (pocházel ze 13 sourozenců).
U věku 35 let byl vysvěcen a žádat o dovolení k
odjezdu na Guineu. Vyznamenal se ve válce. Vra-'
oel se k své misii. P. Seát byl jako poručík vyzna
menán válečným křížem. I jiní ze spolucestujících
vraceli se do kolonií k svým mrisiím. — Osud
těchto křišťálových, horlivých duší mocně dojal
upřímné francouzské vlastence.

Krásná kniha o našem presidenéu. V nejbližších
dnech bude vydána Tiskovým odborem presidia
ministerské račy krásná publikace, k oslavě 70.
narozenin našeho presidenta. jež připadají na den
7. března. Nese prostý název: »President Masa
ryk« = obsahuje 606 fotografií a leho životopis.
"V těchto obrázcích ie vidět jasně celý život naše
ho milovaného presidenta od dětství, mužných let
i Jeho bojů za naše osvobození až k jeho největší ©
slávě jako presidenta. Tyto obrázkv z valné vět
šiny neznámé, doplňuje dokonalá kresba dle sku

tečnosti, k dřevorytu eficielního portrétu našeho
největšího portrétisty, profesora, mistra Maxe
Švabinského. který ji s velikou ochotou nezištně,
jen pro toto dílo zapůjčil. Kniha je dokonale gra

tiskem z hloubky. V generální komis: Fy. Bursík
4 Kohout, Praha, Václavské nám. Cena Kč 50.—
je nepoměrně nízká k dokonalostř provedení, ne
boť ji vydal Tiskový odbor nezištně. Kekoupí
u knihkupce v místě.

Situace Inteligence. Po všech hlučďých fanfá
rách o potřebě osvěty stojíme před faktem, že ni
kdy se nevedlo předním učencům a amělcům tak
zle jako právě nyní. Učenec, který chce nestranně
promluvit a umělec, který nevkročí do zajetí ra
děkáhního tábora, jsou pravými ubožáky. Nechť
nikoho nezmatou zprávy o stipendiích, poskyto
vaných vládou. Tato stipendia a imé výsady isou

Jen pro děti protekční. Zato však universitní pro
fesoři jsou materielně hůře postavení než neplno
letí mladíci v továrnách. V »temnám« středověka
jak hierarchie tak vladaři simralž?se pečlivě, aby
si učenci a umělci nemusili přivydělávati všelija
kým pokoutním zaměstnáním. Repeblika však, kte
rá tolik hotových kulturních institucí po středo
věkv podědila, platí graduovaným inteligentm
méně než osmmáctitetým píšařkám ve vládních
kancelářích. Jak se 'tu liší praktické činy od jása
vého hlaholení theorie. Zeptelte se v katolické
Belgii, zdali se tam chová vláda k intejigenci tak
macešsky. AHdé, kteří přivedli inteligenty skorona
žebráckou hůž, odvažují se posud Ibát, že »největ

ším nepřítelem kultury«< jest katolická. církev.
"Hrdina učitel. Na Chrudimsku obdržel řídicí

učitel vyzvání, aby se vzdal varhenictví. Tak
„změlrorkaz učitelské jednoty. Na toto vyzvání pl
né teroru odpověděl řid.učitel dopisem následů
Jícíbo obsahu: »Ředitelství kůru bych se vzdal,
kdyby k. tomu byly vážné příčiny. Uvádí se, že
Je na úkor vážnbsti stavu. že vadí našemu pov
lání, a že uvádí v závislost na faráři. Ze zkuše
nosti však vím. že samostatný ředitel kůru. ab
sohrent varhanické školy s menším vzděláním
neš-máočitel,mívávětšívážnostnežučiej0

telství kůru: není mé vážnosti na úkor. Vadí- to
afiké> vážnosti. nčitelově, je jém zajisič visěh
svém chováním. Povolání mému ředitelství kůru
peměžnovadí,poněvadžfonktes tímspojenéko
ném, mimo vyučování, místo svého odbočinka. V
podruší Inrářeeětovněžnajetm. odtělo jstm v
tom hleda aorávislý. Za bývalého krák-čnského



mí bez závažných příčin? To nikdo rozvážný ne
může žádat! Reklamuji pro sebe onu svobodu,
kterou má nejpoblednější občan republiky. Vyhro
žuje se vyloučením z organisace, k tomu by přece
másely býti vážné důvody. Toho skutku, který
by jí čest nedělal, chci organisaci ušetřiti a ozna
milii, že pomýšlí-l; vylučovat z organisace přísluš
níky našeho stavu proto, že zastávají ředitelství
kůru, ze spolku »Komenský« vystupují. Na konec
k tomu poukazuji, že je třeba, aby učitelstvo své
jednání dobře uvážilo a své projevy promyslilo —
memíním snad jen ve shora uvedené záležitosti,
nýbrž ve všem.« — Čest budiž takovému učiteli!

Předvolební boj se na našem venkově rozpou
tává. Kdo chce býti k němu vyzbrojen, must číst
sáš deník »LID«, který doporučujeme všem naším
stoupencům k odebírání. Administrace +LIDU«
Praha II, Spálená ul. 15.

Jak si vedou katolici jinde. Stůjtež zde úryv
ky z řeči poslance prof, dra Mausbacha pfi zase
dání Nár. shromáždění v Berlíně dne 23. ledna:
»sNikdy strana centra nezápasila s nesnadnějšími
úkosy než při vstupu do Nár. shrom. Spolupráce
katolíků se soc. demokracií byla z čistě politických
důvodů nutna. V nynější ústavě zaručule se říší
všem jednotlivcům plná svoboda víry a svědomí,
bájení všech utiskovaných, ale též positivní ochra
na nerušeného vykonávání náboženství; zajisté
cenná to zbraň vůči staré intolaranci malých stá
tů a nové radikální nenávisti. Volné, samostatné
uspořádání všech náboženských záležitostí zaru
čuje ústava též náboženským společnostein, zvlá
ště nezávislé obsazování církevních úřadů bez
státní innosti. Die vůle německého národa

, mmsí í stát se zříci svých práv, nároků, námi
tek a jmenování v oboru církevním. Vedle svobo
dy víry a svědomí usilovali jsme též o plnou svo
bodu vynčování, volnou soutěž a ďle okolností ve

řejnou podporu soukromých škol. Proti tomu poža
davku se ohradili co nejostřeji demokraté a Soc.
demokraté, tedy ti, kteří jindy nejvíce mluví 0

. vojnosti. Socialistická vzdělavací myšlenka, mo

demí ideál jednotné školy a zděděný byrokratis
mus státních učitelů sešly se jednotně proti nám.
Jenom největšímu úsilí podařilo se prvotní ná
rodní školu zachrániti, zásadu tolerance pro všech
na učiliště přivésti v ústavu a vyšším soukromým
školám zajistiti větší míru volnosti a nezávislosti.
Demokratiekým proudem svobody společností a
za větru stejného občanského práva dostal se člm
svobody náboženských společností po přemáhámí
mnohých úskalí a písčin v přístav ústavy — za
Jisté pokrok, kterého bychom za starého režimu
po desítietích snad nedosáhti. Též pro mravní
kulturu jest třeba hluboce založené úcty před
právy historicky a přirozeně získanými. Křesťan
skému politikovi vždy se jednalo o to, „vedle svo
body církve své dobrým způsobem získaná prá
va; Své veřejné postavení v státním a kulturním
životě uhájiti. Boj ani zde nezůstal bezvýsledným,
když také nebylo možno veškeré práce dosavad
-ního prvního postavení církve zachovati. — Ma
jetek církví a řádů se ústavou zaručuje, postavení
církve Jako tělesa veřejného práva s mnohými
časovými zjevy z toho vyptývajícími zůstává Zde
chováno. Svěcení neděle a křesťanských svátků
trvá i nadále, manželství stojí v úmyslu tradice
jeko »Einche« pod zvláštní ochranou ústavy, prá
vo výchovy rodičů výslovně se uznává jako přiro
zené právo. Ve školství a při vzdělání jest sta
noveno vyučování náboženství alespoň jako živel
veřejné právní kuktury; nad to výslovně podotkne

sokým školám. což jest významno. S vůdci $0c.
demokratickými podařilo se dohodnouti se stran
prvního školního kompromisu. Ale mastal boj proti
tomu se strany demokratické a veškerého libera
amu. který měl osudný vliv též na sociální učí
"telstvo asoc. stranu. V nejvyšší míře neuvěřitelné
a nevěcné námitky se činily. AčkoMvůdcové s0c.
demokratičtí chtěl věrní zůstati ujednání, nastalo
veliké nebezpečí, že výhody kompromisem dosa
Bené by zrmizely.,Nátlakem této nutnost! utvořil
se druhý kompromis školní, "který zajistil sílou
většinu pro zachování konfesiní soukromé Skoly.
Tento kompromlé 1. neponechává otázku konfe
"nijníškoby zemskému zákonodárství, nýbrž postu
pnje rozhodnutí jednotlivým obcím; opravdu kon
"Servutivní a při tom též plodná a pokroková my
Benka. 2. Nepraví pouze, že takové školy se zaří
ši mohou, nýbrž že za jistých předpokladůzaří

zenybý musí.3.Nechťsebéřezřetelnaválk

výchově oprávněných. 4. AŽ do vydání říšského
školního zákona nechť se zachovají všudy došs
vadií zákony. 5. Přináší jisté výhody pro soukro
mou škohu, proti kterým demokraté až do konce
bojovali. — Čeho předcházející věk tak namáha
vě a hrdinně vydobyl, nemíníme vydati bez silné
obrany. Ovšem musíme zkoumati a rozeznávati,
Co se z dávno zděděného dá udržeti v novém Po
řádku a co neodolatelnému příkazu hodiny povoliti
musíme. Nechť tradice čestně obstojí, ale vedle ní
nechť vypučí něco nového.

zapsané společenstvo e ručením »hmeseným
Československé náměstí.

Vmitky: ©©
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Gskompt účtů a směnek.

(Zasláno)
Panu Václavu Poláčkovi,

staviteli varhan a harmonií v Rychnově n. Kněž.

Považuji za svou povinnost sděliti s Vámi, že
nově dodané prospektové píšťaty, jakož i oprava
varhan ve farním chrámu Páně — po náležitém

prozkoumání — byla provedena Vámi svědomitě
a za cenu solidní.

Vzdávaje Vám srdečný dík, ujišťuji Vás, že
při každé příležitosti chci Vás co nejvřeleji odpo
račiti, jak si toho v plné mířezaslaffujete.

V Červeném Kostelci, 31. ledna 1920.

V plné úctě
Karel Baachk,

farář.
Adolí Šepich,

ředitel kůra.

Velmilevné!
Zásobte se, neboť

ly E22
0 Nj. z oťcenynašejsousolidní.

mb ey
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Prodá se

za 4500 K. Adresu majitelovu sdělí admi

(eny papírů SlálA

Kostelní naramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějšíchcenách nakoupíte u doporačné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Bový Hradeo Králové, Čechy.

" Vyžádejte ni ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

te Po, 15

jednopatrový
sezahradou na obvodu Hradce Králové.
Kdresm majitelovu. sdělí administrace t. L.

PEAREodoaě c oko ddčch

. .

MEŠNÍ VÍNA
saručaně přírodmí,beporušená, prvotřídní
nejjemnějšíprima droh (výběrek)i K 12-50 Tete;
velmi jemný drabý drah 1917 A K I8— sal litr,
jemný třetí druh ročník 1918 4 K 11-80 1a-1 litr

dodávávsudechodBOlitrůvýšeobvalněsnámáfirma:
Aleis Číšek, přísžnýdodavatelmekníchvín

v Eumpolel.
Transitní vinné ablepy ve Znejmě, Kerneckova tř. 29

Kočár jednokoňský
as 3500 K, psací. stoly po 800 K prodá

. Skmherský, Hradec Králové.EEEA
Paraménta,

prapery, socky
a církov. náčiní

dodává nejlevněji

JOSEF VEND,
Českosl.

odborný závod

„ Jabloné m.Ort.

Paromentu závod

nejstaršíČesklasko Lč
bratr P. J. Neškudly,býv..

arářep leh)

ueěkarýkokoststní roucha, korouhve, pra-|
ož I:kevr

ohtatuž. předměty.
[0 ' zboiik

ky, rospočty i lky

Tistos pochvalných usnání
a vysna

. nákupní Pratnon v rep.Českoslovynské.

KADIDLO
opět zasílá

F.STADNÍK,
OLOMOUC
KOSTEL. PARAHNEETA, PRAPORY

a veškeré církev. náčiní
O> Mastnívýrob:."B

Výhrad. prodejve prospěch
Matice Čyrillo-Metodějské!

AAAAAAAAAAAAAAAÁ
Objednejteci Dostálovy : :

Cena1 K.Velicezábavnéa historickéčetba.Vyšlo
jako bestdka. Kolpertéřiobjedme,tevětší: množství ©
OružetovakoknihkupostvívHradal ltrál.,
166 Adalbertisum.



. 44% státní premiová půjčka

republiky Československé.
Doporučujemejako upisovnu Králové

hradeckou bankovní jednotu v
Hradci Králové, která na požádáníza
Šle k použití prospekty a upisovací přihlášky.
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Potřeby našeho státu jsou veliké a potře
ba peněz stále vzrůstá nespravedlivým zne
hodnocováním naší koruny. Jeď.ně skvěý
výsledek upisovací akce může vytvoř.ti ů

"činnou hráz proti stálému poklesu naší měny.
Jest tudíž povinností každého dobrého obča
na, aby dle svých sil súčastnil sé upisováni
u vědomí, že prospívá vlasti a při tom vý
hodně ukládá své úspory v dobrý papír.

A
Před pěti věky.

Opravdový, široce založený a soustavně
vedený odboj proti církvi katolické a Sig
mundovi vzplanul teprve roku 1420. Jako
jeho počátkům tak živelnímu jeho burácení
poskytla největší a nejúčinnější fysickou pod
poru šlechta -- dílem ze zápalu reformního
dílem z tothy po prospěchu hmotném.

Svržení novoměstských konšelů ještě re
značilo náladu husitů všech a neznamenalo
cflevědomou revoluci proti světské | vládě,
která byla aspoň formálně katolická. Ovšem
moc katolické církve ve skutečnosti | byla

. zlomena u nás již za arcibiskupa Zbyňka.
Již tehdy bylo hrdinstgrím h.ás'ti se do tábo
ra konservativního.© Německý| nástupce
Zbyňkův Kunrát z Vechty požíval osobního
klidu jen proto, že místo plnění nejdůležitěj
ších povinností a ochrany katolictva počítal
důchody arcibiskupských statků.

V četlo rozhodného odboje proti moci du
chovní i světské postavil se Čeněk z Varten
berka, vůdce husitské šlechty v Čechách, kte
rý již od r. 1417 vyháněl ze statků svých i
rožmberských kněze katolické. (Zajal také
světícího biskupa Heřmana, jelž přinutil svě
titi kandidáty kalšné.

ČESKÁ BANKA
PRJÁLKÁV HRADCI KRÁLOVÉ

", provádí veškeré obchody bankovní
i bursovní za podmínek velmi výhodných.

- Vklady na kaišky záročí 89,

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Politikem však byl Čeněk velice opatr
rým. Pokud se mu nezdálo husitství dosti
mocné, vstoupil (r. 1419) do služeb Siginun
dových jako přední člen vladařské rady. Ač
kališník, sliboval věrnost politické moci vla
daře katolického. Když však seznal značnou
sílu vojů Žižkových, 17. dubna 1420 poručil
zjímati nebo vyhnati velký počet katosíků na
Praž. hradě a 20. dubna vydal revoluční pro
volání ke všem Čechům a Moravanům. V Hi
stu tom prudce útočil proti Sigmundovi. Ač
koli nedávno Čeňkovi bojovníci sváděli tuhé
zápasy $ notorickými rádikály táborskými, v
Histuhněvivě vytýkáno Sigmundovi, že potu
pil Čechy obviněním zkacířství. Kdož by
chtěli přijmouti ©poslušenství | S'gmundovo,
»tehdy podle práv propadli byste čest i hrdla
i zboží vaše, víry své přirozené, jazyku své
mu i koruně nedržíce.«

Toto provolání kolovalo v několika jazy
cích a nesčíslfých' přepisechbo ce'é zemi;
rozšířilo se i v ciz'ně, A také „silně působilo.
Velikým počtem odpovědných listů vypoví
dali Sigrmmdovi válku čeští páni a rytíři.
Všude se vlivem Čeňkova listu šíříja hrůzná
pověst, že Sigmund chce náš národ vyhladiti.
Byla to ovšem nepravda, třebaže Sigmund
pospíchával k svým cílům s krutou bezo
hledností; jak tehdejší okolnosti tak i násle
dující události vimily Čeňka z nesprávné im
putace.

Ale když šlechta neosvědě:la tak veliké
horlivosti, jakou Čeněk očekával a husitské
obležení Vyšehradu neneslo úspěchu, najed
nou Čerěk obrátil. Za několik dnípo vlast
ních hrozbách zrádcům — zradil Čeněk pří
mo hanebně právě ty, které veštval do ozbro
jeného povstání. Domluvit se tajně se šlechtic
kými důvěrníky Sigmundovými; po druhém
jednání obelstil pražské husity a vpustil 7.
května do hradu branný lid strary královské.
Pak ukájel Čeněk svou hrabivost.

Ale Čeňkův manifest zabouřit tak mohut
ně, že lavina nedala se zastaviti. Lid, žáda
jící reformy z ďůvodů ideálních, dodával si

chovala v okamžiku kritickém šlechta, která
protikostnickou a protipapežskou | oposici

vedla i formálně již od r. 1415. Když se ob
jevil v Čechách Sigmund se svými voji, padl
na šlechtice strach takavý, že z náhlého 0
bratu Čeňkova stala se ep'demie. Praví To
mek o tehdejším chování šlechty husitské:
»Skoro všichni páni této strany zachovali to
ho časn poslušnost Sigmudovi jakožto králi,
ano větším dílem dostavili se potom také do
Jeho ležení a slouži mu s vojehskou mocí

Konečněnárod sed střechou ústavy.
Tedypo dlouhédoběneklidu anejistoty,

po trapném přemýšlení o české roztříštěnosti

svou.« Že chtěli zachovati věrnost kalichu,
málo na len čas husitům prospívalo. Vždyť
přece Sigmund se vypravil 4 k potření: cír

Když zásluhou Žižkovou Sigmund byl na
Vítkově odražen, hned stoupla statečnost
husitské šlechty znovu. Aristokraté přissáli se
k husitství tak dychtivě, že docela se zmoc
měli i nejdůležitějších vůdčích mist mezi Tá-:

stami, stavovskými rozdíly. Když r. 1421 0
hražovaly husitské voje Čeňkovy statky, Var
tenberk před Jaroměři je odprosii; aby smí
ru tím spíše dosáhl, přivedl husitům na pomoc
několk set jezdců a pěších. A sama husitská
Praha s chameleonem se smířila. Na sněmu
čáslavském. pak hrál Čeněk významnou roli.
Zvolen i do 20 prozatímních vladařů zem
ských.

Když Sigmund táh! s obrovským vojskem
do Čech znovu, spěchal Čeněk s jinými hu
sitskými šlechtici do Jihlavy, aby zde slíbili
Sigmundovi věrnost jakožto králi. Ale snad již
tam se odřekl kalicha. Pak Čeněk jako kato
lík účastnil se r. 1423 s pražskými kališníky *
války proti Táborům. Žižka mu připravil ško
du strašnou. Ale již r. 1424 radil se Čeněk
s rakouským Albrechtem, jak zničiti za po
moci Němců Tábory. Ale když se jednání ne
zdařilo, přilnul Čeněk ke kalichu znovu.Další
jeho přeměny překazila smrt r. 1425.

Tak si tedy počínal muž, jehož revoluční
signál zazněl nejpronikavěji a vzbudil tisíce
ronásobnou ozvěnu. Moravská husitská šlech
ta, která r. 1415 tak honosně osvědčovala
věrnost kalichu, na rozkaz Sigmundův r. 1421
dostavilá se do Brna a tam se odpřisáhla čtyř
praž. artřkulů a viklefství. Nadto slíbila, že
bude hubiti bludaře.

K rozčilení, jaké se rozpoutalo r. 1415 po
upálení Husově, Palacký poznamenal: »>Za
chování veřejného pokoie a pořádku v Če
chách i v Moravě 'záleželo nyní především na
oumyslech-a skutcích pánův u.nejvvšší zem
ské vlády postavených. Nejznamen'tější však
ouřadové byli tehdáž v rukou zievných hu

zodpovědnost, ale před nepříjemnými ná
sledky radikalismu hleděla se chytře ukrýti.
Demokratické zástupy však osvědčily větší
důsleďnost a obětavost než ti, kteří Hdu ka
lišné e vnucovali násilně,

Jest opravdu pozoruhodno, že dosud žád
né liberální péro důkladněnerozpitvalo.a ne
odsoudilo úžasné chameleonství předního hla
satele odboje proti Sigrmuadovi. —

vojí občanstva naší republiky. Po. vělenamát

né schůzi Národ. shromáždění,která iryals
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Půjikyvše há Thladynaběžnéúlty:| ŽE
ž Daň důchodkovoůi z běžných účtů platí ústav ze svého. sA Oddělení pro zboží zabývá se Vebstaraváním a prodejemuhlí, vápna, oementua dříví|

! ve velkém | malém. s
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,KOOORILIRIII MN C ILNC IN
: Za hrasiceml. připojení Makedonie k Jihoslavii. — Železnič

Nejvyšší rada rozhodla, aby Turecku zů
stal pouze Cařihrad s Anatolií, takže obyva

lionů. — Záhrárý a stále nepokojný čachrář
D'Aaunz'o kupí kolem sebe živly nepřátelské
Jihoslavii (podporuje i Framka a dr. Sachse).
Je v úzkém styku s živšy agitujícími proti

ní stávka ve Francii skoničáa porážkou stáv
kujících. Železniční služba jest již v normál
ním chodu. — Švýcarsko vstoupilo bezpod
mínečnědo Svazu národů. — Jeví se velice
čilá agitace pro připojení východní Hal'če k

Poláky spokojení.
>

Český svéráz neprojevuje se pouze řečí.
Vědyť krátce před válkou kdosi nazval náš
národ — Němcičesky mluvícím“ Stinné strán
ky německého plemene byly přijímány u nás
s chutí lepší wěci nodnou. Za celého přívalu
deklamací o lásce k vlastí význam české řeči
sicezdůrazňován, ale národní svéráz kazil se

"vinou cizáckých (i německých) proudů způso
. bem trapným.

Nuže — nejjemnější struny, chvějící se V
duších lidu českého a slovenského, nesmějí
se brutálně trhati, nemá-li se charakter 0:0u
perýchsrdcí. znetvořiti. m

Božena' Němcová líčí svou nejnárodnější
babičku jako zbožnou katoličku. Rais v >Za
padtých vlastencích«, >Západu« a jinde ne
hledá typ ryzího češství v žácích Marxových,
ale v charakterech zušlechtěných katolickým

prostředím. 
Žádná Vídeň, žádná cízina nedoved:a po

ručiti venkovským českým dítkám. jak se ma
jí odívati, jak. na veřejnost vystupovati. A
přece náleží k svátečnímu typu české dívky
křížek ma hrdle a modlitební kniha v. ruce.
Kdo tuto knihu svědomité a pracovité dívce

"z rukou trhá, jakou jí dává za ai náhradu?V
oknech a výklencích starošeských domác
rostí plno sošek mariánských a křížků. Sko
ro-všude v čele světnice i velký kříž krásně
ozdobený. A což těch křížů na rozcestích, jin

"de v poli a před statky, které dali zříditi

o
taty i se zájmy obyvatelstva německého. Napro-,
stá emancipace oď Německa byla za tehdejších
okolností věcí skoro nemažnou. | Zásadní odpor.
protj německému živlu již proto nenabyl hrozi
vých rozměrů, že v tehdejším čase pro rozdílný
jazyk nebyli ve střední Evropě občané pronásle
dováni. Jestliže čas od času proti Němcům v Če

ský:rozdíl. 
Čeští panovníci tedy hleděň zachovati svojí

moc a jednotuříše netoliko silami domácími.Opl
rali se ©německéměšťany,v cizinězrozenékláš
terníky ajiné duchovní, o cizí vymikajícírádce a
feolédydocela oněmeckéžoldnéře.Pečlivé hi
storickébedání nyní vysvětluje aomlouvámnohé

těch činů pamovníkůnašich, jež dřívoza romanti
"clréhopojímání české historie byty přísmě ká

8 bed
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zbožní laikové! Tyto kříže dokazují, k jakému
kultu česká duše přirozeně tíhne a kde ná
chází největší útěchy a posily.

Mistr Aleš při kreslení výjevů z českého
života maloval kříže zbožnou rukou ověn
čené, obrazy Bohorodičky s lampičkam., mlá
dence a dívky klečící před symboly kátolic
kého náboženství. Naprosto nechtě! malovati
vídeňského volnomyšlenkářes cylindrem ra
hlavě; takový typ k českému svérázu Foz
hodně nenáležel.

Velké zástupy, tihnoucí v době adventní
z odlehlých vísek v třeskuté zimě časně ráno
na roráte, svěděHy zřetelně o dobrovolném
sklonu české duše. Vždyť ty zbožné duše ne;
honili k těmto bohoslužbám c. k. byrokratičtí
úředníci; ti přece velkou většinou i v nedělí
chrám pomíjeli. > , :

A což ty plspě opravdu národní, které se
rozšířily bez umělé agitace inteligence rych'!e
po celém národě? Slyšíme v nich >Aby nás
Pán Bůh milovale«a podobná rčení vroucím
zápalem náboženským prosycená; nikoli však
hrubé útoky proti »klerikalismu« a papežství.
Key nábožensko-revoluční vočkovály se v
novém věku do srdcí českých uměle s hora.
Největší cti těšil se učitel takový, který se
pilně staral o kostelní hudbu v katol'ckém Ko
stele. V nejtklivějších národních písních za

Žádná církevní vrchnost neporoučela, aby
do rukou lidí zesnulých byly dávány křížky
a růžence. Žádný farář nenařizoval, aby do

brázků. Jestliže se tak dělo všude přece, bylo
tak dokumentováno, co se líbí zarmoucené
duši české. Nechť racionalista popírá existenci
očistce jaktkoři;to popříti nemůže,že v den
Dušiček už po tisíc let české duše se zvýše
ným zájmem spěchají na hroby svých dra
hých víru tu vyznati; plní je útěchou vědomí,
že mohou svým pokreveňncůmprospívati i po
jejich odchodu z Života pozemského.

A což ty veliké pouti (i bez iniciativy a ú
časti duchovních) k ričkterým chrámům —
zvláště mariánským? Který cynik se jim po
smívá, kope neurvale do hrobů svých vlast
ních dědů a babiček, pošklebuje se význam
nému zjevů českého svérázu. ,

Spěchají-li nyní velké zástupy k různým
schůzím. ten shon se děje většínou z důvodů
existenčních, z touhy po zlepšení materielního
postavení. Do chrámů katolických však se
hrnuli věřící z daleka výhradně proto, aby

- Právě z nejzbožaějšíchŠt venkovských
vzrostii mašemu národu nejobětavější
byutřejší velikáni.

Svéráz nezachová se'jos národním vyšívá

Vezme-li se však lidu. ten světový názor, na
jehož základě ter svýráz po celé věky se.Vy
víjel, duše jehe ocitne se v traprém bladišti;
neobrodí se, ale. bude zmrzačena.

Ze světa vědeckého
. a uměleckého.
O >Volné myšlence« napsal profesor Em.

Rádi v >České strážic: »V době, kdy Maíx
svoji theorii stavěl, materialism byl učeníní
pokrokovým — asi tak, jako dnes Volná my
šlenka. Učení volnomyšlenkářské jest úžasně
mělké — většině čtenářů netřeba to dokazo
vat — a přijdou Jistě doby, kdy se lidé bu
dou divit, jak se mohli lidé myslící, vzdělaní a
pokrokoví tomuto učení oddávat.« -— Arci

radu 27. ledna.. Dr. Nevěřil konstatoval, že
přední místo z prací zaslaných dekarátními
korespondenty náleží práci faráře Rob. Schilu.
keho >Nový Jičín a jeho duchovenstvo«, jež
vyjde co nejdříve tiskem. Pomýšlí se na vy
dání církevní topografie arcidiecése o.omauc
ké, která by pak byla podkladem topografie
církevně-umělecké. Dekanátní úřady budou
vyzvány, aby | při děkanských visita
cích každoročně prohlédly v kostelích všech
ny předměty historicky a umělecky památné
a podaly o nich zprávu. Konservátoři a ko
respondenti umělecké rady budou svatyně
svých okresů prohlížeti, duchovní správce
na historicky umělecké předměty v nich U,
pozorňovat, o jejich záchranu před zčením
se starat a vypracují co nejdříve inventář
všech historcky neb umělecky památných
předmětů. Prof. dr. Nevěřit podal dále obšír
ný referát o kostelních zvonech a jejich vý
znamu pro umění, kterýžto pro informaci vé
Jedůst. duchovenstva jako přílohapřipojen
bude k >Acta Curiae<. —. Konservátor vdp.
Zamazal upozoro| na nevkusné jesličky a
Boží hroby. jaké často pro chrámy kupovány
bývají, a vyzval uměleckou radu, by vyžá
dala si nezávazně od osvědčených odborníků
náčrtky, dle nichž by pak jesličky a Boží hro
by v dílnách umělecko-průmyslových zhoto
vovány byly. Návrh přiját. — Český historik
dr. Vlastimil Kybal byl jmenován mimořád
rtým -vyslancem naší republiky u krále ital
ského. — V Urbinu a v Římě 400.památka
úmrtl ženiálního katolického umělce Rafa
ea bude uctěna v tomto měsíci a vdubnu
velikými slavnostmi. V době oslav buďou se

městech celé Italie. — Co znamenala a zname
ná pro Vídeň práce českých učenců, uvědo
mují si důkladně Němci teprve nyní. Vídeň
ské listy uvažovaly v dlouhých článcích, že
by kulturní Vídeň byla nesmírně poškozena
odchodem prof. Maxa Dvořáka z vídeňské u
nversity. Německá universita v Ko'fně n, R.
nabídla Dvořákovi ročně milion marek, aby

dání. -- Universita Columbia v New Yorku
zřídila kursy pro slovanské jazyky. 
ský kurs řídí Čech Rev. Koukol z N. Yorku.
—.Proslulý. žák katolického hvězdáře Sec
chiho Ignatius Gall zemřel u věku 79 let..
Proslulzvláštějakometeorolog.Slávatohoto

světová, Galli byl prole

ření zemětřesení. — :
>Archy< vyšlo v sličné úpravě s pří

spěvky velice cennými. Velicezajímá otisk.
korespondence Viskupa Jirsíka s. Fr. Dot
chou. — Zemřel proslulýchorvatský



Vykopány tuhroby a nápisy. Byt by lo del.starší křesťanský chrám v Italii, — Na
kách nových trojdfinýchčítanek, vydaných

školním knihoskladem, nalézá se mez! zem
skými znaky uprostřed kladivo a srp (sym

tam péro ---odznak inteligence. Věrunepo
chopujeme ten náhlý sklon k bo'ševicko-ma
terlalistickému nazírání na práci | ušlechtilé
osvěty, která se mezi bolševiky tak cynicky

podceňovala. (Botševickýmodznakem Jest

totižtaké jen kladivoa s) — O pre
strátoví Diabačovi (1758—1820)píše dr.
ník ve >Zvonu«: >Jeho životní dílo, čamo.
statný >Slovník umělců«(Kinstlerlexikon), o
němž pracoval phných 28 let. je posud zděl
ve'svém obořu i za hranicemi základní a je
dinečné. Dlabač, řádný člen a později i ředitel
české Spolednostinauk, zasloužil sei o písem
náctví lužické... Byl i z prvních českých
literárníchdějepisců a lze jej pokládati i za

Významná sodmdesátka našeho presidenta.
Leckde právě v podzimním čase nejkrásnější
květy vypučí. A náš president za víru války
právě v podzimu svého života pojal a skvěle
provedi plán obrovitý. A nejen to. Na prahu
své sedmdesátky pracuje bez oddechu s mlá
distvým zápalem a houževnatostí nějmuž

nější. S neúmonnou pílí vnáká do všech | nej
jemnějších koleček komplikovaného stroje
státního a rozhcduje se vžďy obezřele. Zkrát
ka netoliko vytvořil veliké dílo politické, ale
dokazuje, že také dovede i za přívalu rmut
ného vlnobití kormidlo repubfkánské | kedi
pevně udržeti a své dflo zachovati. Masaryk
jest silnou inďividualitou, která nyní jediná
dovede s úspěchem sváry stran klidniti a im
ponovati všem. Jeho atutorttě vzdávají hojd
všecky tábory osvobozené vlasti. Na prahu
sedmdesátky přejeme zasloužlému paru pre
sidentovi, aby vzrůstalo a dozrávalo jeho vel
kolepé dflo ve znamení svomosti národní.
Věru si zaslouží, aby po bojích a starostech
tolik krušných užil také chvil klidných, hře
jivých. A jest v moci českých stran, aby rá
dost presindehtova z klidného rozvoje našeho
národa den-có dem vzrůstala.

Proti ztřeštěnému převratnému radikali
sam napsal »Národ« tato slova: >Pro odmí
tavé stanovisko k bolševictví ruskému a jeho
metodám vládním dává do klatby denně náš
socialistický tisk českou buržoási a proh.a
Šuje šmahem za ignoranta, ne-li cos-horšího,
každého, kdo není dost nadšenpro sóvěto
vou republiku. Poučné je, že právě v době.
kdy moskevská vláda sovětů radikálně pro
dělává přerod vnitřní a denně se odříká ně
kterého ze svých počátečních principů, ne
smířitelně se proti ní staví soc-demckratic
ký tisk v říši (berlínský >Vorwárts«) i ně
mečtí socialisté u nás (teplická >Freiheit«), |
většina socialistů francouzských (G. Rénard
a Jinf). Jsou to snad všecko špatní socialisté?
Jsou to také šmahem ignoranti a carští pe

tví nebezpečím především pro národ 50miii
onový —- u nás dovolujeme 5i luxus oficiel
rího uctívání bolševictví ve jménu sociálního
pokroku, a kdo nechce býti tak Honem nad
šen. je buď hlupák nebo darebák.«

Mravai bitancí ruské revolide oceňuje
. Maxim Gorkij po trpkém zklamání svých na

dějí v >Demokratu< takto: >Lidé nestali se o
nic lepšími. Lid zůstal davem nevědomým,
jakým byl za vlády carovy. Lidský život ne
má již ceny. Bolševičtí úředníci jsou právě
tak podplatní jako byli úředníci carské vlády.
Vůdcové bolševiků trýzní všechny svými so

ciálními požadavky.«
Ale tohle přece mohl duch tak bystrý a

„zkušený předvídat již dávno. Kolik těch lidí
se hlásilo do rndých gard v zájmu sobezá
poru, s tužbou obětovatt se? NejhorhHvější
bolševici přece byli rekrutování z lidí, kteří
chtěli zlepšiti sv los ma útraty občanů fi
ných. To se ukázalo také v Maďarsku. >So
cialisace bankovnictví« se tam provedla tak,
žeti, dojichžmocipokladnysedostaly,roz
kradlisi mitlonyvesvůjprospěchosobní.—
Jak vychovává bolševictví 1 jinde, vědí nej
lépesam?apoštolébolševismuv našírepab
lice. Ale činf' propagandu Leninovým Princi

„

maničnětak zbědovaný, že jen ten nyní Jan
čekém pomlouvaný Andrej Hlinka zachránil
jej svým žírem od konkursu. Zá rok repub!i
ky zaplatil Janček dluhů 300.000 K, nakoupil

akcií za 460.000 K, má dobytka za 120.000 K;
postavil sl dfinu a položil koleje k cihelně za
300.000K. Jeho rodina během roku se zmohla
na 1 mil. 200 tisíc K. Má cihelnu, pllu a Sir
kárnu,- takže má jmění na 5—6 milionů korun.
Orlov se táže: »Dle našej vedomosti ste nič
nezdedili, takový velký obnos ste tiež ne

vašich prijmov ste ich mohli sohnat?« Jan
ček totiž tvrdí, že nemá jiného příjmu, než
9000 K jako poslanec. Opravdu — záhada!

Všeslovamská jednota v Praze. Dne 22. ú
nora konala se v hotelu >U zlaté husy< za
hojné účasti všech národních vrstev a zejmé
na i vlasteneckých paní i dívek pražských
ustavující valná hromada Všeslovanské jed
noty v Praze, nové velké všenárodní orga

pracovati k zmírnění zhoubných stranických
bojů národě, vyrovnávati třídní spory v du
chu spravedlnosti a Hdumilnosti a prohlubo
vati vědomí o společných životních zájmech
a úkolech slovanské rasy, vztýčiti ve všech
slovanských kmenech a státech prapor slo
vanské pospolitosti a pracovati zejména k vy
budování Svazu slovanských národů a států
s odstraněním celních hranic a jiných překá
žek osvětové a hospodářské pospolitosti a po
řitického souručenství, jako jediné bezpečné
záruky samostatnosti a pravé svobody jedno
tlivých slovanských kmenů. Jako zvláštní ú
kol neobyčejné důležitosti vytknut byl ve sta
aovách tento: pěstovati co nejužší spojení S

patské Rusi, jejimu duchovnímu zvelebení se

zřetelem k její autonomii a kulturní jednotě s
národem ruským.

Jubileum bl. Jana SarkaBdra. Letos při
padá 300. výročí mučednické smrti bl. Jána
Sarkandra, jež oslaveno bude zvláště na Mo
ravě způsobem okázatým. V den úmrtí, 17.
března budou se konati kostelní oslavy po
celé Moravě, v létě pak manifestační oslavy
na některých místech, významných ze života
blahoslavencova. K jubleu byl také vydán
životopis bl. Jana od Tenory a Foltynovského.
První dít od Tenory líčí dějiny od r. 1600-—

mmohoneznámých zajímavých podrobností té

venctv Foltynovský rovněž na základě ar

Jíc asi 770 stránek. Rovněž vydány byly k ju
„bilenpísně kbl. Janu a kázání o jeho cíno
stech (viz inserát). Zajisté i v. Čechách vzpo
meruto bude slavného moravského mučední

ka,důchovaíhobratrasv. Jana vor,Kritické poznámky ke splsa V. Nov
»M. J. Hus« přičiňuje v 1. sešitu >Nového
Athenea< V. Flajšhans. Praví na př.: >Roz
hodně nesprávné jest celé pojetí a všecek
výklad o českém spisování Husově na str.
180—187.Již základ jest veskrze pochybný,
opět jen krásná, ale neodůvodněná kombi

nace ,. . Kombinacestaví se tu, jak již zná'me, m kombinaci“ ale proti ní stojí fakta.
Novotnému uniklo, co s "poznal již To
mek: že vlastně nemáme českých spisů Ht
'Sowých bezpečně pocházejících z dobý před

řosn1412.«Novotný v příčině staročeské bible
nesnázákladníchpracíao cM>Ještšstéše mluvío tom. že biblet. zv.

psána pro rod pánů z Chlumu,ač podle ohle-.
dátí Vraštilova je psána pro paní z Frim
burku, choť Husova příznivce p. Zimrzlfka“
Novotný píše místo .z Maichovic z Mnichova,
místo-ze Sepekova ze Sepekov, místo z Ve-.

lemovic z Velenovic, místo Tišnov Tišňov

Dále přaví Flajšhans: »Navotný.— kromě
krále Václava, jehož brání jak jen možná (a
často, i kde remožno) — neplše o odpůrcích
Husových tak jako Palacký nebo Tomek, ja
ko Mladenovic nebo Poggio. Ba ani ne jako
Hus sám .. . U Novotného je jeden odpůrce
shamižný mnich«, druhý >zavilý zastancee,
»bohopusté řeči« se střídají se >zpozdilou
zarputilostí«« »pustý nevděk« s »nejhnusněj
šími prostřaďky«< atd. Odpůrcové se ovšem
dopouštějí »pravokac« a jsou potom za to
pochopitelně >ztrestáni«; jeden cizinec tupil
Viklefa a byl proto zmrskán pod pranýtšem —
Novotný to odsoudil slovem »méně šetrně«.
Za to však, že se Zbyněk držel papeže, je
muž přisáhl věrnost, není »rytířsky věrný«:
— Jak se jeden mladší historik opovážil ra
psati, nýbrž »zbaběle tvrdohlavý« a »prašpat
ným příkladem«. Atd. Nedovede-li takto No
votný zachovati klid k osobám dávno mrt
vým, je ovšem pochopitelné, že zrovna tak
příkře odsuzuje pracovníky živé.« Novotný
kárá překlady svých předchidců, ale sám
překládá leckde velice chybně. Při tom proti
duchu Husovu užívá frází německých, prázd
ných a nečeských.

Dále Flajšhans ukazuje, jak lehkomyshě
Novotný připisuje Husovi znalost sv. Augu
stina, Řehoře atd., ačkoli posud se ví tolik,
Že citáty z těch otců brat odjinud. »Novotný
ovšem by rád dokázal vlivy Štítného, Jano
va atd. Čekali jsme dychtivě na jeho důkazy;
byl k nim on, který 20 let tvrdil svě hypothe
se na úvěr, vázán — ale místo dokladů nalez
neme pasáže, jež přímo zakazují takové žá
dosti. >Nic není platno poukazovati, že for
málních shod se spisy jeho předchůdců -zjiš
těno jest u Husa poměrně málo.« (Tak mluví
unáversitní učenec!! Pozn. Obn.) Jinde do
konce obrací úsudek a z toho, že takových
důkazů on a jinf nenalezli, činídokonce výtký
vědě, že podobné badání posud ani nezačalo.

„ . Klásti kombinace místo fakt -— k tomu
je mnohem více odvahy potřebí než věžiti
domněnky ra domněnky.«

Ovšem ppklesků proti historické pravdě
jest ve spise Novotného delší řada než jak
uvádí Flajšhans. Zvláště Zbyněk jest silně |
zkreslený, takže Novotmý událostí velice vý- ©
znamných dotýká se jen lehce, aby mohl

přemalovati perem tak, jako přemalováva!štětcem Brožík.
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přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjšky.

Úvěrní
drůžetvo

4 Obrana.
Nejapřápokrokářskédenasciace.. Pokro

kářský poslanec dr. Uhlíř vidí sřetelně, co
provádí komunista Kříž, jaké revoluční rejdy ,
veřejně a sebevědomě ohlašují jiní přátelé
ruských bolševiků: To však jeho klidu valně.
neporušilo. Ale jako bleskem ucítil veliký
strach z katolického kapitána Hynka Do
stála. Málokdo tak dopomáhalk utvrzení ré
publikánského řádu a pokoje jako členové
obou katolických misí. Našinci přímo se di
vili, jak našikatoličtí basté chválí | protikřes-
fanské členy naší vlády. Alé najednou dr.

pelaci v příčině >Arotirepubiikánského štvaní«
— samerického kněze M. Dostála«. Páni po

"Vládnoucí



než když lalšoval smysl van
vé ubohé »Éthice«. Jak se infórmů

o charakteru a působnosti | Dostálově,
z katolického laika učinil

komický přemet dostatečně
asi věrohodná jest druhá část

elace. Dr. Uhlíř patrně se domní
sboru tak vážného, jakým jest Ná

ikě:

E
n|;
ukrácení chvíle zábavnou klepármu

Právo rodičů za vychování dětí. Lyonský
arcibiskup kardinší Maurin vydal postní -pa
stýřský list o velkých otázkách církve kato
ické. O škole praví: Žádná lidská moc ne
může vzíti rodičům právo, aby dali dětem

předkládají domnělá práva ředitelů státu. Od
povídáme, že autorita otvovská nemůže býti
ani zrušena, ani pohlcena státem, neb má
svůj původ tam, kde ho má život. Synové,
praví sv. Tomáš Akvinský, jsou částí otce,
jsou v jistém smyslu rozšíření jejich osoby.

- Rodina je starší než stát, jak ve svých prá
vech tak i ve své existenci. Tato nauka tak
souhlasí s přírodou, že | nejsamostatnější ná
rodové, jako byl římský, respektovali toto
právo rodičů: chovati své děti a vybrati sl
pro ně učitele, požívající jejich důvěry. Stát
semá vlastně poslání výchovy. Jeho úkol jest
čistě doplňovací; může přijíti ku pomoci sou
kromé iniciativě, ne však osobovati si mono
pot. Vy, otcové a matky, musíte tim rázněji
vykonávati toto své právo, neb jinak činíte
se spoluvinnými na duchovní a morální vraž
dě, vydáváte-li probouzející se rozum svých
dětí osudnému vlivu bludu a neřesti.

Židovské bašty jsou v republice upevněny
a rozšířeny, takže příslušníci kapitalistické ra

- sy zvedají hlavy stále výše. Již jest to viděti
i v našem parlamentu. Dne 28. úmoraprohlá
sla tam Viková-Kunětická: >Národní demo

-kracie respektuje všecky úmluvy.< Židovský
poslanec dr. Witt mato: >Nekřičtedo toho, vy
husitská něho! Vy něho husitských žen!< Vi
ková-Kunětická: »>No,židé tady rozhodovat
nebudoul« Dr. Witt: »>Vydrzá žeňo, já se
od vás urážeti nedám.< Pak ještě řekl: »Já
"jsem akademický občan, alo vy jste deka
denti.«

Tato scenerie ozařuje situací jako elek
trická žárovka. V českém parlamentě pro

„rozhodujícím živlem nebudou; ale troufalý
žid ji přezdívá ironicky a hned nato se vší

- smělostí nazývá její včasná a potřebná slova
drzostí a urážkou. —Ovšem po tomto »rytíř
ském< výstupu nastalo ve shromáždění velí
ké rozčilení.Aleto se brzyutiší.Vždyťse
ví, jakýmpánemjest 1 unás semitskýka

tal.
Když sl z náboženství učiní síním fama

tický maciofelismms.| Náboženství (spojení
člověka s Bohem)musí býti předmětempo
vznešeným nad řidské doktriny, politické
aměry, umělecké a jiné pozemské zájmy.
Dostane-li se náboženství pod svrchovarýo

Velkolepá sociální práce katolíků argen
tuských. Kde je dobrá vůle a jaré nadšení,

"+60všecko se dokáže. Sami biskupové posta
víl se v Argentině v čelo nádhernému dílu.
"Vyzvali v pastýřském listě katolíky, aby k
ochraně dělnictva před jedovatými a sobec
kými živty revolučními zřídili lidovou soci
diní kancelář (officina de servicios soclales);
"má se dělníku zajistiti živobytí mravaě | fy

xatiengum<). Tím se odstraní nespokolenost,
„matka to revoluce. Dokáže se, že katolicis
mas jest nejpevnější oporou lidské společno
-fl Nařísenybyty'k tomuúčelu sbírkyv ko
„Melích.Zadvě nedělesošipse přes 10milí
dat pesos (asi 18milionůmarck v míru). Ve
je naznačenýchústavů bude zřízena 1Jido
wi kanoeiář pro-sociálnípéči a lidové byty.

u nás! V době veliké bouře kg

diktát některé stramypolitické, sociální anebo:
jiné, pak se snižujeaa pouhou-příkrasu Prot
dů! světských a stává se zbytečnosti.
. „Jak politikové něžnečtí sešněrovalš svůj

protestantismus již dávno před válkou není
potřebí šíře vykládatí. Vprotestantských
chrámech z úst kazatelův neustále se kladl
důraz na >deutsche| Sprachec >deutsche
Schule«, >deutsche Religion«, >»deutscheKir
che< atd., aby se protestantská mysl klo
nála k názoru, že vlastně to »úeutsch< jest
důležitější než kategorické příkazy Kristovy
a velkoněmecká myšlenka něčim vznešeněj
ším než-evangellum. '

Takový blud na konec musí se vymstiti
j ma myšlence naclonájní. Vlastenectví, které
se chce udržeti a povznésti | deklamacemi.
zevními efekty a pronásledováním | občanů
jiného jazyka, nemá pevných kořeníí Každá
společenská idea mrusíbýti prosycena oprav
dovou mravností a spravedlivostí, má-lt do
cíliti úspěchů trvalých. Sebezbožnění národa
však jest nespravediivostí; takový máínivý
sen velikášství jest urážkou, ba praktickým
popřením všelidského úkolu evangelia.

Nyní Gaultier v knize »Barbaři« ukazuje,
do jakého bahna přivedt Němce fanatický,
bezohledný nacionalismus. Líčístrašná, vskut
ku barbarská aásilí německá v opanované
části Francie. Dle Gaultiera vinu na tom ne
se též německá filosofie. Hlásala ve smyslu
Nietzscheho, že ssíla jest nad právo< a že
»moc vítěze určuje právo«. Historie jest zá
Das o Život, povznáší silné prostřednictvím
války, jež jest Němcům »svatým- deštěm
krve«. Pýcha a filosofie německá vytvořily
velkoněmectví; převaha Němců stala se věro
článkem. Německo je >srdce planety, sůl ze
rně, duch nového světa«. Nejvyšší ideou ně
meckému národu jest německý stát. Stát —
toť kult, stát je bůh — >starý, dobrý němec
ký bůh«<.Velkoněmectví stalo se mystikou.
hegemonií. Všeněmectví jest bezvýhradným
kultem síly, útočištěm Isti a násilí, nestoud
mým cynismem, který je horší mež macch'a
velismus. Poslání Němcůna zemi jest. bož
ské; jest karabáčem na slabé, degenerované
zvrhlíky i na kulturně příššívyspěté. Tety
příčinami německých krutostí jsou Vvelkoně
mectví, všeněmectví a kult státu.

Takové ntyšlenky a směry s křesťanstvím
se naprosto nesnesou; tím méně mohou býti
ve shodě s křesťanstvím| reformovaným.
Protestantismus zvláště za války osvědčo

hou vetikášských státních záchvatů a násíl
nických rozmachů. Nacionalismus, který si
přizpůsobil tak bezohledně církevní politiícu
k vlastním účelům,musil se naposledy zhroa
tfii s ohtušujícím rachotem. Kdyby byli Něm
ci pečitvěji promyshii evangelická slova mí
rového listu papežova a dle nich opravili své
přemrštěné tužby, jistě by s nimí bylo nyní
lépe. Protestantismus sliboval tolik reform
rího — azatím padádo propastise svým

kalsorismem.
*RÁ O

tolíkmástáti naaejpilnějšístráži; ačím:
který zaujímá ve společností postavenívyb
i, tím větší má povinnosti. Vzpomínáme, co
všecko před válkou iza války zkusiliobětaví
harcovníci Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva. Tito bojovníci netoliko byli m
cent zdarmapracovati až do umdlení,ale ještě
na účely organisace platit a pakse. vysta
vovati na schůzích i jimle hrubýmútokům.
Spolupomoc byla nejskrovnější právě tam,
kde byla příležitost k práci a povzbuzení
nejpříznivější.V kom ionklo opravdové ka
toické srdce, musil přece vážně se zamysiiti
nad velikým vzrůstem rudých karafiátů, ad
ebrovskými průvody dělnictva, | zhrdajícího
křesťanskýmnázorem světovým. Vtěch zá

rmezj.občany chadícími po Kom

žení křesť.dělnictva rozvíjí se zástuhou ně

ale potřebovalo by | opory. Nel

x

vody. . 20 - o.
Jak stoaá výkomiest v Německa. Ve

schůzi německo-říšského svázu průmysínic
kého sdětii řed. Krůmer, že hospodářská vý
kormost Německa stále postupuje. VÝVOz
rovnáse již dovozuadosáhl v lednuasi 4
millard marek. Všude roste chuť k práci. Vý
kony havířů, které činily před válkou 136 kg
za hodinu a klesly za války na 104kg, stoup
ly zase na 131% kg, Četná odvětví průmysla
zpracovávají jen domácí suroviny, průmysl
zjemňovací je zahrmut zakázkami. Zemědělci
a průmyslníci chtějí založiti společný ústav
úvěrní, který by poskytl kapitálu zahramč- 

zaptatí. —Berlínskému >Tagblattu< sdělují z 
Hamburku, že v tamějšímvelikém- přístavě,
za války opuštěném, množí se počet" lodf,
plujících do krajů zámořských. Českosloven
ský stát získal v Hamburku veliký dům 4
zboží do tohoto státu bude se již dovážeti Do
Labi a drahou železniční. (Nár. listy.) — Jest
lže vidí veliký stát záchranu svoji výhradně
v stoupání pracovitosti, bude snad skvěte tri
umfovati naše malá republika stávkami?

Záložna v Hradoi Král.
uapsané společenstvo s ručením »hmosským

"© Československé náměstí.

(OVstpee 34Půjčky.-Úvěryosobní
shypoteční.- Zálohy.-Kouce.
Vadis. - Eskomptúčtě asměnek.

Národohospodářské
hlídka. *

Svépomocné podřiky naší síramy.Země
di. Družina,z. spol.sr. 0. v Braě,Staro

brněnská 19-21, naše největší hospodářské
družstvo, vyvíjí ve svépomocné akci přo své

členy Katol. spolku českoslov. ze
mědělců, pozoruhodnou činnost. Členové ob
drží veškeré zboží prima jakosti za neflov
aějších cen. Hospodářské stroje, pluhy, brá
ny, kosy, odstředivky, máseln.ce atd, ob
držíte nejlepší výkonnosti. Semena Jetelová,
vojtěšky, semena krmných řep obdržíte za
ručeně čistá, klíčivá a za ceny konkurenční.
Strojní oleje račte si ihned objednati.Pokud
zásoba stačí, vyřizujeme objednávky prompt
oč. Při absolutním nedostatku šatstva ob
držíte v Zemědělské Družině prima vlašné
látky, plátna, kanafasy, tisky, barchety,kre
tony. Boty ručně pracované, pevné a Vkusné
za přiměřených cen. Při pohyblivém skladu
zboží není možno vyhověti žádostem o Za
sflání vzorků, račte do Brna zajet, hromadně
pro členy zboží vybrati a odebrati. Přin
prostém nedostatku paliva vyžádejte si od
Zemědělské Družiny nabídku na dřevo. Dže
vo možno dodávati pouze v celých vagonech.
Zemědšiská Družina obdrží pro zemědělce ně
kolik tisíc párů pracovních bot, což bude po
"ději v listech oznámeno.Veškeré svépotře
'by hospodářské | domácí opatřujtevýhradně
m Zemědělské Družiny v Brně, nebjejí fi
álky v Prostějově (Katolický dům).

Kdy už se ušokmou nepoš nejemělejší vý
housky korupce. V Přerově zadržen byl vů
(Con deklarovaný jako surové Železo z Wit
kovik do Villachu; bylo v něm totiž 109 be

vodů vítkovických. Kolik takových vogů. za
pomoci úředníků celních a železničních bylo
Měpropašováno dávno dříve, ovšem se.
dovíme. — Die kám £



194 švýcarských lranků ze 1 a. Při výslechu
Sprods doznal, že Cukr ma nabídl obchodní
Jednatel Žibrid Nenert Při domovní prohli
ce uNeuernanalezený byty v jeho:korespos
denci listiny silně komprodnitující dra Otto
wa Ševčíka. Nalezena byla již vyhotověná
průvozní osvědčení na 1000' vagonů vÝVOť
vého eukru. Dr. Ševčík prohlásil při výsle
chu, že cukr mu nabídl jistý >Holanďane jmé
stem Klein, avšak že prý. mu neuvěřil a do
bližšího obchodního jednání s ním nevstou
pl. Proti dru Ševěfkovi a jmenovaným spo
lečníkům učiněno bylo trestní oznámení pro
pletichy státnímu zastupitelství v Praze. Ve
vyšetřování a výsleších se pokračuje. —
Není tento případ přímo strašným vysvědče
ním »pořádku«? Jistě že na centy a na menší
počet vagonů ta čístá společnost vyvážela
acela pohodlně. A jak si byla jista, že povola
dá strážci dovedou podřimovati, patrno z pro
jektu tak obrovského. K čemu by se nesměl
o své ujmě odvážiti žádný ministr, to podn
ká židovský obchodník suknem. Kdo však

zcela klidně připravuje vývoz 1000-vagonů,tensipočínájakohrabivýdobyvatelvza
I takový člověk musí míti

řadu úplatrých individuí. Žilé

jelich. V Praze jich jest rozseto v českých
úřadech tolik, až opravdový český národovec
žasne. Dlouho nelze zapomenouti, že vláda
ponechávala v republice řádtti cizí židy -celý
rok přes všecky důkazy, že jsou to Clzincí
netoliko obtížní, ale i velice nebezpeční. Nej
mohutnějším základem státu nejsou osvěto
vé fráze, ale křesťanská poctivost.

Rekvisíce dobytka ma Slovensku svěřil
agrárníci německým židům Weilovi a Schi
ckovi, kteří si tam počínali tak bezohledně,
že vlna nenávisti proti — Čechům vzkypěla
tam ještě více. >Česká zeměděl. společnost«
(jež i s »Jateční společností« jest v moci
agrárníků) vyslala též k navázání obchod
ních styků s Dánskem, Holandskem a Švéd
skem německého žida Strassera z Vídně.

V městě Mogoku v Birměnalezen byt salír
neobyčejné velikosti. | Hodnota jeho se cení na
1,250.000K ve zlatě. — Dějinná spravedlnost přís
ně dolehla na Vkdeň.Zatím co Praha rychle vzrů
stá, má nyní Vídeň o 400.000 obyvatelů méně než
před válkou. (Dle prozatímního sčítání jest nyní
v tom městě pouze 1,833.708duší.) Ovšem klesání
obyvatelstva potrvá tam delší dobu. Připomínáme,
že ve XIV. stojetí, kdy zřízeno bylo pražské arci
bisknoství a založena v Praze universita, ve Vid
tm nebylo ami bisknoství, natož universita. Z čes

ké mlzy teprve Vídeň silně zmohrtněla a zbujněla.
Nymí se vrací k úkolu méně významnému, Jaký
jí přísluší. — Ve francouzském Yverdonu zemřela
8Tletá dělnice Olardon-Burnierová, která byla za
městnána 74 léta v továrně bratří Vanthlerů. —
Proti stěhování žitů do Palestiny ozývá se i re
formal žid pařížský Reinach; vždyť prý mají židé
převaíti duševní vedenímezi ostatními národy. Ale
vždyť už to vedení v rukou mají; rozhodlytu ni
koli ideájní zásady, ale peněžní Zoky, kterými se
kupuje »veřejné minění< — zvřáště novinářské. —
Dr. Šrobár vystudovat s hmatnou pomocí HHlinko
vou; bratra má vzorným katolickým knězem a čru
hý bratr, člen řádu jesuitského, mu zemřej, Přes
bo Šrobár slouží horlivě protestantsko-politické
klice a volnomyšlenkářům proti většině Slováků.
— Slovenské »Narodnie noviny“ 26. února vznámí
ty, že konvent evangelické církve v Kremníci se
usnesl, aby úřední řečí evang. církve v Kremmici
byla i nadále maďarština. —Co nám přináší cizí
Armáda spásy? Prosí katoříky za milodary. Tako
vékle divy dokáže lehce společnost každá. Jde
Nioeráný bratr prosit o příspěvek na nemocné
úbožáky.leclodese um nadá.Alecizí společnosti
mají se sýpati peníze hned. — »N. W. Tagblattu«
bylo oznámeno ze Štýr. Hradce, že do kanceláře

prapodivné ponětí o svobodě. Dva důvěrníci ti
skárny prohlásil jménem majitelovým, žeten list
JE nebude v té tiskárně tištěn. Židé mají své sluby
sorganisovány velice pečlivě ovšem 1 lnde. —
Se zbrklými a pyšnými mladíky má soc. demo
kracie nyní velkoa svízel Hochům se napřed mno
ho pochlebovalo z agitačních důvodů. Nyní však
chlapci vymáhají na základě své výchovy stejná
práva se starými soudruhy. Ba docela svémocně
ruší politiku zkušených náčelníků. Dne 19. února
w »Právu lidn« Stivín připomíná, jak se ohradil
proti způsobu psaní kladenské »Svobody« o funk

akctor Hůla ' hrozit osobním skandalisováním, ne
bude-li Stévín do 10 dnů veřejně pokárán. V dru
bém článku Hůla přiznal,že nebyl o stávos 0
stravské dostatečně informován. »Ale pohaněným
odborovým tajemníkům z Ostravska zadostinčinění

poměry »vyšetřoval«. Stivín dodává, že ve sporu
side jedině o to, může-linezkušený student,sotva
do stray vstoupivší, nízce napadat v listě strany
dělnickédůvěršíky; kteří mají dpsítřletí práce pro

od Tůmy, který jest právě stíhán zatykačem pro
zločin podvoda a zpronevěry, jehož se dopustil na
ostravských bornících. Kdo už tedy všecko taky
vede k mohutnému společenskému obrození české
zástepy! — V Jáchymově V. Sauerstein obchodo
val pokoutně cukerinem, uhlím a kuřivem. Posflal
uhli přes hranice do Saska. Bade chycen za vlasy
žten, kdotomuto žkdovik výnosnémukšeftu avlá
tě na drázepomáhal?—Soc. demokratéužse
vRužomberku zařiznií'a podle tohodopadá také
pokrok sousedské solidarity. Nár. sociální sloven
ský jist sděluje, že soudruh Rouek nazva! Šrobára
kmpem, mamiasem a korásšem kapitálu; prý $0c.
demokraté Šrobárových nařízení dbá nebudou.
Uvidíme, zdali zaujme Šrobár vůči těmto nespra
veďlivým sturovostem pésu zrovna tak emergickou,

jakouzaujat proti Indovcímzcela nevinným a0: E
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Hradec Králové. | Dramatický kroušekSoc.
sdružení studentstvavelice zdařile sebrál 28. úho
ra v BorromaeuBaluckéhoveselohru »Těžké ry
by«. Výprava kusu byla případná a vkusná, děj
plyomitadně a opoutávatplně Pozornostobccen
stva. Vmeziaktí hrátzdařileorchestr studůjících
a obětavých ochotníků. Dramatickýodbor může
být s výsledkem tohoto večera plně spokojee.

Do Hradce Královéaokoli. Vneděli 7 března
zavítá k nám americký host redaktor Hynek Do
stál, členII. amer.mise, a promluví opůl 3. hod
odp. ná veřejné schůzi ve dvoraně »Adaibertisg«.
Po veřejnéschůzi promluvíp. kapitán k »Orlámt«.

Přijďte vhojnémpočtu! .Místnímdůvěruíkémokresukrál.-kradsakého.
Vneděl 7. březnaopůl 2.bododp. konáse v
Hradct Králové (Adalbertinum) důležitá schůze, -.
kníž musí každáorganisacevyslati aspoň 1 čle
na. Vzhledemkeschůzi red. H. Dostála,která ma

"čínájiž o půl 3.hod.odp., dostavtežse včas,

Zprávymístní a zkraje.
Za příčinou oslavy sedmdesátých uarotemin

pana presidenta Českoslov. republiky dra T. G.
MASARYKAkoná se schůze měst zastepitelstva
společně s okresním správním výborem v neděli
7. březnao půl 11.hod.dopof.Pánimajitelédomů
v Hradci Králové se žádají, aby domy svě dali
ozdobšti prapory. :

K70. výročí unarozenlupresidenta T. G. Ma
saryka. Chovanky ústavu ke vzdělání pěstounek
JI. ročníku a žákyně Školských sester de Notre
Dame oslaví vsobotu 6.března 70.výročí Baro
zenin presidenta T. 0. Masaryka. Pořad: 1. Cmi
ral: »My neklesnem.« (J. Neruda.) Sbor s prýv.
klavíru, čtyřručně. 2. Neruda: »Moje barva červe
ná a bílá« Ze, Zpěvá pátečních. Báseň. 3. Řt
hovský: »Čtveryika z národ. nísní.« | Trojhlasý
sbor s průvodem «nyčcového kvinteta. (Upravil
autor.) 4. Foerster: »Snění.« Č. 1. Klavír. 5. Kra
tochvíl: »Svůj k svěmu.« Báseň. 6. Mozart: »Fi
garova svatba.« Ouvertura. -7. Alard: »Fantasle
de Concert.« (La Favorite) Housle a klavír. .8.
Beethoven: »Sonate Pathétigue.< Věta I. 9. Bertoč:
»Baletní scéna.« Housle a klavír. 10, Kulhánek:
»Na rozcestí života.« Mystická hra o 1 jednání.

11. B. Helebrant: »Očarovaný pokoi« Žert
o jednom fodnání. Začátek o .3. hodině
odpoledne. Čistý výnos věnaje se Českosloven.
Červenému kříži, =

Zdatní absolventi odborné školy pro umě
lecké zámečeictví v Hradci Králové, kteří při
lat by místo v uměleckém závodězámečnickém
v. New Yorku v Americe, nechť se přihlásí u ře
ditelství výše jmenované školy.

Zemská centrála práce v Hradci Králové má
t č. v záznamu více dobrých, českých učňů ma
cuicrářství, elektrotechnictví, krejčovatví, mecha
mlotví, kupectví, obuvnictví, řeznictví, strojnictví,*
truhlářství a zámečnictví, která timto p. L pp. za
městnavatelém nabízí. Též mmístí ihned za vý

il
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lozesvořívánaden 11.březmno 5. odp.

Králové valnou hromadu. Na pořadu schůze fts

-zpráva Jednatelská, pokladníkova,volby výboru a
volné návrhy. “

V odbvním skladištipři vellteiství náhradního
sraporačs. pěš.plakuč. 4, býv.p. přukuč. 18v
Hradci Králové, jest ještě větší množství dosud
novyzvednutého občanského oděvu od r. 1911, od
k. 2, A. a 4 praporu (též z Nevesimjez Bosny).
Magitelé neb pozůstalí se Zádají, aby se přihlásili
s potvrzením obecního úřadu neb jinou řádně vy
savenou legitimací ústně, neb aby žádali písemně

které velitelství oděvního skladiště zodpoví.
, V zápase řecko-římském, die amerických pra
videl, zvítězil 1. března mistr světového jména

zvaný »Velký Josef«, nad mistrem Pol
aka St. Lurronem. »Velký Josef« zvítězit ve 37 mi
netách záhlavním hmetem po těžkém boji. Zápas
sledován s velikým napětím přepiněným sálem
Adalbertina. | »Velký Josef« dokázal opět svoji
techniku a získal si již s počátku vřelé sympatie
tbecenstva. Sportovní khib Hradec Králové; jenž
zápas tento nezišině pořádal, vyjednává o revan

che této dvožice, event. o utkání se ještědalších
zápasníků dobrého jměna.
: Krádežzrcadel amramorů. Vtovárně na ná
bytek firmy K. V. Skuherský v Hradci Králové
byla spáchána o dvanácté hoďině noční v neděli
ze dne 28. m 29. února krádež. Pachatelé v So

botu otevřek si v přízemí okno do ulice vedou
cí, odstřčiki řadu stotů ve skladišti se nalézajících
a Složijsvůjup koknu.Kdyžke 12.hod noční
vracel se p. Oldř. Kohout, v továrně bydlící. domů,
spatřiš na Chodníku mramorovou desku. Při z+
vrubačiším ohledání konstatována ztráta většího
počtu zrcadel i mramorů, před jichž koupí se va
roje. Téže noci spáchány další krádeže v kiósky
na mostě a v Palackého třídě.

VKlicperovědivadie aa oslavu 70. narozemin
prosidemtových sehraje Jexnota děvad. ochotníků

»Klicpera« v sobotu 6. března večer a v neděli 7.
4 m.odp. pod protektorátem Okresního osvěto
vého sboru »Radíz a Mahulena«.Slovenská po
hádka o prologu a 4 jednáních (6 obrazech).Na.

(psal Julins Zeyer. Začátek vsobotu o půl 8. hod.
večer, v neděli o půl 3. hod. odp. Ceny míst: Lože

88K,křesloa tribuna6K, I.místo5K,II. fsto
4 K Lgalerie 380 K, II. galerie 3.20K, parket
2% K, parter 2 K, studentský, vojenský a dělnický
letekdoparketu1.50K,doparteru1 K,galerie
Velké podsíni.

Románek na horách (Svéklavička) v Adal
bertina připravil obecenstvo několik příjemných
hodin Prostý celkem děj je dramaticky dovedně
rozpředen ve 3 dějstvích, které až do poslední
scény dovedou udržovati diváka v napětí. Dialog
veden je v uhlazeném slohu a kořeněn lemným,
nevtíravým humorem. Hra celkem působivá a pro
ochojnická divadla vhodná, nevyčadnjíc velkých

"scénickýchúprav. Dramatický kroužek Ada'ber
tsm vypravil hru velmi pečlivě. Bylo pozorová

recký talent, který časem vyspěje Jistě v umě
leckou dokonalost Výbomým partnerem byl p.
Sotdii v osnovní úloze ředitele továrny. Neado

-batelnou komibou působila ucelená hra p. Va
Měka,jenž vedštéžrežithry. Pí. Paulováa pl.
Minková podaly bezvadné výkony, což platí 1 o
p. Václavfkovi a Motyčkovi Zaslouženou pozor

„sost vzbudila hra p. Vohécha zdařilýmvystiše

+

trzích. v Ba
r nebylo vyloženo

tolik cukrovinekjako o trám3. t. r. A všudese

Zvláštuset rim. Na

uyní tolik potřebí, kdy je nouze netuliku o cukr,
a e i o potraviny nejnutnější.

dny 13. t 14. března. Z prvotřídního programu

orchestru, Wagnerovu ouvertaru k Tannhůusru,
a dále skladby A. Dvořáka, B. Smetany a Liszta.

a obětavostí p. carského kapelníka Macáka. Obe
censtvo, které již mějo příležitost obdivovatt se
mistrné tmktovce Macákově, zajisté dostaví se v
počtu hojném k vzácnému uměleckému požitku.

Brambory pro memocaki dodány byly z obcí:
Bělče, Praskačky, Skaličky, Březíradu, Plačic,
Lochenic, Piletic, Ruseku, Libnikovic, Nedělišť,
Všestar, Říbska, Střebše, Blešna. Velké Skalice,
Čibuze, Urbanic, Plotišť n. L.. Divce, Bukoviny,
Štěnkova, Rozběřic, Krásnice, Svabodných Dvosk,
Věkoš, Oujezda Celkem dodáno 11.350 kg —
Okresní správní výbor vzdává díky pp. starostům
dotyčných obcí, kteří vyhověvše s uznánfhodnoa
ochotou jeho výzvě, o sbírku brambor pro nemoc
nici se zasloužit. Nejnutnější zásobení nemocnice
bramborami je touto svépamocnog akcí uhrazeno.

Šlechetní fidamilové! Denjak den slyšíte o
bídě, která je ve Vídní, kdež Jí uaši krajané a
rodáci. Bídy tam státe přibývá. Není tam co jisti,
ani čím topiti. Jest pravda, že i nám se zle vede,
mnozí snad aje nepociťují tak veliké bídy a mohli
by přece přispěti ku pomocl A proto prosíme šle
chetné lidumily, kteří mohou vzíti někťeré děti —
školáky našich krajanů a rodáků z Vídně, do jara,
aby tak učinili. Buďtež pamětlivi slov Pána a Spa
sttale. našeho: »Co jste nejmenším z mých učinili,

mě. jste nčinill.« Račtež svůj šlechetný úmysl
oznámit poslanci dru Ant Cyr. Stojanovi v Olo
mourí. který vše další zařídí. Přejeme vám, aby
všernokoucí Pán měrou přehojmou vám odplatiti
ráčil dobrodiní prokázané. — Jednota sv. Metho

dějea Apoštolátsv. CyrilaaMerhodapod ochrnou bl Panny Marie.

"JANSTANĚK,asíb a oiseleur, s phacůn
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' Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Předvolební bludiště.
Nynější provádění svobody a demokrati

sace v vaší republice jest opravdovou SpeCi
alitou, při které pozorovatel nevychází z ů
divu.

Nemusíš znáti program politické strany,
ale musíš do ní vstoupiti, abys rozmnožil řa
dy »uvědomělého voličstva«.

Která strana v lidovém státě nesežzne
množství peněz aspoň ra volební techniku,
nemůže voliti. Nikdy volby nebyly tak drahé,
jakými je učinil český radikalismus. Nikdy
kapitalismus nepromluvil u nás tak důrazné
slovo do volební kamparě jako roku letošní
ho. Tu jest otázka, zač vlastně celé to české
uvědoměnípokládají strany doplňující své m
lionové volební fondy novými miliony.

Jest potřebí takové laviny peněz k pouče
ní, k poctivému vyiříbení názorů? Vždyť
přece v republice žádná škola tak bujně tie
zkvetla jako poliťická. Každý den rozvážejí
se vlaky politických listů, pol:tická schůze stí
há schůzi. Může býti více příležitosti k poli
tigkému vzdělání? Tedy ony miliony nejsou
vypočteny na pokrok světla — ale spíše na
záludné knyfy, na kompromitování odpůrcův
a získání obratných individuí zkorumpova
ných. Političtí machři dovedou těžiti z krátko
zrakosti jmrých; vědí, jak za chvilkové po
hodlí a okamžitý zisk (třebas prchavý) prodá
český volič snadno svou lepší budoucnost.
77 Nesmíš voliti dle svého přesvědčení, ale
dle diktátu některé politické strany musíš 0
devzdati vázanou kandďdátrí listinu.

Rodiče mají rozhodovati při volbách o mi
nistrech a úřednících odborně vzdělaných, i
když politice nerozumějí; ale plné právo na
výchovu vlastních dětí se jim upírá. Starším
lidem mohcu své přesvědčení vštěpovati, ale
jejich nerozumné, nevyspělé děti má právo
převychovati cizí pokrokář.

Proneseš-li o nynějších řádech a zlořádech
samostatný posudek, jak jej diktuje očitá zku
šenost, med urazíš -—rěkterou politickou
strami anebo aspoň určitého poslance. Vyčte
se ti v novinách trestuhodná drzost anebo jsi
docela prohlašován za zrádce národa. Chceš-li
prováděti opravdově některý velice význam
ný návrh Masarykův, vrhnou se na tebe s di
vokým křikem právě ti, kteří presidenta 0
slavují nejokázaleji. :

“ Křičí se pronikavě každý den proti kefa
sům,;ale významné úřady státní svěřují se
právě takovým lidem, kteří se stali pověst
nými svým mnohoobročnotvím. A hromadění
tučně placených úřadů (při kterých se vyža
duje práce maličko) trvá dále. Nejhůře se
vede dem staročesky poctivým; kdo si my
slí, že svědomitá práce i bez strýčkovské pro
tekce dopomůže k náležitému postavení, ten
aby hladem zhynul.

»Pryč s kastovnictvím!« | Nikdy to heslo
nehřmělo tak silně jako v počátcích republi
ky. Ale po této bouři >stavovsky očistné«
právě snteligerce pracující ve prospěch ná
rodného celku pokládá se za kastu hodně ríz
kou. Milosti a větší vážnosti dostane se inteli
gentovi tomu, který k vůli lepším příjmům
se stame azitátorem radikálrí politické strany.

Před volbami vidíme tolik pitvorných ka
rikatur | skutečné
Druh se třese strachy před druhem. Pravda 0
vládních akcích většinou se jem šeptá s úz
kostlivým ohlížerím, zdali neposlouchá ně
který denrunciant. Na uvěznění politické svo

body jscu připraveny veliké pasti, které svěd
čí markantně, jak málo jde o skutečné uplat
nění vůle Vdu právě těm, kteří o lidovládě
nejraději hovoří.

V republice se mělo tol'k věcí zjednodu
Šiti! Zatím tu však vidíme hotové bludiště,
protkané záludzými tůněmi. Theorie s praksí
sráží se na politckém a sociálmím kolbišti
každý den. ' .

Proti takovému zmatku a bujení bezzá
sadrosti jsou povinni naši lidovci vystoupiti
zvláště při volbách se vší ráznosti. Pamatuj
te, že úáprava v republice mení možna bez
energie a obětavosti. Někdo začít musí.

Vymezesí volebních krajů.

Volební kraj druhý se sídlem krajské vo
lební komise v Pardubicích; volební kraj tvo
ří soudní okresy: Hlinsko, Holice, Chrudim,
Kostelec nad Orlicí, Králíky, Landškroun, Li
tomyšl, Mýto Vysoké, Nasavrky, Pardubice,
Polička, Přelouč, Skuteč, Ústí nad Orlicí, Žam
berk. Druhý volební kraj volí poslancu !1.

Volební kraj třetí se sídlem krajské voleb

soudní okresy: Broumov, Bydžov Nový, Dvůr
Králové, Hořice, Hostinné, Hradec Králové,
Chtumec nad Cidlinou, Jaroměř, Maršov. Ná
chod, Nechanice, Nové Město nad Metují, O
poíčno,Police, Rokytnice, Rychnov nad Kněž
nou, Skalice Česká, Teplice, Trutnov, Úpice,

Dejterepublice,cožjejíhojest!

V samých velikých vítězných stálech po
trapné válce pozorujeme značné fiňanční roz
paky. Není divu, že maše republika, která je
státem novým, tím spíše potřebuje mimořád
né vydatné podpory. Podle toho se nám V
republice povede, jak ji dobudujeme. Nestačí
tu kritika. Kdo chce spolurozhodovati, musí
také spolupracovati; v republice každý ob
čan má zodpovědnost zvýšenou. Celostátní
zájmy nechť vzbuzují silný pocit zodpověd
nosti u každého, kdo má k státu tak těžce u
stavenému trochu citu. Jestliže tedy i český
lid tolik půjčil germanisujícímu státu do vál
ky, tím spfše máme podporovati mírovou půjč
ku národní, která slouží k dobudování naší
republiky. Tyto peníze nepůjčíme jedoctlivým
politickým stranám, ale orgánům, jaké jsou
nutny k udržení každého státu. Vláda musí
obdržeti peníze na obnovení řádného hospo
dářství, na zakoupenísurovma potravin. Kdo
upiše, o -nic nepřijde; naopak uloží peníz na
dobrý úrok. Mohou upisovati 1 drobní občané
od Kč 100.—.

'

Významná časová upozornění presidcsta Ma
. saryka, :

Náš president v den svých narozenin ve
velké audierční síni před členy vlády a jiný
mi notabilitami pronesl po hoklovací řeči před
sedy Nár. shromáždění Tomáška vážná slova
o nynější situaci. Z myšlenek proslovených u
veřejňujeme aspoň tyto: »Pravdu měl Dosto
jevskij, když dokazoval, že národ i iednotlivci
mají touhu po všelidskosti. že kazdý národ
má tu touhu rozšířiti nad své hranice a při
pojiti se k celku člověčenstva — Lidstvo ne
může a nesmí býti pojífnáno jakoněco, co by
bylo mad národy a státy, nebo dokonce proti
jednotlivým národům. Pracovati pro Ikdstvo
nepnamená těkati fantasticky po všem světě,
nýbrž klade povinnost každému z nás praco
vati pro svůj národ a pro tu docela určitou
část národa, se kterou jsme ve spojení a kte
ré svým jednáním můžeme prospívati rebo
škoditi. — Vzpomínám tu Štefánika. Promlou
val naposledy ve Washingtoně, když odjížděl
do Sibiře, o naší budoucí politice. Živě. poci
foval a uvědomoval si, že můžeme dělat; jen
politiku evropskou. a toto své přesvědčení
mně vzkazoval, když vstupoval do osudného
aeroplánu. — Humanitní program není pro
gramem nějakého slabošského pacifismu a ne
energické ústupnosti. Je pravdou, že ráš Chel
čický a za naší doby Tolstoj pojímali huma
rismus ve smyslu neodpírání zlu. To není
správné. Vzpomínám. jak jsem s Tolstojem -v
této věci několikráte měl spor. protože jsem
proti němu z humanismu dovozoval, že prá
vě láska k bližnímu, národu a lidstvu ukládá
každému. brániti se co nejenergičtěji, odpí
rati všemu zlu, všude, vědy a ve všem. Brá
niti se neznamená znásihňovati. Znamená užíva
tizbraně k odražení násilí.Obrana nevyplývá
z panovačnosti, je tudíž přirozená a nutnáa
mravně úplně oprávněná. Není náhodou, že
nejenom zastancové zásady národnostní, ný
brž | vůdcové novodobého socialismu opfrají
se o humanismus. Obě současně se zesílily. -—



Jední se domnívají, že sociální reformy, vlast
uč sociální revohice, dá se přovésti definttiv
ně v nejkratší době, přímo za několik měsíců.
Tak také soudil sám Leninna počátku světo
věválkyapřesvědčíve,B senrÝřii,atedřiž
již odhaduje, že sociální revoluce nastaně za
třicet let. Nevěřím ani tomu. Sociální revoltu
ce již nastala a jsmé v ní, ale bude revoluce €
voluční. Násilí i zde nic nepomůže. Násilí !
zde vytvořilo by ottoky, a otrok nikdy a nt
kde nepracuje rád a s úspěchem, Proletáři
marně by k prácí nutili buržoasii, jestliže | té
práce nedovedou kontrolovati, Ó tom nás po
učil Lenin v Rusku. Věc je nadmíru vážná, a
kdo jen trochu pochopuje, oč běží, musí po
zmíati,že to, čemu se říká kapitalismus, nemůže
býti odstraněno všechňo rázem. Zajisté kapi
talistická technika, její dovednost, její vy na
iézavost a podnikavost, nemůže býti odstta
něna. Lenin teď vedle Marxe doporučuje Tay
tora. Taylor je přímo klasickým mluvčím ka
pitalistické methody. Problém socialismu nebo
přímo socialisace je ztížen tím, že dnešní ho
spodářská situace se nemůžg obejíti. bez vel
kovýroby. I když se továrny demokratisují,
zůstává nám velkovýroba, a k tomu dále při
stupuje hospodářskou situací vnncerý fakt, že
musíme pracovati pro vývoz, a Žetudíž se ne
obejkdeme bez obchodu a bankovnictví. Nej
lepší socialističtí theorikové a politikové se o
ton. již neklamcu. Marx řekl, že hlad není so
ciaHistickým prozramem, není jím ani zvláštní
nervosní nespokolenost, která 'e způsobena

roby a její organisace kontrolovati a přímo
vésti, dotud na radikální hospodářskou pře
měnu nelze pomýšleti. U nás podstatně jakc
všude jinde tak: příliš jednostranně se při so
cialisaci myslí na postátnění. Zapomírá se, že
postátnění mohlo by býti za daných okolností

Jen jinou formou kapitalismu, kapitalismu stát
ního, byrokralického. Na druhé straně je nut
no, aby nejen z nouze a dorucení sc věrovala
problémům zdravého vývoje socialismu, ný
brž aby podstatně spolupracovala s dělric
tvem z vlastního přesvědčení sociálního. —
Pozorovat a myslet, to je hlavní pravidlo ú
spěchu politiky. Většina lidí vychází z toho,
čemu se naučila, a co přejala. Dle těchto nau
čených příkladů dělá se dedukce, a tak vzniká
radikalismus levý a pravý. Přání bere se pak
za skutečnost, a místo rozumu vede nás fan
tasm. — Ideály humanity a'demokracie vždy
jsem přijímal sub specie aeternitatis. Válka a
její hrůzy vedly a vedou k přemýšlení také o
problém náboženském. Já v náboženství na
tézám ideál pravé dokonalosti a dosud objek
tivní měřítko pro všechno konání lidské. Ten
to ideál dokonalosti učí člověka vystříhati se
malosti a malichermosti.Pozměnil bych známý
povzdech Hálkův: Jen zevšednět nám, Bože,
nedej! Pocit věčnosti nás dělá skromnými, ze
sluje pocit zodpovědnosti a vede nás k u
znání všeobecné harmonie. Odtud také čer
páme pochopení světového a společenského
vývoje a zdokonalení, utvrzuje se naše víra
v pokrok a pochopujeme, že nelze dosálnouti
všeho najednou. Řekl bych — učíme se trpě
lvosti, ale nikoliv pasivitě. Naopak. Postih
nutí světového a společenského řádu a jejich
zákonitostí vede k energické spolupráci všech.
Z. tohoto stanoviska politik pochopuje, že ne
běží pro správu státu o moc, nýbrž o vliv.<

Využijte příležitosti!

Rozprodáváme zbylé.

KALENDÁŘE
na P i920 WY*sníženě:

za menší80b, většíKč2—
, Kapesní kalendáře jen Kč 2—

< Objednejteihned.
Bražstovní kmihkupoství a mahladatoiství

. v Bradl Králové.

VevýborechNárod.skromáždšaí
V kušt výboru odvolal pro veliký odpor

referent Rýpar návrh na ziněnu o úpravě slu
příjmů učitětů náboženství na obec.

„šk „Přijata změna v návrhu záko
na © úpravě korgruy podle přání vlády v tom
smyslu, že sbitžné bude zvýšeno na 1200 K.
Přijata byla vládní osnova zákona o úpravě
platů profesorůpři theologických učelištích a
představených přibiskupskýchseminářích.—
V zásobovacím výboru jednáno o návrhu Ša
malfkově na uvolnění příští sklizně, uvolníšní
obchodu životními potřebami a zrušení ústře
dem Agrárníci návrh ten podporovali. | Ale
stát. taj. Srba (soc. dem.) doporučoval za
bavení celé sklizně a všech produktů zeměděl
ských. Šamalík poukázal, že opětné zabaverí
sklizně a dobytka znamenalo by hospodářský
a zásobovací bankrot.

Řádění Poláků na Těšínsku

pokračuje přímo stepě. Vinou polských děl
míků došlo v některých obcích k boji ručními
granáty. V Dombrové polský učitel Kresch
man zastřelil českého dělníka Šlechtu. Poláci
ve Frýštátě vyháněli z bytů české obyvatel
stvo. V Puncově i jinde řádily polské houfy
ozbrojené revolvery a holemi. Mezi Čechy na
Těšínsku jest krajní rozhořčení. Právě sveře
vé polské násilnosti utvrdí u nás přesvědčení,
že Těšínsko musí býti naše.

Za hranicemi.

Došly zprávy o novém vraždění Arménů.
V Gilicii Turci jich porubali 15.000.Nesvědčí
to také o nepohotovosti a rozpacích dohody?
—Dohodové vojsko obsadilo Cařihrad; prý
dohodová posádka bude nyní čítati 50.000mu
žů. — V Maďarsku postupuje se proti židům
nyní s nejpohrdavějším despektem, který pro
praktické uplatnění spravedlivéhoantisermiti
smu znamená málo. Takhle si maďarští naci
onálové špatně poslouží. Už se židé také vy
mstili. Nejvyšší rada zamítla definitivně ná
vrh na přiznání některých území z nových 0
kolních politických útvarů. Na tom rozhodnutí
židovští kapitalisté jistě měli veliký podíl. Co

chopí jen ten, kdo charakter spádrých udá
lostí sleduje živě a pilně. — Polský vohnomy
Slenkářský agitátor Andrzej Niemojewski na
fačihouse přebářvílna vášatvého protičeské
ho 'agitětora na Těšínsku. Plše, že Češi jsou
slovanskými Prušáky: ohlašuje, Žese blíží kr
vavé vypořádání« Čechy atd. Žase jeden do
klad, čím prospívá našemu národu Vol. My
šlenka. — Diplomatické styky Francie s Vat
kánem budou v nejkratší době obnoveny. Vý
slancem Francie bude Combon. — V týchž
dnech, kdy bolševičtí agenti ve Francii v
lali obrovskou železniční stávku, ruská vlá
uveřejnila (26. a 27. února) přísné výnosy, aby
sé železniční služba zmilitarisovala a dále aby
se zrušila 8hodinná doba pracovní a zavedla
nucená llhodinná, nevyjímaje neděle. Vyčer
pané Rusko bude potřebovati na. dlouhou do
bu značných zálóh, dříve než bude moci co
koli vyvážeti. Sověty Ruska a Ukrajiny při
rozeně tedy usilují o mír se sousedy; ale Pol
sko a Rumunsko nespěchají přijmouti nabíze
nou pravici, protože slabost ruskou dobře zna
A. Zatím Poláci způsobili u Galemkowiczů
Rusům porážku. Ukrajinská národní vojska
vyčisťla od bolševiků úsek mezi Dněstrem a
Bugem. Tamější obyvatelstvo houfně se
vzbouřilo proti bolševikům. — Nejvyšší rada
prohlásila, že hospodářská krise trvá také pro
to, že posud stojí vc zbrani miliony vojska.
Rada protestuje proti překážení přirozenému
spádu obchodu, volá po demobilisaci a vyzývá.
evropské národy, aby zarazily nové vydávání
papírových peněz a vedly k šetrnosti. — V
berlínském hotelu >Adlon“ ztýral hohenzol
lernský princ Jáchym se svými kumpány fran
couzské důstojníky. [Ir. Metternich volal sám:
»Styďte se! Vaše rodina byla neštěstím Ně
mecka!l«Drzost neurvalé společnosti způsobi
la v diplomatických kruzích veliký rozruch.
— Wilson se vyjádřil, že nestrpí imperiali
stických cílů kteréhokoli národa. — Vláda
francouzská vypracovala návrh zákona o
smírném řešení stávek. Projekt ten nedotýká
se práva ma stávku, ale vyžaduje, aby před
zastavením práce byly vyčerpány všechny
možnosti smírného řešení. Smírčí soud má
býti povinný při podnicích, jichž zastavení by
ohrozilo existenci národního hospodářství.

Dne 2. t. m. v noci zemřel profesor praž
ské konservatoře Štěpán Suchý, vynikající
virtuos na housle. Již jako chlapec Idletý slal
se houslistou v orchestru Národ. divadla v
Brmě.Později stal se tam řeď.telem orchcstru.
R. 1892 koncertoval s velikým úspěchem ra
jihoafrické mezinárodní výstavě v Kimberley.
Profesorem pražské konservatoře stal se r.
1897.— Proslulý mistr Lorenzo Perost svo
lil; aby bylo provedeno v římském Augusteu
jeho nové oratorium >La strage degli innocen
tik (Záhuba Mláďátek). Dále bude provedena
vokální symfonická báseň Perosiho bratra
(mistra Mariana Perosiho) >Noc a den< —
Hrdina Ooetheovy básně přece jen jest osob
ností historickou. V Mnichově nalezen ruko
pis kanovníka Kiltana Le;ba. Zde sečte o Šar
latánovi Jiřím Faustovi rodem z Helmstadtu
v Badensku. Faust onen prohlásil prý 5. čer
vna 1528,že se zrodí proroci jako on, rrotože
se shmce a Jupiter nalézají v stejné konste
laci. Faust putoval po Německu, přikládaje si
vysoké tituly. Prodáva! horoskopya léky. Že
tehdy mohl rafinovaný chytrák balamutit zce
la pohodlně, jest lehce pochopitehno. V prote
stantských krajích Německa zkvetly tak ú
žasné pověry, že by se jim byli divili i římští
pohané z doby Césarů. A »zázračným« léka
řím se vedlo tehdy velmi dobře. — Karel Vi
mářickýv Čechách prvý dal a zdůvodml ná
vrh, aby © ve školách vyučovaly též vzděla
né dívky. Zkrátka otvíral bránu do školy u
čitelkám. Za vlády Marie Terez'e opat Z8
háňíský (Sagan v Pruském Slezsku) Jan Ignác
Felbiger staral se houževnatě, aby byly zři
zovány dtvčí školy; vždyť do té doby bylo
vyučování dítek dosti zanedbáváno. Opat

zvláště obrátil svůj zřetel kženským klášte

rům, z nichž mnohé slíbily dívčí školy zřídí
ti. Felbger zpracoval i způsob, jak by měly
býti dívky vyučovány. — Z Mexika se ozna

nečně byly odkryty ostatky Fernanda Cor
tesa, španělského dobyvatele Mexika.Ostttky
nalezeny v městě Mexiku v kostele Ježíšově.
— První Evropan, který se naučil sanskritu
(posvátnému jazyku Indů), byl misionář Jesu
jta Robert dé Nobili (Ť 1656), synovec kar
dinála Bellarmina. Za spisovatele prvé mluv
dýce sanskritské byl pokládán do nedávna
Jesutta Hansleden (+ 1732). Ale vyšlo na je
vo, že Hansleden měl v té práci předchůdce
v Jesuitovi Jindřichu Rothovi, který | svou
sanskritskou mluvnici odevzdal v Římě poly
historovi Kircherovi r. 1664. — >Křesťanství
jest opět na denním pořádku.« Tak dovozuje
v >Hist. Polit. Blátter« dr. V. Kosch ve člán
ku >Náboženská obroda v naší době.« Úvaha
jest opřena o fakta velice výmluvná. — Sou
časně 4 časopisy katolického západu (dva ho
landské, 1 německý a 1 francouzský) ve
svých pojednáních o církevním umění souhla
sí v tom, že všecko všední kramářské umění
musí z chrámů vem Na výzdobu chrámů a
křesťanským umělcům musí se platiti více než
ma obyčejné práce řemeslnické. Nové umění
církevní nebude ani gotické asi románské; ka
tolicismus dvacátého století bude míti nový
církevní sloh, který ilž tu vlastně jest a čeká
otevření chrárnů. Nastává velká obnova cÍr
kevního umění, vytrysklá z charakteru pro
středí, přiměřeného člověku modernímu. —
Katolické školství ve Franchi předstihuje svou
zdatností školy bezkonfesní stále nápadněří.
Státní škola. která vyloučilanáboženství, po
zbyla obliby. Církev má nyní G7 učitelských



serhinářů, které vydřžuje z dobrovolných pří
spěvků vlastních. Státních seminářů jest mé
ně a ty ještě ke všema trpí nedcstatkem žac
tva. Sám tajemník spolku ochránců a pozo
tovatelů francouzské státní školy Robelin.

vyznal, že kat-lické církevní školy včí mlá
dež nejlépe — Někteří badatelé upírali sta
rým semitům víru v nesmrtelnost, | ačkoli
nřece sama bihle Starého zákona na několika
místech tuto víru vyznává. V novější době
objevena celá řada náhrobních nápisů ve Fe
r'cii, Arabii, a severní Africe, z nichž vysvítá
víra v život zábrobní zcela určitě. Nebožtíci
na př. zapřisahají, aby jich bylo šetřeno, aby
rebyli hněvárí otvíráním hrobě. Ostatně proč
nenarážela evangelická nauka o záhrobním ži
votě ani u židovských nepřátel Kristových
na odpor? Protože byli židé již dříve o re
smrtelnosti lidské duše přesvědčení. — V Ku
sku malíř Vladimir Tatlin zavedl nový umě

/

lecký. směr. Seskupila sc kolem úěho škula
»tatlinistů«, <terá hlásá >nadvládu předmětů,
hmoty, všeho strojového.< Prý hmota, mrtvá

v umění. Ovšem tento »tatlinismusc není zi
čím novým. Na základě podobných theorií už
se matropilo v umění tolik nepravosti, že mezi
vážnými odborníky v té příčině jest mínění
souhtasné. A právě nejnovější směry umělecké
výrazně hledí ozřejmitt pravdu, že duch 0
vládá všecko a že teprve duch dovede hmotu
učiniti tvárnou a užitežnou. — Památka stého
výročí narozenin Josefa Manesa bude uctěna
slavnostmi, výstavami a přednáškamiv Pia
ze, Brně, Bratislavě i jinde po vlasti. Zajisté
tento nejnárodnější umělec si zaslouží veliké
úcty českého lidu. Ustavil se slavnostní vý
bor pod protektorátem ministra kultu Habr
mana a předsedaictví mistra Jos. Myslbeka.

Dle sdělení -Č. Slova« vyjádřil se vídeňský
soc. dem. předák dr. Adler, (klisrý zastřeliřhmin.
předsedu Stiirgkha) v poslední schůzi dělnické ra
dy o dru Šmerelovi takio: »Šmeral je politikem
konjunktury. Jest čistě náhodné, že dr. Šmeral 0
citl se na levici. Mohl dnes stejně tak sláti na
pravo. vždyť již po celcu dobu války byl vždycky
černožlutý. Dr. Šmeral pajří k oněm sociálním de
mokratim — v nichž jsem se v Procesu svém pro
zavraždění Stiirgkha vyslovil, že bych jim ani ru
ky nepodal.« —- Soclalistická radnice v Náchadě
po půlročním iospodaření zvyšuje obecní a škol

ské přirážky z M proc. na 409, proc. Takové po
krokové kumšty dovede na cizí „útraty dělati 0
všem každý. — Dne 2. t. m. mělo býh v Pasově
provedeno drama pověstného Kurta Lisnera. Ale

před počátkem představení začal křičeti vojáci
a studenti: »Pryč s Kurtem Eisnerem, pryč se ži
dy!« Nastal veliký zmatek; došlo ke srážkám I
před divadlem. Konečně vojenská posádka zled
mala pořádek. — Objeveny nové uhelné doly na
Slovensku poblíž Rimavské Soboty. Síla žíly Jest
přes 4 metry. Uhlí dost v republice na několika mí
stech. Ale při tom v kamnech chladno. — V Mni
chově hamižaí bursiáni skoupil množství krtčích
kůžiček po 32 markách. Ale pojednou se roznesla
zpráva, že v Lipsku cena kožešin velice klesla.
Již večer nabízeny obchodníkům kůžičky po IS
i 5 maskách. Nyní se to zboží prodává po 1 marce.
Proto mnoho spekulantů udětajo úpadek. Neměl
by býti trest šibenice na skoupení velkého množ
-ství zboží za účelem zdražování? — Hromadné
Mlenství náboženské rozšířilo se ve Falkenbergu
v Haile. Utvořila se tam »zbožná sekta«, jejíž stou
penci prohlašují, že vešli v přímé spojení s Du
chem svatým. Tvrdí, že se jim ve schůzích obje
vují také duchové zemřelých. Mnoho soktářek ho
voří s duchy zemřelých svých mužů. Rozumná část
obyvatelstva žádá úřady za rázné zakročení proti

nebezpečným blouzacům hrozných, strhaných tvá
H. —Die »Našince«vypravovaš řídicí učálel,že
ma svých pochůzkách po několika vesnicích na
Konicku slyšel, jak policajt bubnova! zákaz všehi
kých schůzí, protože obec jest celá zamořena sy

fiisem. Tedy toto »dobrodiní« městské civilisace
jž řádí také v odlehlých vsích. Rozdíl mezi mě
sty a venkovem rapidně mizí a to nikoli na pro
spěch národa. — Obchodnice J. Housková na Vi
nohradech vyvěsila ve výkladě časopis národ. dc
mokracie. Ale z Maršnerovy továrny přitáhlo na
200 dělníků, kteří hrozili, že krám rozbijí, jestliže

mysinost« jest ovšem dávno známa. Ale naskýtá se
otázka, proč takové neustálé ohrožované závody
mají platiti veliké doně na orgány bezpečnosti. —
V Olomouci jest nyní 67 milionářů a z těch 60
židovských. Snad tedy právě proto socialisté a
agrárníci tolék volají po konfiskaci — maletku
elrkevního. Olomoučtí židé mají vice důchodů než
všichni faráři a biskupové v republice; ale zapro
daná individua slibují veliký blahobyt na základě
konfiskace jmění církevního. — V Portugalsku u
tvořila se strana ©podobná německému centru.
Chce uskutečniti cíle svazu portugalských katolí
ků; snaží se uplatniti ve veřejném životě kře
sťanské zásady a vyrovnává stranické i třídní
protivy v tidau. — VHodoníně po převratu se
přidal k soc. demokratům válečný zbohatlík mly
nář Kudrna se svým přítelem drem Krajíčkem.
Teď stojí v čele města; soudruzi mu všecko od
hlasují. Tak- se honem hrnou do rudé strany lidé,
kteří si | za bolševického ruchu chtějí zabezpe
čiti obrovský soukromý majetek. — Dle zprávy
našeho generálního konsulátu v New Yorku hodlá
se do maší republiky vrátěti dobře na dvě stě ti
síc krajanů. z nichž dobré tři čtvrtiny tvoří Slo
váci. — Jedna Vídeňačka poslala spálit mrtvého
manžela do Liberce. Ale urna s popelem, zaslaná
oné ženě, byla u nás někde na poště ukradena.
Nyní ona vídeňská žena vymáhá na čs. poště ná
hradu 500.000 Kč. Už se tedy u nás ; nebožtíci
ztrácejí. — Dr. Bohdan Zahradník byl presidentem
jmenován| reparačním komisařem a | zmocně
ným ministrem ve Vídní. — Na Slovensku démon
strují soc. demokraté pro centrály. Vynutili si
prohlídku skladišť v Lipt. Sv. Mikuláši a Ružom
berku za účasti policie.

O tom českéma slovanskémcítění.Byli
kdo překvapen, že se zdělavatelé ústavy ste
odhodlali jazyk český prohlásiti jazykem

státním a přestali na neřešitelném hieroglytu
»státní-oficielní«, nechť si vzpomene na ne
dávnou rozpravu v zahraničním výboru. Tam
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to začalo. Na přetřes byla tam uvedena 0
ka, zda bylo správno, že chovat jsme.
v caršké Rusko za války a před válkou $
motáním losů o tuto slovanskou politiku mj
nistr zahramičníchvěcí, Beneš, uvedl zároveš
nový režim jako protiklad slovanské politiky
Kramářovy.

Socialisté s protikladem tím ovšem bujaře
souhlasili a v novinách potom vytrubovali
vítězné fanfáry o porážce Kramářově. Nilndo
se nedomnívej, že píšeme Kramářovu obra
nu. Promlouváme o věci proto, že to byla po
litika všech česky cítících lidí, kteří si uvědo
movali, že ve válce běží o jsoucnost národa.
a kteří za proměniivých obratů válečných
úzkostlivě své naděje upírali na ruskou armá
dal.Z toho jde, že odmítání politiky Kramářo
vy v zahraničním výboru bylo odsudkem slo
vanské politiky, k níž se hlásila většina náro
da. Zajímavá byla podfvaná na členy strany
republikánské (agrárníky). Nebylo možno,
aby nepoznávali, že se se slovanskou politikou
v zahraničním výboru páchá nepřirózenost.
Nicméně nikdo z nich neodvážil se říci, co by
lo jeho povinností a co by bylo bývalo vze
přením socialistickému nátlaku. Členové bý
valé strany agrární snažili se jen o to, aby z
této horké lázně nějak vyklouzli a ze svého
českého a slovanského cítění zachránili, co
se vůbec zachrániti dalo. Články v republi
kánských novinách svým ostýchavým pří
tmím byly jen doplňkem situace, v jaké se
poslanci strany jejich ve výboru zahraničním
octli. Chování a postup tento jest zároveň
zdůvodněním mužných slov Udržalových, že
vládní aliance republikánů se socialisty jest
politické krvesmilství.

Jakkoli rozběhy proti slovanské politice v
zahraničním výboru značným dílem možno

zejména u sociálních demokratů, potkáváme
se s tím odstrašujícím zjevem, že odsuzujíce
slovanství a češství, ženou se za ideami, jimž
ruský bolševism jasně a nepokrytě odzvonil
umíráčkem a jež hrozí vážným nebezpečen
stvím národním zájmům. | Z tohoto zločiím
všech socialistů ovšem neviníme, ale tolik jest
jisto, že u bolševického směru národní prospě
chy jsou pátým kolem u vozu. Pro dobrou
věc si jen přejeme, aby rozumí sociální de
mokraté nebezpečenství včas čelili a oddělil
seod nevyléčitelných fanatiků, což může státi
se. tím snadněji, čím určitěji dnes vystupuje
pravda, že účelné sociámí reformy dobře se
snášejí s národní českou a slovanskou politi
kou.

Kromě všech těchto okolností —odsudek
slovanské politiky byl zjevným anachronis
mem. Když nyni víme, že ruská armáda se
hala a nevydržela až do korce, jest ovšem
snadno mluviti:o chybných předpokladech,
jako jest nárammě pohodlno seděti v rákosí
a dělati píšťalky. Ostatně nelze pochopiti, proč
se o těchto předpokladech vykládá, když ru
ská armáda k vítězství přispěla a když bez
jejích počátečných úspěchů západní íronta
byla by Němcům neodolala. A nebyly to tuž
by ucí k carskému Rusku, z nichž jest
slo politika viněna, mýbrž nadšené vě
domí, že ohromného zápasu, v němž šlo o ná
rodní náš život, účastní se veliká armáda nej
větší slovanské říše, o kterouž radost s 0
statními dobrými Čechy dělil se i president
republiky. Vytýkati, jak se v zahraničním
výboru stalo, že ruská armáda nebyla připra
vena, znamená zakusovati se do malicherno
stí. Ostatně o připravenosti ruských vojsk,
aspoň na určitou dobu, svědčí skutečnost, že
německá a rakouská armáda r. 1914 z Pol
ska daleko byly odhozeny ma západ. Ale i
tehdy, když počáteční pohotovost ruská po
nenáhluochabovala, byty by ruské voje plat
ně bojovaly, kdyby se nebyly mapolýkalyto
Hk bolševického jedu. Z toho postihujeme, že

byla logika postavema
vzhůru nohama, neboť na místo, aby odsou
zeni byl bolševici, s růmiž si přečetní naši

Pokud se mtervenční polttáky Kramářovy
týká, vyskytujíse ovšempotíže a rozličné



pochybnosti, a protože o této otázce nelze ji
nak mluviti, než stále svracející se podmín
kou »tedyby«, nemožno také rozhodnouti, co
by se bydo událo a co nikoli. Ale věc věru po
dřvná! Ustálilo se u nás přesvědčení, že k
naší samostatnosti nejplatněji pomohly boha
týrské boje a jedinečné pochody českých le

ost jiného než intervence? Kdo dovede dnes
na určtto říci, oo by se bylo zběhlo, kdyby
tato slavná intervence byla trvala kratčeji,
nebo kdyby se byla hned ma počátku protá
hla? Jedna věc však jest přece na jisto posta
vem. Nebýti intervence našich ruských legi
onářů, nebyl by ministr Beneš, stoje v Paříži
u kolébky naší rodící se samostatnosti, mohl
na váhy položiti tak těžké závaží mravní
opory.

ě

Nadivmo suchu, >Mír< v 9. čísle dne 4.

vil kromě jinéhá tyto myšlevky: >Jenže Kri
stus, když zakládal církev, medal jí za my
šlenkový základ evangelium, čili ony čtyři
knihy evangelií, které za jeho života na ze
měnebyly vůbec ještě napsány, nýbrž zákla

m

dem své církve učinil své apoštoly a (po
nich) jejich nástupce, když pravil: »Jako mě
posla? otec, tak-já posílám vás. A jdouce do
celého světa, učte« :.. Taly živé slovo,
živý učitelský úřad učinit základem církve a
nikolimrtvou knihu evangelií, kte
rá se od lidí může vykládatt, jak. chce a také
se tak vykládala a vykládá.«

Aniž ubíráme magisterlu církve, co Jeho
jest, nemůžeme neprojeviti, že slova o mrt
vé knize evangeliíčlověka ohromují.Pro
tože se dnes ma katolíky dívá všecek svět a
protože každý nepřítel číhá a skídí, čeho by
se kde chytil, výrok o»mrtvé knize evangelií
hned zásadně důrazně odmítáme. Činíme tak
nejen pro živé evangelium samo, ale také
proto, že i v našich katolických řadách třeba
provozovatí kritiku, aby nám nebylo vvtý
káno, že z přílišného | oficiadismu kde co
spolkneme a utlumíme. Pisatel sám napsal:

»Jdouce a učte< ... Tak, probůh, žemu pak
apoštolé a jejich nástupci učilijinému, než ži
vému evangeliu, Jež z něčeho nic prohlašuje
se mrtvou knihou? Z toho, že se evangelium
po libosti od lidí vykládá, není přece možno
násilně vyvozovati nehoráznost, jaká v >MÍ
ru« byla pověděna! 

O triumlech a náhlých ústupcích bolše
victí uveřejňuje v 8.—9. čísle >Národa« za
jímavou úvahu Vl. Dorazil, který povahu ru
ských proudů studoval před válkou zblízka po
devět let.

Vítězství bolševictví jest dle Dorazila u
dálostí velice radostnou, protože právě nyní
v době oddechu jsou ruceni noví vládcové
přemýšleti úsilně, jak splniti veliké slíby so
clální.

Sarno ruské družstevnictví není hnutím
prakticky socialistickým a dělnickým. Jest to
hnuti zámožného sedláka a zproletarisované
buržoasie. Tato hospodářská formace vyrost
ta a žila přes a proti vůli bolševiků; stala se
posledním útočištěm v záplavě ©hynoucího
soukromovlastnického společenského| řádu.
Proto proti těmto družstvům. bolševici podni
kali houževnaté boje; marná však byla i ta
námaha, aby byly tyto organisace aspoň pře
vedeny v odvislost od holševické >komuny
xonsumentů.« Porážku svých hospodářských
rozběhů doznávají bolševici tím, že se smířili
s ruskými družstvy a. mezinárodními úmlu
vami obchodními se západoevropskými státy.
Přestávají býti živlem sociálně a hospodářsky
revolučním.

Dorazil dí dále: »Jako člověk poznavší Ru
sko skrz na skrz, jenž se snažil pochopiti psy
chu národa — musim říci to, co se snad bude
zdát u nás příliš brutámím: totiž, že v Rusku
se jinak než terorem a absolutismem vládnou
ti nedá. Ruský člověk je společensky zcela
jiný typ než Západoevropan. U něho pojem
státní autority je, řekl bych, něčím téměř ani
málním, neboť se kryje jedině s pocitem stra
chu. Rusovi je autoritou jen ona síla, jež mů
může způsobiti kdykoliv fysickou bolest ....
Základní pilíře naší civilisace: demokracie. a
parlamentarism -—toť pojmy stejně cíží čer
nosotěnci jako bolševiku. Tyto základní rysy
povahové nejsou zaviněny nedostatkem vzdě
lání,a ony nebudouodstraněny školstvím,ony
Ykví hluboko v povaze každého Rusa, a jich
trvání je tudíž časově neobmezeným. Za těch
to předpokladů je moderní evropské demo
kratické neb republikánské státní ústrojí for
mou zcela nemožnou, a bylo-li by uměle neb
násilím vneseno do Ruska, dříve či později
by ztroskotalo. ... Pádem carismu rozpadl
se v ruském mozku úplně pojem státní auťo
rity. Revoluce, zničivší carism, zničíla též
možnost klidným způsobem vybudovat něco

. vyššího než byl carism, neboť vzala Rusu ú

lečnosti' přicházejí bolševici se svou živelnou
agilností a budují v mozku ruského člověka

čana k státní moci.
Hybnou silou bolševictví není extrémní ho

spodářský a společenský program, ale ži
velná vášeň nenávisti k byrokracii a aristo
kracii.

. Bolševici nyní mohou sami nejlépe Rusko
pacifikovati; oni jsou techniky teroru a ab
sohutismu par excellence. Dovedou-li vybu
dovat úctu k státní moci, pak jest jejich ex
trémní program hospodářský věcí zcela ve
dlejší, protože jej budou házeti dle diktátů ži
vota praktického kus po kuse přes palubu;
vždyť už nyní značný průlom učiněn. Ho
spodářsky obnovit Rusko lze však pouze 0
brovským zahraničním úvěrem. Rusko tedy
bude nuceno se přizpůsobiti cizině; míra zá
vislosti Ruska od západní Evropy je daleko
intensivnější než míra závislosti Evropy od
Ruska. Bolševici se pomalu přeorientují. >Ú
plné vítězství našeho společenského řádu na
teritoriu Ruska je tedy s největší pravděpo
dobností věcí doby velmi krátké. Obrat ten
to je umožněn především definitivním vojen
ským vítězstvím bolševiků. Toto vojenské ví
tězství bolševiků je totožno s pádem extrém
ního bolševického programu.«

Papež Benedikt XV. blahopřeje našemu
presidentovi. Papež zaslal presidentu k na
rozeninám telegram: >VeVaše narozeniny jest
nám milo, že můžeme zaslati Vám svá blaho
přání s tužbou, aby v náboženském míru a
v jednotě a součinnosti všech občanů Vaší
země Vaše presidentská činnost stala se svěd
kem vzrůstajícího rozkvětu toho ušlechtilé
ho národa, jemuž aby Bůh seslal hojnost pože
hnání, jest naší modlitbou.«

Již vyšel T.díl Očekávané »Soustavy filo
sofle křesťanské« z péra povolaného znalce
univ. profesora v. v. Dr. Eug. Kadeřávka,
vlastním nákladem autorovým. | Cena však
proti dřívějšímu oznámení stoupla, neboť pa
pír a práce značně se zdražily. Cena prodejní
obnáší Kč 32.—.,poštou doporučeně Kč 34.—.
Změm tuto uvádíme ve známost P, T. objed
natelům, aby předešlo se event. nedorozumě
ní. Expedice díla byla nám autorem svěřena
a postupně bude kutha na všecky objednatele
odeslána doporučeně, -- Družstevní knikka
pectví a nakladatelství v Hradci Králové (A
dalbertinum).

——Ú——

Volby jsouvypsány |
Vcelé ropabilcékomet se budou volby

Bogitacůdo Národsíhoshromášděnídno16.

dubna ado senátudne25. dubna. Každáor
gatisace akaždýpříslušníkstrany lidovévy
užijedobydo volebkčilé a SookroženéAgi

sapsané spoledenstvo s ručením »hmessným
Československé náměsti.

Vhlady na
knižky :Půjčky.-Úvěryosobniahypoteční.-Zálohy.-Kauce.

Vadia.-Eskomptúčtůasměnel.
chom z voleb vyšli čestně. Katolický lid ©
volbách musí. ukázati, že nemí spokojen s
protinábožeuským bojem a s0ciaiisticko-ag
rární vládou.

Redaktor amerického >Hlasu« Flysek Dostál
v Hradci Králové. Dne 7. t m, schystal nám
skvostný duševní požitek člen II. americké miše p.
H. Dostál, redaktor-laik nejstaršího listu českoka
tolického ze St. Louis. Za předsedu veliké schůze
zvolen p. MUDr. Šob a za zapisovatele p. Jos. Po
lák. — Pan redaktor vdúvodu své řeči vyzval
shromážděné, aby povstáním projevili loyalitu a ú
ctu k p. presidentovi, jehož 70. narozeniny právě
se slaví. Pak přípomenul, aby se osoby a věci
neměřily nyní měřítkem předválečným. Mnoho se
změnilo a nastalo vystřízlivění, leckteré chyby se

Americe: »My jsme v Čechách chybovali všich
ni a já jsem chyboval také. My máůsímety chyby
napravovat.« Osvoboditelská činnost Masarykova

chvíle velice svízelné. President Wilson přijal Ma
saryka jako velikého přítele. Tato vlivná přízeň
jistě mnoho zmohla. Proto bylo by si přáti, aby
náš president ještě dlouhá léta žiť. — Řečník pra
ví dále, že přišel, nikoli rozčilovati, nýbrž klidniti.
Právoplatní občané republiky mají se navzájem
nespektovati. Ale jistí Hdé osobují st výsady a po
važují druhé občany za špatné. Jest to viděti aa
př. v Kladně. Jsou tam vzdělané řeholní učitelky,
které složily slib a přísáhu věrnosti, ale — vyučo
vat nesmějí. Praví-li Habrman, že jinak není
možno, jest to chyba. Vláda má býti z lidu pro
td. Jestliže sl zvolíte úředníky, ti mají respek
tovatě vůli celého národa. Ladvík XIV. se řídil
zásadou: Stát jsem já.« Rakouská vláda také tak
měuvila a proto padla. Jsme-li však v republice,
vládnoucí kruhy mají si uvědomiti: »Jsme zde
pro ropubliku.« — Nám katolíkům se vytýká, že
jsme ve spojení s katolictvem celého světa a Va
tikánem. Což Internacionála nechápe, že sama činí
to, co nám vytýká? Mám-li nějaké přesvědčení,
mmsím enítií také direktivu. Dr. Kramář byl od
souzen k smrti. Tu Štefánik žádal, aby mu kar
dinál dal do Říma přímlavný Hst ve prospěch od
souzeného. Stalo se tak. Vatikán působil na dvůr

merika je země práce, není tu žebráků. V této
válce nechtěla kolonií a nových přístavů. Má z
toho jen dluhy. Přes to posílá do Evropy 100 mil.
dolarů, aby děti neumfraly hlady. Amerika pozna
la, že náš národ dovede v nejtěžší době dobře
pracovati. Ale všichni Slované“ jsou nešťastní v
té příčině, že dobyté svobody nedovedou udržet.
Práci našich legif na Sibiři nazvala Amerika zá
zrakem. Vždyť Američan stále sobě i Jiným opa
kuje: »Pomoz sám soběl« Amerika byla také za
války | spokojena,že v Čechách lid si počínal ro
zumně. V dohodě byl velký strach, aby nevznik
la předčasná zbrklá revoluce: vždyť Prušáci měli
již v Beriině připraveno několik dívisí ke krva
vému potlačení české vzpoury. Kdo dělá revokuci,
vsází všecko na poslední kartu a pak se nesmí
diviti, že mu zahřmí vstříc slova: »Běda přemo
Zeným!« — V Americe jsou pro 117 milionů duší
dvě politickéstrany ajest ich až po krk dosti.Zde
však pro 13 millonů je 14 polit. stran. Proto tek
tuhé zápasy! Stačity by zdedvě BŽtři strany.
Třídní boj značí velkou bolest republiky. V Ame
rice kantlidát! posianectví mluví místo o třídmím
bojí o heslech ideových. Nenadávají, chovají se
geutiemansky. Nechť Čechy mutká ke svornosti
vědomí, jak nebezpečnými a houževnatými nepřá
tel jest obklopena jejich republika. — Politika jest
střechou budovy národní, není však budovou celou,
neníhlavnívěcínároda. Vyjejesi ji všakhlavnívěcí
udělal. Zapomínáte na průmysl a hospodářství,
což jest obtížnější než štváti: Z politikaření Zádarý
národ nezbohati. Štefánik pravil, že nám néstačí
dnes »volnost, rovnost a bratrství.« Naším be
stembudič:»Léska,prácea pociivoat.«—Nepry
spívá republice ani boj protikřesťanský. Osvobo



ditrů Washington viděl v náboženství Křesťanském
kořen opravdová mraťnosti.Wilgón vyzývat ná
rod naden-díkvedánívlistopádak modlitbě:»O
Hospodine, zhřešíí jsme, ale Ty se's nad námi
amiloval a dat vítěeství našim žbraním.« Právě
světová válka ukázala jasně, že křesťanský svě
tový názor na život jest nejlepší. Němečtí žáci
Haecklovi a Nítzacheoví sí říkali, Ze Boha 9epo
třebují, že jsou nad jiné lidi. Proto také bídně do
padli. A ma druhé straně Foch? Když inělo dojítí
k bojům, řekl vojízům: »Napřea Mmsite se stře
žití hříchů. Nechte pití, žen!« Sám napsal modlit
bm k Bož. Srdci Páně. V ní prosí netoliko za vo
jinyfrancouzské,alei zanepřítele.Kdyžvpa
mátný večer měl Foch poslati armádu proti Něm
cám, pravil: »Jsem hotov, dovolte, abych si odpo
činul.« Odešet do kosteta, kde se modlil dvě ho
diny. Když Němci viděli, že Foch může zničití
celou jejich armáda, šli prosit za příměří. Foch
odpověděl: »Rád obětujt svou slávu generálskou
před životem jednoho vojáka.« Kdo tedy ve válce
zvítězil? Byla to idea křesťanská, která zachová
i národ náš. Nechť každý dle svých sil obrozuje
společnost v duchu Kristově. V Americe na veřej
ných budovách jest napsáno: »V Boha důvěřuje
me, spojení stojíme, rozdrobení padáme.« Neměl
by st tedy taková slova pamatuvati tím spíše náš
malý národ? Američan se za důvěru v Boha ne
stydí. — Řečník ke konci vyzval, aby shromáždě
ní stáli pevně při svém presidentovi a svorně si
vedli. — V odpovědi na následující dotazy sdělil
řečník, že v americkém vojsku byle 25 proc. ka
tolfků (tedy počet v poměru k síle jiných konřesí
amerických nadnormální). Lékaři říkali: >Hošl z
katolických rodin jsou umravnění, mají krásnou
duši a zdravé tělo.« — Jednota katolických Sokolů
založena v Americe před 10 lety z té příčiny, že
Iiberální Sokolové katolíky za členy nepříjímalí.
— Kdo se odvolává na Komenského. nemá kře
sťanský cít svých spolubližních urážeti. Katolíci
školy stavělt a platí na potřeby školské; proto jest
bezprávím vyhazovati hm kříže ze škol. — Před
sedající p. MUDr. Šob řečníkovi ve jménu shro
mážděných vřele poděkovat. — Přednes vzácného
hosta příbomné posluchače úchvacoval. Mohitné
projevy souhlasu svěděily, jak p. Dostá* dovedl
udeřii vždy na pravou strunu. Jsme mu za věcné

* informace a krásné povzbuzení velice vděční. Bůh
< žehnej za jeho obětavou námahu!

Nový Bydžov. Dne 15. února měl u nás před
nášku p. kapitán Kotář, číen II. americké mise.
Po americku krásně vylíčii, proč se Amerika
účastnila války světové a tím obdiv, úctu a vděč
most vzbudil v srdci všech přítomných vůči na
lemu ocjvýznačnějšímu| osvoboditeti Spojeným

dojalaláska k vlasit p. kapitána anašich Čecho
elovákůamerických,kteří námtolik penězi | krví

pomáhali — a pomohli Všem -stramám pohtickým
: Úbikyse i pokyny, jak mámepracovati na vybu

dování a zachování naží drahé republiky. Kdo s6
účastni přednášky (abylo nás několikset), od
cházels pohnutímazároveňs nadšením.Mnoký
také si povzdychi: »Ano, tak by to mělo býti a

„takových přednášek více, aby se hd probouzel
rychlejii< Neunavný p. kapitán Kolář řečnil pak
v Hlušicích, Chomuticích a mimo program připo
fH 4Chlumecn. C. Izdetotáž nadšenía vděčnost
vlil v srdce všech přítomných tak, že jistý pří
tomný pán, člen nár. dem., před celým sborem
svých kolegů druhý den veřejně prohlásil: »Pod
pisuji všecko a doslova, co řekl včera p. kapitán
Kolář.« — Prosíme, aby p. kapitán tlumočil la
ekavě ústně naše nejsrdečnější díky, vděčnost a
uznání našim drahým spolubratřím Čechoslová
kům v zámoří, zvláště pak těm rodinám, Jejichž
členové bojovah, ano | žlypt dali — za vlast 0
svobozenou!| Naše vděčnost provází p. kapitána
Fr. Koláře na jeho záslužných cestách po repub
lice s přáním, abyzde pravé ideály rozséval dle

Pozn V Chlumci n. C. p. starosta Netolický se
vší ochotou a laskavostí propůjčii americkému
hostu k přednášce slavnostní síň měšť. škol. V N.
Bydžově starosta čs. socialista-redaktor Krum
hošec vyděsit j druhého redaktora Al. Jaaatu.
Klerikálové zavolali misionáře — tak rozuměli naši
staké redaktoři« slovu mise. A aby ukázali svou
duševní vyspělost, nepochopili, co značí v anglic
ké řeči zkratka Mr (pán), ačkoli máme u nás an
slický kroužek (!) a p. prof. Hračíř umí již hodně
— a udělal z p. kapitána Fr. Koláře »Martina«.
Pan kapitán používá darovaných čísel Obzoru i
Kraje při svých přednáškách k rozšíření slávy
bydžovských redaktorů po republice. Chce vzíti
tačísta 'prý i pro Indiány do Ameriky a proto p.
Krumholče i s p. AL Janáatou snaď získáte odbě

ratele i za mořem. Přáli bychom vám to, aby čle
nové organisací nebyli nuceni odebírati »takové
noviry« — ale nevíme, zda Indiáni budoa spoko
lení. — Lidovec. ,

Vlkáneč. Přednáška pana kapitána rev. Kotáře
měla neobyčejný zdar. Farnost naše počtem oby
vatelstva rovná se asi velkoměstskému činžáku, ale
na přednášku přišlo 350 posluchačů. Sousední far
nosti Potěhy, G. Jenfkov, VHímov, Habry, Smr
dov, Zbýšov byly zastoupeny. Všichni s! pochva
fovaši, že přednáškouvneslo se do rozumumnoho
světla a sty do vůle. A té potřebuje demokracie
nejen americká, ale i československá. Panu kapi
tánovi jsme vřele poděkovali a ma rozloučenou
zazpívaši Hyrmnnna moři s přáním, aby při návratu
do Ameriky nenarazil na žádný ledovec ani na mo
ři ani ve styku s Ikdskými srdci. Vzkázali Jsme
českým bratřím srdečné pozdravy. Příští schůze
bude v dubnu — zveme opět celé okolí.

Osobaí zprávy. Ustanovení op.: Jan Borth,
kooperátor v Maršově, Lkaplanem ve Vrchlabí,
Jos. Hladký, kařecheta měšť. škoty v Jaroměř.
výpom. katechetou při obec. reálce tamtéž, Jos.
Janda, II. kaplan v Nov. Městě n. Met., J. kaplanem
v Jaroměři, Jos. Šorm, II. kaplan v N. Bydžově,
I kaplanem v Trotnově, Maxm.Beran, II. kaplan v
Dobrušce, zat. kaplanem v Holicích, Fr. Stříbrný,
kaplan v Habrech, administrátorem in spirit. v
Běstvíni. — Investitnra: pp. Fr. Nosek, administr.
v Lázních Bělohradě,farářem tamtéž, Rich. Popp,

admin. ve Starém Městě (Oberaštsiadt), [arářem
tamtéž. — Uprázdněná fara: Čechtice, ve vikari
átu kralovickém, na patronátě p. Fr. Jos. Auer
sperga, odchodem p. faráře Jas. Najvrta na trvalý

„odpočinek. Lbůta konkursní končí dnem 12. dubna.
— Úmrtí: pp. P. Isidor Jos. Vondráček, O.S.B.

sor v. v. v Broumově, + 17. února; Václav Hák
(V -Vamn.),bisk. notář, farář v Žamberku, + dne 9.
března.

, va presidentových 70. narozenin v Klic
perově divadle. Sedmý březen — významný den
našeho prvého presidenta! Naše město se posla
rato o nadšenédávovéoslavy. Vsobotu o 10.hod.
dop. naplnilo hlediště divadla zdejší studentstvo,
aby vzdalo preskientovi hožá svým rázovitým
způsobem. Hudba a zpěvy naltzky poshuchačstvo
velice vděčné, ale oelkový dojem přece nesplnil

našeho. očekávání. Přednáška p. prol. Mejsnara
. byla obsažná, ale nadně dektamovaná. »Sněni«

— »Áchnení tu, není« — to vše vzbuzovalo ná
ledu záduměivou, nikoll slavnostní. Teprve sbo
rový zpěv gymnasistů vnest pružnou, hřejivou ná
ladu doslavnosti. —Týž den večer a v neděli
odpoákdne echrána ochotmickým:odborem drama

tickým něžná, povzbudná Zeyerova »Radůz o Ma
kulena«.Do náautor vložišsvé dychtivé tužby,
sny. svoje proroctví. Tato práce zajisté měla se
hráti vevšechvětšíchměstechrepublikyhned v
počátcích svobody po památném 28. říjnu. Vždyť
tlumočí tak krásně jemné záchvaty citlivé duše
slovenské! Mocnému kouziu nádherného tohoto
díla neubrání se anř člověk, který jindy přehtíží

nýmpožitkemjest sjedovatisklonydvoučistých,typickyformovanýchdnší!Hrasamačiníznačné
nároky na zdatnost reprodukujících umělců. Diou
hé dialogy vyžadují veliké rutiny, aby obecenstvo
pochopilojejich krásu. Tuořiznávámerádi, že
zvláště dány provedy svůj úkol velice zdámě,

Maimtena nalezla v m. Peřinové svouněžnou, mil«
dušicí,krásnou z nyjící postava. Akcent její dekla
tmace byš případný 2 příjemný. Strhnjícím dojmem
působil vášnivý zjev královny Runy, kterou dob
ře reprodukovala m. Kumpošťová. eJn někde pří
žěná rychlost zavinila milou nesrozumitedost
Velmi syznpaticky interoretovaly lehkomyslnost
sester Mahuleniných mm. Kozlerová a Horáková.
Z pánů nejvíce upoutal přirozeně nmaštpozornost
p. Vavruška svým Radůzem, jemuž znamenitě do
vedě dodati patřičné něžnosti a snivosti. Rovněž
starý dřevorubec nalezli vekhnědobrou interpre
tacivp. inž.Hraškovi.Souhrabylatakpohádko
vě působivá a Jadně umělecká, že jsme umělce
vyvolávali nadšeným pořšjeskem.Večer, který jsme
prožili, by) krásný. Zažijeme brzo zase podobný?
— Téhož dne večer uspořádaě Osvětový sbor Ma
sarykův slavnostní večer pro inteligenci. Sehrá
na opravdu slavnostně ouvertura k Libuš), pěli
pružně Nepasičtí pěvci. Posi. dr. Uhlíř podjal se
úkolu podati synthesu presidentovy filosofie. Nej
více řečníkmluvit s nepokrytou tendencí o Ma-.
šsarykových názorech o církví a náboženství. Di
víme se, že se tolik. rozhovořil o h, kterým
nejméně rozumí, lak již jednou jsme dokázali.
(Zdaši ve svém pojednání o ethice falšoval Smyst
Písma zúmyslně či z aeznajosti evangelia, 4čžko
rozhodnouti.) — Slavnost ukončena | národními
hymnami. — V sobožu odpot pořádána na po
čest p. presidenta v pensionátu Škol. sester aka
demie, která byla dle souhlasné pochvaly obecen
sva velice zdařilá.

Dar Rudolfina. Pan kapitán Hynek Dostál, člen
JI. americké mise, daroval dobrotivě ve prospěch
ubohých hhichoněmých 1000Kč. Správa ústavu za
velkolepý ten dar děkuje co nejvroucněji. Obďaro
vané dítky budou provázet | šleahetného ©dárce
svými modlitbami.

Vyhláška. Stálé seznamy voličů v Hradci Král.,
upravené po reklamačním řízení, budou dnem 8.
března počínaje po 8 dní, t. |. do 15. března od 10
hoď. dop. do 6 hod. odp. vyloženy k veřejnému
nahlédnutí na městské polic. +irážnici v Hradci
Králové. Do seznamů těchto má každý právo na
hlédnouti a čimitisi z nich spisy a výpidb, pokud
tím. nevytučuje jiných osob z výkonu téhož prá
va. Proti upraveným seznamům voličským nelze
podávati více námifek reklamační komisi. —

Starosta: JUDr. Fr. Ulrich V.
Koncert pořádá pod záštitou Okres. osvětového

sboru v Hradci Králové v sobotu dne 13. večer a
v neděli dne 14. března 1920 odpoledne v Klicpe
rově divadle Místní orkestrální sdružení. Solista
koncertní mistr p. Hršel. Dirigeni A. Macák. Or
kestr čítá 50 členůnejlepších místních sil. Začátek
v sobotu přesně o 8. hodině večer, v neděli o 3.

hochněodpoledne. Předprodej lístků převzala hlavní
tralika. :

Vlasteneckým účelem- oslav ©Masarykových
má býti -přivábiti, ztmeditřa posíliti všecky prvky
státotvorné k blahu celé republiky. V Masaryko
vých akcích a myšlenkách jest tolik motivů zvou
cích všecky vrstvy a stranyk práci svomé! Za
ujaltý fanatismus však dovede zneužívat; celoná
rodn“ oslavy k nespravedivému útočení právě
proti straně republikánsky lojální. Strana Iklová
konala přípravy k oslavě spolu s: Osvětovým
sborem; zasloužila fady aspoň trochu Šetrnosši.
Pánové Mejsnar a Uhtíř mohli promlaviti o fak
tickémstanoviskunáboženském-našehoPresiden
ta svobodně. Ale bylo při nejmenším
zlehčovati bři jtom konfesi většiny českého věří
cíholidu a řegulovativývody svétak, abyDo
jednáním o věcech dávno minulých byli zleh
čení a zreněni | tl kařndíci, kteří s Masatykem
spohtpracovah na českém osvobození. Jestliže pá
nové osvětiik bývalé stanovisko našeho presidenta,
proč zapomněli rvésti výroky Masarykovy o ka
tolictvu za světové války v Americe? Bez účin
népomoci českého katobictva jak zá oceánem tak
unás, bez obělevé anebezpečnépropagandyká
tolického kněžstva na Slovensku by se nynější
repobtika neutvořila. (Židé, kteří téměř vesměs
prozrazovali síšnovisko prošácké, dostali nři o
slavě generální amnestii.) Připomínáme dále, že

nadbytečně k poshthování Vkdni, zaujímají nyní
významné a výnosné úřaty v republice; našimci
byliožebračeníateďještěnádavkomjsouzla
čován. Páni zneužilipřítežilosti kzáludrým a
Veliceplytkým konfeenímvýkiadům vinstním, aby
lovili, pro — skepticisrmůs. Ten nám teď nejvíce
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jako rabové, nýbrž rovnocenní2yB0
NeníJistěoeskromná žádost,aby ka

„na veřejnémshromáždění před
mládeží nobyžiod pedagogů jinýchčinění terčem
Angdnačních volnamyšlenkářských kritik pro své
přesvědčení. Tolikpravíme klidně, ale rozhodně.
Katolický názor světový nevyznávají Jen kněží,i:

Osvícenské hamasite náhradou za křesťanské
ullosrdenství! Tak provolávali a žádali protikato

ča fanatikové dávno. Zatím však nyní vidíme ta
kovos bezcitnost, až soúcitný člověk trne. Vždyť
docela vyháněním z práce, hladem ajiným proti
venstvím jsou olapování lidé o svobodu občanskou.

ale do českých hdumilů, pokud se hlásí ke konser
vativcům, se kope. — Jeden matý obrázek nověj
šího data. Ve zdejším lidumilném ústavu hluchoně
mých,zřízenémpro -děti bez rozdílukonfese,
malí největší nouzi o svítivo, protože dům jest za
řízen na osvětlení acetylenové. Přes všečky prosby
a kroky od prosince neňí možno odnikud karbid
sehmati. Od hejtmanství v lednu na celý měsíc pro
rozsáhlou budovu přiděleno 5 kilo potroleje; ' V
březau přiděleno ještě jedno kilo svíček. Když le
den vážný inteligent pozoroval + mizeriíi, Při
pomněl. že před krámem p. obchodníka Kulhánka

"jest buben karbidu, který by mohl býti ústavu pro
dán. Došla tam tedy 27. února z Rudolfina kandi
dátka. Bylo jí pi. Kulhánkovou odpověděno, že
ten karbid jest svěřen od majiiste, aby byl vymě
něn za potraviny. Za peníze prý by se prodal nej
výš kilogram. A proč prý Rudolíjmum si neobjedná
karbid švýcarský? Kilo je za 10 K. Když byl teďy
p. Kulhánek tázán na adresu oné firmy, odseki,
co je mu po Rudolfinu, co mu je po tom. »Mají to
rozbit; já bych šel první.« Kandidátce vyhrkly
slzy. Tázala se: »Co jsmé vám udělali? Staral by
ste se pak o ty ubohé děti?< Ale Jakkoli pí. Kul
hánková chlácholila, opakoval obchodník-dobrodimec
několikrát: »Jste ještě moc hloupá« a zapověděl
si rkázání«. Kandidátka za těch 13 let, co v Rudol
finmsloaží, ještě od nikoho tak hrubě odbyta ne
byla. Kdyby se aspoň jednalo o nějaký institut vý
děječný! Co však ředtel i učitetky-Feholnice zku
sí, aby děti mohly stravovať a vychovávat, o tom
by byla kronika. Sestry-učitelky mají kromě nuz
ného zaopatření 250—500 K ročně, Kněz-ředitel,
který slouží již ústavu 28 let, má kromě zaopatře
ní 192 K. Pro koho tedy Rudolfinum jest zbudová
no? Snad pro blahobyt »klerikál«? Žebrahna chu
dé děti a při tom snášet ještě urážky — to věru
není losem záviděníhodným. Ze 77 dětí platí jen

asi 15 plný plajj (600 K ročně). Ostatní jsou v ústa
vu buď zdarma anebo platí jen 100—-200K ročně.
Že má p. Kulhánek obchody výhodnější, než jaký
kynul z Rudojijna, víme dobře. Ale urážeti katolic
kého kupce nemusí. Rádi bychom věděli, iak a
kdy si odvážil houknout na notorické keťasy. Hru
bě odbývati pracovitou kandifátku z dobročinného
ústavu jegt velmi lehkým hrdinstvím; taková slo
va také dostatečně charakterisují výši moderního
soucitu i,demokratismn.

Přespolní závod v běhu ma 5 km, pořádaný
S. K. Hradec Králové dne 7. března, měl velice

hladký průběh a dobré výstedky. Z nřihláš:ných
32 závodníků startovalo 27. Výsledek: 1. Vikěz
Bukovský Ant. za místní vojíny v Čase 22 (nit,
2. Chour Amošt za těl jedn. Sokol v čase 22 min.
38 vt. 3. Vacek Jindř. za středoškolské studemty,
4. Vališ V. za S. K. Hradec Králové. Posledně
jmenovaný do tří čtvrtin dráhy vedi, kdež pádem
ztrácí vedení.

6. K. Hradec Králové LA sehrál footbalový
zápas s S. K. Čechie Kolín s výsledkem !1:0
(5:0), poměr rohů 11:0 též pro Hradec. Domácí
jsoupo celý zápas v naprosté převaze. Zařazením
„hráče kol Miňovského do středu zálohy získává
S. K. Hradec veliké sesflené a dobrého sportovce.

Obraně hradecké nutno vytknonti nemístnon hru
navlastnípěsta Hotthupodocílenígoali,cožma
prosto nesparlá do jejich úkolu a na obecenstvo pů
sobilo velíce tregmě. — S. K. Hradec Králové I.B
— S. K. Hořice LA 2:1. Špatné a velice úzké hří
ště nedovolio Hradci, aby lebo převaha vynikla
v goálech.— Studeníská XI. S. K.Hradec Králové
sehrála přátelský zápas a S. K. Kostelec n. Ori.
2:0 (0:0).

Ča Červenýkřížv HradciKrálové.uspořádá
17. třema v přednáškovémsále měsiského musea
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ea poli sociální péče o dojmech z'Ameriky a ©
práci pro podporu nejpotřebnějších našich vrelev.
SLNovákovámelikale vlétě loňskéhoroku vA
merice, kdežuspořádala v70 dnech75 přednášek
za účelem povzbuzení amerických Čechoslováků
k obělavým aknikům bratrské lásky. Dárky, Jež,
nám byty z Ameriky do Československa zaslány,
jsou zvelké části úspěšnýmvýsledkemjejí inten
sivaí propagační činnosti. Zveme prolo všechny
vaše vrstvy k hojné účasti zajímavé této před
nášky,.aby zvěděly, s jakým oadšením a časo |
sebezapřením američtí Čechoslováci spolu s amer.
Červeným křížem snaží se zmérnát poválečnou bí
du v naší republice.

Výbor Sportovního kiuba Hradec Králové se
vážně usoesl hmotně"Podpořit akci k získání le
tecké stanice ve zdejším městě, jejímž umístěním
se zabývá letecký sbor Čsl. repubtky. — S. K.
Hradec Králové věnuje »ChatěMasarykově« v ho
rách Orlických 1000 Kč, splatných ve 4 lhůtních
obdobích po 250 Kč.

Pomť do Lurd není možno každému vykomati.
Tero týden však možno shlédnouti skvostně vy
pravené pohledy aa Lurdy v panoramě Severo
české jednoty. Odporučujeme vřele.

"Americkámisev České Třebové. Dne 24.
února zavítal do našeho města na pozvání čsl. li
dové strany p. V. Jelínek z Omahy, člen americké
mise, aby na veřejné schůzi promluvil o Čechoslo
vácích amerických a o Českoslov. republice. Vy
světlt pojem pravého demokratismu, promluvil
o americké zásadě svobody, o dějinách republi
kánské ústavy amer., rovnocennosti duševní i tě
lesné práce, o mzdě spravedlivé za práci pocti
vou, o stávkách a pojištění amer. dělnictva, o bla
hobytu všech vrstev obyvatlelstva amerického.
Líčit touhu a lásku amerických Čechoslováků po
staré vlasti. projevenou nesmírnou obětavostí pe
něžní i zřízením legií k záchraně a samostatnosti
Čech. Vysvětlit též svobodu náboženskou, úctu
k člověku, k duchovenstvu a popsat hlavně chari
tativní činnost českých katolíků v Americe. Po
měrů v naší vlasti nekritisoval; jen jemnými po
známkami se jich někdy dotkl. Obecenstvo však
svými projevy naznačovalo, jak v mysli své srov
nává život americký s žívotem českým v tepub
lice. Z celé přednášky vanul duch upřímné a pře
svědčivé pravdy. Účastníci i jiného politického
přesvědčení svůj souhlas projevovali s vývody p.
kapitána. Přednáška trvala od půl 8. až do Il.
hodiny večerní. Asi před 10. hod. přiklusali někteří

reálky Prantíkem, provázeným zatímním učitelem
Kunstem a občankami Přibylovou- a Runovou.
Sotva p. kapitán skončil přednášku, ihned obč.
prof. Frantík přihlásil se o slovo a zrezavělé šípy
otřepaných frásí metal na řečníka: O Husovi.
jehož moderní Čech nemůže přijímati tak, jak se
jeví ve středověku, o kněžích, kteří zavinili Bí
lou horu, o rakušáctví »jisté« strany (kterou 0
patrně obč. profesor nejmenoval), o Konlášovi ...
A snad by vykládai ještě jiné otřepané, tisíckrát
vyvrácené námitky, kdyby přítomné ženy nepro
jevily hlasitou nevoři. P. kapitán Jelínek vytkl
řečníkovi, že nemluví k věci, pozval ho z výčepu,
kde se obč. profesor skrýval, do sálu. ale tam
se p. profesorov) nechtělo. Námitky všecky byly
p. kapitánem řízně vyvráceny. Prolesor však od
povědi ani nevyslechi, ale ve výčepu se s ně
kolikaženamihádaltak, že potři dnypro roz
čilení nešel vyučovati. Ale k smrti se nerozčilil

kolegou Z. (ač za dne nevyučovat pto churavost).
Inu, nemáte štěstí, občane Frantíku, ani v kartách
ani v debatě! Ostatní občanstvo uctivě děkovalo
pak a loučho se s p. kapitánem. — Dne 25. února
konat přednášku o americko-českých poměrech
v Dělnickém domě amer. občan Ktvář z Ústf n.
Orl., který se snažil dokázati zásluhy bezrábo
ženských Čechů amerických o republiku naši a
některé vývody p. Jelínka popíral. Aby se o Práv
dě výroků p. Jelínka i nepřátelé lidové strany
mohli přesvědčiti,odporoučíme„Jim k- bedhvému
prostudování přednášku p. J. Staňka, býv. duch.
správce slovensko-polské osady v St Ctair, Pa
v Americe, vydanou v bročnské Benedikhnské
kaibtiakárně r. 1919. Cena 60 k.

zzz, ELIŠKA 455%
Adaikoriinem

přijímá vklady na úrok dle doby -výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.

Různé zprávy.
Časová kmlha. Všem, kdo touží lépe poznali.

sebe a vulknoati i do povah lidí jmých, doporu
čujeme knibu Heleny Mostové »Její boj a vf
tězetví«. Je to úchvatné, zvláštní vylíčení živola
aetorčina, bohatého vnějšími a zvláště vmitřními
boji, — je to hlnboce upřímné a prostě jímavé vy
znání dnešní, v pravém slova smyslu moderní dív
ky, s jejími stinnými i světlými stránkami, — Je
to též místy tichá výtka naší výchově rodinné a
školní. Přeložily a vydaly Školní sestry O. S. F.
na Král. Vinohradech, Korunní 4. Cena 5 K.

Sčítání idu na Slovensku. Seznam míst. Min;
sterstvo s plnou mocí pro správu Slovenska v
Bratislavě vydá tiskem podrobný »Seznam míst
ma Slovensku«, zpracovaný dle výsledků sčítání
lidu v r. 1919. Tento seznam obsahovati bude slo
venská a maďarská jména všech obcí na Sloven
sku, počet obyvatelstva dle národnosti a nábožen
ství, označení úřadů župních, politických. Soud
ních, poštovních a farních, dále železničních stanic
a zvláštní přehled popisu lidu na Sloversku z r.
1919, spojený se srovnávací tabulkou o poměrech
národnostních dle popisu lidu z let dřívějších, čímž
stane se nezbytnou a jedinou dosud toho druhu
příručkou úřadů, ústavů, korporací, obchodníků a
pod. Upozorňujíce na toto dílo, připomíná okresní
správa politická v Hradci Králové. že případné ob

misterstva, aby dle toho moh! býti stanoven při
bližný náklad.

Esthetika sv. Augusta, >Vychovatelské
Listy< obsahují v 1. čísle vedle řady pozoru
hodných článků vejmi četné posudky vědec
kých a pedagogických spisů, bohaté rozhledy
po vychovateiství, katechetice, filosofii a kul
turních otázkách vůbec a k tomu ještě 2 pří
lohy. Předně zvláště stránkovaný orgán“
Spolku katol. učitelů na Moravě a ve Slez-.
sku »Katolický Učitele a pak knižní přílohu:
sp.s prof. dra Jar. Hrubana z reálky uhersko
brodské >Esthetika sv. Augustina«. Augustis
jest velmi blízký době naší, naší vlastní duši.

stin< (26. vyd., 1913): »Hieratická tvář staré
ho biskupa se oživuje neobyčejně, nabývá
takřka moderního výrazu. Objevujeme pod
texty bytost z nejvášnivějších, z nejzmíta
nějších, z nejbohatších na poučení, jež nám
dává historie. Tato poučení obracejí se k
nám, odpovídají našim nejpřednějším zájmům
včerejším a dnešním. Tato bytost, stoleti, v
němž se rozvíjela, nám připomínají náš věk
a nás samy. Návrat podobných okolností pří
vodil situace a charaktery podobné: jest to
téměř náš portrét. Věru, můžeme souditi, že
dnes není předmětu aktuelnějšího nad sv.
Augustina.« (Str. 6.) »Ale užší analogie nám
ho přibližují. Jeho století velmi se podobá
našemu. I když jsme sebe méně se obezná
mili s jeho knihami, poznáváme v něm duši
bratrskou, jež trpěla, cítila, myslila téměř
jako my. Přišel ve svět končící, v předvečer
velkého kataktysmu, který se chystal odnést!
celou jednu civiltsací: tragický obrat dějinný,
doba zmítaná a časta strašná,v níž bylo
velmi trpko žtt všem a která zajisté jevila
se beznadějnou i duchům nejpevnějším.<
(Str. 9.) >Tento intelektualista, tento mystik.
nebyl jen mužem modlitby a rozjímání. Opa
trný rozum muže činu a správy v něm kori
goval poblouzení dlalektické subtiMosti často
výstřední... Měl smysl pro skutečnost,.
měl zmalost života a vášní. U porovnání se
zkušeností Bossuetovou jak jest zkušenost
Augustinova mnohostrannější! K lomu chvě
jící citlivost, která jest také naše, sensibilita
dob do krajnosti vyhnané kuftury, kdy zne
užívání myšlenky rozmmožílopříčiny utrpení,
ztrpěčujíc potřebu rozkoše: © »Duše antická 
byla drsná a nicotná. Byla zvláště orneaená.
Duše Augustinova jest něžná i vážná, žádosti

vá jistot a radostí, které neklamou. Jest širé



A poučná: nejnepafinější otřesyse tam pře
nášéjí vhlubokéchvění avydávají zvukRe
konečna. Před svým obrácením má Augustin
neklid našich romhatilců, melancholie a smut
ky bez příčiny, velké rozrmachy toužení, kte
ré zmítalo maširni otci: On jest nám velmi
blízek. Oa rozšířil naše duše latinské, smířiv
nás s Barbarem. Latiník, jako Řek, chápal
jenom sebe. Barbar neměl práva vyjadřovati
se v řeči císařství. Svět byl rozdělen na dvě
strary, které chtěly se neznati navzájem.
Augustin uvedl v naše vědomí kraje nepo
jmenované, širé končiny, duše, které dosud

byly pojrořeny v temnotách barbarství. On
nám byl tlumočníkem bible«<

stra. Na 200 K podilech Dobročinného stavebního
družstva katol. domů studentských »Sušil« v Brně
upsáno do konce ledna 111 upisovateli 160 podílů
(£ j. o A upisovatelů s 32 podíly více než do kon
ce listopadu). | Jednotlivé stavy zastoupeny jsou
takto: 61 kněží s 94 podíly, 8 úředníků s 9 podíly,
5 spolků s 6 podíly, 4 řemeslníci se 4 podíly, 3
učitelé s 5 podíly, 2 domkaři s 5 podíly, 2 dělníci

se,2 podíly, 4 Lidové jednoty se 7 podíly, 2 živ
nostníci se 2 podíly, 2 továrníci se 2 podíly, 1
velkostatkář s 5 podíly, 1 strojvůdce se 4 podíly.
1 ošetřovatelka nemocných se 2 podíly, 1 obvodní
lékař s 1 podílem, 2 choti advokátů se 2 podily,
4 soukromníci se 4 podíly, 1 poslanec s 1 podílem,
1 řeholní řád s 1 podílem, 1 advok. koncipient s I
podílem, 1 rolnický syn s 1 podílem, 1 záložna S
1 podílem a 2 rolníci se 2 podíly. Tato statistika
je nejlepším důkazem, jak jednotlivé stavy chápou
důležitost útulku pro katolickou mládež na ško
lách, aby ss nám stále neodcizovala. | Stavební
družstvo »Sušil< má sphniti dávné přání našich bu
dřětelů.Když se objevila v novinách první zpráva,
že bylo založeno družstvo pro stavbu katolických
studentských domů, došla nás celá řada žádostí o
přijetí a ubytování studujících. Bohužel nebylo
možno těmto žádostem vyhověti. poněvadž druž
stvo nemělo prostředků na zakoupení a upravení
iernátu. Bude do konce školního roku upsáno to
Uk podílů, aby po prázdninách bylo možno otevříti
první katolický studentský dům? Přihlášky zasí
lejte na adresu: ©>Sušlle v Brně, Besední dům
»Svornost«.

Týrání děti ve škole pro víra. Z interpelace
poslance strany lidové J. M. Kadličáka uvádíme:
>V měsíci listopadu vypukla v Kudlově u Zlína
-na Moravě školní stávka, poněvadž místní očitelé

li dětem modlitbu a křesťanský pozdrav ve
škole. Po několika dnech školní stávka byla skon

-pak nadučitel Rudolf Mikulík, pronásledují děti ro
dičů, kteří žádali, aby moďtitba a křesťanský po
edrav ve škole byly zachovány. Nejvíce proná
sledovány Jsouděti rodičů, kteří stáli v čele to
hoto hnutí. Uvádíme případ jeden žáka Františka
Čecha. Učitel Alois Apolenář nařídil před něko
kika dny svým Žákům, aby každý napsal svůj ži
votopis, zejména, co který ve svém Životě zku
sil František Čech, illetý žák, pod dojmem škol.
ní stávky napsal, svůj úkol takto: »Můj životopis.
Narodil jsem se na Příluku 22. srpna 1908. Otec
pochází z Jaroslavic a matka též. Zabývají se
roinictvím a teď bývámena Kudlově. Prvního vy
chování se m! dostalo od mých rodičů. Začal Jsem
chodit do školy, když mi bylo šest let. Roku 1918
byj jsem těžce nemocen na chřipku. Roky 1919 ze

—mřet mi stařeček a provdala se mi tetinka: Také
se v mém životě sběhlo, že jsem se nesměl ve

pana nadučitele. Též velebného Pána jsem nesměl
pozdravit křesťanským pozdravem. Byl jsem ne
vinně bit. Také mne jednou pokousal Miknifků pes
(rozuměj nadučitelův, pozn. int.) na síni, jak Jsem
šel do třídy.« — Podobně psalo 1 ještě mnoho Ji
ných žáků. Když za někoMk dnů úlohy opravené
učitej Apolenář žákům rozdával, vyhnboval všem
žákům, kdož něco o modlitbě měli v úloze na
psáno a žák František Čech dosta! od něho tři
pohleyky. Druhého dne, 28. ledna, přišel nadučítel
Rudolf Mikulík do třídy Aloise Apolenáře a oslo
vit žákaČecha: Costo napsal,Čechu,do toho
životopisu? Tak, aby to byle pravda, tu máš!
A ztloukl bocha po'hlavě, přes uši, až hochoví
Z uší krev tekla. do zad ho toukl Hoch měl ně
kolik dní horečku, velké bolesti v uších a v hlavě
a nermůže anl do škoty. Když matka šla do školy
k místnímumdočiteh tázati se, co synek proved,
žeho tak Zbll,přavil nadučite! Míkulíkmatce ho

» Telegramy: Agrobanka.
Né| Akciovýkapitál a reservy K 90,000.000—

Ň —Centrála vBrně. —=
Ostrava, Něm. Brod. Olomouc, Opava, P-seň,
Val. Moziříí

Talafony:480 řiditalství É48b směnárna.

Vklady r 50 00.00—K600000.000-—

(Nisou, Chrudim, Kroměříž,Mer. Ňov, v, Telč, Třebíč, Uher. Brod, fi:

“ Rembeurení úváry.
vy Třídní loterie.

chově: »Čechová, co se týká vašich dětí, jsem
s nimi úplně spokojen, pěkně se chovají, až na to
náboženství, tu jsou neustupní.« Již z této odpo
vědi Jest patrno, že nadučitel Mikulík dal se je
nom strhnouti záští protináboženskou ke ztýrání
žáka. Takové jednání učitele jest nejenom nehod
ným, nýbrž dokazuje, že člověk takové zavilé
zášti se vůbec za učitele katolických dětí nehodí.
Jak jest jednání takového učitele v souhlasu s na
řízením ministerstva škols:ví? Nejde tu jenom snad
o jediný případ. Žáci, děti rodičů, kteří nedali si
líbit vyloučení modlitby ze škol, jsou soustavně od
obou učitelů chikanováni.«

Konec popularity. Za velké světle byl do ne
dávna pokládán jeden z předních harcovníků »Vol
né Myšlenky« Karel Pelant. Dne 15. t m .»Právo
lidu« však o Pelantovi píše: »Nečiníme tak rádi,
ale je konečně nutno ukázati na typ žurnalisty
bezzásadního; tím smutnější, poněvadž to není
žurnalista nějakého malého krajinského lístku.<
Prý Pelant ve »Večeru« nazývá »bolševickým fi
nančním bláznovstvkn« účelnou finanční polifiku
ruských bolševiků, jejíž dobré stránky tendenčně
zamičuje. Prý Pelant píše tak. »jak by dovedl
psát? každý nevědomý a nevzdělaný kapitalistický
zaprodanec.« A »Právo Lidu« ještě dodává: »Je
to věru tragická stránka naší inteligence, že do
vede zapříti v sobě všecku touhu po pravdě, kul
tarní úroveň, ano i všechen zdravý rozum, jen
aby se svým skokanstvím zalíbila kapitalistickým
chlebodárcům.« — O tom přísném posudkn by Se
dalo diskutovati. Ale Pelant už rozhodně má po
slávě.

Slovenské stramy mají nyní v Nár. shromáždě
ní poslanců: Ludová 8, soc. demokratická 11; ná
rodní a rolnická (t. j. spojená pokrokářská) 31. Ač
Je ludová strana ma Slovensku nejsinějšía jde za
ní jistě 80 proc. voličů slovenských, přece vláda
se Šrobárem uštědřila jí z 51 poslanců jen — 8.
Není nad pokrokářsko-evangelickou spravedlnost!

Ministr fisancí agrárník Kuneš Sonntag vyloa
čes ze »Sokola«. »Mor.-slezský deník« sděluje, že
ministr financí Kuneš Sonntag by) vyloučen ze
Sokola a sice ze Sokola brněnského, protože st
nedostavit k povinným odvodům sokolským v do
bě, kdy Slovensko volalo úpěniivě o pomoc proti
Maďarům.

Pěstitelé cakrovky dostanou mimořádný pří

děl cukru a sloe 3 kg za každýchdodaných 100
kg cukrovky.

Cigaretový mozopof chystají v Německu ma
výpomoc státním financím. Dosud byla výroba ta
bákového zboží úplně volná. — FrancH nabídly
čtyři veliké americké společnosii tabákové, aby
Jim pronajala tabákový monopol na 25 let za 40
miitard franků, které hned hotově splatf. Za pře
mechání sirkového monopolu nabídly dalších 20
miliard. Není známo, jak se k této nabídce fran
couzská vláda zachová.

Nedostatek sody jest u nás velice citelný a
neblaze působí na vývoj sklářského průmyslu. Byl
učiněn nákop sody v Rakousku, avšak rakouská
vláda vývoz sody zakázala, protože bylo dodá
no jako kompensace špatné falknovské uhlí. Od
Jinad bohužel sodu dovézti nelze, protože Fran
cle vývozu nepovolí, ve Švýcarsku jest nedosta
tek uhlí, Belgie potřebuje veškeru. sodu pro své
aklářství, které jest úpině zaměstnáno. Náš sklář
ský průmysl — který jest ve světě velmi oblíben
— vedle nedostatku sody jest také ohrožen záka

ado zemí akandinavakých.

Financování importu aexportu.
Pojišťování losů.

Co stojí -svatební povozP Dle brněnského »Ta
gesbotu« byla v masopustě v Mírově na Moravě
svatba, při níž snoubenci zjednali si kočár, aby
je zavez! do Mohelnice 5 km vzdálené. Po svatbě
dostali novomanželé účet: Pár koní a povoz 120
K, mytí vozu třemi čeledíny před svatbou 30 K,
pasta na vyčištění koňských postrojů 50 K, ma
zadla na vůz80 K, novýbič 200K, dohrontady560
K. Za několik dní přišekještě dodaek k účtu: za
opravu brzdy povozu, která se za jízdy zlomila
250 K, teďy celkem 810 K. Pod účtem stála po
známka: »Nesmfíte s! myslit, že jsem lichvář.«
Jestli; ubohý ženich v Momto směru vyhověl a
mmyshtst o něm to nejlepší, se nesděluje.

Mnoho látky odloženo do čísla příštího. Prosí
me o laskavé strpení.

(Zasláno)
P. T. české veřejnosti!

Poněvadž kolem 26. t m. nastoupím zpáteční
cestu do Ameriky, prosím důst. duchovenstvo, 
aby mi žádané a slíbené dějiny svých osad laska
vě zaslali do Chrudimě nejdéle do 25. března. Zá
roveň vzdávám své srdečné díky jak duchoven
Stvu tak lařkům za všechny služby a přátelství
mně prokázané v době mých přednášek. Rovněž.
vřele děkuji za všechny pohlednice mně zaslané
Oplatím z Ameriky. Díky — s Bohem!

Rev. Fr, Kolář, člen II. amer. mise.

Chrudim, 9. března 1920.

nemena vojíčky
(lneerky), mer. červ. jotole, krmné řepy,

pombevsní, čistá, klidivá,delka .

Zeměděská družina, (,
Proctějov, na Vápenlol

Objednávejte, kupujte a dceporuéujte
welkonoční
řehtačky

od Polra Sahuly, Krouná.

O0000000
MEŠNÍ VÍNA

zaračeně přírodní, ne prvotřidní jalostě
nější prima drah ( DK1250 na 1 lo,v. mi jemný druhý droh 1917 A K 18— m21 litr,

Jemný třetí druh ročník 1918 a K 11-80za 1 bite
dodáváv sudechod50litrůvýšechralněznámáfirma:

Alois Čížek, příreěnýdodavatelmelníchvin

v Zumpell.
Traneitní vinné aklepy ve Znojmě, Kerneckova tř 20

00000006 +



Pozor!
Venkovské divadla.

Úepěchupřidivadledocílíte bosnesnésíběroníNorsnašísbírky
„Lidové jeviště-“

Dosud vyšly: '

Swansk 1. A. Bt Novák: „Potrestnnýzálatník“. Hra
o Ťjedn. (2 ženy,1 maš). Kuprovozování nutno ode
brati 4 výtisky. Kč 1-80- Svazek £ A. St Novák:

a

Tři doktoři“. Fraška o %£jedn. (5 mužů, 8 ženy).
ku provozování nutno odebrati 9 výt Kč 370.
Srazek 6. A. St. Novák: „Oběťchudé matky“. Obras
we šivota o 1 jednání (6 mužů, 8 ženy). Eu přovo
rování nutno odebrati 9 výtisků. Kč 1 30. uvazek 6.
J. Hrochovský: „Selské námlovy“. Žert o 1 jednání

6 mužů, 1 žene) Ku provozování nutno odebratívýtisků. Kč 1:30 Srenek 7. J. Hrochovský: „Při
vítání“. Žert o 1 jednání (82muži, * žen). Ku provo
ování nutno gdebrati 9 výtisků. Kč 1:60. Svazek 8.
A. St Novák: „Chytřístodenti“. Dramat. žert v ně
kolika výstupech. (7 mužů). S provozov. právem při

odebrání 8 výtisků. Kč 1-70.
Hauje

Objednávky vy Maa dohazkoch 7 snahohooma

Paramoanta závod
nejstarší česk firmy:

Ignáce Y.Neškudla syn
v Jaloném z. 011. (Čechy)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve ©Výprachticich)

doporočuje:

vočkorákostelníroncha, korouhve, pra

pery. jakož I kovevésluž. předměty.
Ceníky, rozpočty i zásilky
na ukázku ndarma a frazko
Tisíce pochvamých uznání

a vyznamenání.

Wejlovněj. nákupní pramen v rep. Československé.

Zásobte se wčasl 
Právě nám došly

Upomínky
k L sv. přijímání

krásné vzory v barvotisku
o velikosti

14x23 kus po K —5018x27» > --0
» 110

150»
» 2—

22x90

30x48

Na ukázku zasíláme vzorky jen proti
zaúčtování; zpět jich nepřijímáme.

Družstevní kaihkupootví a mákladajeiství
vBraáci Králové,Čechy.

Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, todiny, jidelní příbory, opravy a

znovu slacení odborně u levné provádí
JAN STANĚK,

pasiř a ciseleur, stálý přísežný znalec zem-,
ského trestního a okreaního soudu,

Praha L-070, ul. KarolinySvětlé, 12 n.

Nejlevnější » nejbezpečnější

pojštiní pro případúmrtí a věnadiťkám
poskytuje dobročinný spolek

„Ohariíts“ v Hradci Králové,
X

jenž, založenjsa r. 1908na zásadě křesťanskéavé
„sa dobu svého trvání vyplatil na

lž na 150.000 korum, uziskav676 členů.
lek přijímámamže 1žemy od 24 do 45

et. Každýčlense zavazuje,še oplatí při úmrtí
upolučlena S IK, ježse vyplatí bez průtahu buď
mákonitým příbusným aneb účelu a osobám, ješ
si člen písemným prohlášením výboru za svéhoživotaoznačil.Lékařské prohlídka nzdarma.

Při spolku trvá od r. 1911 me
odbor, jenšposkytujetéš wěno "de

spělým v den jejich sňatku, případně v dem
dospělosti jejich, ameb také při úmeráí
těch, kteři je do odboru věnného přihlásili. Vy
platí se tolik koran, kolik osob v době nároku
u odboru bylo přihlášeno.

Jinochy můše přihlásíti aš do stáří 18 let a
dívky do 16 let kaž 4 jen když týš jest tělesnězdráv a nepřekročil 65.rok věku svého. Zápisné
© JE je pro všecky stejné, rovněž příspěvek po

1 K vo še zminěných řípadeců Ee pošáílánípory. — v prospektu, jejš na
sdarma zasíláme. — Adresa mní:

Spolek „Charitas“ v Mradei Krát.
Dr.František Reyl, Václav Jomšovský,

předseda. jednatel.

VYVVYVYVYVYVYVVY

Kostelníparamenta
cenách nakoupíte u doporačné fv.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
u firmy jiné.

Varhanové "6
píšťaly

zinkové i oínové dodává a veškeré opravy
i přestavby varhan provádí

stavitelství varhan a harmonií

v Rychnově n. Kn.

KADIDLO
opět zasílá

F.STADNÍK,

OLOMOUC
PARAHNENTA, PRAPORY

2 veškeré ciťkev. náčiní
ORP*>Vlastní výroba. "B

Výhrad. prodejve prospěch
MaticeČyrillo-Metodějské!

Paramonta,
prapory, sochy

a církov. nádiní

dodává nejlevněji

ST | JOSEF ENO,
M českosl.

odborný závodJableném.Ori.

PROVÁDÍ VKUSNĚ ZA CENY PŘIMĚŘENĚ LEVNÉ

TISKOPISY PRO POTŘEBU OBCHODU, PRŮMYSLU

A ŽIVOTA VEŘEJNÉHO, SPOLEČENSKÉHO a

SPOLKOVÉHO; ČASOPISY, BROŽURY, DÍLA, CE

NÍKY, ÚČTY, TABELE, OBÁLKY A DOPISNÍ PA

PÍRY; PLAKÁTY, POZVÁNKY PRO PLESY A

ZÁBAVY, ADRESKY, VISITKY ATD. UDRŽUJE

STÁLÝ SKLAD TISKOPISŮ PRO ÚŘADY CÍRKEVNÍ

DLE NEJNOVĚJŠÍCH NAŘÍZENÍ, POZVÁNKY, PLA

KÁTY, POZVÁNKY KE SCRŮZÍM 8 "NÁRODNÍMI

ZNAKY!// l l l] l l

PODNIK
STISKOVÉHO DRUŽSTVA«.

HRADEC KRÁLOVÉ
ADALBERTINUM.

Kočár jednokoňský
ze 3500 K, psací stoly po 300 Kprodá

Skuherský, Hradee Králové.

Missale romanum
se všemi dodatky

W-| poslednívydání| -i
a krásným jarným tiskem na china pevnémpapřře..
V celokožené vazbě s chagr. kůše sealat ořískou:

čefné za Kč 65-—, červené za Kč 60—.

*velikost 11 x 17*/, s chagr. kůše
a červenou ořiskou Kč 180— 

. se zletou ořískou Kč 180—

miniatirní (pobodlné na česty)
v chagr. kůší, zlstá oříska Kč 80—.

Družstevní hnihkupectví a naklad.
v Hradci Králové.

prodává

Parní
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Upisujte 4':". státní premi
- ovou půjčku!

Odporučujeme tak vřele všem našincům.
Křiklavá reklama by v té příčině po zkuše
nostech válečných znamenala málo. Připo
mínáme však, že nyní peníze se nebudou
půjčovati Vídni, nýbrž Praze, českému náro
du. Ochotnou půjčkou pomůžeme netoliko re
publice, alei sobě. Jestliže někdo nesouhlasí
s taktikou některého ministra, nechť uváží,
že peníze nepůjčuje jemu, nýbrž na nezbytné
potřeby státní, aby republice a tím i našemu
ruchu hospodářskému nedocházel dech. S pe
nězi. půjčenýrmnibudou hospodařiti politikové
t, kteří vyjdou z lidových voleb dubnovýci.

Musíme upisovati horlivě už proto, aby
chom se representovali před cizinou jako

vlastenci upřírnní, kterým na zdaru republi
ky záleží. Úpisy jsou potřebny, aby se vzpa
matovala valuta, jejíž nízký stav doléhá tíži
vě na každého občana tohoto státu.

Nejlépe své peníze uložíte a nejúčinněji k
zvýšení jejich hodnoty přispějete upisováním.

Nyní úřady politické a finanční pracují
nikoli pro Habsburky, nýbrž pro národ. Nuže
— usnadněme jim jejich námahu a zmírsěme
jejich nemalé starosti dobrovolnou koope
rací. Zvláště ti, kteří v posledních letoch ve
lice zbohatli, mají povinnost dáti republice,
co jí patří a čeho tolik potřebuje.

. Nechť tedy každý upisuje dle možnosti
*hojněabez meškání!

Mučedník svého úřadu.
. Právě 17. března bylo tomu 300 let, co

hroznému zmučení podlehl moravský kněz bl.
Jan Sarkander.

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

* Narodil se r. 1576 ve Skočově ve Slezsku.
Pocházel z polské šlechtické rodiny, ale V
Příboře dostalo se mu českého vychování.
Studoval v Olomouci a Praze. R. 1603 stal se
doktorem filosofie. V té době, kdy protestant
ské vrchnosti tvořily v Čechách a na Mora
vě většinu a houževnatě ve svých doménách
potíraly všecko katolické, bylo pravým hrdin
stvím, stal-li se tu někdo katolickým kně
zem. Když se stal Jan i doktorem bohosloví,
dal se vysvětiti na kněze. Působil na různých
místech; r. 1613 stal se farářem v Boskovi
cích a r. 1616v Holešově, kdež čekaly trapné
svízele; vždyť tam katolická obec byla na
vymření. Sarkander však vyvinul Činnost
tak horlivou, že do konce r. 1617 se mu Do
dařilo vrátiti katolické cíťkvi na 250 duší.

Zatímprotestantskýkvas vybuchlvmoc
nou vzpouru. Komisařem revoluční vlády nad
Holešovem stal se lutherán Václav Bítovský
z Bítovic, který vznítil v lutheránech prudký
odpor jak proti Sarkandrovi tak místním ka
tolíkům. Štvaný farář putoval k nabytí posily
do Častochova. Když se vracel, tehdy již
katolíkům odňat kostel. Jan chtěl se nyní fa
ry vzdáti, ale Ladislav Lobkovic snažnou
prosbou přiměl sluhu Božího k návratu.

II. plenily na Moravě statky protestantské,
Jan uspořádal z Holešova eucharistický prů
vod. Vojáci Sigrmundovi seskákali s koní, po
klonili se a jeli dále k Napajedlům. Sarkander
zachránil tak Holešov, ale mstivec Bítovský
žaloval zimnímu králi Bedřichovi, že farář
sám Poláky na Moravu pozval. Sarkander
byl v poutect vsazen do žaláře v Olomouci.
Při prvním výslechu 13. února 1620 soudco
vé mu vyčítali, že jako zpovědník Lobkovi
cův dobře ví, jak polské vojsko na Moravu
vtrhlo. Následujícího dne poručil Bítovský
(toho času zemský sudí) Sarkandra mučiti.
Sluha Boží byl nátažen na skřipec tak krutě,
až se jeho údy z kloubů vymkly..Za tohoto
mučení, které trvalo hodinu, znovu byl trpi

tel dotazován, co mu Lobkovicve zpovědi
svěřil. . :

Druhé mučení nastalo 17. února. Sarkan
der znovu natažen na skřipec a páleny mu
boky pochodněmi. Při tom mu spfláno. K
třetímu mučení došlo hned následujícího dne.
Beneš Pražma poroučel: >Pověz, co jsi od
Lobkovice ve zpovědi slyšel, site to z tebe
plamenem vyžšeneme.« Ačkoli však Sarkan
der již zkusil, jaká muka na něho ( nyní če
kají, odpověděl neohroženě: >Akdybych i vě
děl, že mne na tisíc kusů rozsekáte, že mne
železem, ohněm a všemi mukami zahubíte,
přece bych volil raději to všecko s milostí
Boží snášeti nežli dosti málo se prohřešiti
proti této svátosti, jejíž pečeť nesmí kněz
zrušitil< Nato znovu natažen na skřipec a pá
len. Když statečnost trpitelova zůstala nezlo
mena, posmívali se soudcové katovi, že jest
hudlařem. Proto jej kat začal páliti smolnice
m? přidávaje síry. Natáhl skřipec tolik, až se
kámen z dlažby vyvrátil, svaly trpitelovy se
přetrhly a z hrdla se dral chrapot jako před
smrtí. Když ani nyní mučedník tajemství zpo
vědního nevyzradil, rozpustil kat smůlu, pry
skyřici, síru, lůj a olej; v této smíšenině na
máčel peří, naházel je Sarkandrovi na život,
prsa, boky, krk a ramena; zapálil je, takže
se tělo vzňalo plamenem. Tři hodiny trvalo'
toto příšerné trápení, takže bylo napolo zá
zrakem, že mučedník po odvázání ze skřipce
ještě dýchal. Trpitel umíral na slámě v žaláři
celý měsíc, posiluje ducha svého vroucími
modlitbami. Dotrpěl 17. března 1620.

Hrdinná stálost velikého muže toho stala
se velikou posilou jiných sužovaných katolí
ků. Sarkander jako posel nové doby byl umu
čen od protestantské chamtivé byrokracie,
která marně biblí hleděla zakrývati svou dra
vou lakotu a despocii. Byl umučen způsobem
tak rafinovaným a sveřepým, jak do té doby

Pillálky:
Praha, Semily, : m

Dvůr Králové n/L, | +
: Jablonec n./Ň.

„

Centrála v Hradci Králové

—
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Důsleďky politického despotsmu.

Volby vpravdě lidové byly u nás oddalo
vány houževnatě od těch, kterým se nyní ve
vládní kuchyni znamenitě daří. Strýčkovské
zaopatřování neumělých trosečníků a jiných
»potřebných« | existencí bylo povýšencům
věcí přednější než starost o blaho republiky.
Vznikla nová houževnatá byrokracie, které
se z teplých hnízd nechce. Ale co tím proti
lidovým despotismem matropeno, těžko se
napraví za čtvrt století. Náš úvěr v cizině

hlavy stále výše, cena mašich peněz za hrani
cemi jest nepatrná. Kdyby tu byla déle již
řádná.vláda, vzešlá z faktických lidovýchvo
léb, jistě by cizina pohlfžela na naše tužby a
žádosti s větším respektem. © Nu — a teď
právě do volebního víru spadá upisování na
velepotřebnou půjčku. Nemohly už být dáv
movolby skončeny, aby národ v plné důvěře
k vládě zvolené positivní své povinnosti k
národnímu celku konal s větším zápalem a
s Imponující svědomitostí? ©

»Monarchistická alóra«,

kterou si vymyslili po demonstraci >husit
ských žen« radikálové, jest již definitivně po
chována. Mimistřisocizlističtí dopustili se pře
metů tak trapných,ža se hledala nějaká afé
ra konservativců k «wtvrácení pozornosti od
chmurných fakt. Listy agrární, soc. demokra
tické a nár. sociální velikými písmeny ohla
šovaty spiknutí klerarchie a šlechtv; haly
bezectně, že da spiknutí jsou zapleteni i pře
dáci strany litové a napovídaly, co všecko
ještě“ se lidoveňm dokáže. Zatčena řada 0
sob, mastalo vyslýchání. Ale nedokázáno
žádné spiknu'l ani individuím dobrodružným,
bezcharaktezním, která s naší stranou nic
společného neměla. Po marném úsilí o vy
pátrárá spiknutí po Praze hlaholila ironická
otázka: sNeviděli jste Ervína?« Když selhalo
naprosto obvinění z velezrady, pokračovalo

k —|
FEUILLETON.
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MODERNÍ VYCHOVATEL.

Synové Hermasovi vycházejí v „četných řa
dách po denním vyučování z moderní, výstavné
budovy školní, proudí rozsáhlým prostranstvém
před školou a rozcházejí se odtud na všechny
strany. Tváře nastávajících úředníků obchodních
závodů a bankovních domů jsou úplně svěží a ve
setý úsměvpobrávájim na rgech. Jsou to0
pravdu synovéslunné Hešlady, třebas ne v kraji
bejlenském, — nýbrž v městě Eliščině na břehu

Výchova jejich je úpině praktická jsko kdysi
rodných eynů Řecka. Náboženská cvičení | kon
feenf vyučování byty z jich nčebné osnovy Již
dávno čškrtnuty; dříve než vyšly ministerské vý
nosy Habrmanovy o nezávaznosti náboženských
úkonů vůbec a n ého vyučování na vyš
ších stupních škož středních zvlášť. Studující této
školy myrelitimnohemvíce do budoncna a Pro

Avšak nemysleme sl, že Jinoší ti jsou bez ná

Ee M “

„

se v soudu >pro pobuřováni«. — Nyní zasta
veno vyšetřování trestního soudu proti >pro
vinálcům< definitivně. Blarmáž vládnoucí ko
alice jest tedy důkladná. © Neradujeme se
však z takové ostudy Tmašehopolitického ži
vota, protož uměle vyvolaná aféra poškodila
naši republiku za hranicemi zle. Měli by nyní
býti vsazeni do kriminálu řemeslní lháři ra
dikální, kteří takový poplach bezcitně vy
volali. M

Sjezd českéagrární oposice

konal se dne 14. t.-m. v Praze. Dostavilo se
316 důvěrníků, zastupujících 66 okresů v Če
chách. Připojil se k nim i delegát agrárrě
oposiční Moravy. | Předseda Čsl. Rolnické
jednoty J. Můller vytkl, že volby měly býti
vypsány již v lednu 1919 a ne teprve za M
měsíců. Ti, kteří se zmocnili vlády, silně si

vu jako rotačním strojem, takže německý
tisk psal o >české fabrice zákonůc. — Bý
valý poslanec J. Žďárský pravil, že vládní
koalice není politickým kompromisem, ale
porážkou zemědělstva. Dříve jsme měli pány
France ze zámku s rakouskou —byrokracií.
teď máme spoustu všelijakých komisařů a
statistiků a ti všichni poručníkují. — Bývalý
poslanec R. Bergman pravil, že zemědělství
a Socialisace zásadně se vylučují. V Dormovi
nách se pěstuje nenávist k střednímu rolní
kovi; ty se stanou republikánské straně hro
bem. Prý ať Švehla slíbí cokoli, způsob vo
lebrího boje jeho strany čestný nebude; tato
strana jest založena na strachu u vědomí.
že její politika nebyla. ani česká ani agrární.

šení soukromého vlastnictví a proti vázaným
volebním listinám.

Výprava ze splšské stolice ,

přibyla do Prahy dne 16, t. m. Kapitulnídě
kan Msgre Martin Blaha přivedl do Prahy

(O
dostává se jim přes do ještě dnes, ne-Sice SOU
stavně, ale za to moderně, a při každé vhodné
příležitosti, Jak se dovíme z rozhovoru studentů.

Právě když sludenti spěchal ze školy domů.
nahodilo se mi jíti za skupinou smějících se a do
vádějících mladíků. Miavii úpině nahlas, místy
docela křičeli a překřikovali Jeden druhého. »To
vám byla, hoši, dnes u nás v krasopisu junda«,
začal jeden a druhý sesiloval a stupňoval výraz
předřečníka: »Ach, to byla sr.. : al, zrovna k
popukání!< >A co pak vám zas dnes vypravoval,
ten zajímavý „kantor?<, tázal se Mejojkavě 0
statní z vyšších patrně ročníků. Nato ujme se
jeden ze studentů slova a vypravuje živýmzpů
sobem 'taloto: »Dnes ráno přijde váni L
doúřídya ptáse zčistajasna!»Kterýpakhod
ný bošíček se každý den moďií?« — No, to víte,
my se mu budeme zpovídat! Všichni bez rozdílu
dašt jsme se do smíchu a řvaši jsme jako Indiáni
někde na prérii.« i

»Co je mu vlesíně do toho«, řekl jiný student.
— »Modií-láse kdo nebo ne, to le vlastněpri
vůdní věc a kantorovi do toho naprosto nic ne

povídá zase první řečník, »ale zvláštní jest to, že

neníant jedinéhoprohlášenípresidentova,v němž
byoezdárazňovalpolřebačistéhonáboĎenstvía
ethikyvnašemnárodě.

186 slovenských mužů a žen. Za slavnostní
uvítání na nádraží Masarykově Blaha podě
kovai slovy vzletnými. Na večírku v sále vi
nohradského Národ. domu prohlásiš že lid
spišský nechce býti předmětem politického
obchodu; půjde tam, kam ho táhne srdce —
k Československé republice.

Pro záchramu Těšísska

uveřejňují nadšenou výzvu čeští faráři, kap
lant a katecheti. Volají: »>Katolickýlide slez
ský, nedej se žádným slibem, žádným nási
tím, žádným strachem vehnati do tábora
polského. Jen tam chceme býti, kde :nůžeme
svobodně ve své řeči mluviti. —My slezští
čeští kněží, kteří jsme za těžkých okolností
si zachovali své národnostní uvědomění a lidu
slezskému je vštěpovali — my o dvanácté
hodině pozvedáme hlasu svého a voláme k
Tobě: Lide slezský, nebuď hrobařem svým,
nekopej nové hroby před Těšínem, jak náš
Bezruč pěje — nervi jazyk z úst svých dítek:
— nepohrdej moravskými zpěvy svými a slo
vem Božím!« — Lidová strana ve Slezsku
vydala obrněné provolání proti anarchii na
Těšínsku. Strana protestuje proti násilí pol
ské plebiscitní komise; žádá | varšavskou
vládu, aby dala poměry přezkoumati nepřed
pojatými zástupci a volá pražskou vládu na
obranu Slezanů.

Význam katolicismu stoupá,

Ve Francii“rozhodli vítězství v prvé řadě
katoličtí důstojníci. Katoličtí kněží v armádě
byli vzory hrdinství a obětavosti. Není divu,

ství a že národ hodil přes palubu ty, kteří
před válkou byli fanatickými a nejvíce vliv
mými odpůrci katolických práv. Jakkoli Clé
menceau za války si dobyl zásluh velikých,
nezapomnělo se na jeho předválečnou nroti
katolickou despocii. — Podlehl v politickém
souboji s Deschanelem, příznivcem katolic
tva. Deschanel 20. února v Bordeaux vešel

jej uvítal kardinál s duchovenstvem; řečník
vítal v presidentovi novou naději obrozené
Francie. President byl přítomen mši sv., kte
rou sloužil biskup z Alsaska. Takto nejvyšší
hlava republiky po dlouhých letech sklonila
se v chrámu veřejně před Nejvyšším v náboó
ženské pokoře. — © připraveném obnovení
diplomatických styků Francie s Vatikánem
píší italské listy objektivně a skoro vesměs
uznávají, že smíření mezi oběma mocnostmi
jest nevyhnutelným důsledkem války. Dopo
ručují italské vládě, aby se zbavila starých
předsudků a zařídila úřední styky s Vatiká

Mb—————Ě—————
na váhu, jest okolnost, že náš president neni
žádný církevník ani klerikál. Modlitba soukromá
je přece nejvnitrnější vyládření necírkevního P0+
měru náboženského. Jš se ovšem denně nemo
děím, ale doma mmtka | otec do kostela chodí a
často mi říkávají, abych se držel Boha a byl pa
mětliv jeho hlavních přikázání — spravedlnost? a
lásky a že tak nikdy špatně nepochodím. Ne
jsem, hoši žádný kleriká!, opakuji to znova,ale
zásady mých rodičů, jež z náboženství čerpají,
se mí Mbía myslím že konečně náboženství le
ště nikomu neuškodilo a vede vždy naopak člo
věka k šlechetnému a obarakternímu jednání. My
stím, že my. kteří máme Jedenkrát sloužiti všem
třídám našeho národa, nemáme býti vychovávám
štvavě, nýbrž smířivě«, dodal na konec tento
mladík. :

Líbity se mi-jeho vývody a již jsem se chtěl
ozvati a vyslovit: svůj souhlas, když najednou
jiný vážný jinoch asi z vyššího ročníku promlu
vi: »Je to zvláštní, že omatní profesoří dají s
tim pokol, jenomtenpták —patrně dle ptačího
jména tak nazývaný — vždycky s těmi věcmi za
číná. Onehdy nám zase vypravoval, že prý do je
holý nesmysl věřit, že nějaký Běh stvořil svět
a Hdi;eprávě prý maopak je pravdou, že lidé a
svět st stvořili Boha. Chtěl jsem Již tehdy ote
vřeněvystoupili a řící ma, že to do kreslení ne
patří, jekož se nemůžeme ani pravítkem amí



Race pryči | .

Nafoukanost německých junkéri nezmi
zela; byrokratičt] militaristé se domřiívají, že

* nají. Proto náhle vypukla v Německu vojác
ká revoluce Hindenburgových a Vilémových
ctitel. Nechť si vyřídí radikálové a konscr
vativci tam svůj spor sami. Tolik jest jisto,

že protestantsko-nietzscheovskému kaisc
rismu jest nadobro odzvoněno. Spoléhá-li se
Hindenburg nebo Kapp na morální posilu ne
německých Kruhů konservativních, pak jest v
omylu velikém. Zvláště čeští katolíci mají
té přízně německých nacionalistů až po krk
dosti Tak zv. německá »ochrana katolictva«
mořila a ničíla u nás nejkrásnější náboženské
vzněty jako jarní mráz spaluje třešňový
květ.

Ostatně členové samého katolického cer
tra německého usnesli se na projevu, v němž
odsužují se co nejostřeji pokusy povaliti ú
stavní vládu. »Rozpuštění německého Národ
ního shromáždění a pruského zemského shro
máždění je násilným činem, jehož neuznává
me. Je zločinem na německém národu, že
rušena je zřetelně počínající obnova vlasti.«
Tato slova zajisté jsou velice zřetelná.

Ať jest u nás zatím vláda jakákoli, repu
, bliku sí chceme udržeti již proto, aby nám n

kdo nemohl vyčitati, že chodíme o cizích ber

4

lách a že naše vnitřní síla jest slabá.. Vlastní
silou v pocitu dobrého práv chceme uplat
něti své nároky.

roveň odmítáme se vší rozhOduostiPo
fouchlé nápovědi a klepy o »monarchistické
propagandě Vatikánu« ve střední Evropě. Va
těkán jest si příliš dobře vědom svého rostou
cího významu, než aby potřeboval ku po
moci buď pruskou piklhaubnu anebo maďar
ský bič. »Venkov« s horečnou ochotou uve
řejňuje neurčité zřejmě klepařské nápovědí
»Matirmu«,jež napsal — diplomat nejmenova
ný

Už těch klepů jest trochu moc. Proto při
pomínáme, že die výroku samého dra. Beneše
choval se Vatikán k českému osvobození loy
álně již v letech, kdy německá vojska dobý
vala vešikých vítězství. Papež, který za Sa
mé rozčilující války meučínilni jeditého chyb
ného kroku diplomatického, nepustí se do do
brodružných pokusů ani nyní. Jestliže slav
nostně uznal naši republiku, jestliže našemu
presidentovi k sedmdesátinám srdečně blaho
přál, nemáme příčiny se domnívati, že ob
mýšli něco. jiného než tvrdí. Macchiavellistic
kou politiku prováděl Bismarck. Vatikánu
však toho nená potřebí. Oslatně Řím sám rej
lépe ví, jakýnti horlivými spolutvůrci republi
ky jsou katoličtí Češí jak ve vlasti staré, tak
v Americe. — Proto ruce pryč!

Virtuos Váša Příhoda svým uměním pů
sobí v ltalii sensaci, jaké jest málo pamětní
ků. Největší listy přinášejí Příhodův portrét
a životopis. Kam Příhoda zajede, tam jsou
dvorany vyprodány. Z Italie pojede Příhoda
do Španělska a pak do Jižní Ameriky. — V
9. a 10. čísle »Časopisu katol. duchovenstva«
pokračuje dr. Fr. Snopek ve výborném po
jednání >O působnosti slovanských apoštolů
v Čechách«. Dokazuje zde, že Čechy- v letech
870—885 nepříslušely k diecési řezenské.
»>Methoděj jako arcibiskup moravský zcela

bezpečně jako apoštolský legát a latere měl
řádnou jurisdikci i v -této zemi .. . mohl a
směl,alei povinenbyl nejenposlati tam svo

utvrditi lid v přijaté víře Kristově a úřadně
zavlésti v Čechách liturgii slovanskou...
Slovanská liturgie byla v Čechách zcela jistě
od r. 880 téměř všeobecně zavedena a dle
ustanovení Jana VIII v bule Industriae tuae
měla Se státi jedinou panující.< Snopek pro
náší zdrcující kritiku vývodů dra Naeglea.
Jest podivno, že jiní čeští inteligenti k proti
slovanským vymyšleninám toho profesora
mlěí. — Na dánském ostrově Laalandě v hro
bě u Hoby nalezeno mnoho vzácných před

k

štětcem o existenci Boha přesvědčit. ale bál jsem
se, aby mne neprohlásit za vyloženého klerikála,
ačkoliv to konečně, Je-li člověk poctivým ob
čanem, také neškodí. Jednou mu to však musíme
rozhodně říci; to jsme si už někulikrát umíniH.
Když svoboda, tak svoboda pro všecky a ne Jen
pro athelsty! A konečáš bych se an! nedivil,kdy
by přírodopisec, Mstorik nebo češtinář zatahoval

náboženské otázky do vyučování, ale do kreslení
a kresopisu to rozhodně nepatří a to tím méně,
odbývá-li se vše jen paušálně a s výsměchem Ja
ko naprosto odbytá věc. Čtu velmi mnoho a sto

„puji také literaturu cizí, zvláště francouzskou a
pozorují, že právě dnes — vfoe než kdy jindy —
vystupyje náboženská otázka do popředí. Onehdy

- jsem četl na př. v jednom větším francouzském
listěmalossice, ale výminvaonpogpámku,Že
slavný francouzský seminář u sv. Sulpice má
skoro400 theologů—počet to až dosudneslý
chaný — a mezi-ními je většina bývalých důstoj
afků reservních j aktivních. Nemají-li lidé, Zádné

pojí právě dnes do stavu. jehož úkol nemá pro
moderní lidstvo žádného významu více? Myslím

"v o otázce opětnělti astainí národy. Oařilado
cet — Framiceučí —
Mticea jiných vědeckých oborech, zvláště od
dob, kdy z Pranice počal vanouti duch svobody

„

mětů z I—IL. století po Kristu. Největší po
zoruost poutají dvě velké misky s reliefy po
dle Homérových básní. Již před lety se tam
přišlo. na hroby z doby římské. — Kdo jest
onen dr. Jos. Vraštil, na jehož vědecké po
jednání dr. Flájšhans klade v kritice díla dr.
Novotného důraz? Jest to mladý, skromný
člen řádu jesuřtského, profesor v Bubenči u
Prahy. Jeho práce a studie o staročeské
bibli jsou významu rozhodujícího. — Právě
16. března bylo tomu 100 let, co se narodil
v Ivančicích velezasloužitý český buditel a
spisovatel Beneš Method Kulda. Byl adcho
vanoem Fr. Sušila. Již jako osleplý kmet byl
velikou oporou literární družiny »Nového
Života«. Zemřel r. 1903. — Nejmenší tvoreč
kové dávají učencům nejvíce práce a staro
sti. Čo už všecko naláno o bakteriích! Ná
zory o těch drobnohledných tělískách se
mění každý rok. Proto by bylo potřebí ko
nečně důrazně připomenouti, aby domněn
ky nebyly prodávány jako věda exaktní. Dva
francouzští badatelé (M. Porter a Raudoin)
dokazují po zkoumání vitaminů, že člověk
nemůže býti živ pouze vařenými pokrmy.
Hladem by zemřelo dítě, jež by bylo živeno
pouze sterilisovaným mlékem, protože by

yd
do jiných zemí evropských. Možná, že se bude
opět brzy řkati »OalHa docet« ve věcech nábo
ženských. Já a mnozí z mých kolegů s názory
prof. kreslení nesouhlasíme a na jeho Poznámky
o náboženství odpovídáme Jen trpkým úsměvem.
Že jsme se již davno neozvali, tomu se sám di
vím, ačkoliv dobře vím, že proti proudu sc Špatně
plove a proud protináboženský jest a nás dosud
ještě. bohužel ve'ini mocný.«

Po té se počal studeoti rozcházeti Z náměstí
zabočili do úzkých uHček postranních a mlzeli po
nenáhlu ve svých bytech. Nepatrný hlouček šel

cházel, pravil onen vážný student: »Jedna vlů
štovka nedělá nikdy jarol« Hlučné nazdar ozý
valo se z úst rozoházejících se studentů a já u
bírat se nyní dále, sám přemýšleje ve volné pří
rodě o tom, co Jsem právě z úst mladých lidí vy

alecht. :
Zdálo se mi neslučielným s úřadem vycho

líbo školského úřadu, jímž se zapovídá Jakékoliv
zlehčování Jakéhokotvy přesvědčení, jež není ma
němu státi a dávat tek stutlentstvu podnět k
navážnosti aopovrhování také zákony | jimými.
Má-i ©)učit zachovati amloritasám,musítaké

raskodněšetřiti amtority úadřírené.Jizakjest žiVýmiknstrestem a slévá 1 tměšným,když vy

svěliniepravilaperopekávya soeládebav

mu scházely — bakterie. | Vitaminy nejsou
obsaženy jako takové v potravě před jíd-.
lem; tvoří se teprve v zažívacím ústrojí pů

sobením bakterií, které přijímají jisté prvky
nesterilisované potravy a přetvořují je ve
vitaminy, potřebné k životu. Jakého dlouho
letého badání jest potřebí, aby se přišlo na
stopy přirozené účelnosti, kterou nezavedla
hmota a o které člověk do nedávna ©měl
sotva slabé ponětí! — Ve »Zvonu« K. Emin
gerová uveřejňuje stať >Z hudebního archivu
rodiny Palackých«, která jest pro historii
hudby v Čechách velice významná. Jestliže
se dosud pochybovalo o národním cítění pro
slulého skladatele a hudebního pedagoga V.
J. Tomáška, Emingerová nalezla nápis: >Sta
rožitné písně královehradského rukopisu s
přeloženým | německým textem Professora
Wáclawa Aloysia Swobody, v hudbu a Wy
soce Urozenému Pánu, Pánu Lwovi Hraběti
Thunovi z Hohenštejna na dfky upřímné po
cty obětuje Wáclav Jan Tomášek, hudby
skladatet u Hraběte z Buguoy, čestný člen
wětšiho hudebnýho a dopisugici aud sboru
hudebního u sv. Amy we Wijdni, čestný aud
sboru Inšpruckého a pro zásluhy wywolený
člen sboru welikého Hollandského ku zwele
bení hudby.< Sám Palacký byl s Tomáškem
v přátelském poměru; zajisté neopominyl s
ním rozmlouvati i o právech české národno
sti, — Italskému lékaři Paisovi podařilo se
za pomoci X-paprsků léčiti malarii. Paprsky
ty ve slezině probouzejí obranné energie a.
mčí pývky zkázonosné. .

(Zasláno)
Našemu milému a neúmavnému. bratru staro

stovi Josefu Polákoví k jeho milým tmeninám
všecko nejlepší přeje Tělocvičná jednota »Orel«
v Hradci Králové. Kéž Bůh Vás ještě dlouhá a
dlouhá léta ve středu našem zachová!

Trla, náčelník.

Kulturní jiskry.
Potřeboval! Jesulté svatořečení Jana Ne

clava IV., byl Jesuitim časově velmi vzdále
ný. Vědělo se o něm mmohem méně než 0
členech řádu jesuitského, kteří umírali v po
věsti svatosti. Jana Sarkandra umučila pra
vá bestiální vražda justiění. Muži, kterému
nebyl dokázán žádný zločin, připravena mu- '
ka horší než v temné Africe. Sarkandra utrá.
pili sveřepí zlosynové, jimž byla >církevní
reformace« jen chatrnou | záminkou| pudů
mongolských. Ke katanství došlo v době pro
historii jesuitského řádu velice důležité. To
byl práh nové éry Tovaryšstva v zemích
českých. Smrt mučednfkova způsobila ob- .

byť by ani náboženství nesesměšňoval, »Jedna
vlaštovka nedělá. Ještě jaro«, může býti odpovědí
žáků také na jiné názory takóvého vychovatele.

Dále myslil jsem sí, oo by asi odpověděl onen
profesor. kdyby mu jednoho dme poukázal někte
rý z jeho sečištých poshichačů na ta, že velicí
národní hrdinové — Hus a Komenský, Chelčický
a Tomáš ze Štítného byli mužové zbožnosti a
modiitby? Jak nazve pak Husa, jenž ještě v pla
menechse modlili?—Jak vysvětlilby pan pro
fesor svým posluchačům velebnon modlitba uči
tele národů Komenského, Jíž uzavírá svůj »Laby
riad světa a ráj srdce«? — Nechť charakterisyje
tento moderní vychovatel sám tato slova mollit

: sA protož dobrořeš duše má.

Tobě budu. Nebo vyšší jsi nade všecku vyso- —
kosta nade všecku hlubokosthlubší, divný, slav

ný a plný miiosrdensiví. Běda dašímnesmyslným.od Tebe odcházejíce pokoj se najíti moci:

ani propast protože v Toběsamémjest od

O velikána Komenském— učiteli národů—
neřekne snad přec: modérní český vychovatel:

sTo byl hodný košíček, ten se uměl bezky m3
dktl«

Mylo by zákodno, kdyby te nail iroderní vy



rovskýrozruch: ozásrácíchmluvilo * brzy..
A hlavně— Sárkander byl odchovancemJe
sujtského řádu. A přece Jesulté nevyužitko

vali příležitostí tak lákavé, k mravní posilesvého řádu.
-Jan Nepomucký byl uznán r. 1721 za bla

hoslaveného a slavně prohlášen za svatého

kander prohlášen za blahoslaveného teprve

na umělkovaném rozmnožování světců; ne
měl toho také potřebí. Člen řádu jesuitského
Martin Středa (za 30leté války) netoliko po

ežíval již za svého života pověsti svatosti.
"ale získal si ebrovské zásluhy o záchranu
Brna proti Švédům. Byli tu i jiní čestí Je
suřté-askéti, kteří vzbuzovali velikou úctu u
samých jinověrcův. Ale Tovaryšstvo neusi
lovalo o jejich svatořečení. V Čechách po 6
let působil proslulý Jesuita Edmund Cámpian
(1574—1580), rodem Angličan, který si Pra
hu vroucně oblíbil. Roku 1581 umučen způ

"sobem podobně krutým jako Sarkander. Byl
však svatořečen teprve od papeže Lva XIII.
r. 1886.

Patrno tedy i z uvedených okolností, že
Jesuřté netohiko neusilovali o umělé rozmno
žování počtu světců, nýbrž že docela pomí
jeli i příležitosti nejvhodnější k úřední oslavě
těch katolických velikánů, které za světce
prohlašovalo nadšeně veřejné mínění. Sláva
sv. Jana Nep. zářila dávno předtím, než prvý
Jesuita do Čech vstoupil.

Novo us jest ra mohutném postu
pu a zvítězí nad materialistickou dekadencí
jistě v době brzké v nejširších oblastech.
Solovjev, Eucken a jiní vynikající myslitelé
již před lety snažili se vyrovnati porušenou
rovnováhu světa vnitřního a vnějšího. Prá

vě -nyní materialistické dy myštsnkové
tedly k naprostému bankrotu jak mravnímu

nější chaos v světské filosofii, tím hřejivěňi
do duše proniká světlo podmaňujícího zraku
Kristova. Filosofové křesťanští těší se zvý
šené pozornosti.

Filip Ojbbs v >Daily Chronicle« napsal,
že Úúmadeklidské "společnosti možno vysvět
liti jedině tím, že ochabl vliv velkých osobno
sti, bohatýrů ducha; ovládla situaci masa se
stádními pudy, vedená polovzdělanci a dema
gogy. Ale v Anglii i Jinde proti takové cho

le pevnější půdy novoidealistická filosofie,
která brojí proti současnému úpadku lidské
povahy. | Vážní myslitelé (muží i ženy) v
Londýně, Paříži, New Yorku i jinde studo
vali po pět let vášně a inteligenci davu; se
znali, že člověk v davu jest nezpůsobilý k
pokroku. Dav jest vždy ovládán pudy hrabi
vosti a krutosti. ( schopen povznésti se
k vyšší filosofii života, k vyšší ušlechtilosti,
jež dotýká se velkých duší, myslitelů a svět
ců.

Stoupenci novoldealismu nehodlají prý své

nímu boji; chtějí chránit: ideály dobra a krá
sy, jak je hlásal Kristus. Gipps praví, že mí
rumilovných lidí, kteří chtějí dobro i za hrani
cemi svých států, jest všude hojně. Tito se 0

raniská jako stará autokracie ——ba k svobod
nému myšlení ještě méně snášelivá, protože
dav rád se dává vésti nízkými pudy a dema
gogií. Nastane však veliká harmonie míru a
lásky i v demokracii nynější, dá-li se obro
diti duchem Kristovým.

Soclátní relormy mají se vyvíjeti již nyní
se zřetelem k budoucnosti. Jest potřebí vyš
ších obzorů, sociální politiky velkého stylu

nem, vynucené okamžitou nouzi. Taková
drobečková, klikatá akce zahojením jednoho
boláku způsobí na jiných místech boláky

nové. Už dávno se poznalo, že sociální svíe neodstraní neustálým | zvyšováním
nzdyě vždyť tomu, kdo více peněz přijímá,
v zápětí se zdražují životní potřeby. Jest po
třebí hojiti od kořene a vytýčiti dobře pro
myšlený plán pro všecky potřebně stavy.

V Angti již před rokem se pokoušeli če
Hti sociální anarchii praktickým 'stanoviskem,
Zavedňi t. zv. imdex cen životních potřeb, jak

stoupají a klesají. Podle toho vzestupu a sní
žení pak se začaly říditi i mzdy. Ovšem
tento index nepodává ještě jasný obraz sku

(OY
chovatelé hleďěll zbavíj předsudku. jako by Se
bývalé modříli jen omezenci tenmého středověku.
Kdyby si všímal tito pánové příležitostných vý
roků aašich universitních profesorů, poznali by, že
Novákové, Reymanové, Marešové a j. mluví o
náboženství jako o věci svaté, již profanovati je
hříchem nebo moderně řečeno — nešetrností!

A ještš jedna myšlenka mne napadla, když
jsem uvažoval o rozmhvě skademíků. Mimoděk
vzpommnětjsem si na onu nechutnou historku, o níž

„ee v městě před nedávnem velmi živě debatovalo

a která vrhala divné světlo na mladfky,kteří

nýmotázet se při těchrůzných vyšetřováních

proviniců: »Kdopakse zvás ještě denněmodlí?«beze smíchu -*.úplně záporná.
tanoviska paedagogic

by se tu ukázala
ovšem středověkého

tečných potřeb lidu pracujícího. Vždyť jsou
do něho zařazeny i takové věci přepychové,
o které na př. většina dělmíků nestojí. Tu
hlavně rozhodují přece ceny věcí, které jsou
nezbytnou potřebou.

V Německu přikročili k nápravě s praktič
tějším měřítkem. Počítají potřebnévýdaje
(na př. svobodného zaměstnance nebo rodi
ny) a podle toho radí upravovati mzdy, Kdy
by jak zaměstnavatelé tak zaměstnanci při
stoupili na takovou zásadu, rychleji by se So
ciátní spravedlnost upevňovala než stávkami,
které ve svých důsledcích poškozují samo
dělnictvo. Přátelské smlouvy, hledící k po
všechné hospodářské situaci, by pak měly i
značný vliv na pokles cen.

Volné listy.
Historický zákon. Nemožno dnes říkati, že

slovanská politika před válkou a za války
byla ahybná a romantická. Dnes nemůžeme
již změřiti dosahu a významu událostí, jejichž
důsledky nevystoupily posud na světlo dějin
ného hodnocení a jejichž veliké i malé složky
posud tajně působí ve vědomémi nevědomém
postupu sociálního života národů, které vál
kou přímo nebo nepřímo byly zasaženy. Vši
mměme si jen na příklad, že posud žádný z u

nouti oblast příčin, ze kterých válka se při
pravovala a posléze vybuchla. Právě tak né

, ' 18.
lze určiti význam výsledků, které nás hustým
svým tkanivem se všech stran opřádají, pů
sobíce tu revoluční náladu, inde plodíce tr
valou nespokojenost, kteréžto "duševní sta
vy daleko mají ke klidné úvaze a vyrovma
nému soudu o zběllých událostech. | Vždyť
ještě ani nevíme, dalo-li se Rusko do války
na ochram Srbska, či bylo-li úmyslem jeho
rozbiti Rakousko, nebo tíhlo-li k dávnému
cHi svému, opanovati Cařihrad. Máme toliko
jistotu, že Rusko usllovalo o porážku Němec
tva, což bylo přáním naší české a slovanské
politiky.

Kdybychom znal historický zákon, pak
ovšem bylo by lze určovati, v čem ta >»ro
mantická« poktika chybovala, ale protože ho
posud nemáme, pohřešujeme tím náležité
spojitosti příčin a účinů dějinmného postupu.
Moderní vzděžanci, u nás zejména pokroko
ví, jsou přímo samou zákormostí posedlí. Zá
kor sem, zákon tam, a proto také zákony
v historickém dění. Náleží opravdu v obor
romantiky, když přes tu chvíli v novinách a
knihách čítáme výroky, o historickém záko
nu. Fráse tato rozlezla se hlavně | vlivem
Bucklovým, o němž sfoupenci tvrdí, že ob
jevil některé zákony historie. Ve skutečnosti
však Buckle stanovil jen některé zákony so
ciologie; historickými příklady totiž —určil,
jak povaha toho a onoho živlu působí na roz
voj společnosti vůbec a jak bude pravdě
podobně působit, bude-li se tato převaha o
pakovati. To však daleko není zákon histo
rického postupu..V dějmách není opakujících
se jevů za stejných podmínek, a proto nepo
dařilo se posud objeviti a určiti přijatelný
historický zákon. Na historický zákon dávají

přírodních, zejména zákonem| organického
vývoje živých bytostí, ač i tady učení o pů
vodu tvarů jeví se posud vědeckou donmměn
kou a nikoli pozorovanými skutečnostmi.

Čtvrtý díl >Vojmya Míru« jest hustě pro
stoupen úvahami, proč r. 1812 hnalo se tolik
set tisíc vojímů ma východ do Ruska a proč
potom zase veliké armády postupovaly na
západ proti Napoleorovi. Tolstoj do svých
výkladů snesl mnoho výmluvné učenosti, fi
losoficky Široce se rozbíhá, přetřásá důklad
něpovahu doby a vůdčích činitelů. Najisto
očekáváš, žejiž již dočteš se vysvětlení 0
tázky, kterou si veliký spisovatel učinil; ale
na konci pozmáš, že Tolstoj nic neosvětiil.
jednoduše proto, že není historického záko
na, kterým by byl mohl ma danou otázku u
spokojivě odpověděti.

Slyšíme-li mluviti o historickém zákonu,
musine si to vysvětliti tím, že za zákon ta
kový mylně se pokládá subjektivní stanovi
ště historikovo. Historik dle stupně svého
mravního vývoje, mravního ideálu a dle své
ho světového a Životního mázoru srovnává
dějinné skutečnosti v perspektivní řadu, ve
které jednotlivé události působily pro jeho
mravní ideál nebo proti němu. Proto obyčej
mě staví v popředí taková fakta, která ideál
jeho podporují nebo se mu příčí, Nezřídka
se také přihází, že historik staví svůj mravní
ideál, který určuje perspektivu dějinného po
stupu, na konec tohoto postipu. Všechny
předcházející události mají se pak k jeho ide
álu jako řada příprav, vedoucích k stanove
nému cíli.

. U más s mrayními ideály přítomné doby,
ba se stranickou podlatostí leckterý histo

Účetupošt. spoř.©Praseč.140978.
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»rik zabíhá zejména v dobu husítskou. Čerst
-vý doklad takového znásilňování mámlých
-skutečností přinesl prof. Novotný ve svém
»>M.J. Hasovi«, jak »Obnova« dle Flajšhanse
vhod nedávno poznamenala. | Rozkladem o
domnělých historických zákonech míníme te
dy dovoditi, že odsudky slovanské polttiky
před válkou vznášejí se ve vzduchu, protože
tu není posud měřítka, dle kterého prospěš
nost nebo škodtivost mohla by býti určena.
A pk nemajíce potřebného odstupu, musí
me nechati budoucnosti, aby rozhodla a při
nesla žádoucí světlo ve složitost mezinárod
nách poměrů.

Dříve než několik těchto poznámek skon
„číme, jest se zmíniti ještě o tom »novém re

žimu<, ačkoli mělo býti o něm vyloženo
svrchu, když byla řeč o rozpravě v zahra

aičním výboru. Pojmy nového u starého re
žimu, jak byly ve výboru formulovány, jsou
bez logické spojitosti. Režimem dle politické
fraseologie rozumíme způsob vlády samo
statného státu. Zřejmo tedy, že v českém ná
rodě starého režimu býti ani vůbec nemohlo,
protože jsme žili pod vládou cizí, jež provo
zovala svůj režim na škodu všech Slovagů.
V mašem národě projevovaly se jen tu vol

které se nemohly plně projeviti a tím méně
mohly se, uvésti ve skutek. Proto nemožno
tuto nesmělou politiku slovanskou kritiso

vati, jelikož nemohla se opříti o potřebnou
svobodu a politickou moc. Nový režim pak
v' důsledku tohonení- novým, nýbrž vlastně
počátek | vlády nového československého
státu.

, . V příčině procesu Muňova dr. Soukup v orgá
au fevice zdůvodňuje veliké průtahy. Všichni ob
vinění jsou znova vystýcháni. Výslech svědků se
protáhne měsíc. Zatím bude již po volbách do Ná
rod. shromáždění. Nato bude rozhodováno, jaká
„obžaloba a proti komu bude vznesena. K hlavnímu
přelíčení dojde nejdříve počátkem června. — V
»Nár. listech« vykládá J. Novotný, proč vystoupil
ze strany českoslov. socialistů. Mimo jiné připo
míná, že posl. Svoz spoličkoval na táboru bez
branmou ženu. (Taková jest tedy demokratická
svobodomysinost odpadlíkova.) — Poláci mají ne
pokrytý vztek na české kněžstvo ma Těšínsku,
které naší republice svou věrností prokazuje itak
veliké služby. Faráři v Pohvizdově bylo doručeno

anonymní vyzvání, aby se z fary do 16. t. m.
vystěhoval; připojeny vyhrůžky. — Radikální lži
volební už začínají poletovati. Soc. dem. »Rov
most« batamutí veřejnost oznámením, že Vojtěch

"Šternberg bude prý kandidován liďovou síranou.
-—Dle zprávy »Veleslavína<«Československé pod
nikatelství kmihtiskáren zakoupilo knihtiskárnu fir
my Ant. Melichar v Jihlavě za 155.000K. Jest to

repeblice koupí získala; vyjednává o získání dal
ších tiskáren. Společnost talto sestává z agrární
ků; v jejím čele jest miněstr Staněk. -—Jako jinde
tak i ve Španělsku rozestupuje se obyvatelstvo na
dva veliké tábory: křesťanský.a bezvěrecký. Ač
koli valná většina národa jest katolická, přece
jenom katolický vliv v parlamentě rovnal se nu
le, pratože se zapomnělo na politickou organisaci.
Nyní konečně začínají se katolíci | organisovati
proti dravému a Istivému přívalu nevěreckému
přece. Jimak by miliony Bdu věřícího byly pohl
ceny hrstkou Ferrerů. — Soc. demokrat Adam stal
se ve Štěkni u Strakonic skladníkem. Jsa horli
vým agitátorem Šmeralovým, důrazně prohlašo
val, že musí zničiti Modráčkovce ve Strakonicích.
"Když však za 5 měsíců se konstm vyprázdnil.
Adam se zřek) vedení děmického závodu; koupil
si totiž ve Štěkni dům, jejž zařídil jako továrnu
na marmeládu. Od té doby přestal bouřiti a mlu
viti o socialisaci, — U Kopřivnice na Moravě jest
návrší se zbytky hradu Šostýna. V sluji mezí
rozvalinami malezena byla nyní skříňka. v níž u

ložena hradní kniha a plán hradu. Nalezen i meč,
popelnice a jiné starožiknosti — V pruském Schů
neberku se konaly v jednom domě podivné, schůz
ky noční. Majitel říkat, že jsou tam spiritistické se
dánky. Ale policie překvapila tam řadu hazardních
hráčů, které zatkla. — Nedávno prokopán v Py
renejích tunel puymorenský, jímž se spojení Pa
tiž-Barcešona zkrátélo o pět hodin. — Židovská dr
zost stoupá v našem státě tak, že Jenom individua
uplacená zachovávají klid V Olomouci došlo k
rabování česko-křesťanských závodů po štvavé
řeči I. náměstka starastova dr. Krause: jest to ži
dovský vůdce německých soc. demokratů olo
moukých. Dr. Kraus vřískalprati špatnému záso
bování. ale sám v tom ohledu prokázal naprostou
neschopnost. Byl pověřen loni po žních referátem
aprovisačním pro Velký Olomouc; musit se však
úřadu svého vzdáti. Při tom byl svědkem, jak ce
lá městská rada pečlivě se starala o aprovisaci,
znal každý její krok. Mohl tedy radit, povzbuzovat
atď. Ale tento štváč místb uklidnění obecenstva
před radnicí křičel německy: »Pryč s buržoasií,
buďto dnes anebo nikdy!< Když lid drancoval, dr.
Kraus pokuřoval si ; ani slovem hrabivý
dav nenapomenyl ačkoli přece právě byl úřadují
cím náměstkem. Tak dalece v našem národním
státě smí se odvážiti jen německý žid, opřený 0
soc. demokratické své lokaje. — V Hloubětíně v
Čechách, učitel John, slavnostní řečník při oslavě
Masarykově, déle než hodinu štval co nejvášnivěji.
Presidenta vylíčit jako rozhodného odpůrce vše
ho katolického a k tomu cíli využitkoval jeho zná
mé aféry s katechety, jest prý to vlastně Gare
báctví, když členové sokolských a tělocvičných
jednot. ač nevěří, přece zůstávají v církvi, staro
sta obce by mět rozesílkti po domech přihlášky
pro vystupování z církve atd. Pan John dovede
všecko: | chovati se. i jedmati dle daných pomě
rů. Tak na př. v květnu 1918 z vlastního Popudu
napsat velmi pěknou jímak básničku k uvítání p.
biskupa Sedláka, na kůru zpíval pašije, v učitel
ských poradách se razčilovat, že rakouská hymna
se řve a ne zpívá, býval pti loyálních slavnostech
řečníkem, při obsazování místa učitelského uchá
zel se u faráře o přímkavu v místní školní radě.
A takovýto charakter »bonrá« církev.

Katolici! 18. duben musí býti důkazem, že
katolíci nedají si bití útlak a zkracování svo
body! 18. duben bude důkazem, že Český lid
nechce sodlafistickou republiku! 18. dubna

dokážeme, že chceme republiku čistou, mrav

nou, spravedlivou, že korupěiíci musí z vlády
1 úřadů zmizet! Každý jednotlivec | každá
Organisace Čsl. strany lidové soustavně pra
cujía připravujívítězný 18.duben!

Volebai povimmostjest v platnosti i pro volbydoNárod.shromážděrí!Každýmuž| žena,komu
Vdenvyložení volebních seznamů bylo 21 let má
povinnost jíti k volbě. Každý musí voliti osobně,
volba plnou mocí Jest nepřípustna. Od povinnosti
vdostaviti-se kvolbě jsou osvobozeny osoby: 1.

tělesnou vad nemobon dostaví do volební míst

nosti; 3. keré jsou neodkladně zaneprázdněny ú
řadem či povoláním, takže nemohou se k volbě
dostavšti včas; 4. které jsou v den volby vzdále
ny od místa volby více než 100 km; 5. které isou
zdrženy nepředvídanými okolnostmi, na př. pře
rušením dopravy, živelní pohromou atd. Aby ne
bylo možno zaměstnavatelům nebo vojenským ve
litefejivím zdržovati dělníky nebo vojáky od vol
by, stanoví zákon, že služba má býti v den volby
upravena tak, aby všichni zaměstnanci neb vojini
mohli se vojby sáčastněti.

Orlám! O velikonočních svátcích může Zem.
Svaz Orla v Hradci Králové zadati několik dob
rých řečníků. Odznaky se zasílají za předem za
slanýobnos 2 K20 h bezpoštovného.Zemský
Svazvydal vlastníčasopis akde jej dosudnoob
drželi, hlasiež se. V době velikonoční nechť vy

povijnou sv. zpověď.ZemskýSvaz
Orla v Hradc) Králové. 1.

Schůze:
širšího výboru Tiskového

družstva
pod ochranem sv. Jana Nepomuckého

bude w úterý 28. března £ r.
o 2. hod. odp. v Hradci Králové

dalbertinu«.
Účast všech členů výboru jest volmi potřebaj!

V Hradei Králevé, dne 19.března1920.
Karel Koppl, Dr.Kraut. Šule,

Jednatel. předseda.

Okresnísjezd

Čsl. stranylidové bude v Moděli21. března
v Kostelci u. Ori.

Pořad:
O 9. hod. mše sv.
O 10.hod. volbapředsednictva a zahájení

sjezdu.
»Kulturmnídůležitost voleb do Nár. shro

máždění,ref.ing.Dostálekz Prahy.
Odpoledne o 2. hod.:
>Hospodářská důležitost voleb do Nár.

shromáždění«, ref. Fr. Šabata, člen Nár. shr.
>Sociální důležitost voleb do Nár. shro—

máždění«, ref. legionář R.Kozel.Ukorčení sjezdu.
Mezi polednem bude porada

místních organisací.
Hojná účast dovců z okresů kostelecííélo

i okresů okolních bude důkazem správného
pochopenídůležitosti. voleb do Národního
Shromáždění.

Do okresu jaroměřského! Dne 25. března
bude se v Josefově konati okresní sjezd Čsl.
strany lidové. Účast všech místních organi
sací z okresu i z okresů sousedních jest nut
ná. Program přineseme příště.

I. sjezd katol mládeže okresu skutečského ko
ná se 2. května 1920 v Krouné. Veškeré dotazy
sjezdu a Sdružení mládeže vůbec se týkající Hďte
na adresu okres. předsedy: Josef Křiklava, Krou
ná n Skutče. .

Pofička. Dne 7. a 9..března sehrál v místno
stech Jednoty dramatický kroužek katoh paní a
dívek charakterní drama z péra dp. Aloise St
Nováka »Rozmar a vzdor< v 5 dějstvích a promě
ně. Hra napsána jest z větší části dle románu
Brodského »Záhady života«. Nejlépe role své pro
vedly s) B. Edkmanová, pí. R. Turková a sl B.
Friedlová. | SI. Edknanová v roli Karly podala
nám dovedně paní madlesní s počátku roz
mrzelou a nervosní, později hrdmně bránící se
svodům a pokušením a ke kanci pokorně limjící

svého přenáhlení v slově i pohyb. Emilie, bývalá
komorná v zámku, pro krádež propuštěná, poved
ja se mistrovsky pí. Turkové, která svou rafino
vanou koketerii uplatnia znovu herecký svůj ta
Jent na pravém místě. Učitelka Soukupová našls
v sl. Priedlové prociténou interpretku, jež svým
živým temperamertem, hbitostí mluvy i pohybů

důvěraíků

nici. Z mužských úloh zaslouží uznání p. Doleža
lův nadlesní Janáček, p. Jílkův adlunkt Špička,
Litochlebův majitel panství Škoda i ostatní, kteří
pro menší role nemohli úplně svůj talent tento
kráte uplatniti. Pan Doležal v úloze nadlesního
měl rěžkou práci. neboť role jeho, nejdelší a nej
obtížnější, vyžadovala v řeči i pohybu stálé gra
dace a změny modelace. Než pílí svou zhostil se
kon své- role k spokolenostivšech.Pan Jílek v
roli adjunkta podal nám dobře záhudného mmrže
nekalých úmyslů, p. Nespěšhý dobrosrdečného

soudního oficiála Suchého. P. Lilochjebovt dopo
roučí se více ráznosti, více plastičnosti v hlase
a elastičnosti v pohybech, jakož i ostatním pá
nům. V menších úlohách vystoupili pp. Filipi, Va
cek s chotí, Břeň J. a slečny Čáslavská a Rom
portiová. Celkem močno fíci, že hru působila dob
mem dramatické ukázněgosti jak v souhře celko
vétakí v výstupecha sehrána byla

ke spokojenostiamtora,jenžsám hruřídil Plné
racepráce měli dekoratéři,scánařv osobě.sleč
ny A. Paltusové i ostítní ochotné pomocné síly.
2. a Z. března sehráno bude ve spolkových
mfetniostech kronžkem Jednotyza režie p. Fimo
vy Bognerovo »Černé Jezero« a o svátcích veli
konočních »Žoliččiny námluvy«, veselohra o 3



jedn. a proměně z péra dp. Al. St Nováka Sdru
ženímkatol pení u-dívek:zarežie osvědčenéa

obětavé předsedkyně téhož Sdružení p. M. Břepovské.

Přibyslav. Dne £. března ť r. uspořádala
místní orgamisace| Hdově strany v sále hotelu
»Klusáček« přednášku Rev. Fr. Koláře, člema II.
americké mise -na tema: >Co učinili Čechové a
meričtí pro naši samostatnost«. Účast byla veliká,
mnozípřištii ze vzdálenýchmíst,aby vyslechli
p. kapitána. A věru, že toho nelitoval iikdo! Pan
kapítánmirvilodsrdceksrdci, prostěa přece
dojemmě a vřele vlastenecky. Krásně vylíčil proč
se Amerika účastnila války světové, co maši bratří
a sestry za oceánem pro nás učinili a co obětí
přinesk ma penězích i krvi. Pěkně Dojedna) též
o právech apovinnostech svobodných občanů ve
svobodném státě. Břítkým způsobem bičovat po
měry naše. Máme svobormh— ale špatně rozumi
me duchu deznokracie. Třídění ve strany, lenost,
nesmírná požívačnost a novážnost k sv. víře —
to je špetná prognosa naší budoucnosti. Apelem
na svornost v národě, vážení si dědictví sv.-vác

laveké víry a provoláním slávy pres. Wilsonovi a
Masarykovi skončil svoj krásnou řeč, jež častým
potteskem byla přerušována. ©Na kónci zapěna
národní hymna. Místní farář poděkoval vzácné

řečí připravil a prosit jej, by náš vřelý dfk tin
močil té živé ratošesti na našem stromu národa
— americkým ům, za vše co učinili pro Svo
bodu naší drahé domoviny. Pan kapřtán zapsal se
mile do duše naší. Přejeme mu mmoho zdaru na
další jeho dráze za oceánem!

Cestopisná přednáška Magra dr. Fr. Reyla o
cestědoLárápřivábilavnedělí14.t. m.dodvo
rany Aďalbertina hojnost obecenstva. Přednášejí
cí mlavil dle autopsie, pověděl z vlastních zkuše
mostí mnoho nového. Stručné a výstižné poznám
ky ke krásným světelným obrazům byly oprav
dmrázovité a poučné; jakkoli při veliké řadě ob
razů jasně promítaných přednáška se prajáhla,
poutala návštěvníky až do konce. Msgre dr. Reyl
na výzvu »Orla« připravil opravdu krásný vzdě

tak zajímavou konal i v jstých městech.

Zoráva dozorčíra
X Zanyvrh na Zoráčlení čistéhozisku.

5, Stanovení výše presen
a dozorčí rady.

6. Volné návrhy.
NB. Nese
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Návštěva kapitáňe p. H. Dostála v peusionátě
Škol, sestér v Hřadct Králové. Dne 3. března za
výtai k nám se svým bývalým spolužákem dp. J.
Brabcem, nynějším administrátorem v HradciKrá
lové, pan kapitán H. Dostát, člen americké mise.
Po srdečném uvítání zmínit se o působení Škol
ských sester v Americe a pak se odebral do kaple,
Chovanky a žákyně právě přítomné zapěly žakn
»Hospodinjest můj pastýř<z Biblických písní od
A. Dvořáka. Když odcházel, povzbudil chovanky,
aby milovaly: svoji republiku a snažily se dle sil
svých věmým plněním svých povimostí o její
rozkvět. »Učte se pilně, abyste mnoho věděly a
uměly,je toho třeba, ale buďte zároveň pamětlivy,
že není vzdělaný, kdo mnoho ví a umí, ale kdo
má šlechetné srdce. O to se zvláště přičiňte! A po
něvadž jedinou pevnou mravní oporou jest nábo
ženství křesťanské, zvláště katolické, stůjte při
něm věrně. Nebojte se nikoho! Nejste samy, za
vámi jest celý křesťanský svět, ano i každý dobrý
člověk. Žel Bohu. že u nás se vždy opičíme po ci
zině ne v dobrém, aje ve zlém; vždy k vlastní
škodě. Když v cizině doznávají, že jen křesťanství
může býti pevnou oporou státu, u nás za pokrox
prohlašují bezbožectví. I já jsem byl poněkud u
víře zviktán, domníva? jsem se, že když učený
profesor omu neb onomu nevěří. má jistě dů

*vody. Ale život mě poučit Mnoho jsem zkusil,
- mnoho vytrpět; doznati však musím, že »Hospo

dín byt a lest síla má.« Statečny buďte a nebojte
se, 1kdyby vám bylo mnebo trpěti. Dobro zvítězí
a dá Bůh, že se e lepších časů a všichnš
šťastni, svobodní budeme ve svobodné. repubhce.«
—Slovajehoplynořazesrdce,dotklasesrdcía
vzbudila aádšení. | Jeho Šlechetným snahám o
blaho drahé naší republiky žehnej Báhl

Narozeniny p. presidenta Masaryka oslavily
6. března zdařilou akadernií. a divadelním před

stavením chovanky ústavu ku vzdělání pěstotmek
(IL ročník)a žákyně Školských sester de N. D.

=Ozdobou' hadebního programu byla houslová čí
sla dp. J. Sahaty. | Ediinémm solistoví vzdává
správa ústevu své nelíčené,srdečné díky! K pro
vedení progiřarhu valnou hřivnon přispěla také sl.
.M. Zebradníkova. Zahrála, vedle jemného dopro

vodu skladeb od Alarda a Beriola, bezvadně tech
nicky dosti obtížnou Beethovenovu »Sanate Pa

Aa Fr. Vodehnalovi, již ochotně vypomohli při
smyč. kvintetu od Říhovského. Z čistého výtěžku

konstatujeme, že na této slavnosti podíl bral i
nejtůstojnější arcipastýř.

Divadlo v Adalbertinu. V neděli 21. března se
hraje Jednota katol. tovaryšů výbornou veselohru
»Nervosní ženy.« Začátek o půl 8. hod, večer. Ve
prospěch podpůrného fondu spolku —»Anežka«.
Předprodej v knihkupectví v.Adalbertinu.

Caříhrad, dosavadní sídlo tureckých sultánů,
dle Humboldta nejkrásněji položené město světa,
spatří návštěvníci přednášky v úterý 23. března
večer v museu v půvabných pohledech na město
1 život v něm ve 140 světelných obrazech osvěd
čeného odborníka mim. raďý K. Dvořáka. Před

prodej lístků v knihkupectví p. Píši.
Čs. Červený kříž v Hradci Králové pořádá

ve prospěch svých dobročinných akcí dne 24.
břeena v místnostech Adalbertina »Společenský
večer« s následujícím programem: 1. Smetana:

ka«. 3. Čajkovski: Fantasie z opery »Piková dá
ma«. 4. F. X. Svoboda: »Poupě«. Hra o 1 jednání.
5. Grieg: Norské tance. 6. Dvořák: »Pomořané«.
7. Smetana: Vstupní scéna z opery »Dalibor«. 8.
Smetana: Balet z opery »Dvě vdovy«. Zpěvní
čísta přednesou Nepasičtí pěvci, čísla orchestrál
nf vojenská hudba pod osobním řízením p. kapel
aíka Macha. Začátek: v 8 hodin večer. Vstupné:
Osoba 3 K. rodina 8 K. Vlastní bufet. Zařízení re
staurační. Předprodej číslovaných míst u stolů
převzala laskavě fa Ant. Šubrt na Velkém námě

stí. Dárky do bufetu přijímajíse 4 března od'2
do 5 hod. odp. v Adadbentinu.

V ženě královéhradecké jest 293.265| voličů.

mecké).
Dva komterty Póvečkéhoodrušení moravských

kumceré(mailade)o pě!11. od. je uspořádánvý“

bradně ze sátadeb J. B.Foerstra. Odpolední o:
půl 3. hod. má m programu skladatele: Čajkov
ského, Vomáčku, Suka, Axmanna, Zicha, Janáčka,
Tiaměněva. Kříčku a Vacka. Předprodej Ifstků „v 

Francouzský kroužek studentů ustavil se v
-minatých dnech v Hradci Králové. Prosí sa o
lask. darování resp. prodání nebo aspoň zapůj
čení Berltzových učebnic (I a II. části). Knáhy:
přijímá Družstevní knihkupectví v Hradci Král.

Ujma presidentovy oslavy? »Kraji Králové
hradeckému« se nězamlouvá, že naše organisace
právě na den preskdentovy ©oslavy | schystala
přednášku p. kapitána Hynka Dostála. Můžeme

továním, že málokde oslava Masarykova byla
tek věcná a užitečná jako při Dostálově přednáš
če. Milý americký host hned v úvodu své řeči
vyzval čelné shromáždění, aby projevilo presi
denitbvi úcíhn a oddamost povstáním. | Ke konci
přednášky vyzval, abychom při presidentovi věr
ně stáli Jestliže však takové projevy by se zdály"
někomu všední formalitou, pak připomínáme, že
v, průběhu přednášky Dostál poukázal na vzácné
vlastnosti neúnavného presidenta, jak. je seznal z
autopsie v Americe, zvtáště když s Masarykem
jednal jako vlivný a horfivý spolutvůrce našeho
osvobození osobně. Tak jsme se dověděh mioho
cenného a povzbuzašícího, co při oslavách inde
styšeti nebylo. Jsme vděční p. řečníkovi, že Po
vahu a tužby presklentovy nezkresloval a že ne
zneužil takové vzácné chvíle k štvanicím (jak se

dělo jinde). Své stanovisko k současným prou
dům udal jasně, ale mabádal k svorné práci a
snášelivosti všecky Kdo svou řečí nadchne k re
alisact všenárodních zdravých ideí Masaryko
vých, fen jistě nejlépe oslaví presidenta tobo,
který sám proti bezúčelnému a plytkému mod
Jářství jasně se vyslovil

Koscerty pořádané královéhradeckým sdruže
nim docflily znamenitého úspěchu morálního. Zá
sluha o to náleží v prvé řadě p. carskému kapel
níku A. Macákovi a p. učiteli Štréglovi. Oba mu
sili zdolávati okolnosti velice nepříznivé. (Na př.
mnoho starostí bylo i se sháňkou trochy uhlí.)
Tím více těšito "že našemu obecenstvu byl připra
ven požitek prvotřídní. Členové sdružení navště
vovali zkoušky s chutí a překonávali horlivě ne
zvyklé obtíže hudebních partů. Mohutná, bohatou
polyfonií vynikající Lisztova polonéza byl sehrá
ma pružně. Nedbalovy dvě drobné skladby osvěd
čily svou jemností a prostotou velikou přitažli
vost. A pak ta sladká Massenetova »Air de Bal
lete! Jest výsadou právě francouzských kompo
nistů, že dovedou rozvimouti v elegantní, pestrý
řetězec nejdrobnější motivy, takřka hudební cito
slovce. Nejtěžším číslem byla Wagnerova ouver
tura k »Tannháusru«, v náž má vůdčí slovo ve
jebná melodie proslušého »sboru poutníků«. Laš
kovný Dvořákův »Furiantx vyžadoval větší bra
vury v provedení; rytmické obtíže v něm jsou to
tiž značné. | Bruchův slavný koncert houslový
O-moll jest miláčkem všech vynikajících virtágsů.
Nyní jsme se přesvědčili jak nesmírně vyniká s
doprovodem| orchestru mat doprovod| pim:ový.
Střední větou vane přímo pohádkové kouzlo. Kon
certní mistr p. Hršel osvěděik znovu svoji vyspě

procítil
všecky fráze nádherné skladby. Smetanovo +Z
českých lnhů a hájů« provedeno brilantně. — V
sobotu večer na koncertě bylo obecenstva dosti;
v neděli odpoledne | však mohla býti návštěva
mmohem četnější. Čekal jsme, že na druhou Pro
dukci zvláště z venkova přibude hojnost obecen
stva.Nestniosevšak.Nechťse uváží,žektako
vým velikým produkcím jest potřebí| netožiko
značné píle, ale nyní | abnormálního nákladu.
Proto doufáme, že příště přisápupí k úspěchu mo
rálnímu 1 příslušný efekt finanční. Panu kapelní
kov? za jeho námahu a vešíkou péči všecka čest!

Do Pražského Předměstí. V čísle 16. »Osvěty
lidu< ze dne 3. t. m. a v č. 10. »Rozhledů« ze
dne 5. t. m. zabýval se kdosi také mojí mahčko

které o mně tvrzeny jsou, ale. poněvadě se užívá
jich k agitaci, kterou by mohla trpět dobrá věc,
amo ijnevinné duše dětí, odpovídám ma to nejdů

českákislorteje falešná a buHnese činilčtvrtos
božskou osobou. Tohojsem vůbec neřekl.
jdeoP. Kravaře,jevříštšepisatelčlánkuvů

boc laboruleukruou nevědomojí.OstaněOstnínědo



poručují, aby si dotyčný spisy P. Kravaře pře
„četl či spíše je objevi. Obobení zajisté tím historii

českého písemnictví. :
“ Říman. Děkuji za poklonu. Vždyť jsem-lt knězem

a poctivým knězem, je mi jenom ke cti, že to pl
-satet uznal! Napsala dále, že jsem řekl lonl, že

saž lidová strana začhe agitovat, republika se
začne sypat!« Loni může být snaď vzato dvojím

způsobem: lořiského školního roku, a to jsem na
Praž. Předměstí noučil, nebo loňského občanské
ho roku: pak žádám za udání osoby, místa a ča
su, abych se snad na ten výrok upamatoval; já
si bo vědom nejsem. Pakud jsem se dotkl Hu
sova procesu, řekl jsem, že byt odsouzenna /zá

"kladě vět vyňatých ze spisů. »O církvi«, »Proti
Pálčovi a proti Stanislavoví ze Znojma«. O Bílé
Hoše jsem vůbec neriuvil a zmiňují- se někdy
přece o ní, pak rabádám děti jenom k tomu, aby
chom si ji nepřipravih znovu. Není pravdou též,
že bych snad vyzvídak, čemu druhý učitel ve tří
dě učí a jak učí. Míním, že děti nejsou pokusnými
králíky pro naše spory. Zmíním-li se však přece
o dějinách, činím tak jen mimochodem bez úmyslu
podvracet aptoritu druhého učitele, ale proto, aby
dět slyšely i stranu druhou. Také v tomto přípa
dě jsem vůbec jména pí. učitelky Šanderové-Mo
rávkové nevyslovil. Copak se týče let našich stu
dil, musím autora článku v »Osvětě« opraviti; Pí.
učitelka má přecelyceum, "tedy studovala o něco
více než čtyři roky. Prosím tedy, abyste lí ne

* glehčovali — já jsem toho neučinil. Ale oné žáky
ni, kdýž na mé upozomění, že Jiráskovo »Temno«
je románem a ne kriticky psanými dějinami, po
hodita, záporněhlavou,jsem jen řekl:
snad také něco vím; seděl jsem ve škamnech 18
roků.« Tolik na vysvětlenou.— Dr. Oldřich Svo
boda.

Dašice. V neděli 21. £ m. večer o 7. bod. před
váší v sále městské radnice p. JUDr. J. Karas.
rada zemské správní komise "z Prahy »O kata
kombách křesťanských v Římě.« Katolíci domácí
1 přespomí dostavte se na zajimavou přednášku
v počtu neihojnějším!

Americká mise v Dobřenicích. Přednáška člena
I. amerioké mise kapitána Hynka Dostála shro
máždita do velkého sálu panského hostince vzdor
nepříznivému počasí velm četné posluchačstvo
všech zastoupených u nás politických stran. Sdě
ujeme Z ní význačné myšlenky: Člověk je 0
pravdu svobodný, kdyžplní zákon. Je-li zá
kon špatný, zlepším jej svým hlasovacím Hsfikem
při nejbližších volbách. Je potřebí snášelivosti V
politice we směru kulturně-náboženském i hospo

14 politických stran. Násje v Americe 117milionů,
ale máme strany dvě. Politická strana musí míti
základ kleový, ne pouze zájmy hmotné některé

třídy. Jste rozmělnění v jakousi politickou kaši a
z ní stále vyvěrá boj. Politika není pramenem bo
hatství a blahobytu, nýbrž práce. Politika je Dou
ze střechou nad budovou naší repubhky. Posla
nec. rmimistr, president jsou úředníky republiky.
mají „plnit vůli du. Není správné vyčítat někomu
rakušáctví. Bylo to dobrou politikou. že národ
český v době války nedělal zjevnou revohici. V
Berlíně byly na vás přichystány brigády. Repu
bika severoamerická má pro vás upřímné sympa
te. Její vláda nám při odchodu řekta:» Posíláme
vás do českoslov. republiky, která je osou střední

sobě! Pracuj a šetřitNikde se tolik neutrácí jako

ve vaší republice. Chraňte se kulturního protiná:
boženského boje. Ten už ďdvakrátepřived) náš
národ do záhuby. Je. zde málo křesťanské sta
tečnosti. Jsem katolický křesťan, nikdy jsem se

hezký kus světla v Americe, i kolem Ameriky a
nilde Se mi útržku. Ve válce vidíme,
že nezvítězila hrubá moc a pýcha Němců. ale po
korný duch spojenců, bojujících za pravdu a prá

když převzal nejvyšší velení, postaral se o zvý
šení mravnosti ve vojsku. | Sepsat a dal roz
dati modišíbuke Krisin Pánu mezí vojsko,v níž
mezi jiným i stálo: »Neprosím jen za své vojsko,
ale 1 za nepřátely, aby poznali. že nás neudolají
a upustili od krvavého bofe.« »Moc je právo«, tvT

utno vzpoňěnouti ? zesnulého hrdiny Štetánika,
uže břaboké víry. Neby? to muž prázdných hesel,

le činu. Republice prospěje láská, práce a pocti

jost. Nekonci řečníkpřál republice mnoho zdaru.
„h 0. + ... m .... . ..

Upřímný potlesk byl odměnou obětavému řečníku.
Za »velkou vodu provázeti jej bude naše vzžpo
mínka. — Kéž símě zaseté přinese u nás hojné
ovoce! Dříve v naší obci prováděli hoslo »Moc
je právem!« úředníci německého | Velkokapiálu;
teď se Jím řídí sociální demokracie. Kéž vzroste
u nés počet kdeálních duší. kterým mocí je a
bude jen právo!

Joselov. Uhlí se zde krade na nádraží bromad
ně. Děti — většinou děvčata — vyčkají vždy pří
Jezd vlaku i povazů (hlavně vojenských); jedny
rychle uhlí shazují a druhé je sbírají. Pak se tošp
pativo rozprodává po městě. Většina těch dětí
z nouze těchto krádeží nepáchá. Přes to nádražní
zřízenci chovají se k těm népřístojnostem pasivně;
Jest jižnejvyšší čas, aby strážní služba byla ob

a

O kapitánovf Hyuka' Dostálovi, šétredaktora 2
merického »Hiesu«, napsai v »Našinci« pozoru
hodný článek J. Mlčoch. Vyjímáme aspoň něco.
Dostát jest dítkem moravské Slovače; pochází z
Boršic u Velehradu. Stndovat v Hradišti, Přerově
a Olomouci a pak v Praze na universitě. Stal se
úředníkem. Za choť pojal dceru národního pracov
níka dr. Brzoráda. Na žádost svého brafra-kněze
stal se učitelem katolické školy české v Americe.
Když po dvou letech vyspěly zdatné učitelské síly,
Dostál oddal se farmářství. Ale již po dvou letech
odjíždí na žádost katoříků do Saint-Louisu, aby
se ujal osifesého katolického časopisu »Hlasu.« Do
stál založit i »Českou Žženu«,jejíž první redaktor
kou stala se jeho inteligentní choť. Za světové
výstavy v St Louisu r. 1904 svolat první všeslo
vanský sjezd žumalistů. Sám byl zvolen za před
sedu sjezdu. Navázal zde styky hlavně s žurnati
sty ruskými a jihostovanskými. Za svou horlivou
práci pro vzájemmost slovanskou byl jmenován
čestným členem Občestva moskevského, důvěrní
kem Nár. rady české v Americe, čest. členem Ústř.
Matice Školské atd. Jako. horlivý katolík. založil
»Katolického Sokola« a sám se stat jeho starostou.
— Když začala r. 1914světová válka, uveřejnil
v »Hlasu« plamennou báseň proti despocii Němec
ka. Hned se také účastnit pomocné akce. ve spolku
s »Národ.sdružením.«Měl veliký podíl na Spojent
Čechů katolických se svobodamyslnými k osvo
bození našeho národa. V památné schůzí v Chica
gu r. 1916, byl mezi slavnosmími řečníky. Zasedal
Pak © mezi lóčlenným osvobozovacím výborem.
Pořádat pak 80 přednášek v různých amerických
státech a zároveň pracoval o zvolení Wilsona,
přítele našeho národa. V »Hlasuč 28. září 1917
napsal článek, v němž žádat, aby se zřídila provi
sorní vláda pro samostatný československý stát
By) to první hlas toho druhu v celém česko-ame
rickém tisku. Ačkoli výzva narazila s počátku
ma odpor, konečně směr Dostálův zvítězil, byl to
tiž schválen profesorem Masarykem. S Masary
kem jednal v Americe Dostál často osobně. Spolu
se Štefánikem a Jinými vyjednával též s Poláky a
Francouzi. Po záhubě Rakouska pečoval o pomoc
nou akci; postaral se o dopravu několika set be
den zboží; vyjednával s bankéřem Hajíčkem o p
skutečnění půčky naší republiky v obnosu 350
mitonů dotarů. Půjčka povolena; řeklo se, že a
merická vláda převezme ručení. V tom však by
lo oznámeno, že dr. Kramář jest nešetrně zba
ven svého úřadu minister. předsedy a že se stává
jebo nástupcem Tusar. Tu ©Amerika zastavuje
půjčku, nemajíc důvěry k nové vládě. — Ačkoh

Dostát má doma 7 dětí osiřelých (choť zemřela na
jaře 1919), účastní se II. americké mise katolické.
V Praze byt přijat presidentem, jemuž odevzdal
značný peněžitý dar katol čes. Američanů. Od
presidenta s ostatními členy mise' dostává doporu
čulící listy. Na svých cestách klade na srdce he
slo Štefánikovo: »Láska, práce, poctivostl«

Francouzi »zpátečních< Do Prahy přijeli ran
oouzští důstojníci, jimž zařízeny byly vřádou byty
věbmi nádherně a přece nebyli tam spokojeni. VÍ
te proč? Scházela jim tam klekátka k modlitbě,

Ma něž dorm byli zvykál. Nezbylo, než jim vyho
vět v. jejich»zpátečnických choutkách.« Naše Po
kroková vláda zaspala dobu a zapomněla, že mo
derní Francie je katolickou, ale nikoliv jen papfro

Z tiskového relerátu vojenského, V čísle z 6.
úmora uveřejnit jsme z radikálního tisku zprávu 0
pettivném obsazení míste vojenského kapelníka.
Nyní s námi velitelství 4. čs. pěší divise sděluje.
že zjištěno toto: plukovník Heaf není příbuzným,
ba ani známým kapelníka Záty a tudíž nesnažil
se, aby místo kapelníka v Brně obsadil svým přír
tmeným.Při obsazování místa toho nestaly se
amprosto žádné nepřístojnasti. Podobné obvinění
jět právě předmětemžaloby na kapelníka Živ

ného. Příčiny nedosazení Živného byly takového
rázu, že p. ministr Klofáč původní svůj telefonický
rozkaz ihned odvolal, jakmile mu byly odpověd

Zvýšení sazeb poštovních. Od 15.
března 1920 v republice Československé
nutno frankovati psaní do 20 g 30 h, ze
kašdých dalších 20 g 5 h; dopisnice 20 h;
tiskoviny zs každých 50 g 5 h; přispěšné
zásilce příplatek zvláštní spěšnou známkou
5 h, beze zření na váhu zásilky; obchodní
papíry za kašdých 50 g 5h, nejméně však
30 b; ukázky zboží za každých 50 góh,
nejméně však 20 h; doporučené listovní

zásilky 50 h; cenná psaní uzavřená,poplatek podle ceny a to za každých 300 Kč
udané ceny nebo jich část 30 h; cenné
přaní otevřená poplatek jako za -cenná
psaní zavřená a příplatek za každých 300
Kč neb jich část 16 h; poštovní poukázky
obyčejné do 50 Kč 30 b, za každých dal
ších 50 Kč, nebo jich část 5h; za plsemné
sdělení na rubu složenky 20 h.

Sazby kolkové. Nařízením vlády re

1920 k provádění zákona ze dne 7. ledna
1920 č. 31 sb. z. a n., kterým se nově
upravují válečné přirážky k poplatkům a
mění některá ustanovení o poplatcích.

Stupnice. I.
Pleo Věetně do Poplatek

Kč Kč
60 020

50 100 040
100 200 080

200 300: 1:20
při každých -následujících 100 Kč o 40h
více, tedy

900 1000 - $—
Je-li základ výpočtu větší než 1000 Kč,
budiž z každých 1000 Kč zaplacen další
poplatek 4 Kč, při čemž zbytek menší než
1000 Kč budiž pokládánza celých 1000Kč.

Přes Stupnice II.Včetně do ěPobyy
10 010

10 20 020
20 30 030.
80 40 040
40 50 060

be každýchdalších100Kč jednuK .i o ch 1 o u Kč vice

900 1000 0—
Je-li základ výpočtu větší než 1000 Kč;
budiš « každých 1000 Kč zaplacen další
poplatek 10 Kč, pří čemž zbytek menší
než 1000 Kč Budižpokládán za celých
1000 Kč.

Stupnice II.
Přes "Věstné do Poplatek

* K6 © : Ke
10 020

10 20 060
20 80 060
% 40 080.40 50 1
50 100 t—
. při kašdých dalších 100 Kč o 2Kč více
900 1000 20»—
Je-li záklnd vypočten větší neš 1000 Kč,
budiš z každých 500 Kč n další
poplatek 10 Kč, při čemž zbytekmoalí
než500Kčbudišpokládánzacelých500Kč;

Kočár jednokoňský
ua 3500 K, psací stoly po 500 K p

„ Bauborský, EtřadooKrálové.
02.



Zasláno z Třebechovic,

Dne 3. března konala se u nás oslava presl
denta Masaryka pod patronací ©městské rady.
Zvlášiní shodou okolnotí byl na mne vznesen Ú
kol — jemuž jsem se ostatně vzpíral — abych
slavnosti předsedal. Podepsanému se vytýká, že

. počínal a proto doslovně uvádím onen úvod i do
slov. Pravil jsem: »V dnešních politických i spo
ječensky vzrušených dobách Jistě jest vzácným

. becní zastupitelstvo, které se skládá z příslušníků
strany soc. dem., nár. soc., čsl. strany lidové, če

- ských sociatistů a politické strany živnostenské,
že tento Jistě politicky pestře zabarvený sbor
se vzácnou Jednomyslností svorně se usnes!, aby
se konalaspolečnáoslavavšem námmiléhoadra
hého p. presidenta Masaryka. Z té příčiny 0
brátiti jsme se na p. prof. dra Uhlíře, aby se pod
ja! úkohm slavnostního řečníka. Pan profesor twaší
žádosti hakavě vyhověl a já ho nyní prosím,
aby se ujal slova.« — Kde je nějaká urážka?

Doslov znět takto: »Za tuto krásnou před
nážku, v které pan profesor osvětlil nám velikou
záslehu a obrovskou práci milého p. presidenta 0
maši svobodu a repubšku, p. přednášejícímu co
nejsrdečněji děkuji. Pokud p. řečník se odchýlH
od předmětu, máme ovšem každý své názory.
Našemu drahému p. presidentu prof. Masarykovi
provolejme třikrát: Sláva, sláva, slával«

Ant ve snu mi nenapadlo, že někdo bude z
toho něco vyvozovati. Leč brzo potomdostavo
vali se do mého bytu různí účastníci této oslavy
se sdělením, že jsou obtěžování a Jak jistí lidé
s archem protestním a druhým archem »maršrut
ním«, kam se má chodit, najali obecního lepiče
plakátů ke sbírání podpisů.

Dne 8. března ve schůzi městské rady předlo
žil tento arch referent kulturních záležitostí p.
uč. Erben a také dle hlasování soudě, plně s ním
souhlasil. Já se hájil takto: »Prohlašuji, že jsem
se nedopustil vůči našemu hostu žádné netaktno
sti. Panu přednášejícímu bylo dobře známo, že
oslava se koná pod patronací všech stran, tedy
i lidové, a proto mohl s pozorováním toho mlu
viti o povšechných záslnhách p. presidenta až do
konce. Táži se vás, pánové, jak by to na vás pů
sobilo, kdyby v takové situaci a okolnosti já
aneb pozvaný některý náš řečník mluvil aneb
jenom užil těchto citátů p. presidenta: rUbývá-li
nábožnosti a moci církve, ubývá také útěchy. na
děje a radosti ze života.« (Sebevražda str. 122.)
— »Ježíš byl náboženský reformátot, ale nebyl
sociahista.« (Str. 228.) — »Já ničeho neočekávám
od protestantismu.« | (O svobodě náboženské a
volnosti přesvědčení.« — »Protestantismus žije
Kkatolicismem a dokonoe "katol | klerikalismem.
Jest dokázanou skutečností, že mezi protestanty
se sebevražda častěji vyskytuje než mezi katolí
ky.< (Sebevražda str. 128.) — »Rozdíl mezi ka
tolicisemem a protestantásmem je ten, že tam je
papež jeden. a tu je papežem každý.« (Přednášky
Masarykovy v Chicagu 27.) — »Já se nerozpakuji
říci, že Hus v podstatě cítil katolicky.« (Boj o' ná
boženství 24.) — »Jsem rozhodný theista a Pra
vím — ovšem poněkud| upřílišněně — že bych
přímo seštlel, kdybych měl ztratiti víru Vosob
ního Boha. Plánovitost ve Všemíru tak mocně na
ducha doléhá, že Boha uznati masí ... Prote
stantismus mi sympatickým není, ač jeho práce
ve prospěch kultury st vážím, bohoslužeb pro
testantských vůbec nenavštěvuji; dojmy z mládí,
jichž středem matka katolička, dosud 7 duše mi
novymizety, cítím se spíše katolíkem.« (Zákaz
Rozvoje a dr. Masaryk str. 18.) Jenom tolik. A
nyní srovnejme, co pravil p. prof. Uhlíř o Ví
ře Masarykově v meošobaíko Boha. + kdybych

pesprávný závěr a vývody p. profesora, ale já
nic takového neučinil, neboť na. slavnostní schů
zá bydobyto nepříposinéadopustil bychse hru
bé netaktnosti Nejsem sobě vědom žádné viny.
Pan prof. Uhlíř jistě není tak útlocitný a jistě dnes
Mtaje, že špatně iniormován podal pověstnou in
terpelaci o americkém knězi (!) Dostálovi, který
v přednáškách štve proti republice. Včera Jsem
v Hradci slyšel tohoto zasloužilého spolupracov
nfka prof. Masaryka, mimochodem. řečeno laika,
odce 7 dítek, kapitána americké mise, a v duchu

„jsem evadovai, Jak ukvapeně jednal p. Inšerpe
Inet — proto neskvapajte se vyl«

:

Leč marně. Veřejnostučinísobě ověci svůj
-teudek. Četným přátelům, kteří jednak projevil
mfsvé sympatie aneb agitační arch podepsati od
métší,platí můjsrdečnýdík. Tolikdle pravdy.

Vhém Koleš, městský radní.

V Třebechovicích, dne 9. března 1920.

Záložna v Hradci Král.
sapsané společenstvo s ručením »bmezeným

Československé náměstí.

Venížky:3 j.
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadle. - Eskompt účtů a směnek.

Ofertní řízení.
Obec Královéhradecká zadá cestou

ofertní stavbu

betonového sběrače
stokového

v délce 600 metrů

a cement. potrubí
v délce 140 metrů.

„, Oferty podány buďtež na městském
úřadě v Hradci Králové nejdéle do

25. března 1920.
V podmínky a projekt lze nahléd

nouti v městské technické kanceláři.
Parkmistresský úřad v Hradel Králové,

dne 16. března 1920,
Starosta:

JUDr. Frant. Ulrich, v. r.

Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčíní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučné fy..

JOSEF NEŠKUDLA
Mový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

Farzmenín závec
Dejeterkričenk frny:

Jénáce V.Neškudla syn
v Jabloném L Orl. (Čeeky)

bratr P. J. Neškadly, býv.
aráře ve Výprachticích)

doporočaje:

|cha, korouhve,pre. ore
| pery,Jakož I kovavé

služ. předměty.
BCeníky, rospočtyi

na ukásku sdarma ©franko
“ Tiaíos pochvalných uznání

pr A vysnamenání.
ní pramen v rep. Československé.

KADIDLO
F.STADNÍK,
OLOMOUC
ROSTEL PARAMEETA, PRAPOBY

a veškeré církev. náčiní
OHP*>Vlastní výroba. "UE

Výhrad. prodejve pros
Matice Aro etodějeké r

X

Máme na skladě 
Missale romanum

. se všemi dodatky
SW-| "poslednívydání -W
a krásným jarným tiskem na china pevném paplře.
V celokožené vssbě s chagr. kůže se zlat. ořískou

černé za Kč 65-—, červené za Kč 60—.

Breviarlum romanum
velikost 11 x 17:), s obagr. kůše

s červenou ořískou Kč 180—
se zlstou ořískou Kč 180—

" miniatarní (pohodlné na cesty)
v chagr. kůží, alatá eříska Kč 60"—.

Družstevní hnihkupectví a naklad
v Hradci Králové.

Umělé zuby
kupuji a platím 7 až 1o Kč za zub. Zlato,.

stříbro kupuji za nejvyšší cenu.

Stan. Stejskal,
hodinář, Hradec Králové,

Čelakovského tř., vedle Živnost. domu,

MEŠNÍ VÍNA
saručeně přírodní, nepornšená, prvotřídní jakosti:
nejjemnější prima druh (výběrek)a K 1250 za I litr,
velmi jemný drobý drah 1917 4 K 12— za1 litr,
jemný třetí druh ročník 1918 4 K 1180 za 1 Jitr
dodává v andech od 50 litrů výše chralně známá firma :

Alois Číšek, přísežnýdodaratelmešníchvín
vHumpolci.

Úvěrní
KrálovéLIŠK

poskytuje výhodné půjčky.

Dona, vOJÍŠŠKY
(Iuverky), mer. červ. jetele, krmné řepy,
. úlstá,klíčivá, dodárá

Zemědělská družina,
Prostějov, na Vápeniol.

K
Našinoi!

Své úspary nejvýhodněji a nejbespočnějíuložítejedině
. u našíkatolické

ČeskoslovanskézáložnyvPraze
Spálená ulice 46-I1.

| Wkleadsúročí se výhodně.
Daň důchodkovou platí záložna same. — Povimay

"revise „Jednoty záloden“v Pram.
Zápůjčky všěskodrubu.

Směnočníúrěr (krátkodobý) sejménav dnešních
dobáchuvláště výhodný.

GODS8BGOPCODGUDdNBG08B



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

. . . + '
„Katolický jide československýl

Po staletí prosili jsme Boha, aby sňal s nás
porobu — trest za chyby otců našich a vrátí nám

svobodu, ke které nás jako všechny lidi stvořil.
Byli jsme vyslyšení a krví i soužením vlastním,
řakož | pomocí probuzeného svědomí národů veli
kých nabyl jsme samostatnosti a práv svobodné
ho národa.

S těmito právy přešly na nás i povimosti
samostatnost si udržeti a vybudovati si ji ve všech
směrech, hlavně v hospodářství státním. To mu
sime prováděti sami, neboť na pomoc Boží i lid
skou můžeme spoléhati jen tehdy, ukážeme-li se
jí bodnými vlastní prací a starostí.
= Pomáhati vybudovat republiku je Pro nás vě
řící povinností nejen občanskou, ale | nábožen
skou. Vlast ja matkou naší, národ otcem a také
na ně se vztahuje čtvrté přikázání Boží,

Lidé náš, pamatuj, že republika je Tvůj stát,
jehož síla je Tvojí silou, jehož slabost by byla
Tvojí slabostí a Tvým neštěstím. Na vlastních
nohách masí republika státi. Nebudeme-li hospo
dářsky samostatní, Ztratíme | samostatnost poli
tickou, protože bychom ji nebyli hodni.

Republika nežádá darů a obětí pro sobe, žádá
Vaši pomoc, aby mohla konati své státní úkoly
v kritické době přechodu do mírového hospodář-

ství. Pomáhajícerepubšice,pomáhátesoběa spolu
občanům.

Probuďte se sami a příkladem svým probou
zešte jiné z mrákoty sobectví k světlu činné kře

sťanské jsky k bližnímu. Jako se modlíme za
všecky, musíme i pracovati.a starati se o všecky.
Není jiné cesty k lepší budoucnosti.

Republika žádá od Vás půjčku pro Vaše dobro
za podnínek velmi výbodných, takže upisáújíce
méjen ji pomáháte, ale prospíváte | sobě.

Upisujtetudíž anoohlížejtese na ty, kdožpe
komajísvé povinnosti k státu, ale zaopak znemož

vest Vaši.
K Vám peak, bratří naši v úřadě kněžském,

obracíme se s prosbou, abyste nyní konali úřad
vůdců svého lidu také ve věcech tohoto světa.

Známe postavení Vaše a víme,že málokterý
z Vás má možnost větším obnosem účastníti se
půjčky. Většiná z Vás žije v nedostatku zakrý
vaném sice, ale přece viditelném. Penězi jen málo
nás může přispěti k lepšímu výsledku půjčky a
také 'to dle možnosti učiníme, ale poučovati, Do
vsbnzovatia pracovatimůžekaždý.Můžea bude!

Nenechte se mýšíti nejedná se o vládu, ne

interépatřímo akterá patří nám všembez rozdí.
Nestačí orepublicepěkněmhrviti,je nutnopro

n) pracovalitak, jak onatoho potřebuje. :

i sasloužímojisého posuzováníod veřejtosti,sož
jaké je nynínašímúdšlem.

Bratří, konajtesvou povineost,najtujíea DO
„ašejdo!

Pe. Ž Kreher, Jos. Kaška,Pr. Polívka,

AL Tom, Je B

Když na četrých schůzích dryáčnicky lí
čena >římská bestialita« podrobným líčením
bolestné smrti Husovy, mohli češti -katolíci
poukazovati na to, že husité působili celým
řadám českých katolíků muka mnohem bo
lestnější a že od protestantů zkusil bl. Jan
Sarkander desetkrát více než Hus v Kostnici.

Ale jest dosti poučno, že i o vzteklém mu
čení Sarkandrovu mluvilo se s naší strany
málo a za květu husiad skoro nic. Z toho pa
trno, že katolíci zcela moudře nechtěli týrati
nynější protestanty za to, co spáchali jéjich
předkové dávno — před třemi věky.

Katolická inkvisice byla zřízena v naší ze
mi k uvarování zmatků a nepokojů již za vě
ku Karla IV. Ale o její činnosti v tehdejší

doběnevíme skoro nic. Naopak však nás hi
storické prameny informují, že se Karel IV.
ujal i notorického bludaře Coly di Rlenzi.

Zato však zastánce církevní svobody Jan
Nepom. byl umučen tajně a způsobem strašli
vým, vzbuzujícím i v tehdejší drsné době
rozruch veliký. Ti, kteří na jeho usmrcení
měli vinu největší, podporovali brzy potom
proudy viklefské.

Husité pak zřídili zcela nelítostné inkvi
siční tribunály. Církev katolická, která se
střetla v Čechách s celou řadou sekt, za celé
tisíciletí u nás nezpůsobila tolik krvavých in

Hšníků a táborská. Že chtěli husité katolictvo
vyhladiti v Čechách vůbec, o tom nenecháva
H evropskou veřejnost v pochybnosti.

Již na sněmu čáslavském byio rozhodnu
to, že má býti pokládán za nepřítele země
ten, kdo by nechtěl přistoupiti ke kalichu.
Téhož roku (v červenci) kališní Pražané u
stanovili trest smrti na toho. kdo by nělak
v. městě pomáhal radikálním sektářským ka
zatelům. Ustanoveno, že v každém městě má

50 spolehlivých kališníků pátrati po Pik
hastech a dávati je do vazby. Inkvisiční zá
kazy a rozkazy byly zesíleny v roce násle
dujícím. .

Táboři zpívali denně proti »protivníkům
zákona Božího (do nichž často řadili i kaHš
nfky): »Bijte, zabijte, žádného neživte!e Kněž
stvo táborské takové krvavé lázně prohlašo
valo za povinnost Božích bojovníků. Táboři
v soběslavském provolání z roku 1421 ohlá-'
si, že upálí každého kněze (i kallšného), kte
rého přistihnou při sloužení mše sv. Začalo v
Jižních Čechách skutečně běsněnítak sveře
pé, že >za mmoho mil nebyl vidín kněz, jenž
by svátostmi lidu posloužil.c Jen v Č. Budě
Jovicích před táborskou zuřivostí se ukrylo na
1200kněží a rmichů, kteří se nechtěk poddati
církevní obci táborské. .

A což ty krutosti další! V Prachaticích
někteří z přemožených katolíků zavření do
sakristie; kolem names hořlavých látek a
pak vše zapálili. Ubožáci hynuli děsným žá
rem zvolna, Vždyť někteří z nich ještě po po
žáru byli položiví metáni do studně, Po do

bytí Říčan jedenáct kněží katolických vetmá
no do jedné jizby, kdež upáleni. .

Když z dobytého Chomutova odcházely
katolické ženy a dívky, sestry táborské str
haly s nich šaly a pak je v jedné chatě upá
lily. Po dobytí Berouna na 40 kněží husité za
vřeli do jedné jzby a tak hromadně upálili.
Z Kouřiměvyvedli husité 5 mnichů, které u

Upalování
kněží a mnichů ve smolných sudech vůbec
bylo u husitů ve veliké oblibě, jak svědčí i
Kolín, Nymburk, Kamenice a jiná města.

V Jaroměři bylo upáleno pro stálost ve
víře 21 mnichů a kněží katolických. Při o
bléhání Mostu husité jednoho zajatce beze
všeho spoutání hodili do ohně. Ubožák vy
skočil a prosil o smilování. Byl však s po
směchem vhozen do plamene znovu. Taková
scéna se opakovala sedmkrát. Naposledy by)
onen muž dobit cepy.

Po dobytí Radče vzpíral se farář přistou
piti k víře táborské, obložili jej bojovníci sla
mou tak, že mu sotva do tváře viděti bylo,
pak slámu zapálili a nechali jej běhati, až do-+
konal. Pak mrtvé tělo vhodili do vařící vody
a dotéže vody vrhli jednoho starého kněze
selského. *

To jen tak namátkou několik příkladů pro
poznání, že Sarkander nesnášel od jinověrců

sovi. Zápas Husův na hranici dle očitého
svědka-husity byl kráťký. Smolné sudy a 2a
vřené světnice však trápení prodlužovaly.

Dle staré zprávy jen v prvním šestiletí hu
sitské války bylo povražděno Katolíků přes
šest tisíc. Zpráva ta jistě daleko není od
pravdy, počítáme-li v řadu usmrcených i ty,
kteří padli v otevřeném boji. Tolik však jisto
dle sebraných dokumentů Hlošinových, že jen
z českých a moravských cisterciáckých mni
chů a konvršů usmrceno nejméně 3177 a ci
sterciáckých jeptišek 180. Vykrvácel též 0
brovský počet chů benediktinských a i+
mých. Tito mučedníci největším počtem obě- .
tovali svůj život opravdu pro víru.

Jesttiže tedy zmužilost Husova se velebí,
neodbytná spravedinost velí. aby se aspoň do
mrtvol jhých trpitelů za přesvědčení surově
nekopalo.

Vojska Sigrmmdova ovšem v Čechách pá
chala hrozná zvěrstva; vždyť mezi těmi voji
byli i polopohanští divocí Kumání a loupeživá
chasa i z končin jiných. Tito bojovníci však
neříkal, že jdou mravně reformovat a po
vznášet církev a páchali loupeže a barbarské 
krutosti na lidech cizích.

Husův proces táhl se několik let. Napo-.
sledy zaměstnávala se tou pří komise obec
ného s"ěnn církevního. Ale v Čechách byli
vydáni| příkladníkněží katoličtína pospas
mstivénm vzteku Byli popravováni bez 2010

xekutoryvjedněchosobách.



> Čirkev za odsouzení Husovo trpí dosud;
za to my násilnosti starých husiťů něpřipistije
me k úču ani nynějších jejich ctitelů.

a při em —v svobodu husitskoj.

Dýtý a válce jikký Wsbvrrpřsávoledtí

orovediy vládní katy >Prámolidáx a >Veb
gov.« Přinesly zprávu >Mafisu«, jak prý vy
tiidal »politické cíle Vatikánu« sám kardinál
„Gasparri. Aní slovem neprojevily pochybnost
o pravdivosti sdělení, která jsou místy přímo
nesmyslná. Taková tvrzení by mohl pronášeti
jen mtadý zajíc. Což ami nepřišlo redakcím
na mysl, že zkušený diplomat vůbec tak ši
roce nebude citlivé body, ba samy úmysly do

„budoucnosti vykládati? Dále sdělení ta příkře
se křížila s praktickým stanoviskem Vatiků
"nuzvláště vůči naší republice. Ale jelikož se
hodilo vymyšlené | sdělení| protikatolickým
proudům do krámu, >Právo lidu« jej uveřej
Trlo s křiklavým nadpisem. /

V článku se píše, že Vatřkán podporuje
zbytky starého režimu v Rakousku, protože
přiznává možnost obnovení monarchie, Po
dobně prý činí i v Maďarsku, kde prý Jesuité

Cisterciáci pracují společně se spojeneckou
misí. (Tedy Vatikán by by? tak pošetilý, že by
se přiznával k velezrádným piklům a ke spo
jenectví s těmi, kteří nyní ničeho nezmohou!
Prý Jesuité docela pracují ve Vídni, Sloven
slu a'v Chorvatsku. (Zřejmá narážka na se
šití nové monarchie rakouské. Ale co by tam
dělali a zmohli bez židovských peněz a proti
vlasteneckým politikim katolckým?) A že by
chtěl Vatikán uplatňovati svůj vliv na politiku
vlád pomocí protestantů a židů? To by musil
takové pomocníky hledati se svíčkou v ruce
a -Ještě by pátral marně. Řádky »Matinu« pod
vádějí svět předstíráním, jako by Vatikán v
naší republice mě? bůtiví jakou moc. Zatím
však padesát samých českých hierarchů nemá
zde takový vliv řako jediná synagoga. Vždyť

žádného arcipastýře. Každý pokus | světské
politiky Vatikánu by v raší republice byl
zmařen v zárodku. Politikou| Vatikánu | jest
výhradně ochrana náboženských zájmů v ce
lém světě a šíření království Božího.na zemi.
Kdyby na nejaprých sděleních »Matinu« byl
aspoň vlásek pravdy, jaké by to dávaly vlád
ní listy vysvědčení ostražitosti svých protika

PEUILLETON.

SMRT VÁCLAVA H

| Středověký člověk hřeši často těžce. Polo
barbarská divokost rázem se novyléčila ani bal
sámem křesťanství a za kritických vírů přechá
aeja |! v barbarství. Ale myšlenka na nekajícnou
amrt byla témuž člověku nesnesitelnou. Pozoruje
te, jak i srdce nejzpnpučiších despotů v okaměi
cích úěšíá ziouěky jišlo Intl jarní sníb; rnooní
wladlařáoblékali se v hrubá roucha kajfená, ko
maji daleké pouti smírné o hladu a žízní, edpro
šovafi veřejně vlastní poddané, oddávali se životu

na nebo mnišskému a podbdně. Tímšttost mad hříchy jevila se přeď smrtf. Duch
V Mělechřadnoučíms použitímcelé vající.e
tfergiec smažii se napravovati všecko, čímkómaWa .

a veliké inocí středověkých panovníkůpě pohasiná ve světle kritického akoumágí, sa
ch přifřích agočívala. I velice ohávaný pa

Aneta važkénění rdbví.tyblyvolněEATnets
„r

Sv. Jan Sariander měl v,Čechách soudru

chvík W dranicíHusovou po
národně omálekc katolíky.

tolickýchministrů?Ti by přece o politické
škciVatškánu musil aspoň něco věděti a s

o smuviti.»Mlatinu«bylyvpřednířaděneo
hrabaným pokusem o zmaření sbižovacích
snah Francie s Vatikánem (v záležitostech. ná
boženských). U nás osvícenci, kteří by uvěřili
fhned, že katolíkům roste m krku koňská
hříva, postali okamžitě rozum na vandr, když
ulovili látku k předvolebnítnu manévru.

Posudky o senzačních zprávách »Matinu.«

Prvý článek »Matinu= o »monachistické
akci Vatikánu« jsme kriticky a rázně odmítli
v čísle 12. O druhém článku mapsal »Čech<
hned 23. března (dříve než přikulhala oprava
úřední): »My jsme až do včerejška byli tóho
mínění, že naše zahraniční ministerstvo není
sice nijak zvtáště vyněkající, ale pro začátek
přece jen obstojné co do rozhledu a znalosti
pořitických poměrů ©evropských. | Zastamá
zpráva poučila nás o něčem jiném. Celý člá
mek je zceta evidentní podvrženinou, k níž
zneužito bylo jména papežského státního se
kretáře. Žurnalistický začátečník mnsel by
rozeznati, že tu běží o mystifikaci veřejnosti
nebo o zlomyslný výpad proti katolické církvi
vůbec a Vatťkánu zvláště.«

Hned pak druhý den otisknuty tyta řádky
Čik. z 21.března: >Zpravodajské oddělení za
hraněčného ministerstva dodalo Čtk. v origi
nále 2 články >Matimi< z 13. a 16. března, tý
kající se politiky Vatikánu, a žádalo, jak občas
činí, by Čtk.'ýra* z nich rozšířila. Redaktor
Čtk. připojit k výtahu úvodní a závěrečnou
poznámku. Úvod upravit podle motta článku,
v němž se praví, že autorem je »vynikající
osobnost politická«. K poznámce. že osobností
tou je kard.ná! Gasparri, dal se redaktor Čtk.
svésti okolnosti, že do textu článku v >Ma
tinu« je zařazena podobizna státního sekretáře
Svaté Stolice, kardmála Gmsparriho. Tím se
vysvětluje (!), že i v poslednímodstavci vý
tahu užil slov: »Gasparri zakončil interview
tímto resumé. . < Nejde *udíž o úmyslnou
mystiftkaci veřejnosti tím méně o výpad
proti katolické církvi, jak píše >Čech«, nýbrži
ké často ponižující smlouvy uzavírány s námezd
nýmě rytáři cizími. jimž vojna byla řemeslem!

Po váke i vítězné často král mohl pěztiti jen
povážlivým zastavováním hradě nebo měst, po
stupováním důchodů plýmomciíchz doll nedo cla,
udřlením rodových výsad.

Václav II. byš pokládán od současníků obecně
za nejbohatšího panovníka na světě. K jeho dvoru
ee přímohrnuli jak diplomaté,tak učemcía umělcí
žádostiví zlata a stříbra. © jmění královu šířily
se pověsti přímo pohádkovitě. A přece král, jemuž
doly. kutnohorské vynášely tak veliké důchody,
některý rok z finančních nesnází anl nevycházel.

den o nedorozumění(1), vzaěktěpodn“ 1kací a autosugescí rychle přacůjicího Zu
sty. Výtka, učiněná >Čechem« zpravodajské
mu oddělení zahraréčného unisterstva, šla
tudíž ra nepravou adresu.<

Tak! ©Taková omhrva vrhá světlo ještě
ostřejší. >Matin< zařazením podobizny Ga
sparriho provedt rafinovanou chytrost. Ale
český zpravodaj z nepokryté protiva Ú
fendence | korunoval *záludnost | >Matidi<
vfastní nejapností. Jeho »poznámky< uveřej
ačuy tak, jakoby to byty zprávy pařížské a
k přímému zatahování jména Oasparriho do.
článku ani pařížský text mu nedával práva.

»Nár. listy< dne 22. března o tom úředním
zpravodajství napsaly: »Právem jsme si stě
žovali na úřední zpravodajství ve starém
Rakousku, na smutně proslulou >k. k.< ko- *
respomdenčníkancelář. ... | Mohli jsme se
právem domnívati, že tyto nezpůsoby úřed
ního zpravodajství a přímo jeho nepoctivost
mebudou přenášeny na půdu osvobozené vla
sti. Bohužel. naděje v objektivnost, bezvý
hradrou spravedkmost a vážnost úředního na
šeho zpravodajství se zcela nesplnila. Od u
platňování se >nového režimu« nastal obrat.
Máme velmi často příležitost stěžovati si na
Československou tiskovou,kancelář (Č. T. K.).
... Nemusíme ani uvádět, že Č. T. K. zaři-.
zuje zpravodajství své v mnohém tak, aby
bylok poďpořenynějšíhorežímu... . Po
měry v Č. T. K. znázorňuje nejnovější křik
lavý případ, jenž jest předmětem níže uve
denré opravy této kanceláře. | Zpravodajské
oddělení ministerstva zahraničních záležitostí
dodalo Č. T. K. dva: články >Matinu«, týkající
se pottky Vatikánu. Oddělení toto již samo
ovšem pečuje o to, aby nynější směr zahra
nščnípošitikya zvláště ale také vnitřňí poli
tiky, zejména jak ji provádí koalice, byl pod
porován Č. T. K.; patrně aby dodala váhy
citované článku >Matiru«, připsalajej jed
noduše kandinálu Oasparrimu.:Bylo jistě vel
mi těžko myslitelným, že by státní tajemník
papežův s takovým cynismem se rozep'soval
opolitice Vatikánua že by masebe a vůbec
Vatškán povídat věci ve zmíněném článku
obsažené. I když třeba šlo v daném případě
o Vatikán, nutno ozračiti za lehkomyshost
a smělost, uvádí-li se veřejnost, jež nemá po
ruce ctzíchI'etf tímto zpíisobem v tak hru
bý omyl! Č. T. K. chce patrně ztratiti posed
ní zbytek důvěry, kterou k ní veřejnost a
zejména ovšem jí cbshrhovaný tisk choval.c

„Kde však posud hrá úlohu nenávistná za
rputfflost, patrno z toho, že »>Právo lidu«,
>Venkov< a >Českoslov. Repubřika«< úřední
opravu pařížské zprávy potlačily, ačkott sa
ma židovská >Tribunke omyl konstatovala.p, ,,-———,—,———————

Počátkem března r. 1305 bylo zřejmo. že ži
votní síla krále ještě „mladého se vyčerpává. Ú
bytě hlodaly zvolna, ale jistě. Na Zelený čtvrtek
15. dubna již nemohli—dle svého zvyku -- unrý
vati sody chadým starchm. Dal se zaopadřiti sv.
svátostmi Tč!« Jilto bylo schřadié, tvář modsale.
V děch vážných okamžicích muž Hfubece věřící
zpyivval se podrobně, jak vykonával svě powin

ným | k panovníkům sousedním.
Právěty v k sporus králem

fimským. Albrechtem I. Necátěl odkázati svýset
né zápletky slabérnu, nedospělému svémm syuko

Smiuviš tedy savnostními prostředníky čest.Vyjednáváníinbylodostiobtížné| pro
i umírajícíkrál zároveňnopokojiěMépas
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Obsova diplomatického spojení Fraecie
“ s Vatkánem.

« | Prapcie seznale, že roztržkou-s Římem
poškoďtia nejvíce zájmy vlastní. K přerušení
Kmlomatických styků došlo r. 1904. Za vál

ky však následky přerušení svých styků s
Vatikánem pocítHa republka © nejbolestněji.

, Tatíž Anglie zastupovala francouzské zájmy.
aspoň nepřímo. © Nyní po pádu Rakouska a
Německa má v příčině rozsáhlých misijních
obvodů Framcie postavení zodpovědnější a:
význam důležitější. Ochrana církevních zájmů
bude republice mnohonásobně splacena zesí
lením pořílckého vřivu země Fochovy. Toto
sblížení s Vatikánem znamená též revisi cír
kovních poměrů ve Francii samé. Rozluka se
mrassí zmírniti již k vůli Alsasku-Lotr'nsku,

njařmení nesneslo.

Naprostá porážka b'smarckovské reakce
v Německa

dala se snadno čekati. Vilém, který prý na
momarchistickou revoluci dal $ milonů ko
run, spálil si prsty znovu a svým přátelům
Jeu přitížil. Německá vláda ocítá se v krva
vých bojích se Spartakovci, kterým neobrat
sý Kapp jen pomohl k větší propagandě. Ny
sf vydán zatykač i na Ludendorffa, na onoho
zloducha, který r. 1918 hnal houževnatě vo
Hny na jatky i v době, kdy mohl dobře vě
děti, že konec německého imperialismu jest
neodvratný. Musíme však v samé Českoslo

venské republice býti nejvýš opatražň Znovu
probteskují zprávy, že Habsburkové se vrátí
do Uher jako roď vládnoucí.Bdělástráž, ná
rodrí discipkna a pracovitost budou nejlepším
zabezpečením republikánského režimu. Teď
více než kdy jindy jest potřebí dbáti politic
kých pokynů presidenta Masaryka.

Společnýpostupčeskés0c. dem levice aněmeckés0c.demokracie.
Nyní čeští Uberálové vidi zcela jasně, co

se jim vylíhlo z fangličkářských a protikato
kckých frází. Přátelský manifest českých ko
mun*stů v soc. dem. »Kampfu« dr. Emil
Strauss sice vítá, ale při tom radí svým Hidem
k opatrnosti — jakoby chtěl český bolševik
německým soudruhům ublžiti!! Naproti to

podepře socialistický
vývoj v republice jen tehdy, až se spojí v
boji s proletariátem českým. Pražská >Bohe
mie« usuzuje, že levice jak v české tak ně
mecké soc. demokracii bude míti většinu a
spoší se k vítězství diktatury rad. — Což če

staví do popředí své požadavky | nacionali
stické? Ti potřebují českých dělníků výhrad
ně k svému boji proti české politice, třebaže
tato politika Němce nespravedlivě nepoško
zuje. — Dle novinářských zpráv dne 14.břez
na wa schůzi v Žikně na Slovensku spojili se
Maďaři a Němci s českou soc. demokracií —
jistě ne k vůli čechisaci okresů s většinami
nečeskými.

Ještě o seámdesátých zarozeninách pre
sldentových. Jestiže katolické deníky praž
ské klapýtly a mají z toho nyní zbytečné
výtky a předhůzky, jichž bylo snadno se
vyvarovat, katolická mysl, soustřeďující se
v Hradci, uznává význam a zásluhy Masary
kovy, jak se po právu sluší a patří. Hledíce
pak k Masarykovi, jako ke hlavě svrchova
ného státu našeho, zdůrazňujeme bezpodmí
nečně autoritu, protože dle učení katolického
bez autority ve státním životě není spole
čenského řádu a práwní jistoty, čehož nej
přesvěďčěřvějšímdůkazem jsou vů'třní pomě
ry ustavujících se nových říší. Minuli jsme ta
ké mičením bývalé spory, ale jednotliví. řeč
níci z táborů jiných na újmu souhlasných pro
jevů slavnostních nedovedli se zříci zavilé
protikatolické podjatosti. Odsoudili se tím
sm.a
uběové zemí. Ta synek před přítomnýmišlech
tic) složili slavnostní přísahu na hlavy sv. Václava
a jmé svátosti zemské, přinesené před lože. že
věřitelům otcovým práva neupře a že na umoření
dluhů nezaložených jimou zárukou věnuje aspoň
sedmý dí) důchodů z urbury kutnohorské.

' Také princ a velmoži byt mucení přísahati,
že nebudou bráti v ochranu žádného úředně u
svědčeného lupiče ani rušitele mfru, Přítomní slav
vostně slíbii, že takovému ani přístřeší nepo
skytnou. Král při výzvě k slawnastniímu.toma 0
svědčenímějhinvněne zřeteli pokoj abezpečnost
klášterů, které tolik úrpěly| zpupností -hrabívé
šlechty po smrti Otakarově, Král se rozpomínal
bedlivě, kdy něco ubral klášteru některému ne

právem, kde bral daně, jež považovány za ne
spravedkvé, kdy nebyly kostely odškodněny za
zábor některé půdy k účejům světským atd. Hle
děl uspokojit: všemožně hlásící se věřitele a po
Skozencej v těch okamžicích, kdy choré tějo vy
žaďovalo klikdn nejvědšího. Zvláštní komisaři vy
šetfovali nároky věřitelů pilně hned.

Před svým zpovědníkem znova a znova
Vapermínalumírající IHostivě svých hříchů, De po

chvíle s duchovenstvem| rozjímal plně o
Mše a Boších „ | když jeho

že Jef sotva bylo slyšel ©
ustanovil sán, jaké mmčemají se sloa
duši. Opatovi zbrěslávskému Konrá

* sPresímtě, tillý opate, kterýjsi jakto

ři š
ziří
Bel jilťli$hji.
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Kdyby kdo z Francouzů například při
podobné příležitosti vypichoval, co kde kte
rá strana proti presidentovi jejich řekla a tak
nejapně ruš'l soulad myslí, vzdělaná veřejnost
o takovém řečníku soudila by nic jinak, než
že jeho gentlemanství jest ceny velmi po
chybné a že duševní a mravní svou rovnová
hou medostoup'l posud vrcholu šlechtictví.

Z výkladů, které rozličné časopisy k pů
sobení presidentovu přičinili, všimněme si
aspoň »České Stráže«, jež o sobě hlásá, že
realisticky myslí, a jež prapodivně vykládá
náboženský názor Masarykův. Dre 6. března
>Česká Stráž< praví hmedv úvodníku: »Kaž
dá politická strana. každá česká společnost
Jej chválí jinak a vzpomíná jiných jeho před
ností od klerikálů, schovávajících se za ně“
jaké slovíčko jeho o potřebě náboženství . c
Dle pisatele E. R. schovávají se tedy kleri

o

také mne pochovej.Pakli se ti zdá, že toho ne
Jsem hoden, polož mne na sprostší místo'| třeba

někde pod okapem, toliko v ohradě kláštera
zbraslavského, jen za to W prosím, neb Já jistě
znám, že nejsem hoden, pro své hříchy:mezi dob
rými křesťany pohřben býti.«

K synkovi svému promlouval: »Bůh buď s

v ochrana svou. Ctnosti milnj, nikomu křivdy ne
čiň, k póddaným svým spravedlivě se měj!

Choroba byla velice bolestivá, ale Váchy cho
vai se trpělivě. Dne 21. června plížila se smrt
zcela patrně. | U lože nemocného střídali se v
předčítání umučení Páně dle sv. Matouše opatové
zbraslavský a sedlecký, V drobném, zcela vysí
leném těle již duše setrvaté nemohla. Dotrpělo dle
zprávy kronikářovy »corpusculum< — tělíčko zce
la vyčerpané.

Tak umfral mocný král, o němž mlavila ceřá
Evropa s ucttvým obdivem. | Václav II. známé
rčení +z milosti Boží« si vykládal správaě »z mi
losrdenství Božího«. Hluboká víra zdržovala jebo
ruku i v době veliké slávy od svůdných přehma
tů. Panovník, kjehož poctě skládalisarmívymika
jicf' ciginct zvučné chvalozpěvy, byl si stále dob
ře vědom. že jest jen křehkým člověkem, zodpo
vědným Král nejvyššímu. *

Takových| politiků jest právě v nynějších
zmatcích tolik potřebí! Vždyť vůdcové růaných
stran počínají si leckdeméněskrorně, méněde

——

Právě vyšla
Soustava

hlosotie křesťanské

arstooickg-thomistické
z péra proslulého odborníka

ThDr. a Phil. Dr. Eug. Kade
býv.un-v.profAlosoe vAacávka,

Díl I K 32—.
Celé dílo vyjde ve třech svazcích. Na při
hlášky u autora započato sezaslán

V komisi
Bražstorního knihkupectvís

kálovéza nějaké slovíčko Masarykovo o po
třebě náboženství. Zjišťujeme, že se česko
slovenští katolíci neschovávají za žádné ně
jakéto slovíčko,protožesi nehrajína
slepou. bábu a protože dobře vědí, že
president Masaryk katolíkem není. Také ne
ní to nějaké to slovíčko, nýbrž náboženský
názor Masarykův, nač pisatele E. R. upozor
ňujeme za tím účelem, aby filosofii presiden
tovu po této stránce necenil jako nějakou
střepinu.

Že ostatně »nějaké to slovičko« vyklouzlo
nisateli E. R. ze stranickosti, dokazuje pře
svědčivě sám o někotk řádků doleji, když
praví: >A tu stojí před námi světové dílo, za
loženéfilosoficky, mravně nábožen
sky, politicky, dflo uznané celým světem,
vystavěné na staletí a my se máme ještě
rozpakovatl, máme-li mu uvěřit či nic?< Tím
to tvrzením nějaké to slovíčko katolíkům
předhazované rozplývá se tedy v niveč apo
pravčím jest sám jeho autor. Dohoda jest me
zi námi a pisatele tedy sjednána,

Jiná jest však, běží-li o výklad nábožer
ského názoru presidentova. aidcály humani
ty a demokracie«, děl president, »vždy jsem
pojímal sub specie aetemitatis — zezorného
úhlu věčnosti. Já v náboženství nalézám ideáj
pravé dokonalosti a -dosud objektivní měřít
ko pro všechno konání idské. Pocit věčnosti.
dělá nás skromnými, sesiluje poc't mravní
odpovědnosti a vede k uznání všeobecné

harmonie.«
Prof. Em. Rádl v témže čísle >České

Stráže< vysvětluje názor presidentův takto:
>Odtud přesvědčení Masarykovo, že prozře
telnost sama určila českému národu na světě
úkol. Kam možno se bezpečněji utéci. před ú
tokem náhody než pod ochranu boží vůle?
Vytýkali Masarykovi, že prý jest těžko Bo
ha v českých dějinách najíti a zvláště že víra
v Boha mení naším národním vůdcem, dommí-'
vajíce se, že tím zachraňují národ před Ma
sarykovou myšlenkou. Buďto má český ná
rod výzmam pro myslícího člověka a
pak ke hledati ten významaž vplá
mu světovém, anebo-nemá. — a pak nestojí
za to se oň starat. To je Masarykovo dilem
ma. Jeho národnostrí filosofie jest jen moder
ní obměnou věčně platných slov: hledejte
nejprve království božího, ostatní bude při-.
dáno vám.« To jsou. bez odporu velmi krássí
slova, ale bolmržel,že je prof. Rádi hned se
slabuje: »Toto království boží není však na
nebi, nýbrž zde mezi lidmi ra zemi. Na jidi
jest češství stavět, vědyť český nátod jsow
konec konců lidé. Masaryk staví národ ne
věčném lidství, na humanště. Ze samé pod
staty člověka musí vyplynouti“smysl české
ho člověka. Náboženství, Hdštví a, dodejme
k tomu, rozum, to jsou Masarykovy základy
vší životní filosofie.« . :

Uvážíme-li, že dle Masaryka ma život
hidskýjest třeba dívati se pod zorným úhlem

věčnostia že náboženstvímdává seježivotu a ktadou se základy mravnosti, k
č, že prof. Rádi názora Masary=

zlomil páteř. Věčné:
a pouhé království na-zami, 26

|
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představuje. Království boží na zemi, odtrže
mě od života posmrtného jako svého Cíle,
jest věcí náhodnou, a proti náltodě sám prof.

Rádi ve svém článku staví se conejprudčeji.

potřebí. Co do věci samé věda mluví o zá
oku naší země a tím důsledně také o zániku
(Bdstva, z Čehož plyne, že po lidství bude
jednou zde veta. Mys! kdská ostatně po žád
mém věčném lidství netouží, protože již Pu
dově cítí, že takovýcíl by jí nepostačoval,
lidské odpovědnosti za čimy neposkytoval by
opory. Všudy, kde jde o zkoušky a trpké ži
votní oběti, zůstavoval by člověka bez rady
a pomoci. :

Dle názoru prof. Rádia jest tedy život
édský(elem sám sobě a vtomsouběžně
jest také jeho smysl. A to že by byla uspo

'kojující odpověď na otázku otázek: proč ta
"dy žiji? A to že by bylo nejmocnější pobíd
kou k mravnosti a nejúčinnějším příkazem
plniti povinnosti? Ovšem lidem, kteří se těší
stálému zdraví a žijíblahobytně, taková odpo
věď snad by stačovala, ale na žádný způ
sob nemohla by utěšovati a posilovati těch,
kteří pro těžkou nemoc předčasně hledí vstříc

„neodvratitelné smrti, kteří mamáhavě zápasí
o denní skývu chleba a jsou postižení všeli
kými trampotami a životním utrpením. Po
chybujeme také, že Hdé pro pouhé lidství
zříkali by se osobního štěstí, zejména když
jednou lidstvo vezme svůj konec. Jest nevy
vratitelnou | pravdou, že miliony a miliony

„

telným věčným lidstvím bez Boha a králov
stvím božím pouze zde na zemí Rádi se.
vrací k lidství českému, v němžjiž Boha
zase nalézá.

Jest zřejmo, že Rádlův výklad se láme
vlastní nedůslednosti: v českém lidství Bůh
jest, v obecném věčném lidství však ho již
není, a to bije v oči. Máme-li správně Masa
rykovi rozuměti, merůžeme jeho >zorný úhel
věčnosti« vykládati věčným Kdstvím, jak to

asměrodatnéměřítkosvýchčínůažezto
hoto poměru k nejvyšší Bytosti čerpají u
spokojující smysl života.

Postihujeme tedy u prof. Rádla náhlý pře
fom myšlenkového postupu, jejž tuto sestavu

, jeme. Prof. Rádl vykládá názor Masarykův
v ten smysl, že víra v Boha jest vůdcem ná
roda a že není v dějnách náhody; Masaryk
pod vlivem této náboženské myšlenky staví
češství ma lidech — ale Rádl v druhé části
výkladu Imed tuto ideu boží opouští, zpravu
je nás o věčnémEdstvía o královstvíbožím
pouze zde na zemi bez vztahu k životu po
smrtnému, ač již to slůvko b oží mělo by mu
připomenouti,že větu o království božím
ma zemi wemožno, abychom se vhodně vy
jádřil, jen tak zhola laicisovat. A nesrozumi

ba, aby zrodila mravní odpovědnost, nýbrž
třeba předpokládati, že Masarykovi tang ma
mysli mravní odpovědnost před Bohem a'ni
koli před věčným lidstvím. /

Jak máme býti odpovědní před. věčným
idstvím, když určité jeho vůle a určitého
mravního zákorma jeho neznáme? Názory a
mínění lidstva v nepřerušeném toku se mění
a opravují, a lidstvo jest čkověk,který se stá
le učí. Myslíme také, že máš výklad jest Ma
sarykovi vlastnější, protože jest sociálnější,
treboť nelze člověka. rozříznouti ve dví a it
titi ho, aby souhlasi v zásadách, které mají
spravovati řád společnosti, když se liší my
štenkami o svém původu a o smyslu svého

života. :
Když se objevilo v lidstvu nějaké onačejší

náboženské vyznání, bylo znamenati přísluš
ný sociální pokrok, a když nejposléze přišlo
křesťanství, zrušilo rázem dvojí pohanskou
přirozenost pánů a otroků.

Sociální demokracie založla své zámysly
také jen ma pouhém lidství, tedy ma nezávis
losti jedincově. Ale tato nezávislost mdividua
jestjemteoretickyna papíře,neboťjakmilo
Marxisté chtějí ve skutky uvésti některou
svoji soustavu, zavádějí kasárnickou kázeň,
horší absolutistického státu, a ani potom se
jim dílo nedaří, jak přesvědčivě ukazuje dnes
bolševické Rusko.

Za Ihostejnosti o věcech náboženských,
nebo odmítáním mravní odpovědnosti před
Bohem -nepovstává sociální pokrok, nýbrž
anarchie, čehož důkazem jest zase evropské
bolševictví. Konec konců docházíme přesvěd
čení, že sociální otázka jest podstatně otázkou
mravní, a mravní odpovědností nelze účinně
pociťovati před věčným lidstvím, ale před
Bohem. Bez Boha močno poroučeti, ale ne

tyraní,
alkok Vychovatelé a apoštolé,

—m

Socialistická pouta zařezávají se do ru
kou inteligence stále více. V pařížském di
vadle Ammbiguměl spisovatel Noziére zada
oou hru >La vie est belle«. Při zkouškách
však nad smyslem hry projevily nespokoje
nost syndikáty technického personálu diva
delního. ©Mezisymdikátní výbor pařížských
divadel tedy prohlásil, že nestrpí představe
ní hry, která má protisyndikalistickou ten
denci. Zkrátka bylo nebezpečenství, že pro
pukne stávka jakv Ambigutak v ostatních
pařížských divadlech. Proto Noziére svou
práci odvolal; vydá ji prý pouze knižně, ne
postaví-M se proti tomu typografové a jiný
personál, který jest rovněž v socialistických
syndikátech; ke všemu autor praví, že nepo
mlouval ve svém díle syndikátů a že jeho hra
jest pouze fantastickou fraškou. Socialisté te
dy prozrazují vystupňovanou byrokratickou

medůtklivost >Nár. listy< k tomu dodávají:
>Ukazuje se tu opět, že socialistická tyranie
je nejhorší ze všech násilnických systémů.«
— Dobře. Ale socialisté tvrdili, že bojem
proti církvi hledí rozmnočiti svobodu; ačkoli
to tvrzení bylo podvodné, liberálové sociali
sty v jejich proťkatotickém boji podporovali
a teď — si odnášejí výsluhu.

Hmotné poměry inteligenre ve Vídni ilu
strují tato data >Wierer Sonn- und Montags
zeiturg<: 100.000 K i více ročně mají ope
retní zpěvačky a vrátní v hotelích, 70—100
tisíc K má vrchní číšník v nočním lokále, 30
—35.000 K cídiči kanálů, divadelní hudebníci

seudu, 5—10.000K sekundární lékař a právní
praktikant.

Pověstný bouřlivák Karel Horký zvíříi
mnoho prachu na útraty sensace chtivého

M

» Ť
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pokrokářstva. Svéráz osvědčoval toporoví
tými výrazy a rvavou polemikou, která ov
šem oic positivního postaviti nemohla. Po
slední jeho próze 'oťtulovaná posérsky >Má
úcta« dorazila jeho literární jméno. Když vi
děl, že u aás úlohu svou dohrál, změail ne
toliko místo, ale znovu i svou kulturní směr- *
nici. Metamoriosy Horkého nazývá v č. 10.

jané dovedou leccos o tom vypravovat, co
vyváděl, lak se choval, zatím oo oni praco

zahraniční organisace česká na západě evrop
ském v proudě, obrátil i Karel Horký a byl
ochoten »pracovati« s ní, ale pak už o něho
jaksi nestáli. i'atrně měží příčiny. R. :917 K.
Horký se octl v Americe, a tamní krajané s
počátku v N. Yorku, pak v Chicc7n, ho při
fali velmi sympaticky. Karel Horký —-lišák
— dovedl uhoditi na tómy, které našly ode
zvu a byly dobře honorovány. Alebrzy jeho
sebevědomí vyrostlo tak, že už po jeho mí- ©
nění nemohlo být ani náležitě oceněno, a
hlavně nebylo náležitě honorováno. Přišla.
t zv. Důrichova aféra, a když české a sloven
ské kruhy ve Spojených Státech nechtěly ji
věřiti tak, jak si přál »živitel Důrichových
vnuček«, Karel Horký s velkolepým gestem
se obrátil zády k československé Americe,
a začal psát pamflety na ty, kdož za hraní
cemi pracovali: na Štefánika, na dr. Beneše,
a posléze se opovážil napadnouti pamflety i
presidenta Masaryka. Od té chvfle byla s
ním československá Amerika hotova, a zů
stala mu věma jen malá skupina bolševtsují
cích socialistů v Chicagu a v New Yorku.
Tisk v Republice o Karlu Horkém mičí. Ale
nemlčí Karel Horký, a našel si dokonce Již
svůj orgán, důstojný svého hlubokého úpad
ku: je to >Staroslovan«, kuriosní týdeník,
bůhví proč a pro koho vydávaný.« — Nu oba
posérští útočníci na katolickou církev — jašť
Iška tak Horký — prokázali naší vlasti v 0
kamžicích nejkritřětějších služby velmi špatné.

Jako v Čechách zrovna tak ve Francii so
tialistické proudy vmetly inteligenci do blá
tivého močálu. Francouzské sdružení >Com
pagrons de I' InteHligence«vydalo memoran
dum, v němž praví, že inteligence jest exi
stenčně ohrožena již nyní, ale ještě více v
budoucnosti. Podporovala ji střední třída,
která však: hyne. Jak moc peněžní, tak moc
dělnictva dávají inteligenci na jevo pohrdání.
»>Bezpochyby se bude brzy inteligence po
%ládati za zbytečný přepych. Taková situ
ace se rovnánárodnípohromě.... Klamná
nauka vědí v ruční práci plodivý čin bohat- '
ství a upírá hlavní význam ve tvořeníhod
not řízení, technice 3 vynalézavosti ve všech
Jejích stupních. Práce je pouze pasivním ži
vlem výroby, inteligence je oplodňující a po
krokovou její částí. Jestliže se upírá inte

hrožuje se hospodářský život země.< Proto
sdřužení zdůrazňuje potřebu a prohloubení
organisace učenců, spisovatelů, techniků atd.
i umělců.

Sociální obzor.
Nějaká kaučukovitá výmluva se vžďycký

eajde. V Pešti ministr financí Koranyi pou
kázal na to, jal vláda bolševická tyla z roz

sobena škoda na 80 m'ltard. (Ovšem Kun sám
při tom o nic nepřišel) Ministr prohlásil, že

země se hospodářsky nepovznese tiskem
nových bankovek, nýbrž zvýšením produkce.

Nyní, kdy se pociťují těžké následky vlády
sovětů, soc. demokraté se různým způsobem
vykrucují. Soc. demokratická | >Nepszava«
napsala, že učení bolševické jest padělkem
marxismu a všech osvědčených pouček so
cialismu. >Bolševictví pohřbilo s sebou všech
ny plody třicetileté práce maďarského soci
alistického dělnictva. Musí se začíti znova.
Zaplatili jsme- draze za ovyučenol, | avšak

— Ale bylo potřebí té trpké zkušenosti? Kdo
měl v lebce mozek normální, mohl přece
snadno předvídati, jaké budou konce tak
lehkomysiného a velmi nákladného reje. -Je



pom bezcitní demagogové znohHslibovatibol
ševické zázraky. Jestliže právě vůdcové bel

- ševiků kradli tiše miltory a podváděli W
movými penězi, co mělo zbýti na obyvatel
stvo ostatní?

Čím markantněji vystupuli stíny bolše
vitoví maďarského a čím Trockij rychleji

ustupuje od svých radikálních hokus-po
kusů hospodářských, tím více se ŠÍŤÍ komu
mistická žádostivost v Čechách. Důkaz to, že

. sobečtí demagogové mají mezi nemyslícími
faratiky všude žně dobré. A pak prý v osví
cenosti stále pokračujeme.

O židovské robotárně v Rusku. >Čech«
dne 21. t. m. přináší pozoruhodný článek, z
něhož vyjímáme: Komisař Krasin vykládá
tuto židovskou robotárnu následovně: Jestliže
posíláme své důvěrníky, aby každéhozastře
Hli, kdo touží po caru, tím spíše lze zastřeliti
toho, kdo zahálí. Komisař Šlapnikof vydal
tento rozkaz: >Závodní rady dělnické nám v
továrnách neprospěly, nýbrž více uškodily.

. Výroba zboží stále klesala, součástky strojů
byly v továrnách rožkradeny. To nás do
eutilo, že jsme tyto rady zrušili a ustanovili.
v každé továrně diktátora, který má moc nad
životem a smrtí všech dělníků továrny jeho
pravomoci svěřené.« Dělnické závodní rady
byly všude odstraněny a zavedeno bylo vy
plácení mzdy od kusů, černé listiny zaha
lečů, pokuty peněžité a odnfmánípotravin.
»Ekonomičeskoja Žizň«<uvádí, že v Moskvě
je utvořen zvláštní vládní orgán na potírání
zahálky. Koho tato komise chytí, dá ho od
vléci do robotnických táborů. V Podolsku
jsou železniční díhy, ve kterých jezavede
mo vyplácení odměn za odvedenou práci. Děl
níci jsou povinní odváděti alespoň čtvrtinu to
ho, co dříve v míru vykonali za jedenden.
Kdo udělá dvakráte tok, obdrží dvojnásob
nou mzdu. V některých továrnách vyplácí se
premie chlebem.

Dělnictvo pracuje pod dozorem hlídačů,

- vají dobu pracovní u každého dělníka. Dop:so
vatel listu >Manchester Ouardian< byl delší

-dobu v Rusku a vylíčil v listě tom výrobní ži
vot v tamějších továrnách. Dopisovatel ten
Je přívrženec vlády sovětů. Ve velikém počtu
továren je zavedena nucená práce pod do
zorem bodáků. Neníjiné pomoci, poněvadž
dělnictvo by jinak do práce nešlo. Bolševici
zápasí v Rusku, aby udrželi továrny v cho
du a zemědělskou práci, jelikož se octli v ne
bezpečí, že by všichni zahynuli hladem.Pak
Ji se tato cesta ukáže marnou, pak by byla
vláda sovětů nad Ruskem zlomena. Plán k.
mucenépráci v továrnách pod dozorem bodá
ků vypracoval Cham Bronstein Trockij sám.
Pozděli! Rusko na několik průmyslových ob
vodů a svěřil dozor rad továrrami oněm vo
jenským oddílům, které právě v takových 0
kresích jsou.

Seznamy dělníků se pořizují dle vzoru vo
jenského. Dělníci se tu třídí na skupiny dle
vzoru vojenských kádrů. Současně jsou tito
dělníci zařadění do rudé armády.
- Stavby mostů a znovuzřízení drah podlé
há vojenskému velení rudé armády. Nyní
musí dělníci pracovati 12 hodin denně, Nesmě
ji pořádatižádnétáborya řečnickéturnaje.
Z toho by se zdálo, že židovští vládcové Ru
ska hledí se zachrániti touto robotárnou, kte
rou přece sami zavedli. Nejdříve továrny
rozbili a zničí, dělnictvo zfanatisovali, k za
hálce vedli. Drancovaly se obchody, loupe
žilo se na vesnicích a vesele žilo. Nyní je
s rabováním konec. Židovští komisaři nahro

. madili miliardy -uloupených klenotů, zlata,
šperků, vzácných nábytků a usadili se v CAr
ských palácích. Nyní tento lap hlídají a chtějí

"ei jej na věky zabezpečit a proto ženou děl
níky pod dozorem bodáků do práce.

Nová socialistická strana ustavila se ve Francii.
Jest složena zé soc. demokratických nespokojenců
a jejich přátel. V provolání uveřejněném ve

"ostěřípottačitů třídníbol a snabu po despocii jed
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tem se jevála tak vzrušující a hroznou, že soclali
stická strana, která vřele proti ní vystoupila, mo
Irla nesmírně vzrůsti nad všechny strany, kdyby
bývala v jménu lidské mravnosti hledala příčiny
útoku, pronásledovala původce těchto haňebnosti
a rozhodně hájila oběti. Místo toho jste paktovali
se zločinem, falšujíce myšlenku internacionály, a
pak jste sestoupili ještě níže pod tuto spoluvinu,
davše se oklamati pokrytectvím. Nestačilo vám
protestovati s námi proti zločinné intervenci
jenců v Rusku a proti nešidské blokádě, musíte
ještě velebiti bez kontroly režim (zde naráží pro
volání na ruské bolševictví), o němž víme dnes
s listotoujen tfi věci:za prvé, že svou desercí
prodioužál | zabíjení; za druhé, že rozpustit řádně
zvolené shromáždění 500 socialistů, hotové dáti

- “ 0

prů.nyslová ban
Talefouy:ffa Šámný

Vilady £.600:0::00—

Jablonec n/Nisou, Chrudim,Kroměřiš, Mar. Ď
Třebíč. Uher. Brod, !
aratislavě úls, D80, JE

Financování hnpertu a oxporiu, ; í
Pojišťování losů. M.

Rusku republiku v právu a v míru; za třetí ko
nečně že zavedl ke své libosti krvavý teforiamus,
jejž proklínat na svém smrtelném loži náš starý
přítet Plechanov. Odmíťáte zásady velké revoluce,
abyste hlásali diktaturuproletariátu, Jakoby každá
diktatura, i naše, nebyla reakcionářskou nespra
vediností, ustoupením od velké zásady rovnosti

vidla anarchistům, fantastům a nespokojencům a
pomýšleli jste spíše na rozpoutáníchoutek než na
poučovní mládeže a ukáznění energie. Myslíme, že
naše láska k Hdstvu nevyžaduje obětovati maši
Jásku k Franciž a soudíme, že socialistická pře
měna se provede nikoli křikem a násilnostmi, nýbrž
prací a organisací.«

Varoveý signál před hospodářskou pro
pasti. Neslyšeli jste před válkou samé soci
alisty papouškovati až do omrzení, že Se
všecko má říditi experimentální vědou? Nu
Že — nyní právě hospodářské a sociální zku
šenosti tak důrazně hřímají do duše, jakou
směrnici zvoliti. Přes to však soc. demokraty
neodstraší od demagogických hesel ani zkla
mané naděje Trockého a Bely Kuna. Pro
fesor národního hospodářství Engliš v >Lido
vých Novinách< zdrcujícími dokumenty 0
světluje,"že realisací programu socialistického
se řítíme do hospodářské záhuby. Engliš pra
vl, že sám jest přítele osmíhodinové doby
pracovní, ale dnes nutne tuto dobu prodlou
žiti aspoň na dobu nejtěžší krise hospodář
ské; vždyť to uzmali sami bolševici v Rusku.
Zároveň by se měla uzákoniti pracovní po
vinnost pro každého, kdo se řádnou prací
neživí. Profesor dokládá: >Nev'dím z nynější
situace jiného východiska. Máme všechny
přirozené.podmínky blahobytu abohatství,
ale jsem přesvědčen, že za dnešního stavu or
ganisační práce a hospodaření státními pe
nězi přibližujeme rychlým krokem těžkou
krisi. Že hospodářský rozvrat jest počátkem
rozvratu pol'tického, jest jisto.«

Potud tedy vážná vědecká autorita, která
choutostivé situaci dobře rozumí. Ale co je
po tom socialistům, kteří potřebujípoháďko
vitých slibů jako prostředků agitačních? Li
dé, kteří se pošklebují zázrakům biblickým, sli
bují zázraky Vlastní, se vší neomalenou do
těrností. Tu se tážeme, proč se zřizují stolice
dárodního hospodářství, k čemuje v praksi
universitní věďa, jestliže sámi ministři v touze
zalíbiti se davům, mluví a jednají obráceně.

Staří Čechové již ve středověku měli vel
mi zdravý smysl národohospodářský. Po ve
likých válečných pohromách netoliko se mo
dliti, ale pracovali do úpadu. Věděli, že se ho
spodářská situace nezlepší paráďními schůze
mi, básněení a třídními sváry. Pochopili dobře,
že lenost a lichvářství jest nejjistějším pro

středkem národního zotročení ba i zhouby
národa. Lidé zcela megramotní v těch kritic
kých dobách prokázali svému potomstvu
větší služby než nyní všecky ústředny a se
kretariáty vládnoucích politických stran. 

Také boj proti zbobatlíkům. Dne 22. t. m.
měla „se zahájiti v rozpočtovém výboru roz
prava o dávce z majetku. Socialisté na u
skutečnění té dávky kladou největší důraz.
Ale na sohůzi (svolané docela pod pohrůžkou
$ 24. jedn. řádu) ze soc. demokratů byl pří
tomen jedný Jaroš (předseda výboru) a z
nár. socialistů jen dr. He'dler. Výbor pro ne
dostatečnou přítomnost členstva schůze ani
nezahájil. — A při tom chtf odpírati sociali
sté státu každou jinou daň, pokud nebude
uzákoněna dávká z majetku. — Byla sociali
stická likmavost tentokráte zjevem jen tak
náhodným? 

Množí se objevy záhadných vývozních
povolení. >Lid. Noviny< oznámily, že v Bo
humíně byl zadržen haličský židovský ob
chodník Isidor Oértner z Velchova, poněvadž
neměl pasu. Na policejním komisařství byla
mu proto uložena pokuta 30 K. Při výslechu
prokázal se vývozním povolením, které do
stal v Prazev komisi pro zahran'ční obchod.
Povolení to opravňovalo k vývozu 900 párů
obuvi do Lvova. Gertnerovi se podařilo kou
piti 300 párů, na které čekal v Bohumíně.
Když zaplatit pokutu, odjel s touto obuví do
Haliče. Zjisťlo se, že toto povolení bylo
pravé. Věc jest zajímavá proto, že se strany
kom'se pro zahraniční obchod ještě před ne
dávinem bylo prohlášeno, že do Haliče nesmí
se pustiti žádná obuv. Přeď nedávnem byla 
provedena prohlkika u jednoho z menších
obchodníků v Přívoze. U jednatele tohoto
obchodníka bylo při této příležitosti nale
zemo mipžství vývozních povolení, která
byla vystavena komisí pro zahramční ob
chod v Praze. Zmíněný obchodník tato po

votení prodávatdále. — Ne, to je pořádek!

Brněnská »Rovnost« štve proti českému dů
Moinictvuperlidněadrze tak často,žejest věra
div, pročcensara(dalikollivá přikritikáchkuto
tických)jest tolik nápadněshovivavá, Dne16.a jn.podnázvem»Důstojnickázpagnoštezlese ©

sopuje na jednoho pornčíka,který zakázalvolá
kům při pochodu zpívati »Rudý prapor«. Mluví
proti+agitacičs.lalnnasfka«avyhrožajeinterne
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shromáždění. Prostý rozum snadno na
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přeně revoluční. Pak by bylo

rmádu rozpustiti, protože by ohrožovala ty,
nani pladík vůl tomu, aby byli hájení. —

choval már. sochalisté za války? O tom
N. S. Záruba v samé nár. soc. »České

racii«: »Ve straně nár. sociální šarže ocitly
še tmeď na frontě nebo v kriminále, velká část

toho, co zbylo, chovala se zbaběle, očišťovácí
$goces dosud sení ukončen pro zvřáštní noměry
ve vedení.« Trhřiny v této straně se zvětšují. Dne
16. a 19.4 m. vyslovilo se 6 sekcí ze 7 na Král.
Vinohradech proti oficielní kandidátce strany Čs.

socialistů a usneslo se vydati kandidátku vlastol.
Rovněž odbor úředníků. — V Dobrecině nedávno
vzškla požicie do bytu »zázračného rabína“ Jaku

-ba Safrina z Komárna, u něhož nalezla velké
množství vzácných pokladů, millon korun na ho
tpwostl, brilanty, zlaté“ šperky a. pod. Poklady
vážily ceškem pů'druhého centů. Policie poklad za
bavila a poslala Safrina zpět do Komárna. -- Dle
zprávy »Beroanského Obzoru« zé dne 19. t m.
v.Srbsky u Berouna dne 14. t. m. několik rozjaře
ných Sokolů objěžovato občana Holuba. Zastal
se bo mlydý dělník Kačaba, který měl na kabátě

nak >D.T.J.«. Sokolové ho začali kamenovati,

až klesž k zemi; pak ještě do něho konali. Lidé,
kteří se sbíbali na obranu. byli uvítání také ka
meny. kterými házeno i na odjíždějící vlak. V
násilnících seznáni selšti syrkové z Tetina: Kunc,
Landa. Kučera. Manda a Novák. Dosud měli So
kolové před členy soc. dem. tělocv. jednot báječ
ný respekt. Ale jestit tak neurvale dovedou ztrýz
ajti samého socia'istu, pak se divme. že na »Or
jech« (zvláště m Moravě) páchají násilnosti nej
snrovější. — Novoyorkští židovští bankéři zaklá
dají korporaci s kapitálem 10 milionů dolarů. aby

se vydatně podporovali židé v Evropě. Počítejte,
co to dělá ma našich penězích! Jakoby tu židé Již
neměli miššard dost Ten kapětál ovšem bude pra
covati hlavně v politice a v novinách. -- V jižní
Africe byt nedávno zastřelen od Zulů poslední
stan. Též v Rhodesii a Transvaalu jest fén obr na
vymření. Náhradou za to slonů v Evropě přibývá
zvláště po válce. — »Právo lidn« dne 23. t. m.
píše: »Naši soudruzi vršovičtí mohou dosvědělti,
že Modráček sám pled časem prokázal zievné
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sklony, které od kefaství po stránce mravní dá

nevystoupio proti Modráčkovi už tehdy? Protože
byt tenkrát věrmým soudruhém. šetřilo ho jako
Bihovee. — V letácích sekretariáta strany živno>
steňské čterne, že tato Strana chce pracovatt ve
prospěcí všech středních stavů »bez ohledu na
náboženství a i národnost«. Bude se nazývati tedy
tento tábor novou internacionálou? Katolíci čeští,
ačkoli jsou mrskáni socialistickými a pokrokářský
mi biči do krve, posuď prostřednictvím své lidové
strany s německými katolíky v naší republice ne
vyjednávali. Radikální zášť však houká stále o

— »Právo lidu« Čas od času přináší stati“ v nichž
líčí noční život pražských kefasů a zbohatlíků.
Proč však místo dlouhých krětik. hlavní z těch u
pírů nejmenuje? Na to je opatmé, protože jsou
mezi nimi většinou lidé nepokřtění. — Jak se bru
tálně jedná s českými katoliky v samé Praze, o
tom docházejí zprávy každý týden. Ale pokrokoví
Němci jsou velikými pány. V Žatci konoipista okr.
politické správy Schroder (dle Nár. listů) dne 16.
t m. přeložil své úřadování do hostince, kdež ve
společnosti oficiantá Schuberta | statně —popíjel.
Byl dle svého obvyklého rčení »na komisi«. V
hostinci také prováděl censuru novin. Obraz pre
siřentův, který (nu byl doručen k zavěšení, po
lažil na zem vedle psacího stolku. Ale vždyť Jest
šéfem Schródrovým pověstný Smu'ný, který sí
hrál v Hradci na místodržitele a poroučel drze i
v kostelích.“Teď už jeho energie nadobrose zlo
mla? — V Charlottenburku byl založen řád okul
tistů, který chce šířiti spřritísmus. theosofii, astro
logii, jasnovidectví, somnambulismus.a pod. Tedy
hotová fabrika na vyrábění pověrečnosti! A k to
mu dochází v době, kdy materialisté se rozezpí
vah, že věda aahradí náboženství zcela a vnese
do lidstva utěšený ráj! Zatím kde zarputilost se
vzpírá čisté křesťanské víře, tam vzrůstá pově
rečnost rychle jako kokoťáce. — V Mumkačí jme
nován županem dr. Slaník, který za války jako
komisař vydával se v Cetinji a Podgorici za
Němce, vystupuje proti Srbům bezohledně. Udával
i nevimmé Čemohorce. Nu — a Hlinka, který pro
svůj slovenský lid tolik zkusil, posud nenf v re
publice na svobodě.

Noví čeští biskupové. V tajné papežské kon
sistoři, konané 8. března, bydi kromě -jiných jme
nováni Morrsignore. Antonín Podlaha, metropolitní
kanovník v Praze titulárním biskupem a určena
mu dlecése Pafos, dále Mansignore Karet Kašpar,
metropolitní kanovník v- Praze, koadjutorem bi
skupa královéhradeckého Josefa Doubravy a tilu
lárním biskupem v Betsaidě. (»Oservatore Ro

mano.)
ZHzení papežské nanciatry v Praze. Čik. Z

Paříže. 19. března (Havas.) (Opozděno.) Z Říma se
ozmamuje: Svatá Stolice zařídí u Československé
republiky nunciaturu se sídlem v Praze. Prvním
nunciem bude Mois., Micara, jenž již zastupuje Sv.
Stalloi u českého episkopátu.

Sv. oleje budou letos pravidelně zde na Zelený

rozálleny. —Bisk. konsistoř.
Řád služeb Božích v katedrálním chrán Páně

sv. Ducha ve svatéai témání roku 1929. V neděli
kyětnou 28. března: V 9% hod.: Svěcení ratolesií,
průvod a slavná mše sv. se zpívanými pašijeml.
— V pondřtí, úterý, ve středu a ve čtvrtek od 6
hodin rámo svatá zpověď. — Ve středu 31. března:
Ve 3 bod odpol: Matuáinum tenebraram čili tru
chjivé hodinky s lameatacemi — Až do večera sv.zpověď.—Nazelenýčtvrtek1.dubna:V7hon
ráno: Církevní hodinky. V 7% bod.: Slavná mše
sv., mezi al svěcení sy. olejů a slavné sv. při
Jimání, Poté průvod s Nejsvětější Svátosti k oltáři
sv. Antogina. — Umývání oohoa 13 starcům,.před

V 5 bod: Lálanieuoltáře sv. Antonína.—Nave
ký páldk 2. dubaá:V 7% ráno: Církev.bo
dinky. V 8 hodin: Posvátnéobřadyse zpívaný
pašijenáí.Na konec průvod do Božíhohrobu v
kapli sv. Klimenta. — Pokud se sv. obřady kona
AH,nemídovoleno,abyvěřícíodoltářek oltářiza
příčínos Mbiní olkářních kamená chodil. Ve 2%

:



hod. odpol.: Trucblivé hodinky s lamentacemi. —
Kázání. — Litanie u Božího hrobu v kapli sv. KL
menta. —Na bílou Sobota 3. dmbza: V 7% hod
ráno: Církevní hodinky „V 8 hod.: Svěcení ohně,
velikonoční svíce a křesímí vody. Slavná mše sv.
V 5 hod. odpol.: Slavnosť Vzkříšení Páně s prů

Jest této chvíše«, počne se | v katedrále táž píseň
zpívati. Po příchodardo kateďrály požehnání s nej
světější Svátosti; slavné zpívané hodinky a pože
hnání pontifikální, — Píseň lidu. — V chrámu Páně
Matky Boží o 7. hodině večer slavnost Vzkříšení
Páně.

Osobní zprávy. Investiúura: p. Ant. Novák, ad
ministr. ve Sloupnici, farářem tarntéž. — Ustano

ven pp.: Václav Bartoš, kaplan v Žumberku. ad
ministrátorem tamtéž, Benedik: Kříž, zat. katech.
obec. šk. IL obvodu v Náchodě, definitivním kate
chetou tamiéč. — Úmrtí pp.: Petr Čáp, kněz Ju
bilár, bisk. konsistorí rada a přísedící, bisk. notář,
školní rada, katecheta a profesor gymnasia v. v. v
Litomyšli, + 12. března; Msgre Fram. Tscheriner.
(V Vuln), papežský komoří, čestný konslistoraí
rada. bisk. věkát a notář, arcklškan v Trutnově,
+ 19. března. — Uprázdněná fara: Žumberk, ve

Auersperga. Lhůta konkursní končí dnem 22. dnb
na 192).— Arciděkanství Trutnov, konkursní Ihůta
koačí diem 7 kvěina.

u Wradel
Králové

Úvěrní:
družstvo

Adalbertinum
přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
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strana lidová.

Historicky důležitý mezník v naší republi
ce blíží se kvapem. Zdravý vývoj našeho stá
tu mohou poškoditi strašně ti poctivci, kteří
prozradí (dle předválečného zvyku) velikou
bázlivost. Kdo si přeje skutečné svobody

pro despocii, musí 'také svobodně vystupovati.

Nyní vidí každý s kruchty, zcela jasně
jako na dlani, jak >rovnost, svoboda a bra
trství« se krčí v koutku v-cárech jako ubozí
sirotci. Za devítiměsíční vlády nynější koalice
napácháno tolik chyb hospodářských, soc
álních a politických, že se dusíme jako ve
válečném zajetí. Marno je vymlouvati pouka
zováním na bledou situaci poražených států
okolních. My přece náležíme k vítězům; do
hoda začala nám pomáhati i materielně — a
jestliže leckde štědrá ruka se zavřela, jsou
tím v'rny rejdy raďkálů, které na palubě na
ŠÍ politické lodi hrají prim.

Jest možno osud češství znova svěřiti ru
kám dosavadním? Vždyť si ti lidénedlrvěřují
sami. V každé z těch tří stran nyní nastal
rozkol, který se prohlubuje tím patrněji, čím
více se volby blíží. Rozumí se, že za pomoci
velkých milicnů rozvíří mocní radikálové vo
lební boj nejhouževnatější — již proto,aby
nebyli zbaveni výnosných sinekur a aby jiní
neprovedli důkladnou rev:si, jak se hospoda
řilo. Vládní strany potřebují zaopatřiti dlouhé
řady úředníků centrál, až tyto budou zruše
ny. Jejich agitace bude sobecká v nejvyšší
míře. ,

Žádmý poctivý konservativec nesmí za
prodati svou budoucnost, svou svobodí za
Ročovici nějaké oscbní diškrece. Tím méně
tak učiní poctivý lidovec. Jen se nebojte sni
okamžik radikálních bubáků! | Ta strašidla
škodí silně jen tam, kde se jich -druzí bojí.

Naše strana má čistý štít. Nečpí z ní dy
namt bolševictví; v Nár. shromáždění rezka
za ani jediné akce, která byla celé republice
prospěšná a užitečná. Našinci nechť dodají
svou energií odvahy lidem zakřiknutým, ža
lujfcím ma zlořády: jen po straně. Nejsou-li
tu vefké volební: fondy, nechť lidovci se cho
pí drobné práce a agitují obětavě od souseda
k sousedu. Vždyť se nemají proč ostýchati;
nejsou stranou keťfasů. Volební boj ovšem
zvláště pro nás mení žádnou příjemmou
věcí. Projevili bychom radost rejvětší, kdy
bychom svatá práva občanstva katollokého
nermustli hájiti na politických schůzích. Ale
která strana liberální nebo socialistická slí
bila, že se katolické svobody opravdu ener
g'icky zastare? .

Jsme k sebeobraně vyprovokováni re
snesiteným útlakem radikálů. Jestliže se po
liticky organisují zvláště židé, kterým rdi
kátové posluhují. tím rmutnější jest rolitická
obrana Kkatolictva, jemuž se irozí ivrdeu

"Tedy jen zmužite vpřed! Jarý, sebsvědo
mý nástup jest již polovičnímvítězit "ím.

Sociální studeniské sdružení vzdává dík cilh.
Školským sestrám za dar 64 K na účely spolku.
Bůh zaplať! Jožka Janáček. místopředseda.

Lbota Malšová. Dne 21. března pořádala míst
ní organisace čs. strany tidové ve Lhotě Malšové
člemskou schůzi, jež byla velmi četně navštívena.
Řečníj Msgre dr. -Šulc. Svou přednášku zahájí
velmi případně úvahou o staré římskérepablice,
kde plebejci, nespokojení s dosavadními poměry.
chišli se odstěhovati z Říma. Avšak M. Agrippa
Jim to vtipnou bajkou o údech a žaludku rosmlu
vil. | Cbřadne-H žaludek, chřadne veškero tělo.
chřadne- některý úd Jiný, trpí tím také veškeré
tělo. Zrovna tak je tomu i v Hdské -společnosti a
ve státech.| Taknz př.staréRakouskotaké
chřadlo, poněvadě anď svými národy udržovato

také zahynulo. O rozpadnutí Rakouska mají však
úaké zásluhy mafie, slavné legie a jich mondrý za
kladateř, T. CO.Masaryk, nynější náš presidžmt.



oo odiná,ěšsk zaaš- fmaámei zvláště Bohu, který všátilnaši vládu

dg rukou našich. Řečník dokázal, $enaše strana
mání nepřátelskau republitánské formě. Vědyť

práňě my máme ve svém programu úctu k vrch
nostem stávajícím, třebaže naše vláda nerospek
taje nmohdy naše práva. Pak promluvil o různých

-časových otázkách. Msgre dr. Šulc byl odměněn
potleskem. Panu kanovníkovi za jeho námabu a
krásnou, poučnou přednášku vroucně děkujemea

přejeme mu také hojného zdraví, štěstí a zdaru.
Kéž by byb takových přednášek hodně! -—Notus.

Kostelec nad Orlicí. 21. března 1920 po
řádán velmi zdařitý okresní sjezd českoslo
venské strany lidové za účasti nejméně 600
účastníků z celého okresu i okresů soused
ních. Věcné referáty všech řečníků vyslech
naty s pozornosti a maďšením. Byly prosty
frází a lesklých hesel. Lidová strana nesmí
slibovati více, než může splniti, třeba jiné
strany si počínají obráceně; Povinností této
všestavovskéa všenárodní strany jest bez
lesktých hesel poctivě pracovati ve pro

spěch všech stavů, jež se v ní soustřeďují. —
Při ukončení sjezdu přijata následující reso
luce: »Okresní sjezd československé strany

tidové odsuzuje vnášení církevního rozkolu

Dějiny nás učí, jak takové boje náš národ
poškodily. Žádáme nábožensko-mřavní Vý
chovu dítek ve Skoře. Pro dítky věřících ro
díčů buďtež zřízovány školy křesťanské,
státem vydržované. Lidová strana se staví
na půdu celého národa, sdružuje všechny
stavy, jich zájmy hájí, ale odsuzuje veškeru
pořítdku třídní a zvláště diktaturu měkteré
třídy. Nechceme republiku socialistickou, ale
ke všem spravedlivou, demokratickou. Žá

„dáme zrušení ústředen, řízné potírání fichvy
'a voláme po spraveďtivém zásobování oby
vatelstva bez ohledu mapolitické strany. Do
voláváme se brzkého "provedení zákona po
zem. ve prospěch matých zemědělců a bez
zemků.
křesťanského názoru světového v národě,
aby při nastávajících volbách do N. S. se o
to přičiniti, by pravému smýšlení našeho lidu
dán byl náležitý průchod!« — Sjezdu předse
dali pp.: Ferd. Fogel, romík z Čestic, Ferd.
Hýbl z Týniště n. O., Emit Petera, rolník a
starosta z Vyhnanic, pí. L. Hrďtová z Ko
stelce n. O., A. Bartoš, tov. úředník z Doud
leb.

Vyhláška. Následkem nedostatku zařízených po
kojů pro ubytování důstojníků. vybízime dle u
snesení něstské rady ze dne 8. t. m. majitele no
dobných pokojů, aby je dobrovolně přihlásili u
mědi polic. úřadu, ježto by jinak maselo býti při
kročeno k zabírání dle zákona o ubytování voj
ska. — Purkmistrovský úřad v Hradci Králové.
dne 17. března 1920. Starosta. JUDr. Fr. Ulrich.V

Z obchodmi, živnosíemské a průmyslové úsiřed.
uy v Hradci Králové. Doprava pošty listovní (psa
ní, dopisnic, tiskovin, wkázek zboži. obchodních
papírů), jak obyčejné tak doporučené je dovolena
do veškeré ciziny mimo Rusko a Maďarsko. Do
poručená psaní mno podávali otevřená; dobírky.
příkazy a poštovní poukázky jsou vyloučeny. Do
Livonska a Litvy je dovoleno jen Wstovíobyčejné,
doporučené zásliky močno podávatí jen na nebé
zpečí odesílatele. Do Sibiře je dovolena doprava
obyčejného Hstovi všeho drufiu a doporučených
úřetiních psaní jen pro naše vojsko ©a zajatce.
(Zpráva ministerstva pod.)

Aboneutní koncerty obnovuje po. několikaleté
přestávce hudební odbor Okresního osvětového
sboru. V měsících dubnu a kvěřnu pořádá čtyři
koncerty, na něž bude v nesbližších dnech vy
psáno předplatné. Vystoupí vnich' profesor -kon
servatoře Heřman, Ševčíkovo kvarteto, pěvkyně
pů Kuncová a její choť prof. konservatoře a skla

Met Jam Kunc. pak virfnos na housle buď Knbe
oebo Reznikov. Předplašítebé. reflektující na

esčitá místa. nechť aznámí jich čísla Hudebnímu

odboru osvětového sboru (lycenm).
Vatrá hromada Záložny v Hradci Králové ko

apti se bude 28 £ m. ©1. event o 2. hod.oápok
v zasedací síhi okresního výboru.

Veselokra »Nervosní žemy« v Adalbertinu ná
"ží nesporaš L nejedaříejším večerém «„děáber

dn sny Řra sama je plna dramatichésy,Zájemdiváka upottati do ho
pa. Nese ráz svižné, elegantní Musy fran

děnzské, která setrvává ma mfavní pfídě. varuiíc
stěobvyklých kinzkosté. Mra tfade svými rolemé
i, souhrou angčné pošedavky ma horce, jichž dra

diimické sdružení adalbertinská nemá nedosatek,
úěže provedbaí »Nervosních Ben.
něčíodlmudám:
K
maznišslum Darcbnék. Vevětších rolích se zdaram
pokusil se o úspěch sl Kabeťova jako resolutní
tchyněa p.Hnlakovskýjakoresignovanýtchán.
Velmivděčašvvřtáme procítíhěBraslečny

Adamové ap. Valáškajenž vedisi svýmibvyk

ona 6 Menši P.Motyčky,ni ast. šalnkckové,Mo
kyčkové, Adamiroré, Kamiashové | Kryštůlové
zapaedaydnánědo zdařiléhooslku. Obecenstvo
bylopo celý véčté vaninfdvan rállkvé aneskrb

U seslouěenuppeieaía záněšýchvýkonů a

nát nbsps

Soravedinost okresní správní komise v Hrad
ci Králové. Když se okresní výbor rozcházel. dal
z poplatků všeho občansíva hradeckému Sokotu
dar 250.000 K na stavbu tělocvičny. A přece mě
sto potřebuje stavby okresní nemocnice, choro
bince atd. Na to peněz nezbylo. V Hradci však
kromě »Sokola« jest tělocvičná organisace Hdová.
která žádala o 50.000 a soc. demokratická, žáda
jící o 30.000. Tedy proti obdarování Sokola malič
kost. Ale. v příčině těch žádostí rozpoutal se 62
návistný boj. Při jednání o >Ortu« markýrována
docela hrůza před -římským nebezpečím: (jako
bychom snad docela vlast chtělě zaprodati ital
ským zednářům!). Nucené daně. vymáhané od ka
tolictva, však už tím »římským nebezpečím: ne
jsou. Žádost soc. demokratická byla provázena
tejapnou poznámkou. že by z celého okolí Sokolo
vé i jiní mohli žádati o podporu. Obě žádosti tedy
odmítmaty. Soc. demokraté však žádají již po
třetí. »Oret« bude žádati tak dlouho. pokud pod
pory neobdrží anebo pokud »Sokol« velký dar ne
vráhí. Vždyť přece v Sokolu nejsou sdružení pří
slušníci všech národních a státem uznaných stran.
Při poslední žádosti soc. demokratů podal proti
žádost Sokol pražsko-předměstský, aby znemož
nit obdrrování druhé politické strany. © Dne 22.
t m. okresní správní komise znovu prozradila
křiklavou zaujatost. »Sokol< žádal o místo pro
stavbu tělocvičny a mbídl za místo, které má des
cenu 200.000. pouze 9000 K (t. j. 1 K za sáh). Pro
testy strany lidové a soc: demokratické vyzněly
na prázdno.. Příslušníci strany nár. demokratické.
agrární a čsl. socialistů odhlasovali (to, Co mož
mo zváti druhým velikým darem. Tak, pánové.
jen demokratácky, bez poliických a jiných stra
nických výsad? do větě potbm vašim Nesiiimo
rovností uvěří?| Takové nespraveďinosti nebyl
ani za koženého byrokratismu vídeňáckého. Ov
šem odmítnuté strany tahové jednání líbiti si ne
dají. Kdož chili poslovat politické bašty svých

bec budou podávati rekursy tak dlouho, pokud se
jim příspěvejinedí aaebo pekaf Sokol nevrátí to.
čeho nabyř m: záěž? neděmokratieké výsady.

Pomožme našim českým dětem ve Vídni! Vše

obecně jest známa tamější bída a nedostatek. a

Jen odupírá melinostchnditidb škol českých
a nemají šmtmami obuvi. Kžádostí

ského srdce ve Vídni pořádá zdější parkmiarovaký

itýmkuzmírnění,bídynašichdětí!
Klloperovo divadlo. Dne20. březnakohcertowali

exlstr Kocisn 2 iíbvírní vértnos Csethofer-Kolář:
Umělecképrodnice poprisamí actorůvětšinouMAREPoe ÍDY OA. BV
způsob| provodduí. Atr gravíme že výhemy

Zkložukv Hradě Král.sapsané společenstvo 6 račením »hme

Československé nát

a hypoteční.- m..
Vadia. - Eskhometú U
byty úchvatné. Jednoduchost, ba tvrdost poky

bů mistrových kontrastovata s detikátností jehoumění. Styšek. jsme všádce neijemnějších odstínů
dynamiky, maže, který dovede prostřednictvím
svého nástroje tak výrazně k srdci mluvit, — V
Oselhotru-Kolářovi nálezt Koolan důstojného part
era. Přanový doprovod splýval s hlasem houslí
ladně. Solová čísla virtuosova svědčila nešoliko o
technice dokonaté, ale i o vzácném procítění du
cha grandiosních komposic. Večer byl krásný, ne
zapomenptelný.

Ustavující valná bromada veslařského klubu v
Hradci Králové koná se 31. března v chambru neb
v jídelně Grandhotelu v 8 hodin večer. Veškeří
zájemníci. páni, dámy i nečlenové srdečně vítání.

Třebechovice pod Orebem. Aféra spojená S
netakéním a do jisté míry nevědeckým povídáním
dra Uhlíře u příležitosti oslavy presidenta Masa
ryka značnou oněrou rozvířila hladinu snolečen
ského našeho života. Briskní obrana p. Koleše ve
lice přispěla k pravému rozpoznání názorů Pana
presidenta a odhalila v nedbalkch jednostranné je
ho ostavovatele. Socialistům obou směrů se ko
nečně nedivíme, ale nechápeme přímo slepé jed
rání národních demokratů. Alespoň z »Nár. listů«
se mohli poučiti že není moudré klanění Oeste
rovsko-Uhlířovu klobouku. Za tak chytré jsme ie
pokládali. Žvast soc. dem. »Rozhledů« nestojí za
odpověď. Socialistická »Stráž« zase | fantasfruje

Hře a píše v tomto deliriu: »Dnes nestačí slovataodvolatvměstskéradě....« (napopravuS
ním! — pozn. saz.). Kdypak akdo pak'co odvo
ial, počestný orgáne? Pan Koleš stokráte stojí Ba
svém a neodvolal ani neodvolá písmenky! Kdyby

rovopečený váš sbratr= Uhlíř mluvil na vaší
schůzi, ať si muvi, co mu stina na jazyk přinese,
ale na schůzi společné. slavnostní tak mluvit ne
smí. Ostatně bonorář za přednášku 160 K nepla
tla pouze vaše orgamisace,nýbržcelá -obec. Ka
re] Havlíček Borovský, jehož jmédo dak často
zneužíváte. přečasto iromisoval rakouskou zásadu:
Hubu drž a plať! Dle vašeho počínání bodláte
toto čistou zásadu vočkovati do naší republiky
Ale to se vám tak snadno nepodaří. K věcí se je
ště vrátíme.

Do okresu vysokomýtského. Potravinové po
ukázky Amerického pomocného | skladiště již k
nám docházejí. Poslali jste lístek svým přáteřůim
do Ameriky? | Takový prosebný lístek přinese
vám potravinový dárek; zachováte vlastní zemi

zásoby, budete-li Jfeti americké potraviny. cemamerických darů úmyslač úebyla udána, ab
zamezilo zasílání peněz z maší repabliky do me

riky. Veškerépeníze za potravinymají přijíti z
Ameriky. Céra menších balíků jest 10 dolarů, vel

ce. zvýšená o výlohy spojené s dopřavou přes
oceán. Při expedici tk obrovského imožství Jest
ovšemcene mnohem.nstněí,než JafiběBý musil

pladiš Jednotlivec. Vaši krajani v Americe vědí,
žeoenímožnostztráty. PotravinyJiž v repaÚlice
lsou na poukázky vydávány. Pošlete svým ame

ricitým přítšům poštovní lístek, vysvětlující CE
boa sáci Tyto Jísákrydostanou se u jednatele okr.
kom. čsí. póše o dítě vdp. J. Šmejkata, děkana

va Vys. Mýtě. Tenje ochotně zašle Každému Zadateři.

konně sv. měsikvdp. Ant. Vimmer, člen řádu Nejsv.
VyKuplise z Plně. V 16 věími podtných rézi

ních probral hlavní pravdy katol. nábožetství. Kslavnost? poslaty zbožné y katolické

ky. TBora ebe vHiirášh. jekols dy čá?lodslavWB aeitoč
= době 1454 kalíccíků vy

ko. zpovědí apřijalo Nejsv. svátonéoltářní.



Boží! Týž misionář již třikrát v Habréch sv. mi

sil vykonal. Ještě jedenkráte račtež přijmouti na
"se aelsrdečnější díkyza všecku práci, námahu a
trpělivost, abyste ještě dlouhá a dlouhá léta v
pevném zdraví obtížnou práci mtsionářskou mohl
konati! Bůh Vás posilují

Snášelivost pokroku v Košťálově u Libštátu.
Náš p. řídicí Řepka se nedávno ve sbory chlubil,

"že poslední dopis v Obnově mu udělal »nahoře«
dobré oko. Aby tam »nahoře« mě! dobré oči dvě,
píšeme dopis druhý. Pan říd. Řepka využívá kaž
dé příležitosti, aby mohl štváti proti“ katoliákéma
náboženství, proti kátolické církvi. Posledně ta
kovou příležitostí mu byla oslava sedmdesátých
narozenin p. presidenta Masaryka. V ten den V

"10 hodín uspořádai v bezprostřední blízkosti ko
stela tábor lidu. Místo mohl volit vhodněji neda
Jeko »škvárovny«, kde také má nejvíce ctitelů, ale
odtemind by to nebylo slyšet v kostele a tím
by se byl minul svým účelem. Shromáždil do půl.
kruhu kolem sebe ty maličké, jako to dělával za
Habsburků, kdy ještě skládal na France Josefa
zvláštní oratorla, nyní na jeho prosbu uložená na

. památku v císařském archivu vídeňském a počal
mloviti, vlastně čísti o p. presidentovi. Každý
čekal, že z lásky k osobě jeho složí nějaké orato
rlum, ale-pan řídicí nic. Posluchači si hned poví
daň, že měl Habsburky přece jenom radši, s, osla
vami žčch že si dal více práce. Když nám pověděl,
kdy a kde se p. president narodil, vypravoval 0
jeho mládí, jak byl bystrým; nesnesl bezpráví;
jednou, když páni hodonínští při lovu si u jeho
rodičů uložilé svrchní šat, chtěl jim jej zapáliti pro
to, že surově zacházeli se Slováky, kterým ne
dopřáli ané sousta se svéhostolu. Potom vypra
voval, jak p. president již jako student nechtěl
Jiti ku zpovědi a proto že byt vyloučen ze školy,
z čehož si prý ničeho nedělal a šel dále Studovat
do Vídně. Jako profesor získal si prý nesmriel

- ných zásluh, že dokázal, že rukopisyHankovyjsou
podvržené a také tím, že se ujal žida Hilsnera,
když měl býti popraven, že zavraždil křesťanskou
dívku. Měla to prýbýti obřadní vražda. že chtěl
židé míti křesťanskou krev. Neběželo prý p. pro
fesorovi tak o tu vraždu, jako o nevinného člo
věka. Dále vypravoval, jak posvátná ústa bfskupo
va žalovala na něho u bývalého císaře, že kazí

mládež, ale dokázalo se, že také posvátná ústa
lhou. Řím vydal celé litanie o p. přolesoru Ma
sarykovi. Dále vypravoval p. řídicí, jak velice je
zbožnýmjako president. Denně se modlí Otče náš,
čte bibli ažije tak, jako by byl ve stálé přítom

zakázal podřízeným s dětini se modliti a chodí po
slouchat za dveře — jak se sám v konferenci při
znal — jak se rozkazy jeho plní!) Pan president
nevěřítomu.o čem se sám nepřesvědší, kostelů ne
potřebuje, modlí se skrytě doma. Nechodí se ve
řejně modiit do kostelů. tam chodí jen farizeové.
Pan president chce náboženství vědecké, volné,
družstevní, aby vyhovovalo všem požadavkům a
poměrům vládním. Tábor ukončen byl písní »Nad
Tatrou se btýská«. Tohle všecko zrovna před ko
stelem. Pan říd. Řepka není jenom slavnostním
řečníkem, on má také jiný sport. Je tatiž milovní

kem zvláštního druhu opic, které mají moc vypou
lené oči, po tom, co je katoHkům draho, stříkají
kalem a hrozně rýpou. S takovou opicí zrovna v
den oslav p. presidentových pozdě v noci přišel
do hostimcesv domě, v němž bydlí. Opice měla
ještě žízeň. P. řídicí ví, že ráda koňak, proto po
ručů hostinskému, aby Jí přinesl ©sklenky dvě.
Sotva že se posihnila,začala své divy. Pod vlivem
jejím začal pan řídicí nejdříve rýpat do rolníků,
kteří mu buď vůbec aprovisaci meprodali anebo
mad maximální cenu; prý děti jejich, až přijdou
do jeho třídy, poznají, kdo je to Řepka. »Kdo po
třebuje Řepku, ten také Řepku musí respektovati.
Já jsem Řepka.« Pak obrátit se k hostinskému a
povídá: »Já jsem vaším největším nepřítelem. já

koncesi bostinskou vy nedostanete, takový vliv
na hejtmanství ještě Řepka má.« Pak sypal na
hostinského jednu urážku za druhou, což, jak je
slyšet, skončí před soudem. Když hostinský nevě
děl si jiné rady — obávaje se, aby to s panem
řídicím nedopadlo jako nedávno s p. Kobrem —
došel nahoru do jeho bytu, vzbudil starou matku,
která přišla, předstírajíc nemoc dcery jeho, že jí
potřeba dávat obklady. Dostala tedy konečně pana
syna, vychovatele naší mládeže, domů. — Im
není nad moderní smysl pro pokrok, snášelivost o
bratrskou demokratisaci!

Základní data o československé republile při
“ náší 1. číslo »Československého statistického věst

níkn« před nedávnem vydaného Státním úřadem
statistickým. Celá republika československá měří
142.575 čtv. km s 13,811.655 obyvateli dle sčítání
z 31. prosince 1910, z nichž je 6,715.892 mužů a
7,095.763 žen. Z obyvatelstva bylo dle obcovací
resp. dle mateřské řeči 8,054.036 Čechoslováků,
432.929 Rusínů, 277.792 Poláků, 3,828.974 Němců,
1,071.578 Maďarů; dle © náboženského | vyznání
11,836.933 římských katolíků, 592.115 řeckých ka
tolfků, 976.567 evangelíků, 3060 pravoslavných,

368.970 israelitů. Slovensko samo měří 50.242 čtv.

a 1,540.454 žen (dle sčítání z 31. prosince 1910) a
Karpatská Rus 12.097 čtv. km s 572.028 obyvateli

(v tom 279.957 mužů, 292.071 žen). Tato data jsou
prozatímní, poněvadž hranice stanoveny byly jen
v hrubých obrysech a o státní příslušnosti někte
rých územf rozhodnuto bude teprve dle výsledků
plebiscitu. Dále nutno uvésti, že všechna data

převzata jsou z úředních publikací rakouských a
maďarských a nelze tedy přejímati zodpovědnost,
zejména za statistiku národnostní. Čechové, jak
možno odhadovati, utrpěli pří posledním sčítání

kterýžto počet nutno zvětšiti hořejší číslo, udá

Poramentní závod
DejstaršíČeské firmy:

Jéná eV.Neš ndla syn
M V Jahlonéhe 4 Or. (Čecay)
X bratr P. J. Neškudiy. býv
h „aráře ve Výpraobtieicb)

doporučuje:

veškeré ho:hoprelnírouoha, horcuhve, pra
ry, jabož | kovové

služ. předměty
Ceníky, rozp čty i sáulky
na ubázku zdarma afrank.
Tisíce pochve ných uznání

a vysnamerání.
ejlevněj.nákupaj pramen v rer Československé.

darožitno
.aklo, porcelán, obrazy koupí

Jan: Šír, Pardubice
„Uhaldy“, 345

píšťaly
sinkové i ovové dodává a ekheré opravy

i přestavby verhan pre vádí

st=teletví varha a 7 © úmll:

v Rychnově n. Kn.EEO.
prapory a bonoslutebné náčiní v nejvýnodnějtlah

osnách nakoupíte o doporočné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Mový Hradeo Kralové, Čechy.

Vyžádejte s oeuy, oešir objeduáte
n firmy jiná

„

00000000
MEŠNÍ VÍNA

zaručeněpřírodní, neporulená, prvotřídní osti:
$efpomnějšíprima ČK roč.1916AK 1850.2 It.ejemný drahý drah roč. 1916 A K I8— zal Iitr.
Vino jest úplně čisté a spůsobilé k stáčení do lahví.
Dodáváv sndech od bOlitrů výšechvalněznámáfirma:

Alois Číšek, přísešnýdodavatelmešníchvín
a soudní snalec vín.

Založenor.1897. v Bampelel. Zaloteno r. 1897.
Transitní vinné shlepy ve Znojmě.

Železná

vrátka ke hřditovů
dvojkřídlá, 1'40 m vysoká, půlkřídlo r m
široké s křížem na vrchu, uprostředkřídel
I H S a zkratka »Maria«. Vkusná,pevná
práce. Nabízí ke koupi farní a patronátní

úřad v Dobřonicich.

Paramenta,
nj | Drapory, sochy

s. 8 Oírkov. náčiní

dodává nejlevněji

JOSEF VENO
českosl.

, odborný závod
Jabloné n. Orl.

o 2 neb 3 pokojích blíže Čelakovského tř.

najmu.
Činže nerozhoduje. Za sdělení 200Kodměny.

Nab. pod zn. »Byt 20b« do adm. t 1.
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F.STADNÍK,
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: a veškeré církev. náčiní *
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Ročník XXVI.

A
Týdeník Československé strany lidové.

—WWredeKrálová, dne 5. dubna1920.

Vychází každý pátek v poledne. — Iedakce, adu.inistrace a expedice v Hradci Králové (Adulbertinum). — Předplatné: Jeden výtisk ročně 90 hč: jedno čislo
v dropném prodeji 40 hal. i'o kolportéry zvláštní slevy. — Meklamace se zasílají nesalepené a nefrankované expedici v Hradci Králové. — Rukopisy se
bevraceji, nepodepsaných se nedbá, nevyplacené se nepřijímají, neobjednané nehonorují. Itukopisy ve zasllají výhradně na adresu redakce, nikoli na jednotlivé

Zas aleluja plesá po dnedi těžkýdi žalů
a píseň života v říš smrti zní.
Je kámen odvalen, zář jitřní zlatí skálu,
hrob temný měnic v slávy svatyní.

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

zvěst jásá světem hymnou radostnou;
to Kristus vítězný jde probuzenou zemí
a ruce tisíců se k němu pnou:

e , Fladimir Hornor.

-Pro koho vlastně má býti státní škola
volná? Snad pro občany, k vůli nimž
byla zbudována? Nikoli — ani pro ro
diče ani pro jejich děti. Zde bude určo

(vati životní názor mládeže učitel anebo
podučitel. Otec má právo interpelovat
ministra, má právo voliti do obce i do
sněmu; jest mu dovoleno tvrditi, že čeští
úřednícijsou v republice sluhy lidui pro
stého. Otci jest dovoleno spolurozhodo
vati ve veřejnosti, v celých politických
stranách. Ale nemá práva rozhodovati ve
vlastní domácnosti nad vlastními dětmi,
které přece potřebují kázně.

Že pokrokáři touží zcela zřejmě po vy
chovatelském monopolu, to už prozradili
dávno před válkou. Na př. již roku I903
otištěna v sČes. Učheli« tato slova:

»Nepřiznáváme práva rodičům, aby již
od mládí dětem sméli vštěpovati cokoliv
z přesvědčeni svého a víry své, byť to
bylo i náboženství.« Tedy otci a matce

Pillálk ,:
Praha, Semily,

Dvůr Králové n./L.,
| Jablonec n./N.

©

bylo už tenkrát zakazováno vůči dětem

vůči padesátiletým inteligentům na ve

vd schůzích, ve spolcích a jinde.Vždyť nyní mladíci vhánějí do svých stran
staré lidi pohrůžkou vyhladovění.

Rozumí se, že ta »ssvobodomyslnoste
nyní nabyla rysů ještě určitějších. Na př.
ve »Věstníku« ústř. spolku učitelského
na Moravě a ve Slezsku dne 14: března
otištěna tato slova:

»Vylouči-li se náboženství ze škol, bude

diti něčím, co by mohlo býti zrovna tak
dobře prostředkem k dosažení mravnosti,
jako měla býti mravouka náboženská. A
ton náhradou může býti jedině mravouka
světská (laická, občanská morálka). Leč
ani ve vyučování náboženství nemůže se
brániti těm, kdož budou si ho přáti. Nelze
však připustiti, aby církve a náboženské
společnosti měly jakýkoliv vliv na školu

———

ýW

a organisaci školskou, jak tomu bylo do
posud. Proto nechť církve udílejí vyučo
vání svému náboženství pouze mimo
školu, buď v kostelích neb v místnostec
jiných.« , ——

Tohle jest věru prazvláštní luštění.
Předně tu laickou morálku pánové teprve
shánějí tak, jako když dítě za vichru chytá
pýr pampeliškový. A pak — až se objeví
nějaké ustálenější mravoučné soustavy,
bude jich několik. Již nyní přece soc.“de
mokraté vyznávají morálku jinou než
národ. demokraté anebo agrárníci. Ne
staue se pak škola kolbištěm horším, než
byla doposud? Jestliže posud pokrokáři
milostivě dovolují, aby si katolíci vzdělá
vali mládež svou v náboženství aspoň
mimo školu, rozhodně to není cesta k sná
Selivosti. Vždyť přece vědí, že se nábo
ženská morálka od laické bude lišiti dále
a že si dítě katolických rodičů do samé
školy ponese jiné morální zásady, než jaké
uslyší od pokrokáře. Jiná místnost nepře
místí pojmy a zásady v týchž duších.

Ale tu musíme rozuměti chytrosti na
vrhovatelů. Ti vědí, že si katolíci nedají
zašlapati svá práva do prachu najednou. '
Proto zatím se vypouští pokusný balonek,
činí se zatim jenu některé kroky k odkře
stanění rodiny. Až by „katolíci ustoupili

k se pošlou volnomyšlenkářští dohlížitel
1 do kostelů — a na kónec zakáže se vy
učování náboženství katolickému vůbec.

Veřejně se hlásá, že ani soukromé ka
tolické školy nebudou trpěny. Zato židům
už jest zaručena konfesní.škola — a to
maďarská anebo německá na Slovensku
a německá v Čechách. Kdo chce znásilniti
katolíky i zákazem soukromých katolic
kých škol, netoliko jedná proti smlouvě

uzavřené s dohodou, alepřis ázi ve zýjanýkonflikt s našimi ústavními zákony. Vždyť
$ Ir20. dovoluje zřizovati soukromé vyu

|
*
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čovácí «vychovávací ústavy. $ 121.praví:
»Svoboda. svědomí a vyznání jest zaru
čena.« Ale jak se učiní tomuto paragrafuZorkazadd

E i néhokc azdravéhovývoje řpubliky musí platiti jen toto
heslo:Kehoické škola pro kátolíky, škola
jiné konfese pro jinověree a pro atheisty
škola myšlenkářská!

A y aspoň pokrokáři tak často
uemluvií o Husovi a Komenském! Ti
přece chtěli pocírkevniti všecko ještě více
než katolická církev. Komenský na př.ve
svém návrhu na obnovení škol v Čechách
rozhodně a jasně si přál školu konfesní.
O dozoru nad školami docela napsal:

»Nad školou mateřskou dohlídači budou
kmotrové, rodiče, aby při dítkách povin
nost konali, přidržejicí nad obojími pak
správce církevní se staršími jedné každé
cirkve. Nad školou obecní inspektorem
bude správce církevní každý v městě,
městečku a vsech, kteréž k osadě jeho
přináležejí, item úřad téhož města, mě
stečka, vsi. Nad školou latinskou děkan
kraje toho s přidanými rozumnými a po
božnými scholarchy. Nad akademií pak
biskup (byl-li by neb administrátor) a zvo
lení k tomu ze stavů vyšších scholarchae
neb defensores.«

Volnomyšlenkářské domněnky,, které
se mění každý rok, z českých dětí žulo
vých charakterů nevychovají. Zato však
víme, že nejvzácnější velikány a dobro
dince našemu národu daly zbožné matky
křesťanské.

Politika.
Ve volebním kraji hradeckém

hlásí se o zastoupení v poslanecké stič
movně 13 stran. Z čelných kandidátů stran

. stůjtež zde tito; za čs. soc. dem. stranu
dělnickou: Tomášek Fr., Chalupa Rud.,
Junek Josef. — Za Republ.. strann čs.
venkova a Domovinu: Černý Jan, Dr.
Kubíček Jos., Dr. Černý Josef. — Za čs.
stranu socialistickou (nár. sociální): Ph.Dr.
Uhlíř Ant, Vaněk Ant, Trnobranský Jindř.
— Za národ. demokracií s agrární oposicí:
Dr. Ant. Hajn, Fr. Petrovický, Jindřich
M. Vlček. — Za socialistickou stranu
českosl.lidu pracujícího(Modráček a Hudec):
Ondrák Cyril, Hniličková Anna, Pokorný
Fr. — Za českoslov. živnostensko-obchod
nickou stranu středostavovskou: Bohumil
Malec, Lokveuc Norb., Čen. Řehák, — Zao—ě—————,

FEUILLETON.

Překážky deomokratisace.
Věru byl byjiž největší čas,aby správně

vykládaný dějepis nám byl skutečným
učitelem života. Nyní se na př. práská
de středověkých řádů hlava nehlava;
zúmyslně však se před širším vrstvami
zamičují skutečné příčiny bezohledné exe
kutivy, drsností fysické převahy a roz
mačhů absolutistických. ©

Tu jest potřebí,pozorně pitvati pro
středí, v jakém takové zarmucující zjevy

naB Kde žily davy polobarbarské,tamna př. na republiku moderníhotypu anebo
ň na ústavnost ve smyslu uynějším

nebylo téměř pomyšlení. Kde se staly
k podobné formě náběhy, tam začala misto
demokratického obrození řáditi anarchie
pěstní právo, lupičství. Pořádekzačínal

dabývat určitějších rysů teprve tehdy,dy znovu sezačaly davy seskupovati
kolem vladařů a velmožů na základěfeu:daliemu|

Veliký (768—814) v minulém
zařazovstěletí L

-vě erní badání však ukazuje, že

o nezachovalvelikého. M
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sdružené strany židovské (Vereinigte jů
dische Partaien): Dr. Gust. Sicher, Karl
Weiss. — Za Bund der Landwirte: Jos.
Eeik, Franz Weisse:, Johann Baudisch.
— Za Deutsche Christlichsoziale Partei:
Dr. Jos. Jatsch, Johann EHfenberger,
Heinrich Felzmann. — Za Deutsch demo

„kratische Freiheitspartei: Isidor Melzer,
Hermine Erben, Franz Brandner.

Troufalost německé soc. demokracie.
- Levé křídlo soc. demokracie české
básní stále o vládě jak českého tak ně
meckého proletariátu nad jiným obyva
telstvem českým. Ponižuje se z té příčiny
před Němci, trhá českou solidaritu. Ně
mečtí soudruzi »odvděčují se« však ne
horázně a křiklavě tím způsobem, že do
popředí kladou svoji národnostní pýchu
a že s německou 4 židovskou buržoásií
se spojují proti českým právům. Co tropí
soc. dem. řečníci němečtí, to už přesahuje
všecku míru. Zvláště pověstný Seliger
který již v počátcích republiky r. 1918
tolik štval proti české vládě.

Nyní v Trnovanech u Teplic tento
bezohledný nacionalista hlásal: »K svému
sebeurčovacímu právu můžeme dojíti pou
ze úplným svržením státních řádů, jak
byly utvořeny mírem versaillským a st.
germainským. Pokud kapitalistické třídy
dohodové maji moc v Evropě, nelze oče
kávati změny našeho národního osudu.
Tak dlouho totiž zůstane spjat s osudem
českého státu. Svoji svobodu jako pro
letáři a Němci můžeme očekávati jedině
od sociální revoluce. Jest také třeba, aby
chom v příštím Národním shromáždění
a
kmene vládnoucího. Ačkoli vedl dlouhé
války, ve všech dohromady neprolil tolik
krve, kolik ji vyteklo v samém Rusku za
dvě léta po pádu Kerenského. Nový hi
storický prozkum nás poučuje, že bitvy
velice památné vyhrával s několika málo
tisíci rytířů. Ostatně nedlouho později
stýskali silně ua krutost Svatoplukovu
samy kmeny slovanské, jež tento mocný
panovník porobil.

Jestliže odstoupil z veřejného kolbiště
panovník typu středověkého, sarmi pod
daní brzy si vytvořili vládu obnou

ředešlé, i když měli nejsvůdnější příle
jtost změniti poměry radikálně.

Zní to skoro jako ironie, že český lid
jevil ve středověku tím větší uspokojení,
čím úspěšněji tíhl panovnický dvůr k ab
solutismu. Silná ruka vladařova zbavo
vala paddané celé řady zpupných tyránků,
zjednodušovala státní správu a zmenšo
vala státní břemena. Když za vlády Jin
dřicha Korutanského a v počátcích vlády
Jana Lucemburskéhonabyla abnormálního
vlivu domácí šlechta, nastaly hrozné
zmatky, mizela bezpečnost majetku i ži
vota. Ale jak feudální řády s prospěchem
nahraditi jímými, nevěděli ani mocní pa
triciové, kteří se šlechtou měli konflikty
tolik trapné a krvavé..

Karel IV

rozvinuli ihned otázku ústavní a abychom.
proti ústavě českého Státu postavili svoji
ústavu, jak byla usnesena na sjezdu ně
mecké soc. demokracie.« m

Tedy Velkoněmci chtějí dosíci po
mocí soc. deimokratického proudění to.
čeho nedocílili hnutím fanaticko- nacio
nálním. Kde pak byl »spravedlivý« Se
liger, když náš národ byl od Němců za
své veliké oběti pro Rakousko sužován
jako stádo vyděděnců? Za války nevolal
své soc. demokraty, aby osvobodili revo
lucí české porobence. |,

A Praha ke skutečným velezrádcům
chová se jako ovečka. Zato Hlinkovi po
sud není dána svoboda celá. Jestliže národ.
demokraté a jiní patentovaní vlastenci
bijí do lidovců jako do příšer, s kým
chtějí tedy vlastně v příštím parlamentě

udržovati praktickývýznam českévětšinyproti Němcům, Maďarům a soc. demo
kratům? Jen pozor, pánové, abyste neře
zali větev, která vás ještě jakž takž chrání
před pádem do propasti. Každý uvědo
mělý Čech,komu aspoň trochu záleží na
práci českých buditelů, legionářův a Ma
sarykově, musí dbáti toho, aby se strany
opravdu národní semkly. Vždyť neurvalost
soc. demokratů vzrůstá tím více, čím tito
lépe pozorují neohrabaný boj proti českému
katolictvu.

Proti přímé komunistické akci
vyslovil se dne 11. března dělnický kou
gres v Anglii. Parlamentní komitě před.
ložilo dvě možnosti: 1. přímou akci děl
nických svazů pro všeobec. stávku a 2.
akcí politickou ve formě politické propa
gandy jako přípravu k všeobecným vol

lidu obecného skutky veliké. Kdyby býval
tehdy stát stavovský ve smyslu století:
XV. a KVI, kdyby bývaly veřejné věci
řídily výhradně sněmy, byly by zemské
zmatky dusily každou ušlechtilou energii.

Východní kraje říše polské ještě v“
XVII. století daleko nevybředly z divo
kosti ranného středověku. Proslulý Sien
kiewicz;na základě hlubokého studia kreslí
poučné scenerie.

Slyšme něco o knížeti Jeremiáši Mi
chalovi Wišniowieckém (+ 1651), který se
súčastnil války s Moskvou. Měl na levé“
straně Dněpru ohromné statky. Jen jeho
nejpřísnější absolutismus dovedl učiniti
z mejdivočejších, loupežných stepí a pe
lechů kráje kulturní a bohaté.

Sienkiewicz v románu »+Ohněma me
čeme za líčení života v Lubnech na atr.
76—77 praví o knížeti: »Discipliny střehl
železné, ale co do štědrosti, vlídného cho
vání k lidem a péče, kterou prokázoval
nejeu jim samým, nýbrž i jejich dětem a
šeném, nemohl se mu nikdo rovnati. Vůči
vzdorovitosti strašliv a nemilosrdný, byl

řece jen pravým doUrodincem n
ty, nýbrž i celého lidu svého.. Vládl

tedy pořádek ve všech zemích knížecích,
hojnost, spravedlnost, mír, ale i strach,
neboť při nejmenším vzdoru neznal kníže
máry vhněvu a ztrestání; tak v jého po:'
vaze slučovala se velikonzyslnosts drsností.
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bám. Dělyictvoodevadalo pro první návrhjenom Lor hlasůa pro drahý3,732.000.
Jěst tudíž jasně dok „ jak bolševické

živly v dělnictvn ztrácejí pádu. Svědělto o značné vyspělosti anglického dělnictva,

kterou dělnictvo české teprve později apo krušných zkušenostech budedoháněti.
Bylo by potřebí, aby náš dělník i o cízích
názorech přemýšleltak vážně jako dělník
anglický. Kongresu předsedalJ. H.Thomas,
který pravil: »Právo stávkovati nese
s sebou velkon zodpovědnost á nemělo by
se ho používati lehkovážně a z rozmaru.'
Kdyby šlo pouze o právo dělnictva, pou
žívati této průmyslové zbraně, nebylo by
potřeba konference, ale zde běží o něco..
mnohem důležitějšího. Budoucnost poli
tického i dělnického hnutí spočívá na
vašem rozkodnutí. — Všeobecná stávka
by vedla k vážným následkům, jež nikdo
nedovede dnes předvídati. Otřásla by zemí
do základů právě v době, kdy, jí válka
nechala v nespočetných obtížích. Roz
hodněme se k působení na máš lid, aby
se dal na jedinou jistou a pevnou cestu
k volnosti, na cestu vzdělání mysli, dů
věry v naši věc, která nehledá panování
několika nad množstvím, ale chce opatřiti
plný a volný život pro všechny.«

Poslanec Shaw (zastupuiící textilní
dělnictvo) prohlásil, že násilná přímá akce
by byla velikou pohromon pro dělnictvo
samo. »Já na to hledím jako na riskantní,

, hazardní a nemravný pokus, který jest
pochybným v základě i odsouzeným k
neúspěchu v praksi a který na dělníky
uvali bídu.«

Proudy v Soc. demokracii německé.

Dne 28. března uspořádána v Berlíně
řada schůzí nezávislých soc. demokratů

(radikálního křídla) spolu se stranami ji
nými. Nezávislí odmitsli každou součin
nost s nově utvořenou vládou nezávislou;
prý by i-do ryze dělnického kabinetu
vstoupili jen' tenkrát, až by se jimzaji
stila převaha. Ed. Bernstein prohlásil, že
dle posledního sčítání mají nezávislí 7 až
800.000 členů a většinoví socialisté na
milion. Kautsky prohlásil, že diktatura
rad nyní ustoupila do pozadí; zato však
jest nejpříznivější doba, aby se zahájila
socialisace.

Ruští socialisté proti bolševikům.

Revoluční socialisté v Paříži uveřejnili
v: »Tempsu« protest proti uznání sovětové
vlády některými státy. Praví se zde:

sVltáda, kterou se mocnosti Dohody
chystají uznati, nebyla uznána samým
ruským lidem. Je to vláda diktatury jedné
skupiny, vláda, která vydala Rusko císař.
skému Německu, která zničila právo a
svobodu. Udržuje se násilím i anarchil a
přivádí zemi k záhubě. Demokracie se
s ní nikdy nesmíří. Jedině vláda, potvr
zená ústavodárným shromážděním veškeré
Rusi, zvoleným všeobecným hlasováním,
jedině vláda lidové vůle bude zákonnou
vládou Ruska. Bolševici, kteří si dávají
titul +moc dělnická a selská«, uvědomují
si přímo protilidovou povahu své dikta
tury a nedovolují ruskému lidu svolati
ústavodárné shromáždění.«

Německá rudá armáda

podle zprávy z Essenu se roz
Vzdává se vojenských operací j

dává.
o bez

zázemí. Výkonná rada v Důsseldorfu se
usnesia přijmouti ultimatum říšské vlády.

V Londýně měly veliký úspěch nové
kusy o dorozumění bezdrátovým tele

onem potnocí létadla. Zpravodajové, kteři
vzlétli, hovořili s redakcí na vzdálenost

1šo anglických mil. — V Anglli se pořádají prázdninové kursy ke vzkříšení li
dových písní a tanců. — Ve Slaném zkvé
talo před válkou museum starožitností a
národopisu. Musejní spolek vzbuzoval pro
ušlechtilý účel zájem vydáváním ročenky
»Slanského Obzoru«. Sbírky byly uloženy
všelijak, ale přece aspoň bezpečně. Přišly
však červnové volby — oba samosprávné

dovolovala pouzetato drsnost, aby sílil a
-plody nesl život a práce lidská; pouze jí
náležel vděk, že vznikaly města i vesnice,
rolník měl přednost: před hajdamákem
(ukrajinským vzbouřencem|, kupec klidně
ved! svůj obchod, zvony klidně zvaly
k věrné modlitbě,nepřítel neodvažoval se
překročiti hranice, smečky lotrů bynuly
na kůlech nebo měnily se v řádné vojáky
a pustý kraj zkvětal. Divoké krajině a
divokým obyvatelům bylo třeba takové

A táhlyt se nz Zádněpří nejnepokoj
nee živly z Ukrajiny, spěli sem osadníci,vábení rolí a žírnosti, přeběhli sedláci zé
všech zemí polské říše, provinilci, prcha=
cí z vězení. . . Udržetíje na uzdě,
změniti v pokojné osadníky a vměstnati
do mezí usedlého života mohl jen takový

(lev, při jehož řevu se vše třáslo.«

„Kozácký lid ociti se ve veliké revoluci
proti polské Elechtě. Ale k jaké demo
kratisaci Hhl? Misto tvorby positivních
hodnot nevázanost, mongolská zvěrstva,
spojení se sveřepými Tatary křesťánům.

'„ Demokratisace davědčila se i v novém
věku skvěle jen tam, kde vládla v nej
lirších vrstvách pevnámorálka, ušlechtilé
charakternost. Nějvyšší osvícenost ne

amenala piiškfických davových ú
ptěch, kde sklon vůle
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sbory slanské přešly do rukou socialistické
většiny. Tu správní komise nařídila, aby
byly starožitnosti bezodkladně přestěho
vány z okresního domu. Nová městská
rada je umístila ve františkánském klá
šteře — ale jen jako ve skladišti hara
burdí. Tak vlastně po zsleté pilné námaze
slanské museum přestalo ua čas existo
vati vinou těch, kteří před válkou tolik
vřískali o pokroku a hubovali na kleri
kální tmu. — Bolševická vláda s úspěchem
kupuje péra vynikajících literátů pro své
účely. Ale bezcharakternost ještě nade

Jest zajímavo sledovati, jak. bystří po
zorovatelé sondí o možnosti demokratisace
některých národů nynějších.

Učenec dr. Alois Musil napsal 20.
březnav »Národ.listech«a:

»Veškeré obyvatelstvo Malé Asie bez
rozdílu náboženství a národnosti touží
klidu a klid se dostaví, když dohoda dů
razně zakročí. Polovičatosti orient nesnese.
Umirněnost a shovívavost Orientál mnohdy
vykládá za slabost a bázlivost a je tím

drrejším, čim klidnějším se jeví frandě:Není třeba,. aby dohoda osadila Malou
Asii vojensky, toho by ani nedokázala.
Jen ať přeloži sídlo sultánovo z Cařihradu

do některého města vnitrozemního, buďdo Eski Šehrunebo do Afjůn Karahisaru
a určí přesně hranice jeho říše. Kolem
sultána se hned počne tvořiti skupina
mužu přihlížejícíchke skutečnosti a stanou

tureckého politika myšlenka, že by mohl
křikem a hrozbami na dohodě něco vy
nutit. Jakmile bude zákrok proveden,
přestane lomoziti a počne pracovati«

A což nynější lid ruský? Dorazil v č

zkušeností pravi 'o něm: V Rusku se
jinak než terorem a absolutismem vlád.
nouti nedá. Rusovi je-autoritou jen oná

všemi ruskými spisovateli s ch černýeh*
křídel nersepjea. Alexaridr. M odolallákavé nabídce a raději žije v Helsing
forsu, aby moh! dávati volně perem rĚ.
chod svému protibolševickému přesvědčení.
Jest horlivýmspolupracovníkem listu »sNo
vaja russkaja žizň.« Proslulý D. S. Me
reškovskij ze sovětového Ruska prchl.

ševicko-židovského činovníka na hranicích.

nášky o bolševictví. Tohoto měsice
přibude do Paříže. Odmítl podplacení
vlastního talentu a raději strádá. Důle
žitou prací vědeckou jsou dra. Kratochvila
»Záhady Boha.« Seznamuje nás s význam
nými vývody řecké filosofie. V prvých
řeckých soustavách neodděluje se v me
tafysice duch od přírody. Teprve Anaxa
gorovi jest osobní, nad hmotou bytující
duch pořadatelem světa. Sokrates vidí
zákonodárce v rozumu; odporučuje zpy
tování vlastní duše; ctnost mu jest nej
vyšším cílem života. Plato hmotné od ne
hmotného přísně odděluje. Lidský duch
dle něho jest povznesen uad svět smy
slový, hází ze světa onoho, světa pra
vého bytí. Plato klade filosofovi za po
vinnost rozjímání o Bohu. Dle Aristotela
jest Bůh sebevědomý osobní duch, trůnící
v nepřístupné vznešenosti a-svatosti nad
světem smyslův. — Vynálezy z oboru te
legrafie fotografických obrazů v nejno
vější době rychle se zdokonalují. — »Corpus
catholicorum« v 2. sešitě přináší svéživo
topis Eckův. V 3. sešitě bude polemika
Cochlaeova proti Lutherovi.— V sNatur
wissenschaften« praví Lukanus, že pro
zkoumal 728 hnízd třiceti ptačích druhů,
do nichž kukačky nasadily 765 'vajec.
Z těchto vajec souhlasí 575 v barvě a
kreslení nápadně s ostatními vejci ve

nice slavičí. V Kolíně n. R. profesor
Herkenrath vhodně poznamenal, že cír
kevní hudba nesleduje v přední řadě bu
zení esthetické záliby; tato hudba musí
vyrůstati melodicky, rytmicky a harmo

Musí zde subjektivita ustupovati objekti- 
vitě, jako je tomu u Palestriny. —V ar
chivu tepelského kláštera nalezen zají
mavý rukopis; jsou to básně kněze-budi- *
tele Pr. J. Smetany, bývalého profesora
v Plzni. — Pomoct filmů začne se vyu
čovati na gymnasiu Šedého kláštera v Bér
líně. — První let s celou Afriku (od
Kaira až do Kapského Města) vykonali
plukovník Vanryneveld a setník Brand.

a parlamentarism —- toť pojmy stejně
z Černosotěncijako bolševikn.kv
to máme! Proto i za bolševického režimu
vlastně stádo se podrobuje usurpátorům,
oligarchii. Absolntisté bolševičtí vystřídali
opory absolutismu carského. Sám Trockij
pochopuje, že ruský mužík. neví, co by se
svobodou dělal.

České obyvatelstvo přesvěděilůčae-na
vlastní oči, že maďarští sojlaě Eosejem
léhavějším povinnostem dávali se nutíti
jen tlustou rákoskou nebo pěstí Tak se
do nich vtloukaly i nutné informace o
primitivních požadavcích civilisace. Ze
sta těch lidí sotva sedm umělo číst i psát
Zato karty znali skoro všichni. A tito
lidé, neznajíci ani základních l'nif kombi
nované politiky současné, po Kunově pře-.

státioslňující pochodní,ořující zaostalýstáti ujici poc » jící »za
sociálně pokulhávající« evropský záped.
Podle toho to dopadlo. Každý mluvil o
právech, málokdo chtěl věděti o těžk
povinnostech, jaké reklamuje úsilně zvláště
svízelná doba horečného přerodu.

u patdozráleůjh nek všžádu k své.v nyní národ už ý. Vždyť
Pá informacesypou se r novin

den jako, kroupy z mračna. Alepopřávají se idu chvíle k vážnému, sa
mostetnému rozmyslu? Woliče chytá za
kabát, ra limec,za tuku řada stran, hučí
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Moderní bezcitný Moloch. Před válkou

se: deklamovalo bezmyšlenkovitě o ná
hradě náboženství vědou, ačkoli přece
trapné okolnosti vybízely tak hlasitě, k,
důkladnějšímů pozorování Věda sice zje
vuje pravdu,ale nemá moci rozkazovati

věli Naopak zvrácená vůle dovede zne
užívati technických vymožeností i k čer.
ným zločinům. Vědecká morálka se ne
mohla ustaviti již proto, že jí chyběl nej
nutnější podklad: jasný, vědecky zdů.
vodněný názor světový. Ale i kdyby ta
ková podmínka: zde konečně existovala,
morálka utvořená pouze na vědeckém
podkladě měla by skrovnou sílu půso
bivou; nemohla by tak pronikavě půso
biti jako kategorické imperativy božské.
Vždyť i mysl inteligentova tíhne raději
k věcem příjemným než užitečným, zvláště
když se nebojí za zlo trestu.

' Jaké hříchy páchali na lidstvu kapita
listé, kteří robili ve svou službu sen
sační vynálezy, poznávali i lidé slepi.
"Technický důmysl ukazoval tygří zuby
horečným zdokonalováním strojů váleč
ných. Když pak zavířili běsové války,
využito ke krvavým lázním i téměřvšech
těch vynálezů, které sloužily v mírupra
cím užitečným. Dalekohled, telefon, auto
mobil, psací stroj atd. — všecko sloužilo
k rozmnožení potoků krve. A k hromad
nému pobíjení otců rodin vymýšleny pří
stroje tak příšerné, jakých se nikdy neu
žilo k usmrcení divokých šelem.

Kdyby byli důmyslní technikové vy

mýšiel stroje mírové se stejnou horlivostíjako válečné, kde už jsme mohli býti!
Na př. pokrok vědy dává několik ná

"povědí, jak by se dala energie tepelná
vyráběti mnohem levněji než jak dosud.
Ale i v době silně zdraženého topiva ne
dbalo se ani toho, co leželo přímo před
očima. Teď teprve v Praze se pomýšlí
využitkovati horké- vody z elektrárny na
vytápění obytných bytů. V Berlíně a N.
Kolíně prý se takové topení zřídí na
dálku. 1 litr horké vody vydá 60 kalorií.
Horká voda povede se až do vzdálenosti
půltřetího kilometru. — | Ale voda může
se zahřívati chemickým procesem. Směr,
jakým mají odborníci postupovati k prak
tickému využití, jest již dán. Jen jest po

. třebí dalších a dalších pokusů, které nejsou
nákladnější než pokusy s novými váleč

"nými stroji.

světem zpráva, žese činí pokusy s »rou
—————

se do něho až k ohbluchnutí. Vyhrožuje
se vyhladověním. lže se o přítrž atd. Ti,
kdož mají vésti voliče k samostatnému
sebeurčení, vyměňují stará pouta železná
za hedvábná — stejně tuhá. Vodopád slov

„omračuje, zbavuje svobodné vůle.

. Dovedeme si opravdu sami vládnouti ?.
Dokázali bychom to; ale osobní prospěchy,
tvarohové charaktery, strach před moc
nými klikamř — to všecko žene k poli
tice státní, k nedemokratické porobě. Vi
díme, jak se rychle tvoří nové oligarchie,
stavící bašty k své záchraně. V samém
týdeníku národ. socialistů připomíná p.
Píeffermaunn-Záruba: | »Jsou to totiž
obrproletáři, lidi,na něžnáš program
(českých socialistů) nepamatoval, ale kteří

. vzhledem na jméno dnes už v celé re
voltující kastě užívané stali se jaksi už
všude novou kastou. Jsou lidé, kteří na

„vlně sociální dostali se nahoru, k moci,
velikým důchodům a jmění, srdce tvrdého
Aa necitelného, života nesocialistického.
Kromě červeného laku není na nich nic
socialistického, ale každý, kdo se jimpo
staví — je buržoust« — Nutak tedy!
Co jsme dokazovali?

" -Dějte konečně lidu svobodu skuteč

pravdou.
„

/s s-a

. dělem«,. ješ vynalezl francouzský
inženýr Delamare. Prý při výstřelu náboj
má počáteční rychlost 1.300 m za vteřinu
a doletí až na 180—240 kilometrů. Bylo
by tedy na př.možno stříleti z východních
Čech přes Moravuaž na Slovensko. Kam

takové objevy spějí? Stanou se dobro
dinímlidstva? jme stát sousednísezmocní tajemství výroby, budou jeho po
platníci vyssáváni novými- daněmi ua
zbrojení zrovna tak jako země, kde začala
výroba nových válečných netvorů. A jak
bude vyhlížeti nová válka? Nadělá spoust
ještě hroznějších než válka světová. Bude
drtit i hory, způsobí hotové zemětřesení,
vytvoří statisíce šílenců.

Nevidíte, že technická věda stává se
příšerným Molochem, horším onoho asij
sko-pohanského? Jako onen řecký bůh
Kronos polykal vlastní děti, tak technická
věda dáví, otravuje, mrzačí své vlastní

N 

kopají propast,do níž padají sami. Ve
lk millony lidstva tedy působením vědy
žijí v novém strachu. Prostředí, které se
vzpírá evangeliu, začne tedy luštit své

spory znovu běsem, vysoááním obyvatelstva. Půjde-li to tak dále, tu národ
proti národu ze Vzteku rozhodí zdokona
leným prachem celou zeměkouli na ně
kolik částídle hesla: »Mám-li ustoupit,
ať raději zhynu i se svým sokém. jes
když se vymstím'« .

Jak byla hesla laické morálky o po
kroku beznábožeuské humauity falešná,
vidí nyní každý. Místo luzné lučiny, po
seté vonnými květy, vidíme záludné mo
čály. Alegorické postavy Svobody a Hu
mauity mizí za horami a lesy. Zato však
přibližuje se k nám a vzrůstá každým
dnem Moloch, otvirající stále hltavěji svůj
černý jícen.

Ráj živnostnietva. Poměry se zhor
Šují den ze dne. Malý podnikatel na jedné
straně zápasí s lichváři, na druhé straně
jest zahrnut platebními rozkazy. Pomalu
aby konal každý týden konference s vy
školenými právníky, co činiti, aby -se
udržel © vyhnul se pokutám. Sociální po
litika nynějšího režimu zřejmě směřuje
k ubití stavu středního. Mnohý živnost
nik, který si dopomohl k samostatnosti
dlouholetou cestou trnitou, nejraději by
praštil vším, aby se přihlásil za dělníka;
zdržuje ho jedině naděje v zásvit snesi
telnějších časů a strach před ztrátou po
litické volnosti; tu svobodu sociální, která
stejně příhání mračna tíživých starostí, již
by oželel ochotně. A zvláštní zjev!Ti živ
nostnici, kteří vyrábějí předmětyluxusní,
mají los snesitelnější než řemeslníci pra
cující o věcech nejpotřebnějších. Z toho.
lze seznati, jak ua jedné vzrůstá ha
zardní kapitál a na druhé nouze, která
nedovoluje koupiti si potřeby naléhavé.
Jestliže se u nás ubije láska k podnika
vosti, pak se staneme velice snadno po
robenci cizího kapitalismu. Živnostnictvo
svou energií posud zadržuje potopu, ucho
vává smysl pro samostatné rozběhy v prů
myslu. Kdo mu ruku ochromí, uškodí
národu. Jest nejvýš potřebí,aby dusné

ovzduší bylo vystřídáno osvěžujícím zerem.

Tak se u nás hospodaří. Už jest věru
nejvyšší čas, aby volby učinily důkladný
průvan v československém režimu. Vždyť
v národním hospodářství netoliko bují ne
omalené -kořistnictví, ale i do očí bijící
neobratnost. Kde obsazení důležitých míst
závisí na strýčkovství, tam ovšem úřed
nická zručnost jest vzácností. Jest věru
veliký div, že absolventi obchodních
akademii a jiných podobných škol ne
mohou se řádně uchytiti; zatím však
v důležitých oborech finančních a hospo
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Akeiový kapitál arevervy K90,000.000—

ká== (entrála vBrně.===

Třídní

M Flilálky: Břeclava, Bratislava, Holešov, Jahlonec n./Nisou, Chrudim, Kroměříž, Mor.
ji Ostrava, Něm.Brod, Olamouo, Plseň, Prahe, Prostějov, Tels, Uhur. Brod, £

Val.Mosiříší.Letí axpositura v „Lahačovicích.(Telefon Aliálky v vě čís. 589,
telegramy:Moravoagroj

. Vkladyns kaišky, běšný a šírovýúčet úrokaje 00nejvýhodněji ©
Pondůní obchodybankovní s oměnáronskévšeho draha.

= Financovánípodaíků. —Zálohové úvěsyobcím arořejnýmkorparocím. .
Rentbouraníúvěry. - FinancováníIuportea onporiu.

Bolševický ráj. Jak se daří rolníkům
v bolševickém Rusku, o tom piše J. Ku
čera ve »Venkově«. Týž na své cestě po
donské frontě setkal se s venkovany, utf
kajícími před ruským komunismem. Na
dotaz, proč utíkají, odpovídá rolník: »Víš,
pane, pravda,bolševici dali nám půdu, za
to však nám vzali svobodu. Bez komisaře
se nemůžeš hnout. Sedíš na místě, jako
za roboty. Znáš jen jedno: »Pracuje. Co
sklidíš, patří komuně. Tobě nechají jeu
tolik, abys, nezemřel hladem. Tovaryši ko
munisti nám slibovali látky, obuv a druhé
potřeby. Ale nedali nám ničeho. Co po
třebujeme, musíme si koupiti za část
vlastního přídělu pod rukou ra drahé pe
níze.«

»A komu se daří na vesnici?« vyzvídéám.
»Komisaři' Ten má všecko. Poměščíky
(statkáře) jsme vyhodili, za to máme ko
misary, kteří jsou horší. Co promne byl
poměščík dříve? Nic A tihle komisař:
pletou se do všeho, a jen jim' dávej a
dávej. Hospodářství nerozumějí.«

»Co hodláte nyní činiti ?« přerušuji rol
nika.

»Odjedeme daleko od bolševiků, někam
na Kubáň anebo na Kavkaz, koupíme si
malý kousek půdy a začneme znovu.s



dářských pracují protekční děti, které se
žádným odborným studiem vykázati ne
mohou. ;

« Plzeňské »Rozhledy« nazývají obilu
inspektoráty »hnízdem housenčím.« Vy

počtávájí »Těchto hůízd je v celé repulice na dvě stě a v nich sedí tisíc Šest
set inspektorů. Každý inspektor má den
ního platu — mimo djety — 5o Kč. Těchto
1600 osob stojí nás měsíčně dva a půl
milionu Kč, ročně dvacet devět milionů
Kč. Máme v obilních inspektorech jakousi

3 r
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ražiší. Co dříve zastával jeden kválifiko
vaný člověk, tam se nasadí tucet ne
schopných se stranickým. .legitimacemi.«

Proč se naše valuta znehodnocuje?
Několik židovských agentů vídeňských
dojíždělo do Prahy, kdež za pomoci českých
machrů ničili naši valutární hodnotu. Ve
směnárně pí Weinerové u Prašné brány
skupovány dolary, franky a liry, které
pak vyváženy. Pomocníky tu byli úřed
níci Lánderbanky a několik českých ú
ředníků ze Zemské banky. Vydatné služby
té společnosti prokazovala telefonistka
Zemské banky. Tito čachráři platili si

kolotoč, patrno z tohoto případu: položka
1500 dolarů koupena u Weinerové úřed
níkem, který je prodal dalšímu úředníkovi
a tento opět druhý den s -výdělkem paní
Weinerové. Nevolali jsme dávno, že
jest potřebí zvláště na cizí židy zostře

ného dozoru ? Kde pak tedy jest skutečnénebezpečí pro republiku ? O miliony takhle
nepřipravují náš stát »klerikálové.« Ži
dovská akce působí tiše a zvolna, ale vy
datně jako otravná lučavká. A nejhorší
při tom, že vědí sernité o hrabivosti a ú
platnosti českých lidí, kteří po bezcitných
podvodech zpívají hned druhý deu »Hej,
Slované'« :

Vývozní dovolení obdrží se snadno.
Na základě takového dovolení vyvezla pí.
Marie Coudenhoveová 18. března do Ně.
mecka mlýnské výrobky a tuky. (Tedy
šlechtické hvězdičky uřízla republika s o
kázalou pýchou; ale hmotné výsady po
skytuje docela choti- býv. rakouského
mistodržitele a cizím židům. To teď platí
mnohem více než šlechtický predikát.:
Vyváží se vesele dále, protože povolení
uděleno i jiným »zasloužilým vlastencůme,
jako Vikt. Wachtfallovi, Wilhelmu Schnit
Zemu atd.

Socialistické konsumy dluhují repu
blice na 18 milionů Kč. Dle hesla »Z ci
zího krev neteče« „hospodaří se ovšem
snadno. Alepři tom nutno míti na mysli,
že socialisté, kteří kupovali na úkor ji
ného českého obyvatelstva velmi levně,
mohli- zaplatiti ty pohledávky již dávno.
Českým katolíkům odnímají se budovy;
církevní pozemky se mají rozchvátiti za.
skrovné odbytné, jež se rovná diškreci.
Ale samé německé velkonákupně v Praze
čeká republika trpělivě 5 milionů Kč.
Ovšem socialisté potřebujínyní peněz na
agitaci a proto vláda tolik shovivá.

V republice naší se bezohledně rekvi
ruje. Potraviny se kupují za drahé peníze
z ciziny. Ale za takové mizerie vláda po
volila vývoz 10.000 vagonů sladu do Ně
mecka, aby si mohli Bavoráci vařiti pivo.
V době povolení stál v čele v sladové
komise Sorntág, který se dohodl se so

| dialisty. Za jeden cent sladu obdrželi jsme
z Německa 250 marek. Za tu cenu do
staueme z Amerikyasi 25 kg mouky.
Cizina žije z naší skligně pohodlně, ale

na nás snad zbudel ovesný šrot.. ©Nové agitační o lidovecké ho
spedářské politice. »Venkove 28. března
napsal, že v morav. hospodářské radě po
slanec naší strany hlasoval procentrály.

-Prý to Šamalikovy »Selské Hlasy“ vy
mlouvaly tím, že v naší straně jest křest.

„soc.křídlo (!),které jde za svým programem,
dělnickým. Ale (dle »Venkova«) toto křídlo
jest vlastním podkladem lidové strany
(vůbec.“ Prý Šamalík musí dělati ústupky

Na to od vidají dne 30. března naše

1 ci takových návrhů nedělají. Právě

středén podávají vě sklerikálové« a
A už do Bedávíá hlafovali gtárnící zičot
gim. Teprve před volbami obracejí, ale
v ústředmích sedrží jako klíště.

2. V zem. hospodářské radě p. Žami
pach nehlasoval pro ustředny, poněvadž
tam takového blasování dosud nebylo.

O- těch věcech se hlasovalo jiude, kde pŽampach nesedí, totiž v ministerské radě,

ježto jsou v nich předsedy.
3. Zástu křesť..soc. dělnictva pd

slanec Bezděk 25. březua 1920 před tisíci
lidmi v Brně prohlásil, že naše dělnictvo,
pokud jde o svobodný obchod a zrušení
centrál, stojí v témže šiku, jako naši ze
mědělcí. P

4. »Křesťansko-sociální křídlo« není
vlastním podkladem klerikální lidovéstrany
vůbec. Strana lidová skládá se: a) ze stou
penců býv. strany katol.-národní,b) z katol.
spolku čsl. zemědělců, c) z organisací, které
tvořily stranu křesť.-sociální: dj z organi
sace křesť.-demokratických domkařů. *

5. Křesť.sociálové českoslovenští nejsou
proti uvolnění sklizně, naopak byli vždy
proti vázanému obchodu.

Směnárna Záložního úvěrního ústavu
v Hradci Král. proplácíu pokladen dne

zást. listů Čes. hyp. banky, 4'/*/, bank.
dl. úp. České průmysl. banky, 4%, základ.
úp. Zemské banky král. Čes., 4!/;*/, komun.
dl. úp. Zem. banky král. Čes., 5*/, zást.
listů Moravské hypot. banky, 4'/;*/, zást.
listů Moravské hypot. banky, 4*/, zást.

listů První moravské spořit, 4'/, zást. l.
Slezs. pozem. úvěr. ústavu, 4'/4“/« bank.
dluž. úp. Živnostenské banky, 4*/, žel. pri
orit Buštěhradské dráhy, 5*/, žel. priorit
Duchcov.-Podmokel. dráhy, 4*/, půjčka
města Ústí n. L. z r. 1890, 4*/, půjčka
města Ústí u. L. z r. 1894, 3*/, půjčka
města Brna z r. 1882, 4%/, půjčka města
Karl. Varů z r. 1892, 4*/, půjčka města
Karl. Varů z r. rÓbo, 4!/a/, žel.výpůjčky
slezs. z r. 1912, 4%,půjčka města Teplic
z r. 1887.

“

Právě |vyšla í
O0usfava

- čili
a l s o 6

aristotelicko-thomistické
z péra proslulého odborníka

ThDr. a Phil Dr. Eug.Kadeřávka,
býv. univ. prof. fil v Prace.

DÍLK 32—.
Celé dílo vyjde ve třech svazcích. Na při
hlášky u autora započato se zasíláním

V komisi i

Bružstovního knihkupectví anakladatelství
v Hradei Králové.

do S Meae 28M hJ A ho Ty ROS V M m

Bezpečnost majetku na našich dra
hách. Ministr dr. Franke v odpovědi na
dotaz pravil, že ostražitostí úředních or
gánů již se krade na drahách méně. Sta
tistiku prý lze vésti za prvé tři měsíce
roku Igrg přibližně, protože z některých
oblastí tehdy nebyla hlášení o krádežích
vůbec, z jiných pak'jenom neúplně. Tedy
za ty měsíce se nakradlo asi za 3,500.000
Kč. Za dalších 9 měsíců 191g pak byl
počet krádeží 10843 a.způsobená škoda
činila 5,137.481 Kč, celkem tedy způso
beno bylo škod za rok 191g za 8637.48r

značný pokles v krádežích nejen jich za
mezováním, ale také včasným zakročením
a zabavením odcizených předmětů při do
movních prohlídkách, čímž podařilo se jí
z hlášených již ztrát za 9 měsíců v roku
I919 zachrániti zboží za 1,760.097Kč, tak
že celkové škody zaviněné krádežemi za
rok 1919 bylo způsobeno za 6,877.384 Kč.

ď

V Pešti zatkla policie číšníka Štěpána Jaku
ba, který za vlády Kunovy byl bolševikem. Při
znal se, že jeho tlupy zavraždály 210 osob a vy
dřety z různých obcí na 12 mihonů kontribuce.
— Ve francouzském Autunu ležel v nemocnicí
vojím, kterého mohla zachránii pouze krevní
transfuse. MHosrdná sestra Vincencie nabídla do
brovotně, aby se k transfrsi užálo její krve vlast
ní. Sotva se z veliké ztráty krve poněkud zola
vila, med zase pokračovala horlivě re shtžbě
tšetřovatelské. — V »Naší Době« r. 1908 zcela
právem prohlásil dr. Masaryk, že jenom rodičům
přísluší určovati náboženskou výchovu dítek. (Ne
má tedy práva neplnoletý podučitel přikazovuti,
v jakém směru se má díti výchova dětí 50letého
profesora.) — Počátkem letošního roku bylo to
mu 800 jet, co byt založen ve Franchřád' Pre
monstrátů, který má obrovské záslahy o pokrok
vzdělanosjí i.v naší vlasti. Z Moravy vstoupil do
tohoto řádu první (r. 1138) Jindřich Zdík, olo
moucký biskup; ten se stal proslulým reformáto
rem a snažili se vymaniti kněžstvo z otroctví
Slechtického. — mí oposice na Holešovska
ostře útočí ve s latě na ministra Sonntága.
který se prý vyslovil v Holešově pro socialisaci.
Oposicese ministratáže, pročnesocialisujesvůj
statek ve Střelicích. — V Sibiři válečnýběs ří
dl strašně. Na př. ve stepním územínajezia. bol
ševická armáda přes 16.000 mažů úplně zmrzlých.
— V mintých dmech dle »The Times« byla ko

bohoslužby' za padlé vojínyIbndýnskéhoplaku

řejnost zvěděl, jak ve vršovickém /stavebním

družstvu praktikoval svůj velebený »družatevní
socialism«, dobře. Postarám se tedy, abyse ink
stalo. A pokud se týká nadržování jeho »28. Říj
na« keťasům a zdražovatelům, mohu rovněž Po
sloužiti dle lbosti.« Ale proč jenom »Právo lidu“
po té stránce tak dlouho šetřišotohoModráčku,
proti němaž podniklo jiných útoků tolik nenávist
ných? Int — Modráček by zase připojil různé
poznámky z doby, kďy hospodařil se Šmeralovci
společně, — Ve Švýcarsku hlasováním lidu roz
hodmrto,aby tam byly hemy zakázány.Zato nyní
tyto kvetou v naší republice. — V. Choc byl svou
stranou odstaven, protože na počátku války po
čínal sl příšiš zbaběle; když pak byl vyslýchán,
strh! do nemilé posice i ostaní obžalované. Miu
vil před soudem o Masarykovi způsobem urážli
vým. Jelikaž nebyl pojat do kandidátní listiny čs.
socintěstů, založši si teď před volbami stranu

novou, ktterá prý má býti starou stranou národně
sociální. Domnívá se, že se dostane takto k man
dátu přece.—Co platí demagogůmčest bižního?
V Jihlavě 12. března konalo se přelíčení proti
Hanuši Sýkorovi, který býval redaktorem »Ho
rácka« a nyní jest spolupracovníkem »Soc. bu
doucnosti«. Jeho list obvinit soudce Horáka, uči
tele Havlíčka a nadporučíka Scheimana z činů ne
čestnýcha zločinů (ze stranického úřadování,ci
zojděství a braní úplatků). Byly to takové »prav
dy«. že še obžalovaný ksoadu nedostavil.Doká

»Venkov« otiskl řadučlánkůz péra agrár- v
<*ního dra Frankenbergra, v nichž doka:
kv zoval, že vázaný od má a musí zů

"6 stati a ústředny že nou natmostí Totéž vlé e že dx Ve„A uje v v 4 agrárníci. -dm dme 25. břeana odpovídá +28. Říjee« V.Lov:
šyl nak

«
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KANDIDÁTNÍLISTINA

dme 18. dubna 1920
ve volebním kraji Králováhrádeckém.

+. Dr. Frautišek Nosek, finanční komisař
v Kartině,

2.JamSlaviček,domkářa starostav R
vesnicích. ,/

3. Josef Ketmar, typograf v Hradci Králové,

lové.
5. Václav Herzám, rolník v Černilově. ©
€ Th. a Ph. Dr. Jat Sobota, profesor stát

něho gymmasia v Novém Bydžově.
7. Václav Paviiaek, pekař a obchodník v Ná

chodě.
8. Anma Hynková, choť rolníka v Černožicích.

9. Václav Kopecký, textilní dělník v Hradci
Krátové.

Občané! :
Československá strana lidová

chce, aby panovalo v republice právo,
spraveditost a poctivost;

hájí náboženskou výchovu dětí a neroz
lučnost mančelství;

ujímá se všech stavů: rolníků, dělníků, živ
nostníků, inteligence a chce, aby stavovské je
jich zájmy vyrovnávaly se spravedlivě, bez
třídního boje;

je prostá židů a potírá rozkladné vlivy ži
dovské v republice;

rupčníků, lichvářů a živlů prodejných;

fasů a zhýralců jest nenáviděna a pronásle
dována;

proto lidé poctiví, jimž blaho a prospěch
národa ma srdci leží, kteří mají smysl pro
pořádek a právo, odevzdají o volbách hlasy
své jedáně

Československé straně. lidové.

KANDIDATNÍ LISTINA

(Československé strany lidové v žuubické. :

1. Adámek Jeset, rolník ve Vojtěehově.

'
+

w Praze.
$. Pavlík Josef, mistr zednický v Petří.

kovicich. ;
4. Major František, dělník v Chrasti.
5.Sirevý Jesef, mlynářa rolník vo Vys.

6. Švanda Jam, rolník a starosta v Ka
menicí a: Poličky.

7. Hemerka Josef, živnostník a starosta
vwProseči.

8. Hendrychová Barbora, majitelka ob
cbodu v České Třebové.

0 Koepišil František, rolník v Habřině
10. Deležal Antenis, malorolník ve Zhoři.

KANDIDATNÍ LISTINA
Československé strany lidové pro volby

do senátu ve 2. voleb. okresu.

Volby do senátu budou 25. dubna t r.
Říditi je budou volební komise,které
fangovaly při volbách do Nár. shromáš
dění — způsob volení a tání blesů

eší jen vtom,
že pro volby do „senátu jsou vědy dvě

šupy spojeny, takže tvoří jeden volebníobvod. Vevýchod.. Čechách pro volby do
senátu spojena jest žups královéhradecká
se šupou pardubickou — ústřední volební
úřad jest v Hradci Králové. Pro ténto vo
lební obvod čsl. strana lidovástanovila ná
sledující kandidátní listinu:

1. Fraatišek Šabata, rolník ve Vrbití u
Kostelce n. Orl. ň

2, ThDr. František Reyl, kanovník a
spisovatel v Hradci Králové.

Pardubioleh.

4. MUDr. Josef Šob, lékař v Kuklenáeh.
5.AntonínFait, klempířskýmistra člen

měst. zastupitelstva v Hradci Králové.
©. Václav Pavliš, rolník v Osíku u Li

tomyšle. ,
7. Jan Krejsa, rolník a kolář ve Zderazi

u Proseče.

»Kajení vody« již počalo.

Ze zkušeností let minulých víme, že při
-volbách vyskytnou se lidé, kteří mají za úkol
>kaliti vodu«, t. j. másti voliče rozšiřováním
nepravdivých zpráv a ve zmatku pracovatt
pro >svou« stranu. Na voliče uvědomělé a in
formované takovéto triky vlivu nemají — ale
na lidi v politické situaci neobeznalé působí,
vzbuzují v mich nejistotu a působí zmatek.
Nebude jinak ani o těchto volbách.

První »kalič vody« genů se již v neděli 21. m. m. v Hradci Kráfové. Přijel z Prahy
a snažil se navázati styky s některými našimi
stoupenci, jimž sdělovai, že přijel do Hradce

„proto, aby připravoval půdu pro kompromismezi stranou lidovou, nár. demokracií a nár.

demokracie byla bezpečněji poražena.
"Padl ovšem na lidi, kteří hned' poznali, s

jakou >důležitou< politickou veličinou jednají
- a proto jeho politické námluvy skančity ne
. zdarem.

Neni ovšem | vyloučeno, že v podobné
fnakci objeví se i v jimých městech a bude
různé nepravdivé zprávy šiHiti.

Naše stoupence upozorňujene, aby s Ai
kým žádné politické vyjedřávání nemevazo
vaji —to jest věcívýkosmméhovýborustra
ny asekretariátu akdyby se dověděli,že ně
jské talešnézprávy vjejichObci nebovokolí
se žíří,ať toIhsedozmámisekretariátu,aby
talešé zprávybyly vzárodkupotlačeny,dří
ve než způsobí změtek. Znova prohlašujeme:
Jdeme do voleb zcela samostatně a se žád
Sou síramou kompromis ueješ že neuzavře

všade se řiďte!

Účet upošt. spař. +Prazeč. 140878.

NNMANN

Tělefonč. 88.

Vhtadynaběžnéúčty.

h 9 .a dříví
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" Sapennéspolečenstvos račením»hmezeným.
Československé náměstí.

Zprávy místní a z kraje.
Obecal dávka za vodu. V souhlasu 3 usnesením

Hnanční kkomése ze dne 24. března 1920 oznamu
jeme že bude městskému zastupitelstvu navrženo,
aby k částečné úhradě schodku v rozpočtu obec
ním a školním na rok 1920byla v Hradci Králové

vybírána obecní dávka za. odebranou vodu užit
kovou -zvýšená proti dosavadním pravidlům vod

účtovanou platiti jest za každý kubický motr vody .

popistek 60hal. Pouze za vodu používanou:a)
pro motory a stroje prům. účelům sloužící a b)
při provádění staveb platiti fest poplatek 36 haléřů
za jeden kubický metr; c) pro domy s veřejně
přístupnými skutečně splachovanými pissoiry po
skytuje se sleva 20 proc. ze stanoveného celko
vého poplatku, ať dle paušálu, neb dle vodoměru.
Paušální roční poplatek za vodu stanoví se dle
výše hrubého majemného a jeho parifikátu na zá
kladě následujícího pravidla: 1. Každý vlastník
budovy. jejíž nájemní hodnota neobnášívíce než
500 korun ročně, povinenjest platiti popl. roč. 90K.
2. Majitelé budov s větší nájemní činží než 500
K ročně povinní jsou platiti poplatek následující:
s ročním nájemným od 500—1000 K paušální po
platek 120 K ročně, s náj. 1000—1500-K popl 10
K. s náj. 1500-2000 K popl. 180 K, s nál. 20006
2500 K popl. 210K. s náj. 2500—3000 popl. 240 K,
s řočním nájemným 3000—3500 K popl. 270 K,

s náj. 3500-4000 popl. 300 K. s náj. 4000
4500 K pópl. 330 K, s náj. 4500—5000 K půpi.
360 K. s náj. 5000—5500 popt. 390 K. s náj. 5800
—6000Kpopl 420K. s náj. 6000-6500 Kpopl.
450 K. s náj. 6500--7000 K popř. 480 K. s náj.
7000—-7500 K popl. 510 K, s nál. 7500—8000 K

popl. 540 K. s náj. 8000—8500 K popl. 570 K.
s náj. 8500—9000 K popt. 600 K, s náj. 9000—9500
K popl. 630 K, s náj. 9500—10000 K popl. 660 K.
s náj. 10000—10500 K popř. 690 K. s náj. 10500—
11000 K popl. 720 K, s náj. 11000--11500 K popl.
750 K. s náj. 11500—12000 s popl. 780 K. — Měst
ská rada v Hradci Králové. Starosta: Dr. Ulrich
V. F

»Pašijové hry v Oboramorgna« vystavenyhos
tento týden až do pondělí v »PanoráměSevero
české Jednoty.< Divák uzří zde věrné znázornění
celého utrpení Kristova v řadě nádherných obra
zů od vjezdu do Jerusaléma až po.slavné z mrt
vých vzkříšení. Daporučejeme návštěvu v těcitto
dnech a upozorňujeme, že správa. »Panoramy« jest
ochomna pro hromadné návštěvy v pátek, sobotu.
neděli a pondělí zaříditi zvláštní představení pro
kteroukoliv dobu dení. Přihlášky v »Panorámě.«
Ode dne 6. dubna vystaveny budou opětně pře
krásné francouzské originály: »Cesta kolem Že
nevského jezera.«

Místní peměžní úsavy neúřadují na Bílou 80
botu dne 3. dubna 1920. .

Jmenování u soaéu. Vrchním kancel. oficiálem
jmenován byt kanc. úředník IX. tř. hod. František
Palach; kancel. oticiály: kanc. úředníci IX. hodn.
tř. Jan Valenta, Jan Koželnh, Onstav Dvořák.
pak: kanc. úředníci X. hodn. tř. Václav Pražák,
Jaroslav Vyskočil; kancelisty jmenování byli kanc.
úředníci X. tř. hodn. Jan Horáček, František Va
sák a Stanislav Resl, všichri u krajského a okres
ního soudu zdejšího.

Obecní dávka ze psů. V souhlases usnesením

jeme,že bude městskému zasinpitelstvu navrženo,

ním a škodním na rok 1920 byla v Hradci Krá
lové, vybírána obecní dáůvkmze psů a sice: I. »
Kč (dvacet korun) za psa užitečného (Mídacíio,
tažného, homicího a p.), 2. 50 Kč (padesát korun)
za me Jurusního. Městská rada v Hradci Krs
Aové, (dne 25. března 1920.Ze siarostu: Jósel
Benci, m » o

Kllepereve divadle. Dne 25.břěsna
uspořádán slavnostní večer če. poddůstoj
níků. Velkou část programu tvořila hudebi“



ísla, probdiehá místníposdiikovýninfbou.
Nejzdařilejším číslem, byla fantasie »z Pi
zové dámy«; ostatní čísla |ylasledována
s nepatrdou Ppůzomností; jevilataké dosti
slabin. V prologu rozvinul p. prof. Zábran
ský myšlenku »Lešetínakého kováře«, kte
rého přirovnával k Masarykovi. - Před pro
vedením jádra vlastního večera předcházel
ještě hodně fantastický živý obráz s pro
Jozem — »Lešetínský kovář«. — Děj zpra
cován dle Čechovy básně stejného názvu
od Karla Hoška. Na scénu hradeckého di
vadla byl uveden neúdavným p. 4. Hu
ňáčkem. Kus sám o sobě má několik přo
hřešků proti základním požadavkům umě
leckým a estetickým. Pigury (doslovně
pravím figury, protože osoby jednající až
na výjimky figurálně vypadají) mluví řečí,
jakou by jistě ani nadaný básník lešetínské
vesnice nepromluvil, natož kovář. Unavně
dlouhé hovory, plné pathosu, kde vždycky
A—6 lidí na scéně musí trpělivě čekat, až
mluvčí dořeční,působí echutně. Tendence
díla jest již příliš zuámá. Učinkující pro
vedli avé role s opravdovou láskou a obě
tavostí. Nejvíce vyznamenal se ženský per
sonál. Z dám první upoutala naši pozornost
sl. B. Dolečková. Její druhý a lřetí akt
byl mistrovský. Vedle ní se vyznamenala
1 sl. B. Vydrová. Z pánů byl to p. Josef
Huňáček, který se nejlépe snažil titulního
veka zosobniti (ač jeho maska byla na
prosto pochybená): Zasluhuje zvláštní po
chvaly. Pan Jan Huňáček dával se strho
vati vášnivým proudem slov —-těžko jsme
rozuměli. Pan Václav Kočí přinesl do hry
zvláštní, charakteristický typ správce, líbil
se nám. Jeho přednes však byl tichý a
únavný. Vedle toho i p. Procházka, Tichý.
Smutný projevili mnoho dobrých známek
uměleckých. Jen ten nepřirozený pathos!
"Toho bylo mnoho. — B. Jek.

Poštovní automobil. doprava Hradec
Králové. Následkem nepoměrného zdra
žení všech provozních prostředků zvyšuj
se dněm 1. dubna 1920 počínajíc veškeré

i zavazadel o 100*,. Zvýšení toto činí se
jen nezbytností a jest pouze dočasné. Jak
mile bude jen poněkud možno, budou sazby
asníšeny.

Mrtvola mezmámé utomulé připlula
v pondělí odpol. k mostu na Orlici (n e
lektrárny). Byla již ce značném rozkladu.

a řádně pohřbena.
„Krádež. V noci s neděle na pondělí

neznámý zloděl vnikl dvorkem do dílny
pana uechanika Kulhánka a ukradl tam

gumy na kola (v ceně asi 3.500 Kč).a prof. P. Petrem m. Čekali

že jstařičký náš $ymnasijní katecha P.Petr Čáp zemřel.V duchu jsme ho viděli
záse před lavicemi, šedivého dobrého !č
douška, jak přednáší typickým svým způ
sobem svou disciplinu, jejíž výklady
zpestřuje častými a vydatnými šňupečky

pravého pohraničního, a zas jak listujev maličkém svém notýsku, aby vyvolal
Jaď toho, který si to dávno a matema
tickou přesností vypočítal, že dnes bude
anebo aby k velikému úžasu celé. třídy
vyřkl jméno toho, který už byl anebo
který ještě neměl býti, a který byse byl

všeho jiného nadál, než toho. Neluštil ve

svých hodinách před námi žádných vyogých problémů náboženských, to je
pravda; ale imponoval nám svou upřím
nou zbožnosti, úhonností mravů, dob
rotou svého srdce a dojemňou svou láskou
ke studentstvu. A byli to právě studenti
chudí, na sebe odkázaní, kteří v něm na
Jesli přítele a ochránce upřímného. Toho

ve špatných botách, bylotřeba ho
Bout; onen přicházíval do školy jen

v krátkém kabátku, ačkoliv už za nehty

zajézalo; nn třeba postarat se mu o ziníník; o jinémse dověděl, žeby potřeboval

pánví Přepělafatěsak M ho zavolal: žemu to užtam a
tam vyj — dokonce se svačinou
nebo večeří. Byl věru šťastný-p.katecheta

t'

Čáp při vyhledávání potřebnýchstudentů
v opatřování pro

středků, jak jim pomoci. Dojeho rukou
proto zapadl tak mnohý zlatník nezná
mého dobrodince, a měl-li kdo co vhod
ného, čím by Se mohlo pomoci chudému
hochovi, kam jinam s tím než ke katech.
Čápovi, kterému se to jistě pro některého
z jeho chráněnců hodí. — Bylo ovšem
někdy třeba zakročiti přísně a tu slovo
domluvy z úst jeho mnoho vážilo i u těch,

+kteří si těžko dali od někoho říci ; aspoň

o jejich kouscích dověděl. A právě jeho
známá. dobrota srdce byla nejlepším a
nejpůsobivějším doprovodem jeho 
snosti. Zapadal tak panu katecheta Čáp
harmonicky v celkový.obraz staroslavného
gymnasia Litomyšiského v letech deva
desátých. Vedle něho se vám ozvou jména:
ředitele Seiferta, profesorů: Bárty, Čížka,
Dvořáka, Budínského, Šarší, Kohouta, Vo
borníka a j. mužů, kteří Inuli ke studen
tům upřímnou láskou, a byť některý z nich
měl osobní své libůstky, konec konců
všichni o své hochy opravdový zájem,
jímž si zajistili u nich trvalou, vděčnou

vzpomínku. Gymnasium bylo jakoJemrodina, druh druha si vážila účinně pod
poroval; "tím autorita profesorova u stu
dentů jen získala a tim i práce na obou
stranách utěšeně se dařila. — Odešel p.
katecheta Pett Čáp ve vysokém věku 80
let po čtyřicetiletém působení ua gym
nasiu a jistě sta a sta litomyšlských stu
dentů věnovala mu vzpomínku vřelou
jako muži dobrého srdce, knězi příklad
nému a příteli studentstva upřít
a nezištnému. Škoda, přeškoda, že s tě
mito otci studentů odchází z našich střed
ních školi onen idylický duch družnosti
a vzájemné ušlechtilé lásky profesorů i
studentů, aby ustoupil protikřesťanskému
běsnění moderních »následovníků Ko
menského«, jež je hrobem autority profe
sorů, zabijákem idealismu studentů a ne
dozírnou pohromou státu. K.

Poděkování. Tělocvičnájednota »Orel«
vzdává vroucí díky ctih. Škol. sestrám za
dobrotivé bezplatné. propůjčení sálu a
světla. = ,

Rychnov n. Km. Vdp. Frant. Kolář,
člen II. amer. čes. misse, daroval zdejšímu
měst. sirotčinci 5o Kč a chudým 200 Kč,
za kteréžto dary vzdáváme mu vřelé díky.
Zaplať Bůh! — Od 3. do 6. dubna bude

zde konati Triduum výp. Frant. Schroller;"rektor Redempt. — úterý o půl ro.
hod. bude rekolekce vikar. duchovenstva.

Z Heřman.Městce. Dne 14. března místní org.
čs. strany Wdové uspořádala schůzi, na níž pro
mluvila sič. M. Zahradníkova z Hradce Králové
na thémm: »Povinnosti matky a dívky křesťanské
v moderní době.« Nejen myšlenkově krásně zpra
covaná přednáška, nýbrž | procítěný, vroucí před
nes zaujaly mysl všech posluchačů. Apologie Sv.
křížebyla tak působivá,že vnutilasizn voko
mnohého z přítomných. Děkujeme tímto veřejně
řečnicí za věnování delší úvahy právě tomuflo
bodu. za čež'ostatně díky vzdali přítomní osobně,
tiskauvše mé řečnici vděčně ruce. — Dne 21.
března zde promluvil kapitán Rd Fr. Kolář a za
končii zde přednáškovou činnost v naší republice,

Různé
- Sdělení administrační. Oznamujeme
zdvořile, že dle usnesení výboru +Tísk.
Družstva« v Hradci Králové jsou odbě.
ratelé »Obnovy«, kteří jsou členy »Druž

ceně a za každý další výtisk. polovici.
Ustanovení toto má zpětnou platnost od
1. ledna. 1920. M.

.cočlen IL.česko-mverickémise. Promizvilv
„dechu čistě republikánském a tyk šťastně, Žo
stoupencivšechsáranpřijalisnadšenímjehomy
Jenky, třebamnokévýtky jasněplatily jim. Jak
vystoupení, tak přednes řečníkův zcela podma
ni poshnchače.To se mohlipřesvěděiti,jakmů
že pracovati a působiti mezi lklem kněz svobod
né církve ve svobodnémstátě aopravitisi před
pojatost o působení církve mezi lidem, zvláště
na poli sociálním. Děkujeme p. kapitánoviza B6
obyčejnou ochotu jeho, že vyhověl ještě v po

"slední chvíli našemu Pozvání, ač cesia volala jej
ještě téhož dne do Prahy. Přejeme šťastnou ce
stu přes oceán a šťastné shledání se svými! Ze
schůze odvedeno Čsl. Červenéma kříží Kč 117.—.

Pokroková snášeltvost v Chocul. Naše +hu
sitská« Choceň zase ukázala, Jak rozumí svobodě
ve svobodné republice. Měl totiž u nás přednášku
p. kapitán Jelínek, člen HW.amer. inise, který v
sále »Panského domu« promluvil k velkému počtu
postuchačů všech politických stran. Ve své krásné,
poutavé přednášce na pamět nám uveďi veliké
zásluhy a oběti amerických Čechoslováků pro naši
svobodu. Vyříčil „nám zdravé zásady svobodně
republiky amerioké a naproti tomu poukázal na
ty velké nedemokratické nedostatky naší mladé
republiky. které za svého pobytu v Čechách zpo
zoroval. A tu, kďyž se přimlouval za volný ob
chod a zrušení ústředen, dotkl se tím našeho 50
ciašist. bloku a vyvolal tím jejich odpor. Ačkoli
mluvil nestranně, přece tento jeho © vyslovený,
spravedlivý požadavek pobouřil náš socialist. blok
tou měrou, že někteří z nich svým netaktním
chováním a hulákáním dali si smutné vysvědče
ní. že neznají způsobu slušnosti vůči vzácněmu
hostí a dále, že jsou naprosto nevychovaní pro
veřejné schůze. Zvláště jeden »bratr«, v Chocni

a nadával. Tím si dáváte, »branře«. jen vysvědčení
pojitické nevyspělosti. Pánové, udělali jsme vám:

po vůli a na zkoušku jsme uspořádali Jen veřej
-nou přednášku a nikagli politickou -schůzi. Ale ně
kolik vás dokázalo svým chováním, že nejste na
prosto pro veřejné schůze vyspělí a že dosud moc
špatně rozumíte naší republikánské svobodě! Vy
máte schůzí více než my; a kdo pak z nás vám
chodí schůze rozbíjet? Nikdo — nikdy! My vám
svobodu přejemea prolo Sijivyprošujemea žá
dáme teké pro sebe. Vědyť vážní lidé z vašich
stran sami. odsoudili to nerepublikánské chování
vás několika. což jest nám satisfakci. A prato
vám ozmamujeme, še více žádných veřejných

chůzí pořádati vůbec nebudeme, jelikož jest ne
chutné %o hádání se s vámi. Proto v neděli 28.
března konali jsme důvěrnou schůzi, na níž pro
mlrvíla pí. Šmahová z Prahy, lejíž slova byla
klidná, přesvědětvá a přednáška velmi poutavá. V
řeči své promluvila k naším ženám, žena osudem
velmi těžce zkrušená. která přes všechny strasti
st zachovah pevnou víru v Boha. Milými svými
slovy nadchla nás, abychom v nynějších těžkých
dobách neztráceli důvěry v Boha. který náš zbož
ný národ český neopastí. Probrala však teké
nyněijí bolestné stránky naší doby: bída apro
vlsační, nová daňová břemena, nový branný zá
kon atd. Slova její s velkou -pozorností vyslech
nu:a byla. Pročež naše organisace vzdává upřím
né díky neúnavné a milé maší pracovnicí pí. Šma
hové. Nechť Bůh jí dopřeje zdraví, ty, by dlou
ho maté vznešenéideji—obrozenílidstvanábo
ženstvím. Kristovým —' mohla pracovati. Zdař

Bůh! : :

takchftiví,tož se vneděli volby konatimohou!
My to sneseme. Rakušácká všáda si toho nedo
volíle, ale naše republikánská ta to může dělat.
A myslite, že vám o může vyříti na dobré? My
evangelíci zmohši jsme se aspoň. na papírový
protest. O jednom nepochybuji: že se nalezne více
těch mezi námi.kdožsi nenechajíneděl vzíti a
odož voleb do sněmu vneděli. konati nobudou,
te osvědčí to důrazně naší vládě. Bude-li nás
zakotrestatiapokutovati.takédobře,amotímlé
pe! Dlouho to provádět nebude. Přestane sama.



.' -Slova prosdamióva k Slovákům| spišekým:»Ubezpečujivás,ževládaučinilavše,cosedá,
aby zabezpečila vše, čeho potřebujete. Vaše po
Sřóby dobře znám. Váš pan řečník vzpomněl ná
bočenské svobody. Vím, že vás tam strašili“ vše
lžak. Myslím, že jste se přesvědčili, že jednotli
vec sl snad dovolil, co my neschvalovali. Vláda
nemá žádného programu protináboženského. Re

sedy | v ohledu náboženském a církevním. ...
S dávěrou očekávám výsledek hlasování, a když
budeme míti klid — a donfám, že ho budeme míti
brzy — dáme se do práce. Práce a zase práce.
K tomu je třeba míru a klidu. To přeji vám, nám
i sobě. Dávám vám s Bohem. pozdravujte vašel
Myslím, že za 2—3 měsíce pojedu k vám. Chy
stám se na Slovensko, abych navštívil kolébku
svých rodičů, tedy i svoji kolébku, abych se s Vá
mi shledala potěšil. Přeji vám vše dobré: Béh
< vámi!

Vražedaá lilosote. »Jonrnat des Débats« 5. ú
norapoukazujena proslelévývodyangholkéhos0
cřologa Benjamina Kidda. Moderní filosofie se za
ložila na díle Darwinově, Tato filosofie přesunula
bez výhrady nauku darwinistickou ze zvířat na

přírodopisu. V roce 1834 Mazzini ve své »Jeune
Enrope< snil o demokratickém spolčení osvoboze
ných národností. První londýnská světoví výsta
va r. 1852 byla vítána jako příchod óry vráce a

. míru mezi národy. Ale r, 1858 Darwin uveřejník
»Původ druhů« — a tak náhle veliké naděje zmi

zeby. Vítězil názor, že y zápasech jednotlivců jest
povolán nejschopnější, aby přetrval'jiné. Prý po

právem přírody. Morálka vražedných džunglí ší
řila se v lidské společnosti pod rovškou darwi
ridemu.Rychle se vracelo lidstvo k pohanství. Vra

Německu přírodozpytcem Haecklem, který naivně
se snažil spojiti Je s křesťagskou morálkou. Niet
zsche docela cynicky pohrdal evangeliem. ve kte
rém viděl morálku stáda otroků. Podobným smě
rem brali se Treitsche a Bernhardi. Vilém II. ne
smyslně hleděl spojovati vražednou divokost s vě
lebením křesťanských ctností. Němct hlučně pro
frinšovalk své dogma o nerovnosti lidských ple
men. popirali práva méně cenných. hlásali. že tri
umi náleží ruce. jež drží šavli. Darwinismus vtělil
se. do politiky moderního státu: napadl Dánsko.
pak Rakomsko a Francii. Končil stračným zápa
sem. v němž se potýkalo 30 mitonů lidí. V Anglil

tbrvch Die filosofa Spencera společnost může jen
"pod tou podmínkou pokračovati. vvužívají-li silní
své povýšenosii a trpá-li slabí svou méněcennos'í.
W. Bateson pokládá altruismus. (lidrntilství) jeko
nojembiologickýza věc nesprávnou.Darwmix s
jeví se m Angličanů tvrdou ziskuchlivosti nři ob
chodní konkurenci a bezmezném využitkování k
Jonij. Egosmus osobní i společenský stal se vlád
nomcím činitelem sociálního rucho; z toho vyvěrá

válka všech protivšem. Základní omyl darwinismu
smačívá v dom. že v člověku vidí pouze vrozenou
dědičnost tysiologickou.Nyní však vodporu proti
darwinismu vidíme. že na rozdíl od zvířete povaha
lidské bytosti jest výsledkem jiného zdědění. t I.
sociálního. psychického, přenešeného | výchovou
zevně z jedné generace na druhou. Kidd věží, že
výchovou jest možno přeměniti svět Velká re
forma dle Kidda může přijíti prostřednictvím zbož
ných žen. jež posud na veřejné záležitosti měly
vliv skrovný. Ženm. která remělsuje evangeliem
svýmduchem obětavosti a oddanosti v domác
něsti může mnoho napraviti ve veřejnosti.

Šťa<tné uvatky velikonnční výr
Čtenářiuí, příznivcům a stonpencům

M redakeeaadministraceObnovy
1

za 3500 k, panu: stoly pe 300 K prodá
Skuberský. Hradec Králové.

| prapory a bohodužskné záčíní v uojvýhodnějšleh
cenách nakompíte a deporačné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
ový rade Králové,Čechy.

Vyžádejte m eouy, nežli objednáto

sklo, porcelán, obrazy koupí

Jan Šír, Pardubice
JUhojdy“, 345

Kostelní nádoby,
kalichy monetranceatd., apnoty, potařnképrsteny, todlny, jídelní pří , opra

znovuzlacení odborně a levné ro p“
JAN STANĚK,

pasiř a ciselour, stálý přisežný
ského trestního a okresní

Umělé zuby
kupuji a platím až 1o Kč za zub.Zlato,

stříbro kupuji za nejvyšší cenu.

Stan. Stejskal,
hodinář, Hradce“ Králové,

Čelakovského tř., vedle Živnost. domu.

Oltáře,sochy,
„opravy zařízení chrámových

a veškeré v obor spadající práce provádí,
dokonale odborný závod

Jos. Řehny,azireA. Ontl,£
Posiaeovaásíví a polpohromie

« Hore Rutné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce.

(celá vilka) o 3 pokojích,
kuchyni s příslušenstvím,
zahrádkon,dvorkem sprá- +
delnou. a chlévky, která
se nachází v nejzdravější
části města.(na rozhraní

Hradce Král. a Slezského Předměstí,

ŠINÁMM1.1 /pok
| vym neb4

jich s příslušenstvím, nacházející
buď směrem k PražskémuPřečměstí
aneb ve středu města. Nabidky pod

zD. „Rodinný klida do adm. t. 1.

AAAAAAAAAAA
Sie, ELIŠKA 5%

Aúalboriinam

přijímá vklady na úrok dledoby výpasědní a

poskytuje výhodné půjčky.

VVYVVYVVYVYVYVYVY00000000
MEŠNÍ VÍNA
zaručené přírodní, 6, prvotřdní jakosti:

vejžemnějií prima úroh roč 1915 a K 1850 za 1 litr.ejemný druhý dřbk rcč. 1916 a K18— sa1 Htr.
Da'matské roček 1918 a K 1860 sa 1 litr.
Vino jest úplně 6 spůsobilé k atáření do lahví.

ABoile Čížek, přívežnýdodavatelmodníchvin
a somdní znalec vím.

Založeno7.1007. v Bmgelel. Založener. 1897.
Tramaiitkívtuné stopy ve Znojmě.

—
MUDr. Antonín Maudr

odb. lékař zubní.

Umělé zuby v kaučuku, ve
zlatě i bez patra.

Zlaté korunky a zlaté můstky.
Plomby všech druhů a provedení

všech zubolékař. prací.

Aradne:Králová, Velkénám,
Hlavní trafika.=

Parameoniní závod
DojstaršíČeské firmy:

Jgná: e V.Neštndja syn
1 Jeblonám L Orl. (Časy)

bratr P. J. Nedkudly, býv.
aráře ve Výprachticich)

voškorékostčiní rou

Cenlky, rozpočty i zánlky
ua ohásku zdarma afranko
Tiaice pochvainých uznání

a rysno
ejlevněj. náknoní pramen v rep. Českoalovenské.

Uhjednejtesi Oegtálovy:

Požáry vzplály.
Uena 1 K. Válice zábavná a historická četba. Vyšla
jako besídka. Kolporteři objednejte větší mnedství r

Orukstovním knihkupoetví v Hradci Itrát.,
Adalbertinum.

KADIDLO
opět zasilá

F.STADNÍK,
OLOMOUC
ROSTEL PARANENUTA, PRAPOBY

a veškeré cirkev. náčiní

„U Vlastní výroba. "UM.
hrad. pred něMaticeSn mody é!



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Věříte v čáry? Vizte, jak jedřoduše Si
představují moderní kouzelníci | pronikavou
reformu společenských řádů. Nač sledovati
pozorně tajemné pochody duševní, dozrává
ní faktického ©přesvědčení ve zkušených
mozcích? Vždyť se uskuleční rázem složitá
převýchova buď hromovým úderem | rázu
bolševického anebo chvatným odhlasováním.

Samo dítě, které má dušičku měkkou ja
ko vosk, musejí rodiče cepovati dloůho, než
přivykne obstojnému řádu; a jest to přece
tvorežek odkázaný i ve svých hmotných
potřebách na své nejvlivnější vychovatele.
Anň kategorické příkazy a přísný dozor tu
nemají moci kouzelné; samo dítě dovede ča
sto obelstíti své živitele. Ale nitro starýca,
zkušených inteligentů má odbočitě ve svém
psychickém vývoji náhle jediným rozmacehm
fysické moci anebo na rychlo slepeným pa
ragrafem. Sám Kristus vychovával ' rybáře
dobré vůle dlouho, než je zbavil některých
slabin. Ale nynější zvaní i samozvaní vůdco

« vé davů snaží se kouzelným oroutkem pro
váděti divy.

Okrádají lidstvo lichváři? Sem tedy s ú
střednami a složitějším dozorem! Ale chytří
Sibalové místo sebenápravy hledají pak ořá
telství těchže ústředen, aby pak za pomoci
(i bezděčné) úřednictva mohli své čachry pro
váděti úspěšněji. A což když začnou keťaso
vati samiti, kteří přijímají tučný plat za po
vimnostsociální reformy?

Jest potřebí demokratisace? Ta se pro
vede snadno arychle zákonemna zrušení
šlechtictví. Nu — ale cizím (i rěmeckým) šle
chticům, přicházejícím ve styk s republikou,
přidělují se s úklonou honosné tituly —dále.
Předně i domácím »bývalým« aristokratům
až sami úředníci říkají také »Osvícenosti, Jas
mostic a pod. (To dle vzoru p. ministerského
předsedy soudruha Tusara, poz sazeče). Ale
Ještě horší jsou potíže s rychle vzrůstající
šlechtou novou, která do svých automobilů
usedává pyšněji než ařistokracie stará. A co
tu starosti, aby se skvěle mohly represento
vati i choti nových velmožů! .

„. Mluví-li se zvláště o řeči české a sloven
ské, jen rychle s oštěpem proti takovému roz
„Nšování. Zákon zm a přinutí k povolnosti
- 4 mluvnici. Ve sněmovní zprávě o jazykovém
"zákoně pravil dr. Hnídek o >československé«
Ťeči toto: >Terminem jazyk československý

ná býti vyznačeno, že není naprosto žádné
-io rozdíle mezi slovenštinou a češtinou« —
"Teďse jenomjedná oto, koliklidísi podle
smyslu tohoto rozhodnutí přelormuje své
přesvědčení a svůj mozek. Když stáj Hilnka
před. maďarským sogdem, vyšetřující soud

ce nechtěl nic věděti o tom, že v Uhrách eX
stuje národnost slovenská. A pojednou tato
zapíraná národnost ukrojiia z Uherska celou
severní část až k Dunoji.

Jsou volnomyšlenkářským pedagogům na
obtíž katoličtí rodiče Školní mládeže? Ale
vždyť se může přece odhlasovati volnomy
šlenkářský monopol školní. Zákonem se zapo
ví budování i soukomrých škol konfesních.

rodičíím poštvané.

Snadno a rychle odhlasuje se pro školu i
laická morálka jakákoli — a basta. Kdo se proti
tormupostaví, prohlásí se za nepřítele osvěty
a republiky. Ale bude-li míti na tom ustano
vení lví podíl jedna strana polětická, jest o
tázkou, zdali její protivníci se podrobí jako
loutky.

Co je novým velmožům, nové oligarchi:
po tom, jak nazírá na těžkou hospodářskou
krisi při pejdůkladějším studiu universitní vě
da? Odhfasuje se hned to, med omo dle soci

avsuckýců imik, sopsanýchpřed 40 lety apakse za klidněruce.

Srwéno a rychle — proti duchu svědomi
tého lidu, proti vážným příkazům doby při
pravují se »reformy< a nový zlátý věk velko
výrobou zákonů a výnosů. Ale sotva jest zá
kon hotov, už se musí opravovati anebo jest
presidentem vrácen bez podpisu jako nešťast
ný. Dvou třetin nových republikánských na
řízení radikální občané si nevšimají. Sami so
ctalisté vzdorují nejokázaleji řádům, které pro
hlásilijejichpražštípolitikovéa řediteléstátu
za závazné. Vzdorují censuře, odmítají ozna
mnovati schůze, dopouštějí se násilí na úřed
nících a docela odpírají platiti i za tancovač
ky. Všelřikýřád ocitl se na kluzkém ledu.

Kde se učinily tak cynické podkopy do au
tority Boží, tam ovšem i oejlopší autorita
Hdská málo získává. >Odhlasování« jest re
formou na papíře. Justament nad zákon! A
tak užjest zřejmo,že českáloď bezkře
sťanského obrození bezpečně a cílevědomě
nepopluje. Písmo sv. charakterisuje athelsty
a následky jejich akoe výstižně ve 13. žalmu:
>Řekl nesmysiný v srdci svém: Není Boh.
Porušeni jsou lidé A zohavemi , ve snažení
svém; není někoho, kdo by činiž dobré, není
ari jednoho. Jed lítých hadů pode rty jejich.
Jejichžto ústa zlořečení a hořkosti plna jsou.
Zkáza aneštěstí na Cestách jejicha cestypo
koje nepoznají; není bázně Boží před očima
Jejich.< — Pravda těchto slov za našich dnů
osvědčuje se ještě výmmiuvnějinež za vlády'
Davidovy.

Krátká sláva despotova,

Co páchají na Slovensku zištní náhončí
Šrobárovi proti straně ludové, to svou neo
maleností předstihuje představy tuctových
tyránků. Despotismus vlády ©Meternicovy
jest jen bledým obrazem těch pronásledová
ní, jaká rozvířii dr. Šrobár, který docela pro
hlásil, že bude stranu ludovou potírati s ve
škerou v Proti maďarským židům
tento hrdina se ovšem neodvážil šíp tak ka
lerý vypustiti Ale nyní Šrobárovci rozlili si:
ocet sesoc. demokraty a z toho bouře náram
ná. Četnictvo v Rumanové 26. března při
zatýkání soc. dem. důvěrníka Bališe smrtelně
porarňlo jak Bališe, tak i jeho soudruha Ko
nopáska. >Právo lidu< zahřmělo že ta krev
musí býti pomstěna. Hned také deputace ke
Šrobárovi, který se kroutil jako úhoř a u
bezpečoval soc. demokraty svou přízní.

Ale soc. demokraté nehodlají pustiti Šro
bára z kleští jen lehce. Dne 7. t. m. v Národ.
shromáždění soc. dem. poslanec Stivín kři
čel: »Šrobár je největší katan slovenského
lidu. To je krvavý pes. To není miistr.« Do
cela ze středu soc. demokratů se ozvala vý- ,
zva, aby Šrobár (který svou nepřítomnost 0
mluvil chorobou) byl přiveden četníky.

Tak se teď mluví tedy o ministrech, tak
pokročila úcta před státní autoritou právě u
těch, z jichž milosti nynější mninistersvo pů
sobí. Šrobárovi surově spílají ti, kterým před
osudným krveprolitím v Rumanové tolik na
držoval proti hidovcům. Mouřenín vykonal
své služby — a proto se do něho kope hrubě
dříve, než pronesl vážná slova sebeobrany
m místě kompetentním. »Krvavý pes.< O
všem socialistům na tom nezáleží, jak to po
slouží republice ke cti v cizině.

„ Stivín se osvědčil jako horlivý chvalořeč
ník bolševiků a věrný člen levého křídla soc..
demokracie. Ale kladenským | komunistům
zdál se ještě málo řízný. Proto ho kritisova
R, vrhali mu v tvář pošklebky. Na libušfnské
schůzi soudr. Skalák házel ho již přes pa
lubu. Proto se hleděl Stivín laciným způso
bem rehabilitovati, zavděčiti se demagogům.

Nevíme, zdali mu to co pomůže. Vždyť
čím více se vychází komumistům vstříc, čím
se jimposkytujínaúkor jinéhoobčanstva
větší výhody, tím jsou jejich jcřiky, povely
a požadavky podrážděnější. Teď může dr.
Šrobár přemýšleti, na jak dlouho pojišťuje

popularitu demagogie. Nenadálse, při
letí první hrubárána, kteroujest po! vána
Ť republika..

Nová státní morálka . .

už nabývá určitějších rysů aspoň ve
soc. demokratické. Jen je teď otázka,

„

jak



laické etiky rudé přijmou osnova

roráhních směrnic našeho státu.že. pod tlakem soc. demokrátů
mnoho z našeho brangiého zákoma.

žádném státě evropském vojgko 0e

ak Veu svoboděobčanskéJakou
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« v č. 1. píše: »Byla zkla
v lidovou obranu českoslo

venskou; my budeme klamat víru vedoucím

činitel v našiotrockou poslušnost.Na voj

čdE

mióval. Jako vojáci nepradíno jdee social
stické. Budéme sloužiti pouze lidu, nikoli ka
piťalismu. Budeme hájiti socialismus, nákóti

„rešíkci. To jest stanovisko k bramnému zá
komua k armádě«— Tedy účel bude po

trpčením lhavě podstrkávali takovou morál
ku „Jesuitům. Mládež se tedy již připravuje,
jak ve vojenském šatě bude mařiti účel naší
armády. Proti komu vlastně směřují slova 0
skapitalsmu a reakci«, snadno si domysliti.
Vždyf právě pod štítem | socialistickým
vzrůstá kapitalismus židovský v poháďkovi
tého obra; a že by synagogy — mocnější
než dříve — nebyly reakční, to přece nikdo
nedokáže. Mládež tedy i pod vojenskou če
plcí chce potírati práva těch, kteří se nehlásí
pod prapor rudý. Jak budou pevné takové
hradby republiky?

Po vinohradské soc. dem. schůzi dne 2.
"£. m. dle zprávy »Nár. listů« z 4. t. in. před

vchodem za debaty jednoho hloučku prohlá
sil jeden Modráčkovec, že soc. demokraté ně
mečtí jsou v přední řadě Němci a pak te
prve socialisty. Ale byl hrubě odbyt. »Dejte
nám pokoj s vlastenectvím, na to my kašlem,
my se vám na vaše vlastenectví. „4 A
zástup tleskal a volal výborně. Když pak je
den z posluchačů řekl >To je smutné, že tak
hle mluví český člověk«, bylo mu hrozeno
a spíláno: >To je jistě také takový keťas, jet
ho pověsit« — Tedy zatím co si volnomy
šlenkářští inteligenti trudí hlavy přemýšlením
© nové státní morálce hické, socialisté již
v příčině armády, vlastenectví a nekapitali
stického kapitalismumají pevné zásady, do
nichž nedopouštějí mluviti žádnému mento
rovi. Jen aby pyšné panstvo liberální brzy
nevolalo proti ctitelům Trockého ma pomoc
katolický katechismus! Den co den jest pa
tmější, že bez křesťanských zásad pořádek
a bezpečnost v republice naprosto. se ne
zjedná.

"© Soumrak dosávadního režimu.

>Už dlouho u vesla nebudeme a proto ať
se kyrmácí republikánská -loď na bouřlivých

FEUILLETON.

" HOLUBIČI NÁROD.
Již zapadá romantická fráze o holubiči po

vaze českého národa v dobách dávných jako kou
zelná hvězda z pohádky.

„Jak mohli před časem i vážní historikové tvr
děti, že náš národ měl holubičí povahu již v době
pohanské, pokud ještě křesťanství neuhladito a
spoň nejostřejší drsnosti jeho povahy, jest skoro

Vždyť jak pohanské představy tak vnější okol«

nosti pudily mocně k něčemu zcela jinému než k
lyrickým zpěvům o lasce k sousedům. Kdyby v
těch kritických, nejistých dobách čeští holoubci
byli vrkali Jen o míru a tichém soužití, bývali by
sestřelování jako koroptvičky.

Náš národ zkrátka platil daň tvrdému duchu
- doby zrovna tak jako příslušníci národů Jiných.
* Češi-nebáli se výboje ani odboje,vřela v nich

nepokojná krev Válečná, 'ak že jejich válečné jízdy
stávaly se v Evropě pověstnými,

Stáří Slované způsobem života, poslavou a
bojovnými sklony podstatně se srovnávali s Ger
mány. Slovany | Germány charakterisuje dr. Pe
kař takto: »Byliť mravů mezkačených, stateční,
*» Zároveň jstíví a věrolomní, ukrutní a špinaví,

Chválená svobodomyslnost jejich byla jen rubem
Jejich seukázněnosti, neschopnosti puslouchati a

vlnách jakkolil« Tak uvažují >obětavíc ve
staři. Ve schůzi rozpočtového výboru 7. t
m. čten N. S. dr. G. Hetdler navrhli, abybyla
vyslovena ministru financí nelibost nad tím,

se | tavil ani do subkomitétu ami-do

si jeho přítomnosti přál. (Ovšem Sonntág
má teď důležitější práci: koná agitační schů
ze ve prospěch své strany.) Za debaty. bylo
poukázáno také ma to, že ani ostatní ministři
do schůzí nechodí. Na př. ministr železnic

gramu železničního, vyžadujícího půl sedmé
miliardy! Přijat pak jednomyslně zmírňující
návrh, aby se vyslovilo politování nad tím,

s levým křídlem českým.

Na schůzi soc. demokratů německých v
Ústí nad Labem řečníci hlásat, že konečný
boj mezi táborem měšťáckým bude sveden
nikoli v parlamentě, ale na ulici. Vyslovili
důvěru v český proletariát, který se chýlí

ným zlem; brzy však musí býti dána vláda
do rukou soc. demokracie německé a české.
Němečtí soudruz: naváží s českými v příštím
Nár. shromáždění nejužší styky. — Takhle se
tedy připravuje »vlastenecká« náhrada © za
kooperaci českých katolíků. Samy orgány
nár. demokratické bijí hlava nehlava do če
ských lidovců, spolupůsobí fanaicky při vol

nomyšlenkářském odkřesťarění českého. li
du a spojují se proti katolictvu s židovskými
spekulanty. A to že je práce národní? Tak
se kypří' půda. na níž vzrůstají lupy bolše
viků jako hub po dešti. Sobě tím národ. de
mokracie neprospěje, protože volnomyšlen
kářský dorost valem spěchá pod prapory 50
cialistické, kde kynou členstvu zvláštní
hmotné výhody. Má-li však vláda tolik ku

konů neuplete bič na záda německo-židov

ských notorických revoluc'onářů a velezrádců?
Volební boj

nabývá rysů: hrubějších než před válkou.
Všecky stramy protikatolické rozpisují se ho
rečně proti straně lidové, ale nevydaly ani
jediného letáku proti židům. Ti ovšem za

nejčeštější. Přímo hnus pojímá člověka, jak
moderní patolízaví porobenci volají do boje
proti Římu, jako by netlsnila jejich záda stá
le trapněří nadvláda židovstva. Inu semitské
peníze jsou demagogům vítány pro osobní
prospěch vždycky, i když se ví, jak záludně
———————

podrobiti se vyšším potřebám celku. To platí víc
o Slovanech než o Oermánech; první větší státní
organisace vznikly mezi ními jen působením ci
zinců. Také v ohledu vojenském stáli Slované za
Germány, kteří byli dokonaleji vyzbrojení ..
Starší historiografie 19. stol. předslavovalae si, že
mezi Germány a Slovany *yly rozdíly zásadní.
Na omyly ty působily theorie Ronsscanovy a Her
derovy o dokonalosti »přírodního« stavu kultur
ního a potom vlivy romantismu.« (Dějiny naší říše,
1213.) .

Podobně dr. Novotný: »Neistarší společenské
řády slovanské nelišily se v podstatě od germán
ských, jsouce patrně svým základem píivodu pra
arijského.« Jinde dí, že již ve své pravlastt lid slo+
vanský »seděl se svými germánskými sousedy na
západě původem i fysicky úzce spřízněný, tělesně
sotva se od nich podstatně lišící ... Ne že by
méramilovnost a »holubičí< nebojovnost byla je
jich' vrozenou vlastnosti — touha po kofisti jest
vlastní -každému barbaťu a také Slované, když
vstupují do nových poměrů, nečiní tu výjimky —
ale Ze v tomto kraji od ostatního světa byli 'té
měř oddělení a na sebe odkázání, zůstávali také

stoupení Slovanů v Čechách |ze klásti již do sto

vanů na říši východořímskou. »Jako před tím a
do nedávna Germáni, tak také Slované neustávají
sužovati říši římekou hojnýzni loupežnými vpády,
jež ojediněle vedou t k trvalým úspěchům.« Při
vpádech Avarů do říše východořímské pravidelně

.

byly vydřeny na českém pracujícím lidu.
V letácích nár. demokr. t jiných vykři- :

kují se vřískavě chyby hMerarchieza války.
Jakoby strana lidová (pozor, to není církev!)
bojovala za hierarchické kočáry a za něja
kou politickou diktaturu episkopátu. Strana
idová jest napadána za ty přehmaty hierar
chie —- německé, proti které naše časopisy
energicky psaly již za války. Jest napadána
za to chování i některých hierarchů domá
cích, kteří se o naši politickou akci nestaraši.:
Křičí se o kněžích maďarských a jiných až
kdesi v Trantárii, jakoby Ndová strana měla
odpovidati za každý počin lidí zapsaných v

skutečný klerikalismus? Klérikalismenmpřece
není žádost, aby poctiví katoličtí obyvatelé
této republiky, jsouce ve většině, měli aspoň
tolik konfesních práv, jaká se ochotně popřá
vají , židovským zbohatlíkům. Soc. demo
kraté sc bratříčkují se soudruhy německý
mi, my však posud jdeme v příčině politiky
s národem i proti katolíkům j'nojazyčným
v naší republice.

Největší bezcharakterností jest strkati li
dovcím na krk ty omyly církevníků, proti
nímž jsme jasně a statečně protestovali v
době, kdy za lo hrozila německá pomsta.
Je-li kněžstvo tak hrozným strašidlem, proč
jest tedy lákáno také do stran rad'kálních?

Podle těch letáků i židovské kšefty se
zvonovinou zavinili kněží, kteří přece proti
loupení zvonů protestovali hodně hlasitě.
Proč se jenom žádný rabín nepřimluvil za 0
lupované chrámy? Proč velemocní židé ari
slůvkem se repřipojili k protestujícímu epi
skopátu? Zůstali klidní, protože ze zvonů s.
nadělal miliony žid Manfréd We'ss, Čteme
v demagogických letácích také odpornou 4
stokrát vyvrácenou lež o »kněžském žehná
ní zbraním«<. Proč. jenom vlasterecké pan
stvo dávno repotrestalo exemplárně iy po
Hitické úředníky, kteří nutili hrozbami »kleri
kály< k větším obětem pro Vídeň, než sama
vláda žádata? Tito černožlutí byrokraté sedí
nyní v teple, zatím co katolioké chrámy se
ožebračují podruhé.

Ale nať třeba dalších slov? Panstvo pře
ce ví, jak široký a zdravý jěst lidový pro
gram hospodářský a sociální. Před tím právě
mají radikálové největší strach — a proto hle
dí odvraceti pozornost lidu vypichováním
jiného bodu našeho program. | Ale marné
vzteky! Kdo teď chodí v botách za 300 K.
ten ví, že kůži nezdražil episkopát. Kdo má
v lebce mozek, ten zná velmi dobře skutečné
tyrany a vyžírače republiky. Lidovci jsou
na štěstí občany uvědomělými, takže ticto
vé fráze kořistníků, páchnoucí stuchlirou,
žádného z ních nezmatou. Naše řady rostou
om
jejich spojenci byli Slované — buď dobrovolně
anebo z donucení. Při srážkách avarských s ne
přitelem (za loupežných výprav) Slované byli vy
síláni v boj první Avaři zatím čekali v záloze.
buď aby po zahnání nepřítele sc pustili do koř-:
stění anebo aby slovanský ústup změnili náhlým
výpadem ve vítězství. (Sama avarská krutovláde
nutila tedy Slovany ke cvičení v krvavých zápa
sech; pak se slovanská obratnost válečná obrátHa
proti samým avarským barbarům.) Slované za vlá
dy Samovy řadou bitev zničili konečně moc avar

vojska franckého. Slovanští vítězové činili zhoub
né vpády do Durynska.

Pověsti o bojovných ženách českých nejsou
pouhou smyšlenkou. (A což těch jiných bojů mezi
kmeny slovanskými, usidlenými v české kotlině!)
Vojskám Karlovců pomáhaty proti Čechům severní
sousedé slovanští. (Dr. Novotný: České dějiny
TL 177, 183, 201, 208, 22072, 337.).

Roku 869 slovanští kmenové z Čech podnikali
prudké vpády do Bavor. Zapalovali vesnice a zají
mali zvláště ženy. Současně Srbové a Suselai či
nili výpravy do Durynska. Začaly též divé boje s
Hší Velkomoravskou. R.871 -říše východofrancká,
znovu mursilavypraviti velké vojsko proti vpádům
českým.

Tehdy již vftězilo v říši Svatopinkově stále pa
trašji křesťanství. Ale válečná krutost vojů slo
vanských sotva se zmímila. R-883 vpadl Svato
plk do Pannonje (obydlené přece vůšinou Slo
veny) »jako vik.< Poplenil ji hrozně. R. 684 ob





strana lidová v pravém slova smyslu. jich celé pluky.

V Praze založena Purkyňova společnost pro
studium duše a nervstva. — Marconiho radiotele
fonická spoloěnost užila nových zdokmalených
přístrojů k telefonii bez drátu mezi Italií a Anglií.
Z anglické radiotelefonické stanice v Chelmsdor
fu vyslány do italských stanic lodních ij pozem
ních signály, řeči 1 zpěv, jež se zřete'ně zachy
tiy. Věru činí věda pokroky přímo báječné, ale
nespokojenost 'v lidstvu postapuje úměrně s po
krokem vědy. — Když biskup Brynych maznačil
v jednom článku, že by se v mnohojazyčném

latiny, byl mu odpovědí hlučný výsměch pokro
kářů. A přece v životě a rozkvětu evropských
universit osvědčila se tato dorozumívací řeč
prakticky velice úspěšně; zbraňovala odstrková
ní přísušníků národů malých. Nyní v samé Pa
říži vychází již oď roku minulého latinský časo
pis »Janus«, který se snaží učiniti z laliny opět
světový prastředek dorozumění mezi vzdě'anci.
Ve Francii jest právě ve velkém květu stadium
středověku, k čemuž Jest nutna důkladná znalost
latiny. Při tom ovšem se uvažuje o výhodách,
jaké měli z kaliny středověcí vzdělanci. Nyní u
čenec malého národa, chce-li seznámiti se svým
badáním širší evropskou veřejnost, musí uveřej
mité svá pojednání francouzsky, anglicky arebo
— němeoky. »Janus« neobnovuje latiny klasické,
nýbrž latinu dle vzoru humanistů (z konce stře
dověku), přizpůsobenou nynějším potřebám. — V
Horkách n. Jiz. zemřel tamní farář Václav Ko
randa, který byl básníkem opravdu vynikajícím.
— Abrahamovin se dožil farář V. Oliva v Rad
bošti, velice pilný historik, který sepsal po dů
kladném studiu celou řadu úvah velce cenných,
pro dnešní dobu důležitých. Přejeme mnoho zdaru
v práci další. — V nejbližších dnech vyjde 1.
čisto čtrnáctideníku »Katolický politický obzor«.

který si učinil úkolem hájení zřízení a kulturních

snah církve katolické proti útokům vždy drsněj
ším. Takového listu ovšem jest potřebí jako soli.
— Ve Varšavě založena Akademie Henryka Slen
klewicze; chce udělovati ceny za nejlepší hite
rární práce, pense zasloužilým učencům a uměl
cům a studliní stipendia. | Učinila sl též Úkolem

ly a jiné kuturní ústavy. Čimost Akademie bude
slavnostně zahájena 6. května. — Co zmůže hou
ževnatá vůle, dokazuje slepý Angilčan John Wil
kenson z Leedsu. Jest uznáván za nejlepšího znal
ce říše rostlinné v Anglii, třebaže pro přírodozpyt
ce ze všech smyslů zrak jest nejdůležitější. Byl
zaměstnán jako mladík v obchodě. U věku 22 let
oslepl a tu teprve začal studovatž přírodu. S po
čátku naučil se hmatem odhadovati různé druhy
stromů, pak si dal předčítati botanická díla. Nyní
— u věku 64 let — dovede každou rostlinu pojme
novati, sotvaže se jí dotkne; udá podrobnosti je
jího vzrůstu. Sepsal četná pojednání přírodově
decká. Universita v Leedsu r. 1915 bo jmenovala
čestným doktorem. — Již jsme za války referovali
o výpravě Roada Amundsena k severnímu pólu.
Nyní dochází zpráva, že Amundsen v říjnu 1918by!
nucen přezimovati u Čeljuskina. Teprve v létě
1919 mohl se vydati na další cestu, v které mu
překážely silně ledové kry. — Umiversitní profe
sor frýburský dr. Kathariner prohlásil že pro stu
dium věd přírodních jest znalost antických jazy
ků nezbytná. Dokazuje to několika významými dů
vody. -- Dr. Absolon, který proslul svým prozku

notiti do dna Macochy podél podzemního toku
Pumkvy. Práce se dosud daří. Objeveny v podzemí
nové krápníkové jeskyně. — V 2.—3. čísle Cyrila
jest dokončení Hanušova článku o církevním zpě
vu a hudbě ve Francii. O vyšší hudební škole v
Paříži pojednává zde O. A. Tichý.

O existenci a podstatě duše napsal dr. Ant.
Heveroch v č. 2. >N. Athenea<: >Víra přine
sla člověku krásnou, uspokojivou odpověď
naotázku,cojeduše... Avěda?Jestkruš
né pro nás, kdo jsme se přihlásili za dobro
volníky vědecké práce, doznatk co je tu růz
ných a odporujících mínění.< Vyslovuje svůj

novil vpád s vojskem| silnějším. Řádii tam hrozně.
Po porážce vojska německého (při řece Rábě)
vojsko Svatoplukovo nesvobodné obyvatele větši
nou povraždilo; z veknožů zajatých byli -mnozí
děsně zohaveni. Celá Pannonie od Ráby na východ
poplenčna tak, že učiněna pouští.

Po smrti vehikého Methoda byli Jeho žáci s do
volením „Svatoplikovým zvůli Wichingovou na
před vězněni, pak od žoktnéřů oloupeni a úplně
nazí vyvedení za obvod hradní. Někteří prodání
do otroctví.

Kmeny české, pokud se ocitly pod krutovlá
dob: Svatopinkovou, po smrti tohoto mocného
vladaře hledaly ochramu proti: Velké Moravě
r. 895 v Řezně u Amulfa. R. 897 přinášely Ar
nulfoví hojné dary, prosíce jej za novou pomoc
proti Moravanům. Již předtim téhož roku podstu
povah znovu poslušenství říše franské severní
sousedé Čechů Srbové. děsíce se vlády morav
ské, která je byla velice tfsnžla.

Vpády mongolské do západní Evropy nedovo
lovaly Čechům odďávati se klidné ktylce. Vždyť
by byli i s Němci zahynuH. Panoval boj na boj.

i tehdy, kdy již byl: pokřtěne většina kmenů u
nás obývajících. Váleční zajatci (i pokřtění) v
naší zomi ještě dlouho byli předmětem otrokář
ského obchodu. Čechové je prodávali tuzemským
obchodníkům Židovským. Ještě sám Břetislav I.
který proslul reformními zákony, povítězství nad
Poláky dal r. 1030pokřtěné zajatce polské spou
at, aby byl prodámido otroctví.Zajmícibyli

osobní názor takto: siŽvé tělo jest ovládáno
životním principem, který řídí (reguluje) čin
nosti jednotlivých orgánů k potřebě jednotliv
cově .... Došeljsemkzávěru,ževnás €
xistuje psychický princip, duše, psychická
entelech:a, funkce, kterou si uvědomuji se
be jako svou osobnost, subjekt, já, jíž si uvě

dopravování po stu hlavách do Uherska, kdež
za peníze vydání v porobu. Tohte svědčí málo o
ho'ubičí povaze. A šlechta česká jak za pohan

poddanému krutě. Čechové pořádal do ciziny do
sti takových výprav, Jichž hlavním účelem bylo

tnictví a shánění zajatců — po příkladu ná
rodů jimých. Jestliže někdy delší čas zbraně od
počívaly, nepokojná krev je hnala k stužbám
Žobdnéřským až ma Balkán, kde se stávali bojov
níky velice obávanými.

Zavraždění sv. Václava a sv. Lidmily nebylo
dílem několika jednotlivců, nýbrž velice vlivných
politických skupin. Rovněž tak povraždění Slav
níkovců a Vršoviců, oslepení a zavraždění kul
žete Jaromíra.

Česká knížata povyšovala m biskupy nejra

přestal posuzovat? dle nasládlých a často tolik

elegických románů historických! Nulino jest po
teděti směle pravdě v tvář, abychom se z mi
nalosti pro přítomnost učili opravdově.

Česká bojovnápovaha, měla své stránky Stin
né —ale | světlé. Vojska česká bývala hrozná
nepřátehim dávno před dobou Iusitskou. A Wí jest

idyRickýchtónech šalmaje. Naopak
se za nepřátelskérozmachykrva-.

se zdálo, že ničeho nepořídí. A
pmocí a energ měli sousedé

domují své cHtý,"značkuj: své známé dojmy
citem seznámenosti; funkce ta dává konenčý
směr mým názorům a projevům volním, já si
je uvědomuji jako své, z mého já vycházející;
touto funkcí odhaduji a chápu čas i prostor,
účel i příčímu.< Ke konci dr. Heveroch dí:
Jest mé jáství nesmrtelné? Odpovídám s
Kantem: nemohu to dokázati arí vyvrátiti.
Šťastii jsou ti, jež jáství přesvědčuje ©
vlastní nesmrtelnosti, stejně jako o všech Ji
ných pravdách; přináší jim to výbornou pod
poru v životě lidském.«

Tedy zřejmo při nejmenším, že věda du
sud neodpovědělá ani na nejdůležitější, nejpal
čivější otázky lidského nitra. Ale přední fi
losofové a psychologové (zvláště v Němec
ku) přiznávají ještě trapnější situaci. Prohla
šují úpmnýbankrot filosofie v odhadování pod
staty a cíle lidského života; prohlašují, že f:
losofie ani ve spojení s přírodovědou není
schopna nám dáti vědecký mázor životní. To
jest omračující odpověď na volnomyšlenkář
ské materialisické fráze. Nyní chtěj nechtěj
buď přímo nebo nepřímo užnávají povolaní
učenci stále hlasitějř důležitost Božího zje
vení, které odpovídá jasně na otázky, jichž
věda rozluštiti nedovede.

O pařížských divadlech přináší 4. t. m.
»Venkov« "zajímavé zprávy. Francouzští au
toři mají úplnou volnost býti vtipnými i na
účet hlav nejvyšších a irstitucí „nejvážnějších.
Čint břitké satyry na ministerstvo i samu
vlastní republiku. Pařížské divaďlo ©nedává
znamenitým hercům vyniknouti nad prostřed
nost, protože ředitelé volí kusy, které hoví
prostřednosti. Kdyby nebylo pohostinských
her na venkově a zájezdů do czimy, mnohý
velký umělec by si po léta nezahrál v klasic
kém repertoiru. Divadlo francouzské stává se
pomalu pouhým obchodním podnikem. Ně
kteří divadelní ředitelé hledí osimti jen vý
pravou, souhrou, výkony. Věc hlavní, umě
lecké dílo, stává se pfo ně jen nutným zlem
a jaksi přítěží. Reformátoři, pokud jsou, znají
jen svou cestu vlastní, která od jejich soků
jest zase prohlašována za bhrdnou.

Tedy i zde jest patrno, jak jest naléhavo
pěstitl předem osvědčenov kulturu ducha dle
prastarých vzorů jemnocitmé Francie, která
ještě neplula v proudech materialistických.
Před válkou jsme v Čechách čtli, pokrokář
skou toužebnou naději, že v prostorách ka-,
tolických chrámů jednou se ©budou občané
svíjeti radostí nad zvuky Wagnerových oper.
Místo modlení umění! Vidíme však zcela 0
bráceně. Kde náboženský cit umdlévá, tam se
zvrhái krasocit — byť to bylo i v Paříži.
Lehké kousky pro jepičí pobavení mají před
most před dramaty grandiosními, rozpustilá
opereta před nádhernou operou Čit se nezu
šlechťuje, ale touží po vřískavém masopust
ním úterku. Kdo se gechce svíjeti radostí nad
vážirými uměleckými díly anf v divadelních
dvoranách, nepotřebuje zabfrati k tomu účelu
prostory chrámové. Katolický živel, který v
samé Paříži značně mohutní, jistě platí pra
skrovnou daň spekulujícím ředštelům.Katolic
tvu však ve Francii nastává úkol, aby re
formovalo 1 divadlo. Co tu nádherných za
pomínaných, ale stále svěžích květů i z fran
couzského středověku! Z těchto luzných za
hrad trhali žádostivě národové jiní. Na př.
sám náš Zeyer uvil z onoho kvítí přepycho
vé věnce. Sama Francie prohlédne dávné své
poklady, až vnitřní obrození bude tiurmfální
— a až čistému umění bude věnována větší

pozornost než kšeftu a stádním pudům těch,kteří chtějí »vesele se vyžíti.«

TYVYVÝVYÝVÝVYVYÝVY,

družstvoELIŠKA "rátevě

přijímá vklady na úrok dle dohy výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.

VVYVYVYVYVYVÝVÝV
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Návrh Šamalíkův na uvolnění sklizně
vzbudil právem v české veřejnosti velikou
pozornost. Není to návrh demagogický,
ale velice praktický; usiluje o uvolnění
sedlákovo a slušné půstarání o konsu

„ menta. V návrhu jeví se i pozorná péče
o chudinu. Na nouzové lístky má se pro
dávati mouka aprovisační 0 50%/,levněji.
Úhrady té slevy má převzíti stát. Ústředny,
buďtež zrušeny. Hranice státu nechť se

uzavrou proti vývozu potravin. Tento
Šamalíkův návrh »Právo lidu« zamlčelo,
aby se o něm nedovědělo soc. dem. děl
nictvo, Agrární »Lidový deník« otiskl, ale
zamlčel, kdo návrh dal. Pak žádejte od
těch listů přesné informace o hospodářské
situaci. Agitační boj (zvláště volební) spou
tává pravdu i ve věcech pro celek národa
nejdůležitějších.

Takhle se rozumí kazatehnicovému zákonu a
maší ranné svobodě! Soc. dem. orgamisace v Ra
tiškovácích požádala okresní politickou správu V
Hodoníně veřejným prohlášením, otisknutým ve
»Slovácku«, o povolení k pořádání
schůzí ve famím chrámu. Šenkýř má právo ne
povoliti místnost k pořádání schůze, ale v příčině
kostela moderní radikálové se neptají ani konsi
stoře ani faráře. Takhle se krystalsuje ta svo
boďa katolického občanstva a jeho vyznání. Ka
zatelnicový zákon zapovídá knězi mluviti i o té
politice, která je v těsně souvislosti s věcmi cír
kevními. Ale socialistovi má býti v kostele dovo
leno hřímat proti samé 'církvi a jejímu učení. Ja
kou by to získalo »čest a slávu« republice naší
v cizině, netřeba dodávati. — Zednářská humani
ta se markantně obráží v řádění D'Annunziově.

Rpslanec a starosta ZaneHi ve Riece uveřejnil
prosbu k italskému národu, aby bylo město osvo
bozeno od nesnesitelného řádění vojska D'Annun
zlova. Plenění jest na denním pořádku. V před
městí jsou nuceni sedláci bráti dobytek do lož

Pěknou to chasu přivedl italský zednář k »osvo
bození«. — V Třebíči soudně zjištěno, že 1láletř
chlapec stal se otcem; malkou jeho dítěte jest
bibé děvče. — V Angtii úředně konstatováno, že
tam 340.000 občanů postoupilo do kategorie mi
Honářů. Kdypak zjistí a veřejně oznámí náš stát
ní úřad pro zdanění válečných zisků, kolik v naší
republice přibylo málonářů? © Už jest nejvyšší
čas; vždyť jest potřebí, aby radikálové přestali
kažiti voda. — Bohatství Švýcarska jest nyní 0
hromné, Většina tamějších svéprávných občanů
stala se milonáři. Vždyť tm země nevákila. ale
zato mnoho peněz od válčících mocností přijíma
la. Domkáři v nešzapadšejších vesnicích zaplatáli
dluhy, posluhové si za zpropitné (ve francích)
koupi koruny, žebráci si otevřeli účty a vrhli se
na spekulaci v korunách. Ale — je tam ráj? Švý
carští. národohospodářh projevují obavy, že oby
vatelstvo se zadusí vlastním tukem. — Čím se li
dé baví právě v čase nejvážnějším, jest přímo

úžasné. V insertě »Nár. Politiky nabízí dáma z
přední společnosti výměnou svou vlastní podo
benkuzafotografiauta.Prýstáříazevnějšek

majitele auta nerozhoduje, Tedy v demokratické
době všecko, všecínko za to, aby se dáma inohla
zablýsknouti před chudšími občany na autu. —
Do jednoho z pražských klášterů přišel nár. dem.
agitátor s návrhem, aby se daly řeholnice za
psati do jeho organisace. Vždyť prý dohoda mezi
stranou lidovou a nár. demokratickou bude co ne

kříklavým, svědčí to o velikém strachu a slabostí.
Nechť našinci stojí všude neochvějně! Vždyť jest
nás rmmoho.— Dle plzeňského »Čes. deníku- min.
předseda Tusar v Mar. Lázních konal návštěvy
i v kruzích, které soc. demokraté z duše nenáví
dějí. »Ministr Habrman řekl v Pekle (plzeňském),
když ještě nebyl ministrem, jetli prý nucen po
dati buržooví ruku, činí tak jen s odporem a utře
si ji pak kapesníkem. Je jisto, že dnes už této
prakse zanechal.« Ale — židovským buržoům ne
podávali soc. demokraté ruku rádi? | ta pyšná
pósa předválečná byla jenom ličená. «— Cena ti
sku kandidátních listin v pražské župě bude činit
1,250.000K. Hrozně drahé volby v době, kdy se
tolik mluví o uspokojení protetářů! Vždyť každá
strana musí přispěti částkou 300.000 K jen na tisk
kand. listin. Po všech sociálně-reformních slibech
pojednou pšatí pravidlo: »Kdo nemá peněz, do vo
Jeb nelez!< — V dobré paměti jest, jak se agrár
níci připjai úzce k pokrokovému učitelstvu zvlá
ště voleb r. 1911. Ale teď najednou učitelé
prchají rychle ze strany Švehlovy, protože v 50
cřadistickém táboře kynou jim lepší hmotné vý
hody. Na.to se Iměvá »Havlíčkův kraj; jakoby
nevěděl že přece pokrokáři vstupovali do strany
agrární nikoli k vůli venkovskému lidu, ale v zá
jm svých osobních prospěchů. — V minulých
dnech započalo před vojenským soudem v Zá
břebu přelíčení s boMevickým agitátorem Dia
mantsteinem a jeho soudruhy. Obžalovaní zatožíli
loni (za slávy Bely Kuna) »podzemní sovět«, pra
covali v Jugoslavil k státnímu převratu. Pro
středky a plány k bolševickéma vítězství dostali
od Kuna. Do Záhřebu poslán byl Diamantstein
z Pešti. Jaké to hoďy připravovali židovští »dob
ráci« Jugoslavii! Mají-li tak velikou lásku k Slo
vanům,pročji noosvěděiiidávnodřívevdobě
maďarského sveřepého útisku?

Svěceníaovýchareipastýřů'Magradra Pod
(aky a Misgra-dra Kašpara vykoná nejd. metropo
ita pražskýdr. Fr. Kordačdne11.t. m.v 8hod.
ráno ve velechrámu sv. Víta.

Svatý týdem v Blradci Královéletos ještělépe
azž ler! dikumentova!hloubkunábošenskéhoci

fanatickým! prostředky hledí protikatolické Zivly
odvraceti
gedie golgotské. V
sv.
skvnosti

Hná léta, Že vojenská paráda byla nahrazena asi
stencí orelskou, bylo zmovu přijímáno < vetikým
povděkem. Švarní jinoši konali neunavně česinou
stráž u Božích hrobů Jak v kapli sv. Klimenta
tek u Panay Marie a zvýšili krásně lesk theofo
rických průvodů. Ve svatém týdnu a na Boží hod
hlavní posvátné obřady vykonal nejd. arcipastýř.
Zatím co o Božím hodu se konal na náměstí tá
bor Hidu, na němě řečnil posl. Stříbrný, na ponti
fikální mši sv. v katedrále bylo veliké množství
věřících. — Dochází k tříbení duchů, do katolic
kého lidu proniká stále větší uvědomění. A tak
rozhodní katolíci váží si církevních slavností stále
více. Kristus ukřížovaný i vzkříšený byl předmě
tem zvýšené úcty.

Ze Sv. Prokopského Dědictví. Právě | vydána.
nákladem Dědictví »Dr. Vřešťála: Katolická mra
vouka.« Doplňky a změny, které se staly nezbyt
nými i v díle tom na základě nově vydaného zá
konnfka a jiných výnosů. Zajímavý a-nezbytný
tento doplněk -jest sestaven podle pořadu látky
díla samého a bude jistě vítánou pomůckou všem,
kteří díla Vřešťálova užívají. Cena stanovena na
dnešní poměry tiskové nejnižší 2 Kč. Přihlášky
vyřizuje komisionářství Dědictví | sv. Prokopa,
knihkupectví B. Stýbla v Praze II.. Václavské
nám.

|Československé
straná lidová.

Podpůrný a vzdělávací spolek paní a dívek »A
mežka« v Hradci Králové vzdává srdečné díky
váženému spolku katolických tovaryšů za vzácnou
ochotu, projevenou věnováním čistého výtěžku
150 Kč z divadelního představení »Nervosní ženy.«

Na Úpicko!
Voeději11.dubnao 10.hod.dopol.koná

se vedvoraně p. Vacka v Úpicina »Závodí«
okresnísjezd čsí stramylidové,

na němž promluví člen N. S. a kandidát dr.
Nosek z Karlínaa dp. F. Jukl z Hradce
Krát. — Stoupenci katoličtí, přijďte všichni!

Důvěrníky Stran ve volehních komisích —
tedy kromě zástupce jmenovaného župním zmoc
měncem strany — jmenuje předseda obvodové ko
mise až v den volby. Návrhy na jich jmenování
nechť připraví si místní organisace samy a ohlásí
je předsedovi volební komise buď písemně nebo
ústně před zahájením volby. Obvodní komise je

povinna připustiti za důvěrníky z každé strany,
jež ve volbách kandiduje, dva voliče, kteří mají
pak právo býti přítomní celému volebnímu aktu
až do prohlášení výsledku sčítání hlasů. Důvěr
níci stran mohougvznášeti námitky co do totož
nosti voličovy, nebo proto. že volič v den volby
není k volbě oprávněn, jinak nemají však práva
do řízení volebdího zasahovati. Toto právo má
pouze zástupce strany, jmenovaný župním zmoc
aěncem. | Námitky proti některému voliči musí
býti předneseny dříve. než občan, jehož volební
právo se popírá, vykonal si svůj volební akt.

Českoslov. tělocv, Odbor »Orta« v Nové Pace
a v Libštátě pořádá orelskou akademii 11. dubna
ve spolkovém domě v Libštátě s bohatým pro
gramem. Řídí okrsk. náčelník br. J. Poličanský.
Při akademii účinkuje orelský smyčoový orchestr.
Po programu volná zábava. Začátek o půl 8.
hod. večer. Vstupné za osobu 3 Kč.

Zprávymístní a zkraje.
Otevření autobnsovélinky Hradec Králové—

Hojice — Horaj Jelení — Choceň — Vysoké
Mýto. Široce rozvětvený po kraji domácí drobný
průmysl (obuvnický, kožařský a J.) již od dlou
hých let těžce nesl, že přimo macešsky je v 0
hleda dopravním odbýván, že je mu znemožňován
uměje přirozený rozvoj nedostatkem vhodného při

Králové. Vytrvalému volání příshaěných zájemníků
podařílo se konečně 7- Mž za intervence sůčast
něných měst a obcí — vymoci zřízení, když ne
Jiného, tedy alespoň autobusového spojení, jež pro
přechodnou dobu má pro interesovaný kraj zna
menatí tmputs pro další očekávaný vzrůst hospo
dářský a průmyslový. Dne 1. dabna t. r. byla auto
basová linkaza přílomacstip. ministrapošt a
telegrafů Sáněka a zásinpcůobcí, akresů a tjsku
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K nájovým pobežnestem v

promluvy a kázání
Balezneto© našich bomiletických příračkách.

Fr. Kohout: České drahokamy v koraaš Královny
mebeské. 800 stran, Kč 850

Kaške: Pravdou ke ctnosti Lidová kásání na všecky
." neděle a svátky roka clrkov.825 str. Kč 5-00

Koška: Hvězda pokoje. 112 str. Kč £—
vá RÁ Bze podm

Panna Marisve Starém zákoně Kč 150
Dr. Fr. Šalo: Májová pobošnost. 82 . o Mario

Panně, Královně nebosskam 181eee Kč35
Dr. Fr. Šalo: Mater Admirabilis. 82 rozjímán

n pováních místech v semi Sratorác:. 182str

Lao obdršeti v kaidém knihkupectví, hlavně v

Bražstovzímkaihkapostrí anakladatelství
v HEradelKrálové.

odevzdána svému účelu Pan ministr v odpově
děch na četná uvítání v obcích, kudy autobus pro
jížděl, měl příležitost poukázati ma nesčetné ob
tíže, se kterými znovuzřizování naší republiky
je spoleno, i když poukážeme třebas na př. na
obor pošt a telegrafů. Nedostatek přístušného ma
verlálu, stejně nemožnost opatřiti si rychle do
statek vyučených sil, působí velmi četná nedo
rozumění a výtky se strany obecenstva, někdy ne
oprávněné. Jest třeba vzíti v úvahu vždy dobróu
vůli povolaných činitelů. K tomu můžeme podot
knoutí, že jest stejně třeba mravní zodpovědno
sti každého úředníka státu, ať to je obyčejný H
stonoš či sekční rada v ministerstvu, že zde musí
ovládnouti názor: úředníci jsou pro stát a nikoliv
stát pro úředníky. Bude-li každý plniti svoli repu
blikánskou povinnost řádně a svědomitě, pak ne
musíme se obávati nějakých katastrof. Výsledkem
blahodárné společné práce bude pak naprostá spo
kojenost občanů ve státě anikoliv Potěmkinovy
vesnice, které ne pravdivé by se mohly státi pro
budoucnost naší země krajně nepříznivými.

Různé zprávy.
Kdo udával v rakonské žurmalistice hlavní tém.

Před válkou napsal sám českožidovský »Rozvoj«,
že se nepamatuje, aby vídeňská »Neue Freie Pres
se« stála na straně věc! poctivé. Tento žurnál ži
dovských kapitašistů byl vášnivým nepřítelem če
ského národa, štval do války a uváděl v největší
zmatek veřejnou morálku vůbec. Všecko dovedl
překroutit; zásady mu byty gumovou pružinou,
která v zájmu maserielních prospěchů a despocie

. dá se každou chvík prohnouti na jinou stranu. Jak
se vláda vídeňská zlatému tejeti hluboce klaněla,
patrno ) z toho, že hlavního machra onoho listu,
Moritze Benediicta, učinila členem panské sněmov
ny. Tím křiklavě prozradita, jak jí vlastně na
křesťanské morálce záleží. Tento Benedikt, před
nímž se třásli dlouhou dobu rakouští ministři jako
před nejnebezpečnější vedmocí,zemřel vnociz 18.
na 19. t m. u věku 71 let Pracovníkem byl hou
ževnatým. Vždyť byl netoliko šéfredaktorem, ný
brž 4 majitelem a vydavatelem prodejného lista.
Od počátku války psával dva úvodníky. — Be

nediká narodil se na české půdě, ale nebylo váš
něvějšího nepřítele našeho národa, z něhož přece
saml židé němečtí tek hitavě a úspěšně tyli. Dra
Kramáře či jako vtělení všeho zla, tako nená
vistníka všeho němectví. Perfidnost Benediktova
překvapovala | lidi otrlé svou drzosti. Když byla

ve volbách r. 1891 poražena strana Riegrova, na
psal stať počínající slovy: +»Mrtvola leží přede
dvefmi.« Peněžní trh Zřekmězajímal jej více než
pottiáka. Věděl dobře, že v prostředí zkorumpo

, vaném. z něhož duch křesťanství mizí, politikové
stejně se stanou skéhy kapitálu. Každou neděli u
veřejňoval úvahu femilefonicky upravenou o De
něžním trhu, na nějž docházel. Dr. Friedjung Be
nedijdia nazval vtipně básníkem bursy. Poslanci,
kapinálsté, zadlužení Uechtici, ministři jen sa k
Benediktovi hrnuli Když r. 1892 konána anketa
o změně valstové, byl do nf Benedikt povolán.
Za velšké svéúspěchy děkoval rafinované soli
sáice. JKdo1e mu nedostávalo důraznosti, tem. hle
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děj oslňovati eleganiími frázemí. Kdo se mu 0
přel, toho dovedl mstivě“ pronásledovati a ne
ušetřit bo ané po smrů. Bytť vehni nedůtklivý, ne
strpět vedle sebe volnosti jiných silných individu
alt. —Za svéúspěchytaké děkovalvyráběním
sensačních amyšlenek. Obtěžoval svými zpravodaji
církevní hodnostáře i v noci, jen aby i a katoHc
kých věcech mohl přinášeti zprávy první. Mini
stří Beck a Kórber se u něho přiučovali. -- Když
byl povolán za války do panské sněmovny, ztr
nula sama nejněmeňtější strana rakouského sená
tu: levice ho za svého člena nepřijala. —Mezi
Zyrnalimty dosáhl ve šmokovině prvenství. — Ne
stačí však odmzovati pouze tohoto žurnalisckého
velmože. Nutno hlasitě kárati i ty, kteří velko
výrobu jedovatých zájndností židovskéhožurnálu
stině podporovali. Vždyť Nst tak nepoctivý nále
žel k nejrozšířenějším a nejvýnosnějším v Evtro
pě, Jakkoli mu dokázána perfidnost nesčetněkrát
zcela lasně. Požehnání té židovsko-německé kul
tury, humanity a snášejivosti trpce na svých zá
dech cítiši -netošiko rakoušíí Slované, ale i ně
mečtí katolici. Rakovina národního šovinisma
prohlodala se i do německého třsku křesťansko
sociálního. Není pak divu, že se říše za takové
korupce udržeti nemohla. Ale při lom přátelé Be
medilétovi,kteří měli čich vždycky ostrý, netoliko
« potopy své měšce zachránili, ale i značně roz

množili. “
Framcouzští katoličtí důstojníci. Víra francouz

ských největších vojevůdců je snad každému zná
ma. Jofíre, hlavní maršál za války, je katolik:;
Petain, hrdina verdunský, druhý maršál. je rovněž

ustanoven generalisámem| všech spojeneckých
vojsk, je také praktický katolík. Mezi francouzský
mi vojáky všeobecně se mluvilo, že bude-li tře
ba ustamoviti čtvrtého maršála, že jím bude £č
nerál Castelnau, také praktický katolík. Aviatik
Gunemeyer, největší francouzský hrdina, také byl
upřímným katolíkem, který denně přistupoval k
stolu Páně. Francouzští nižší důstojníci byli vět
šinou také katolíky, kteří ať se nacházeli na Íron
tě nebo doma ma dovolené, nepovažovali to za
něco ponižujícího, býti přítomnu mši sv. a při

války obdržel maršál Petain, jenž byl tenkráte
pouze plukovníkem, následující rozkaz od velícího
generála: »Můj milý plukovníku! Dovídáme se,
že někteří důstojníci u vašeho pluku bývají pří
tomní mši sv. ve svých vojenských uniformách.
Jelikož toto se příčí vojenským rozkazům. ne
může to býti děle trpěno a proto žádám, byste
mi zaslal jména těchto důstojníků.« Plukovník P6
tain odpovědět: »Můj milý geneřále! Jest prav
da, že někteří důstojníci mého pluku bývají pří
tomní mši sv. ve svých vojenských uniformách
a jich plukovník je jeden z nich. Jelikož však tenlp
vždy sedí v první lavici nezná jména těch, kteří
klečí.za nám. Petain.« Jindy pluk. Petain pravil:
»Chodívám ráno na mši sv. z přesvědčení a večeET

moji přítomnost při mši SV., dal příležitost mne
posuzovati« Takové živé a účinné víře francouz
ských vynikajících mužů jest přičítati, že Francie
přes všechny bouře a pronásledování zůstala ka

válku vyhrál? Podle toho,jakse s kterými občany
zachází, mohla by vzniknouti domněnka, že nej
větší hrdinství osvědčili židé — ukrývaní hromad

mnohem lépe než před světovým zápasem. Katolíci
však prolévaši krev; byly vykrádány jejích kapsy,
jejich kostely a fary. Nyní jsou ožebračování Po
druhé. Kdo má mozek v lebce, nechť posoudí,
komu se vistně posluhuje hesly moderně-demo
křatickými A jen slepec by sa mohl dormívati,
že houfy demagoch poshuhují na úkor vlastní
krve žilům z ideálního bratrství a opravdové
symoatie — totiž zdarma. — Katoličtí důstojníci
eeexponovali se ve válce tolik Proto, aby se
stali pány spekulace kalení buržoové, kteří jsou
zavitými nepřáteli katolické svobody. A jestliže
„patentovaní osvícenci k takovým poměrům mlčí.
pak nechť se přemýšlí, zdali uvědomělost pokra

ŘíH rakoaská nepomine .. .! V Košicích vy
dal hlavní kapitán J. V. Kohouš vyhlášku, která
nařizovalavyvěšení praporůaa počest 70. naro
zenin presidenta Masaryka. »Kdo by neaposlech!,

bude potrestán 1000Kpokuty nobovězenímaž do
1 měsíce.« Stalo se v Československé repablice.
Podobné »pokyny« rozeslány byly německým 0

Bálošna v HradolHrál.
xapsané společenstvo ©ručením :bmeseným

Československé náměstí.

Vkladyne B.knižky:
. - Úvěry osobní

a (. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

becním úřadům na severu Čech. — Tak. sděluje
sama 90c. dem. »Rovnost«. V době, kdy český hd
touží' vzdáti přísiašnýhold svému| osvoboditeli
spontánně, zcela dobrovolně, takové policejní roz
kazy příliš silně zavánějí starorakouským byro
kratismem a zvláště odporným a zištným -— $pl
hatstvím. - .

Kdyby to byl křesťam, Žid Vogel z Dolních
Kralovic, který za rakouského režimu rekviroval
v tamním obvodu brambory a na to konto byli:
synové jebo sproštěni vojny, vyplácel v někte
rých obcích o 6 K méně za 1 metr. cent brambor.
Státní obiní ústav na návrh Svazu hospodářských
družstev vykonal u něho v květnu 1919 revisi,
která nepořádky ty potvrdila a Vogelovi uloženo,
aby výrobcům doplatili! po 4 K za 1 metr. cent.
Ale, ač bude tomu pomalu rok, Vogel nezaplatil
dosud. Patrně spoléhá na nějakou protekci, která
mad jeho národem drží ochrannou ruku. 

Veliké dluhy tukové ústředny, Státní ústředna
má dnes za sebou následující dlužníky: Zemaký
hospodářský úřad v Mor. Ostravě dluží na 10 mi
llonů Kč, magistrát v Liberci dluží 2 a půl mil.
K. Mor. agrární tržebna v Brně na 700.000 Kč.
zemská správa politická v Brně 250.000 Kč, něm.
spolek pro obchod s dobytkem v Praze 1 a půl
mionu Kč, nár. socialistická jednota malozemhě
dělců v Praze 4 miliony Kč, potravní skladiště (čs.
socialistů) státních drah ve Znojmě přes 200.000
Kč, Mor. svaz pro obchod s dobytkem v Brně na
20 milionů Kč (část zboží je na skladě). Čs. záso
bárna voj. v Brně na 300.000Kč atd. atd. Celkový
dluh činí na 100 milonů Kč. Celá řada okresních
správ dluží veliké sumy. Tuková ústředna upo
minala dlužníky a hrozila finanční prokuraturou,
ade nadarmo. Násleďkem toho nabídla ústředna li

eby byly národu vyloženy. Ať každý občan v re
poblice ví, jak se hospodaří tam, kde by se mělo
s každým hatéřem šetřiti. A to je pouze ledna ú
středna!Co teprve v těch ostatních. Tak hospo
dařila rudozelená vláda za pů) druhého roku naší
samostatnosti. Divte se, že nechtěla pořád vypi
sovati volby!

Vzrůst katolických časopisů ve Francii. Obrat
podivuhodný směrem k církvi jevící se v politice
a ve veřejném životě francouzském odráží se zře
jmě v žuralistice. Proti dřívějším dobám není
ani“v socialistických časopisech bývalých útoků
vášnivých proti náboženství; úcta k přesvědčení
náboženskému vyzírá i z mnohých bezbarvých a
více odborných deníků jako Le Petit Journal,
Temps, Figaro. Ale neobyčejně vzrostl počet novin
kato'zkých. La Croix v Paříži a zvláště na ven
kově rozšířený ve více než 200.000 exempl., po
něm a v Paříži samé velice oblíbený Echo de Pa
ris, Journal des Débats, La WbreParole, časopisy
rázu monarchistického Action Francaise, Caulois.
časopis obrázkový Excelsior, viděti všude a není
zde bázně a ohližení se po druhých. má-li kdů v
ruce katolický časopis. Vedle nich jest celá řada

vul mládeže, studentstva, jednotlivých stavů. Ka
toHici francouzští jsou si jasně vědomí, že to po
vinností jejich podporovati seč mohou tisk kato
Jický, jej rozšifovati, nahražovati iím tisk bezbar
vý nebo stranický; zvláště mládež, studenti, dívky
v organisacích divy činí. svou horlivostí. Žarna
Jisté katoličtí, jimž v čele stojí člen Akademie René
Bazin, tvoří molutnou organisaci. 5. února měl
slavnostní večer, k němuž pozvali generahitu. zvl.
Castelnaua a dříve již jmenované generály a po
slance katolické. Zde René Bazin pozdravil velké
syny Franciev jejich katolickém smýšlení a lásce
k vlasti a Castelnag jménem ostatních srdečně od
pověděl, kdež ukázal na potřebu křesťanského 0
brození Francie a oceall záslužnou činnost Žurma
listů: katolických, zvláště s úctou dlužno Vzpome

nouti veliké čimioati organisace časopisů, sdruše
né kolem La Croix »Dobrého tisku«, která vydá
vá přes 30 časopisů a týdeníků pro Francii, bro
šery, knihovny celé a jmt rozvětvena pa, celé
Francii, má ústřední zpravodajství a stopuje Ča

x
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ny celéhosvěta apodává přehledv tak zv.» -čatholigne«, kde byly všechny

správy, na. př. onaží republice a náboženské0
Mnce vČechách.

Repabiikázsktu zovnosí oharakterisalí tyto
dva obrázky. | Orgán slovenské strany ludové
»Slovák« prozrazuje: Správce měšťanky v Lip
tovském Sv. Mikuláši Otakar Šťastný jest v 7.
bodoostní třídě a má sdieta (40 Kdenně) roč
ního platu 33.844 K. Jeho Žena jest rovněž učitel
kon „v Lipi. Sv. Mikuláši a dostává s dietam; roč
ně 21.566 K. Jejich 1lóletá dcera jest zaměstnána
u inspektora Janošky a dostává ročně 14.310 K,
takžé tato tříčlenná rodina má dohromady roč
ního platu 69.720 K. — Zato však v 80. čísle »Prá
va lidu« čteme, jak nově jmenovaní úředníci fi
nanční správy na Slovenska mají měsíčně 570—600
Kč. Jsou' vhánění do náručí zoufalství. Jsou to
Wdé přetížení prací. .

Časovou woviska vydalo »Tiskové druž
stvo« v Hradci Králové Jako 265. svazek »Ča
sových Úvah«. Je to dílko z péra dra Augustiná
Štanola:»Křesťanství a rotnická otáz
ka«. Bohatost látky naznačují tyto kapitoly: Kře
sťanství a rolnictví v bývalé říši římské. -— Rol
mictví u Čechů. — Stav selský a doba nová. —
Snahy. za větším výnosem z půdy. —- Školství
pro našeho rolníka. —Rolník a jeho úvěr. —
Rolník a zemědělský dělník. — Obecní dům a
venkovský hostinec. — Družstevaictví, — Snahy

rolnictvu. — Lidová strana a rolnictví. —
Brožura. čítající 66 stran, jest psána slohem nej
širším vrstvám přístipným a stojí pouze Kč 1.60
(bez poštovného). Poskytule nejenom hojný mate
riál pro naše řečníky a agitátory, nýbrž i hodí
se k hromadnému šíření v kampani volební. Ob
jednývkyřiďte na administrací »Časov.
Úvah« v Hradci Králové (Adabber
tinum). — Čilé nakladatelstvítéhož »Tisk.druž
stva« vydá v nejbližších dnech homiletické dilo
dobře známého spisovatele Ant. Kašky: Zrcad
lo katotického křesťana (Řeči k má
jové pobožnosti). Výborná tato práce bude 7a
sté velice vyhledávána. Přihlášky přijímá již
nyní| »Družstevní knihkupectví v
Hradci Králové (Adalbertinum).

Volební horečka »Práva Mdu< jistě pochází
z velkého strachu před kritikou | socialistických
reforem. Vždyť »Právo lidu« 3. t m. lže o katolí
cích tak fanaticky a nejapně, až lidé, ktsrým zbyl
normální mazek v hlavě, přímo žasnou. Píše na
př.: »sNeďávnými odhalením; pařížského tisku bylo
nade vše pochyby zjištěno, že naši klerikálové
pracují ve sinábách moci, jež se nachází mímo re
pebliku a jejíž cíle směřují proti zdaru, ba přímo

. proti existenci Československého státu.« — Před.
ně ta »odhalení nemluvila © práci českých katotf
ků, rýbrž o politice Vatikánu. A pak bylo přece
dokázáno jasně, že ta odhalení »Matinn«, jak k
otisklo také »Právo lidu«, jsou něobratným švind
lem. Jak .soc. dem. deník boří pro pravdu, to pa
trno 2 toho, že neuveřejnil ani českou úřední opra
vu oněch »odhalení«; ba aní řádkem se nezmíall,
že kardinálovi Gasparrimu (tajemníkupapežské
na) podstrkována nešikovná politická slova. kte
rých tento nikdy nepranesl. — Dále mluví »Právo
idu o
presidenta republiky«. Ty hrabé útoky naše an'
se svíčkou nenajdete. Zato radikální fanatikov:
oliskdlí z denuncimčních úmyslů to, co katolichý
tisk uveřejnit proti Masarykovi Jakožto vůdci jed

. né politické strany před dávnými lety. Komu pak
se takovým vypichováním sporů dávno pochova
mých ublíží? Pověsti katoNotva. jistě nikol. My
známe své povinnosti k zasloužié hlavě naší re
pobšiky mnohem lépe než s0c. demokraté, kteří
svojí třídní politikou kříží zdravé plány Masa
rykovy bezohledně a dusí jeho všenárodní poči
ny, ktoré mají přinéstt blaho všem. — »Právo li
dn« v téže lokájce jeví veliký nepokol nad vzrů
stem katolické Inteligence. Ačkoli po celých 30
let seopakujefráze,že katolickácírkevse na
cházívsmrtelnémtažení,pojednousoc.dem.de
ník praví:
telem, jehož by bylo lze podceňovati« Tak vidal

DRv se Híkalo,že ee »klerfalsmas< udržuje jen
z milosti vídeňekých bofrátů a vojenských stráž
ných bajonstů! Zatím však právě doba přonásle
dování rozmmožuje řády naší strany Hdové tak
utěčeně,až jsoupřekvapenísarnéaeši zkušeníor

, paisátoři. Samo sPrávo dne praví,Beten »klo

“ „

majetá tradice. Ale tu potřebí dvouoprav. Nikoli
klerikalisnus, ale ideální, náboženské a kulturní

vem, nýbrž vfádne vlivemvětším než před vál
kou; ten vdiv však se nemůže všude projeviti o
pravdově rázem, -protože socialistický teror hle
dí jej potlačovati tvrdou pěstí. — Ke konci lže
sPrávo Jidi« o »tichém souručenství národ, de
mokratůaagrárníkůs klerikály«.Soc.demokracie
by se vejce hortivě poděkovala za takové »tiché
souručenství«, které naší straně zakazuje každé
svobodnější vydechnutí. Nenávistní volnomyšlen

káři opanoval pole mezi národ. demokraty a nej
horlivější agrární agilátoři pořádají hlučné schů
ze, vyzývající k odpadům od katoHcké církve.
Vlastní sílou pod čistým štítem jdeme vpřed a
vlastní sihou zvítězíme. Naší agitátoři neulovi!iod
vládních stran tučných sinekur, nesůčastnili se sen
sačních matversácí. Jdeme do boje s holýma ru
kama a přece doufáme pevně, že zdravý sinysl
českého lidu osvědčí větší sílu než volební mi
Nony stranprotikatolických.

sKdybych byl ďábleme« —ostak psal před 60

sakdyby mne lidé ve své
zaslepenosti zvolili svým záslupcem, co bych tu
činil? Přirozeně, že bych nezahálel. Nejdřívé u

Takový, aby peklu dělal dobrou reklamu a při
nášel co největší profit. Zkrátka dal bych návrh
na úplnou rozhiku církve ud skoly! Škola s ná
boženstvím a náboženství se školounemá co dě
lat! Škola má býti továrnou na zpracování dět
ských blav, aby rychle učily se všemu, co při
náší peníze. Místo povinností, limiž náboženství
člověka sužuje, nutno v budoucnosti vyučovati
O »právech lidu.« Katechismus se odstraní, kněžím
musí býti vstup do učírmy právě tak zakázán ja
ko do tančírny! | To bych navrhl. kdybych byl

No, tentokráte neukázal jsi příš mnoho ďábelské
chytrosti; moh! jsi přece pro peklo výhodnější ná
vrhy učinili, na př.: Bible musí býti spálena, všec
ky kříže při cestách ať se odstraní, aby lid neměl

dy nebo odbývají se výroční trhy. Tu bych svému
kolegovi odpověděl: Ty ničemu nerozumíš! Děti
nejraději slyší a nejsnadněji se učí náboženství.
V pozdějších letech jest pak již pozdě nábožen
ství ze srdcí lidských vypleniti kdyžtě v mládí

menších nutno začít a křesťanství ze škol úplně
vytouřiti, má-li lidstvo patřiti Káblul« — Před 60
dety a jak 'dobře hodí se vše na mše poměry!

Modlitba dmeška známého basilejského rekto
ra MAdera: Kriste Ježíši! Synu Boha živého! Smi
luš se a uzdrav naše oči, uši, Jazyk! Oslepli jsme
a stali se hluchoněmými! Jsme Edem, který ne
vidí, neslyší, nemůže mluviti! Lichá bázeň ochro
mila všecko. naše svalstvo. Vyřkyl »Efeta« nad
vůdci svého lidu! Dej jim opět dar výřečnosti.
aby pevně jako hradby v cestě stál a vzdorovali
zn, falši!. Ježíši Kriste! odstraňi z našich údů tuto
ochromuiící bázeň! Hleď — my nemůžeme stát
na nohou. My, devatenáct století staří, ztratili
jsme duchovní vládu nad světem. Stali jsme se
otroky — dřeme se, otročíme na všech stranách.
V divoké. bouři třesouce se opíráme se o kácelící
se zdi! Kriste Ježíši! Synu Boha živého! Nesmr
tený! Zklamati jsme nadobro — ne Ty, ale my,
Tvoji slohové! Nebyli isme kádry ani pevnou hrá
zí, nýbrž pískem a stéblem v bouři světového
převratu. Revoluce jsou vždy jen dflem menšiny,
jsou možny jedině pro slabost vlád. zbabělost
většiny a pro nákazu lché bázně katolických ná
rodů. Pane Bože, vzdal vd nás nákazy bázně,
zbabělosti! Dej nám odvahy a křesťanské stateč
nosti a budeme zachráněni!

K alóře obratného průmyslníka Hrizbyla, člena
Nár. shromáždění. »Nár. listy« v č. 92. otlskují ty
to řádky: »Českosocialistický orgán se na nás
vrhl několikráte pro zaznamenání obvinění posl.
Hrizbyla v některých Hstech z korupce. V »Soc.

nm: »Před několika y uveřejníi jsem v »Rov«
nostiea v »Duchu «čtánek,vuěmžsnesenu
byla řada fakt, osvětlujících způsob, jakým zbo
hadi nář. sociální posl Hrizbyl. ' Jeho obchody
charekterisuje nejlépe, jak si počínat s dodávkou
uniforem pro poštovní zřízence. Družstvo krejčí,
jehož on je předsedou a vůdčím řínitelem, dostalo
od min. Stříbraéhododávku uniforem,které měly
býti nejdéle do konce srpís m. r. dokotoveny.

soukromé dodávky dámských kostýmů. Ještě v
únorut r. nebytyprotouniformyhotovy,ačpo
Sťáci chodí už "nadobro -roztrhaní. V souvislosti
$ touto dodávkou nepsal jsem, že státní dodávky
jsou zadávány nezákonným způsotem. Na to do
sud nebyla dána odpověď. Posl. Hrizbyl před

K na volby a půl milionu Internovaným, a že
proto mu Stranm nic neudělá“ Vedle toho snesl
jsem tam ještě několik fakt o jeho »reelních ob
chodéch«. Posl. Hrizbyl na toto obvinění vůbec

napsal posl. Hrizbyl do »Čes. Slova« dlouhé po
víďání, v němž nevyvracel ani jediného ze vzne
sených obvinění, jenom žádat důkazy od »Nát.
Listů«, ač dobře věděl, že ty jenom zprávu odil
nud otiskly a že proto důkazů míti nemohou. »Č
Slovo« samo zmohlo se jenom na to, že napsalo,
že privileghim na zbohatnutí nemají jenom rár.
demokraté, ale že takovýmto šťastiivcem může
být tak někdo jiný. Posl Hrizbyl snaží se vzbu
děti dojem. že je to Útak nár. demokratů na dě!
nické družstevujotví. ač dobře ví, že zpráva pů
vodně byla otisknuta v celé řadě našich krajin
ských listů a »Nár. Listy« jenom přejata. Nyní se
dovidáme, že poslanec Hrizbyt je na šestém nebo

sedmém místě téže kandidátky do N. S., kde je

zanechá všeho kroucení a odpoví jasně a zřetel

ně na fakta otištěná v našich listech. Důkazy jsme:
mu ochotni posloužiti. . . < — Slovo má nyní p.
posl Hrizbyl, který kandiduje hned vedle ministra
dra Beneše do Národ. shromáždění.«

Literatura. Osoba bl. Jana Sarkandra stává se
v našem národě stále dražší. Patrno to z velikých
slavnosti církevních, z horlivého čtení o jeho uma

dramatický obraz »Bl. Jan Sarkander, mnačeníkza
pravdu boží.« Cena vhodně upravené práce 5.50
Kč. — Nákladem České Grafické Unie vyšlo IV.
vydání významného sociálního romám B. Vikové
Kunětické »Medřická.« — | V 3. čísle brněnské
ařlídky« uveřejňuje A. Vrzal časovou úvalmu::
»Dm. Merežkovskij o náboženské krisi v Rusku.
J. Smrž píše o zákazu spisů Arislotelových v
XIIL Století. Dr. Vychodil uveřejňuje další ukázky

cibisk. tiskárny v Praze vyše! překlad roziímání
sv. Ignáce z Loyoly o střelných modlitbch -Duše
Kristova, posvěť mne!« Cena K 4.20. — Číslo 2-3.
»Obzoru rodin.« vyšlo s boh. obsahem. Json zde:

1920 obnáší 18 Kč. — Velice důležitou knihou
zvláště pro naše orgánisátory Jest spis ústř. ta
jernníka B. Staška »Obnova lidské společnosti.«

dlní a hospodářské. Autor pojednává o rodině, 0
becní samosprávě, o rozdělení lidské společnosti
na stavy, o státu a společnosti mezinárodní. Kniha.
má 72strana stojí 2 Kč.Lze Jiobjednatiu ústřed
ního sekretariátu (v Praze II., Na Slup? č. 14.)

Hrdinní márodní karatelé z agitační, horlivosti
volební nyní si vyčítají navzájem povahu zaječí.
sNár, listy« 2. dubna sdělnjí, Jak vypovídat Klo
fáč jako svědek v procesu Kramáfově před vo
jenským soudcem. Nikdo tehdy za Klofáčoví nežá
dal, aby házel do břáta český státoprávní program.
Ale on vykládal zcela svobodně,že jest členem
imperlalistického spolku vídeňského, jehož cílem
bylo vybudovati návé. silné | Rakousko-Uhersko.
Vypovída) 4. ledna 1916 v tomto smyslu: »Jenom

podívá-li se na mapu. V té věcí snad všechny stra
ry politické byly shodny. Jen ve stanovisku k če
skému státníma právu byty různé stupně, odohyl
ky. Nejpravověrnější v
Hajnova,s níž svědek polemisoval.Starýpro
tram měl smysl v době, kdy bylo v Německn
čtyřicet drobných knížectví a státečků; dnes
chcemeapotřebujemesilnéRakousko.Avněm
ovšem co možná největší antonomii pro sebe, V
rámci státu. Proti všem fantnatům ve vlastní sra

něsvědek vždy vystupoval. Svědek etní se členem
sdružení »Austrin nova.« — Projev »Českého sva

ministruzahraničníchvěcíhrabětiCzerninovi,smě!
takto: »Vzhledem na odpověď států čtyřdohody
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„Číslo tehafono:9 (Tiskovédružstvo).

K důležitým volbám dne 18.a 25 t m.
kráčejme zmužile a s nadšením!

Póstarejme se, aby nová sněmovna
obnovila pravé čežství, zbavené eizáckého
otružíku. Povahu a sladkou vůni pravých
českých ideálů nevysvětlí vám semitské
volnomyšlenkářství ani pruský marxismus,

Na tyto ideály tých se hrobů svých
obvých a pracovitých předků, velkolep:pražských i Pdných kostelíků
po venkově. Vonný dech čežství vane ze

Boženy Němcové, Baara, Jakubce,
era, K. V. Raisa a zřádků českých

kněží-buditelů.
Nechť stoupá den co den sebevědomí

našich lidovců. Nažinci doma i za hrani
cemi přispěli mohutně k dobytí české sa
mostatnosti a k udržení drahé repnbliky.
V Národ. shromáždění zástu strany

lidové pod rovali svědomitě všecko, čehobylo potře ospěchu veškerého
ctivého občanstna Jestliže hlouček a

naších poslanců vykonal pro obranukatolictva a celé republiky věciveliké, vy:

konají naši zásopei práci ještě velkole.za cnergi pory voličatvastrany
lidové. K im urně n tupujeme

jako poponížení prosebníci. Nášštít jesttý, zatím co Jiné strany mají povinnost
se zodpovídati z přečetných omylů, klamů
a nevlasteneckého sobectví. Jdeme volit,
abychom hlasovacími lístky soudili noto

rické škůdce našeho fv Naše hlasynechťjsonžhavýmiprotesty proti korupci
au emokratickým1násilnostem!Tyto

js nechť zahřmí do ardcí tvrdých, žeéle nesneseme nedůstojnou -porobu
ve škole a v úřadech. Svobodný občan
nesmí se báti násilníků v samém
katolickém kostele, kde takčasto barbar- —

v eřepost na hanbu celérepubliky
šaposvátnýklid.

mj povinemdátihlasovánímsěpac ně vyšsání :a roz

krádání národního majetku jak od lidí

Naše strana nejlépe osvědčila pocho
pení kritické situace. Neuváděla davy ve
zmatek a bídu slibováním modrého s nebe

a stavbou v=dušných zámků. Neklamalaa proto má vo souditi demagogy a
kejklíře, k měli ua mysli více stra
nické agitace a svůj osobní prospěch
blaho republiky.

Pro dobromladého státu vzmužme se
všichni! Jakmile cizina uslyší, že lidovci
vyslali do sněmovny slušný počet zástu

ců,hnedbudenašerepublikavíceŠp:
tována, okamžitěnáš úvěr sto eekteříi 1o hmotné

národa,různým m jejen!.

č usmívají. Zato jim imponuje
hc úžská dov j pou)Jost a charakterní so
lidnost.

Jestliže katolíci nabývají stále většího
vlivu ve státech velikých, bylo by pro
nás hanbou, kdybychom se u nás jen
stále krčili.

Mluví-li se o vyděděncích dále, vidíme
jasně, že vě našince přiváděly

y pimaci ovládající do největší nouzeporoby.

: Proto vlastně kuopředu do volebníhoboje! Nechťseani jedinýnášhlasv pěl
tomném víru neztratí. Pak budemeimpo
novatí všem!

Hlavyvzhůru!Bojémk vítězství|o
Krutovtáda ua Slovenska potrestána.

Pokud tam byli pohansky pronásledování ka
tořici, opatrní liberálové a socialisté mlčeli. Když

však zakročeno krutě protl dvěma soc. demokra
tům, seznal Šrabár, že diktatura jeho má také své
meze. Na velice rázné zakročení soc. demokratic
kého poselstva vymohl Slovenský klnb daleko
sáhlou změnu režimu. Oznámeno:

začíná rušit a bude pohřbeno nejpozději v září,
kdy budou provedeny obecní a župní volby na
Slovensku. Šrobár do té doby dostane kuratelu
ve formě správní komise, o poněvadž je léto, bu
de vůbec dobré, když ze své nynější nemoci se
bude někde v lázních léčit. Budou odstranění in
spirátoři a původci rozkazu, aby pro stávku se
zatýkalo. Nenáviděný slůžný (jako komisař okr.
hejtmanství) z Hlohovce už le pryč a za ním
táhne nadslůžný (dle našeho okresní hejtman).
Myslíme, že bude I více změn. Četní jejich
strážmistři budou odstranění a ořísně výšetřová
ni. V záležitosti soudr. Pelcanaa důvěrníkůbude
vyslándo Bratislavě soudr. dr. Soukup, aby bylo
jefich propuštění urychleno. Plně bodou zaopatře
ny rodiny zastřelených. Bude dáno nařízení, aby
koaliční právo m Slovensku bylo uznáváno dle
našeho zákona a praktikováno s onou Hberálností

jako u nás

Autoritarepebitky,

Dle »Slóvenského deníku« soc. dem. důvěrník
Felcán 12. listopadu 1919 vyhrožoval v Klačanech, .
že 3 200 lidmi vyhází správce. Křičel, že na Slo+
vensku Češi nemají co hledati. 5. listopadu hrozil
vyvoláním vzpoury, i kdyby při tom padlo třeba
100 lidí. 16. únoro zasáh) rošivě do úředního vý
konu voj. policie v Hlohovci a propustil zabavené
povozy se 40 g ječmene. jež chtěl statkář Schle
singer z Píšťan vyměniti za jakési zboží (voj. po
licle nemohla se přesile postavit na odpor). Ne
nastoupil službu vojenskou, když pak vydán byl
razkaz k jeho předvedení. zmizel z Hlohovce' a
23. února byl jakožto zámečník znovu sproštěn.
7. března 1920 prohlásil v Hlohovci, že soctální
demokraté nerespektují vládní smloavu, že vok
sko stojí za nimi, že vláda vůbec nemá Žádné
mocí a že nynější vládu neuznává. 7. březno t. +.
prohlásil, že všichri železniční zřízenci na Sloven
sku připojili se k sovětové vládě ruské a že dojde
k tomu také v Hlohovci. Dne'8. března prohlásil,
že bude převrat, ale že to někdo zaplatí smrti. V
Píšťanech hlásal veřejně' bolševictví, prohlašoval,
že vojsko přidalo se k němu a že od bolševického
úmystu neodstoupí. O Felcánovi je dokázáno. že
ačkoli nepracuje a jest fiplně nemajetmým, měl v

úmoru 1920 asi 40.000K. — Katolíku,-budeš k ta
kovému pořádku a tekovým reformátorům.dále
máčetí? Proč jen Šrobár, který Hlinka ibged 6

mičel, tak dlouho chodil kolem Felána jako ko- ''

“



tem Gesalerova klobouku?| Hlasovacím lístkem
půispělme k obnově státního pořádku!

Zase BoVépruské nadělení.

»Bohemla« prohlašuje; že vůdce sáských dran
cujících komunistů skutečně chtěl v neděli překro
Čiti naše hranice se 6000 ozbrojenými komunisty
u Klingentalu. »České slovo« naznačuje, že s tím
pokusem jest ve spojení hnutí německých želez
aičních zaměstnanců v severozápadních Čechách.
Tohle by ještě ožebračenému obyvatelstvu naše
tru scházelo! Němci, kteří bojují proti naší repub
lice tolik vyzývavě, mají pokoj. Zato však malí
tyránkové chladí si svou fanatickon žáhu na čes
kých katolících. Tohle rytířství zbabělosti svědčí
tak markantně o úpadku vlasteneckého citu těch,
kteří by v prvé řadě měli rázně vystoupiti proti
německému terorn!

Proč se volby komají v meděli?

Neděle jest křesťanům všech vyznání dnem
Páně. Světí ji nejen katolík, ale i evangelík, pra
voslavný i všecky křesťanské sekty. Žid má svou
sobotu, kterou si nedá vzíti. Proto vymohli si ži
dt ned na mírové konferenci v Paříži. aby se
volby nikdy nekonaly v sobotu. Tedy to, co si
židé pro sebe zakázal, to je pro křesťany dobré.
Aby jeden žid mohš klidně a nerušeně slavíti svůj
šábes, nesmí tisíce a tisíce křesťanů světiti svou
neděli. Jdeme-li tedy k volbám v neděli, neza
pomeňme, že židé tím dokumentují svou povýšenost

« nad křesťanským lidem. — Že by se volby konaly
v neděli z té příčiny, aby se ušetřil jeden pracov
ní den. jest přímo směšné, Volby jsou jednak tak
důležitým aktem, že jim lze bez výčitky i den
Prácovní obětovati. Kolik dní do roka se promarní
různými slavnostmi, co. času zablie se stávkami
lehkomyslně vyvolanými! Ale židé prosadili svou,
odi si svou sobotu žárlivě střeží. K volbám jest

křesťanská neděle, neboť sobota židovká
jest nesmírně posvátná! — Křesťanští voličové!
Chcete míti republiku židovskou? Nikdy ne!

Jestliže se židé chlubí tok svou pokrokovostí,
proč si nepřeložili šábes již dávno na nedě!i? Byla
by to snad velká trhlina v jejich dogmatice? |
tím svým svátečním dnem nepřetržitě dokumen
tají, jak silná stěna nenávisti je dělí od pokřtěného
obyvatelstva.

Posledaf zasedání N, S.

Dne 14 t. m. odhlasovány zvýšené diety po
slancém. — Když se jednalo o zákonu proti ne
vhodným názvům, prohlásil Bezděk, že by v ta
kové chvíli mělo N. S. raději pečovati o dostatek
potravin, oděvů a bytů pro obyvatelstvo a o Su
roviny pro továrny. Jelikož se však přece jedná o
rérná označení, přimlovvá se za to, aby titěrnosti,
jako sirky, mýdla a rmzadla nebyly označovány
podobizramia jmény našich národních předáků.
— V nočních schůzích projevil dr. Kolísek povděk
nad tím, že na Slovensku přestávají působiti ma
ďarské zákony školské. Za potlesku poslanců vy
Jádřil -srdečné díky ušlechtilému Scotu Viatorovi.
který prvý posvítit na děsné poměry maďarské.
— PWijat zákon na postátnění zemských správ
ích výborů.— Přijatzákon, jímž se zajišťujepů

. dz drobným nájemcům.

OzmařeníscházeN.S.úno10.t.m.
napsaly v č. 100. »Nár. Hsty«: »Může, oposlční
akůpinaza to, žez200vládníchposlancůse dostu
vtlo do schůze jen 67, místo nutmých 90 poslanců?
Bylo to snad národně demokratické ministerstvo.
které v pářek večer vypravilo zvláštní vlak pro
wtádní poslance, aby se mohli rozjet z Prahy na
volební agitace, misto aby vykonafi svou povin
most v Nár. shromáždění? Znamená snad býti
vládní stramou opravdu jen to, že má všecky vý
Body. ažkoliv však také povinnosti? Tak se otá

prostý rozumaodpověďbude pro vládní ko
zdrcující. Vládní strany, které nedovedly o

kvormr už v celé řadě schůzí dřívějších.

'obsta
akož i všechny ostatní

sakce
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předloh, jež dráždity druhé strany a jež mohly
zcela klidně počkati nebo aspoň býti dříve zre
vidovány.c

Ve schůzi čs. demokratického klubu bylo v
sobotu konstatováno: »Předseda N. S. Tomášek,
věda odchod dvou klnbů, přerušil neočekávaně
schůzi na 5 minut; přestávky, jež se protáhla r.a
Z5 minut, použila koalice k zvláštní úradě. Když
předseda Tomášek by! opětně schůzi zahájil a dal
Hasovati, poslanec Johanis žádal o zjištění počtu
přítomných poslanců; bylo napočítáno celkem 69
(šedesát devět) poslanců (včetně se dvěma pří

tečný počet přítomných ukončil schůzi. Jestliže
poslanec Johanis, člen vládní koalice, podal ta
kový návrh, věda dobře, že není ve sněmovně
potřebný počet poslanců, byl zcela patrný úmysl
vládní koalice schůzí zmařiti. Bylo to dokumento
vámo ještě i tím, že několik poslanců soc. dem.
před sčítáním bylo posláno ven ze zasedací síně.
Klíč k tomuto zdánlivě nepochopitelnému útoku
vládní koalice na poslední plerární schůzi N. S.
najdeme především v nechati, se kterou byla svo
hla k naléhání poslanch nár. dem. i poslanců stra
ny lidové, aby sobotní schůzt byla poslední schů
zí tohoto N. S. Případ v sobotní schůzi N. S. o
světluje křiklavě sifuaci a svědomitost vládní ko
alice. Nemá tolik smyslu a svědomitosti, aby se
sama postarala o presenci a chce na oposici, aby
M presenci tu obstarávala a pomáhala jí k záko
nům, s nimiž nesouhlasí. Nemohouc se dočkati
podobného mařivého návrhu z lavic oposičních,
podala návrh takový sama a zmařila závěrečnou
schůzi N. S., na jejímž denním pořadu bylo na 40

mu životního. Na otázku naši, kde iná vládní ko
alce většinu, bylo odpověděm z jejlho tábora,
če poslanci jejich jsou na venkově na volebních

schůzích. Členové klubu nár. dem. své volební

schůze odvolávali telegrafitky neb telefonicky již
v pátek.«

Odpověď uaší vlády mamírovou nabídku Raska,

Lidovému komisaři Čičerinoví zaslal ministr
Beneš odpověď, v'níž praví, že posud není práv
ního základu pro styk mezi západní a východní
Evropoů. Ruský návrh byl vzat v úvahu velice
vážně. Českoslov.. vláda nebyla nikdy ve válce
s Ruskem. »Dovolím siposlati Vám vbrzku sbír
ku dokumentů, jakož i naše vylednavatele, kteří
by mohli vstouplti ve styk s ruskými autoritami
a zkoumati jednak otázku našich příslušníků v
Rusku, jednak otázku naších příštích hospodář
ských styků. Tato mise mohla by zároveň stano
viti, které jsou ostatní problémy, jež by mohly
býti zkoumány. Československá vláda doufá, že
tímto postupem bude možno dojíti k výsledkům,
jež by byly užitečny oběma našim zemím.«

Za hranicemi.

Poláci dobyli na jihovýchodní frontě proti ru
ským bolševikům „značného vítězství. — Belgie
uzavřes Francií vojenský spolek. —-Italská vol
ska začala vyklizovati čermohorskéúzemí a ostrov
Krk. Jest naděje, že Italové brzy vyklidí všech
ny dalmatské ostrovy. — Anglie přerušila své
vyjednávání s Rrskem. — Jelikož ve Spoj. Státech
stávka železničářů skoro všechen obchod zasta
vila. americká vláda mobilisovala 45.000 voj. au
tomobilů, 700.000 nákladních a 7 milionů osobních
antomobilů. — Na tajných třech schůzích dělnic
kých rad ve Vídni minulý týden bylo usneseno
proklamovati ihned republiku rad, jakmile se tak
stane v Německu. Vídeň se hemží ruskými agenty.

Podle nedávné tradice liberální sekty v
Čechách »rmýtily klerikální pověry«, Ale
bylo zrovna obráceně. Čím silněji sektářství
v XVI. století vzrůstalo, tím bujely pověry
nejpestřejší hustěji. Nejdivočejší | pověry
(zvláště o spádech různých kategorií ďáblů)

pneny se k nám s německým protestantstvím.
Již Jireček r. 1864 napsal po ohledání

křiklavých dokumentů: »Šestnácté století k
názvu ku osvíceného< táhnouti se nemůže.
Kamkoli pohjédneš, všude pino pověr.« De
nis praví v charakteristice polavice
století onoho: >»Nikdy pojetí světa nebylo
dětinštější,pověra obecnější... | vídoude
dlouhou řadu podvodníků, kořistících z leh
kověrnosti lidské, mysiili bychom, že jsme
v starověkém Římě.<
. Matouš Konečný (1572—1622) nám popi
suje osm kategorií různých těch >umělců«,
pracujících za pomoci ďáblovy s“věcmi nad

Kouzelníci (kejktfři)mámí

tva. Černokněžníci >z hrobů, z kostnic a od
mrtvých doptávají se m tajné věci.<

Jestliže se tedy »tovaryši ďáblovi« takto
specialisovali na osm odborů,«fAtnmo,že prá
ce měli nadbytek. Zvláště byly pověstny
»čertovy. doktoryně«, které »mivaly čerta«
uvězněného ve.sklenici, aby byl s radou vždy
po ruce. Těm se vedlo mnohem líp než váž
ným lékařům. Ba takové kouzelné doktory
ně měly důchody lepší než mmohé šlechtičny.
Mnoho peněz tržity báby, které hleděním do
skla nebo lesklého kamene »objevovály« vra
hy, žháře a podvodníky. K hadačkám leckde
spěchávalo se dříve než k policejním úřadům.

Mnoho lidí čarovalo si samo. Odporno čí
sti,jaké tetkvaryse vařily buď pro potrestání
arfebo naopak pro získání srdce bližního.

Kdo čarovat někomu ke škodě, tomu fhro

bývaly napřed vyšetřovány za strašného mm
čení; když skřipoem, hrozným pálením bo
ků a pod. bylo vynuceno přiznání, následova

lo často upálení ma hranici. Vůbec vyslýchá



»>Prositjsem pacholka katova, aby ni zěco
udělal, abych sé znáti (vyzrávati zločiny)
nemusil; ale proto "jsem ho prósil, abych na
sebe nic nelhal, když víceji o ničem nevím.«

Jestliže však někdo uvádět důkazy, že
čaroval proto, aby se ubránil zlomyslnému
čarování člověka jiného, byl beztrestným.
Tytéž soudy, které krutě pronásledovaly ča
rodějnice, vzkazovaly v" případech obtížně
řešitelných pro hadačky a jiné pracovníky
s věcmi naďpřirozenými. Když r. 1603 ruěšťa
né v Jimramově marně se pidďiii po zločinci
Duchkovi, vzkázali do Mor. Třebové, aby
tanmmíměstský kat onoho škůdce nějak při
čaroval. Poslali mu na kouzla jeden rýnský.

Když se člověk nevinný ani při krutých
nrukách přiznati nechtěl, hned dávali konšelé
hlavy dohromady, prohlašujíce, že jest ně
kým okouzlen, >tak že se poznati nemůže«.
Sháněli tedy — protikouzla, »aby se poznati
mohl«. Ptávali se obyčejně mistra popravní
ho, co přoti okouzlení činiti,

Těchto několik poznámek mám poněkud
vysvětlí průběh příšerného výslechu bl. Jana
Sarkandra. Podobným způsobem byly muče
ny v XVI a na počátku XVII století tisíce
obyměných mužů, žen i dětí. Jakkoli však i
nevinné děti bývaly trápeny tak. že vypu
stly duši dříve, než z nich bylo nepravdivé
přiznání vymucemo,sektářský vztek připravil
katolickému knězi muka zvlášť rafinovaná.
A tu se také prozradila tuhá pověrečnost
protestantská. která se smažila trpitele >0d
kouzliti«. Historik dr. Foltynovský líčí jedno
mučení Sarkandrovo takto: >Kat rozžal tedy
svícea potožilje na oba bokySarkandrovy,
malšež smočiv šest pér v síře a smůle, zapálil
je a vhodil po různu na prsa a ramena Sar
karidrova. Když vše již na něm shořelo, ká
zali soudcové zapáliti nově svíce a přiložiti
k jeho bokům. Měli za ta, že při takových bo
lestech jistě již vynutí z něho nějaké dozná
ní. Leč nestalo se tak. Prohlásili tedy, že již
působí tu kouzla. Proto kázali katovi, by Sar
kandra úplně obnažil, ostříhal mu nehty na
nohou a rukou, ustřihl něco vlasů z hlavy,
vousů, pod paždím a vespod těla, vše aby
spálil na prášek a dal mu vypít. Sarkandr
ochotně podávaný nápoj vypil. Po celou do
bu, co byl takto natažen na skřipci, stáli ko
misarové kolem něho.« '

Tohle byl od doby Husovy věru podivný
vývoj pckroku a humanity Tunodlaví tvran'
sami prozradili, že očekávají velkých věcí z
odporné pověry, hraničící s bestialitou. O
všem tohle »>odkouzlení< selhalo zcela.

Ze světa vědeckého
a uměleckého.

Ještě letos v říjnu má býti otevřena katolická
universita v Miláně. Prozatím začne se přednášeti
na fakultě právnicko-socfální, později na filosofic
ko-náboženské. — Na pasece velkostatku pardu
bického v katastru brozanském nalezený pří ko

a bílými penízky. Ale dělníci si rozebrali větší část
pokladu dříve, než státní památkový úřad inter
venoval. Něco z rozebraných mincí již přece vrá
ceno; snad všecko bude zachováno pro museum
pardubické — R. 1921 budou oslavovali všecky
kultumí národy 600letou památku úmrtí největší
ho básníka všech věků Danta,Allighlerriho. O se
známení českého národa s krásou Dantovy poesle
dobyl si velikých zásluh Jar. Vrchlický a katoličtí
kněží (zvláště Blokša, který byl nazván nejlepším
českým dantistou). Katolická »Družina literární
a umělecká« v Olomouci vydá k jabilelnímu roku
publikaci »Dante a Češl«, která slovem | obrazem
nastiní Dantův vliv na českon uměleckou tvorbo.
Organisace oslavy svěřena St. Al. Novákovi v Po
kčce. U něho nechť se přihlásí spisovate!é 1 vý
tvamíci. Subskribenti díla (jehož cena bude 15

Olomoaci. — V náhražkách a padělcích docíhla
moderní vynalézavost takových triumfů, o jakých
se lklem vmánulémstoleti sotva zdálo. Ovšem k
bjabaUdetvato neslouží. Nyní v Angl padělějí

drahy motýtů tak dovedně, že se jimi
1 přírodovědri, Obyčejní motýlkové se

"fidkou vrstvou gamy, na klerou se pak
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nanášejí barvy nejvzácnějších exemplářů. motýlo
vých. — Nové vykopávky v Pompejích značně
rozšířily náš výhled do života starých Římanů.
Ze zřícemin nově nacházených staví se domy
tak, jak byly před dávnou katastrofou. V jednom
z domů vykopaných jest všecko úplně zachovalé.
Překvapuje vkus a jemnost nově objevených ma
leb. — Dne 12. t m. slavil své Abraharmoviny dr.
Josef Pekař, který náleží k předním českým histo
rikům doby přítomné. Narodil se r. 1870 v M.
Rohozci u Turnova. Skvělým způsobem vyvrátil
zatvrzelé historické předsudky staromódní libe

rátní romantiky.jež se tak dlouhopotulovaly zvlá
ště v českých románech. A právě křišťálová ne
strannost toboto badatele ulomilahrot tak mnohým
výkám, jež se hrnuly na působení katolické círk
ve v Čechách. — Spirituát arcibiskupského semi

náře v Olomouci dr. Jos. Foltynovský stal se sou
kromým docentem Cyrilo-Methodějské bohoslo
vecké | fakulty v Olomouci. — Právě citelná
nouze o topivo nutí hdstvo k použití jiných Sit
k průmyslové výrobě. Nyní tedy odborníci stu
dají, jak by bylo lze zapřáhnouti do práce mořský
příliv a odliv. — V Bessarianu (str. 47) profesor
na orientálním ústavu v Římě P. Jugie upozorňuje
na významné objevy římského badatele Pavlova.
V panonské legendě děje se zmínka .o překladu
Nomokánonu (sbírka zákonů), jejž pořídil krátce
před svou smrtí z řeckého pramene sv. Metod.
Značné části překladu jsou zachovány v 5 rukopi
sech. jež' se nacházejí v ruských |knihovnách.
Pavlov nalezl ve vavřinecké knihovně ve Flo
rencii kopii řeckého textu, který byl sv. Meto
dovi předlohou. :

Na Slovácku kandiduje utlučený.
Agrární »Večer« 12. t m. napsal, že Hlin
kovci smrtelně zranili katolického faráře
Donovala, člena slovenské rolnické strany.
Toho se chytly »Národ. listy« a dne r3.
t m. píší, že Donoval zemřel »následkem
ran, kterými ho ztýrali zfanatisovaní pří
slušníci slovenské klerikální strany.« Za
tím však přicházejí současně zprávy, že
týž Donoval jest zcela zdráv a — kandi
duje do senátu. — Příliš průhledné agi
tační lži před volbami svědčí o veliké
nervositě těch, kteří nyní mají skládati
národu účty za své hospodaření.

Jak .se dobývá volebních úspěchů.
Večerník »Práva lidu« z 12. t m. mluví
o velikém volebním úspěchu české soc.
demokracie ve Znojmě. Odevzdáno 12.930
blasů, z nichž české kandidátný listiny
obdržely 7875, německé 4816, židovské
339. Ús.soc. dem, strana dělnická obdr
žela 4035 hlasů. — Ale jak se docílilo tak
velikého počtu hlasů? Den před volbami
rozhodili soc. demokraté svůj leták, opa
třený — křížkem. (Tedy křiž je přece
někdy i socialistům dobrý!) Leták začínal
slovy: »Křesťané! Čeští katoličtí voliči a
voličkyl« V dalších řádcích jsou slova:
»Kdo miluje Krista Ježíše —který zemřel
na kříži — nebudou vyhazovány kříže ze
škol — ve jménu Ježíše Krista.« Kdo pak
tedy vlastně: jest kaleným nepoctivým
klerikálem? Soc. demokraté také strhali
plakáty národních stran anebo je přelepili
svými letáky. Co se slalo v obecních vol
bách, to se ovšém snadno může opakovatí
před volbami -18. a 25. t. m. Účej tu
svěcuje radikálům prostředky. Národní
strany ve Znojmě proti onomu chytrému
letáku svorně protestovaly.

Penize a zase peníze! V tom zna
mení pohybuje se volebníruch nyní oká.

zejí než p válkou. Dne r3. t. m.»Právo lidy« napsalo: »První ýolbyosvo
bozeného národa otrávila národní demo
kracie penězi a nepravdou ... kupuje

duje A p ných ta zapenizejedne.ojen ti jiných stran, kupuje jednet
i skráchované.« Nedení nár. de
očretcká strany prý oposiční

grárně-kapitalistické směry koupilo. »Do
slovně: koupilo. Je dokonce známa su
již dostal Bergman za to, že pomáhá ná
rodní demokracii ve volbách, 360.000
korun «Velkosedlák Zavřel na Holešovsku
přijal do svých služeb člověka, který jako
vyslovený bolševik útočil ostře proti sed
lákům, ale za penfze Zavřelovy hned své
útoky namířil proti socialismu. Celou tu
bolševickou společnost získala penězi a

»V Prostějově vyloučili naši soudruzi člo
věka, protože se mu dokázaly malversace,
jdoucí do tisíců korun. Za I4 dní na to
byl tento člověk sekretářem národně-de
mokratické strany v Uh. Hradišti.«

»Národní listys«(večerní vydání) téhož
dne odpovídají na ta křiklavá obvinění
vyhýbavě — hlavně vtipy. Připojují však,
že »Slavie« na podobné útoky vůči Mod
ráčkovcům učiuila tuto výzvu: aNechť
strana soc. dem. dá nám své chudé, »pro
letářské« fondy a my jí dáme všechny
naše miliony. Jsme rozhodně ochotni
k této výměně každou hodinu a očeká
váme, že výkonný výbor soc. dem. strany
s radostí se naší nabídky uchopí. Nenči
ni-li tak, potvrdí tím, že sám »Právu lidu«
nevěří a že tudíž jeho tiskový orgán lže.«

Čs. socialisté agitují horlivě i na ven
kově proti straně agrární. Zdá se, že tito
volební spojenci agrárníků z roku Igrí
urvou h ně půdy straně Švehlově,o níž
v jednom svém letáku píší: »Předáci a

ských rekvisičních úřadů, jako posl. Dve
řák v čelo zemědělské společnosti, která
rekvirovala a odváděla pro „Vídeň a ra
konskou armádu více kusů dobytka, než
na uf bvlo žádáno a tím doslovně vyra

bovalaČechy. VS o Sbinínoústavu stál posl. strany Sonntag
a důvěra rakouské vlády k ní šla tak.de
leko, že rakouský hlavní válečný stan
přijal mezi své novináře jediného Čecha
agr. redaktora Tvarůžka, I pensionovaný

Strdáš,v KE uj sa války| rakouvyprosil si za války hodnost
h man kou a vstoupil dobrovolně do
vojska. Těmito činy zbohatli sice předáci



Sygránnístrany, ale politika strany odvráse od čs. národa úplně.« ,
+ Již se zmovu perou o přízeň židov
skou liberálové se socialisty, Tak daleko
tedy dospěla hrdost a soběstačnost pří
slušuiků čessého národa. Viková-Kuně
tická odvážila se v Národ shromáždění
důstojně prohlásiti, že židé tam rozhodo
vati nebudou. Byla hned napadena pře
zdivkami židovského poslance. Na kandi
dátní listiněnár.demokracieza trest byla
tato zasloužilá žena uvedena v pořadí tak
daleko, aby nebýla zvolena. »Právo lidu«
dne8.t. m.přesto vytýkánárod. demo
kracii ukrutnou smělost proti židům —

-docela lšivě mluví o -pustých aátisemit
ských štvanicích« Dne r4. dubna uve
řejňuje volební provolání »židů j
rukoua mozkem«,v němžse odporučuje
voliti soc. demokraticky. >Ani jeden hlas
židovského proletáře pro měšťáka le No —
těch židovských pracovníků rukou a židov
ských proletářů jest ukrutně málo.

»Národ. lísty« zase zcela neupřímně
an vně viní z antisemitismu sociální
demokraty!! Věru zajíma hled, jak
strany vlastenecké klečí před cizím ná.
rodem, zatím co urážejí bezohleduě kato
lický lid český.

| Kulturní jiskry. í
Marx o právech malých národů. přímo program... Národ nemůže kolísati

Ant Behr roku 1896 uveřejnil v »Zeit
churingene pod titulem »Panslavismus«

' z článku Marxova, napsaného roku 1849,
tato pozoruhodná slova: »Čechové, k nimž
chceme i Moravany a Slováky počítati,
ačkoliv se řečí i minulostí od sebe liší,
neměli nikdy svých dějin. Od Karla Ve
likého jsouČechy závislými na Německu.
Na krátkou dobu vyprostí se sice český
národ a utvoří Velkomoravskou říši, ale
aby ihned opět byl podroben a po pět
set let byl jako míč vrhán mezi Němec
kem, Uhrami a Polskem. Pak připadnou

y a Morava definitivně k Německu,
mezitím co slovácké krajiny zůstanou při
Uhrách. — A tento nikdy neexistující
»národ« Činí nároky na samostatnost?
Národové, kteří nikdy neměli svých dějin,
kteří ode chvíle, kdy dostoupili prvního
nejhrubšího stupně civilisace, již i přišli
pod cizí nadvládu, nebo kteří prošli teprve
cizímjhem a dospěli tak k prvému stupni
civilisace, nemají žádného práva na ná

. rodní samostatnost a nemohou jí také
nikdy dosíci.«

Takový tedy byl názor židovského
hlasatele rovnosti o rovném právu našeho
těžce zkoušeného národa. Padá zde silně
na váhu, že Marx odvážil se psáti tak
uecitelně v době, kdy snášeli Čechové
nejkrutější útisky netoliko vinou zkost
natělých německých hofrátů, ale i židů.
Diviti se musíme jak nehoráznosti tak
ignoranci Marxově. Patriarcha soc. demo

kracie napsáním tak úžasných řádků,
kterými obracel historickou pravdu na
ruby, měl si aspoň trochu t dějiny.

-Lze se diviti, že i jehočeští žáci
pak i o překonaných staročeských
pergamenech? A tentoduch Marxův znovu
ožívá v soc. demokratické levici,

Židovská »Tribuna< a česká idea.
Statisíce lidu českého dávalo na Vele

hradě a Hostýně nadšeně„průchod svémuzanícení pro ideu cyrilomethodějskou.Tato
idea ovšem se netýká židů ani sasimilo
vaných« ani německých ani sionistů. Tito
lidé, kteří z českých mozolů tak velice
zbohatli, udávají nyní hlavní tóu v
litice obch a hospodářské, Ale jest

věru smělostí, jestliže chtějí »ve
jménu českéholidu« také regulovati naše
směrnice kulturní. U všeho nezkaženého

lidu českého,„kp ského, ruského i jihoslovanského - se šv. Cyril a Method
veliké úctě. »Tribuna« však v polemice
8 »Všeslovanskou jednotou« 28. března
túlapsala jedovatě: »Kdežto je velice třeba
ejednotiti se duchovně na přítomnéní ob

"jekhu doby, láká »Všeslovanská jednota«
do objetí archaismů a názorů, které měly

smysl včera a jež Únesjsou nenapravitel: yrilu aně . Pěstovati úctu k sv.
Methoději — co s tím, pro boha dnes?
Gyril a Mc to snad bývaloještě

před lety jekésí Keslo na DOCuSepa
rétismu vmora sil ch výborech
— ale pro českoslovauskýnárodz r. 1920

vanské . ý«
u

hJ ., - +.

mezi dobou moderní a slovanskými věro
zvěsty.c

Kdyby tak posměšně, tak pohrdavě
a »Tribuna« ve jménu národa židov

ského, nedivili bychom se příliš.Vždyť

židé nynější v praksí sledují tutéž ideu,jakou za životaMethodova provádělijejich
edkové. Svatí bratří soluňští netoliko

orlivě usilovali o kulturní svobodu a
pokrok živlu slovanského, ale snažili se
také vymýtiti barbarskou touhu po kořist
nictví a krutém násilí. Sv. Metod dával
se v boj i s krutovládou a rozmařilostí
dvora Svatoplukova; vždyťudálosti rychle

moravská říše k rozvratu.
V této i pozdější době luštili židé slo

vanskou otázku ovšem jinak. Kupovali
v slovanských územích zajatce a prodá
vali je do ciziny za otroky. Tak i v Če

Zuámý vynikající historik Vacek
píše o jejich působení v ch: »Zjed
nali sobě zvláštní ochranu u knížete
(prostředkem darů, peněz nebo služeb

obchodních), aby směli usednouti poblíž
předního tržiště, v místě bezpečném...
Kníže dal jim svolení, aby kupovali
otroky cizozemce a prodávali je na tržišti

ražském, aby směli najímati sobě domácí
idi za služebníky (vozky, nosiče břemen,

hlídače otroků a pod.) a žilipo domácku
»podle svého zákona.« Ve druhé polovici
Io. století hostil se již větší počet židov
stva v Praze. Se sklonku toho století
dochází již výslovná zpráva o židech

ažských a jejich velkoobchodu se za
jatci a otroky. Biskup sv. Vojtěch (r. 982
až 997) plně úřad křesťanského lidumila,
nestačil vykupovati otroky-křesťany od
židů a opatřovati vykoupeným měkčího
chleba.« (Sociální dějiny české doby starší,
294—5.)

A svým starobylým ideám zůstávali
věrni u nás židé i v následujících stoletích,

pokud jim topodplácení pokřtěných úředníků umožnilo. XV. a XVI.
obchod otrokářský již byl znemožněn, ale
židé uskutečňovali zato jiné body svého
národního programu, jichž směrnice stejně
vedly svorně dokovaných truhlic, Winter
o tehdejších židech v napsal:
»Hlavním zaměstnáním jich pořád bylo
půjčovati se ziskem lichvářským. Půjčo

vali na listy a na »základy« zhusta i na
-zástavy kradené, půjčovali všem stavům

a 4 jm. .. V době války Husitské Bdbral lichvy 43—44procent; yby
roto Zikmuud r. 1436 rázně nařídil, aby
ichva na všech listech pominula, ale

jistinu aby dlužník splatil Ale potom

stalo seEbi týdně. dé obryklí brátiz kopy | to: jest. ze stale
Pak úřo aspoň na papíře klesly. V praksi
však bylo trochu jinak. »Vůbec jsme pře

svědčení z mnohých zprávpozdějkí doby
že lichva, kterou žid bral„podtejt 3vědy ještě vyšší nežli sazba „.. Židé
dotýkali se tou dobou již obecné ši
s mincemi, dobrou minci vynášeli zezlouvnášeliasdobrouji míchali...Po
zvyku a řáda židé směli obchodovati jen
na svém tarmaroe. Zbožím jich měla býti
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věku.c (Dějiny řemesel a obchodu v

chách v XIV. a XV. století, asb 9 Taka podobně dokumentuje.Winter o šidech
i v knihách jiných. Pozorujeme-li nynější
židovské kolkaře, lichváře, Pelkopašenáky
a falšovače bankovek, uznáme, že se udr
žuje stále směrnice tatáž; jen forma se
poněkud mění.

Pro předky těchto lidí idea cyrilo
metodějská byla ovšem už dávnó věcí
zcela vedlejší, ba docela »jakýmsi iv
ným bacilem.« Ale jen ať si spravují zále

žitosti národa vlastního, My známepředobře jak idey českého lidu tak i nebez
pečné bacily — zvláště ony haličské!

Židovsko-bolšev. inkvisice v Uhrách
pronásledovala katolíky dle vzoru Nero
nova. Uvedeme aspoň některá fakta,ze
spisu »Obrazv z komunistického Maďar

a«, -se ého dr. H. Iselem, který se
zevrubně o vládě Kunově informoval.
Prvním výnosem bolševické republiky byl
zákaz všech bohoslužebných úkonů.ců
kevní majeték prohlášen za státní, fará
řům odebrán veškerý příjem, klášternice
vyhnány i z nemocnic. Když byli vyhá

zbiti do krve. Přes roo katol. kněží uvěz
něno, asi I5 zastřeleno. Jiní byli ukřižo
váni, dva odsouzení k smrti hladem.
20—30 duchovních bylo připraveno o ži
vot jiným způsobem.,

Ale právě židovské katanství otvíralo
lidu oči tak, že vzrůstala mezi laiky obě

tavá odvaha. Dia n „jvým kněžímpotraviny. Přesžidovs por byly ko
stely přeplněny, zpovědnice byly přímo
obleženy. .

Na rozkaz vlády byly náboženské a
modlitební knihy hromadně páleny. Pro
odpadlé kněze zřízen lákavý fond, aby se
každému mohlo vypláceti aspoň 500 K
týdně. Ale v celém Maďarsku neodpadlo
ani 20 kněží. Odpadlý kněz Oskar Faber
řádil strašně; stav se likvidátorem pro
církevní věci,prohlásil na schůzi: »Chcete
pogromy. Nuže dobře, připustím je, ale

napřed se musím broditi až po kolenav i katolických kněží.«
Řada klášternic byla zhanobena, zmu

čena a zabita. Ale na druhé straně proti
komunistům se postavily s největší ráz
ností právě ženy. Když na př. měly býti
vyhnány ze svého kláštera Anglické panny,

vaký zástup žen uzavřel proti vojákůmulice.
Když násilnostem židovských správců

státu učiněn konec, všudese jevilzvýšený
náboženský zájem. Zároveň se ukázalo,jmalá hrs odvážila se terorisovati 0
brovskou většinu národa a vražditi houfně

kojné obyvatelstvo. Vždyťnetoliko bol
Ševické ale i soc. demokratická strana
skoro se rozpadla; neměla kořenů « lidu,

dovským kapitálem. Dobřepamatujm že
v novinách nejzpupněji štvali proti

rodům malým,utiskovaným, obratemruky
jenom hned za světového místo

nk rno lidu? Po tito kej

klíři se pokusilibalamutit svět rafinově:

Maďarští katolíci dostali perně za vy

a vyssavačské menšině nesor .
Máme snad také u násčekat až přátelé

celé republice.Patnatujte si, že Pec Au é bol.

byla umělkovaně udržována při moci ži

právěti lidé, kteříza habsburskévlády

zahráli si na spasitele lidí drobných.

milionů se nezastali vyssáva

ným trikem.

učenou za to, žeBe nčapněProU prohnaně

diktaturu? Byl by to smrtelnýhřích ua

živlům podvratným. ke :
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Půjšky všech draků.
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Ševiků buď zprávy o maďarském katanství

omlouvali. Patrno tedy, jakou s»svobodu«
by připravili také v naší republice. A tito
lidé předstírají ohromn nad těmi
exekucemi, které se Španělsku
před pěti stoletími.

Kdo byl hrdinou? Znáte již ty vyše
ptalé fráze o tuposti a zbabělosti »čer
ných růženečkářů«. Ještě do nedávna

těla písnička, jak osvícený pruskýučitel porazil klerikálního kantora rakou
ského. A-teď se podívejme na fakta ne
dávná. Právě věřící komandanti af na té
či oné straně osvěděili nejlepší taktickou
bystrost a zmužilost © Francii se může

ci právem, že lví podíl na jejím vítěz
ství měli důstojníci, kteříbyli praktickými
katolíky. Katolickým vojínům americkým
vzdávali jinověrcí zasloužený hold. Sama
Auglie poznala, jakou pružnou sílu má
právě v obětavých vojínech katolických;

roto také anglický režim nebránil pře
-Četným přestupům vojínů ke katolicismu.
Na francouzské frontě dále vojenští ku

yve

smrtí ve chvílích nejkrušnějších.
Austrálský vojenský kněz William

"(Gwyun vypravuje, jak vítězný Foch se
súčastnil církevní slavnosti v Paříží. Je
den vynikající nevěrec přišel tehdy do
kostela jen ze zvědavosti, chtěje viděti
počínání Fochovo.. Spatřil, jak generalis
ssimus západních vojů zbožně klečel mezi
ostatními věřícími, nedávaje ničím na je
vo svůj vynikající význam. Onen atheista
však užasl, když Foch se docela modlil
růženec. Nevěrec změnil brzy své názory
a prohlásil: »Viděl jsem tu věc, nebýla
4o žádná přetvářka; přemýšleljsem o tom,
nyní věřím a při té víře zůstanu.c

Nu tak tedy! Foch pro růženec roz
hodně neza čl na své uejbližší po
vinnosti; zbožnost jeho ducha nezatem
nila. Zato však pyšní poséři prohrávali

ých, které

-s »klerikalismeme« nemají ničeho společného. U nás čeští katolíci snášejí proná
sledování, ale katoličtí důstojníci francouz
ští jsou jí dobří. Ti totiž se postarali o
bezpečnost naší republiky zručněji než

Klofáč a svědomitějí než ní vlastenc'
v, kruhu svých Hejslovanů. — Křesťanský
názor světový a z něho vyplývající zá

sady„norální jsou nejlepšími pilíři každého státu.

»PrávoLidu«©Armáděpá pří
loze k č.57 praví m. j. toto: » senáboženství u nás vychvaluje nejen v ko
stele, ale i na ulici, za zvuků hudby.
Armáda spásy přenáší těžiště své pražské
činnosti stále více na ulici a poslouchá
te-li jeji řečníky a řečnice, nemáte dojem,
že nasloucháte filantropickým amateurům,
nýbrž náboženským blouznívcům. A to je
ovšem jiná. Potřebovali jsme toho? Není
dosti na všech těch církvích, které u nás
působí a — není dosti na tom, co jsme
v dějinách již vytrpěli?« Prý učení Kri
stovo »dnes je silou zdržující, brzdící.«
»Právo lidu« docela prorokuje: »U nás
co zasije Armáda spásy, sklidí katolický
velebniček na jedné a silný jedinec na
druhé straně« Kázání Armády spásy je
náboženským blouzněním. »Volá se do
zástupu chudáků, kteří by rádi žili čestně,
jen kdyby nebylo té nesnesitelné drahoty
a bídy... A za rohem je restaurace plná
kefasů a kořistníků, těch skutečných škůd
ců a hříšníků. Ty nechává Armáda spásy
na pokoji«e

Obvyklé lživé šlágry, které
»Právo Lidu« o naší církvi, pomíjíme bez
poznámky. Vždyť na. př.každý ví, která
rasa působila, že »náboženství za války se
lhalo« a jací to »nábožní« lidé nyní kefa
sují. V příčině Armády spásy jest nejpo
zoruhodnější, že tuto cizí náboženskou spo
lečnost podporují horlivě ti, jichž hrdla

hlaholí denně, jk »národ Husův« otvíral oči cÍrkevníkům jiným. Zatím však
místo využití domácích námětů předbělo
horských podporuje tu náboženskou akci
kterou vyvolaly zvláštní poměry zem
velice vzdálených. Domácím katolíkům,
navazujícím na osvědčené a slavné tra
dice Otce vlasti, zabírají se jejich útulky
a kostelní pozemky bezohledně. Ale pro
cizí sektu má náš stát jak
bytků dost. Kdo
zmatkya sváry?

ipojuje

pak -tu zaviňuje církevní

—
.

VL řádná valná hromada Králové
-hradecké bankovní jednoty konala se
-dne 7. dubna Ig20 za účasti 16 společ
níků, zastupujících rr4 podílů. Předseda

Boh. Ho pojednal úvodem o všeo
beené nynější hospodářské situaci a po
dal po té podrobnou zprávu o činnosti
ústavu v uplynulém roce. Účetní nzávěr
ka za rok Ig1gschválena a zvykázané
ho ziskn Kč 2062178 rozhodnuto vyplélé
-cetl6 procentnídividendu,t j. Kč 30—

ené jaa, rydobročinam a
mení Do zpráenívadymno]úhrem— zvolen opětn

MUDr.JosetHele Jábaíoks2namístoodstoupivšíhočlenap. K.V.

p. pluk. J KD ohledně obnosů, složených
na„skcle příští banky, rozpředla se delší
debata; se stranypředsednictva poukazo„váno na to, že ježto ministerstvo financí
akcionování dosud nepovolilo, vedeny a
zúrokovány jsou ony obnosy jako vklady,

je sk ém z společenskéhopitálu na Kč 300.000,jak usneseno loň
skou valnou hromadou, převedenybudou
na podíly. Pomýšlí se však již na to,

kiti Ječensk
a y čniti pozdějším akciono
vání vurčitémpoměruza akcieJest na
pěíznivcích Bankovní jednoty, aby zvýže

nou důvěruústavuprojevů nejenve
váním ů, nýbrž i hojnými v raby společnost vyzbrojena byla dostateč
nými peněžními

zek a za místopředsedy p. Th. Dr.Frant. |,
Šulc a p. Frant. Šabata, statkář ve Vrbici.

Agitační klamání venkova. Teď před volbami
na rychlo se chtějí někteří lidé zbaviti těžké zod
povědnosti. Náš poslanec Šamalík se vším důra
zem bojoval důsledně pro uvolnění polních plodia
a potiral rekvisiční systém. Navrhoval kontingen
tování dávek obllních. Zato však 36. června 1919
ministr Prášek zdůrazňoval příčiny, proč mini
sterstvo ©zemědělství přistoupilo na zabavení
sklizně, v čemž se postavilo i proti Šamalíkovi.

nových žní? Prášek 27. ledna 1920 sám prohlásil
po výtkách posl. Zemínové, že zemědělce ani ne
napedne pomýšleti období 1919—1920 ma ač
jaký volný obchod My (agrárníci) jsme lojálně
přistoupili v koalici na to, že tento rok tato úroda
minulá bude obhospodařována státně. My jako
lojální strana v koalici na tomto svém ujednání
trváme.« :

Nyní před volbou chodí agrárníci po chalupách
sháněti podpísy proti státnímu zabavení polních
plodin a proti rekvisicím. To však neřeknou, že
si tak chtějí usmířiti roztrpčené voliče, Není divu. *
Je zle. Před volbami sice ještě příděly se dávají,
aby volčstvo příliš nekřičelo, ale v krátké době
budou buď sníženy anebo docela zastaveny. Pěk
ná Starost se to hodí na krk novému Nár. shro
máždění! Státní tajemník Srba, na jehož zásobo
vací politiku bylo tolik stížností, vzdal se dle
aprávy »Nár. listů« z 14. £ m. svého úřadu. Tro
chu pozdě si chce umývati ruce a zodpovědnost
odkazovati jiným. Agrámfí vůdcové zase obrá
ceně hledí si usmiřiti rolnictvo.

Švehlova strana chopila se | jiného agitačního
prostředku. Vydala leták, v němž venkovskému
Hdu namlouvá, že se Její zásluhou rozděluje mezi
lkd 2000 dvorů. Jaká jest skutečnost? Podle záko
na ze dne 27. května 1919.mohou dlouholetí pach
týři vykoupiti si pozemky, které měly ad velko
statků nejméně 18 let spachtované. Každý rozam
ný člověk ví, že tu jde o půdu, které velkostatky
nepotřebovaly a proto jí dávno daly do nájmu.
A tomuhle říká agrární strana, že prý se dělí prv
ní tisíc dvorů. Lež jako věží O zákoně tom pra
covaly všecky strany, ale agrární republikáni
tvrdí, že onl jej vymohli. Druhý tisíc dvorů při
děluje se prý právě do parcelního pachtu. Zase
taková lež. Podle přídělového zákona musí vel
kostatky dáti do pachtu drobným žadatelům tolik
půdy, aby se mohli uživšti, ale hospodářství velko
statků nesmí tím býti ohroženo. Agrárníci to o
všem nazvon dělením tisíce dvorů. Dvory se prý
již dělí. Dělí, ale jak! Do 20. března měly obce“
provési soupis žadatelů o půdu, © žádostech bu
dou jednati komřse poradní v místě, komise při
okresní správě politické a konečně rozhodne o
mich Pozemkový úřad, Samozřejmo, že jednání se
protáhne a kde nedojde k dohodě mezi vlastníkem
a žadateli bude rozhodnuto o propachtování až na
podzim. Proč neby! zákon projednán hned loň
ského roku? Půda bude pronajata na 6 let, ale
Pozemkový úřad má právo půdu pachtýři vzít,
kdykoliv se mu zlíbí. Do pachtu dají nyní dvory
Jen tolik půdy, aby celkové hospodářství tím ne
utrpělo. To je až dosud vše, co se v otázce re
formy pozemkové stalo a v dohledné budoucnosti
stane.

Půda se domkařůmsice pronajímá, ale k tomu
není potřeby služeb agrámi strany. Celá tada
Dražin strany Hdové vymohla již smírnou cestou

no pachtu od velkostatků půdu, která se Hž obeí
vá. Katol. spolek českoslov. zemědělců vymohl za
Družiny příděl půdy přímým jednáním s niajiteki
© to za výhodných podmínek. Tedy jen ať se ni
kdo nedá zmásii volebním humbukem! i

Lovn obrázky
k májové době a Božímu tělu

| koupíte jen unás. Našedruhy jsou vpěk
-ném barvotiskovémprovedení.

Kristusv Emauzích| IookusůKč 7-50
Mariánské . ... Kč 7—
symbolické k Bošímu tělu K 7—

Objednejte ihned, dokud jsou zásaby.
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-Papež poslal pařížskému kardinálovi Amettovi
100.000franků, jež sebrány- v Americe na znovu
zřízení kostelů a pro válečné siroty ve zpustoše
ných krajích Francie. — „Národní (1) rolnická

, strana na Slovensku kandiduje v novozámecké
župě ra 4. znístě Aug. Haybaecka; tento Němec

! jest členem Bůrgervereinu. Němci a Maďaři za to
zaručili národní slovenské straně své hlasy. Tak
vyhlíží česká radikální kuráž! Členy naší
strany zásadně do svých řad nepřijímaj Sokol již
před válkou. Zato však Sokolové pochovali s po

ctou na židovském hřbitově strašnickém | svého
člena Josefa Sterna, který byl náměstkem ředi
tele Zemského obilního ústavu. Súčastnila se de
putace Sokola v Do!.'Slivně, jejímž byl Stern čle

nem. Jak se postaral zesnulý o zlevnění potravin
pro český Hd, nikdy jsme neslyšeli. — Úředník
okres. hejtmanství brněnského Šís die »Rovnostl«
mě! poukazovati uhlí průmyslníkům a živnostní
kům, ale prodával poukázky na ně keťasům v
Grandhotemh. Vyzískal tak několik set tisíc korun
a pak zmízel. — Ve »Východě« dne 10. t. m. uve

- řejňuje jeden národní demokrat futo zmínku 0
»proletářce«: »Odjížděl jsem po svátcích veliko
nočních z Vys. Mýta do Prahy. Já »buržoa« jel
jsem třetí třídou, slečna Práňa Zemínová, »Sbci
alistická prodetářka«, jela první třídou. © Flanba
buržoasti! Stal jsem se rázem vyznavačem jejího
socialistického učení a snad tedy budu jezdit také

-první třídou na měkkých poduškách.« — Prvním
Sokiálně-demokratickým časopisem v Rakousku
byl v roce 1870 založený »Arbelterwille«. Základ
aim kapitálem bylo 4000 z!., které sožili židé Ši
mon Deutsch a Alexandr Scharf. — Byli to rov
něž židé, kteří mají »zásluhu« o založení dalších
sociálně-demokratických novin. — Ceny životních
potřeb klesají, ale ne u nás, kde se lid krmí místo
moukou protlikatolickými štvanicemi; životní po
třeby se zlevňují v Paříži, kde katolictvo těší se

"nyní silnému vzrůstu. Sýr ze Skandinavie tam jest
nyní o 30—40 procent levnější, kilo kanadského
másla stojí 8—9 franků. Cent obilí jihoslovanské
ho () prodává se za 50—55 franků. — »Českoslo
venský denfk« posl. Mlčocha uráží hrubě katolic
kou víru. Činí sl na př. posměšky ve článku »Ra
dostná událost ve sv. Rodině« z Panny Marie.
Takovým způsobem. na který i slušnější žid hledí
s odporem, skutečnému českému živnostnictvu a
obchodnictvu se nepomůže. — V Rusku Lenin dle
»Daily Express« na IX. konferenci .komunistické
strany uvedl důvody, proč bylo nutno odkboniti

„ Se v posledních měsících od základu rozdělené
zodpovědnosti. Nikdo učený s nebe nespadl. K
správě průmyslových podniků potřebuje ©vláda
fakticky vzdělaných mužů. které najde jen z bur
žoasi€. ' Současně musí však vláda podniknout

„|

.

Svěcení nových biskapů, dra Ant. Podlahy a
„dra Karla Kašpara, vykonal arcibiskup pražský
11. t. m. za asistence p. biskupa královéhradec

„kého dra Jos. Doubravy a světících po. biskupů
dra J. Sedláka a dra V. Prinda v chrámu Svato
vítském. Dostavilo se mnoho vzácných hostí. I
katolické spolky byly četně zastoupeny. Svěcení
skončeno o 11. hod. dopot Po slavném »Te De
um« vysvěcení hodnostáři ubírali se v průvodu
kolem. chrámu, aby udělovali požehnání. Veliký
-počet věřícího lidu vytrval při této tklivé slavĎ

-nosti až dg konce. :

Pozvání k valné hromadě společnosti sv. Cy:
rila a Methoděje v Hradci Králové. V úterý dne
20. dubna o 2. hod. odp. odbývatí se bude v míst
nastech Adalbertina v Hradci Králové první 'valná
hromada místní skupiny společnosti sv. Cyrila. a
Methoděje s tímto programem: 1. Čtení jednatel

Československá strana lidová žádšých
"ákavých sěbů svým voličůmnečiní, ale ote

*vřenějim říká: budete tupeni, pronásledová

ai, msmozí| existence zbaveni a přece jsouJí

kdotuSpýva;e Mpvpdlnosti.

kroky, aby i dělničtvo níohlo se připravitř pro
vůdčí místa. O zahraniční politice pravit Lenin,
že Rusko není ami uznáno, ani neoznáno. Vnitřní
politika ovládána jest otázkom, co jest lepší, cen
tralisace či decentralisace. — Jak má v lásce soc.
deg. »Rovnost« oběťavé české vlastence, patrno
z těchto jejích řádků v č. 94.: »Pamatujte, Jaké

chvály se pěly o generáluŠtefániko ví. Aranžo
val se nářodní smutek, časopisy všech stran ka
šparovaty lid sáhodloubými články o jeho nesmr

„telných zásluhách, president Nár. shromáždění
jménem všech poslanců pronesl řeč plnou Super
lativů -- ale první pamětní list stbiřských legio
nářů, těch vlástních hrdinů české revoluce, pově
děl nám. že Štefánik patří mezi ty, kdož rdousili
českou demokraci! na Sibiři a proklínáni jsou ja
ko katané mašich siblřských legionářů. Jeden »ná
rodní hrdina« byl odhalen.« Kdyby to tak napsal
katolický list! Bolševikům projde všecko. —Právě
po vítězství bolševiků padl v Rusku první máj.

sla, aby první květen by! proměněn v den práce.
— Glasgovská| konference nezávislé | dělnické
strany usnesla se vystoupiti z Internacionály že
nevské. | Zamítnut tam návrh na okamžité při
stoupení k internacionále moskevské; | nsneseno
požádati švýcarské soudruhy, aby uspořádali po
rady o možnosti utvořiti Internacionálu jedinou.
— V Praze konala se schůze německých volno
myšlenkářů, které se súčastnili i čeští lidé bezkon
fesní, čeští volnomyšlenkáři. „Nikdo to neprohla
Šuje za zradu národní; Volná Myšlenka se prohla
Šuje otevřeně za sdružení mezinárodní. Ale kato
líkům se vyčítá prudce, že se hlásí k církvi, kte
rá dle ustanovení samého Krista i z důvodů roz
umových mosí býti obecná, musí býti pro všecky
národy. Když se vyskytl návrh, aby k vůli obra
ně proti soustředěným útokům Volné Myšlenky
a jiných mezinárodních protikřesťanských sdru
žení byl utvořen mezinárodní svaz. pokrokový tisk
proti té mezinárodnosti prudce protestoval, — V
»Rovnosti« čteme v soc. dem. resoluci tato slova:
»Žádáme o zavedení bezkonfesijního ©mravního
vyučování na všech školách a vyloučení vyučo
vání náboženského, konféstiního a mravbuky, za
ložené na zjevení, ze všech škol naprosto.« Tohle
přečtěte socialistům, až na volební schůzi začnou
ubezpečovati, že mejsou nepřáteli naši koniese. —
Nejvyšší účetní kontrolní úřad přijímá akademiky
na odpolední zaměstnání a platí jim 2 Kč za hodi
na. Zato však 15—1lóletým| slečinkám-pisařkám
se tam platí až 1000 K měsíčně. Akademikové
jsou hůře odměňováni za práci než mladší vy
učenci ve fabrikách. A pak se tolik mluví o lásce
nynějších kormidelníků republikánské lodi k osvě
tě a ke škole.

ské zprávy. 2. Zpráva pokladníka. 3. Zvláštní sdě
lení jednatele. 4. Volné návrhy. — Nejhojnější ú
čast dosavadních členů, jakož i těch, kteří se
vzhledem na dnešní duchovní proudy členy této
mladé apologetické společnosti státi míní, jest žá
doucná Zároveň prosíme všechny členy a přátele
o všestrannou podporu našeho kulturního podní
ku a o zapravení členských příspěvků. — Dr. Jan
Konečný, jednatel. “

Zvýšení výslužného duchovním správ
cům. Za zvýšení pense dle zákona ze dne
3. února 1920 č. 84 sb. netřeba důstojným
pánům pensistům žádati. Dle vynesení
ministerstva školství a národní osvěty ze
dne 31. března 1920 čís 21023 opatří to
pro zjednodušení jednání jednotlivé ordi
nariáty. Bisk, konsistoř.

Rosteme. Počet našinců mohutní den co den.
Právě nepřátelský teror otvírá Hdem dobré vůle
oči. V celé řadě osad, kde fara nečiní pro organi

saci strany lidové nilčeho, lalkové organisují sami.
Nikdy naše ústředí nepřijalo tolik lalckých žádostí

vza vyslání řečníkůjako roků tobosto.Lid zdravým
Inetinktem vystihuje jo, Černa často nechtějí roz

Knájovýmpointa vodné:

promluvy a kázání
naleznete v maších homiletických příručkách.

Fr. Kohout: České drahokamy v koraně Královsy
nebeské. 260 stran, Kč 8-50

Kaška: Pravdou ke ctnosti. Lidová kázání na všecky
| neděle s svátky roku církev. 828 str. Kč 560

Kaška: Hvězda pokoje. 118 str. Kč £— 
Májová pobožnost 91 rosjímání o pozdravu an
důlském. 140 str. Kč $-—
Panna Mařis ve Starém zákoně Kč 1-50

Dr. Fr. Šalo: Májová pobožnost. 82 rosj. o Maria
Panně, Královně nebes -azemě.181 str. Kč 260

Dr. Fr. Šule: Mater Admirabilis, 82 rosjímání
m místech v semi Sratovác!. 132atr.

Lze obdržeti v každém knihkupectví, hlavně v

Drežstovnímknihkupoství anakladatelství
v Eradel Králové.

uměti inteligenti, kteří přece mají zrak jasný.
Prosté duše seznávají, jak hamižně oškubávají
republiku ti, kteří dříve každou chvíli kritisovali
»klerikální blahobyt«. Vidí se přímo s kruchtý ty
ranie těch, kteří podváděli lid slibem, že rozšíří
demokratickou svobodu. Čistý štít mají ti, kdož
jsou uvádění na kandidátkách strany lidové. List
umírněného agrárníka Staroštiíka »Obrana venko
va« píše v příčině voleb: »Jak viděti, nejkonsoli
dovanější stranou jest strana lidová, která si po
číná také nejmírněji a ze všech stran nejklidněji.
od níž také očekávají kruhy středostavovské sil
nou oporu.« — Přes to však. že horlivost našinců
sjině stoupla, nelze předem určiti, zdali volební
výsledky budou odpovídati přítomnému nadšení.
My nezavlékáme Hdi jiného smýšlení dryáčnickým
křikem a pohrůžkami do tábora našeho. Naopak
však osm — devět agitátorů strany jiné každého
čtvrtéhonašincechytáza ruceizakabát.hučído
něho, smýká jím sem i tam; demagogové docela
se odvažují zapírati ještě čerstvé protikatolické
akce novým“ předstlráním konfesní snášelivosti.
»Věř si jakkoli, chtěj cokoli, hlas se ke kterému
koli programu, jen. dej hlasovací lístek nám! Ji
nak nebudeš míti pokojel« Takové jest heslo ne
přátelského pamstva; tak se rozumí svobodnému
rozhodnutí občanstva dle jeho přesvědčení a pro
gramu. Místo lásky k svobodě zřizují se rafino
vaným způsobem tábory zajatců. šikují se stáda
zakřiknutých ovcí. Proto jest potřebí, aby našin
ci všude neochvějně vytrvali a aby stoupenci hor
liví povzbuzovali mdlé. Jaké poslance st zvolíme,
takovou budeme míti republiku. Tudíž místo ste
sků a vzdechů musíme opravdu revubilkánsky a
demokraticky | spofurozhodovati dle svého vě
domí a svědomí.

Československá strana lidová jest ze
všech politických stran v republice sice uej-.
chudší, za to dle úsudku všech Bejpoctivější.

Nejcennějším majetkem stane se % neděli ob-
čanu naší republikyhlasovací lístek. Ten vyváží
více než fisíoové bankovky lak pro člověka nuz
ného tak pro majitele hospodářství a jiných re
alit Vžďyť příští Národní shromáždění bude jed
nati netoliko o dalekosáhlých přesunech majetko
vých, ale | o právech kulturních, o mezích svo
body všeho občanstva. o směrech výchovy čes
ké mládeže atd. Co příští sněmovna schválí, bůde
se týkati | vaších dětí a vnuků. -Lidovci tedy
nechť mapnou všecky své sítý, aby v pozdějším
čase jejich vlastní krev na jejich liknavost a bá

zeň nenačříkala.Vždyť některé nové řády mohou
platiti celá staletí. Katošíku, za čočovici chvilko
vého osobního prospěchu anebo pro střách ži
dovský nesmíš zaprodati svou volební svobodu.
Jsi zodpověden za svobodný a dobrý | volební
akt netošiko sobě a své rodině, nýbrž duchu pra
vé demokracie a blahu republiky. .
, Pezor na škodnou v hodině dvamácté!| Upo

zorňujeme našince, že naši političií nepřátelé sel
jedovmtělšía ueiprolbanšjšíletáky sárkají do. ry
kon vošíčstva těsně před volbami,aby JH nezbylo:



umělecký
atelier fmy a

času na odpověď. Tak na př. na Čáslavsku vydán
den před volbami leták proti našemu Šabatovi,
v němž byly obsaženy lží přímo cikánské. Nechť
tedy takové manévry lidovců nezmatou! Dojde

"4 k jiným trikům — jako v dřívějších volbách.
Tu se řekne, že naše strana uzavřela s jinou
kompromis; tam zas, že našinci vzdávají se kan
didatury; jinde řady nevěreckých demagogů zač
mou náhle tvrditi, jak chtějí konfesní svobodu ka
tolictva hájiti atd. Žádná zbraň té »klcké moderní
morálky« válečné nebude dost špatná k zmatení
mašeho lidu. Proto pozor na škodnou! Nedejte se
otoupiti o svéprávnost rozhodování hadími ja
zyky. Voliti — toť znamená rozhodovati dle vlast
ního nejlepšího věďomí a svědomí samostatně:
voliti znamená svobodně vybírati — nikoli říditi
svou směrnici terorem, uplácením a ilnými pro
středky nedemokratickými. Má-li premloviti svo
bodně lid, má-li se voliti demokraticky, pak mu
sí býti zlomena moc fanatické diktatury. Umělko
vané volební prostředky a zvláště drzé jsou pří
mým okrádáním voličstva o jeho demokratická
práva.

3 Dookresu Holického! V předvečervoleb
v sobotu dae 17. dubna t r. vočer volič
aká sohůze v hostinci »U konfška.« Pro
mluví kandidát p. Dr. Novák, chéfredaktor
»Lidu« z Prahy. Dostavte se v počtu nej
větším. Agitujte pro velkou účast!

Oriům. Náčelnická rada dne 5. dubna

usnesla se, že Orli z Čech se zůčastní
„sletu samostatně a přidruží se ku vaku

zvláštnímu, vypravenému z Bros. Jízda
„zvláštního vlaku bude státi as 100 K a
obě cesty z Pardubio do Brna asi 36 K.
(Z Prahy ssi 60 K). Stravování zvlášté.
Informace další budou déle udány. Hlá
šení musí se díti jedině u Zem
ského Svazu Orla v Hradci Král.
nejdéle do 25. dubos. Bude-lidosta
tečný počet přihlášených, budou ss tam
oríčiti česká ovičení sletová. — Další dispo
sice budou v příštím »Věstníku«, který
jest povinen každý člen odebírati. Povo
Jenn byla okrsková ovičení: okrsek Ustecký
v Čermné u Kyšperka, okrsek Litomy
šlský v Litomyšli (konec května), okrsek
Novcpacký v N. Pace (ku koaci června),
okrsek Náchodský v Dobrušce (červen);
ovišení místaf: v Něměčicích u Litonryšle
v září, Dolní Ujezd v červnu, © Proseči
v červenci, v Libštátě v květnu.

AAAAAAAAAAAAÁAAA

Úvěrní ELIŠK v Hradci
Adalbortnam

družstvo Králové

poskytuje výhodné půjčky.
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Volební kanceláře Československé strany Hdové
v Hradci Králové:

Komedského třída čís. 248, v domě p. V. Vejdov
ského, knihaře, proti reálce;

Malé náměstí čís. 116. v kanceláři spolku +Cha
ritaS<; l

Pospíšilova třída čís. 311, v domě p. R. Šimáčka,
knihaře (vzadu);

Karlova třída čís. 411, v domě p. Fr.
truhláře.

Ústřední kancelář volební jest ve Špitálské ulicí
v závodě p. Kieslicha, proti poštovnímu úřadu.

Velkolepé dílo z oboru fotografie, které má za
chovat našemu potomsivu upoménku na první
náš zákonodárný sbor, bylo v minulých dnech u
končeno. Je to rozměrné tableau, na němž umístě
Bo víče než 300 fotografií jednotlivých členů vlá
dy a Nář. shromáždění v abecedním pořadí. Ob
raz tento je dílem uměleckého ústavu fotografic
kého firmy J. F. Langhans v Praze, Vodičkova 37.
jež nešetřila námahy a nákladu ke zdárnému pro
vedení. Zmenšené reprodukce uvedeného díla-nalé
zají se ve výkladech hradecké odbočky zmíněné
bo závodu na Velkém náměstí a proti Ormndhko
telu. (Reprodukce obrazu lze objednati.)

Řím. historický 1 dnešní, je thema přednášky

klobu fotografů-amatérů, jež konati se bude v pátek 23. dubna v 8 hodín večer v museu. Ve 150
krásných obrazech dašemu abecemstvu známého
mh. rady K. Dvořáka opatřiti lze věčné město
nad Tiberou i život vněm. Předpredejlsťků v

„knihkupectví p. Píši.
1 MŠE Klieperovo divadle. S neobyčejným

uspolrojéním jsme uvítali podník okresního osvě
tového sboru královéhradeckého, jenž si' obral
za ko! pořádáním abonentních koncertů uspíšiti
pochopenímolěrníhedby irancoazskéu nás. Mo

Třasáka.

Jů velice málo chápána. Český člověk, jenž ze
propracovalkpochopenívelikýchhudebníchepů
Smetanova rázn,ještě sedívá trocho CÍZENa Dá+
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Šiřiti a propracovati toto pochopení chce svým
podnikem osvětový klub. | Byly to především
skladby ©Claude ©Debussyho a Ravela Maurice,
které měly prakticky ukázati vzory co nožno
nejpřístupnější. Jsme přesvědčeni, že se pokus
u přítomnéhoobecenstvadařil Zvlášť. delikátně
provedená a hluboce citově založená díla Debus
syho působila dojmem neobyčejně hlubokým. Mů
žeme tu poukázati na dvě čísla programu, která
nalézt snad nejvděčnějšího procftění: »La Cathe
drale engloutie« a »Reflets dans Veau« (Potope
ná katedrála, Odrazy ve vodě). — Vrchomým bo
dem večera byl cyklus J. Saka: »O matince«. U
měleckým pracím těmto bylo jistě ma prospěch.
že jsme je slyšeli reprodukované výtečným naším
virteosem prof. Janem Heřmanem. Prof. Heřman
podmaňuje strhující svou uměleckou | technikou,
stává se samostatným tvůrcem a umělcem Jako
interpret, jenž plně chápe duši básnfka-skladatele
a proto dovede reprodnkovati i tu nejrafinova
nější nuancí a nejdelikátnější zabarvení tónové na
svém nástroji. Upoutává tak, že se mu každý bez
rozdílu poddává, nemyslí — ale vnímá a cítí.
Večer byl krásný, ale fičast malá. — Dne 10. a
11. dubna dostává se neúnavnou péčí p. Ing. M.
Hrušky ma jeviště našeho divadla repertoirní no
vinka ruského spisovatele Leonida | Andrejeva:
»Ten. jejž poHčkují.« Kus života kočajících umělců,
trochu IHosofování a hodně řešených problémů
psychologických. Kdo ls viděl — ne četl —, cí
ti! jistě tíhu nepochopitelnétmy, která nám bránila
proniknouti podivnouzevnější roušku těch byto

tvorby vůbec. Json to divné postavy, se kterými
se tu setkáváme. Konsaelka, dítě, které jest snad“
zbožňováno, ale neví, co Jest láska. Hrabě Man
cinl. hraběcídareba aŠarlatán.Zlalda,ženaváš
nivě mihující, ale nemilovaná, obávaná Bésano,
milovaný. alt bez lásky. Konečaš »Ten«, jenž v
voufalémdeliriu příšel tak dašeko, že znešťastnýchrodinnýchpoměrůprchádocirku—umírá
pro »venkovní« svět —

Hraje tak, že oerozeznýtejéhobláznivouhru.od
úkulečůéhoživoja, úpvíle, kdy znllho mluví-bléatyromJaitěDaon

+

Regnard, jenž snad miluje, ale lásku svou dává
na jevo jako strom — kus dřeva, a ma konec —
vás překvapí ranou z revolveru přímo do mozku.
Zvláštní lidé, řeknete si. Mnoho nutno domysliti

si. Provedení kusu vyžaduje talentů prvotřídních.
S povděkem konstatujeme svědomitou péči p. Ing.
Hrušky, jenž tento kus u nás na scénu uvedl zdár
ně jako režisér a účinkoval s krásným úspěchem
v Hiliní roli Tena. Rozkošnou naivku nalezl pro
Konsuehu ve sl. Kozlerové, která projevila rutine
obdivuhodnou. Rovněž pp. Jan a Jos. Huňáček
reprodukova'i s m. F. Kumpoštovou své role indi
viduelně a charakteristicky, Pro ostatní úlohy by
bylo třeba talentů výraznějších. Přes to jevila
se všude neobyčejná píle a láska k věcí. — B.
Jek.

O té spravedinosti okresní správní komise.
Nedivéme se, že »Kraj Královéhradecký: v čísle
27. přines! jednostrannou odpověď na informace
uveřejněné v womto listu. Vždyť »Kraj« | náleží
straně, z níž se také rekrutují řady sokolské.
Pravite: »Sokol je korporací nepolitickou, všená
rodní, neboť příslušník každé politické strany
růže býti členem jeho, podrobuje-li se sokolské
kázni.<To přece není pravda — skutky mluví ©
něčem jiném. © Všenárodního rázu pozbyl Sokol
tehdy, kdy se odfeki tolerance Tyršovy a Fig
nerovy a kdy uchvátili nad ním moc političtí šo
vinisté. Byli vyhazováni pro své konservaitivní
zásady | zasloužili dlouholetí členové. Do Sokola
již před válkou bráněn vstup stoupencům strany
maší. Vylučování i ti katolíci, kteří nebyli organt
sováni politloky. ale účastnili se náboženských
průvodů svého vyznání. Jaká je to korporace vše
národní, v níž nejsou členové strany lidové a soc.
demokratické? A vůdcové Sokolstva tyto strany
potírají ma půdě politické se vší vehemenci. O
statně kolik korporací | nyní vůbec jest uchrá
něno před silnými vlivy stranické politiky? Vždyť
přece Sami ministři víte se starají o zájmy svých
politických stran než o blaho celé republiky. Zce
ka nesprávno je tedy tvrzení. že v Sokolu »sc
soustřeďují stoupenci veškerých politických stran.
Korporace, která je tak známou doménou Volné
Myšlenky, rozhodného stoupence naší strany by
nestrpěla a soc. demokraté do ní nevstupují, tře
báže by je přijala — třebas | s levým jejích kříd

Jem. Milejší jest Sokol člověk krve nepřátelské
než pracovitý český kašolík, který svého národa
nezradil nikdy. Před volbami r. 1911 v nokroko
vém tisku se volalo: »Raději německého liberáha
než českého klerikála!« A. pisatelé těchto výkřiků
přece nebyli od Sokola daleko. Na valné schůzi

válkou zcela jasně, smějí-li se našinci nadíti, že
budou do řad sokolských přijímáni. Ostatně již
významné projevy poblavárů Sokolstva za praž=
ského kongresu Volné Myšlenky zřejmě se obra

těchprojevech bykatolík mohlsetrvati vSokole
nikoli jako bratr. nýbrž jako faktický porobemec.
— Měl- býti dar 250.000 K odměnou Sokolstvu
za sloužení věci národa ve válce, připomínáme,
že Ordové se vraceli také'jako zasloužil legioná
H aže prokázal národudobré sinšby | na Sb
vensku. Na Orly neměli Slováci stížností Zádných
ale někteří Sokolové vyvolali tam lehkomyslně

Že bou zřejmými nepřáteli politické strany kon
servativní. A bylo vůbec za plnění národních po
vinností potřebí zvtášiních odměn?.— Opekujeme,
že zmíněným darem se podporovaly politické ba

by byl nežádaí za snbvenci, kdyby byl neviděl.
třejmého poltišckéhostranictví.A jsou- lidovej
právě z politických a kulturních dvodů ze So
kola vyhoštění,pakjen Aťse uplatnípravá repeb.
Nkánská rovnost. Chce-li mfti ropresentační stá

,



vání bedova jest přímo postrachem jak pacientů
tek lékařů. To by býval opravdu demokratický
dar pro všecky — ato nejpotřebnější.Mí-li však
býti podporována « peněz všeho poplatnlotva hě
která korporace těloovičná, ať se poskytne sub
vence všem třem korporacím. Pak teprve vy
svitne skištočná nolitická nestrannost. — Orlové
královéhradočtí.

Majitelzaámé nejstarší Brmy pasiřské a ziat

znovuzřídli závod svůj a prosí p. 1. duchovní
správy a přátele svého závodu nadále o nezten
čenou příseň a důvěru, dříve jemu věnovanou.
Doporučuje se k solidnímuprovedení -všech nádob
kostelních a jich oprav. (Viz insort.):

Společenstvo hostitských a výčepníků soud.

© 1. hod. odp. valnou hromadu v hotelu »Start«.
Sportovní Oslava 1. máje. Jako loňského ro

ku tak i letos sdružuje se zdejší vojenská posád
ka se Sportovním klmbem © Hradec Králové ke
sportovní oslavě I, máje. Tentokráte oslava roz

bude v programu, jak z informací přípravného
komité se dovídáme, prostná cvičení vojínů, ame
rické hry, vytrvalecký závod v běha a chůzi (v

a v házené, regatu a j. v. Slavnosti konati se bu
dou ma bříšti za městskými jatkami“a ve vojen
ském parku za účasti vojenské hudby. Hřiště s
parkem spojeno má býti pontonovým mostem.

Dar. Nejdp. světící bskup královéhradecký dr.
Karel Kašpar ma památku své konsekrace dobro
tivě věnoval zdejšímu ústavu pro hlachoněmé 250
K. Za tento dar vzdává správa »Rudo!fina« ve
jménu chovanců nejvroucnější diky. Zaplať Bůh!

Pozor ma uádražeí zloděje. Případy okradení

Dne 12. t. m. položil si vedle sebe v restaeraci II.
třídy v Pardubicích p. dr. J. Konečný z Hradce
Králové (kolem 8. hodiny večer) koženou brašnu
a deštník. Věci ty okukoval malý bošík, který byl
asl pomocníkem jedné ženy prostě oděné. Když
vstal, aby pospíšíl k hradeckému vlaku, věcí ty
zmizely. Ptal se na peroně, je-li na nádraží ně
jaký stráčce bezpečnosti. Bylo mu odpověděno,
že v té době tam žádný nebývá (!?), V ukradené
brašně byl breviář a francouzské cenné knihy. U
pozorňujeme aa to veřejnost pro případ, že by ona
žena chtěla ty věci někomu prodávati. | Jelikož

„vlak nečekal, nemohl okradený p. profesor pátrati
delší chvíli sám ,

„Pouchov, U nás minutý týden rozdával p. ří
dicí dětem ve škole letáčky strany nár. demokra
tické s žádostí, aby to donesly rodičům. Má se
státi snad škola fihálkou některé politické stra

podšje autorita vychovatelů, až samy děti seznají,
že jich chce každý učitel vynžijkovat pro jinoupo

Htickou stranu — čili že sami pedagogové do škol
wnášejí politický zápas?

Svinary. Jeden starý pensista zde na agitační
protikatolické přednášce prah!ásil, že prý Komen

ský jako něco hrozného. Ja vidět, že někteří lidé
přece jenom stářím ztrácejí pamět, i když se pro
Iačují za pokrokové. Stařečkovi bychom radili,
aby sl znovu trochu přelistoval české dějiny.
Tam se dočte, že tisícům českých katolíků při

pravíly sektářské inkvisice trápení mnohemhor-,
ší, než jaké zakusit Komenský. Ale my anl o těch
upalovaných českých kněžích a řeholnících netvr

díme roubavě, že jim byly připraveny větší strastí než Kristu

Joselov. -Samiorgazisovaní katolíci byli pře
kvapení překrásným výsledkem svých příprav k

Záložna wHradci Král..
sepsané společenstvo s radeňím »bmesstým

Československé náměstí. .

Vkladyne

ahypoteční.- Zálohy.-Kauce.
Vedla. -„ohompt účtě a oměnék.

Slavnosti Vzkříšení. Žádný velmož, Zádný zboha
tk nám nepomáhak.Z městské rady nedostavil se
— nejspíš »pro strach žiďdovský« — nikdo, ačkoli
byla k časti pozvána; tnková láska projevena k
idu v republice lidové, svobodné. Druh se bojí
teroru draha svého, | když“se s vírou nerozešel.
Přes to účastenství lidn bylo znamnité; kráčelo

tečhost by mohla sloužili za vzor tak mnohým
polekaným jelenům mužským. Těšio nás, že se k
průvodu| připojihoi poho vojínů slovenských.
Zástamce. učitelstva p. Mazač (starosta) nepřišel.

Mezí Hdem pak bylo živě přetřásáno, že k vůli
»spáse vlazti« v masopustě v báhu čsl socialistů
zůstal skoro až do posledka. Zato jsme vděční
neohroženému p. učiteli C. Štěrbovi, který na po
zvání se dostavit a k radosti poctivých českých

Pan učitel totiž zcela správně usuzuje, Že v re
publice opravdu svobodné nikdo nemá před tero
risty zalézati do sktepa nebo do komíma.Ušlechti
lý učitel, který vychází vstříc. citim pracovitého
Jdu českého, rozhodně získá více vážnosti než
hidéschovávající se za záda volnomyšlenkářských
zbohatlíků ať už pokřišných čí nepokřtěných. —
Dne 6. t, m. v naší organisaci skvěle promluvila
o nynějších povinnostech křesťanské ženy Intell
gentní slč. M. Zahradníková z Hradce Králové.
Netoliko nás velmi poutavě noučila, ale přímo
nadchla k důstojné sebeobraně. Bůh jí zaplať za
námatm, která měta krásný výsledek.

Všestary. Dne 11. t. m. odpoledne čsl. strana

lidová konala veřejnou schůzi, na niž Msgre dr.
Fr. Reyl jasně a přesvědčivě vyložil náš program
zvláště po stránce hospodářské a promluvit o ný
nější politické situaci. Na několiknejapných po
známek soc. demokratů pan řečník odpověděl ve
Jice případně. Schůze byla četně navštívena a vy
zněla zdárně ve prospěch naší strany.

Červ. Kostelec. Na Květnou neděli konal zde
přednášku o své pouti do Svaté země dp. kateche
ta Fr. Dostál z Hradce Králové. Prostorný sál
byl naplněn do posledního místečka vděčnými po
sluchači, kteří s velikým zájmem vyslechli velmi
pěknou přednášku, provázenou skvostnými svě
telnými obrazy. Neobyčejnou sensaci způsobilo,
když diváci uzřeli podobiznu| starého 'poutníka
Hrušky ze sousední Rtyně, který byt v Palestině
17krát. Obecenstvo při odchodu hlasitě projevo
vato radost nad poutavým poučením.

veškeré v oborspadající práce ovádi
“ dokonale odborný závod PO

J08. Řehny,dříveA. Ontl,
1 POleseraěství a polyehromie

w Hoře Kutné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce.

Jak se čásy mění. Když po převratu r.
8 Národní výbor zavíral pražskou kadet

ey se kadetům řeklo: >Chlapečkové,učit něčemu rozummějšímu, než vo
řemeslu.« Rakouské vojenské ústa

hovávaty: prý jen kastovnické tru

$73

Hej
-sloužitý antimilitarista, byt. vrchním vojen
skýmpámemtehdá adies taky! Takse ča
sy mění! Kdyby všelijakého hubaření bylo
ná počátku převratu méně, moli jsme sl

„dnes jinak státi!
Dockázejí stížnosti, že školní mládež zmepoko

o aSlice11.dubnakotevřenístátnívo vůsíse naně.Jelikožhrozínebezpečípřejetía
může vyvolat | nepříznivý úsudek o výchově
mládeže a celkovém kujtarním stavu našeho ná

"eské akademiev Hranicíchna Moravě.

n mthtRE
i

roda, doporučnjese důtklivě vysvětlili význam
"poštovních amtobasů jako moderního dopravního
prostředku, prot kterému není otlfvodněna jaká

kolivKo repřístohost — Správa. pošt.. auobnsové

hrady t Lpři citaci boor: dayčtiK :
Antonín Zavadil

-nejstarší závod pasířský a satalský
-v Hradci Královéčís. 436.

x (dílzy sa továrnou nábytku K. V. Skaberský).

Zhotovuje reškoré nádoby kostel stříbra,
bronzu aj. korá vuměleckémErovodoní.

Opravy a zmovazřímnístarých nádob čistě a sezárukos trranlivosti
Zlacení a stříblení v ohai; niklování.

Osmymírné! Ryohlé provodení!

, řádnéPřjee+ kuchařka 3.
místo. Plat dle dohodnutí. S dlouholetým vy

570 | osvědčenímmají přednost. Nabídkydo adm.t.1.

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUČUJE

E, STADNÍK, OLOMOUC
KOSTEL. PARAMENTY A NÁČINÍ

2 skříně, 2postele, 2noční
stolky, umývadlo se zrce
dlém od Kč 3000'— a jiné

mabízítovárna nabytku

Skuherský,HradecKrálové.
Paramentní

Rejstacšíčeské firmy:

V hánáky
bratr P. J. Neškudiy,býv

aráře ve Výprachticích

MEŠNÍ VÍNA
saručeně přírodní, meporulená,povotřidní jakosti

Jí prime drak rod. 1915$ K1800 ms IHe.

nýdrahýdruhroč.1916AK18—za 1litr.
E K AEpo m1iz.Vínojestúplsě azpůsobilék stáčenídolahul.

Dodáváv sadechod50litrůvýšechvalněznámáfirma:
- Alels Číšek, přísožný mešníchvín

a soudní znalec .
Založenor.1897. v umgelel. Založenor. 1997.TranolinívinnéohlepyveZnojmě.
Kostelní paramenta|
prapory a boboslnuBebnénáčiní v nejvýhodnějších:cenáchnakoupíte udoporučnéfy. .

JOSEF NEŠKUDLA
Hový Hradec Králové, Čechy.

Vyšédejte ai ceny, nešli objednáteu firmy jiné. :



Vychází každý pátek v poledne. — Redakce, administrace a expedice v Hradci Králové (Adalbertinum). — Předplatné: Jeden výtisk ročně 20 Kč; jedno číslo
v drobném prodeji 40 hal. Pro kolportéry zvláštní slevy. — Reklamace so sasílají nezalepené a hefrankované expedici v Hradci Králové. — Rukopisy se
mevracejí, nepodepsaných se nedbá, nevyplacené se nepřijímají, neobjednané nehonorují. Rukopisy se zasilejí výhradně na adresu redakce, nikoli na jednotlivé

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Naše vítězství.
Skončena éra, kdy se pohlíželo na

členy strany lidové jako na milostivě
trpěné vyděděnce. Spravedlivá roztrpče
nost pálila skráně, když jsme snášeli bar
barské kopauce. Vzpomínali jsme, jak
slavnou dobu naší vlasti připravilo v XIII.
a XIV. století právě katolictví a jak nej
krásnější květy české kultury byly du
pány v prach právě v sektářských dvou
stoletích následujících. Živějsme uvažo
vali, jak Habsburkové české katolíky po
tři století drželi v despotických kleštích
a jak přes to katoličtí kněží-buditelé vlili

„do tělesa národního nový život Čerstvá
" byla vzpomínka na obětavé zásluhy kato

Hků českých jak ve vlasti tak v Americe
o ustavení republiky. Osvědčili jsme při
budování nového státu ze všech stran
nezištnost největší.

A za to všecko karabáč! Byrokrati,
kteří byvše císařštější než vídeňský pa
novník, nutili katolíky despoticky k nej
větším obětem pro Viléma II.. posadili
se do teplých hnízd. Stačil k jejich reha
bilitaci členský příspěvek do některé ra
dikální pokladny. Papež poslal strádajícím
Čechům miliony; zato však židé zvláště
v Americe snažili se podplatiti naše osvo
boditele, Ale národ, který u nás se sku
tečnou asimilací čeká jižpřes tisíc let, měl
za rudozelené vlády skvělé výsady, zatím
cv oloupené české duše katolické byly
ožebračovány a zotročovány po druhé.

Volby odpověděly samozvaný des
potům hlasem hromovým, kam tíhue
směrnice skutečného češství a jaký jest
klas lidu. Vyplňuje se předpověď Bryay
chova, že národ stále určitěji ae bude dě
liti na tábor katolictva a nevěrců. Na
jedné straně vidíme vzestup soc. deino

/

kracie, na druhé tábora katolického. Nej
vášnivěji, přímo toporem bojovali proti
katolické konfesi čsl. socialisté. Na veřej
ných schůzích politických mluvili proti
vzkříšení, nesmrtelnosti duše, proti mši
sv..a pod. A právě těmto fanatickým prů
kopníkům volnomyšlenkářských zásad od
pověděl věřící lid při volbách nejrázněji.

Národní demokracie jest slepena ze

zastírá rozpaky nad chabým výsledkem
boje volebního.

Proti nám bojovaly vládní strany
s celými legiemi protekčních dětí, jimž
schystala koalice mísy vrchovaté. Pracoval
tu vládní benzin, vládní mouka a petro
lej; velmi silně k-protikatolické agitaci
přispěl židovský kapitál. Socialistické kon
sumy na zapravení milionových dluhů

cialistických.
Teď se rozletí znovu fráze o svelkém

ještě počtu neuvědomělých klerikálů.«
I ne, ti občané a občanky, kteří odevzdali
hlasy straně lidové, měli velice jasný zrak.
Skoro každého z nich »poučovalo« osm
radikálních řečníků, skoro každého chy
talo za kabát devět agitátorů protilido:
vých, lhoucích jako zloduch v ráji. Ale
našinci se obalamutit nedali, takže zdatně
vykonali zkoušku politické a hospodářské

vyspělosti. Nám dopomohly ke vzrůstu
hlasy skutečných našincův. Jinde však
nachytány zástupy i těch lidí bezgramot
ných, kteří politickým proudům součas
ným nerozumějí.

Nyní, kdy naše strana v republice
dožila se tak velikého rozmachu, netajíme
si, jak svízelný, jak zodpovědný úkol na
svá bedra bere. Nyní na př jest hospo
dářská situace vinou koalice zmotanější
a obtížnější než 28. října 1918. Tedy po
jásotu místo velkých slavností, fáborů a'
praporů musí se hned přikročiti -k nej
tužší a obětavé práci. Ohnivých frází
slyšel již národ dost a dost právě z úst
kořistníků. Čeká tedy dychtivě na velké
skutky.

Dále jestliže jádro českého národa bylo
tolik uráženo a deptáno, nesmíme odpo
vídati odvetou podobného rázu. Naopak
musíme se přičiniti, aby byl uvolněn do
republiky vstup pravé ušlechtilé svobodě
netoliko pro katolíky, ale i jinověrce a
socialisty. Ani židům se nesmí nespra
vedlivě ubližovati; ale lid opravdu své
právný musí svoji šíj osvoboditi ze jha
semitské otročiny.

Naše strana zvítězila v bitvě obrovské
důležitosti; musí se starati, aby toto ví
tězství prospělo všemu poctivému občan
stvu bez rozdílu a zdárnému rozkvětu
celé republiky.

Jen polovice volebního zápasu skon
čena. Nastává neméně významný druhý
akt tuto neděli 25. dubna

Nelze složiti před tímto dnem ruce
v klín. Strany našich soků, přehlížejíce
nyní zřetelněvýsledek volební šachovnice

+

CentrálavHradciKrálové

z minulé neděle, vrhají se nyní houžev
natě*na naše méně chráněná místa. Proto
jest potřebí všude, aby důvěrníci poučo
vali, dávali výstrahu a chránili. Vždyťuž
se rojí nové lži na zmatení našeho volič
stva.
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Naše strana k' volbám do senátu ne
učinila kormipromisu se žádnou stranou.

Každý občan, koždáobčanka našeho státu,imě jest aspoň 26 let, mají povinnost
Preděl 25. dubna voliti do senátu.

“ ©Připomínáme, že pro tyto volby tvoří

ní okres.
Zde má kandidátní lístína našístrany

"Hidové číslo ©. Na předním místě v ní
jsou tato jména: r. Frant. Šabata, rolník

ve Vrbici..2.Th.Dr. t Rey) kanovníkaspisovatel v Hradci Králové. *
Pamatujte, že jest vaší povinností ne

toliko ke straně, ale k celé neb ne přičiniti se o vítězství této kandidátní listiny.

Vždyt hospodářské sociální a politickézlořády, jež zavinila socialisticko-agrární
koalice, dusí až k zalknuntí. K vůli obno
vení pořádku v našem státě, a proti
široce rozvětvené korupci statně vpřed!

Jak u nás vyspěl smysl pro demokra
tisaci opravdovou, pro volný projev lid
ského ducha,toho žalostné ukázky podává
volební kaleidoskop. Na politickém kolbišti
snad nikdy v naší vlasti nejevila se tak
lačná touha po násilném rdousení svo

k r) sebeurčení jako v kampani nynější. .
Aspoň některé ukázky pro poučení,

„s jakými mocnostmi musí zápasiti občan
stvo poctivé. V Tachlovicích na Nučicku

.soc. dem. konsumy dávaly cukr bez lístků
až do 5 kg. Vykládalo se tam voličům,
že zbývající kandidátní listiny nutno
odevzdati soc. dem. důvěrníkům, aby měli
kontrolu, kdo s nimi volil. -— V Praze
několik soc. dem. agitátorů vylezlo na
pomník Husův se svými plakáty i letáky.

-Dne 17.t m. řečnildr. Kramář v Ko
líně. Socialisté opustili práci v továrnách,
aby schůzi zmařili. Při řeči kandidátově
venku ječeli a pískali. Když řečník po
skončení schůze chtěl vyjíti, ozvaly se
vyhrůžné výkřiky: »Dr. Kramář nesmí
zdráv z Kolína odejítil — Dra. Kramáře
skolíme!« Protože byla důvodná obava,
že poteče krev, setrval Kramář v čítárně
Sokolovny do noci. O ro. hod. byl vhozen
oknem do místnosti prudce kámen. Býlo
možno odejíti teprve před půlnocí. —
V Písku Ir. t m. na táboru dra. Rašína
socialisté způsobili velikou řež, takže
mnoho lidí bylo vážně zraněno. 1o—róletí

ostci užívali píšťal, houkaček a pod.
čtvrtí hodiny. Na nár. demokratech

roztrhány šaty. Kříčeno proti Rašínovi:

— V Duchcově téhož dnebyl uřván na
táboru lidu V. Dyk. Zvedány proti němu
sklenice a hole. — Téhož dne rozbili soc.
demokraté schůzí Modráčkovců ve Vršo
vicích. Když se Modráček uchýlil se svými
do restaurace »U Vajmarů«, mlátilo se
pěstmi do okenních tabulí. Soc. demokraté
si vynutili odstranění plakátu s kefasem
a bolševikem, protože prý uráží (!) obe
censtvo, neboť obyvatelstvo jest »z větší
míry bolševické.« Ovšem plakát píchal
do očí nikoli skutečný pracovitý proleta
riát, ale židovské kapitalisty.

Vedení čsl. svazu dělnictva oděvního
průmyslu (totiž zkompromitovaný Hrizbyl
a spol.) vynucovalo na příslušnících svazu
vyplnění dotazníku, v učmž mělo býti

-jeho adresa a jakou politickou stranu
volí. I na schůzi modistek čsl. socialistic
ká inkvisice tak špehovala a agitovala.
— Na Král. Vinohradech neobdrželi ně

kteří voličové v souboru kandidátek listinu
strany národ. demokratické. — Národní
demokraté vydali leták »Oběti bolševic.
tví«, v němž byli i podobizny Čechů ubi
tých od bolševiků. Ale u nás o katanství
semitského pašalíku ruského se mluviti
nesmí. Proto také vnikali do volebních
kanceláří žižkovští soc. demokrat. bolševici
s hrozbou: »Jménem soc. demokratické
strany nařizujeme vám, abyste letáček
sundali. Jinak vám to všecko rozbijeme.«

Odpadlý kněz Janout k popletení lidu
užíval na schůzích politických kolárku.
Na okresu dolnokralovickém objížděl ves
nice s agrárními agitátory jakýsi Dycka,
který nosil také kolárek.

V Budějovicích někteří zřizenci
obecní při roznášení kandidátních listin
vsuuuli do nich leták čsl. socialistů se
známým heslem: »Vy musíte volit kandi.
dátní listinu. č. 5.« Aby to znělo jako
rozkaz, parádovalo tam jméno starosty
Svobody. Chovancům. chudobince rozká
záno od domovníka, aby volili výhradně
pětku. Lidem dávno zemřelým vystavo
vány legitimace (ovšem ne lidovcům), ale
skutečným voličům nedoručeny. Tito vy
děděnci byli vyreklamováni, aniž se jim
dostalo včas příslušného vyřízení.

V Nuslích vyvěsil skladník M. Krato
chvíl volební plakát strany nár. demokra

řed domem
veliký dav socialistů žádajících, aby byl
plakát odstraněn. Když sešel Kratochvíl
dolů, byl zbit. Odcizena mu při tom ná

prsní taška 145 K. Tedy praktické výody bolševictví se už uplatňují. —
V Praze II, ua Žižkově, ve Svojšicích
a jinde byly doručovány kandidátky tím
způsobem, že v nich nár. dem. listina
byla vynechána. Na Žižkově výrostci vy
nucovali po domech odstranění fotogra
fických snímků bolševických ukrutností.

Šoc. demokraté. uspořádali 14. t m.
v Mor. Ostravě voličskon schůzi. Řečník

k po ukončení své štvavé řečí za
hlédl redaktora »Ostrav. Deníku« Pokor
ného. Počal mu spílati. Soc. dem. muži
i ženy vrhli se na Pokorného, tloukli jej
a kopali, až byl skoro v bezvědomí.

Nu — a tací občané vytýkají kato
lictvu malý smysl pro svobodu a oprav
dovou demokratisaci. Vytahují plesnivá
lejstra o španělské inkvisici, ale obratem
ruky velebí, omlouvají anebo docela i litují
bolševiky ruské a maďarské. Jest patrno
čím dále více, že před skutečnou volností
a uvědoměním mají největší strach fana
tičtí radikálové.

Pozor na lháře! Nepoctivá individua
rozšiřují na Královéhradecku křiklavou
lež, že „přivolbách do senátu strana lidová
se spojí jistojistě s republikánskou stranou
čal. venkova (s agrárníky) Drzost tohoto
balamucení a matení našinců vysvítá nej

ze statistiky voleb z 18. t. m., které
dokazují zřetelně, že takového kom
misu uaprosto nepotřebujeme. Dálekaždý
uvážlivý občan snadno opi, že kato
licky smýšlejicí dělníci, učitelé a úředníci

"mebudou voliti stranu třídní. Lidovci
tudíš vyberou sl listinu označenou čís. 6:

němečtí soc. „datno

kraté jsou fanatickými uacionály. Ale
v Prachaticích, kde český živel jest tolik
ohrožen německo židovskou většinou, čeští
soc. demokraté spojily se 8 německými
k úsilné agitaci. Večer volbě táhli

s lampiony a s hudbou. To se teď čes
kým menšinám povede! Výsledek tako

zise evů se ukáže brzy ve sněmovně.
dé činídále nejsilnější oporu německému nacionalismu. af ai dávajíjména

koli ti ji zároveňsoc.demoii Tyto tři elementy v zastupitelstvu
republiky osvědčí sílu obrovskou. Věd

Kernpoč vlní
promluvy a kázání

nalesnste vmaších homiletickýchpříručkách.

Fr. Kobout: České drahokam: koraněKrálovnyokobeské.260stran,Kč 880
Kaška: Pravdou ke ctnosti. Lidová kázání na

neděle a svátky roku olrkov. 898 str. Kč

Kaška: Hvězda pokoje. 118 str. Kč $—
vá 8 »Kým osm

Panna Maria ve Starém zákoně Kč 1:80
Dr. Fr. Šale: Májovápobožnost. 88 rozj. oMaris

Panně, Královněnebos a země. 181 etr. Kč 250

místech v semi Bvatováci.182str.

Lae obdrěsti vkaždém knihkupectví, hlavně v

jerišském křiku nenasytných semitů uctivě
se klaní anebo úslužně ustupuje z cesty.
Nikdy se nehemžila sama Praha takovými

davy něměčícíchžidů jako právě teď.oc. dem. agitace ve vojsku. Již
dávno prohlašovali sociální demokraté, že

asárna jsou jejich. Mnoho jsme se tomu
tvrzení nedivil. Vždyť již za rakouské
vlády "mluvilo se o »kropáči a šavli«
hlavně proto, aby se zakrylo, že ze soc.
demokratů bývali nejříznější feldvéblové.
Ale po převratu jsme měli naději, že tu
bude vojsko opravdu národní, elita vlaste
necky zanícených lidí, kteří za nejvyšší
svůj úkol budou pokládati obranu národ
ního rázu proti komukoliv. Důstojníci
jistě větším počtem nezklamali našich
nadějí. Důvěřovalo se dále, že takový
radikál, jakým jest Klofáč, zvláště svým
demokratismem vlastenectví v armádě
utvrdí. Ale ten svým počínáním uavalil
jaré práci důstojnictva na cestu balvany,
roztrpčil právě nejzkušenější idealisty.
A poddůstojníci s kmány valem se hrnuli
do tábora rudého, opouštějíce vlajku i strany
Klofáčovy. Veliká to tragika ministra
Národ. obrany.
-Teď po volbách »Právo lidu< 20.dubna
píše: »Veliká většina armády naší repu
bliky volila sociálně demokraticky! Sdě
luje se nám z řady míst, že celé vojen
ské oddíly do jednoho muže hlasovalý
pro sociálně demokratické kandidátní li
stiny.c

Tak nápadné hlasování tedy přímo
křičí o houževnaté rudé agitaci. Jest
možno jinak provésti tak lavinovou me
tamorfosu smýšlení? Ale »Právo lidu«
v dalších řádcích nezasvěcencům namlou-'
vá, že strana soc. demokratická dohodu
stran o omezení agitace ve vojsku do
držela čestně. »Měšťácké lišty nyní svorně
lhou, že prý naše straua úmluvy nedo
držela a prováděla v armádě rozsáhlou

itaci.a
Zatím však pravý opak jest pravdou.

Soc. dem. agitátoři zpracovávali s největší
dotěrností právě ty vojíny, kteří nejméně
politice rozuměli; tu byl lov nejvýnos
nější. Jak byla agitacé dravá, prozradil
sám rudý tiek. Na př. »Východočeský
Obzor« uveřejnil štvavé provolání k »vo
jenským proletářům«, v němž popuzoval
protí důstojnictvu a vojenskou službu
čl jako něco potupného. Volal: »Demo
bilisujte ihned aspoň polovici mužstva,
alespoň 3 ročníky — záhy svolejte novo
branu a demobilisujte pak všecky účast
níky války.« Jako by "se takové věci ne
měly a nemobly projednati ve sněmovně

za nictví soc. demokrata Tusara!
Demobilisaci slibovala demagogicky strana
zvláštním letákem, pašovaným do kasáren.
O armádě psal soc. dem. list: »Válečná

kamarila Boo ddstojníků, obklopující Klofáče vmin.nár. obrany azkrátka celá.
tato privilegovanákasta pohodlně žijících



povýšenců má plný zájem na tom, aby
„chom zachovali jeji eldorádo veliké leno
šící a národvyžírající armády ||), ona má
plný zájem na tom, by ormáda tato byla
vedena dále ve starém otrockém duchu,
aby tak vynikly její výsady i aby milišní
systém byl do nedohledna oddálen.«

Jak drze sipočínali soc. dem. agitátoři
teprve při ústním mlouvání, lze si
snadno domysliti. Slibovali vojínům, že
za 6 neděl půjdou domů i jiné věci ne
splnitelné, zvítězí-li strana rudá. Katolické
Slováky klidnili lhavým ujišťováním, jak

budou chrániti svdbodu jejich konfese.Jestliže dovedou docela vydati i katolicko
nábožný leták na zmatení lidovců, pak
se snadno uhodue, co všecko slibovali
teprve ústně. Zkrátka ve vojsku byla soc.
dem. agitace jak houževnatá tak nepocti

volbou.

Teď národ. demokratičtí liberálové a
volnomyšlenkáři pordě se chytají za hlavu.
To přece mohli věděti, že úporný boj
proti křesťanskému názoru světovému jest
nejlepší cestou k vzrůstu marxistické iu
ternacionály. Vojáci byli komandování
k volnomyšlenkářským přednáškám a teď
se dostavil výsledek. Liberalismus právě
nyní značí jen přechodní stanici do tábora
rudého což pociťují palčivě samy sokolské
jednoty. Celé řady sokolského dorostu
krátkém cvičení přecházejí ktělocvičným

„jednotám soc. demokratickým, nedbajíce
na sochy Husovy a Žižkovi v sokolovnách.
Jakou nám udělá reklamu výsledek voleb
vojenských v cizině, snadno lze se dovtí
piti. Patrno, že hrdá »protiklerikální« gesta
liberálům teď naprosto nestačí a že jest
potřebí všude místo frází opravdové práce
národní.

V Čechách.
Strana lidová obdržela 119.039 hlasů.

Národní demokracie 296.989.Sociální de
mokraté (čeští) 750.780. Čeští socialisté
379.816.Republikánská strana čsl.venkova

dráčkovci 43.004.
Na Moravě.

Strana lidová 272.362.Nár. demokracie

Čad? Soc. demokracie (česká) 316.179.Čeští socialisté 89.986. Republikáni 179.291.
Živnostníci 42 134.

VČechách, na Moravě a ve Slezsku
dohromady.

Lidová strana 463401. Národní demo
kracie 386 226. Soc. demokracie 1,066.959.
Čeští socialisté 469.802. Republikánská
strana čsl. venkova 596.331. Živnostníci
122.526. Modráčkovci 58.627.

Na Slovensku.
Ludová strana 236.971 hlasů. Šrobá

rova 226.661. Socialisté 643.584.

V celé republice.
Lidová strana 756.763. Národní demo

kracie 396.390. Soc. demokraté 1,570.511.
Čeští socialisté 500.717. Republikáni se
stranou Šrobárovou 844.951. .

Německé a maďarské strany
v- celé republice.

Křesť. sociálové 350.418. Soc. demo
kraté 802.642. Něm. demokraté 106.250.
Svaz zemědělců 245.254. Spojené německé
strany (Wablgemeinschaft) 348.992. Ma
ďarská národní strana 26.323.

Hlasy socialistické čítají v celé repu
blice 2,878.548 hlasů. Hlasy stran druhých
duhrumady 2,966.505.

V župě pražské.

« Lidovci 2567. Národní demokracie154.348. Čeští socialisté 158.995.Židé 8.839.
Modráčkovci 21.679. Sociální demokraté
257.309. Něm. soc. demokraté 4.803. Dom
káři 11.598. Živnostníci 32.014. Republi
káni 133.807. Německé strany svobodo.
myslné 17.921. Chocova strana 2.022.

V župě královéhradecké.
Lidovci 21.901. dcmokraté 49.352.

Republikáni 4872. Čeští socialisté 34.348.
Nár. demokrati 19.979 Němečtí křesťan
ští sociálové 11.460. Modráčkovci 2.632.

Němečtí agrárníci 14.973. Něm. svobodo
myslná strana 1.652. Němečtí nacionálové
15.840 Něm. soc. demokraté 34.352. Živ
nostníci 13.077. Židé 952. .

V župě mladoboleslavské.
Lidovci 19651. Nár. demokracie 26.593.

Čeští socialisté 54.173.Sociální demokraté
77.592. Modráčkovcí 6.gor. Republikáni
65.056. "Živnostníci 12.302. Němečtí soc.
demokraté 59.399. Židé 735. Bund der
Landwirte 12.121. Deutsche Wahlgemein
schaft 41.762. Něm. křesť. sociál. 12.070.
Domkáři 2209. Deutsche dem. Freiheits
partei 6159.

lidovci: Adámek Josef, Adamovský Ant.,
Bezděk Bedřich. Dr. Dolanský, Čuřík
Antonín, Dr. Hrubau, Kaderka Alois,
Kopřiva Fr., Dr. Mazanec, Myslivec Vádl.,
Roudnický Alois, Sedláček Josef, Šamalík
Josef, Šrámek Jan, Hlinka, Vrabec, Onder
co, Kmeťko, Gazik, Tománek, Tomik,

Počet hlasů strany lidové
v jednotlivých okresích.

Soudní okres Hradec Králové 3166.
afoměř 1652. Rychnov nad Kněž. 1246.

ká Skalice 1172. Teplice 12. Trutnov
r21. Police 584. Opočno 3058. N. Město
n. M. 2173. Nechanice 394. Náchod 3567.
Úpice 991. Žacléř 2. Maršov 3. N. Bydžov
852. Hostinné 27. Chlumec n. Cidl. 1075.
Rokytnice 17. Dvůr Králové n. L. 536.
Hořice 1205. Broumov 48.

Definitivní výsledky voleb
po sečtení všech zlomků
ve IL a JIL akrutiniu.

České mandáty:
Národní socialisté 24. Soc. demokraté

74. Lidová strana 33 Agrárnici 28. Národní demokraté 19. Slov.nár. rolnická 12.
Živnostenská 6. Modráčkovci 3. Celkem
českoslov. mandátů 199.

I

Německé mandáty:
Něm. soc. dem. 3r. Bund der Laudw. r1.

Něm. křesť.soc. ro. Wahlgemeinschaft rs.
Něm. svobodomysiná 5. Celkem němec.
kých mandátů 72.

Maďarské mandáty:

dem. 4. Nár. straua maďarská r. Celkem
maďarských mandátů ro.

Vítaným příspěvkem k dějinám mo
ravským jsou »Neznámástatuta moravská

z I5. století.« Vztskla Benediktinská tiskárna v Brně. Čena3 Kč. Jest uveřejněn
řád klášterní školy ve Šternberku z roku

" 1413,domácí řád kaplanů svatojakubských

čický z r. I457 a statuta kanovníků-augu
stiniánů olomouckých sepsaná asi r. 1500.
— Ve vídeňském museu (bývalém dvor
ském) jest mnoho cenných věci, které
vlastně patří naší republice. »Nár. listy«
' Jozorňují na sbírky mineralogicko-petro
osahické, geologicko-palaeologické a prae

Lomné obrázky
k májové době a Božímu tělu

koupíte jen u nás. Naše druhy jsou v pěk
ném barvotiskovém provedení.

Kristus v Emauzích ro0 kusů Kč 750
Mariánské . ..... Kč 7—
symbolické k Božímu tělu Kč 7—

Objednejte ihned, dokud jsou zásoby.
Družstovuí kuihka a makladatolství

v Hrasní Králové. ,
———

historické. V těchto památkách jest mnoho
vzácných nerostů z našich zemí. Jsou
tam vystaveny exempláře pravěkého
hmyzu, fossilních obratlovců, jeskynního
medvěda a lva atd. — Spisy proslulého
arcibiskupa Spaldinga se dotiskují. Všude
tam, kde se auglicky mluví, jsou vysoce
ceněny. Kritik Felix Klein praví o něm:
»Nevím, zda na ten Čas na světě kdo exi
stuje, který by rozuměl náboženskému,
sociálnímu a filosofickému problému lépe
než Spalding; nevím, zdali je který my
slitel, jenž je křesťanštější, aneb křesťan,
který hlouběji myslí, než ou. — Učenec
V. Můller ocenil vykopávky. na Monte- —
verde v Římě. Nalezeno tam 185 ná-'
hrobků židovských, na nichž jsou nápisy ,
většinou řecké a latinské, menšinou ara
mejskéa hebrejské, — V Římě byla o
tevřena nová večerní škola pro vzdělání
dělníků. Přijímají se do ní všichni děl
níci, kteří vychodili měšťanskou školu a
touží po dalším vzdělání. Kdož chtějí or
ganisovati ochranu zájmů a zaopatření
dělnického. poskytne škola základní zna

— Nadšený obdiv vzbuzuje v Evropě
jihoslovanský sochař Meštrovič. Sama ně
mecká kritika jej prohlásila největším ži
jícím sochařem. Francouzští odborní znalci
za trvání jihoslovanské výstavy v Paříži
napsali o Meštrovičových sochách veliké
chvalořeči. Někteří ho nazývají nejvýraz
nější osobností mezi sochaři. — Ve Skot
sku již několik let se vyrábí nábytek
z betonu, který jest schopen i nejjemněj
šího zpracování. V krajinách rovníkových
betonový nábytek vytlačuje z trhu skoro
úplně výrobky železné. V přítomné době
betonový nábytek značí lví podíl na skot
ském vývozu. — O katolické literatuře a
jejích nových úkolech promluvil za obrov
ské účasti posluchačstva 14. dubna v br
něnském sále »Moravského průmyslového
musea« K. Dostál-Lutinov. Řečník před
nesl plán spolupráce katolíků na vybu
dování českého Dantea, chrámu to české
poesie katolické! Pravil, že příští veliký
katolický básník český musí býti soudcem
své doby, jako jím byli Dante, Shakes
peare, Calderon a Goethe. Musí býti du
chem universálním. Dante český musí
míti napřed připravenou půdu pro svůj
vzrůst. Při té příležitosti předneseny u
kázky z tvorby českých katolických bás
níků. Onen brněnský večer byl vpravdě
slavnostní, nadšený. Akademický spolek
»Moravane, který k němu učinil horlivé

posily.

Rozmaniiosti.
Dne 16. t. m. na Staroměstském ná

městí prohlásil čs. socialista R. Novák, že
musí býti přinuceni zákonem všichni zbo
hatlíci, aby jmění nahrabané za války.
odevzdali lidu. Tedy nechť ještě před od
hlasováním zákona dají dobrý příklad
Hrizbyl, Slavíček a jiní významní čs. 80-*
cialisté — Na kandidátce soc. demokra
cie ocitl se také žid Robert Klein, pří
slušník »Poale Zione, nový sekretář soc.
dem. Ústředního sváru obchod. zřízench.
Jest ovšem málo známa jeho obětavost
pro -český pracující lid, ale zato jeto ka
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lený bolševik. Hlásá, že se musí změniti
mírové smlouvy ve prospěch Německa a
Rakouska; nazývá Anglii a Francii za
jejich válečné vítězství bandou zlodějů a
lupičů. S radostí konstatoval, že několik
soudruhů již se odebralo do Ruska vy

»Sociální Demokrat« táže se po vysvět
lení některých kompensačních obchodů,
prováděných bratrem býv. ministra po
štovnictví Stříbrného. Bratr miuistrův
není obchodníkem, nýbrž stavebním tesa
řem. Kdo ho tedy poslal vyjednávat
s Denikinem kompensační obchody a za
jakých podmínek? Kam se podělypřípravy
obleků pro pošt. zřízence? Takové a jiné
otázky jest ovšem nutno- zodpověděti. —
Zřízenci městských lázní v Žižkově žádali,
aby byli vřazení mezi řádné zaměstnance
obecní. Ale socialistická městská rada
dala jim k podepsání ponižující listinu, ve
které stálo: »Zříkáme se veškerých ná
roků od obce jak dřívějších tak budou
cích. Zříkáme se veškerého pojištění úra
zového (!),nemócenského (!)i peusijního (').

V připadě úrazu nebo netmoci sami vše
ze svého si hradíme. Kdyby úřady donu
tily obec k podobnému pojištění, budeme
sami ze svého platiti pojištění, Obec může
nás bez udání důvodů libovolně propustiti.«
Zřízenci listinu nepodepsali a proto do
stali rgdenní výpověd. — Dne 27. března
dr. B. Šmeral překročilhranice sověto
vého Ruska; nikdo ho nezdržel prohlíže
ním průvodních listů. Ale v témž čase
bolševické úřady zamezily na hranicích
vstup delegace Čsl. červeného kříže. Kdež
by se také uvolnil nyní do Ruska vchod
humanitě a kontrole sovětového »bratr
ství«! —. Ze rvaček mezi stranami čes
kými těží hltavě Němci. V Rakousku jest
prohlášena státní řečí němčina, ačkoli tam
tvoří tak silné procento Češi a jiní Slo
vané. Menšinám se dovoluje vydržovati
si školy národní jen potud, pokud by to
nebylo v konfliktu se státním jazykem.

připustiti pojmenování češtiny jako řečistátní.

Postavení katolické cirkve po válce.
Přísně protestantský »Berner Tagblatt“
zabývá se v článku nadepsaném »Kato
licismus vítězem« výsledkem světové
války v ohledu náboženském a dospívá
k uzávěru, že protestantismus má důvod
mluviti o své porážce. List praví: »Zpívá-li
katolická církev hymnus vítězný, má
k tomu -příčinu. Papežství dovedlo svůj
vliv upevniti všude tam, kde jej mělo
už před válkou, a obnoviti, kde dočasně
pominul, jako ve Francii. V Německu
protestantský sever se rozbíjí sám. Luter
ská církev je němá a rozervaná. Každý
pastor káže svůj vlastní katechismus a
mnozí zaslepeně pomáhají k vítězství třídní
nadvládě proletariátu. Jaký div, že kato
lická církev doufá, že ve všeobecné bídě
a zoufálosti národů i mnohé kruhy pro
testantské najdou k ní cestu, ježto slibuje

svou pevnou formou a svým uklidňujícímřádem znepokojeným duším klid a úplnou
záruku upokojení! Musíme také míti za
to, že očekávání to se v plné míře usku
tečnía to nejen v Německu ale i v Anglii,
Americe a Švýcarsku.

Zase oprava radikálně-demokratické
přeměny. Bez ohledu na to, jak se zvolna
mění jeviště v republikách starších, které
prošly již ohněm velikých zkoušek, chtěli
tnít naši radikálové všecko hned nejmo
dernější, přímosensační. Nevěděli si sice
rady sotázkami. uejpalčivějšími, ale hle
dělí zatušovati svou neschopnost aspoň
rachejtlemi. Na př. již ro. prosince 1918
přijat zákon o zrušení šlechtictví, řádův
a titulů, ačkoli se radikální politikové
klaněli zcela zřejmě urozencům, řádům a
'dtulům cizím. — Nyní dr. Hnídek-refe
roval, proč vláda odůvodňuje změny zá
kona. V Paříži byly zřízeny dva řády

koslovenské a podobnéodznaky zřídil
Stefáník. Dále naše vláda chce udíleti
čestná vyznamenání civilním osobám, za

douži o ustav
státu. Nechcezružiti čestné odznaky, udě

o

Jené našim vojskům od spojeneckých vlád.
A což cizinci, kteří mají zásluhy o náš
stát? Těm se má dostati také nějaké
odměny ve formě vyznamenání. Dlužno
pamatovati též na statečné činy našich
vojínů, vykonané před nepřítelem na Tě
šínsku a na Slovensku. Ústavní výbor
v tom směru učinil usnesení. Zároveň
návrh výboru žádá přísnější zakročení
proti užívání titulů šlechťfických. — Ani
nás nenapadá hájiti takové zastaralé řády,
které jen utužovaly rakouskou despotic
kou centralisaci. Vždyť na př.řády z Vídně
propůjčované byly u nás pokládány za
znamení potupy a byrokratismu. Ale jest

trno, jak i při demokratické metamor
ose jest nutna střízlivá rozvaha, aby se

každý zákon nemusil pod tlakem poměrů
hned přebrušovati. A jestliže mají býti
trestáni i ti, kteří bývalé šlechtice titu
lují starodávným způsobem, nevíme, co
tomu řekne spisovatel dr. Guth a ti poli
tikové, kteří cizím urazencům dále dávají
velkole
co nejdříve novely nové.

Zač stála celá vládnoucí koalice?
Bývalí vladařise vzájemně oceňovali těsně
před volbami. »České Slovo« 16. dubna
zahřmělo proti soc. demokracii: »Áni
hlasu straně, která pomáhala zachraňovat
Rakousko!< Přidalo: »Ani hlasu republi
kánské straně čsl. veňkova!l« V »Sociál.
Demokratu« zase napsáno: Strana národ
ních dělníků dovedla beze studu provo
zovati nejponíženější konopišťskou poli
tiku, klamu a podvodu. Stala se útočiš

těm karieristů, prázdných mluvků apochybných existencí, lidí, vozujících;
socialismem nejpustší podvod a obch
— »Veukov« 16. dubna prohlásil: »Ne
můžete voliti ani soc. demokraty ani ná
rodní socialisty. Jsou to važi nepřátelé«

—Jpouli byoeišky aspoňs B ročpravdivy,'pak se snadno pochop
triumfální vůz republikynáhle se Boiaš pe nápravy v bahně :

;

Komusevede vnaší republice velmi
dobře. V strany národní naříkají,
na drahotu a bídustýská kde kdo. Kato
líci trpí takové prohásledování, že ani
v -chráméch nemají pokoje. Ale jeden ná
rod jest současnými poměry v republice
nadšen. V židovském (zionistickém) cen

se na Polsko a Maďarsko, že se tam res
pektují málo práva židovská. Proti těmto
jeví se Československo jako stát moderní
a demokratický. Je to zřejmotéž z uznání
židů za zvláštní národnost v čsl. státě,

nadšeným dopisem redakci »Bulletinu«.
Za původce toho činu pokládá zvláště
presidenta Masaryka, a ministra. Beneše,
který korektně dodržel slib daný židům
již v Paříži.

O posledních okamžicích proslulého
spisovatele francouzského V. Huga
sdělil kněz Louis Dréves: Když Hugo
umíral, chtěl si dát zavolat kněze. Lékaři

ravil, že nechce zemříti »jako peso. Pří
buzní spisovatelovi odmítli rozhodně vy
hověti prosbě nemocného. Lékař však,
rozhodný katolík, věděl si radu. Nemoc
ného upozornil, aby vzbudil pravou lítost
a úmysl vyzpovídat se, kdyby byla příle
žitost, pak že mu udělí kněz s balkonu
protějšího domu rozhřešení, — »Otevřel
jsem okno«, pravil lékař, »a zatím co kněz
dával rozhřešení, modlil se nemocný na
hlas úkon lítosti, a to s takovou vrouc
ností, že i nejtvrdší srdce bylo by se tím
obměkčilo. Básníkovy slzy byly znamením
jeho upřímné lítosti.« — Hodinu nato
byl Viktor Hugo mrtev.

Nové dary papežovy obyvatelstvu
naší republiky. Sv. otec Benedikt XV.
věnoval druhý dar 300.000 lir pro chudé
dítky republiky československéa 100000
lir pro fond na podporu strádajícího du
chovenstva v našem státě.

Jak byl dr. Kramář zachráněn od
smrti. Nepřimluvil se za něho jediný ra
bín, jediný protestantský superintendent.
Nejvíce u dvora zmohli židovští bankéři.
ale i-jejich ústa byla němá. Dr. Kramář
netoliko zastání potřeboval, ale také po
něm volal. Přimluvil se však za zaslou
žilého politika našeho »odvěký nepřítel
českého lidu« — Vatikán. Dr. Kramář
tehdy naprosto nebyl přítelem papežské
stolice a nikdy s ní nevešel v intimní
styky. Ke všemu v době, kdy bylo dru.
Kramáři v žaláři nejhůře, centrální moci
zaznamenávaly veliká vítězství, takže
z přímluvy za protivládního liberála ne
kynul pro Vatikán nějaký zisk.

Ochranu života Kramářova vzalprak:ticky do gukou generál Štefánik. Požádal
pařížského kardinála Ametta o doporuču
jicí list do Vatikánu. Prosbě bylo vyho
věno. Ušlechtilý evangelík Štefánik měl
pak u Benedikta XV. dvouhodinnou audi
euci. Výsledkem této návštěvy bylo, že
papež poslal do Vídně zvláštního kurýra
s vlastnoručním dopisem, v němž byla
prosba za milost pro Kramáře. Výsledkem
toho byla milost pro Kramáře a jeho u
vězněné druhy, Štefánik často opakoval,
že ten list Kramáře zachránil.

Štefánik byl u papeže v důležité zá
ležitosti ještě po druhé, Po návratu škád
lívali ho přátelé: »Tak co, pane generále,
líbal jste pantoflíček?< Štefánik. odvětil:
»Nelíbal; řek! jsem papeži otevřeně, že
jsem evangelík. On si mue posadil vedle
sebe a dlouho se mnou mluvil jako rovný
s rovným Věřte mi, Vatikán jest jediná
mocnost, která dělá reelní politiku.«

Jest jen podivno, že o téžádosti pa
pežské stolice se dovídáme teprve od ame
rického redaktora p. Hynka Dostála. Ne

překva uje nás, že se o tom nezminil dr.a áž s měl k tomu své důvody. Vždyť
by ho bývali huráviastenci posměchem a

eztíváním ubodali. Když opuštění
zavítal do Prahy, zahlaholila v da

vech mímo jiné vlastenecké písně též
hymna svatováclavská. Ale ev



jevo svou nejvyšší nelibost. Což teprve
kdyby se bylo již před 28. říjnem rozneslo,
kdo Kramáře zachránil! Sobečtí kejklíři,
pískající vytrvale protikatolické odrho
vačky, bývali by v zájmu svého zisku
spustili ohlušující kočičinu. Ale proč to
aspoň za půl roku neřekli jiní ?

Nyní, kdy již žhavá láva z žil vymi
zela a socialisticko-liberální hospodářství
nutí k rozumným náhledům, nechť se
klidně rozváží, kdo osvědčuje českým ob
čanům „opravdovější přízeň: zda Vatikán
či bolševici ruští a maďarští.

Radikální agitátor usvědčen ze zlo
dějství. O prvním máji roku minulého na
náměstí královéhradeckém vysílal do ka
tolíků nejžhavější blesky radikální spasitel
P. S. Frabša. Mluvil o ačerné havěti,
flanďácích«. Kněží prý zavinili válku,
žehnali zbraním. Církevní jmění se musí
skonfiskovat Ta společnost musí v Če
chách zmizet. Papež jest prý »římská
mrcha«. Proto »pryč s klerikalismem a od
papežského pelechu! My tu skálu Petrovu
musíme rozbítl« Z mrtvých vstání jest
prý báchorkou, není života posmrtného.

Tak jedním horkým dechem luštil
tento výtečník nejobtížnější otázky poli
tické, hospodářské a filosofické. Tak utu
žoval bratrství v národě v okamžicích,
kdy semité spekulovali, co vydělají na
státních půjčkách a na zboží z Čech vy
vezeném — a kdy jak Němci tak Maďaři

uladii pod základy paláce republiky podopy.
V Praze pak zapomoci legie svých

stoupenců zmařil na Žofině velikou schůzi
strany lidové. Přímo řekl V. Myslivcovi,
že v žofinském sále nesmí nikdy mluviti.
Takový rázný hrdina ovšem zaslouží od
své strany vysokého vyznamenání. Proto
ho také kandidovala čsl. strana sociali
stická nyní do republikánského parla
mentu. Pojednou však »Národ. listy« sdě
ly, že Frabša má na Král. Vinohradech
zařízení na kradení elektrického proudu.
Frabša hleděl se vykroutiti nejapnou vý
mluvou na »nedbalost zařizovacího per
sonálu.«

Ale »Národ. listy« dne 17. t. m. kon
statovaly klidně: »Vinohradské elektrické
podniky mají ve svých službách dva mon
téry, kteří mají za povinnost kontrolovati,
zda je všude připojení na elektrický proud
v pořádku. Ti zjistili v březnu r. 1920,že

v bytě p. Frabši je elektrické zařízení od
r. 1gr8, které nenf vůbec podnikům hlá
Seno a jež sodebírá«, to jest krade proud
bez jakéhokoliv placení. Montéři učinili
o zjištěné věci příslušné hlášení a celým

trických podniků. Předseda její (socialista)
vyslovil názor, že by se mělo učíniti, tak
jako se stává v jiných případech, trestní
oznámení, ale do schůze zavítavší národ.
soc. starosta Pichl, ač věc sám odsuzoval,
přimlouval se za mírnější postup. Vzhle
dém k postavení p. Frabši stačilo by prý
dodatečné zaplacení. Pan Frabša prý vů
bec o ničemnevěděl ('!), všecko to zavi
nila jeho ženuška, která sebrala na ulici
nějakého invalidu, ten provedl elektrické

zařízení, připojil dráty na proud městských
elektrických podniků a ona zapomněla
připojení oznámiti a také zapomněla půl.

zaplatiti. Pan Frabša jako přednosta do
mácnosti o tom všem nic nevěděl, to jen
jeho žena, a proto ať správní rada upustí
od trestního oznámení. Správní rada po
této přímluvě upustila většinou hlasů od
trestního oznámení á usnesla se žádati
780 K za odebraný proud. Je pozoruhodno,
jak správní rada mohla v tomto případě
upustit od trestního oznámení, které se
činí ve všech případech, jen z toho dů
vodu, že se jednalo o stoupence strany
starosty Pichla.«

Ovšem ten ochotný invalida jest na
prosto nezvěstný. Frabša dlouho užíval
elektrického světla, o němž — jako by
nevěděl. Moutér, který provedl na Vino
hradech zrovna tak chytrý odběr elektric
kého proudu, byl odsouzen na 3 roky a
jeho žena na půl roku. Frabša však břímě
viny hledí rozděliti obráceně

Pozoruhodnější však ještě jest okol
nost, že sama správní rada brání přiroze
nému průchodu práva, protože se jedná
o kolegu p. starosty: Zde musí tedy za
kročiti státní návladnictví. Když rovnost
před zákonem, tedy pro každého bez vý
jimky.

"Ta skála Petrova, kterou chtěl Frabša
před rokem rozbíjeti, věnovala velkolepý
dar strádajícím českým lidem. Frabša »se
obětoval« zase jiným způsobem. Jen tedy
při hlaholení »roztrpčených« radikálních
výtek dobře vždycky pozorujte, nemá-li
horlivý exekutor příliš dlouhé prsty.

Jakými byli reky mynější přísní
seudcové »klerikálních zbaběloň«. Jak
vůdcové českých soc. demokratů netoliko
za války osvědčovaliHabsburkům loyalitu,

služby k prodlužování války, o tom už
přineseno dokladůmnoho. Před památným
18. dubnem usilovali soc. demokraté pro
sebe co nejvícezískati tím, že roztřepá
vali až do nechutnosti list Kramářův
císaři. »Národ. listy« 16. dubna odpově
děly jim těmito vzpomínkami. Soc. dem.
Tusar (dle memoranda dra Rennera) do
kazoval, že český lid lpí na Rakousku
více než Němci rakouští. Ještě v říjnu

chranu Rakouska. V lednu rg17 v »Rov
ností« napsal: »Základní samozřejmé naše
hledisko při tom jest, že zájem českého
národa nerozlučně jest spojen a úplně
se kryje se zájmem rakouského státu.«

Soc dem. L. Aust měl loyální před

1915 na Kladně. Bylo mu poděkováno
z Vídně takto: »Z Nejvyššího rozkazu u
ložil mi Jeho Excellence pan c. k. místo
držitel v základě výnosu c. k. ministerstva
ze dne 24. ledna 19r6 číslo rr3r M. J,
abych tlumočil Nejvyšší dík za projev
Joyality, učiněný ve schůzi, pořádané Ig.

rosince 1915v dělnickém doměna Kladné.
kládám si za čest učiniti o tom sdělení

v sákladě výnosu c. k. místodrž. presidia

hejtman: Šlechta.« — Hned po dojití to
hoto »Nejvyššího diku« uspořádal soc.
dem. biograf v Dělnickém domě z vlast
ního popudupředstavení s programem
»Hold 16 tisíc dětí rakouskému císaři«,
o čemž Kladenská »Svoboda« (nyní bol
ševická!) napsala, že pohled na velké zá
stapy dítek byl »radostný a působivý«.

Plzeňský soudruh Pik stál před sou
dem pro řeč z r. 1912 (!). Na doklad svého
smýšlení předložil oslavný článek na
Franze Josefa ze 17. srpna IgI5, o němž
vedl svědectví G. Habermana a A. Re
meše,že jej sám napsal. Uváděl, že z článku

»vůči Jeho Veličenstvu« a že je nemysli
telno, že by byl schopen nějaké urážky
sjeho Veličenstva«. Žádal dále, aby jako
svědek byl vyslechnut dr. F. Soukup o tom,
že L. Pika zná řadu let a že z »jeho jed
náuí a prohlášení poznal, že L. Pik nikdy
nebyl smýšlení nepřátelského vůči Ra
kousku a rodu Habsburskému.« Při hlav
ním líčení 27. Června 1g16uvedl Pik mimo
jiné též toto: »Jest nemožné, abych in
krimovaný výrok pronesl, neboť odporuje
celému programu a taktice soc. dem.
strany, která za základ pokládá stát,

týče, to pokládá soc. dem. strana za útvar
stěžejního vývoje, z něhož další vývin má
jít, takřka za služebnost s idel.«

Dr. P. Soukup“vypověděl jako svědek

o Pikovi, jehož dobřezná 25 let: »Mohu
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přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky. '
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s určitostí tvrditi, že na všech schůzích,
kde jsem byl přítomen, i v klubu posla
neckém a na schůzi svazu rak, soc. demo
kracie ani jedenkráte nemluvil obžalova
ný ponižujícím způsobem o panovníkovi,
tím méně o Rakousku a to také z toho
důvodu, že vždy zachovával taktiku a pro
gram strany soc. demokratické.«

Ve zmíněném článku, jímž soudr. Pik
dokazoval svoji loyalitu k trůnu a říši,
napsal: »Císař František Josef I. ze sou
časných monarchů je nejplodnějším, nej
pracovitějším, ale také těžkými osudy
nejvíce navštěvovaným panovníkem, jehož
silná vůle a duševní svěžest dala mu pře
konati obtíže vladaření« .

eNár. listy« dodávají: >K největší
hanbě dnešního také-hrdiny, poslance a
starosty města Plzuě,soudr. Pika, dlužno
konstatovati, že po celou dobu příprav
ného soudního šetření zbaběle naříkal,
při výslechu i plakal, ačkoli mu nehrozil
trest smrti provazem, ale sotva žalář
v trvání dvou měsíců a že byl vyšetřován
na svobodě, takže depresse vazby mna
něho působiti nemohla. Trestní řízení
bylo 2. Července 1918 zastaveno.«

(Užsezase vyrobila nová »velezrada«
Hlinkovcův. Těsně před volbami uveřej
nil agrární a nár. dem. tisk facsimile
ludového plnomocenství pro Rudinského.
Aby čtenář nezačal o tom osvědčeuí ne
stranně přemýšleti, ihned dodáno, že je
tak velezrada Hlinkovců jasně prokázána.

slovem nevysvítá.
Hlinka na nepoctivé obvinění r5.dubna

odpověděl, že se za to osvědčení nebudou
vůdcové ludové strany nikdy styděti. Plno
mocenství Rudinskému pro jeho americkou
akci dáno proto, aby nedali zaspat myš
lence slovenské autonomie, která se zrodila
v Americe již za války a jež také byla
od harcovníků slovenského osvobození
slíbena. Na lži o zapírání toho plnomo
cenství praví Hlinka: »Mysme toto plno
mocenstvo nikdy a nikdie nepopreli.«

Naopak když dr. Šrobár vyslal svéobeselstvo do Ameriky, v kterém se H
dovolával vedení strany ludové, jako by'
se toto bylo zřeklo Rudinského, strana

ludová (i její časopis »Slovák«) rázně takové tvrzení odmítla. Ludová strana je
i nadále pro autonomii (ovšem v rámci
republiky).

Potud tedy Hlinka. V »Obč. Novinách«
uveřejněny podobné zásady z amerického
Okresního Sboru Sloven. ligy v Greens

burgu. Praví se tu, že r. Ty14 začali peričtí Slováci pracovati o vysvobození Slo
váků. Nyní však jest národ zklamán, Není
proti Čechům, chce s nimi společně pra
covati v rámci republiky. +Ale rozhodne
si žiádame, aby Slovák bol na Slovensku

nom domu, a brat Čech v Čechách a
tiež sme zato, aby Slovensko malo zaru
čenů samosprávu hneď.« — Nu tak vida!
Kdo pak je zrádce? Rozhodně nikoli ti,
kteří se domáhají, aby jim republika splnila 
sby, učiněnéčelnými osvoboditelivAme
ricee Smí-li se vůbec mluviti o zradě,

možno spíše říci, že jsou zrazeni slo
venští nejobětavější harcovníci svobody.

Prosírach židovský. Dr. Herben má
roti českým občanům konfesekatolickéKuráče tolik, jako by katolíci do

ani nepatřili.K ae proti lidovcftmhyg 24

Phole fěkusínárod. demokratéi holeu pravdu. Někteří národ. tě



odvážili se způsobem zcela důstojným
kritisovati očividné chybyžidovského ná
roda. Ale jako když střelí do úlu — hned

zaznělyostré protesty podrážděnýchžidov
ý kapitalistů.Kolik duší čítá Svazú—židů, nikdy se nedozvíte. Za války,
kdy s českými občany se nakládalo jako
s válečnými: zajatci, jako by se byl pro

podl někam do uhelných dolů. Teď všaklas tohoto svazu se rozléhá po českých

nivách jaře sbor polnic. Také svaz ibnedzvláštními dopisy interpeloval výkonný
výbor nár. dem. strany. Nu — a v posled
ním čísle česko-židovského »Rozvoje« už
jest otištěna ponížená satisfakce. Zač
jenom — za projev pravdy?

Dr. Jan Herben jako úřadující člen.
předsednictva výkouného výboru národní
demokracie 'a tajemník Dr. Thon píši,
Že s»není možno vždy i přinejlepší vůli
zabrániti tomu, aby řečnici tu a tam ne
vybočili z ideového rámce strany.« Vy
světlují dále židům: »Bylo by proto velmi
nespravedlivé, kdybyste tyto zjevy pocho
přtelné a vysvětlitelné chtěli inkriminovati
toliko při náródní demokracii. Ostatně

sami připouštíte, že viafacti bylh z naší
strany provedena náprava tam, kde byla
konstatována úchylka od naší linie. Ne
musíme Vás zajisté ubezpečovat, že táž
dobrá vůle povede nás i dále« 

»Rozvoje k tomu dodává s povýšeného
hlediska soudcovského: »Jak vidno, ne
schvaluje strana extempore p. Dra. Duška.
Činí to ovšem způsobem velice mírným.

Mostíme, že účelu intervence jsme dosábli.i bychom si jen, .aby strana národně
demokratická, když její projev přiznává,
že nynější nazírání na naši otázku nění
rozumué, přispívala sama rázněji k tomu,
aby se k takovému rozumnému nazírání
konečně- dospělo.«.

Teď se snad židé udobří. Židovský
poslanec dr. Witt hrubě urazil člena Nár.shromážděníVikovou- Kunětickou.Ale
nikde jsme nečetli, že by se byli národní
demokraté dovolávali satisfakce pro inte
ligentní a zasloužilou ženu českou, která
hraje významnou roli v samé ná“. demo
kracii. Tak jsou schlíplá sokolí křídla o
svobozených extravlastenců při setkání
se šlechtou peněžní.

Česká banka filiálka v Hradci Král.
úročí vklady na knížky a běžné účty co
nejvýhodněji dle lhůty výpovědní.

Podplacená pozemková reforma na
Podřipsku. Proklubává se stále určitěji,
jak nejmohutnější sociálně-reformní rachot
ozývá se z úst, která lapají hltavě po
sobecké kořisti.Řeklo se: »Nechf očistnou
akci vezme do rukou sám lid. Aťsám lid
všecky hospodářské akce kontroluje!«
Všecko pěkné; ale lid sám by se »ukon
trolovale, hlavy by si zmámil neustálým
dozorem. Tedy inspekci přovádějí jeho
zástupcové! A kdo to jsou? Občané, jimž
poctivost sedí jen na mrštném jazyce, ale
v srdci a svědomí ani se nezastaví. Pružná
výřečnost dopomáhá- demagogům k vý
znamným funkcím, jež se namnoze pro
vádějí hůře než za rakušáckých pověst
ných byrokratů. Apřijme-litakový smluvce
anebo dozorce úplatek, lid se obyčejně
nedoví ničeho.

Na Podřipsku se vyjednávalo mezi
velkostatkáři a důvěrníky soc. demokra
tickými. V Doksanech vdova po bývalém
ministru rakouském Aehrenthalovi je žena
lidumilná; dala svým úředníkům pokyn,
aby vycházeli lidu všemožně vstříc. Ale
když zákon začal tlačiti na velkostatek,
důchodní velkostatku doksanského pro
hlašoval, že se musí předem rozděliti po
zemky církevní; »mrtvá ruka« prý stejně
nikomu neprospivá, ,

Velkostatek nadto sáhl k prostředku
u soc. demokratů velice osvědčenému
Podplatil soc. dem. důvěrníky lidu, kteří
nejvíc křičeli. Soudruh Beneš z Roudnice,
který za války zbohat!, dostal velké pe
nize. Soudruh Blecha vedle peněz 4 me
dříví. Ale poctivý soudruh Fr. Vipler,
kočí z panského dvora, který vozil sou
druhům do Roudnice z panských lesů
-dřáví, odhalil zradu na drobném lidu.

Byli podplaceni i jiní soc důvěrníci.
Proto se iid nemohl dočkati, kdy už to

-s těmi p.emky začne. Když byla netr
ivost hž veliká, dáno nedočkavým cu
tko: nabídlo se jim kousek půdy pro

reklamu svc. dem. strany. Pak soc. dem.
chodili po obcích s tím přídělem jako

s válečnou trofejí, oznamujíce, že dostane
lid od velkostatku tolik a tolik.

Soudruzi Josef Šípal (předseda země
dělců) a Hromádka (důvěrník) dostali po
korci pozemku pěkného, nikoli špatného
přídělového. Do počátku hospodaření
obdrželi i plevy, řízky a slámu.

Orgán strany lidové »Právo«, který
tato i jiná fakta o soc. dem. zradě po
zemkové reformy uveřejňuje, praví, že se

prová dalšízrada na panstvíchlobovických ta herberšteinských. Dodává
energicky: »Uveřejňujíce plná jména, jsme
ochotni toto svoje tvrzení dokázati i před
soudem, protože jsme si vědomi, že nás
tito zde jmenovaní soudruzi musí pohnati
před soud.«

Výzva k ochraně kulturních rostlin
proti chorobám a škůdcům. Všichni
zemědělci, zahradníci, sadaři, lesníci atd.
vyzývají se, by při poškození kulturních
rostlin chorobami a škůdci živočišnými i
rostlinnými ve vlastním svém zájmu obra
celi se na státní výzkumný ústav pro
produkci rostlinnou (fytopathologické od
dělení) Král. Vinohrady, Havlíčkovy sady.
Tento ústav zabývá se výzkumy v oboru
rostlinné pathologie, určuje veškeré cho
roby a škůdce rostlin, zkouší různé pro
středky k potírání chorobi přístrojek hu
bení škůdců určené a udílí ve všech

řípadech odborné rady. Poškozené a cho
robné rostliny dlužno zasílati pokud možno
ve stavu čerstvém, dobře zabalené (ve
vatě, v měkkém papíru neb v mechu,
škůdce v lihu neb v krabičce, v několika
exemplářích. Zásilky a dotazy řízeny
bůďtež přímona svrchu jmenovaný ústav.

Sklon k socialisací projevila národní
demokracie s agrární oposicí v manifestu
volebním (v č. 94. »Nár. listů-), jenž jest

odepsán drem Kramářem a J. Žďárským.
teme tam: »Chceme i sestátnění nebo

sesocialisování podniků k tomu zralých.
Tu bude míti stát možnost poskytnouti
všemu obyvatelstvu příležitost k novým
fonnám podnikání; jmenovitě reforma
pozemková, prováděná svědomitě a vážně,
bez stranických úmyslův a v sociálním
smyslu, bude se moci státi takovou pří,
ležitostí.« — Dobře si zapamatujte!

+,

Osobní správy. Ustanovení pp: Dr.
Aug. Stránský, bisk. notář, katech.a pro
fesor, při učitel. ústavu v Trutnově, admi
nistrátorem arciděkanství tamtéž, Josef

Ullrich, Kaplan v Suchdole, zat I. kaplanem v Chigmci n. Cidl., Jarosl. Slováček,
zat katecheta obec a měšť dívčí školy
v Č. Třebové, definitivním katechetou

tamtéž, Václ. Volánek, kaplan v Chrousto
vicích, administrátorem in spirit. tamtéž,
Jos. Kuchař, I. kaplan v Poděbradech,
administrátorem v Kostelní Lhotě.
Investitura pp: Jds. Zelený, administrátor
v Sedleci, farářem tamtéž, Štěpáu Bobek,
administr. ve Vřešťov“ farářem tamtéž,
Váel Švec, farář ve €..uně n. Zdob., fa

rářem ve Skále, Jos Jszbera, I. n
v Lomuici u. Pop., o propusta listz diec. královéhradecké na ve Světlé

Ještědem v diec. litoměřické. —
Uprázdněná fara: Kostelní Lhota, ve vi
kariátu poděbradském, na patronátě ná
boženské matice. Lhůta konkursní končí
dnem 12. května 1920. —. Úmrtí p. Jan

Štipek (V vuln.), knéz jubil., osobní děkan,na odpoč. ve Vys. Újezdě, + 17. dubna.
2. 7

Záložna v Hradoi Král.
zapsané společenstvo s ručením »bmezeným

Československé náměstí.

Vkladyna J%.- knížky:
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadie. - Eskompt účtů a směnek.

Československá
stranalidová.

Upozornění. ři volbáchdo senátu
budou fungovati tytéž.volební komise i
důvěrnici stran jako při volbách do sně
movay poslanecké! Své'. funkce konejte
svědomitě! Kandidátní listina Českoslo
venské strany lidové pro volby do senátu
musí býti zase ve všech obcích všem vo
tičům doručena! :

Z farnosti cuslavské. Poutníkům, kteří
se účastní pouti na Homol, oznamuje du
chovní správa v Cuslavi, že blavní pouť.
bomo!ská bude pro volby přeložena ze
třetína čtvrtou ueděli po Veliko'
nocích (na 2. května.)

Katolíci okresu skutečského a okresů
okolních! V neděli dne 2. květoa 1920
koná se v Krouné sjezd katolieké mládeže
ze širokého okolí. Program na plakátech.
Dostavte se v nejčetnějším počtu. ať naše
první manifestace se vydaří. Přijďie v ná
rodních krojích! 1. květoa koná se konfe
renoe důvěrníků mládeže v Krouné o 2.
hodině odp u Sochůrků, večer divadlo. Kdo
musi prijeti den před sjezdem a v Krouné
zůstane ua noc, oznam to podepsanému,
aby obstaral nooclehy. Sdělte, kolik vás
přijde a kdo bude si přáti s'ravu. K do
tazům známku na odpověď. Tedy v neděli
2. května všichni katolíci a hlavně mládež
z okolí na shledanou v Krouné! Zdař Bůh:
Jos. Kfiklava, okresní předseda katolické
miádeče v Krouué. :

Sociální studentské sdružení koná
due 2. května o půl zo. hod. dopolédní
první valnou hromadu v Borro
maeu. Na programu jsou: r. Zprávy
funkcionářů. 2. Volby nového předsed
nictva a výboru. Zveme své přizpivce
k účasti na této schůzi. — B. Janáček,
místopředseda.

Zprávymístní a z kraje.
Městské Klieperovo divadlo. Druhý

koncert projektovaný na den 18. t. m.
odpadl. Dne 20. dubna konán třetí večer

péčí Osvětového klubu. Program byl vy
ploěn uměleckým tanečním reproduková

"ním výrazných skladeb Réea, Suka, Do
wella, Reinholda a Smetany. M. Loly
Ondříčková oživila velmi s plným pro
cítěním a pochopením jednotlivá čísla
programu svými uměleckými produkcemi.
Její. okrouhlý, ucelený a uzavřený pohyb,
její vášnivý a zase těžký až athletický
obrat, nervosní záchvěvy celého těla, její
fysiognomie, to vše výrazným způsobem
činilo nám pochopitelnou. hloubku ou
v tajemství tónů. Hudebně 'doprovázela.
umělkyni m. Otty Mazancová. Její hudební
reprodukce dělaly dojem naprosté řeme
slnosti, provedené sice s obdivuhodnou
technikou — ale bez citového tvoření a.



opení. Nejvýznačnějšímčíslem večera
o o atotníme »Comedia deli? artes dle

hudby Schumannovy, Schubertovy, Grůn

feldovy a Moszkovského, vyjadřující zbrzenou lásku Harlekinovu ke Columbině
a opětovanou lásku Pierrotovu, jež končí
smrtí Columbiny. Vděčného přijetí se do
stalo i Strausově skladbě: »Na modrojas
ném Dunaji«. — B. Jek.

Vyhláška. Dle usnesení městské rady
ze dne 15. dubna I920 nesmějí majitelé
drůbeže pouštěti ji na ulice, náměstí, pole
a aady.Sady nemalým nákladem udržo
vaně jsou drůbeží značně pustošeny. Dle
S 27. zákona ze dne 12. října 1875 č. 78
z. z. hlídač polní — od obce ustanoven
-- může drůbéž zajmouti a nemůže-li ji
zajmouti, dovoleno mu ji zabíti. Mimo to
proti majitelům drůbeže, která škodu
způsobí v sadech a na polích obecních,
bude zavedeno trestní řízení a budou li
uznáni vinnými, budou pokutováni. —

dne 20. dubna 1920. Starosta: J. U. Dr.
Frant. Ulrich, v. r.

Jmenování. U okresního finančního
ředitelství v Hradci Král. byli jmenováni
pp: Jan Zavřel, kancel. úředník IX. hodn.
třídy, adjunktem. Karel Solnický, kancel.
úředník X. hodu. třídy, oficiálem. faroslav
Novotný, kancel. úředník XI hodn. třídy,
kancelistou. Slečna Julie Bartoňová, kanc.
úřednice XI. hodn. třídy, kancelistkou. —
Gratulujeme.

Čs. Červený kříž v Hradci Králové
pořádal dne 24. března I920 společenský
večer s' programem. Průběh večera byl
při hojné návštěvě velmi animovauý,
rovněž finanční úspěch jest pěkný. Výbor
spolku děkuje proto za účast jak pp. ná
vštěvníkům tak zejména těm, kdož jakým
koli způsobem ku zdaru večera přispěli.
Děkujeme zvláště vojenské hudbě, laska
vostí voj. velitelství bezplatněpropůjčené,
pp. pěvcům »Nepasickým« s panem Ko
márkem jako dirigentem v čele a pp.
účinkujícím v aktovce »Poupě«. Dobuffetu
přispěli: pí. Baudyšová —máslové rohlíky,
pí. Beránková — dort a cukroví, pi. Car
dová — bílé pečivo, pi. Dvořáčková —
dort a cukroví, pí. Dvořáková — beránka
pí. Heimerová — beránka, pí. Jedličková
— dort, pí. Jetmarová. — cukroví, pí.
Machová — cukroví, pí. Mahrlová — dort,
pí. Nevyhoštěná — 2 láhve vína a I láhev
rumové tresti, pan Pavelka — dort, pan
Petrof — ro kg mouky, panuSmotlacha
ze Slezského Předměstí — 9 litrů mléka,
pí. Vanická — máslové řezy. Ostatní do
dali členové výboru. Na peněžitých pří
spěvcích zaslala pí. Filipová, choť franc.
generála roo K, pí. Kolářská, choť ředitele

Zál Úvěr. Ústavu 235Ka pí. E "mparová,vdova po lékaři 20 X. Rovněž patří náš
dík »Tiskovému Družstvu« za bezplatné
propůjčení dvorany a přilehlých iístností
v »Adalbertinu«, pak pí. Radoušové Čer
vené a panu J. Červenému za ochotné
propůjčení ruských samovarů.

Obchodní, živnostenské a průmy
slové ústředny vHradci Králové. Jiho

Jak zu nynějšího režimu Ješt postaráno o Bez
počnost katolictva, o tom svědčí tyto řádky »Če

cha: z [3. dubna: »Na Boží hodvelikonoční ve 3
hod. odp. svotal učitel Jaroš z Dol, Jirčan a od
padlý kněz Tůma z Jílové do Zlatník tábor lidu.
Sešli se lidé z celého okalí, ponejvíce mládež soc.
demokratická a nár. sociální. Když Tůma ve své
řeči paušálně vinlk kněze z nemravného života,
řekl přítomný farář: »Musíte jmenovati určité pří
pady.« Za to se na něj dav vrhl, začal mu spílati,
vyhrožovatl, jej bíti, ano dělník Pavliš ze Zlatník
udeřil jej tak do spánku, že napadený až zavrávoral.Zato,žesefarářezastal,zbildavobčana
AHery z osady Jirčanské, nmažestarého. kterého
povajili na zem a zmlátil, a hrobaře z Jirčas
bili a když utíkal pronásledovalibo až do polí.
Poněvadí farář eby) jist čivotem a byl stálo Ia

americká vývozní a dovozní lečnos
nabízí vé sádlo, kávu, rýži, hrách,
čočku, kondensované mléko, sušené mléko,
kůže, obnv, obleky, oleje atd. Adresu sdělí
vývozní kancelář Ústředny.

Na.velikém táboru lidu dne 22. t m.
promluvil na náměstí královéhradeckém
k četnému shromáždění iministr Hampl.
Vychvaloval, co vše vymohl socialismus
ve prospěch nuzného lidu. (Některé ty vý
hody však vzhledem kstoupající drahotě
a poklesu 'vaiuty jsou pouzezdánlivé.
A roste-li kapitalismus cizí u nás závratně,
mohnutní na úkor všech lidí pracujících
híavou a rukou.) Řečník vyslovil se roz
hodně proti soukromému majetku a ka
pitalistické směrnici nár. demokracie. (Ale
tu směrnici vidíme přece také v kruzích
soc. demokracii příznivých.) Pokud prý
lidé byli oddáni svým koufesím, snášeli

prý se spojovaly s mocnými. To napra
vují nyní socialisté, kteří věří jen v sebe.
(Ne tak! Proti otrokářskému kapitalismu
bojovala katolická cirkev houževnatě v pr
vých stoletích křesťanských. V Čechách
praktičtí katolíci se- sv. Václavem a sv.
Vojtěchem v čele, energicky vystupovali
proti šlechtě, která prodávala válečné za
jatce židům do otroctví. Pokud církev
měla skutečnou moc, židovský kapita
lismus neporoučel celému světu. Nynější
papež nespojil se s fysickou mocí, ale
zastával se utiskovaných.) Dobřeřekl pan
ministr, že se nemá dělnictvu slibovati
více, než co lze splniti. Mluvil celkem
taktně, umírněně. Tábor byl zakončen
zpěvem dělnických písní.

Spořitelní a záložní družstvo první
všeobecné jednoty úředníků v Hradci
Králové bude dne 2. května o ro. hod.
dopoledne odbývati valnou hromadu za
rok 1919 v kanceláři družstva Palackého
třída čp.359 I.

Orchestr Uměleckého klubu v Praze
(»Presto« s. s r. 0.) uspořádá dle nejno
vějších zpráv v měsících květen —červen
největší tourné posledního desítiletí po

hách Moravě a Slovensku. Koncert
pořádati se bude i v Hradci Králové.

Oslavy Manesovy v Hradci Králové
zahájí městské průmyslové Museum cyklem
přednášek ředitele uměleckoprůmyslového
Musea pražského dra. R. X. Jiříka, ředitele
umělecko-průmyslové školy dra. Matějčka,
spisovatele prof. Žakavce z Karlína a min.
tajemníka dra. V. V. Štecha. Přednášky
kouati se budou počátkem května v před
náškové síni Musea. Bližší oznámeno bude
na plakátech.

Libštát. V naší obci jest dobrá třetina
evangelíků. Přes to lidovci zde získali
166 hlasů.

Vojslavice. Lidovci získali 5r hlasů,
republikáni 42, soc. dem. 27, nár. dem. Io,
Čes. soc. 7 a živnostníci 2.

Odebirejte0 bn ovu |erozšiřujte

zprávy.
sultován, odešel. Když se později přihlásil kg siv
vu kandidát filosofle Šrámek, vyrušovali jej dle
jeho slov ustavičně, až mu vzali slovo. Na konec
dav z celého okolí sehnaný, v němž osadníci byli
v mizivé menšině, odhlasovali jednohlasně —
protl nikdo hlasovati nesměl —-že vystupují z Cír
kve a přistapují k církvi československé a hned
se utvořilo komité, kícré ohlásilo, že to oznámí
mínisterstvu vyučování, aby' jim poslalo kněze.
Dále, že do týdne zrekvlruje faru, a vyzvalo lidi.
aby se přihlásili o farní pozemky,še jedo týdne
rozdějí. Páni u vlády si to velice dobře zařídili.
Promluví-li kněz v kostele, hrozí mu žalář. Může
prý pronésti svoje názoryas schůzi. —Jdo-lido
Sobůze,jezbita vyhozen.<—Ktomatopostupu
anarchie není třeba zvláštních pomnámek. Opě
tova6 případy amií k přemýšlení, v kterém státě

český, právě český katolik | jest tak fanatický
pronásledován jako v republice, kterou pomáhal
obětavě zbudovati. — A hned droirý obrázek, aby
se vědělo, kdo se cítí u nás nejbezpečnějšít' V
témž čísle »Čecha« se praví, že 12. t. m. přišel
k budce výběrčího na mostě Patackého polský
žid, kde se kupila fronta lidí, nermajicích drobné na
mostné. Žid podat výběrčímu 20haléř. Když ten
řekl, že nemá drobných, žid klidně vzal svou min
cl a šel se smíchem dále. Když přítomní pokřtění
lidé žádali, aby I Jim byla prokázána podobná vý- *
sada, výběrčí spustil) příval slov málo lichotivých.
Maličký obrázek — ale mutí k přemýšlení, co sl
teprve mohou dovoliti židé mocnější, zvláště praž
ští židovští kapitalisté, kteří terén ještě lépe znají. *
Volby mají rozhodnonti, zdali katolík má zůstatt
nadále porobencem.

Canosa starých radikálů. Neúprosný dějinný
vývoj přivádí přemýšlející radikály k rozumu.
Žádnou frází nezatušuje se zmohutnění morální
moci Vatikánu, jemuž žádný národ nemůže vy
týkati, že se za války provinil nějak proti evan-'
gelickým příkazům. Před vá'kou soc. deměkraté
ve Vídni házeli směrem k Římu fanaricky smolné
pochodně. Tehdy se nevědělo, jak i soc. demokra
té budou potřebovati přímluvy a prostřednictví
Petrovy stolice. K papeži dostavil se zásťupce 0
chuzené rakouské republiky dr. Renner, který jest
soc. demokrat. Papež přivítal jej vlídně. Dr. Ren
ner mu pravil: »Obyvatelstvo rakouské jest na
plněno vděčnosti k římské kurli za její péči o vá
lečné zajatce.« Zároveň prosil, aby Svatá stolice
zachovala mladé republice svou příchylnost. Pa
pež vyptával se živě na situaci obyvatelstva re
publiky a pak svěřil dru Rennerovi šek na obnos
1 milionu lir. adresovaný arcibiskupu dru Pifflovi.
Peněz těch se má užíti k zmírnění nouze všeho
strádajícího obyvatelstva, tedy i rakouských Če
chů a soc. demokratů. Dr. Renner poděkoval; roz
umí politice reální. Jistě se před válkou nenadál,
že i leho cesta povede jednou do Vatikánu. Někte
ré radikáhmí skupiny v jiných státech si ještě z
bonby po popularitě zabouří. Snad ještě leckde
bade prolita vinou vášnivců krev. Ale i v tako
vých místech dojdé brzy k vystřízlivění. Pozná
se, čím jest římská stolice v zájmu evropského
opravdového míru a zdravého rozvoje. — Anf
nás nenapadá domáhati se takového politického
všivu stolice papežské, jaký mají moderní panov
nici a presidenti. Moc opřená o velké daně, bo
dáky a kanony ve Vatikánu by brzo ztroskotala.
Ale mravní vliv, antorita stolce papežského k
naší útěše roste a poroste tím mohutněji, čím žá
dostivěji sahají protivníci katolicismu k fysické
mu násilí. Naposledy duše fysickým zápasem u
švané seznají. že musí přinášeti klid a faktickou
spokojenost něco jiného než bodáky.

Komu se daří na Slovensku nejlépe.
Předáci katolického lidu, kteří pro obranu
národnosti byli od maďarské vlády pro
následováni jako zločinci, přešli do nového
očistce za vladaření Šrobárovy protestant
ské kamarily. A přece hlavně na Hlin
kovcích záleželo krátce před 28. říjnem,
má-li: se Slovensko přihlásiti dobrovolně
k naší republice. Jakkoli cit ludovců byl
nejsurověji od pokrokářů a socialistů urá
žen, za vpádu maďarského Hlinkovi-stou
penci nadšeně volali lid k obrauě proti
bolševickým lupičům. Odměnou za to jsou
žaláře; místo jediného přátelského úsměvu
neustálá inkvisice barbarsky zafatých pěstí,
kde a jak ludovci »kují velezradu.« —
Protikatolické panstvo špehovalo ludovce
tak přísně, že zcela zapomnělo sledo vati

zhoubného přepaduKunova židé smahem
se přidával: k maďarským bolševikům.
Kdvž tito svoji úlohu dohráli, vraceli se
židé na Slovensko bez bázně, aby se tam
přihlásili o rovná práva. Také si utvořili

zvláštní stranu k volbám. Nikdo jim ne-bránil. Naopak Šrobárosvědčuje k těmto 
dlouholetým a zavilým nepřátelům slo
venské svobody veliký respekt — Poměry
osvětlují výrazně 17. dubna »Nár. listy<
tímto obrázkem: »Za vpádu Maďarů utekli
dva synové Maďarona Deutsche k ma-.
ďarským hordám a byli s nimi také za.
hnáni. Opuštěná Deutschova místnost byla
úředně přidělena dobrému a spolehlivému
Slováku p. Jos. Nosálovi. jenž ji náležitě



zřídil a upravil a udělal z ná jedinýslušný hostinec v celém Lučenci. České
úřadyi četujctvo vydalypísemněp. No
sálovi nejlepšívysvědčení. AjeDeutachům

se maďarsk „služby brzo přejedly,Vrátiliustili rámus, že prý jim byl vzat
dům,n, učkoliv se jednalo pouze o místnosti
pro hostinecap.Nosál nabízelpřiměřené.
nájemné. Bylvšsk odbyt: »Vy vystupujete

prot Maďarům, nic vám nepronajmu.«,upan nařídil, aby p. Nosál místnost vy
klidil. --Postižený žádal, aby mu alespoň,
byla dána šestiměsíční výpověď. Podal
žádost do Bratislavy, ale žádost i s do
klady se — ztratila. Včera přijel p. Nosál
do Prahy, aby v Národ. shromáždění stě
žoval si u slovenských poslanců Byl také
u ministra dra Hodži, jemuž ukazoval

policejně. vyhozen na ulici. A tak v jeho
nepřítomnosti bude žena jeho se šesti
dětmi vystěhována, živnost mu zničena,
a to jen proto, že Deutsch chce místnosti
ty pronajmouti nějakým svým známým.
To má býti posledním aktem msty bý
valého župana Maďarona dra Bazovského,
jenž, jako všichni Rakušáci a Maďaroni,
»brdě« hlásá, že je soc. demokrat. Pří
značné je. že syn Deutschův, jenž bojoval
6 maďarskými hordami, zajel do Prahy,
kdež na nejvyšších místech žádal o ochra
nu, neboť prý mu p. Nosál chce vzíti dům.«
— Onen velezrádce Deutsch, který měl
býti dán do vazby hned po svém návratu,
jistě ví, že drzostjeho může býti bezměrná.
Odvažuje se docela volati úřady proti
dojálnímu Slovákovi.

Soutěž.
Obec Hradec Králové vypisuje

veřejnou soutěž na stavbu ŽÍ

nouzových domů činžovních
vwHradci Králové.

Nabídky mohou býti podány
A) buď na úplnou výstavbu

a) všech 2t domů, b) neb některé
skupiny domů.

B) nebo na některou z níže uvedených
skupin prací a dodávek a to zase:

a) pro všech 21 domů, b) neb pro
některou skupinu domů.

Skupiny prací a dodávek jsou:
. I. práce nádenické, zednické, betonářské,

kamenické, tesařské, klempířské, po.
krývačské, hromosvody a parkety.
Práce truhlářské (bez parket).

. Práce zámečnické.
„ Práce sklenářské,

Práče natěračské.

„ Práce kamnářské.Práce malířské.
Práce čalounické,
Elektrické osvětlení a zvonění.
Vodovody domovní.
Plány, výkazy jednotlivých praci, vše

«obecné, zvláštní a konkurenční podmínky

vyloženyjn u purkmistrovskéhoúřadu(technická kancelář) v' Hradci Králové a'
Ize do nich -v hodinách úředních dnem.
22. t. m. počínaje volně nahlédnouti; tam
též lze případné formuláře atiskopisy —
pokud zásoba stačí — proti náhradě ob..
držeti. Lhůta k podání nabídek skončí

re pk evnaÉr. ol hodiněpolední.na ozději došlým nebude
apidkém p ěji došlý při

Obec Hradec Králové vyhražuje si
podle výsledku ofertního řízení přistonpiti
po případě k výstavbě pouze některé sku
piny domů, neb od stavby vůbec upustiti“

Za neobjednané výtisky se neplatí.

Parkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 19. dubna 1920.

Starosta:
MUDr.Pr. Ulrich.

2 Dpmambow

P

MEŠNÍ VÍNA
n prima"el rod10158K1350za 1lite.nýdrahýdruhrod. 1916AK18—sa 1lite.
Da'matské jemné, ročník 1918 4 K 1350 za J litr.
Vino jest úplně čisté mspůsohilé“k stéčení do lahví.
Dodáváv sndech od 5Olitrů výBechvalně tnámnáfirma :

Alois Číž ek, přísežnýdodavatelmelníchvín
a soudní znalec vín.

Založenor.1807. v Rumpelel. Založenor. 1897.

Traněltní vinné ehlepy veZnojmě.

[Kostelní paramenta
prapory a bonoalnžebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakonpite u doporačné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Mový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte wuceug, nežli objednáte
u firmy jiné.

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUČUJE

E, STADNÍK, OLOMOUC
KOSTEL. PARAMENTY A NÁČINÍ

KADIDLO

2 skříně, 2 postele, 2 nolní
stolky, umývadlo se zrca
dlem od Kč 3000'— a jiné

nabisí továrna nabytku

Skuhersk ý,Hradec Králové.
Parameontní zá

nejstarší české firmy:

lgnáce V.Neštudla syn
Z v Jahloném L Orl. (Čecky)
bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výprachticích

doporučuje:
:veškorá kostelní rou
cha, korouhve,
pery jakož ( keně předměty.
Ceníky, rozpočty i zásilky
na ukázku zdarma a frank«
Tisíce pochvalných uznáni

a vyznamenání.
lejlnvnej. usanusí pratnen V rep. Československé.

Komptoiristku
přijme W. Červený, hudební nástroje,

Hradec Králové, Šafaříkova ulice č. 550. *'

-Antonin Zavadil,
Rejstarší závod pasířský a slattický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílny ze torárnon nábytku K. V. Skubercký).

nu aj korky msějeckémprovedení.
Opravy a zsovasřízení starých nádob čistě a se né

rakov trvanlivosti.
Zlaesní a gtiíbření v ohni; niklování,

-Oeay mírné! 5 Bynhlé provadenit

„+ Noi : +

pro málovépobotnostt
Zreadlo

katolického křesťana.
(Řeči k májové pobožnosti)

Napsal Ant. Kaška.

Dílo čítá 100 str. velká 8%a obsahuje
kromě úvodní řeči k májové pobožnosti

31 promluv. — Cena Kč 9—.

Objednávky vyřizuje:

Oružstovní knihkupectví
anakladatelství v Hradec!Král.

U. 0

l
Varhanové "m

píšťaly
zinkové i olnové dodává a veškeré opravy

i přestavby varhann provádí

stavitelství varhan u nsrmovjí

v Rychnově n. Kn.

Paramenta,
prapery, sechy
aoírkov. náčiní

dodává nejlevněji

UDSEF (END,
českosl,

odborný závod
Jabloné n. Orl.

Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářsképreteny, 'odiny, jídelní příbory, opra

znalec zem“
tního a okresního soudu,

12 účelem aňatku
hledá starší slečnu

aneb vdovu od50 let výše.

Starší
vdovec *;***:
oby hospodářství vedla. Nab. do adm. £-).

Mašinoli
Sé měji Mvr zhe ejn
Českoslovanskézáložny vPraze

Spálenánlíce 810
Vklad: úročí se výhodně.

zálošna sama. —Povingytáložen“ vPram. =rovise „Ji
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Předplatné: Jeden výtisk ročně 20 Kč; jedno čislo

Číslo telefonu: 94 (Tiskovédružstvo).

Po všech umělkovaných prostředcích,
podvodech a teroru našich protivníků lidovci
při volbách mezi celou řadou českých stran
uhájil: místo druhé. Čestný to věru výsledek,
bereme-X v úvahu celé legie katolických po
strašenců, kteří dávali hlasy stranám jžvým.
Náš úspěch pro přítommoudobu jest tím vý
znamnější, že situace předvolební našin stou
oencům neslibovala žádných hmotných vý
sad, nýbrž naopak ústrky a pronásledování.

Právě kolem našeho praporu shromáždili
se skuteční proletáři, opravdoví vyděděnc:
různých stavů. Bylo-li Habrmanem proroko
vámo,že v naší ropublice stanou se z katotí
ků žebráci, byla ta myšlenka také bezohled
ně realisována ve prospěch německých se
mřťů,pěnících nejnákladnější lázně a hotety.

Odkud kynul veliký hmotný zisk, patrno
Hž v počátcích republiky z toho, jak právě
rakušácká byrokracie valem se hrnula s veli
kou lačností do stran socialistických. Jestliže
se utěšuje liberál frází, že >jest ještě rmmoho
lidu neuvědomělého«, jdoucího s naší stra
nou, odpovídáme takto: >Ještě jest mnoho
zaslepenců soustavně ohlupovaných, | kteří
nazývají triumfálním pochodem cestu do se
mitského hospodářského jařma. | Ještě jest
mmoho duší obmezenmých, nemyslících, kteří
vidí v socialistické anebo volnomyšlenkář
ské diktatuře nádherné zjevení, zapomínají
ce, Jak často protikatotické živly své slav
mostní sliby volební zradily. Právě mašincí
prohlédli, právě lidovci mokutným | rozma
chem napomáhají ke skutečné sanaci choré
republiky a k potlačení úžasného vyžírání

státu. .
»>Pokrokoví« flekýři hleděli svou neschop

nost maskovati poukazem, že hospodářská
bída se zažehná vyvlastněním církevního
majetku. Zatím však jen to, co se v repub
lice (zvláště na drahách) dosud rozkradlo,

ky v tomto státě. Oč byla ožebračena | re
publika velkými podvody, falešnými kolky,
skupováním válečných půjček a tajným vý
vozem, to činí sumu ještě větší. Naše hlaso
vání tedy bylo skutečným hlasem nezkaže
ného a vlasteneckého lidn proti nejnestyda
tějšímu vyžírání národního jmění.

„Liberálovéné.bojem proticírkevním si no

pomohli; vždyť z jejich vyučenců rekruto
valy se zástupy anarchistů a bolševiků, vy
smívajících se vlastním učitelům. Patrno to
z velikého poklesu hlasů stran | liberálních.
Ale maše poctivé úsilí národní korunováno
triumfálním výsleďkem.

Nové složení poslanecké stěmovny

jest toto: Čeští soc. demokraté mají 74 po
slance. Lidovci 33. Agrárníci 28. Čsl. sociali
sté 24. Nár. demokracie 18. Slov. národní a
rol. strana 12. Živnostníci 6. Modráčkovci 3.
— Něm. soc. demokraté 31. Něm. spojené
strany 15.Něm. agrárníci 11.Něm. křesť, so
ciálové 10. Něm. svaz 5. Něm. maď. křesť.
soc. strana 5. Maď. soc. demokraté 4. Ma
ďarští malorolníci 1.

Poslanci fidovéstrany vposlašecké
sněmovně,

V Čechách: Adámek Josef, rolník z
Vojtěchova u Hlimska. Adamovský Ant., rol
ník v Načeradei. Dr. Gustav Mazanec, fim.
rada, Smíchov. Myslivec Václav, reďaktor,
Praha-Hradčany. Roudnický Alois,katecheta,
Žičkov. Košek Václav, tesař a domkář v Č.
Dubě u Turnova. Rozsypalová Augusta, uči
telka v Plzní. Dr. Nosek František, fin. ko
misař v Karlíně. Záruba Mílo, farář v Jiři
cích u Humpolce.— Na Moravě a ve
Slezsku: Dr. Dolanský Josef, advokát,
Brno. Bezděk Bedřich, knihtiskař, Brno. Ša
malik Josef, rolník a starosta v Ostrově u
Macochy. Dr. Šrámek Jar, profesor hotoslo
ví, Brmo. Dr. Hruban Mořic, advokát, Olo
mouc. Kaderka Alois, domkář, Chhrm u Le
tovic. Kopřiva Fr., rolník v Nivaici u Uh. Bro
du. Sedláček Václav, | družstevní. řiditel v
Brně. Čuřík Ant., gen. tajemník křesť. dětníc
tva, Brno. Navrátil Fr., rolník a hostinský,
Laškov u Konice. Rýpar Jan, katecheta v O
pavě. Janalík Fr., rolník a starosta, Mysleti
ce u Telče. — Na Slovensku: Hlinka
Andrej, farář v Ružomberku. Tománek Fiori
án, kněz a redaktor, Bratisava. Tomík Mi
chal, rolník, Skalica Spišská. Dr. Kmefko
Karol, farář, Teptička. Dr. Oažík March, pra
votár, Trenčín. Dr. Buday Josef, profesor v

Mor. vě Bobok Arnold,správce kan

celáře, Báňská Bystřice. Vrabec Josef, ta- '
jemafk strany, Žilina. Onderčo Štefan, farář,
Naršary. Dr. Juriga Ferdiš, kněz, Bratislava.
Dr. Labay Ludv., býv. měšťanosta v Ružom
berku. Hancko Ant. učitel v Žilině.

Výsledek voleb do senátu

byl pro naši stranu ještě potěšitelnější. Do
sud zvoleni z Čech a Moravy tito Ndovci:
JUDr. Karas Jos., vrch. rada z. výboru, Pra
ha. Šabata Fr., rolník, Vrbice. Dr. Stojan
Ant., kanovník, Olomouc. Valoušek F., dě
kan, Němčice na Hané. J. N. Kadičák, Frýd
lant u Frýdku, Slezsko. Jan Jílek v Třebíči,
Morava. Vincenc Ševčík. Dr. Ludvík Krup
ka. — Na Slovensku Osvald a dr. Mudroň.

V republice s odečtením Slovenska

utvářil se tento poměr hlasů: Čeští soc. dem.
959.750. Republikári venkova 527.238. Li--.
dovci .431.455. Čsl. socialisté 364.287. Nár.
demokraté 354.537. Živnostníci 106.371. Něm.
soc. demokraté 588.046. Něm. svobodomyslní
118.080. Něm. vol. spol. 298.128. Něm. křesť.
Soc. 140.156. Něm. agrárníci 205.169. — Proti
volbám do poslanecké sněmovny ubylo soc.
demokratům 110.229 hlasů, republ venkova '
74.560, nár. demokratům 34.689, čsl. zociali
stům 109.515, lidovcům 26.946, živnostníkům
15.629.

Na Moravě a ve Slezska

byl tento poměr hlasů: Sociámí demokraté'
278.467. Lidovci 256.056. Republikáni venkova
150.954. Něm. soc. demokraté 120.138. Něm.
voleb. souručenství 90.625. Nár. demokraté
70.697. Čsl. socialisté 67.716. — Ani jediného
mandátu nedosáhli něm. křesť. sociálové,
živnostníci, věm. agrárníci a židé.

Ve volebním okresu pražském

byl tento poměr hlasů: Soc. demokraté čeští
238.241, nár. der. 149.858, čeští socialisté
122.735, republ. venkova 119.440, Bdovc!

či 7629, něm. soc. dem. 5095, svobod. Němci
15.567, Modráčkovci 1925.

Naše nejbližšíúkoly.
Při volbách nedobyla strana Hdovávítězství

jení,nýbržabychomze všechsil. pracovaliko
zdaru republiky. Abude potřebí mnohonámehy
a herojckéhosebezáporuk nápravětoho,corudo
zelená koalice s neomluvitelnou lehkomysiností.
pokazila.

Příkazemdoby pohnuté jest, abyJidovcí hosji

vě ve sněmovněpracovali k povaíeu seudisktivšechposlancůnárodněcítících.Jestližeby na



byš velikou

skýchtěší se židé zvláštěve středur
ky velikýmprivilegiím.

O radikálních soc. demokralech německých

prohlásil 25. dubna sám soc. demokrat a bý
valý mimstr' říšské obrany Noske: »Někteří
z našich Hidí naprosto tejsou schopni klidné,
chladné úvahy. A to působí jenom zlo. Mu
sme míti odvahu řícisvým lidem: Musíte če
kati celé desitiletí, nežli ponenáhlu bude lé
pe« — Kdo pak ty občany k takovému ra

dala vyoboval? Zrovnatitiš, lidé)
je nyni rapamínají. Agitační nespiněné
semstí. —U násvšak posudnevědomédz
vy se domnívají, že nastame ráj, až se »vše
cko měšťácké rozbije«. Odkud pak se vez
mou bez práce a bez peněz potraviny, látky
na oděv a pod., o tom se repřemýšli.

Styky Fraacie s Vatikánem

po Išletém přerušení budou nyní navázány.
co nejdříve. Vláda chce nejdříve vyslati do
Říma diplomata s mimořádiým zmocněním,

který by byl brzy vystřídán vyslancem zpovolání,

V době citelného nedostatku uhlí přemýšlí se
stále horlivěji, jak využitkovati v průfnyslu tmací

síly větru. Švédský, inženýr Janson projektuje zvě
dání obrovského Fávaží, jež by představovalo
hnací sílu elektrického dynama. Řetězové kolo,
uvedené v pohyb větrným motorem, pohybovalo
by řetězem. sloužícím. k pohonu generátoru. Zá
važí vážící 20 centů, které by viselo mezl řetězo
vými koly na motoru a generátoru, mohlo by hnáti
úplně zatížený generátor. Celý postup spočívá na
principu hodinového stroje. -- Dne 8. května bude
v Benátkách zahájena umělecká výstava. Sbírka
uměleckých výtvorů došla i z Prahy. Také polští
umělci zašlou ukázky své tvorby. — V Drážďa
nech byla zahájena výstava významných českých

projektované škole rybářské ve Vodňanech bude
zřízen vědecký výzkumný ústav pro rybářskou
biologii; bude seobfrati studiem podmínek raclo

nelního vývoje a vzrůstu ryb, raků a velevruba
perlonosného. — Na valné hromadě »Spolku čs
kých spisovatelů beletristů Máje« rokováno o vy
budování útulku českým spisovatelům. By! nad
šeně přijat návrh hojnějšího pořádání členských

hosty. Výbor
rozšířen o 3 členy. Fr. Herites jest předsedou, Fr.
Sekanina jednatelem, Alf. Breska pokladníkem.
Ve výbom zasedají dále: © Procházka, Borccký.
Císler, De Wetter, Herrmann, Mužík, Miildner,
Schětler. Svoboda a Šimánek. Náhradníky Jsou:
Hats-Týnecký, Lešetický a Patrmý. — V 1. a 2.
čísle »Sbomfku historického kroužku« pojednává
Fr. Štědrý o počtu far v době předhusitské a po
Bílé hoře, Fr. Teplý pokračuje v zajímavém lfčení
účasti Hradeckých na českém povstání.
časová jest úvaha dra Fr. Stejskala o roce smrti
sv. Jana Nep. v kanonisační bule.

K volbém do senátu dodala na Moravě neznámá
tiskárm hlasovací lístky strany agrární s faleš
ným číslem. Některé bafíčty označeny jedničkou.
„mičkol!agrární kandidátka měla čtyrku. U nás na
Hradecku bylo zase plno naších lidových kandidá
tek označeno neforemnou pěťkou místo šestkou.

Tak došlo snadno při skrutiniu k omylům.poško
zulíchm naši stranu.

»Nár. Histy« 22. t. m. probovily roztrpčení nad
plánovitouakcí čs. socialistů,aby se destalodo
rakou jejich dodávání legitimací | nedoručených
včasně. Ví se prý, jak by s těmito legitimacemi
bylo našoženo.

kjama, patrno z tohoto příkladu. Soc. dem. plakát
v Praze hlásal: 25.000 služebných dívek v Praze

Biskup vratislavský, olomoucký a jiní církevní
hodnostáři podporovali jeho vládu proti katolické
oposici.

Jiří však přes všecky své průtahy musi] ko
nečně vysvětliti. jak to mysh prakticky se svou
oddaností k papežské stolici a jaký jest jeho poměr
k bludařům. Důmyslný panovník v rozhárané ze
mi aspoň poněkud obnovil sociální rovnováhu, U
spořádat nejnutnější záležitosti hospodářské a ob
chodní, podpořil nový rozkvět průmyslu: také
kuttnra Knižní probírala se zvolna z mrákot Vo
jenskou svou statečnosti budil Jiří podiv a po
strach nepřátel.

Ale obojaké, neurčité sliby nemohly uspokojiti
papeže na dlouho. Král, chtěje se vyhnonti krva
vému konfliktu s katolickým světem. líčil české
poměry náboženské římské kurii barvami jasněj
šími, než jak skutečně byty. Předstíra] větší ocho
tm ke katolisaci české země, než lakou skutečně
měl. Nenfdivu: že pak papež žádal od Jiřího více,
než tento mohl i při dobré vůk

Kompaktáta, která Jiří v Čechách sliboval há

mem,alesmlouvata odpapežskéhostolce,POtvr
zesa nebyla. Nadto husité sami se oněmi kompak
táty neřídil. Basilejský koncit výslovně žádal,
abysekališnícizcelasrovnalivevířes církvíka
tolickon.Husité všakdále pokládaliza kacířeob

“čamypřijímajícípod jednouzpůsoboa a silněse
oohoršoval.nadkatotiky,ktořítvrdili,ženemlav
ně. nad. po-křimsemasí přijímat Nejroštědší.svá

tp Oodšení odckolnévěvnáy boašrvantěs

voli soc. demokraticky.« Jestňže by se odpnčí
tady od htsů soc. dem. slačebné dívky, zůstalo by
asi 5000 hlasů, které by dle »Práva lidu« připadly
na vojsko. Dle toho bysoc. demokraty v Praze ne
voli) žárimý dělník. :

Nejnestoudnější lži a podvody ve volebním boji
proti katotákům šířil Šrobárovci. Vydali na př.
letáky a plakáty s podpisem »lndová strana«; V

nechce dělit půdu, ale přičíňuje se, aby páni vládli
a ld poslouchal atd. Agenti Šrobárovy národně
rolnické strany tvrdili, že zvítězí-ji Hlinkovci.
bude válka. Nektrzejší podvod spáchali uveřejně
ním této výzvy na plakátech: »Každý luďák volí
listinu č. 2« (t. j. národně-roinickou). Ale pomohly
ty podvody Šrobárovcům? Pro krajní vztek pro
tikatolický evangelická oligarchie neviděla, jak

slova] sám správce církve kališné Rokycana. Ji
fí"věděl sám, že papež nepotvrdí nikdy kališného
výkladu kompaktát. Proto s určitým vyjádřením
a jasným slibem váhal tak dlouho, pokud mu bylo
možno. Kdyby byl vše nechal na rozhodnutí Pa
pežské stolice, v ten okamžik byl by 31 učinil sa

Papež však měl v rukou Poděbradovu koru
novační přísahů, složenou do rukou dvou katolic
kých biskupů, v níž byla slova: »Slibuji a přísa
hám, že věrně zachovám poslušnost a shodu jako
Jiní králové katoličtí v jednotě pravé víry, lak ji
svatá římská církev chová; že katolické víry ce
lon mocí chrániti chci-a národ mi poddaný dle o
bezřetnosti Bohem mi dané ode všech bludů, sekt
a kacířství a od jiných článků sv. římské církví
a víte katolické odporných odvolávati, k posluš
nosti, ouhlasnosti, sjednocenosti, k obřadům a bo

hoslužbě sv. římké církve | přiváděti apřímětíchel.c

To bylo přece vyznáníryzího křesťanakajolic
kého. Král také tajně se odpřisáhi bludů. Že tak
vstupuje na půdu palčivou, věděl sám; vždyť se
postarat o ta, aby toto odpřisáhnatí bylo před ka
Nšníky utajeno. Poměr papežské stolice ke králi

»Obaprotivníci Jsouobětí“ mocivyšší než jich
vůle, ata mařívšeckyvýpočtyjejich. PlesII. ne

přál si války,Ja bál se jí a hrosil; náboženskévášašIdu- sa

zo io ná

zad
| katolického křesťana.

(Řeči k májové pobožnosti.)
Napsal Ant. Kaška.

Dilo čítá 100 str. velké 8*aobsahuje 
kromě úvodní řečik májové pobožnosti:

31 promluv. — Cena Kč 9—.

Objednávky vyřizuje:Družstevní knihkupeciví
a nakladatelství vHradci Král.

dk

se rozrůstá radý mák. Kopala jámu Hlinkovcům,
ale do té jámy ji vstrělla soc. demokracie.

V Národním shromáždění zastávali se soc. dc
mokraté horlivě volebního práva zlodějů. jen aby
nebyly posíleny posice »buržoů«. V těchto vol
bách se chytli socialisté za šosy i duševně cho
rých a nepříčetných. V pražském chudobinci a cho
robinci jesť umístěno několik desítek ubohých tvo
rů, kteří pro svou nepříčetnost nejsou svéprávní

a nemaji práva volebního. Ale protože inspekto
ry těch dvou ústavů jsou socialističíí | členové
pražského zastupitelstva, bylo připuštěno, aby do

volebního seznamu větší část oněch chovanců by
la vreklamována.

»Právo lidu« 25. t. m. napsalo: »Docházejí nás
zprávy z jednotlivých míst i z Prahy, že celé fa
dy voličů mlaďých, kteří nedosáhli dosud věku
% let, byly obecními úředníky (nár. demokraty)
ponechány v seznamech a vol. legitimace těchto
voličů přidány byty do volebních kanceláří strany
nár. dem., aby na ně bylo falešně odvoleno.«

Vnár. dem. »Národu«se poukazujena nezpů
sobilost stát. tajemníka Chakrpy, kterému byl svě
řen neklůležítější resort tehdy, když bylose obé
vati veHikévájky. Aletento Chalupaosvědětipři
připravách k vojbím větší prržmost než tehdy.
kdy nás přepadli maďarští bolševici Vyšetřujíčí
soudce v Muňově procesu Vačítna prozradř, že
Chahpamněhopůsobli,abyMiaftůvprocespro
táhl přes volby. Brzy nato Vačlena byl zavojím
k ministru spravedlnosti dru Veseléma, kdé se
dověděl,že jdeo to, dostatipřípadnějakz reper
toirudo té doby,než bude po volbách.«

V tiskárně Nejedlého v Jaroměři vytištěn letá
nadepsaný: »Voličové! Dělníci ve vojenských ka
bátech!« Tento leták doporučoval volbu Fr. To
máška a byt rozdáván vojsku v Jaroměři, Josefo
vě a Hradci Králové.
l
Poděbradovy usuzuje: »Budiž osobní mínění Pla
IH. o smyslu tohoto osvědčení jakékoli, byl by
více než neobratným, kdyby nebyl uži| zbraně.
které mu podávalo. Každý papež by[ by Jednal
stejně, tím spíše diplomat tak obratný, jenž do
vedl kořistiti ze všech chyb svého protivníka...
Taktika Pia II. řídila se taktikou královou. Zatim
co tento bledě] získati čas, onen doléhaí naň. aby
víru svou konečně projevi) skutky svýml....
Takto po několik let pokračovalo se v tajném boji
mez! oběma protivníky. kteří nebyli nehodni druh
druha; velmi skvělý to zápas, jehož výsledek
dlouho zůstával na vahách. Pius II. zvětšoval po
žadavky své slyše o úspěšíchPoděbradových,za
něž domáhal se nějaké vděčnosti. Poznával, že

dal; co mětza to? Slova.<(L. c. 66,68.70,71.)

svých rádců a podpor katolických, zdali by přece
katižníci nesklonih šíje před konfesními požadavky
římskými. Ale vzníklo tak veliké vzrušení, že král
r. 1461 byl nucen slavnostně styvrditi kompaktáta.
Znova uvedeny v piatnsot katišné nálezy, dice
nichž vPraze přimávalase práva měšťanskáa
politická jenutrakvistům. Když tody kunočnšče
sképoselstvodoŘímar. 1462přišložádalostvr
zeníkalšných výsad. Papedaká stolice jevila překvapení,kterévzráztalo,kdyždlepoctíváhový
kladu poséjstva se šbledajo, že vírakališné dak
tickyse- [ilí- od katolické. Českům bylo výslomtě
dáno na orommninsmže -otáska:zkonishovanjh
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Půjčkyvšesh draků :

Tolafen©.58.

Vhladyzaběžnéúěty.

lety a plakáty, zasílané našim organisacím
z Hradce, v dlouhé řadě míst poštou nedošly. Jest
tu bezcharakterní zlomgsinost zřejmá.

Dle »Kraje Královéhr.« naváděl soc. demokrat
prostoduchou babičku, aby první lístek ze soubo
ru kandidátek vstrčila do kapsy. Komise jí pak vy

dá kandidátky jiné. Ale om nechť strčí doobálky
uschovanou jedničku.

Taichle tedy »opatrovali a posáloval« svobodu
ti, kteří cetá desítiletí hlučeji a vytrubovali, že
jsou jejími nejvýznamnějšími patrony — a stráž
ci protá »čemému útlaku«.

Klesající sílu sociální demokracie v naší zemi
podrobil v č. 114. »Nár. listů< věcnému úsudku dr.
Jos. Pekař. Uveřejňuje volební výsledky v Če
chách z J8. dmbma t. r. a srovnává takto: »Co
nás zajímá především, jsou hlasy soclálně demo

ké činí 24.17 proc. všech českých hlasů. Číslo ji
stě vysoce pozoruhodné. Ale srovnáš-li data z vo
leb r. 1907 a 1911, najdeš, že r. 1907 dostali čeští
soc. demokraté v Čechách v prvé volbě 35.66
proc. blasů a r. 1911 36.12 proc. hlasů. Tedy roku
1920 nedosáhli soc. demokraté ani tolik hlasů, ko
ik mělijiž v prvých volbách všeobecného práva,
tj. r. 1907 a 1911! Úbytek je jistě dosti význam

vý. Němečtí soc. demokraté obdrželi v Čechách. 1907 39.21 proc. hlasů a r. 1911 39.76 procent.
R. 1920, jak vědět výše, 47.5 proc. Tedy značně

více, ale pokles hlasů českých soc. demokratů byl
od té doby tak zmačný, že počítáme-li hlasy soc.
demokratické v celé zemi, přivodil u srovnání let

1997 a 1929 pokles celkový, třebas nepatrný, a
erovnáme-lá jeta 1911 a 1920, pouze neveliký vze
stup. R. 1907 dostal totiž soc. demokraté „obou

v Čechách celkem 38.69 proc. hlasů, r.

A911313 proc. a r. 192038.52proc.! Krátce: E

ští a němečtí, pak by měli asi tolikéž, co dnes!
A čeští sociální demokraté, všimněme si dobře,
ztratili něco půdy v národě v době, kdy rozšířenojó
vání podružná, ale že v příčině kalicha jest nutno
srovnati se s katolickou dogmatikou. .

Jiří ovšem zvláště nyní nemoh) vyphniti ty sli
by, jimiž dříve papeže konejšík Došlo k prudké
mu konfliktu a k válce. Poděbrad i v těžkých oka
mšicích pozoroval, jak někteří katoličtí hodností
ři sice dávají na jevo odpor proti bladařství, ale

strážce proti výbojnosti živlu germánského a ma
ďarského. Proto an! válečné úspěchy nepřipravily

vědělť, že bez
prostřednictví přátel katolických s pouhým kalič
mým lidem moci svojí neudrží.

Někteří velebí Jiřího, že v době, velice kritické
pokoušel se o spojení křesťanstva proti Turkům
s pominutím autority papežské, -že připravoval
konfederaci 'států křesťanských, která by pasivní
resistencí ochromila římskou karl. Ejhle nádher
mýnáběh -k státu modernímu, nezávislému na kle
rikaltsmu! — Ale skutečnost ubírá takovému plá
tu lesku. Jiří hledattakto věchod z nouze; plán

dávno před Jiřím jiní mocní panovníci nesměřo
valí ktémužcíli? Vždyťněmečtícísařové afran
couzštíkrálovédocelasnažili se papežeučiniti

Plán Jiříhorospdynalse brzy podtlakemokolnostívelicenepříznivých.Prototakéaždokon
©o svého života nepřestat král přemýšlel o ce
otéch vedoscíchkekompromisus Římem; vždyť
ogáši, jakým světemješt obklopenčeský stát celo.
Znrermiýhmbisiáafemvo svémsrdcijako osdba

bylo volební právo způsobém dosud nevídaným,
také na všechny ženy starší 21 let, také na voj
sko, kdy marxistická revoluce ovládla ruskou ří
ši, kdy se skácely staleté trůny císařské a krá
lovské kol dokola a soc. demokraté staiř se vlád
ními stranami u nás | bezmála všude ve střední
Evropě akdy bezpříkladná katastrofa hospodářská,
provázející potitický rozvrat staré střední a vý
chadní Evropy, zdála se nejpříznivější myslitelnou
půdou pro myšlenku soclajistickou!«

Také k vůli Osvětě. Nár. demokracie, která
ústy svých volnomyšlenkářů hlásá monismns a
boj proti pověrečným předsudkům, připojila k
svému volebnímu šiku s velikou dychtivosti tské
spěritisty. Vedení spiritistické obce také veřejně
agitovalo pro národní demokracii. Tedy poctiví
katolíci jsou u nár. demokracie »černou interna
Clonálou«, ale spiritisté (tvořící přece spolešnost
mezinárodní) mají býti uvědomělým kádrem k

kého badání. Také příspěvek k uvědomovací 0
pravdovosti českých pokrokářů!

Jak se agitovalo na Slovenska. V příloze »Prá
va Hdu« k číslu 95. čteme: »Hesto slovenského lidu
pracujícího ve městech i na venkově bylo: »Chu
doba s -chudoboul«, +»socřájní demokracie to je
Strana chadobných«, »sociálné demokraté nedají
nás střílet«. Muži, žený, dívky, stařeny šli s námi.
Na mnoha místech agitovaty nejůsilovněji sloven
ské divky krásného typa nejen mezi Slováky;
ale mezi našimi vojáky. »Mušíte volit se sociali
staml!« Agitace tato neselhávala. Dne 18. dubna

(O
soukromá Poděbrad nikdy nechtě! býti. Ba zdálo
se krátce před jeho skonem, že úplná jeho věro
učná sboda s Římem bude i formámě zpečetěna.
Když král ke konci válečného zápasu seznával,
že podpora domácího katoliotva stoupá, začaj či
niti papežské stolici značné ústupky. Osvědčoval
též, že mimo církev obecnou není spasení.

KdyžAlbrecht saský sliboval Jiřímu přímhvu
u papeče a tázaš se ho na náboženské přesvědče
ní, odpověděl král: »Donesli aa mne a obžalovali
mne u Jeho Svatosti, jako bych věřil že kdo při
jímá Nejsvětější svátost pod jednou způsobou, ne
přijímá celého těla Páně a nedostatečně pro spá
su duše své přijímá svátost samu. | Já nikdy po
všechmy dny života svého jsem tak nevěřil aniž
věřiti chci.«Připojti,že bydále rádse svolením

6 stolice přijímal pod obojí, ale jestliže by
tatáž stolice rozhodla jinak, chce se podvoliti.
Také krátce před smrtf Jiří negkrýval svého roz
mrzení na vážnívého sektáře“ Rokycanu.

Jiří zemřel 22. března 1471 a »pochován na
hradě Pražském v kůru novém podle králeLa
disleva k straně k kaple sv. Václava«. Tehdy by
to byli kanovníci pražští razbodně nedovolili,
kdyby bývali pokládali Poděbrada za kacíře.

Důmyslný a ušlechtiý král skanával v pomě
rech tragických— vinda těch radikálů,kteří před
půl stoletím ani zdaleka nedovedji domysliti po

7fický, -hospodářský a kultumí dosah | revoluce
proti katolické střední Evropě. Na bedra Podě
brádova úalošeno těžkéWíkněstarých omylů.-aj

aa Cestě do kostela nebo zkUstela tisice šen,
jichž race byty obepisty růžemcem,s planoudínil

zraky a střesoucíse rakouodevzdávalyhlasy proSeskoslovensíeon sociální demokraci.«

Podle tohoto podřeknntí jet průzračno, jak tam
soc. demokracie pracovala. Jestliže v sanzýchvy
spělých Čechách dovedou radikální agenti se tvá
Hiti jako zastanci práv katolické konfese, tím spí
še využili úhořího triku na Slovensku. Tři čtvr
tiny zanedbaných Slováků, hlasajících se soc. de
mokracil, jistě se nerozhodlo tak z politického pře

"vvědčení. Lidé, kteří většinou Bon bezgramotní,
těžko dovedou srovnati různé programy a pak
sl vybratí po důkladném rozmyslu program nej«
prospěšnější, praktický a nejáčelnější. U těchto
bylo přesvědčení náboženské, ale málokdo jasné
názory politické. Jestliže samy ženy s růžencí
na rukou šly podporovat soc. demokracii, pak to
nejlépe charakterisuje předvolební sliby a podvo
dy marxistův. Soc. demokraté přece u nás zře
telně a přečašto dokázali, že jsou stranou netoliko
motikatolickou, ale profikřesťanskou vůbec. Je
dich vedení »zhášelo světla na nebl« přece již
Před volbami r. 1917. JestHže se tedy chlubí »Prá
vo lidu« potlporou velice zbožných Žen, Setznáme
snadno, jaká lavina agitátorské vřetvářky se va
lila slovenským! horami. »Chudoba s chudoboul«
Zatím však právě naše strana jak v Čechách tak
na Slovensku má největší počet sociálních vy
děděnců. Rudí agitátoři (bojící se zavadit o židov
ské miliony) zkreslovali tedy [ poniěry majetko
vé. Slovenští faráři aemají tak slušný plat Jako
soc. dem. agitátoři, kteří zvali chudobu k chudobě,

Kulturní jiskry.
Taková jsou práva katojíků vo škole. Nedávno

přestalo se vyučovati náboženství na čes. státním
ústavu ku vzdělání učitelek v Brně. 'Bylo tam
proti zákonu a právu vyučování to zastaveno na
přímý rozkaz ministerstva školství a vynčování.

mě. Zemská školní rada chtěla místo katechety
uděliti jednomu svému obřibenci, ate da toho pře
ce má také co mluviti konsistoř, která hájila práv
kněží vlastní dáecése; řekla, že není potřebí povo
lávati katecheta z diecése Jiné. Ministerstvo po
tom projevu zrušilo konkurs — mičelo. Dr. No
vák tam na výzvu komsistoře uči] proto, aby ho
diny náboženské nemusily býti zcela vypuštěny.
Ale dr. Novák za sedmiměsíční práci neobdržel
vůbec ničeho. Tak zněl shumánní« rozsudek soci
alistického ministerstva, vydržovaného 1 z daní
katolických. Dále řečeno, že vynčování nábožen
ství se zastavuje do té doby, až dá konsistoř
schválení, že bude vyučovati náboženství K. Ha-
ňávka. — Tážeme se, jakou hrozhou ztrátu by
způsobilo státu těch několik stovek povinných dr.
Novákovi? | Na jedné straně přímo před nosem
vlády cizí židé vyvezli podloudně tisíce vágonů
českého zboží do nepřátelské ciziny. V minister
ských automobilech plýtvá se drahým benzinem,
nestudovaným protekčním dětěm dávají se mě
síčně tisícovky. Ale katecheta i s konsistoří musí
býti potrestán, protože se nechce církev podro
biti despotickému diktátu. Tážeme se, zdali se teké
tak sránatě postavila vláda proti některému ně
meckému rabínu, podporujícímu germanisací. +

Mistr Hus v trapmém zajetí. Vede se mu hůře
než v žaláři kostnickém, kde jej navštěvovali u
přímní přátelé a kde sarmižalářní strážcové s ním
jednali vlídně.

Již dávno před válkou každá radikájní strana
politická hleděla urvati z řízy Husovy něco pro
své politické kšefty a podvody. Mluvilo se o úctě
k Husovi;zatím však Husmusit vpoutech poslu
hovatl notorickým nevěrcům. Každá strana sf bo

vyděračnému stranickému účelu citáty, tam se
aspoňužilotadí formalky,co »byHusčinil,kdy
by dnes žil«.

Mkirvíse mnoho a právemosvyžírání“ republiky.

k surovému šlapání hlavní výslednice

lupovánímrtvoly.

ven vPrazeHusovivelkolepýpomník.Kdejaký
volnomyšlenkářský,židovskýsmebopolitickýa
gent, každémuse hodí ono místona Staroměet
ském náměstí k obrašným prolevém, k agitečním



S počátkuse ma prolanaci babislo jen temně
jako z hlubokéholesa. Pozděli protesty byly smě
jejší. Aleco se dělo ovolbách,při tomuž praská.
trpělivost zcela. V sobot 17. t. m. večer soc. dem.
nosičiplakálů,praporečníciajinísoudruziseVY
Splhalí při vzájemné pomoci aa žulový Podstavec.
Obsadili docela celé kovové sousoší. Tam sl agi
tátoři zapmlovali v šerm večera doutníky a hulí
kolem Husovy postavy jako na veteránském vý
letě. Tam také rozprostřeny plekáty a prapory
k větší ctl a slávě protikřesťanského marxismu.
Sochy odřeny botami a zbylo mezi nimi plno si
rek, doutríkových špačků, popehu a Chrchlů. —
Tento případ nejmarkantoějí svědčí, jak ten Hu
sův kult jest »opravdový« a k čemu vlastně celý
ten husovský zápal směřuje. Lidé, kteří přispěl k
zničení protější sochy mariánské, vítajíte rachot
Hticího se Sloupu jásavým povykem, počínají sl
k soše Husově ještě pohrdavějl A nejvýznamnější
při tomjest, že zodpovědnékruhynárodníse Za

stavujípřimalmchojickémstýskání,anižby-zb

s odhodisnou obranou praktickou, Hus ocitli se
v amletínejpotupnějším; křesťanský |dealista a
ušlechtřlý středověký vlastenec musí. tiše petřiti

na to,jak mu unohou křepčíbujné tangomeziná
rodní společnost na podporu židovského Mar
xiema.

Katolickýduchvšudenapostupu.Sám»Zvons
v29.číslopíše:»Zmínílijsmesesvéhočasuvo
»Zvonn« o novojgatolickém hnutí, Jež silně a ostře
proniká v novolranconzské Meratuře. Úzký stykakušterníIHterárnízávislostjestastprvnízpří
čin, že i v moderní tteratuře švýcarské ozývají
se tóny katolické. Pokud je literatnra oďleskem
duše národní, odklánějí se Švýcarové stále více

odO protestantismu „ve prospěch tendence katolic
ké, jejíž vliv I ve Francli zvláště od voleb, v nichž
mnozí vidí vítězství myšlenky konservativně-kato
lické, stále vzrůstá. Právě tak je tomu + v Ně
mecku. Je zřejmo, že hrůzami válečnými zvířená
duše moderního člověka hledá mír a vyrovnání
ve zvroucnění náboženském, jehož nejpřiléhavěj
ším výrazem se mnohým zdá katolicismus.«,

i

Sociální pofiijka. Výsledky všeobecného spro
středkování práce okresními ústavy jevily se v
L. čtvrtletí 1920 v obvodu zelnské centrály práce

Počet přihlášených pracovních míst 15.158, počet
přihlášených uchazečů 33.554, sprostředkovaných
osob 12,378 (mužů 7296, žen 4855 a 227 učňů). Pro
tk doňskému roku v tomféž období stoupl počet
přihlášených míst o 2156,počet přihlášenýchucha
zečů klesl o 36.027 a počet docílených sprostřed
kování stoapt o 1373. *

Slovisská soc. demokracie se rozpadla. Zbojše
visovaná menšina se odtrhla a založila stranu ko
munistickou. V Mariboru pak se zrodila na tro
skách staré strany nová stram socialistická, jež
má obsáhnouti celou Jugoslavii. Nazývá e »Děl
nickou stranou soclalistickon«.

Buď práci čest! Všude se již ustálilo přesvěd
čení, že jen zvýšená pracovitost může od našeho
státu oďvrátiti hroznou pohromu. Ale jiné „míně
ní zají někteří soc. demokraté. Invalidé dostávají
v naší repoblice podporu, která na výživu nestačí.
Tedy si přivydětávají, pokud toneohrožuje zdravý
zmrračeného těla. Ale tu soc. dem. organisace v
Katuslcích 7. března t. r. denuncovala tnvalidu Jos.
Anděla, že nemá nároku na podporu přiřknatou,
protože jezdí s koňmi. (S potahem však může je
zditi i jednoruký chlapec anebo stařec, opírající
se o beru) Takhle tedy soc. demokraté horují
pro heslo »Buď práci čest«=v praksil Chuďasa,
který sl chce přivydělat, denuncají jako hrozné
ho podvodníka. Zdali pak tatáž organisace poslala
také obrměný protest proti lenošným holičským
židům, kteří pracající hd tolik poškozovali?

Střizlivé náhledy vítězí. Na schůzi italských
socialistů v Miláně socialistický poslanec Bom
-———

bacei sdělil svůj rozhovor se zátupcem moskevské
vlády Litvinovem. Sám tenio Leninův vyslanec
jej v Kodani poučil o nemožnosti zřízení komani
stické republiky a změny nynějšího sociálního řá
du, jakož i o nutnost? postupného vývoje, při čemž
třeba dbáti největší opatrnosti. Zpráva Bombac
cího vyvolala hluboký dojem. Serrati, šéfredaktor
ústředního socialistického listu »Avanti«, dodal,
že mezinárodní situace znemožňuje nyní každý
pokus o revohici. Toto významné prohlášení do
provodili přítomní komumisté bouřlivými projevy

odporu, lečvětšína posluchačů byla jím živě dotčena.
Sama soc.dem. vídeňská »Arbeiterzeitung« ro

zepsala se 22. t. m. řízně proti bolševictví takto:
»Jak mladá jest komumistická strana v Rakou
sku, přece již revidovala svoji taktiku půltuctu
kráte. V prvé periodě své měla všecku svoji víru
V spučl«:
ných »praklamovalo« republiku rad, a diktatura
proletariátu jest hotova. -A kdo je varoval, že rol
nictvo na západě a ma jihu nám uzavře dráhy,
které k nám dovážejí potraviny, bez nichž by
chom musil hladem zemříti, že diktatura rad vel
mi rychle musí ztroskotati ve hladové katastrofě,
rudý teror udělá cestu jen teroru bílému, ten byl
»szrádcem socialismu«. Teprve až ztroskotání ma
ďarské republiky rad, až krvavé pokoření maďar
ského proletariátu každému ukázalo, že způsob
boje, který nepočítá s reálnými mocenskými po

krátké poblouznění o všemoci musí zaplatiti kles
auiím do úplné, děsné bezmocnosti, teprve pak
začali také vídeňšíí komunisté uvažovati o tom
co podnikají, a — — zřekli se své víry V »puče.
Romantická jejich mladá léta uplyuela.«

Směnárna Zál. úvěr. ústavu v Hradci Králové
proplácí u svých pokladen dne I. května násle
daticí -splatné kupony: 4 proc. moravskou zem
skoupůjčkuzr. 1890,4proc.zást.listy českéhy
pot. ban, 4proc. kom.dlužníúpisy české zemské
banky, 4 proc. meliorační úpisy, 4 proc. zást. K
sty české spořitelny, 4 proc. bankovní dlužní ú

Pisy Sporobanky, 4proc. zást Msty moravské hy
pot. banky.

Chytré hospodaření moderních |vů. VKolíně
člen představenstva nár. soc. konsamu Michálek
nabízel ředite továmy »Kolinea«75 metr. centů
ozárru, které zpronevěřil v tomto konsumu. Chtěl
1800 K za cent Když však ředitel babídku odmítl,
cukr byl uschován u zasflatele Smrčky, kde ho
hejtmanství zabavilo. Tento přípaďtak trochu vy

soc. konsumůmnepřicházízbožídochvilněa v do
statečném maožství. Až by nastala socialisace Ve
veškémrozsahu,pakbyúředníciveskladištíchte
prvemělihodyna tkor vlastníchčlenů achráačacál

„Právo lkdas25.t m. adllaje,žo na Král. Vi

sokradach obířšet národnídimukrat Borinak od

25. Jistopadu 1916 do 27. června 1917 (tedy za 7
měsíců)různýchpotravin za 16.645K38 h, to
jest více než 2 vagony (většinou pěeničnou mou
ku), Jiný —Maceška —obdržel potravinza 7991
K80 hb,firma Chmejza 4752 K60 h. Tedy vede
se dobře aectoliko soclalistům, ale | pokrokářům.

Referentem celého okresu žižkovského ve vě
cech aprovisačních jest úředník na hejtmanství
dr. Šalránek. Živnostníci, kteří od něho něco bo
žadovali, potravinami ho přímo zanášell (jako za
rakouského režimu), dokagujíce tak, že vlastenecké
reformě naprostonávěří. Ale nadto z každého pří
dělu pro středostavovské kuchyně dostávalo se
Safránkovi značného podílu. Z válečných kuchyní
dostával maso a sádlo. Byl hojně zásobován petro
lejemra svíčkami. Když se zrušily válečné kuchy
aě, zastavila se, před jeho bytem fra plynového
uhjí. Takhle prováděl heslo »Ni zisk, nislávu!«
čiperný nár. dem. agktátor. Ať žije národ Hnsův!

„Libováústřednase zavázala dodanido východ
ního území polského 10 millonů litrů čistého lihu
po9.50K.Živnostníciplatív republicezalitr28

však živnostíkům aobyl poskytnutžádný přjděl
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vtimévlay a ún dledbyoponání a

poskytuje výhodné půjčky. ©
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vého přídělu.Ale machinace lihové ústřednyměle
republiku připravití o 200 millonů korun. Proč te
dy jen socialisté tolik hájí ústředny a proč tak
často volají po té formě- soclalisace, která nej
snadněji svádí ke kořistnictví jednotlivců? Kan
celáři preskdenta předložila deputace z M. Ostra
vy zvláštní memorandum o manévru slhové ú
středny.

Nár. socialista Sís, úředník okr. hejtmanství v
Brně, zašantročil 600 vagonů ostravského uhší,
určeného pro bruěnský okres, různým židům. Ta
ké zpronevěřil uhehrým firmám 272.000 K. Tomu
to výtečníkovi zaopatřil Klofáč teplé hnízdečko v
ministerstvu Nár. obrany. Noviny sdělují, že pod
vody Sís páchal s vědamím nár. soc, správce
hejtmanství Kreltta.

Tak se podporuje národní hospodářství. »Soc.
Demokrat« volá Tusara na soud strany. Otiskule
obsah tří Tusarových visitek, jimiž ministerský
předseda dával dopořučení různým něrmecko-ži
dovským obchodníkům. —| Ale nač ten soud?

Vždyť víme předem, že přece soc. demokraté cho
vají se k židovskému kapitalismu až příliš vlídně.
Kdyby se Tusar rázně zastat katolických obchod
nfílkůproti cizáckým semitům, dohrá? by ve stra
ně svou úlohu rychle | bez zvláštního soudu. —
Znovu se provaluje ostudná aféra. »Večerník Č.
Slova« sděli, že žid Laufer uzavřel s Obilním ú
stavem smlouvu, dle níž měl zaopatřiti ra Slo
vensku 300 vagonů mouky. Provise byla slíbena
až příliš lákavá — 8.50 Kč. Kdo pak to tedy vlastně
podporuje kapitalismns? Uvažme, že žid měl ob
držeti za práci 2Z—4měsíčnípřes 3 mihony korun!
o dopravních. osvědčeních ve smloavě není anl

zmínky.Vždyťtakových věcížid vnaší; epublicenepotřebuje.

Bo
Rozmanitosti.

Z Východního nádraží v Pešti byl vypraven
vlak o 10 vagonech uzavřených zcela hermetic
ky; byly totiž naplněny židovskými válečnými
lichváři, řetězovými obchodníky a Hdmi odsouže
ným pro Nchvu..po válce. Byli to vesměs židé
z Haliče, itteří odeslání Polsku Jako málo vítaný
maďarský dar. Vagony zapečetěny, aby se ně
ztratit ani jediný člen této vzácné společnosti.
Proč takových několik vlaků nebylo vypraveno
již před rokem z naší republiky? Jak by se bylo
českému lidu ujehčito a poctivému obchodu po
mohlo! Aleradikální panstvo bylo pilně zaměst
náno vyháněním českých řeholních učitelek a če
ských mmichů-umějcůz jejich vlastních útulků. —
Témět ve všech státech jest počet žen rmoherm

jest mužů více než žen. Tento číselný nepoměr
pociťuje se neblaze zvláště v oborech práce do
mácké. Proto vtáda shHibujevýhody pracovitým
ženám, zvláště pak slažkám, které by se chtěly
přistěhovati. — V obci Zlatníkách na hod Boží
velikonoční zakládali movou skupinu čs) církve
odpadtý kněz Tůma a učítel Jaroš. Když Tůma ve
své řečina táboru Jidu mlvilo demoralisacikatol,
kněžstva, přítomný vikář Tomšů se ozval: »Mu
sáte jmtaovat určitě případy.« Za tuto věcnou po
známku bylo vikáři od davu spíláno; byl udeřen
do spánku tak prudce, až zavrávoral. Když se je
denstarý mužvikářezastal,bylpovalena zmlá

(většinou hosté odjinud) odhlasoval přistoupení k
čsj. církvi. Řečeno, že se to oznámí ministerstvy,
aby jim poslalo kněze. (Teďy místo konsistořebi

ředníci) Také se řeklo, že do týdne bude zrekvi
rována fara; aechť se Udé přihlásí o nezl P+
zemky. Jaká toblo jest »svoboda«, o. tom zbytežně.
Mituslov. Aleaš secizinaještě lépo na tákanýnh 
případech pomčí ©republikánském pořádku, Pek



cem právě za to, aby udrželi pořádek a respekt k
zákislka:— V. v io prát o
měž.sv. vilnečii r se zBé
jenou cigaretou a počal tam rozdávati soc. dem.

který docela chtěl tasiti zbraň když ho věřící
zkostelavyhazovaji.- Nesmí-liknězv kostele
mluviti o politice nic, bude | dovolena v témže
chrámu protákřesťanská agitace politická? — PI
zejiská »Nová Doba« sděluje, že byl zatčen hote

. Her Čipera, kandidát poslanectví (příslušník ag
rární eposice, spojené se stranou nár. demokratic
kou) pro — chvu. Při vořbách propadl, takže ny
ní místo do sněmovny kde do vazby. — Vojenský
přiďělenec italského vyslanectva v Praze podplu
kovajk Carlo Vecchiarelli navštívil 21. t. m. s
průvodem hroby 5170 italských vojínů ve voj. tá
boru milovickém. Vecchiarelji pohnutě děkoval za
krásné uspořádání a ošetřování hrobů. Vzpomněl

« tklivě i hrobů českých vojínů v Italii. Pak byla

slonbena v milovickém.koptejíku mše sv. za Ze
mředékafnkévolímyza přítomnostidoputacedů
stojníkůimajistva.—Bezžidůto zaprotikatolic
kéhorežimuunásasjde.Soc.dem.ve:svékapdi
dátoe do sněrmudali aaprvé. místožida dr. Witia,

Kunětickou. Čsj. socialisté zase přijali na milost
žida dra Fuksa. kterí- k nim přeskočil z tábora
židovského. Nár. demokracie si vybrala místo dra
Špačka brněnského semitu Stránského. — Vyváží
se čile a výnosně z naší vlasti
Lindenau zadrženy celé dva vagony surových ko
ži, které byly odeslány z Čes. Budějovic cestou
schválrě klikaton s dopravním osvědčením, zně
ilcíim [alešně na odpadkové kůže, které byly no
Jištěny aa 2 miliony (I). Proti firmě Poche a Pi
che! zavedeno trestní řízení. — Veliký proukleri
kál a Sekol učitel J. Bayerle ze Zbraslavi náhle
ziizel. V Praze byl zatčen pro krádeže tcbolek
na Masarykově nádraží. Při prohlidce jeho bytu
ve Zbraslavi nalezeny byly láhve vína a kvňaku,
ukradené v místní lékárně.

Osobaj zprávy. Ustanovení jsou pp.: Jos. Do
hnal, kapien vLibici uChotěboře,I. kaplanemv
Lomnici n. P., Váci. Jančík, admin. v Ostružně,
administrátorem v Samšině, Fr. Endt,. il. kaplan
ve Vrchlabí, kaplanem v Kodléřově u Králové
Dvora, Alois Bailer, kaplan v Kocléřově. admini
strátorem v České Pruanici, Vác!. Volánek, kaplan
v Chroustovicích, administrátorem ve Slatině n.
Zdob. — Investitnra: p. Alois Nožička, admin. v
Saměině, farářem v Ostružně. — Úmrtí: pp. Msgre

Albin Seidel (V Vujm.), pap. komoří, bisk. vikář a
notář, farář v České Prusnici. + 27. dabna, Ant.
Zámečník, farář štěpanický na odpoč. v Praskač
ce, Ý 27. dubna. — Uprázdněné fary: Slatina nad
Zdobnicí,ve vikarláta králickém,patronát nábož.
matice; konkursní lhůta končí 11. června. Samši
na, ve vikariátu kopidlenskéní, patronát Františka
Schlika; konkursní lrůta končí 11. června. Česká
Prusnice, ve vikaritu hostinnském, patronát JUDr.
Fr. Deyma; konkursní ihůta kančí 9. června 1920.

SJEZD DŮVĚRNÍKŮ

svolívámeua neděli 9. května 192
dě Hradce Králbvé (»Adaibertinem<). *

PROGRAM:
půi 9. hod. mšesv. v-kapli >Adalbertita«.o

O9. hod. porada organisací mládeže; ret. dp.

p iamský z Prahy.o

"V Hradci Králové, 26. dubna 1920.

Za Orgpulsační komitét diecése králové
hradecké:

Fr. Jukl, Dr. Fr. Šulc,
sekretář. předsedu.

Počet klasů,

odevzdaných v oecději25. dubna při volbě do se
Máječsl, straně lidové vžupě pardmbické 2 krá

-Aováhradecké die okres. hejtmanství:

: Nový Bydžov |. .1651

Hořice . . ... . 1048
Dvůr Králové.. . .2048
Nové. Město a M. -4872

Náchoé . . . . .46%4,

Pardattice .at?

Vysdké Mýto. . . 8866 7ho -M
Trutnov .. „ „M09

Rycimva.Ka.. 3063

' Uradec Králové|. 335

Chrudim „ „BH

Zvolen jest Fr. Šabata (pro II. skrutininm zbý
vá 13.273 kl.:

Tělocvičná jednota »Orel< a organisace Česko
slovenské strany lidové v Hradci Králové pořá
dají v sobotu 1. květnakvětnovou oslavu
s. tímto programem: O 8. hod. ranní: Mše sv. v

katedrámím chrámu Páně sv. Ducha. — 09. hod
dopol.: Schůze lidu v >Adalbertinu«,na které pro
mluví dp. Fr. Juk|, tajemník: O sociálním význa
mu 1. května. — Večer o 7. hodině ve dvoraně
»Adalbertina« slavnostní večer s tímto pořadem:
1. J. Paukner: Chorál český. Smíš. sbor s dopro
vodem piana. 2. Ing. C. Janáček: Proslov. 3. Di
vadelní představení: »Zachycen proudem.: Obraz

ze života o 4 dějstvích od dra Fr Hermana. —
Ceny míst k slavnostnímu večeru: Křeslo 4 K.
I. místo 3 K, II. místo 2 K, sedadlo ma galerii 2 K.
Místo k stání 1 K, studující. vojsko 4 dělníci 60
h. galerie 60 h. Předprodej vstupenek v »Družstev
nim knihkupectví« v Hradci Králové (Adalberti
num).

Vejlaské koncerty úmistnj posádkové budby.
v sadeci Jiráskových 'počnou opětně počátkem

kvějna a to každoustředu 2pátek od půl 6—7
hodin odpol. (pořádané zdejšímposádkovým veli
telitvím), volně přístapné všemu občanstvu bez
vstpného;každýčtvrtek (od6—7hod.)a v ne

restamraceza vetupně. Timodpadádopolední kon
cett na náměstí.Mídově.slavnosti počnou v pá
tniť' večer divadelnímpi v Adaibertinu;
v sěáši av nodili“ opojákýv

neděli s kamcertem. a fregatou na vodě. Třetího
květná večer uctí zdejší posádka památku Štefá
nikovou tryznou.

Lbáta k podásí k všeob. daní vý
dějkové pro rok 1930 dle provozovacích poměrů
v £. 1919 z podniků všeob. dani výdělkové podro
bených byla stanovena do 30. dubna 1920.Poplat
níci se tímto zároveň upozorňují, že přesné vypl
nění všech odstavců prohlášení jest povlaností a
že co mapečitvější vykoňání: této povinnosti v

prvé řadě v jich vlastníchzájmu nejno jest, aby

P
sápsáné společenstvo 6 ročením»hméňeným

Českoslovesské náměstí.u Šk
Půjšky.- Úvěryosobní

ahypoteční.-Zálohy.- Kauce.
Vadla. --Eskompt účtů a směnek.
se předešlo výtkám, po případě nesprávným před
pokladům komise pro daň výdějkovou. Nep>dá-li
poplatník v předepsané lhůtě povinného prohlá
šení, může komise pro daň výdělkovou vyměřiti
daň na základě pomůcek jí po ruce jsoucích. U
stanovením tímto není vyloučeno, že by poplatník

nemohl býti potrestán proopominuté podání svéhoprohlášení.

Majales. Dovidáme se, že naše studentstv
připravuje se dne 9. května pořádati opět v Ji
ráskových sadech májovou: slavnost, jež hradec
kému obecenstvu jistě tkví od loňska živě v pa
měti. Při vybraném programu a známé studentské

veselosti shbují letošní »Majales« připraviti Hrad

nříznivější než loni! Nepochybujeme, že hradecké
obecenstvo, které přímo srost!o se svými studen
ty, neopomene se sůčastniti, zvláště když čistý
výtěžek věnován jest účelům humánním.

Z obchodní, živnosteaské a průmyslové ústřeď
ny v Hradci Králové, Ústřední teditelství tabáko
vé režie v Praze zadá ve veřejnémnabídkovém
řízení dodávku většího množství bedniček z olše

jeďiového dřeva, pro balení jemných doutníků po
100, případně 25 kusech. Množství určeno jest pro
potřebu půl 2. roku. Bližší informace v kazceláři
Obchodní. živn. a průmysl. ústředmy v Hradci
Králové.

Naše Armáda spásy. Také po Hradci-žá chodi
s hrdbou a živým slovem agitátoři ciní nábolen
ské společnosti zvát Čechy k spolupráci. Vybí

rají taképeníze. Aku podivu,jakto vlastenecké
sebevědomí a podpůrná | soběstačnost| národní
hned leží vprachupři spatřeníněčehonového
co přicházízciziny. Alejest ta akce, provásená
barnumskou reklamou, u nás opravdu něčím ee
výdaným? Zaneďbávají se u nás institnce, ktaré
dle současných okolností by vyhovovaly potře

bámnároda lépe nežto, co k námpřichází z da
leké země. Někteří lidé, kteří cizi Armáda spásy
horlivěvychvalují i podporují.měli bymíti na
zřetel, že unás posad schází řádnáokresníne
mocnice a že ve štaré, trapičské budově nejobě
tavější služby nemocným prokazují nikoji členo
vé Armády spásy, ale domácí lékaři a řeholnice.
Na spolky národně-obranné: se zapomíná; pro mí
nulou republikánskou půjčku na Hradecku ani
prstem nelmulo to pokrokové učitelstvo, které za
rakouské vlády k vůli vlastnímu zisku pobtzalo
k upisování a účastnilo se odporných rekvisie.
Je tu dobročinný spolek sv. Vincence, který již
tisícům a tisícům českých ubožáků setřel s tváři

slzy, bolu, Kdo pak £ pokrokových nadšenců pro
cizí sektu si vzpomněl větším darem na tento
spolek český? | Nejhorlivější pracovník spolku
zem. rada Fischer byl v pokrokovém tiskupote
pea drzou lží, jak prý lákal od jednoho umírající
ho pro spolek penfze. A právě tento šlechetný
kmet za války tiše snášel veliký nedostatek apro
visace. Když křesťanští dělníci byli vyhazovámi

od socialistů v republice na dlažbu, vyzýval ka-'
tolický tisk k podpoře ubožáků. Tehdy už zde pů
sobila Armáda spásy. Kolika těm statečným vy

protikřesťanskému
jhu, něčím pomohla? Měla aspoň teroristům do
mluviti, když liberální veřejnost jevila tupou bez-*
Citnost. V Čechách vyhánění čeští řeholníci a
české řeholnice ze svých útetků. Ale vláda o
chotně na úkor obyvatelstva domácího
k zřizování stanic a útulků cizí společnosti Prá
vě se čte v ústředním Ustě Armády spásy: »Také
náš útelek vKrči se Již upravuje, abychom po

čátkemkvětna mohli vněm započítí. Potřebuje
mevšak potně pomecifinanční a proskmeo al
své přátele.« Tedy teprve z ciziny »nechápvvým«

všech vyznání manil přijů pokyn. na ja
té bumánnípodníky ořatiti!?Tady v Hradní
jen. ústav pro dítky všech komisi..



“€0 na tyústavy dá? V-Rradcijst řadakněžských
aadací pro tovaryše, zchudlé ženy a pod. Kdo ty
fondy z nekařolických kruhů rozmnožuje? Oalch

„se ví teprve tehdy, kdy se má vypláceti podpora.
Na socialisty liberálové bubovali, ale ani hařířem
nepřispěli na podporu „Všeodbor. sdružení křest.
dělnictva; oaopsk pronásledovali ty, kteří obě
tvou prací hájí dělnictvo před jkem vídeňsko
berlínské internacionály, Teď pamstvo za své bo
borovné. pobrdavé poznámky a pošklebky při
Jalo odměnu svou; hladová inteligence teteli se
před marxisty a židy jako ruští mmažicipřed Car
skými gubernátory. Z jednoho divadelního předsta
vení zde v Hradci dostaly podporu chudé školní
dět. aje s výjimkou těch, které vyučovala řehol
nice. Tak a podobně patentovaní národovci roz
umějí české svépomoci. — Jen ať si cízí Armáda
spásy konkuruje v republice s jinými společnost
mi náboženskými a hdumilnými volně. Jsme v
republice. Ale protestujeme proti vládnímu prote
žování cizinců na úkor společností | domácích.
Protestujeme proti vládním apelům na české rad
nice, aby byly udělovány zvláštní podpory cizím
institucím v době, kdy české dobročinné podniky
bez vlastní viny živoří. Houká se protl pracovi
tým, svědomitým Čechům katolickým ižko proti
»černé internacionále«; českým kostelům kato
lickým se berou i skrovné pozemky. určené k je
jich vydržování. Ale titíž přísní soudcové a vy
vlastnitelé obratem ruky poskytují materie'ní vý
hody internacionální Armádě spásy. Armáda sku
tečné spásy spočívá v nás, v našich institucích,
vaašísfle.Tedyjenžádnáprivilegiaas tímtu
pením internacionalismu pomalu! Armáda sbásy
ze svých vlastních prostředků na strádající české
ubožáky nevydala ještě tolik. kolik papež Bene
dikt XV.

Sbírámí a aičemí kmyza zvláště v sadech má V
nynějším kritickém čase veliký význam hospo
dářský. Za veliké aprovisační krise nutno přoti
škůdcům chrániti pečHvě každé jablíčko. ba i kaž

odměna obstojněšší než za války. Za litr doda
ných chroustů se platí 40 haléřů. za litr ponrav
80 h aza 50 motý!ů 80 h. Obecní představenstvo
všude určí. kde a v které denní době hmyz má
býti odváděn. Odměna vyplatí se ihned z po
kladny obecní. — Dobře si nutno i tento rok 7a

* pamatovati, že ničení housenek jest dle zákona
vlastně povinné a že podléhá trestu ten hospodář.
který nechá své ovocné stromy anebo samorostlé
plochy a keře v potfch hmyzem zaneřádit.

V Hořicích « Vojialavic dne 18. t. m. obdrželi
lidovci 115 hlasů. republikáni 107. čsl. socialisté
15. soc. demokraté 1.

Lhota Malšová. Když u náspřednášel Msgre
dr. Šulc, přihlásit se o slovo p. prof. Lašťovička,
soc. demokrat. Řekl, že soc. demokraté jsou“lidmi
věřícími; vždyť prý sama příroda připomíná nám
Boha. Odpovídáme, že v soc. demokratickém tí
bože věří zajatci, kteří tam trvají jen ze strachu
před terorem a před ztrátou existence. Snad by
mohl p. profesor věděti, jak Soclalisté jíž úávno
prohlašovali, že chtějí zhasití světla na nebi; své
nevěře dali výraz i v nynějším Nár. shromáždění.
A nezná-li p. profesor soc. dem. inteligenta, který
před vlastními žáky uštěnačně mluví o lidech,
kteří se moďí? My se presidentovi ve věcéch
státních nezbytností podřizajeme, ale levé křídlo
socialistické dobré plány Masarykovy zdržuje a
kříží. Magre. dr. Šulc v polemice uvedí slova
Kristova: »Jestliže pak ani církve neuposlechne,
budiž tabě jako pohan a publškán« (Mat. 18. 17.)
Alep.. profesor popíral. že by něco takového.v
Písmubylo. Zkrátkahádá se ověej,kterýchani
nečetl

Skutečsko, Naše strana ukázala ve zdejším 0
, kresu sílu vzestennou a nezlomnos. Lidovci obdr

žel zde 3052 hlasů, nár. úemokraté 332, čs. soci

« živnostníci 273, Modráčkovri 55. Naše strana zde
tedy netolíko jest na místě, prvém, nýbrž vyniká
nad stranu soc. demoicrůtickoa |- agrární Impo
santním počtem. Teď mají příležitost k důkladné
tmasalegpne nár. demokraté,kteříza pomoci6

„vagnájt=poládnít —anšezealrono-Mluěnébosiády 

/

lidovců jest skoro devětkrát více

Debřenice, | Dne 12. 1. sn. uspořádala u nás
mástní organisace národní demokracie přednášku
p. Al. Hajna o mravních základech republiky po
dle presidenta Masaryka. Šli jsme také. Spočátku
mlavit p. redaktor pěkně. Postrádali jsme však
zmínku, jak se chovati k rozpínavosti židovského
kapitalismu, ačkoli některé vývody tolik :volaly
po naléhavém doplňku. Kdo si vzpomene, jak si
dříve »Osvěta lidu« pochvalovala, že český vel

ho se té opatmosti nediví. Brzy řečník zajel do
výchovy náboženské, ale tak, jakoby kromě ka
tolické výchovy jimé náboženské nebylo. O vý
chově rabínské ani muk. Vyrazil se starými slág
ry a Galilelm, ale zapomněl dodati, jak Luther za
tracoval objev Koperníkův a jak se pastofi v XVI.
století postavili i proti nutné opravě kalendáře
výhradně proto, že ji zavedl papež. Řečník pravil,
že církev zatratila veškeros (!) vzdělanost, dusila
školství. (Zatím církev u nás zřídila universitu.
Před husitskou dobou v Čechách bylo přes tisíc
škol. Ale toto školství začali dusit husité, kteří
rozchvacovali i universiní statky.) Pun farář v
odpovědi poukazovál, jak se církev zasloužila o
vzdělanost, poukázal na katolické učence. Přípo
mněl, že katoličtí rodiče mají právo na výchovu
vlastních děti dle vlastního názoru světového.
Ditě nepatří pokrokovému učiteli a státnímu mo
nopolu, nýbrž rodičům a Bohu. — Ve své replice
pravil. p. Hajn, že prý kříž byl starověká šibenice
a jest odznakem panství církve nad školou. (Když
v době knížecí spravovali církev vlastně velmoži,
byl kříž ve všech veřejných budovách a vřece
to nebylo známkou panství — církve. Mezi „kři
em a křížem je rozdíl. Je-li kříž tak hrozným

Im, proč pokrakáli do škol vnucují hranici
Husovu? Husité chtěli kříž také.) Je-li kříž dle p.
Hajna potupou národa, pak ne našeho. Katoličtí
Češi nekřičeli na Plláta: »Ukřižuj ho!« To byl ná
rod jiný. Proto také židé tak dychtivě žádají. aby
kříč ze škol změízel. Ozvalo se do sálu houknutí,
aby si farář postavil školu svou, [ ano — ale až
si hospodářští úředníci postaví *ami hospodářské
školy a budovy a volnomyšlenkáři zřídí si na své
útraty školy atheistické. Pokrokáři jsou jako ku
kačky. Do katolického školství. snesl své pokro
kové vajíčko a když se z něho vylíhla žravá ku
kačka, chtějí potomky poctivých katolíků ze školy
vystrnadit Pan Hajn řekl, že škola musí býti po
kroková. protože kdo má školu v ruce. má v ni
1 budoucnost národa. Vida novou diktaturu! Tedy
katolíci i s katolickými učiteli mají býti odstrče
ni a znásihnění. Vždyť již také protikatolické živly
prohlašují. že nedovolí ani zřizování soukromých
katolických škol. Pan Hajn řekl také nesprávně,
Ze Hue byl upálen proto, že chtěl opravu církve.
Tu opravu přece chtěli i jeho soudcové. Ale byl
prohlášen za kacíře pro. přijetí viklefslkých my
šlenek, které sam! pražští husité opustili. Jest|iže
řečník klad] důraz na pořádek a na kázeň. měl
by věděti. že nepořádek a nokázeň ve věcech ná
boženských nejsnadnějí vede i k anarchii státní.
— Nár. demokraté »potírají pověry« a šíří »osvě
tu< tím. že se do voleb spojují se spiritisty.

Pejička. Naši lidovci mohou zpívati o velikém
svém vítězství. jehož dobyli na volebním kolbi
šti. Volební statistika vykazuje úspěch a vzrůst
naší strany v každém směru.
Volby: 15. čerwna 1919 18. dubna 1920 25. dubna
Lidovci . 630 580 500
Č. socialisté 7465 "628 435
Nár. dem. 592 556 MT
Soc. dem. 496 501 509

Agrárníci (163 150 tt
Z toho patrno, že strana naše při volbách do Nár.
shromáždění nejméně ztratila apří velbách do se
nátu posunela se na místo pryé, zafím co čeští
socialisté dostali se na místo čtvrté, ač vyvíjeli
agitaci úpornou, svážejíce voliče 18. dubna kočáry
do volební místnosti, zamazajíce naše plakáty a
vylepujíce své na každém rohu, vratech i sloupu.
Podobně počínali sl i národní demokraté, kteří do
každého domu poslali poštou velký balik brožerek
a Jetáků. Dopopředíprodrali se poněkud i50c.
demokraté — zjev všeobecný v celé republice. Že
našestrama'asoc.demokracievzrostla,lehcepo
chopujeme, neboť člověk myslící a uvažující, Je
mož nenf Ihostejným náboženský a mravní řád,
musíjíti s námi ačlověkstádovýjde se sociální

„damobencil.jeě terorem, stévkou a tyranij vymá

há pro soudruhý egolšticky na úkor svých spolu
občanůrůzné.výhodya privieje.— Na okrese
poličském jest strana naše na místě prvém. Ve
volbách do Nár. shromáždění vykazají strany tato
čísta: Lid. 3338,Sd. 2863,Ag.2376, Čs. 1243,Nd.
1004, Živn. 160, Modr. 209, Čip. 208, Židé 11. Ně
meoké strany :"N. křesť. lid. 906, Nsd. 1657, Nagr.
1656, Nnár.-str. 181 Úspěch a vítězství naše rmasí
nám býti svatou pobídkou, udržeti se na výši do
sažené a hleděti z našich voličů pomocí tisku | ji
ných výchovných prostředků vychovati kádr žu
Jových náboženských charakterů, který by na za
volání byl hotov postaviti se na obranu víry sva
továclavské, mravní výchovy svých dítek a po
svátnosti rodinných krbů. Tyto mají první povin
nost doplňovati naše řady mládeží vzdělanou, u
vědomělou. věřící, mravué silnou a dokonalou. —
Našim důvěrníkům a voličům srdečný dík! :

Hořice. Když jsme 18. dubna abdrželi o 60 hla
sů více než při obecních volbách, bylo poukazová
no na nebezpečí klerikalismu v našem městě: Když
však jsme dostali do senátu o 14 hlasů víc. zatím
co ostatní strany všecky přirozeně ztratily, tu
divení bylo všeobecné. A to vše bez veřejných
schůzí a bez drahých plakátů + letáků. Kutturní
boj a překotná protináboženská akce otevřely oči
mnohým, kdo byli ještě dobré vůle a zřeli ovoce
nevěry a protináboženského štvaní ve veřejném
životě. Voličstvo počíná se rozestupovati na dva
tábory. Kde byly staré organisace, tam byl volič
ský kádr a proto další a jediné heslo do budouc
nosti zní: Organisovat! '

Hořicko. Výsledek voleb do senátu 25. dubna,
v závorkách do poslanecké sněmovny dne 8.
dubna: Hořice okres: Lid. 1200 (1215), sd. 2727.
ag. 5107, ž. 791, ns. 2816. Němci 21, Židé 54, cel
kem 14.024. — Hořice město: Lid. 424 (410), sd.
1093 (1108), ag. 136 (147), ž. 496 (543), ns. 979

Miletín: Lid. 170 (173), sd. 40 (38), ag. 45 (41).
ž. 36 (30). ns. 313 (362), něm. kř. s. t (0), celkem

782 (856). Zlenšení o 3 proc. proti volbám do Nár.
shromáždění.

Výsledek voleb do sezátu v Hradci Králové.
Lidová strana 584 hlasů, nár. demokraté 1630,soc.
demokraté 1220, ropablikáni venkova 75. živnost
nici 637, čsl. socialisté 683. Hlasy soc. demokratů
proto tolik klesly, že 18. dubna volilo na 1880 vo
jínů,kdežto25:dabnapouzena 60). —Bylopo
zoruhodno. jakým vztekem po volbě stíhali našin
ce ti lidé, kteří před tím tolik deklamovali o svo
bodnémsebeurčení, politickévolnosti a pod. 050
by, které si chodi pro podporu z katolických. fon
dů, již před volbou šikanova!y katolické voličky.
Ag'tace radikálů byla úžasná. ale mašinci stáli
pevně.

Městské Kiloperovo divadlo. Dné 18. dubna
pořádán nový abonentaf koncert Osv. sborem.
Účinkoval prosnlý mistr a virtuos Vlad. „Rezni
kov. U klavíru Karel Šolc. Vzpomínky naše na
první koncerty p. Reznikova u nás předcházely
jeho nové vystoupení mezi námi živým zájmem,
který se projevil také dosti značnou účastí obe
cegstva. Pověst nezklamala. Měli jsme příležitost
nyní srovnati uměleckou potenci dvou velikých
městrů-honslistů, pp. Kociama a Reznikova. Rez
nikov svým hlubokým, citovým talentem umě
lecké tvorby Kociana i předčí. V jeho tvorbě jest
více svérázných individuelních stop jeho vlastní
duše. Proto si vysvětlíme též hluboký dojem. kte
rý jehokoncertu všechzanechal.—Jek.

Různé zprávy.
VěcnáaOstrá krtifka vlastní stragy, SámUr.

Heldier po 18. dobna napsaj v národně-sociálním
týdeníku »České děmokracik: »Naše strana utr
pěla těžkou porážku. To nulno otevřeně korista
tovati: Protože se v oficlelním tisku strany po
kodšíme si něco aaminviti — říká se: »Lhát si do
kapsy« — a protože jde ještě o volby do senátu.
chci už dnes v prvním dojmu rozebrati hlavní pří
číny této porážky.Chci ukázat, jakje chlapecká
a ošklivá snaha vedení stramy, místo aby šlo do:
sebe ,a rozlepilo oči stranficám,místo aby se vpo-
slední cífyfti a zachránilo aspbě:provojbydodesátu.co treještě zachrámiti.če
radělt pokračuje v dosavadní neudržitelně a tkoab
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podminky neflepší. To znamenalo jíti
demokracii a nikoli s ní v těsném svazku, který
se přeměňoval stále víc a více ve vlek. My jsme
rehabilitovat soc. demokracii. Byl jsme naivní.
domnívajíce se, že věc socialismu je vyšší než

strany a Mmstinktnároda. Chtěli jsme
též vytvořitl mezinárodní socialistickou stranu ve
dle soc. demokracie a osvojovali jeme sl rychle
všechny vlastnosti parvenů ve sboru mezinárod
ní historické šlechty socialistické. | Chtěli Jsme
sptynutí obou socialistických střantak, že bychom
my podrželi ideové vedení. Soc. demokraté ne
Chadtnás miuvit, jakdlouhotoho potřebovali, aby
sejejich rány zhojily zapomenutím a aby sř upov
milí staré, široko vybudované organisace. | Když
toho dosáhli, přestali se s námě bavit o splynatí a

zahájili boj v odborových organisacích. My jsme

mŘevilaa oorEnaovali a tak nám vyssávala soc.racie všechnu mízu a sf. Soc. demokracii
pomobji jsme na nohy. Neříkám, že jen naší zá
slubou si soc. demokracie zase porňohla, ale my
jsme to nesporně byti, kteří jí v nejkritičtější chvíli
podali pomocnou raku. Za to nás Soc. demokracie

á

pis

naší strany nikdy nešetřila. Je to s jejího stano
viska zcéla přirozené a sociální demokracie ne
byla nikdy sentimentální. Když teror její proti
tmším odborovým organisacím nebyl už snesitel
mý, ozvali jsme se, vzdorovali jsme chvíli a pak
zase jsme se smířili, dávajíce se dále do vleku
90c. demokracie. Tím se stalo, že snímáme hříchy
soc. demokracie. Za ni jsme nyní bíti my, od ní a
od všech ostatních, nemajíce jediného spojence a

- jediného chráněného boku. Mustio k tomu dojíti

stydlivě, aby se o nás neříkalo z kompetentních
míst »Práva Jidu«, že nejsme| soclalisty 'a tak
ztratili jsme úplně politickou a agitační sín národ
ního momentu. Zapomněli jsme na složení strany
a tváříce se socialističtějinež veleknězi marxismu,
chtěli jsme vyrvati s0c. demokratům znasy továr
ního dělnictva, něco, co jí naší metodou nikdy u
rvat nemůžeme, a tak desorientovali jsme úplně
své strahíky, kteří už vůbec nechápali politického
rozdíju mezi oběma stranami aodpudilijsmesi
všechny ostatní živly drobných lidí, kteří tvořili
vždy kmen strany národně sociální. Z realismu.
který byl s niml poražen, přijali jsme jen maně
pokrokovosti, přehlížejíce zjev, prokázaný všemi
demokraciemi světa, že boříme-li církev páter
skou, ženeme lid do církve soc. demokratické a
Ze ani jednu, ami!druhou tio církev neodstraníme.
Vydávali jsme se, vlastně hráli jsme sí na stranu
státní, ale selhali jsme přř každém konfliktu záj
ma státního, při finanční nebo ústavní předloze,
Se zájmem soc. demokracie. A vrchol všeho bylo,
když jsme ve volební agitaci vyrukovali s raku“

promočené soc. demokracii všechno odpustili.«
. K zlojajmé zprávě »Rovmogii« o důstojnické

Spupmosti došlo toto úřední vysvětlení: Poručík
Drápal vedi onoho dne, kdy se udál zmíněný pří
pad, 5. setninu 43. pěš. pluku ze ©vičení do ubikací.

Ježto mažstvo Jedné čety při cvičení bylo nedbalé,
bylo nutno ostřeji zakročiti opakováním cvičení a
to zavdelo podnět k zpěvu písně »Radý prapor«
a síce dvou posledních veršů: »Však přijde jed
non denodplaty, kdy potom budem sondit my.«
Z toho vidno, že vojáci nemíniti zpívat Píseň prá
ce, nýbrž ve zpěvu tajilo se vyhrožování důstoj
níkovi, jenž je ztrestal pro neďbalé cvičení. Kdy
by byli vojáci začal zpívati »Rudý prapor« od
počátku,neby)byjimporačíkmoh!zpěvzakázat.

Za daných okolností však zpěv tento zakázat
mmsil —

Chicago mělo r. 1633 jen350 duší. Ale restio
srychlostí vpravděamerickou.R. 1840již čítalo
4470 obyvatel, r. 1860 vzrosti ten počet na 108.206.
R. 1890 tara bylo 1.009.850duší. Nyní čítá Chica

-go Hž 2884827 obyvatel, mezi nimiž jest 188277
Čechů.Němcůtamje 403.785a Poláků288.482.

-Zajakékoli zaměůstnéní
goes! iet. oboh.

Vydavátál a soda.rodakior: Jošet Polák. —
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»>LIGY MASÁRYKOVWa
PRO OCHRANU

TUBĚRKULOSNÍCH?© pesiřpoiseleur,stálýpik áeČinný člen ročně . , . Kč 10— Praha 1.-079, ul KarolinySvětlé,f2n
Přispívající člen rečaš .- > 2—

MasarykovyHradec Králové,
Živnost. dům č 472.

Sodovku
limonádu

ohralně známé jakostivyrábí a dováží,
jakoži

rum, oognao a víno
« Jan Vaněk,
Hradec Králové.

Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v

eenách nakoupíte u doporučné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeov Králové, Čechy..
-Vyžádejte si osny, nežli objednáte

u firmy jiné.

nene

2 skříně;2postele, 2nolnístolky,umývadlose zrce
dlem od Kč3000'— ajiné

nabízí továrua nabytku

Skuherský,HyadecKrálové.

Ko dnům $ratojsnským
doporučujeme brožurka:

Dr. Fr. Reyl:

Obrana

úety Svatojanské.
Stran 40. Cena: 40 hal. (i s poštov-©

: ným). Objednávky vyřizuje:

Adminietr „Časových Úvah"

u Hradci! Krátové (Adalbertinum). P

MEŠNÍ VÍN A původní,krámý2480 Kč,,neporožená, jak Uh.-hradišťský
vánoněnůman ění ro 108EK 1900 1 Be » pro dívku8— 12letou za 500 K6
Dalatslé jemné, ročník 1918A K 1250 za.1lite. prodáVino jestúplněčisté azpůsobilé kstáčenído lahví.
Dodávávsudechod50litrů výšechvalněznámáfirma:

Alois Čížek, přísetnýdodavatelmelníchvia
a soudní zealoc vín.

Založenor.1697. v mmpelel. | Zalošenor. 1897.
Traneltní vinné sklepy vo Znojmě.

— Frames zámed || ©BALDACHÝMNY

JénkceV.odkudyn PRAPORY
DOPORUČUJE

ZANE | E GTADNÍK, OLOMOUC

bratr P. J. Neškadiy,

KOSTEL. PABAMENTY A NÁČINÍ

KADIDLO

-Pavla Šírová, PardubicePdo

Oitáře,sochy,
opravy zařízení chrámových 

a veškeré v obor spádající práce provádí
dokonale odborný závod

Jos. Řehny, dříve A Oatl,
posiseovaěství apolychromio
w Hoře Eutné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce,

Antonin Zavadil,
nejstarší závodpaířský uzstaleký

v Hradci Králové. čís. 436.
-| (čínyse továrnounábytku K. V. Skuhorský).

Z sezlate,stžíbte,
Opravy a snovazřísenístarých nádobčistě s sodá

rukoe trvanlivosti. :Zlesonía stiíbřenívohai;ziklováeí.3"
Óm nírad: Bycblépřevedení!
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Rusko učí.
Poměry v bolševické oblastí Ruska

jsou stále zoufalejší.
Na samém nedávném kongresu bol

ševických rad hospodářských v Moskvě:
*přédnesl předseda vrchní rady pro národ
ní hospodářství Rykov žalostné stesky.
Pravil, že občanská válkanátropila hroz=
nějších spoust než dřívější imperialistická.
Páleny a jinak ničeny nesmírné poklady
a podniky republiky. Od měsíce k měsíci
zmeušuje se počet lokomotiv o 200. Opa
nována na Uralu oblast kovodělného prů
myslu, ale pro dopravu kovů do vnitřního
Ruska byl za měsíc k disposici pouze je
diný vlak. Nelze vytěžití ani těch suro
vinu,které jsou uprostřed sovětového Ruska.
Docela 1 zásob kůže stále | ubývá.
Nouze o palivo stoupá, tak že není možno
uvésti v chod zahálející průmyslové zá
vody. Jest ustavičně nedostatek. kvalifi
kovaného dělnictva. V železářském prů
tnyslu sotva jest pohotově čtvrtina suro
vin, kterých jest zapotřebí. Zilo se „pouze
ze zásob nastřádaných před bolševickým
převratem. Textilní závody zpracovávají
sotva Io procent normální výroby. Z nej

důležitějších odvětví průmyslových jestv chodu sotva 30 procent Zatím tráví
Rusko ze zásob nastřádaných v dřívější
ruské éře. Rykovdodal; »Zásob těch však
ubývá a blížíme se den ke dni více úplné
krisi.«

Sám Trockij po vyslechnutí toho refe
rátu dodal: »Jsme v postavení, jako by
velké budově byly podlomeny základy.
Náš palác je otřesen od shora až dolů a
část se již ařítíla. Nutno se divit, že 20

s 30 procent lidí zůstalo v Rusku navu...«

Číslo telefonu: % (Tiskové družstvo).

Ve skutečnosti však ty »socialisační«
poměry jsou ještě mnobem horší, než jak
je vylíčil sám bolševický předák. Na
mnoha místech jsou veliké by potra
vin, ale protože se neodvážejí, dělníci to
várních měst trpí velikým hladem. To
jest přece hrozným vysvědčením pro zemi,
odkud se dříve každoročně dopravovaly
obrovské přebytky potravin do jiných
států.

Kapitál domácí v Rusku rozkramařeu;
obohatili se jím předáci bolševičtí. Ale
tím ještě nebyl učiněn konec kapitalis
tického útlaku. Nyní sovětové Rusko po
znává, že zatím kapitálu k zažehnání
největší nouze potřebuje. Proto pojednou
zve kapitalisty cizí, aby financovali prů
myslové podniky v Rusku a — výtěžek
si dle starého kapitalistického systému

onechávali. Již jest zcela jisto, že pracu

jd lid v Rusku, nebudeli chtít zemřítidem, stane se otrokem kapitalismu
cizího.

Rovnost v Rusku jest pouze tam,
kde panuje nesnesitelná bída, Jinak však
vznikla tam nová šlechta, nová buržoasie,
necitelnější a panovačnější než byrokracie
carská. Tato buržoasie žije kavalirsky;
židovští vládcové republiky mají všeho
nadbytek a trestají všeliký odpor s mon
golskou krutostí za pomoci Číňanů, Lo
tyšů a jiných cizozemců. V letech rg18—1g
odhaduje se počet zatčených na 128.000.
Z těch bylo 21.032 obviněno z protirevo
lučních rejdů. 19673 stíháno pro zaned

bání služby, 8367 pro lichvu a 9514 pro
ezlou vůli«. Popraveno rozsudkem stan
ných soudů bylo 9641 osob. Z poprave

ných bylo 7068 obviněno z protirevolučch rejdů, 632 ze zanedbání služby, 207
z lichvy, I204 ze sprostých zločinů, 248
ze szlé vůle« a zbytek 272 osob popraven
pro různé zločiny. M

Jak veselé byly začátky režimu Leni
nova, pokud bylo možno hodně hrabati
z toho, co nastřádaly pilné ruce před

ratem! Jakmile se mělo pracovati
positivně, jakmile se začalo přemýšleti
o nových hospodářských směrnicích, o ko
munistických zdrojích příjmů, hned byli
bolševičtí „spasitelé se svým rozumem
v koncích.

Jen silné charaktery, jen křišťálové

povshy mohou vésti po převratu prostýd k hospodářskému obrození. Ukázalo
se však, že hned s počátku v čelo repu
bliky postaveni líní a rozmařilí chamtivci,
sobečtí spekulanti. Zkrátka marxismus
žulových, obětavých charakterů v Rusku
nevychoval; ba nevychoval ani takových
vůdců, kteří by měli cítění opravdově
sociální.

* Rusko učí zjevy velice trapnými. Nejen
Rykov nýbrži jiní očiti svědkové děsných
ruských spoust líčí býva' ou velice moc
nou říši jako hroznou káznici a očistec.
Kdo za takových děsných zjevů odvažuje
se provolávati vládě sovětů slávu, buď
zaslepeně klame sebe anebo vychytrale
chce klamati občany jiné.

Nynější situsce republiky
hlasem hromo ,vy

ctitel obětavých legion se. přičinil o

přátelskou kooperaci všech českých stran

neupevní síla českého živlu ve státě, ale *

Piltálky:
Praha, Semily,
Dvůr Králové n./L.,

„Jablonec n./N.

©

Centrála v Hradci Králové
—j——



docela 'bude ohrožena repufflika sama —

de podává.pomocnouruku.U
jaká opravdovostvlasteneckého cítění -se
osvědčí u stran ostatních. :

němečtí byli u bás občany nejloválněj

činili Vídui všeckopomykení Když včeský ujařmenec setřásl okovy, najednou
ze soc. demokratů stávají se velicí nespo
kojenci. Tíhnou ke komumismu a při tom
o podporují čile Velkoněmce. Selige

rova teplické »Freiheit« činí výtky St
vínovi, že se odchýlil od komunistické

směrnice. Prohlašuje dále: »MusímeBŘEznati, že porážka české levice a nesvo.
sjezdu České strany soc, demokratické ne
obyčejně zmenšily naděje na brzkou po
litickou součinnost německé a české soc.
demokracie.« Prý aby české levice
ukázalasvé plody, k tomu jest třebadelší
doby. — Takto se přiznáváorgán Seligrův
ke svému komunistickému sklonu. Právě
od komunismu slibují si němečtí soudruzi

splnění svých cílů panovačně národnost
ch. Vždyť Seliger bylspolu s Lodgmanem v čele odbojné »vlády zemské pro

Deutschbohmen.c

Změny v zastoupení českého lidu.

Přečasto jsme upozorňovali na to, že
českýlid jest komandovánod zastupitel
stva, jehož složení naprosto není zrcadlem
sily českých stran. Zvláště dr. Šrobárna
prosto neměl práva zacházeti s ludovci
tak bezohledně a nespravedlivě ba krutě
jako s porobenci. Srovnávejme nyní po
prvých republikánských volbách do česko
slovenské sněmovny!

Agrárníci měli v Národním sbromá

žděníjj, poslanců, nyní 28. Soc. demokraté dříve53, nyní 74. Nár. demokraté

+ nyní 19. Čsl. socialisté 35, nyní 24.idovci 24, nyní 33: - ,
"Tedy naše strana postoupila z místa

pátého na místo. druhé, tře jí urvaly
mnoho hlasů lživé sliby a podvody stran
jiných zvláště na Slovensku. Naše strana
ředstihla nyní přes všecku šílenou proti
itaci našichzarytých nepřátel jak agrár

tak národ. demokraty a čsl. socialisty.

Agrámicí z místa prvého zatlačeni nato třetí a národ. demokracie z místa
třetího až na místo páté. Tudíž všecky
štvavé husiady neprospěly pokrokářům,
mladočechům. a jiným liberálům k zá
chraně ani tehdy, kdy se družně spojili
v jednu volební armádu. |

FEUILLETON.

:.Obrázkyzcírkvestátní.
V Čechách v době knížecí — jak jiš

zde dříve pověděno — epravovali církev

če urozenci bez ohledu na požadavkyma. Panovníci nechtěli biskupům po
přávati skutečné moci arcipastýřské. Po
važovali je za výkonné orgány vládní
směrnice ve věcech církevních; nazývali
je svými kaplany. /

Kdo se má státi biskupem,-o tom oby
čejně rozhodoval panovník absolutisticky.
Podle toho byly výsledky. Proč se na
př. r. 1030 stal biskupem Šebíř? Kosmas

- © něm dí, že jako dvořan všecky kolegy

převyšova svou úslužností ke knížeti.ýval knížeti Oldřichovi nerozdílu;
vodčím při lovu a první se vrhával na
divokého kance. Dovedl tak výborně na
dvoře knižecím připravovatí k hostině
kančí ocas, že Oldřich říkával: >OŠebfři,
pravím ti opravdu, za tak sladké jídélko

l hoden biskupství.« Když však pozdějibíř jako biskup nepohodl se s dvoretm,
byl vsazen do žaláře.

„o

k nim ti, kteří se narodili v letech 1898
„AŘ 1990. x

Plán vzáenýšh návštěv.

“ Kd Niederlev Paříži poděkoval
km ,výstavu

Aúauguroval, vyjáděil oslovený nad vý
stavou veliké své uspokojení. Když pro

fesor jevil touhu, aby český od
mohl ela ve své vlasti uvítati,
odvětil tento: »Doufám, že budu moci
Československo navštíviti.« Další radostná

správa zvěstuje, še snad maršál Foch zado Prahy dříve než president repu
bliky. Jistě by se stal příjezd obou pro,
slulých mužů do naší republiky naším
národním svátkem. Oba byli by uviténi
s největší vřelostí.

Seumrak bolševickéhoRuska.

Slabost sovětové vlády prozradila se

nejnápadněji„právě po jejích vítězstvíchenských. Kanonya oprátky k zavedení
dobrého řádu a k obživě obyvatelstva ne
stačí. Bolševická delegace vrací se do
Ruska rozladěna, protožejejí memorandum,
zaslané do San Rema,zůstalo bez odpo
vědi; soudí se, že spojenci podporují pol
skou a japonskou ofensivu. Poláci dobyli

docela Kyjevaa postupují dále. Jemnépo svých vítězstvích ve východní Šíbiři
prohlašují, že dosáhli svých cílů. Smluvili

se s Rusy o zastavení nepřátelství: sta
-rúské. : | pů

u© trap 6dráhyUsurijsk-Suča: )“
Sotvaže se rozšířila zpráva o demobilisaci

rumunského oboje hinedzačalyozbrojenésovětské tu je na besarabské hranicí.
Bolševici totiž ve své zoufalé situací po
koušejí se roznítiti plápol kom é
revoluce na Balkáně. Ale Rumunsko jest
na větší útoky připraveno; chystá
mohutnou armádu proti bolševikům.

lika nepřátelůmTrockij neodolá. Akěgbyzvítězil všude, děsný vnitřní rozvrat Se
depie mu bude hro přece.

Videžští soc. demokraté

neztratili očí ani sluchu; proto odmítají
záchvaty malé skupiny komunistů pohť
davě. Když komunisté se nabídli, že projev
proti reakci vykonají se soc. demokraty

lečně, soc. demokraté je krátce odbyli.
Homunisté ohlásili, jaké požadavky na

táboře před alamentem Eo ohlásí nebudou-li splněny, pak se prý vyhlásí ge
nerálnístávka. Soc. demokratévůak se
předložené resolucí vysmáli. ©

Železniční stávka ve Francii dohazíná.

Vláda učinila: dle příkladu Anglie a
Ameriky tak pečlivá opatření, že se situ
ace brzy začala lepšiti. Stoupá silně počet
dobrovolníků, někteří stávkující vracejí se
do práce. V přístavech ještě stávka lecikde
jest houževnatá, jinde však se již pracuje.
V dolech jest situace uspokojující.

————

V požehnaném věku 87 let zemřela
t m. spisovatelka V. Srbová-Lužická.

Byla také redaktorkou časopisů a hrála
vynikající roli ve spolcích ženských. —
Důležitým údajem pro obranu evangelia
Lukášova jest historické osvětlení Oui

„ripia, správce Syrie, který vladařil ně
kolik let mezi 12.a 6. rokem před Kristem.
U Lukáše se zove onen správce Kyrenios
(latinsky Cyrinus), — O díleLad. Kuntea
»Vznik nového náboženství« napsal. Em.
Rádl kritiku věcnou a odsuzující, která
končí slovy: »Celkový dojem spisu Kun
tova jest: Knute chybil od základu,chtěje
odůvodnit nacionalism na základě posi
tivistickém; positivism jest sám sebou
dnes v úpadku a docela se nehodí k ře
šení mravní otázky, co býti má.« — Paříž
jest plna nadšeuí pro České umění
tvarné. Zvláště - obrazy M. Švabinského
těší se veliké pozornosti. — Dne 4. t m.
byl pohřben proslulý český virtuos na———-——————">

Když se ptal Břetislav II. cizího vo
jenského dobrodruha Vikberta Grojského,

oho si má vybrati za biskupa, Vikbert

vědy ve službě dvorské věrný, v po
selatvích jednatel spolehlivý, osvědčil po
koru a tichost.I stalo se,jakž rada zněla.
Tázati se papeže anebo českého lidu po
kládal panovník za zbytečno.

Nejstátnější byla ve francké říšicírkev za
Karolingů v VIII.aIX. stol., kdy panovníci

uetoliko biskupy a opaty jmenovali svémocně, ale hnali je i do krvavých bitev
„spolu s laickými rytíři. Silně státní byla
ve Francii církev i ve století XIV., kdy
jak kardinálové tak papežovébyli volení

dle pokynů královského dvora a kdy papežská stolice dlouho marně se pokoušela
setřásti okovy nehodného a demoralisu=
jícího avignonského zajetí. Když se přece

čnictví a začala reformovati, mstivá
ancouzská vláda postarala se o zvolení

vzdoropapeže. Odtud papežskádvojice a
trojice — utrejch pro životcírkevní. ©

Státní byla církev ve Francii i ve sto
letí XVII. Tak se stalo, že' tam kardinál
Richelieu a jeho nástupce, kardinál Ma
zariu byli vícesvětáky než duchovnímiZEhan Ldl

violoncello Hanuš Wihan. Mistr tento vy
choval jako profesor řadu vynikajících
českých hudebníků. — Badání o neumách,
středověkém to písmu notovém, má zdárný

b. Jestliže se do nedávna domnívali
někteří badatelé, že neumy k určitému
seznání výše tónů a rozsahu intervalů.
nepřispívají, nyní se soudí jinak..Dr.
Wagner nalezl v dusseldoriských zbytcích
Missale plenarium také neumy metské
(kolem r. Iro0 -1150),jež naznačují docela

, zřetelně a důsledně intervaly bez ití
notových linek. — V Americe vyzkoušen
telefon, jimž může řečník mluviti k čet
nému posluchačstvu, jež jest od něho
vzdáleno několik set kilometrů. Zvuk
hlasu sesilují zvláštní přijímací - je.

— Na Slovensku objeveny nové vydatné
prameny nafty, které dle odhadu odbor„níků nám úplně nahradí dovoz zfciziny.
— V 2. a 3. vkusně vypraveném sešitě
»Archy« jest dokončení Jedličkovy studie———————,———
hodnostáři. Stali se kormidelníky vládní
lodi francouzské a smutně prosluli svou

rohnaností, nepoctivým pletichářstvím.
a cti církve jim pranic nezáleželo. Jejich
rotekcí stávali se biskupy lidé světáští,
teří zasazovali církvi horší rány než její

zarytí nepřátelé. Bylo štěstím, že posmrti
Ludvíka XIII. (r. 1642) ovdovělá krá.
lovna Anna povolala do své rady vysoce
váženého lidumila a pacifistu sv. Vinceáce
de Paul. Tento světec byl horlivým pro:

gátorem ušlechtilých reformních idef
fma. V státní radě zápasil houževnatě

s Mazarinem zvláště při obsazování vy
nikajících hierarchických míst. Mazarin
Vincence pronásledoval pomluvami a rů
znými nástrahami, snažil se rozdávati dále
tučné prebendy zchátralým dvořanůt, Vo

unikl jeho pohauským nástrahám, ale
velmi často prosadil, že církevní hodností
uděleny kněžím vforným.ve smyslu cír
kevních zákonů. |

Mluví-li se o tom, že katolická církév
byla za věku Václava IV. všémohoucí,
historik zkoumající silné vlivy láické Da
cirkevně-politickou despocii vladařů musí

se átma usmáti.Král zmučilsaméhogenerálutho vikářeařcibiskupovatak strané,
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českém malířství barokním,« Fr. Dohnal

uveřejňuje zde v úvahu »Kristus v legendách moderní literatury.« V přiloze.
iv Archivu literárním) jest prácenedávno

zemřelého dra. Rud. Dvořáka »Z„poesieAbul Atáhijovy.« Dr. Jos. Kratochvíl pro
inlonvá zde o podstatě umělecké kritiky.
— Bolševické Rusko značí proliterární
život morovou ránu. Helsinglor
»Nový ruský života přinesl o tom zprávy
hresné. Všecky veliké vydavatelské firmy

tiskárny ocitly se pod bolševickou kon

Vklady = 60000000

Praha, , „T Třebíč, Uher. Brod,
v Lázních Lubačovicich. (Telefon Aliálky v Hratislavě čís.. 589,

banka |
4Beřiditelatví, /
48b mněnárna

Pinancování kuporiu msnporiu. |
Pojišťování losů.

trolou. Obtížno jest: obdržeti povolení
k tisku knihy a ještě obtížnější jest po
volení potřebného papíru. Největší vyda
vatelskou firmou jest vláda sama. Tuto
vládní činnost řídí Maksim Gorkij,k

ohlásil loni vejkolepí plány, které vnejsou realisovány. ruští literáti za
minulé zimy zakusili netoliko mnoho
hladu ale i mrazu. Umělecká tvůrčí čin
nost jest skoro zastavena. — V č 4—
»Obrazárny Zvonu« vyšlo 8 výborný
reprodukcí obrazů našeho ženiálního ma
Wře Jos. Mánesa, jehož sté narozeniny
připadají na 12. května t r.

"Zase novou velezradu Indové strany
— ovšem agitační, volební — vyrobil
»Slovenský denník.« Rosumí se, že libe
rální tisk český rychle tu kachnu pozval

de svých sloupců. Výroba ovšem bylaá. »Slov. den.« přišelna stopu jed
noho listu Jehličkova z 3r. prosince rgrg.
Jehlička psal dr. Tvrdému, ale teu

blka peal . Ostatněkomu ajak Jer. IgIg, CO je tom letos
ludovéstraně? flinka sám r ví, že mu
nezáleží na tom, co o němhlásá Jehlička
anebo docela ti Maďaroni, kterých nikdy
neviděl Vždyť konečně proradný Jehlička
psal i Šrobárovi. Hlinka sám precisoval
své stanovisko „o autonomii Slovenska

3F republikyjasně a na tomtrvá
Pohrdavé stanovisko přírodezpytsů

k flesefii právem odsuzuje v č.3 »No
vého Athenea« Em. Rádl. Odsuzování filo
sofie od zástupců přírodovědy jest dle
něho přežitkem, který byl v móděv letech——————
že nebylo pamětníka; to proto, že tento
kněz malý tělem ale veliký rek duchem
usiloval ostříhati ty zákony církevní, které

byly dobré.Váciav Dratálné ronásledovalarcibiskupy apoštolsky žijícíJana z Jen
štejna a Zbyňka Zajíce. Svým vlivem

S oešeznačně kzvolení druhkým úspěpapeže. Podporoval s prakti úspě:
chem karieru světáckého kněze Váciáva
z Buřenic. Výhradně vlivem Václavovým
po smrti Zbyňkově stali se pražskými

arcibiskupy neschopní a svatokupečtíNěmciAlbíkz Uničovaa Kunrádz Vechty.
Z fakulty theologické konservativní české
mistry - reformátory na ud vikle
fistů a proti všemu právuvyhnal za hra
nice, zbaviv je důchodů. Konfiskoval jmění
duchovenské nikoli pro sociální dobro,
ale k vůli svým bujným milcům. R. 1409
na přímouintervenci královu byl jme
nováu rektorem pražské university vikle

jee mistr Zdeněk z Labouně, dvorníaplan králův a písař královské kuchyně.
Hned v lednu roku následujícího Zdeněk
zatčen pro jakousi výtržnost. "Tomek při

té ežitostiab vě »Zdeněkz Labouně
i jak se zdá, světák, jak větší díl durich tebdejších, kteří sloužili při dvoře,
a mišl nějspíš é pletky a růmice,

čtyřicátých minulého století. Rádl pokra

če: »Přírodověda pozbyla svého velikého vlivu, jaký mívala na myšleni svě
tové. Dtučhovědy naproti tomu zmohut.
něly. Jakéhovýznamu nabyla sociologiel
Na poznatcích sociologických se staví
státy .. PHrodovědecké argumenty proti
náboženství dnes už nikoho nelákají, nýbrě
větší význam mají důvody historické. ..
Ovšem že přírodovědajest dosud zajímavá:
Poincaré, Ostwald,Einstein, Driesch atd.
jsou světoznámé autority; ale dnes se oce
ňuje filosofický obsah jejich učení, kdežto
ua Darwinovi se ctil vědecký základ, jejž
dal teoriím vývojovým .. Naše přírodo
věda nesmí se odlučovatiod věd duchov
ních, nýbrž naopak musí bledati co nej
užší spolupráci s nimi... Tedy nikoli
přírodověda proti duchovědám, nikoli pří

rodověda proti filosofii, nýbrž proniknutíduchověd duchem přírodovědeckým a při
způsobení filosofie potřebám přírodověam———óÚ
ve kterých se nedála vždycky křivda
jemu.« (Dějepis Prahy III, 505.)Flaišhans
o Zdeňkovi praví podobně, ženebyl mravů
neúhonných; dovedl rozdávati poličky na
veřejné ulici a nebyl nijak | netečný

Ovšemcírkev tehdy k r chorájak v údechtak i v hlavě, ale z hořejšíchukázek pa
trno, že ani Václav IV. nebyl povolanýn
a opravdovým jejím reformátorem. Ujař
mení církve státní mocí neznamenalo tu
ještě faktickou nápravu.

Po husitské válce za vleklých rů
mezi samými husity konečně rozh na
českém sněmu sami laikové, jak se má
věžiti a které křídlo společnosti kališné
má platiti za církev státní. Ale toto po
ručnictví státu málo zreformovalo.Patrno
to z toho, že skoro současně po
bitvě lipanské) se tvořila církev 0
bratrská, jejíž členové prchliz církve Ro
kycanovy z roztrpčení na zlořády kalik
ného kněžstva.

CísařJosef II. tíhl vé věcechcírkevních
k té metě, na které ustrnuli ke škodě
církve čeští panovníci zvláště XI. a XII.
století. Vydával tolik nařízení církevních,
až se z Pruska ozýval výsměch o »nej=
vyšším kostelníku« rakouském.

* V těchto vážných slovechbezděčně se
obrážístesk, že ani experimentální.věda

není schopna dáti nám vědecký, enýchmysHtelů ohlížejí se po berle, chytají se
filosofie, mětafysiky. Postupuje se od ma-.
terialismu k duchovosti, což jest rozhod
ným pokrokem. Ale ani na této směrnici
nespatří bludný poutníknádhernou záři
plné pravdy. Vždyť sama filosofie právě
nyní se mění jako vlny mořské a zasta
vuje se v bezradnosti. A tak po dlouhých
a úporných rozletech přírodovědyifilosofie
znovu se jeví důležitost Božího Zjevení.

Obrana.|
Jest něco vyššího než státní para

. Boží Desatero a právo přirozené

eskamotéři a právní sofisté. Jest zákon,
jejž hluboce la do dnšelidské ruka
Boží; a tento zákonkřičí po nápravě tím
více, čím bezohledněji jest utiskován. Kde
se křesťanský řád poruší tam všeliké
právo stává se vratkým; tam se zákony
mění dle nálady vládnoucích stran a růz
ných sobců jako počasí Tam však také
ochabuje úcta před zákonem, což jest
předzvěstí nebezpečných převratů. Kdyby
se protivnícikřesťanského názoru vystěho
valí třebas na Sirius anebo jinoů velice
vzdálenou hvězdu,i tam by je doprovo
dila závaznost Desatera.

Boží zákon a právo přirozené jeat
nad všecky výmysly lidské, cítili jiš po
hané. Na př. Cicero praví: »Zákon pra
a hlavní pro rozkaz a zákaz jest rozum
nejvyššího Juppitera.«VSofokleově Anti
goně (se v V. století před Kristem)

otestuje proti nemilosrdnému rozkazu
eontovu Antigona takto: »Nemyslila

jsem, še má tvůj příkaz takovou moc, ab
směl rušit některý smrtelník zákony boh
nepsané a nezvratné« Tohle ať se uváší
také dobře u nás, nemá-li se loď repu
bliky každou chvíli povážlivě nakloniti
na bok.

"Teď po hrozných společenských vý- :
jevech válečných a poválečných, kdy i

všeliké základy práva v civiliovanýců
zemích jsou zneváženy a otřesenyn jvníci o právu při důkladněji. 

. sešitě SombartovasArchivu pro 80
ciální vědu a sociální politiku« kritisuje

se Mausbachova kniha »Právo přirozené
a právomezinárooni«, jež vyšla r. Ig18..
»Příští kulturní dějepisec bude musit oce
nit jako částečný zjev z doby realní poli
tiky, která je dnes plně za námi, onu
nauku, která fanaticky odmítala všecko
nadstátní veškero právo přirozené,jakýkoli
jiný důvod práva nežli vůli a moc státní.

(O
Vždyť poroučel, jak se mají věřící po

chovávati, kolik svíček má býti na oltáři
a pod. Do generálních seminářů vnucoval
za představené byrokraty, kterým byla

ba státní« nade všecko a kteří se
snažili, aby se staly instituce katolické
filiálkami osvícenské manisače. Lid.
projevoval nad novotami roztrpčenost hla
sitě. Josef II. nechtěl -pozorovati, jak

útlakem církve a zhrdáním autoritouhypežskou ohrožuje základy vlastní .
Projevoval velikou přízeň akci francotr
ských jízlivých voltairiánův. Ale právě
žáci jejich přivedli brzy Rakousko. na
kraj propasti.

Tedy za takovou církevstátní, která
dusí náboženské vzněty, jsouc pouhou
služkou mocných tohoto světa, s odmí
tavým gestem pěkně děkujeme.

Doba Josefova vrátila se do Rakouska

kostela chodili jen o k slavno
stech, poroučeli:kostelům jako nějaká
hierarchie. Olupovali chrámy, vydírali ze

zádnšlvšecko a při tom říkali,že cirkevní.

M“ ('a é tdřá*b ad
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Vhžadyzaběžnéústy.:

Že katolická filosofie trvala za doby to-.
hoto beyvýjimečného zbožňování moci na
idei přirozeného práva — a to nejen ve
smyslu kritického měřítka, nýbrž skuteč

ného pramene práva který jedině můžepositivnímu právu dáti přednost aneb ji
vzíti — je právě tak její nesmrtelnou
slávou, jako to, že za válečné psychosy i
samých církví, za válečných kázání o »ně
meckém bohu« a »německé svaté válce«
jediná nejvyšší hlava katolické církve zdů
razňovala hlasem daleko —slyšitelným
protikřesťanství každé války. Katolická
literatura, uchovavši si tuto starou mou
drost v poblouzení poslední doby, tak
zvýšila svoji vážnost, tak omladila a oži

„vila svoje stanovisko, že obvyklé dosud
ignorování katolické literatury od t zv.
»nepředpojaté vědy«stalo se pro budouc
nost naprosto neoprávněným. Neznám
knihy, která by se lépe hodila právníkovi
k poznání katolické právní filosofie, než
je kniha Mausbachova, která nejen je
přesvědčivým vyvrácením positivismu,
nýbrž je celou právní filosofií, odůvodňu
jící křesťanský pacifism. Zásluhám starého,
nad stranami a světovými názory stojícího
pacifismu všecka čest! Než on nedobude
srdce lidí a tím svět pro věčný mír. To
vedle socialistického může pouze pacificism
křesťanský, zakořeněný ve světovém ná
zoru, jemuž je věnována sbírka Maus
bachem slibně zahájená.«

Bere se lkdu nábožemstvíči nebere? Znovu a
znovu se ozývá fráze: »Posvátný cit náboženský
ze srdce se ani vyrvati nedá.« — Na tento hadí
sykot odpovídáme předně, že náboženství jest vě
cí netoliko citu, ale i rozumu. Kdo tedy hledí u
tloukati dogmata úskočnými vývody racionalistic
kým, olnpuje o víru. Dále kdo se chce zváti sku
tečným vlastníkem křesťanského| náboženství,
masí se mu napřed učiti — a to delší čas. Vždyť
sám nejsvětější a nejdůmyslnější vychovatel Kri
stus učil apoštoly svému evangeliu po tři léta.
Staral se o ně hmotně, aby němusili Jinou prací '
svou mysl rozptylovati. Když se jich krátce před
smrtí tázal, zdali se jim něčeho nedostávalo, od
pověděli, že ničeho. Přes to, že vyučoval Kristus
nejnázorněji, vytýkal svým velice chápavým žá
kům nechápavost. Nuže —kdo st má náboženství
V srdci zachovati, musí si je napřed učením při
vlastniti. Jestliže však volnomyšlenkáři hledí ná
boženství vyhosthl ze škol a nechtějí trpěti anl
soukromé školy konfesní, není to rafinovaný-a ú
činný útok na víru českého lidu? Každá obec e
vangelická, každá židovská měla a má místnost,
kde se její mládež vyučuje náboženství. Kdyby
takové mfstnosti neměla, nemůže udíleti nábožen
ské hodiny dětem v zimě pod okapem nebo na
rybněčním jedu. ,

Dále kde má náboženství nésti praktické plo
dy, tam musf býti pečováno o to, aby mě! věřící
svobodu k uplatnění svých zásad v praktickém ži
votě. Katolík jest povinen v neděli obcovati imši

-$v. přijímati sv. svátosti, poslouchati kázání a
pod. Tohlese přecenemůžedíti někdena rozcestí
za drsného zímního severáku nebo za letní bouře.
————
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Úvěrní dražstvo Eliška v Hraděl
Králové. zap. sp. s r. ob, koná v úterý
18. května o 7 hod.večer řádnou .
nou bromadu s tímtopořadem: Zahájení

Proto potřebuje zvláštní chrámy. Vždyť sl své
Svatyně a synagogy staví také evangelíci a židé,
protože kupecké krámy nebo skladiště benzinu
se nehodí k recitaci žalmů. Kdo tedy chce okrásti
katolické kostely © Jejich jmění, touží po tom,
aby se rozpadly a aby takkatoličtí, věřící byli
připravení o místa k bohoslužbě. Každá bohosluž
ba vyžaduje značných nákladů. Na bohoslužby
sbírali mezi sebou peníze již první křesťané, kte
ří se musili uchylovati do nevlídných katakomb.
Platili si na bohoslužbu i Čeští bratři hned v pr
vých letech své řádné organisace. Platiti musili na
své chrámy, školy a bohoslužebná roucha jak hu
sité tak lutheráni.

Jest nutno také zaopatřitl nějaký- důchod pro
učitele náboženství. Kdo říká, že takých zvlášt
ních učitelů není potřebí, že by je nahradili samí
rodiče, mluví proti zkušenosti historické a zalhá
vá přítomnou skutečnost. Proč neučí rodiče své
dítky psaní, počtům a zeměpisu i tehdy, dove
dou-li to lépe než některý učitel? —Předně. pro
vlastní zaměstnání nemají na to dostatečného časn
a pak-vědí, že by potřebovali zvláštního pedago
gického kursu, aby mohlí učiti s tak velikým ú
spěchem a tak rychle jako učitelé. Ale vyučování
náboženství (zvřáště posvátným tajemstvím) jest
těžší úlohou než učiti psaní nebo kreslení, Potvrdí

mě] býti zvolen za učitele odborný znalec? Zkrát
ka kdo brojí proti kostelům, prati vydání na bo
hoslržby a učitele náboženství, ten projevuje

mládeže vůbec ani nevstoupilo; chce míti mládež
pohanskou, která by o Kristu věděla něco nejvýš
z některého prolhaného pamfletu. .

A nyní obraťme Hst! Nedalo by se volnomy
šlenkářské fráze, vytrubované o náboženství, užít!
také o vlastenectví? Nedá-li se vyrvati ze srdce
nikomu náboženství, tím méně by se dal vyrvati
cit národnostní, Určité konfesi každý se musí déle
učiti; musí také naslouchati rozumovým důvo
dům, které víru podpírají. Ale jaké pak dlouhé u
čení o povinném citu vlasteneckém tam, kde jsou
vypěstovány povahy dobré, ucelené, důsledné?
To přece bez dlouhých deklamací každý řádný
člověk ví, že má milovati a ctíti své rodiče, rod
nou obec a jevřti obětavou přízeň ke všem těm,
kteří jsou příbuzné krve a téhož jazyka. Tu jest
dlouhé dokazování tak zbytečné: jako dlouhé vý
vody o stejnosti úhlů vrcholových. A přece —
přece kladese tak veliký důraz na pěstění ducha
vlasteneckého. K účelu tomu slouží ve škole vla
Stenecké a junácké povídky, vlastenecké dekla
movánky a písně, národní slavnosti, výklady o ná
rodních velikánech atd. atd. Aby duch vlaste
necký motnitačl,zakládají se obranné jednoty ná
rodní, menšinové školy atd. A na to všecko Jest
potřebí mnoho a mmoho peněz.

Nuže — nebalamaťte dále prostoduchých lidí
frází: »Náboženství se nikomu nebere, vždyť se
nl ze srdce vedá vyrvati.« Kdo převrací rozumo
vé chápání atheistickými tiskovinam!i, ten olupaje
I srdce o cít náboženský. Kdo chce zavírati víře
vstup do školy a do kostela, kdo ojapuje kterou
koli církev o její- majetek, ten se' pokouší o vy
rvání víry z duší du.

schůze. — Zpráva obchodní za rok I9Ig.
— Zpráva revisorů. — Použití zisku —
Doplňovací volba ředitelstva, výboru a
revisorů účtů. — Volné navrhy. — Ne

p sřěskoc členů,konáse vala ra:
mada o r hodinupozději za každého počtu
členů. — Reditelstvo. “ <

Cetrály zůstanou! To je prvé ovoce.socialistického vítězství. Min.' seda
Tusar pravil, že.nelze „ani pomýšleti na
odstranění| státního | obhospodařování
obilím a zemědělskými výrobky. Centrály
tedy zůstanou as úimikoru drahota
a nedostatek. Ceny obilí a chlebasto
nou již o roo */,. Kdo je vinen? Lid,
volil socialisty a agrární rolnictvo, že věří
svým — vůdcům. — 

Agrární podvod v M. Budějovicich.
Agrárníci mají zde hospodářské družstvo,
jehož jednatelem je agrární učitel Filipský
z Litohoře. Lid neměl co jísti, ale Filipský

zašantročil dva vagonypŘemice do Německa. Byl zatčen a dán do chládku. Přijel
však na automobilu minist. Staněk a ten
svého chráněnce z vězení vysvobodil. Mu
seli však rychle ujížděti, aby rozzuřený
hladovící lid jich neztýral.

Jak se přidělovaly,pozemky na Podřipaku. Znova se osvědčuje stará pravda,
že nejlepší zákony, nejlepší reformy ne
znamenají nic, jestliže jejich prováděníse
svěří rukám nepoctivým, lidem chamti
vým. Kde mizí zcela pocit zodpovědnosti

ed Bohem, tam potom inspektoři a po
icajti vedou zástupce lidu k větší svědo

(Zpráva lidového »Práva«cZpráva lidového»Práva«o
ných.soc. dem. důvěrnících na odříaku
vyvolala veliký rozruch. Soudruzi v »Ru
dých Proudech« místo klidného a věc-.
ného vyvracení ohromujících zpráv o zrádě
lidu drobného vrhli se“ vztekle na dva
kněze z okolí Roudnice, kteří nemají s in
formacemi »Práva« nic společného, Obvi
něný předák soudruh Beneš v dlouhé od

vědí neřekl, že nic nedostal, nýbrž to
ko tvrdí, že nic nemá. Zatím však má

příjmy velmi pěkné. Výsledkem odhalení
listu naší strany bylo v »Rudých Prou
dech« oznámení schůze organisace hospo
dářské i politické. Čte se tam doslovně:
»Máme velice důležité věci k projedná.
vání. Dokaž každý, že český dělník a.

dělnice nejsouprodejní a nikdy nebudou'zrádci svého esvědčení.c Kde by bylo
dobré svědomí, tam by nenastal zmatek,
neozývaly by se hrubé vyhrůžky. Teď už
se ničím nezastře pravda, že na Podřipsku
dostali důvěrníci soc. dem. dělnictva od
velkostatku úplatkem netoliko pole, a
peníze, nýbrž i dříví, řízky, slámu, plevy
a jiné věci; a to všecko proto, aby chrá
nili zájmy velkostatku proti drobnému
lidu, čekajícímu na pozemkové příděly.
0. Bepresentace našeho obchodu v ei
zině. Náš konsul v Argentině A. V. Rrič
ve večerním » lově« : uveřejňuje
zprávy velice pozoruhodné, Jižní Amerika
jest jedním z nejdůležitějších našich od
bytišť. Ale opráci našeho zástupce Kruna
není tam slyšeti nic. Jakýsi Heller mluví

špatuěčesky: byl prý vyslán osmi českýmibankami, ačkoli portugalskyneumí a špa
esterreicher se přezval

nyní Ostrý; býval c. k. nadporučíkem
v rakouské armádě. Pracuje pro sebe

a pro německou emu. V Buenos Airescovati jako podzástu »Bohe
mie«Bardach Arthur, který česky neumí,
V Brasilii kupoval pro naši republiku
Můnch; vypravoval po hospodách, že si za
500 Kč koupil pas, ač není z naší repu

půlky: Prý ukazoval dokumenty českýchJiný zástupce Emil Wollner sdělil,
že za něho bude pracovati Roubíček
(vlastně Robitschek z bývalého rakou
ského konsulátu). Tento člen německých

lků bude tam dokonce zastupovati mi
nisterstvo obchodu naší republiky; povede
firmu Checo-Sůdamerikana.« Frič dodává:
»Dívá-li se člověk na tu naši representaci
obchodní v cizině, pak mimoděk se stává
antisemitou.«

sroziřakeÚDNOvu!



Kuporání duší. Jednu a „oposici
republikáni koupili. Druhá agrárn oposice chtěla zase kupovati našince, Vůdce
moravské agrární oposice Zavřel.ze Za
hnašovic'— aby prý ho někdo informoval

o zákulisí E ární opod— nabízelza "přestoupeník agr oposici tajem
nku domkařského křesťavskéhosdružení,

Ínovi, 1200 K měsíčně a za každou
schůzi 80 K. Lákavou nabídku náš ta
jemník odmítl. Vidět, kdo má penízea

do může kupovat organisační síly!

Haličsko-židovští uprchlíci dle údajů
a ího »Večera« posud v naší repu
blice se ohřívají. To přece ví každý, že

tu nezůstali z sky kčeskému du neboz touh poctivé práci tu má jenom
tak velikou kouzelnou moc, že bezpeč
nostní orgány tuto chamtivou společnost
neženou za hranice? — Amerika právě
obšťastnila sestru Anglii novým nábožen
stvím. Alma Whiteová ve státě New Jersey

které ohlašuje blízký příchod Páně, obro
zení židovstva a božské ozdravění těla.
Tato nauka k rozmnožení zmatků rozšířila
se z vynalézavé Ameriky přes oceán do
Anglie. — »Rovnost« píše: sŽádná jiná
strana v českém národě nenamáhala se
tak houževnatě jako právě strana Kramá
řova a Stránského získat hodně mnoho
řádů a titulů. Zvláště za tituly císařských
radů byl u této strany permanentní shon.
Dokonce u nás na Moravě politický se
kretariát strany dra. Stránského zavedl
pro příslušníky strany, získavší titul císař
ských radů, zvláštní daň z císařských
radů. Daň předpisoval sekretariát a vy

války byly sháněny tituly císařských radů
pro mnohé aspiranty, jimž titul císařský
rada velmi imponoval. Posledním aspiran
tem byl -národně demokratický milionář
Čihák, válečný zbohatlík, jemuž k bohat
ství scházel ještě titulový přívěšek.Titulu
císařského rady se sice dočkal, daň z něho
do pokladny strany zaplatil, ale dlouho
se s ním netěšile — Anglický časopis
»The Observer« konstatuje, že nejzdravější
rasou na světě jest katolický venkov
v Irsku a katolické obyvatelstvo v Kanadě.
V těch zemích ovšem katolicismus osvěd

„čuje mohutnou sílu. — Jak se represen
taje česká národní hrdost, o tom žalno,
psáti. Na rakouské válečné půjčky upsala
městská rada poněmčeného Nového Jičína
na 2 miliony korun; městská spořitelna
11 milionů. Na výzvu k čsl. půjčce práce
odpověděla německávětšina zastupitelstva,
že k republicenemá důvěry a že nejdříve
se musejí zaplatit válečné půjčky rakouské.
Hned po té drzé odpovědi si podali žádost
za subyenci Nu — a ministerstvo financi
nařídilo, aby subvence byla vyplacena
urychleně. — Úřady přišly na hnízda
v Cbebu, Kraslicích a Karlových Varech,
kdež polští uprchlíci židovští kšeftovali
horečně valutami. V Karlových Varech
se utvořilo středisko těchto nedovolených
obchodů, jdoucích do milionů. U jednoho
žida nalezeny statisícové obnosy cizích
valut, druhý pašoval ohromné kupy čsl.
korun do Německa, kde zase nakupoval
marky, jež prodával pak na pokoutní

buraé. -dik a podobně okrádali náš stát
© veliké miliony lidé, kteří už dávno
mají býti dle vládního nařízení za hrani
cemi. Pročvládní listy místo neustálých

S ez protikatolickýchvýkřikůnepřinutí vládní orgány k důkladné pro
hlídce lázeňských míst? Tam ase židé
přímo hemží a tam také mají nejvýhod
nější příležitost k čachrům. —

= y meziFn Srankéel které máplaty abnormálně vy zvláštní kapa
city. Soc. demokrat Ant. Kolbaba,ředitel

- Joterního ústavu v Praze, nově jmenova

ný jsterský r dle » usk
B zí" Podnluje zejan s námskon, také
prý podpisuje za něho dcera. Co tu je
akademicky vzdělaných lidí bez místa
anebo s platem žebráckým! Pěkně po
mábají osvětě na nohy. ti, kteří hubovali
na klerikální snahy tmářské! — »Právo
lidu« dne 27. dubna uveřejňuje jména
těchto proletářů, sociálně-demokratických
nově .zvolených poslanců: Dr. Alfréd
Meissner, dr. Lev Winter, Daniel Ertel,
Herman Taussig, Robert Klein, Arnošt

Grůzner,Irena Kůpalová,Osvald Hillbraut,
Adolf Phoj, Dominik Leibl, Theodor
Hackenberger, Rudolf Fischer, Siegfried
Traub, Arnošt Hirsch, dr. Ótto Hahn,
dr. Viktor Haas, maďarští soc. dem. ze
4 poslancůmají tři židy, a to: Dr. Josef
Fěldeasy, Gyula Nagi a Samuel Mayer.
No — tihle semité (většinou zbohatlíci)
vyvinou jistě největší obětavost! Mezi
nimi jsou také přece zaměstnavatelé, kteří
se naprosto nehodlají ochuditi ve pros
pěch svých dělníků.

Osobnizprávy. Vyznamenánípp.: Vác.
Vaněk, admiuistr. ve Dvoře Králové n. L.
a Frant, Jukl, -farář v Kameničkách, ob
drželi expositorium canonicale, Frant.
Mimra, kooper. v Kuklenách, obdržel ordi
nariátní valu. — Ustanovení pp
Frant. Fidler, administr. in spirit, v Ku
něticích, zat. kaplanem v Bobdanči u Par
dubic, Hnízdo Bobusl, kaplan ve Dvoře

obvodu tamtéž. — Úmrtí: pp: Václav
Spurný (V. Vulu.) bisk, konsist. rada a
přísedící, osob. děkan, bisk. notář, such
dolský farář na. odp. v Heřm. Městci,
+ 3. května; Jan Habal (V Vuln., mio
rašický farář na odpoč. v Hlinsku, +. 2.
května.

Zvolení senátoři Českosl strany li
dové. V Čechách: JUDr. Josef Karas,
vrchní rada zemského výboru v Praze,
Method Zavoral, opat na Strahově v Praze,

František Šabata, rolník ve Vrbici, An
tonín Šachl, rolník v Hůrkách, Dr. Fran
tišek Reyl kanovník a spisovatel v Hradci
Králové. — Na Moravě: Dr. Antonín
Stojan, kanovník v Olomouci, Jan JHilek,
dělník v Třebíči, Vincenc Ševčík, děkau,
Černá Hora, Dr. Luděk Krupka, advokát
ve Vyškově, Josef Kadlčák, ředitel škol
v. v. ve lantu n. Or, František
Valoušek, děkan v Němčicích na Hané,
Dr. Adolf Procházka, vicepresideut ktaj.
soudu v Olomouci.— Na Slovensku:
Dr. Richard Osvald, gen. vikář v Trnavě,
Dr. Jan Mudroň, pravotár, Turč. Sv. Mar
tin, Dr. Ján Kovalík, profesor,Žilina,
Julius Klimko, lesný nadradca vSolňo
hradě (Šariš),Theodor Vallo, velkoobchod
ník ve Zvoleni, Ďurčánský Juraj, rolník
v Rajci.

Naším čtenářům! V Čechách dostala strana
naše 191.039blasů. O 63.414více než při posledních
volbách. Nepřátelé naši žasnou nad překvapují
cími čísly, ale postup náš nezadrží. Sami lid
křesťanský vyburcovali a k práci donutili. Nesmí
me však ustati, dokud nebudeme u cíle. A náš
cfl? Mohutný, rozšířený denní tisk. K tomu vších
ni pracnjme! Když každý druhý volič stane se od
běratelem, stoupne náklad na 95.220! To je však
ještě málo! Každý volič musi číst máš deník. Vez
mi si to za úkol, milý čtenáři, aby náš LID četli
v každé vesnlčce, u vás každý volič, který s námi
šel To nepatrné předplatné může obětovati kaž
dý. Má čtení vzdělavací, poučné, i zábavný, pou
tavý románek! Bude-li několik dní časopis čísti,

podmanivě.Napsěteproto síly, aťmilý náš LID

vás dosud náš deník neodbírá, oznamte jeho ad
resu na administraci LIDU, Praha-li, Spálená 15.

První máj v Hradci Králové byl

ganisace vůbec důstojně a zdařile. V 8 hod.
ráno sloužil v katedrále Msgre dr Reyl
mši sv. za velmi četné účasti věřících.
V Adalbertinu o g. hod. po zahájení
schůze p. starostou »Orla« Polákem, pro
mluvil velice věcně dp. Jukl o sociálním
významu I. května. Večer po "zapění
Pauknerova »Chorálu českého« a proslovu
p. Ing. C Janáčka“ bylo provedeno Her
manovo drama sZachycen proudem.« Sou
hra byla ladná, uchvacovala stále více,
až při posledním jednání tklivé scény vy
volaly slzy četného obecenstva. Účastníci
rozcházeli se s nadšenou valou ochot
níků, kteří hráli s hlubok rozuměním.
Tento slavnostní večer zajisté stane se

Naše zastoupení v župě hradecké
a pardubické. Zevšech hlasů, odevzda
ných v Čechách straně lidové, náleží naší
diecési 56 procent. Patrno, že se zde drželi
našinci statečně a zasloužili tedy přísluš
ného zastoupení. Poslancem za župu krá
lovéhradeckou jest JUDr. Frant Nosek,
který absolvování právnické fakulty
pražské a po tříleté praksi u zem. finanč.
ředitelství studoval ještě na universitě
vídeňské. Po pečlivém studiu uložil vý.
sledky svého odborného badání ve »Sbor
níku věd právních a státníche. R. rgr4
odebral se ještě na universitu ve Wůrz
burku, kde poslouchal přednášky proslu
lého národohospodáře Schanze. Pak uve
řejňoval některé své národohospodářské
práce v »Právníku« i jiných listech. Roku
I919 byl přidělen na výpomoc minister
stvu financí. Přednášeti počal již r. 1908
jako člen »České ligy akademické«. V otáz
kách finančních jest pokládán za význam.
nou autoritu i mezi inteligentními stou
penci jiných politických stran. — Za žu
pardubickou zvolen Jos. V. Adámek, rol
ník ve Vojtěchově uHlinska., Veřejného
života se súčastnil již r. 1896. Uveřejňoval
různé články v listech rolnických i jiných.
Stal se redaktorem našeho »Venkova«;
účastnil se horlivě a obětavě volebního
ruchu r. 1907. R. rgrr byl mu mandát
na Chotěbořsku přímo uloupen tuhou
volební koalicí agrárníků, volnomyšleu
kářů a soc. demokratů. Propadl při užší
volbě do říšské rady pouze rIg hlasy.
Založil v Ranné. Raiffeisenku, jejíž jest
předsedou. Za světové války byl 43 mě.
síců na vojně. Jest to muž plný, energie

av hospodářských otázkách pracovníkvynikající. — Při volbách do senátu ve

spojených ch hradecké a pardubickézvolen Fr. Šabata,rolník ve Vrbici. Tento
naší strany jest synem

zasloužilého ©konservativního lance
českého, osobního přítele dra. Pe. Lad.

Riegra. Po vykonaných gymnasijníchstudiích absolvoval hospodářskou akademii
v Táboře. Byl několik let hospodářským
úředníkem“na velkostatku rychnovském
a od r. 1892 začal hospodařiti na vlast
ním statku ve Vrbici. Obecním starostou
byl nepřetržitěpo 22 let, ažse vzdal úřadu
loni dobrovolně. Založil a 26 let ne

pieěně vedl vSpoř. a zálož. spolek« velenech. Od r. 1908 jest předsedou Ho
spodář. sdružení a od r. IgI2 předsedou
lidové strany v Čechách. R. 1go7 byl
zvolen poslazcem do říšské rady, lonistal

ol čaný BEo aBas a v růsný Politickyyl činnýjiž r. 1895 a vrůzných h .
dářských organisacích vykonal ráci veli.
kou. — Do senátu zvolen též dlouholetý
náš organisátor a neunavný řečník Msgre

Fx. R jestALANAKEPic ee
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pračovalkom| djených,polních so
sedoua Jeioty katol.

dani (wa jakočlen Šonorějdozorčírady. Bylzvánctva en dozo
madům přečet

nýchsnakadive jich;p ik]jakln o spolu

ryzí různ listů i autorsamostat:
šoku živnostenského »Charitas«. Jest

uchovním rádcemn alkojící paní a dívek»sAnežka«. jici soctolog

coval mnohoSa be em takprakůcky dánzvláště ve věcech dělnických a
ských. Přednášel v kněž. semináři delší

„č sociologii Osvědčujei vzácnoubystrostpolitice ko:
"a dobrodiní lidem strádajícím.Tedy

tento náš zástupce v senátě vykoná jistě
národu služby zdárné. — Jsme potěšeni,
že za dvě jmenované župy máme zástupce
opřavduvynikající a pač pracující..

Schůze
iršího výboruTiskového

družstva
pod celyraneu sv.Jana Hopomnohého

bade vwúterý 11. května £ r.
© 11. hod dop. v Hradci Králové

v »Adalbertinu«. 7
Program důlešitý.

| iradců Králové,dae4. května1000.

Karel Koppi, Dr.pren belJednatel. předseda.

Žprávymístní az kraje.
6 Klieperevo divadlo. Ohlas

kvělnových oslavPoapadi do sálu měst
ského divadla. V ečer prvního května

váděla soc. . strana známé res
jeké drama z českého venkova: »Naše

«od Stroupešnického. Dne 1. květ
nsZanlsst strana socialistickésa účinko

beaua.Slavnostibyly víse méměrázu ro
dinného, intimního, proto není anad opráv
něn kritik je analysovati Přes to však

dinknoo „podotknoní že dram. kroužku
o ve Purisntech vykouzlitlu několik realistickýchpostav.

to »Ěpatné pastýře« stihl osud většloy
4 jokýsh "k"kusů, řešících (jakotento)
sosiální problémy. Velká část obecenstva

při únavných debatách. A pak ta
nekonečná délka! Přes to se vedoucí herci

Š namáhali napětí dramatičky udrleti
. Morhaut podal svou úlohu misty velmi

výstitně. B. Jek.
U Záložny v Hradci Králové upaali

dělníci spojených akeiových strojíren na
Půjčku Práce K 96.000— a splátky) zří
senci stanice v Hradci Král. K 25.000—

50.000-—,
K 60.000—doposudúhrnem K331. a

Jednota 'divadel.othot. »Klicpera«
v Hradci Králové sehraje v sobotu:dne
B. května s v útorý 11. května 1920 v Měst

A poborinakéh ivadlev HradciKrálové
ostinského v pení p. A Jensty

or. Bydšovaposlední původní novinku
Národ. divadla v Praze: »Loupetníke«,
Komedie o 3 dějstvích. N Karel
Relisór Ing. M, Hruška. tek o p 8.
hodině večerní.

* Městské p slové muscum v Hrad
el Králové u á cyklus přednášek
o Josefu Mánesoví s tímto pořadem: Dne
7. května Dr. F. X. Jiřík: Joseí Mánes,
jeho život a dílo; dne 8. května Dr. Ma
tějček: Mánes a lidová píseň; dneI
května prof Fx. avec: Mánes a

„due 22.května Dr. V. V. Plech: Maresnárodní umělec.Přednášky konajíse vždy

o oo veena. vpřed ovésínimusea, vstup vo
Zavedení oh ch

VY VÝVÝVÝVÝVÝVV k.
úvěrní©š K

přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky. —

VVVVVYVVVVYVÝVYVY

venské republiky má právo žádati o vy
dání všeobecné občanské legitimace, která

jest průkasem totožnosti ve všech pří

peak pokud nejsou předepsány podmín
RÁrt Legitimacetéto nemůže býtiužito jsko průkazu k oostování do
eisiny ne místo cestovního pasu. Legiti
maci vydá na písemnoužádost politický

ého bydliště Zadatelova;
kde jest zřízen státní policejní úřad,

přísluší: vydání legitimace tomuto úřadu.
nost "legitimace není obmesena na Ur

šitou dobu. Novou legitimaci vydá kdy
koliv úřad řádného bydliště žadatelova,

při čemž musí Estará legitimace vrácona.

přílošnos, >Pia osoby aověřeníobsoulho
nost, popis osoby a 0 o

upro o sachovalosti žada
falovů. Podobenku velikosti osmerky aróhu

dlužno přinésti sebou.
Z obchodní, živnostenské a .

slové ústředny v Hradci Králové.
pro zvelebováníživností dne B .
24. květnav místnostech průmyslovéškoly

J Šrí rkových
v kařekýeh. Výrava net ových prací

Králem v Jaroměři. Na kurse byly
deny všechny práce svrškařské,

divémodernídílnaUAE
Zápas © Verdun, III. di přednáškysdak cieza válkytr ojsk s

sila.« Na toto thema dk ©v úterý 11.
května v 8.hod. v v museu p. mag.

rada F. Beneš sPrahy, jehos dosevadní
Hkrvěd těšily se [o yčejnéúčastia

poručujemetato. přednášku,jašprovázena bude kolor. světel. obresy
v dokonalém provení a která jedná o do
bývánípamátné ješ smařila ně
meckývpád na Paříš.Kromětoho

deny budou obrazy £ „aslatekých návodů
nd Sorry + y včervenci1910

p prodejŘeků v knihkupsství
P Návštěva.2. května o 10h. dop. při
jeli s Prahy úředníci královéhradeského
ředitelství vpočtu 220 na prohlídku úřed

plastický model města z r. 1866 v museu
i jiné naše staró budory vebudily divou
posornost. Odpoledne vyslechli pralští

hosté -koncertvčidakovýcheh sadech « plniobdivu nad krásami i upřímným
přivítáním nastoupili o 6. hod. k odjesdu
avláštním rychlíkem, k němuž se opět p.
starosta dostavil.

Třetí abonentní koncert, jehož pre

gram provede Ševčíkovo kvarteto, konáse 12.-května o půl osmé večer v Klicpe
rově divadle. Hrána budou díla vesměs
Česká, smyčcová kvarteta od Fibicha,

lístky v předprodeji v hla
skladě tabáku naVelkém námúm. — Dru

v síni průmyslového musea matinée Šev
číkova kvarteta s programem: Beethoven

ob 127 smyčcový kvartet Es dur, Dvo
o m As u : Berthovenůvy

smy vartet' E moll o Šeí
Pjk

Oovo,sv em cyklus
smyčcových kvartet | Beethovenových.
Předprodej též v hlavním skladu tabáku.
Bedadla po 550 K.

Opatovice m. L. Dne 37. dubnapo
delší nemoci v Praakněsezemřeldp.fař

štěpánický v v. Antonín Zámečník a bylv pátek 50.dubna sa účasti 15dushovníeh.
na tamějším hřbitově pohřben. Ke hrobu
ho doprovodilo množství osadníků s Prae—
kašky,P Urbanie,Vlškovie,Libišana
jskoš i učitelstvo škol Praskačky a Libišen.
ne čnetvem. Velké účastenství ne pohřbu.
v Pánu sesnuléhosvěděío obliběa láser,
jaké se tento kněs vlastenec těšil.Zesnulý

Modněp tatby dodoPekny.
proto 6skoro před srmartíministerstvo,

orby jmenovalo jej zpravodajem ovocnietvé

ském. Čest budiž jeho památee!
V želivské farnosti byl výsledek

volby do Nár. Shromáždění: lidovci (006,
agrárníci 326, s0e. demokrati 147, šivnoat
níci 55, nár. demokrati 42, čes. soc. 14.
Do senátu: lidovci540,agrázníci A0, s0e.

čem. pe, Toa 80,názodnídem.4$,s0e.

Zadeati ©náhradu za Zíráty ma drahách. Mi

za ztrátu, poškození, úbytek a zpoždění zásilek,
čímě se jich vyřízení neuspíší, nýbrž naopak zde

braceji přímo na příslušná ředitelství. Podotýká
se však, že jsou | dopravní a staniční úřady zmóc
ačay v dopravě místní vyfizovati Žádosti o rá
hrady za ztrátu, poškození a úbytky zboží — pře
kročení ihfty dodací vyjímaje — pokud žádá sám
příjemcena. základě jim vypleceného nákladního
fistu a nepřevyšuje-li žádaný obnos u dopravních
úřadě 200 K, u staničních úřadů 100 K. V dopravě

svazové vyřizují tyto úřady zmíněné žádosti až
do 10 K. Ministerstvo železnic rozhoduje Pouze 0
odvolání stran do zamítavých výměrů řeďtelstev
státních drah (nikojiv drah soukromých) jako nad
řízený úřad II. instance. Vydalo-li však některé
ředitelství čsl. státních drah zamítavý výměr ve

rozhodnutí toto považovat! za. konečné a nelze se
£„něbo odvolatí ku ministerstvu železníc.

Přílišné úslmky Češkých S00. demokratů 804
drukém německým. Stále jmeeěji lze pozorovati,

+

jest národní sowručénství věcí acela podružnam.
Ve zněmčených územích na př. na Duchcovska
a jinde již při letošních vojbách byla zcela patrna
kooperate čes. soc. demokratů s německými. V
Prachaticích oslavovali své | vítězství soedruzi
čeští s německými spoječně. V Nové Vsi—Hrdio
vicích u Duchcova soc. demokraté obou národno
stí uspořádali na oslavu volebního úspěchu spo
Ječný večírek. Hostomice jsou obcí ze dvos třetin
českou. Čeští soc. demokraté dostali proti 737 hla
sám čz socialistů pouze 159 hlasů. Tak malá ke
řist však nevadila soc. demokratům českým osla
'viti výsledek hlučně ve spolku se soc. demokraty
německými. Obě organisace šly večer městem se
dvěma kapelami a fempiony. Na náměstí před ně

němečkýstarosta bílnský Wagnera pak teprve

v. boji proti kapitalismu a —| potírástí vlastenec
kého smu. © Čeští soc. demokraté tleskali,
třebaže před někotika dny seznali tuhý odpor ně
meckých kolegůna radniciproti upsánípremljové

sevedio ještě hůře než před vářkoal

Opříčináchčíselnéhopoklea nár. dmhokracie
píšepokrokovárevue„Čechy“(atr.343).mnimofi
nétakto: »Séramanemí jen vnější moc: má-libý4í

%



nšili, aemajíbýt vsamémpopředíveřejnéčin
wostijakop. Sís —títn méněhodí se za šéfredak
tora representativního orgánu inteligence, který

Znamená pojem politika: Ihát,šikovně intrikovat,
vymýšlet hesla, která chytí a dělat jimi volby?

„ Nikoli, každá veřejná Činnost znamená nejprve A
stě zásady, předpokládá nějaký charakter a jest

-česko skutečným utrpením mravním. Velký pošftik
wemůže se trvale obklopiti Him? morálně Inferios

nimí.« :
Krádeže Dne 4 t m. v noci smělí

atelé vykradli na N. Hradci konsum
L socialistů. — Zloděj řemenů zdejšího

pivovaru jest již d en. Majitel domku
- v Malšovicích snažil se ony eny pro

dati obuvníkovi v N. Hradci. Byl však
udán a zatčen.

O náboženské stránee Armády

Hlošina. Uvádí zde tento úsudek Hund
hausenův: »Armáda objevuje se jako
smutné pobloudění a jako nejhroznější
obraz křesťanské roztříštěnosti. Její indi.
ferentismus k základnímudogmatu
křesťanství,k tajemství Nejsvětější
Trojice, její odmítavé a skoro nepřátelské stanovisko k Bohem stanovenému
řádu spásy, její
čímž při vší horlivosti pro Krista a kře
sťanství a pod zástěrkou positivního kře
sfanství inauguruje se vlastně
nové pohanství, její zcela stranické,
Libovolné a násilné zacházení a. Písmem
Sv.,její nepřirozené, nezdravé a v mnohém
-ohledu velmi
v úloze důstojníků, její ponechávání vy
nikajících, hlavních a vlivuplných úkolů
ženám, její většinou úplně světské, rázu
i duchu křesťanství zcela odporující a
nerřídka svatá tajemství křesťanské víry
hroznou drzostí a frivolností posměchu a
vtipům zvláště nevěreckého světa vysta
vující prostředkypropagandy Jimiž domáhá
se usilovně, nepokojně a závislivě svě
"tové nadvlády proti všemu právu, opráv
něnosti a spravedlnosti a její přečasto

i hrůzyplné důsledky, jichž v krátkémČase své existencedosáhla,vtiskují jí
velmi nezdravý, ba demonický
ráz. Štěstim ještě je, že armáda sama ve
své orgaulsaci a v celé nezdravé podstatě
chová jistý zárodek své rozpoltěnosti,

: vlastního úpadku a konečné záhuby. —
A protestantDr. Theodor Kolde po
znamenává:sŽe Armádě Spásy jmé.
nokřesťanskéspolečnosti nábo
ženské ani nepatří, jest zajisténa

-bílední. Armáda zastupuje pseudokře

stanství, ježpř dalším se' šíření a přistále stoupající syukretistické tendenci
k novému náboženství důsledně vésti musí,
nesvede-li ji nový generál, k čemuž ovšem
-dle známek není naděje, na pole čistě
politické. nebo, což dle posledňích dob
spíše tušiti se dá, na pole úplně sociální.
Při tom nesmí se poplrati, že Armáda
Spásy, zejména v Auglii, získala si ve

disciplinou přivedlav řady. pořádných a
učitečných a a odnaučila“je oiiství
nebo pití vůbec, čímž zajisté vykonala pro
zemi, jež by byla opilstvím hluboce po
klesla, opravdu skutek velicé záslužný,

sale epřspěla ničím krozvoji křesťanství.«Nucená práce © L. květnu v bolše
. vickém Rusku. »Slane« píše: »V prvém

socialistickém státě rustém ulaví se také
1. máj. Lotos po třetí. K tomuto máji,tou

"šecému, vysoěnému svybojovanému svátku

Kámet-úntředníhovýboru price Pnaršitoi
pat'ústře: ovýboru price Dsoetsnusvláštnínařízení:Bude se nejméně

hodinpracovati. éměsti ven
kova v masách muselpřiněsti všeobesnosti
tehto 6 hodin o májovém svátku;
budiž držena é disciplina, inspek
toři a dosorei bdí nad největším
nusitkováním pracovní energio
dělníků, o pří odporu nebo.leda
bylosti sepiší se protokoly, ušiní se osné
meal a vinílsí budou potrestáni.
Celé obsáhlénařízení otiskuje socialistický
list franoouzský »La France líbroc (18.
dubna) — aby snad se nemyslelo, še je
to nějaký s»buricasní výmysl.« Obdivova
telé sovětského Ruska budou křičet: Pra
oují pro sebe, pro svůj socialistický stát!
= Podivno však, že »pro sebe« je natno
vanosvěcovale veliký oválok a Že nutno
soeialistickýmiúřady hroziti tresty
socialistickému obyvatelstvu s
dělnictvu, nebude-li na 1. května © hodin
nadarmo praeovatí — »pro sebe.c« Tak vy
padá socialistický stát a jeho socialistické
dělníetvo o 1. máji r. 1990.«

Doje odchod anglických katol.
misioářů vlasti. Jest zajistěinteresant
ním zjevem, že schismatická lie ne

Í nedostatkem katolického kněžstva
j státy převážnou většinou katolické,

že dokonce může jimi disponovati i

ei větší náboženskou horlivostí katolíků
anglických, jež dodává dostatečný kontin
gent čekatelů kněžství, a pak velikým
počtem anglikánských kněží, konverto
vaných ke katolicismu,z nichž stávají se
potom kněží katoličtí Tak během po
sledních ro roků wrátilo se do cífkye naší

přes 200 anglikánských duchovních, ačobře věděli, že je čeká dosti prekérní
postavení finanční. Láska k pravdě nezná
však obtíží a nebojíse obětí... Takovým
způsobem mohl misionářský ústav sv. Jo
sefa v Mill Hill v Londýně vyslati kon
cem minulého měsíce do Ugandy v jižní

jemný byl obřad, jímž lou se katol.
obec londýuská s těmito 9 heroy víry,
dojemný, povznášející a utvrzující ve víře,
takže třeba v zájmu povzbuzení nábo
ženského citu i našeho katol. českého lidu
podrobněji o něm se zmíniti. Krátce před
odjezdem do zámořských misil odebralo
se 9 oněch kněží z ústavu sv. Josefa do
katol katedrály westmiusterské, kde je
již očekávalo místní duchovenstvo v čele
s patriarchou babylonským Emanuelem
Tomášem a bisku salmastským. v
(Persii), dlícítní právě v těch dnech v Lou
dýně v záležitosti tureckého pronásledo
vání. Katedrála byla hustě naplněna ře
holnicemi a věřícím lidem. Za zpěvu »Be
nediktus« uvedeni byli mladí misionáři
ke svatostánku, načež sbor chovanců!mill
hiliských zapěl »Veni Creator Spiritus.«
Nato vystoupil na kazatelnu známý,horlivý
londýnský kněz, jezuita P. Vaughan
(bratr kard. Vaughana, zakladatele ústavu
misionářského) a měl k odcházejícím
kněžím řeč na rozloučenou, kterou končil
obrácen k misionářům zvláště dojemnými,
lapidárními slovy: »S Bohem, bratři! Jděte.
již! Přiložte ruce k pluhu, obejměte rámě
Kristovo; jděte a věřte v Něho, jako On
věří ve vás; důvěřujte v Něho, jako On
důvěřuje ve vás; milujte Ho, jako On
miluje vás; dřete se proNěho, jako On
se dřel provás; krvácejte pro Něho, jako
On krvácí pro vás; umírejte pro Něho,
jako On kdysi vykrvácel pro vás; na
přáhněte ruce své a uchopte: se rukou
Mistrových; nedejte, by vám vyklouzly,
dokud nezvedne se záclona a vy nevkro
číte ve věčný den, kdy jako misionáři,
kteří obrátili k nému tak mnohé, budete

navěk ky zářiti jako hvězdy na nebi a Popřistupovali v řadě k 9 mi-sioná

vě stínu baldachýnu, jejich kolegové z
ústavu, bohoslovci a příbuzní, a Ifbali jim

„

-Antonin Zavadil,
nejstarší závod pazířský a zlataický

v Hradci Králové čte. 4306.
(činyse továrnounábytku K. v Skaherský)..

RO E koní valeském povodní
Opravy s movuzřízanístarýchnádobčistě ©co sí.

„rekoutrvanlivosti.
(Zlacení a stěíbřemívohni; aíklováni.

Cenymírné Byekléprovedení!

šeti víru Kristovu v nehostinné ztrmimesi
neznámým, divo lidem afri . Bě
hem tohoto obřadu zapěl sbor »Hymuus
na rozloučenoue, při němž verůstalo je
diného oka suchého: »Buďte již s Bohem
navždy, drazí naši bratři, hlásejte v dáli
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v nebeské tam vlasti s Bohem, bratři,
s Bohem!« (Dle The Universe a The Ca
tholic Times.) „Řez

VádcestarokatolýkůvAmericavrátilisodo(
úíkcké církve. flava starokatolíků v Americe
čr. de Landes Boghes stal se katolíkem. Jeho 0
tec byt odnadřý francomrsko-viámský katolík, jeho
matka aagiikánka. Onsám byl dříve anglickým
důstojníkem, pak anglickým dachovním. Pak se
přidaí k bývalému katolickému knězi Arnoldovií
Harrisovi Mathenovi, který odpadi k starokatolti
cisma, a byl jansemiety| vysvěcen na -biskapa.
Nlathen poslal Bughesa do Spoj. Států, kam od
del r. 1914. Stal se tam Iiavm starokatojíké.
Má biskapa jej vysvětil jansenisté Přísaha uyní
uložil v ruce katol. arcibiskupa new-yorkského,
Jemuž odevzdal biskupskýkříž a prstes. Bughes
fest nyní 46 jet starý. svobodný, takže zůstane

Hemodářegví v ropablicea. »Všermí velikými
nádražími naší republiky probíhá každodenně
sponsta vagoná pochybného deklarování a ještě
pochybnějších prhvodních listů, které vystavovány
jsou tak, že z aich ani úřady provoení, ani úřady
lichevní a kontrolní zrovna nezmoudří.« Tak kon
statele orgán sociální demokracie 6. dubna 1920.
Domfáme,že se také přičiní zjistili, kým a proč
sou průvodní listy tak podezřele vystavovány.
— »Dosaradní. měsíční výdaje státní odhadují se
ma Msícmiřloná kormm. Kritisovati somčasnou stát
af politiku daňovou znamenalo by. zvláštní a velmí
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míkůzaminuláléta,žebernísprávyisoupřetíže
8y jinými pracemi a že na konec wtrpěla značně |
berní morálka ve všech vrstvách obyvatelstva u
úřední horlivost na mnohých místech se zmenšila.<
(M.L. 4.dubna.A.Pimper.)—»Dnesležírmtolto
aepradaného zboží ve sitladištích a úkrytech a ae
prodává se, protože jeho majitelé čekají nové zvy
žování cen.« (Tamtéž) — +Nezapirejme si, le
cetý náš hospodářský život je válkou zdemorali
sován. a Že politické štvanice ubíjejí soustavně v
občanstvu vyšší smysl pro stát.« (Tamtéž)

Dvaúsuďky o rychlém rozkvětu katolické Bel

vali v době války aejvětší hrdinnost. Právě or

ujali se nejčňoji poválečných prací na odklizedí
hkroznýchněmeckých spoust. V »Nár. Politico«-23.

dubna píše dr. Hanuš Jelínek, že projel v mina
tech dnech někojika směry celou Belgii. Praví dá

se proti rašitelim smluv a práva, osmimilionová
gémička osměhla se zadržeti vlastním tělem vpád
barbarů, masita za svoji odvahu tragicky pykati.
«.. AleBelgie nezoulala . . Dalase do práce.

stroskotaných německými ničiteji, svítí novými
červenými střechami v jarním slunci. Uprostřed

věliká řada nových staveb a v přížemí neďosta
věrných dosud domů otevře) již čký Belgičan svůj

vého území kolemCharleroi a Luttichu statisíce
pllných rakou dělnických rozmnožují národní 'stat

Bvasii, není tu nesvědomitých štváčů . .. Každý
Belgičan, Flám či Vallon, Inteligentči dělník, ko
nel mužně svou povinnost za války, ať či



Suit $ocdlističtí ředitejš: továren A rsinistři po
tvrůdi, že demokratický"Belgie chce kráčet k
ozdravení cestou klidného soclálního vývoje bez

.jakýchkoli náslných otřesů a- převratů. — Týž

denee v »Nár.kistech«členčsl.hospodářskéde

apodicšle znemravňujícím účinkům válečné a po

válečné har a ktérou nézalila strašná vlna "lenosti, převalivší se přes Evropu. Naopak se

nému ryraveníšti plných pracovníků. -Uhelné doly
poskytují, veškerému průmysludostatečné záso

odbýtu záměstnány buď plně, nebo aspoň ze tří
čtvrtin. V některých oborech výroba dokonce

také v kovoprůmyslu, zvláště ve zbrojovkách, a
sice nejen při vedlejších pomocných výkonech, ale

přístavech antverpském a gentském, jež náležejí
městům a jsou zdrojem jejich bohatství, je živo Ja
ko v úlech. Nesčetné jeřáby jsou v činnosti a

„nesmírná skladiště, rozkládající se po nábřeží ně

dopravním podnikům všech národů, plní se stále
zbožím, zvláště surovinami a nejrůznějšími vý
robky, jež se hbitě odvážejí a rozvážejí, v suchých
docích pak se horlivě pracuje na opravě poškdze
ných dopravních lodí. Také námořní doprava pod
belgickou vlajkou, která dříve byla poněkud za
nedbávána, se nyní čileji rozvíjí. Vůbec možno
pozorovati na každém kroku, že Belgie se neoby
čejně rychle povznáší z válečných pohrom. Nej

dříve znovuzřízeny továmy,- z nichž různé speci
ální stroje byly odvezeny do Německa, odkudž
musily býtt dopraveny nazpět, jiné pak, jež byly
prodány až do Vídně, byly původními majiteli
znova koupeny, Jen aby se mohlo co nejdříve
pracovatl. říned se přikročijo také k opětnému

kých místech zničili z pouhé sveřeposti, bez Ja
kéhokoli válečného účelu. Tak na př. v Lovani,
kde bylo zničeno přes 1400 domů, je celá třetma
jich jíž znovuzřízena.« — Praví se dále: »| poli
tické rozpory pozbyly dřívější ostrosti a všech
ny tři strany, Hberálové, socialisté 1 katolíci u
tvořili »svatou jednotn« | koaliční vládu, která se
posud pokládá za nezbytnou.« — Potud jmenova
né naše Jiberální orgány. V Belgil pracují horli
vě ž socialističtí dělníci, jsou stržení úrodným nad
šením vlastenců katotických. U nás křičí i ty zá
stupy protikatolických dělníků, že' »se nebudou
dříti na buržoy«, které naprosto nevědí, jak a
kde by mohl) v těžké době příhodné výhodně
pracovaté jen pro sebe. Nám kusá, stranická a
štvavě protikatolická koalice přinesla trochu hla
du, hodně diuhů,.snížení valuty a rozčarování v
dohodě. Nám nepřátelský granát nerozbil ani ko
míp, ale mrzneme hned vedle uhelmých dolů, hla
dovýme při chůzi kolem úrodných rolí a sadů.
Kdyby bývala lidová strana tak sliná u nás před
válkou jako nyní, nebyli by dnes z nás takoví

„žebráci. V Čechách a na Moravě »povzbuzovali«
socialisté k práci vyhazováním pilných katoHc
kých dělníků z továren. Srovnejme malou Belgii
s velškým, ale hrozně zbědovaným Ruskem a pak
poznáme, zdali cesta k blahobytů drobného lidu
vede radíkalismem bolševických kořistníků | či

" křesťanským! zásadami o požehnání opravdové
práce. Právě katolictví zachrániio —zbědovanou
belgickou zemi před zhonbným!i vlnami bolševic
tví. A země ta tím rychleji bude nabývati bohat
ství, čím houževnatěšt Jinde v Evropě bríde se u
držovat? pasivní resistence. Právě v nynější tolik
kritické době platí v příčině získání blahobytu
nejvyšší měrou ono staročeské přísloví: »Kdo

dřív přijde, ten dřív mete.« My přijdeme asi hod
-ně pozdě. ©

Agrární straaa za války. Na počátku března
minulého roku napsalo +Právo Lilu« o agrární
cích toto: »S cynismem,který tento politický tá
bor všeobecně charakterisuje, přešla celá agrární
strána k denníme pořádku přes trudnou minulost
svého velení, které se Švehlou a Udržalem hrálo
ve válečném oportmismu českém vůdčí roli a 0
statní české strany k němu strhovajo. Je podnes

| V paměti úžasně ponížený projev Udržalův v kle
: dkáiním listě vídeňském, vydávaném za peníze

šlechty a dvora, projev pro dynastil prozachová
mí Rakousko-Uhereka.Něco tak ohavnéhone

Vydavatníazodp.rodakior:

psalo co svět světemsjoří žádnéčeské pěřo. A
tento projevvynutili na Udržalovi tehdy Švehja
a šťáredaktor »Venkova« Jonáš, jimžsel tak, Jak

byluveřejněn,zdálještěmáloZ

k dnům Sratoanským|
" Právě vyšla novinka z péra V. Skály:
í Proti potupám 
sv. Jana Nepomuckého.

Leták o1 stranách 8* obsahuje „vyvrácení
| běžných námitek proti kultu sva mu.

Cena 1výt. 30 h i spoštovným odebrání
nejméně 50 kueů najednou 10/, slova,

| Objednávky vyřizuje:
Ý %

Adm „Casových Úvak“
v Hradci £Králové (Adalbertinum).

Spis dra. Reyl

Jostprávě oulýromdivánjámy Vy Srutojanaké“

Za jakékoli zaměstnání
a, cest. Nast. mofno ihred. Zn. snaž. a vděčný.

Záložna v Hradoi Král.
sapsané společenstvo s ručením >bmezeným

Československé náměstí.

ekv Ah.
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

Paramenta,
prapory, sochy

aelrkov. náčiní

dodává nejlevněji

JOSEF VEN,
českosl.

odborný závod
Jablené n. Orl.

2 skříně, 2 postele, 2 noční
stolky, umývadlo se zrce
diem od Kč3000'— a jiné

nabízí továrna nabytku

Skuherský,Hradec Králové.

kopuji s platím © K 1 více sa zub.
Staré zlato a stříbro

“ kupují za nejvyšší cenu
STANISLAV STEJSKAL,

sávod hodinářský a slatnický

pištanský kroj
původní,krásnýsa 00 Kč,
uh.-hradišťský

pro dívku 8—12letou za BOO Kčprodá

Pavla Širová, Pardubite
>Uhatdy« 345 proti mlýnu

panaJandíka.

MEŠNÍ VÍNA
Sarečeně. přírodní,neporuže

dojo pr adreh ORKOTÉKn 1809d KIS sa 1ntejsmný drahý drub jroš. 1916 aK 18— sa 1 Mtr.
Dalmatské jemné, ročník 1918 a K 1250 za 1 litr.
Vino-jest úplněčisté nzpůsobilé k stáčení do lahví.
Dodávávsudechod50litrůvýšeohvalněznáměfirma:
Alois Číšek, přísný dodavatelmelníchvín

a soúdní znajsc vín. |

Založánor. 1697.v Hampel. Založenor. 1997.
Traneltní vinné sklepy ve Znojmě,

Kostelní paramenta
prapory a bohoslušebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučné fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte ai oeny, nežli objednáte 
u firmy jiné.

ohvalně známé jakosti vyrábí a dováží,jakoži

Jan Vaněk,
centrální drogerie

Hradec Králové.
Paramontaí

nejstarší České firmy:

Jénáce V.Neškudla syn
YJalleném L 01. (čety)

bratr P. J. Neškudly, býv,
aráře ve Výprnohticích

doporučuje:
veškerá kostelní rou
cha, korouhve,

6 vysnamenání.
ramen v rep. Českonlavenské.|

Varhanové "un
owpíšťaly

sinkové i cínové dodává a veškeré opravy;
i přestavby varhan provádí

stavitelství varhan a harmonií

v Rychnověn. Kn.

Nejlevněj. nákupní

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUČUJE * :

F, STADNÁK,OLOKOUC
KOSTEL. PARAMERTY A NÁČINÍ



Helo 20.
m

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Klerikální réakce ve
školství?

Pokrokářské polnice vytrubují divoké

ve školách. Předně s tím slovem »kleri
kální« mají dáti konečně pokoj lidé, kteří
vědí, že v republice má více vlivu jeden
pologramotný socialista, sedící v teplé
ústředně, než biskup.

V Americe vyvíjí se katolické školství
svobodně a nemluví se tam o »černém
nebezpečenství.« Naopak tamější presi
denti i jiní vysocí hodnostáři veřejně kon
statují, jak prospívají katolické školy ne
toliko osvětě ale i politickým zájmům
celého státu.

Naše »reakce« jest vlastně úsilím, aby
se realisovala hesla o svobodě občanské,
která přece provolávali před válkou kaž
dodenně sami pokrokáři. Provolávali jste
přece všude, že Husův slavnostní kult má
sloužiti k dobytí svobody svědomí, k vol
nosti konfesí všech. Nyní však jest zcela
jasno, že toto ujišťování bylo smělým
podvodem a že to byla i záludná vějička
na bezcharakterní lapání důvěňvých kato
ků. Vždyť přece nyní otevřeně hlásáte,
že se vůbec nemá dovoliti ve škole vyu
čování náboženství a že se mají zameziti
i pokusy o založení soukromých škol
konfesních. Škola má býti monopolem
volnomyšlenkářského učitelstva, V demo
kratické republice mají věřící rodiče jen
pokorně platit a posílat svou vlastní krev
k nucené monistické metamorfose. Jestliže
strana uaše bojuje proti plánu tak bez
ohledné tyranie, pak netíhne k zpáteč
nictví, nýbrž hájí republikánskou volnost.
Jestliže v republice smí býti vrchním roz
hodčím i nad věcmi universitními muž,
který akademického vzdělání nemá, pak
se má přece rodičům dovoliti, aby směli

spolnrozhodovati nad směrnicí výchovyvlastních nedospělých dětí.
Naše strana dále hájí i práv jinověrců.

Nebrala a nebere konfesníškoly a jiné
ústavy evangelíkům; vždyť se nám lépe

bí evaugelík čtoucí v bibli než takovýkterý asistuje při volnomyšlenkářských,
protibiblických schůzích. Nevystupuje ná

silně proti výchově rabínské; lepší jest
Mojžíšův zákon a modlitba v synagoze
než rafinovaná a bezcituá škola bursy.

Hájíme dále volnosti samého učitel
stva, které se nechce státi otrockým ná
strojem k výrobě nevěry. Ba náš program
jest záštitou volného dechu vychovatelů

předbrutálními okovy roj Kdybytotižnaše strana tala t, y uči
telstvo podléhlo zcela des BE sok de
mokratů. Jako tito vyhánějí nemilosrdně

křesťanské dělnictvo z práce, tak by brzy
začali v obcích s rudou většinou vypuzo
vati ze škol učitele, kteří by si chtěli za
chovati o Marxovi a bolševictví samo
statné mínění,

Jaká tedy reakce? Nutíme volnomyš
lenkáře, židy nebo pohany, aby přidržovali
své děti ke katolickému katechismu?
Chceme jenom, aby každému bylo dáno
své, A jestliže prot: konfesním školám ži
dovským posud obrněných protestů nevy
dáváte, proč chcete oloupiti o nezadajná
práva posvátná českou konfesní většinu?
Víme, odkud váš strach před řády a právy
fakticky demokratickými. Seznáváte, že
by těch svobodných (nikoli násilně zavá
děných) škol volnomyšlenkářských bylo
brozně málo, takže by nejméně sedmde
sát procent ctitelů Haecklových, Ostwal
dových a Bartoškových přišlo o svá místa.
Vtíráte se tedy do cizího revíru, do pro
středí, jež vám nenáleží. Ten milion pod.
pisů proti odstranění náboženství ze škol,

ten obrovský pet našich hlasů při volbách jest tu výmluvným připomenutím.
Kdo tolik volal po rozluce církve od

státu, nechť zanechá nemužné lamentace

nad důsledky takového převratu. Kdo
projevuje junácký odpor proti rodičům
katolickým, ať nežádá od nich peněz na
své hokus-pokusy s volnomyšlenkářskou.
výchovou. Vždyť se přece můžeme rozejíti
v klidu — a vzíti si každý při rozchodu
ze společné domácnosti to, co mu právem
přirozeným náleží. Nač ten jerišský křik
proti sčerné reakci«? Vždyť ta celá »re
akce« jest pouze hájením hranic protipa
šerákům, obranou svobodného sebeurčení
proti duševnímu útlaku. Jen si své peda
gogické experimenty provádějte svobodně;
ale — nemáte práva užívati k tomu za
pokusné králíky katolických dětí proti
vůli jejich rodičů.

Jestliže jste hodili katolictvu rukavici
s gestem tak hrdinským, neskuhrejte a
nebědujte, že ji katolíci zvedli. Kdo vy
pověděl brutálně boj na život a na smrt,
nesmí přece chlapecky naříkat, že se na
houkání jeho kanonů odpovídá. Katolic
kou výchovu dětí v naší republice už
nikdo nepotlačí. Dojde-li na čas k bru
tálnímu pronásledování našeho tábora, tím
více zmohutníme, až bezcitná despocie
bude zlomena.

Levice s0c. demokracie české,

Spisovatel K. St. Neumann již činí pokusy 0
založení komunistické Strany v naší republice.
Dge 1. května konal s německým básníkem Son
neňscheinem v obcích českého severu agitační
schůze, které nalezly veliké zalíbení v orgánu
levice »Soc. Demokratu«. Ale posl. J. Stivín, který
za bolševického vzestupu v Maďarsku tojik se
snažil bolševické proudy hájitl, vyslovil se rázně
proti akci Nenmannově, která prý se smaží soc.
demokratickou sfranu rozvrátiti. Rovněž tak
»Rovnost«, která dříve byla chvalořečnicí bolše
viků, pojednou varuje před tou | kamanistickou
frakcí. Když bolševictví hrozilo rozvratem naší
repubjice, tu Muňovi spojenci byli dře soc. demo
kratického tisku Hdé ušlechtřtí. Ale v době, kdy
se připravuje odštěpení od strany Tusarovy, na
jednou se ukazuje na hrozné stránky Neumamo
va komunismu.' Ale proč jen soc. demokratická
strana chová ve svém lůně zcela tolerantně ko

munistickou skupinu, která se přece od Tusarovy
směrnice zcela zřetemě liší?

; - voní
Následky neschopného a lehkomyslného |kozpo

daření

již se v naší repnblice dostavují. Lid dne II. t. m.
v Praze I jinde hlučně demonstroval z té příčiny,
že jest citelný nedostatek mouky a chleba. Sluší
důrazně připomenouti, že většina demronstrujících
jsou v politice stoupenci těch, kteří nedostatek
zavánijí. Soc. demokrat Srba byl v ministerstvu
zásobování půldruhého roku státním tajemníkem,
ale před konečným sáúčtováním vlastní činnosti
z úřadu prchal. Naříká-Ji se na zdražování a lich
vu. jen ať se demonstranti obrátí s interpelací
na ministra spravedinosti, socialistu dra Vesce
lého,. který měl dostt příležitosti a prostředků
k zastrašení kořistníků. :

Stočlenná deputace 30 obcí Velké Prahy do
stavila se k řediteji Obilního ústavu a činila mu

"s.



ůi fotKrálové

se oskoatan inkasem aměnek «

1

sakos

ostré výtky. Roztrpčeně tepáno privilegované zá
sobování socialistických konsamů. Také konsta
továno, že 30c. demokrat Lustig, jeďen z hlav
ních fnnkcionářů, jest zároveň; ředitelem soc. dem.
velkonákupny v Karlíně,která před časem pro
hlašovala, .žemá 600 konsumůazásobuje půldru
hého milionu Mdí; zatím však revise ziistily, že
značný počet členů si konsumy připočítaly, aby
mohlybrátimnohemvětšízásoby,nežjaké jim
náležely. — Nymí se ukázalo, že“ velká loňská
úroda, která měla stačiti na 8 měsíců, byla. pro
hospodařena ž za 3 měsíce.

Nyní by se mějo také pilně pátrati, kdo vše
chojest vinen,že spoustapotravinvyvezéna z
republiky do cotziny. :

Nelze zapomenonti při tom na jednu věc. Ze
zásobování udělelo se palitikum. Socialisté hid
děůj se zavděčiti svým straníkům výsadami, boj
mou aprovisací na účet vrstev jiných aby udr
žel věmost svých hlasovacích šiků do těchto
vojeb. Když již Blasovací lístky jsou v kapse, le
2e se s barvou ven.

Za hrazicoml.

* V Mexiku jest revoluce skoro každý druhý
mk. Dne 7. t."m. revolncionáři pod generálem

donzalesem se zmocaili hlavního města. Hlavní
velitel Carranzových vojsk před opuštěním mě
sta Mexika dal svolení k hromadnému vraždění

politických vězňů. Pobito tak prý 15 generálů.
OGenerá)Villa složil zbraně a postoupil své voj

sko rgvolucionářům v kraji Chilmahua, — Obrat
ným opatřením vládním dosaženo ve Francii to
lik, že veliká stávka soctalistická minula se zcela
svým cílem. V noci ma den 10. t. m. soclašistlčtí
poslanci chtěli s minist předsedou Millerandem
vyjednávati v příčině stávkujících. Millerand však
stručně prohlásil, že jakémukoli vyjednávání mu
M předcházeti obnova práce. Stávkující vracejí
se do práce dále; vymkli se svému vedení. — V
Egyptě vyvolali Turci revoluční hnutí proti An
gličantm. — Turečtí nacionalisté uzavřel vojen
ský spolek s bolševickým Ruskem. — My dodá
váme Rakousku uhlí, ale Rakousko dodává Ma
Karsku zbraně, kterými se ohrožuje naše repub
Hka. — Zednář D'Aanunzio připravuje s Oaribal
dim tažení do le na vytrestání Jugoslavie.
Tak rozumí s a právům národa jiného.
který sotva si trochu odlech! po svržení jha ra
kouského. — Stávka na Labi v Německu prý
skončena, takže snad za potraviny budoa
co nejdříve do naší republiky dopraveny.

Sám ústředníorgán. soc. demokracie
německé »Vorwárts« vytýká, s jakou bez
citností jsou v sovětovém Rusku promě
Řovány všechny školní budovy v kasárny,
lazarety a vojenské školy“ Věci komisa
riátu vyučování jsou zůmyslně odsuno
vány ma poslední místo. Zmobilisováni
jsou důkladně jak učitelé tak žáci a čle
nové komisariátu. Celé haldy stížností na
nevydávání vyživovacích lístků učifelstvu
nejsou vyřizovány. Někteří učitelé prchli
ze škol, jiní skončili sebevraždou. Není
možno vyhotoviti ani nejpotřebnější počet
školních knih, protože výkonnost tiskáren
jeat většinou ochromena, Tak tedy si po

ná v Rusku společnost, která dříve bou
řila protimilitarismu, horovala pro osvětu
a alibovala obecný blahobyt. — Ve Štok
holmě vyšla kniha slavisty dra. Jensena
e kultuře a. literární historii Slovanů
v XIX. století — Jaké blaho připravují
české inteligenci (a tím Školství a pokroku
vůbec) strany socialistické, vysvítá z do
savadních fakt ač příliš průzračně. Neto
liko lidé nestudovaní ale docela i nejapní
ignoranti zastávají úřady, které mají vý
hradně spravovati odborní znalci prvo
třídní kvalifikace. Ale zdá se, že bude ještě
hůře. »Čes. Slovo« 8. května miuví o str
dovaném úřednictvu jako o zarputilé by
yokracii. Proto prý se musí změniti úřed

nická pragmatika. »Jest již nejvýše načase, aby se dostal nový, zdravý elemént,
a.mám na mysli hlavně legionáře nema
jící snad hromadu vysvědčení, všelijak

ných ?, ale majlciéh skutečné“vědomosti, získané životem a praksí, i do
vyšších úřadů státní správy.« Prohlá

dobr -vyhlíží 'na oko velmi pěkuě.o
u měljílegionáři prořaziti cestu k nej

); olaoznýcíúřadům. Že olegionářetá

sb

býti postaráno slušně, nikdo nepopírá.
Ale pro republiku rozhodně nemůže býti
zdrávo, jestliže vysoký úřad svěřuje muži,
který musí řadu měsíců teprve studovati
celý aparát, techniku příslušného zřízení,
než se dovede aspoň trochu samostatně
pohybovati. Republika však potřebuje

rávě nyní úředníků hotových a to ta

ových, kteří netoliko svému úkolu rozumějí, ale dovedou svým bystrozrakem
nacházeti ve složitém společenském stroji
nové cesty, nová východiska z přečastých
krisí. Zatím víme tolik, že za šosy legio
nářů chytají se kořistníci, kterým jest
akademické vzdělání zdatných úřednílé
solí v očích. — Jak těžko pracovali čeští
buditelé a jaké prostředky jim stačily
k účinné podpoře idealisínu, o tom svědčí
zpráva J. Brože w píseckém +»Otavanue«.
Ve Vlachově Březí r. 1816 hráli ochotníci
divadlo ve stáji; pořádal je vlastenecký
farář Kareš. Hrál tam i důvěrný přítel Rr.

truhlář Plánek, básník
samouk. Celé vydání na jedno představení
často nedosahovalo ani šesti z tých. (Pa
trno, co tu vykonáno práce zdarma)
Ochotníci z Březí vystupovali i v-blízkém
Husinci. — Jednota umělců výtvarných
v Praze I. rozhodla se oslaviti. památku

Josefa Mánesa ku podpoře českých umělců

výtvarných. AŽ se sejdedostatečný-kapi
, postoupí se řízení fondu některé ve

řejné instituci, Prosí se česká veřejnost,
-aby pomellažazmnežiti fond .avými pří
spěvky. — Zegnutý přofesor 'dr. Maixner,
přednosta první interní kliniky na

uuiversitě, nikdy svého 3 M
s

ě s do

svědčení katolického netajil.

jemnou zboŽuostí a pokorou. teď
Jente'v sčkrvveném koloběhu. Mědači

dal se zaopatřiti a.přijal tělo

euti, kteří vyvracejípsi jemy víry, které přijímal Gr- ně s“
své, říkají, že ten zápas vedou na základě
vědeckém a že rozptylují tnu. Škoda jen,

Že.učenec dr. Maiznerse nedal oda takových koryfeů ze své setrma obMmeze
nosti vyléčitil Byl chudák proti jejich
ovědě«. — V č. 4 bručuské oHlídky« dr.
Snopek uveřejňuje časovou úvahu sfře
sitství a tradice cyrillomethodějská«, Věd

„ně potírádohady o uvědomělé spojitoati
husitské oposice s cyrillomethodějstvím. —

Na trosk nejdivočejích stylů filosofických zkvétá -stále čji hnutí nove
scholastické zvláště ve Francii. Filosefie
sv. Tomáše Akvinského studuje se tam

pilně netoliko na hn školách katoických ale i na světských fakultách uui
versitních. Na př. na Sorbouně přednášel
Po -12 semestrů profesor-laik Gardair. Na

tomto polipracuje nejieně. znalec filosofie středověké prof. Ďe Wulfv Lovani,
Hertling v Německu a jiní. Tak odpoví
dají proslulí učenci liliputánům na fejich

frázi, že křesťanský názor světový jest
sstanoviskem překonanýme.

Volné listy.
Zkouška státníkův. Za nejmohutadj

šfho rozmachu bývalé strany mlado
české dr. Ed. Gréger jedné chvíle pro
hlásil se v tento rozum: »Bojím se odpo
vědnosti, kdybychom ve volbách dobyli

„rozhodující většiny.« Šlo tehdy o státní
právo našeho národa v merích Rakouska,
a všechna agitace mladočeská mysl vo
ličstva naplnila uadšenou nadějí, že samo
statnost naše ve zmíněné formě bude
uvedena ve skutek.

Váha odpovědnosti sociálně-demokra

nských vůdců jest nyní daleko větší, než:tehdy odpovědnost vítězů mladočeských.
Jde o společenský zásadnípřevrat a s ním

spojené tužby, jimiž v organisacích soc.demokratických po celá desítiletístoupenci
strany byli vychováváni způsobem, v němž
obraznost a citové vzrušení obyčejně mí
valy vrch nad uvažujícím rozumem. Knižní
a novinová strannická literatura nakres
lila budoucí ráj sociáluč-demokratický na
mnoze až rysy fantastickými, na něž od
povídáno bylo zase vtipnými a humor
nými karikaturami.

Kolesa dějin mohutně se otočila,
a válka, otevřevši hrdla společenských

sopek, postavila sociální demokraty dostředu života a poskytla jim nejhojnější
měrou možnosti, po které dlouhou dobu
práhli. Dějiny jim řekly: nuže, nabyli jste
moci, buďte kováři a ukujte strádajícímu
lidu podle svých plánů šťastnou budouc
nost. Prohlížíme-li počiny, jimiž v rozlič
ných zemích s nabytou mocí sociální de
mokraté dali se do práce, shledáváme, že
v Anglii, kdež fantasií o budoucím ráji
ani nikdy nebylo, dělnictvo dalo se na
cestu vývoje, shodného s povahou národa.
Výbnšná francouzská letora ve volbách
podřídila se rozumu rozpoznávajícímu, že
v opravách společenských dlužno dáti
přednost vývojovému postupu před uto

iemi, a Italie přes ojedinělé bouře bol
vické bere se za svými spojenci.VRusku

pak, kdež budovatelé nového řádu nabyli
moci neomezené, komunistický bolševism,
rozlévaje ohnivou a krvavou zkázu,
nejpřesvědčivější důkaz, že tvůrčí činnosti
jest neschopen.

Došlo nyní na sociální demokracii
českou, na niž se dívá evropská veřejnost
s otázkou, co a jak v republice zařídí a
zda dobře složí zkoušku státníkovu. Přes
všechna domýšlení, že mají nejvíce man
dátů, politikové naší sociůlní emokracie
nepochybně tonou v rozpacích. Na jedné
straně do uemožností vystupňované naděje
jejích stoupencův, a na drahé straně ho
spodářské a politické skutečnosti, které
nesnesou divokého pokusu, jaký tane,
mlbavými ovšem obrysy, na mysli širý
vrstvám sociálně-demokratickým. Když
sé w dobáchorgánisací slibovalo, byly to

4



slibyveliké,neboťčímUustějisekrafic
tím 1 ale dnes politikové

strány chtějíce nechtějíce musí brzditi.
Veliké ch vůdcové dopustili se tím,
že nepoťlačili v čas vášně a choutky bol
ševické, V zájmu národa si přejeme,abý

+Tusar od bludné cesty odvrátil ty stou
pěnce, jimž v májovém čísle »Práva Lidu«
fipomíná, že diktatura proletariátu jest
unás nemožnáaže by odilastát
Podaří-li se vůdcům bolševiky vy vátia přivésti k rozumu, ukáže nejbližší bu
doucnost Za tím účelem musili by ovšem
boltevísm zatratiti jasně a zásadně a po
slére stranu odděliti od těch, kteří by se
takového šílenství nechtěli zříci.V národ
ním shromáždění všechny zákony, směřu
jc! k sociálnímu povznesení tříd pracu
jících, byly vždy ochotně odhlasovány

i stranami, a ve všem národě pro
uiklo přesvědčení, že se tak bude díti
i budoucně potud, pokudvývojovou s0
clalisací nebudou ohroženy celkové pro
spěchy národohospodářské. Visí tedy na
rtech každého myslícího člověka otázka,
proč u nás zapouští kořeny bolševism a
proč -sociálně-demokratické vedení ti
této morové ráně ve straně důrazně dávno
již nezakročilo.

Čeští bolševici. Jak slovanské a české
vědomí u nás bylo podlomeno, ukazuje
ta inteligence, která nepokrytě nakloňuje
se k bolševictví. Politicky víme, že kdyby
Lenin a Trocký byli ruskou armádu
v rozklad uvedli o něco dříve, byli by
zvítězili Němci, a lze si na pěti prstech
vypočítati, jak by. se potom bylo vedlo

Slovanstvu a zejména českému národu.
Neméně všemu světu jest dnes jasno, že
bolševism znamená hospodářskou zhoubu
a sociální rozklad. Poctivý Čech a rozumný
člověk vůbec musil se tedy zardíti, když
četl, jak ve známé palčivé rozpravě v za
hraničním výboru zastával se bolševiků
ruských zejména bývalý ministr dr. Vrben
ský a s ním socialista Němec, o němž
ovšem netřeba mluviti, protože to náleží
k jeho řemeslu.
.. Vzpomeňmejiného českého inteligenta,
prof. Maxy, za nímž z Ruska táhnou se

é stíny, které snadká reey osvětřeny. Ve schůzí istického

klubu v Praze mělprot. Maxa přednášku,v níž mimo jiné věťi tvrdil: »Bolševici
v Rusku přineslivelkou agitační energii
a chesla » Ústavodárnéshromáždění a mír«,
Slova Maxova o agitační energii bolševiků
a jejich heslech jsou duchaprázdnou frazi,
tedy jednou z těch, jimiž se na schůzích
-ohánějí mělcí mluvkové, A co se týká
ústavodárného shromáždění a přinesebí
míru, jest tvrzení Maxovo čirá nepravda,
neboť poslední čtenář novin již dávno ví,
že bolševici ústavodárné shromáždění ty
rausky rozehnali a na místo míru přinesli
bohopusté vraždění. A ještě tuto perlu
prof Maxy: »Dnes i vážní odpůrci bolše
všjků, pokud jsou revolucionáři a demo
kraty, souhlasí, še holševici zachránili čest

Ruska tím, že zamezili, aby reakce nečacbrovala s ruským bohatstvím.. .«fest
patrno, že i prof.Maxa souhlasí s bolše
viky, pokud jest demokratem, totiž demo
kratem slaměným, jenž posud necbápe,
co demokracie vlastně jest. Bolševici přece
provozují třídůí nadvládu, uebo — aby
chom vlastněji řekli — svou nepatrnou
menšinou vnucují vůli ohrotmné větějně,
kdežto demokracie jest vláda všech ve

jpěch všech. Takto tedy mluvil prof.
Maza v zealistickém klubu, a páni, pova
žu se za smetánku é inteligence,

měli ještě odvahu, nesmysly tyto nvsšej:zitá v ké Stráži«. Kdyby. tímto spů

n mluvilsocialistickýagitátor kvoK dápa KUE
hačů, věděli. býchom. hued, jaké jest

Aekerní jeheh úroveň, Ale relist kýd
abi|, B a

j odnáktmzan d mC:
22b23 ngké

ného. Goethe klaněl.se Jupiterovi,a kd
lidé na světě také již čoHlise hc

eféktu a když vykřikuje ae za nejsvoběd

no a nejpokrokovějšího, nou,"si to uvědomuje, otročí modlám.
A neslyšíme snad také nápovědí našich

lidí, že v bolševismu ruském jest něco
velikého, co jest nám posud zahaleno?
Což nevitfítme raků, jež s jakousi mystie
kou touhou hledí do Ruska, jakoby tam
odtud čekali východ oslňující Asrěd
zující myšlenky? Nebo snad nepozoru
jeme, jak na tvářích těchto domácich

proroků zjevuje se výraz zadumání jakoletoví, když mu se rtů splývala otázka:
být či nebýt? A my ostatní čeští občán
kové ne a ne pochopit, že zločinci jsou
vlastně veliké duše, které. se zmocnily
Bezla ničemností, protože: byly příliš zna
menité, aby byly zajatci ctností, nfj ne a
ne se dovtfpit, že krvaví Lenin a Trocký
zachránili čest Ruska. Bolševici, jako ra
tolešt na stromě socišlně-demokratickém
zavinili, že všecka Rus zahalena jest po
nurým smutkem, že tam hospodářský ruch

X
zhasl, še tam uskažlivými nemocemi
hladem usmíraji statisíce A miliony Bd,
zmizela radost života, ustoupivši temno
stém zoufalství a zuřivosti vražedníků.
Této bolševické vání jest tak určité,
jako nejjednodušší p úkol, na
klad žedvakrátdvějsou loňí ale k
inteligentní bolševici, nemájíce dosti ošlli
vosti k věcem tak hnusným, krabí čelo,
zahalují se v togy Hlubokomyslných filo
sofů avyjadčují se. spůsobem- leome

u Borodina:Ještě nevidímejasně a

k vaici třeba počkati, jak se věcukáže.

16 mlilonů občanů ručíza vaše
2 když upíšete státní prémiovou

půjčku! Může vám kdoposkytontí většízáruky? Ti, kdo váhají a bojí se státu
svěřiti svě úspory, hřeší proti národu a
proti sobě! Kdo věří ve stát, důvěřuje
v lepší budoucnost republiky! Dokažme,
že všichni s republikoudobřesmýšlíme
a upišme státní prémiovou půjčku!

a
Takhle se připravuje konfesní smá

šelivest ve škole. Jak dobřů známo, radi
kálové odporučovali snášelivost výhradně
katolíkům; ale »jak se to dělá«, zapomí
nalí sami vlastním příkladem již před
válkou poučovati. Nyní smělost despotic

K fanatismu nevěry vzrůstáaž k ob
V soc. dem. listě »Jiskře« v Třebíči

rohlašuje učitelJan Petrbok jménem po
kového a socalistického učitelstva:

»Nepovedeme žactvo k zbožnosti, nebu
deme je poučováti o náboženství, jako
nutném. Nebudeme mu říkati, že nábo

býti svatými. Naopak slovem i příkladem
budeme odvádět žactvo od zbožnosti. Bu
deme ho učiti, že není Boha (Petrbok píše
s málým s»be), že není mezí hvězdami
žádné místo pro nebe, ani pro Boha, že
není peklaMy žactvu uvedeme, že bible
je knihou nepravdy, sesměšníme bajku o

potopě, o Noemovi a p My budeme učiti,náboženství není potřebí a chceme a
budeme vychovávat v morálce laické. Za
bijeme křesťanství ve školel«
. Kdo projevuje svon kurážtak horlivě,

jen ať uskutečnív na vlastní útraty. Nechf nevym o sebe plat od
rodičů katolických; také ať se hlásí za
vychovatele jen dětí volnotmyšlenkářských.
Přece v demokratické republice nelze žá
dati, aby ' poplatníci odváděli daně na
vlastní kulturní porobu.

Alei v tom případě bude zatrolený
hářek. Ve škole má se vyučovati dle.
znátků vědeckých. Chce-li se tedy plésti
pokrokář do úlohy katechetovy popírá
ním existence Boží, budeme důrazně žá
dati, aby i ve Škole volnomyšlenkářské
učitel toto tvrzení vědecky dokázal. Kdo
chce »sesměšnit bajku o potopě«, má míti

tolik cti, aby se na zeptal, jak
o ní soadí věročlánek katoliciký. Většina
pokrokářů totiž se mylně domnívá, že ona
báblícká
lidstva a zvířat na celé zeměkouli. Ale

kou velikápotopa, o které učenci po
i tolik dokladů. Zároveň by bylo vhod

Ň „p »

ki bylo aspoň předválkou bát
k
mí. nm VĚVzrůstají Stešky,že“kralost -čeňtéhů
opisu u školních dětí jest stále chudí.

mu

OORACADACNČK MEUESE
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Nový -dar Vatikánu| strádajícím
česk dětem. Papež Benedikt XV. vě

noval českým dětem v naší repuhlice opě300.000lir, což činí půldruhého milonu Kč.
Zášťaž za hrob. Projevuje se uznání

brdinné stnrtii zpupných anarchistů, kteří
poškodili tisíce svých spolubližních. Ale
na sv. Janovi Nepomuckém se osvědčuje
stará pravda,že katolík neužije ani v hro
bě pokoje. Stříklo se po něm pohanou,
jako by býval zbokatlým muvhoobroční
em, ale důkazy se nepodaly. Byl potupen

jako lichvář, ale ani jediný pramen ne
dosvědčuje, že by byl bral z několika
malých půjček jakýkoli úrok. Jeho sou
citná dobročínnost jedovatými jazyky pře
zvána lichvou. Loni docela se dala sv.
Janovi v novinách pouliční přezdívka
sketas«. Surově se kope do hrobu hero
jckéhe reka, který osvěděil stálost napl
ňující čtenáře úžasem. Krutá byla smrt
Husova. Ale sv. Jan byl mučen mnohem
bolestněji a jeho trápení trvalo déle Po
divným úkazem »všemohoucnostie církve
bylo, když generální vikář arcibiskupův
byl vlečen s rnkama svázanýma a s kusem
dřeva v ústech na most, aby bylutopea.
A Václavovi IV., který mučedníka sám

páli smolnicí, nestalo se za teu zločinnic,ebylo pamětníka tak kruté tajné iukvi=
sice. Tato strašná justiční vražda, při níž
byl žalobce zároveň soudcem a' exekuto
rem, byla zločinem do nebe -volajícm.
Jestliže dle liberálních prohlášení zaslouží
úcty mučedník kteréhokoli přesvědčení,
proč se štve a běsní protiJanovi Nepo
muckému hůře než proti Švihovi? Loni
na mostě pražském ozývalo se'z fanatic
kého davu měšně: »Máme-'ho'ttnočit
znovu ?« Tak mluví liděskteřfza okaměik
týmž dechem odsuzují ' Másilí,,zatýkání
anarchistů a vypovídání haličskééch židů
z českého douru v Praze. Žádný z běsnících
jazyků ne bezohlednou, krvavou
inkvisici kališnou v Praze; aní nad téma
se nepozastavuje, jak betohlédně popra

pouští se Václavovi IV., že po smrtině:

lékaři Albíkoví a pak svatoknpeckém

n, který za právo a s)
vedlnost dal ?

všepkay1. pvtjsále“ělé, BY,,py noákdáiZákVlek. hod
správně jedou posoudí, jak se nad

*
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tana. Skvgstné ukázky jeho mistrovství
jsou dlouhých, nejsvědomitějílich

studií lidu Českého. Mánes také vytvořil
řadu oduševnělých obrazů náboženských.

Tento umělec kterýPoend M ne nebolpředstižen, zůstane y chloubou né
rodá českého. P

PMzaání slabosti soc. kracle.
úby gjesi Internacionály v
končil velikým fiaskem, byl odložen letos
£ I. února na I. srpen. Ale německá soc.
demokracie v Rakousku nyní ala do
Bruselu prohlášení, že obavy její před ne
zdarem trvají podnes; představenstvo ra
kouské soc. demokracie jest vědčeno,
že kon ženevský nebude vhodným

pros em k obnově jednoty Internaci
onály. Odpověď poukazujena rovněž od
mítavé stanovisko socialistických stran
Francie a konference neodvislé
dělnické strany "Anglie,které stejně jako
socialisté švýcarští nenáležejí ani druhé
ani třetí Internacionále a tudíž na žeuev
ském kongresu přítomny nebudou —
ztovna tak jako ony socialistické strany,
které se připojily k třetí Iuternacionále.
Tudíž představenstvo soc. dem. strany
v Rakousku se usneslo, že se nesúčastní
kongresu; pokládá uskutečnění ženevského
kongresu za ne , které? ohrožuje
obnovu Internacionály. — V Dánsku padl
výbojný soc. dem. kurs germanolilské
politiky, který ohrožoval tak troufale
státní zřízení. Dánská vláda nyní čeká
posilu z Francie, neohlížejíc se na směr
nici soc. demokratů, ani domácích ani
německých.

už se také stávkuje. Ve velké
vídeňské restauraci »U lípy« bylo zaměst

nánona200oo Kočkaoka kterýrestaurace kousla do prstu pikolíka, který
zvíře v zlosti zabil.. bstinská za tohocha

ustila. Ale číšnická závodní rada za
a chla vyhnati. Když hostinská

odepřela, ájil personál stávku, takže
restauraci bylo nutno zavříti. Ale na po
čest a obranu pikolíkovu číšnictvo celé
Vídně 29. dubna provedlo všeobecnou tří
hodinnou stávku. Snad ještě naposledy
po celém Rakousku se rozšíří v hostin
cích stávková epidemie — a naposledy

" vrchní soud mual rozhodnouti, zdali kočku

pikolik drášdil anebo bylo-li zvíře naveeno k hroznému činu od své majitelky.
Jest možno za takých poměrů pomýšleti

na nějakém jarou podnikavost? A kdovlastně teď číšnictvu zaplatí“ ušlý zisk?
— už jest nejvyšší aby pp vel

kých osvícených heslech ylo lidstvo
tolik rozumu, kolik mělo ti

etím. Věru charakteristický obrázek
v době tak vážné a obtížné!
- Přestane již jednou radý terer?
Soudruzi Schornbek « Váňa v Jihlavě

nut bb kral Kořínkovouv továrně
na obuv,laby toupila z Všeodborového

sdružení t dělnictvak organisaci rudé.
Napřed domlouvali a alibovali, ale pak
docela hrozili stávkou, nebude-li Kořínková
zprácepropuštěna. Ředitel Lóffler opravdu

- Ajik ndeh únik.

se ulekl a dělnici propustil, S teroristy
konáno 26. dubna u kraj. soudu v Jihlavě

přelíčení ; oba rudí násilníci odsouzeni
| měsíčnímu těžkému žaláři„ke zločinvydírání. — Přestane už kon

"ohrapné postavení Inteligence.Prácen
inteliggince v naší vlasti nikdy nebyla tak
macešsky honorována jako v nynějším
čase. Nadaný hoch nuzného řemeslníka,
dělníka anebo baráčníka snáší k vůl zí
skání vzdělání při pilné práci a vyučování
žáků slabších dlouhá léta citelnou nouzi;
když dostuduje, sezná, že netoliko udřeným

jčům nemůže se odměniti, ale že se
sotva vyživí sám,i když se neožení. Vždyť
dostává menší plat než vyučenec v to
váruě.

Může dlofjho trvati tak smutný stav
bez citelného poškozeníčeskékultury? Již
před válkou bylo hlásáno nikoli bezdů
vodně, že škola bude rozkvétati dle toho,
ak bude postaráno o hmotné zaopatření
učitelovo. Ale to platí i pro jiné instituce,
v nichž jest zapotřebí vzdělanců. Kdo pak
uvrhl inteligenci do údolí tolik slzavého?
Pokrokářští vzdělanci pletli na sebe bič
sami přepjatou a přímo byzantinskou pří
sluhou soc. demokracii. Na jedné straně
zvláště Herbenova fanaticky bili do »kle
rikálních nepřátel pokroký«, na druhé
straně vychvalovali nadšenjými hymnami
smysl soc. demokratů pro dsvětu. Pomá
haji marxistům na koně,úslužně asistovali

při jejích schůzích, do svých kandidátníchistin při volbách vřazovali soc demokraty
atd. Tak rudý tábor zmohutuěl agilní
podporou pokrokářstva. Nechť nyní inte
ligence přemýšlí, kdo má větší porozumění
pro její hmotné potřeby: zda strana lidová

M "Neškodítakéeš řipomenouti
káři zavinili právě protikněžským bojem

Ao nepřímopohrdání prací duševní
v Nazývali lenošením knožskoupráci.Jestliže prohlašovali za pouhou zábavu
kněžské úřadování při matrikách, učení
náboženství ve škole, přípravu na kázání,
zpovídání a chůze k nemocným, pakse

snadno bič obrátilprot původcům. Dělníksi řekl, že učení lení neňií těžší než
učení o svátostech, že psaní v úřadech
není svízelnější než na faře; že ponti lé
kařů k nemocuým nejsou trapnější než
kněžské, že řeč státního návladního ení
svízelnější námahou než kněžské kázání
atd. Zkrátka dostavily se důsledky, jichž

yšné panstvo nečekalo. Aby mohl inte

Regent choditi slušně oblečen, musí si u

že pokro

trhnouti od úšt i bné sousto. Na
pod literatury, hu a osvětových
institucí peněz nemá. Ati, kteři mají nyní

na po
—————

příjmy dvakrát větší, zapomínají

'vinnost onédobrovolné daně na kulturu
národa. Nadtopák i skrovnésouato bořírne
v ústech poslonchánímstupňovaných potup
»měšťáctvac.

Tu jest potřebí vyjít ze zápecí meal.lida poučovatiodosobyk „kam
ke žítí národ znevážením inteligence ©
kam by vedla socialisace dle vzoru rus
kého. Až by se stali dosavadní kvslifiko

vaníúředníci,A oaaté atd. ÁPEnými psanci, y komunisté na
So: musilidosaditineuměléK hrodařk A
protože za nynějších složitých poměrů
společenských by se bez nich naprosto
neobešli. Těchto náhradníků bylo by více
než inteligentů odstrčených. Noví úřed
nici by také nekonali ruční práce, ale při
tom by se jim musilo platiti vice než od
kopnutým. A k tomu všemu celá hejna
dozorců a dlouhá řada sinekur jako
v Rusku. Na takový státní aparát by se
musil dělník dříti vícenež na úřednictvo
před komunistickým převratem.— Jeu se
nebojte vyznati svou bídua poučovati lid,
který jíž začíná přes všecku demagogii
svých vůdců otvírati oči.

Posud pokrokářská inteligence si po
číná tak, jako by byla raněna slepotou.
Mlátí cepem do »kleřikálů«, kteří mají
zcela jin rozumění pro práva inteli
geuce než komunisté; přitom nerozímno
žuje — jak zvláště volby ukázaly —řady
liberálů a pokrokářů, nýbrž houfy anar

oů komunistůa jiných svých protivuíků.
Dosavadní ochrauné a svépomocné or

Ganisace inteligence daleko nestačí na
zdolání nepřátelských proudů. Tu jest po
třebí tužší, větší a solidárnější organisace
inteligence vůbec, v níž by nalezli ochranu
studovaní lidé bez rozdílu politických stran.
Tato silná organisace měla by býti neto
liko na obranu; bylo by potřebí,aby také
všude poučovala drobný lid © sociální
spravedlivosti ke všem stavům, aby se
tak předešlo nepředloženým výbuchům,
poškozujicím celou republiku.

hlídka.
Má szasáhnouti ostří pozemkové re

fermy lidumily? V obšírném memorandu
klubu duchovenstva čsl. strany lidové se
sděluje: Ze 175 dotazníků do I. července
1919 spracovanýchskoro polovina ozna
muje, že mohli kněží pozemky farní azá
dušní pronajati velkostatkářům, svým pa
tronům, nájemcům velkostatků, velký

poám nýmpachtým přenechávali je drobn m.
Na Ž a za tuto příchylnost k drob

nému lidu mají ti soucitní kněží přijítí o
všecko, zátím co bezcitní cizáci v naší
repnblice tolik se obohatili!

Pamětní spis katolickéhospolku čal.zemědělcůnaMoravězasténbyl3.t.m.
mp. Tusarovi. Přiložil 250 memorand ze

mědějských družin a místníchorganisací

z Moravy a Slezska, v uichž. se vyžadujeuvolnění zemědělské výroby a sklizně a
zrušení centrál. .

-Katol. spolek žádá za spravedlivou ú



borem při sem. hospodářských radách
obecním aprovisačním úřadům a státním
j jimým ústavům. Nemajetným vrstvám
lidu nechť se poskytuje sleva 1 Kč na r
kg mlýnských výrobkň.

Nouzováslevapro 3 milion osobza rok
byčinila 3ramil Kč Nyní doplácíse nadomácí režnou mouku 100 Kč a ua
cizí mouku přes 3000mil. Kč. »Upraví-li
se spravedlivě neřen cena domácích plodin,
ale 1 cena všech jiných, hlavně průmy
slových výrobků, bude-li se trestati přísně

ý, kdo stanovenéceny překročí,nejenprodavatelé, ale i kupující,zamezí-li se
vývoz potravin za hranice, dodá-li se kor

poracím pro zemědělce látky, obuv, petrolej, cukr, tabák a jiné potřeby zh od
povídající ceny, pak získá se v tuzemsku
dostatek obilí pro veřejnou aprovisaci.
Proto doporučujeme, aby se vypracoval

již nyní přesný zásobovací plán pro nový08podářský rok 1I9g20—21,který necht

obsahuje: Zjištění, kolik osob v spblice je podle dosavadního stavu .

záno na státní zásobování. Zjištění jak
mnoho zásob potravin, hlavn nodepotřebí dovézti z ciziny, počítá-li se úroda
ozimiu o čtvrtinu slabší, než roku loň
ského!... Přednostní zásobováníbudiž
zrušeno. Chceme docílení naší hospodář
ské výroby, zabezpečení našich spotřeb
ních stavů a zle zásobovacích a fi
nančních poměrů v republice.«

"Jak se opatřují vývozní povolení.

Již dávno bylonápadno, proč sice vagonů se zbožím českýmjede vesele do
ciziny proti úředním zákazům. Poznalo se
světle, že v protizákouném trpění toho
vývozu nemajíprsty jen židovští úředníci.
Přečasto se zjistily vývozy přímoskan

dální, ale opotrestání největších provinilců ani nikde hlesu.
Zjistilo se koncem března, že opatřuje

pokoutně vývozní povolení obchodník

Klein v Praze II. Detektiv Pavlík„představil se Kleinovi jako obchodník Lederer

z Vídně, jelikož byl přesvědčeny že židžidovi vypomůže nejochotněji. Na žádost
Pavlíkovu o vývozní povolení na va
porculánového zbožíKlein projevil ochotu,

ale za to asvědření 10090
tože -musí užíti pomocí osobyPolní vv.

a. Pavlík-Lederer Kleinovi tudíž
10.000 K na opatření osvědčení
počal »pracovati«. Po několika

dnech s Z l od nn Křípadě,me.tvrzení, v negativním ne
bude-limocio o osvědčení,PTÁ si
strhnoutipro Rašínai K a nahotové výlohy za jízdu do lových Varů
1000 K za oba. V dalších několika týdnech
Pavlík-Lederer několikrát marně urgoval
Kleina, aby mu vydal vývozní osvědčení
a když konečně některé okolnosti hrozily
mu další pátrání znesnadniti, učinil o věci
udání policii u vyžádal si její pomoci.
Vinnici zatčení a policejním vyšetřováním
nalezeny ještě další nitky: Kromědra Ra
šína pomáhala Kleinovi při zaopatřování
vývozního povolení též jakási pí. Bělo
houbková z Král. Vinohradů, která spolu
pracovala s úředníkem vývozní a dovozní
komise Janovcem. Bělohoubková zprvu
při výslechu tvrdila, že žádosti o vývozní

osvědčení vůbec nepodala. Připrohlídcevšak bylo dotyčné vývozní osvědčení na
lezeno ve stolku zmíněného úředníka do
vozní a vývozní komise Janovce. Z po
drobností zasluhuje zmínky věď pro
davačky Kleinovy, která tvrdí dru Raší
novi do očí, že pronesl přání, aby nebyl
Ledererovi jmenován, a věď Pavlí
kova, že dr. Rašín k němu jako domně
lému Ledererovi pronesl slova: »Wenn
wir Ihnen die Ausfuhrbewiligung nicht
verschaffen, verschafit sie Ihnen niemand
jn der Welt!« (»Nezaopatřímeli Vám o
svědčení my, nezaopatří Vám ho nikdo
na světě!«) Dále výpověďKleinova,že dr.

Rašín si u uěho nakoupil různých ozdobných předmětů za 280K a že jich neza

pal: tyto měty prý měly rovněžýti dru Rašinovi odměnouza snámahus.
Potud Ir. t m. »Právo lidu«, které

dodává, že k zatčení provinilců došlo ve
čtvrtek a předběžné vyšetřování skončeno
jižv sobotu, ale policejní ředitelství mlčelo,
takže se uveřejňuje přípád bez dalšího
čekání na úřední zprávu.

til
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-li někdo zkušeností ze sloven
ských voleb, bude svět žasnouti nad tím
cirkusem. Na příklad soc. demokracie

jakovolavku Viparina, sby získala přízeňako volavku Vi a

Hlinkovců. Viparin však se mandátu vzdal,je, sám volil se strasou
ludovou. — V Hajdukorodu u Debrecína
nalezli detektivové v synagoze B centů
tabáku, těžkoubednu se zlatem a stříbrem
a druhou bednu s celými kilogramy ne-,

Tytověcibylje uherskýchankovsk
i byly připraveny k pažodo Haliče. Zároveň| hi domova ch pro

hlídkách u jednotli židů nalezeny ve
lité zásobykůže, , tukua cukru, Byli
zatčení rabín Zitron, starosta židovské
obce Taub a sluha synago, . Ne
dávno před tim byly zabaveny veliké
zásoby u adivotv « rabína v Sege
dině. — Vsovětovévládě ruskémísto
nen rovnostise amodělnictvorosděluje edemk přídělům na kasty.
Do první třídy patří dělníci pra
v podnicích vládních rukou, do druhé
dělníci hlavou v těchže institucích, do
třetí dělníci v soukromých podnicích. —

Ě

katolický boj? Toho přece využívají sou
sedé jak Poláci tak Maďaroui s velikou

chtivostí. Na př. zatím co na Spišsku
i rozšiřují štvavé letáky proti straně

ludové, Poláci tam rozdávají náboženské
knihy. — Na Sandwichských ostrovech

v Tichém oceánědošlok hroznému Ůbuchu třetí činné sopky. Žhavýproud lil
se až do moře, které vřelona míle daleko,
takše hynula spousta ryb. Slunce v ob

rovsky: vysokých sloupech kouře někdymizelo úplně. — Soc demokratéprojevují
veliký odporproti sokolskému sletu. »Soc.
Demokrat« docela napsal: »Pánové chtějí

prosadit svoji vůli navzdorbídě a hladu,terý bude zuřiti v této době nejvíce«.
Nebude-li prý sjezd odloženo dva měsíce,
musilo by se označiti jednání vůdců So
kelstva jako zpupný cynismna.Zatím však
jest známo, že se Sokolové postarali
o?ždovoz potravinz diziny. — O ruském

na v sNár. listeche krajan nprch
nuvělz dosahu Trockého: so jeme

rožili v sovětské Rusi,nedá se ti.
, když i, Še tam nenísovětská

vláda, n ko-židovský teror, aje
taková ota, še 6000 rublů sovětských

má oop asi 10aš20 ko
| pejek

ae ... Zraskýchkomunistů196 idesřistěasemi op jsou lucháska, která šije velice
je, neboť kašdý krade a ualoupí za

uěkolik milonů: +. Raský

tet. sjezduokren dů z 3. května
vŘul Sjesů onen E ovalíje za nezbytně
nutué, aby taktika strany bylapodrobena
důkladné revisi. Proto nechť se v době
nejkratší svolá řádný sjezd strany do Brna.
Nechť se dosavavní organisační řád strany
zreviduje ve smyslu č demokratickém.
Patrno z těchto návrhů,že nespokojenost
členstva s vedením se stupňuje. — Z Pa.

řížebýval$ a x kterévěvězen v .podd a
oslavěprvního máje zvolal: Pr'M 80
větové Rusko! Pryč s armádoule Tomu

se diví český soc. dem. tisk, jako by nepochopil, že beztrestnost takových výkř
vede k státním převratům.Zknšená (sjistě
svobodomyslná) republika francouzská
velmi dobře ví, že jest přísnou povinností
hájiti právní řády, mají-li míti lidé poctiví
důvěru k vládě a chuť k většímu podni
kání. Kdo ještě dnes ve Francii se odváší
chváliti rusko-židovské tyrany a štváti
proti domácí obraně ku, jest fakti .
zrádcem vlasti. Vlastizrádné výkřiky bol
ševické se párdonují pouze v republice
naší — a na konec se dá zámek
Hlinka. — V Orleanu se konají slavnosti
vzhledem k nastávajícímu svatořečení
Panny Orleánské K slavné mši svaté
v katedrále dostavil se maršál Foch. —
V Kolíně n. R. konán veliký sjezdkato
Hků. Slavnostního průvodu súčastnilose
na 30.000 osob. — Připravuje se I. slo
vinský orelský tábor v Mariboru ve vel
kém rozsahu. Pozvány jsou i katolické
organisace z Ameriky. Na cvičistě bude
zaveden vodovod a elektrické osvětlení.

—Připravuje se horlivě definitivní smírpapežské stolice s italským královským
trůnem. V podstatných bodech prý již
došlo k souhlasu; zbývající rozpory jsou
rázu formálního.

AAAAAAAAAAAAAAAAÁ

2, ELIŠKA"2%
přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
O
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Svatojanská oslava v
'kostele sv. Jana Nep.vHrodel Krijově
Obvyklá osmidenní pobožnost ke cti sv.
Jana Nep. koná se následujícím způsobem:

odpoledne:půl n m kázáním půlpoledne pravu m o
šesté. Na slavnost sv. Jana 1ó.května

je první mše sv. o5. hodině ranní, o6.od. mše sv. s promluvou, o 7. hod.jest
tichá mše sv., o 9.hod. mše sv., kníž

přijde vod z kathedrálnuího chrámu. Io. hod. jest slavnostní kázání
v kostele, za vého
dvoře. Po jest
Odpoledne o4 hodině jest kázání

božností ke cti,sv. Jana. — Násl
dny avatojanské oktávy od 17. do 22.
května jsou mše svaté o 5. 6., 7. hodině.
ve středua vpátek též o8. hod.tak zí,
fundata. Odpolední kázání vědy o k
V den oktávy, na nějž při

s
hod. Svatodušní, bude prvnímše svatá ©
5.hod., o 6. hod.mie sv. s vou, ©vuost se 2
L hod.tichémšesv.

ledne23, věnahg u+pobojn e sv- Janu
em: »Tě Boha chválises.
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ydorujemé veliké ojení nadvu v.

de naše sjezdy stále určitějí se vyhrušnjJako schůze pracovní, kdež vidíme t
úřelných podnětů 4 informaci, sloužících
k praktickému dobudování naší organi
sate. Duc 9. t m. ráno v Adaibertinu

konán sjezd delegátů mládeže, na němžpromluvili Magre dr.Šulc, sekretář Chlum
„ kaplan Durek z Litomyšle a R. Kosel

s iště n. Orl. Jednání bylo věcné a
bylo účinným povzbuzením k i další.
= Velkolepý obraz poskytoval sjezd našich

dáváníků z župy královéhradecké a mědubické, který hnednato započal ve dvo
raně za velice četné účasti Dostavil se
4 uejd. arci jř, který živými slovy pro
jevil uznání horlivým organisátorům a po
vzbudil k pilnéčimnostidalší. S velikou
radostí byli uvítání j zvolení senátoři

dr. Reyl a Fr. ta a poslanci
dr. Nosek a j. Adámek, kteří na podium
vstoupili současně.Tito přednesli referáty

velice cenné,v nichž se ná S řporozumění pro potřeby i
Chlumský výstižně referoval o úkolech
a dílech organisace mládeže. Pronesena
řada pozdravů. Ke každé řeči připojil
neúnavný předseda Msgre dr. Šuk věcný
a povzbudnýdovětek. Ke konci sekretář
Jukl vylíčil stav organisace politické a
vyzýval k pilné práci v organisacích
bospodářských. Měli jsme velikou radost
nad obětavou horlivostí účastníků, kteří
od Ii hodin vydrželi bez přestávky na

- Osobní Pan Josef Haken, vrchní po
Provní oflčiái v Hradci Král 2, složil u

ka isterstva pošt a telegrafů,zkouškucoýskou |.
Městské Klieperevo divadlo. Čtvrtek,

det. 6. května. Přišelkvěten, svátek mládí,

měníc sak a bojséh o života.Sbášívatu
povalo do prvu o probuzení května s potickou, vážnou řečí a boínbastickým ge
stem proroka velikých věcí. Zatím při
přavovalo se mládí horlivě na všech stra
nách, aby i ono řeklo všem lidem kolem,

| on květů jsou jeho. Majalesmělyvýrazem tohoto malého despoty, mla
uéhď"životního jara. jales byly kdysi

m iy ohněm studentské ne: —asly.1 v čti starých a v Ji
ráskově + olěhvé storii«. Bamastatnost
probudila, jako mnohé jiné, . j tato
zapadlou u myšlenku. Naši studenti
přiblásilise již loni k slovu a letos po
zuovu Neobyčejný zájem naší veřejnosti
ukazuje, že studentské tyto slavnosti se
stanou během doby zase tak oblíbenými
jako kdysi. — Slavnostní dny měly. pře
dehru v městském divadle. Večer dne 6.
května oslaven Čen předmajalesový atu
dentským sborem (zařízení p.Diviše gymu.),
„divadelním představením a orchestrálním
hudebním provedením: Scéne pittoresgue
a.Air de ballett. (Dirig.p. Horký.) Diva
deluí.. am vypl byl scénovanou
Woso histori (podle Jiráska zdra

tsoval Schmitt) aod, F. X. Svobody
Rozveselenou rodinou.c* Oba kusy jsou

sice velké literární nuly, ale nalezly suad

v očích toho, ps rogram sestavoval,
nproto, u nak jetu neustálejatech slovo »Majales«,které mělo tyto

dny elektrisovati h jednak též proto, že
jsou přímo kusem studentského života

vaná »Filosof.

jsme se vůbec n i Poslední
Vat je korunou prázdnoty. V Jiráskově

kor jetrochu,něčehojiného. Někteš' ající: šdentiukázelipřireprodukci
: h úleh, že jsou opravdu ve svém

Vavřenasice.bd pojet
M, z doby dřeváných

VTT

, |

, pilně
zaznamenávajíce nejdůležitější infor

mace řečníků. Ten den utužil s povzbu
dil naši organisační činnost znamenitě.

XIV. řádnávalná hromadaČeské Ligy
Akademické v Praze II. Voršilská 1.
koná se dne 16.května 1920o o. hod. dop.
Program: 1. Zprávy funkcion
jlelho výboru. 2..Volba nového výboru.

. Volné návrhy. Volné návrhy nutno dě
jati písemně aspoň 3 dny valnou
hromadou. :

Bdružení katolické mládeže v Če
obách koná valnou hromadu 16. května,
Praha II., Salmova 8. Pořad: V 8 hodin
ráno mše sv. v kapli v »Joaneu«. V gh.
valná hromada'v sále »Joaneae. Odpol.
o 3 hod. vod k sv. Janu na Hrad
anech. Vec v sále měšťanské besedy,

Jano tř. o 7. hod. slavnostníakademie, při níž promluví dp. farář To
manz Hloubětína. Umělecký a hudební

program obstará Cyrillská jednota u sv.gnáce v Praze. Lístky na večerní aka
demii možno obdržeti v sekretariátě mlá
deže v Prare, Salmova ul. 8.

13.června na svatou Horu!
Dle usnesení výkonného výboru bude

se konati dne 13. června v Příbrami
manifestační slavnost českých katolíků.
Slavnosti zúčastní se naši poslanci a
přední pracovníci strany. Bližší program
této manifestace bude v nejbližších dnech
oznámen. Konejte již nyní přípravy!

NÍ

podati tak výstižnějako oficiála Hlaváčka
v »Rozveselené rodiné.« Velmi pěkně se
uplatnila sl. Všetečková ve své Roubín
kové. Zdařilejší v každém ohledu byla
»Rozveselená rodina.« Tu p. Plamínek ve
svém oficiálovimohl uplatniti svůj talent
a bavil také neobyčejně. Jen ten hlas jeho
kdyby si z něho nebyl dělal dobrý den!
Výborně interpretoval svého naivního
Jiráka p. Zamiš. SL Štěpová byla trochu
příliš nesmělá choť. K rozveselení velmi
přispěly i sl. Rydlová a s). Marková. »Ror=
veselená rodina« nadobro zatušovala do
jem, který v nás zanechala »Pilosofská
hist.«, takže jsme odešli usmíření a roz
vesejeni. B. Jek.

Povinné bezplatné očkování proti
neštovicím. Dle zákona ze dne 15. Čer
vence 1919 sb. zák. a nař. 412 jsou očko
váním proti neštovicím povinny děti
v kalendářním roce, ve kterém dovrší

první rok žívota a prvním a drahýmočkováním, kdy dovrší sedmý a krnlletý
rok života. Očkování koná se due Io,

ledue v shromažďovací síni městského
zastupitelstva. (Malé náměstí č. 124, obecní

úřadyII. P Přehlídkaočkovaných a event.dodatečné očkování je 18. května od 3—5
hodin odpoledne tamtéž, K očkování tomu
dostaviti se mají všecky dítky posud ne
očkované, nebo bezvýsledně očkované.
Rodiče neb jejich zástupci jsou odpovědní
za. splnění této povinnosti. — Purkmi
strovsý úřad v Hradci králové, dne 7.
května 1920.Starosta J.U.Dr. Fr. Ulrich, v.r

. Z hudební činností královéhradecké

P 1867. ptajeme E oznámení: >V neděli
ge 12. května 1867 napořád veckátágo: výlavjane n Králové

k oslavě svého osmiletého trvání v míst
mostech měšťanskébesedy hudební a pě
veckouakademii, při:kteřéž ze -zvláštní
ochoty spoluúčinkovati budou paní Bo

Bdová m z Pardubic,alečnaMacieochotaíky. Program:1. Né
i Slavojjsba Lžičeře. 2. Můj

anděl, bisě pro Roprams průvodemsd Jiu řicka. osera, předoate 61, blo>
a Reminiseénoca.de, :beatia.be4: bbpietnín Pg

c

vvej

..
Lamertmoor,fantasie dramatiguc pat Fr
Lisst, přednesepí. Bož.Jahnová,4. Zdrá
vas Maria, sbor se solem od Abta. 5. Plece
-pro harmonium (Motivy z 0 »Aktorgne),
přednese p. Jul. Schlauť 6. Dnetto z opery
»Lucia £ Lamermoor«e od Donizzetiho,

přednese sl. M. Horálkova a E X. WerBer. 7. a) Nocturne par Fred. Chopinop

u b) La truite caprice brillant par Sť.eller op. 33. přednese pí. Bož. Jahnová.
8. A Ciá E A, žertovný sbor od dra. Adt
Javůrka. 9. Arie Gabriely ze zpěvohry
sNocléh v Granadě« od Konr. Kreutzera,
přednese sl. M.Horálkova. ro Májová noc,
sbor od Abts. Slova J. Niederleho. 11.
Souvenir de Bohéme. GrandMorceau de
Concert par Guill. Graf op. 5, přednese

pioJé Jahnové. 12. Duch Harmóule,mužsky sbor s průvodem pianaa harmo
nia, složil Karel Černý. Slova od F. B.
Neufussa. — Vstupné 40 kr., pro rodiny
1 zl. Vstupné lístky lze dostšti v obchodn

. J A. Komárka a večer u kasy.« —
Patrno, že na tehdejší dobu byl pfogram
pestrý a dosti ivý Zajímavo sledo
vati. kteří autoří tehdy byli ještě v plné
slávě. Pozorujeme zde pokusyo rozechvění
struny národní, ale ty jsou ještě nesmělé —
bez víny uměleckých nadšenců. Zlaté hlavy
ideální, kde a jak dlouho již práchnivíte“
Ačkoli již tehdy hudba ryze národní za
zvučela tak intimním a ušlechtilým já
sotem, ačkoli Křížkovský již dal národu:
nádherné zpěvy a, Šmetana již předrokem
svou »Prodanou hevěstu« české scéně
odevzdal, nevěděly jste ještě, jak velikou:

-reformu v českém hudebnímruchu tí dva.
autoři znamenají. Tehdy známost proni
kavého obratu šířila se na venkově zvolna,
Všdyť roku 1867 v samé Praze nevelk
počet enthusiastů pochopil kolosální dosa
tvorby Smetanovy.

Vyhláška. Mužstvo čs. polní setniny
číslo tři (žen. 1.), polní 44 na Slo
vensku, žádá za české knihy pro jejich.
knihovnu. Obracíme se tudíž dle usnesení
městské rady ze dne 6. května 1920.na
P. T. královéhradecké občanstvo s prosbou,
aby knihy, které by chtělo těmto vojínům
darovati, odvedlo do konce května 1920
na měst. popísním úřadě v Hradci. .
lové (v přízemí domu čp.125, Malé nám..

Z obchodní
, a prámslové ústředny v Hradci Králové.

ro. květnase připouštějí opět v tuzemska
psaní Obyčejná doporučená a ceunál ve:
váze neomezené a ukázky zboží do 500 g..
Od téhož dne se zahajuje opět doprava
cenných psanído Rakouska a od 15. květ.
na také doNěmecka. Udanácena a váha
není omezena, dobírka a spěšné doporu
čení se nepřipouštějí. Odesílatelé musí do

čená a cennápraní do ciziny podávati otevřená a obsahují-li peníze nebo
cenné papíry, předložiti povolení míni
sterstva financí nebjeho bankovního úřadu.

Městské Klicperovo divadlo. V době
rozpuku života přírody, kdy všechno ko
lem dozrává v mládí, které živelně -volá
po lásce, nemohla jednota div. ochotulků
>Klicpera« voliti vhodnějšího thematu,

než „jaké našla v Čapkově novince Národníhopražského divadla: »Loupežníku«.

Již titul sám vám napovídá, že máte předsebou dílo, které svým vznikem patři do
doby varu duševního vývoje autorova a

jssč vám ukazuje také cestu, po které
k hutné své myšlence přišel.— Na scénu

námi vběhlo »mládí« plné smíchu,
ezstarostnosti, radosti asíly; mládí,které

si rádo utrhne sladkou třešní ze sapově
genýchsadů ... Aranímbelhásepro
tivné, odporné, těžkopádné »moralistejt
a moralisujíci »stáří«, kteréjsko by nd
mělo nic jinéhona práci, bež kvátu bez
ústání volati: »Dejte si na něho pozoj,

je 'to nebezpečnýčlověke.Čansksvže romantickou rouškou aamety a r
| pravdy čivota, proee, prudké lásky kus .

bjem mládí dobývajícího si na stáří svá
"dáva Kdo je vprávu? Kdo z nich stá
giraván? Ano řikámochotně -s

bas, které:ve i pohdédunanád
sanávejevé vol: oBlyižemeoni onion ttnanya - "pruccěvů n Čt



« O-bujj inte ladí, ale tal krá
AST 1. jetelntbo c

vo i k těm mořalisujícím kázáním,

VO oěnikomu tomládí sodějské« vý.»Lou me, to mlé ské a vý

bojné, jež lttade lásku a úsměvy mládí
snivému, osamocenému a zapomenutému?
I to je v právu, má pravdu. Celou? Ano
eelou pravdu, vidíte celou, je-lijeu toto

vdové, - i ojest
on MÁcožLla? Ne,tonenímládí.Víte,tojest.., to jestuprchlé

u one:ned ešlévěty:m du, j — dokud

nezradilAkdyšzadděke rěným,to přichází 
vičné, Kon stáří, které hroznýmvrací i to mládí

je sobecké...
s jevem láme a
nel a silné. S
A přece řeknete možná, že Fanka měla

vdu, když střílela za prchajícím mlá
Řím Miminým — Lou em —ze zlosti,
če jest již stará,že jeji mládíse již nevrátí,
„že ji uprchlo a ji zradilo . . . A co Mimi?
Bude stará. — Nebude milovati? Možná,
še ne, — a umře. .. Všet živým figu
irám Čapkovy komedie dostalo se výteč
ných interpretů, kteří se snažili s oprav
«dovou pílí pochopiti myšlegkovou kostru

da ve styluNárodníhokdonneA 7se jim to podařilo. Lou k p. Ja
„natův měl v sobě zdraví a sílu, měl indi
"vidnelní pohled bojovného mládí. Ani
energie a veselost mu nescházela spojená
s vážným a hued zase lehkomyslným
gestem. Mini m. Peřinové je rorkošnou
faivkou, která všechno ví a přece tak
opravdově se na všechno ptá, všeho ac
Bojí a přece všechno odvážněpodniká...
Vedle nich jest tu celá řadajiných, velmi

krásně podaných postaví jak je víceméněadařile vystihlip. avruška, m. Jirotková,
m. Doležalová svou i rozumnou a bystreu
Pankou, p. Jan Huňáček, zvláště též p.
„Jambor,Šimáka Veselý.— B. Jek.

Jaroměř. Ve zdejším městě zřízena

p letošním rokem školním obecní rea nazvána jest reálkou Jiráskovou.
Žectvo dodává Jaroměřa okolí. Obec ve
ice dala si záležetiua volbě ředitele,
neboť ten je duší ústavu. Vybrala
z učených nejučenějšího — pana ředitele
Lindu. Není pisateli známo jeho působení

dřívější a zejména“ ono za doby zesnuného Rakouska. Rozhodně ale pan ředitel
už torturu převýchovy má za sebou. Teď

vychovává své chovance, žáky I. třídy
reálné školy. Začíná nejvyšší autoritou —
samým Bohem. Prý Bůh člověka nestvo
HJ, ale člověk stvořil si Boha. A eucha
tistie? To prýje k smíchu! Jak je prý
mežno, aby váním chleba mohl být
utvořen Bůh a člověku podáván! Pan ře

ditelde tedy ve své theologickéučenostipovýšen nad Husa a husité jsou tedyu
něho modláři. Husité při přijímání eucha
ristie neměli dosti na jedné způsoběa

přikh obojí.Co tomu te, paneřediteli? Písmu nevěříte, o tom jsme

ní nenanl ale že v dějinách českých

republikánském smýšlení dovedete zleh
čovati v dětech svaté city rodičů, je nám
novinkou. Pro jaroměřskou reálku snad

činí vynčovánímábýtitak vedeno,abyní vyučování má | jak vedeno, eby

tbyla žádná strana a bdně vdke.
šhnatví uráženo ? ,„ Lukavice u Rychnova m. Kn Pan

jtel Mertinec v »Poslu z Podhoří« ve
ku Povolební dozvuky věnoval mé

innosti za války trochupozobností Jsemvděčenp. učiteli sa jehopéčio mae.
á zvy še kněz varuje před chy
i; zde úlohu karatele převzal laik

tel, vědom si čistých rukou! Nezbývá
nyní, než abych šel dosebé, tHtovai
vynasnařil se polejšiti. Ježto však

karatel je teprve začátečníkem, pre
a . S dd 14SL

míru uvésti. Pane učiteli Martinče, zm
ujete se o národním hostu, že dělal služku
u katol farářů Nejmenujete přímo dotyč.
ného kněze, ale házíte to
svého tvrzení na mne. Vám je dobřezná
me,šeústředíČ.Srdcez Prahyžádal
aby dítě o bylok i. Národ:
host můj končil 14. rok svého věku a já

dle příkazu přidržoval ho výhradně jen
k lehképrác. na pě mytí nádob, ní
housat,k pochůzkám;těžšípráce onalazjednaná osoba nebo hospodyně. Žeděvče

u one bylo zcela spokojeno, svědčí poděa jeho touha pět se
vrátiti do fary na delší pobyt Podobnou

ráci děvče konalo i u Vás. Bylo-li u mne
vče sluškou, bylo i u Vás;ba více, bylo

i chávou. — Zmiňujete se o vy
p. Karlu Dohnálkovi a Jos. Lukavskému,
rolníkům (oběmaz Lukavice), žalářováním,
že neuctivě dali na jewo své smýšlení
o býv. Franci Josefovi. Tvrdíte něco, čemu
sám nevěříte, jak jste mi ostatně sám
osobně řekl, když se jednalo o. případ
Dohnálkův. Kde jsem hrozil p. Dobnál
kovi žalářem? Pan Dohnálek bez pří
činy těžce se dotkl cti kněžstva a já na

Dohnálek písemně. Pan Lukavský dotkl
se nešetrně cti kněžstva i mé, ač jsem
jeho rodině pomáhal, a 'také ústně ve
faře dal mi plué zadostučinění, čímž věc
odbyta. Myslíte, že jen Vy máte patent
na obranu své cti? Vy jste nežaloval oso
by, která Vás urazila? Nerdite se studem

fi tvrzení, že jsem pásl po Jos. Francovi,
še si pomáhal z vojny, abych jej mohl
udati? Pomáhal jsem jemu i stům jiných,
přes 3000 žádostí za války jsem napsal
lidem — bez nároku na odměnu — o do
volenou z vojny, o zproštění, o příspěvky,
a všecky úřady, hejtmanství i vojenské
úřady by mi mohly potvrditi, že ani v jed
nom případě nikomu jsem neublížil. Vám
je to dobře známo i Vaší paní i Vašim
příbuzným uejlépe, ale ve své mstivosti
chcete tvrditi opak. Řídite se známým:
»Lžete, něco přeceuvázue. Pgstupy střed

ních "nocnosti, pane učiteli, oslavovali
jsme společně. Vy jako učitel, já jako
farář. Byl-li prapor na škole, byl i na ko
stele. Kdo byl věren za Rakouska, bude
i za republiky. Vy ostatně sloužil jste
Rakousku daleko oddaněji než sluha u
France Josefa. Vzpomeňte jen na rekvi
sice, na sbírání obilí, na běhání po polích,
vybírání peněz od dětí po ro h na všeli

rakouských půjček. Pardon, pane učiteli!
"To ždímání převzalo učitelstvo v každém
místě pořádáním přednášek, chožením
dům od domu. Kde to činil kněz? Vy sám
dobrovolně a ochotně uikým nejsa nucen
upsal jste za bratra 500 K u zdejší Raif
feisenky a byl jste potěšen, když jsem
jako pokladník o tom zprávu podal panu
hejtmanovi. Já nikoho k upisování rak.
půjček nenutil « tudíž neždímal. Sámpak
za celou válku upsal jsem 100K, jež jsem

chudoby lidí a posílám děti na svá pole
uajato do školy s dodatkem, že jsem je
Jednal a na ně dohlížel. Vidíte, jak mě

Spiclujete.I zde nemluvíte pravy Tinistranti jsou bezprostředně svěření Vá
výchově. Kdybyste správně věc vy
sezual byste, že já sám jsem vůbecděj
nejednal, nýbrž hospodyně jednoho, druíký

el sám dobrovolně. Když jsem za pů
stávky po druhé hodině vyučovací šel tě
na pole podívat,činil jsem ihned výt
že děti jednat neměla. Ti drobní šbb
láčkové ve věku Ir roků od sázení brafij
bor za jeden půlden byli řádně odměn
Podívejte se však, p. učiteli, na sebe. V

ste děti nepřipravoval o vzdělání, kdyste napoli rolníka s celou třídou df
vati, s dětmi v zádušním lese hou

tolik bylo zanedbáváno? — Nedivím j
při pohřbu pí. Štěpiihn

náníurnalř ausnalto i matšel

uželky,že s eákemohl—8 R sběfarnosti
jsem úplně spokojen. Naše organisace 1

pouze 32členy, olbác oikový prstala ýsledek ce i
naší stranu -dopadlnad očekávánía V
abych Vásna
seničke, obil,byl jstejako zmste slyšel nebo četl, še

vně lidovci, vzrostli, Není mi známo,
že bychbyl u šlechty- mé pod
pory šlechta nikdy nepotřebovala a ne

třebuje. Bráním-li majetek kostela i fary,
ím tak v intencích své přísahy a ami

Vaším štvaním nedám se od toho odvré
titi. Odkazy zbožných předků i pohanům
jsou posvátny. — Jsem člověk v
cený — kněz, ne anděl ani světec, 
kostem bený jako jiný člověk;máte-li
mé chybyi chybičky v evidenci, jens nimi
ven a posviftesi na ně. Víte, že jsem se
nebál jiných, nebojím se ani Vás. Jak se
bude dolesa volat, bude se z něho ozývat.
Musíte si však připraviti kachní žaludek.
"To slovíčko scukrů« s dvěma vykřičníky
račte laskavě vysvětlit. Nač s tím tajnosti?
Myslfte-li na cukrové lístky za Rakouska,
jež Vám slazení obstaraly mezi prvnítmi,
jen s tím ven! Vidíte, mohl bych V
také některé požívatiny připomenout, ne
z dob rakouských, nýbrž republibánskýeh,
ale ty by byly nepříjemné. — Přiznáváte
se, žejste byl rozhodným — nesmiřitelným
odpůrcem klerikalismu, rozuměj katol. ná.
boženství a kněžstva. V tom se s Vámi
shoduji. Vy jste byl z učitelů zdejších
první, který křesťanské pozdravení od
stranil a modlitbu ze škol vyhodil. Ale ta
rozhodnost Vaše a nesmiřitelnost přestala,
když jste něco od kněze potřeboval; bylo
to dosti často. Kde byla ostatně Vaše
rozhodnost, když jste v neděli nebyl v ko
stele na dozoru a přišel jste ke svému
faráři pokorněsvou neúčast omlouvat
v době rakouské? Žádal to od Vás kněz,
když nikdy o Vaši účast nestál a nebe
zpečí udání Vám nehrozilo? — Pane uči
teli, zde veřejně konstatuji, že Vy sám

tento boj jste vyvolal výpadem prdtiEB. Kozlovi a to způsobem Vás jako uči
nedůstojným. Aby bylo jasno, žádám Vás,
tímto veřejně, abyste dokázal, odkud a

kdy p. Kozel nějaké peníze (cinkotpens)
od lidovců o: l za to, že přes čísSokolem a stal se. lidovcem. Ohledn
úplatků státe se kroutíte, jako byste ob

1 horkou kaši, do nížse Vám nechce.
Vyzýváte k zakročení u lichevního soudu
proti Vám. Radim k Vaší očistě toto:
Prohlaste veřejně, že jste nikdy a nikde
žádného daru.jako placený státní obilní
komisař nepřijal.Až splníte obé,pak teprve
opona půjde nahoru a interesenti před
stoupí. Na zdar! Švorc Ed., farář.

ezuiční doprava. Dne Io. května
t. r. vyjížděl osobní vlak itura vozová
sestavena v Náchodě), který vyjíždí z Ná
choda v 5 hod. 20 min. rýnosměrem na
Václavice—Stárkoč k Hradci Králové. Na

dotaz jedoucího obecenstva, proč vlak ;uplynutí shora naznačené doby neodjíždí,
bylo od vlakvedoucího sděleno, žg úředník
vlak vypravující doposud spí a vlakve

ze stanice propustiti. Po delším čekání
objevil se mladší, službu konající úředeík
H. a napolo oblečen vlak s obecenstvem

5 teptajícím vypravil. — Následek tohol k shora uvedený vlak ve Sterkoči
s uejvětší nouzí dorazil k spojení do
"Trutnova k Hradci Kr. — Vzorná diedi
plina v našť republice| Dalo by se o ta
kovéto disciplině a zdvořilosti na
néchodském ledacos pověděti.

: Heřm. Městec. Dne 3. května v Het.
Městci zemřel Václav Spurný, bisk. koše.
rada, osob. děkan a býv. farář v S

dolu u KutnéHory v. v. (V Vuln) Bevlastního přání člý pohřben dite 6.

osadníků, mezi nimiž se cítívalkvětna odpol.v Suchdolu,vePre
Bokřebníobřady ze účastešství14. spal
JA



U. vykonal biak. vikář.
Váriftyky a nad: fákvík

toch farář z . —
Zesnulý, vedle kněze, byli
npřímným vlastemoem. V letech osmde

h ve stntšených osadách vždy spra
vedlivě, hájil českou věc. Povahy byl velmi
šlechetné a charakteru ryzího. Nepatrné
jmění své na hotovosti odkázal ústavům
dobročinným. Čest památce jeho! .

Lučice. Den I. května 1920 zajisté
„zlatým písmem zaznamenán bude v dě
jicách zdejší obce, ježhostila ve svém
středu ženského genia pí. Landovou-Šty
chovou. Tobo dne totiž po 3. hod. odpol.
k oslavě I. máje konal se na prostranství
u pomníku postaveného na počest reků
na bojišti padlých tábor lidu, pořádaný
stranou zdejších českých socialistů. Za
zvuků jásavé hudby vyrazil průvodškol
ních dítekv národních krojích a zástup
švarných sokolíků s vlajícím praporem a
davem zvědavých od hostince p. J. Kruu
toráda. Průvod zaujal místo ha zmíněném

ostranství, načež slova se ujala hrdinná
ečnice. Že lidová strana dostala největší

valu od. toho ženského genia, kdo
y se tomu divil? To by ani nebyla

Landová-Štychová, aby řádně nevymá
chala stranu, jež našim českým socialistům
tak leze za nehty. Také Dr. Kramář, muž
zasloužilý o vlast, dostal huby. Všecky
zarezavělé zbraně vyrukovaly z arsenálu
oné přeudatné bojovnice, jež s hrdostí ka
sala se proti papeži, biskupům a kněžím,
a kritisovala nevědecky zprávu Písma sv.
o stvoření avěta v šesti dnech, ohřívajíc
též vědecky odbytý podvod, že člověk

vstal vlastně z opice. Inu, proti gustu
ný dišputát! Myslí-li Landová-Štycho

vá, že povstala z opice — přejme jí toho!

Vždyť přece bude každémuznámo, že 2února pí. Landová-Štychová dokazov
v Národním shromáždění, že »žena má

- o obratel více nežli muž na památku po
svých zvířecích předcích, a za to muž má
zase více o vousy!« Kdo by se neobdivo
val této zvířecí moudrosti? A této učené
řečnici, jíž by se nevyrovnal ani hejtman

Kopníku — tleskal dav lidu s nadšením.
Že by tento ženský genius vykázal ka
techety ze škol, rádi věříme — ale sme
sme me a me se nedáme!l« — Že uči
telstvo (t zv. pokrokářské) bylo vyvýšeno
od slovutné řečnice na prestol slávy, ne
třeba se diviti. Vrána k vráně sedá! —
A že by česká žena byla Církví katol.
snížena, tomu uvěří jen hlupák. Stačí při

pomenouti jen svatou Ludmilu anebo blaoslavenou Anežku Přemyslovnu. — Inu,
vychrlila toho ze sebe Landová-Štychová
jako sopka lávy. Jenže tu se naskýtá o
tázka, zda-li této řečnici měly dělati štafáž
školní dítky a poslouchati,co její neoma
lená ústa ze sebe vychrlila. Slavnost ná
rodní to nebyla, nýbrž slavnost zabarvená
politicky a protinábožensky, a byla vlastně
zneuctěním prvního máje, jehož sociální
význam měla ona věhlasná řečnice vy
světliti, a ne Štváti proti různým stranám
politickým a proti církvi katolické. A k to
mu měly asistovati školní dítky?

Výrya k české veřejnosti Náhradnípra . pěš. pl. č. 8/1oo, doplňující se
z Těšínska,zakládá svoji knihovnu a prosí
amaáně Českou veřejnost o darování dobré
české knihy, čímž si zaváže vděčností vo
jíny stojící na stráži u Ostravice a toužící
po české knize. Zásilky buďtež laskavě
zasílány na Osvětový odbor náhradního

praporu čs. pěš. pl. č. 8/100 v Místku,orava.

Magre Karel

Těěinsku. Národní divadlo moravsko
slezské v Ostravě, které hraje zatím jednak
v sále Národního Domu jednak v maličkém

městskémdivadélku;pořádázvláštnípa
stavení pro lid z dsanotli částí územíWebiscitníhona Těšínsku. K představením

ke vybírána-snadno srozumitelnápeoznáváme prakticky, jak důležitou úlohu

bude hráti české: a nypronárodní pro
buzenía opět ní lidu,jej našemu

ad

národu odcisila násilná germamisace a
polonisace. Podmínkou zdaru ovšem;jest
apatřiti divadlu důstojný a účelný stánek.

Komu není oka k Těšínsku a vlastenectví pouhou , při co tědřeji
nastavbuNárodního.diela nr
slezského v Ostravě. Dary přijímá a do
tazy vyřizuje spolek Národní divadlo
moravsko-alezské ve SI. Ostravě.

Antonín Závadil,
VYHradeíKrálovéče 488

(čilny sa továrnou nábytku K. V. Skeberský).

Zbotovoje veškeré nádoby kostelní, ze zlata, stříbra,
bronsu a j. kovů v uměleckém Provedení.

Opravys sznovnzřínenístarýchnádobčistěasosá
rukou trvanlivosti.

Zlacení a stříbření v ohni; niklováni.

Ceny mírné! Bychlé provedení!

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUČUJE

F. STADNÍK, OLOMOUC
KOSTEL. PARAMENTY A NÁČINÍ

KADIDLO

Vkalooké rodině
přijmou se

dvě hodné dívky
po případě sestry, co služebné, jež budou
považovány za členy rodiny. Bližší pod.
mínky dle dohodnutí. Adresu edělí adm. t. i.

Hašinol!
k i výhod j 8 1 ,Své Be n KTE H

ČeskoslovanskézáložnyvPraže
Spálená ulice 46-I1.

Vklado úročí seovýhodně.
Daň důchodkovou platí záložna sama. — Povisny

revise „Jednoty záložen“ v Praze.
, Zápůjéky věsho druhu.

Směnoční úrěr (krátkodobý) zejména v dnešních
. dobách zvláště výhodný.

Pokládám za
v Pánu zesnulého

Béložna v Hradei Král.
tapsané společenstvo s ručením »hmonenýte

Československé náměstí.ze 34
Půtěky.-Úvěryosoba!

©hypotečáí. -Zálohy. - Kleuce.Vadia.-Eskomptúčiůa směnák.
o>Kostelní paramenta

J prapory a bohoslužebné náčiní v, rejvýhodnějších
cenách nakoupíte u doporačné fy.

| JOSEF NEŠKUDLA
Bový Hrádeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeay, nežli objednáte
„ u firmy jiné.

MEŠNÍ VÍNA
saručeně přírodn', neporušená, prvotřídní jakosti:
tejjemnější prima drah roč. 1916 ž K 19-50 sa 1 Litr.
h ný drabý druh |roč. 1916 A K 18'— sz 1 Iitr.

Damatské jemné, ročník 1918 A K 1260 za 1 litz.

Dodáváv sadech od 50 litrů výšeohvalněsnámáfirma :

Alois Čiš ek, přísežnýdodavatelmekníchvie
a soudní znalec vín.

Založenor.1807. y Mumpelsl. | Zalošenor. 1897.
Traneitní vinné shlepy vo-Znojmě.

Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, *odiny, jídelní příbory, opravy a

znovu slacení odborně a levné pro

pasíř a olsoleur, stálý přízežný znalec zem
ského trestního a okresního soadu,

Praha 1.979, ul. KarolinySvětlé, 18 n,

2 skříně,2postele, 2nolní
stolky, umývadlo se zrce
dlem od Kč 3000'— a jiné

nabízí továrna nabytka

Skuherský, Hradec Králové.
Paramontaí

nejstarší české firmy:

Jgnáce V.Neškudia

zemřelého 8. května v Heřm. Městci.
důst. duchovemstvu v Suchdolu,

hřben
u

Vorlíčkovi za vykonání řeb.
krásnou řeč nad rakví a
účastníkům
ným a

obřadů, d

l ednáním
Všemvyalovuj Jakož I

VHeřm.Městci,vkvětmi1920.

. Karlu
. p. Pr. Kratochvílovi, faraři z Rad za

P. Tůmové.



— Reklam

Boj o mládež.
Spořádané, svorné rodiny jsou zákla

dem pořádku a přirozeného rozvoje obce.
A jaké jsou obce, dle toho vyhlíží celý
národ; nastanou-li prudké sváry v základ
ních jednotkách společnosti státní -—v ro
dinách, pak jest rozháraný celý stát Kdo
si osobuje právo porušovati řádnou a ú
čelnou výchovu rodinnou a proti vůli
rodičů, činí násilně z jejich dětí pokusné
tvory radikálních experimentů, přestává
býti demokratem; zraňuje na nejcitlivěj
ším místě práva svobodného občanstva.

Plánu volnomyšlenkářského monopolu

bude dále, až ještě vzroste síla monopolu
toho? Zmíněný již sociál. demokratický

* něitel Petrbok v třebíčské »Jiskře« ohla
Šuje otevřeným listem: »My budeme učiti,
že člověk se vyvinul z opicových ssavců
a výslovně upozorníme, že nebyl nikdy
stvořen. (Dle skutečné vědy?, Do nábo
ženských zásad naších předků nám ničeho
není, a to právětak, jako našim potom
kům nebude ničeho do zásad našich.«

V »Čes. učitelie (na str. 78. a uásl)
uveřejnén protináboženský článek, v němž
jsou i tyto nápady: »Chcete vědět, proč
zavrhuji věrouku? Zcelakrátce: Nevěřím,
že by Bůh byl všemohoucí, vševědoucí,
všudypřítomný .. „ nevěřim aui v čerta
.... nevěřím v řízení boží... Taková

, popletená věrouka musí nadobro ze škal,
neboť je to všecko lež... Křesťanstvo
nám vzalo mravy, dobré mravy otců a
vštěpilo nám nynější lichvn, zlodějství,

„Mcoměrnost, lež, lesť, sobečkost a pod.
(Neplete si ten pokrokář křesťanskou
nauku 6 Talmudem? A jak vyhlížěly po
hanské mravy v ch před přijetím
křtu, o tom právě kreslí černé obrazy

Číslo telefonu: 4 (Tiskové družstvo).

moderní vědecké autority.) Věřím pevně
však, že všecky náboženské věrouky lžou.
Nemám víry náboženské, mám víru svět
skou: Věřím, že náš tatíček Masaryk je
náš spasitel a duch víc než svatý. Wilsou
je také náš spasitel 4 takových spasitelů
veleduchů máme mnoho, Těm věřím, v ně
doufám, je miluji.«

Jak se takové modlářství bude líbiti
našemu presidentovi, jest ovšem: vážná
otázka. V orgánuučitelstva, které za od
měnu pomáhalo horlivě Rakousku při
státních půjčkách a rekvisicích, má ta
kový byzantinismus povážlivou příchuť.

V příloze téhož listu Ústřední rada
učitelských organisací vyslovuje bluboké
politování nad tím, že ústavní listina po
stránce naprosté odluky církve od státu
byla naprosto okleštěna. »Naše národní
škola nebude dotud svobodna, dokud ne
bude úpjně posvětštěna a dokud vyučo
vání konfesijnímu náboženství nebude
z národních škol naprosto odstraněno.«
Nechť tedy zanechá učitelstvo nemužné
dvojakosti a stam, kde tomu sociální
měry dovolují snesitelnou měrou, nadobro
se rozejde a církví.« (Tedy dvoje morálka!
Kde by se obával pokrokář hmotného

kození, tam smí setrvati v církvi,i
dyž nevěří.) Prý chce katolická církev

vyrvati z Českých duší památku Českých
bratří, Komenského a všech ('? velkých
synů našeho národa, jež Řím odsoudil.
(Zatím víme tolik, že nejhrubším způso
bem buší do hrobů oněch duší nábožensky
založených, kdo snaží se vyrvati Ze srdcí
lidu křesťanský názor světový.)

Nechťsi tedy český lid utvoří úsudek,
kteří lidé si osobují nyní monopol i nad
převýchovou dětí katolických. Jak se sami
mezi sebou o práva pedagogických zásad

ve školé podělí, to jest ovšem -otázkou
velice spletitou. Každý pokrokář a socia
lista dle své politické barvy chce vště
povati mládeži zásady jiné. Ten vír, jaký
vidíme na politických schůzích, má se
přenésti do školy. Jestliže jeden pedagog
dává presidentovi titul ducha svatého,
druhý zas vidí vrchol, moudrosti v Troc
kém a třetí v Tusarovi. Soc. dem. list
prohlásil za nové náboženství socialismus,
s čímž nesouhlasí agrárníci. V liberálním
tisku zase byla prohlášena za nové zje
vení a spasení myšlenka sokolská, což
zase odporuje mínění soc. demokratických
tělocvičných jednot. Už také ve škole
maličcí filosofové provádějí oposici; leckde
socialistické děti odpírají zpívati národní
hymnu.

Jelikož vědecky zdůvodněného život
ního názoru není, stala by se škola zrovna
takovým zápasištěm, jaké vidíme při:
lítických a jiných radikálních schůzích
veřejných; žádnýkouzelník by nezabránil
anarchii, až by každý učitel zkoušel vý
chovnou metodu vlastní. Kolik stran po
litických, tolik morálek. Nár, demokraté
síce při volbách srdečně vítali do svého
středu jak spiritisty tak volnomyšlenkáře;
ale ve škole nelze vštěpovati mládeži oba
ty myšlenkové proudy najednou.

Tu nastává katolickým rodičům přísná
povinnost, aby hleděli své mládeži za
chrániti opravdové snivé dětství, kulturu
srdce Nastává boj veliký, ale opravdová
energie rodičů věřících zpřetrhá rozpočty
těch, kteří chtějí vnucovati do výchovného
směru svůj tápavý a měnivý volnomyš
lenkářský monopol. Volnomyšlenkářství
netvoří hodnot positivních, nepovzbuzuje
k činorodosti, ale vede k neplodným kri
tikám a šíří pochybovačnost.

Piliálky:

+DvůěKrálovénl;
JE n/N.

. © "

Centrála v Hradci Králové
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, Klecanda(+ 16..t m) Itehdy,kdy
motný nedostatek silně bušil na jeho
veře, místo radikálních výkřiků hleděl
eské občany různé politické barvy spo
ovati k celonárodnímu chu.
adu pěkných povídek. ejpopulárnějším
e stal sv listem »Vyšehradem“, do
jěhož vložil své jmění, věno své choti
švakrové. Neodvislý tep list ovšem ani

iemohl býti pro majitele zlatodolem; po
tivé péro v době bezhlavého radikalismu
je nevvplácelo. »Vyšehrad«e posloužil naší
aárodní věci a střízlivému ocenění poli
cké šachovnice znamenitě; ale r. 1895
byl zastavem a když se vzkřísil znovu,

Ň Ostrava, Něm.Brod. Olomouc, Opava, Plzeň, Praba, Prostějov, ,
Pi Val. Meziříčí.Letní expositurav Lásních Lahečovicích. (Telefonfliálky v Hratislavěčís. 690,

telegramy:Morsvoagro)
Vklady na kalžky, běšný ažírový účet úrokuje co nejvýhodněji. )

Pončžní obchodybankovní asměnáronskévšeho druhu.
Financovánípodaíků. — Zálehové úvěryobcím aveřejnýmkorperacím.Financování

JÍ Pemhonroní úvěry.
vyjedl zbytek: něz svému.majitcí Ň importua ozportu.ských menšin a po na venkov Třídní loterie. Pojišťování losů.

vykonal tisíce přednášek. Čestná mupamět! ON
OE .

Nešťastná Armenie jako by musllavykrváceti
Pokud Turci pobfjeH Armény po tisících, židé so
jich nezastaš. Nyní, kdy zpustošená země má ko
nečně vojně vydechnouti jako oblast osvobozená,
zmocnily se tam vlády místní sověty. Rozumí
se, že pokojné obyvatelstvo před tim nadělením
prchá. — »Č. slovo« uveřejňuje telegram, který
byl zastán Leninovi k Jeho 50. narozeninám vý
borem komunistické internacionály. Mezi pode
psanýzní jest | dr. Šmeral. Věru překvapení na
překvapení! © Černočlutý komunista! Všude se
děje pochod největších radikálů ve stopách rafi
nované politiky židovské. Napřed škrcení a VY
ssávání národů ve prospěch Berlina a Vídně a
k vzrůstu židovského kapitálu. Když středostáty
praskly, bývaí panošové bezcitného byrokrati

smu najednou| dělají nejkalenější radi
kály. — Hlinka sám v »Čechu« vykládá, co
předcházelo přepadnutí Jeho fary. Na 1. máje S
balkonu městského domu mluvili velice radikálně
soudruh Skála z Prahy, Skotek z Ružomberku,
dále jeden soudruh německý a jeden maďarský.
Potom posluchači plli a tancoval do rána. Druhý
den přepadali lid jdoucí do kostela. Vrazili o 7.
hodině i do fary, přepadli Hlimku ze zadu a po
lavkovall. | Kdyby byl nepřispěchal k ochraně
td, byli by ho zabili. Tak se tedy vystoupením
soc. demokracie krystalisují práva slovenského
idu. Soc. demokraté slovenští pozvou sl Němce
a Maďary k boji proti poctivé slovenské krví. —
V Galarech u Malacek na prvního máje soc. de
mokraté táhli do kostela s rudou | »zástavouc;
zamluvili si zvláštní mši sv. Rudý prapor při po
zdvihování se skláněl k zemí. Z toho je vidět, kde
všude soc. demokraté loví hlasy. Kdyby byli vy
světlii v Gajarech svůj kulturní program pocti
vě, sotva by Jim zbyl ze zmíněného zástupu je
diný muž. — »Nár. Hsty« 15. t. m. uveřelňují z
mosteckého uhelného revíru tyto řádky: +Uhlí
je všude dosii a moblo by ho býti i nadbytek,
ale json zde takové nepořádky a nesrovnalosti.
že zdá se, jako by se někdo dokonale staral o to,
aby bylo uhlí stále nedostatek. Tak na př. dů) »Ri
chard« v Mostě moh! by státní dráze dodati den
ně o 15—2 vagoná uhif více, ale — nesmí tak

učiniti, ba jeden vyšší úředník železniční dokon
ce nařídil, že tento důl nesmi dodati více, než Co
jest nejnutnější potřeba. Minulého týdne na někte
rých dolech pracovali horních po 3 dny jen půl
šichty (4 hodiny), poněvadž nebyl odbyt uh!f. Na
státním dole »Jullus II.« v Kopystech jsouohrom
né zásoby uhlí ne hromadě a již po několik dnů
to hoří a celá řada lidí le zjednána na hasení. A
takových žalob 'je do nekonečna. Zdá se, že je
zde buď zlý úmysl, nebo ohromná neznalost v CE
lé správě od dolů až do ministerstva.« — Zase
chyceni v Praze židovští kolkaři. J. Dick ze Sen
ce u Bratislavy, ačkoli měj drobých dosť, mMatil
20korunami, opatřenými falešnými kolky. Nale
zeno u něho 1800 K v 20korunových bankovkách,
ma nichž byly kolky padělané. Zatčen byl £ po
mocník Dickův Mojžíš Kupferberger. — Komu
nista St K. Nenmann náhle slevaje. Oznamuje,
že vystupuje ze strany čs. socialistů, a doporuču
le svým stoupencům, aby se organisovaH odbo
rově bez výhrad v odborových organisacích soc.
demokratických a politicky zatím tvořili komuni
stické skupiny, dokud si doba nevynutí založení
jednotné strany komunistické, — Letošního svato
janského průvodu v Praze, uspořádaného Radou
čsl. katolíků, súčastnílo se na 20.000 duší. Impo
santní průvod ten vedl arcibiskup. Mezi ctiteli
svatolanskými kráčeli | někteří francouzští dů
stojníci. Svatojanský kult netoltko nehyne, ale t
těšeně se zmáhá. — U Kopenhageu v Norvéžsku
Jesuité mají již 47 let zdárně prospívatící kolej.
Pro velkou drahotu rozhodli se Jesutté odstěho
vati se do Německa, kdež se vyvlastněné domy
řádové Jesuitům vracejí. Ale zpráva o tomvzbu
dila veHký rozrich v celé Skandinavil. Vždyť om
kolej vychovala tisíce katolických dětí. Katošíci
prohlašují, že jsou ochotní přinésti všecky obětí
pro zachování koleje. Sama protestantská měst
ská rada usiluje ze všech sil kolej udržeti. V pro
testantském tisku uveřejněno: »Poskytli jsme Je
sultům pohostinství. když je Bismarck vypudil
z Německa. Dáme jim, je-li třeba, miliony, jenom
je prosíne, aby náš kraj neopouštěli.| Jejich
ctnosti, nadání, zkušenosti je učinily dobrodinci
naší mládeže, která se bez nich neobejde.«

Jak píše © sv. Jann Nep. věda a jak

demagegie. Dr. Herben ve svýchjízivýchčláncích protikultu svatojanském v >Né
rodních listechez 14. května píše toto:
»Mimo všecko nadání povstalvšsk církvi

„pomocníkv českémděje aceuniversitnímprofesoru dru. Josefu Pekařovi.Pražský

večerník 15. května Kár9přivedl tutovu: »Prof. Pekař (Přednáškyjeho ze
31. ledna 1918) pravío sv. Janu,še

jest mučediníkem svého stavu v konfliktu
moci státní a církevní a nesmí se užívati

protiklerikálním. Jméno mučedi
nika si zaslouží plnouměrou a vedle sv.
Vojtěcha jest -to jediný český mučediník,
jehož důvody mučedinické známe. Odpor
proti němutkví asi vtom, že nebyl ex

entem české národnosti, což na

Aleví made huářoví.OmskuZube

Ť

nově praví Pekař, že je bojovný a že
hrdlivý a nenávistný tomproti katolicismu
není naprosto oprávněný, neboť Janz Po
muka je mučedisíkem spíše než ostatní
světci naši. Palacký, ač protestant, píše

er al: > cí. Peka n
není dějepis, nbrž diplomacie ... Co

provád prof. Pekař, není věcí českéhojstorika, nýbrž charakteru jeho.c

náš historik) na to odpověd
»Nár. listech« 16.května, že se v podstatě

„k posudku uveřejněnému v onem
Hekém denfku zná větu za větou.
Dodal: »Nikdy, tuším, mluvě o umučení
a utopení Jána z Pomuku, 2 |

ti že tu skuteč
Joo a ačedlajka,jest ve slu: šsvécirkve

utrpěl od: toci světské brommon

smrt a jejž již arcibiskup Jan z Jenštejnazve pravým mučedlníkem, nikdy, tuším,

jsem neopominulsrovnati ja se známýmsvětcem církve anglické, Tomášem Bec
ketem, jenž zahynul za okolností podob
ných. A častěji jsem zajisté poznamenal,
že Jan z Pomuku ze všech našich českých
mrtvých utrpěl nejhroznější smrt muče
dinickou nebo že zde zásluha svatořečení
je, s katolického stanoviska,nejzřejmější,
a vyložil jsem z dohadu, proč k tomu
svatořečení nedošlo snad již v I5. stol.«
"Tak tedy promluvil historik. Ale »Právo
lidu« nespokojuje se s křiklavými svými
lžemi o sv. Janu z roku minulého. Patří
k tomu notná dávka drzosti, obviníli
rudý orgán světce ze XIV. století z toho
druhu odporného kšeftařství» haličsko-ži
dovského, které jest teprve novověkým
semitským čachrem. (»Právolidu« totiž
prohlásilo, že sv. Jan byl sketas«.) Nyní
před svatojanskými oslavami znovu tvr
dilo, že světec jména sv. Jana Nep. ne
existoval. Při tom se ohání poukazováním
na vědu — ale zapomíná blíže určiti,
který skutečný znalec historie existenci
světce Jana Nep.popírá. — Teď si vy
berte!

Slavnosti za počest Panny Orieánské. Kdyby
osvoboditelka toho typu byta se zrodila v prvém
století po Kristu a kdyby skutky její nebyly stvř

geny tolika historickými dokamenty; moderní
pozéři by se pohrdlivě šklebili »mmišské« logen
dě. Ale život této podivuhodné, jak zbožné tak
energické dívky nedá se v histori zatušovatl
ani rafinovanou sofistikou. Chaďá pastýřka stalasenejmocnějšímštítemFrancievdobě,kdyry
tiřstvo již přestávalo nepříteli vzdorovatí.

VOrleansudne7. a8. května se konajíkaždo.
ročně slavnosti na počest světice. Letos nabyly
tyto manifestace vejkolepého rozsahu. Dostavil
se tam sám maršál Foch. Dle referátu dra J. Ha
nuše v »Čechu« již dne 7. £ m. katedrála zaplála
olměm světel, vojenské kapety procházely mě
stem. V sobotu ráno ozvaly se dělové výstřely.
V 10 hodin na čestných místech v katedrále za
sedla městská a státní represontace. Po mší sv.
bylo slavnostní kázání. Když průvod vyšel F
chrámu, napřed kráčely vojenké oddíty s
v čeje. maršál Foh, městské zastupitelstvo, dlou
hé řady spolků, gyrmastů katolických | hiberát
aích, duchovní hodnostáři atd. Dva městští úřed
níct nesli standardu Panny Orleánské. Za hla

holu zvonů valit se průvod téměř nepřehledný.
Zástupy kolem stojící Imeď provolávaty| sláva
světici hneď maršálovi hned zase biskupu Tog
chetovi. Průvod trval celé 3 hodiny. U tvrze Tor
nefle za Loirou byla krátká modlitba. Průvod se

vracel za vfřesí butmů s hlaholení s boHanuš s MsgremŠrámiem -kráčet předkanovsí
vedle standardy. U radnice odevzdal biskup pra



ce hojnost zdáru a Mávy; vyslovil naději v její
welký rozkvět*v buďoucnosti. Při návratu do Pa
říže jmenovaní Češi měli příležitost stisknouti
rukumaršáluFochovi,kterýpravilžemilujesa

slávě;
Bludiště světské slávy. Šteláník byl oslavován

v -naší republice jako nedotknatelný rytíř bla
eický. Vždyť také měl o našl svobodu zásáuhy
anačné, kterých mu nevezme sebe jizitvější kri
tika.

Ale — kdo se odváží smýšleti jinak než soc.
demokrat anebo (docela otevřeně vyjádřili své
přesvědčení o bolševicích, pocítí nenávistné ko
pence i v hrobě. V »Právu lidu“ dne 16. května
píše Vl. Lonský | o Štelánikovi toto: »Štefánik
zabil myšlenku demokracie nejen v úpravě vnitř
ního zřízení v armádě, ale | v politickém, mrav
nám a kuturním životě legií.. . Pro nás byl
Štefánik neobyčejným typem duchamlného| ari
stokrata, lišácky maskovaného tyrana a sobce a
thuboce rafinovaného reakcionáře. Štelánik byl
neobyčejně talentovaný herec. Jeho duch, to by!
vypočítavý duchreakční- Francie, duch meziná

| rodních diplomatických salonů a kabinetů. duch
kapitalstických a miltaristických spekulantů . .
Prý Štelánikova reorganisace| sibiřských | legií
smic dobrého nepřinesla a nemohla přinést ani
naší armádě ani Rusku ani Čak republice«.

»Přeroď«, orgán socialistického »Svazu legi
onářů«, uctil památku »Štefánikovu podobně hru

. bým útokem na jeho čest. Jeden příkaz Štefáni
kův byl vydán ve Wash'ngtoně se schválením
Masarykovým a za přítomnosti generála Janina.
Ale dle »Přerodu« to byl sútok mezinárodní in
trikánské reakce, podlý útok z vlastního týlu, z
něhož ještě nevyčichlo surové rakušáctví«. Tak
hle se štve nepřímo protl samému presidentovi
docela ve vojenském listě.

Ejhle ukázky, jak sláva bloudí a zapadá, zvlá
ště dostane-ll se před rudou porotu. která i muže
šlechetného a obětavého dovede vylíčiti jako so
beckého netvora. Kdyby tak psal o Štefánikovi
podobným způsobem některý list strany lidové!
Soclalistům však jest dovoleno všecko, i když
svůj hrozný posudek nedovedou zdůvodniti.

Nové doklady kultu svatojanského před sva
tořečením se mmoží. »Časopis katol. duchoven
stva« v č. I. a 2. přináší dokumenty z Plzně. Kon
šel Červenka přenechat arciděkanovi| Štěpánu
Pachovskému | (1630—1638)dva pivovary | pro
chrám sv. Bartoloměje a zahradu s domem pro

arciděkanství s těmi podmínkami., aby v onom
chrámě se zřídil oltář ke cti sv. Jana Nep. a
čtyřikrát do roka byla zpívána mše za zemřelé.
Alžběta Werherová založila fundaci. aby se za
ni a příbuzenstvo sloužila mše sv. u sv. Jana.
Fundace ta uvedena k r. 1636. V jednom inventáři
kostela uvádí se větší zasklený obraz sv. Jana
Nep. z téže doby. Na oltáři sv. Rocha byly dle
inventáře sošky sv. Jana Nep. a sv. Jana Sar
kandra (který byl svatořečen feprve r. 1860).

Na hřbitovní zdi krátce před svatořečením by
ty umístěny sochy obou jmenovaných světců.

M. Hruška v Knize pamětní města Plzně za
psal: »Roku 1714 by) v Plzni klášter a kostel sv.
Anny a Rosy dostavěn a v kostele nacházelo se
devět oltářů... pátý sv. Jana Nepomuckého.«

V tomto městě prokazována docela sv. Janu
Nep. úcta výsadní. V kostele sv. Bartoloměje před
svatofečením na levé zdi bylo oratorium sv. Ja
na Nep. Zde pod baldachýnem byl veliký obraz
světcův a tumba, v níž pod sklem socha dřevě
ná. Kolem byly mříže železné. Bylo to napgdo
bení pražského hrobu světcova. Na „obraze za
znamenán (latinsky) výrok Arlstotelftiv: »V životě
Jest velmi nesnadno smičeti, oo se říci nená.«
K oratoriu náležely některé stříbrné obětiny.

MEŠNÍ VÍNA
sazačesě přírodní, noperušení, prvotřídní jakosti:
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Nechápavý »pekrek.« Fanatismus za
slepuje někdy tak, až působí komicky.

Dr. Herbem ve svých článcích proti kultu
svatojanskému (v »Nár. listeche z 14 —1I5
května) se táře duchovních vrchností:
»Kde jste vzali to datum 16. květua?
Proč 16. květen, když Jau z Pomuka...
utopen byl 20. března I393? Račte, pá
nové, vysvětlit veřejnosti tento rozpor.«

Na tu odpověď ani není potřebí cír
kevních vrchností. Každý inteligent má
věděti, že některé světce uctívá církev.
ve výroční den jejich narození, jiné v den
úmrtí a některé v jiný den významné
jejich činnosti Jindy volí církev den li
bovolný. Abychom naznačili hodně mar

kantně praksi církve v té příčině,připomínáme, že nikdy Vatikán nekladl den
narození Kristova přesně na 25. prosinec,
a přece v ten den jest Boží hod vánoční.
Také žádný papež neprohlásil, že svatí
Tři králové přišli se poklonit Kristu 6.
ledna.

Církev slavila a slaví netoliko den

řenešení jeho ostatků do Prahy. Náš
id oslavoval památku sv. Jana vždy dne.

16. května, protože tehdy byla tato oběť
monarchické tyranie čestně ©pohřbena
v chrámu svatovitském. Tedy církev v
intencích lidu přijala datum mučedníkovy
oslavy.

Dr. Herben vytýká Dru Reylovi, že
se osmělil razvat Jana Nep. Čechem.Pro
tento názor měl Dr. Reyl důvod v okol
nosti, že Jan se dal zapsati do české ná.
rodnosti. Tomek ovšem vykládá, že tato:
přihláška neznačí národnost, nýbrž domicil
zapsaného. Dr. Herben však tvrdil, že byl
Jan Němcem a pro toto tvrzení není
vůbec dokladu.

Dr. Herben obviňuje tde koho z pod
vodů, ale Dr. Reyl mu dokázal již r. 1894,
že se dopustil ve svém spisku o Janu

následující:

v bule stojí, že svatého Jana Nepomuc
kého nikdosi nemá másti s druhým Janem
Nepomuckým vikářem.« V aktech a v bule
však nikde podobného tvrzení nenalézáme.

Na str. 74. píše Dr. Herben o komisi,
vyšetřující zázraky svatojanské: »Dále
bylo zjištěno 30 zázračných událostí, kde
sv. Jan vyprostil lidi z úskosti a z hanby
světské « Pravdou však je, že komise vy
Šetřovala a zjistila jen 4 zázraky (2 na

DĚ,sch ve ko 2 uzd ven o jánnainých se komise v nevyslovi
protože jich nevyšetřovala. »

Na str. 68. tvrdí Dr. Herben, že ko
misi při třování životních osudů svět
ských »jedi s pramenem zůstala

Hájkova á kronika a vlastně životopis
Balbínem sepsaný.c

Z akt však jasně vysvítá, že komise
uznala jen 2 současné starobylé
za av mučednickésmrti Janovy:
v' kapitolním arohivu o smrti Johánka
z Pomůku a výrok arcibiskupa Mohuč
ského z r. 1400,kterým bylkrál Václav IV.
sesasen s královatví Hleko-německého,

protože dal mučiti a utopiti hodnostáře
církevní, jak to vylíčili o Janu z Pomuku
němečtí 3 současní historikové Hagen,
Ludolf opat a Jan z Posilge,

Na str. 51. Dr. Herben tvrdí, že růctu
nějakou — svatým příslušnou — k Janu
Nepom. před r. I554 nikdo nedovedl vy
pátrati.« Pravdou však je, že na př. ze
známých tehda kronikářů Žídka a Pulka
vy úcta tato. dala se vypátrati zcela
snadno.

Nejhlavnější a nejprůkaznější moment
v otázce svatořečeňí Jana Nepomuckého,
totiž komisionelní vyšetření hrobu svět
cova, nález neporušeného jazyka a jeho
nenadálé obživnutí odbývá Dr. Herben
cynickými poznámkami: »Komise měla
tu zázrak jako na zavoláni« (str. 71) a
»druhý zázrak byl hotove (str. 73). Jak
vděčné pole uaskytá se právě v těto věci
historikovi pravdy milovnému, aby histo
rický tento fakt u hrobu světcovakriticky
ocenil a vztah jeho ke konečnému výroku
církve o svatosti Jana Nepom. náležitě
zdůraznil! Historiku poctivému ovšem na
skytá se tu velmi vděčné pole, ale Dr.
Herben nemohl tento fakt ku svým do
mněnkám potřebovati, proto ho zesměšnil.

Ostatně evangelík Rohan dokázal, že
veliký českobratrský mrskač podvodů
Dr. Herben spáchal jednou »svojí« po
vídkou drzý plagiát.

Dr. Herben posmívá se názoru, že byl
sv. Jan buditelem národa. Jak se toma
má rozuměti, vysvětlují přece dokumenty
v Reylově brožuře. Tam se poukazuje,
k jakým jarým vlasteneckým proudům
docházelo právě 16. května mezipoutníky
svatojanskými. Proč byl k hrdinným roz
letům vybírán právě ten den? Protože
pro ušlechtilé vlastenectví byla půda mezi
poutníky nejkypřejší. Dr. Herben sofisticky
se pošklebuje: »Svatý Rufus má dle toho
zásluhy, že dne 26. srpna 1278 zabit byl
na Moravském poli český král Přemysl II.
9w. Filomena má zásluhy, že najejí svátek
II. srpna to slavné Národ. divadlo vy
hofelo.« —S dovolením :pochodovalo české
vojsko na Moravské pole k vůli sv. Rufu?
Přišlo k vůli sv. Filomeně mnoho pout
niků do Prahy k Národ. divadlu v den
41. srpna?

Jen nefixlovat Zato však den 16.května
byl pro vlastenecké Čechy velkýmsvátkem.
Do Prahy je lákaly dvě aesterské idey
zároveň: náboženská a národní.

Dr. Herben se táže, proč katolíci za
kládají Orly proti Sokolu, jestliže Sokol
stvo dle brožury se stálo významnou dů
Ježitostí národní. Odpověď na to by přece
měl věděti právě žurnalista rázu Herbe
nova. Což v letech šedesátých vyhazovali
ze svého středu Sokolovékatolilky? Tedy

přece Sokolstvo asistovalo zhusta při círevních slavnostech. Bylo opravdu sdru
ženímvšenárodníma tedyveliceužitečným.
Zato yšak již před světovou válkou jed
noty sokolské se staly volnomyblenkář

kami, z nichž vylučování ne
katolíci politicky anisovaní sle

i ti, kteří se politickéhoruchuneúčastnili.

: Proto bylo nutno P“ vyděděncezakládati orelské. To. lehce po
kašdý, kdo nechce fixlovat.



Podmisky právního, Platí-h občanstvo
na tojik úřadů státních a na obrovský počet
vojska, má přece právo žádati aby výkonné or
tány moci státní chránily energicky jeho neza
dějná práva lidská a současné zákony. Jinak by
na př. placení na pojícií a vojsko bylo holou zby
tečností.

Jestliže si dovoluje s hrdým posměchem Wa
pati násilník zcela srozumitelné státní řády, aniž
za to Jest trestán, tam mizí důvěra k vládě nc
toliko příslušníků státu, ale i ciziny. Ajestliže za
hraničnímoci přestávajívěřitlu násvprávní ji

zájmy jak národní tak hospodářské.
Na rolnících, kteří nikomu ničeho neukradli,

páchají celé tlupy kořistníků hrubá násilí. Političtí
úředníct ze strachu před terorem bojí se dávati
průchod zákonům a při vší své ústupnosti jsou je
ště týránl jako zločinci. Ve školách pedagogové

mokraté veřejně prohlašují, že nezapraví poplatek
an! za tancovačky. Notorické zřízence »vyvlast
ňující« bojí se "jejich představení propustitl. A
tak bují pokoutní obchod a pašeráctví dále.

Nyní přetřásána skutečnost, že československá
cirkev ještě není společnosti uznanou státem. To
ovšem neznamená, že by měli katotici násilně za
brániti její úřední uznání. V Americe jest mno
ho sekt 1 velmi divokých — a rozkvětu katoli
cké církve nijak to neškodí. Vzpomeňme jen do
bře. co zkusili a dosud zkusí nejtolerantnější kně
ží katoličtí za to, že v dávných časech utvrzova
la moc naší církve v Čechách světská vláda.
Tedy jen žádný prudký útok na společnost, jejíž
vnitřní rozklad fysickým odporem by se jenom na
čas zastavil

Ale tolerance nesmí jíti tak daleko, aby církev
od státu nepotvrzená zabírala svémocně majetek
církve katolické. | Kdyby tohle bylo dovoleno,
pak by nesměli býti anl trestání katolici. kteří
byv v místech s nepatrnou menšínou Jinověrců

Při všem zvláště nyní jest potřebí přihlížett k
právu. To chytré zabírání katolického majetku

|
nabývá Již povážlivého rozsahu a vláda přihlíčí
K tomu téměř nečinně. třebaže přece ví, že Ii
dovci svým počtem tvoří druhou stranu v. Če
chách. Kdyby zde bylo jen 3000 bolševiků a ně
kterému-z nich by se ublížilo nespravedhvě, na
stal by poplach a křik přímo hřímavý. Ale mili
ony katolických poplatníků marně čekají na ener
gickou ochranu. V Machově musli farář prch
nouti, protože mu rozkolníci hrozili usmrcením.
Dne 29. dubna asi 30 rozkolníků žádalo na Úřa

dujícím tam kaplanu P. Rýdlovi, aby byl otevřen
kostel. Když po některém zdráhání ustoupil násilí
a ke kostelu šel, bylo na něho pliváno; rozko'níci

línský zmocnil se úskokém na faře mešního rou
cha a kalicha. Farář Svatoň, který byl vyštván
od Němců z Jihoslavle, vypomáhal v Machově v
duchovní správě. Dne 9. května mu řekli dva in
validé, že jim musí vystavití křestní listy Hulín
ský. Když se jim řeklo, že ten k tomu nemá prá
va, odešli s hrozbou. Za chvíli vrhnulí se rozkol
nici z kostela do fary, Svatoně štulcoval, přiká
zali mu odchod; nepopřáli ma ani času, aby si
své věci sebral, vytlačili ho ven a posadili na
připravený povoz. Vedle něho -= jako by byl
zločincem — posadili policajta. Zavezli ho do
Police.

Tak se zachází se syny tohoto národa, mají-!i
na krku kolárek. Zato však haltčtí židé, čachru
Jicí právě v Karlových Varech, jsou dosud trpě
ni. Lhůta pobytu jim prodloužena až do konce
května. Clzím sektám vláda nadržuje, žádá pro
ně o milodary, ale český katolík jako by tu byl
úplně bez práv.

Jářku: smí si dovojiti národ poměmě malý
tak velkých nespravedlností a vzájemných růz
nic? Láska k vlasti se přikazuje občanstvu vše
mu — a jen upřímné vlastenectví může republi
ku zachrániti. Nechů však uváží kterýkoli ne
stranný pozorovatel. "zdali trpěná surová nástlí
zvyšují v kterémkoli pronásledovaném zájem o
společnou věc národa a lásku k fanatickým te
roristům. ovládajíchn situaci.

Repabiikáeské Hnanční reformy. Na každou
vejkou ideu zavěsí se hejna parasitů. Z každého
reformního zřízení hltavě ssaje mízu veliký dav
občanů, kteří dříve pouštěli za ryčné reklamy
třaskaviny do byrokratismu. | Jaká prósa často
překvapí po všech pokrokových rachejtlích, když
dojde k převratu ve smyslu táborových řečníků
skutečně!

Reprbiikánské zřízení mělo provětrati ztuch
lé kabinety úřednické, mělo odstraniti kompanie
zbytečných gážistů. Co však vidíme? Právě na
opak se hrne k vládním mísám občanů mnohem
více než za panství Vidně. A rozhodující politi
"kové nestačí odměňovati úřady tučně placenými
své stoupence, jen aby hněv nenasycených sobců
hromáďky hlasovacích lístků neřĚzvál Místo pod
pory blaha republiky podporují se volební agenti.
Vymýšlejí se zbytečné úřady nové, jen aby byl

zaopatřen kde který korteš.
Teď lze jasně přehlédnouti, proč v Rakousku

tolik lidí r. 1918 volalo po republice. Byrokra
tický systém jich neodstrašoval; naopak lákal k
získání sinekur v Jiné formě, Jedni byrokraté
převratu odešli a na jejich místo vstoupilo- tří
krát tolik byrokratů jimých, kteří se podvodně
zastírati štítem demokratismu a reformy. Dmes
Rakouská republika pro šest milionů obyvatel
"vydržuje na 400.000 úředníků, takže přijde aa
"každých 16 obyvatel 1 úředník. Jak pod ochranou
rudého praporu se tam vyasává poplatnictvo zby
tečně, patrno z toho. že v fěchto dnech má ona
repubitka více soudních zřízenců než ztočinců.
Jak Alouho záda státu tak veliká břemena unesou?

A nejsou u nás poměry hodně podobné? Dle
sPráva ždu« má Českoslov, repubifka toto množ
ství stétníčh, 1. ]. státem placených zaměstnanců:
"Úřednictva L—XKI.hodnostní třídy 53.633, dělnic

tva státního a zřízenců 44.149, učitelů přibližně
40.000. četníků 14.261, důstojníků 8000, poddůstoj
náků 2800, vojska a legionářů 190.000. železnič
ních úředníků a zřízenců 155.330. -kněží 16.779,
různé 249, úhrnem 525.125. — »Právo lidu« do
dává: »Počet temto jest jen přibližný a neúplný,
poněvadž rozpočty jednotlivých ministerstev ne
jsou dělány stejně přesně a mnozí zaměstnanci
uvádění jsou též v nákladu věcném (ma př. šofé
ři) a mnozí jen v úhrnném obnosu korun. na př.
denní mzdy dělníků, srmlovních úředníků atd. Po
čítáme-li polovici zaměstnanců ženatých se 4 0
sobami v domácnosti, má se starati naše státní
správa asi o I a půl milionu osob. Připočtením
zaměstnanců ve službách zemských. župních, C
kresních a obecních, pensistů, vdov a sirotků, 100
tisíc invalidů. 100.000 nezaměstnaných, dospěje
me k čískům, jež tvoří značné procento všech 0
byvatelů naší republiky.«

Jest pozoruhodno, co sám vtádní list přiznává.
Snad to má býti polozakrytý protest proti no
vým hejnůám egyptských kobylek, . protože samé

ství obtížné. Co tu jest nových a nových žada
telů! I ti »reformní demokraté«, kteří sotva U

učitelstva, vtírají se do kanceláří, aby mohli po
hodiněji hlásati pokroková hesla proti »klerikál
ní tmě«. Jest utvořeno nadbytečné množství no
vých úfadů. Když však nová kategorie zklame,
tu místo opravy zřídí se»úřednictvo inspekční. A

rech buší stále větší zlořády. Talný vývoz, šich
va a pod ochuzají národ stále více. Nejlepší ná
bradou za některé kompanie zřízenectva byta by
poctivost a staročeská svědomitost.|

Uvítání tiskupa-ktalijátera, Jistě uzná každý,
"do církevní situaci všestranně sloduje, že svě
čomiřě zastávaný biskupský úřad nyní jest velí
-ce obtížný, tákže vytadnie nadměřmoutrpělivost

a obětavost Dnes daleko nestačí biskup-repre
seutant; arcipastýřjest uacen skřížemna bedra
vloženým kráčet k rámným| Katvariím'v čele
kačĚstvaostatního, nesmí sč vykýdati .cvíželém

sebe palčívějším. Vždyť tro( upřímné katolictvo
všecko. Na nynější sopečné půdě mohou církvi
prospěti jen neúnavní Mauningové, Iretandové,
Spaldingové, Rudigierové. — Seznal jsme s po
vděkem, že nesnadnou situaci dobře pochopaje
nový tit. biskup z Betsaldy Msgre Karel Kašpar,
vysvěcený v Praze 11. dubna. Nově jmenovaný
spolusprávce naší diecése přijel na hradecké ná
draží 19. t. m., kdež byl uvítán arcipastýřem dr.
J. Doubravou. DAahý den dostavily se do bisk.
residence k přivítání deputace katot. korporací a
spolků. Kněžstvo královéhradecké pozdravilo nej
dp. biskupa před 12. hodinou. V přijímací síni
nejdp. biskup dr. Doubrava napřed promlavil o
nynější situaci církve a čašových úkolech jak bl
skupa tak kléru. Představil nového hodnostáře.
Nejd. arcipastýř dr. Kašpar nato v srdečné pro
mluvě prohlásil, že chce celým tělem i celou du
ší sloužiti prospěchu a spáse věřících. Vzdalpo
chvaln katolické činnosti organisační v naší dle
cési. Ví, jak těžký úkol přijímal, jemuž se dosti
bránil u vědomí | velice vážné ©zodpovědnosti
před Bohem. Řekl, že mu hluboce utkvěly v mysli
poslední okamžiky velikého biskupa lineckého Ru
digiera. Když na jeho dotaz odpověděl talemník,
Že smrt se dostaví ve čtvrthodině a pak že ho
Bůh odmění, odpověděl, že biskup musí prostti
jen o Boží milosrdenství. | Tklivá, skromná a
srdečná slova přijata od přítomných s povděkem.
Nový biskup udělil pak arcipastýřské požehnání
a s každým ještě zvřáště bratrský rozmlouval.
— Na obrázcích, které dával přítomným kně
žím na památku svého vysvěcení, čteme slova:
»Prosím vás, abyste mí pomáhali ve svých mod
liťbách.« — Přejeme novému arcipastýři hojnost
posily Boží a prosíme ho, aby kráčel statečně ve
stopách | nezapomenutelného biskupa Brynycha.
Právě chaotická situace v nynější společnosti do
kazuje, že tou cestou pastýř stádce pronásledo
vaného kráčeti musí. Čínorodá láska, energie A.
křesťanská důstednost jsou vlastnosti, které zdo
lají | velice obtížné překážky a naposled budou
imponovati j kruhům nekatolickým.

Osobní zprávy. Vyznamenání pp.: Václav Ro
secký. bisk. vikar. sekretář, bisk. notář. farář v
Zaloňově, a Frant. Dohnálek, bisk. notář. farář v
Libštátě, jmenováni osobními děkany. — Jan Vík.
zám. kaplan ve Smiřicích a Jos. Unger. děkan v
Černilově, jmenováni bisk. notář. — Václav Ko
za, exposita v Libřicích, Jan Sokol, katecheta vč
Vys. Mýtě. Jan Řezníček, katecheta v Červ. Ko
stelci a Jos. Zelinka, katecheta v Chrudimi. obdr
želi expositorium canonicale. — Jan Pospišlj, ko
oper. v Libštátě, Jan Petrásek, kaplan v Holohla
vech a Aug. Michálek. kaplan v Chocni obdrželi
farní synodalie. — Dr. Arnošt Šternberský, kap
lan ve Dvofe Králové, Jan Beneš. kaplan v

Beneš. ředitel bisk. tiskárny v Hradci Král., Fr.
Jelínek. katecheta v Kostelci n. O., Jar. Kalhous.
kaplan v Kostelci n.. O., Jos. Durek, kaplan v
Litomyšli, Fr. Machač, kaplan v Rychnově n.
Kn.. Jos. Rohleder. kaplan v Týnci n. L. a Josef
Krištof, kaplan: v- Chrasti obdrželi ordinariátní
pochvalu. — Investitura: p. Bohumil May, admin.
v Sopotech, farářem tamtéž. — Uprázdněná. fa
ra: Lány na Důlku. ve vlkariátu chrudimském,
na patronátě náboženské matice, odchodem p.
Václ Sála na trvatý odpočinek. Lhůťa konkarsní
končí 12. července. — Fundat. místo v Praskačce
u Opatovic, ve vikariátu pardubickém| Lhůta
konkursní končí 30. června.

Papežským manciem v Praze imenován Msgre
Micara.

Audience česko-americké mise ve Vatikánu.
Doe 24. dubma přijeli do Říma pp. Neknla, Dostál
a Jelínek. Jelikož se déle zdržeti nemohli, soudilo
se, že se těžce k audienci dostanou. Vědyť prá

vě na jaře odbývá sespousta slyšení ohlášených
předemdávno. Alepapežpřijal členymisev sou
kromé audiencí již druhý den (25. dubna) nadmí
ru laskavě. Audlence trvala tři čtvrti hodiny. Na
šinci odcházeli se zářícím zrakem pochvalujíce
sb; »Velice Inteligentní a pravý demokratický pa
pež! Tato audience je nejkrásnější a nejvzácnější
odměnouoašich nemalých obětí.« — Tutéž lásku
a dobrouvůli shledaličlenové misevstátní pa
požské sekretaril. H. Dostál po důkladném pro
zkumuřeklvynikajícímučeskémepolitikoviv Ří
mě: »Pane,mobuvás ujlatitů,že Vatikánjest ©
elrkevních poměrech v nadí republice Inforuiovém
přesně,správně a přímo.Němpckého s naďarské
bovělvu na bolifikaVatikánu ní. Aspol mo



sv. Stolice nepodiábá a nedbá bo. Mal přítel
zvěčašlý generál Štelánik mi pravil: Nejreeinější
politika se pěstuje ve Vatikáně, A tomu ták sku
tečně jest.« — Deputace podarovala štědře Čes
kou kolej a slíbila všemožnou podporu.

Svatojanská pent v Hradel Králové
měla průběh utěšený. Z venkova přilá.
kaja krásná pohoda velmi mnohoctitelů
sv. Jana doseminářskéhoskostela, zasvě
ceného k jeho poctě. Mše sv. byly tam
slouženy od časného jitra až do poledne.

Ráno v 6 hodin Kgre dr. Jindra měltmšisv. spojenou s kázáním o povinnostech
rodičů k zdárné výchově dětí. V 7 hod.
aloužil mši sv. nejd. arcipastýř. V 1o hod.
na dvoře zcela naplněném posluchačstvem
měl dr. J. Konečný kázání, v němž do

vodil, jakým hrdinoupovinností byl sv.Jan. O ir hod. sloužil pontif. mši sv.
s příslušnou asistencí gener. vikář Magre
dr. Soukup. Při ní na kůru byla zdařile

rovedena nová figurální mše dr. O. Svo
body za řízení skladatelova. Tato skladba
jest bohatá, ale nepříliš obtížná; krásám
jejích melodií lehce porozumí i sluch ne
odborníkův. Na kůru tentokrát sešlo se
velmi mucho zpěváků a pěvkyň a 10 hu
debníků. I solové vložky zapěny velmi
dobře. — Odpoledne dkézal Msgre dr.
Jindra o naší povinnosti lásky k Bohu a
činorodé lásky k bližnímu, načež rektor
semináře dr. H. Doskočil měl zpívané li
tanie s požehnáním. — Tklivé pobožnosti
líbily se každé duši věřící. Tentokrát do
stavilo se méně lidí, kteří přicházivají na
ten den do seminářských zdí ze zvěda
vosti, což bylo jen dobře. Připomínáme
vžak, že někteří z nich přecházeli dvorem
——— .

právě při hlasitě se ba
více. Zde není výminva žádná. Vždyťtam
není veřejná pasáž; proto nechť na pouf

jé jen ten, kdo tam patří. Zato všakla úctyhodná vytrvalost v pobožnostech
lidu vroucně věřícího. Svatojanský kult
tentokráte byl v seminářském kostele
hlubší, vroucnější než léta jiná.

Opočno. V pondělí svatodušní 24. května je v
kapucínském klášteře v Opočně slavná výstava
Nejsv. svátosti oltářní a zároveň | shromáždění
II. řádu sv. Františka.

Kaěžský dám v Lekačovicich. Kdo z kněží ho
dlá se na delší dobu ubytovatí v »Kněž. domě«,
nechť s sebou vezme víno ke mší sv. a svíčku do

pokoje. :

Druké vydání!

Ko dnům Svatojanským|
Právě, vyšla novinka z péra V.Skály:

Proti potupám
sv. jana Nepomuckého.

Laták o 16 stranách 8* obsahuje vyvrácení

oešaýchnámětekproti kultu sva a.Osma1výt.80h i spoštovným odebrání
nejméně 50 kusů najednou 10*/, slova.

Objednávky vyřisvje:

Adminlatr. „Časových Úcah“
u Hradci Králové (Adalbertinum).

dra. la „Obrana ú snaké“jonn l onak
M

Tělocvičná jednota »Orel« v Hradci Králové
uspořádala pro své členstvo a přízmivce soukro
mě se svými malými žačkami představení »Po
klad, vypravené pečlivě slč. Hýblovou a Zahrad
níkovou. Radost byla sledovat! dívenky, s jakou
obratností se zhostíly úloh 1! dosti obtížných.
Krásné kostýmy dodaly lesku. — Srdečný dík
vzdáváme ctih. Školským sestrám za bezplatné
proptičení sálu a i světla a ctih. sestře Refugil
za cvičení žaček.

Polička. Na den 2. května svolána byla do
místnosti zdejší Jednoty schůze okresních důvěr

níků mládeže, na níž promlovil odstupující okresní

Novák a okr. důvěrník Č. S. L, pan Svoboda,
Bylo jednáno o rozšíření| Organisací| sdružení
mládeže ma okrese; navrhován okresní sjezd, 0
kresní schůzky a okresní slavnost dožinková. Za
nového okr. důvěmíka mládeže zvolen byl br.
Řádek ze Sádku. — Dne 13. května sešli se voli
čové Č. S. L. k přátelskému dostaveníčku s nově
zvoleným. poslancem p. Adámkem. Místnost byla
přeplněna, neboť každý chtěl spatřiti horlivého
pracovníka našeho hnuti, bodrého p. Adámka. Do
staveníčko | zahájeno bylo kapelou tambarašů
směsí národních písní; po té zapěl smíšený sbor
Beethovenovo -Nad hvězdami«. | Dp. Alois St.
Novák uvítal a představil p. poslance, jenž v ho
dinové řeči promlouva! o ideálech, za Jakým! šli
aaši vojčí do volební síně. Dp. kaptan poděkoval
srdečně p. „poslanci a provolat brzkému II. dosta
veníčku »Na shledanou!« Nato zapěna byla Ku
tfova »Touha< a sebrána aktovka »Doktorovo la
Jemství«. Pan poslanec ochotně siíbíl že zase có
nejdříve zavítá do našeho středu a podá nám
zprávu o činnosti lidového klubu, jejž čeká notná
'práce v obou sněmovnách. x ,

Velký „úsnlk Mdové strany jest nyní nrodbyt
nou nutností; jest také věcí naší cíl, aby strana
tek veliká měla v Čechách aspoň jeden deník,
kde by byly všecky nejpotřebnější rubriky. Stou
pencí naší strany velmi mnoho obětují na účely
lidarnáéhné,kostelní a jiné. Ale větší jejich část
zapomíná. jak jest nejvýš na čase k uhájení ne
zadajných práv katolických občanů podporovati
vlastní tisk. Jinde se vybírá veliká daš strany,

třebu placení; vždyť skrovnos daň budou od
váděti k „vlastnímu dobru, k zabezpečení vlast
nich práv. Nyní přece prohlédl každý. kdo vi
děti chce, že věnování peněz na organisac! nezna
mená »zbytežnou podporu duchovenstva«. Vědyť
kněží seskupení v naší straně sami placením na
účely organisační se vyčerpávají. A nejde tu pře
ce jen o zájmy náboženské, nýbrž i hospodářské
a politické. Kdo nechce podporovati účely stra
ny naší, bude brzy přimicen, odvádět! větší daň
straně jiné. Ještě posud starší lidé se vymiou
vají: »Já si veřejných záležitostí nevšímám. po
modlím se v kostele, děti katolicky vychovávám
— a to mi stačí.« Ale zdali pak takový zas!epe
mec přemýšlí, na jak dlouho takové stanovisko
stačiti může? Vědyť se již konají přípravy, aby
katolictvu byl zamezován přístup do jeho kostě
tů; pokrokoví učitelé veřejně oznamují. že bu
dou mládež vychovávati protikřesťansky. Sahá
se po polnostech. z jichž výnosu se udržují a 0
pravují chrámy. Co jest tedy lepší: platit“ malcu
daň nyní či velikou potom, až vojnomyšlenkáři
se soc. demokraty církevní majetek vyvlastní?
Tojik dále jest jisto, že by naší protivníci se ne
spokojili s vyloučením všeho katolického ze ži
vota veřejného. Po prvém podstatném úspěchu
by jejich nelítostná Inkvislce pronásledovala | ty
katolíky, kteří by své pobožnosti | obmezil na
vlastní příbytky. Židé podporují svůj a jiný pro
tikatolický tisk s největší horjivostí. Odtud veli
ké úspěchy této menšiny ve veřejném | životě.

Voláme tudiž důrazně, aby stoupenci strany II
dové co nejrychleji sbírat poníze na vybudová
rý velkého vlastního deníku. Tisk — toť udatné
plíce každé strany, která vsoutěží s jinými národy
chce obstátl.

Valné hromada České Hzy akademické konala
se dne 16. května. Zahájena byla chorálem sv.
Václava, který zapěl pěvecký kroužek. Odsiu
pojící předseda kol. PhC. J. Krlín vítá přítomné
hosty, zvláště senátora JUDra Karasa, poslance
dra Magzance,ředitels koleje Arnošta z Pardabic
Davidka a L| Předčítá došlé pozdravy od
kardinála arcibiskupa Sk ého. biskupa dra
Doubravy, dra Hrubena. dra Sýkory, univ. prof.

clonářů odstupujícího výboru zvojen byl výbor
nový. Zvolení: předsedou kol. MIC. J. Kancek.
místopředsedou kol. PG, V. Maconrek, jednala
jem .kol. MUC. F. Jařábek, poklsdaiky sw0

lení byl: kol PhC. B. EHenbergrová s
kol. PhC. V. Šmejkal, zapisovatelem a archi
váfem kol. PhC. J. Uhlíř, knihovní koj. PhC. M.
Opočenská, správcem damu kol PhC. O. Nuska,
novinářem kol MUC. A. Škultéty. V debatě,
která při volných návrzích se rozpředla. byla po
dána celá řada nových námětů k řešení rtzných
problémů, týkajících se činnosti Ligy | poměru
jejího k současným palčivým otázkám. Mezi il
nými mavržena resoluce o umožnění a uskutečně

ní studia katolických studentů v, cizině, která
byla přijata a k detailnějšímu propracování a dal

Jšímu jednání odevzdána Ústředí katolického stu
dentstva československého.

Smiřice. V ponděli svatodušní 24. £ m. v 8
hodin večer v městské dýoraně pořádají sdružené
organisace lidové strany naoslavu. 15letého trvá
ní organisační činnosti hudební a pěvecký večer
-s prvotřídním bohatým a pestrým programem.
Účinkovati budou také p. t. tamburaší králové
hradečtí se svým sbormistrem dp. V. Gyurko
vlcsem v čele a dp. J. Sahuja, docent círk. zpě
vu. Všichni našinci a jimi uvedení hosté z rtísta
1 okolí srdečně se zvou. Doufáme, že umělecký
program přivábí všecky přátele.

Pro katotický tsk. Jest přáním sv. Otce, aby
ve svátek sv. Petra a Pavla konaly se po celém
katol. světě sbírky na podporu katol. tisku a zí
skávali se noví odběratelé katol. časopisům. Jest
na každé organisací, aby svátku sv. Petra a Pa-
vla použila k agitaci pro tisk od rodiny k rodině.
Přičiňte se, abyste získali naším časoplisům nové
řady odběratel!

Všeodborové sdružení křesď. dělnictva nastu
puje novou linii svého organisačního vývoje. Je

borové dne 16. května t. r.. která zní: »Plenárnf
schůze výboru Všeodborového | sdružení křesť.
dělnictva vykonávajíc usnesení valné hromady u
snesla se v nejkratší době ustaviti samostatné
odbory pracovní a ukládá sekretariátu, aby ihneď
čeho třeba zařídil, aby co nejdříve bylo dosaženo
úředního povolení pro jednotlivé odbory.« — Po
dotýkáme, že stanovy jsou Již vypracovány. ©

|Zprávymístní a z kraje.
Přesídlení želez. ředitejství do Hradce Králové,

Aby zlomen byl hrot různým námitkám, če!ícím
proti přestěhování ředitelství železnic do Hrad
ce Králové, uspořádán byl hromadný výlet úřed
nictva ředitejství z Prahy do Hradce Králové.
S dychtivostí čekali mnozí, kteří dosud našeho
města neznall, jak asi vypadá obec. jež má býti
Jejich druhým domovem na dlouhou dobu. A od
měnou těch, kdož předpovídal, že Hradec se
všem zalíbí, bylo živé uspokojení členů výpravy..
Již uvítání. jehož se jim na nádraží dostalo míst
ním odborem spolku želez. úředníků a k němuž
se dostavi| ! starosta dr. Ulrich. působi'o přízni
vým dojmem. Zájem návštěvníků přirozeně Se:
zvýšil u novostavby úřednických domů, jež svým
položením | výstavností vzbudity příjemné pře
kvapení. Vroucíml, ze srdce vycházejícími slovy
uvítal zde milé hosty p. starosta, jehož upřímná
slova našla živého ohlasu u pražských návštěďí
ků, Čistota ulic, ejegance města, pěkné památky,
krásně okolí působlty na člěty výpravy dojmem
nejpřiznivějším, který zejména byl patrný při
odjezdu zvláštního rychlíku. jenž odváže! milé
návštěvníky. obdařené množstvím květin a vo-.
lašící: »Na shledanou v Hradell« Vyvráceny před
sadky proti přesídlení ředitelství do Hradce Krá
lové, neboť návštěvníci zpravill podrobně | ©
statní úředníky, kteří zájezdu účastniti se nemo
hli. — Ale dobrý dojem návštěvníků nutno ještě
doplniti stránkou praktickou. O žematé úředníky:
celkem v bytové otázce je postaráno. Než svo
bodní členové ředitelství ocítají se před palčivou
otázkou, kde hledati byt pro 70 právníků, vyš
ších | nižších úředníků. podůředníků, ženských
sil 1 slyjů přidělených Feditelství? Aby tísnivá
tato situace zdárně mohla býti rozazlkas a aby:
město naše vůči přeloženým úředníkům projovilo
upřímné pobostinství, prosí podepsaný Jménem
místního odboru železničních úředníků. aby rodi
ny. jež mohou uvolsíti pakoj pro některého 8V0-

vo Hlemržediteltví, laskavě se obrátily naiatelespolkuEdHavla.revidentadráhyv
Hradci Král, Havifčkova 204. :

Povinsé hlášení hoa
Eovotiedkavatelespráce. Zábovvě



10. prosince 1918 č. 68 stanoví v $ 6. po
viunost všechzaměstnavatelů hlásiti voókerá
uprázdněné mista příslušné obvodové neb
odborové sprostředkovatelně práce. Po
vionost k hlášení uprázdněných míst jest
váeobecná a stává bes ohledu na to, že
v oškterém okrese výplatK podpor v ne
zaměstaanosti byla zaslavena. Opomonutí
povinného hlášení uprázdoěných míst slus
žebních neb pracovních trestá okresní po
litický úřed peněšitou pokutou do 100K.
Okresní ústav pro bezplatné sprostředko
vání práce v Hradci Králové upozorňuje
zaměstnavatele na tato zákonná ustanovení
a žádá v zájmu úspěšného řešení otásky
nesaměstnanosti, by veškerá uprázdněná
místa pracovní neb služební oznamována
byla podepsanému okróbnímu ústava pro
sprostředkování práce, který buď sám neb
za pomoci okolních okresních ústavů pro
sprostředkování práce požadované pracovní
síly dle možnpsti ihoed dodá. — Z okres
ntho ústavu probezplatné apřostředkování
práce v HrsAoi Králové,

Městské Klicperovo divadlo. V neděli 16.
května pořádala Jednota invalidů za spoluúčinko
vání dram. sdružení »Tyl« večer aktovek: »Hra
bě«, »„Vzkříšení« a Uhlíř«. Večer byl velmi slabě
navštíven — snad právem. Nebylo by bývalo lé
pe na místo tří fádních aktovek předvésti kus —
třeba veselohru — živější a dramaticky účinněj
$f? — Dne 12. května slyšeli jsme známé nám
-všem Ševčíkovo kvarteto pp. Lhotského (prim),
Procházku (sekund), Moravce (Viola) a Finger
landa (čelo). Vybraný program čísel Fibichových,
Foerstrových a Novákových poskytl námneoby
čejně účinný požitek. Pokračováním večera bylo
matinée 13. května v průmysl. museu. — Jek.

Strach před kultem svatojanským. Pání učí
telé na předměstské škole nenalezli — až na čest
né výjimky — lepšího dne pro školní výlet na
»Zámeček«. nežli den sv. Jana Nep. 16. května.

Výlet musil být konán v neděli dopoledne. aby Se
žactvo nemohlo súčastniti oslav svatojanských;
aby jistě přišli všichni, bylo jim řečeno, že musí
o tom psáti školní úlohu. Je to zvláštní! Jindy
„a jinde chodivaly děti na výlety ve všední den“
k čemuž dostaly prázdno. Snad nechtějí páni uči
telé ztratiti drahé hodiny ke vzdělání! Č+ mají
pokyn »shora«? Židovské děti o svých svátcích
mají prázdno. aby se mohly súčastniti vlastních
bohoslužeb. Ale katolickým dětem předpisuje se
»povinný« výle: právě v době nedělních bohoslu
žeb. Jen si dobře pamatujme tenhle dokument
konfesní snášelivostl!

Kroužek německé konversace v pátek 21.
května v 8 hodin večer v restauraci p. Lišky.

Circofo Itatano, mercoledí 26. maggio. al'c
otto. Grandhotel. ,

Athletický odbor S. K. Hradec Králové koná
pravidelné tralningy každé pondělí a čtvrtek od
půl 6. hod. večer na hříšti. Nejen z důvodů zdra
votních. ale 1 z důvodu sportovní vyspělosti vý
chodních Čech jest Zádoucno, aby tento nejoblí
"benější sport dosáhl té výše Jako sport toho dru
hu v Praze, neboť je jisto, že i mezi sportovci
venkovskými je dosud tolik neshlédnutých talen
tů pro lehkou athletiku, že snadno při řádném
tralníngu konkurovati by mohl sport venkovský
s Prahou, kde athletika pěstuje se již po mitoho
Jet. Nové přihlášky přijímá Armošt Dvořák, ú
"četní elektráren, Hradec Králové.

Vandalismus v Sedlci. Mochým čte
nářům jest asi známa vysoké— v Čechách
-prý nejvyšší — socha sv. Jana Nepom.
w Sedlci u Kutné Hary před památnou
kostnicí. Starodévná tato sosha jest umě
leckým dílem sochaře Bauguta a kolem
ní na podstavolch asi 2 m vysokých stojío

Agrární m vepablíkye něPAVac. » iky« :
»Volební čísla nám dokazují, že veškeré

pokroková na Moravě byla marnou.
A proč? Poněvadš taktika, s jakou se po

-stapovalo proti klorikalismu, nebývála
rávnou. Lid moravský jest konservativ

Čechách a všecky náhlé a reneš v
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čtyři čeští pstronoré v životní velikosti.
V noví ze dae 7. na 8. květen bylo toto
vsásné sousoší od tří zvrhlých mladíků
zdejších barbarsky poškozeno, totiž socba
sv. Prokopa i s podstavcem skácena a
rosbite, čímš i kamenné silné zábradlí
přerašeno. — Jinde starožitné umělecké
památky se vykopávají, sle u nás — roz.
víjejí.Snad si myslili oni svrhlíci, še vykonejí
hrdineký čin, ale všichoi lidé i opačného
přesvědčení tskové hrdinatví odsusovali.

Třebechovice. Na popud soc. dem. byla ne
dávno svolána mimořádná. schůze | hospodářské
rady, ve které soc. demokraté mavrhovali, aby
vzhledem k panující hospodářské tísni oba soci
allstické konsumy, obecní aprovisace a konsum
lidový až do žní vzájemně jeden druhému vypo
máhaly a společnou akcí čellly hrozícím nedo
statkům. Zástupce ©našeho ©konsumu z důvodů
věcných sice s počátku toma odporoval, ale po
sléze k tomu přivolil. Zásoby měly se sepsati.
všem měla býti vyměřena stejná dávka, kromě ji
ných ustanovení. V 10 hod. večer konala se tato
»svorná« schůze, ale ještě téže noci tak zv. »ná

svým členstvem a tak již od časného následují
cího litra byl obležen jejich konsum zástupy žen
a protl všema usnesení zrádně byla vydávána
mouka po 3 kg na osobu a dopoledne tím způso
bem vydána všecka krásná bílá mouka mimo na
rychlo pečený chléb. Po městě z toho povstal
veliké shon; když referent p. Řehák chtěl přá
telsky zakročit. byl z tohoto konsumu přímo vy
kázán. Následkem toho ve velice nemilé situaci
ociti se konsum lidový, který přes reptání vlast
ního členstva čestně dodržel úmluvu. Následkem
této zrady a odlišného na věc nazírání soc. de
mokratů prohlásil náš zástupce v druhé mtmo
řádně svolané schůzi hospod. rady, že se necití
býti dřívější úmluvou vázán a že jenom v urči
tých směmicích budeme společně pracovatl. —
Dne 18. t. m. svolali soc. demokraté veřejnou
schůzi s programem: »Zrada národních socialistů.«
Schůze byla velice pohnutá a zrada »národnich“
předáků postavena do pronikavého světla, kdežto
stanovisku, jež v této věci-zaujala a dodržeta li
dová strana. dostalo se uznání všech karakter
ních lidí. — Nedávno konala se u nás slavnostní
přednáška ra paměť založení bratrstva Orebské
ho před 500 lety. Poněvadž pozvaný historik dr.
Šimák svým vědeckým výkladem plně neukojil
některé občany, kterým se stýská asi po štvaní,
slyšíme, že místní organisace nár. dem. se snaží,
aby byl sem povolán pověstný sběratel na mo

právě v
těchto dnech prof. Pekařem v Nár. listech v 0
tázce svatojanské| důkladně © »zmalovaný«, dr.
Herben. Jednejte s nár. demokraty čestně, pro
kažte jim třeba přátelskou službu a oni se vám
odmění nekarakterní »herbenovštinou«. — Minulou
neděli podnikla naše organisace vycházku pod
národní Hpu do Libnikovic, kde konala se slav
nost tamní naší organisace. Proti všemu očeká
vání slavnost tato svým zdarem a mohutnými
rozměry přímo překvapovala nás, natož | naše
»přítelíčky«. kteří — nedovedji svého | rozčilení
ani maskovati. Stále vpředl

Zaslánaj)

Mimořádné valná hromada 
opo'ku Charitas« v Hradci Král.

koná se v meděli©. června 1980
o 11. hod. dopoledne v Adalbertiau.

4. Sohváloníúčétal zprávy
2. Volné návrhy. vy

V Hradci Králové, 20. května 1990.

Dr. Fr. Reyl, Váel Jenšovský, 
S předněa. y jednatel

na vířeoč otéů zděděné. Raditaháni us,
. akým se postupovalo ve věcech nábp
ženských, musil nutně míti za následek

pros | a vlastoč val hlerikálníutf. Tohovšeho nedbali tí,kteří přaco
valí na renkově' pro šiření pokroku. Jak
často elslo ve toto heslo pláštikem přo
athelstickou propagandu, jak
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dužeívoELISKA, rátové
Adalbertinum

přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
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byly náboženské vity uráženy! Lid náš
dobře rozpoznel frásovitost pokrokových
hesel a dal se lehce získati klorikálními
agitátoty. Pokrokové učitelstvo svým radi
kalismem ve věcech náboženských připra
vilo se o všecku důvěru v obeích a
kroková práce jeho nebude míti v do 6
době výsledků. Ješté více si však uško
dilo u našeho občanstva tím, že změnilo,
aš na čestné výjimky, program a zabývá
se hlásáním idel — socialistických.« —
Konečně agráraí orgán přiznárá, co my
jeme říkali už dávno.

Zatvrzelé odpírání pravdě není nikde
tak houževnaté jako u protikatolických
fanatiků, Že ae odvážil dr. Pekař napsati
proti Herbenovým potupám kultu svzto
janského pravdu ze svého stanoviska čistě
vědeckého, byl hned napaden vládním
orgánem. Tudíž dr. Pekař v »Nár. listech«
19. t. m. odpovídá: »Dnešní »Českosloven
ská Republika« zmiňuje se o mém neděl
nim článku v >Nár. Listech« způsobem,
proti němuž musím protestovati. Nejen
že obsah a cíl jeho tendeačně, způsobem
bijíeím pravdě v tvář, ekresluje, ale ona
zavírá dokonce, že »stavím se úploě proti
dachu a smyslu našich dějin, jak jej for
muloval Palacký.« Proti tomu dovolte mi
konstatovati, že 1) Palacký hájil téhož sta
noviska, na nějžjsemse v otázce svatojanaké
postavil já (ano del dále, maje za přijatelné
také, že Jan z Pomuka byl zpovědníkem
královny; o tom já z opatrnosti se vůbeo
nezmínil), a 2) že by Palacký podepsal
také to, co jsem poznamenal mimochodem
o době protireformační, že totiž měla také
některé světlé a pro oáš národ v dané
situaci prospěšné stránky.Mohl bych v tom
směru citovati velmi fmluvné a v mno
hém ohledu dosud časové věty Palackého
ze stati jeho »Onáboženství a víře z r. 1873«,
% doslovu ke »Gedankblátter (1874) n ze
statí s»0 roztržce v národě českéme (187b).
Zítra by ty oitáty byly jistě s triumfem
otištěny v »Čechu« a Pražském Večerníku«
— proto na ně redakci »Českoslov. Repu
bliky« (jet by musila napsati zase, že to
to měl Palacký otisknouti v »Čechu« ane
v listě liberálním) pouze upozorňuji Pa
lacký, opakuji, bý mne za můj článek
v »Nár. Listech« vřele pochválil. Naproti
tomu je možné, že moje mínění liší se od
mínění nové generace 8 Masarykem v čele.

(jak píše »Čes.Republika) Ale nemám zataktní, zatahuje-li oficielní list naší republiky
starší vědecké a národně filosofickénázory
p. presidenta, republiky do debaty; zoela
zbytečně se snašíc lámati kopí pro ně
(této pomoci autorita „p. presidentaj
nepotřebuje) A nemám tské za taktní,
odvažuje-li 8e »Č. Rep.« vytýkati »Nár.
Listůme, že otiskly článeksvého spolu
pracovníka, profesora dějepisu, ke kterému
byl jiným článkem v témše listě vypro
vokován, nota bene článek stojícíole na
stanovisku svobodné, žádné straně neslou

ne jsem s článkem s až po do
končení stati Herbenových. Toho liteji
sám opravdově (měl jsem za to, že dr.

Herben Abu„psí dokoněil v sobotu) —neboťbylbychmohlv odpovědisvévy
ovětliti leosos i seslabiti lec00s s toho, 60
vyložil Herben v neděli.«



: aapsané společenstvo s ručením »hmeaeným
4© Československé náměsti.

Vhtknížky:Ak.
„Půjčky. - Úvěry osobní

"a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadis. - Eskompt účtů a směnek.

Páperky.
„Čím se dychtivěji čtou "knihy tištěné,

lze si pak lehce vysvětliti nynější poli

bnjí ani u národů necivilisovaných.
s

Volby v nynějším čase nestávají se
věrným zrcadlem vůle národa a skuteč
měřítkem číselného pomětu stran. Celá
řada agitátorů pracuje horlivě proto, aby
se udržela v sekretariátech a jiných pla
cených místech, muoho jemnocituých, po
ctivých inteligentů uhýbá se před jedo
vatými šípy volebními do.ústraní; celé

ceny netoliko uesplniteluými sliby, alei
záludnými výklady programů. Velká část
volí se svou stranou ze zvyku. Radikál.
ním stranám prospívají více veliké vo
lební fondy a číselná převaha agitátorů
než idey a splnitelné plány. Volební řeč.
nické potyčky nepřinášejí světla, ale zvy
šují v prostých duších zmatek. ,

Když hrozil říši -Faraonově hlad, po
mohl s důmyslem Josef Egyptský.
Když v naší vlasti již citelná nouze ua
stala, zříraly nám poslední sousto egypt
ské kobylky.

Před válkou velebili pokrokáři jako

nejepamenitější národní vlastnost »českouičatoste«. Nyní by byli velmi zádi,
dyby ta paličatost trochu změkla; uka

zuje se totiž, že samasebou ještě ctností
není. Pokud foufvství se obracelo proti
Vatikánu, markýrujíc lacino rytířského
ducha, potud se mu silně tleskalo. Teď
však jest mnohým úzko, když se paliča
tost obrací proti vlastní krvi a — proti

osmým hospodářskýmzájmům republikyv .

Syčí se zlobně netoliko proti historie
kému sv. Janu Nepomuckému ale i proti
zušlechťujícím legendám o tomto světci.
Zato však osvětáři jeví veliké nadšení
nad vybájenými zkazkami o Libuši. Jméno
sv. Jana se musí šlapati do prachu i při
vzpomínce na to, jak prospěly pouti svato
janské podnikům národním. Ale před slav=
nostními dny republikánskými chce každý

Libuši.

Ve světě fysickém osvědčuje nale ve

se stroj odevzdá k používání, vykoná se
s ním několik praktických pokusů,i když
několik osvědčených znalcůse zarulyje
že solidní výrobu. Pak se ještě činí úzkost
livá opatření, aby nedošlo při obsluze
stroje k tělesnému úrazn. A v důležitěj
ším světě duchovním? Vláčí se hned celé

ť

dle soustav, které buď jsou naprosto ne

vytkoušeny anebo v cizině se dožilynejžalostnějšího bankrotu. Tu opatrnost

ai našej oby Pokrokářštíeskamotéři
ani n

(staside, menší školy na důkladné
vyzkoušení, jajt se protikřesťanské tieoeie

;v. praksi„av Patrně ja mnohoueeh ve zdartoho, co pro í a rač vy
jí pro sebe slávy. Čnnělí táhnouti

hned za vlasy celé regimenty českého
dorostu do své zbrklé jízdárny. A když
mnoho pokazí, prohlásí bez záchvěvu lí

ovšem nyní patrno, že se musíme přeori
entovati. Pracovali jsme vědy podle po
velů pokroku a právě pokrok se neza
stavuje, vyžaduje stále nových -změn.c
Znamená-li však duchovní zmrzačení celé
generace faktický pokrok, jeli rozbředlý
skepticismus opravdu světlem a pružinou
positivních činů, o to se mnoho nestarají.
Zkrátka experimenty technické jsou mno
hem. opatrnější než experimenty duševní,
při nichž mravní zodpovědnost jest mnoho
násobně větší.

+

Katolíci slyšeli často v různých vari
acích z úst liberálních:»Dle toho se s vámi
bude v národě z»cházeti, jaké stanovisko
zaujmete k Husovi.« Zatím však ten po
měr k Husovi stal se nyní nickon u sa
mých despotických poručníků. Liberálové
upravili své hledisko tak, že kopli do
spisů Husových svým sklonem k volno
myšlenkářství a úklonami před židy Soc.
demokraté pak zneužili sousoší husov
ského k volební reklamě marxismu a za
nechali tam doutníkové nedopalky.

we
, Ee o

Skorokaždá idedajídý obor mě.
lecký dá se zpeněžiti. Platí se za básně

i obrazy, virnpšové zpěváci a herci zvoudo svých produkcí pod podmínkou vyš
šího vstupného, zástupci lidu ve sně
movně přijímají slušnou odměnu, řemeslní
agitátoři politických stran většinou jsou
dobře placeni. Zato však prostý lid věřící
nebere žádného honoráře za daleké pouti
do chrámů, za svou zpověď a účast na

čistý. A přece právě tento lid jest nejča
-stěji vyhledávaným terčem potup sobec
kých harcovníků radikalismu. Právě děl.
nik, který pro své neplacené přesvědčení

: é dá se z tovármy výštvati, jest
Wa posměchem. Nad lidem obě

ta věřícím pronášejí pohrdavé po
známky leckde i ti, kteří kostelní hudbu

obstarávají za peníze A tu a tam ipřeisovaný kuěz raději navazuje styky
o Řbořáiními byrokraty, kteří do kostela
nevitěčí, než s lidem dětnně věřícím,
n cím chrám z idealismu nejkřišťá
lo .

Nejlépe by se národnostní spory ukli
„dite "kdyby z různých národů ntvořili

utnou alianci Jidé poctiví, spravedliví,
kteří by nehledali v politice hmotné za

ní. Wolfové musejí štváti a svému
btvu pochlebovati již proto, aby před
li národu důvod k svým důchedům
vna jako štvaví demagogové pro
cí sociální politiku třídní.

. *

on buď nejmoudňejší «- děftkušenk gipebo nejchytřejší. Zástnpcílidu zburiá
npujívýhradně zájmy osobní; sofis

tickou zručnostído -své šplhalství
snadno přezvati setarostí o blaho lidu.«

paramenta

Nejvhodnějším dárkem
pro biřmovance

jest

, modlitební kniha.
na skladě

Brutstovaí' knihkupectví a zaklsdatolsttí
A v Eradei Králové.

BALBACHÝNY
*-PRAPORY

DOPORUČUJE

F. STADNÍK. OLOMOUC
OSTEL PARAMESNTYA NÁČINÍ

je“

| KADIDLO

Poramontní zé
nejstarší české firmy:

Jénáce V.Neškudla syn
T Jahloném z 011.(čety)

už. před
Ceníky, rozpočty i rási
ne ukásko zdarma a frankc
Tisíce pochrahmých usa

a vyznamenání.
levněj. nákopni nramen v ren Československé.

Varhanové "U
píšťaly

zinkové i loové dudává a veškeré opravy
i přestavby varhan provádí

V. O
utavitelství varhuu 4 harmonií

dotává nejlevněji

JĚŠEP VENĚtů
10

nejstarší závod pasířaký azlatnieilý
v Hradci Královéčís, 496.

(dllayza továrnoenábytku K. V.Skahoreký:
veškeré zádéby kostelní, se zlata, stžíham.

om m ná o
Zleomíastříhěenívohal;niklováaí.

: provelení
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- Pout ke hrobu biskupa Brynycha. Pod
rotektorátem Jeho milosti nejdůst. pana

Diskupa Dra Josefa Doubravy pořádají or
ganisace českoslov. strany lidové pout ke
hrobu biskupa Brynycha, blahé paměti,
v Chrasti v neděli 80. května 1920. 1.Sraz
účastníků o 0. hod. dopol. »v lipkách«. 2
Průvod do pádvoří zámeckého, kde pro
mluví vldp. Msgre dr. Gustav Domabyl,
profesor z Hradoe Králové. 3. Průzod do
děkanského chrámu Páně na mši svatou.
4. Po mši sv. průvod na hřbitov ke hrobu
biskupa Bryoyeha. 5. Po vykonané pobož
nosti návrat do města. V případě deštivého
pošezí bude sras v hoatiLci u »České ko
rany« a kázání bado o-boutein-Odýtločno
o půl 2. hod. slavnostní schůze ve dro
raně u »České koruay«, na které promluví
senátor vsdp. Dr. Fr. Reyl: »O politických
a vlasteneckých zásadách Brynychových«
a poslanec p. Václav Myslivec: sJak pra
oovati dále v intencích Brynychovýcho.
Učast všech organisecí r okolních okresů
jest žádoucí! Ničím nedejte se zdršoti, a
yste neuctili památku velikého biskupa

Brynycha, jehož duch dosud mezi námi
žije! V Chrasti 30. května na ahledanon!

Mistní dal -stranylidové v Chrasti.
Sekretariát čel strany lidové v Hradci Král.

K
Výchovaramenářů.

Tak často syčely jstyky odpůrců kato
lielsmu, še mesi českým lidem vypěstovala
církev sbrbená ráda, povahy dvojaké, ko
lísavé. Zatím věsk povahy nehotové a ra
menáře vychovávali u nás právě ti, kteří

ně projevovaliodporpad»slomenoutoří-«

Jakou hru v 16příčinětropili
liberální mladošeší a dědicové, to
nasvo historie budousnostiakokanstvímnej

sněkomyalnějším a sotla nesvědomitým.Ti otázek náboženských neluštili; spokojo
vali se oynismem,pokřikováním ze zákoří.
Před ne proudy katolick

varovali o "před ačerajní nebezpe
stvíme«, sami 0 novou tickou směr
nici náboženskou sw ouleli.

Blobořečili Husovi o

Číslo telefonu: 4 (Tiskové družstva).

popirali přepodstatněníobětních částek přiměli sv. a zavrhovali
Ji Věděli o sfvělýchRošítělových

průvodech husitských, ale vášaivě oporovali tekovým procedím katolickým. Hus
hleděl poolrkevniti veřejný život český
více, než jak jej zsstal, ale liberální jeho
otitelé papouškovali nejemělejší leš němec
kých soc. demokratů, ie náboženství jest
a má zůstati zálešitostí soukromou. Nuže,
mohla taková klikaté směrnice vychovati
důsledné, žulové charaktery?

Ostatné právě vapomísky na taktiku
starých kaliáníkůbyty velikou závadou
ukázněného postupu v otázkách ofrkevních.
Rokycanovi husité ře tepalikatolickou
Olrkov a nazývaliPotské , je
kadíří Zároveň však jejich enuguinický
vůdee prosil Řím, aby mu dopomohl k arci
biskupské berle; s velikou ponížeností vy
prošovali si husité na celé řadě katoliských
biskupů svěcení vlastního kněžstva a posí
laní posvěcených olejů ke křtu a pomazání
nemocných. To snad byla škola důslednosti?
Za vzor svobodomysinosti dávali liberálové
husity, kteří netoliko prolili potoky krve
i pokojoých katolíků, ale kteří docela uči
pili koneo táborské svérázné obci oírkevní
besohledným fysiokým násilím. Mtuvilo se
hlučně proti inkvisici španělské, ale tiše
se kráčelo kolem bezohledných dvou iakvi
sio husitských 6 a táborské), v ktě
rých šalobci se stávali soudci a v
čími najednou. Takové dvojaké nání
rozhodně
s názorů.

Liberálové, kteří po přečtení různých
románů a stručných pamíletů s katolickou
dogmatikou v ordci dávno se rozešli, o
chotně skládali před přijetím úřadů a vy
chovatelských míst přísahu katolickou —
k vůlichlebu.Nejnápednějšípřitomjest
ta okoloost,žese sni vóžněvparlamen
tech nestarali, aby taková přísaha byla
odstraněna zcela. Láteřili na klerikaliemus.
ale k vůli ohlobu podrobovali se i význam
ným konfesaím formalitám.

Do kostela katolického k vůli umi é
modlitbě liberální úředníci roěli ne
ehtěli; ale dle 6 Vídně

vstupovali tam vplném lesku kvůli velšní člověka —rakouskéhocísaše. Otom

také, jestliše jim na důslednosti zaleželo
opravdově.

Volnomyšlenkářský list dra. Bartoška
odporučova!, aby se hlásili i studující ne
katolického smýšlení do katolických kon
viktů a tak hledali podporu hmotnou. Coš

mu pa tom zálokelo, še se "Mob hyrnětucích vyžadují časté atolického
přesvědčení, ZrovnaAk I iberálové radi
kálního zbarvení naprosto nekárali proti
katolických pokrokářů, vtírajících se K
hudbě chrámové. Zato však mrskali věřící
učitele za jejich varhanictví a zbožný zpěv
při pohřbech. .

Chválen byl kněz, který nejraději ob
coval s liberály, vyhýbajícími se pobož

nostem katolic. fm zásadně, a který zároveň posérakyk vůli marné chvále ověta
tohoto ostře kritisoval lid věřící, plnfef
kostel. V říši logického myšlení ovšem
platí zásada: Buď má kněs řádně a ostra
2itA opatrovati to, co slíbil opatrovati a
zachovávati při svém svěcení — anebo
af ustoupí ze Štacé muži, jehož stanovisko
k zodpovědnosti jest eitlivější. Ale kdež
by platila logika pro liberála! Ten právě
šleh:! kněze jícího k ostříhání ná

boženských ů a vykládajícího o po

uedniolr věovch člověka přesně dle eva6
Právě ti, kteří voášeli věci církevní do

vřevy politickýchbojů, hned sačali tvrditi,
že přetřásání náboženských záležitostí dó
politických schůzí nepatří, jakmile — po
čali pronášeti katolíci v takových shromá
šděních řeči obranné. Proticírkevní poli
tiku liberálové ve soěmovnách pěstovali
velmi rádi; naše obhajoba temtéš je všek
poheršovala, ale při tom pánové zapomačli

poradi jinak máme svýchnábošen

obje Ldjmů hájiti s braktiskýmvýsledem.
»My nejeme proti náboženství — jen

proti Zleribalismaute Zatím však 10 |
Šely hlavní pilíře katolické věrouky, po
píraly se důvody pro existenei slrkve
vůbee. Kdo = katolíků mlčel, byl ehor
akterní, i když navštěvoval obrám. Kdo
všsk proti liberálních negravd
vstýčil praporee věcných protidůvodů,

hned byl masvou důslednost tepán neboposmí '
Tak vychovávala 06

bazpéteřněŘyrokricie: eěto stával se žívot

výhodných.



4 jh se eskómtem

bankovní

ré účty Saštoko.

církevní oS aA Máparým Liberálové
k praktickému luštění ožehavých otázek
eírkerních nepřispěliničím, ale sprálských
roskasů pro katolíky měli dosta dost
Deklamovali o »nejkřesťanštějším národě

Hasově«, alek born e kalenými šíprotiobčaním, kteřím autoritu

hájili proti výmyslům cizáckých zednářů.NÍ li tedy otrkev,“ale kra líbe
ralismus vyráběl u nás bezpáteřnost a
povahy ramenářské. Negace není obrodnou
mocí a ojnismus nedovede nic kalého n0

vého abulovati, zato však mnoho ideálníhosp 

Složenísově vlášy. 4
-V pondělí věčer sdětil. m p. Tušar $Masary

kem výsledek svého jednání se stranami Nato
Président k návrhu Tusarově jmenoval tyto členy
nového kabinetu:

Ministerským předsedouVlastimila Tusara, je

maž svěřil také prozatimní správu ministerstva
Národníobrany,

ministremvnitra Ant. Štehlu,
ministrem zahraničních věcí dra Ed Beneše,
ministrem financí dra K. Engliše,
ministrem zdravotnictví aunifikace dra Vávro

Šrobára,
migistrem pošt a telegrafů Fr. Staňka,

. -ministrem sociální péče dra Lva Wintra,

ministrem školství G. Habrmana,

ministrem. železnic J. Stříbrného,. ,
ministrem veřejných prací dra B. Vrbenského,

mtzistrem zásobování V. Johanise,
mimistrém obchodu K. Sonntáge,

* mialstrém zemědělství K.Práška,
ministrem bez portefeuite dra“ [varia„Dérera a

dra' Hotowtze, z nichž prvému svěřenabude plná

moc pro Slovensko, druhému organisace úřado
„ero, zahraniční obchod.

PEUILLETON.
A. Jeně: 2

Z ČESTY PO »KONGU«.

Sedělijsmeužplmých24hodin+tomtéžva
goně, zákvehi, ospali, bezvýsledně hedajíce ej
Výhodnější polohu bezvládnému — ze všech strán
už otlačenému tělu, když náš rychlík přihnáf se

kvečeru do stanice Obyšovce matrat Ktísicko
Bolumfaské dráhy,

"Bylonutno vylézt z yRgOTU—do něhož Jsme
sv Prazé magii— %přesedrostiúa lokálku,

ježlk A necelouhodky dovidklado Přěšovahe našícesty.

emo ná sjezd slovenských katoBických stu“

Nervoáně“rožtrlíším se" po stanici vodhěýcí,
támhle stojí slovenskýbásník Orabačte

J Čékalirlás.Sotvajse * m E
k něm rozběhloněkbílk ktéři násná

vás P n 16z

E
vjá

zdrcující zprávu

h) +

K boji o mimistorská křesta.

Oposiční agrární »Role« napsalo: »Republikání
venkova chtěň za každoa ceriu zacirániti předpo
tldkou smrtí Karla Práška, přoí němuž staví se
socialisté na celé čáře. Ve druhé listině. nového
kabinetu byl Prášek opět jmenován a kombinace
s osobou Malypetra nebo Prokůpka ustoupily Za
se do pozadí. Pondělník »Práva lidu« však uřiš

ťoval celon veřťjnost, že »Prášek půjde« a na
psal, že jebo odchod z ministerstva znamená pro

něho „pád do politického propadliště«. Sonntág ta
ké objevil se opět na obzoru. V lůněstrany re

publikánské panoval. zuřivý boj o ministerská
křesla. Týž boj jest | v ostatních stranách rudo
zelené koalice. Pro samé osobní otázky a osobní
třenice nemohlo po 14 dní dojíti k rekonstrukci
kabinetu, takže se | mluvilo již o odsunutí celého
zahájení zasedání Nár. shromáždění až na čer
ven. President republiky maléhal však nemilosrd
ně na skoncování těchto sporů ve stranách. Ka
binét není novým, nýbrž starým. Rudozelená ko

alice prodlužuje si svůj život do podzímku, kdy
bude přemýšleti © nových záminkách, jimiž by
poslci po převratu v koalici národní uchvácenou
dáje udržela pomocí aěmeckýchsoclalistů.«d—————,————

»Jak to, vždyť přece byl už policejně dovolen?«
Byl, ale v poslední chvíli, když už všechny

přípravy byly hotovy, přišel z Bratislavy Šte
fánkův výnos, který zakazuje všechny naše Or
ganisace pro »mimořádné poměry na Slovenskus«.

Profesoti zakázali studentům každou účast na
sjezdovém jedmání ped trestem vyloučení z Ú
stavu. Známý vůdce všech Slovenských studentů
K. Sidor z Ražoriberoka dostal zvláštní, vyšší
napomenatí, aby 23 května neopouětěl Ružombe
rok — jinak bede bez mijosrdemětví vyhošen z
gymnasia-— přes tože má matsritupřede
dveřmi. ' +. )

"sA 00fY, Jamo,-ještě tě nevyhodíji?« a

»Dosud ae, vytanatí však nosištáte. Ale nebo
Him

»Tojeklavní— fv 50 mbát| Ce. bteme
však my Wilat?Slesd pořádat přece nomůlse.

oi studentipostraškn ře: ;"»Naopák! Bylí jémt u feditele 4 tážeme "s"
ě když náspůjde"dvacetnébo 'čtyfiet?:'"u

me všichri?< —Profisvě B)ty 

a. formrálatvolbu presidentaMasaryka,je
mož nová ústava zajišťuje vůbec doživotní ů

mebyj da zabezpečen

AkatašpočnKl"cP poelanců). Němci problást voliti nebodda a v.
ová, strana následkem nepřátelského

toajovaných E stra neměla
podpírati nynější , Jenž dle věskovase
«. Hradu proti nf. vě, W níž i
eeáěen zahramičníi Vnitrdáený dojem, který
Výmola! nezdar“ Úságvní v nynějšího de

níhopresidenta. života v lidovýVis
ánil pěk

čítaly“

President obdržel 284, bez lidovců (51hl.) byl by

počet. Neopomeneme tuto okolnost nahoru připo
menoutl až opět se bude vládnouti bez náš 2
proti nám.

Lidová strana v povém parimmontě.

Podle posledních zpráv mělo dlouhé vyjedná
-vání krátký konec — v rmdozelené koalici,která
ease ochotně se usaríla tam, odkud na krátký čis!

tala. Min. předseda Tusar vyjednával sáho
„sevšené : 6 celé

vyjednávání a všechny kombinace, které se v
různých listech objevovaly, byly — pro kočku.
Soc. demokraté a agrárníci si zase padnou kolem
krku a povedou nás svorně na cestě k »blatru«s

"sštěstí«. Lidová strana byla ochotna sáčastniti
se přáce ve vládě všenárodní; ke vstupu vymi
Rovala si — právě tak jako všechny strany —
určité ústupky. — Jak Jednání končí, vidíme ve
výsleďka. Stojíme tedy před novým parlamen
tém. Jaké bude mít v něm postavení Hdová stra
na? Uvášžíme-li všechny: okolnosti, musíme“ říci,
že předseda lidového klubu bude mífi Postavení
neobyčejně těžké a zodpovědné. Osvědčený »matý
snonsignor« posl. Šrámek prodělá | znovu Ssvon
zkoušku státnikovu. Nehtedime-li k té výhodné o
komosti, že spojení bývalé koatice způsobí přece
Jen trochu zlé Krve, misíme uvážit. že je to krok,
kterým jako by chtěli naši nepřátelé nás uvésti
v šach mat. Bez nás ovšem nedostane vláda ani
jediného zákana pa Smcho, protože oposičníci ně
mečtí a maďarští budou jistě navštěvovati schůze
mnohem' početaěji nežli všechny vládní strany
dohromady. Připadne tedy čsi. straně Hdové kol
velm! zodpovědný. Považte nyní. že by oposlcí
naší strany byl nějaký návrh zmařen. Proti lidové
straně použije se jistě všech zbraní a velmi citli
vý útok bude macfázeti ohlasu v tom, že se řekne.
že naše strana jde ruku v ruce s Němci a Ma
ďary. Tak bedeme odstřelování v Jedné tinii s
ními. Bude třeba vetmi prozíravé politiky našich

měry na Slovensku«!

Jsem ohlejal vbavách brajislaM ry Šotdhana refimzBoodpásť *všechnýmvi
ny proti státní myšlence naší republiky — inte
Hgenci. Ale že by bylo možno tak bezhlavě po

ideálně planoucích Stodentů ničit a pošlapávat.
zatim co by stačilo laskavé slovo, aby se právě
142 madšená srdce stala nejlepšími apoštoly me
zi slovenským dem, nejlepšími apoštoly *stěťní
myšlenky, největší nadějí v lepší budoucnost, že
je možnomíti tak hrubé ruce, až Jejichzasáhnutí
badí hrms a nenávist, kde by jinak vyrůstala ne
smímálávka—to všechno:jsemse dověděl:

Ano, ano vypřesté úrýmmíonatvů v Ba
vdoba 1 krěst: A'to nejenpro »mimořěd

né poraěey«! Aproto konati slezd „nle s k
„Prost tá, jácá Je tohle.bndova?< se.

46úlovědskél:1 M tg
Vo: brhevího"přEMYJasa ete sem jižní

“ "aěárě| mičety"Neleéoddovlt nim, Ma
frnit Aně Jonužcolt dietuasvápotjaé: Myšlenky:181! Aa ©
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WMĚ“ávní naši na 'to uh

ment si -jagně ovědomiji. Bude- třeba pijě sledo
vatl zprávy 0 upu jednání v parlamentě bu

domcím,zbřykod "ník te patřčhod zbrah a
mob! taktiku své strany hájiti. Bude to krysta
lisačnýboj mph mi Reg my
všichní douláme, že vésh ví politické
schopnosti v něm celou vervou rozvinou. Jejicii
dosavadní projevy tomu nasvědčují a my plni oče

kůvásíkledímobudoucnostía eo

M]Eemo kogkémi

lováním českých stran a skupin v
rodní sojidaritě"jest přísným Btávě 26.
t.m.,kdyaovýparlamentuvedendoprvéhopo
hybu, došlo k pouličním demonstracím socialistů
proti — vládě, která přece svým složéním Jest
převahou rudá. Davy dělnictva opustily v Praze
továrny d závody, spojily se s příbyjými soudru
hy kladenskými a po ulicích provolávaly: »Ať
žije Muna! — Sláva Leninovi! — Hanba repub
Hce! — Ať žije komunismus! — Pryč s vládou! —
Chceme čístě socialistickou vládul« V průvodu
se pohybovaly standarty a. rudé prapory, Na
Staroměstském náměstí uspořádán tábor, na němž
štvali Zápotocký, Houserová, Šturc 2 Jiní.

To Hus nevěděl, čeho všeho bude na Staro
městském náměstí svěďkem. Jednou před jeho so
chou štvou volnomyšlenkáři proti základům kře
sťanské nauky, podruhé bolševici proti zákh
dům národní republiky. | Schází českému lidu
mravní páteř, schází mu společný český program,
společný národní ideál. Kdo by se domníval, že
Jednu svatou velikou myšlenka vdechne do Čes
kých duší světská filosofie, největší myslitelé za

hraniční usvědčují jej z klamu. A kálo by mysli,

, snů
nousměrnic

větším. A při tom tl, kteří se bojí bolševiků jako

bezpečné střílny, z nichž hlavně se obraceli profi
ech vlastním čelům. | Sac. demokraté demon

ga — proti sod. demokratům těm,kteří se

a Trockého. Tak se krystalisují poměry v národě,

borce Hpsa.
“ . "2 -W

I Stávka Železalšářů,v.homí Italii se ší <
Novým presidentem mexickým zvolen Adolf Hu
erta. — Bolševici, když dobyli proti polským vo
jům podstatných úspěché,na Berezině byli vel
kým odporem Pojáků zastavení. — | Kruppovy
dílny v Německu pokračovaly ve výrobě těžkých
děl, což způsobilo v Dohodě vzrušení. Byla za
kázána další výroba. — Bolševíci pronikli hluboko
do Persie. Ohrožují již Teheram. — V stajekém mi
nisterstvu Nittiho obdrželi katolíci 3 portefeaile
(zemědělství, připojených zemí a prací). Katolíci
také za podporyvlády sLvymohliuzaáníbílých
dělnických sdružení a Jejich účastenství v děl
nických radách; dále jisté změny v programu o
ficielních zkoušek, jichž důsledkem jest poměrná
svoboda vyučování; konečně opetření hospodář
ského rázu ve prospěch některých tříd obyvatel
stva. — Poláci pokrytecky rozkřikují, že hroma
dime česká vojska v Místku; je to bezcharakterní

ně dále. — Soc. demokraté maďarští usnesli se
rozpustiti svou říšskou ochrannou kancelář. —
Mnoho bulharských dobrovojníků spojilo se s tu
reckými nacionalisty k ozbrojenému odporu proti
obsázení Thrakie Řeky.

Pense čtenů Nár. divadla jest ubohá. Vždyť
Króssingovi vyměřeno měsíčně 294 K, Maturové
A6 K. Sedláčkovi 294 K a Chvalovskému 245 K.
— Čím konservativnější, katoličtější kraj český
náš ženiální Josef Manes uvidě!, tím seznával ví
ce utěšené rázovhostí, tím mocněji byl podnícen
k umějecké tvorbě. Staročeskou Hanou byl pří
mo okouzlen. Rázovité profily žen, které přece
těžce pracovaly a neužívaty k šlečbtění pleti
kosmetických prostředků, umělce uchvacovaly. V

rozhovoru o Hanačkách Manes nadšeně zvo
lal: »Tam jsem byl šťasten! To byl krásný, ne
zapomenutelný život. Ty Hamačky — to byly
samé Madony!« Tedy Manes neviděl tváří zotro
čených, nevidě) zraků potměšilých. Neprohlásil
že páteř toho »klerikájního« Hdu jest zlomena. V
očích upracovaných žen zrcaďiila se opravdová——————————
třeba v »Katolickém krubn«. Důvěrná porada je
kapitánem města dovolena.

Dobrá! Dobré moc!
Nazítří —byt Božíhodsvatoděění—vyšil

jsmé Zrána do ulic. Byl krásný, slunný den.

"sGlupci, četa vojenské Holitst«"Coto$ět-40?Jfitotodovolřik 0
m
: ře tom mněaje vepf. Já rothdkt ts

»

radost ze života a jemný cit. A tenkráte utěšený
národní svéráz kvetl na Hané krásněji než dnes,
kdy jest potřebí umělých prostředků k probuze
ní podřimušícího ducha katolického. Dvě Hanač
ky daly si od Manesa pomalovati pentle. Malfř
se pak vyjádřil: »Kdyby přišly všechny Hanač
ky, všem pentle pomatuju.« Kdyby Manes zaví
tal na Hanou nyní, nalezi by jen trosky bývalé
tolik čarovné individuality. Kam své viny poži
nuly racionajistícké proudy. tam život zploštěn a
málo nadchne umělce k originelní tvorbě. — V
londýnské koleji pro psychické vědy byla ote
vřena výstava spiritistických kreseb, které prý
pořídili duchové, Kreslící medium bylo poshým
nástrojem. Jen jest nápadno, jakou nesrozamitej
nost a popletenost prozrazují duchové, kteří pře
ce malí věděti a uměti více než obyčejní smrtel

»Ukažte nám rozkaz!ě
Neměji rozkazu.. . Nastala hádka prudce ve

dená soboustran. Příběhtpoddůstojník.Když
ou se legitimovat (Bednařík Ant. leg. č. 60), uči

AŽbudete sestavovat galerii svých velkýchčlaů,nezapomeňtetakéertenvposlednídny
viastního panování — nezapomeňte na to jak
Jedenz Vašichnohsledůposlaj na několiknebez
pečných, »maďaronskýche studentů

Slovensky Masito
zlomittu výra vmladýchsrécích.Vzpomízáte
sk že za maďarskévláfy vozilivás.do Pelti,
když/iste byli studenty. aby vás vycspovali. Ny
níŠrobár vozí zase Slováčkydo Prahy. Tam

Řostné) kola © 4 r VRANÉ,k Bye

SNR zvátočníot 8 leje:s Sdoren:věnaJih. zpýteční : , s, kovag,výb
BylomezlSppl 160Kožonáeníant one

Přes podanéžádosti není možno, obdujeti dosíjí
tečného přídělu papíru. Také znamení doby:
velice smutné pro českou kulturu! Požítické
šópisy rádíkájní se močí a papíru -pro

KO

Volné listy.
| Přeraženékopí.Čtijsemv»

jeh«postu doby o mnohých bojích

Polemikyu blý a jsemtam leckteré prudkéa blýokavice, ikajtejeh
nevýznamných. lidí, řádnivé arášky růs

ných mínění a názorů, ale takového sou
boje, jenš se tam udál dne 16. května
1920, jsem tam neuzna
Utkali se redaktor »Národních, Listů«
s občasným jejich přispivatelem. Sráš
ka nabývá oslňujícího výzoamu ze
tím, že kromě zájmu vědeckého šhavě
se rýsuje po stránoe mravní a pove
hové a stává seo tím zrendlem českých
lidí. Na jedné straně vědec, muž čistého
štítu, nestranný hlasatel poznané pravdy,
a aa druk“ straně diletant s mnohými
nedostatky tohoto pojiu, vášněmi zaslo
pený stranníks výbavoudemagoga,jenš

hrajeprim v nemyslívímdavu. Prof, Pakaša Herben.Sešli se vtémže číslo zNáz,
Listů«, sale vědecky a mravně jsou na
hony od sebe vzdálení.
U Přišel Šestnáctýkvětena Herben měl
opětně svůj den. Postavil si hlavu a omámil
se sebevědomím, že posledníslovoosv.
Jenu Nepomuckém pronesla jeho realise
tická ústa. Jest jako pantáta v košenkáeh,

jh. třímeje zhruba ořesanýklsookv race,lidá svého hrachu, aby ce mu do aěho
nedali nevitaní hosté, nebo,abychom uhle
zeaěji mluvili, udělal se Pfiloctetem, bos
něhož nemůže býti dobyto Troje.

Herben rád soustřeďuje hrabou střelba
na to, že oírkev za svatého prohlásila ;
jenž zemřel r. 1888, kdežto ov. Jan :
mucký utrpěl mučednickou smrt r. 1

Z toboto podružného omylu ep jecírkev otí osobu, které nebylo, ba Her
dokonce tvrdí, že tu byl ún podvod.
Abychom mluvili způso m bývalého

Skdorem, kterého vytáhli z klece, aby mu >5
kázaliPrahu«... | Sidore,maďaroge—osbrbíš
hřbetužjednou?Marněčekátapánové,myje
deme snýmdo Prahy a vPraze je ?něcojiného
nežSokolovny.

Pod okny našehovagonukdosi mlavímaďar
sky. Vyhlédnuzokua. Ale —bratří to gosokol
skýmiodznaky—aurčitěji:židé.Sidore,tojsou
od vás z Ružomberoka.

„A maďarosSidor šela umičeiprovokujícížidy.Staloseroku1920nastanicív Ružomberku.
Když jsme opouštěli slovenské hramice, od

dychtjsemsl, jako kdyžse uvolůíprsty, jež mi
sviralyhrdjo.Něcojako tlhalžiane

*krásnéa ueměvavé

20Slovenská tt jedmoboci ink/stu

P vážívotmástí
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Pjiky věváhdraků.

. Talelonč.63.

Vhisdyna běžné údty.

»Česu« proti Píšovi, kašdý jen trochu či
pernější septimán ví, 00 žilo. jiš zname
nitých lidí, o jejichž roku narozéní a smrti
kromě dohadů není určitých zpráv. Podle
důmyslné Herbenovy mětody musili by
se. tedy všichni tito činitelé vyházeti z
dějin, z čehož by eoptimán usoudil, že
s ladné dějepisné arohitektoniky staly by
se nesmyslné zříceniny sem tam rochá
zených balvanů.

Není blavní věcí, byl-li sv. Jan Nepo
mucký umučen r. 1883 di 1805, nýbrž ta
nesporná skutečnost, že žil, že o jeho pů
sobení jsou nesmazatelná svědectví a do
klady a že pro konání svých povinností
zemřelsmrtí mučednickou. A Ipi-li Herben
tak houževnatě na roce 1983, pak má po
dirahodný talent vyznávati materialisticxou
zásadu: zásluha lidí jest v tom, že se na
rodili a zemřeli, a na ostatním nezáleží.
. Jeme tedy my »zpátečníci« nutkání
pokrokového Herbena poušiti, že člověk
wenecení dle toho, kdy se narodil a kdy
memřel, nýbrž jak plnil své povinnosti a
čím lidstvu prospěl. Bez dlouhých řečí —
my se držíme skutečné historické osob
nosti sv. Jana Nepomuckého a dokázaného
obsahu jeho života, kdežto Herben se ma
loberně a šosácky přilepil na rok 1983
za tím úmyslem, aby mohl osobnost svět
oovu vymýtiti, čímž sobě dobyl hodnosti
vybuchavače českých dějin.

Herben jistotou svého vystupování
získal si mnoho takových stoupenců, kteří
ochotně běží sa heslem a jimž se oškliví,
« otázce sv. Jana Nepomuckého samostatně
se přesvědčovati, »S cesty, Herben jde«,
tak asi čumí to v jejich zástupech, kdykoli
se mistru jejich usdá o ov. Janu Nepo
muckém promlouvati.

Ale žel, občané pokrokáři, za Herbenem
jde kdosi jiný a dle všeho se zdá, ba jest
jiš ' jisto, že se vašemu proroku povede

velmi zle. Slyšte, oo mluví na slovo braníodborník, rytíř pravdy, prof. Pekař, jei
nehoví chtíčům ulice: »Ten, jeaž byl míněn,
svatořečení rebus stantibue zasluhoval.
Herben však mluví stále o podvodu, o
opětovném podvodu, a celá historie sva
tojanská, jak snámo, náleží u něho a u
jeho školy k hlavním triumfům proticfr
kevní agitaoe.« Slyšeli jste, jsk kopí Her.
benovo s střeskotem bylo přeraženo? Co
zbývá nyní Herbenovi vůčí poctivým
lidem jiného, neš aby se hodně nízko při
krčil e mlě<l? Či neocítil se v postavení
vězně, jenž piloval mříže pilníkem, jímž,
když byl přistižen s prozrazen, na konec
spáchal samovraždu? O,ty nešťastný 1888.
roku, na nějš jame se s mistrem, jak nyní
vidíme, tak hlo zavěsíli! Nezoufejte
občané! Váš mistr i tuto nehodu šťastně
přečká, jako již mnoho jiných; neboť ne
Ťekl snad president Massryk, že jest s ním
mravně hotov, nezlomil nad ním hůl Ma
shar a neodsoudilo ho bývalé tiskové
družstvo »Času»? Zajisté není o tom po
chyby, ale víte sami, še odsouzeneo ze

.všehose vykřeselsšekáráatepejako
byl hojb ,Maovanad ©

' Vydžidy. Vlamo však

prvn . výmlavnostíHobes M8sv. šana . »
fušu zázraků, sasnomenali plno.

sd. i
"u

vatelé 17. a 18. století. Napřed pomáhal
bezdětným manželům k. dětem, hlavně
šlechtě u císaři. Světec matil se těm, kdo
v něj nevěřili nebo jen ze svévole stou
pli na jeho hrob. Metil se a dělal necudné
sásraky. Že prý oběšeneo se modlil pět
otčenášů a sdrávasů a pokud 60tak modlil,
nikdy při "krádeži nebyt chycen; chránil
ho ev. Jan. Kováři, jenž zavraždil svou
lenu a modlil se k av. Janu, podařilo se
utéci. Za pout ke hrobu sv. Jana ututlalo
te svědectví proti kavalírovi, jenž něl se
služkou dítě, které zahrabal do země.«

Nevíme, odkud Herben tyto doklady
vážil abyly-li vůbeo ačkým napsány. Dů
věry k němu nemáme proto, še v litera
tuře svatojanské má za sebou „již hezkou
hromadku podskoků, ale hned připomínáme,
že Herben dopouští se tu ošklivých kejklů.
Herben jednoduše neuvedl 00 o sv. Janu
Nepomuckém problásila úředně církev,
když do Prahy tehdy poslala bulu. V úředním
prohlášení oirkevním, a to jediné při ta
kovýchto rozpravách musí býti bráno v
úvahu, z těchto nesmyslů, Herbenem uve

k heuristieké metodé pokrokářské vůjec
a k Herbenově zvlášť, že nosí svoji lu
cernu po dolinách a zatuchlých koutech.
aby nasbírané smetí podetrkoval za úřední
učení církve. Pro dokonalejší vyšperkování
svého brimboria měl tam uvésti ještě Jacka
rozparovače, Rosu Šandora, Šimáka, Šenka,
Babiaského a jeho věda, zápal pro pravdu
a poctivost nebyly by nikterek umenšeny.
A povšimněte si, že vybírá své doklady
ze spisovatelů 17. a 18. století. Pravím,
spisovatelů! Oo, jeaž oplývá kritikou,
najednou neví, co jest kritika. Ubohé bři.
dily okrašluje zvučným názvem spisova
telů, jen aby dojem byl silnější a aby ne
myslící čtenáře zmátl. Jindy, když se mu
to nehodí do krámu, nazývá takové Jidi
středověkými zatemněnci a má pra né
jen elova největšího pohrdání a posměchu.
Kdo by řeki, že není Herben dokonalým
mužem, smělým alespoň v logice a kritice?

Kterýsi novinář po příjezdu presiden
tovu do Prahy v agrárním »Lidovém den
níku« v extasi napszl, že tělo Masarykovo
svítí, Domnívám se, že až budoucí historik
bude o presidentovi psáti, k oharakte
ristice jeho této svítivosti nepoužije, leč
by byl herbenovské duchapinosti. A prosím,
nebyl to spisovatel 17. a 18. století, nýbrž
20. O prvých křesťanech souvěcí odpůrci
psali a vypravovali, že přisvých mysterifch
zabíjejí dítky a pijí jejich krev. Dle Her
benova zápalu pro pravdu a poctivost měli
bychom dnes proti těmto křesťanůmhrůzu
a odpor. Ovšem jsou smělosti, které se
ničeho nelekají, a nelek]l se ani Herben,
když z vražedných oněch švastů chce
vyvoditi mravní oceňování úety svatojanské
a kdyš jimi usiluje osvifiti čtenáře +Nár.
Listů.« Ale sbnilé dřevo svítí také. »Mordy«

těmi HerbenMa ey se jiš také naschůzi své v Brodě, z čehož jde, že
mu jsou tím, čím jest eskamotéroví kou
selný proutek a čarodějnici koště.

2skříně,2 postele,2noční
stolky,úmývadlo se zrcedlem od K 3000'—ajiné

nabízítorárna nabytku

b

Nejvhodnějším dárkem
pro biřmovante

modlitební kniha.
Velký výběr ve skvostných vazbách má

na skladě
kujhkapocirí a nakladatelství
v Hradci Králové.

Kulturní jiskry.
Národní divadlo moravsko slezské.

O rosšíření české kultury na východě
hlavně ve Slezsku stará se Spolek Národní
divadlo moravsko-slezské tím, že chce po
etaviti důstojnou divadelní budovu pro
Slezsko v průmyslovém středisku Ostravě.
Divadlo bude míti předaě účel národní,
aby získalo zpět duše, které byly útiskem
polským neb německým odcizeny našemu
národu. Stejně velký je kulturní účel di
vadis. Teprve až česká kultura zakotví
pevně ve všech srdcích našeho národa na
východě, teprve potom možno říci, že re
publika drží pevně tamější doly, hutě a
půdu. V Praze zřízena kancelář pro získá
vání příspěvků na stavbu Národního di
vadia moravsko-slezského, která pračuje
ve stálém styku se Slezskou Ostravou a
s ministerstvem národol osvěty. Kdo cítí
česky a oítí se Slezskem a oftí s námi,
nechť zašle svůj příspěvek na Národní di
vadlo moravsko-slezské kancelář v Praze-II,
Jungmannova 39. Šek. koato 188. poštov.
spořitelna Praha.

Germanisační vláda proti kultu sva
tojanskému. Císař Josef I[ byl značně
stržen oynickým proudem francouzských
protikatolických enoyklopedistů; přikročil
V Čechách k ofrkovaím »reformáme«, jež
budily v našem lidu veliký odpor a —
k vůli utužení vídeňské oentralieace ger
manisoval tak bezohledně jsko žádný jeho
habsburský předchůdce. Český Jid hledal
útěchu s posilu nikoli v reminisoencích
husitských, kterým nerozuměl, nýbrž u
hrobů svatých patronů českých a hrobky
Otce vlasti.

Dr. Herben v čís. 141. s»Národ. listů«
píše obráceně: »Naše národní probuzení je
dí'em osvícenské vlay evropské Ona tla
čila se k nám z Francie a z Německa, až
ji olsař Josef IL učinil součástkou své sou
stavy vládní. Toto osvioenství bylo proti
olrsevaí a naše národní probuzení má
ducha vášnivě- protiofrkevníh..«

Zatím však vidíme, že proslulý, český
sedlák František Vavák- (1741—1816),sa
mouk-všeuměl, buditel českého lidu, byl
rozhodným katolíkem a odpůrcem jak sek
tářství tak franooutského osvícenství; tento
muž byl významným představitelem du
šŠevních sklonů lidu českého vůbec. Pře
četní kněží-buditelé, o niohž Vavák ve
svých zápiscích mluví s velikou úotou, ne
byli oyniky a hbyperkritiky dle vzoru fran
couzského, nýbrá oddanými otiteli papež
ského stolce a protivníky | vídeňských
hokus-pokusů ofrkevních. Všdyťtaké nebyli
slapí k tomu, 00 prováděl proti české zemi
pruský osvícenský král, jemuž účel posvě
coval pohanské podskoky.

Vláda Josefa IL dobře věděla, jak veli
kolepé pouti svatojnaské v Praze posilují
vlastenecký cit valných sástupů českých.
Proto se proti poutem ovatojanským po
stavila. R. 1783 byla talo pout za a.
Vydán roakaz, aby nebyla branami vpuš
těna do Prahy procesí,která by přeszákaz
přece. přichásela. Poutnici však byli hou

Ševnatí. Před městem se rosptylovali a
brali se dovnitř bez korouhví a průvodu

kněžského, je aby mohli spatřiti svatoJanský hrob. Totoobejití sákazsu vládu po

Kek ízu npimepazkoke
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nařídilo, aby o sv. Janě
ch všechna provesí, jakož

i zástopy lídu, které přicházejí do y
ze na pout nebyly vpuštěny do města.

hleděta vlada dusiti přirozené tužby
ardce českého — ale neudusila. Když na
stala úleva u« zbytky josefioských proti
katolických příkazů pozbývaly moci, svato
jsaské pouti mohutněly s stávaly se prak
tickou příležitostí k oadšeným skaím ná.
rodním.

„ Nejmovější názory o tajíchživota
, května V.

nvejej uje v sNár. listeah« |Láska Poukazujé na slabiny materialismu
a dokládá: »Materialisticky nelze ani zjevy
elektrické vysvětliti, tím méně oršem Šivot.
Proto nedovedl materialismus, ač stářím
převyšuje dvě tisíciletí, dosud ani jediný

olementární pocit vysvětlitipohybem. Jehodůsledky vystihl drasticky K.Vogt slovy:
»Jednou se sejdou atomy a koušou nás
jako blecha a po drahé se sejdou tytéž
atomy v lidském mozku a básní Romea
a Juhi« Zdá ae, že matorialism, jehož do
bou největšího rozkvětu bylo 18. století,
-dohrál jiš svou historickou roli Posled
ním snad jeho stoupencem byl Haeckel,
který jej hledél zachrániti hypothesou, že
hmota a život nejsou sice totéž, ale že
jsou jedno jako rub a lo věci. Pak bychom
ale k vysvětlení šivota museli přisnati a
tomum jakousi primitivní duši, neboť jen
tak mohl by týž atom jedaou být nositelem
života a po druhé mrtvou hmotou. Míní-li
ještě Haeckel, že hmota při stlačování eftí
bolest a při roztahování radost, jest hoden
onoho nesmrtelnébo odbytí, jehož se mu
dostalo ruským fysikem Chvrolsonem.«

V sooiologii se ujal materialismus hi
storický, jehož nejvlivnějšími představiteli
jsou Marx a Lassaile. Dle nich vývoj duše
lidové jest jedině funkcí hospodářstých
poměrů. Tento materialismus jest spojen
s přírodovědeckým jediné Darwinovou
naukou o vývoji. Materialistický názor svě
tový ustoupil energetickému;ohemikOstwald
utvořil energetický moniemus. Dle něho
hmota a život jsou jen různou poznávací
formou spotřebovane energie.

Z těch a podobných energií plyne, še
sani filosofie ani empirie dosud nedovedla
vysvětliti podstatu tivota ... Novodobé
badání dokazuje, že hmota, život a duch
jsou tři rozdílné, pro sebe existující věci.«
Bamos'atné atomy života posud věda ne
odkryla. :

Mezi člověkem a zvířetem existuje ne
překlenutelná propast. Mimo jiné to doka
zuji jasně duševní ohoroby, plynoucí jednak
z pathologických abnormalit těla a jednak
2 abnormalit sjástv < (samostatné schop
nosti dušovní) aa př. ze elavomamu. Lom
brosova theorie, podle které zločin jest
důsledkem ohorobného stavu těla, jest
zeela nesprávná; hloupý a chorý člověk
byl by špatným zlodějem.

vZdali fysikální a ehemické pochody
stačí k vysvětlení života, nelse sice s ab
solutní jistotou rozhodnout, ale některé
sjevy, jako na př, regenerační, sdají se toz
hodné mluriti proti tomu. Materialistický
názor není proto názorem odpovídajícím
dnešnímu stavu vědy. Masíme předpoklá
dati, že život jest podmíněn kromě fgsi
kálních a chemických faktorů i jistými,
dnes blíže neznámými, tak zvanými vitál
simi, jež jsou příčinousil nutíoioh hmotu
k přeměnám óharakteristickým pro život
Účinky sil Ise ale pozorovati a měřiti..
Nám musí stašiti, poznáme-li, jak život
mém se představuje, abychom mohli jeho
sjevům alespoň tak rozuměti, jeko dnes
rozumíme elektřině, jejíž pravou podstatu
také neznáme. Jiste jest, že život je samo
elatnou složkou kosmu. Přidáme-li k tomu,
«o svrchu úvedeno o lidském duchu, do

a duch A mravnaé naučení? Vóe, 00 jestvybudovánonamaterialismu,nespočíváas
tzavých základech 4 jest jen. vratůnu,

atevbou.« ' PEN .
katoliohtá kemóste Aby

rospovích,jábédlt

novisko má saujmouti k Sokolu, starají se
o vy déle Sokolové sami. Ve» Věst
nika sokolskéme napsal dr. Kunstovný:
»My (Sokolové) musíme býti proti nábo
ženství | předpotopaímu, ©odpovídajícímu
vzdělanosti před tisloi lety. My musíme
býti proti katolicismu! B>kolským
musí býti: Sskal nemůže býti katolíkem:
Proto pryč od Říma'« Apak še ještě

stařeckýpokrokař dr. Herben, proč katoají jedaoty orelské. Je-li Sokolům

„předpotopnímí nábožeoství to, k němuž se
rnou „Brávé nejušlechtilejší inteligeatifrancouzští a aogličtí, pak sluší připome

nouti toto. Mojšíšské vyznání a Talmud
patrné Sokoletra není šádnou naukou
předpotopaí. Sokol netoliko věřící šidý do
svého středu přijímá, u'e popřává jim do
cela plnou volnost ritaelaloh úkonů. Ta
nauka, k níž se hlásí teké židé maďaronští
a haličtí, patrně nijak české krvi nepře
káší. Také spiritisty mají liberálové v lásce,
jak se ukázalo v dubnových volbách. Než
by projevili pravou saášelivost katolíkům,
raději se uklánějí před notoriekou pověrou
— pokud se hlásí k Volné Myšlenoce.

Ze zásady dr. Kuostovného a jiných
podobných projevů sokolských oharakterní
katolík sezná snadno, zdali sokolská jed
nota mu může býti ayal hřejivým domo
vem. Ale af už se konečně přestanou po
krokáři poťouchle diviti, proč si katolíci
zakládají těloovišné jednoty sami. My roz
hodně za rozkol v národaích jednotách
těloovičných nemůžeme.

Kam se klonila v těch dobách těžkých
křišťálová duše českého lidu, patrno i
z této tklivé episody. Roku 1804, (14 let

arla IV, Tehdy proudilo veliké množství
lidu českého do kostela sv. Víta. Tehdejší

víko rakve. oZde spatřiváe Karla v tyky
tovém, pěkně červeném, ještě dobře zacho
valém pláštíku ležet... padli jsme na
kolena a pomodlivše se, počali někteří kví
leti a načíkati, „až se jim erdce usedala.
Jeden pak z nás zvolal porýšeným hlasem:
Karle, aoh Karle, vstaň a pohlédní na své
opuštěné, docela utlačené Čechy! Když lid
nahoře v kostele četající toto zvolání z
krypty uslyše!, dal se i on do kvílení a
zrolávání téch neb jim podobných slov,
takže policejní komisar, dozor v kostele
mající, všemožně se vynasnažiti musel, aby
v chrámu Páně ticho zjednal.«

Zkrátka pouli sratojanské byly vpravdě
národní; tehdejšímu lidu neimponovaly po
žáry a bitvy rukou husitských; zato však
vděčné vzpomínal sv. Jana a Karla IV.
Osvícenské vlaa evropská stala so v Če
chách předmětem akademických rozprav
mezi částí iateligence. Ale na základě vol
teirianismu nebylo možno způsobiti davové
hautí národní; lid by se byl bránil proti
jislirému ayaismu, ochuzujícímu“ českou
duši a šiřtoímu neplodné poshybovačetví.
Kdo chtěl rozprouditi veliký osvobozující
zápas, musil udeřitf na tu strunu duse

české,která so ové nejjseněji.Kdo chce vychovávat popletenékre
témy? K článku našemn o pěstění české
dvojakosti hodí se upozornění na klikatou
oestu ministerstva“ Školství. V době, kdy

povinné návštěva náboženských hodia protvo katolickébylápádribna, výše
že tato mládež nemusí se účastniti ne
dělní návštěvy kostela, exhorty a přijímání
svátostí. Tedy dovoleno ve škole učiti, že
se těžce proviňuje proti příkazům konfese,

kdo se vyhýbá kám praktickýmprojevům duchanáhožentkého, ale zároveň
přísně katechotům zakázáno mladež k těmto

Významná
Že současně n

sakázán teror proti žákům těm, kteří by
se ohtěli účastniti náboženských ovičení
katoličkých dobrovolně. Vláda tedy sama
sehájils slavnostně výchovu k nodůsled
nosti. Logieké by bylo nařízení toto: »Který

Mk by soustavněú trvaloo lanžene"06Úlihst. sa 'poboladstech svý! ,scírkvevýstovýle© A' i 2.v PDT B"

A teď ty důsledky! V nár, dem. »Vý
ehodn«.a 23 1 m, přáno, še někteří kate
choti nutí mládež k povinné návštěvě
stels. Prý jest potřebí těm »bojovný
kohoutůme« připomenonti výnos mi
stra školství a národaí osvěty. »Nestačl-li
toto upozornění, oznámíme véc přímo.mis
nistorstvu, does takové věci trpětí se nesmí.
Niiřteré učitelky docela vodí žactvov páru
korporstivně do kostela.« Prý »nechť de
dělají škole ostudu, o Školu a De
zotročují mládež, která si toho všeho dobře
všímé.«

Tedy aspoň v něčem se přece sejdou
nár. demokraté s Habrmanem. Nevíme, co
na pokrokářské záštiplné denuceiaci jest
pravdy. Ale jestlíže povzbuzují katecbeti
mládež k plnění náboženských povinností,
Hdí se hlasem svého svédomí a vychová
vají povahy ucelené. Církev, která by pří
pouštěla, te její pravidla a řády jsou po
družnou malicherností, kopala by hrob
vlastní nutorité a její členové stávali by se
zmatenými nedochůděaty. Nazývá li pokro
kářský orgán zastupce katolické konfese
bojovnými kohouty, pak af nezaporniná, še
svou nabajkou šlehá zároveň Husa, Roky
caau, Jskoubka ze Stříbra, Blahoslava a
Komenského. Tito přece přísně přikazovali
svým náboženským obcím obcování boho
službám vlastoích konfesí. Ale nejmarkant
něji fanatický pokrokář ukázal své pravé
nitro výpadem proti katolickým učitelkám,
který tak výrazně charakterisuje výši ná
boženské tolerance, o níž pokrokáři před
válkou tak často mluvili. Při všech husi
adách tolik se deklamovalo o volnosti pře
svědčení a svědomí! Nyní však učitelky,
které dle hlasu evé duše katolickou mlá
dež podporují v návětěvě kostela vlastní
konfese, jsou — otrokářkam a dělají prý
škole ostudu. Podle pokrokářské logiky
mají hlásati: »Jsme sice opravdovým! ka
tolíky, ale lépe jest náboženským vlastním
řádům se vysmáti nož je sachovárati.« —
Kdo pak to tedy usiluje o výchovu lidí
obojských, nedochůdčat ramenátských? A
ostatně — proč zarytý volnomyšlenkář se
míchá do vnitřních věcí katolicke konfese?
Svoboda vyznání jest nám zaručena do
hodou; a který pokrokář chce komando
ati, kdo do katolického kostela smí či
nesmí, jen af stejně svou kaprálskou tvář
obrací ke kostelům ovangelickým a k sy
nagogám; ty jsou posud proti volnomyě
lenzáfskému fanatiemu isolovány.

Zbytečná dotěrnost. Co už přišlo ši
dovských deputsol k Masarykovi zosla
zbytečně! Kdo pak u nás znásilňuje ži
dovskou konfesi, a kdo sahá na ten ma
jetek židovský, který jest získén pootivě?
Evaogelické deputace zrovna tak zbytečně
přicházely k presidentovi se svými tužbami,
které se přece dají realisovati bez reklam
ního bubnu bladce cestou úřední a parla
mentní. (Katolíci neukrádali presidentovi
drahý čas nikdy z Šovioistiokého nebo ji
ného planého rozmaru.) Teď čteme, jak se
dostavila na pražský hrad Oohranovská
mládež (nazvaná dle Horrahutu) v hojném
poštu, aby složila hlavé našeho státu hold.
Po proslovu kazatele Sohillera pravil pre
sident, Ze to, 60 vyrostlo. z Uhelčiského,
jest tím, 00 se nazývá českostí a českým
národním prog:amem. Ale nedávno předtím

tryk de fm programem
t Tábor, k se za sťého kvótu lišil

od směrnice Chélčickéh velice podatálně,
Vádyťt přece jest známo, jak otevřeně

ký: fepal zvláště za jejich
akce miltaristické, Na hold hostí zahra
něšních odpověděl president — přirozeně
— přívětivě.O Werrehuta sehválně so-ne

obrátil zřetel k Chelčlokému, jehož
věreuku Bratraká jednota brzy opustila.

Přesnějidalo by se říci,še Choléického
dilo jest českovtí částečně — vedle jiných

črn osoralo poze prostředhalogřem swovalo poum :leké—svláštěv duhěKaslaV. Ódako.

pro šarre ani v doběaejvětšíbo, tvěteplod ísp: btzdu .nehounhle,
dílado cvýeh Midvěíšlas úadako sůreda
DBLSí Ó 1.. » “ vape“ 4Rodák táu. deo KA Mir



VXv. a nošátkem XVL' věku převidůslí
zdě katišeřví, kteří bozchledně Bratey přo
následovali. V II. polovici věku XVI vět

se přiklonila k luthora
Jednota ani za velikého vzrůstu

+. Dle zprávy»Daity News« z20. t. m. nastat v
Americeveliký poklescea všeho zboží vdrob
ném prodeji. Prý z té příčiny, že banky odepřely
obchodníkům další úvěry. Pokles prý bude po
kračovati a zboží znehodnocené se začné VYVÁ
žet do Evropy. Kdy tak radostnou zprávu usly
šime ve své republice? — Výbor židovských de
legátů v Paříži usnesl se svojati na den 27. Čer
vence do Teplic konferenci světové ©židovské
svápomoci. Lázně se hodí ovšem pro takovou po
radu nejlépe. neboť tam byli židé jako doma
vždy — zvláště za války; byly totiž ve velkých
lázeňských městech nejpohodlnější bursovní a ke
časké obchody. — Na Slovenske má býti zadán
výkup | obllf a bramborů nečeské| společnosti
»Pressburger Handelegeselischaft«,| která bude
nakupovati volně za provisl a nakoupené dá k
disposici Obliníma ústavu. Rádi bychom jen vě
děti, kolik jest v této společností lidípokřtěných.
—Proti komunistickým agitacím vyslovil se ráz
ně Jihoslovanský selský svaz na vatné hromadě
13. května v Leblanl. Ve své proklamací praví, že
předpokladem. blahobytu ve státě jest mír a po
řádek; proto sluší odsouditi každé bmutí převrat
né. —Bojševická“ úřední »Pravda« samm sděle
je. že v poslední době každého měsíce jest po
bnáno před petrohradské somdy až 360 sovětských
úředníků. Ti se. ovšem nechtějí děliti; vždyť 0
statně vidí, že Trockéma a jeho štábu se vede
ještě mnobem lépe. Brzy bolševický parlament sl
může vyvěsiti nápis »U rozkradeného ©krámu«.
Byla by možna tolik krutá bída v agrární zemi,
ke by se mmohongkradlo? — »České slovo« ve
prospěchpověsti bolševikůdne 20. květnapři

ProokresyNáchodaNěvéMěsto«-M.Všem
místním důvěrnfktm, konsamním ředitelům 2 Ratft
eisenkám čsl. strany lidové: Žádá se, by zaslali
neb sal se dostavili do chůze, jež bude 6. června
© A bod u Jiřího z Poděbrad na Novém Světě v
Náchodě, kdež pramluví sekretář dp. Jukl z Hrad
ce Králové o význam hospodářskéhoa konsum
ního družstva. Přítomnost výše jmenovaných fle
ná velenutná. — Šimon Václav, jednatel,

Cvičení Oria v Litomyšíi za příčinou neštovic

Zprávy mistni u z kraje.
Několik číslic z člasosti Čs. Červemého kříže.

Čs. Červený kříž, jehož.trvání se datuje toprve
od loňského jara, vykonal za tuto krátkou Jobu
velikou a záslužnou práci na poli zdravotnictví
a sociální péče. Příspěním a prostřednictvím. Li
gy Červených křížů opatřit sí bohatou materielní
pomoc ciziny, takže mohl provéstí úkoly, na něž
by jinak nestačil. Do 31. prosince 1919 rozdal:
sirotčiacům a spolkům po padlých 1435 beden,
8803 kusů šatstva a prádla a 20.400 kg potravin
v ceně přes 3,130.000 K; Ochraně matek a kojen
ců 460 beden a 1424 kusy katstva, prádla, flanelu
a kondermmovaného mléka v ceně 2607000 K;
státnímu úřadu pro válečné poškozence a Docno
víně sdružení legionářů na Křivoklátě 25.663 «usů
šatstva a prádla v ceně 2.700.000K; civilním za
městnaacům 20.317 kusů šatstva a prádla v ceně
1,000.000 K; občanským nemocnicím 283 beden
a 559.256 kusů obvazů a léčiv v ceně 2,780.000 K,
voj. nemocnicím 160 beden a 1072.291 kusů ne
mocničního mmteriálu, šatstva a prádla a 43

pytle potravin v ceně 16,498.000K: ústavům pro
tberkulosní 176 beden a 976 kusů šatstva, prád
la a potravin v ceně 160.000K; příslušníkům naší
armády 1266beden a 155.590kusů šatstva a prád
la a43 pytlů potravin vceně 16.498.000K. Roč
ním nákladem 360.000 K vydržuje eptdemickos
nemocnici v Turjovce. Čs. Červenému kříži patří
též zásluha, že epklemické nemoci, jež sé k nám
valily z východu, zastavily se na Slovensku a ve

Jetech pokojnýchnedovede počtem svého
Blonstva předáků katoliskou menticu. Česko
bratrští exulanti r, 1546 v Německu při

jaki katechisznusprotestontský, :

znává. že většina lifžrátů a umělců, z Ruska;
prchla. Alezato prý o vzdělání prostého liduse
stará vláda horlivě. V gubernii Čerepovecké, Prý
od 1. dubna 1918 do 15. května 1919 bylo otev
řeno 10.000 škol pro vyučování bezgramotných.
»České stovo« docela Jíčí, jak se tam vyučování
děje. Jižto číslo praštído hlavy každého, kdo
rogrmu. nepozbyl. Zřízení 10.000 škoj v jeďiné gu
bernilzajedenrokbyloby ogmožností| v tom
případě, kdyby bolševici nevedli války. Ale to
hlavní: Čerepovská gubernie v Rusko nikde ne
existuje. — V Hořicích hrají prim.soc. demokraté.
Na táboru idu 5. května soc. dem. řečníci bu
šili zle do měšťáckých keťasů a lichvářů. Pak sl
vynutili soc. demokraté na politické správě re
kvisice ve mlýnech. Ale již druhý den četníci zdí
stk, že v soc. dem. lidové pekárně je 2370 kg
mouky a veliké maožství pemíku vyrobeného
pro obchod Tu ovšem nastal poprask. Správce
pekárny soc. demokrat Dlouhý vzdal se všech
funkcí svých v samosprávě. — V Berlíně byla
zřízena papežská numciatura. — Nyaí prozrazeno,
že bolševici v Uhrách za své vlády vydali za 4
mijlardy falešných peněz, čímž okrádaš | vlastní
ik. — Praktická svépomoc proti zdražení kůže

provedena v Paříži. V nejskvějejší pařížské ulici
přední dámy začaly choditi v plstěných botkách
s plstěnými podešvemi. | Také se nosí střevíce
lněné. Muži | zámožní chodí v střevících dřevě
ných. U nás by něco podobného aeškodilo. Ale
kdež bychom| čekali takový praktický protest!
Čím unás věcdražší. tim sevíce o tolidéperou,
aby se pochlobíh: »Právě my sl to měžeme do
vojit.<r

Gonorálním vikářem naší diccůse| imenoval
nejd. arcipastýř dr. Josef Donbrava nejd. světící.
bo biskupa dra Karla Kašpara.

Svatodašaí svátky letos vzhledem k baby
lonskému zmatku myslí nabyly zvláštního výmna
mu; křesťanské duše pochopují, že psychický
soumrak může rozptýliti jen Otec světel. Na Boží
bod při skvělé promluvě p. dra Konečného kate
drála byla plna věřících. Po kázání sloužil slav
nos měi sv. nojdp. arcipastýř dr. Doubrava s čet
nou asistencí za účasti p. biskupa dra Kašpara.

Podškování. Srdečně děkujeme oběta pp.
kazatelům v oktávě svatojanské za velicé poučné
výklady o sv. Janu, uctívaném fak u nás tak v
daleké cizině. S povděkem přijaly jsme výzvu ke
konání skutků charitativuích; jsme přesvědčeny,
že k vítěznému postupu křesťanství nejvíce pří
spěje ostříhání horského kázání Rristova. My že
ny chceme netoliko složiti své starosti v chrámu
u nohou Spasitelových, ale chcenfe též křesťan
akou humanitu osvědčovati prací sociální; pak
naše práce bude opravdově vlastenecká. Zaplať
Běh! — Katolické žený. 7

v Králové(Adalbertinum)— Po
drobné laky vznamíme Pre

tože o um je „Boačnýzájem, jest třebavěsenou sejistiti eimisto, pro
teůobudepříjatjenabmesenýpolet!

Svátek Božího Těla Katolickýmsadb
tém!ZezhoeenostiJetminulýchváma,Šo
uověročtiučitelébudoučlalti nadělívaše
adllak, usáčastnílyseprůvodua
bolnostík úvlěJežíše Krista

Slezsku. Poslaž do postižených krajů své Mékate
a mediky. Do vytladovělé Poďkarpatské Resi vy
slad 2 pomocné velké výpravy s potravinami,
šatstvem a prádlem. Při povodní na Moravě a
požárech ve Střežníři a Mezmmposlai rychlou po
moc. Tyto suché číslice lépe než nebzvučnější
slova dokazují jasně, jak důležitou složkou v na
šem státě je Čs. Červemý kříž a proto jest no
vinností každého řádného občana, kterému blaho
republiky tane na mysli aby přístompi| za člena
Čs. Červeného kříže a to neprodleně.

Autobusové sazby za Osoby | zavazádím zvy
žují se dnem I. června o 100 procent.

Z Obchodní. živa. a průmyslovéúmředny v
Hradci Králové. Dnem 1. června 1920 počínajíc
bude zase obnoven poštovní poakázkový styk 3
Německem. Nejvyšší přípustná částka jedné po
ukázky do Německa bude 400 marek, z Německa
300 K. Přijimati poštovní porkázky do Německa
a vypláceti poukázky z Německa docházejicí 0
právněny jsou veškeré poštovní úřady. Poštovní
dobírky a příkazy ve styku s Německem proza
tím přípastny nejsou. Jeden atýž odesílatel smí-za
sítati do Německa pošt. povkázkou denně tolika
částku pro jednu poukázku nejvýše přípustnon.

Za +Jesetom Laskašem.Dne25. 1.m. skon
čeno veliké utrpení odbor. učitele pro umělecko.
průmyslové zpracování kovů v Hradci Králové.
Odešel muž výrazné tváře, pohledu vždy přímé
ho.povahy- bezelstné a srdečné.| Byla to dale
Idediní, otvírající se všema krásnému, ať to bylo
umění výtvarné či hudba a zpěv. Ještě nedávno
se zápalem před svými přáteli so roshovořil, ne
které nástroje nejraději brával Při počátka války
nepokrytě dával na jevo své bolestné rozčilení
nad tím jak 3 mašímnárodemVldeň zachází a
jak voje rakouské páchají krutosti na Slovanech.
Byl vlastencem vzácného zrme. Narodili se r. 1870
na N. Hradci Studoval vHradci: Králové roálka
a gak absolvoval odborgou školu pro uměleckézámečnictví,narážstalseučitelem.Svéodbomě
vadělání zdokomajii návštěvou kersů. | Vyučoval
hlavněkreelenía ciselératví.Jehožácinikály20zapomenou,jaksvědomitým1zdatnýmbyl či
telem.| Uměleckéjebo výtvory vzbusovaly ra

všěndepřípra-| sioužanýobdiv | v cizipů, Apřišla těžké nemoc,

lanem v Jiřicích. — Úmrtí: pp. Pavel Langr
(V Vuln), bísk. notář, farář v Číhošti + dne 19.
května, Josef Hovorka (V Vui.), bísk. notář, býv.
farář v Kažku; na odp. v Heřm. Městci + dne 21.
května, Ant. Boukal (V Vuln.). bísk. notář, býv.
farář v Pecce, na odp. v Třebechovicích. t dne
22. května. — Uprázdněná fara: Číhošť, ve víka
riátu Jedečském. na patronátě náboženské matice.
Lhůta konkursní končí 1. července t. r.

K nucenému prodeji jaruich a zádušních pozem
ků. Dle písemného poukazu p. faráře Ang. No
váka z Dobřenic z 21. května t. r. převzat pan
JUDr. Vladimír Pštross v Hradci Králové zastu
pování far a kostelů v obvodu krajského soudu
v Hradci Králové při noceném prodeji farních a
zádužních pozemků drobným pachtýřům dje zák.
z Z7. května 1919 č. 318 před II., případně 1 před
I. stolicí.

J. M. světící biskap dr. Karel Kašpar dobro
tivě věnoval: Mariánským drožinám 200 K, or
ganisací Orla 200 K. Jedpotě katol. tovarysů 100
K, spolku »Anežka« 100 K, Všeodbor. sdružení
křesť. dělnictva 150 K, časopisu »Štít« 150 K. —
Štědrému dárci »Zaplať Běh!« :

Do Okresu bofického! Okresní konference bu
de,v neděli 6. června v 10 hod. dopol. v bostisci
»U konička« v Holicích. Pro, posl. Adámek,
sekretář Kozel a sl PáŘomá z M Dávěrníci a
stoupencinaší ze všechobcí okresudostavte s
bromadněl — Okr. důvěrník.



úzkostivější o blaho svých drahých. Místo zoufa

„Fek výkřiků"se mogil VEdyťVa81 kólém
"tolik obětavé lásky! Jeho choť osvědčila herolé
mus nejvzácnější. V době, kdy neipracněji musila

shánění akdy fiyys -mělana'yojně, od
mítala hy. By obor btbyl dáh do femocnice.
Ve dne vnoci starala se lak o -semocnéhotak
o celou domácnost Často se jf hlava zatočila

"pod tíží balvanů, zvláště když 'někdy | nebylo
možno Ssehnati nejpotřebnější léčebné pros

anebo trochuja pro velvého trpátele. Jest
liže.p el mno bomanjté,mlovi, désetkráj vízaslouží ženaa otaročná, která i půhkřetího

roku s nadlidskou námahou realisuje.— Dne 27.
t m. ostatky zesnulého pohřbeny za veliké účastí

oddaných přájej a zaýmých.JE odpočinku dopro
vodilaho iobláodbornáškdlů-tesborem učitel
ským v čele. Spi sladce!

. o Městské Klicperovo| ivadio. Repnbilkánská
strana čsl.. venkova cílevědoměnavázala tyto
day na přetrženou alt společného vývoje hospo
dářského Čech a Slovenska novou událost. Za
27 slověnskými šohajl z r. 1909a po návštěvě Slo
váků z.. 1910 pozvali k nám do věnného, města

výpravu slovenského venkovského dorostu, který
je s nimi politicky zpřízněn — v počtu asi 120
členů. 120 statných šobajů a dívek přišlo mezí nás
a my jsme v té chvíli zapomněli na všechny
denní starosti a hřáli jsme své bratrství pohledem

„na jejich malebné kroje a dobré, zdravé, nezka
žené tváře. Mnoho jsme nemluvili — jen jsme
zpívali a když jsme na sebe pohlédli, usmáli jsme
se: tyto naše úsměvy si říkaly, že se již dávno
známe. Sešli jsme se dvakrát v našem domě Mus
a vím, že byli tu mezi námi naši slovenští hosté
naprosto spokojeni, ač jsem se jich neptal, Vždyť
mněto říkala jeřich nestrojená upřímnost.a prosto
ta fejich dětsky dobrých a přítuhých duší, radost,
s Jakou přijímalí všechno, o čem jsme mohli říci:
»To je pro vásl« | oni připravili nám milé. pře

"kvapení svým slovenským večerem na pdběěli
Svatodušní. Měřií svoje síly hudební a divadělní
produkce se silami našeho místního odboru Čes.

dbch. besedy — a masíme říci spravedlivě, že nás
dantokráte svou uměleckou přirozeností — a“to
je uměním— překonat. — Dne 23. května po
dvakrát (odpoledne a večer) dáván od F. Šu

„perta »Jan Výrava« k uvítání milých hostů. Lát
Jkově snad byl Výrava vejm! vhodně volen. Je to

kus revoltujícího českého venkova, který měl na
ším Slovákům ukázati, jak to také u nás vypada
lo. když nám bylo těžko. Skoda ovšem, že naši
"Slovácibyli po cestě aš přílišunavení. Bylo proto
nemožností vyžadovati od nich po celých 5 (D
Jednání naplatou pozornost. Co o kusu samém ří

cl? Je to neustálé pobíhání odzámku ke vsí, ze
vsi he- stojků; lidé tu- kolísají bem ustání mezi
»ano< a »ne« a vystříl se maoho prachu. Padre
několik Jidí, teče krev a aby to mělo konec, musí
přijít i Pán Bůh na pomoc a dáti Výravovi ko
nečně,(o, zač lak najednog prosí —sryrt, aby, se
+jeho synekmoh- nsmrtit.- A:to všeohno hlavně
proto, aby se vyvolal efekt, který se bohužel ma

mjeťišti naprosto ztrácí Možná,že na *Šár
<tkdě MSH nýproste rychlé v“polrýb velké Ron

fy lidu, je účinek dalekosáblejší. Přes to snažila
-Se velká většina účinkujících s láskou pokud mož
no vlít svým postavám Zivot a pochopení; mnozí
zůstali jen mrtvými, pohybovanými loutkami.
7

tlétí: delegáti©hospodář
uáinili24,Vina Časar:skýoks vání n Pravír pel

že člopšení poměrí vyřivovasle s svýní zeměděls ce. nelsk. zajiggýjí

AR toků vásásášyboeec.
honodátnné rady, které

méně.ké zadrobna
rýha depod Magenl ctí

čáře oh rad (25 a 24. května) z
ooodporidalopoštu várobeů « “|

© Aros.hospod
va 2 poo ze M

itelů a jednoho z výroboů. Věsné c

hy šásteipců otran oooovidiisttektstřekých ÚRD —©r —
DAR Honí o amd? na sstno.A 04T

Scéna na balkoně »za měslčku v aoci« působila
dosti trapně. »To je láska jako trám — Fekl ml
vedle sedící Slovák. Já jsem so usmál K celému
provedení bych si dovoliljednu poznámku. Má-li
býti někdo skutečně účinným Interpretem své ro
Je, nesmí dovést jen dobře gestikulovat — ale
musí býti též, a to myslím na prvém místě, bez
vadným deklamátorem. Třeba tedy mluviti tak,
aby všichnl (I) rozaměli. A pak jak nerzile pů

sobí, má-li při všem ještě někdo mě © vada vřeči, která ho čtní nesrozamitelným. lovenský

večer 24. května byl zábavou neobyčejně animo
vanou. Hosté z Hochšřetna sehráli slovenskou hra
»Kubo«, obsahově obdobnou naší »Prodané ne
věstě«, Při torn se podařilo účinknjícím svým při
rozeným, primitivním | vystoupením| vyvolati u
přítomných neutuchající aplans nadšeného potle
sku. Zvláště cikánka Maryšky a Kubo p. Poláka
Ignáce byly postavami, které budily pravé nadše
nt u Slováků samých i u nás. Bratrský večer byl
ukončen sborovým zpěvem a solovými výstupy.
při nichž zvláště p. Janko Blaho se neobyčejně 1Í
bil pro svůj jistý a krásný hlas. — B. Jek.

Poradní výbor pro lidové ošacení v Praze I,
Králodvorská 23, pořádá v dohledné doběza sou
činnosti ministerstva pro zásobování lidu a ob
chodu vzorkový trh zboží Hdového ošacení. Ve
škeré firmy, které mají na skladě větší zásoby
látek a oděvních předmětů všeho druhu (mimo 0
buv) se žádají, aby urychleně oznámily Poradní
mu výboru lidového ošacení, Praha I, Králodvor
ská 23, zda hodlají vzorky své vystaviti. Jelikož
trhu súčastní se zástupci všech větších konsu
mentských organisací v republice, dále měst a
obcí atd., jest značný odbyt zajištěn. Interesen
tům budou dány obratem bližší informace.,

Seznamy voličské. Dle zákona o stálých se
znamech voličských budou doplněné a opravené
seznamy voličské u purkmistrovského úřadu v
Hradci Králové vyloženy 15. června t. r. Žádá se
tudíž každý, kdo bydlí v Hradci Králové od 15.
března 1920 a překročil 21. rok svého věku a buď

nebyl v seznamech voličských zapsán, nebo na
popisním úřadě není přihlášen, nebo jeho jméno
nebo datum narození bylo chybně v dosavadních
seznamech uvedeno, aby oznámil to na radulci
v.l. posch. v kanceláři vrch. oficlála V. Valáška.
Vchod proti továrně firmy V. F. Červený a syn
— Purkmistrovský úřad v Hradci Králové, 12.
května 1920. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich v. r.

Neštěstí. Na Pražském Předměstí udeříl dne
27. t. m. blesk do spřežení. Zabij jednoho koně a
vozku. — Dne 26. t. m. utopil se pod Wilsonovým
mostem kamenický pomocník Reichmann. Mrtvo
la nebyla dosud nalezena.

Dvůr Králové u. L. Dne 16. května pořádala
mládež národně-sociální tábor lidu na thema:

»Johánek z Pomuku«. Na tábor místo dra Bončka
dostavil se nějaký odpaďlý kněz, který oblažoval
lid starými protikatolickými báchorkami. Tupil
katolickou církev. A teď my katolíci se tážeme:
Co jste pro lid dobrého. učinili vy? Mrzačíte lid
na duchu a působíte sváry v rodinách. Církev ka
tolická vykonala mnoho dobrého; budovala ne
mocnice, školy, ústavy pro slepce. A co vy? —
Návštěva veselé kavárny a cvičení ve štvanicích
— toť pro Vzdělání mládeže příliš málo. Lid vás
již poznal a odsoudil ©——

n1- -

když "teror by tupůován vé vřavu
nesocislističtí delegáti opustili sjezd. —
Memorandum nesocialistických delegátů
varuje vládu | řealisováním usnesení

většiny, bylu svolavateli=kébopo.jednostranně k posílení scosialistiok
stupu. Vláda by vyvolala živelný 
všech, kdež jsou spjati « půdou a kteří

ohtějí“právuí řád n autoritu státu hájttě

KE i Bp apne vefyjipie -09 av vyjmy „Měbu
din tebe. R „bemámeje

mí snaď, že S ký gebyl jen pocttvounaivností barokové cí se žádostivě
k nadpřirozenému, alé že v něm byl 1 cíl cír
kevně-politický: zatlačit Husa! Připouštím, že I

ho © E<-=A
-roky jaa 7 deiíd Brož1 lon.M

Záložna v Hradci Král.
zapsazé společenstvo 4 ručeším »hmemkým .

Českeslevenské náměstí.

n:dh

Praha svatořečení přála; většinou spotupůsobily
po mém soudu důvody dané sitnací, pochopitehé,
ba i chvályhodné a česky vlastenecké. Ale v po
předí byl jistě cít dáti novémn katolictví českému
nového posvěcení a to před celým křesťanským
světem a v pýše a radosti nad Janem a Pomuka
poskytnontl mu oporu proti kacířským reminis
cencím doby husitské, Stačí to, abychom proto
kult svatojanský pořali v nenávist? © Nevidime
snad, že z podobných důvodů a podobnou, jenže
hrubší methodou stává se kult svatosti světsky
bojovnou zbraní | v rukou těch, kteří se aejwice
pro jesultskou taktiku »účel posvěcuje prostřed
ky« rozčilají? Neboť, co děje se u nás s Osla
vami Husovými, je po mém soudu velmi pováž
Jivon a ve'mi bezohlednou aplikací zmíněné tak
tiky. Před rokem, dne 6. července, otiskla »Tribu
na«. tedy Hst jistě nepodezřelý z bezoharakter
ních služeb katolické církvi, znamenitý článek
(autor se podepsal H. Madimayer) o »husitství a
naší době«. Článek mluví s iromí a steskem o
tom, jak při husovských oslavách bndou se lidé
bez náboženství kř tě vemlouvat do nadšení
pro náboženského hrdiňu, jak některé politické ne
bo náboženské konfese | budou| máti voda na
vlastní mlýn a jak z toho brfle žalostno člověka.

(zejména Čechem — dodávám — tak zv. pokro

past, která je propastí mezi dobou, jež byla nej
čistším | povstáním národa k Svatému životy,
nejvyšším pokusem o realisaci křesťanství a me
zi dobou, Jež je nábožensky mrtva a neplódna ne
bo přímo protináboženská. | Podle terminologie
Herbenovy musil bych to, co se v našich pokro
kových kruzích děje s Husem a Komenským.,
zvátl podvodem nebo zločinem nebo klerikalismém
nepěkné ráže. A slova ještě rozhořčenější usly
šeh bychom od nich samých, od Husa a Komen
ského, kdyby mohli vstáti z hrobu a viděti, jak
národ, | se k nim tak okňzale hlásí, jenž je
takovými poctami: zasypává, jak národ Husův
vyhazuje, dosáhnuv svobody, kříže ze škob -a I
náboženství ze škol vymítá .. . Ctitelé sv. Jana
Nepomuckého, doba kuhu svatojanského a barok
ní protireformace měla zajisté, Jakkol paradozňě
to zní, daleko blíže k Husovi než našt volnomyř
lenkáři a povojnomyšlenkáři a pravý katplík dne

ška má naň větší nárok mravní nežnenáboženský
štváč prottkatolický.«

Pokoj Hidemdobré válet Co jsme tvrdili jak
před světovou válkou tak za Jejího průběha, Po
tvrzuje se nyní vrchovatě. | Poukazovali Jsme,
Je daleko nestačí bojovatt proti milttarismu, afe
že natno přetínati hlavně kořeny | nemstájého
zbrojení. Vojenské pluky jsou pouhou výslednící
demora!isovaného stavu lidské společnosti. Kde
staví babylonskou věž pýchy národní šovinlsmus,
kde místo zbožnostia křesťanskéhumanity' vlád

třídní zápasy, tam jsou všecky prottvojenskré de

ktamace zbytečným, bezvýsledným kvilem me
litiny. Radikál, z jehožočí -srší nejžhavější jiskry
záští proti lidem jinak smýšlejícím, svým hřímá

Vádyť občanstvo pozoruje dobře, že takový de
máfor touží po rozpuštění vojska | proto, aby
mohl s vlastními zbojníky tyremisovatí obyvatel
stvo pokojnější,snášelvější. Jak možnohášiti prů
choda práva bez osbrojené moci v takovém státě,

kde te poslanci v perlamentě poltčikuj?O
skatně Sami nejvámivější radikálové již předvál
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alstickém vzrůstá militarismus jedovatější a ne
návistnější — a to vdobě,kdy ožebračení aze
mdlení nářodové potřebují tolik aspoň, částečného
oddechu. — Pacifické snahy papeživy provázeli
radikálové jísivými „poškdebky,| slibujíce| bo

nosně, že utvoří mnohem lépe podmínky míru tr
valého. Teď viďíme důsledky hokua-pokusů, až
je z toho k zajkugtí. Napřed jest potřebí převy
ohovati povahy k dobré vůli,.AJak zkusenost
kasuje, není a nebude dobré vůle tam, kde ae
Jsoucharáktery zoceleny ve výhní nauky křes
ťanské. Kde nevládne a nehojí Kristus, tam se
kepí hromady třaskavin — V katolickém »Živo
tě« napsal dr. AHons Neubauer:

sKřesťatská mravoska zapovídá války vý
bojné a -dovoluje pouze válku obrannou, poně
vadž obranu dovolnjé napadenému jednotlivci |
cělku společenskému zákon přirozený. Ale ačko
liv v krajním případě i.krvavá obrana jest do
volena, přece pokládá Církev za žádoucí, aby
nebylo takovéto obrany' třeba, neboť každá 0
brama, byť I nebyla sama v sobě zlá, přece ze
zlého jest a kdyby nebýlo útočníků, nebylo by
třeba obrany. Ve vřavě válečné napomínala Cír
kev ústy Benedikta XV. všecky vlády súčastně
né, aby nikdy nepokládaly pouhou sílu za zdroj
práva a zvykaly sl sporné otázky svěřovati ni
koliv ostří meče, nýbrž dohodě mezinárodních
tribunálů soudních. Těmto ideálům budoucnosti
nutno nejdříve upravovati cestu a v tom ohledu
také na nás, československé katolíky, čeká váž
mý úkol. Poslušní hlasu duchovního Otce aa
šeho, papeže Benedikta, přijali jsme zásady paci
fické do svého programua chceme pracovati k
ich uskutečnění společně$ křesťanskými lidový
mé stranami v jiných národech. Nesmíme se však
spokojíti pouhým theoretickým přijetím této zá

rati se o pronikontí myšlenek pacifických do
všech vrstev našeho hidu -a ovšem nejen v Če
chách, nýbrž ve všech státech a národech. Kato
ci francouzští | jiní mají již svoje pacifické spo
lečnosti pro propagaci mfrových zásad, ale bylo
by třeba tyto společnosti sdružiti v jednu svě
fovou katolickou organisaci a zatožiti odbočky ve
všech národech, tedy také u nás. Katohcká mí
rová společnost nejvhodněji by mohla nésti jmé
no sv. Františka z Assisi, jehož tertiáři ve stře
dověku místy mívali výsadu, že nesměl od ni
koho být! nucení k' nošení zbraně. Kdyby svět
byl proniknut duchem františkánským, nebylo by
útočníků, nebylo by tndíž třeba ani „úbranných
válek. Činím tímto Radě katolfků českosloven
ských v Praze konkrétní návrh, aby co nejdříve
byla mnászaloženaMírováspolečnostsv.Fras
úška z Aseisi, a aby tato v blízkých letech Iran
těkánských Inbile[ zjednala si za církevaího ve
dení "kontakt světový. | Jsou é jiné mírové
společnosti, ale ty chtějí smus bez Boha,
my s Bohem a v Bohu. Natéto cestě nejlepším
vůdcem může býti a bude náš pacifista z Assisl.«
— Zkela správně. Co prospějí pacifické snahy v
národn jednom, jestHže mu ukládá o život národ
sousední? Má- míti pacifismus výsledky prak
tické, musí dojíti v tom směru k spolupráci vět
šíhopočtunárodů.Ajestližeradikálnívrstvy
různých zemí prozrazují v té příčině neschop
nost, musí promlaviti velikými činy vrstvy ka
tolické.

Kležáčovec — Rabmědlem. Lidové Noviny při
mosty 15. června 1919 o tilnovském zvěrolékaři
Mersovi tuto zprávu: +Nz prvém místě kandi
dujeúatostranap.Homa,zvěrolékaře.TentoRe
kušák v r. 1915,v době nojvětší persekuce českého
národa, edal českého úředníka z hejtmaaství na
mástodržitelství, Že jmenovaný úředník -v Kalímě
mlavi) proti rakosskému Červenéma kříži. dá
že nabádárolníky, -aby neplatil pokaty, udělené
beftmanstvím a jména oněch rolníků vypsal Při
J$omtoplsemnémudánídovolávásesvéhorakou
ského vinatenectví a různé důkazy vlaslemeciví
ralottského podává, mimo jiné ku př., že 30 dob
tovolně přihlásil na vojmu. Dnes tento Rakušák
dělá v naší republice radikáb-baišovika. Vše ma
dantJpatuf,ziozarakouskévlíglymlčel.byl
skrytýafenchodilnahejtmanstvísáleSnjovata

jednou mu ukázal dvěte, pak udal zmíně

krlsí. Rudýďábetskláníse nad am aistivě sm
boptá: »Pokloňse mně, ajá dámtobě všecka

„« Náš temný, nešťastný hd prv
ní se mu poddal, a poklesl duchovně ; materielně.
Obrommnáříše zalita krví, a laskavé nebe její za
baleno dýmem nekonečnýchpožárů; strašlivé epi
demie, o jakých jsme dřívečítali ponze ve středo
věkých kronikách, kosí [ldi přišlé o rozun v tsi
cích; hygoujimi starci, vymírají nešťastné děti,
vysílením a hlady. A to všecko v zemi, která dří
vě bývah zásobárnou Evropy a v níž život byl

ba stojí už sta rublů, není masa, není mléka, není
topiva, není kůže na boty 4 látek na oděv, ulc ne
ní všude tam, kam až dosáhla rudá záplava »boi
ševictví«. A na půdě těchto požárů, epidemií, hla

«ovci, Petijurovci, a sta jiných drobnějších sku
Pin potfrají se a vyhlazují se navzájem, ubíjejt
děti, ženy, starce, zařezávají hromadně židy, po
bíjejí odchovance kadetních škol pobíjejí kněze,
vyhlazují zámožný selský lid. Lidé ztratili hlavy
a šílejí takořka následkem té krve, loupeží a ná
tilností všeho druhu, takže sami se už nevyznají
v tom, co vlastně dělají. Říká se tady u vás: »My
nebudeme takoví, my to budeme dělatí lépe.. „J«
Ú nás se dříve také tak hovořilo... Nebyl jsem
aikdy socialistou, ale společně se Lvem Tolstým
stál jsem levěji a šel jsem dále, než soclalísté: na
blédněte v můj román napsaný r. 1905, o němž
jsem nahoře hovořil. Ale vždycky jsem sl vážil
poctivých a upřímných soclalisth pro jejich snahu
zastávatí se pracujícího Iklu a být? mu nápomocen.
A vždycky i já, Jako všichni rozumní socialisté,

jakožto velmi zdioutavý, historický proces, Aby
ohom se těmto Ideálým přiblížili, k toma zapotře
bí jest nejenom odpovídajících mu hospodářských
podmínek, nýbrž hlavně zapotřebí Jest odpovída
řící mu mravní přípravy lidstva, ale to se — ouvét!
— neudělá najednou. Okamělté uskutečnění všech
úkolů socialismu za pomoci strojních pušek vede
národy ke strašlivé zkáze a k rozvratu, jak jsme
to viděli právě na příkladu Ruska. A nejenom to:

tisíce vyhladovělých dělníků proklelo Již sociali
smus a odvrátílo se od něho. A na vesnicích, tam,
kde bolševici provedli násilně socialisaci půdy,
sedláci za pouhé slovo »socialism« vás na místě
sabijí.« — V příčině vojenských úspěchů bolševi
ků Naživin vysvětluje: »Pravda, mají úspěchy
především právě tím, že zradili vlastní své zása
dy: ženou na jatky nešťastné, násilně mobilisova
né dělníky i sedláky, ženou je na frontu strojními
puškami a bodáky najatých Číňanů a Lotyšů. A
serapominejte našeho nešťastného národního kar
aktéru, té naší ruské měkkosti a dlouhé trpělivo
sti. Co let využívali těchfo povahových vlastno
stí našeho lidu sluhové starého režimu! Jakom
dlorhou dobu trpěl lid, a bylo zapotřebí teprvě
strašlivých úderů evropské války, aby se rozpad
la všecka ta bezzákonnost' a zvůle! A právětak.
všecek bez sebe zuřivostí a hněvem, trpí „nyní
ruský lid nových, ještě horších násilníků, bolševí

, s jejich Lotyši a Číňany, | s uprchlými zločin, kteří se ořebarviti na »komunisty«. — Ale to

všecko nemůže trvat věčně, to všechno se sřítí,
a zanechává za sebou strašlivé stopy na věky.“

Která církev má badoucnostP Evang. noviny
»Kirchenzettung« (1980 č. 1.) píší: »Katolická cír
kev překonala převrat ku podivu dobře; vyšla z
něho vítězně a silnější. Objeví-li se ma jejím čele
mráčky nevole, třesou se nynější mocnosti; žádá
Mčeho, tu majípro ni jen dobrá slova. Docela |
komumisté přišli k přesvědčení, že jejich tažení
proti křesťanské škole není možné. Proto sl mějlíj
Jistý list jesultský nedávno napsati, že církev má
dnesvíce než jindynadějezískati,co byloztra
ceno. Než co vítězství katolíků, tolik mezderu a
evangelíků, ©kolik respektu jest před katojíky,
tojik despektu jest pro evangelky.c
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dve ELIŠKA"a
přijímávkladypáčrokdledobyvýparhlnís

poskytuje výhodné půjčky

„

DOPORUČUJE

(F, STADNÍK, OLONOUC
(KOSTEL. PARAMENTYA NÁČINÍ

Antonin Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílny sa továrnou nábytku K. V. Skuherský).

Zhotovuje. veškeré nádoby kostelní, ze zlata, stříbra,
bronsua j. kovůvuměleckémprovedení.

Opravy a znovazřízení starých nádob čistě a se zá
rakou trvanlivosti,

Zlacení a stříbření v cohní; niklování.

Ceny mírné! Rychlé provodaní'

7 Jehloném L Orl. (Čaety)
bratr P. J. Neškudiy, býv.
aráře vo Výprachticích

prapory a bonoslužebné náčiní v nejvýhodnějšíchcenách sakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Bový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
u firmy jiné.

MEŠNÍ VÍNA.sarečeněpřirodní, noporujená, prvotřídní
nější prima dro rod. 910 6K16 me I be.

ýdrahý druh roč. 1916č K1480 sa 1litr.
Dalmatské jemné, ročaík 1918 a K 14:—sa 1litr.
Vinojest úplněčisté aspůsobílék stáčenídolahví.
Dodáváv sudechod60litrů výšechralsdzněmáfirma

Alois mdočara metniehvínZajetnnor.1807. 9 Založenor. 1907.

u Preuetutvinné vo Zajě

pronasroánkeObnovu!
Kostelní nádoby,

kalich) monstrance atd., klenoty, notářské.

pramy. Nodiny,Jidélníphbory,povů .slheeníodborně a levné

, unaleo petapoaí? a Ohelour stálý přísoda
Proha 14-870, ul. KarolinySvětlé, i8 a



Vychásí kašdý pátek v poledne. —

osoby. — Inseráty

Lidovci svými hlasy platně přispěli
k zvolení osvoboditele dr. Masaryka za

residenta. Když na uvítanou presidenta
jiní poslanci čeští hlučně tleskali“ našinci
vzdali čest pouze povstáním, nikoli však
potleskem.

Toto počínání našinců silně rozčililo
jak tisk nár. socialistický tak agrární a
soc. demokratický. Soc. dem. tisk mluví
docela o naší touzepo monarchií, agrární
o našem »rakušáctví« a „ Jen ať ob
čané ti, kteří s nadlidsk napětím vy
ráběli pro Rakousko válečné nástroje,
agitovali pro válečné půjčky anebo za jiné
loyální služby přijímali vysoká vyzname
n laskavě se uklidní! Lidovci svým,
taktním azároveň sebevědomým vystou
pením byli nuceni učiti radikály skutečné
republikánské svobodě, smyslu demokra
tického sebeurčení. Kdyby byli šli po
slušně za pokrokáři, bývalo by se jim zas
vyčtlo farizejství. 

Je-li pravdou, še v republice má vlád
nouti lid, pak zástupcitohoto lidu při vší
úctě k autoritě maji nepokrytě projeviti
své stanovisko — a nikoli tuctovým mo
dlařením zakládati novou nedotknutelnou
dynastii. Vždyť by to bylo protismyslu
samých proslovůMasarykových

Našinci nijak neurazili sni presidenta
ani republiku, ale měli plné právo dáti
na jevo, že se současnými poměry vlád
ními spokojeni býti nemobou.

Katoličti kněží sfackováni, strkání a
vyhánění netoliko na farách, ale i v ko
stele! Přísní soudcové Koniášovi boří ka
tolické sochy. A posud neslyšíme, že by
tací vandalové byli příslušně trestáni. Li

dovci ikned Řiljíe souhlas s dělením
latifundií, neo fce se na církevní větěl :
statky. Ale v republice vydíré se

Číslo telefonu: 94 (Tiskové drušstvo).

právě farářům-lidumilům po několika ko
rečcích pole. Židé, kteří demoralisovali na
Slovensku lid kořalkou, jsou tam teď bo
hatší než za války. Ale ludovci jsou ža
lářováni, aniž vědí, proč vlastně. Nedo
spělé katolické děti, které se ještě po
bryndávají, nosí svým rodičům ze školy
lži o podstrkávání zvířecího jazyka za
jazyk sy. Jana Nepomuckého.

Teď teprve, když cizí židé odnesli
z Čech miliardy (v penězích i ve zboží)
auložil je bezpečné za hranicemi, stát
hledí sd hospodářsky sanovati bezohled
nými rékvisicemi v chalupách českých a
vymáháním velikých dávek z českého
majetku. Ta »novohusitská stateČnoste
řed bolševiky, Maďary, Němci a židy

ivě se tetelí a tuží svou sílu vyhá
něním českých řeholníků a řeholuic.
A přece ty živly nečeské, kterým se vyllo
z Prahy tolik vstříc, Masarykovi svých
hlasů nedali.

Kazatelnicovýparagraí jest tak úzko, že by dle něho zbázně před »po
itickým deliktem« neměl kněz kázati ani

olásce k vlasti. Zato však slyšíme na
litických schůzích surové tupení věro

ků katolických. V takových shromáž
děních slyšíme posměch z nesmrtelnosti
duše a slova rouhavá, ačkoli president
republiky — dle vlastního přiznání
modlí se Otčenáš. Nejsou protikřesťauské
výpady radikálních agitátorů potupou
Husa, Chelčického i Masaryka samého?
Zato však přísně se zakazují kabaretní
satyry osob vládních. Povzbuzuje tohle
všecko katolíky k nadšení nad stavem
republiky?

Soc. dem. anec Biňovec byl dů
vodně obžalo z lich obchodů.
Alejeho kralupský soudce byl bezohledně

šikanován za svůj vní cit. Alekinstát, který vybízí k čilé práci, klidně pěi
« .

hlíži, jak katoličtí žebráci jsou nuceni
sbírati hubené groše na ru těch
poctivých dělníků, kteří byli z práce vy
štváni.

Kdy pak byla provedena důkladná
prohlídka mezi židy v Karlových Varech,
Teplicích a jiných lázeňských místech?

Nikoli. Zato však s inkvisiční lačností
se slídí, co píše tisk slovenských ludovců
o Šrobárovi a »Staroslovau« o vládě naší,
Časté konfiskace těch listů dosvědčují,
jak jest tu málo svobody.

Řeklo se, že armáda bude vychována
v duchu sokolském; zatím však jest pře
vychována — jak sám tisk soc. demo
kratický přiznává — v duchu Marxově,

Takové zjevy právě upřímným Te
publikánům naprosto se líbiti nemohou.
Každého opravdového vlastence krutě bolí
zbytečné drážd obyvatelstva českého,

zn co živly nečeskése trhají o českýplášť.
Proto lidovci nemají příčiny k veli

kému jásání a k takovému potlesku, který
by byl pokryteckým projevem ujařmenců.

Nesmíme v epoblice která má býtiopravdu svobodná, hlučným chvalořeče
m projevovati souhlas s tím, Co demo.

kratickou svobodou není. Volnost musíme
teprve vybojovati; a jest to nářodní po
vinností strany té, která počtem tvoří
druhou stranu ve sněmovně.

Nechápavým citujeme tato slova Sva
topluka Česha: —

Vidím snahy roztříštěné,
slyším hesel pustou směs,
duchů proudse různo žene,
smetá dnes,co včera vznes',
každý hlásá nové zvěsti,
každý jiné dráhy klestí,
každým jitrem nový vůdce
vstává s rušnou družinou —
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kéž by raděj' všechny ruce
v houšť se shlukly družně spjatou
ga di ve všem svatou,
za myšlenku jedinou!...
Nejprv proti škůdců tlaku

všech sesvorně vzepni šíj...

potom pravá bude chvíle:

v řadě volných nár

Vládní předrám +.

vyložil dne r. t m. m. p. Tusar. Pravil
1. j., že školství bude se budovati dále
tak, aby byla zvýšena úroveň vzdělání
školního“ širokých vrstev lidových. Re
formy školské budou řízeny hospodář.

vým a kulturuími potřebami života.»Úprava poměru státu k církvím bude
provedena na zásady o odluce,
při čemž bude bez újmy zájmů státních
všem zaručena úplná svoboda náboženská
a svoboda svědomí vůbec« — Jeu aby
konečně ten slib g konfesijní svobodě byl
plněn! Zatím vidíme, že šplhalové chtějí
se zavděčiti Habrmanovi hrubými útoky
na náboženský cit katolických dětí ve
škole a že konservativní vychovatelé vět
šinou se bojí otevřeně promluviti proti
nesnášelivým fanatikům, aby si svou exi
stenci nepoškodili. Voláme tedy: Ušlech
tilou, spravedlivou svobodu pro každého:

Programové prohlášení českých “komu
nistů.

V orgánu soc. dem. levice »Soc. De

mokratu« uveřejňuje manifest vlastníchsenátorů a poslanců, v němž se čte:
»Odsuzujeme každou účast strany naší
ve vládě s měšťáky jako škodlivou, ba
zločinnou na zájmech proletariátu. Politika
koalice s měšťáky korutmpuje nejprve
vůdce, potom i stranu dělnickou, která ji
dovoluje a připouští. Koaliční politika do
nutila naše soudruhy k ústupkům vůči
buržoasii, druhdy nemyslitelným. — Roz
umí se samo sebou, že se vynasnažíme,
abychom po této stránce uplatňovali
veškeren svůj vliv na politiku celého
klubu, která však ve jvých hlavních
směrnicích tak dlouho se nezmění, dokud
samy massy dělnictva svými delegáty na
jezdu nedají rozhodnutí směru jinému.« —

Pavie rý bude provorovati bezohlednědní dě
tak zv. státních nezbytností
stického státu.

Teď tedy vidíte tu »demokratisaci«.
Kdo se odváží nesouhlasiti s bezohlednou
despocií bdlševickou, jest považován přímo
za zločince. Jen komunista jest plnopráv
ným občanem. — Naši bolševici nastu

pují tu cestu, z E samibolševiciruští

Inickou politiku; prý neuznává
kapitali

již odbočili jinam J— k řádůmý konserva
tivnějším, aby se tní soustavou sami
neudusili.

Zásadní roztržku v soc. demokratickém
táboře konstatuje v polemice se soc. dem.
»Duchem « sama brněuská »Rovnoste,
která napsala: »Fakt je, že i ve straně

naší jsou dva vyhraněné směry. K jeďnomu hlásí se »Rovnoste, k druhému
»Duch časue a plzeňská »Nová doba«.
Náš ústřední deník +Právo tidu« je zatím
w chaosu. Takový je stav naší deuní žur
alistiky. Proč to zapírat?«

Tusarovi se rozsypává půda
ma. Při volbé presidenta 4 pro
ňu a 2 proJanouška odevzdali přece

soc. demokraté — krátce po svém
bm věrnosti republice. Tak se projevila
rudém táboře zřetelněroztříšt nost.

i jiné zjevy svědčí, že se Tusar na
ce a sená vlastní“ sttehy spo

outi nemůže. Pak ovšem také pracně
Úude shýměti vládní většinu. Min. před
deda má$ice dosti dobré vůle a snahy;

i tavovati vlivnou autoritu,

o nedovede zavésti discipllůu
i, tomu jiné strany nemohou
že se stane silným kormidel

+%— +
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Německé vadory.

Dne 27.května »Německý parlamentní
svaz« vydal provolání k německému lidu
v szemích sudetských.. Žalnje se tu proti

dohodě,Masarykovi a Čechům. Provoláníto praví, že Němci i ve sněmovně mají
za cíl vybojovati nepfomičitelné právo
na sebe Í a svobodu. Republiku za

a kdož ji uvedli do nynějšího stavu. —
To je věru zvláštní, jak právě teď Němci
najednou hájí meušinových práv. Před
válkou se přece požadavkům českých
menšin vysmívali! Dále chtějí vše možné
1 nemožné od té republiky, jejímuž zalo
žení překáželia proti níž se stavěli ur
putně i za jejíhorozvoje. Kdykoli se jim
naskytne ežitost k přemýšlenío nut
ných důsledcích ky despotického
německého[militarismu, vždycky se jim
ztrácí logika v mlhách. Vědí sice, že
útraty věšky někdo zaplatiti musí; ale
vždy si myslí, že nésti následky osudného
boje má národ každý —jenom ne ti, kteří
byli poraženi. Divné ťo pověry fanatických

militaristů | !
Týž svaz uveřejnil toho dne ještě

projev o volbě presidenta republiky. Prý
Masaryk hned od počátku uvolnil česko
Šovinistického a česko-imperialistického
ducha. Němci nemohou mu dát hlasů
svých .dříve, pokud nebudou uznáni ná
rodem státním stejně jako Čechové. (Ale
čím se Němci přičinili o toto uznání?h
Prý také president potvrdil všecka opa
tření, jejichž účelemjest rdousiti německý
život hospodářský, dostati německý ma
jetek do rukou českých, omezovati práva
Němců na vzdělání a užívání vlastníflio
jazyka. Za součinnosti Masarykovy také
byla oktroyována ústava čsl. států; ta se
může zachovati jež potud, pokud bude
chráněna reakcí a militarismem; musí se
zhroutiti, uvolní-li se síly v národech dří
mající. | *

-Co všecko napáchali ti divocí Češi
ua německých beráncích! Děti Riegrovy
na ubohých pokojných dětech Wolfových
a Schonererových! Vždyťpřece vláda naše
jest shovívavá i tam, kde má energicky

zakročiti proti těm elementům německýmkteré zřejmě kladou podkopypod základy
republiky. Kdyby Wěmci chtěli otevříti
oči, seznali by, že vláda pražská a brati
slavská pronásledovaly bezohledně české
katolíky, zatím co s Němci bylo přátelsky
smlouváno. Proti katolíkům německým a
maďarským nedála se tak veliká bezpráví,
jaká inusili snášeti lidovci Čeští a slo
venští. Z toho přece tedy jest patrno,že
ten národuostní šovinismus vládní koalice
československé naprosto nebyl dráždivý.
K tomu všemu čeští soc. demokraté zřejmě
tíhli více k německým soudruhům než
k »měšťáckým« stranám českým.

. Koncem tohoto měsíce snad odplují
z Vladivostoku *do' vlasti poslední naši
legionáři. — V nešťastné Říze odhalena
veliká komunistická organisace, která byla
filiálkou zahraniční nceláře lotyšské
komunistické strany. Byla u ní nalezena
velká vyzvědačská korespondence. Na zá
kladě nalezených dokumentů podařilo aé.
tam zatknouti většinu placenýchbolševic
kých agentů. Dne 31. květnazahájeno ve
Vídni zasedání é dělnické rady soc.,
demokratické. dr. Bauerpravil, ft
nynější koalice stratu jest v situaci velice
obtížné. Jestliže by se ustavila vláda čistě
oblaků; použita"bysvé něuítproti dět

- „l - ...

nictvu. Ale smete-lí dělnictvo vládu tuto,
nesmí býti ustavena diktatura proletari
óto; to by znamenalo kapitulaci z hladu

ve třech dnech. Zbýv cesta oa
Ční, což znamená nznání hranice mocí

dělnické třídy. (Patrno tedy, že v Rakou
sku jsou přece m radikální soč. de
smokraté vtipnějšími politiky nežčeští ko
Wřunisté.) — Za příčiuu polskýchnezdarů
ve válce s Ruském udávásc zastavení
anglických dodávek zbraní. — Soc. dem,

ce Scheidemannv Hamburku pravili
vdbchodní život může i obnoven jem
namáhavou prací, nikoliv však, jak se
káše se strany radikálů levice, zničením

úřského života.. Proto jest nutno,
aby 6. června byly všechny hlasy odé.
vzdány proudršení demokratické repu

ky, m jen demokracií lze dosáhnouti
„« — Papež Benedikt XV. rozeslal en

cykliku smíření křesťanstva a míru.
Encyklika ujišťuje, že cirkev neodepře

na křesťanských zákonech. Vyzývá kato
lický tisk, aby působil k tomu, aby náro
dové zapomněli nepřátelství a způsobených
škod.

Ze světa vědeckého
a uměleckého.

Dne 18. května přednášel v Praze v po
sluchárně filosofické fakulty vynikající
francouzský jazykozpytec a slavista Aut.
Meillet, (profesorpařížské university, který
nedávno byl jmenován vědeckým ředi
telem Slovanského ústavu v Paříži.Meillet
promlouval'o mluvnickém rodu, při čemž
se dotýkal i jazyků slovanských. — Fran
couzský letec Casale vznesl se r. Z919 do

e 10 kilometrů. Jiní letci dostihli výše
až 10.800 metrů. Ale odborníci tvrdí, že
možno vzlétnouti až do výše 25—30.000
metrů, rozluští-li se řádně otázka kyslíku,

24. května zemřel katolický kněz-spiso
vatel Fr. Pohunek (narozený 20. srpna
1846 v Petroupimi'. Hned v prvním toč.
níkn »Vlasti« objevily se jeho apologetické
příspěvky. Redigoval několik lét »Vy
chovatele« a Večerní Zábavy«. Vydal
některé spisy samostatné. Vynikal zna
lostí cizích jazyků a literatur. V Karlíně
působil jako farář,po 20 let. Čestná mu

pamět: -© U dubrovnické šeky Rijekyyla objevena grandiosní nová jeskyně,
která dosud byla prozkoumána do vzdá
lenosti 3 km. Nachází se tam mnoho
krápníků a vysokých sloupů. Nalezeny
tam kosti pravěkých zvířat. — O síle šťáv:
ptačího žaludku dočítáme se dokumeutů
překvapujících. V slepičím žaludku pro
mění se v kaši i skleněná kulička. Va
ječné skóřápky, jichž prvá výroba jest
v žaludku, jsou poměrně tuhé; skořápka
ta se vytvoří v 7 hodinách. — Proslulý
kardinál Gibbons obdaroval katolickou
universitu v Americe znovu. Věnoval jí
95.000 dolarů. — Letos jest tomu 300 let,
co vyšla první kniha o vychování hlu
choněmých. Sepsal ji r. 1620 v Madridě
Juan Pablo Bonet, učitel hluchouěmých
a sekretář španělského místodržícího. —
Už zase z radikálních reforem školství
vyklouben jeden článek. Ministerstvo škol
ství na žádost samých profesorůodhodlalo
se závésti přísnějšíklasifikaci na středních

školách; při jedné nedostatečnépostou ižák pouze po vykonané opravě. Bu
ováem ještě dlouho trvati, nežse začnou
žáci učiti tak pildě jako před 20 lety.
Vloudilo se do nich tolik proudů fnimo
školních a tolik plsého sebevědomí, že
zájemo přední povinnosti,a osvojení zá

hladůi ncejest valně ro ován. —
V době, kdy vynikající učenci a u
trpí nouzi, nalezne se peněz ha na
jiné věci. V Praze 9. t m. us na
Letné zápasboxerů. Takovánová atrakce
ovšem vymáhála skvěloudobrovolnou daň
přečetných zvědavců. Ačkeli počasí bylo
máfisté, pokladna prý vybrála na 300.000.
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telegramy:Moreveagroj.
' Vkladyna kníšiy, běšný ažírovýúčet úrokuje 60najvýhodněji.

Ponůžní

“ Rombouveníúvěry.
THdní loterie.

mistry boxu Jahelkou a Růžičkou byl
skončen v 6 minutách. Růžička ve čtvrtém
kole dostal tak silnou ránu do prsou, že
se skácel. Při tom plno vtipů a výkřiků.
Vztýčená ruka vítězova ozdobena modro
bílou vlajkou; tisícihlavý zástup provo
Jáva! vítězi slávu. Obecenstvu předveden
hlavní mecenáš, který daroval 75000 K
na umožnění zápasu. Tu zahlaholil hlas:
»To je jistě kefas!« Tedy na takovou
»osvětovou Činnost« v době velikého strá
dání vyhozeno veliké jmění. Soudcové,
profesoři a jiní inteligenti tohle divadlo
ovšem hmotně podporovati nemohli. Vážný
beletristický časopis »Zvon« vychází dále
v hubeném rozsahu, protože ti, kteří jej

řed válkou horlivě podporovali, stali se
žebráky. Zato však ti, ktéří nyní mají
příjmy mnohem větší, ženou se jen tam,
kde kyne velká kratochvíle. A tak ta
kultura po všech bengálských ohních
a perutných slovech schromla na obě
nohy. — Ve Francii inteligence mohut
ným rozmachem upozorňuje na důležitost
kafitálu duchovního, jejž staví protika
pitálu peněz a přemrštěn dám o
kapitálu ruční práce. V předni řadě krá
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čejí na obranu inteligence „katolíci. Neto
liko však hájí výsad ducha, nýbrž při
mínají mu i jeho povinnosti a poslání.
V zimě dala popud k celé řadě přednášek
pRevuedes Jeunese. Načrtlacelý program
organisace města. A v tomto obnovovacím
plánu dala přednost myšlenkám nábožen

se proti duchu neklidnému a horečnému
věčné pravdy a protivyvyšování organi
sace kult myšlenky. »I dokonalá organi
sace může způsobitinaprostý nepořádek,
je-li ve službách nepořádku.« Záhada, která
chce býti rozluštěna, jest »veliká záhada
duševní« a církev má k tomu rozluštění
klíč. Pověstný Gustav Hervé, který jest
posud antiklerikálem, má strach před re
volučními proudy. Proto mu uklouzlo po
zoruhodné přiznání: »Zdaž staré kostely
nebyly jako zábradlím, které překáželo
lidskému zvířeti, aby se nevrhlo na samé
základy veškerého vzdělání?« A list vol
ných myslitelů »Radical« náhle pěje chválu
na slavnosti náboženské, Ale v naší re
publice pořád ještě musí býti tma, ačkoli
pozoruje každý, jak v za ém a ne

Por sýru nevěry se přímorojí bolvičtí červi.

Pokrek středověký a nynějšív Praze.
Za neustálých fanfár nad osvětou zapo
míná se na nejdůležitější podmínky přiro
zeného kulturního rozvoje. Zřizují se v
Praze nové úřady, jichž činovníci nemají
kde bydleti. Slovanský dorost zve se na

ažskou universitu; ale houf akademiků
est bez třeší, takže nově příchozí
udou snad studovati a spáti pod kande

lábry, až podzimní plískaníce vynutí »u
končení semestru.c

Za příjezdu mladistvého Karla IV. ve
XIV. století byla česká země žebračkou

smutnější a nuznější neš r. 1918 Rválce světové. Ale jak rychledovedl s
dověký »klerikále ze siré vdovy učiniti
majestátní královnu! Tollk panovník vě
děl, že má-li se Praha státi srdcem stfední
Evropy, včasně nutno budovati stavby pro
příliv nových občanů.

Otec vlasti založil tedy Nové město již

roku 3 a r. 1351již byla nastaveništi
veliká řadaznamenitých budov. R.1započato se stavbou mu sv. Víta, k
rychle pokračovala. R. r350 založen Karlov,

pravý dív umění stavitelského. R. 1348mauzský kostel s klášterem. (Téhožcoku

začal se stavětiKarten, nejkrásnějšíhrad ve střední Evropě.) Kostelsv. Kate
řiny s klášterem zalo

stelů, poáců a měšťanskýchdomů jiných.Mohutný Karlův most, který vzbuzoval
u Němcůz říše závist, začal se stavěti
r.3269.Davy,kterédoPrahyv těch le

| cš se hřndy, nemusřlyspáti pod okapy,
Ad uhémroce republi
kůnské vládyP n ta
nadbytek — ale ještě se nezačala stavěti

v Praze jediná monumentální budova nová.
Pro osvětářské rachejtle pokrok zapomíná
zrak sklonit k matičce zemi, aby vystavěl
aspoň nějaké boudy pro přibývající oby
vatelstvo. Jediným velkým činem moder
ním v oboru umělecké architektoniky bylo
v Praze zboření Mariánského sloupu. A ty
budovy schmurného« středověku se velice

dobře vládě hodily. NeElá budov katolických instituci, republika by pomalu
neměla ani kde fřadovati. Tedy »účtuje
s Římem« zatím hezky příjemně, když
není schopna sama něco podobného včas
zbudovati. Snad se iš zadívala na 0
brazy Žiškovy, v nichž za podobou čes
kého hrdiny se kouří ze zřícenin českých
stavitelských památek. 

Kdyby se shromáždily jen ty obnosy,
které byly promrhány na slavnosti as
nejzsby ší a ma přebytečný vládní

benzin, dila byne 22 něv Ř-aze řada
nových domů. v

houf dluhů a dloubá řada náhle'
ných úředníků a úřednic, potřebujícíchse
teprve učiti pravopisu. Nu— a nová
vláda v tomto shospodářskéma osvětovém
rozvoji« pokračuje.

Patrno tedy, že mezi praktickým po
krokem středověkým a bengálovým po
krokem osvíceněrepubliky moderní jest

.

Po staré vládě: protikatolické váše

rozdílpodatatný. aan PONOR
Peršenost katslických měl ů F ius Os onů ver

JSEvo T Oy 6apar : „.
nost vřavě divoké úsarchie. Ale jak bylinesmělípřisebeobraně,taknkázalinej

J
vyšší statečnost při hájení vlasti za svě
tové války. V t těžkých okamžicích

francouzskéživlyproHkalcké žaslyvelkolepým divadlest. Z dalekých ko
spěchali na bitevní froutu mniši a do la
zaretů řeholnice,které vlast jako macecha
vyhostila. Kněží $ bískupové esvědčovaši
největší hrdinství jak s puškou v ruce těl
jako polní kuráti a ošetřovatelé nemoc
ných. Hvězda Panny Orleánské zářilajim
skvěle. Tu se již nemusi] ostýchati gene

PE onove modliti se růženec veřejně, pro kašdý Francouz přesvěděr
val se jasně, že ta modlitba neuí pláčem
bázlivců a že páteře neláme. >

Za veliké stávky protikřesťanských že
lezničářů byla napadena Francie nepříte
lem vnitřním; hrozil bolševický převrat a
s ním očistcové hrůzy sovětové pro všecky
občany poctivé a prozíravé Tu však
140.000 sdružených dělníků křesťanských
nabídlo vlasti pomocnou ruku a vyplňo
valo mezery stávkujících. K'nim se při
dával velký početkatolíků jiných, tak
že rozkladný živelpohořel. V parlamentě
21. května po ukončení debaty o stávko

vých interpelacích vyslovena vládě důa 326 proti 90 blasům. Tedy proti
bolševickému manévru železničářů a pro
důvěru vládě hlasovalo devět desitin sně
movny. »Petit Parisien« napsal, že v dě

leno tak skvělé shody o projevu důvěry
vládě po prvé. Ministerský předseda má
ve své akci proti politickéstávce za sebou
nejen celé národní zastoupení, nýbrž i celé

veřejné mínění, jež jest rozhodnuto zmařiti každý pokus o rušení pořádku, jenž
by byl v cestě národní“ obnově. Hlavní
zásluhu o zavedení státního pořádku mají
tu rozhodní katolíci. Takým vlastencům,
na jichž bedrech spočívala záchrana bez
pečnosti a státního pořádku, ovšem není
potřebí se báti. ;

Počátkem května t. r. sám president
republiky Deschanel se svou zbožnouchotí
vedl do chrámu sv. Klotildy k sv. přijí
mání svou dcerušku, ozdobenou bělostným
šatem a závojem. Velkólepým slavnostem
na počest Panny Orleánské v Orleansu
obcovalí zástupci úřadů městskýcha stát
ních. Při slavnostech svatořečení této
Panny v římském velechrámu sv. Petra
na zvláštní tribunu usedl mimořádný vy
slanec francouzské vlády Hanotaux, na
druhé členové vyslanectva, na třetí mnoho
členů francouzské sněmovny (mezi nimi

generál Castelnau). Na tribuně mimořádnéiplomatické misse francouzské usedli de
legáti Svazu národů.

Francie spontánně odmítla již velikou
ležžidovských vůdců soc. demokracie, dle
níž prýnáboženství jest »věcí soukromous.

Co v duších milionů a co nezadrži
telně vede k davovým manifestacím, to
přece není věcí soukromou; k tomu musí
obraceti pilnou pozornosti stát, který jest
tu k ochraně všelikých kulturních zájmů
svých poplatníků. ,

Ve Francii již zmizeli katoličtí pstrašenci. U nás však jest takových tře
savců posudvelmi mnoho. Bojí se těch
despot ánků, kteří vším úsilím hledí
zavěsti u nás 'takové nezdravé a zpáteč
nické zásady, jež kvetly ve Francii
20 Jety a kterým nynmídala důrazně vý
pověď Francie obrozená a vítězná.

Nevoscholastické hmutí dle referátu
»Hlídky« v Italii dlouho nebralo náleži
tého zřetele k směrům moderním. Ale již
tento proud volí směrnici pokrokovější,

kterou se ubírajízjatní acovníci. Fran
tíškán Au n založilz. 9.časopis »Rivista di Filosofia Neo-Scola
sticae, který nyni budí značný rozruch
meri filosofi j školami modernámi.
Lást ten s il nejl pracovníky.
i a cizi filosoty. Střediskem

zákaz hnutí nevoscholastického sea katolické univgreita vbelgické Io
vami. Má o to velkou zásluhu |
vlas kardinál Mercier. Za jeho vé
dení »Vyšší ústav fifosofickýc neustále s
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zdokonaloval a vzbudil v krátké době
obdiv i zarytých nepřátel. Veliká péče vě

nuje se zde psychologií a noetice. Psychologie se pěstuje dle Fechneraa Wund

ta. V ústavě jest bohatěvyzbrojená laborateř psychologie experimentální; toto
4

o. zařízení značítriumf nad všemiuniversi
a i francouzskýmia italskými, penajiš,s. 1 psycholog Binet v psy
P ologist. V noetlce zaujal ústav nová
hlediska, odpovídající plně požadavkům
moderním. . ,

Slabiny secialisace prozrazují sevšu

kracie rakouské »Arbeiterzeitung« ©dne
27. m. m. napsal: aV ruské správě civilní
dochází k jmenování úřednictva, čímž
vzniká nová byrokracie ještě mocnější, než
byla byrokracie sesazená. Centrální moc,
opřená o armádu a o byrokratický aparát,
zajistila si rozhodující moc v celé říši;
pamocí teroru jest prosta jakékoliv kri
tiky a oposice. Rozklad hospodářského
života nutil však znovu k povolání ředi
telů, inženýrů a techniků, kteří v prvním
období diktatury byli vyhnáni a nyní do:
sazování jsou do podniků, vyhradivše si
samostatný okruh působnosti a vysoké
platy, čímž tvoří se také v oboru průmyslu
nová buržoasie. - Všemoc centrální vlády
jest naprostá, avšak je to diktatura pro
letariátu? Ve skutečnosti je Rusko ovlá
dáno členstvem komunistické strany, která
čítá sotva I00- až 200.000soudruhů, což
jest nepatrný zlomek proletariátu. Tato
mocenská organisace má k disposici hrozné
prostředky, kterými potiačuje každou opo
sici a kritiku. Je to dospotický socialismus.
Ruští komunisté mohou sice právem tvr
diti, že to v Rusku přijeho kulturním
stupni jest nutným, ale z toho právě vy

chází, že „pro tento režim scházejí vestřední a západníEvropě všechny před
klady. Na západě jest demokracie je
ou formou, kterou proletariát můž

k moci dospěti a ji vykonávati.

vlády dělnictvo | Zastupitelstvo Berlína
vyvlastnilo akcionáře ohromné sítě pou
ličních drah. Do té doby akcionáři Prali
slušné dividendy a publikum jezdilo po
měrně levně. Ale jakmile dráhy postou

eny obci, opakovaly se tam stávky;
jízdní lístky byly silně zdraženy již ně
kolikrát. Ovšem zřízeucům se vede dobře,
ale jak při tom dopadne rozpočet obce,
socialisté se nechlubi. Ať elektrika jezdí
či stoji, poplatníci jsou nuceni na ni do
pláceti. Každý pasivní podnik socialiso
vaný tlačí všecky poplatníky.

Každou chvíli berlínská správa obce
jest uucena převzíti do socialisačního
aparátu nějaký chorobný průmyslový

nik, jehož majitel pro stoupající po
avkýy dělnictva jest neschopen dále

závod vésti. Takový podnik stává se pak
doménou dělnictva, které však musí vy
pláceti majiteli příslušný podíl na zisku.
Takto však bere továrník pěkné peníze
bez vlastních starostí, bez vlastního při
činění — na útraty jiného občanstva, které
musí dopláceti. Vláda se totiž stard, aby
kolísavé podniky nezhynuly, protože by
musila podporovati nezaměstnané. Při tom
vystupuje do popředí otázka, zdali noví
správcové, kteří za každých okolností
berou platy slušné, tak horlivě o závody
se budou starati jako ředitelé dřívější,
které pobádalo k prácia starostem vědomí,
že json hlavně odkázánina sebe.

Velice ý blas pozvedl sám
ministr dr. Hotowetzna schůzi «Porad
ního sboru pro otázky hospodářské.«
Pravil,žestojímepřímopředhospodářskou
katastrofou. Pronesl stesk, že u nás posud
nebylo jednotného programu hos 
ského, který jest nej nutností. Kdyby:
zde bývala jednotná organisace celého
zahraničního obchodu, uestél by dnes 800 K
jeden krychl. metr dříví, který v říjnu
roku minulého se prodával za 250 K. Po
nedávném zákazu vývozu dřeva stojí dues
5000 vagonů dříví za různ místech a
jest rozkrádáno. Dle dr. Hotowtze

néhlýpokles Í náhlý vzestup naší korunyv. cizině je dílem spekulace obrovskýc
rosměrů.

Ň 1 To jest nyní

m všech vlastenecky smých lidí, kteří vědí dobře, že repu
bitka vybředne z fatální krist jen obro
dovou prací a — šetrností. Vciziněprůvě
prěto rapidně začaly klesati ceny zboši,
že mezi konsumenty zavládla orgaé

vaná, Sei nepdržzinost Tato výpomv ublice. Uvažme,
Benák velivé vezhátvbejest kletbou

>

domácností, jest dílnou na naše zotročení
a na rychlé bohbatnutí uečeských speku
lantů. Zvláště příslušníci strany lidové

mají si pevně vte v paměť,že za nynějších poměrů veliká šetrnost jest kou
zelným proutkem k osvobození z hospo

dářské otročiny. Nechf se pre | orga
niovaný lidovec nestydí za chudobu, ať
jest to baráčníkči inteligent, Načpřevati svým zevučjškem skutečnost? Teď
přece každý se lehce dovtípí, že inteligeut
zvláště katolický jest v horším sociálním
postavení než služka před válkou. Ne
vzbudí tedy u roznmaých dí žádného
podivu, bude-li vycházeti: vem v šatech
ošumělých a spravovaných a v botách
příštipkovaných. Kdo by mu chtěl při

rmínati lepší la nap ať Snjen pos o L Jen na trzích
co největšízdrželivost. 7 ceny půjďou
dolů jako v cizině.

plavů, zničených vé válet,
kim. učíněno úplně spla

z I továrenv 1 sverní Rranei radenýz Baf, dpioč ele čámačně.V1

padu 1g18 bylo v území Sommy úhrnem
ustošené ornice. Do dubna
-sejiž gbóto ba. Při

dá nesmírnou prácí zahazování zákopů S

zbeřešo 25)boodomů, ale znovuzřízenoj
8200 a vedle toho zbudováno 10.000 pfo
zatímních staveb. — Tak ve Frangii, k
svěruš pracuiíMberálorés katolíky. U n
nepřátelské dělo nezbořilo ami "jednoho
továrního komínu, ani jedné stodoly. Al
ve větších městech není kde bydleti.

Z Prahy se,úředníci rozjíždějí do svýchpříbytků na celé míle cesty. Nu —a prát
v nejátodnějším kraji Slovenska na ve
likou radost záštiplných Maďarů zeměděje
ské dělnictvo se dalo do stávky.
ve skladištích hyne, jest pos
nedostatek vagonů k odvážení a nedo

i uhlí de Iokomativ. Tahle socilb
listicko-agrární náprava nám zjedná vci
zině příliš málo respektu a ještě méně
úvěru. .

. Pohled de bažinaté jámy. Obchodník
Evžen Stern vyvážel ze Slovenska mnoho
zboží do Maďarska bez úředního povolení.

Docela jest v podezření, že propašovalzboží k doplnění výstroje armády Horthy
ovy. Čeho všeho se ten žid odvažoval, to |
vrhá temné stíny na orgány, které měly
povinnost nekalé obchody hned v zárodku
potlačiti. Ale jaké cestičky si chytrý kšeft
tař vyšlapával. o tom svědčí následující

zprávy. Stern chtěl ještě nedávno propašovati zboží za 201.000 Kč. Když byl za ,
pokusil se uplatiti náčelníka detektivů
obnosem 20.000 Kč Stern však
expedován do bratislavského vězení; pod

latil však ua cestě svého strážce 5.000
č a prchl. Dne 18. května košický ad

vokát dr. Aczél přišel k náčelníkovi de
tektivů s úplatkem 20000 Kč; žádal, aby
náčelník podepsal prohlášení, že Stern
byl propuštěn na svobodu proto, že se
při vyšetřování z podezření očistil. Ale
náčelník měl ještě svým prohlášením do
pomoci Sternovi k dopravě zabaveného
zboží do Maďarska. Detektiv na oko svatil.
Ale když druhý den na ustanoveném
místě dr. Aczél začal peníze vypláceti,
poschovaní detektivové v pravý okamžik
vyrazili a advokáta zatkli. Při výslechu
dr. Aczél přiznal, že obdržel 50.000 K,

si ponechati 30000 K jako honorář.
Odkud se však bere tak veliká drzost

židovských kšeftaří? Stern jistě se ne
pokoušel podpláceti poprvé. Měl příjemné
zkušenosti s občany méně významnými.
Jinak by nebyl přišels ničemným úmyslem
k samému náčelníku detektivů. Proto
opakujeme znovu, že hlavním pilířem
státu jest charakternost úřednictva. Jinak
i nejlepší opatření zákonná selhávají. A
poctivost nevlije se do srdcí lidských aui
trychtýřem vědy ani parádními dekla
macemi. Pocit hluboké zodpovědnosti vy
pěstuje se pouze náboženstvím, které
chtějí volnomyšlenkáři vší silou z národní

výchovy vymýtiti zcela. :
[ v soc. dem. tleku Již dochází Obrana rojeíká

objasu. V brněnské soc. dem. »Rovmosti« uveřej
něna 1. června tato úvaha Roberta Nádvomíka:
»Na sjezdu hospodářských rad v Praze na letnice
komaném doporučeno vládě přísné obbospodařo
vání nejen zemědělských ale také průmyslových
výrobků.V zásadě věc úplně spravedlivá. Zku
šenosti posledního roku dokázaly, že přísné ob
bospodařování jen zemědělských produktů a z
těchto právě jen oblií a bramborů, jest těžkým 
hříchem na obyvatelstvu páchaným. zemědělské
produlenty nevyjímaje. Zemědělec snáze žije, po
něvadž potřebné potraviny má doma a ony so
částky potravin, které nevyrábí, si výměsou sná
ze opatří, než ostatní obyvatelstvo potřebné po
traviny. Ale ostatní potřeby lidského žití schá
zejí zemědělci právě tak jako ostatnímu obyví
telstvu, máť v nich stejné potřeby jako ostění
kossumenti. Výrobky průmyslové. šat, obuv, ná:

bytek, stroje, adstroje musi děl ědraho platiti Jako ostatní spotřebitelé. Vodky
tyto potfebýbylo moliso'nálouniti ve vofiiémob



chodě (s nepatrmými obmezeními), kdežto vý
robky zemědělské byly pod přísnou uzávěrou A
na obilí a brambory stanoveny státem uečité ce
ny. za něž je zemědělec proďávati musil. V tomto
zpisobu hospodaření zemědělce a průmyslníka
byl patrný rozdíl. Uvážíme-H, že průmyslové vý
robky ve své ceně stouply 30- až 100krát (sukRo
ze 3 K na 300 K), kdežto ceny obílí byly zvýše
ny jen pětkráte, že stejně pětkráte jen byly mzdy
zvýšeny, pak chápeme | my odpor zemědělců
proti nucenému odvádění plodin jejich půdy — ne
hledě ovšem ke kapitalistickým snahám. které
mezi zemědělce vnášeny jsou velkostatkářskými
Hch vůdci. Hospodářský život náš založen jest na
vzájemnosti. Rolník dodává plodiny své půdy,
kterou se svými apebo najatými lidmi vzděleí, na
trh. aby výrobci ostatních potřeb měli potravihn

ny a také potřebné suroviny — ale bore navzá
Jem od nich na trhu zase jejich výrobky pro svojí
potřebu. Dělník dává na trh svoji práci, z níž

býti toho, co ke svému živobytí potřebuje. Vy
pomáhá tedy jeden druhému. Nedivím se. nikterak,
pakli jedna strang jest vysokými cenami vyko
Hsťována ve prospěch drahé, že se brání. Dělník
brání se stávkou, zemědělec neodváděním obilí,
pasivitou v obdělávání půdy, zkrmováním plodin.
anebo že půdu místo obllím osívá plodinami ji
nými, kterýmžto způsobem si vynahražuje pak
to. čeho určenými cenami za obilí se mmnedostalo,
Že takovéto hospodaření na půdě, která jedině
svými plody člověka vyživuje, jest lidstvu nebez
pečné, jest věc další.«

Zásluhy velikého biskupa tím živějí ce

znýel w mysl vděčaých jeho přátel aů, čím rychleji se uskutečňují jeho
vážné předpovědio budoucnosti naší církve
A našeho národa.

Nadto zvláště nyní pociťujeme tak zře
telně, jsk jeho namáhavé, obětavé akce
byly důletité, ba nevyhnutelné k záchraně
katolické svobody. Kdyby v počátofch re
publizy zde stála pouze oírkev, kdyby se

stolici neopírali o baštu politické organi
«a0e, mluvilo by se s námi krátos a řízně
jako v Portugalsku a Mexiku.

Proslulé články biskupovy nabývají no
„vého lesku v kritické situaci nynéjší.

x K divu tedy,. (ooha po ře.e hrobu nezapomenutelného arcips .
vlastence v katolických duších den 00 den
stoupala.

Lze nám radostně referovati, žete dne
30. m. m. vydařila skvěle.

obrovské. Přibyly zástupy i = odlehlých
okresů Českomoravské vysočiny i od Or

noEje hor a z měst východočeských.Z HradceKrálové přijel do Chrasti slušný
počet lidoveů.

Ráno po 9. hod. ne zámeckém nádvoří
Magre Dr. G. Domabyl v obsažné promlavě
vylíčil životopis svěčnělého biskupa. Měi
sv. měl dr. J. Novotný (sývalý oeremonář
Brynychův) původně sloufiti ve chrámu.
Ale jelikož by se tam byla vtěsnala pouze
menší část poutoíků, sloužil oběť nejsvě
tější po promluvě na témš nádvoří.

Pak seřadil se dlouhý průvod s dru
Zičkami v čele a za hlaholu plsně velo
hradské +Bože, 00s ráčil«e, doprovázené
ohrasteokou kapelou, pohyboval se ma
hřbitov. Tam před hrobkou Brynychovou

bo L tři
P E eoéDomabylpromluvil
o úšela modliteb na tomto svatém poli a

k s poutaíky vykonal povznášející po
nost. Zástapce katolických

ohrasteckých položilna hrob kytici z růží
a ohudobek,. Sborzapěl saovu, načež prů
vod vracel se do měste, kde byla polední

vka. 4.O 3. hodině konána ve velké dvďřaně
»U české koruny« schůze. Za předsedu
zvolen poslanec Adámek,ra místopředsedu
profesor Adam + Pardubic a za sapiso
vatele p. Handlíř z Prahy. Slova se ujal
Megre dr. Frant. Reyl, senátor. V úrodě
své řeči přečetl vřelý přípis nejd.' arci

astýře dra. Josefa Doubravy, protektora
slavnosti, Shromáždění usneslo se zaslati
do Hradce Králové holdovací telegram.
Řečník pojednal obsažně o politické, soci
álof a vlastenecké činnosti biskupaorgani
sátora. Jeme mu vděční za to, že uvedl
několik zajímavých detailů, jež do té doby
byly veřejnosti neznámy.

Pak poslanec V. Myslivec aplikoval
akce a zásady Bryaychovy na poměry ny
nější. Jasně dokázal, še biskup prohl
bystře do budoucnosti a že stanovil pro
veřejnou činnost katolíků směrnice soela
správné. Informace řečníkovy o současné
politické situaci rozptýlily všeliké pochyb
nosti posluchačstva o prospěšném postupu
lidových poslanců. Veliké vedro přes dlou
hou promluvruMyslivoovu nedovedlo zna
viti velké řady posluchačů, kteří se tisnili
i v místnostech postranních a veaku kolem
dvorany. Sohůze skončena sa velikého nad
šení. Zástapy 60 rozoházely zvolna, živě
rosmlouvajíce © dojmech nezapomenu
telnýeh.

Takhle jest postaráno o uspokojení
našeho obyvatelstva. Armeričanésvým přá
"telům českým na jejich žádost zaslali hoj
nost tabáku. Ale naše ministerstvo financí
-uvalilo na každý kilogram 400 K/') cla.
Tak si smí vyzvednouti kuřivojen veliký
"boháč, — Průměrně každý den prchalo
1500 hladovících obyvatel z Petrohradu.
Sovětové úřadyvydaly tudíž zákaz odcesto
vání pro muše od 18do 50 let apro šeny
od 35 do 40 let, protoše se hrosily úbytku
pracovních sil. — Takhle se pomáháživ
nostenskému stavu. Ve Vsetině pořádali

„pokrokoví živnostníci slavnost kácení
máje. Při tom kolář Ant Stajer, jsa pře
strojen za kučze, měl starou putuu s vo
dou; do této namáčel zednickou štětku a
obecenstvo pokrápěl.Ze starého hruce
měl kaditelnici a pod. Při tom oslovoval
shromážděné»drazív Kristu.« Není toble
účinek jedu z Iudey, aby živnostníci po
zapoměli, jak je rdousí ruka soc. demo
kratická ve spojení s dlouhým Chápa
semitským ? Češtísocialisté v Brně pro
testovali proti snahám kutoličkých země
dělců o uvoluční zemědělské dy.
»ýelské Hlasy« těmto socialistům,

edem:
E

spáchali švindle v uhelném oddělení br
něuském. »Nár.-sociální stoupenec Schůitz
uprchl a za mím se dal přeložit druhý
nár..sociální borec dr. Krejčí. Za půso
bení těchto dvou bratrů čes. socialistů
ztratilo se v uhelném oddělení jenom
700.00 Kč. Statisíce jsou pryč a lár.-soci
ální bratří také jsou pryč«e — O veliké

éhe16.
kaře devatenáctého století Pasteura napsal
kancléř svatoklodovický Josef: Guillot v
»Catholic Bulletin«: »Pasteur byl zde znám
vždy jako dobrý katolík. I když měl nej
více na pilno, nikdy neopomenul vzíti
noční vlak v Pařiži, který ho přivezl ráno
do Arboy na slavnost Božího těla, aby se
mohl zůčastniti slavnostního průvodu s
nejsvětější svátostí oltářní« — Francie.
uvážila zdravě,jakou lučavkou jsou stávky
politické a teror i svobodě dělníků

ohtědieteh pracovatí. Z Pařížehlásí -se due26. května: »Dle zprávy »Humanité« od

souzenibylidva sávknjícídělníci Ba Ioresp. I v n proti
svabodě. pe. V m odsouženo
byle pro t i
zeuců -na 13 až 15 jistý

dělali: ně zřóhy ajiný. šelesuiCuísfízenec

na 3 roky vězení s dvouletýmzákazem
pobytu.« — V polském Častochověobje
vena tajná židovská dílna ga výrÓbu fa

jednokoru
1 Hermann

Majerlewicz, bývalý ředitel židovského
časopisu »Tachenstochower Tagblattu.c'
Hlavním činitelem podvodných manipw.
lací bylo židovské konsorcium z Varšavy,
které dílo financovalo a zaepatřilo dílenské
zařízení. — O celých kumpaniích mi
nisterských úřednic (tippmamzelek) vypra
vují se v Praze celé kroniky. Bolševický
»Soc. Demokrat« je nyní nazval »mj .
skými bobečky.« Spolupracov toho
listu jistě měl velíkou příležitost k po
zorování vlivu těchto žen. Píše, že taková
fešná slečna jest někdy zaměstnána v ně
jaké ministerské kanceláři, někdy pracuje
ve svém bytu, ale vždycky má k dispo
sici nějaké státní auto, nejčastěji z mi
nisterstva Nár. Obrany. Pomáhá svým
mužským přátelům k výdělkům. Vynořují
se všeliké aféry o podloudném obchodu
s cukrem a výdělcích na sanitních vla
cích, o dovozním nebo vývozním povolení.
Skoro v každé takové aféře má podíl ně
jaký »ministerský bobeček.« Nu tak vida,

pochví živnostníci, kteří udržují stát veli daněmi, jsou ve stavu zoufalém,
ale v Praze jest setrvačný masopust na
útraty českých poplatníků a konsumentů.

Oznámení.
Jaroslav Čermák, notář,dovoluje
si oznámiti, že dne 1. června 1920

- v Hradci Král. v domě čís. popisné 287
(filiálka Živnostenské banky) v II. pos- ©
chodí otevřel svoji notářskou kancelář. |

Cirkevní obzor.
Osobní zprávy. Investitura: pp.Dr. C.

Ant. Mikan, administr. v Česk. Libhavách,.
farářem tamtéž, Fr. Scharf, farář ve Vido
chově, farářem ve Schwarzentalu. — Usta
novenj: p. Jos. Rumler, administr. ve
Schwarzentalu, administrátorem ve Vido
chově. — Uprázdněná fara: Vidochov, ve
vikariátu vrchlabském, na patronátě ná
boženské matice. Lhůta konkursní končí
I2. Července 1920. „o

Poděkování z Rosic =. Lab. Pode
psaná duchovní správa vzdává upřímné
»Zaplať Bůh« dpp. katechetům z Pardubic
Josefu Havlovi a Jindřichu Fajmonovi,
kteří obětavě a nezištně při májových po
božuostech střídavě vypemábali kázáními

by celý květen ve chrámu Páně sv.áclava v Rosicích nad Labem. Za du

chovní správu v Rosicích nad Labem:Martin Klouda, farář.
Slavnost Božího těla od dávných časů byla

mezi českým lidem velice populární. Vědyť smni

„husité setrvačně pořádali skvělé cucharistické
průvody. Nyní za hukotu drsných vichrů prosa
fckých seznávají duše ideáiní tím lépe význam

ucharistie, divu Kristovy dobroty. Božítělový.
růvod v Hradci Králové přes nevlídné počasí

p. světícího biskupa dra K. Kašpara, kapituly a
jiného kněžstva. Kráčely katolické spolky a kor

porace a velká řada družiček s kvítím. Rškně:
se vyjímaly ukázněpé orelské oddíly mužstva,do-,
roštu i žactva. Při pobožnostechn dvou oltářů
dosti humtě pršelo; pak se vyčasljo. Čest všem.
kteří v počtu tak hojném přislavnosti. vytevatit
Na Kůry při měi sv. zpívána a hrána silným abo
reín. mše dra Svobody a +Zvějtuj těla vzneše
něho« téhož kompanisty. Při oltářích hlabafily.
zdařilé české zpěvy,které letos složil ředijel kůru
J. Winech. Obřady konány řečí českou. Dešti
počasí mělo aspoň tu světlou stránku, že nebyt
ní zvědavci a lnkvisitoři (zapisující

) uchýlili se do podslní,
řádku..Slovělý právoů letne byl

4a.!.



| Znbvu upozorňujeme ua sociální a řečsický
kure, který Chystáme ua počátek července. Ne
opomašte přihlástů se co nejáříve!

Sekrotariát čel. stramy Bdové
1 v Biraée Kálová

Na Vysokomýtsko! V neděl 6. června o 10.
bod, dopol koná se v sále »Na střelničl« ve Vys.
Mýtě(u Pražskébrány)okresníkonferencedů
věrníků“3 velmí důležitým programem. Páni dů
věrnici, dostavte se všichni! — Odpoledne téhož
dne o 2. bod. koná se v zahradě (za nepříznivého
počasí v sálé) hostince »Na střejníci«e ve Vys.
Mytě velká manlfestační schůze stoupenců čsl.
strany lidové a katolické mládeže z celého okre
su vysokomýtského. Na konferenci i odpol. ma
nifestační schůzi dostaví se a promluví naši přední
osvědčení pracovníci dp. Boh. Stašek, ústř. ta
jemník strany, p. dr. Jos. Novák, chefredaktor »Li
du« a (eště Jinf naší předáci. Naše stoupence a
katolickou mládež z celého okresu prosíme, by se
určitě dostavil! na tuto naší první manifestační
schůzi. Páni důvěrníci, vyzvete k účasti všechny
naše stoupence a mládež ve svých obcích! Nechť
se dostaví všichni! Též lidovce z okolních okre
sů zveme srdečně k hojné účasti. Na shledanou! —
Výbor okres. org.

(O řečaíky na zakládání orelských | jed
not hlastež se u Zemského svazu Orla v Hradci
Králové.

Do okresu Rythmov a. Ku. Okres. organisace
Č. S. L. v Rychnově n. Kn. pořádá v neděli 6.
června okresní schůzi s tímto pořadem: Dopole
dne: 1. O 9. hod. mše sv. v kostele Nejsv. Tro
Hce. 2. O 10. hod. okresní konference důvěrníků v
besední místnosti Nár. domu. Odpoledne o půl 3.
hod. v sále Nár. domu promluví 1. člen senátu p.
Fr. Šabata: »O našich hospodářských a kultur
ních poZadavcích«, 2. Dan posl. dr. Fr. Nosek: »O

politické situaci«. Pro členy a jimi uyedené hosty.
Dopolední konference súčastní se též pp. poslan
ci. Prosíme pp. místní důvěrníky. by v každé obci
okresu rozvimli čilou agitaci pro největší účast.
Zdař Bůh!

Rohozná u Peličky. V neděli dne
6. června bude se konati v Rohozné u Po
ličky o 4 hod. odpol. schůze českoslov.
strany lidové. Promluví krajský sekretář
dp. Pukl Frant, správce fary z Telecího.

n bude dopoledne kázati v chrámusv. Erasma v Rohozné jako v den
kostelního patrocinia.

Česká Třebová (Z dopisu lidovce.
Upřímnou radostí zaplesala srdce lidovců
nad výsledkem voleb v Čes. Třebové,
neboť po nepatrné agitaci ukázalo se, že
mnozí zůstali programu str. 1. věrni a
venkov byl prostranu lidovou velmi zís
kán. Hlavní příčinou zdaru byla schůze
veřejná první, na níž p.kapitán V.Jelínek
řečnil a mnohé získal, zvláště však po
slední dne 11. dubna schůze předvolební
v sále »u Hurtů«e konaná. Řečníkem byl

v obsažné řeči

lidové strany v národě, poněvadž jest to
strana síly národní sjednocující, národo
hospodářská a eminentně kulturní. Vývody
řečníkovy byly provázeny často bouřii
souhlasem, jejž i četní přítomní z jiných
stran projevovali.K debatě se tavila
a přihlásla dáma Křížová z Vys. Mýta,

j jm javýčksvéhraně zápiskyá kde,ným jazýčkem jízliv nášela obvyk
na každé schůzí se v kytující námitky:
o svěcení zbraní, vydání zvonů, o nečin
nosti papežově za války, o indexu a Gali
leovi, o Bílé Hoře, Jesuitech a Koniášovi,
o vypasených kanovnících na Strahově a

mléku (sic!) vybíráníštoly, stet obiskupa v Olomouci atd. Domnlvalá“se,

že „pouhý kaplánek« bude umičen. Alezmýlila se; pan řečník slušně ale jadrně
na každou námitku ct. dámě odpověděl a
ke klidnému vyslechnutí ji napominal,
když viděl, že ona bezmocně a nervosně
rty pohybuje, nohama dupe, bledne a
rudne střídavě. Pak ji vyzval k novým
námitkám, ale ona se vzdala siova vý
mlgavou, že jest již unavena, poněvadž

ášku kdesi měla. Po námitce ještějiné o vybírání štoly, na niž řízně též od
pověděno, nikdo se nepřihlásil k debatě
a schůze, již chtěli pokrokáři rozbíti, klidně
o */„12 h. večer rozpuštěna. I nepřátelé
uznají, že z přednášek předvolebních nej
věcnější a nejslušnější byla poslední před
volební schůze a přednáška »pouhéhoka
plánka« P. Robledra. Vždyť neřekl Ha
vlíček K. nadarmo: »Kaplanům dal Pán
Bůh vtiple Důstojný paneP. Rohledře!
My lidovci třebovštíVám srdečně děku
jeme. Zaplať Vám Pán Bůh za všeliká
dobrodiní, jež jste nám kdy a zvláště
přednáškou nezištně prokázal. Získal jste
nám mnohé na venkově a místní lid. or

ganisaci jste Čestně apšEě zdejší veřejnosti představil.Výsledek voleb v Č. Tře
bové byl:do obce získala L.str. 270 hlasů,
do shromáždění nár. 277 hlasů, do senátu
260 hlasů. Na venkově jsme obstáli všude
čestně, ba v některých obcích (Zhoř)byla
lidová strana počtem hlasů na prvním

vlastní, kde bychom své echůze pořádali,
jistě i mnozí z inteligence přidali by se
k nám. Toť ovšem bolest naše zatím ne
vyléčitelná. — Po volbách jest trochu u
nás ticho; jen dvě divadelní představení
pořádali zdejší členové dorostu >Orla«,
ale byla četně navštívena. Žádáme však
nového vdp. děkana zdejšího, aby zas po
biřmování tak horlivě pracoval v naší
organisaci jako se staral, dokud admini
stroval. Chce-li býti pastýřem naším, ať
námi nikdy nepohrdá a moudrostí i opa
trností pastýřskou ať v lásce nás všecky
sjednotí. Pak i přes překážky snadno
půjdeme vpřed. Za horlivou činnost v do
rostu +Orla« děkujeme též panu kaplanu
Šulcovi. Jeden lidovec.

Z kaihovny a čítárny městského
myslovéhe musea. Za příčinou pravi

sígl Šervau domů půjšovány,Všlsku) kdedu “ o)

mají kaly rypůjšeny, se zdvořile
aby je laskavě do t. m. odvedli bahovníkovivčítárněnebokdykoli do
Ea EPEeěrlovi.O81.července : ovna| čítárna

usavfena.

ezd Švandova divadla otevřej nám dne 30.
květnapoprvé svou scénu odpoledne Egerovou
komedií »Adam,Eva aHad.. Očekávalíjsme vel

vací předafavenínaše očekávám Žalekopředstavacípředstavenínašeočekávámidaleko předatílsko
Již sotnickůvýpríva, každýsebe menšísvětsttý
efekt nám by! něčímnovým, nezvyklým —próto
postavýmapřítomtemperamentníbaronp. Ve

od

verkya vnóčichuoknačekající baronkam.B.
Šíblové byli osobami tak sympatickými, že na
ně divák těžko zapomíná. — Večer dáváno Sha
kespearovo »Zkrocení zlé ženy« v originéjní vý
pravě. která režií p. Bora získává vefmi vzácné

vodním znění antorově [ s projogem, v němž p.
Nedošínský stvořit tak originelní postavu Slya
kottáře, že pro jeho hru autorovi prolog omlo
víme. Divokost, s jakou originelní veselobra bye
sebrána, vnesla na scénu tak živý pohyb, že bylo
s podivem, jak je možno v tom kolotavém životě
nepřijíti z konceptů. | Při provedení nedbyčejně
překvapova! p. Kadlec, jenž c byl sebe

Petruchim. Též m. Šíblová ve .svě divoké Ka
teřiněveřmí dovedně odskíojla všechny, stupně.
ponichž kráčela ke svábertačíkrotké poshelso
ati. Hra byta sledována s neobyčejným záknem

i

od m Šíblové až po krejčíkaa sluhu:Tak krás

"Wedekind: »Lufu« (I. a II. díl). Prosím panstvo,
račte jen vstoupit! Uvidíte tu samá -vzácná« ZvÍ
tata. Pojďte, prosím, jen odvážně dáj.Máte-li
sliné nervy, abyste shesli hodně tekoucí krve ne
Hdské, ale — zvířecí. Jsom prý tu lvi, tygři, zmije
— j opice. Jak ta zvířata nazvete, až odejdete.
na tom pranic zatím nezáleží. Opona ... »Achl.
To jsou přece Widé!?«Pravíte. Ano, já tomu také
říkám »lidé«. Nu, pan antor v deliriu je nazval

Jedna jejich část (odpusťte ml, že musím býti tro
chu triviálním; když člověk něco takového čte a
vidí, nevyhne se tomu), jedna část z nich — jsou
»samice« a to ostatní stádo isou čístokrevní zví
řecí partneři! To si uvědomte — to vám dostačí.

V tomhig nazírání bágrikově gisčlověka vězí jeho
nešťatí. připastiJ?přo sebe tento titul. — Lulu!
— Vyčtěte v životě u všech lidí, které potkáte,
všechen satanism, všechnu zvířeckost Jejich po
hlaví a dejte je věnem Lule! Budete míti Wede-
kindovu Lulu — zvíře. Vemte pošpiněný hadr z
kanátu, natřete jej černým lakem tak, aby ani
místečko nezůstajo světlé tak, aby tato čerň shl
tila všechen bílý paprsek světa — a máte Lulin
obraz. Vyzpívejte Lulino jméno ve všech šká
lách svých jistých tónů — a nebude to její jméno.
Vyzpívejte je falešně. vysoko, výš, výš — až
zasípáte! AŽ vám vytrysknou z očí slzy. To je
to pravé Laju, Lulu. Proč? Protože to je výkřik
zoufalství, protestu »ženy člověka«, výkřik zlo-
mené síly — a pak je to zasípání hada vás škrtí
cího až k zadušení a to se nám právě hodí v kon
cept — Lulu — a had. Četli jste Hugovy »Bídní-.
ky«? Lulu a Bídníci. Nechci srovnávat. ale přese
všechen hnus — má obojí kus pravdy, U Huga
nesou salonní špínu lidé pro salon rozenía bláto
kanálů — jejich stíny. Wedeklnd hodil všechen
hnus na bedra lidem, jimž nechal v saloně i na
uHci stejné jméno. Hugo je pravdivější. Proč?“
Protože do jeho stok padá mříží.ve dlažbě úzký
pruh světla a toho u Wedekinda není! Biskup li
dumil. Jean Valjeau, Cosette — tu nejsou... v
Lue hraběnka Oeschwitzová je na to příliš slába..
aby mohla vykonat veliký dobrý skutek. Ostatně
kdybychom logicky stáli na stanovisku morálky
Wedekindovy, museli bychom s! říci,- že konet
konců Kungu Potil udělal docela dobrý skutek.
že si umyl zkrvavělé ruce a proklel ten kus zma—
menité práce. který vykonal. Jenom že s tím při
šel trochu pozdě. Kdyby byl přišel dřív, kdo ví..
zda bychom neukázal napřed na — dra Schěna.
kterých máme konečně snad mezi sebou také dost.
On to má na svědomí. že z Luly stává se pdtlý
tvor. Zase tak germánsky démonická. — — Nie
belungy! Ach! Ale prapodobu ženy bych v Laje
nehledal, naprosto ne, tím méně ženu Ibsenovskor
a ještě méně Hedu! Uvedení Luly na naše jeviště
znamenalo pro p. režiséra Bora Jistě požadavek
neobyčejných schopností jeho i účinkujících u
mělců. A skutečně virfnosita. s jakou někteří své
postavy exponovaH. byla obdivuhodná. Luh m.

Durasové byla možná démoničtější, než si ji
sám autor představoval. Před skutečnou, živow 
postavou morální mrtvoly stok Schigolchem (p.
Noll) jimaj nás děs a zároveň obdiv naď jeho u
měním — B. Jek.

Večer, věnovaný památce Boženy Němcové
uspořádaájí v Klicperově divadle 12. června měst
ské dívčí školy střední a hospodyňské s vybra
ným programem slovesným, zpěvným a drama
tlekým.

Má závětěva. Dne 31. května navštívil Spo
jené strojírnyv Hradci Králové francouzskýprů-.
mryslník p. Egon ©Scimeider. president známé
francorzské dělovky a strojírny Schnekler £ Co..
Creuzot, se svojí francouzskou hospodářskou dru
"žinou.Příbyt v prftvodu p. dra Schelnera. o

ZObchodal,živa. aprům. ústředny v Firpáci“
Králové. (Dodávky zboří do Francie a kolonil.)“*
Nabídky zboží do Francie mají býti činěny ve“

trancích. loco francouzské hranice,„40 kolonií m"
některý přístav příslušné kolonie. Ceníky posflaně

do francouzských kolonií maji být! psány Vjazyky. v
španělskýma italským,ev. anglickým. ©

čí ralormaí reálný gymužsime a. lycmm:
hadymá veškolním. roce 1930—21třída L—V4
aVL. Veškeré platy a ogvobosování jako m4..
saředních školách státních. —Vyšší škála orý,

tenská btapadářská (tříletá) a roční“
škola rodimné poskytují praktického | vadělání“



pro domácnost a pro službu v různých ústavech
humanitních. — Zápis do všech těchto škot koná
se 30. června od 8—10. Po prázdninách budou se
zapisovatl žákyně, jeu Poltud stačí místo.

Josefov. Dne 31. května zakoučíli Jsme slav
nostním způsobem letošní májovou pobožnost,

Vítězné »Magnificat« doznělo, tklívá a k srdci
mluvící píseň marláňská dozpívána. Byly to ©
pravdu milé, Šťastné a klidné chvíle každodenní
v uplynulém máji před oltářem »Potěšení zarmos
cených«. Byta to krásná mariánská zahrada a V
ní místo květů v naších srdcích rostoucí a pučící
květy milosti Boží. Co zatím okolní svět hýtil
a všeme posvátnému se smál, scházela se dru
žina ctitelů marlánských,aby naslouchala*jíma
vým promluvám našeho duchovulho otce, aby S
ním recitovala velekrásnou Htanil loretánskou a
aby písní zběžnou a modlitbou uctivala Tu, která
je nám v nynější době »věží mocnou před tváří
nepřitele«. Panu faráři budiž za vedení pobož
nosti náš dík upřímný a nepokrytý. Dále mu
sime býti vděčrň neúnavné ochotě p. ředitele ků
ru a pěveckému sboru kostelnímu. Uplynul máj.
ten lásky čast Naučil nás mílovati Matku lásky
věčnélh k Jejimu srdci mateřskému úžeji se při
vinouti. Naučil nás uctivatl Její ctnosti a pokud
po tidsku možno je, napodobovati | Její svatý ži
vot. Kéž sejdeme se v příštím máji před Jejím ol
fářem všichni zas!

Čáslav.Náboženská tolerance měst
ské rady. Naše městská rada. takto také patron
katol. chrámu Páně, vydala výnos: Na. základě
snesení městské rady ze dne 25. května ŠMkazuje
se co nejpřísněji lámání větví a ratolestí v sa
dech a alejích veřejných za účelem zdobení oltářů
a města při slavnosti Božího Těla. Potrestání
budou nejen dopadení škůdcové, ale i ti. u nichž
ulámané ratolesti z veřejných sadů nalezeny bu
dou. — Prášek. — Jsme zvědaví, zda uvidíme na
nárožích našeho města vyhlášku městské rady.

asi tohoto znění: Městská rada usnesla se netr
pěti mezi sebou člověka, zapjeteného do železnič
ních krádeží! Tuze se těšíme. — Volná my
šlenka a Boží Tělo. ZdejšíorganisaceV.
zaslala do obou škb! tento oběžník: Podepsan
korporace dovoluje si oznámiti, že ve čtvrtek 4.
června uspořádá na Rusalce dětský den dopo
ledne. Program: Přednesy básní. zpěvy děti.
tontkové divadlo. pohádky. Děti budou zdarma po
hoštěny. Poněvadž jedná se o čín pokroku, žá
dáme. aby vážený učitelský sbor na tuto dětskou
oslavu děti vhodným způsobem upozornil Za

0. V. M. prol.. Fikerle, předseda, Langpaul, jed

natel. — A pak se prof. Fikerle zlobil, že ho ze
Slovenska vyhodilil A my se divime: co všechno
musí podniknoati a“ Jaké útraty si musí činiti V.
Myši,- aby zamezila účast dělí na Božím Těle!
—Československá církev, I na Čáslav
sku se našel mezi kněžstvem jeden, který agituje
pro novou církev — v býv. kapjanu chotusickém
Shižkovi. Kdo k této sektě přistoupil, ví čtenář
napřed. Několik soclalistův a agrárníků — kteří
se dávno s každou vírou positivní rozešli
Kristus — lak se učíme a věříme — odevzdal
moc klíčů ve své církvi Petrovi a jeho nástupci,
Hm. papeži. Snfížek však — známému u nás athči
stovi, částavskému zámečníku Tyllerovi, jenž už
dokonce vydal první pastýřský Hst následujícího
znění: Do čsl. církve přestoupivší občany žá
dám. by ml sdělili své adresy. Hodlám všechny
sezvati. abychom se vzájemně | poznali a jeden
druhému by byl radou i skutkem nápomocen.
Tyller Pr., zámečník v Čáslavi. (Snad taky papež
čsl. cirkve!) | Orátulujeme Farskému, Zahradní
kovi i Snižkovt! V Tyllerovi našli toho pravého
větícího člstému a nezfalšovanému evangeliu Kri
stovu. .

Smiřice. Hudební a pěvecký večer, pořáda
ný na oslavu ISlété organisační činnosti. vyzněl
velice zdařile. Návštěva byla obrovská, takže
prostranná dvorana pro všecky milé hosty nesta
čila. Městský radní p. Pluhař uvítal shromážděné
stručným a srdečným pozdravem. Náto řízením
sbormistra dp. Gyurkovlese tambnraši strany li
dové z Hradce Křálové sehráli pružně chorvatský
pochod. Tamburašská hudba uchvacovala | kaž
dým číslem více, jak svědtil stupňovaný potlesk.
Dp. Salrula hrou na housle (za velmi zručného kla
vírního doprovodu slč. Zahradníkové) vystihl kon
certní skladby Alardovu a Bériotovu tak zda
Hle, že sklidil zaslouženou pochvalu. Domácí sbor
40 pěvkyň pod taktovkou neunavného a obětavého
dp. Petráska zazpíval precisně a s náležitým.po
rozuměním několik čísel; dokázal, že i za krát
kou dobu dociliti dovede pěkných výsledků. Slč.
K. Nováková rozvinula ladné tóny svého měk
kého -altu; přednes. byl mistrný. (Doprovázela ji
slč. M. Nováková.) Recitace sič. R. Vytnálkové
a M. Salařové byly vyslechnuty s velikým zál
mem. Velmi pěkně se poslouchala čísla na Plano.
sehraná. čtyřručně od mlaďistvých umělkyň H.
Kudrnáčové a Schifnerové. — Pěvecký a hudeb
ní večer byl ahválen obecně. Srdečný dík všem.
kteří svou prací, starostmi a svými talenty o
krásný jeho zdar se zasloužili. Takový prvotřídní
úspěch povzbuzuje k horlivé práci další.

Semita napomíná vlastní sluhy k roz
važe. Pokřtění shprodaňci, tanŠtcí s úklo
nami kolem zlatého telete, soksajído táboře
katolického vášnivěji než jejich nepokřtění
pstroni. Proto při a sama židovská
»Tribuna« s chladící hadící hadicí na roz
pálené hlavy radikálů, aby se účel aku
tešných plánů semitsko radikální koalice

s

kasly předěssně odkrytá jsoutomu postogu
jea na závadu. STribanae tedy28. května

psala: sJsouto pouhé fráze: »Jděteproti
Říjmu'« »Odstraňte naše vatikánské vysla
neství v Římě a © Praze apoštolskou nun
elaturu'« atd, atd., jak čteme does vo všech
nivinách průměrných libre-pénseurů (rol

h malo Ve skutečnostimáse věcčkud jinak: Mezi tim, ©0 my se tady
e, má-li svatý Jan Nepomucký »pa

„plry v potádku« a mezi tm, 00 zastenci

body svědorní volají dokoncepo polleli,á Franciezvláštní dolégavíke kano
i Panoy Orlednské. Táf »nevěrevkác

boj která tak radikálně provedla rozolrkve od sláta a kosgregeční zákon,
s Vatikánem v nejlepších stycích. Že

tyto styký nemají ky pouzelonické, nýbrá mají id na tahra
postavení Francie, viděli jeme ne

o, kdy Francii byl„přisiben protektorátk v Orienté něbo kompensace,
by 20 neupkúleěníh. Služejmo wo

ožně stoupl tí mon vliv Vatihěsa. m, atikán jest:dpos
tual. upovuůj. stapitářnůní, Jsjiž moocpe$4 nd

4 uh i l th

zprávy. | .
jest více mravkí, doš brával Jest pravda,
že jeho moráleí váha neoftaková, jsko bý
vala, ale v této úplo6 rozbité Erropě bez
autority jest lepší autorita nějaká, než vůbec
žádná. A byť byly papežské kříže, jež strmí
super Urbem et Orbem (oad Městem a
Seštem) sebe větší vrstvou rzi pokryty,
přece jenom jsou ještě miliony lidí ve všeo

národech, jež v nich ja znamení spásy —a kdyš nejto, vídi VoVatikáné alespoň.
poměrně ©neinteresovaného, neutrálního

Vliy Vatikánu nesmíme pod
oeňovati. Ano, provreďme rozluku olrkvo
od státu, ale rozumně, s obledem na za
hraniční sityesi, Jest ostatně zoámo, še
Vatikán jest'"k roslůce olrkve od státy
ocbotnější než — naši národní demokraté.
I při rosluce jest možno dobře vycházet
a nepřidávat zbytečně třeoí plochy ani v po
litice sahraniční, ani v politice vnitřní.Jest
na příblad třeba, abý referent o věeveb:
katolického kultu při ministerstvu školetví
a aárodní osvěty byl právě reformista, tedy
někdo, kdo jest ke katolické airkvi v pe

měrufrušonídobrýchstyků Rorumío oto k utužení do nepfis ,
še není divu, že jestmesi konsletožís mb
nisterotvom stálé napětí.Toto jednostranný,
farorisgrání £ zv. »Ooskoslovonškécírkves
Be strany utátu neai při nejmenším diplo 

ma — u má svóje nepříjemnérepoňiusse, © nidůě ce otkěémo Ni.
Onsšno, že tento článek bude vykládán
nejbíhání klorikákin. Naeí jím.
o nie jiného, než o to, Aby pro hesla

o44h slo p. „

kého osvětářství nebyly opouštěny zákla

V Emopěpolky dá '. Apešskývropě, Des v není
atihelus olkterakpogledí v a Ee byly
a jsou takové aitaace, kde spolupráce cír
kovních krůhů jest nejen vítána, nýbrž
i svrohovaně nutná.«

něj

Československé náměstí.sní Je
Půjčky.-Úvěryosobníahypoteční.-Zálohy.-Kauce.

Vedla.-Eskomptúčtůasměnek.

O československé církvi napsalv »Čes.
rep. dr. Em. Rádl: »Spojení Volné myšlen
ky s protestantskou Kostnickou jednotou
a s katolickou církví Úeskoslovenskouk spo
lešnému odboji proti Římu dokumentuje
úpadek doby. Cn slučuje tyto organisace?
Jedině negace Říma; je to liberalistické,
besnáboženské hnutí »[os von Rome. Ta
kovou agitaoí se náboženský život, pokud
vůbec josté existuje, jen ještě více rosruší
a neodvratným koncem bude vítězatří
Říma.« — V »Naší Době«, redigováné
dr. Drtinou, v 'dubnovém čísle projevuje
se nad českoslov. ofrkví otevřeně zklé
mání. »Jest příznačno, že se oba profesofi
Pekař a Šusta obávají pro národ následků
škodlivých.« V souboru ostatních hesel té
elřkve dovolávání Husa, Chelčického a Ko
menského vyjímá se pro pozorovatele kri

ogitačnosti .. . Co znamená v programu
nové církve heslo svobody svědomí, když
před ním stojí ujišťování a ustanovení, fe
církev dogmatioky, obřadně trvá na ste
novisku ojrkve mateřské římako-katolické,
a nábožensky s eticky nepřináší a nepo
žaduje a neslibuje nic, ale pranic nového?
Dokonce se zdá patrným, že ani nehledá
ničeho nového. Jsou takoví, kteří čekají,
že hnutí bude vývojem věcí nuceno po
stoupiti k reformám skutečně a čistě ná
boženským a k novým snahám etickým,
V rájmo oelku bylo by si přáti, aby k to
muto vývoji došlo. Nedojde-li, bude míti
český národ novdu církev, ale nébude míti
nového života, ani nová ntlý.« v

Stávka československých dítek vo Vffmiskon.
čena. Dlouholetý boj o české děti ve Vídni je
skončen. Německá násilnost ode dávna usilovala

kladlaobtížepřizřizováníčeskýchškolwevšech
zemích. kde sídlí příslušníci československého ná
roda. Schulvereln, -BOhmerwsidbund a jiné spolky
převzaly pak soustavnou organisaci, aby česká
mládež. trpící nedostatkem Skol, byla v němec
kých školách, avaných přelejvárnami. zbavena
své národnosti. Nejlépe dařila se tato loupež dětí
ve Vídmi kde na výslovné přání císaře Františka
Josefa dokonce nejvyšší Instance soudní podpo
rovaly tyto nepoctivé praktiky, prohlásivše, že
český hd ve Vídni není usedlý. Porážkou Němec
ka a jeho spojenců ve světové válce nastala nová
éra svobody evropských národů, znemožněno tá
dění pruské Hakaty proti Polákům v Německu.

pod rakoeským a maďarským jařmem a učiněna
talé přítrž lonppžím lidských Mí a
odnárodňování| Slovanské| mládeže.
smlouva. kterou Rakopsko podepsalo v Saint-Oer
mainu, osvobodila táké naší Českou mládež z £er
manisačních osidel Ž nepřtvětivých místností
předměstských hostinch brzy, již za několik dní.
budou české učebny přeneseny do vhodných míst
postí. které vídeňská obec je povinný poskytnout
dle podmínek mírová amlouvy salat-germainské,
Vnie dnéchsešínse na vídeňskéradnici

„oh



ý

ui stávkatrvá již plných6 měsích.Kuo
stění stávkujících dětí českých ve Vídní bude dá
ng-k disposici 15školních budov.

Boa

mx nd..
Řejétávší žávod pastřský a zlatojejký“

v Hradci Králové čís. 436.
(činy m továrnsn nábytku K. V.Oehorský):

k tebnů,;: s)Z boa7 0s - vastříbra,
6spovnařísenía náše Mě©vozá

Oprávy o

zaručeně přírodní, neporuššné, prvotřídní jakosti:
prisma droliroč. 1916 4 K 15-—zu Ilitr.

ýdrahý drab roč. 19ld a K 1400sa 1fitr.

oapgpoorý er ročaík 1918 a K 14'—za 1litr.Vínojestúplaěčistěazpůsobilékstáčenídolahvi.
Dodáváv rudechod 50litrůvýšeohvalněmnýmýrma :
Alote Čížek, pčísežnýdočarstolzdi vie

asoudníznalecvím.

Zalošeno1.1897. vSumppelel,| Zaločmor. 100%.

Tranaltnívlenésklepy ve Zubimě.
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Živnostenské banka v Praze.
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Karlových Varesh P v

“ - úno18.čurvan1800©16.ted. ostenkosati se bele

v, Sladkogpkéhosále Obecního domu hlavníhotěsta Prahy

sa šédné vslné shromážděníakslonářů„ ŽimoslenskébanilyvPrase, .
kuMoréáaž mtimto P T. okolonářik hlavovění opodeněnízove.
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$. Návrh s rady ná příspivek K 1,500.000-— Bytové
ara" Návrhuprárnínár 24 moliiCcantme pšeboa 1mpře Aapolečenetruorolet me

" Nárrh na změnustanov. “b. Návrhna zvýšeníakstovéhokagůtálana Kč S09800890—.*

6. Návrhna Pivokfandu peo ovvětové ©kumenníúčely m počest narozeni pem provisaryka
7. Volby do správal rady.
8. Volby do reridujícího výboru.

Plaziakcionáři, any: dnoracikodle61.18. vPrazemob ujejichfliájek mojdéledo4. června£. sů 1 Já jménoporat

prokázání

DE roslnne kaikdahek
ps pálí em "a ka + zosvabua dan akcionář:v Blstnostechbaky.

VPrase, dne29. krětna1930 Správní rada“Ko
TyřozántprávaZp Zný o nd pnhgěn onto alh ra |n soladnyV«jávýtielynoddjsdhané0+neplatí( m | 4

Kc ParamentaVerhanové «

zinkové i olnoré dodává a veškeré úpravy
i přestavby varhan provádí

V. Poláček,
stavitelství vurhan a harmonil

PVVVYVYVYVYVYVYVÝ : W-flychnově n. Kn.

E ELIŠKA2% 22skříně,2postalě,2nočníAinibepinum

K
„poskytuje výhůsné půjčky. nabízí továrna nebytku

VYVYVYVYVYVYVYVYSkuherský Hradec Králová.

HBovýNradec Králové, Čechy.
Vyžádejte si osny, nežli objednáte

u rmy jiné.

: Poděkování.
Nad čerstvým rovem nezapomenutelného vidp.

: Antonina Boukaleibisk. notáře a

vroucně děkujeme všechoěm, kteří jakoukeli dobrolivou účastí náš valjký bolzmírniti se snažili.

Zejména vřeledhcujeme vldpp. a dpp. Jos. Domalínskému, vikáři, za vedení konduktu a elóužení rekviem, bisk. n Fr. Jeřábkoviza tklivou pohřební

řeč, dále farářům Jos. pokonalovi V. Bartošovi, , Kristiánovi, katechetoviJos. Světelskému a kaplanu Jos. Kavovi. — N náš dík platí těm, kteří.

"0 důstojnéPokřbení pečopečoval v Pecce. Zejména děkujemevidpp. a APPvikářanu Sehnalovi za vedení průvadu, blak Anotáři Welsoviza rekviem,ka

. Mackovi za útěšsouupromluvy, vikáři ] B. ešovi, děkanům Jos.člloui, . Kolářovi, profesoru Dru. ALKudrnovskému, larářůmJos. škoví,
Fr. Noskovi, J. Grohovi, Vinc. Ramešovi, Fr. Plichtovi, Fr. Satfickému, St. Kor
dulovi, duch. správci Jos. Gabrielovi, katechetům B. Benešovi a Fr, Pecbovi.

"Velkouútěchounámbylapřipohřbusoucitnáúčastvictpp.učitelůse školními
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voleny, ale s výplatou se poškalo. Hoz
mezi profesorstvem jest veliké.

Věra podivná to starost o rozvoj skutečné
vědy! Iou ovšem — o vysokoškolských
profesorech v osvícené republice rozho
dají lidé, kteří nemají ani středoškolského

vzdělání. Tak jsmepokročili! — V brněn
ské »Hlídoe« dr.Jos. Kratochvil uveřejňuje
úrahu »Theorie pojmu po stránce psycho
logické i logioké.« Dr. Vychodil otiskuje
zde další zajímavé ukázky z korespondence
družiny Sulilovy. —

(Oseby nedotknutelné. Nejlepe se mají
teď na světě bolševici. Až badeš přiveden
protežovanými lichváři na žebráckou hůl,

ohlas, že se přidáváš k bolševikům.
ed bude peněz dost. Jedny si vynutíš

těním brůzy, druhé ti budou zasílány
tajně. Zvítězíš-li proti směšťákům«, můžeš
vládnouti absolutisticky. Jostliže se ti ne
podaří převrat, nemusíš naříkati, i kdyš
tě chytne 'rámě spravedloosti, povede se
ti ve vazbě tak pěkně jako nardinoe na
oleji. Bela Kuo, který tolik zločinů na
půdhal netoliko v Maďarsku ale i na Slo
vensku, žije jako v nádherné lázni. Jest
sice internován ve Steiohofé; sle podniká
výlety hlavně do Vídně, kde také hojně*
nakupuje a obyčejně navštěvuje známý.
restaurant Pacherův. Má skoro všecky
podmínky k hraběcímu šivotu, ale při tom

mu p někdy dlouhá chvíle; proto nynípíše komunistickýromán. Ubchý »tragio
hrdins'« Připravil o život celou řadu pooti
výeb lidí. Nahrabal si « cizího miliony —
a teď se oddává elegickým myšlenkám o
nevděku světa.

Protestanti a VilémIL Generálnísy
noda pruská přijala jednoblasně toto pro
hlášení: »Synoda uchovává vděčnou vzpo
mínku na Viléma II., posledníhonáčelníka
oírkve protestantské. Po oelá století pro
težovali Hohenzollernové reformí dílo pro
testantské. Děkujeme vřele Vilému IL za
vše, 00 pro nás učinil a synoda doufá, že
jeho snahy dojdou splnění v dobách po
sdějších. Pozdravujeme Viléma IL. v jeho
vyhnanství s úotou, jská přísluší veli
duchům.«

Nuže — teď se každému rozbřeskno
ještě lépe, komu mělo sloužiti pruské ví
těnství ve světové válce nejvíce. Vilém II.

byl protestantským . Nikolivnitřnínáboženská, ale moe železného mo

narchy, ozbrojeného ašpo zuby, udržovalavliv protestantismu na životveřejný. Jest
liše choť Vilémova veřejně dávala na jevo

ke katolietví, clšař byl obytřejší;
še by pronásledováním římské církve

jen pozice katolicismu upevnil. Vspomínal
na smutoé konce kulturního boje Bis
smarkova.

+ído spolu s Wolfemvolal
» od Ríma«, politické

iy. berlínského monarchy. Němci kteří
j miliony na šíření pro tismu

v Beských, háseli tak vítaná sobísta
do jícemgormanisačního militarismu. Kdo
v meší vlasti posud činí horlivou propa

protestngáství, pracuje k radostí
elkoněsmců. Pe odstoupení » o

náčelníka církve Podůsstantnké« lidské
Lutherovo se rospadů, dle katolická
i sa velkého pronásledování nyní aítí onýla
sující jarní vzduch. :

ad,

lečeoských poměrů může aledovati dosti
podrobně proud, který jako dalmatská řeka
hned hučí na porrobu, hned všumí pod
zem, aby zaoru e hukotem vyvřel na
slunce. Nejpřísnější sociatističtí soudeové
kapitalistů uechali s podivuhodnou trpěli
vostí upláchnouti z naší vlasti již v prvém
roce republiky desetitisíce vagoNŮ s dra
hým zboším. To znamená tisloe vlsků

s miliardovým nákladem. A zbožíkoJikocoodváželi cizáčtí kefasové, nepokřtění“kapi
talisté. Radikální křídlo socialistické ne
postaralo se o důkladné potrestání lupičů
českého lidu, nesasadilo se o to, aby oslé
ředy úplatných zřísenoů věas byly nahra
zeny zřízeaci pootivými. Křičící a blušicí
oreformátoři« dobře skutečné kapitalistické
pijavice znali. Ale nepečovali o to, aby oni
cizáčtí spekulanti bylí vyhoštění z našeho
území. Toraději vodili české rolofky k di
benicím a drancovali drobné obchodníky
křesťanské. Když jeden cizí číd v Praze
přesněkolikorouvýpověďse nechtěls domu

nictvo £ Daňkovky se shluklo a nábytek
onoho žida vnášolo zpět do bytu, aby tak
dokumentovalo, komu vlastně slouží.

Zkrátka — nechť se přivodí bída způ
sobem umělým; potom semi provinilci
hladovému lidu řeknou: »Hleďte, jak ti
čeští kapitalisté mají tvrdé ardoel« Zatím
devadesát procent kapitalistů v našem
státě náleží národu židovsk“mu nebo ně
meckámu. A jak se s nimi blahovolně za
chází! Všimněme si, jak na př. uhlobaron
ským semitským miliardářům se ochotně
povoluje úžnscé zvyšování ceny uhlí.

Tři uhelné závody židovské dobudou
80.000 vagonů denně. Z toho dostává Praha
průměrně 100 vagonů denně. (Téměřkaždý
týden ozývají se stesky, že dovoz neodpo

neme li k poštu obyvatelstva pražského a
máme-li za to, že jiné obyvatelstro české
zrovna tak jest zásobováno, pak by z těch
30.000 denně připadlo na republiku nejvýše
6000 vagonů. Kam se poděje ostatních
24000? Kamjdou tisíce vagonů z jiných
republikánských dolů — na př. z Ostrav

ského přebytku jen malé procento jest

států. Faktum že nouze i o velice
drahé uhlí jest-v českých ostech
nesnesitelná, Místo zavedení pořádkuvšak
rodikální polnice socialistické vytrubují:
»Ubohý lide, zmrsáš vinou ničemných bur
šoustů. Proto jest třebí převratu; české
kostely maji- , který se muaí vy
vlastaiti, českým větším sedlákůmse musí
sobrati M.Potrestej ty měšťáky také
častými stávkami!« Ovšem takové stávky

také do těla dělnického. Ale to

me slouží k radosti demagogů, v jiohůu udehenínon
oh mea

A

Dělniotvu svému socialističtí politikovéV

posky cí v uspořáfišaí nových poměrůně
teré výsady, aby se neřeklo, to: všeskypředválebné sliby jejich jsou dýmem. A

s těch výhod nesmí míti dělnictvo blaho,
protože spokojenost byla by hrobem ru
dých organisaci a dalších převratů. Proto.
zase umělým způsobem drobný lid, 00

Se př'do Šrýesr vý a větší 24a př“ car výpravena. vět .
soba sadu výměnousa mouku. Ale jak
mile vlak přijel do Č. Budějovio, tbe. de
mokraté jej zadrželi; telegrafovali mini
sterstvu zásobování, žo slad za hranice ne

propyptí (Zato však propuštěno bylo tolikžid českým zbožím) Když u nás v

stávkovalo se v Německu na Labi právě
tehdy, kdy se nám měla přivéztinejnut
nější mouka americká V březnusoo. de
mokrat Merta prorokoval, že u nás vzník
nou Douře z hladu. Odkud věděl tak ur
čitě, že zásobovací aparát soc. dem. stát
tajemníka Srby najednou selže?

Statní hospodaření se sklizní zklamalo
důkladoě. Ale socialisté drší ústředny suby
nehty. Při tom však soc. dem. dělníci dik
tují ci takové aprovisační podmínky, že
saměstnavatelé jsou nuceni potraviny opa
třovati si cestou nezákoonou. Kdož z ho
spodářů sklizeň zadržovali, byli odměněni
za pozdoí dodávky prémiemi. Slovenská
úroda zaprodána nypí spoločnosti maďar
ských židů, jejímiž členy jsou: Laufer,
Stettner, Klein, Herzog, Engelsmana, Můller,
Hollánder ze Slovenska a dokonce také
Fischer z Pešti. Tito budou míti výsadní
právo k nákupu obilí a bramborů; povo
leno jim při jednom kila svýšení u bram
borů a $8 na 60 hal. a-u obilf až na 160
bal. Laufer r. 1919 pro ohytrý nákup a
ještě chytřejší prodej byl vzat do vazby,
ale pak propuštěn, anit se veřejnost do
věděla, jak se očistil.

Ted jen ještě zrušení pravidelného
vojska s zavedení milice, jež by sloužila
výhradně jedné kastě — a pak asyl pro
maďarské politické radikály, jak se právě
navrhuje! Pak už komunistický proud
na útraty jiného občanetva zmohutní jako
příval.

Sociální obzor.
Státní úředníci a zřizemci! Všichni,

kteří skutečně své povinnosti k republice
konáte, kteří bez ohledu na teror jisté po
litické třídy pootivě a svědomitě pracujete,
vy všichoi, jimĚ na blahu našeho mladého
státu záleží, přihlašte se ihned za členy
Unle úředníků a zřizenců česko
slovenské strany lidové v Praze,
ktera ohystá velkou akci pro Vaše lepší

sociální bytí, Nedejie se másti nikým apostavte se do ich řad. — Přiblášky
přijímá sekretariát »Unje«, Prahali, na

příspěvek 1 K).
ongres dělnictva v

Paříži byl velmi zdařilý, Předseda sdů
raznil, jak se postaralo vlastimilovné toto
dělnictvo o potlačení divých stávek, ohro
žujících celou republiku. Válohbní delegáti
sehválili připuštění cisích řemeslníků a zem.
dělníků s pro navázání mezinárodních sty
ků s křesťanským dělniotvem všech zemí.

Reforma sociální svebedy v Novém
Jičíně propsguje se dle socialistických
příkladů v městech jiných. Svo. demokraté
v Hůklově továrně na klobouky dali kře

Ehřistoupčlnisím E * 1.červnaistoupení socialistí organissce.
Protože však našinci chtěli si zachoveši.
právo na sebeurčení a socialistických ko
mandentů ne začalo hotové zauření
nositelů hesla »svobody a bratratví.« Jak
čeští tak němečtí s0e. demokraté trhali
našinoům prácí z rukou, kopali je, tloukli,
přivali na ně. Některé křesťanské dělnice

tka, která ještětělce zraměny.
la emýkoutesa ochutak

na dlašbě
tvo sale homlno "
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divokásvěř po továrněi na dvoře, Naši
důvěrňici Jargla a Honzík smiáceni tuk,
že byli ailně zranění na rukou. Maoho
dělnic odneslo si odřeniny a boule na čele.
Náš tajemník Šimíček, protošé se odvátil
2e správou firmy vyjedbávati stran toho
násilí, byl stršen ze schodů, bit do hlavy
a omýkán nádvořím tak, aš se zdálo, še
živ nevyvárne. ,

Jako na výsměch otisklo »Právo lidu«
dne 29. května tyto řádky: »Socislisem —
tof unášelivost v pravém slova smyslu,
toť budouonost lidstva, odstraňující války,
zločiny a neštěstí — naoionaliem, toť into
Jerance taková, jak nám o ní vypravují
-dějíny a která každého naplňuje m a
hrůzou.c

Nuša tedy — prorootví, še náboženství
bude lépe nahrazeno Jsickou humanítou,
aplňuje se způsobem výše vyličeným ne
toliko v N. Jičíně ale i jinde. Odkřesťaněný
stát tím méně může chrániti základní po
žaďavky humanity, čím jeho příslušníci
jsou vyškolenější a chytřejší; ohytráci pro
mněňují světlo vzdělání a socialisačaích
cest v rafinované zlodějské Iucerničky. Ale.
nechť se aedomnívají nesooialističtí volno
myšlenkáři, že teror se vybije jen ns
hřbetech katolíků. Jit nyní socialistické
tlapy týrají a olupují jsk liberální rolafky,
tak továraíky. Ale na tom není dosti. Jiá
divý vír vzájemného boje zachvacuje samy
frakce socialistické. Radikální křídla pá
chají násilí oa těch, kteří si zasedli k plným
mísám. Z Ruska realisáce Marxova pro
gramu učinila mongolskou poušť a taková
poušť.může nastati lehce i jinde, kde se
ujmou komanda vrstvy atboietické. Kdož
chválili vrahy barcelonské, portugalské a
ruské, nebudou doma milosrdnější. Udá
losti rychle srají k určité výslednici a
protizřesťanětí »otitelé Hasovi« vytřeští
oči nad plodem vlastního radikaliemu.
Nechť každý, kdo aspoň trochu oitu k re
publice v srdci chová, přemýšlí důkladně,
jak se takovými surovostmi může utužiti
národní solidarita a jaký ohlas taková
barberství mají v. aisině. “

Ale za takových zlověstných příznaků
rozvratu ropublíky těžce získané bylo by
zločinem, kdyby lidovei mlčeli. Katolloi
zachránili a obrodili Franeii v okamžicích
nejkritičtějšíoh; zrovna tak katolíci u nás
mají povinnost zechrániti lideké, oivilisační

Jády v republice. Vpřední řaděna energii
adí strany záleží, kby bylé utlljeae: db
čanská svoboda vůbee. ,

Další příznaky sociálního rozvratu.
Každá společenská třída iná věděti, že k zá
ochraně syé existence potřebuje spolupráce
tříd ostatních. Na př. v moderních státech

dělniotvo neobstojí bes inženýrů a
jiných iateligentů. Jinde bez houževnaté
péče bystrých zaměstnavatelů. Na správu
regulace u Labe přišel důvěrník s00. dem.
dělnictva se žádostí, aby při rozdílení
masdy, ba i při obědech s večeřeh, jež
správa prací regalačních sema obstarával,
důvěrník dělnictva měldohled nad eprávností.

rávě věsk prasils trpělivost, takže řekla:
»Čhce-li dělolotvo poroučetí nám, sť si téš
aprovisasl samo obstarává.« Dělníci měli
dosud čtyřikrát týdně maso, bramborů
nazbyt a tři čtvrti kila ohleba na den.
To má teď málokterý vyšší úředník. —
Když důvěrník uepovolil, správa zavřela
aprovisaci; myslila si, že za svou póči ne
zaslouží podezřívání a policajtského dozoru.
Dělniotvo odkázáno na svůj konsum. Brzy
začalo prosit správu, aby mu dala aspoň
brambory. Vždyt měli teď jea tři čtvrti
kila chleba na-týden, brambory a maso
žádné. — Komu záleží na tom, aby děl
niotvo k vlestaí škodé přepínalo své po
žadarky v těžké době do nemožnosti? Ti,
kteří jsou z agitace živi, ovšem ve vlastním
zájmu udráují lid v neustálé nespokoje
nosti; laoinými akcemi (na útraty jiných)
snaží se osvěděsvati, že se hodné starají.
Ale tu jde přece také trochu o zájem re
publiky, o nejpotřebnější duchové ablíšení
všeho pootirého českého občanstva.

Majitelé továren pro chemické cofděnía
barvení šatstva oznámily dne 30. května
v sNár. listech«, že pro stávku dělniotva
zůstanou jejich sběrny zavřeny. Majitelé
dokládají: »15, března t r. byly dělniotvu
zvýšeny mzdy o 30—450/, a tento přídavek
byl vyplácen dobrovolně o pšt týdnů dříve
se zpětnou platností. Ani tentokráte se
firmy, vzdor velmi krátké době od poslední
úpravy, jednání nevyhýbaly, ale délnietvo
vzdor tomu zahájilo stávku.« *

"Půjde-li to tak dále, bude praskat český
závod za závodem a přes všecky státní

podpory odvesou naposledy ochuzení republiky zase dělníci.

Karbid z Rumunska. Nabízí se ve
větším množství ramunský karbidza cenu
Kč 7— za 1 kg, franko Praha. Bližší in
formace v Obchodní, živnostenské a prů
myslové ústředně v Hradci Králové.

Oh v tukové ústředně
Prozrazuje věci omračující interpelace dra.
oašína a soudruhů z 2. června,

Konstatuje se zde, že tento ústav v době
od 28. října 1918 do 21. dubna 1919 vůbec
kniby nevedl. Nejvyšší kontrolní úřad ns
sto stranách vytkl závady a nep řádky
w ústředně. Správa úslavu opomecula
účelně sorganieovati import, ačkoli bylo
známo, še bude obsáhlý, Nebyla vedena
evidence emluv o obchodech uzávřených.
Sealoury jak v originálech tak opisech
nenalésaly se v ústavě všechny. Pokud
nalezeny, shledslo se, že se nachásejí u
růsných referentů, úředníků v úschově a
Dejsou v některých případechznámy právě

ým referentům. Z nedostatků rásu
účetního nebyla vykonána a prováděna
účetní kontrola sásob. Účtování zboží pro
váděno opozděně a účty dodavatelů a od
běratelů -nepodávají skutečného obrazu
sávaský, vykazovaných osobními účty. K

břeh zí spioonípohledávek nokyvmnopadech přihlížšeno, úroky 1 pro
člení se nepočítají Firmě Schicht (germa
nimsční firmě! pozn. red) ocháván jest
besůročný, mimořádně ký úvěr 10 aš
2 miljonů koran; taktél akeiové továrně
vhovoajsích ponechává ve značný úvěr:

který konstatován byl tskó u některých
odběratelů. Ustav nemá ani pokladny přo
úsohovu peněžní hotovosti (jen asbestovou
skřínku). — Sestavení věcně správné účetní
bilance jest vzhledem k nedostatkům výše
uvedeným vůbeo nemožné. Veškeré pokusy
o její sestavení bez řádných podkladů byly

lýtvání časem i pgenézi. Potud tedy
ašín dle zprávy nejvyššího kontrol

níbo úřadu

Dále poukazuje, še dle letošníhopehlášení ministerstva pro zásobování lidu
bylo tukové ústředně jen s amerických
úvěrů odevzdáno zboží téměř za půl mili
ardy korun. Ale k 1. prosinci 1919 nedo

tky ro viaaěnách míst činily 1376 minů. Nejenomfirma Schichtova, Ceotra
v Lovosicích dostávaly veliké úvěry, nýbrž
také ústředny soajálně-demokratických a
národaě-sociálních konsumů měly milio
nové úvěry, které si ponechávaly jako bez
úročný provosovací kapitál, ačkoli dodané
taky dávno prodaly. To všecko děje so
v době,kdy státakáněti musildně ú
věry.

ned po odchodu rovice nejvyššího
kontrolního úřadu vybral náměstek ředi

na 7 Graf na rozdělenímimořádných hoúřednietvu doe 260. února a Si.
února 1990 Kč 212980 —, rozdělil tat,
že sám si vyplatil 19.000 Kč,p. řed. Tis

a D D0 Kč, úředníku Kříšovi 15.000ce 18.bfssna vyplaceno ne m
řádném přídavku úřednistvu 108000 č,
na odhovvasím přídavku 82.700 Kč. Pnů

senění známky správní komise činily za
P; 9019 ně dB108- 1 3

Rašín ve táže, zdali a jakým způsobem*
dala vláda provósti přezkoumání likvidaš“
nich listin bývalých zemských ústředen.
takových. Jak byla provedena rovite u J.
Sehichta v Ústín. Lab.? Jak se provádí.
likvidace ústavu pro tuky? Bylo zavedeno
trestní řízení proti přoviniloůmP

Podobných otázek pološíl dr. Rešín
víes. Takto možno nahlédnouti, jak vyrá
běly snadno a rychle radikální strany nově
své organisace. Na útraty ostatatho ob
čanstva poskytovaly značné materielní vý
hody svým Stoupencům. Kdo se k nim
nepřidal, trpěl velikou bídu dále.

Proč jenom v naší republice jest řada
obohodních škol a proč na samé univer
sitě jsou přednášky národohospodářaké,
jestliže tak důležité obchodní fankce svě-
řovány ignorantům? Tu jest přece zřejmo,
kdo vlastně pohrdá vědou, zkušeností a
pokrokem, jen aby dle.starého byrokratio
kého vzoru prováděl strýčkovství. — Alo
to všecko nic! W snědeného krámu so
začne deklamovati, že jsme národem Hu
sovým a na nejkřiklavější zlořády tukové
ústředny ve svém fanatismu zapomenou i
ti, kteří se tím hospodářstvím ocitli v ai
telné nouzi.

Pozor na radikální křikloumy! Nej
větší nouzi trpí právě ti, kteří veřejně na
schůzích a na ulicích nebédují. Ale hří
mavý křik proti »kapitalistickému zloděj
ství« hlaholí právě z úst těch občanů,
kteří se těší aprovisačním výsadám. Kol
portérovi »Práva lidu« Boh. Kunštátovi
zabaveny několikrát značné zásoby cigaret.
Z kefasování s tím kuřivem nadělal si
pěkného majetku. Při okolkování banko
vek předložil 56000 K. V minulých dnech
ne udání nalezla u Kuoštáta komise 3
pytle žitné mouky, která měla býti zcizene
za lichvářeký zisk. V bytě nalezeno větší
množství střelného prachu a v zásuvce
stolu 7 a půl tiso zorun nedbale pohoze
ných. Protokol sice sepsán; ale hezky
dlouho si počkáme na správu, jak byl tento
obytrý »nepřítel kapitalismu« potrestán.

Českoslovanská akciová tiskárna
zvyšuje svůj akelevý kapitál. Správní
rada Českoslovanskéakaiové tiskárny usne
ala se v poslední sehůzi své na zvýšení
akciové jistiny na Kč 2500.000-— a bude
ve smyslu tom podán lušný návrh
valné hromadě A Ronátů ktorá“ svolána
jest na den 28. června. Zvýšení akciové
jistiny opodstatňuje značným rozšířením
tiskárny, pro kterou staví Svaz hospodář
skýcb družstev zvláštní třípatrovou rozsá
hlou budovu a pro kterou již zakoupeny
rotační a sáseci stroje, rychlolisy a jiné
pomůcky k rabionelní výrobě. Mimoto in-:
vestován velký obnos do knihkupectví,
které hojně jsouc zásobeno knihami čet-.
kými i jinojssyčnými, vyvíjí se na podnik:
prvotřídní K úhradě všeho toho nestalí'
samozřejmě redukovaný kapitál nynějil“
Vydáno býti má 12.125 nových akoil po.
Kč 200 — nom. a nabízeny budou doss-,
vadním akciofářům vemiení ceně Kč280—,
pro neakaionáře Kč 250-— za kus. Dosa-'

vadní obchody tiskárenskévyvíjejí sespokojivě. Jak se proslýchá, bude i sw
uplynulý rok akoionářům příměřená díri«.
denda vyplácena. Vzhledem k tomu jse
očekávati, že oblášené zvýšení akciové ji
stiny setká se s plným zdarem, Předbělné.
přihlášky přijímá Správa Českoslovauské
tiskárny, Praha II, Spálená ul. 15, které ne
požádání zašle přihlašovací listy.> =KN
stolky, umývadlo se |
diemod Kč3000- 4 Raj

nabízí továraa nabytku
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Jako ve Francii smobránilipevnost re
pebliky proti bolševickým stávkám katolíci,
tak ochráníkatolíci proti bolševickému ros
vzatu tské Italii. Zatím 00 katolické děl
nietvo vypormáhá horlivě tam, kde opustili

prácí živry převratné, bolševici mstí soJickým vlastenoům krvavými přepady
i v pbrámech. K hrozným násilnostem ma
katolícich došlo zvláště v Neapoli, Tarinu,
v provincii padovské a v okolí Florencie.
Ovšem výsledkom všeho bude jen upevnění
posic katoliotva. — Angliefna počátku
války ovládala obrovskou rozlohu 18,158.712

Nyní saujímá vlo než čtvrtý díl vší země.
Přibylo jí totiž válkou 1,607.200 čtver. mil,
a 27 milionů obyvatelstva. — Již se daleko
došlo v oblasti sedmého přikázání za stup
ňovaných hesel »husitského obrození.«
V naší republice rozbujela se úplalnost
úžesná mězi úředníky a zřízenoi dosaze
nými protekcí socialistické vlády. Proto
mají zaohráviti kymácející se koráb nové
paragrafy. Vláda v zoufalé bezradnosti na
vrhuje, aby úplatný úředník byl trestán
vězením do jednoho roku a pokutou
50.000 K. Uplatní členové sborů zákono
dárných nebo jiných veřejných rnají býti
trestáui ještě přísněji. Je-li zapotřebí ta
kových opatření, pak to erhé podivné světlo
na úroveň poctivosti občanů zaujímajících
U nás místa významná Ale pomohounové
paragrafy podstatně? Individua přijímající
úplstky provedou své kořistnictvíopatrnějí a
zvýší své požadavky. Nepootivost, která
nechce oítiti zodpovědnesti před Věevě
doucím, proklouzne jako úhoř i nejbustěí
sítí paragrafů. Na lichvu byly vyhlášeny
tresty ještě ostřejší, ale lichrářské čachry
kvetou vesele dále. Jiného zde nepomůže
než staročeská převýchova srdoí. — Ná
dražní filiálka pražského konsumu v Čes.

se dály jiš delší dobu pokoutní maobinace
se zbožím státně obhospodařovaným. Ko
nečně šlápnuto proviniloům na paty. 26.
května ©sociálně demokratický | správoe
filiálky Orlich pokusil se za | pomoci
překupníka režijního uhlí Svatoše po
dloudně vyvézt: 580 kilogramů cukru,

kerý chtěli na voze zasypati uhlím. Alemachinace ta prozrazena a oukr byl zs
baven. A jaké komické výmluvy následo
valy! Orlich se vymlouval, žá chtěl pře

bytečný oukr saghrániti rorisf. Zatímvyšetřováním 1=j že cukr měl
býti prodán prostředniotvím syna Orlichova
za vyšší ceny. Soc. demokratický správce
konsumu zkrátka se vrhl na ketasování
v dóbě, kdy rudí řečníci tolik proti kefasům
hřímají. — Soa. dem. odborový tajemník
Feleán na Slovensku poštvalv Hlohovci
dav na členy národní a rolnické strany
v hotelu »U jelena.« Provolával při tom
slávu Leninovi a třetí (bolševické) Interna
oionále. Když se dovolávali ohrožení ob
čané oehrany úřadů, odpověděl služný, že

jest vůči soc. demokratům bezmoon.Ovšem proti hlinkoveům parádovajev
na Slovensku mocí až přílišnou. Teď se
dostavila odměna. — Na jedné straně velká
bída, na druhé hýření bezuzdné. Na př.
v předním hotelu pražském 22letý mladik
keťas pořádal pro své kamarády hostinu,
která stála přes 22.000 K; šampaňské ve
skrytých lokálech tam teče proudem,
stovkami se tam hází jako diškrecemi.
V Praze so též vyrojila celá řada skladů
luxusního nábytku. — V Paříži ovšem ve
liké mabsy lidu jsou nepokřtěny; vždyť
tak bylo také jiš před válkou v protestant
ském Berlíně. Nyní však v Paříši množí
se křty dospělých. — Družstvo amerických

modistek nabídlo choti francouzského presideata Deschanela vádherný klobouk v
ceně 5000 dolarů. Ale paní Deschanelová
prostřednictvím svého manžela zdvořile
onen nádherný dar ftia. — Anglický
generál Maurice nedávno v londýnském
listě »Daily Newas«uveřejnil článek, v němž
pravil, že německý generál Ludendorif ve
světové válce řídil se zásadou o posvěcení
prostředků účelem, kteřou přejal od Je
suitů. Když mu však bylo připomenuto, te
Jesuité takové zásadě nikdy neučili, pro
zkoumal tuto námitku důkladně a pak v
témž čaropise doznal: »Nenelez! jsem žád
něho dokladu pro tvrzení, še Loyola (sv.
Igaáo) a jeho učedníci byli by učili, že
účel posvěeuje prostředky. Z té příčiny
odvolávám svůj dřívější výrok a prosím
zs prominutí, že jsem jej vůbec kdy uči
nil.« Tak jedcá pravý obarakterní důstojník
a gentleman! Zato u nás proticirkevní lži
stokrát vyvrácené opakují znovu a znovu
občané ustanovení na místech velice zod
povědných.

ačeský národ« fehůs koná o v.sálojelena«. Členové © 1 okolní,do

stavi o všichali “

1 De py peráněkkké! .

Všem organisacím čsl. strany lidové otnamě
jeme, že zřízen byl vChrudfimikrajský sakrola
riát, na kferýse vzáležitostechorganisačnícha
agitačních obracejte. Sekretářem ustanoven ie.
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Na Chradimsko!

Dne 13. června koná se první povolební lípa
ference důvěrníků a pracovníků Č. S. L. okrese
chrudimského v sále »U Lohniských« v Chrudimi
o9. hod. dop. Vyzývámek účastitéž delegáty z
tad mládeže | z těch míst, kde dosud orgamisace
není. Účastvšech matná! —Odpoledneve 3hod.
koná se členská sehůze místní organisace Č. S.
L. Referenti na obou schůzích jsou: dp. Framt.
Jukl, sekretář děsc. organis. kemitétu z Hradce
Králové a p. R. Kozel, župní sekfetář II. volebního
kraje v Chrudimi.

Do Svratoucha a okoli!

"Vneděli 13. červnabude o 2. hod.odp. pod
školou tábor lidm, na kterém promluví p. Alois
Petr z Hradce Králové. Po přednášce odejdeme do
městské radnice ve Svratce, kde bude skupinový
věneček. K hojné účasti zve

w ů
> Skupina »Sdružeuí

katol. mládeže: ve Svralouchu.

Královéhradecký Okrsek >Orla« českosloven
ského pořádá v neděli 13. června o 10. hod dop.
v těkbovičně Orla v Týuišti n O. měsíční ple
nární schůzi. Dostavte se všichni určitě! Zvtáštní'
pozvání se nezasflají.

Sociální a řečnícký kurs v „Hradci Králové
bade vtýdmuod 11.do 18. července. Spřihláš
kami neotálejte! Přednášeti budou naši nejlepší
pracovníci.

Do žemského ústavu učitčiského v klášteře
Školských sester O. S. F. v Chradimi se přijí
mají chovanky do I. ročníku. Podmínkou je stáří
15 let (šestiměsíční dispens je možno prostřednic
tvím ředitelství vyžáďati u zemské školní raďy)
a dobrý výsledek přijímacích zkoušek, které se

konají dne 30. června hned po zápise. Chovanky
mohou bydleti v Internátě, kde naleznou příjem
ného pobytu a v nemoci pečlivého ošetření. —
Bližší informace ochotně sdělí Školské sestry
0. S. F. i. - 30

-m

Benedikt XV. povolil užívání češ

legraficky ozpámeno pražskému areibisku

Karla IV., která ve XIV. století nenalezla
v národě náležitého pochopení. Tsk jeme
dosáhli výsady, jaké nemají katolíci v ná
rodech mnohem moonějších. Ovšem nyní
jest potřebí ještě posečkati na opatření
správoého a ladného českého textu, aby
te změna representovala hned s počátku
důstojně. >

Svěcení na kněžství. V neděli dne 19.
června o 7. hod. ráho udělí p. biskup Dr.
Josef Doubrava kněžské svěcení boho

slovoům IV. roku v séminářském. kosteleav. Jano. =
Zvýšená komgrua. Prováděcí nařízení

k zákonu ze dne 9. dubna 1990 (a k zá

no; proto jsou všecka zadádí
zvýšené Kongroy se týkýjjící předěhoná.

Věs vázne v ministerstvu, figancí, SOR 8ná o úhradu zvýšení. P ský HaBpo „EEk 0

lidové strany byl pežádán za intervenci
První výplata bude pravděpodobně jsko
v roce 1918 pcukázána kumulativně dle
berních úřadů. Jednotlivé farní úřady bu

Fasse, dle zákona z roku 1918 již upra
vené (není jich dosud ani polovina upra
vena) bude nutno k nevé úpravě předlo
žiti obdobně jako r. 1918. Fasse dosud
neupravené budou upraveny již dle no
vého zákona. oož ovšem bude vyžadovati
delší dobu. Zvýšená kongrun bude však
vyplácena dle prvního poukazu, bez obledu
na úpravu fasse. Instrukce o tom bude
zemskou spr/vou politickcu vydána po
prováděcím nařísení. Resolucb o drahot.
ním a nákupním přídavku bývalým Ná
rodním shromážděním přijsté přijdouznovu
do Národoího shromáždění, poněvadt se
jedná o velké zatížení rozpočtu. Odporu
čeje se důst duchovenstvu, Ly nejednalo
dle novinářských zpráv, af jsou uveřejněny
v kterémkoliv Jistě,který ei tím chce získat
sympatie. Až bude věc zralá, bude veledůst.
duchovenstvo. úředně vyrozuměno a tím
mu ušetřetá práce i výlohy.

3

lidovéšlenakouschůai,na klaré prozloví
kanovník MogreDr. Šulo na thema: »Řím

Milou a trvalou upomínkou zů
stane Vám obraz Vašich milých,

zdařile provedený firmou

J. F. Langhans
« umělecký závod fotografický

Hradec Králové, Adalbertinum. |

Zprávy místní a z kraje.
Místo textilního zboží mouka. Dne

8. t. m. přivezeny královéhradecké firmě:
Bergru a Munkoví bedny s »textilním sbo
žím.« Ale skutečný obsah oblásil se sám;
z beden sypala se mouka. Kdyby nebývali
svědky toho případu členové okres. hospo
dářské rady, sto jiných očí sotva by bý

velo jev překvapení! všdyť se u nás zo:Švisdlu šije. Po prohlídce čdní či
nitelé se vymlovvali, še pan čáť ae

přestěhuje z Vídně do Hradce ajedy žesi činí zásobu; zřízenci prý chtěli šidov-:
ského pana šéfa podporovati a zříci so
přídělových Hstků. Ale mouky bylo dest:
metrických oentů. Rádi teď uvidíme,
zdali přečin dokázaný vůbec bude poků-'
tován. Zajímavo, še mouka pocházela 1
mlýna žida p. Kleina. ze BSmiřie. Kde v

je ta pokuta. Ale mlýn židovský mele na:
metráky. Že státní hospodaření se sklisdi'
V-psakoineznačí ochranu postivých kone
mentů, vědí nejlépe ti, kteří ny ©
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jejish šidovským úředoiotvem nejborlivěji
chrání. Všecko na lístky, všude samá pouta.
Při tom však privilegovaným kastám pod
rukou se propustí příděl výsadoí. Kdo dů
větoval slibům vládním a nepostaral se
o sebe trochu sám, pojednou aby jedl místo
ebleba nébo placek lístky. Placení kontro
loři přibývají, ale stále jest hůře. V ae
volnických poutech jest jak rolník tak
konsument, takže místo republikánské svo
body máme trochu úřední nouze.

Řěstské Klieperovo divadlo. Králové
hradecké studentstvo mělo z živého ná
soru poznati dvě tislailetí starou kulturu
řeckou v divadelních, realistických mo
mentkách z denního řeckého života zpra
eovaných od Theokrita a Heroada. Byl to
večer jistě velmi pozorahodný a pokus
ojedinělý, který vyžadoval dosti studia a
zkušenosti. Po náležité recensi skýtá di
váku dost málo uměleckého požitku. Pro
nás mělo představení starofeckých mimů
jedině přitažlivý kulturní momeat, protože
jeme ohtěli vidět Řeka živého, ne jen
páchnouctho knihomolem. A poznali jsme,
že je týž jako my ve svých radostech i
slabostech. — Dne 2. června. Mezi význač
nými síloými jedinci literárními všech cá
rodů nalezl v řadě večerů divadelních také
místo Aug. Strinberg. Dvě rozsáhié jeho
aktovky měly nám — pokud to šlo — po
staviti před oči celý ráz jeho tvorby. Přes
to jsou »Věřitelé« a »Hra s ohněme jen
slomkem složité práce velkého Seveřana.
Je to veliký vykřičník, který Stnnberg
významně rýsuje za svým slovem »Žena!«
Úšinkujícím umělcům se podařilo postih
nouti hlouku Strinbergovských duší. Byl
to zvláště p. Tkadlec, jenž tíhu tohoto ve
čera nesl s „thletickou lehkostí a elagaat
ním gestem. Také pí. Šíblová se usilovně
snažile proniknouti hloubku Strinbergovy
Ženy. Ve »Věřitellch« neuspokojené, ko
ketní — svšeocky« milující a ve sHře
s ohněm« voselé, nespokojené s láskou
jedocho muže. — Divadelní večery, které

sa které budeme režii Šrandova divadla
velmi vděčni, byly ukoočeny dne 3. června
Audrejevovým: »Profesorem Storycioem.c
Kdo měl!příležitost viděti na jovišti »Teňa«,
byl jistě připraven na velmí silné, ne
zvyklé víno umění. Bylo by velmi účinaé
hrat: obě hry po sobě. Protože tam, kde
dějově končí »Storycoine, začíná +Ten.«

Adrejev jakoby nás všechoy ohtěl zbrautiti duševně silnou vyhraněností svých
postav, rýsovaných širokými tahy char
akteristiky, prosrazující ruku ruského ne
epokojence. P. Kadlec, jenž nám jit toli
krát ukázel nevyčerpatelně bohatý a složitý
svůj telent, odkryl nové neznámé stránky
své umělecké tvořivosti. Jeho Storýcin byl
případně Andrejevsky ideálním enílkem,
čistým, neposkvrněným, jenž měl oči ote
vřené a uechtěl viděti. Byla to přece jen
strašná pravda míti syna S nízkým čelem.

očimavodkou ona syna, jenž bylna vlas Savidoví, kterého char
akteristicky vytvoři) p. Veverka. I Jelena
Petrovna m. Gampeové byla ženou, která
všude viděla vinu — jenom na sobě ne;
ehtěla se k muži povznést, ale nedovedla
toho, a když pošaala svou vinu, dovedla
ji oplasat— sle neměla tolik síly jako její
muž, aby vinu odčinile. Též p. Noll stvořil

případné prostého Modesta a p. Plaveoo Telemacba v jádru s dobrým srd

em — řed plně vy nonečně uvedenna scónu úplaě vyproč i domem
několikrát odloženýHičsiofho: Leseboík
BSevillský Pražští umělci by měli míti vfso

vost. Opera nebyla sehráno vo slibovaném
obsazení a ještě v poslední ohbvíli před
drahým jednáním dástavovali be umělei

kým kem. Děj operní jedostí plochý a bylo jišté potřebí hodně dů

stal komiokým.

„jee byl ovšem pohděm gestu a tópu — p.

tažlivější osobpostí

Jvýsí vbašúvra. Jeho

slabého hlasu ostatních. Tóš p Olde učinilmnohý krok zu předu oa té doby,00 jsme
ho oaposiedy viděli. — B, Jek.

Vyhláška! Daem 10. čerrna 1920 po
činaje od 9 hod. dopol. do 6 hod. odpo
leduí každodenně vyloženjest — do odvo
lání — na městské policejní strážaici v
Hradci Králové sesnam příslušníků vojínů,
jpmž so dosud dle zákona ze dne 23. září
1919 6. 530 sb. zák. a nař. vyživovací
přispěvek vyplací. Jest v zájmu republiky,
aby občanstvo každy případ neoprávačného
vybíraní Vyživ. přivpevau oDeonÍmu úřadu
— na měst polic. w.rážaici písemně — neb
V kanceláři vw domé čp. 128 č. dveří 4.
aneb okresní vyšivovací komisi v Hradci
Kralové oznámilo. — Purkmistrovaký úřad
v Hradci Kralové. Starosta: JUDr. Frant.
Ulneh, v. r.

Vzorkový trh zboží lidového ošacení.
Veškoré vetší organisace dělnické, země
dělské, úředaickée, správy průmyslových
závodů a správy větších charitativních
ústavů, městské a obecní úřady, jakož i
oochoaaloi v drobném prodeji se Upozor
ňují, že hlášený již Vzorkový trh zboží li
dového ošacení bude se konati dne 20.
června 1920 ve dvoraně obohodniokéno
domu »Merkur« v Praze-V. Mikulašska tř.
Jelikož ua trhu vystaveny Dudvu všemi
většími továrali: závody vzorky látek,
prádla a všeaň jiných oděrných předmětů,
skýtá se shora jienovaným kurporacím
příležitost k uákupu levuého zboži pro
lidové ošacení. Ty korporace, ktoré hodlají
vyslati k nákupu svó zástupov, we .ádají,
aby nejdéle do 14. června vánámily »Po
radnímu výboru pro lidové ošacení« v
Praze |. Králodvorská ul. 23 adrosu svého
dolegára, tak aby témuž mohly býti udě
Jeny podrobné iaformace. Nákupy pro
soukromou. potfebu jedaotliroům jsou Vy
loučeny. .

Sbor dobrovolných hasičů v Hradei
Králově pořádá dne 16.června 'inimo
řádnou valnou hromadu v hasičské sbo
rovně, Malé náměstí, ke které nechť to
všichni člevoré aboru dostaví a- si0o o
půl 7. hod. večer.

Vrátil se právě £ Moskvy úředník
našeho Věeodborového sdrutení křesťan.
děloiotva p. Alois Petr, Vyjel 9. května
a přes Narvu, Baltické moře a Némeoko
se dostal do vlasti. Zajat byl 20. července
1917 a do Moskvy dopraven právě za
říjoového převratu bolševického. Cesta
k legionářům byla mu zatarasena. Praví,
že hrůzy bo!ševiských poměrů jsou u nás
jen slabě zoámy. Dělnické rady jsou v Rustu
vlastně beemoony. Dělník sám poctivou
prací uživiti se nemůže. Většina lidí, kteří
nechtějí zemřít hladem, jest nucena krásti
anebo různě šviadlovati. Přes 80 procent
ruského vojska představuje ubohé zajatce.
Bolševičtí poddůstojníci jsou tak obratně
do čet vkloubeni, že každý odpor, každá

Teď uvidíme, 60 bude referovati dr. Šmeral.
Ošitého svědka ruského očistce | jistě
nezmate,

ObjednejtecíDostálovy:

Požáry vwzplály.
Oene 1K. Valísozábavnía historickáčetba, Vyšla
jeko besiďka. Kolportářiobjednejtevětší množství +

Ovuketovním knihkupecivív ŠtradelItrál.,
186 Adaltertinum.

“

"
(

hé vydání. , Čena 750.
. Objednávky vyřídí

Deužstevní knihkupectví
v Hradci Králové - Adalbertinum.

Záložna v Hradoi Král.
sapsané společenstvo s ručením »bmonsným

"Československé náměstí.
ner AraM

Půjčky.- Úvěryosobní
ahypoteční.-Zálohy.- Kauce.
Vadla.-Eskomptúčtůasměnek.

Stal se nezvěstným. Předešlý měsíc
ztratil se 28letý slabomyslný Fr. Navrátil
3 Vysoké n. L. Posledně měl na sobě
světlemodrý kabát a světlé plátěné kalhoty;
na hlavě měl placatou čepici. Odešel bos.
Obličej jeho jest podlouhlý, oči modré.
Na bradě má silný vous. Kdo by o něm
něco určitého oznámil pi. Františce Na
vrátilové ve Vysoké n. L. (pošta Opatovice
n. Lab.) obdrží peněžitvu odměnu.

Na Hradecko a Opočensko! Dne 18.
června koná se v Třebechovicích slavnost
na památku založení bratrstva Orebskóho
před 500 lety. Zván jest president Massryk,
vláda, senátoři, poslanci a jiní vzdálení
i blízcí činitelé. Jenom místní organisace
strany liďové zvána nebyla. Ve schůzi
městské rady, konané 8. června, mělo nám
stačiti pouhé oznámení hotové věci, proti
čemuž ohradil se podepsaný člen městské
rady, neboť naše čest nám velí, abychom
byli uznáváni za rovaocenného činitele při
programu slavnosti. Ale to so přes prohlá
Šen: p. purňmistra a jeho náměstka učitele
p: Erbena při sahůzí městské rady konané
25. května nestalo. Nezbylo, než jednání
toto dáti sobě protokolovati. Za toto jednání
činíme «odpovédnou národcí demokracii,
která v celó slavnosti vede hlavní akci.
Tolik na vysvětlenou naší vefejnosti —
V Třebechovicich p. Orebem, 14.června 1920.
Místní organisene Československé strany

městské rady a předseda místní organ.
čsl strany lidové. Josef Kava, t č. jednatel.

Josefov. Letošní slavnost Božího těla
se vydařila. Oltáře péčí místních dobrých
Jidí a místní organisace čskel. s.rany lidové

by velmi vkusně vykrášleny. Průvods Nejsvětějšímvyšel s kostela po slavných
službách Božích a po nepatrné přeháéňce
deště u III. oltáře vrátil se šťastně zpět
do ohrámu Páně. Slzy hlubokého dojmu
a tiché, tklivé radosti vyoutila nepřebledná
a letos nad jiná léta mnohem detnější řada
drutiček. Školní mládež také v hojném
počtu se oacharistického průvodu aúčast
nila. Veliký zástup věřícího lidu následoval
ty, které Kristus task rád k Sobě zve.
Osvědšený náš chrámový sbor pěvecký
pod taktovkou svého dirigenta pana řed.
Bedřicha Čápka pě! krásné hymnoy k úctě
našeho nejsvětějšího tajemství víry. —
Katolický lid neprovokoval, nýbrž veřejně
a nepokrytě vyznával svoji Šivou víru ve
ovátostného Ježíše, který jest nám oestou,
pravdou a ivotem. Ke konci: malou
poznámku. | Jeden = okolních
přinesl v předposledním svém čísle bojovný
» štvavý článek a nadpisem »Ůerný toror
w Josefově«. V něm Lritisoval kázání sva
tého týdne velikonočního a tituly »Jidášů«

Bosh účastatky minulé slavnosti Vskříj, ať uš byli s řad učitelstva nebo jiní,
které si tam paa pisatel nepřál míti. Uve
řejačno srovna před svátkem Bošíbo těla,
mějo ono bojovné slohové ovičení účinko:
vati. A účlakovalo! Nezalek| so »ikdo jeho

nt o „obmě.Katoličtí učitelé i učitelkybyli na průvodu zase, účasteostvím i asi
stencí pane voj. kuráta armáda »nezčer

deníků

vyslány snovu. Pan pisatel měl asi radost.
Mošno dost, še už sedí nad papírem a dává
pdohromadyc referát o teroru josefovském
ještě černějším. Přejeme mu 16 radostil ;

Beší těle ve DveřeKrálevé n.Z



(ač „patronem obrámu, jako zastupitel
Arovšaného měste)očmíční letosuvět
oltáře. Socialista Marx navrhl docela saká
sati oslavu Božího těla; prý to jest provo
kace. Návrh jeho, aby se vůbec slavnost
Božího těla nekonala, však padl. Protože
chtěl ještě jednou sjišťovati hlasy »pro« a
»proti«, prohlásili: to náš zástupce a někteří
národní demokraté ra urášku a odešli ze
zastupitelstva. Ale páni socialisté ohtěli
prozaditi svou. Sebrali agitací písemné
podpisy a dovozovali, že mělí bni většinu
proti konání Božího těla a podali to písemně
městskéradě.Zakázalistavěti oltáře
vůbec na obeoním pozemku a do
volili mildstivě pouze jen průvod Katolíci

. ohtěli si totiž sami oltáře postaviti na avé
' útraty a v případě nepropůjčení oltářů

starých chtěli bi zaopatřiti jiné. Nepřátelé
brozili ještě, bude-li se přes fento zákaz

B. tělo konati, že zastaví v továrnách práci
á následky ať si katolíci přičtou. Na ko
mando socialistů se v továrnách muselo

|pracovati ve svátek B. těla. Katolíci ochotně
dávali příspěvky na postavení oltářů. Proto.
Marx, nyní policejní radní, nařídil poli
csjtům vyšetřiti, kdo dalpovolení ke sbírce.
Pakprý su nás není náboženské nesvobodyc.
Teror Marxistů odsoudil každý, zvláště
živnostníci. Dřívější oteové města podpo
rovali podobné slavnosti protoše přichází
na ně hojně lidé vezkovš'í a neebají zde

Pohm. Ale « toho socialista Marx nemá. Co mu na tom záleží,že živnostníci

moa platit daně, aš se obýbají! On sám,ší práce všdy se štítící, usadil senyní
- pěkně v nemocenské pokladně, kde s mo

zolů dělníků lehce tyje a haléře daně sám
neplatí. Tedy u čivnostofků si páni z rad
ploe špatně posloužili. kromě -enad těch,
kteří si ve válce nadělali hodně peněz.
Největší radost s toho mají zdejší a okolní
židé a Němol, kteří říkají a smějí se, jak

"wáhli samostatnosti Celá aféra má za ná
' eledek posílení katolického ducha. V sklá

dání milodarů se mnozí takřka předstiho
vali. Někteří tovární dělnícipřesto, še jim
bylo vyhrožováno, nepracovalí. Socislista
Marx nubval B. tělo provokací. Když však

'dne 16. knětna t. r. známý Frabša zde
weřejně na náměstí nadával"katolikům, to
nebylo provokaal! Ta vypadá ta rudá a
červenobílá svoboda v praxi. Pávi z rad

Bt ukázali se špatnými busity. SlavnostB těla od dávných časůšbylamezičeským
ki'dem velice lidová Vědyť sami busité
stále pořádali skvělé svátostné průvody.
Kdo políčkuje češství, tužby pootivého

lidu českého skovým způsobem, aťneříká,Žejest vlaštenec;ať sepak také nediví,
že proti tyranům náboženské svobody
vyvstanou novéJegie našinců na aebeobranu.

Maďarská šlechta a Všichni nespokojemci ve
Á socHiiisticky. »>Slovák«píše: »Socinlistom pa
máhaly tleto tri komponentné síly, ktoré trebárs
z rozličného dovodu, ale. v jednom smere praco
valy, čo zapričinilo víťfazstvo| soclalistov. Za
prvé to bola maďarská šl'achta a děentrici, kto
rí uždávno mmjůjedinánádej včeskýchsocial
stoch, bolševikoch. Títo počítajů s tým, že u nás
teprv prkle k soclálnemu rozvratu, ktorý Maďar
skoužprestáloasa konsolktoje,ažepotomprí
de vhodný okamih proti československej- repub
Hke. Týmto záleží na tom, podporovať rozvrat

"né živly u nás. Preto maďarská a maďaronská
buržoázla vydala heslo, podporovať soclákm de
mokrécin. A čo si maďarskí děentríci prajů. to
nemože byť na osoh repabliky. Za druhé to boly
masy protičesky naladené, ktoré hlasovaly na

«socialistov.Tito mysleli, že Čechov povolalina
*Slovensko Jen pár pánov, slovenská Intelligen
cla. Táto myslis, že za reŽimm socialistického u
platní sa domácí lud,nech hovorí akoukol'vekre
čoa alebo nárečím a že radikálny ndový režim

1 očladíSlovenskood došlýchčeskýchpánova če
ských gšettárov. | Tito očakávajů od víťazstva
socialismu sebaurčovacie právo domáceho Fudu.
Odstrčesí úradníci, učitejia, židia atd., všetko bla

. sovuli na socialistov. Jestil si nekto myslí, že-z
Meky oproti Čechom, uně sa notoricky mýjí. Za
tretiepracovalivtomtosmeromaď.eciajisti,ale;

M
a

tlež nie z lásky ku českosloven, repabilke, a me
novite nie zlásky ku Čechom, ale z tej nádeje,
še £o sochlistickej republiky bodů maf prfle
Žitosť a možnosťpomahať socialistom v Ma
ďarska, a keďby | tamsoclajismuszvíťazii, tak
Vahšle pojde odtrinntle maďarských. krajov za
internacionálnej vlády, ako za občlanskej. To je

Židovská dvojí ra Kdo pak podporuje nej
úsliněji bezbožeckou propagandu volných my
Bemkářů.v krajích: katolických? Jsou to židé.
Kdo vede soc. demokraty, kteří se pyšní, že zha
sínají světla na nebi a vyhazují křesťanské ná

do obou sněmoven řadu židů. Jakkoli však židé
. drzou rukou sahají do cizích svatyní a snaží se

i ze školní mládeže katolické učiniti materiál od

uchovávajísvé školy konfesnía zvelebují sy
nagogy pečlivě; a přece vědí dobře, že nábožen
ství židovské mnohem vfce odporuje. moderní 0

natě hledí zachovati pro svou mládež výchovu
konfesní, patrno z tohoto vídeňského telegramu
ze dne 19. května: »Představenstvo židovské ná
boženské obce usneslo se vyhověti požadavkům
eěltelů náboženství. kteří tudíž upustili od za
mýšlené stávky.« — Tohle jest významné me
mento pro občany, kteří odhazujíce katolickou

víru brmou se jako 2lení pod jho peněžní šlechtyžidovské. | Jestliže“si troufali učitelé židovského
náboženství pohrozsti stávkou, pak cíli svou
síln; pak věděli, jak | radikální židé lpí na Své
rázné výchově náboženské. Tohle si „dobře za
pamatujme, až začnou znovu semítští poslanci
podporovati boj proti katojickému | katechiamu.
Jen se otažme těch poslanců, proč z vlastní cír
kve sami nevystoupil a proč předem a hlavně
nepřevedou do beznáboženského tábora | svůj
vlastnínárod. "

Antonín Zavadil
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílnyza teráznou nábytku K. V. Skuherský).

kostelní, zeslata, stříbra,
provodení.

velikerénádoby
bronzu s j. kovů vuměleckém

Nejlevnější s nejbezpečnější

pojítění pro případúmrtí avíza čítkám
poskytaje dobročinný spolek

„Uhariteg“vHradciKrálové,
na

lš na 150.000 koruu, získav 676 členů.
ek ímá maumšei ženy od 24 do 45

let. ýčlensezavasuje,žesplatí přiúmartí
spolučlena2 IK,ježsovyplatíbezprůtahubuď

hb aneb účel
8 člen p) P ua osobám,jed

i osnačil. Lékařskáprohlídka sdarme.

opšiýne v domjine zánáku, případně ©ea

šek, kteří jszo odboravěnného“ blánu, 99plaší setolik korun, kolik osob v nárokuE eee
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MEŠNÍ VÍNA
rodní, neporušená, otřídní jakosti:

najjemnějšíprima drak rod 19158 K 16- É, 1 ke
o jema drubýdroh pob JAS AJE 1860 a | Her .Delmatské jemné, ročník 1918.28 K 146— litr.
Vínojestúplaščistéa způsobilék stáčenídolahví.
Dodávávvuděéhod50litrůvýšechralněznámáArma:

Alele Číšek, přisežnýdodavatelmadniehvín
74 6ovudnísaalee vín. 

Zalotenor. 1997.'v umpelei. | Zalóřenoz. 1697.
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Sréúspory nejvýhodnějia nejbespečnějíuložíte jediněunak katolické

Českoslovanské záložnyvPraze:
Spálená ulice 46-I1.

. Vklady úroší se výhodně.
Daň důchodkovou 1záložna sama. — Povipay

revise"Jadoet zál S + Pam.

Odebirejte
arozšiřujte= Obnovu '
KO

Kostelní paramenta|
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvý

cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradec Králové, Čechy.
, Vyšádejte si ceny, nežli objednáte

u firmy jiné.

Kostelní nádoby,
kalichy monetranoe Éž klenoty, notářeké' , 0 Pa a
gh) y,J s levněpro

*BALDACHÝNY
PRAPORY

, DOPORUČUJE

E- STADNÍ, OLOMOUC |
KOSTEL. PABAMENTY A NÁÚINÍ

Foramuntnízáve
nejstaršíčeské rmy:

Jenáce V.Neškadiaí
T dešleném 1 0x1. (Čodty

P. J. Neškndiy,

Aréřo a Výpmo
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Čislo telefonu: 94 (Tiskové družatvo).

Katolický Jid k ustavení republiky při
nesl oběti největší. Alkoli jsme již v říjnu
£. 1918 věděli, jak v republikánském zří
zení radikalismus i materielně zmohutní,
učinili jeme všecko, čeho bylo potřebí pro
národní soliderita na obranu proti živlům
pečeským.

Teď se dostavuje k radosti německých
a msďarských židů a cizich rozkladných
živlů bolševických odměne. Volnomyšlen
káři strany nár. sociální hledí se vzpama
tovati z volební porážky fanatickým úto
kem na nezadajaá práva katolického lidu
českého. Dr. Bartodek a soudruzi žádají

ovou »rozlukuccírkveod ajáta,
oloupením a k tomu nejtůtším zo

v podstatě okopírován s dávného s

pickooífokáhekéhoJedo jí bod fráneouzských. Jen nej f y jsou
samostatným výplodem atheistů českých.

Z Bartoškova návrhu jsou zvlášťpoze
ruhodné tyto body: Veškeren majetek
dotud církevní problésí se za majetek
státní. Manželství stane se závazně civilní.
Náboženství nebude ani povisLým aúi ne

povinnýmpředmětemvyučovánínaškolách.ydršovácí soukromých škol koofesijajch
nebude přípustno. Nadační jměcí obsátí
se na účely dobročinné. Veřejné úkony
-náboženské (mše sv., požehnání, vyučování

schůze. Oboím a jiným veřejným korpo
recím, spolkům, jež nejsou docela nábo
ženská, sskáže se něco na potřeby nábo
ženské dáti Všechny řehole se sruší. Nikdo
nesmí zaslsti papeži poněšní obnos na ja
kýkoli účel. Kněžím se nesmí svěřití šádná
fuskoe správy státní nebo vyučování. Kříš
a jiné náboženské symboly se na školách
nestrpí. K vykonávácí náboženství se zřídí
náboženské spolky podle vzoru jicýeh

ů; těm může ale nemusí stát propůj
kostely k vykonávání

úkonů. Ale také nemusí a může na př.
katolický kostel dáti k užívání ovongolíkům
nebo volnomyšlenkářům.Stát můle dáti
kostel k užívání i několika

nebo věnovati mimo dar (oféru) po boho

eírkve umistovati na místech vošeje

vyjímaje pouse budovyvěnované

fr, +

sebere stát. Ze oskonfiskovaného jmění
církevního nevrátí stát náboženským úče
Jům ničeho.

Nuže — není tohle přímé podvrscení
republiky? Vždyť by se dle návrhů Bar
toškových stal náš etát pro české katolíky
hotovou káznicí, kdež by byla rdousena
náboženské svoboda mnohem bezohledněji
než ve středověku v Turecku. Takble se
vypovídá boj většině obyvatelstva naší re
publiky. Kdož chtějí hájiti katolické svo
body u náe přímo, tvoří v republice dru
bou stranu. Z jiných táborů veliký počet
příslušníků rovněž si nepřeje tak despo

ojrkve, Vědyť celé řady
na Slovensku) nalákoli

sgitátoři do svých stran právě předstíráním
obrany zséjmů náboženských. Zkrátka proti
nálednému sotročecí věřících ozve se hli
mavý odpor většiny obyvatelstvo.

Takové návrhy se předkládajízákonodár
námu eboru právě ve chvílích, kdy bojujeme

poRo nadšené pomoci věřícího lidu.vádí tedy takový otrokářský výpad ve
svízelnou situaci ty kněze československé,
kteří v těch místech (ba i na Hlučínsko)
tak horlivě v lidu věřicím pro Prabu pra
eovali? Tuje vidět, kdo pracuje pro roz
vrat repu . Staví-li se menšins proti
většině tak drrým bem, psk dokusuje,
že si klidného rozvoje republiky nepřeje.Jen
vyšeňte hlasatele evangelia r jejich "sidel.
Rosmnošíte ryehlefsdy bolševiků. Kde
koli bude nán farář, tata proti vzrů
stajícím sločinům bude najme ustanoviti a
Ziviti Styři otrážoíky; sni ti však nestačí.
u Ve oh ,
hrdla seeyčka, sama podporuje cizí

Armádatnáey . nievějakýnonáboAntsekty ahytře ně šenak

pa Abynačbiízabrvůí náletukatollékůlbínům so tsky ani vlas neuhřiví.
Válečné tušení, které fommmálnějest na

církvím všem, vo ku jnenníZatick tebe
proti slibům ministrů. |

bebák násvolnomyšlenkářský
a neoslabí ami v mojmenším

neži obranaou energii.

testají proti tek brutálním útoku na
sroboču. Všecko si dobře ze

Upisujte na veliký
denní list strany!
Vůdcové strany lidové v tom směru

uveřejňují vřelé provolání.
Vzrostli jsme na druhou stranu v re

publice. Ale právě nyní jest potřebí k udr

překvapení nepřátelé se zaťfatými pěstmi
dmkají proti nám útoky ještě fanatičtější.

atím 00 | malé strany mají deníků ně
kolik, naše mohutná strana v Čechách má.
jediný dvoulistový deníček Není to baobou?

Potřebujeme přece list, který by nás
denně seznamoval s politickými, hospo
dářekými a kulturními snahami křesťan
ským:. Po takovém Jistě volají hlasité ne
toliko naši horliví organisátoři, ale i občané
ti, kteří by k naší straně dosti ochotné
přistoupili, kdyby seznali, še ©čavopiseckou
obranu zájmů konservstivců je dobře
staráno. Tedy nový velký list, který by
všestrannými hlídkami a rychlostí zpráv
nahradil šurnály skomírejícíholiberalismu!

Z toho důvodu zřizuje se společná

tiskováakce. porek
pe 220 20) poloh©domy

Kdo by pak nemohl celoutato ak

upeati. může se naší akce sůčasteitialespoň = dilčím po 42 Kč,t.j.

PAEnů dy moloso možno ti
lihovolný počet

Proto pracuj každý, jdi od organisneo
k organisaci, od muže k muži, od ženy

se zastrašiti omluvou a získávej nám upi
sOvatele akcii nebo aspoň dílčích podílů.

Nikdo neváhej a upiš! Buď každý prvním,
nikdo nechtěj býti posledním!Jsili kato
líkém buď jim oele! Důvěrníci obdrěí
v nejblišších dnech zvláštní pokyny o to,
jak oeloů akci zaří Naši stoupesnů
nechť však již hned nyní akale nebo dě

počňiyv libovolnémmnožstvíbh <
něBní obnosy se zřetelnou adšjšpn me
Panísejso usšeny,nechť-sspodurčeny, nechť se i be
adreku: Ústřední sekretariát Čel. stráhy
lidové v Praze II., Na Slupi č. 14 Zaslalký
obnos bude zvláštní stvrzenkou potvrzsk.se
AAAAAA
č ELIŠKA22
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Sooialistiocko agrární koalice la ju
nácky ne. politickon arénu na ar ch
koních, ale teď se zlámanými dřevci ohlíží
sepo milosrdných lékařích.Nemáza sebou
většinn; samo radikální křídlo 800. demo
kracie činí jí silné obtíže. Jinde vláda jest
ochranným štítem presidents. U nás však
koalice utíká se v nouzi pod ochranný
plášť presidentův. Vyjednává s lidovci
prostřednictvím Masarykovým. Znovu se
potvrzuje pravda, še něco jiného jest ra
dikální křik a rajské sliby a něco jiného
positivní, účelná a prospěšná republikánská

Agrárníci pomohli svým parla
mentním kompromisem socialistůmk ve
likému významu a nyní nevědí, kudy ven

„z toho sajetí, které tolik obrošuje svobodu
rolaictva.

Volby v Německu

jsou pádným dokladem toho, jak rychle
se rozestupuje obyvatelstvo evropské na

. dra veliké tábory krajních protiv. Umír
něná soc. demokratická pravice utrpěla
silnou porážku; zato silně stoupl počet

mandátů radikální ler'ce — neodvislých
so. demokratů. Na druhé straně zvítězily
strany konservativní. Tak odpověděno ne
roshodné dosavadní vládě, v které 6800.
demokratická strana Scheidemanova byla
táborem vůdčím. Téměř byla mandátově
potřena strana demokratická, která sou
střeďovala v sobě jednak židovské kapi
talisty, zednáře a ony »intelekfuály«, kteří
nechtějí býti nazýváni »měšťáky.« Padesá
tiproceatní ztrátu vykazuje strana Sohei

demanova. Nejvíce sískali radikální soci
alisté neodvislí, kteří skutečnými s00. do
mokraty nejsou, ale také se nečítají k vy

lementní pravice byla posílens. Konserva
tirní centrum (v němž rozhodují katejíci)
sůstalo neotřeseno; jev jeho radikální le
vice utrpěla některé ztráty.

Nyní obdrží soc. demotratioká strana
67 mandátů, demokrati 45, německo-na
aionální stana lidová 65, německá lidová 61,
neodvislá ©so0. dem. strana 80, komu
uisté 3, bavorský selský svaz 4, německo
henoveránstá strana 5. Uvádí ue, že oeb
tram obdrlelo jen 67 mandátů. Ale tu
jest omyl. Bavorští katolíci pro nesbody
s Erzbergrem vystoupili; nyní postupo
vali zatím samostatně jako křesťanská,li
dová strana a obdršeli 21 mandátů. Tedy
politikové centra mají znovu 88 mandátů.

Tedy komunisté (bolševici),kteří ohtěli

3 mandáty. Smí taková frakcička tvrditi,
že jest povolána říditi osudy celého demo
kratického státu? Všechny tři socialistické
strany dostávají pouze 400, hlasů, občan
ské 609,. To znamená zdroující porážku
úpadxového socialismu. Dne 19. ledna 1919
soc. demokracie vw Německu obdržela
11,466.416 hlasů, sle minulou neděli pouze
6,531.157 hlasů. To jest pádná odpověď
žákům Boblovým. Obě socialistické strany
(soc. demokracie a neodvislí) obdrželyloni
dohromady 14 milionů hlasů, kdežto letos
pouze něco přes 10 milionů.

A tak socialistické | vlny opadávají
valem; kde silně 'vzkypěly, tam všude
spůsobily nesnesitelnou bídu.

Geatlemanství. Přečetnédokladysvědčí,
„še v českém životě našem mysli mnohých
lidí nemejí jasného pojmu o tom, 60 sna
mená vzdělanost přes to, še se tím bez
únavy chlubíme před očima všeho světa
Pouhé nahromadění vědomostí, aťsoustavné,
nebo bez ladu a skladu nahézené, jistá
obratnost ve slově mluveném a psaném
pepostačují ještě, aby kdo mohl býti po

- kládán za vzdělance. Ke všemu tomu se
hledává ještě slušnost ve společenském

obcování, která, nemusí právé bně
znáti všechna pravidla,jež v »Národních
Listech« postupně vykládal presidentův
obřadník Guth, ale která nicméně musí
četřiti všech společenských způsobů, svý
vojem kultury vytvořených. Společenské

. FPEUILLETOU.

Dějiny Tarecks jsou nejvýznamoějším

připomonnýí „ 60 by zbylo z evropskétury, kdyby ji dlouhá staletí nebrácila

prot mongolskýmhordám církev katolické.en tato moocpředstavovala ve středověku
i novověku vydatné ohnisko sjednocení
národů kulturních proti žlutým barbarům.
Východní církev nemohla zdolati prudké
nájezdy mohamedánské, třebaše východní
vladaři jí poskytti tak ailnou oporu poli
tiekou. Rosbáracosta strnulost rozkolnio

. kého křesťanstva stala se kyprou půdou
pro triumfy mongolské. Pak ještě tureské
moci přispívaly značně sektářské proudy
v evropském západě. '

si, kteří v předal a 0,
-1986) utužovalí ové panství, již
znepokojovali ostrovy v Egtjském

n ZobátrajáHše byzantskáv poloviei. století volala Turky na pomoe proti
balkánským Slovanům. Tedy mezi odětě
penými křesťanskými souvěrci měl ros

kovétu bragGplinitMěsamine bec
/

slušnost, jsouc výrazem vyrovnané mysli
a ušlechtilé povahy, ve styofoh s bližním
potlačuje každou vášeň, poutá strannictví a
nedává místa jakékoli hrubosti.

Tato společenská slušnost projevajíc
se v denních stycích prostých občanů a
uhlazenými formami a jsoua domovem
v salonech vyšší společnosti, ukazuje výši
obeené vzaělanosti, které ten nebo onen
národ dostoupil Vynikej si sebe většími
vědomostmi, dotýkej se s
četnějších oblastí vědeckých, jsi-li při tom
neotesanoem a hruboem, čestného názvu
vzdělance se nedoděláš. =

Vlivnou a důležitou školou tady jest
Šurnalistika, jež nazývána jest Jidovouuni
versitou a jež kromě poučování rozumo—=—===—-——————

Prozřetelný Karel IV. věděl. 00 hrozí
balkánskému Slovaustvu. Proto vybízel

(SBE 5) aby se připojil se svým lídemposlušenství církve římské. Oršem blas
ten vyzuěl na prázdno.

. Turoi r. 1564 dobytím Gralipole (oaevropské straně Dardanel) získali první
državu v Evropě. Za Marada L dobyli Di
motiky a Drioopole. Porazili r. 1871 velkou

pýprova srbskou nad Maricí. Od tédbyli první velmocí ne Balkáně. Křesťanětí
kojžata v Makedooii a Albaaii byli přinu
ceni poddatíse vrehní moci turecké, která
jiš od r 1861 měla v Drinopoli své poli
tické středisko. Roku 1389 došlo k žalostné
bitvě na Kosovu poli, kdež v krvi utopena
samostatnost srbská, Bulbarská říše vyvrá
cena r. 1808 vsetím Trmova a sajetím dáře

Šiláena.eliké ty úspěchy půlměsíce
podmíněny open politikou.
slovaúských státních útvarech bujely ve
ké nepořádky. Proto lid, který byl od
svých křesťanských pánů snečně utiskován,
poddávař se velkým dílem | dobrovolaě
silné a spořádané vládě turecké, Rozhá
raná církov pravoslavná, posluhující pomí
ženě i vladařům nehodným, nedovedla nad
ohaouti Jid k jarému odporaproti Mongo

vého jest rozséračem dobrých mravů a
onšeh, Často neposorovatelných podnětů,
jimiž spravují se jedinci v občanské spo
lečnosti. Pravím, 4e žurnalistika jest lidovou
universitou; často však musilo by se říci,

českých
stran hází temné stíny v noviny, v nichě
maozí redaktoři a spolupracovníci, topice
se v kalných proudech strannických, zapo
m'nají na svou vychovatelskou odpovědnost,
neozývají se k mravním potřebám rospou
taz6 poválečné doby a tak neprospívají ani
sobě ani národu.

Pravá mravnost má ovšem ústředí
v duši s tlačí se z ní na venek, eož vyniká
zejména u novinářů, kteří svou duši denně
představují vefejnosti a kteří jsou vázání
povinnotti, dré čtenáře pnvznášeti a zjem
ňovati jejich myšlení. Žádný aenát ani
president nemůže dati člověku tolik obvály,
jako sám sebe dekoruje novinář, jenž
s citlivým svědomím kone evůj úkol, ulo
tený bmotným a mravním prospěchem
národa.

Takové a podobné myšlenky mi vyta
nuly, kdyš jsem si představil ondyno no
vinářské vzrušení Herhenovo. Ze zkuše
nosti víme, še se člověk stářím uklidňuje,
ale s poznatkem tímto se u Herbena ne
potkáváme, neboť tento trosečník bývalého
realismu hýří poskytováním důkazů, že
humanita, jež byla životním programem
strany, jest mu toliko zvukem puklého
oymbálu. Herben jde svojí hroznou cestou,
a člověk se přímo otřásá, když vidí, jak
český žurnalista zručného jména důležité
poslání své zašlapuje do bláta. Vzpomínaje

německo-brodským kněžím chtěl »malovati
zadky« zato, že žád+li pravdu. Pokloňte
se této ušlechtilosti! Dru Nejedlému beze
stadu vyčetl tělesné mrzáotví. Poklcňte se
tako.6 duševní a mravní velikosti po druhé!
Ze svého mládí z vesnice se pamatuji, še
tělesné vady někomu vytýkati příčilo se
přirozenému lidskému citu a že o této
jasné morálce věděl obecní pastucha.

Lidská slova jsou chudým projevem
liděké myšlenky, a proto tohoto útokuna
lideké eftění nelze dosti výstižně ani ozna
čiti. Kdyš ohlášena byla schůze přátel Ru
kopisů, zasypal Herben svolavatele j-jí
takovými urážkami, že by se za ně ne
musil hanbiti anarchistický drvoštěp. Týš
Herben, jenž v boji rakopisném, vznik'ém

r. 1886, hájil srobody „přesvědčení protivlasteneckému teroru, doez své zásady
postavil na hlavu a křovácky vyráží proti
těm, kdož ohtéjí ještě dnes o Rukopisech
svobodně mluviti. Prof. Pekař pronesl své
mínění v otázce svatojenské, a Herben
neostýchavě tomuto v pravdě reslistickému

=
lům, kteří v bouřlivých dobách mu sabos
pečovali pokoj a zbavovali jej velikého fi
naněního vyssávání domácích vlád.

Jíslivé uspokojení Řeků nad pokořením
Blovanů netrvalo dlouho. Tarei novými
vítězstvími sí zajistili převahu v Podunají
a pak r. 1453 opanovali sám Cařihrad. Tak
se dastalo Turecku nového výhodného
střediska s základu. Na Balkáně sico těšili
se společenským výsadám vyznavači Moha

kastovniských rozdílů. Ba v tehdejší době
křesťané na Balkáně pod žesly sultánů ne
byli pro víru utiskování; v církevních vě
cech křesťanům ponechána úplná samo
správa. Nad nimi vládla místo dřívější
privilegované dlechty křesťanské privilego
vaná třída mohamedánská (z různých ná
rodů) dosti mírně, takže poddaní při vý
měně pánů velkých sociálních zmůn ne
poelťovali. „0

Za dalšíchvýbojů sultáni pod svou
mocí sou li skoro celý Balkán. Roku
1475 sami krymětí Tataři uzoali svrohova
nost Muhemeda II. Také Multacy a Valaš
sko podřídily se vrehní moci turecká Po
nových bo r. 1518 oabylo Tursoko

kraje m kého a Kurdistzau, pak daPalsetioy a r. 1517 samého Egypta. .
dovaly vítěsné útoky na Ubry. R. 1590

V
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nu špatné po

vaby a nedostatečného vědění.Jest to obe:kování bistorie z roku 1913. Prof. Pekař
pronikavým rozborem a důkazy jako z ocelí
ukutými dovodil neudržitelnost teorie, Še
české probuzení jeat pokračováním refor
mace, a Herben tímto soustem se dávě a
nevěda kudy kam, jal so hovofiti a nedo
statku Pekařova karakteru. Slovem, vsdě
lapee, novinář, gentleman, humapista, 6v0
bodomyslník a český bratr!

. Sahají si na hlavu! Herhenna čjánek
Pekařův o sv. Janu Nepomůském odpo
vídá dne 29. května v »Národních Listech«
obvyklou metodou. »Když co nejmírněji
posuzuji tyto Pekafovy názory, musím
odvozovati z nedostatečného vědění a oha
trné soudnosti« Kdo dobře nrostuduje
články Pokařovy o mylné teorii probuzen
ské, jimiž Herben poražen byl na hlavu,
nemůže nepozuati, že Herbenovo vědění
před Pekařovým rozplývá se jako vosk na
žárném slunci. A vědění Herbenovo v otázce
evatojanské? »Obnova« v čísie 21. přinesla
o té znalosti věrnou jeho fotografii, z níž
lse také poznali, že Herben má velice hlu
boký fond opovržení ku pravdě, »Vaktech
a bule stojí, že svatého Jana Nepomuckého
nikdo si nemá másti s druhým Janem Ne
pomuckým vikářem.« Nic z toho, podatrčil
to tam sám Herben, aby'na tomto lživém
základu mohl stavěti. Jiš tento důkaz po
stsčuje, aby z kořene vyvrátil všechnu
důvěru k válečnému tašení muže, jenž tak
často jsko pravověrný českobratrský apgštol
bije se v prsa, vykládá o mravním svě
domí a dokládá se pravdymilovnosti be
tlemského kazatele. Jiných nevědomosíí,
jež »Obnova« Herbenovi předložila, netřeba
jiš opskovati. Naznačil jsem jen, že Herben
nejméně jest povolán, aby někomu ve věci
sv. Jana předhazoval nedostetečné vědění
a chatrnou soudnost.

Veliký hněv prožíbé duši Herbenovu
také proto, že prof. Pekař vyslovil se
skepticky o »temnus 18. století. [ tady
Herbenovi kvetla pčenice, jelikož pomohl
mu ji zalévati Jirásek stejnojmenným ro
ménem. Vždyť v tom uvědomování jsme
dospěli aš tam, že na schůzích Jiráskovo
»Temno« bylo citováno jako pramen bisto
rických vědomostí a že ubohý Koniáš

4

ose byl nejmmponějším trmmfem ve
jni hořečce. Že Heřben v odpovědi

ová Pekařovi nemohl pominouti Koniáše,
retumí se-samo sebou. Pánečku, Koniáš,
to jest kůstka, která našim břtoům pravdy
něso vynáší! Jakmile se jednou zhusta
v Čechách vykřiklo, že Koniáš pálil české
koihy s jakmile se myklo, že to byla
cenná díla, již bylo vyhráno. Od té doby
nemě Koniáš ohbvilky pokoje, dostal se do
zajetí, jest vláčen po vlastech českosloven
ských, straší a nahání hrůzu v románech
— slovem, přičiněním pokrokové uvědo
měloní dodělal se herostratské slávy. Od
susuješ-li, občane, takové nesvědomité ob
chody s Koniášem a tvrdíš-li, jak snadno
lze dokázati, že seznam Koniášem spále
ných knih jest zachován a že to byly bez
cenné škváry, jichž zničením provinileo
vlastně dobyl si zásluhy, pak ti odpovídém,
že tvá řeč rozplývá se do prázdna. Mé)
si s Koniášem sebe lepší plány, všechny
se ti zhatí a všechny se rozbijí o českou
pokrokovost. Pokrokoví lidé, jaké vycho
vává Herben >Temnoe«,opakují »Koniáše«
s menším neb vétším porozuměním tomuto
výrazu, opakují jej, až se slovo to stává
schopným, označovati všechou mošnou
tajeplnou hrůzu, neřest a zaklínací formuli.
Takovým způsobem nit koniášské tradice

přede se v jednom kuse a pravověrnýsprotiklerikál« musf býti duševně
ustrojen, aby ho při zvuku Koniáš náležitě

všdycky přepadl bledý strach. A protojeemetodicky, občané, držte se Herbena, neboť
jsk mohlo býti všecko v pořádku se sv.
Janem ve věku, v němě působil Koniáš?

A do vaší budovy temna, v níž poho
dlné žijete a nemusíte se namábati mysliti,
ten brozný Pekař pojednou udeří tak
mooně, že přednosta domácnosti, Herben,
slyše nad sebou až trámy praskati a vní
maje účinky úderu u svých bratří, zoufale
s šalobně volá do světa: »Je mnoho členů
neší strany — vidím to z dopisů, kteří ci
16. května sohli na hlavuc. Ba právě!
Oddá-li se člověk takovému koniášskému
a protievatojanskému trenscendentaliemu
a sfanatisuje-li se prostřed davu jemu po
dobného, jest věru proč sahati si na blavu,
ba potřebí jest také na ni občas zafukati,
aby zvukem odpověděla, do jakých roz
měrů vyhloubila ce jiš její prázdnota.
O občané, běda, to sahání na hlavujest
velmi povážlivé!

Dr. Fr. Drorník ve »Věstaíku MCMe«
vyalovuje se pro katolickou kulturní kon
centraci. Praví, že katolíci naší republiky

dobylo Tureoko Bagdadu a později i Gruzie
V jeho avrohovanost dalo se Alžírsko a
Tripolsko. Toreoké loďstvo ovládalo Středo
semní moře až po Gibraltar. Tehdy dostou
pilo Turecko vrcholu své moci. V té době
však již utiskovalo křesfony velmi krutě a
jevilo známky vnitřního rozkladu. Kdyby

bývali by Turci soadno vyhnání z oelé
Erropy do konce XVI století. Ale právě

sdpadoovrapské sekty mařily osvobozující
Trojdilbá monarchie habsburská měla

celé staletí sa úkol ohrániti křesťanskou
kulturu proti hordám tureckým. Ale pro
testanteko pruská politika zvrátila toto po
alání. Z nenávisti proti křesťanským Jiho,
aloranům léčil Vilém II »choreho mute«
jak se dalo. A k podpoře zapadajícího půl

Hrosnou ránu, zasadila Turecku bal
kánská válka. Mír loudýnský z r. 1918
odňal Turkům veřiká úzenti a byl světlým
dokladem, že všeckyrakousko pruské in
jakoe nedovedou dhoré těleso ©mohamě
ddoské oživiti. Přes to však středostáty ve

evětovéválce vyhrý houževnatě akomíirajisí mongolské škůdos evropské kultury
proti národům křesťan "

(dle hojina smrti iiffilade rychle.

nezískají Slovanů jiných, bude-li u nás
katolictví šivořiti Jest potřebí sáhnout k
ráznému tahu velkého stylu a vybudovati

Nyuí dohoda rozhodla, že Turecko v samé
Malé Asii nebude míti žádného většího
přístavu vlastního. Smyrna dána Řekům;
tito budou se děliti o Trapezunt s Armenií.
Turkům ponecháno nezdravé maloasijské
vnitrozemí. V Čařihradě samém stane se
sultán vlastné zajatoém dohody. Dardanel
sko-bosporské úžiny budou spravovati státy
dohodové. Thracií dostali Řekové. Pánem
Mekky a Mediny stal ae hedžaský král,
který jest vasalem Anglie Za samostatné
státy prohlášeny Syrie, Mezopotamie, Ar
menie, Gruzinie a Azerbejdžan. Palestina
stane se státem židovským.

I jiné téšké podmínky dohodové dekre
tují netoliko konec velmocenského posta

vení říše turepké, ale vačají bývalý sultanát na státéĎek šebrácký; o stává
se invalídou, který bez cizf pomoci sotva
se může hnouti.

„ Jest ovšem ještě otázka, zdali lze všecky
diktované podmínkyry vyplciti a eo
promluví Rusko,až se z bolševického cha
osu vzpamatuje. Jisto však jest, že bý
valou říší tureókou neslepí dohromadyjiž

ani ný Bismarck. Všepka šťáva z toho

tělesa nadí — £svoumog,čilf národové jibl.
2 o ——— “

| Apoštolát vy.Cyrila Metoda. rý, ov. M « —
7. t. m. oslavil Šeniální Nestor českých
básníků Adolf Heyduk svou pětsosmde
sátku. Dočkal so osvobození vlasti,
něš tak dlouho nadšeně horoval. U
uje občanaposud básně, avědělcí o
pružnosti ducha. — U nás mluví se ho
nosně a vytrvale o některých významných
sektářicb, jako by skoro ani vynikajících
katolíků v našem národě nebývalo. .
mínáme pouze, že česká liberální a sóci
alistická společnost téměř ani nezavadí o
Sušila, prvního šeniálníbo © neuvavného
baditele české Moravy, který vychoval
oslou školu hborlivých buditmů jiných.
O proslulém učenci Purkyňovi se čte u
nás málo, protože byl rozhodným katolíkem.
Zato však německý profesor filosofie Ko
walewski na universitě v Kralovci (Kč
nigsbergu) připravuje o tomto našem pi
rodozpytci veliký spis. Za tou příčinou
na vnuku jeho (profesoru Purkyňovi)
9. května t. r. vřelý dopis, v němě praví:
»Chei vše vynalošiti na to, abych podal,
pokud jen možno, všestrannou oharakte
ristiku tohoto vzácného badatelského duoba,
jenž v německé badatelské oblasti dosud
nebyl přiměřeně vylíčen. Maě jakožto fi
losofovi skýtalo zvláštní půvab sledovati

u něho harmonickou souhru spokulativních,uměleckých a exsktně-vědeckých motivů.
Ale neméně mne nadchnul jeho silný pe
dagogický zájem o zvýšení duševní kul
"tory, s nímž právě souvisí velmi zajímavé
zájezdy (odbočky) do kruhů vlastních filo
sofických problémů.« — Na jižní točnu
hodiá pronikpouti létadlem jedna anglická
společnost. K výpravě má dojíti jiš koncem
tohoto měsice. — Dne 81. května skonal

mé bj6

který dostoupilnejslunnějších výšin čes
ského uměleckého Parnasu bouževnatou
prací a setrvačnou sebekritikou. Stal se
velice populárním i tm, žee velikou ocho
tou vystupoval na českých a moravských
soónách maloměstských. — Již za války
měli jsme příležitost konatatovatí, jak nej
temnější pověra rozkládá svá křídla právě
tam, kde byla potlačena křesťanská víra
Za války zakusili franoouzští katolíci ještě
mnoho ústrků od nevěrců zvláště pařížských,
kteří posud tam tvoří většinu obyvatelstva.
A ejhle — právě volnomyšlenkářská inte
ligentní smetánka ročně v Paříži uštědřo
vala miliony kartářkám, jasnovídkám a
iným prorokyním. Tyto výnosré daně s
louposti a pověrečnosti obyvatelstva tam

neochabují. Sám »Petit Parisien« konsta
tuje, že se nyní živí v Paříži přes 35.000
osob jasnovidectrím, hvězdopravectvím,
prorokováním a výkladem karet — Už
zase nové změny hypothés, které dříve

byly pokládány za nedotknutelnou vědu!a sjezdu Národní- akademie vědy ve
Washingtonu přednášel dr. Irving Lang
muir svou novou theorii o sfle energii,
času, prostoru, msgnetismu a hmotě. Pra
vil, že dříve nejmenší myslitelnou čášteč
kou byl atom; s vynálezem elektřiny atom
už nepostačoval, a tak mnobem meněfl
částečka vymyšlena, a té se říkalo elektron.
Nyní ee přišlo na to, Eehmota, ano i světlo,
a možná něco více, se musí děliti ještě
na něco menšího, nežli je elektron, a tuto
novou maličkost pojmenóval Langmuir
»guantelém.« Je to totéž, čemu se říkalo
»other prostoru.« Bez dguantelu se prý tu
jemný poměr mezi Iními čarami
vysvětliti nedá a theorie (a sezakládá na,
theorii Einsteina (žesvětlo jest také bmotej?
Jakýach nových orientací se ještě dobkámen
— Mezi dělníky je kešdou chvilku stávk
nebo schůze sa účelem svýšení mzdy. Ále
ošebračená inteligence jest nucena namá
hati své nervy za stále svízejnější situnde
materielní.Profesorům vysokoškolským60
jiš hodně dlouho sadršují platy, které jim

dle zákona. V ajeh odvětvíchstátní
slažbybylaválečná dávnopopemale universitní profesoři na to čekají marně.
Jedné kategorii. téehlo učenců mějh

urgensi odměny ty ministerstrem sice po



Vycbásí každý pátek v poledne.

Ochrana

Číslo telefonu: 04 (Tiskové dražetvo).

Povlastech našich mámenesčetnémavš
"stvístarýchpamátekuměleoko-historickýob,
které zaujímejí 6 místo v kaltar
mlsh dějinách národa našeho. ©tohoto ste
-moviska nutno je také oeniti. Jsou umělec
kým majetkem celého národa. Naší povin
mostíjest pollížetiknimsúcloua váš

-esstí a pečlivě je ocbroňovati.
Velký počet našich památek svědčí o

onečadm,umělnsjímek oo a-da, jemuž se obdivu ný 6
ově možno nyní, kdy nejstno již vídeň
akými vládními krahy osamočení a uzavření
před cizinou, nejlépe pozorovati. Celá řada
elsinch dlí návětěvou v naší republice a

se studiem dašich památek a umě

li ty vzáené odkazy minulých století?
Nesničila aneodeisila jichdosti nepřátel
ská cizina v růzsých válkách anoho
i wklidn dobách a si jieb
dosti hrabiténěmeckáVídeň,kteráse nyní
zdráhánámje vrátiti? 2.

je našehoumění- PA studiu dějin a
nepos všecky pabalAnymalé | velté, bohatéi ty nejjedno

i i

historické, neboť tyto jeou, jak jiš fečemo
předem, majetkem oslého národa a tedy
i státo. Následkem toho rozhodovati může
jedině stát sám o ochrsně památek a vy
dávati zákony n nařízení, které ochranu
upravují.

Každá jednotlivá pamétka má výsoam
Hejenpro celý národ astát, ale i prodě

ny jednouiného kraje neb obce; musítedy každá obec míti na zřeteli své pa
mátky a pečovati o jejich ochranu a starati
ze o jejich uchování v dobrém. a pokud
možno neporušeném stavu. Jest v. zájmáth
každé obce, aby přísně stíhala každé po
škození svých památek. A

Důležitým požadavkem jest, aby každá
pemátka zůstala pokud můšno na svém
původním místě s nutno přísně zakrošiti
proti pokoutnímu obehodu a odvážení jich;
zejména přímo trestuhodné jest vyvášení

mátek do ojzioy podnikané nejčastěji
vůli výdělku několika nesolidních lidí,-haitere sávode

aJimě jediným ellem jest rychlé zbohat
Naše vláda zakázala voškorý vývosa

zelsování uměleckých pomátek, na 60ž
čůtklivě uposorňuji veškeré kruhy naší
veřejnosti,i žádám tímto zdvořile, aby po
dobné případy byly příslušným konaervé

„torům ministerstva dkolství a nár. osvětyB
ky na jejich

-oshranu knouti.
Jak každá nechť

zůstano na svém původnímmístě, pro kleré

byla navrfena. v mejnutočjšíchpřipo
dech,přenesen so O její záchranu,býti přenesena' do musee, pokud možno

————

místníbo a nikoliv do jiného okresu neb
země, zejména ne pak do soukromých
sbírek, kde jsou širší veřejnosti nepřístu
s často se pak s památkami obehodaje
bez veřejné kontroly. Památka má zůstetí
poblíž svého místa určení, aby ten, kdo
studuje místní umění, mohl diti veš
keré složky oclého vývinu % vzniku díla
4 vztah ke svému původnímu okolí.

Přenášení umělecko-historických před
mětů do musea nemá se dili samovolně,
nýbrž má být. savolán konservátor pří

Týš rochodne půk buď sám, je-li okamžité
přenesení v zájmu udržení památky nutné
anebo oznámí celou tu věc státnímu pa

v Prase (0a Moravě
w Brně) a ten pak učiní své rozhodouti.

všdy včas, dokud jest záchrana díla možná.
, Otázka ochrany památek přichásí vol:

často v úvahu při regulacich celých

nebo jednotlivých ulie, zakládání nnáměstí a sadů atd. V takových pří

zejména na venkově.

také zachovidů Nltu naší domo
viny ve velkém obrysu, všech přírodních

krás a památek, jo výsnaěných vrchů,moví, pramenů atd., Velmi smutnýza
dojmem působí dosti častoso vyskytující

ávení celých alejí starých viromů při
oloh, dávajících celé krajině oharakto

ristický ráz s půvab. ,
Dáletýká «e k ů, '

Mibitovů Adek m
u brodů, zolekých staveb, sámků, mlýnů

y © aO
|
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božích muk, křížů a růsných

stké stkamenných,Seat nebo. ;vat kovan m a
o kašdá Fobeomá míti svoji pamětní

knihu,doKterémají.eKrrrtlení nmínkýa výsm osti mfššní4
člnné, kěznamenstí tam i seznam veške

věsýí k ním se vztahu
jejich vaníku a u „pokud

paměti starých lidí

udršují Patří sem i starobylý nábytek lidový, jako truhly, skříně, stolyažidle,
—.———é

"7 Za posledních 70 let vikdy liberální
společnost česká se neodhodlala k účelnému
a důslednému luštění olásek oirkevníeh
ve velkém slohu. Jednak zaznívalo heslo
vWyhubit'« — jednak se činily věřícímu
lidu různé drobečkové ústupky od případu
k případu; k liberál učinil něco vě
Meímu lidu k vůli,neopomněl se před ko
legy omlouvati a dušovati, še nezrazuje
své »pokrokové hledisko.«

"Na sklonku války se hlučně provolá
valo, jak veliké výsady jest povinen Va
tikán propůjčiti »nejkřesťanštějšímu ná
rodu.« Zatím zodpovědní političtí zástupci
lidu při manifestacích (a docela i při pro
slovech nad rakvemi vynikajících mužů)
úskostlivě se vyhýbali i slovu »Bůh.«

K hierarchii se přicházelo s různými
„poniženými prosbami v záležitostech osob
nich zadoím vchodem, ale na venek ge
musilo »v zájmu vlasti«. zaahovati hle
disko spřísně protiklerikální.«

Liberálové, kteří se hrnuli do služby
státní, ochotně skládali kátolickou přísahu,
účastnili se bohoslužeb o olsařských alavr
nostech. Ale při tom na opravdového a

-důsledného katolického inteligenta (i úřed
níka) hledělo se jako na zcela zvláštního
tvora, spadlého s měsíce.

a augšpurské jest německé a že pruské

marky neputují do Čech -k vůli oslavěKristově a zpružení českého šivlu. Vádělo
"se, že katolicismus jest vyznáním národů
románských, pěstujících s námi styky přá

telské. to súhlavní nepřítel českého
lidu« hledal se ve Vatikáně.

PEUILLETON.

E L

Kdo cho posuzovati dávné vrtahy na
šeho národa k politickým útvarům.
mnénským dle nymějšího poměru Óechů k
Němcům, prozrasuje, še se nechoe pro
břati z falešného romantického pojímání
českého dávnověku a še ani nejdůležitějších

„ novodobých dějepisných výzkumů nečte.
„Slyjíme dále chraptivou písničku,

Němei vstupovali do země naší jen ke ko
Hatění a jak ubozí beránoičeští trpělivě
a pošetile snášeli nejhorší germáhská ná
ailí. V staromedních deklamaefch vlaste

neckých však Kor nik ovsbudivé dokumenty, jak jiš dávno o,
7 "Thusitskou Čechové silně kofi

, prospěch z říše německé zvláště v době,
kdy mezi germánskými knížaty bujely
(kůvávé sváry.

aš povaha IX. — XL století Š
býti nemohl, třebaže slyšíme další slok

*melan oké alegie,jak se cizáci vtírali s „ené Ó dokumenty ovšem s v :germ
s mečáíh v ruos' o im irumilovkým né dpbě velikého. přerodu babo“haprao „ jak hrozně bytí hfáledování bhy— zvláště ženami — mnoho duší

' od Kalibvrů atd. - ' , ideálních, obětavých a opravdově evan
$ Z -však pohanskéa polo ské: dick ale ©byly oůbos s“

kmengBčeské válčily často mezi sebou, Základní tón v politice a věcech sosiálaleh
netejiáíújnyslů vyvražďovacích. Dále Če- udávala ozbrojená tvrdá

:hodmaltíMileteskéís. kádě Maat aale dikk)

+.
*

růsné domácí
né atd. - NE ,

Obcáhlý článek dal Dyse napsáti
o našicřistavbách lidových ná venkově,
které se mají udržovati v původním vzhledu

va dobitidrahépavby m kterémavenkov.aní nepatří a vzhledobce ikraje
odaramo snešrařují.

Kostalní stavby jeou samy Gsobě celým
museem, do něhož možno i různé pamásky
s venku uschovati a ochrániti je tak před
sboubcým vlivem poťětrností.

NÉ

Obrovské sjezdy velehradské a jiné

: pop ohon iánní manifestace oidu svěděílyzřetelně, že se pošítati musí
se silným živlem katolickým v našich

upraviti nějak klidné soužití, jssné linie
dalšího rozvoje českého lidu.

Místo toho však pořádány hlučné dráž
divé husiady zvláště na podkladě pamfieta
Ltipogiova. Při těch liberálních *theatrál
ních výkonech nevysloveny žádné pod
něty k praktickému a zdravému luštění
české otázky oírkevní. Naopak ve fana
tickém poblouzení považováni za největší
hrdiny a spasitele ti, kteří pohodlně pro
pagovali čirou negaci.. “

šlechtilejších námětů hnutí katolického.
Nejvýznamnější ryze umělecké saaby naše
byly vítány poplasným signále:n: »Ejhle,
klerikální nebezpečí! Pozor, aťvás nezmate!«
Když bylo založeno katolické dívěí gym
nasium na Král Vinohradech, liberálové
proti němu přímo běsnili, ačkoli je přece
nikdo nenutil, aby tam své dcery posílali.
Houkáno i o společenském bojkotu pro
fesorů, kteří by se tam odvážili učiti.
Vsteklé protesty hřímaly ti hromadné
návštěvě knčžstva při vení Wagne
rova »Parsifala«, jehož děj i hudba měly
že podklad středověké umění katolické.
Ačkoli Zeyer peal do katolického »Nového

ivota«, byli katolíci přísně káráni, proč
ve své výstavěkultu mariánského také
vystavují sem hledící díla Zeyerova. Bro
jeno i proti katolické činnosti obaritativní
w době, kdy liberálové o dostatečné jiné
náhradé nevěděli.

Když se rozvíjelo Všeodborové sdru
žení křesťanského dělniotva, bylo utlou

ma smrt. V době primitivního soudnietví
měla široké pole krevní msta, protože
často jiné obrany práva nebylo. Často jeden
kmen slovanský hledal záštitu germánskou
w době, kdy muhrosil jiný kmen slova
skázou nebo zotročením. Váleční zajatci
byli od Čechů prodávání do otroctví neto
liko v době pohanské. Čechové prodávali
židům i křesťanské zajatoé v době.av.
v — ba i poždějí.

Takové a jiné zjevy svědčí snad o
vese beránší, o trpělivosti míremilovoých
-©demokratických dušiček?

8 ironictým úsměvem nyní 6 čtou
některá pojedoání starosvětských roman
tiků, co na úsvitě křesťanství vchtěl český
lid.« O těch jeho tužbách prameny nám
vysvětlují příltš málo; směrnici čes

vestny sohuryfbrě jejiehpohlaváší,vrstvy lidové;n pohlaváši, k
řládi namnóze velice kratě. Té denfo

bylo příliš málo. A kdo £ duší

své hrdlo. Opravdovou e
činndst zaplatil sám ústředníkaížen ve prospěch prostého lidu, dávalv1

ev. Václav šivotem.

pěst.

+ Š

/

káno besohledně noteliko od scelaiistů, ale
i síran liberálních. A přese vznik té arga
nisace byl přímo rovokovén rudými
násilnostmi. Liberální statkáři radějí na
svých nivách přáli velkému vzrůstu ru“

djs karafiátů, než by se byli ko kgtokým orgauisasím chovali ,tolerantně.
Nýní klidí odměnusvé malální“politiky,

=é—
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"Přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní «

poskytuje výhodné půjčky. |—
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"Rozmanitosti.
Ve slovenské Rimavské Sobotě (r šupš

gemeřské) byl zatčen úředník zásobovacího
referátu při župahskem úřadě Veselý. Bylo

mu svěřeno rozdělovánípřděnů lihu, bensinu i jiných produktů. Alečiperný oficiál
tal litr lihu o 90 haléřů dráže, než

© bylourčeno. Jen tento obratný prodej mu
vynesl na 56.000 K. Ale obehodoval rovněš
zištně i s benzinem, Oficiál Veselý byl za
rakouské vlády šikovatelem; a snad právě
pro toto vysvědčení vláda vlastenecká mu
svěřila úřad tak důležitý a zodpovědný.—
Loni v květnu, když Maďaři postupováli
do Slovenska, vyloupili ustupující vojáci
stavení jednoho gazdy u Užhorodu, při
čemž odnesli celý chudičký majetek vlas
tenecke studentce slovenské Byla jí slíbena

' náhrada, ale neobdržela posud ničeho. Zato
však maďarskéómu šlechtici Pallavicinimu,
jehož statky byly vpádem špustošeny, vy
platila republikánská naše vláda již dávno
pět milionů korun. — Ruští bolševici ko
úešně jiš sesnávají, še jsou se svými ro
sumy na dobro v koncích. Bolševický tisk
uvažuje o konci vlády sovětů. Nejhorší
svizelí jest nedostatek dopravních prostřed
ků; na jedné straoě hynou veliké hromady
obilí, v městech však pro nousi o želes
niční vagony jsou sami dělníci bez potra
vin s bez paliva Trockij sámprohlásil -že
ze 16.000 lokomotiv jest 9.600 nepotřeb
ných. Jak obecně známo, savodona v sově
tovém Rusky pracovní povinnost na sákla

dech militadstiokých. Velké dílny staly se

křesťanství svědčí, že se přece jen kmeny
v české kotlině skonsolidovaly v meený

ický celek.. Značně k tomu přispě

fanetví, příklad i Ibapekivýchoupeži
hord mongolských. ©

Tu nutno uposorniti že západní a
jišní sousedé garmánští tíhli k velikému
imperialistickému útvaru netoliko s pa
novačnosti, nýbrá i v zájmu obrany kře
sťanských. životů, statků a kul proti
nejzhoubnějším sáplavám asijských barbarů
pohanských. Germání do oblasti svých
zajmů pojínali i širé kraje obydlené ná
rody slovaaskými, aby obrana křesťanstva
měle výsledky oprávdu zdárné a trvalé.
Tudíž s praktické potřeby dílem zvali a
dílem nutili slovanské kmenyk souru

Evroje,v: případné slabosti imperik
sťáne de asfjakou stepí. ©

Slovanští kmenové, přidružení k imperi
buď dobrovolně nebe násilně, ovšem by
nuceni přinášeti v šějmu společně"obrán
křesťanské obce jisté oběti; vždyt Něm
musli mnoho obětovali“také. Při'to
však národům, jež byly na dosáh moei

: nebrána řeč; -dovolen-j
"různý rofÝoj národní. Kdoš se náhodo

poněměovali, činili šak bes' vnějšího“ tlak
zrovna tak jinde dle střídání politických
vladařů menší spoječnoati germá.ské
poslovaníly. V tehflejším věku ještě nd
zavládala zášť námda proti národů
jeho řeč. Ani Mongplové neugilovaliuh

y jejichřeší: (Kdy
„Pjm: Je, apnao
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jeko u vojska. Proto zřízena komise na

ání a trestání. desostérů, kteří uzikls otročiny. — Teď se objevilý zcela zfe

žiti ve Franoii veliká stávka železničářů.
Bolševické miliony přílákaly mocho bez
cherakterních pomocníků v různých náro
dech. Ve francouzském tisku uveřejňují
ač nyní obnosti o bolševickém spik
netí. Z Amsterodamu byly do Francie po:

síjány pokrm a dokumenty k organisacirevolučoího hnutí,ješ próstřednietvímhó
landského inženýra ficancovala sovětová
vláda. Lenin pověřiltohoto inženýra, aby
v Holendsku zalóžil trvalý sekretariát třetí
internacionály, vstoupil ve styk s kónsů
uistickými skupinami v západní Evropě a
v Amefice a Připravil co nejdříve konfe
renci delegátů « různých zemí, na níž byly
by projednány pomůcky, jskýmí bylo by
možno rospoutati ve Francii a jinde revo
luci. V komplotu je zapleten také socis
Mstický.člen městské rady amsterodamské.
— Katolíci v Ubrách sezoali, jakou kou
zelnou oporou židovstva byl tisk. Proto
proti židovskému tisku postavili silnou
hráz založením sedmerých novin. Kdy pak
se jiš konečně řádně pochopí moc tisku
také mezi katolíky českými? — Německým
katolíkům vyhovuje se ochotněji než čes
kým. Do sněmovny dostavila se deputace
s Bíliny; stěžovala si, že jest pro tu obeo
stanovena klasifikace koní na náměstí právě
na svátek Božího těla, v tu dobu, kdy se
měl tam rozvinouti oírkevní průvod. Všecky
německé strany atížnost deputace vzaly
za svou. Tudíž telegraficky byla ohlášená
klasifikace odložena na jiný den. Patrno,
že vládní orgány hned projevují ohebnou

p jakmile seznají statečnostžadatelů.dyby čeští katolíci vystupovali sebevědo
měji, nepáchalo by se proti nim tolik pří
krostí, — Socialistický tisk spustil jerišský
křik proti »bílému teroru« v Uhrách. Boce.
demokraté, kteří se chovali náramně sho
vívavě k brozným a bromedným justičním
vraždám bolševickým, hrozí zafatou pěstí
proti nynějšímu režimu. Jest pravdou, fe
se některých přehmatů vítězové nad bol
ševiky dopustili Nedá se to omlouvati
zrovna tak, jako nelze sehvalovati nové

ikle nynějších správců Maďarska proti
lovensku. Ale pochopiti lze přečinysnadno.

Statisíce pokojných občanů bylo podplaceap———ě————
bylo na př. v Ubrách hned od panování
Geyzova začalo pronásledování národností,
kdež by se byli zachovali Slováci, Rumuni,
Srbové a Chorvafi až do věku oového!
Vždyť leokde dobyvatelé přijímali řeč ná

rodapy Názvystátučeského,německého, polského a pod. byly spíše

kv zeměpisnými než národopisnými.a Uhrap'atil občan, který maďarsty ne
uměl, sa Franka německýkolonista atd.
V Hši Východořímské od konce VL sto
letí užívalo se ve správě státní výhradně
jezyka řeckého. Ale Hekové sami ten stát
nefepresentovali; represenincí státu byla
směs nejrůznějších národů ze tří dílů
světa, řecky toliko mluvících. Pravi Ře
kové vlivu na rozhodující místa byli úplně

sbaveni. ZkrátkaJykové zájmy v politice
neroshodovaly, olnost užívání kteréhokoliv jesyko bylev každém území ideální.

Tudížani připoutáníS ovanů kříši ně
meské nemo rosití jejich národnost, po
kud si vlastního svérásu semi vážili. Dorosu
mnívacímjazykem mesi tolika národy kato

bakypoklšnými nebylaživáfečvládnouethoB v imperiu, nýbré výhradně latina.
- Jistá politická solidarita katobokých ná

rodů byla nejvyšší nutností zvláště ze

ba Maďarůdo Podunají.Vojenskéúspětěshto barbarů byly umožněnysápassm
mesi Germány s Slovany a ve'ikými sváry
v samé seslaboné Velké Moravě. (Předtím
Sretopink, ačkoli náležel k nejmoonějším

x
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nými demsgogy bolševickými okradeno;
dešetitistoe jich přišlo za židovského režimu
o život. Jest nyní div, že se někteří ože
bračení a drahých dvší zbavení lidé na
bezcitných tyranechmstí? Této neřesti se
naučili od Kunovygardy. Již dříve bylo
jisto, že poplašné výkřikyradik: Infch so
cialistů jiných států silně přebánějí; listy
podplávené ruskými penězi muvily doká
zati že pro slávu sovětů aspoň trochu
pracují. Nyní sama pařížská »Humanité«
konstatuje, že aogiické vyšetřování silně
zeslabilo tvrzení maďarských socialistů
o bílém teroru, prováděném od Horthyho

Financování iuportu aemporin. |

a Friedricha, Dle y dny Mhry vyjetřovacího komisaže Hohlera t rozsudků
smrti jest malý a nepřekročil do počátků
května £. r. počet 30. — Místo rychlého
budováoí nových domů v Praze zřízena
drahá instituce společného bytového úřadu,
která ovšem vyžaduje veliký náklad, ale
kde bytů není, tam jich ani ona hrnoucím
se žadatelům poskytnouti nemůže. Zato
však se otevřela lákavá příležitost k vý
dělečné spekulaci. Dne 8. t. m. zatčen ú-.
ředník bytového úřadu, který nabísel u
prázdněný byt za 50.000 K.

Sociální demokracie.

Výkonný výbor české strany soc. demokrati
cké svolává na dny 25.—28. září XIII sjezd. Bu
de se na něm jednati o programu a taktice stra
ny, socialistické internacionále a hospodářských
i socjálních požadavcích. O úkoleci sjezdu napsal
tajemník strany K. Škatula člágek, který jest vý
hradně věnován spormým otázkám. Pisatel ge
uznává dělnických rad za všelék, ačkoli jich zá
sadně neodmítá. Program strany nutno změniti.
V prvé řadě jest potřebí vytiknout! rozdíly mezi
kormnismem a soc. demokracií.

Slezd bude míti práci ovšem velice obtížnou.

nistů. V »Právu lidu« poslanci marxistické levice
prohlašují, že považují »politiku koalice s boha

Roku 924 učinili Maďati vítězvý vpád
do samého Saska. Přinutili Némcek od
vádění poplatku. Jestliže za tak těškých
okolností nebyli schopni postaviti pevnou
bráz proti moogolským vlnám rozdrobení
Slované, musil se o to přičiniti sám Jindřich
Ptáčník. Vždyť šlo o bytí a nebytí sevor
ního křesťanstva; nastávala otázka, zdali

peshynou Slované i s Němei. Prot nutil
Emo ou mocí k politickému souručenstvíce, Lutice a Srby. Proto taté vpadl
do Čech. Kníže sv. Vá-lav po krvavé aló

tomu panovní který sám byl poplatný.
Tebdy však také pro česky "nsylo
naléhavějšího než solidarita se západním
sousedem. Sám dr. Novotný praví: »Jistě
to bylo rozřešení v tu obvíli nejšťastnější,
svědělcí znovu © Václavově skvělém ne
dání politiekém. Co nejryshlejší vyrovnání
a říší, které v tu choffi' nebylo myslitelné
jinak, neš podrobením se ř ši, bylo opravda
pro dalšího klidného vývoje
nejpotřebnější. Řekl bych, še Váslav jiš
tím vi zasloužil, eby me útal názodním
s « Jinde praví: »Mělli se národ
český udršeti, bylo mu nevyhnutelnou
nutností, eo kdysi jíš Rastislav dobřeviděl,
přiloouti sáhy a úplně k víře křesťanaké
e hledati vyrovnání = říší německou A

neví děkasam nepatroé Přosirovosu po
obopití, úelavjiš teakrátdovedlpo00

“

tými agrárníky« s hlediska dělnického za nemož«
nou. Povinnost k hlasování pro prohlášení ulo
žily levici stanovy soc.-demokratického poslanec
kého klubu, které nedopooštějí členům klubu,
se stanoviskem většiny © nesouhlasícím, aby
se mohli hlasování alespoň zdržeti. Všichni čle
nové, klubu soc. demokratického jsou povinní
súčastniti se hlasování v parlamentu bez obledu
na svůj souhlas či nesouhlas tak, jak se usněse
majorita klubu. Poslanci levice sl stěžují, že sta
novy klubu jim ukládají za povinnost o veškerém
jednání a hlasování kinbu zachovatí přísnou dů
věrnost a mičelivost. To prý je oktrojování zása
dy tajné diplomacie, jež vylučuje vliv dělnických
mas na práva klubu. Levému křídiu dra Šmerala
jde očividně o to, aby nezůstávalo utopeno vespo
lečném klubu. Je ochotno sice zachovávat? Jedno
tu hlasování v plenu sněmovny, žádá však o pří
pustnost | opuštění sněmovny před hlasováním;
dále chce, aby uveřejňovány byly zprávy 0 jed
nání i hlasování o protinávrzích levice ve schů
zích soc. dem. klubu, tak aby veřejnost znala v
případech důležitých i jména oněch poslanců,jak
který o nich hlasoval Závěr marxistické levice
hrozí zakročéním organisací a Instituc( soc. dem.
stranypro případže bysoc. dem. majorátase
usnesla hlasovati pro »předlohy se zájmy tmašéhé
Hdu neslučitelné«. 1..

Ce zplodiiproticírkovníbol.

Řeklo se: »CoČech, to Sokol«.A k čelato
mu.—beršilose dojádra českéholidu, dojeho ná

ského přesvědčení. A ejhle, davy víry zba
vené zakládaly tělocvičnéJednotyrudé, ač jich
nikéo ze „Sokola nevyháněl. Protiřímskou vý
obovoumělo vojsko senapinitijarýmduchemso
kolským. Teď všakse soc. demokraciechlubí,
že ve vojsku jest přes 80 proc. protisokolských
soc. demokratů.Poraženomariánskésousoší; So
kolovézajásali, Zeto jest známkapejsvobodnější
ho rozletu. Ale právě v nové měmovně prohlásí!
komanistický poslanec Skalák: »Republika Čes
kosloveuská byla v minulýchměsících budována
azbudována.Ptejtese,ua základějakýchzá
sad se to dělo?Na základětěchže methodtalné
diplomacie,jejíž celá činnost a celá existence
bylaodsousezaaejhrornějšímzločinemsvěta,ja
kým bylaválka světová.Za zavřenýmidvefmi u
zeleného



aebearčen( národů,bez dohodynárodů se prová

Pémové, to jest jedno, pravda musí ven, ať ee ko
líhIA oebopa! Vážení. | Pokudšetýče
mme,praviní: Já známJemsebeurčení proletari

a heslo sebeurčení národů. Heslosebeurčení
Pánové, vy

dáte měli možnost | povinnost, nášemt, stali toto
ylklo sebeurčení národů se dů uvésti v život. Ja

způsobem jste to dokázali? Nyní vidíte, že
v, rozpacích. — “

Kdybytak mluvitkatolík!Ale na řeč Skalá

přece jen ze navázati olázku, jaké podm
ký připojení k republice byly vyslýchány z
Slováků katotických. Dr. Kolísek po pečlivém čět
řění slov poměrů za války referoval do

na.
a spíláním se vynucuje feta.a láska k společ
učira státu. Soc. demok
le hoj! “

Kčalice slůně dále.
Nepochybujeme,| Ze tak silná individualita,

jakou jest Tusar, měl úmysly dobré. 1 Švehla don
že snad spojením se soc demokracií předejle

horšímu -zlu —„propuknutí amarchie. Přece však
ta státnická zkouška dopadla bledě. Strany ob
čapské byly dosti Silné, aby s vynaloženímsilné
energie zachránily republice pořádek a — millar
dy jmění“ Ale pánové se vyhýbali s úzkostlivostí
přímo pověrčivou spolupráci s Hdovci. "Agrárníči
zradili strany občanské, odstrčili | veliký počet
rolnictva strany lidové, že dali souhlas k vylou
čení našlnch a nár. demokratů z vlády. Teď se“
děsí při pohledu, jak soc. demokracie -vzroštla |
lelich přičiněním v obra a jak sl vládne zpupně I
proti nim. Beztrestné rudé násálnosti jsou doku
ementem,že Švehlovi padá žezlo z ruky. Na jedné
straně veliké, alé málo rytířské | tažení proti
katolickým Slovákům — na drahé straně tiché
přítňížení ke konranistickým rejdům Kladna.

"Nejméně 90 procent všeho rolnictva běz roz
diln stran žádá uvolnění sklizně. Agrárníci nyní
nevědí, lak vyhověl těm svým stoupencům,
kteří blasitě schvalují návrhy Samalikovy. Proto
se z rudo-zelené porady vytratilí, když seznal,
Že soc. demokraté jsou v příčině státního obho
spodařování neoblomní. A přece soc. dem. strana
chce nastožiti pravou diktaturu ministerstva zá
sobování, která by mohla rolníky pronásledovat!
do krajnosti. .

Za bramicemi.

Radikámí demokratisace hrozila nyní zhosbou
1 velikým státům. Kdekoli se projevily ve vět
ším rozsahu snahy komunistické. tam se v zápětí
dostavila nesnesitelná bída. Proto státy nakaže
et bacíly bolševickými vztahují prosebně ruce
ke — konservativcům. Ve Francii již katolfci re
pebliku před bolševickým rozkladem j.
V Německu zrovna tak při tvořeý novéhoka
binetu ministerského připadá vůdčí úloha katoií
kám (centru). V Halii sestavil kabinet konserva

tvec Ololitti.Belgieproto rozkvétá,že se Její
. ToBvOj pohybuje v kolejích vytčených katolic

tvem. (Jest příznačno, že sám socialistický nů
aistr | Vandervekle dal právě návrh na značné
zvýšení kněžských platů.) A u nás? Přinejmenším

JEse dobřeprohlédá,že bez katolictvapokojně
aprospěšněse vlšdnouti nedá. — Italia se V
Mbánii vede den coden hůře. Skorocelé to 6
zemí jest v revolučním kvasu. Povstalci začali:

prodce dobývati | Valony;vzdaly se jimstalské
posádky v Tepelenl a Dačini. Italové vykdidití

přístav v Santé Ouaranta. Srtako vyzvalo Italii,
-aby vyklidila AlbanH vědec. Tedy to zednářeko
Hálské kejeiřství vé Rjece bede míti pro italskou

. vládu traciivé dozvuky |Jade. —Polská dobro
družná výpravado Ruska končídle zpráv bolo

smutně. Bollevici mají nyní"v rakog |

Tolstcač.88.

redováhorečkav Americe. Ka
tolický orgán americký »Hlas« praví, že
rosvodová epidemie zle řádí nyní v celých
Spojených Státech. Vjednom okrese v Ne
brasce minulý rok podáno na 900 žá
dosti o rozvod, kdešto povolení k sňatku

váno pouze na 300. Základní příčinuto. zhoubných rozvratů rodiny spatřuje
»Hlas« v materialistickém nazírání mo
derního prospěchářského člověka. Skoro.
všichni Američané, kteří žádají o rozvod
anebo sohvalojí rozluku manželskou, jsou
pasivními atheisty nebo tak sv. lidmi »bvz
vyznání.« Rozvodová manie nejkratéji po
stihla velkoměsta.

Drahou příčinoutolika ameriokýeh ros
vodů jest neblahá výchova.
Ditkám se dovoluje všecko, volba spo
lejníků nebo společníc bývá spravidla ná
hodná a často nešťastná.

Ovšem v těch místech, kde katolické
náboženství má pevné kořeny, panují spo
řádanérodihné poměry a udržuje se vzácná
obětavost z lásky k pokrerencům. Z ka
tolických mantelství stát má mnoho zdra
vého a zachovalého dorostu, kdežto v ro
dinách rozvrácených počet dítek nápadně
klesá. I z této—okolnosti lze pochopiti,

katolický šivel v Americe číselné
stále mohutní, kdežto jiné společnosti jsou
v úpadku.

Všecke ma základě vědeckém! Tak
si řeklo pokrokářské učitelstvo, aby nějak
ná venek zdůvodnilo svou zášť proti kato
lické nauce. Ale pravá Darva leze z oba

ven. »Učitel. Jednota
Badeč« německobrodská ve sahůzi dne
24./5. t. r. protestuje proti článku prof.
Jos. Pekaře »V den svatojanský«, otištěný
v »Nár. Listech«, a vyslovuje hluboké po
litování, še univ. profesor a český historik:

inůšžeprojevití názor tak reakční ve věoonh,o ni není pro prarého pokrokového
českého člověka sporu a pochybvosti.«

S dovolením: promluvila protivrodům Pekařovým exaktní věda? Troubil na
Tomek, Palacký nebo jiný vážný

že sv. JanNep. neexistoval?
Pro snad Denis, Cindely nebo Krofta
ev. Jana za sliohváře a kofaza«? Pokro
kářeké učitelstro protestuje proti mlavě
universitní vědy, ačkoli nemá jodiného
reálního protidůvodu. Ta by se mělo nká
sati rozšilenému učitelstvu ostří noráho

českéh porngnní k ušaostkvědě. nových rak »oení

Pěraej Kk kmé pokrokovenélstivě
800 haličských Zega, židovskýmv Praze vdobě tek

Na Poěsí dosud vlídného pohostinství.neví, dó prospěš
hák p Povtivousala prucíPaky la de

sřetelně u msioobchodníky

cizinel jiš odjeli tam,ožkud píši —
šidé satím se tam zařízujína trválý

pohodlí.Kdepakjevlastnětonárodní
naše osvobození?

Mexičtí katolíci jsou živým dokladem,
se katolický svět všude proti politic
a, sociálnímu a kulturnímu násilí musí
viti na obranu rovněž organisacermí

liiokými, soelálními a kulturními. Který.
oli zjev veřejného života, pokud jeho

směrnice jest ve sřejmém konfliktu o. řá
dem křesťanským, musí so paralysovati

Kestanským protiproudem, léčivým protiem. 

Jest žalno pomysliti, s jak obrovskýmpočtem neorganisovaných katolíků z
sela hrstka pevně semkautých zednářů

jko s otroky. Celé řady ubohých katolicých mučedatků dosvědčovaly, 00 všesko
promeškáno.

Chytrost kalených nepřátel byla veliká;
nevěrci s úsměvem na rtech lákali kato
ky do strany tak zv. demokratické jako
do lví jámy.

Za Madery se konečněkatolícisorgaki
sovali a dobývali úspěchů. Tu pokrokáři
odhodili masky zoela a začali s terorem.
Provedli »rozluku« tak, že si osobili po- —
řučoictví nad různými záležitostmi oírkev
ními; řádili tak, ak © mnoba míst byli
katoličtí kněží vyštváni. Jinde bylpočet
kněží omezen zvláštním »zákoneme a no
šení kačáského Š.tu zakázáno; zpověď
byla buďto úplně zakázána nebo dovolena
pouze výjimečně a to u přítomnosti úřed
níka. Školy náboženské zavřeny a přemě
něoy v kasárny! Na koneo »postarsie so
stát o vedení katolíků v Mexiku. Když
Carranza dobyl hlavního města, jhenoval

svého generálního vikáře aporu odejitídesigaovanému biskupovi. Totéž se dálo
v Oueretaru kde Puebla jmenoval svě fá
ráře. Ale málo se našlc kočží,kteří ce.
tak zabodili, še se stali vládoími strůrami.
Tak prováděna v Mexiku rozluka.

Ještě hůře fádili Carraanovi »úřednici«.
Plenili a ij věci kostelní, kněší a
biskupové vyhánění, řeholnice hanobeny.
Macho kněží bylo popraveno, když před
tím byli ukrutně trápení. Katolické obý
vatelstvo si to vše muselo dáti líbiti, neboť
revolucionářské bandy dostávaly -zbraně
u střelivo ze Spojených ů, které jsou
většinou evangelické nebo athoistieké.

"Nynější aitunoe v Mexiku jest taková:

proměněno vbudovyurlecé zoela jiným věcem nežli bohosluž
bám. Ty, které jsou ponechány katolikům,

jsou jm ha! a různýmiomezorašímívýjimkami. %opak jsou tyto svatyně

uvnitř úpločsbaveny svéedřívějšípělné
úpravy-Aleomk aa stím ou pracuje na jejich
ondobování. Vláda dovolila kultem vráditi
se. Ti jsou po delší přestávce lidu tím
vzásnějšími u nepřátelé slobné pohiřšejí,
jekse lid kolem michkupí a jak omímesi
bm horlivě- pracují. Smutno jestdosud
vkatol. školách. Učitelé =profesoři jeva
ještě stálo ve vylnanottí,inventář školsí
redkraden, Školý savřeny.Co 60 týče né
Došenského tivole, možno Rřci, še ni

jaho v Meriku katolický duch takriputéto"Suolně ; ;fy lány AdaTE|



E terraron
stýrání a ghopražení,Pevně sorga<

Kde "národa? Manif
DSSY.Hbre 18. 6"l. byla opraván
reohutnoa bymnou obrovských davů. Jen
ga nooleh ze soboty ne neděli přihlášeno
na 00.000 účastníků. V neděli ráno prou

s vlaků nové davy, tabře všech účast
ků čítalo se na 100.000. Uváží-li sexle

o vlaky nebylo dostatešně| postaráno
(sPrahy jeli lidovci v dobytších vagoneoh),

žepřijeli lidé velkou vátšinou FšeARVZŘOLNzrá PÁO Bpak pochopíme, 00 hlasy hustého lid
ského mreveniště v národě znamenají.
Slavnostaí průvod s několika kopelami z
příbramského náměstí zdál se nekonečný
a trval dobrou hodinu. Tentokráte byla
nápadna neobyčejně veliká účast mužů,

kte tron v zágtapeoh dobrou polovinu.Jak bohoslužby tak nadšené promluvy a
pozdravy z různých krajů naší republiky
byly poutníkům velikou posilou.

Mimogěk při tom vzpomíná na statisteové pouti velehradské a jihá obrovská
shromáždění katolického lidu českého.
K poutem není potšebí veliké re
k "a umějkovaně agitade Tyto pout
níiy nevede ani solnomyšlenkářský Kohn
ani bolšerický Silberstein. Není také po
třebí sni úplatných sgitárorů ani lhavého
překracování našich dějin. Duše česká na
ohásí sama sebe, nejcitlivější struny její
rosezvučí se v blshol nádberný.

« Jinde plno avárů, radikální strany drobí
-20 na hašteřivé frakce, nikde v sypké půdě
jejich není osvěděené pevné osy, kolem
niž by se s důvěrou mohl otášeti kolos
národního tělesa. Katolíci troří jádro ná
roda i v době, kdy přímo srší na církev

ovaté jiskry z radikélního komplotu.
"Tyto zástupy našinců může epoutávati a
pronásledovati jen takový demesgog, který
k radosti nepřátelské ciziny bezciiné ohce
zotročovati národ vůbec na základě hesel
zahraničních kořistníků.

Podporujme lidový tisk! Katolíciv Ba

nyní 645 místních organisací se 40.000.
-členy a 1000 katolických jiných spolků
w58u členy ho v tiskové akci podpo
roje. Sholek zakládá veřejné knihovny a
dosud zsložíl jich 660. Vlastním nákladem
vvdává tři denuíky a fioančně podporuje
10 jiných katolických listů. Nyní zakládé
v žaždé obci knihovny pro mládeš.

Bavorsko je menší země než našere.“
publika, obyvatelů má ne plných 9 mil.
Lid tam není zámožnější než u nás,ale
katolíci tam mají plné porozumění pro
potřeby církve, katoliokého tisku a strany.
A proto ten jejich velkolepý rozmach. M
-žeme se knim. přirovnati? Ani z daleka
ne a pýtomnaříkáme, kritisujeme a posu
zpjeme, še náš tisk nevtojí na výši doby,
že je ubohý, že naše organizační činnost

j» málo bybné. Keprospějí nářky, ale čilá. a obětavost. Nejde tu přece jenom
-o věci nábošenské. Vidyť přece každý vidí,

že eedodá jaké o vítězstvízdravé hdářské politiky, o účelný postup n í
a záchranu občanské svobo proti bolše
vikům. Staré přísloví dí: »Nelituj podkov

níčku,Abys podkovy oestratili« Nelituj
dy ab obnosů na katolický tisk, nauvědomění nejširších vrstev národních,

echoeš-li přijíti k stáru o všecko, 00 jsi
v mužných letech těžce střádal a budoval
“Obětuj malou daň na dobrý tisk, aby ses

Ayemuail vtáli novolníkem v bollericko
vské robotárně.

sají-ke konečné výsledajcí velice
Bolševici zvedají jet hlavy © Podhihner
bu: samělesií. Cislch bidů právě do Úech

Ani- ma:000To

nisovaným katolíkům němeetýmneškodilí
dlouho ení bolševici podporovaní velikými
raskými miliony. — 1.

nů i ; “

netoliko do Prahy. Bratrský »Hlase sděluje,

too přes České Budějovicejezdítýdně dva,vlaky neplněné židy. Tito přítivaíci ne
vezou potravin šádných, jelikož vědí, že
socialisté jich o hladu nenachojí, i kdyš
čeští pilní maloživnostaíci a gátisté trpí
snděnou nouzi. Na nádraží podávají se těm
eizincům taková jídla, která jsou průměr
nému Uesháčkoví nedostišn ideálem
aš to vzbuzuje velikou nevo.
zřízenoů.

Siť na sotročení jádra českého idu jest
obratně nastražena a již se zatahuje. Proto

hodinou dvanáctou natno harcovati
ospalé všade. Netoliko katolioký tisk se
všech sil podporujte, pie dejte listy naše
čísti všem těm, kteří dobřenechápsjí situace
tsk povášlivé, v jaké celý národ se nachá
sí, Každý odběratel katolického časopisu
může lehoe získati aspoň jedaoho odběra
tele nového. Kdyby sé to mělo všude
pilzě na sřeteli, hned by se počet odběra
telů sdvojoásobil. Několik obětavých pra
covníků nemůže zdolati obrovskou práci
všecku. Věude jest potřebí ostražitých
hlídek a horlivých pracovníků, pemíli
dojíti k zotročení věřícího ida na velikou
škodu celé republiky, která by se s tako
vého tětkého zranění sotva vzpamatovala
a sotva by své svobody uhójila.

Sokolská tolerance. Již před válkou byli vy
hazování ze Sokola katolíci pro ten veliký přečin,
že se účastnili katolických bohoslužeb. Když sč
to začalo nemužně zapírati, přineslo ústředí »Or
la« pádné dokumenty. Konečně valné shromáž
dění veleobce sokolské odhlasovala že členové
naší strany vůbec nesmějí býti přijímání do So
kolstva. Filiálkami Volné myšlenky staly se 50
kolské jednoty již také před válkou. Jest tedy
ztejmým farizelstvím, jestliže dr. Herben, Růž.
Jeseriská a jiní spisovatelé (kteří etapy Sokol
stva mají znáti) dělají udivené obličeje nad tém,
že lidovci zakládají >Orlfky«

Ale teď právě došlo k zvláštěpozoruhodnému
trknutí volnomyšlenkářského zubra. Katoličti So

„kolové v Americe mají velikou záslohu © naši
samostatnost. Jak obětavě pracovali v době pru
šáckého řádění pro náš národ a jak i krví peče

publice kIkině a přesvědčivě americký krajan Hy
nek Dostál. Když však na všesokolskou slavnost
českou vyslal deputaci z Ameriky slovácký kato
cký Sokol, byl až do poslední žilky ohromen po
hostinským duchem těch, kteří trpí v Praze tolik.
židů a jimých zištných cizinců. Sokol český totiž
vyloučil deputaci katořckého Sokola z účasti

na slavnostech všesokolských; panstvo nechtělo
dopustiti, aby američtí hosté při slavnostech VY
stupova poď jménem »katolického Sokola«. To
hle ovšem prospěje českému jménu za hranicemi

V českém Sokolu jsou židé, kteří za války ne

pr českémuliduničím,zato však hodněna
něm “Vydělávalia podporoval | horečně Vídeň.
A pak prý přední starostí vedoacích činitelů v
Sakolstvu jest péče o českou kreví

K
Varhanové "Us

stýzopapateb
V. Poláček,
staritojtví vsban a harmonií

1 mapsané společenstvo s ručením Jhmesstým

Československé náměstí.
Vklady ne a

Vedla.-Eskomptúčtůasměnsl.VÍ
Cirkevníobzor.

u.
K EKERÝ davalče
kretem posv. sboru obřadového se dne
31. května 1920 pro území československé
na prosbu česko-moravských biskupů, v
lednu© r. shromážděných.

1. aby se při zpívané měl sv. směl
opskovatí zpěv epištoly a evangolis vfeči
lidové, i tehdy, nekonáli ae kázání nebo
promluva k lidu;

2. aby me při křtu sv. © oddavkách
kromě otázek ke kmotrům a enoubeneům,
pouze v řeči lidové kladených, směly opa
kovati v řeči lidu i promluvy (exhortaee)
ke křtěnoům a snoubenoům, obsažené v
rituálu, jakož i modlitby za ně předepsané;

3. aby se eměly při obřadech pohřebních
konati modlitby pouze v řeči lidu;

4. aby se litanie a jiné modlitby při
průvodech na sv. Marka, O dnech pro
sebných a na Boží tělo směly pro věřící
Biksti v řeči lidu, kde toho poměry vy
šadují;

5. aby se směla sloužiti oelá zpívaná
měs sv. jasykem staroslovansk podle
kníh tištěných písmem hlaholským a Sr.
Stolicí schválených, o svátcích sv. Cyrila
a Metoděje, sv. Václava, sv. Ludmily, sv.
Prokopa a sv. Jana Nepom. v těchto sva

na Vyšehradě v Praze, v klášteře Emauz
ském v Prace, v kapli sv. Váciava a U
hrobu sr. Jana Nepomuckéhove velechrámu
sv. Víta v Praze, u hrobu sv. Ludmily v
kostele sv.Jiří na HraděPražském, vkostele
ve Staré Boleslavi, kde sv. Václav podatot

il mučednickou smart, a na sv. Hoře u
Mbrami.

ukládá, al ji Sw. Stolici k úchvale
překlad textů, o nicht se mluví v odstave
1.—4, a zatím aby počovali © to, by všicí ve všech diobosích afarnostéch styčol

jednotný text těchto překladůPříslušné biskupské výnosy budou vy

dány úředních (ordinariátních) listeehdi ních.
Zmíněné texty jsou v přípravě.

tele, prolasory aakademiky konajíse letos od
24, srpna (večer) do 28. srpna (ráno) v budově
arcibiskupského gytmnesla V Praze-Bubenči. Thé
ma přednášek theologicko - Hilosoťicko- historic
ké. Reřájní poplatek za ubytování, stravu a ob
sluhu celkem 15 K. — Účastníci těchto exorcinší
mohou ještě bezplatně noclehovati v arcibiskup

časněpředemočinípřihřáška.Veškeré
jež 1dotekyřízenybuďtež oa Magietyát:»ie

riánské ě
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lkům a organisacím! Dle slov Krista:
jsi Petr, tj. skála, natéto skále vzdě

lám olrkov svcň abrány pekelné jí nepřemohou«, jest papežstvíA 6 ním, spojená
světovájednotá zárukou existence, života,
síly a moci katolické ajrkve. Pro ozýváse
tolik nepřátelství a útoků 'od protinálo
ženských živlů oproti Římu. Nepřátelé:
nadí
pokud jest apeň
jest velmi těžký a nesnadný, poněvadě
jest ohráněna světovou moví a světovým
vlivemApoštolskéStoličei © naší vlasti,
ale naproti tomu, že by mělí s katolickou
olrkví moohem méně práce, že by se jim

- podsřilo snáze ji potlačiti, kdyby odpadla
od Říma. Proto tolik útoků, tolik lží a
tehk pomluv fse u nás proti Římu šíří,
proti kímu a jeho pspežství se bojíje, boj
však jest vlastně. namířen proti katolické
alrkvi, o jejíš uničení se usiluje. Této zá
Škodné akci musí katolíci čeliti, myšlenku
světové jednoty církve, ropresentovanou
Apoštolskou Stolicí v Římě, pěstovati a
obrániti. Vzhledem k tomu 6 svátku av.
apoštolů Petra a Pavla a nebo následující
neděle 1) konejme slgrné bohoslužby, při
nichá bndiž v kázání poubázáno na dů
ležitost papežstvía na lichost nepřátelských
útoků. Vhodnékázání rozešle »Klub du

spolky a orgaaisace nechť se korporativně
účastní bohoslužeb. Odpoledne buďteš po
řádáný sohůze a vhodnými přednáškami
o významu papežství, v nichž by bylo
účelno pobrati nespravedlivé útoky proti
této oírkovní instituci. Měsíčník »Sbírka
přednášek« (administrace Praha-II. Spalená
ul4' 80.) obsahuje v červnovém čísle če
sovou přednášku. 3.) Zpívejme v našich
chrámech alespoň o větáfoh avátaích po

»měi sv. jednu sloku popeňské bymny. Textvydelo nekladatelatví V.Kotrby v Prazell.
čis. 200. — Rade čel katolíků včsl. re
publice. * ,

Týdenní sociální a řečalcký kurs v Hrméci
Králové (1I1.—18. července) jest zcela Zzajišíle.
Přednášeti budou: dr. Nosek, dr. Reyl, dr. Šulc,
dr. Ďomabyl, dr. Angustin, red. Sahola a j. PřihláškypřijímáSekretariátčsl.stramylidovév
Hradci Králové (Adatbertinum).

Y mojbilšších dnech Tiskové družstvo v Hrad
ci Královévydá populárněpsaný leták o >Česko
slovenské církvi«. Cena bude mírná. S objed
návkami neodkládejte! | Dopište na Družstevní
kikkupectví v Hradci Králové (Adalbertinam).

De okrest Opočno, Nové Město, Náchod, Po
lice, Úpice a Česká Skalice!Dne20. t. m v 9
hodin dopolednt koná se na Dobeníně 9krajská
konference hospodářská. Odbočky,družstva a kn
sumy, jakož i spořitelní a záloženské spolky naše
vyšlete jistě delegáty. Referuje p. farář Holý
zeSvazu.Omšisv.postaráno.—Krajskýsekre
taziát v Náchodě.

Na vysočin. ČeskomoOravakou! V neděli dzc 4.
července koná se v Něm. Brodě mamifestační
sjezd lidovců a mládeže. Program sjezdu: O půl
deváté bude míti slavaostní kázání dr. Bedřich

zHradceKrálovéa potambudemšesv.
10. hodinětábor Hdu vzahrádě »UPasských«.

ařšlH/pji
ňsik
|

cházkn na Skalku dne 28. června, spojenou s I
veřejným cvičením, Dopoledne po mši sv..o půl
deváté seřazení před spolkovým dómem '« od
chod do zahrady .měšť. školy ke zkouškám, Ve
12 hodin odchod na Skalim. O-půl druhé seřazení
před hostincem p. Moravce a slavnostní průvod
na cvičiště. Ve 2 hodiny řeč br. R. Kozla, Jegi
onáfe z Týniště. Mezi koncertem: 1. žačky šdřpy,
2. mužstvo prostná, 3. žáci s praporky, 4. členky
s kužely, 5. členové nářadí. O zábavu postaráno.
Věčer věneček. Vstupné na cvičlště 3 K, do vě
nečku 5 K. Za nepříznivého počasí se slavnost
odkládé © týden později. Prosíme všechny skapi
ny a našince, aby slavnost tuto obeslali co nejhol
něji. , :

Úřednické a zřízenocké bildka.
Smutných zkušeností nabyli státní úředníci a zří

zenci za vlády Tusarovy. Každému je cesta volná
-— kdo totiž nechce se dáti do vleku vládnoucí

sociální demokracie — tak v nestřežené chvíli
zmíněný pán prohlásil jinými slovy: Ti kteří
vědí, že ministerstva padají, administrativní sprá
va však zůstává. A jen této děkují státy za svůí
rozkvět. Všichni úředníci a zřízenci ©odpovědí
dle svého svědomí poctivě pracují ve svých ú

ně veškeré své síly jen blahu našeho státu věnu
i; při tom však nejsou stranýky vládnoucí koajice,
mají cestu volnou, ti mohou jíti. Poměry takové
ovšem jsou neudržitelny v administrativní sprá
vě naší a toho měl by býti zejména representant
naší vlády pamětliv, Úřednictvo státní dosud ne
domáhalo se Shodinové, resp. Ghodinové doby
pracovní, ono pracovalo, pracuje a bude pracovati

spěch našeho státu, který může podepříti jen
ústlovná práce; úřednictvo a zřízenci odpovědí
representantu vlády ne memorandem, nýbrž vstu
pem do organisace úředníků a zřízenců, kterou
založila čsl. strana lidová. Strana tato opravdu
je stranou malého lidu, hájí zájmy úředníků a zří
zenců do krajnosti. což již bezpočtukráte doká
zaja. Straná sociálně demokratická, která v kam
pani volební lákala úředníky a zřízence, promlu
vila myní ústy svého representanta a vyjádřila
se, že úředníci jsou jf ničím. oďkopává jel Každý
své cti dbatý úředník a zřízenec odpoví všem
stranám politickým, které jej jen za volební ma
teriál považovaly, tím, že vstoupf do »Unlie úřed
níků a zřízenců čsl. strany lidové« v Praze. —
Veškeré dopisy, dotazy atd. adresovány buďtež
na »Unil úředníků a zřízengů čsl. strany ládové«
v Praze 1, Na Shrpi č. 14. kam také případné pří
spěvky rubriky této še týkající buďtež zasílány.

Státní úředníci a zřízemci!

Všichni, kteří skutéčně své povinnosti k re
publice komáte, kteří bez obledm na teror jisté PO
ftické třídy poctivěa svědomitěpracujete, vy
všichni, jimž na bísku našeho mladého státu
leží, přihlašte se med za členy

UNIE ÚŘEDNIKŮ A

českoslov,strany Bdově vPraze, 9

kteráchystá velkouakci pro Vašejapěf sociální
byti. Nedejto se másti nikým a postavte se
VřkažoněBodošloa

Přihlášky přilímá sekretariát »UNIE«, Praha

IL,na"Slapič. 14.(Zápisné 2 K,ufsíčaítešů
příspěvek 1 K.)

JS VNC
A

debe kou zholovono
S amitlěck 6 adelibru

7 fot graf. firmy

v 6 „ Adalbertinum. |A
—ríýŤrťťfrŤťťŤ|Ť

(

"SohůzeI
výboru Tiskového„ M

V družstva
| Ped ochranou sv. Jene Hopommekého

bude vúterý 22.června t r.; |
o 11. hod. dop. v Hradei Králové |

v »Ádalbertinu«.
Program důležitý.

; VBradetKrálové,dne18června1990.
KarelK Dr, Fraut Únle,

jednatel předseda. "E———
L ročeík soukromého dvouletého ústavu ku:

vzdělání učitelek domácích mauk, zařízený dle no
vě vydaného organisačního statutu, otévře se při
pensionátě Školských sester v Hradci Králové

školním rokem 1920—21. | Přihlášky kandktátek

přijímáředitelství ústavu až do 30. červnap
v kterýžto den koná se zápis a přijímací zkouška.
Bližší informace u ředitelství (v ústavě učitel

skéfn), anebo u správy pensionátu. :

Zprávy místní a z kraje.
Výplata kupomů akcií Živnostenské

banky v Praze. V 52. valné schůzi akci
ovářu. konané dne 12. t. ai., usneseno bylo,
aby za rok 1919 vyplácela se 9%, divi
denda obnosem Kč 18— na jednu akcii,
resp. obnosem Kč 9 — na akcii I. emisse

1919, které participují na zisku společnos
od 1/VII 1919. — Dividendu tuto lze vy
aveduouti na podácí kuponu číslo 45 ode
dne 14. června t r. počínaje, všedního dae
od 8. h. dopol. do 1/,L. b. odpol u pokla
dea centrály a všech jejích fi'iálek.

Uvitání plaku albiřských legionářů Prokopa
Velikého. Když došly zprávy, že dne 12. t m.
večer příbadou naší .chrabří hrdinové, zavládla
v Hradci oálada sváteční. | Demy v Hradci i
Pražském Předměstí ozdobeny prapory. Nemilým
zlozvukem však byla nejistota, v kterou hodinu

* bojovníci přijedou. Jedna úřední zpráva opravo
vala druhou. Tojik přece jest možno od ministes
stva Nár. obrany žádati, aby Informovalo v ta
kových slavnostních okamžicích přesaě.- Lidstva
valila se k nádraží velká spousta netolikoag
Hradce, ale i ze širého okojí. Po hodině
přijel vlak, vítaný jásotem obrovských davů.Le
glonáře uvítal jménem posádky podplukovník de
lt Rupelle. Vřeje je pozdravil jménem celého o
kresu MUDr. Batěk. | Praporník Teuber, velitel

«fransportu, vyslovil srdečný dík. Uvítání súčast
mily se přední notabilšty města a deputace spol
ků a korporací. Radost bylo pohleděti do jiskr
ných, energických zraků statných janáků řýrag
ných tváří; tyto bohatýry nedovedlo zloměti dlou
hé strádání. KaŽdému kmponovala ukázněnost a
zároveň ušlechtilé sebevědomí těchto pražných
bojovníků za svobodu. Zdejší řámy čHlenosily k
vlaku občerstvení a kytice, oož přijímáko vděč
ně. Pochod legionářů do městn dát se hustými
špalíry obecenstva. které provolávalo bouřlivě
»Sláva« a »Na zdar«. Zástupy déváků u samého

Hradce honstly. Druhý transport legionářůpřibyř
na nádraží v pondělí před pátou hodinou. (Db
telegrafických informací měl přijeti po jedné ho

dině.) Znovu nádraží se zapestřilo národními

krofi dívek, vokobkými čankami, zástupci vojšká,úřednictva a ými deputacemi. Soc. dem. děl
mictvo dostavilo se s rudým praporem. Následo
valy uvítací proslovy. Dr. Ulrich vřeje děkoval
legionářům za svízemhou osvobozovací akci. Vy
slovil přání, aby nynější Svoboda národa“ udrželi.
Velitel transporin plukovník Kroutlí odpověděl,
že pluk dobře ví, jak veliké úkoty na něho če
kafi; chce ve svazku s presidentem oracovati dá
le.Někdonemápráva vyvolávuti v úmšívlasti ne
pořádky. Jest povinností všech starati se o zdar

repabikx. — Jeden prapor odjel pak do Josefova,
ostatní vojji nastanpiši trimmiáiní pochod do
Hrácezasvekůhudbya jázavýchpeadravůda

$
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de ta Rupele, nadporučík Bartl a MUDr. Ba
Slavnast končila zabráním kamny, „a

! Sla Vnpetní Ppůsobity
dojemyjak mezi vítajícími tak otužitýnit bohatýry.

Divná tolernace. Kruhy vládní snaží se nedo
statek aprovisace dahraditi různými vzorky mo
derních názorů a společaosti. Zatím co se upírá
domácímu katolictvu právo na svobodný rozvol,
jest podporována | hmotně cizí sekta »Armáda
spásy«, která nyní již otevřeně I na náměstí
(aa př. o minatém trhu) štve proti katolické ví
ře, vchází do školních budov a zde v přestáv
kách vybízí k členství školní dítky. Dlouho jsme
k této. vyzývavé dotěraosti mičeli. Ale útočení
tak neomalenépřekročuje všecky slušné meze.
Wirozně žádávie, -aby přestalo nezřízené dráž
dění domácího lidu. ,

Protidřakotní maniitetace v Mradol Králové.
Dne 17. t. m. ve 4 hodiny odpoledne zastavilo děl
ničtvo hraďeckých továrem práci, v průvodéch
přišlo na náměstí, kde uspořádán tábor Hdu; pro
testováno proti. drahotě, Bohužel manifestace. ne
volila správnou cestu. Standarty »Ať žije sově
tové Rusko«, výkřiky »Ať žije Muna«, štvaní proti
zpibictvu ukázaly, že jedná se více © stranickou
agitaci. Vždyť v sovětovém Rusku drahota jest
stokráte větší a keťaství kvete jako nikde Jade.
Neberte si tedy Rusko za vzor příakcích protkira
hotních!

Přiznání k dávce z majetku. Vyhláškou zem.
finančního ředitelství v Praze ze dne 2%. května

|; „bůta k podání přiznání k dávce
z majetku a dávce z přírůstku na majetka na do
bu od 15. června do 31. srpna©1920. Mimo to

vydán zem. fin. ředitelstvím návod k vyplnění
přiznávek a pomocné tabulky k-.oceňováší po
'zemků. kteréžto oba tiskopisy jsoa' vyloženy zde,
jakož 1 u berních úřadů v Hradci Králové a v Ne
chanicích na úřední tabuli k nahlédnutí. Návody
lze u všech vzpomerutých úřadů obdržeti zdarma.

"Správ DyuZstvaválkěných invalidů
pro obchod ovocem a zeleninou dovoluje
ai obecenstvo upozorniti, že prodává třešně
v přízemí budovy dívěího lycea (zastavár
ny), avšák pré stávající dosud nepříznivé
počasí bylo možno uvésti do prodeje třešní
jenom malé, kvantum; jelikož má zakou

no větší nnožetvíovoce na alejích, doufá,
v nejbližších dnech bude možno potře

bu všeho občanstva plně uspokojiti.. Prosí
tudíž o ovění a zároveň apeluje ná

echny kupující, aby vzhledém k tomu,
že ejns nachází se v budově $kolní,
Jaskavě zachovalo důstojný klid při nakus
pování. Družstvo stará se svědomitě,

město ovocemod ; tečaě zásobeavšak jeho či ovůna nedostateč

afmi místnostmi — jak prodejnou, taknkanceláří« a obrací se E P. T. obecenstvu,
aby u příslušných činitelů podporovalo

ko"krá pofadarok Jehooposkyh
jeho činnosti — v zájmu zásobování města
ovocem.

králové
Uěitelstvu, „škol ockém. e

místa jsoucí a učitelkyi ind. učitelky,
ve zdejším školním okrese bydlící, aby sa
účelem vedení v evidenci tohoto učitelstva
uisemské školní radyihned ústně nebo

ení ad, 28b jatí bylido ansolní rady, a a "do seznam,
jenž zemské čolní radě bude zaslán a
jenž bude podkladem propříští ustanovení
tohoto učitelstvave slušběpočátečníu
přihlášce připojen budiš přesně vyplněný

k: R Ú : ), n
a mf přípač kf" PřáuřVekutett ná 00.
které místo služebaf, áčli to ovšem okol
nostmi ohledů hodnými je odůvodněno.

ma ojty. Dpont15. ze
no! ro přijimášíb: dávnípovozně k: z užáné ceňý sfude.

neu cene, peněšitých dppisů) doba osmi

bodn denně to čo -do12.dopoledneA odZ'do 6. hod“odpoledně.

Eněta Dne 15. června 1920počí

bíKc

úsje yylótenbudedle 473 6b: si- rom
K rr a vydánídbedníchohodů, elektůckýsh“ podniků,vodárek,
měst. ústředních jetek, měst dívčího lycea,

saje o řešl gymnasia Aúněst. vyššíškolý pró %Žeňská povolání hošpoděřká,

v oh fondů a dobročinných a škol.

změvte[rodoe Králové, jakoži místníŠkolní rady a kuratoris obchodní akademie,
na rok 1920 u podepsaného úřadu purk
mistrovského v hodinách úředních, kde lze

po 14.dnů do něho nablédnouti s připotnínky k němu činiti. Starosta: JUDr. Pr.
Ulrich, v. r.

. Vyhláška. Na oslava svého 2Zbletého
trvání založila Zálošna nadaci, jejíž požitek

šlenu záložny. Žádosti podány buďleš do
konee t. m. w kanaeláři záložny.

ZápisžákůdoI. třídyStátníreálky vHradci
Králové konati se bude před prázdinami ve stře
du 30. června a ve čtvrtek 1. července od $—9
hodin ráno. Zkoušky přijímací se konají hned po

zápise. .
Na státnímgymasslu bude zápis žáků do |.

třídy30. červmaa 1. července,vědy o8. hod.
-Pozápise přijknací zkoušky. .

Zápis do L ročníku státního ústavu učitelského
vHradci Králové konáse 30. června od 9—11
hodin dopoledne. Hned po zápise jsou zkoušky
přijímací.

Městské Klicperovo divadlo. Dne 14. června
pořádaly studentky ženských ústavů školní aka
demil s programem velmi zdařilým. Velmi pěkná
byla čísla recitační a rovněž zdařilou možno na
zvati scénu z »F. L. Věka«: U Buteaů. Ukázně
né vystupování účinkujících ukazovalo tentokrát
ma zkušenější ruku, než tomu bylo při »Majales«.
— V úterý 15. června provedla nová činoherní
společnost k nám zavítavší Arcybaševovu: »Žár
Hivost«. Arcybašev chtěl si ve své »Zárlivosti«
postaviti tutéž tbesi, kterou germánským způ
sobem vylíčtt Wedekind ve své »Lulu«. Doktor
Kovalenka vidí ve společnosti samé +»svinstvo«,
způsobené špatností ženy. Arcybaševova Jejena.
Claudia i Soňa chtějí býti milovány — ode všech
— od týchž lidí. Jsou špatné! A Sergěj Petrovič
neviděl konečně z toho bláta jiného východiska,
než aby stiskl hodně pevně své ženě hrdlo, až
přestala dýchati. Mnohé postavy dramatu upomí
nail na lely v Andrejevovu Starycinovi. V
lednotlivýčh jednáních je dosti hořlavé | látky,
která bohužel ani na jednom -místě nechytla, snad
proto, že jednotlivé postavy nebyly dosti indivi
dnelními a pak nešťastmou reprodukcí stalo se
místy pohrdání silnějšího doktora — komickým.
— B. Jek.

Vzájmucírkevníhozpěvu.Píše se nám: Jest
listě právě nyní potřebno; aby se bohboslužebný
zpěv katolický representoval důstojně. Proto nechť
se odstraní nepřístojnosti, aby věřící hlasitě ne
reptall Nejvíce navštěvovanou mší sv. jest V
katedrále »devátá«. Varhaník přícházivá obyčej
ně pozdě a hrává někdy takovépřekotné kaden
ce, Jaké se k hudbě církevní nehodí. Dne 14. t.
m. přišel před pozdvihováním Při pohřbech dva
pěvci starají se o všecky Jiné záležitostivíc než
©zpěv.Sjedovaljsemje dne 15.t. m.pocelý po
hřeb. Od paedagogiaaž ke školámpřezpívaly se
4 verše žaknu. V dlonhých přestávkách však
byla velice čilá debate jako o politické schůzí.
Jako by ostatky zesnulého byly | při pohřbuvěcí

zcela vedlejší. Pak se divme, že se ostatní účast
níci pohřbu « knězem ani Otčenáš nepomodlí.
Komu jest pohřební zpěv nepříjemným vyrušením
zklidua jakýme)»natmýmzlem«,vždyťse té
fimkce může vzdát. V některých vemnicích peč
Hvěji Jest dbáno o církevní £pěv než u nás. Jistě
Jest tu náprava matná. . :

Spořitejna Králohrádecká vydává knížky“na
vahitovou půjčku republiky Československé den
ně v úředních hodinách u své pokladny proti vrá
cení vydané prozatímní stvrzenky. :

|Poděkováníz Lipčic aDolníchKratovic, Všem
šechetnýmdobrodincům,kteří se ned rfímísmilo
vali a podporu zaslali, v první řadě vážené firmě

Fr. Bíma. obuvnictví v Kuklenách, kterádětem
zaslala zdarma obyv,vojáme ze srdch: ZaplaťPán
Bok! — Rodina Aranovaz Lipčic n Dot Kra
lovic. i E

Demoettrace.ze Zvýlénípřídělspotravin vNáebodě. V' pondělí 14 t m. tektinf dělnicívo
továren v Hronově a Poříčí zastavilopráci; pů

-fáhlo do Náchoda,kde rovněž vynntilo sl zagta
veží práce v tovármách. Společně odebralise
dětníci ma politický dřad, kde žádat několikráte

Aflefoniškyministra zásobování Iphanile, aby F
ed osobněděstavílse do Náchodaa zvýší

. 0.
0:). drdáck osboíi Gb Hvwi:iT

příděl potravin pro' náchodský kraj. Miolstr od

choda apodá infornace onělněných Zrocích k
zmimění nedostatku. Vúterý v 6hodin večer
konalsena náměstítábor,nakterýs Informace
mívystoupilsenátor soc. dem.Havlena,klerý

lách. Řeč jeho byla stále přerušována výkřiky:
»To jsou jen sliby! — To stále skbujete! — My
vám již nevěřímel« a pod. Za našl stranu promle
vit br. At. Petr: z Hradce Králové. Projev dělnic
tva nebyl někým aranžován; | jest opravdu
tak malý, že při něm pracovati není možnoa děl
nictvo samo demonstrovalo biez socialistických
předáků a proti nim.

Koupim
- starší zachovalou

truhlářskou hoblioš.
Adresu žadatelovu sdělí administrace t I

Různé zprávy.
Nový kouservativní demík. Považujeme za

svoji povinnost upozornití | všechny příslušníky
strany, že akce za účelem vydávání konservativ
ního deníku, který jisté konservativní kruhy v
nejbližší době vydávati hodlají, nemá nic společ
ného s akcí, za účelem vydávání deníku podnik
nutou naší čsl stranou Lidovow 

O čsl. církvi nově upravený lidový posněněvlsovou přednášku »Katolíci za války«,
v měsíčníku »Sbírka přednášek«, zašle kancelář
Rady čs]. katolíků v Praze II, Spálená ul. č. 80.

. Jak volila na Slovensku | místo | politického
přesvědčení aprOvisace, prozradil hodně neoma
leně sám sekretariát strany Šrobárovy rozeslé
ním těchto přípisů, datovaných dne 15. května:
»Vážené predsedníctvo Rol'níckej Besedyt Vý
sledok volibb nevykazuje onen počet prihlásivěte
ho sa členstva do Slovenskej Rofnfckei Jednoty.
Mnobí členovia jednotlivých Besiéd něchalih sa
síce obslůžiť mravnými a aj hospodárskymi po
mocami sekretariátu Slovenskej Rolnickel Jed
noty, avšak, keď nodišla chvíl'a, aby dopomohki

nátenm velkostatkárskej pody pre malých chu
dobaýchrol'níkov tým sposobom,žeby boli hla
sova na Rol'nícku stranu, v tej chvíli zradno od
stápíli a hlasovali na nepriatel'a. Aby sme preto

zistiH koťkí a kterí Členovia asi hinaovatina stovanaVudákov,t. j abysmovet
né ovce,v budůcnostispoznalod praštvých, 0
známte nám premý počet vášho členstva Pred
vofbamia kořkfz nichhlasovalinanašastra
nu. Mená všetkých tých, čo nohlasovali s vamě,
ráčte nám napísať, aby smeich mohl?držať v kontrole.Tovšetkospravěťmasitev zánimetých
ktorisazachovaličestnea poslovensky.Pribe
dácíchpridelochsoli, petrolejaa inýchpotrieb—
nevermýchvylůčikne— S pozdravomHi, sekret.
Slov. Ro. Jednoty v Bratislave.« — Tedy bato
vý handl dle vzoru semětských kramářův. Volby
jsou tajné, ale Šrobárovito nevadí. Ostatněnesí
zákona na trestání porušování volebního take
ství. A kdyby byltakový zákon, jemn byto ne- <
vadilo. Kdo má moc. může dělat co chce. »9l,
petrojej -a jiné potřeby« | dodává na Slovemtkb
stát, dodává to pro všecky, ale. za Šrobára tb
bylojenprojehovoliče.Prolndákya prosoul
alisty nebylo alčeho. O to se postarali Šrobároví
župani. Tak bylo před volikmi, tak mělo být po
volbách. | Kapování duší. mělo začíti znovu a
kred. Kdo Ace soliti nebo svítiti musi prodaři
svůj hles hned straně Šrobárovů. Přes tento vý
počet je ndělána čára, Šrobár musi] pustětíz r
toa moc naďSlovenskem, a budese s ním stýlokti
jen jeko ministr sunifikačníe. To je úřad prago
divný" Byl -zřízen pro Hodí, aby 'něčím aspdě
titutárně byť- Jakrnile se -provedou volby do Šmí,
přestanou: i styky Šrobifrovy se kor
prafóže županý sotva baldou agrárníci. i

""-Neaprávšá zahraniční orientaceropabiky
2Atla "dle tvrzení >Moraúsko-steeského(eniké«
náše' měláspěchý na Těšínsdti. List ten praví:52
dětinské spoléhání na Francii bylo lohkohýsio:
sH. Dnes jest každému jasno,že za akcí Poláků na

Polska tisíoe svých instrůktorů a uzavřela £Po

pda l Pounda 14 czhaanlěS



léky tabté úmluvy. Náš zahraniční ministr Věak
nevěřiltomu,že by dohoda dalasoablas kpolsko
ukrajinskému paktu. Vyvracel pražským noviná
tém domměnky o spojitosti dohody s polským. ta
žením. Jest podivno, že tledávno úřední telegram
o jednání Benešově s Millerandem blásal, že v
projednávání otázek těšínské, polské, ukrajinské
a ruské bylo docíleno dohody. Na mýrové konfe
renci byla oklešťována naše práva soustavně, Za
tim co bohatě byly vybaveny Polsko a Rumunsko
a při tom peč šetřeno zájmů Rakušanů, Něm
cha Maďarů... . : “ “.
:' Me nemyslí »Mor.-slezský deník«, že mašemu

státu také vdobě tak ožehavésilně škodily do
mácí štvaniceprotikatolické? Zatím co, kočžsávo

„v obrožených územích neúnavně hledělo získávati

z neamalených persekecí katolctva na české pů
dě přímo cynický posměch z náboženské tole

Tenc “ . - '

Vyted jsbůěura pro zakrahiční Obchod.
. —Dne 16, t. m. vposlanecké sněmovnědr. Hofo
„Wetzpravil,ženašesituacefinančníi hospodář
ská je tak kritická, že se šineme do neznáma,
které jest dosti hrozivé. Koncentraceagend za
„hraničního obchodu Jest absolutní nutností. Mo
bla býti ovšem provedena v různých minister
stvech, tak v ministerstvu zahraničních věcí, ale
po velkých úradách, které předcházely ustano
veňí nové vlády a po bedlivém uvážení všeho, co

„mlavilo pro i proti převážíl konečně názor, že
je amtno, aby byl zřízen úřad naprosto nezávislý,

Domácí eirkevní společnost se má
ožebračíti a znásilniti — ale cizí sekta

sepodporuje. Volnomyšlenkář: podalinávrhWa :ezohledný útisk eírkve katolické. Na

sývalí svůj návrh sodlukov<. Zatím všakroveň náš stát až příliš se slučuje
9 ofrkevní společností zahraniční; tak do
kazuje zřejmě,še to s odlukou všech ofr
kovních společností do opravdy vážně né
myslí. »Pozorovatele v č. 44 píše: Unás
-je skoro v každě garnísoně založena fmes,

to skratka pro anglické pojmenování:
ocg Men's stian Association česky:

lek mladých křesťanských može
Včele tědhto podalků stojíameričtíčt
stojafci, kteří ze 70 procent jsou placení
od našeho státu . Jim jest poukásán plet
v amerických dollarecb. který plat se však
vyplásí v korunách. Máji z mich někdo
-900 dol. měs. platíme r nich 210 dollarů
-© naší měně za jejího hlubokého poklesu
-31.000 Kč, do roka 252.000 Kč. Je-li na Mo
„zavě takových ústavů jen 10. fělá
roční na Moravěna ymeu 2520000 Kč. Je-li

eh a na Slovensku těchto ymee 90,
na ně vydá 11560.000korun,s

„dímím moravským 14,080.000Kč rajed
rok. Pro ymou nutno však zříditi

ty nejsou teké zadarmo,
vé ooeze, T Dich se

důstojajci
Že mají volnou tím vydání

8, Nojajimovájšívšak teprvepřijde.Tetomav te ijde. Tato
mcajest dle doznáí a pelek 0českého

Četa »Bratretvo«. tekou orgacicasí,
konající mori vaším,většinou katolickým
wajskem, sektářskou propegandu. Neslouží
tak veškeré poplatnictro českoslov. repub

liky protestaniské sgitaci a není tá vořeje

«



nosí nucena na ni platiti? Náš

ve slu protestantskénosí kitevá u nás pohltiladobře uš mil Kč.

Chae-li nek o u Dásmeno hr porád kltekou sgitaci, pa míti to
„rány oi sám a pezatěšovalsaplatil

evou libůstkou. Toto zabřemenění

oegagyčopnými,netnovzáležitostizašištěnímou
ky,dopravovanédoobchodníhodommfirmyBer
ger k Mank vHradci Králové, konstatovaj„dře
pravdy následající: .

„Jest vyloučeno, be by byla mouka. bývala
"určena6ro majitelefirmy p. Bergra. Tentobydi

síce. Že převezení mosky nebý jakýchkolty potra

twtocestupodnikají.Jak známo,můžesí vzít Ce
stušjcíssebouasl tolik,kolik.potřebujeprosvou

"vlastní potřebu v době cesty. Bylo-li by o něco
málovíce,bývá pravidelnězabavováhoČelázá
ležitost jest určitými ládmi rozšiřována a dopro

"vázena nemožnými komentáři. . :

Aby bylo jasno, bisáič prostě k
toto: * .

Firma Berger £ Mk jako taková nemá s 0

diž alepodotknato,že ocelé věcineví majitelfir
my, kterýve Vídníbydlí anemá ocelé věcitu
šení, také nikdy anikoho nežádal,bymu nějaké
potraviny opatřit Nemí ale nikterak neznámými,žecelářadazaměstnavatelůhledíprosvé2m
městnanceopatřit nějaké potraviny.Že setak děje
docela veřejně, jest zřejmo z projevů zaměst
nanců, jež v takových přípedech uveřejšají v noví
nách. Vtomto ořipadě, kdyžse naskytla příleži
tost, projednal náš spoluzaměstnanec kolega Neu
mannopatřenímouky,ne sna vc.vlastuémzájem.
hlavněale ne vzájmmfirmy nebojejího zde 00

kolegyů, resp.jich rodin, vúhromémpočtu 73 0
sob. Z tohodůvodujednak dříve, jednak ugmí

jednak na mouku. Tim vefejná ddřěvimoc
nikterak zkrácena,oýbrž jovitso Dm ©'6
ježse lístkůzřeklyprávěz důvoduopatřenímou
ky. mimo veřejnos aprovisaci.

vůli v ráj spolužaměstnanců. věc projednat.
mok! jediač podhi správnou informaci, jelikož ce

j instancí, jež se věcí zabývaly, doložit aděpověděja « vIědoskmuzodpoví.
Nenínijskýmtajemství ěp +městě

1okolíbytozjištěnopodabnýchpřípadě.Jež
sledovalydocelajinécíle,vícero,ževšakpřešly
ee měčením, proti čemuž nemáme nejmenší výt

v

Vzájmmfirmy ase vzhledem k tomu,že
tel firmynemánějmenšípotuchyo, celém
padě, zřeklse persbnálmoukyté adaj É k
poslci vcelémmnožství —ač člení botgo
dářekérády .reflektovali tolko ma čbrujím —

VHraéciKrálové,14.červ L ©,
PersonálfirmyBonýreA-bk.

Pozsámky k hořejšímaaullita. Uvéřejšuje
me doslovněhlas | drukéstrany.Ale nutnopři
tompoukázatinaslabinyté obrsmy;mnoho*i0v

Ko sporu.

Jyěš

MEŠNÍ VÍNÁ
1 j .HSM SCAÝdrahý druh roč. 1916A4K1450 sa 1 Hér.

ků jemné, ročník 1918 A K i6— mí žr
Vhzojest úpůměčisté aspůnobilé k otálení do inhví.
Dodávávozdechcd50litrůvýšechralněznámáfine :

Zalečenor. 1002.Zalodeno r.1897. p

Peramentnítévo
nejsiaráíčonké rmy:

prapory a lužebné náčiní v nejvýhodnějších
nakoopite u doporučené fy.

(N6BEE NEŠKUDLA-Siý Mradeo Králové, Čechy.
-| Vyšádejtesiosay,nežliobjednáte

„ofirmy jiné. 

.

KL
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

„pro
Průměrný liberál dle růsnotvárných

protikatolických frází představuje ai vstup
habsburského Ferdinanda l. na trůn Jiřího
a Poděbrad takto: papežská stolice, poso
rujíe, jak Ferdinand zdolává sektářetví v
Rakousích a Stýrsku, emluvila se s ním
i pa potírání kaciřství v Čechách a jinde;
dopomohla mu tedy svým vlivem k zalo
šení mocnářství Rakousko- Uherského.

Zatím věsk pravý opak jest pravdou.
Vatškán tehdy žil « hsbuburským rodem
vůbve v péměra velice napjatém; sledoval
e velikou nelibostí voli varůst moci
habeburské, třebaže tato byla katolickou.
Odpor papežského dvora byl zvláště obrá
esa proti Ferdinandovi I. a jeho bratru
Karlovi V. Papež Klement VII, který na
etoupil vládu r. 1629, dle Arnošta Denisa
byl nesmiřitelným odpůrcem Hababurků.

Ferdinand byl polovičnýŠpaněl a polo
višný Němec. Mládí své prožil ve Španě
Meh.Papež proti němu podporoval vérodu
bavorského. Ale — Ferdinand byl man
šelem Anny Jageilovny, dcery krále čes
kého a uherského Vladislava. Když svak
Reediaandův Ludvik Jageliovec (král český
a uberský) padl v boji. proti přesile tu
reské u Moháče, uvolili tedy Čechové
Habeburka (převášnou většin:u husitští)
za českého krále. .

Pordinsod | od r. 1521 byl v říši
"Římekoněmecké mistodrifajma tá vlády,
ktorou řesenský sněm vynutil na císafi
Karřa V. Ferdinand te svým bratrem žil

, dlouho v nevůli Marně také usiloval o to,
, oby byl evolán ofrkerní sněm. Ačkoli ce

tatví šížilo zvláště v říši Německé
valem, z nechuti k habsburskému domu
odporoval záměru Pordinandovu jak Kle
meat VJ. tak jeho nástupee (od r. 1584)
Pavel IIL

Klement VIL hloděl saraziti přílišný
rozmach moci Karla V. tím, že se přičinil
po míru madridském (1526) o ustavení

BSraté Nisy proti olsaři, ve spolku tom soustředíl většinu knížat italekých. Došlo do
i osla k váloe Karla V. s Italy. Císařské
| vojsko obrátilo se proti Římu, dobylo ho

r. 1527 a břozně jej poplenilo. Ale papež,

který byl přinucenk útěku,smířilsescí
sařem teprve r. 1529. Ke konci sveho ži
vota přiklonil se zase veřejně k Franaii
proti habsburskému domu. |

Nepřátelství papežské stolicé k Haba
burkům bylo moené i v následujících dení
tiletích, kdy přece sama starost o církev
vymáhala nějaké souručenství mezi kurif
a katolickým domem habsburským. Vědyť
protestantství rostlo jako lavina.

vé Lev X. a Klement VIII.mno
bemvíes se starali oudršenípolitické
rovnováhy v Malii než ozískání nebopo
robení kncífův.

Pohroma protestantů v bitrě u ifůhi
berka r. 1647 nezpůsobila v Římě radosti.
Denis praví: »Pavel III, velice znepokd
jený úspěchy Karla V., o porášoe knížat
Hišských uvěděl « m nědšením, a
všemu světu známo bylo jednání jeho se
dvorem francouzským, jehož politiku proti
rakouskou sohvaloval a povzbuzoval. Jin
dřich II v boji proti eísaři přirozeně hledal
podpory u protestantů. Pavel III. věděl to
a negřekážel tomu. Mochem více jsa po
puzen vměšováním se Habsburků do oté
sek náboženských nežli vděčen za horli

vost jejich proti protestantům,„nejen nechtělsvoliti k ústupkům, jež se y potřeb
nými vítězi Můhlberakému, ale z holého
vzdoru proti ofsaři přeložil konailium Tri

tské do Bologae. Před hněvem Karlo

-papež, opmátěnýoddpojenoty očekávaných, síce nesetrval dlouho v tomto
chování neamiřitelném, ale údinek mravní
se dostavil a nebyl vyhlazen sni nastou

ením Julia IIL (r. 1650), nepřátelakéhorancii a úalužnějšího Habsburkům. Mezi
elsařem a papežem protiva zásad byla ta
ková, že ani nejlepší vůle ná ne
mohla ji potlašiti V jednotlivý
protestanté v papežích nalezli takto spo
jenee nepřímé sic, ale velmi ušitečné. A
jakou moc měla opatření vydaná ve věcech
víry, nebyla-i sohválena od vlastních stráš
ců pravověří ?<(Denig-Vančura: Konee sam.

čes.,484-335) “ všem protPapežové stavěli se o proto
stantatví zásadně, thooretioky. Ale v fra

ksi proti němu podnikli v okastějeich mej
kritičtějších tak málo! Kdyby ee byl Va
tikán spojil pevně po bitvé u Můhlberka

"9 Habsburky, byl by protestantskou ari
stokracii německou přímo zdrtil. Ale půl
stoleté nepřáteletví mozi papežskou stolicí
a Habsburky bylo tak hluboce zekořeněno,

aš hierarchie římská zapomínala na nej

nutnější prostředky obrany katolickéhosvěta.
Volba Ferdinandova na trůn český r.

1526 prozradila velikou korupci českých
vedoucích politiků. Brali úplatky jak ka
tolíei tak kališníei, kteří tvořili v národě
velikou převahu. Byl to hotový trh s čes
kou korunou. Tolik tedy dlužno ai pama
tovati, že Ferdinanda a jeho Braíra Karla

nsprosto nepovsnesh protekoe papežskéstolice — a Že na pronásledování českých
sektářů po zaviněné české pohromě roku

1547. Řím podílu neměl. Tedy jen méněfrází a více kritického smyslu!

Politika.
TrpkáZkušenostvládníkonjice,

Pročpak živly bolševické závihají u nás proti
převážné většině lidí pokojných hlavu tak zpUp
ně? Proč jejich protizákonné řeči a skutky zůstá
vají bez trestu? Ctitelé Leninovi pozorují, že prá
vě štvanicemi protikatolickými oslabují se vážně
strany občanské. Komu jest přednější národní po
třebon pusté -Ihanf proti sv. JammNep. ve škole,
vyhazování náboženství ze škol a vyvlastnění
kostelních pozemků než celonárodní bdělá stráž,
ať se nediví velikému vzrůstu revotační Interna

cionály a rychlémusipopání německo-židovské
ho majetku v samém čentru naší republiky.

Agrámíci docela dobře nahlížejí, jak jest po
třebí učimiti konec vázanému hospodářství, které
(zrovna jako v Rusku) zaviňuje nevázané čachry
Mchvářské. Ale těžko se v zajetí hmoutt na od
por. | Ministr zásobování Johanis prohlásil, že
přesně vázané hospodářství jest usnesením vlády
a že na tomto stanovisku trvají jak soc. demo
kraté -tak nár. socialisté. Teď vidf agrámí předáci
Ještě určitěji, zdali venkovu prospěl. svým příliš
ným bojem proti straně lidové. Docela již sem
tam veřejně vyznávají, že odstrčení lidovců a nár.
demokratů repeblice k dehu nejde. Tak např. 18.
t. m. sám sLidový deník« dokazuje, árníci,
Udovci a nár. domokratéby „mohli silný
občanský blok proti socialistickému, který jest
stejně vnitřně rozervén. Ano — pravá Právě
agrární polekanci přispěli tolik ke vzrůstu radých
radikálů, káprýka se ani politika Tusarova nelíbí.
Soc. demokraté prohlásil, že nepřipestí všená
rodní koalici. Proti tomu justeamentuměli postaviti
agrámí hrdinové stejně důraznou podmínka, že
nevstoupí do jiné vlády něž do koaliční; pak by
chom se přesvědči, zdali chtějí za všechy tofik



4 x bda «

ba proti váji obřovské větškty obyvatelstvaně
loupežnývpáddoSlovednka,chovšítstk ažm

ižpřílš shovivavě netolikosoc. dpmokraté unás,
ed

byl vefice prospěšný.
Ale teď najednou mezinárodní dělnický soci

alistický svaz v Amsterodámu poroačí všem svým
poddaným vrůznýchstátech, aby trestáli má
darský »teror bílý«. | Řada krva
vých lupičů byla oď nynější maďařské vlády po

Ě

vlcích lidé těžce postižení židovskou vládou Ku
movou. Maďarská vláďa konstatovala, že Jest jí
teekde nemožno brániti revolucionáředostatečně
proti odvetám| obyvatelstva| Jiného| smýšlení.
(Vždyť na př. u nás vláda negOvede zabrániti: vyr
hazování křesťanského dělnictva z fabrik, konání
Polševických schůzí, tyrazii kladénské a pod).
Amsterodam řádně nevyšetřl, zda jest všecko
pravdou,cojerišsképolnicežidovskédo světa
výtřiťbujl: Rudá centrála v Amsterodamě dobře
ví, že by měla předem zakročiti proti novým
hrozným násijnostem Lenina a Trockého. | Ale
dala se ma cestu jinou. Přikázala dělnictva pod
miků dopravních, zřízencům pošť, telegrafů atd.,
aby Maďarsko odřízšiod světa. Vídeňský scriosní
vfklanec Maďarska dr. Oratt konstatoval, že
prohlášení bibykotu jest- odůvodněno daty úplně
fatešným; svědčícími o Úžasné neznalosti skuteč
ných nmďarských poměrů. „A

-Ale amsterodamská centrála die židovsk
poveh | vrňěšuje -se | do. vůttiních | poměrů
célé řady států; diktuje věci dotýkající se vnitř
dích poměrů — ba leckde i existence politických
Gtvěrů evropských.

Centrála trpí slepotou; nepozoruje, žo Chce
mičití stát zemědělský, což jest úkolem hrozně
těžkým. Krorni toho koOnservativníobyvatelstvo
(mezi-ním zvláště křesťanské dělnictvo) energi
dky protestuje proti pašovskému zasahování ru
dého svazu do hospodářských a politických po
orišrů státu, který masti nasaditi všecky sy, aby
mebyl zcéla zardousen bolševickou enarchif.

Již teď se ukazuje, že rudý boykot svou válku
přohrá, protože dělníci nesociatističtí (zvláště tam,
kde potřebují maďarskou mouku), dopravu po
fřtbných věcí do Maďarska podporují.

Takte umásvládne.

V naší reputilite pobývaí delší dobu bývalý
bolševický komisař Kunffy. Taková kapacita u
nás ovšem tž k válí Kladnů nilist mftt pobyt pří
jemnější než domácí český katolík. Kdyžse ne
dávno vracel Kumříy do Vídně, tu dle nařízení
ministerstva vriltra četnický strážmistr Kunffyho
prohledal Naleznuv u něho dopisy dra Šmerala.
Muni a jiných bolševiků, chtěl je zabavětí. Ale
Kunfty mu akázal německý průvodní dist pode
psaný Tosarem; v listn se nařizuje úřadům repub
Hky, aby toho Maďara propustity. bez jakéhokoliv
obtěžování. Teď četnický strážmistr nevěděl,
má-Hi poslechnouti ministerstva vnitra či mini
sterského presiřiá. Když si uvědoml, že Tusar je
více než presidium, prodhsti Maďara i s jeho
Msty. Od kterého času jest dovoleno mím. předse
doki dávati někorm gleft bez vědomí interesova
ných migistrů? — Dne 11. t. m byl přijat na
stavbu rosické elektrárny v Oslavanech legionář
invalida T. Rosendori. Ale Rž druhý den obdržel
od.stavbyvedoucího Fr. Macha tyto řádky: »Sdě
hyjí-s Vámi zdvořile, že Vás do práce nemohu

tout profože veškeré závodní dělnictvo se
staví proti Vámz důvodů Vám jistě známých.
Proso odpusťtea najděte si práci jinde.«Důvodjest
ovšem až příliš známý. Rosendorf jest totiž do
vec. Nyní postižený dělník připomíná, že když
vstupoval do legie k vůli národnímu dovobození,
miledomu neřekf: »Ty nesmíš trpět a bojovat za
osvobození vlašti.« Nyní potěžkých námahách jest
ma npíráno právo na život od těch, kteří nezku
stj.pro osvobození národní nic. Kde je účinný pa
ragraí naochrana práce, vyzývá-lí vláda k pra
cayštosti všecky občany? — Vláda zafim, co ožeb
račnje katolické české kosteby a dobročinat kfáš

úrce po cajé nopdblice. Sammta sbíčku odpořu2,

ivn
©

čovaím,takže cítí sekta sebrala u nás aaumšoda
rech mapůl mélionuKč.— Cázíkomunistése n nás
roztahují. Zato však české menšiny jsou pronásle
dovány od Němců dále, Ani výslovná vládní ma

cích s německou většinou jsou pro Čechy leckde
poměryhorší než za staréhoRakomka. »Národně
Hsty« pronášejí stesky, že nepořádky ve. státní

pobitické správě zasahují těžce ©maže mendisy.
Čímvíce vládačiní chyb,tím jsou Němcitřeufa
tejší. Počet zřízených škol menšinových daleko
ještě nestačí. Musí býti postaráno o doptmtečný
počet učitelstva. Na místa exponovaná musí býti
posíláni nejřádnější úředníci, kterým také omtno
poskytnouti dostatečnou ochrana proti teroru,

——,—
.

Band znovaso osvědčí stará skušenost
že nikoli rozam, ale pouze silná fysická
rána přivede širé davy k střízlivému uva

ová o správnýchoostách politiky a sooiologle S ;
V době, kdy se pyšníme větší vaděla

ností než ve všech stoletích předohozídh,
samy nášory universitních profesorů jsou
hlasem volajícího na poušti. Jsou to čer
stvé a děsné zkušenosti jak z Roska tak
s Maďarsko. Ale zástupy óeského lidu nosí
standarty s nápisem: »AC žije sovětové
Rusko'« Tedy bývalá carská říše má lépe
žíti tím, čím jiš nyní vymírá Že bolševio
tví jest morem národs, vědí nejlépe ti,
kteří prostomyslné davy nabádají k uctí
vání Lenina a Troského.

Jako by celá řada strašných dějinných
skušeností nebyla pražádnou školou, za
pomíná se na to, že otázka sociální jest
především otázkou mravní. Kde není pravé
lásky k bližnímu a s ní plynoucí obětavosti
a ústupnosti tam sociální reformy ne
sjedná oelá dlouhá řada nejdůmyslnějších
paragrafů. Předně chytří kořistníci dove
dou obratně proplouti nejhustiím mřetovímzákonů;apak— je se oto aby
bylo k záchraně nového řádu jak doste
tečné moci exekutivní tak také svědomité
dobré vůle strážců nového řádu.

Ale kAiklavé doklady svědší, že na př.

Rusku„právě kraby vládnoucí ehamtivěobohačují a še otvírají nejširší bránu
korapci do nehe volající. Pro. vyvoléné
protekční děti v právním řádu povoluje
se soukromá výsada za výsadou, činí se
výjimka za výjimkou. .

Jen taková revoluce, která povznáší
mravně, může zabezpečiti na delší čas sku
tešné prospěchy davů. ,

Ale u bolševiků posorojemo stupňovanou materialistickou hrabivostJestliže car
ská vláda Živíla celá hejna parasitů, bolše
victví jich živí ještě více. Jak silně tam
vzrostly řady byrokratického úřednictva,
které netoliko dělníky vyssává až na morek,
nýbrž ke všemu bere obrovské úplatky.

sÁť žije sovětové Rusko'« Dobře— ale
« čeho? Netoliko neše listy, ale i očití
svědkové (na př. náš organisátor Alois
Petr) přinášejí z Petrohradu, s Moskvy 1

zfeýoh končin sovětů zprávy, že právěpilní dělníci zmírají tem hladem a zatí
pěsti proti židovským robotárnám, Čeští

K oa astol oči ae přesvěděili že kdov Raskunekrade, nepřijímá úplatků anebo
nekefasuje, uživitř se tamnemůše. Jaká
nesnesitelná drahote tam panuje, dosvěd
šají semy bolševické orgány. Jest «har

aktoristické, že p. AL Petr před odjetdem
do vlasti prodal staré boty za 9000 ruhlů,
Wakteré ovšem dostal sotra tolik, 60 činí
MEnás v) dvoudenní útrata-ím

“ v více množí zákony ařady ko-.
V i F. : .

P ZE

misařů a kontrolorů, tím tam bají vělál
ulodějství přes to, še sověty mají obrovský
počet bezpečnostních orgánů.

Rerolusionáři dříve provolávali, šo na
troskáth várské říše jestě kadvíkimák
hřejivé osvěty. Nikdy však v Ruska věda
a úlenělnestršili tolik poličků jako sa

Bollevici aní v Busku ani jinde 0
chápají, jak nutnou složkoh v kašdé mo
derní státní společnosti jest iateligenos.
Vádyf právě nyní jak vxtahy sociální, tak
průmyslové a hospodářské vyžadují nej
vyškolenějších a nejskušenějších hlar, ne
má-li se ocitnouti státní stroj v katastro
fální propasti. Ale sověty netoliko' vzdě
Jance = míst jim příslušných vystrkují,
nýbrš dosazují na místa sodpovědná takové
protekční děti, jež nemají ani tolik odborné
skušenosti, jako úředníci a technikové |
středověcí.Proto není divu, še jsou v Rusku
hlavní životní tepny — dráhy — ve stavu
tak hrozném a že nedostatek vagonů jest
katastrofální. Proto na jednom místě lidé
topí dřívím z ohatrčí nebo hynou mrazem,
60 nedaleko jest přebytečně mnoho topiva.
Jinde umírají hladem, třebaže 30 mil dále
spousta obilí a mouky se kazí. Bez po
moci inteligence nehne se ku předu ani
průmysl aci žádný obchod ani kultura.
Bolševictví jest negací netoliko skutešného
pokroku, ále oivilisace vůbea.

Zvolalo se: »Třídnínadvláda dělniotvati
Nepozaalo se, še jiš heslo nadvlády jedné
třídy nese v sobě zárodek zotročení téže
třídy. Ale dělnictvo jest ujařmeno v Ruska
náhodou jiš dříve, než vláda sovětů zhy
nula. Trávilo se « toho, 00 nastřádáno
před převratem; pak se zívalo do prázddů
před snědeným krámem; konsamenti ne
věděli a novědí, jak jej snovu zbotím na
plniti.

Jest notorickým zločinem malování
strak na vrbě, jako by v Rusku vládí
opravdu drobný pracující lid. Tam vládnou

rávě obráceně dlouhé řady lfných a hra
vých komisařů, hadích lich a cisloh

dobrodruhů. Ti škubou Rusko jako mrtvola
a odnášejí bozcitně svůj lup do cizinv, aby
si jej zabezpečili proosobní užitek. Děsné
poměry zdemoralisovaly národ ns nejhorší
míru; a kde přestává poctivost, kde jest vo

vo přirozené, tam nikdy blaha ne
i kdyby se tam s počátku zbudo- *

valy zlaté paláce.
Kdo se dal voditi v Rusku

rých místech od Bolševických

ten ovšem má v Inky dosti Hemnéslzavé údolí JovdephKdo však prohl

A české hlějí lotěti 6

doté výhndovatš a dě
7

tak hrosaě křídla popálily. l dnoubaveaí "jbnou

a

po někte“

„



aškoli rosum č vykládá,
Hková hureče následujezalně Bulonká
utahoe léčebná, nemají-li oslé národy vy
bynouti

m jet orla vykláěníproámu derjest oa vy i
kému | lide o brosném krachu šidovako
bolševických pokusů v Rnska La snese
ne čas národ obrovský, te by malémunó
medu lehce slomilo vas.
——ě———————

n.

Německá anebo k Vídní se klonicí hierarchie
mělaod našich liberálůvětšinou pokej. Zato však
byj nemilosrdně bičován. právě vlastenecký bls
upBrynych — ato včase tom, kdy bylpro
následován liberálním) bofráty vídeňskými Bylo
tolik patrno, jak se Vídeň organisace katořického
lide českéhobolí! Vždyťvidělazde jaré, obrod
né bnatí národní.

Ještě pří volbách r. 1907 a r. 1911 vládní kru
hy svými neomalenými persekucemi dokazovaly,
že z českých stran právě naše jest jim nejodpor
nější. Ale liberální společnost popřávala mnahem
více volnosti anarchistické straně K. S. Nermana
než upřímným českým duším vyznání katolického,
Nyní ovšem liberály mrazí v zádech při pohledu,
jak Neumanoví stoupenci spolu s německými
Sonneuschelnovými připravují veliký převrat.

Zvláště před volbamí r. 1911 rozkřikovaly 86
hlučně listy pokrrokářské: »Raději německého Ifbe
rála než českého klerikálal« Při lom ovšem se
žádalo od katolíků tolik služeb národních! Despo
tům nepřicházelo na mysl, že jest přímo příkazem

jí za povimmostiaspoň nějaká práva a na
črtnouti aspoň jakoms takons linii k shesitojnému
soužiti. Místo starosti o budoucnost národa vo
lalo se do ochraptění: »S katolickým nábožen
stvím ze škol venl« Pokrokářský list učitelský

svým dětem vlastní přesvědčení náboženské.

A to je právě charakteristické, že nejvíce po
krokáři bouřit proti katolickým modernistům, vi
dasce brýlemi svého mámení všude »fesovitství,
potměštlost a záludost«. Brali docela do ochrany
arcibiskupa dra Kolma proti oněm kněžím. Ač
dříve sami tollk psali proti celibátu, vysmáli se
trodernistům, když tito je požádali o uveřejnění
proticelbátního prohlášení. Zkrátka, co jen zda

přijímávhlady se úrok dle děby výpovědní a
poskýtuje výhodnépůjčky. '

Wp Hherátů.
leka mělo barva katolickos, potíralo se s vášní
saslepenou.

"Liberálové poličkovah docela ij vlastemectví
pátráním po +osudných nepřavostech« Kasla IV.,
av. Václava, sv. Vojtěcha a jiných českých veli
kánů katolických; když se ony toužebně hledané
přečiny neďaly z vážných pramenů | vyslídit,
aspoň se lhalo cynicky a zarputile. Z protikatoli
cké slepé zášti »ctitelé Husovi« napadali hrebě ty
věročlánky, které byly Husovi nejdražší; to 0
všem jen proto, že nesly značku katolickou. A
tohle mělo býti nějakým reálním luštěním církev
ních otázek?

A kde pak ostatně nyní jsou liberální vážné
protesty proti zotročení lidu věřícího, jaké na
vrbaje dr. Bartošek? Vyhubit — zničit! To jest
jediná opravdová HNberálníodpověď na práva a
požadavky katolického lidu.

Za války povýšená kritika o obsazení dvou
arcibiskupství! Ale jedimý protikatolický posla
nec nepodal pomocnou ruku katolictvu k nápravě,
ač našinci tak skvěle v dobách největšího útisku
osvědčovali eárodní solidaritu. Co mohlo v té
příčině předejít! a napraviti samo kněžstvo bez
pomoci sevřených řaď českých, netoliko katollc
kých,ale ijiných? Od kněží sežádaly za války
věci možné i nemožné; duchovní byli vytrvale
tupeni a zrádcováni; zato však pokrokáři, sedící
pobodině v politických úřadech a sekýrmjící če
ský lid víc, než Vídeň žádala, měli pokoj.

Za takových zjevů ovšem Vídeň k našemu ná
rodn velkého respektu neměla. Liberálové niče
ko nenapravovali, ale šířili amarchit netoliko rá
boženskou — k radosti podzemmích psondů, hla
čících stále brozivěji. AČ se nyní naprosto nedi
ví, že bolševictví netoliko vzrůstá, ale ohrgžuje
v přední řadě materlelní zájmy liberálů. Ať se ta
ké nediví. že po víření nehodných a křižujících
se radikálních hesel tolik vzrostla strana nale,
strana pořádka a zdravého rozvoje nášodního.

je
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V Manchestru zemřel slavný hvězdář
Jeruita Willy Mae Koan, který byl ředi

hvěsdárny. v. Slonyborstu. — „Při

v

telem

KR Koněobra
s komp i. M3. 9+ Universita

« epopiátoděltoSzhuráí okýma Bari Brehilovi, proslulémubalení pe
l logickému v Paříži:—Star moskovské
medicinské faknity líčí »lsvěstijes hrosně.

Jest tam nyní uprázdněno 80 stolie.jamit

zel zlŘ,ode, pro m
R ose hb (ombolny:d "Českou koibovnu evy

u
: lo k

ežitá. — .
dávali »Umetniška pr das v Lublasi.
Slibuje přinášeli. práce českých
episovatelůstaršíchi novéjších.—Předními

národními buditeli fobby Zosh Rusi

Vasila Velikého k podporování
— V Ahenbiska byla nalezena pařtitura
nespámého prý rukopisu Smetanova. Jest
to první část orchestrálgího sboru »Česká
písaň.« Partitura jest nyní v růkou bý
veldhodate.kapalného:šimikčolkadav

KOR RE, dt náy o vymrasu na živočí 3by snesou aš 16

le 00 máloohřejíjiš zaw0vosle

plovou. Žáby vydrší 28 stupňů mrasu, sto
nošky 29, nálevníci 60, plši až 120. Vejes

všgeh Ů jsou ns mráz velice citlivé.
Ositne-lí se temperatars pod 12 stupňů,
ničí se bez výjimky. — Zažímeo v Rusku
osud neuprchouvších literátů jest strašný,
Maximu Gorkémuse vede velmi dobře.
Zradil své svobodomyslné s demokratické
aásady, kterými dříve alokával tak velikou
popularitu. Slouží oddaně tvrdým tyranům.
Vypravuje Hus, který k němu v Moskvě
byl posván k obědu, še Gorkij má ná

namol maskT pit ak
v „ W pokojů. á byla

h a bohatá! »(©bvtam všecko nebylo!
I pirohy s nejlepší mouky i sákusky i
vodka, svěřipa, vzácná vína« Pamstujme,
že tak bylo u Gorkéhov době, kdy děl
níei (pravime dělníci — nikeli pouze inte
ligenti) v téše Moskvě hlademsmfrali. Tak
Lenin vtěluje ve skutek svládu dělniotva«
a pak socialistickou rotnost Veliké lež
nibdy so nemůže nazvali reformot —
Mtátní Československý ústav bihlicgrafický
(Prahe-I, Valentinská94) zakládá autorský

apeolélní katalog veškerých prací
jících československých opovatel Bibiografickýústau la y mudeší i

alovezští pisovatelé a skladatelé , 2.slali pokuďmožno nejdříve senodmy
pablikosí s udáním nahladatele, ; letopoštu
p vydání. Šlísto seznamu možno naaletii
samypbli
ve Stoekholmě romeslala universitám a

1

dorosumívací a sprostředkovací řeší. 2
došlých odpovědí vyslovilo ae 98 pro;

a jpp,.jPEPOPEA.
večát prořekordr. ZdeněkNej edlý hl
besohlednou revotuci bofevickeu v.

, Takovému učencí by

kino vyvrátiti všeckyzprávy o hrůgághý
nj o b od j

bt k Us voní.desk o: nDemagogů totíš máme u násab příliš dor

Z „Dědictví sv. Prokopa.« Po velikých
nesnázích. působí dnea každá či

vžerstelské, podařilo se ukončittoský na rok 1919, jímě jest první část
IH. dílu Dra. Špačka: »Katolickávěroukan,
jednající o milosti a svátostech (šat vše
obsená). Podíl ten se právěpočíná komi
sionářetvím knihkup Stýbla, Praha-IL,
Váslavské nám., vydávati. Popěvadě jest
nesbytno, aby výbor »Dědietví« opět
delší době vedl řádnou rovisi é é

matriky, jí se R L členové, aby ssúčelem doručení podílu zaslali uvedenému
komisionářství svůj členský diplom. Bes
zaslání diplomu nemůže býti podíl vydán.
Komu s p. t členů se snad diplom strajil,
může si ryšádati dupikát v aDědiotví av.

pa«, Prahe. č..1040. Spolu se upo
zorňuje, še byl vydán mimo podíl doplněk
k Dre. Všešťále: sKatoliské mravouena,
obsahující změny a doplňky dle nově vy
daného oírkevního sákonníka, sa cenu
2 Kč. Členové letos přistupujíeí obdeší
vedle podílu letošního ještě podíl sa pok
1919. — Výtah ze-stanov: Úlepem stávý
se, kdo složí obnos 80 K vajednou, nebo

ve 4 po sobě jdoucích letech 6 7.) Kdožkoli věnuje nejméně 200 K, pore
šován za zakládajícího člena 2Dědietvíc,
a obdrží vědy po 2 výtieslch každé kniby
vydané »Dědietvíme ($ 8). Neamrielné
ústavy, jako knihovny, stávají se údy, složí
200 Knajednou,nebo u 5letech po 40 K
($ 11.

kateli ko vkujrhrodní katoakýkozz
o masinérodní hongpes katolíků lolep na

polem Appen m 90daří. Dulíakes je seretář italské strany lidová Don Sturao.
Dosud odpověděli kladač nástapcí kato
liekých organisací: Čechoslovenska,Polaka,
Francie, Španělska, Irska, Německa, Rs
kouslfa a Maďareke. Hlavním úkolem sjesda
v Haagu bude řídit mezinárodní kat .
oelář, která otále bude ve stykus
iky všech národů. Katolická idea je na
postapu.

© poměrech v nár. sociální straně
na Moravě píše red. Lebloeh, tel
nové strany slovanako-sociální: sJe přiro

seno, že nynějším vládoům « ye nejčeské strany soeislistické v Broě je n

Katoieká rodina
dvůj byt ozdobí uměleckým
obrazem, vytvořeným akad,
malířem Neumannem:

| Hold věrozvěstům

sy GyrihnaNehodějeri
Obraz je zdařile reprodukován
štyfbarvotiskaká v rosm. ODxéš.

"Cena lipta | KB50—
ZaámorsnýK4180—
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Údat upošt. spoť. v Prase č. 160875.
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jemno přenesení nešeho hnutí s Čech naoravu, neboť dobře tuší, že jsou u konce
se svou příští slávou, kterou ohtěli salo
žití na bezprogramovosti, bezsásadovosti,
nepootivosti a konečně na rozdělení tučných
i méně tučných sinekur, kterých pomocí
organisovaných stoupenců dosáhli a ještě
obrtějí: dósáhnouti. Upřímného a poctivého
muže socialisticky založeného v brněnské
vládní klice nemají, nebof dobří socialisté
odchásejí buď do Prahy, nebo k s0o. de
mokratům, staří věrní stoupenci národního
socialismu jim dnes nedůvěřují a tak musí
přijímati pracovn s nesocialistických
stran, kteří jdou do strany především za
funkcemi.«

Do úřadovay družstva »Sašíl« došel

následující pps: »Složenkou jsem foslalhotově 1100 Kč,z čeho! 1000 Kč patří na
zaplacení pěti podílů a 100 Kč jest přilo
ženo jako dar. Mimo to zříkám se po tři
za sebou jdoucí léta úroků = pěti podilů

ve prospěch »Sašila«, jakožto sf pomoo rosačátek. Další činnosti »Zdař Bůbl«a — Tak
pochopil kněz, administrátor fary, význam
dobročinněho stevebního' družetva kato
liekých domů studentských »Sušil«. Po
roxumí tomu také ostatní katolická veřej
nost « upísováním 200 Kč podílů přispěje
k vybudování útulku pro naše stadentstvo?
Kdo rychle dává — dvakrát dává. Adresa
»Sušile, Brno, Besední dům. :

Židovstvo si přejenáboženskou vý
chovu — pro sebe. Ve Vídni byly roz
dávány židům spovsty prozolání, z nichš
je patrno, jak vysokou ceau/přikládají židé
zachování zbožnosti v rodině a náboženské
výchově dětí. V provolání se praví, še vě
Hcí židovstvo vídeňské nemohlo po celá
desetiletí súčastnit se obecních sálešitostí,
protože potřebovalo všech sil svých, aby
zachovalo ve svých rodinách, zvláště u
mládeže zbožnost. Sociální postavení a
věda nepostačují, aby mohly řiditi židov
skou obee — praví se v provolání dále,
vše musí býti proniknuto šidovským ná
boženským duchem. Provolání žádá péči
o náboženské vyučování tak, aby vycho
vávalo z dítek zbožné židy. Kde by to
nebylo možno, tam budiž dětem rodičů,
kteří dítky své chtějí zbožaě vychovati,
dána dispene od oficielního náboženského
vyučování, které i podle osnovy i podle
rozsahu je bezcenné s nenábožnými učiteli
působí jen škodlivě.—Teď byse věsk mělo
vyzkoumati, kolik těshto strážeů konfe
sijní výchovy vlastní se nestaví protí ná
boženské výchově katolické. Vždyť židé,
kteří vydržují pečlivě rabíny a synagogy,
spojují se s volnomyšlenkáři próti výchově
katolické, jako by mojšíšské vyzaání bylo

Návrhem ma odčeštění mároda ze
plaým právem nazvati volaomyšle.. kářskou
kádost dra. Bartoška a soudruhů, aby ně
bylo dovoleno náboženské odznaky církve
umísťovati na místech veřejných a na bu
dovách ať veřejných ať soukromých.

Takový násilnický návrh předněmá sa
úje!) klamati oizinu o skutečné povase
šeského národa. Kde by na domech, ná
městí, v poli a jinde nebylo soch a od
znaků křesťanských, tam by ce předstíralo
nepostivě od křesťanění obyvatelstva Ale
odstranění křížů a pod. bylo by jen první
etapou k dalšímu rdousení. Vždyťduch
křesťanský hlasitě by se ozývalodjinud —
přímo i nepřímo.

+ Logický postup tedyjest tento. Strhněte
křížky s šíjí českých žen;všdyť ty nábo
enské odzaaky se ukasují také na místech

veřejných. Vylár te z nejčeštějších autorů"Raina, Wintra, Jakubce, Třebísského atd)
dlouhé stati líčící náboženský živct staro
českého lidu. Vyřaďte z veřejných kni

en básně a povídky zdobené nábošen
"skými obrázky Alešovými. Odstraňte s vě

ných výkladůobrazy Jenewelnovy a
Uškovy. pobořiti nebo odvésti ve
kým nákladem přečetné umělecké sochy

ch patronů £ rozoostí. Sehovejte do
gklepních hlubin Erbenovu »Kytici« a Bo

Bony Němeové »Babičku« a te oslou
adu národníchplsní. Odstraňte s knihoven
"fšecky smínky o Arnoštu z Pardubic, To

„zpáši Štítném, Karlovi IV. a dále článk
(© kněkích-buditelich « počátku XIX.stol.
ili — zabte češstrí, umište strany, které
„Wduši vydávají svuk ivaghouásjízkvámlmna
LHVOVT

veřejných nemá účelu. Pouze vydrášdí k
úsilnější poctě katolických symbolů jinde.

Kdo kali katolické církví u nás
Jatínu nejostřejším způsobem? Byli to
Jidé, kteří v kostele se neúšastnili českého
kázání, české zpovědí e českých moditteb.
Tito soudoové ani za rakví neboštíkovou

vajíce tu modlitbu knězi. Tito také sna
šili se vyboditi český katechismus ze škol
ních aíní. Fanatikové tito věděli, jak česká
kázání, české modlitby a spovědi ve Vídni
siloě přispívají k udržení a rozvoji českého
živlu ve Vídni, Ale na české bohoslužby

vídeňské neplati ani groše. Proti církevnílatiné silně brojili občané, kteří se nazý
val: nadščenými otiteli husitů. A přece měli
věděti, že Husv kapli betlémské a.oužil
mši svatou a uděloval svátosti týmě ritem
jakoolrkev katolická a že při tom užíval
asyka latinského. Do roku 1412 sepsal

as velmimnoho— aleVAge bylyvýhradně v jazyku latinsk Latiou po
drželi aa universitě jako jazyk obcovací
netoliko Hus a jeho osobní přátelé, nýbrž

taía bylo přikasováno, aby i mozi sobou
mlarili latinsky. — Lidé, kterým se nelíbí,
še církev obecná (skládajícíse ztolika ná
rodů) má dorozumívací jatyk latinský,

tak, še nějakémerinárodní řeč zvláště při

nynější tolik zdokonalené komunikaci jestnu .

kámjednalose ec tek (otlačeníkiny.. “ o

jako spíše o snechucení katolickýchvěroE m ohou o

i B 2.„

šidy něměinou a seela klidně trpí, Zo v
Prase jest tolik židovských úředníků vo
službách státních:kteří česky noumějk“
Tací soudoové latinského ritu so nestanot :
katolíky ani tenkrát, kdyby oárkor přiké- 
salačeštinu jsko bohoslužebný jazyk ve
všech dílech světa. Naopak začnou varovati
před »noroa jezovitskom sáludnostla -a
před snovým černým nebezpečím« |

Jedovaté pumy. Snad nikdy pro
toliští fanatikové neprozrazo své dlé:
svědomí a Špatné tředky tolik jako v
čase nynějším. době pro celý níroš

přác než, “ ch katolících a vr 
bání otravných pum ší o našem táboře
do veřejnosti.

VY minulých dnech přineslo +»Právo“
liduc«divokou historku, jak se vz ty
v Prase Milosrdné sestry proti řeh
kázni a jak pronášely n y obvyklé
nyní u bezvěreckých emangipovaných dam.
Div že ještě rudý deník nepřipsal, že ai
kašdá ta řeholnice přeje dýmku a určitý
příděl tabáku na každý den. Ovšem s00.
demokratické přání bylo tu oteem oné fam
tasticko-romantické myšlenky. Historka one

byla od první řádky doposlední zcelavylhána. Ona zpráva napovídá pouze, jaké

vášnivci všude — i v prostých kobkáah
řeholních.

Nár. sociální tisk ovšem nemohl za sos
dem. kolegou zůstati pozadu. »Vošerní
České Biovo« z 21. t. m. tudíž oznamuje
s případným pepřem sensace, jak u kod
distoře královéhradecké byl přemlouván
odpadlý kaplan Hulínský. »Diškure trvat
několik hodina () a mél patrně za účel
uoaviti kaplana a dostati jej k obratu pro
jezovitské (!) debatéry příznivému. Nepo
dařilo se to ani slzám (Í) velevných otoů.
Skute5ně ten básník, který tyto řádky
má vynikající talent pro dramatiskou
k

Nesdar prý p. biskapa dopálil tak, Že
zvolal na Halínského bněvivě :»Nemyslete
si, še tavaše republika stojína tak povných
nohou! Te nebude dlouho trvati a pak
budeme pány my«

Prohlašujeme, že tohle celé líčení jest
zpravodajským Švindlem. Královéhrad
biskupani mesi nejbližšími přátelí nemluvil
ve smyslu uvedeném v nár. soc. deníku.

Byl by tedy tak pobotilým aby seotak vyjádřil vůči odpadlíkovi? A nota bene aby
protirepublikánský výrok pronesl formou
tak nejapnou? Buď tedy thal Hulfnský
anebo lže rodakco Večer. Čes. Slova«
A tejný úšél takové otravné pumy jest
nám již dobře znám. Puma hozena po
aroipastýři, aby pak odnášelo v první řadě
výtky. posměchy a kritiky kočžstvo pra

máůstia pátrejte po pravdě ©
době husitské, kterouzuěle

s důkladného“dílka historika J. Sahuly:

a předhusitská
Biran 647. Cenapouze Kč 3260i spoštovným.

Dostál AL: ,

Požáry vzplály
Dějapianéobrázky s doby.huaitské *

i 190strao. Kč 190..

Lee obdršetí v kašdém koihkupodiní.:
7. . Hlavně re © £
.Oružstovním knihkupaciví6Weitadatotetvív radcikrátk,

Adalbertinum.
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rávě. Nule — odpo

není jenom pro ně ,
soch oo Řktdkohoj Pet SŘ kidovětů
přivandrováloa. Jest také naše, náleží.i
sskému lidu kajollskémů. A aaší starostí
i aby se mu (ato republika salíbila

epravda. Aby repablika dlouho netrv:
o to se horečně starají svými kotrmelci
bolševici a duše s nimi spřízněné.My však

(praeujeme poctivě k jejímu utužení. A

volbyčirok:vzetP kdekoho,že
my Kdo budou politickými pány vsepablice v čase příštím, to ještě nevíme;
můžeme však ujistiti, že dachoveastvo jako
stav za takové panství sdvořilů

že by as stalo bezvěrcům záminkou
„k -sejpustějším útokům netoliko na kačze,
ale- na olrkov a její dogmats To »pan
stvís knčžské za vlády rakouské bylo nej
trpším osudem olrkve; biskupové byli ma
lomaoení často i v záležitostech olrkevních,
ve Vídní tajné vládlisomita Singer—Sieg
hact; nu — a požidovštělý tisk jeho ko
trapelce| připočítával k úštu olrkovnímu.

Tedy kněžstvo politickým panstvem ne
buda Proto také sami nár. socialisté místo
básení granátů do tabora našeho mají avě
domitěj: pedovati o nejvíce naléhavé po
třeby republiky. Vádyť jspu ve vládě. —

o ;

—— , ————

Věda a víra
| ©původu světa.

Napsaldr. J. Novotný.

Z .Cens1K80h

Objednávky přijímáadministrace

Časových Úvak,
Hradec Král. (Adalbertinum).

".

. Seeiálně -demokratická | Internacio
mála v agonii. »Arbeiterzeitung« uveřyj
čaje odpověď představenstva německé 80
eiélně demokratické strany Rakouska na
Posvání mezinárodní kanceláře v Bruselu
k obesléní 10. mesinárodního socialistio
kého a dělnického kongresu v Ženevě
dne $1. července. Odpověď s povděkem
béře na védomí, že přijat byl návrh po
sledního sjezdu rakouské sociálně demo
kratické strany, aby ženevský kongres od
lošen byl z 1. února na 1. srpen, prohle
čaje však, že obavy, ješ přiměly sjezd
strany k tomu podnětu, trvají i dnes,
neboť představenstvo strany jest plně pře
svědčeno, že ženevský kongres nebu
vhodným prostředkem k obnově jednoty
internacionály. Odpověď poukazuje na
rovněž odmítavé stanovisko socialistických
stran *Francie a výroční konference ne
odvislé dělnické strany Aaglie, které stejně
jako socialisté Šrýcarska nyví nepřiná
lešejí ani druhé ani třetí [aternacionále, a
tudií ua šenovském kongresu zastoupeny
nebudou právě tak jako ony socialistické
strany, které připojily se k třetí interae
sioLále. Představenstvo strany usneslo se
tedy, že nesúčastní se kongresu, poněvadě
v sejití se ženovského kongresu spatřuje
jen nebezpečí, ohrožující obnovu Interaa

onály.
Terror. Po Kladnu — Oslavany na

Moravě. Oalavanští aoudruzi mají obec
oslavanskou ve svých rakou. A poněvadě
©e řídí vzorem s»ruskýme, nařídili majiteli
tamější cihelny, aby bu v aihelně
obnovil. Socialistické stavební družstvo
totiš potřebuje cihel a laciných. Majitel oi
helny odpověděl, že to nejde, ježto nemá
dělníků. Obeo totiž zabavila byty v cihelně,

kdě oj bydlili,a tito proto odešli.MaJitel cihelby šádal vydání těchto bytů pro
aihláře, což červení vládci nad obcí od
mítli. Proto majitel odmítl obnovití výrobu
«ihel. Na to dostal výzvu, aby do 8 dnů
«ibelnu obci prodal. Toť se že na tuto

Hina ani neodpověděl-To dohněvalo80ty a protoobec 8. června cihélnu za
barila Majitelobrátil se na okr. hejtmanství,
ež zabavení srušilo a dalo starostovi dů

Ý »nose s poučením, že dle 6 51.,
jztary je povinen bájiti soukromýmajetek
ů proti obec. zastupitelstvu. To soudruhům
arei nestačí. Odhlasovali ústavu, ale ta pro
aš neplatí. Proto v Rovnosti vyhrošuji,
še nebude-li po jejich, bude-li v republice

nákon a socialistická zvůle, zasta
bude práce v elektrárně a še Brao

Ando Des světla a pohonné síly. Aťprýzito tedy úřady rozmyslí. — Vylí agonie

n esklopanjo Umoninokýe

k
P:.

/

Kdo zavišují mlzerti českého textilaiho prů.
mysla a tertiiního dělnictva? Nezaujatý pozoro
vatel přímo žasne, dovídá-li se, že ještě dnes
sami továrníci zdržují různými záminkami tak
dychtivě čckaný a pro républiku nutaý rozvoj
textilního průmyslu. Továmí sklady jsou přepl
něny, ale těžko jest kde kousek nejpotřebnější
látky koupiti. Ant ti továmíci, kteří získali vel
ké miliony, nechtějí z lásky k národu prodávati
levnějl. Zato však obmezuje se výroba, dělníci se
připravují o chleba. Porada delegátů našich tex
tilních dělníků dne 20. t- m. v Adabertinu vyne
sla na světlo poměry úžasné. Někde se zaměst
nává sotva pětina dělnictva, jinde třetina, jinde se
hrozí, že se výroba vůbec zastaví atd. Jest u

továren, množství dělnictva, bavlna by se
dostala lehce, ale zárod musí choditi v hadrech
pro justament továrních zbohatlíků.

Všelicos napovídá sama valná hromada Spolku
českoslov. průmyslníků textilních, která byla ků
nána dne 18. t. m. v pražském Obecním domě.
Průmyslníci přiznali, že chtějí zaměstnávati děl
aictvo zatím jen do 40 procent Dle referátu dra
Pretsse sklady textilgích továren jsou přepiněny
zbožím, které bylo vyrobeno z draze nakoupené
bavlny; odbyt však vázne »násleďkem cenové
reakce na světovém trhu«. — Tu to máme! Jest
Hže páni čekají, až budou moci výhodněji zpeně
čiti zboží vcizině, pročse nepostarajíraději o

Ujepší ošacení lidu českého? | Nějakou slevou by
rozhodně milionáři nebyli ožebračeni.

Je zajímavo, že valnou hromadu průmyslníků
pozdravil jménem dělnictva soc. dem. senátor
Ackerman a že socialistickýtisk zapomíná.dů
kladně průběh této schůze zkritisovati.

Zatovšaknázmíněnémsjezdunašichdůvěrní
ků organisací křesťanských textiníků přijata byla
po věcné debatě tato

resoluce:
Důvěrníci odborových skupin českomlov.křesť.

dělnictva textilního, shromáždění ma sjezdu v
Hradci Králové dne 2. června1920, po vyslech

hrozícínezaměstnanostivprůmryslutextilnímžá
dají:

1.Vláda nesmídopastiti, aby dělnictvotex
tilaj zbaveno bylopráce, výdělku a uvržemodo
soulelých existenčníchpoměrů;

2žádáme,abyvládapřevzalagařenoliza ná
kupybavinya donutilaprůmytiníkykaersšené
mu plnémuchodu továren;

3. žádáme, aby vláda donutila prámysníky,

. 5 V případě, že skutečně bude nutno výroba

af nepracuje se o církevních svátcích. .
6. Dělaictvo budiž za nucenou dásamůstinadšt

plně placeno na účet průmyslníků.
Dělnictvo důtklivě varujeme před vyvolává

ním průmyslových krisí, které dělnictvo kospo
dářsky ničí a vháníje: do zoufalství:

V Hradci Králové, 2. června 1920.
V.Kopecký, Pr. Jukl

tajenmík. - staropin.
Také zvolena, delegace, která odebere se do

Prahy k příslušnýmministerstvům, aby tam tis

močila požadavky křesť. dělnictva textiníba ;

Československá ake. tiskárna zvy
šuje akciový kapitál, aby rozšířením
jejím zabezpečila tiak a urychlila vy
dávání mového deníku. Depište, si ©
úpisní Jisty na Československou ake.
tiskárnu, PrahaIT, Spálená ul. 15.

K
Národohospodářská

hlídka.
Preč zvyšuje Českoslovanská tis

kárna akciový kapitál? Výkonný výbor
české strany křestansko-sociální v roce
1910 zakoupil tiskárau, aby zabezpečil
tisk strany. Vydal 700 akcif po 200 K nom.
hodnoty, takže získal 150.000 K akciového
kapitálu. Za tento malý kapitál nemohl
býti velký závod koupen, který vzdor tomu
prokázal hnutí neocenitelné služby! Kros
voji a rozmachu strany patří i náležítě vy
budovaný podnik tiskáreneký, Jsme drahou
stranou v republice; potřebujeme tiskárnu
velkou, moderaí! Proto zakoupi'a správní

rada rotací stroje, rychlolisy, sázecí ojea k tomu potřebujeme investiční kapil
Proto přicházíme s novou emisaí tiskárny.
Peníze ty nedáváte, nýhrž výhodně ajistě
ukládáte. =

Vybudujeme-li si velikou tiskárnu, sa
jistíme si rozmach tisku týdenníhoj den
ního. Urycblíme tak akci ranního listu, na
který naše veřejnost nedočkavě čeká.

Upivujte akole!
„Emisní hodnota 250 K prostaré akoio
náře, pro nové 250 K. Očekáváme, že akdo
nače u spořiteiních spolků, odboček, kon

naše obětavé našince, aby akcie upisovali
a známým doporučovali. Přihlášky k upi
sování zašle na požádání zdarma Česko
slovanská akoiová tiskárna, Praha-II, Spá
Jená ul. 15. - P

Z Moravské agráruí a průmyslové baaky v
Bruě. V ustavniící schůzí jmenované banky byt
zvolen presidentem téže pan Jan Rozkošný, rolník
v Křenovicích; místopředsedy zůstávají pp. Fu
gen Škarda, továrník v Brně a ing. JindřichRa
bas, podnikatel staveb v Brně. Do představensýva
své filáíky vChrudimikooptovalasprávnírada
p. Ing. FrantiškaRiesnera, továrníka v Ghrudimi.

Saěnárna Záložního úvěrního ústavu v řiraáce
Královéproplácí usvých pokladendne 1.Července
následujícíkapony: 5proc. zást listy českéky
poteční banky, 5 proc. zást. listymoravské ky

ravské spořitelny,4 proc. zást. listy slezského po
"zemkového úvěrního ústavu, 4 proc. a 4% proc.
komunální dluhopisy slezského zem.kom- úvěrní

(bo ústavu, 4 proc. prioritydráhy Německý Břed—
Nymbark. '

2 shříně,2postele, Znelní
stolky, umývadlo še zrce
dem, od Kč Y—a jiné

nabísí továrna nabytku
: “ " 4 ná -> u i

m s “ 1 r“ “ *



Záložna v Hradoi Erál.
sepsanéspolblenstvo.c rušením »hmesným :

Československé náměstí.
| Vhlady na knišky.

Půjčky. - Úvěry osobní
ahypoteční.-Zálohy.-Kauce.

PPT

Rozmanitosti.
Madaří ají da Slovensku drzé

njše. U nadporučíka ImrichaBalls byly
nalezeny mapy s důvěrné správy o našem

n které hodlaladopravitido Rudai jeho milenka Ilona Gergelová; spolu
vinice byla satěena — Ach, to národní

dlieeběniní! sevolpěstatko «he
kově tr Perace odrésti předepsané

ství obilí (asi 160 centů). Ale není mu
„těžšna, Grdlolo 6 ©ddroření sdjnůno

vterá Obrátil se okresní správu poli
tiekou s dotazem, má» obilím nalošiti,
ale nedostalo se mu odpovědí. — Hrosné
třampoty v sovětovém u přetepěl bý
vůlý sládek v Moskvě Aug. Zlámal Vy
pravuje v přerovském »Obzoru«, že,v Mo
skvě jsou v nečinnosti všecky továrny;

panují tam K nemoci a hlad.Funt chleba (40 dkg) stojí 300 rublů. fant
solí stojí 900 rublů, koňského masa (sdoch

lioy) —320, škatulka sirek 80 atd. V
březnu loňského roku bylo popraveno
v Moskvě 28000 lidí, což doznaly samy
sovětové noviny. Velký kvetoucí pivovar
byl vsnacionelisováce, ale sa 4 měsíce byl
usavřen. Nato Zlámsl přijal místo topiše,
aby jsko »buršose neumřel hlady. Alei

© dělník mustl rosprodávati své Šatatvo,
plat na výšivu rozhodně nestačil. Jedi

jednou denně adechlou koninu a smrzlé
brambory — ale projedl takto měsíčně
13—16 tisle rablů. Ale teď Šmeral odra

ce bolševiky ehváliti. Ovšem jemu 80
tama vedlo dobře — tsrovna jako jiným
komunistickým velikášům na Kremlu a
na Voronoově poli — Jak socialisté pustě
balamutí věřící lid slovenský dále, o tom
ovědčí tyto řádky »Katol. Novine: »Prod
seda. soc.-dem. org. v Jakubove, okres me
Iseký, je modleníkem v kostole a vedie

proceno k Panienko Marii do Marisoelu aVamberie. V Soišskom Podhradí —
dle »Slorákse — ra jednom sasednutí
906.-dem. organisácie navrhoval istý po
božný /súdrah. aby organisácie dala pa
ovětiť červení zásavu. Problásil, še tá
posvátná sůstova mala by patsičné miesto
« ehráme Bošom. Návrh nebol prljetý.
Pred pár dňemi žiadela tá osmanisácia,aby
te deti v školách riadne modliovaly, sko

„« Delse 6e přece domnívati, če by
samí osviconí vůdcové sea demokratů slo

zenekých byli tošík obmezení, aby nozmalisei náklady kultarního programu radého.
r Vreshororn. prahlániluzoikající apiso
velela předák spo. demokragie německé
Kagicky, še v Němesku jesk komuoiskaké
mowolnenúplně vyloučena; může dojíti nej
výše ke kamunistiekým opisadým. Občan
etva jest prý příhé dobře .orgenisovéno s

iš ailno, tak že potlačí Každé takové

M.= Fipanční dno »mondrédává nepěmal«jsko šáškůmve škole. Po
učuje kuřáky, fe te kuřivo prodává pod
rakon za vyšší seuy než úřední,coš nánÍ
dovoleno; mech“ tedy obecenstvo takové

ŠinBomncáodebond,dou
BAÉdoma“ prožaváčíslo dle

MTR podlovůní“obshoďpůpltae "©stáloě sami páni z ministeraáva anebo

kněz katoliský Fr. Slavík,

WB

x

kého osburavění vrátil se v kroměříšské
nemocnici do katolické církve.
smířen jsa « katolicitmem. — Ve dneeh
bb-e 16. dervae henal--so v Brně
Seružených stran židovských. Ovšem

“ postěšovali, jak se jim v republice ublO -—

nn sv) volebním řádem.Zato všaken ivé telegram,v něměvy Ve se ké porom

ua pokoj
event. celé (ne několik "nedá
pro učitelku němějny a její £ školou
ylnné dítky v Hradci rálové neb na Diíska.
Adresu šadatelšínu sdělí administrace 4 |ajeněolknMysřáovám

Osobaí zprávy. Ustanovení pp.: Karel Škacha,
aovosvěcenec, kooperátorom ve Štokách, Aug
Krpálek, novosvěcenec, koop. ve Šlapámoně, Josel
Bibus, novosvěcenec, |I. kaplanem v Jaroměři
EměiJaroš, koop. ve Vrbici, kooperátorem ve Svor
jamově, Fr. Fidler, zat. kaplan v Bohdanči u Par
dubic, kaplanem ve Vysokém Veselí, Al. Žďárský,

“ “ 1 » W

kaplan ve Vysokém Veselí, kapianem v Bohdaněl
u Pardubic, Josef Kašpar, koon. ve Svajmsově«
kooperátorem ve Vrbici — Investitera: p. Era.
Ulrich, admin. v Zahrádce, farářem tamtéž —
Úmrtí: p. Josef Špáta (V Vuln), katecheta mššť.
dívčí školy v Čáslavi, + 2. června.

ei Králové pořádá ve čtvrtek 4, července v A
dalbertinu přednáškovou schůzi. Senátor Msgre
dr. Fr. Reyl promiuví o rozluce církve od státu.
-Začátekvpůl 8. hod.Dostavtese v hojnémpoč
ta! — Dne 18, července pořádá náš spolek mani
festační pouť na Homo! u Potštýna n. Ort

Sociální studentské sdružení v Hradci Králové
ukončí školní rok slavnými službami Božími a,
promkrvou v úterý dne 2. června o 9. hodině
dopol. v seminárním chrámu Páně. Katoličtí kole
gové a kolegyně dostavte se v bojném počtu!

CvičeníOrla na Skalce =Dobrašky konáse
dne 27. června. Br. organisace se zvou. Pořad týž,
jako mě!býti A. t. m.Odchodna Skalku o10.
hodině dopoledne.

fá Krádvámistecko. V neděli 27. června © 10.
hod. dopol koná se v Králové Městci ve spolko
vé místnost! u Nováků valná hromada za Účelem
založení lidového okresního hospodářského druk
stva. Hojná účast poďliníků a členů strany jtat
žádonci.

Do Rovašaokol. Vúterý29.červnao půl3.
hod. odpol. (v den sv. Petra a Pavla) koná se
spolková schůze v hostinci p. Zahrádky. Prortinví
Rud Kozel. župní sekretář. Agitujte pro bajnom
účasti

Do okresu Rychnov a. Keěž. V neděl 27. červ
na konati se bude v Rychnově n. Kn. o 10. hodně
dopoledne v besední místnosti Nár. domu akresaí
konference důvěrníků a spolu porada zástepců.
mládeže z okresu. Účast slíbil poslanec dr. Pr

v týdnu od 11. do 18. července bude zase umí
stěn v »Borromaen<, takže bude možno přijati
větší počet posluchačů. Hlaste se! Kursovní po
platek (strava, byt a režie) pouze 60 K.

Okresní sjezd čsl stramy HNdovésa Poděbrad
sku bade 27. června v Předhradí. O 10. hodině
bude kázání vdp. kanovníka J. Černého z Hradce
Králové a polní mše sv. Odpoledne o 1 kodimě
průvod do obecního lesa, ktie promluví posl. Milo
Záraba a tajermík Vinc. Relchelt z Mladé Bole
slavi. Koncert, večer věneček. :

Poať a -sjezd katol. mládeže na Chluméa u

4července. ;
Okresní sjezdčel. strany fidové uveřejné

cvičení>Orle«bude 11.červencev Proneči,

Trojice. Pro důležitost jednání súčastněte se vši
chni důvěrníci a přiveďte mládež. Večer o půl
8. hodině koná místní organisace Č. S. L. v ho
stinci p. Grosmuta výroční valnou bronmdu.

Hradec Králové.Vúterý 29. t. m. o Aboďně
dopoledne ustavující vajná hromada okresního ho
spodářského družstva, Každá organisace Jest po
vinna vyslati aspoň 1 delegáta.

Lozmicko =. Pop. Odbočka V. S křesť. děl
nictvz-pořádá v neděli 27. června schůzi u Řeháč
ků o půj 4. hod. odp. Referent p. Jos. Katnarz
Hradce Králové bude miuviti na tbema: Křes
fenské dělnictvo v boji za svá práva. Křesť. děl
mici. dostavte se do jednoho, čekají nás veliké ú
koly; uraďímese, jakse mámechovati ajak po
stupovati. Je to pro vás velice důležité. Dastavte
se z celého okoli! Přijďte 1 vy, naší stogpencíMasttovtačnípouťkatol.lidazuzavřenéhoE-| ne-dělníci.budejednámo| ovás.nechťpoznáme

Sem!bade 4.červencev Bohonudově(Mariaschei-"| slesti| strasti svévzájemně!Dostavtese vhoj
na) uTepiic. . mámpočtu zcelého okrotalmano

Městské Klicperovo divádio. Některá čísla to
koto dvwadeisíhotýdae mne aut k tomu. abych
otevteně připomněl div. správě, še by bylo velmi
záhodno, aby hleděla vysokou | úroveň | našeho
městského divadla, ua niž se během svého vývoje
povameda. co možné nejlépe udržeti. Budou-li se
však různými společnostmi předváděti na scéně
čísla podedného. rázu. jako vykazuje repertoir
nymá brující společnosti nevím, podaří-li s to.
Platí to zvláště o dvop Iratkéch. kterými s DO
dářjio p. režisérovi. dobře aulmavati sedadla říd09obmzená:»panějskéuzceodArmasBa
cha (17. června) a »Najgm miminka« od Markety
Maa (19. čeryna). V ahna kusech hraničí místy
laxneontaž se sprostoton.©Způsoh lakýmje fa
mamka Drážena, zaráží, Ve »Špapělské mušce< srý
daší se dyg extremní světy, které svými, extrémy
se stávají směšné. Mrgrmostní chorobná Přehna
most a lazný volnost — charaktersované zdařile
igdividnejnímitypy, které vytvořit pp.. Nižkov

ský, a aBíno, rovněž p. Hagák, Oerlgch aEaa kod
EK tomežL:phou aitusčalch, vyhramě.

vtipů.

tuací. Kitty, choť Alfrédova, byla dosti saivní
amarikánakou matkou a E. Miizpmová,předstěviha
zdařňle diplomatickou choť Jimího. — Krástým
večerem byla Mahenova hra: »Nebe,peklo, ráj
Antor vytrhl ve tvém díle z okromného bolavé
bo srdce lidské společnosti, nesmírně trpicí a m
čené peblahými hrýzami přítomné doby, jednu z
cévnejvícetrpicích.Držel i vpincetěpředná
Sima očima tak dlouho, až dochvěla sek umálení
a smrti. Gramátem osleplý 3 nervově porušení
Vičar vrací se z bojiště (vypátrán svou chotí a

přítejemů), je milován, ale nechápán, V troskáchtělaje celá rozaličenavše, která dobání Vičara £
nemysšitělným siláckým výkonám slepce-mrzáka.
Když objeví trpkou, hlubokou propast, zející meni
miujicím slepcem a mtřulícízdravou, veselou, me
klidnou chotí. pomáhá si z kritické katastrofy.
které se dožívá jeho duše, obvyklým theatrálním
způsoběm. Tentokrát jsme byh uspokojení, přes
to však nade nitro žaprotestovalo prgti autorovi,

viděli tu sebe, Podal t
na dněl; byl? uražení vo

„=



vhodně
avo,

Jo ranníedeřeiéusnesl se rozpačtovýodbor směst
du radou3. Června,eprávnírada eltktrkkých

„svýšiti dočasně cenu elektrické energie a veške
rých jiných poplatků o circá 100 proc. dnešňích
osm Budetudíž počínaje1. červencem1920účto
véha elektrická energié následovně: K účelům ©
světiovacím 4 K za 1 Kwbodina, k účelům moto
rickým1.60—2K, ve dvojímtaritu 2Ka5K,k
účelům topení a vaření 1.50 K. Rovněž veškeré
poplatky ostatní, jako: nájemné z počítadel po
platky záruční. montážní a taxy přípajkové zvy
Hejí se od výše uvedené doby o 100 procent. —
Purkmistrovský úřad v Hradci Králové, dne 23.
června 1920. Starostův náměstek: Beneš J. v. r.

Drobaosti. Po skončení protidrahotního tábo
se díře 17. t. m. tvořily se hlomčky Iklí,-rokujících,
kdeby seměloco»vybftiti«.Nápadnobylo,žese
ozývala Jen jména pokřtěných majitelů krámů
a výkladá. — Veliký rozruch způsobila zpráva,
že cena elektrické energie lest zvýšena u nás o
cetých 100 procent. Každý se táže, kde jest vlast
aš zlepšení cest socřální politiky za moderního re
žimu. — Masose v našem městě z trhu skoro
ztratilo. — Při opravě lávky přes Přletický potakmělobysetaképamatovatinazřízeníobstoj
ného přechodu přes vodu poněknd výše, kde vede
cestička u kanálku na hradby. Jest to cestaJŘ
wyní velice frekventovaná; bude se tamtudy cho
ti ovšem za zvýšené populace ještě více.

Česká Třebová. | (Sv. biřmování.) Dne 10.
června zaplesala radostí všecka Šlechetná srdce
katolíků našeho města, poněvadž očekávala ná
všťěvu biskepů dra Doubravy a dra Kašpara,
kteří po WMletépřestávce udělovati měli sv. běř
srování. Po biřmování věřících ve fiilálním ko
stele dlouhotřebovském zavítali oba vrchní pa
stýři v 6 hostn odpoledne do České | Třebové,
kdež u kostela děkanského přivftáni byli intrá
dami. jež přednesli hudebníci p. kapelníka Preis
slera. pak úchvatnou řečí p. děkana a básnickým
proslovem žákyň Duspivové a Prančákové. Před
sedové lidové strany z města i vesnic, starostové
sbcí českých a německých též vhodným uvítáním
pp. biskupy uctili; požehnáním a srreteční po
božností uvítění zakončeno. V pátek 11. června ©
půl 8. sloužit p. biskup dr. Doubrava mši sv.. po
niž k bifřmovancům a všem přítormmým ukázal v
úchvatném kázání hlavní příčiny odpadu od círk
ve katolické, totiž nevědomost a neznalost pravdy
náboženské a vybídl je, aby ve víře katolické se
Vorftrě vzdělávali. Potom oba pastýři udělovali
až do půl 12. hodiny polední sv. biřmování. Od
poledne od půl 3. až do půl 6. hodiny žácii žáky
ně místních škol bylř zkonšent v kostele ze sv.
náboženství. — Pan biskup dr. Kašpar v sobotu
sloužil mší sv., před níž byl přivftán učiteli i žáky
německých osad Rybníka a Skakrova, Po mši
sv. kázal a pak biřmoval. . Dobrým příkladem
mládeži předcházel zvláště jeden mladý německý
p. učitel, lenž sám první sv. biřmování přilal a za

kmotra měl s p.Hicího Ečitele.Topřítonmé
dojalo. Při zkoušce zvláště děti skuhrovské vý
tečně odpovfáhly na otázky“m faráře z Horní
Dobrovče. Pak navštívil p. biskup místní školu
chlapeckou, zastavil 'se v americké kuchyni mlá
deže a potom v dívčí škole občanské přivítán byl
ředitelem p. Hobáfkem. V neděli při ranní mši sv.
instělovát p. biskup nového p. děkana J. Tužína
a přiměřenou promluvou »0 dobrém pastýři da
chovním« povzbudil jel k pěstování svomosti a
lásky křesťanské, věřící pak k horlivé spoluúča
sti na záchraně dašš; mato udělili všem dospělým
věřícím sv. billimování za příslohy všech mfstních
duchovních | děkana ústeckého p. Černého a P.

„faráře Hronka. Všech biřmovanců bylo přes 3000!
—Rádost věřících ibimovanců zkajenabyla zá
rmytkém nad náhlou ztrátou velmi zbožného a

vzorného bifimovance (žáka 5. obecné) OldřiHa umim

aradostněasbožnějepřijel;kdyžpakvpátek
dopoledne po úkonu posvátném byt obdařen svým
kmotrem p. truhlářem Stolíkem pěkným stojanem
na kuřhy, spěchal radostně Ba matkom na dráze
uhlí skládající. aby jí vše oenémil. Tam vystoupili
ta vůz nákladní, aby 3:po matce pooblédi, ale
nárazem jizého vozu sražen byl ma kolej, udeřil
se do hlavy a okamžitě skosal. Bolest přítomné
matky byla nesmímá. Ubohý chlapec v neděli
odpoledne za přítomnosti všeho duchovenstva

byl pohřben od p. biskupa dra Kašpara. Obecen
stvo třebovské hojnou účastí při pohřbu ukázalo.
že váží si ctnosti a mravní hodnoty vzomého žá
ka. Celá nehoda jest nejdůtklivějším kázáním pro
všecky a zvláště těm, kteří lehkomyslně a ne
šetrně víru a. útěchu z ní plynoucí lidu berou,
nemohouce dáti v nejtrpčich chvílích života po
stiženému nic než brůzné zoufalství. Za veHkou
účast při pohřbu poděkoval všem místní kateche
ta chlapeckých škol. V neděli večer rozlončil se
p.biskups osadouzdejší;odjelčasněránodo
Třebovice biřmovat.

OIRŽBUNÉ dĚVĚL,

JenMetelka, HradecKr.,80.

Poli pč Kč $800-—náhon př bí
obdtenízboží do 8 6ade
Rohodícíse sboží vědy

voywenozsatlajít
Pište hned na feu:

„Textiicentral“
obchodní dům. :

ZávodzAsileteiský.

Národní memento pro doba přitomaos. Již r.
1877 prohlásil dr. Fr. Lad. Rieger: »Polilčtí zá
stupcové národa jsou povinní chovatí se s nel
větší šetrností k náboženství, k němuž náleží o

hromná většina národa českého. A zejména ci
time povinost chovati všelikon šetrnost k du
chovenstvu českému, které od prvopočátků tak
věmě stálo při národní straně a o národ náš tak
velkých zásluh si ziskalo.« — Ovšem kdo choe
pronásledovati kněze a velikou stranu lidovou,
nemůže se zvláště nyní nmazývati soběstačným.
K šikanování tak obrovských mas potřebuje vy
datné podpory semitův a jiných živlů nečeských.

Kolik máme dluká? J. Koloušek v +28. Říj
nu« vypočítává, že Čs. republika má dnes už 70
oibard dřehů. »Předválečné dluhy rakouské a u

dluhy (na legie a jich dopravu domů) a s ďu

novnický majetek bývalé monarch'e budou se
páčiti na 3000 mil. fr. ve zlatě a jistě přes 5—6
miliard Kč. Připočton-li se k tomu ještě kolnjící
bankovky, nedoplatky účtů a nezbytně ústavům
a fondům hrazené válečné půjčky, bude dlužné
dědictví po Rakousko-Uhersku jistě přes 20 miliard
Kč a k tomu 3 miliardy fr. ve zlatě (které nynío
karmžitěvíce platí než oněch 20 miliard Kč). Po
dotknouti k tomu dlužno, že naše vnitíní duhy,
dež stát musí po zemích a jiných veřejných ho
spodářstvích převzíti. páčí se Jistě ma 3—4 mili
ardy Kčavedle tohože našestátní dinhy vr.

sud nezaplacenými úroky jistě přesahují sumu 16

ních dluhů z dosavadního hospodaření do konce

r. 1920 bude také přes 20 miliard Kč. K tomu bylo
již povoleno na 7 miliard Kč pro železniční inve
stice. Přidají-i se k tonm nutné úvěry v jiných
odvětvích státní správy a státního | podnikání.
objeví se nám zatížení našeho českoslov. státu
bez vál.půjčeksnad blízko 50 měllard Kč a 3 mi
Hard fr. ve zlatě.« — Nuže, agrárně-sociaiistická
vřádase'však otyto dluhy přílišnestaráa za
neklátežitější považuje vyhazování | náboženství
ze škol

Také kms »vlastadecké« práce. Jaká neupřím
nost a iBtivost přímo čiší ze skutků radikálních

snárodních« net nenřásetépočátcích republiky »husitští« zarytí lé prozrazovali, že
se Jim jodná mmohtmvíce obezeitné uřařmemí

katolické části národa než o zachování české sve
body. Největšíradost z toho ovšem měli a rihjí“
jak židovští ták němečtí kapitalisté. Jest potřebí
upozorniti, jak ze závilé zášti proti všema ka
tolickému páchají se na republice přímo sločiny.
které by měly býti vzážna sítního pořádku
trestány co nejpřísnějl V »Národě< (nár. demu)
pla prot. dr. Kaprak pili záhřaním +Hilačínsko2

Moráveko-sleeský daníkí: »Uposornit kom m

to již před časem, že některé zprávy dopisovatele
»Moravsko-slezského deníku« poškozují nesmírné
českou věc na Hlučínsku Konstatují, že náprava
se nestala, naopak, před několika dny uvořejněl
týž dop'sovatej útok na děk. Scimeidra z Be
pešova (na Hlučínská), že podepsal prý a agito
vat pro podepsání protestních protokolů proti če
skému vyučování. Poněvadž se mně věc zdál
býti velmi podivnou, jako každému, kdo zná dě
kana Schnektra jen trochu, informoval jsem se 0
věci a zjistil, že děkan Schneider zmíněnou petici
protestní ani nepodepsal,ani -pro ni neagitoval.
Naopak, němečtí štváči benešovšti proti němu
vystupaji, že se přidává otevřeně k Čechům

že děkan Schneider Po
Slat Ihned »Moravsko-slezskému denfku« oprg
vu, kterou týž až dosud (do 20. května) neuve
řejnil. Takové jednání nepodepsaného „dopisovatele
»Mor.-slezského deníku« je prostě skandální, a
ztěžnie beztoho dosti svízejnou sitěaci naši (a
Hlučínsku. Kazí jen to. oo Jiní s velton námakoa
vytvořiši. Poměry na Hlnčinsku se dmes uklidňují,
a začíná tam smiřování se s novým režlnem,
třebas ovšem nešlo to tak rychle, jak bychom si
vědy přál. Je možna již dokonce i-jistá kulturní
práce. jak ukazují přednášky tam již konané, £
nichž některé, zvláště v Kobeřicích a Benešově
byty velmi četně navštíveny. Doufám, že připo
mínka tato stačí. Velice bych Htoval, abych se
masil k věc! ještě jednou vrátiti.

Ve vleku židovském. »Č. Deník« plzeňský, ar
gán nár. demokratického poslance prof. Lakov
ského, píše: »Často vyslovováno je podivení. jak
že je možno, aby v Českoslov. republice byli 6
ředníky žité, neznající česky. Neof to jen násle
dek »setrvačnosti« a zaostalosti u mnohých ještě
úřadů. ale hlavně vinou a hanbou celé české ve
řejnosti. Snad někdo řekne: Má-li ačkdo odvalm
© tom psát, pak nechť pracuje i jiným způsobem
k nápravě. Takové jsou hlasy. Zapomíná se, že
je to u nás systém podporovaný shora, který
vynik) zvláště při posledních volbách a sestavení
nynější vlády. Národní demokracie nesmí býti
ve vládě. Zato le 19židovskýmposlancům a24
nátorám dostalo se 2 ministerských křesel: dr.
Melssner (spravedlnosti). dr. Lev Winter (soci
ální péče). Mimo tyto poslence-ministry zvolemi
byli na programy stran socialistických, tedy po
mocí dělnictva, vedle četných zastřených židů a

jejich přislohovačů ještě tito vyložení židé: Da
niel Ertel Hermann Taussig. Robert Klein, Ka
rel Krešbich,Amošt Grier, Irena Kůpolová, Adolf
Pohl, Osválá Hilbrand, Dormaik Laib!, Rudolé M
scher, Slegirid Traub, Arnošt Hirsch. Otto Hahbu.
Viktor Haas, J. Fóldes, Onngo Nagy, Samuel Maier.
To aby německo-židovský kapitál uschmulstrachypřednašimirevolečnímisoc.demokratyA.sa
alisty vůbec. Zazňernenávémo jako prvel- vidi

telný hospodářskýa morální topěch sodfalstů v



+

zopuběce Časkoslovemaké! — Ani staré Rakpoa
eko —které bylopřecežidovskýmeldorádem—
ač tělo minobemvíce poslanců, nemělonikdyta
kovéto složení vlády a sněsnoven. A naše obě sně
movny?. Bojém po prváím jejich zasedání. není
Jiný, nežli že stal Jamose malým Rakouskem v
-horším vydání. »Vaterianá magst rohig selnl«
— Český národ musí však dále věřit; s Komen

ským: sže vládavěcí Jeho přejde jednouskutečnědo, rukon jeho.
daVuz0a do větení. Naagrární

v Hošticích Šnmavských chlubil se »tajem
ufk« agrární strany: Jaroslav Andrlík ze Strako
fc, že by Roudníckému (kandidátu lidové stra
uy);před soudem'svědky dokázal, jak s křížema
Jevotverem v ruce vojáky Imal do boje. Když
wšakrdostal obefiku, aby svá tvrzení před vir

sondem dokázal, prosil o odročení stá
al, žepro svá tvrzení žádných svědkůnemá.Soud
stanoven na 9. června a tu agrární hrdina ztratil
odvahu a k soudu se nedostavil. Řízení provedeno
v jeho nepřítomnosti a když svědky Pleching
rem a Touštem nactintrhání bylo potvrzeno, od
souzen byl agrární nacthitrhač do vězení na tři
dmy a k náhradě útrat žalobci v obnosu 104 K.

na nové církevní proudy.
podají vám jasnévysvětlení

právě vyšlé brožurky:

Čo souditi o Československé

církyl katolické,

Napsal Dr. Fr. Šulo. Cena 50 bh.

Církev Československá
Ód V. Skály. Cena 70 h.

Organisace, objednejte hromadně! Obdr
žíle 10%/, slevy.

Vydavateistvo ČasovýchÚvah
vHradel Král., Adaibertinum.

Páperky.
Tahle radikální výchova Uda byla před vál

kon přímo slepá. Hulákalo se netošiko proti poli
cejmínu režimu rakouskému, ale proti strážcům
veřejné bezpečnosti vůbec. Polcajtům v Praze
spfláno »kanců«. (Když však soc. demokraté s nár.
socialisty na př. na smíchovské schůzi svedli
sklenicemé a holemi krvavou bitvu, hned jedna
strama spěchala pro policejní ochranu.) Teď jest
potřebí policajtů ještě více, ale dle staré tradice
mračí se na ně radikůl dále. Křičelo se proti mill
farisma, ale zároveň slavnostně se vychvatovala
ta středověká doba české samostatnosti, kdy byl
u nás miNtarismus nejvyvinutější a kdy velké hou
ty cízáků přijímaly kalich, aby společně s Tábo
ry drancovaly země české. Nikdy se při protestech
prodi důstojnickým šavlím neřeklo, že třebas ně
kdy bude potřebí vojska ještě více. Nyní bývalí
entimijitaristé (mezi nimi sám Klofáč) vojsko je
ště rozmmožili. Vf se dobře, že k vzrůstu bajo
estů přispívá sílasě vnátní rozhbáranost. ale ta Se
meodstraňuje. Rakouský úředník kterýkoli platilsaskostnatěléhotvorabezcitu.| kdyžhájilob
čanaké právo na základě zákona prospěšného,
mluvilo sc posměšně, co páchá »Sv. Byrokraci

" se. Ale akademikové, když se hodně vybouřili"protibyrokratismunaschůzíchav listech,se
skloněnou šíjí pocovaji u Byrokracia kliky, pro
síce ho, aby je vzal do svých služeb.Také ochot
aš skládali tuhou konservativní přísahu. A eihle
— teď Byrokracius nejnejapněji a nejodpornějí
se nadýmá právě ve stranách radikálních. Roe
plodij ke všemu strýčkovství tolik kříklavé, ja
kého jemnepřed válkou neviděli. A kardinální roz
di je ten že starý úředníkpřed nastompenímmí

"sta svého musil předložiti vysvědčení o svém
" odbornémvzdělání, kdežto nynímísta velice dů

ležká a
dě, kteří se v úřadování zaučují teprve u pod
Mzených písařů. Ta národní výchova předváleč
ná merozeznávala zevnější vlastnosti a stíny od
podstaty, potřebnéod nepotřebného, zlovůli a ty
rail od primitivních požadavků pořádku. Potopy
se hlačely povšechně, A tak místo vytříbení pojmů
—veliký ormatekmyslí, jsiž pak odnáší republika.

“ <

Komunismusvdoběapoštolskébylzcelado
brovojný a udržel se jen do té míry a tak dlom

*ho v menší společnosti, pokud byl dobrovolný. V
této ušlechtilé obci nebylo placených zvláštních
sekretářů. pokladníků a kontrolorů. Ti, kteří ve
prospěch obce prodávali vlastní domy a pole,
stržené peníze »kladli k nohám apoštolův.I roz
dělovalo se jednomu každému, jakž komi potřebí
bylo.« O nějakém nátlaku načlemy' zámožnější
nikde není zmínky. ©Naopak; když Ananiáš z
marnivé chlouby lhal, že odvedl všecky peníze
stržené za vlastní pole, ček1 mu sv. Petr: »Zdalž
zůstávajíc (pole neprodané) tobě unezůstávalo a

zdali byvši prodáno, v tvé nebylo?< —
Přirovnávati tuto obec křesťanskou k bolševic

kým karabákňíkům a militaristům jest přímo Tou
háním.

"ce

»Kdož jste Boží bojovníci. — Již počáteční
slova té písně prozrazují, že ji mají poděditi lidé
věřící, Boží, sklánějící se před evangeliem Ne
právem sl ji přisvolují občané, kteří | školní mlá
deži ve škole vykládají, že existence Boží jest
Hdským výmyslem a že Písmo jest sbírkou bajek

a pochybných pověstí. Píseň ta nenáleží také ob
čanům, kteří za nejvyšší moudrost považují tuc
tové vlastenecké deklamovánky. Vždyť v Jejích
verších není slůvka o národnostních právech čes
kého jidu. Ať ta píseň také neblaholí z úst ct+
tetů Tolstého, Chelčického a jiných velebitelh.aná
šelivosti a humanity. Vždyť se v ní také ozývají
slova: »Bijte, zabijte, žádného neživtel« Jest také
otázkou, zdali hymna tak drsně militaristická se
hodí k těm akademiím a schůzím, které mají pro
pagovati soucitnou obětavost a jermmnocitnékrásno..

Zmatek v náhledech o podstatě ušlechtilého a
blahodárného vlastenectví bude trvati vlnou lHbe
ratismu ještě dlouho. Deklamuje se: »To je tvá
půda, kterou po staletí vzdělával a Svým potem

Ale třtíž řečníci pohrdavě se posmívají »copařství
a zabedněnosti«. jestliže starosta Chrání obec
proti přebytečným vetřelcům a jestliže domácí
aousedé z místního patriofismu projevují Jisté

sebevědomí vůči cizí »náplavě«. Skutečné, přiro
zené vlastenectví musí vycházeti od lásky k ro
dině a k obci. Společný jazyk lest příliš slabou
páskou tam, kde zájmy životní se diametrálně
rozcházejí. Moderní vlastenec jest pyšný na své
husitské předky, i když »bojuje« talně hrbením
Hje před byrokraty; zároveň se však posmívá
šlechtici který s pochlubou poukazuje na oběta
vé hrdinství některých svých předků. »Važte si
řeči, které vás vlastní matka učila!« Ano — ale
ta matka neznala ani Oebauera ani knáh jimých
českých jazykozpytců. Když však ve škole žák
užívá některých mluvnických obratů tak, jak st
jm naučil od matky, řekne se mn, že to jest ne

pravovati provinclalisnry a jiné odklony živé řeči
Jidové od jazyka spisovného; ale není vlastenec

ké, posmívá-li se mí někdo, že mkrvím tak, jak
mne matka naučila.

Jak pronikavě hvřzdaty píšťalky demagogic
kých kejklířů proti »klerikájnímu« podvazování
majestátních křídet volné vědy! Teď v té příčině
církev nemá u nás vlivu ami na pravo, ani nz levo
— ale universitní učenci jsou umičování a odkop
nuti při luštění otázek nejpalčivějších, jež se do
týkají existence samého státu a národa, Politice
a národnímu hospodářství učí se vládnoucí třída
nikoli v Praze, ale u bergramotných bolševiků a
židovských ruských tyranů. Radikální proudy děl
nické neobjevity jediné myšlenky zdárnělší a spo
ječensky účelnější než universitní profesoři. Drží
ee kouževnatě zmetaralých zásaí dávných re
volucionářů,kteří by včase nynějšímsami svá
bývalá hesla opravil. Májokáy skutečná pružná

věda: odsouzána k bezmocnosti tak- pemaré,
jako právě nyní.

odborněa
JAN STANĚK,

paaíř a oiseleur, stálý přísešn Snalec som
ského trestního a okresního soudu,

Praha L-079, ul. Karoliny Světlé, 13 A.

MEŠNÍ VÍNA
"sarůčeněpříroďí, neporušené, prvotřídní jakosti.Liosúnskéla.drah roč.1916AK14—sn 1Jil.
Lissánsté II.drah roč. 1917AK 3850s 1 hi.

Moravské ečník 1918 a K13—za 1Hit.Vínojest čistéazpůsobilékstáčenídolahví.
Dodávávadochod50 Uitrůvýšechralněsnámáfrma:

Alois Číňek, příseěnýdodavatelmelníchvia
a soudní znalecvím. :

Zalošenor.1697 v Numpelel Založenoz. 1807.
Transitní vlané sklepy ve Znajmě.

Antonin Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatniecký

v Hradci Králové čís. 436.
(dílny za továrnou nábytku K. V. Skuberský).

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, ne slata, stříbra,
bronz aj. kovů v uměleckémprovedení.

Opravy a zmovuařízenístarých nádobčistě awená
rakoo trvnalivosti.

Zlacsníastříblenívohni;niklování.
Ceny mírné! Bychlé provedení*

Kostelní paramenta
prapory a boboslužebné náčiní v nejvýhodňějších

cenách nakoopíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Bový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
u firmy jiné.

aremonín! závod
Dejstarší České firmy:

V. Neškadia
lgnkceT 10 n
i bratr P. J. Neškudly,býv.
| uráře vo Výprachtieíeh)

;vpěnoré koetolnl rou

Bohu pnazíy
Ceníky, y ) sásilky

f nu kpodhn deksámaloMiaico vá ání
mv a vysnamenání.
nákopal přámen v rep. Českosiovoneké.

MÁME =(do

BALDACHÝNY |
PRAPORY

DOPORUČIJE

F. STADNÁK, OLOMOUC

KOSTEL. PARAMENTY ANÁČINÍ

KAMDLO|

arozšiřujteoroke Obnovu!



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Po sedmileté pomlčce, vynucené strašlivou liticí
válečnou, svoláváme e

všeobecný sjezd katošiků
do Prahy, hlavního města Československé repub
Jiky.

Je zajisté nyní, na počátku nové doby naší
. samostatnosti, více než kdy imdy potřebí, aby

chom se sešli, v duchovní jednotě a občanské po
spolitosti vzájemně se posílili a hlavní směrnice
své činnosti na poli kulturním, hospodářském a
sociálním jasně ci vytýčili.

"Náš ideový program je týž, jak jej všechny
dřívější siezdýy na základě učení Kristova a ne
změnitejných církevních dogmat stanovily. Ale
způsob jeho uskutečňování nemůže býti totožný
s dřívější dobou.

„ +" Poměrý politické. sociální, hospodářské změm
„Jy se v samých základech. Kterak v nich praco
„ vek povznesení náboženského vědomí a s ním
„k povznesení všech dychovních ideálů národů —
„jest úkolem tohoto sjezdu.

Jitro znovuzrození svobodného národa nelze
si mysliti bez duchovního obrodu | všech jeho

wwwretev. Filosofie dějin. největší učitelka lidstva.
m=jraněsvěděl;že -vtrz státeu kolébkyvšechvel

kých. slavných a mocných národů, ale lhostejnost
náboženská a nověra kopaly jim kreb. Ranní čer
vánky národní svobody, zbarvené krví nejlepších

„2:synů, otců, mužů a prosycené slzamf osiřelých.
Jenom tehdy věstity povznesení“a rozkvět, když
slunce víry šířilo své životodárné paprsky po
luzích zdeptané. zpustošené vlasti. když nábo

zemdléná srdce lidu.
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Toužíme i my, aby po bědách nynějších na
stalo jako po bouři v přírodě očistění. osvěžení
a posílení duchovního života.

Jest tudíž nežbytnou potřebou, abychom sil
své postavení v nových poměrech klidně a jasač
uvědomili, svá práva a povinnosti, své požadavky
otevřeně, svorně a cílevědomě vyslovili.

Velké úkoly nás čekají v nejbližší budoucnosti.
Jenom ve společných úvahách a úradách můžeme

jich uskutečňování.
Proto zveme všechy upřímnékatolíky z Čech,

Moravy. Slovenska a Slezska, by zavítají letos ve
dnech. 28.—31. srpna do Prahy. Aby přišlř posílit
se s námi v lásce k zděděné katoHické víře. nej
dražšímu' to odkazu naších světců Cyrila a Me
toděje, jejichž požehnané kročeje ze Slovenska k
nám se braly, aby poznali v nás. českých katolí
cích, své bratry a spolu aby načerpali novou dí
věru a lásku k starobylé Praze, k níž Jako k dáv
né a posvátné metropoli, posvěcené památkou
sv. Václava a sv. Ludmily, jejich předkové Inuli
svoji hlubokou láskou.

Chceme, abyste viděli, že Praha přes všechny
útoky na její náboženskou tradici, na Její dávnou
zbožnost. která z jejích chrámů a uměleckých
pokladů z minulosti stále k nám mluví, má | dnes
velké řady katolických mužů a žen, spolků a or
ganisací. v nichž poznáte své bratry. Toužíme,
abyste zde, steině jako u víře, posílil. se v lásce
a důvěře k srdci mladé republiky Československé.
Chceme též společně prositi, by rosa Božího po
žehnání
naši vlast.

Minulost naše byla veliká a slavná. 1 budouc
nost může býti krásná, slibná a povznášející. jest

lže náš nároď vrátí se k oněm velikým tdřám)

Centrála v Hradci Králové

Proto otevřte, katolíci českoslovenští, svá,

Přijďte vedení heslem: »Rozkvět církve a víry V
kvetoucím našem státě.<

V Praze, dne 26, června 1920.

Za Radu čsl. katolíků z ČSl. republiky a za Pří
pravný sbor Sjezdový:

Předseda: Kanovník Jan Pauly, arcibiskupský
pražský vikář a farář.

Místopředseda:Senátor dr. Josef Karas,
vrchní zemský čsl. rada.

Politika.
Rozdílné cesty. Ó

U nás hledí se »podporovati pokrok« republi
ky přímo nepříčetným štvaním proti sv. Janu Nep.

českým světcům. Zároveň se hlačně
vytrubují fanfáry fěm mužům, kteří měli největší
podfi na rozeštvání českého lidu a velikém zpu
stošení viast«. Ovšem takové počínání vlastně
podporou není, jest pouhým šarlatánským masko
váním pemchoncnosti. duševní prázdnoty.

Pohleďme na Francii, která se nyní honosi
tolika muži proziravými a utěšeným rozvojeml
Tam se katolicismu nejekají. Pos:enecká sněmov
na odhlasovaia zákon. aby- se každoročně slavila
úředně památka světice Jeanny dÁrc vždy v ďru
hou květnovou neděl. A timto rozhodnutím
Francie rozhodněnekde; „$$ | usnesením
pru:nfuvida francouzská sněmovna z duše lidu.
m. a- a. T

Mašova,děežitonýbezkonce.:

Svědčí o nejvážnější chorobě státu, jestliže
člověk rázu Muňovo tmůže čeříti tek dlouho a tak
mocně hladinu našeho politického života. Bylo

přímo skandálem, že Muňa. který byt delší čas
+



)
vězněn, náhle by) propuštěn, aniž s nám bylo za
počato vážné veřejné přelíčení. Nad tím skřípajj
zubyzvláště stbářští degionáří. kterým| Maša
upýsobil chvíle tolik bolestné. ©Muňa po svění
propašíční vystupoval — jako na posměch stateč
ným legionářům — velice sebevědomě; pobuřo

/
Platí-Wi se na vojsko a četnictvo tolik. peněz,

jest lmnba čekatř až si občané pěstním právem

alomoscké schůzí od legionářů, ktpří jsou
demokraty. Maňa choval se při útoka velice zba
běle. Másto sebeobrany lezi pod piano.

A nyní na všech stranách republiky zlověstné
protesty a hučení rudých davů netošiko profi ©
něm legionářům, 'ate — i proti všádě, která přece
za zbití Muňovo nomůže. Jest dlužno odsouditi
každý teror; stavíme se proti jakémukoli nášilí.
Proto pravíme, že legionáři se ukvapili. Teď však
se vtirá velice ožehavá otázka, jak a kdo bude
souditi provinilce. Jakmile budou legionáři za
vřeni, Ihned jejich druhové budou právem žádati,
aby byt uvězněn také Muňa, jemuž jsoa dokázány
borší přečiny proti české krvi než zbětí Jednoho
člověka.

Jestliže rudý tisk tak mocně odsuzuje násilí
na Muňovi, měj by pamatovati, že celému fe
tězci jiných násliností popřával nerušený průběh.
Katokčtí kněží, kteří nikomu noublížiti, vyhánění
ze svých domů a poličkování. Surově znásilňa
váni i katojičtí laikové, Když byla vytlučena vo
lební místnost Modráčkova, to by) jen »spraved
livý soud didu«. — »Právo lidu« si pochvalovalo,
když byši na několika místech nřváni dr. Rašín
a dr. Kramář. Taky bylo zcela v pořádku, když
čestní rolnfci byli jako afričtí otroci vodění k
šibenicím. A což ty vandalské přepady selských
usedlostí? Všecko — spravedlivý soud. Když do
redakce »Venkova« vrrikla thipa rozvášněných
socialistů, která pak drancovala, napsalo tehdy
»Právo židu«, že nemá důvodu zabraňovati vý
voji událostí.

Ale když nyní dopadla dlaň na bezvýznamnou
nicku,vkterévidíkapacitupouzenemysliváčást
komunistů, už se alarmuje do boje v celém státě,
už se ohlašují vejiké stávky, jimiž mají trpěti lidé
zcela nevinní. Již se také žádá rozpuštění »pro
vinitých« formací, houká se o »těžkém prohře
šenímtr atk.TovšeckoproMunňu,je
bož jmén k značně otřáslo důvěrou ciziny k
maší republice. Nehcť tedy jest pořádek všude!

Pojskovhrozabe:stavu.

Íjest vždyckysdrávo to,ch nění čestna.
Polské chytrácké příslovímstí se da samém Poj

vybřednouti z hospodářské mizákie, do níž upadlo
vinou židovskou, nemělobýti lehkomysině vy

se národové nechtějí z dějin přinčiti niťemu

volil užívati úspěchu ke zdaru Slovaastva. Bul
haři naraziliná tvrdé skály srbské a rozbili sl
hlavy. Tohle jim však nebylo výstrahou pro bu

zrtovu a zase odešli se zkrvavenými čely. — A

Poláci? Co tu bylopláče nad ponfžením! Sotva
však pocíthři volný vzduch, prozradiji že jsou
násilníky horšími, než na jaké dříve naříkali. Su
rovosti páchoné na Těšínsku a Oravsku zůstanou
nesmazatelnou skvrnou polské historie. Při tom
brubý útlak Rusínů — a konečně výbojné tažení
do ruských oblasti, kde živej pofský nemá co
činiti.

Jak byl kratičký vítězný Jásot zpupných Po
láků! Nyní přiznávají sami, že jejich fronta byla
prolomena. Rusové mají otevřenu cestu na Rov
no, Kovel, Brest Litevský a Lvov. Pofáci zatla
čení nyní do posic, z nichž 24. dubna zahájili svůj
postup do Ukrajiny. Vojensky jest rozpínavost
Poláků pokořena již rozhodně. V diplomatickém
Jednání bude asi sotva šťastnější. Říše, která mo
hla býti tak rozsáhlou a silnou a jež tolik potře
bovala klidu, neměla nic pitnějšího na práci než
drážditi med tři sousedy majednon.

NepokojevItalil.
Kašparoviny D'Annanziovy a jiné snperlajisti

cké snahy potřeštěných radikálův italských pří
mo ohrožovaly existenci státu. V Albánli divocí
bojovníci vytřek Italům zrak hodně drsně Nyní
děmictvo vejikými stávkami protestuje proti do
bývačné politice Italské v Albánii a Jugoslavii.
Na cejém poloostrově se Jeví vejšký nekl. Na
některých místech dochází k vzpourám anarchi
stů. V Aakoně bylo znovu zatčeno mnoho osob.

Sbiranémléko.Kečlánkůmprof.Pekařea
Herbena v »Nár. Listech« o sv. Janu Nepomuc
kém připojil redaktor Scheinpflug doslov, v němě

utajtí oné povrchní podjatosti, která bývá ne
sbytným průvodcem liberálního žumajisty, kdy
kol se mu přihází promlouvati o věcech ve $Po
lení s katolickou minulostí neb přítomností.

Redaktor Schelnpíhug, rozumí se, stojí všecek

FEUÍLLETON.
Poměr naší vlasti kFiši německé

ve středověku. .
IL "

„Tedy sv.Kg mírems oby mimperiém vyst obře příkaz doby.
(A že smíru obou národů bylo nejvýš

potřebě vysvítá z nového zhoubného vpáarského do Saska Maďaři tehdy
se přivalili do Německa přes Glomače
(mezá Labem a saskou Kamenicí), ale bylí
u Merseburka poraženi. ď na svém
útočném tažení šli skrze Čechy, kterým
Škodili — anebo vyhnuli-li se, pak ji

pb zacháska nebyla dobrovolná. Všeoky
osti nasvědůují netoliko nutnosti míru

tesi oběma křestanskýmistály, ale itomu,
še Čechové tehdy byli vojenskými spo

pos iářohovými a še měli na porážce
býval Bok značnýpodíl. ©ue by Boleslav vystoupil proti

„němeeké říší ihned po zavraždění sv. Vá
| olava, o tom prameny ani slovem nemluví
Meporušil tedy svazků nedávno uzavřených.

Zůstal Jindřichu Ptášníkovi »věrným
a ušitečným.« Alo jiš svému radikálnímu

při Herbenovi a bojuje proti prof. Pekařovi zbra
ní, kterou bychom snad nejvhodněji mohli nazvati
intelektuální sebevraždou. Abychom ozářili dů
kladnost, s jakou o sv. Janu Nep. páše, citujeme
obštmějt přísloěné místo z jeho výkladů: »Pro
fesor Pekař se ovšem shodnje s drem Herbenem v
tom, že Jan Hasil Nepomucký, který by) r. 1721

za svatého, jest osoba smryšlená, soudí však, že———————————
vystoupení byl téměř povinen pokusiti se
o změnupoměru své državy k německé
Hůi. Tudíž kníže aspoň po amrti Jiadři
chově (+936) odhodlal se k dlouholetému
sápasu. Když konečně voje Oty I. nabyly
převahy, podrobil se r. 950 takořkasoudu

Olovu a sdošel milosti.«FootobráteJitioké pokořeníčeské země bylo větší neš
za ov. Václava.Vždyť bratrovi Olovu Jin
dřichovi svěřen dozor nad Čechy.

Dr. Novotný na základě výmluvaýeh
fakt a povahy doby posuzuje význam to
hoto smíru takto: »Bylo to jistě nejšťast
nější rozřešení české otázky,byla to ss
tiafakee podaná Váelavovi Tím dosaženo
základní existenční podmlaky našeho ná
roda, rychlým splynutím s říší zabezpe
čena jeho národní samobylnost. Závazky

dosti značným, ate převáženy bylyvýho

dami ze spojení plyoouelmi, Dm ylopředevším zevní pojištění před nepřátel
sbeím a znepokojováním se strany říše,
která by své nároky dříve nebo později
neela jistě byla dovedla uplatniti sa o
mnohem těžší. Lze súad říci, kdyby Čechy
nebyly se včas staly čístí němneské říša,
žebi posdějí obpratalstvo jejich byloae

J
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na jeho mistolze jaksi mlčkypostaviti Jana z
Pomska, | jemuž toto blaho- a svatořečení prá
vem patřilo. Dr. HerbeŘ (ve shodě a Tornkem)
to za možnonepokládáze dvoudůvodů.Předněz

Uformálníha Taková záměna osob mohla by se
státi jen přikněřenýmiakty církevními, totiž od
vojiním a zrašením kanonitačkýho procesu z r.
WD a provedením nového kapomisáčníhoprocesu.
Povážuji toto stanovisko za správné, neboť hi
storikové sami nemohou odčiniti úředních výko
aů katolické církve, tím méně, když proti Janovi,
gene. vikáři, utopenému r. 1303, se v kanomisač
afoh aktech rozesnávalo, že svatým není a že ne
má s prvým Janem, zpovědníkem krátovny Jo
hánny, utopeným r. 1383, maten být (Herben,
Jan. Nepomacký, II. vyd. 75.) O

Tady to máme, Schelnpflug neví, že právě toto
místo,o něžseprotiprof.Pekařoviopírá,beze
všeho mravního studu bylo Herbenem zcela vy
lháno za tím účelem, aby dosaženo bylo zamýš
leného účinu. Nedá se slce úplně omtuviti, ale po
lehčalící okolnosti pro Schetnpfluga jest to, že
z celé literatmry svatojanské má před sebou toli
ko dílo Herbenovo, jemuž, jak patro, nalvně dů
věřuje, což u lepších znatelů Herbenova svědomí
vzbuzuje úžas. V otázce svatojanské Herbenoví
důvěťovati, znamená dáti dítěti do rukou ruční
granát, neboť ané se nenaděješ, a neštěstí jest tu
Jako na konž Takové neštěstí potkalo i Schein
přinga, protože sám nevěda, činí logické závěr

z dokázaného podvodu. i
„»Podmínkou dosažení svatosti jest také svatý:

život. Mučednictví samo nestačí. A Jan z Pomu
ku nepodsioupil své mučednické smrti dobrovol

ně, pro nějakou náboženskou ideu.« Scheinpilug
zapomíná na dějepisné záznamy. dle nichž sv.
Jan Nep. se vzpíraj. vyjeviti královi, z čeho se
králová zpovídala. Mnohé partie vědecky zpraco
vaných českých dějin byly váženy z pramenů ta

jako se nakládalo se zdroji zpráv o zpovědním ta
Jemství sv. Jana ©Nepomuckého. Nestmčí-li

ppchempflugovi tyto zprávy o našem světci, musil
y důsledně odmítnouti také prameny dějin svět

ských. Buď obé přijati, nebo obého se zříci, Jiné
ho východiska není. :

Opat Ludolí nazývá sv. Jana »ctihodným mu
žem, milýzn Bohu a Hidem«.| »Zdá se ml«, dí
Schelnpflug. »když vyloučíme náležitý díl opita
fové uznalosti, která kvetla v nekrolozích za sta
rýchčasůjakopodnes,že z nichzbudevehmí
málo nebo nic.« Toť se rozumí, takovouto soli
stikou lze ztrhati každého člověka. Napiš ml tři
slova. Jak pravil dobře spisovatel, a já tě přivedu

fest na velikou závadu ta skrtečnosf, že sv. Jan
byl ctěn med po své mučednické smrti, což ne
mohlo se dftl bez platného důvodu, k čemaž ještě
doložme. že Iitští jazylové bývají obyčejně na
kloněni, vypovídati o nebožtíkovi více zlého než
dobrého. Ujala-li se tedy brzo v Praze a jinde tak
obecně úcta svatojanská, nemohla povstati z miče
bo. Kdyby se byly dochovaly hojnější a podrobné=—=-é
stalo částí německého národa... A po
jištění národaí, jehož tím získáno, bylo
provázeno" jinou zoačnou výhodou, jíž tím
dosaženo; byl tím zabezpečen samoslatný,
vývoj vnitřní.« (České dějiny I/1, 488 —489.

Jih německé říše byl sužován od Ma
derů dále, takže hrozilo i zemi naší každou
chvili strašné zpustošení. Právě proto, še
se rozbujely aváry jak v Německu tak v
Italii, Maďaři r. 954 poplenili jižní Německo,
vpodli de Franeie a za hrozného pusto
Šení brali se domů přes severní Italji.

Silný rozmach Německa proti barbarům
zdrželi netolíko povatalci němečtí, ale i po
labští Slované s nimi spojení.

Tedy obnova solidarity "ohrožených
států katolických byla nejvydší nutností.
Jedaoslo se netoliko o existenci civiliso
vaných národů, ale o záchranu křesťanské
kultury vůbec. A Bolegisv dobře pochopil
snamení doby. Pomáhal docela Otovi v
boji proti polianským Bodroům (v nynějším
Meklenburku), kteří navalíly značné pfe
kátky obraně proti pohanským Mopgolůle.
Konečně došlo r. 955 k strašné bitvě na
Leebu, kdeš byli Maďaři od Němců za fo
moci Čechů ne hlavu poražení. Ma
voj, který byl tehdy vyslán do

.



doklady o svatosti Janově, páBové by odsuzoval!
zase takovou epickou šiřjako, podezřelou. Chtěli

jednoduše bíti a proto bijí. .
Scheinpilugovi se nelibí také, že sv. Jan půl

čovaj peníze. Bám prof. Pekař ukázal, jak malé
to byly částky, a vyvodil- z toho Herbentiob
vážství, pak třeba poznamenat že dle tehdejších
nařízení kněs poskytoval výpomoci bez úroků,
v čemž není Uchvářství, nýbrž dobrodiní. Pravdě
podobně to byly částky, půjčované kněžím do
Prahy přibylým, což se konečně děje podnes. Pa
matuli se, že si moji kolegové vypůičovali pe
níze od rektora semináře, jenže tehdy za Čas
sv. Janu dělo se tak dleobvyktřé
klatby, kteráž zajisté vyplynula ze sociálnách po
měrů doby. Co do mravní hodnoty, v těchto

půjčkových záznamech vlastně | spatřovatí jest
přesnost a důslednost povahy.
právním řádem již jednou ustanoveno, že půjčené
peníze mají se vrateti a spravoval-ll se v tom
sv. Jan dle nařízené formule, kona! jen svou po
vinnost, zejména byly-li to čásťky jmění církev
ního. Či bylo by snad předností, aby zaváděl pe
něžní nepořádky? ©Pokusme se představiti sobě
světce, který by neměl v nenávisti nepořádku.
Již pouhá myšlenka na takového světce Je směš
na. Pravý světec jest pln lásky, ale také přísnosti.
Světec, jakého si dnes svět představuje, oplýval
by ovšem nasládlou láskou, která by žehnala ko
mukoli a čermikoli, usmíval by se ke hříchu, u
smíval by se shovívavě na všechno. Acož „Hus
nepůjčoval? Jak patřno, hůl má dva konce.

»Rovněž odsudkem, kterým, stíhá dr. Herben
mravní hodnotu mnohých zkazek o zázracích sva
tojanských, nepodařilo se dle mého sogdu prof.
Pekařovi otřásti. Nízkou mravní hodnotu těchto
zkazek nelze omiuviti naivitou jejich| původch,

"jelikož nalvnost Iklu nevylučuje záravého mrav
ního cítění.. Kdo na úctu svatojanskou doráží tě
mito zkazkami, má buď nekalý úmysl, nebo ne
umí dáti věcem nátežitého mfsta. Ačkok jsem
již v »Obnově« o dom hovořil, musím se zase k
manévru tomu vrátiti, | protože Scheinpílugovi
takové nesmysly nejsou dosti.nesmyslnými, aby
jich na veřejnosti neohříval a nerozmělňoval ne
chutnosti, které Herben proti zdravému rozum
přes hory a doly přivtekl. Spravedlivě myslícímu
člověku jest jasno, že kritice podrobeno jest jen
to, co církev úředně v bule o sv. Januprohlásila.
Protože však v bule oněch nesmyslných a naiv
ních zázraků není, nemá nikdo práva na toto brdo
narážeti tavní Jádro otázky. Mravní hodnoty
oněch zkazek nemožno spojovati s mravaí hod
notou úcty svatojanské, jak ji církev úředně vy
kládá.

Jest velmi smutné, že tuto logickouabecedu
mosíme vykládati vzdělanci a spisovateli Schein
pílágovi a k tomu názorně dokazovati, že spustil
střelba bez terče. Až bude za padesát roku někdo
psáti o Riegrovi, bude dovoleno, aby jeho mravní
hodnota závisela na mravní hodnotě praklinání,
že byl zrádcem národa a že prodal zájmy České
ho lila za sklenku koňsku, jak o něm břeskně
troubity »Národní Listy«? .
———————————————é—ěmm
porašen připraveným již vojskem Boledla

vovým. Tak tehdy Čechové pomohli sara
síti mopngolskoupovodeň hned na dvou
místůob. Nyní český panovník, maje krytá
záda na sápadě, mobl úspěšně čířiti svou
moo na východ; bylo mu umožněno osvo>
bozsení slovanského obyvatelstva ne Mo
ravě. Docela panství Boleslavovo se roz
prostřelo dalším postupem až za Krakov.
A německý císař tak silnému zmohutoční
moci Boleslavovy překážek nekladli. Vždyť
ařiná moc slovanská a částečně obnova

říše velkomoravskébyla pojitiským ziskemi pro křesťanstvo něm

Kdyby se byl Boleslav dříve roti
Němoům uhějil co nejskvěleji. nebyl b
později bez jejich pomoci nikterak zdolal

před otroctvím. Pozdějšího času hleděl se
s vlivu němeské říše osvoboditi český
Achilles Břetislav I. Hodlal proti Němoům
postaviti moonou říři česke-polskou. Ale
gaznal své marnéúsilí — a činil to, 00
dšívo Boleslav a sv. Váelav. Plstil mírný
poplatek a pomáhal ve válee Němsům.

Opakujáme, že za malé povinnosti k

. „TLM n A A ŮDN © PAD9 DV EV“

Akciový kapitál a reservy K 90,000.000*—

: == CentrálavBrně.zm
28 FWlá

Val.

Vklady *5000000—

Prostějov, Telš, Třehič, Uher. M
Tel Za vBratislavěčís.580;

ji Aombonvoní úvěry.
i Třídní loterie.

Financování Imporiu a
Pojišťování losů.

57De SocNeCNS 44 a

AžedleScheinpiluganepodařiloseprof.Pe
kařovi otřásti odsudkem Herbenovým? Ale pro
pána krále, vždyť se Pekař ani o to nepokoušel
a nebylo ani třeba, aby o to usiloval, nebdť kde
kdo poznává, že odsudek Herbenův byl jen tiště
nou spekulací a zdáním, a zdání není skutečností.

Krátký smysl těchto pochybnosti Scheinpflu
gových jest, že ho Herben důkladně vyvedl na
vrbu. Stává se tak. Literát prochází se v uzavře
ném kruhu knih, jež má ko své potřebě, a s
jakousi zvláštní upřímností nedbá všeho ostatního.

hu, a povstane z toho důkaz moudrosti, že jest
lépe mlčeti tam, kde nejsme s věcí obeznámeni.
»Nu a což ty zázraky s jazykem Jana Nepomuc
kého, které byly zjištěny komisemi svědků v le
tech 1719 a 1725? Či věří prof, Pekař v tyto zá
zraky?< Na místo této otázky byt by se Scheln
pílug s dobrou potázal, kdyby se byl o těch svě
dectvích rozhovořil sám. Je to apropadená věc,
máme tu ve všem všudy Zajištěný akt se svědec
tvím a přísahou universitních profesorů, nejvyš
šího sudího a jiných četných svědků a — nevíme,
co sl tu počít. Nemohonce skutečnosti této popříti,
obcházíme kolem bez rady a pomoci a nanejvýš
zmůžeme se na nějaký ten pošklobek. Žel však,

že pošklebek není vysvětlením.
Citím dobře osten otázky | Schelnpflugovy,

věřá-i prof. Pekař v tyto zázraky. Scheinpflug
tím říká, že on v ně nevěří, neboť mu tak vell

věda. Která? Ta, jež klouže na povrchu věcí, ta,
jenž neví nic o podstatě bytostí, jež ve své něvě
domosti pomáhá si všemožnými hypothesami,
atomy, elektrony, ta věda, jíž přírodní a životní
dějstvo jest tajemstvím. Dále nemusíme myšlen
ky tyto rozvíjet, protože postačí, když řekneme,
že Soheinptng popírá na podkladě nevědomosti.
Nemůže-li věda naších liberálních odpůrců rozře
Uti tajemstev řádu přirozeného, proč se odďva
žuje zamítati záhady řádu nadpřirozeného?

»Co připojuje prof. Pekař ne konci svého před
cházejícího článku o české protireformaci v na
šem národním probuzení, nepatří již vlastně k
věci; popřáváme však ochotně místa i těmto pro
jevům, neboť nic nemůže vysvětlit stanovisko
páně Pekařovo v otázce svatojanské jasněji, než
právě tyto vývody, které zjevují, jakým! skly po
híží autor na českou mimulost.«

Nic nemůže podati zřetelnějšího svědectví o
mělké frásovitogti našich berálů, než tento
Scheinpflugův doslov, jímž se řadí k zavilé pod
jatost! Herbenově, Prof. Pekař, řídě se směrnicí
pravdy, dějepisným badáním nabyt přesvědčení,
že v katolické prottreformaci kromě stínů bylo
také světlo. Na toto zjištění pánové nedovedou
Jinak odpovídati, než skly, jakými prý prof. Pe
kař pohlíží na českou minulost. Odpověď nicotná,
jež malomocností dusí sama sebe a jež prozrazuje,
že milovník pravdy“a nestranný badatel pohnul
mísou sbíraného mléka.

Podplukovník Josef (Vinař, básník a
spolupracovník katolických re dal do
tisku překlad proslulé epické š Gun
duličovy »Osmane. Překlad s o ým
literárně-historickým úvodem vyjde jako
195. svazek sborníku světové poesie.« —*
Jak se posiluje v republice pokrok, po
známe také z té okolnosti, které knihy se
čtou nejhorlivěji. Mezi nově vydávanými=m———————"P
hody. Mohli velice vlvně zasahovati do
vnitýní politiky samé říše německé.

Óeohy byly síce lénem německé říše,
ale zaujímaly proti jiným lénům postavení
zoela výjimečné.Žádný rod (ani ofsařský)
w Německu nebyl si tak jistý dlouhodobým
panstvím jako rod Přemyslovaký v Čechách,

byly považovány za patrimonium,
jóný statek rodový domu vládnoucího.

Uvnitř bylo toto vévodství české téměř
úplně nezávislé. Němečtí panovníci nedo
vedli si v něm získati ani soudní pravomo0
ani regály ani jiná práva; ústavai správa
semě české byly na králi německém úplně
nesávislé. Panovníkům našim také ně
meští císařové musili povoliti samostatnou

litiku zahraniční. Jen v tom případě,

feat volný rozmachčeskéhoknížete zanieeni byl na ujmu říje německé, do
cházelo ke konfliktům, kterým by se byl
nevyhnul ani panovník úplněnezávislý.
Takový konfiikt pak se řešil dle poměru
f 6afly obou stran(jako mesi panov

úplně samostatnými) — A ty po
tek

jednou placenbyl —jiný rok dle okolností
alkoli, tek ten byljakýrmaci výk
da voštřnísamostatnost.A esk"17Pavle

„

nější lživědecká díla mystická a okkultisté
oká. Docela jest jim věnováno několik
sbírek: »Sfnxe, »Knihovna šťastných lidí«,
»sKnihovna svobodné školy věd hermeneu
tiekých«, sborník »Pentagram« a j. Takové
kniby nakladatelé nezásílají časopisům,které
mají stálou rubriku kritiokou, bojíse, aby
nestranný posudek neuškodil kšeftu. Jest

nosti vojenské a dvorské? Nebyly ustáleny.
Panovník náš měl stavěti 8300oděnoů 
měl v určité dny navštěvovati dvůr krát
l . Ale nedělo se tak pravidělně. Jesa
n 0, še němeští králové nejednou al
zabezpečovali českou pomoc slibováním
zvláštních výhod.

Žádný kníže německý neměl rodovou

moe tak mohutnoujako panovníkpe 4Proto se'také báli našeho knížete v
němečtí všichni; proto se také strachovali
povanésti českého panovníka na trůn cb

sařský. Strachovali se, še HN eb ve a čá,nezdravé svobody jednotlivých velmožů:
silně Přemyslovec oklestil. Proto také kur
fiřtí volívali za německého krále nejraději
panovníka z rodu málo moenčho, aby se

jeho uávislostnadobré vůlii slo

Te osskému panovníko všem naprostoómu vi o
neškodilo, še se nestal vrehaš politickem

rok státu Pinauivými No „rovnání. mezi no i raději

vypomohl cíaři -—podruhé jebo nepříě; — nepří
— a kašdé takové sasašení dal ci drazo

pa Německá svornost -tehdy
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Fiddy a bátné tyJi
í, vápna,osmestu s dějví

1malém.

k L
penze, jaké. ndhraškysi obystají

das henna v době. kdy vládní kruhy: tě utiskají náboženství katos:
. Kdo- -pzavá. síra, 1am se.2a

euje pověra; a že té pověry bují u nás
p jš mnoho, svědčí netoliko rychlý vzrůst
spiritismu a hromady pověrečných knih,
ale i veliké výdělky různých prorobyní. —
V 4—5. č. +Arehy« jsou tentokráte
zvláště oenné příspěvky, takže tento mě
síčník se reprementuje skvěle V příloze
(Arehivu literárním) Aug. Neumann pojed
nává o předhusitských postilách. — Nákla
dem B. Kočíbo vyšly úvahy Gammovy
»Ovoce a strom.« Cena Kč 390. Autor zde
podává celistvě své názory a soudy oživotě,
jeho amyslu a účelu; kritisuje to, co se mu
jeví v životě bladným a zvráceným. — Na
všeučitelském sjezdu bude se prý prokla
morati »svobodná, volná československá
škola republikánská « Páni pokračují: »Na
stíníme ideál školy národní, jak jsme jej
za vlády císařů a ardinálů(!?) v ardci no
sili.« Tak, a podobně pokrokové učitelstvo
připravuje českou veřejnost na svůj sjezd.
Alé nač ta theatrálnost básnické dekla

(vlastně volnomyšlenkářskou) již dávno za

prohlásili,
vychovávati své děti dle vlastního přesvěd
čení náboženského. Pro koho teď stupňo
vanou dávku svobody nesete ? Pro katolíky
rozhodně nikoli. Svobodně jste štvali na
schůzích proti katolickému názoru světo
vému již za Rakousko. Nyní však se lže
před katolickými dětmi ve škole přímo od
poraě. Pokrokářský pedagog lže s drzostí
hodoou cikáns, že hierarchie dává v Praze
uotívati jazyk zakoupený u řezníka jako
jszyk sv- Jansa. Před malými hochy spilá
se Jesuitům, činí se posměchy ze svátostí
atd. Zkrátka nová škola nemá býti volnou.

Jioké zajatce. Až tedy začnete mluviti o
svobodě, jen pilně zároveň uvažujte, má-li

katolického názoru světového — a tedy
zdali katolíci jsou povinni na učitele tako
vého rázu platiti. Svobodu věechněm —
i katolíkům! Tak by mělo zníti heslo
opravdu pokrokové,

Te liberální hrdinství! Naši liberálové
ukazují svou chrabrost výhradně ne těch
obšanech, kteří buď před nimi prohají
acebo aspoň Da rány neodpovídají. Jina
však rytířetví českých svobodomyslníků

jou veliee opatrné. Na př. proti. českým
idovoům houkají ok z ploých plic,

tolik ochotně plní žádosti německé! V ke
čech o našich národních nepřátelích po
krokářeký tisk dává přímo úzkostlivý pozor,
aby se nešláplo na kuří oko židovským
zbohatlfkům. A káže-li nezbytná nutnost
pověděti o svlastenectví a dobročinnosti«
židů něco přece, patrny jsou při tom veliké

Uvedeme zde událost zvlášťvýznamnou.
Rehe 1196 Soběslav|. porazilv: sísaře>
německého Lothara II. na hlavu. Po straš

ném krveprolití Lothar uchýlil se na v
šinu se zbytkem svéhovojeka: Tu byl oklčen od Čechůtak, že nebylo na vyváz
nutí ani pomyšlení.Pudiž německý.panovník
sám a teskným srdcem byl nuosnio nabéd
nouti Soběslavoví vyjednávání. A eo učinil
vítěsný kníže? Přijel do tábora Lotharova
s malým průvodem, pokořil ae němoskémn
panovníkovi jako králi a přijalod něho re
sáamení korouhve své země v Jéno. Osvěd
čil tak vzácnou prozíravost. Nechtěl si

zaepřátelitidelou mocnouříši a ej všekypropustil bez závady netolikokrále,
zajatce. Boběslar pak na Vyšehraděbylbyl
vítán obrovským jásotom českého lidu.

Smí někdo nazvati Soběslava a jeho

oddané jlušemi zakrnělými,ustmienými?
pola ne. JestližeSoběslavijako vítězni velice rozvášně, věděl dobře,

5 jestpotřebí jistá politickéoportunity
pro budoucnost. Potřeboval nutně přátel
ství německéříše, nikolijejí nové války.

Ego ro prospěnůve prospěehavó20 ae svůd
ušení,které aváděloa Jejímu

polkulemu 20 dobrí Velikéhoválka,s" an och * VA 0
2.8

rozpaky; pokřokář kličkuje jako bázlivý
zajíc, jen aby nemusi! střeliti přímo do
prostřed terče. Na př. 25 června vyzývají
»Národ. listy« Sokoly a Sokolky, aby ku
povaly výhradně jen u českých osvědče
nýeh firem. »Nedejte se klamati zdánlivě

českým dnešním nátěrem. I vDo výklaky-bh a proti
sou ne dbraty á sochy

Tyrše a Fůgnera; buďte opatrni.«
Kteró krámy pražské jsou tak šŠelebné?

Mé-li výstraha »Nár. listů« míti praktický
prospěch, pak přece jest potřebí trochu
určitěji ony výklady našich nepřátel ozna
čiti. Jak re mají venkovětí Sokolové orien
tovati, v kterých výkladeeh jest umístěn
Tyrša Fůgnerna oklamánílidu? Pratští
pokrokáři přece zcela dobře vědí, z kterých
krámů-ze -dnůrakouského
vycházely zástupy obchodní
aby v slavnostních průvodech ječivě »hei
lovali«. A přece touk babská úzkostlivost,
aby ee ráznějším alovem a určitějším vy
světlením němečtí židé nepohněvalil —
Aeh, vy hrdinové, kteří tak hlučně Žižku
slavíte, jak setetelite „strachem,abyste pro
nejvčasnější alovo pravdy. nepřišli. o židoveké inserty|

Nová burfoasie. Že socialistické ole.

není již pochybností. Vůdeové socialistic
kých stran v republice nehledí překlenouti
veliké propasti v majetku a vystupování.
Nehrnou se tam, kde by na ně čekala apo
lečeaská rovnost a kde by byla velicepři
svivá půda pro překlenutí velikých věaliatiských rozdilů. Naopak splhají se

by.ce jim dostávalo ke kavajírekému vy
stipování zrovna takových prostředků jako

dříveE aa šleshtinům.Jestližeučili

nyní -socialig tedák "jezdív autu nad-:

bytaáněa lí obrovském.
T V 1 s iáieoné

,

“

"Teková seenerie ovšem není
, RolandvonBerlinkonstatuje,še

heidemann koupil si ve dražbě
za 60000 K. Jeho soudruh Noske žije 60
svou rodinou v nejdražším hotelu v Badev

jen největší boháči. A tak by se dalo pe

jako milionář. Nebylo by potfebfo tako
vých zjevech mluviti, kdyby soaialističtí
politikové na poli vlastnictví s veřejného
vystupování sami křiklavě nečinili to, eo
včera »měšťákůme vytýkali velice prudee.

stvu nejedná 80 © pronikavou změnu spo

ných křeslech. Vyhnána baržoasie stará,

alenaod
který nechce vstoupiti mezi socialisty, jest
nenáviděn jako »nepřítel proletariátue,
kdežto socialistovi-ministrovi, který již vy
získal miliony, činí se ovace jako duši nej
obětavější.

Obrana.
„ Čibé násilí československécírkvevi. I do Čáslavě zavítal apoštol této

sekty, odpadlík Zabradník Brodský. Aby
súčagtnilo se hojně posluchačů táboru jeho,

h nárožních tabulích, v několika

šeny byly české bohoslužby, které u im

provvisovaného oltáře před radnicí, notae před radnicí, která zakazovalao
Božím (těle zelením zdobiti oltáře, sloužil
odpadlík Suížek z Chotusic. Po Štvavé řečí
obou jmenovaných odpadlíků ustavila so

čel. církev v Čáslavi, která v pátekvně25. června vyslala na děkan. úřad depu

jak mělavyžádatdobrovolnévy kučdkostelíka sv. Alžběty. Pan děkan
Dostál odepřel klíče vydati. Vyhrožováno
násilím. Bleskurychle roznesla se v okolí
děkanství zprávao deputaci, jež přišla
v hodinu mimoúřední a několik žen,
meškajících dílem v kostele, dílem ve městě
přispěchalo do budo děkanské, k bytu
děkanovu. A zde došlo k prvému násilí.
Jedoa z žen aírkve čel. udeřila klíčem
v šátek zaobaleným přítomnou paní Marií
Wenzhóferovou, trpící srdeční vadou, tak
prudce do čela, že klesla v bezvědomí.
Plné skoro dvě hodiny ležela v bezvědomí
tato paní, která leknutím sachvácena byla
ještě srdeční křečí. Do dnes jest v nemoe
nici. Po prudké debatě deputace, kterou
vedl měst. radní Kašpar,s nepořízenou

odedla, V neděli dne 27. června ohlášeny
abs české bohoslužby v kostele av.ty na Ď. hod. odpol. Vešer v sobotu

jež opětně panem děkanem energickyode

kostel násilně se otevře. V neděli došlo
ke druhému násilí. Před pátou bodinou

straně sosialistické,před kostel sv.Alžběty,
kde po řeči měst. rady Kašpara ros
zámek dveří. Rozbíjení dveři tohoto ste
róho útulného kostelíka dálo se za přítoma>
nosti odpadlého kněze Suížka — zá

pory městské rady, která jako patron faru výboru sekty oznámila, že nebude
činit překážek v konání. bohoslužeb jak

chrámu ov. Petra a Pavla. Skutek
hodný jen loupežníků vyvolal ve městě
veliké rozborčení a my, upřímní katolíci
a republikáni se tážeme: žijeme ještě v 
právním atátě, kde není — dle slov pre

nta Masaryka—nesvobodynáboženské?
tírá se neod

bytná otáska,jak iruho
ylo dovoleno násilníkůmh v rept

přepadatisp no ad.TaByee(Nezave ek okamž
Moagolskýtok na shromašďovse

Be a nK nové 60našibihei pav hlásku,hned+ ední
sy ddi4 rtn id 24 vanzivbé7



svědomí | píchalo.vok křečích. Zlé

Vedu p úšelivosti.- : í sitiMollk- pě ch M,- s we Před radikálním fterdrem ně
vody.iidí, kteří se vydávajísa otitele Hu- „podepsaných sbaběloců a tupitelů
sovy;poukázatiAd,neomalenévyžiračete- lido vec právě nyní neustoupí
publiky atd. Proto hned ve Vys Mýtě anio krok. Hájením svobody své ká.
vyšel nepodepsaný leták, kde se praví, že jíme shromažďovací volnost a svobodu v
táborem strany lidové má býli Košumberk republice vůbec. Jestliže radikální skřítkové
»housným způsobam. Pafuppas, Že se do- pokřikují po nás z houští anonymity, naši
pouští zrady pa naší republice, kdo jde vystoupí na obranu svých práv vořejně.
s Římem. Přf náš tábor fest: provoldní; Surovoe, kteří jsou přímými či nepřímými
jest to »troufalost, „drzost a nestoudnost.«. „vychovateli násilnických bolševiků, nutno

epodepsaní vydavatelé letáku (zvláštníto | poučili velikou účastí na našem táboru,že
hrdinové dodávají: »Své dějiny a ná tygří zuby se ještě proti našincům oeniti
svajé. místa baaohiti, potupovati,a ne- „nesmějí. Přijďte, přátelé, v počtu 00 nej

lým dětem: zošklřvvati nedovokeex- -větším! ACzví nejširšíokolí, kde.to jádro
— Aproto — honem do protitáboru po- českého lidu opravdu jest, k čemu se hlásí
krokářského! . a jaké má požadavky!

Tady je vidět, jak poplsšeněa komicky Když dobrovolně, tedy dobrovolně.
poskakuje volnomyšlenkářský vztek, kdy£ Na všech školách odstranily se povinné
pozoruje u českého lidu skutečné uvědo- bohoslužby, poněvadž se jich účastnili dříve
mění. V malomoci aspoň se vystřelují někteří šáci proti svému »přesvědčeníc.
prskavky na zastrašení katolického lidu. Škola bes oživujícího dechu radostných
Co by činili pokrokáři proti našincům, měí sv. a slavení Boha se stala prázdaou,
kdyby nad nimi nabyli fysioké převahy, ponurou. Proto se hledá náhrada v osle
vysvítá ze Ihavého a surového letáku zře- vách Komenského, Husa... . Také letos
telně.Ale— pánovénechťsi dají ve vlastním| zakončuje ee školní rok na středníchško
zájmu zajíti obuť — zvláště kdyš my po- lách všeobecnou oslavou M. J. Husi. Učast
pokrokářské a husitské tábory nezná- při nich jest povinná, -To jest nepochopí

silňujeme. telné. Katol. studenti si svůj školní rok
Hrstka lidí odvažuje se kaprálským | ukopěili svými bohoslužbami; nepotřebují

tónem olupovati lidovce o shromažďovací ©tedy slávy jiné a účastniti se oslav Huso
svobodu — v svobodné republice. Není oh se konec konců „příčí také jejich

potřebí šlápnouti na krk takovému bar- »přesvědčení«. Vědyť přece na takovýchrskému tyranství hned v jeho zárodku? školních oslavách ee nechválí a nezdůrar
Tolik. vězte, bezoitní otrokáři, že se vás ňují ty vlastnosti Husovy, které byly kato
katolický lid právě nyní lekne nejméně. jické. Na př. nepoukazuje se důrazně, že
Všdyť teď kašdý poznal, jaký účel byl vše- Hus uznával všech sedm svátostí a že ne
likých radikálních slibů. Po všech těch dělní návštěvu kostela prohlašoval ze přís
předstíraných přípravách k republikán- nou povinnost. Víme tolik, že před pře
skému blahobytu najedzou se vybrnuly vratem i katoličtí pedagogové úzkostlivě

SBy kořistníků a parazitů, kteří velmi se varovali uraziti čímkoli náboženský aitdobře žijí na účet a na úkor drobného žactya židovského. Ale teď proti katolické

pracujícího Jidu. To jsou tedy ty všecky církvi a jejím dogmatům stává se školaslibované kumšty — a vyemát se těm, přímo volnomyšlenkářskou expositurou. To
kteří praoují pro vlast obětavě. A vás že jest jisto, že ty promluvy o Husovi ke
se má báti poctivý -katolický řemeslník, konci školního roku jsou vesměs namířeny
chalupník, anebo dělafk? Ne tak, pánové — | proti jedné konfesi; jest tedy nešetraostí
zoela někdo jiný má hodně a hodně příčin nutiti žactvo této konfese, aby si přišlo
ke strachu před rozčilením pootivého čes- pro trochu nezasloužených, tendenčních
kého lidu. " výtek. My jeme židy a evangelíky nikdy
©Dobře si poršimněte, jsk drze haní a ke školním- bohoslužbám katolickým ne
jakou špínou postříkává poctivé české ka- »nutili. Máli býti dobrovolná účast na Kato
tolik péro, které popřává polským židům liekých bohoslužbách, zrovna tak nemá
a jiným cizím kořmetníkům u nás úplnou býti nuceno katolické šaotvo vyslýchati
volnost. Žádného cikána radikální surovei protikatolické výpady, které jsou daleko
nezostudí tak hanebně jako příslušníky netoliko od jeho přesvědčení, ale často i
české národní strany, která jest svou mo- od Husa. Na př. jak soudil Has o nevěr
hutností druhá v národě. A psk ještě drze ach a kacířích, o tom se šák z úst volno
lhou o své lásce k národu. Pamatuj si myflenkářského vychovatele nedoví ničeho.
dobře, katolický muži a katolická ženo, . Student.

1 Rozmanitosti.
Papež věnoval 150, lir na seminář Dle »Tribuny« má se státi referentem pro

eoylonský, kdež se vychovává domorodé židovské záležitosti na Slovenstvu dr. Ed.
kněšstro pro celou ladii Domorodých Loderer. Ale bratislavětí židé proti tomu
kněží celkem vysvěceno na 1600, ale ti
ještě zdaleka nestačí pro tři miliony ka
tolických lodů a pro misie v pohanských

eh. — Jest dobře sdůvodněno, že
látky by se nyní mohly slevniti Fabgri
kanji, kteří vydělali miliony a mají nyní
sklady přeplašné, zajisté by se nestali
žebráky, kdyby oškubanému českému
lidu prodával: levněji. Ale dne 25, června
60G.dem. senátor Ackermann prohlásil (na.
vsorkorěm trhu látek v +»Merkuru«)že
nemůže býti v dohledné době řeší o zlev
nění textilníbo zbožíy docela vyzval pří
tomné zástupce konsumních společenstev,
aby nakoupili 00 nejvíce zboší — tolitt

drahého. Kdopak tg te velkoprůmyslojkůmpomáhá? — [nevěra má.své sekty a
seštáře. Volná Myšlenka prohlašúje, že

), býti volným sdružením všeho ob
štva bezkónibaního bez rozdílu poli

tiekých stran. Ale»Soc. Demokrate na
sva)Vol. Myšlenkuspolečností reakčnía
měltácko; varuje dělaistvo předvstupem.

derer ješt representantem asimilačního
hnutí a odpůrcem církevní školy.©
tedy židé oitliví! Zato za referenty v zále
žitostech církve katolické vzala vláda od..

zvolen první český starosta — dr. Josef
Mareš. — Dopisovatel »Timesů« měl ve
Štokholmu rozmluvu se členy anglické
dělnické delegace pí. Snowdenovou a drem
Guetem, kteří se právě vraceli z Ruska.
Paní Snowdeno ravila: »Vracím se.
s nejlepším přesvědčením, že od bolže
vismu nemáýme se ani Čemu učíti anl

"čeho zlskati Anglie jest zemí pravého kon
servatismu adělniotvo má tu nejlepší vy
hlídky, než by docflilo pod ruským bolše
vismem.« — Sokolskévedení učinilo £ in
stituce původně všenárodní Institaci poli

že jest

"Sokolu, vítání
| ed vat nfÝvštěvníci ž dovských vý

do: vě soudruhům prýstačí , Katolití. Sokolové s Ameriky byli:ta párů, a: čndyBaariok 2: ;e Úláěa šyihámtjedů výhoěmí,Zal
vdá lzoseo bb din ojeté dy ole 2 : Je sla =

AAAA444444444444

přijímá vklady na úrok dle dóby výpovědní a,
: poskytuje výhodné půjčky. ——

VVVVVVYVÝVYVÝVYV
však radostně uvítání američtí Sokolové
židovětí. Příjelo asi 700 amerických So
kolů, mezi nimiž bylo 170 amerických ©
židů; a tit> židé těšili se ovacím. — Bý
valý franoouzský ministr Denys Cochiň
uveřejňuje ve »Figarus důležité odhalení.
Sděluje, že papež Benedikt XV. to byl
jenž na jaře r. 1917 pohnul císaře Karle,
aby Německu oznámil ochotu v zájmu
míru vzdáti se Haliče ve prospěch Polska
a zároveň aby odporuščil Německu vzdát
se Elsasko-Lotrioska. — Jak se u nás
hospodaří, patrno na př. z tohoto příkladu.
Jedna firma poslala pardubské rafinerfi
sud kostního tuku a úštovala za kilo Kč
16-50. Tuková ústředna poslala na ten tak
fakturu; za zbytečné popsání kusu papíru
přirazila na ceně 64"/,; zvýšila totiž cenu
kila onoho tuku na Kč 3030 — Vláda
Aice zřizuje nové školy (často i ty, které
by mohly počkati) přímo horečhě. Ale

jí věcí zcela vedlejší. V ústavu pro hlu
oboněmé na Smíchově státní úřad zabral
pro sebe 17 velkých sálů a 22 jiných
místností. Postavením 18 strojů znemožnil
přijímání nových dětí pro příští školní rok
úplně. Pamatujme, že 98,/* dětí přijímaných
jest z rodin proletářských. Přes60 nových
žádostí povede se jen v evidenci. Hledají
se pro ústav nové místnosti někde na ven
kově, ale. marně. Prakticky se vlastoč pra
cuje k zániku ústavu, který již trvá 134
let. Ale při tom se musí podporovati
»Imca« — při tom tisíce haličských šidů
mají v Praze bytů dost.

Cirkevní obzor.
Koutereuce duchovenstva ve Václevicích bude

ve středu 7. července o 11. hod.dopoj.. Přednáší
Msgre dr. Fr. Šulc o církevních poměrech v Če
chách a dp. Fr. Jukl o další práci organisační.

Osobaf zprávy. Ustanovení: p. Josef Wanka.
novosvěcenec, administrátorem in spirit. v Dolní
Olešnici, — Úmrtí: p. Fr. Kašťák (V Vutn), bisk.
vikar. sekretář, bisk. notář, osobní děkan, farář
v Ronově, + 24. června. — Uprázdněné fary: Pře
pychy ve vikariátu opočenském, na patronátě Jo
sefa CoHoredo-Mannsfekda, odchodem p. Šebast.
Webra na trvalý odpočiněk. a fara Ronov ve
vikariátu čáslavském. Konkursní lhůta končí 1t.
srpna 1920.

777 777 '

Československá
strana lidová. |

Plihbléšky do sociálního a řečelckého kursu
v Hrádci Králové (11.—18.července) učišto bet- 

odkledně. Poplatek: za stravu, byt 4 vykky pouze 6© M. . . .

Orelská éjdka.

Ze sthůze uáčelnickérady Z. svaru Ora. Ná
četnická ráda Z. S. O. vHradci Králové ve svém
usnesení 27. června 1920 nařizejé všem Jednojým
a odborům, okrskům a župám, by bezodkladně
přihlásilyse k ZemekémusvazaOrla, t. č. v
HradciKrálovéatk zachovalykáseě.Neuču 
tak- nejdéledo 1. srpma 1920,nebudoupojatydo
Tádného-orgamisačníhosvazkua všechánstyk -:
s něššíbude zakázán. Bratěi a sestry, buďmepa-:*
mětlivísvé cti! o. 2

V dep svátku pajroma českého,
vykonají veškeré orelské Orgásísace

sh orelaký.(vyido

sv. Václavá

ve oVělaskaP so E
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A
končena slavnostním způsobem: akademií tělo
cvičnou,cviťehímnebvážnouprodukcí.

Depižujese nomzovýkrojnačas:Prožáky:
Tmavé krátké kalhoty, modrobílý pés, bětá ko
šije s ležatým límcem a tmavomodron úzkou vá
zankou,sahající do polovice mezipásek a me

ček, kulatá čapka. —Pro ženy „,Buknětma vomo
drá, stříhu kroje dřívějšího. " Bluza podkasaná,
bílá, s límcem »tíiftrosem« bledimodrým s ma:
Jým výstřihem. Rukávy po lokte, Nalímečku. ve
vzdálenosti“ 42 om od kraje 2 bílé proužky šíř
ky asi 6 mm;vzdálenostjedné od druhétaké 6
mm. Ber“šerpyačapky.Nahlavěbílý šátek napokgssesvětlemodroustužkou,asi3mmširokou,
na levéstraně kličihou (mašlí)zavázanou. —Pro
dorosta mužstvokrojstarý.

Veškeréveřejné podmiky oreiské umí býti
všdy včasoznámenyZ. S. ©. '

podporovaly snahu Z. S. O. ke zřízení samostat
ných sekretariátů v Hradci Králové a v Praze.

Prostnácvičenípre rok 1921budouse po
stupně vyklávat.

července zajožení Jedsoty v Křižlících. Mluviti

i

-1072 účastníků. Bude-li více přihlášeno, bude
další kurs pokračovati od 20.—23. července. Po
platek činí 30 K. Žádá se, abykaždý přinesl s se

„bou aprovisáci (mouku, máslo, vejce, chléb, cukr
atd). Přihlášky nutno učiniti hned. Kurs pro ženy

Orelsképoutiprojektoványjsou
86 12.září,naHempyžíuChocněana Táborn Lom
táce n. P. :

Slezské Předměstí. 27. června byla u
nás bohůze místní skupiny strany lidové,
'Promluvil zde přesvědčivě o nutnosti mo
hutné organisace našeho tisku dp. J Sahula
s Hradce Králové. Výmluvné důvody byly
vesměs přijsty s pochvalným soubli .
Nato p. inž. Fr. Netuka podal vysvětlení o
upisování akoif na Českoal. tiskárnu a velký
deník strany. Ihned se přihlásilo 12 účast
níků, že si aplatí podíly na oba podniky.
Jiní oznámí výši upisované sumy v nej
bližších dnech. Co jde v malé obci mezi
uvědomělými venkovany, to zajisté může
se dařiti tím spíše v obcích větších, kde
se jeví chuť k práci. Panu inženýrovi sr
dečně děkujeme za uspořádání echůze tak
časové a praktioké.

Zrušení srážky daně z příjmu z pro
měnlivých platů služebních zaměstna
vatelem. Povinnost zaměstnavatelů daň
2 příjmu, předepsanou z proměnlivýchplatu
slušebních, vybírati sráškou z těchto platů
a odváděti státní pokladně, byla zrušena.
Následkem toho nejsou zaměstnavatelé ani
povinní ani oprávněni pti výplatě proměn
livých platů stužebních, ku kterým hlavně
náležejí tantiemy, presenční taxy, kolejné,
zkušební (promoční) taxy, provise, dále
mzdy časové, akordní a od kusu, jakož i

takové dy které jsou ujednány ve Jhůtách ne delších nežli čtyřnedělních, daň
s příjmu na tyto proměnlivé platy připa
dající srážeti a státní pokladně odvádět
Daň z příjmu s platů proměnlivých bude
se jich příjemcům jako posud předpisovati
k přímému placení. Naproti tomu zaměst
navatelé, kteří vyplácejí pevné platy alu
žební (měsíční platy) anebo, kteří támuš
zaměstnanci vodle platů pevných, poplatné

še dosahujících, vyplácejí též platy pro
měnlivé, jsou jako dovud i na dále povioni
daň s příjmu (včetně přirážky pro méně
zatížené domácnosti a válečné přirášky)
s těchto platů arášeti a státní pokladně

odvádět.
Městské Kiicperove divadlo. Denně

jsem ohodil na představení společností p.
Vrby s -novým a-novým očekáváním, že
alespoň něov stkhujícího uslyším, když jsem
dosud se markě namáhal, abych poskytl
alespoň svým očím nějaký umělecký po
žitek. Je to trapné človězu říci trpkou
pravdu, ale kdyš někdo vypfovokoval náš
zájem svým titulem »pražské činohry«,
musí snest alespoň úsudek, že velké pro
«ento jejich výkonů má -daleko do toho,

aby mohly býti opravduA aokými. Našeobecenstvo ukázalo dosti umělecké vyspě
losti, jak svědčí cbabá návštěva při před
staveních. Podalo zřejmý důkaz, že žádá
žrochu víc, než se mu podávalo. Ovšem,
svůj výrok nenáchu zevšeobecňovatVonsem
hlu jest zastoupeno několik ail, které ali
bují mnoho vykonati na prknech jeviště.
dest to pí Bínová, Faltysová, p.. Nižkovský
nj. Mnohým ještě schází vypěstěnost dikes,

úsočnost pohybu u často jistota a od
vaha k patřičné vervě a individuelnosti. Je
úmad zbytečno zmiňovatí se o jednotlivých
číslech repertoiru 'podrobněji. Hréla ee
»dindra«, zdramatisovaný román Klieparův,
»Prineezna ze statkue, průhledná malo
městaké veselohra, která byla jedním ze

hlavních nemocech a tragedifch nevěstek
jsme byli nuceni strávit Jak dulece se
mravnost tím propaguje a utuží, když se
postaví vedle sebo » je mládí« a
»Dolfa«, na kterou je »přístap dětem do
16 let zakázáne, to je ovšem velkým otaz
níkem. »Dolfa« byla provedena nejslaběji.

Posledním číslem tohoto týdnebylo vŽaluji«, tragedie válečných let, z filmového
dramatu podle H. Barbusseové rorhánu
sOheň.« Tragedie ptačích mozků, které

pod tlakem brůzy volaly celou silou poohu a přitom našly ve svém nitru smích
a podiv nad touto otázkou. Němoi a Bůh
osudnou tragiku odnesli. Pokud bych
hleděl na ohromující pravdu »vrašdění«
r. 1914—18, dal bych přednost »Bílému
Lvu«. B. Jek.

Mapa pobtovních spojů na Slovensku a v

stojí 5 K. Objednávky přijímá poštovní rekfamační
kancelář.

Jihoslovanští hosté. Po návšíěvě bulharské
dochází v našem městě k návštěvě Jihoslovanů
dajmatských, kteří ovšem budou vřele přivítán,
Dnes zde bude asi 200 milých bostf, kteří naváží

„styky ve zdejším kraji. V sobotu odjedou.
Pokrokářské chytráctví a trOulalost. Kdo z

katolíků ohce činiti něco pro kulturu, už aby po
maltu s bázní a třesením prosit pokrokáře křtě

né i nekřtěné za milostřvé dovolení. Právě »O
světa ldu« v č. 26. naparuje plíce k přísněmu
pokárání Školských sester. Ale prozrazuje až pří
JH, žestaví na odiv vjastní lgnoranci Prý sou
kromý dvouletý ústav ku vzdělání učátejek dómá
cích nauk uruje s podobnou veřejnou školou
v lyceu. O dáme, že jest pravdou pravý o
pak. Onensoukromý indnstriální kurspři pensi
onátě Škojských sester byl státně povolen mini
sterstvemkuštu aosvěty již 28. listopadu1908.
Todřž konkurenční podnik vznikl právě v lyceu.

blahovojně| poskytli šest mistností pro obecnou

kářský dík. — Soukromý dvoaletý kurssmaží se

právoveřejnosti obdrží takový kurs,
zreorganisaje me Zzákžaděvýnosu z 14.dotopadu

jest. Má tedyprávo kživotu zrovaa tmkjako

| trochu to
lerance k žactvu katolickému. dajeko jsme
Ještě nedošli, aby pokrokářská Jediný
kárnýmgestemkatolické školypojfečila. Jenomnezapomínejte,šeŠdovástranaménypíDe©
bramually dosti

ŠŽ

sapsené spol s ručením »hmezeným *'
Československé náměstí. 

, Vhlady na knížky.
Půjčky. - Úvěry odobní

a hypoteční. - Zálohy.- Kaute.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

mlnoaů

Zvláštní stráže nad polní úrodou. Čekalo se,
že z agrárně-socielistické koalice přece jen u nás
vzejde trochu snesitelné soužití. Ale marné na
děje! Strana stranu a druh dtyha hledí obelstít a
poškodit více než před válkoň. Na' plotišťských
pozemcích v minulých dnech byla rozkrádána Ú
roda tak drze a hromadně, že rolníci musik u
tvořiti I8člennou hildací četu. Tento sbor každý
den se rozdělí na. skupiny o 3 mužích, které 0
stražttě hlíďají. Daleko jsme to došli Své pole
musí pitně tt malorojník prott vpádům i těch
lidí, kteří "fsou Stuován! lépe. A zloději se ne
ptají, ada pole náježí baráčníkovi či statkáři; je
jich ruce schvátí všecko, 00 se jim namane. —
Jedna žena vyžala rolníkovi kus jetelle; poško
zený Jí potom domlouval. »Ale co pak to roste
jen pro ty agrámí potvory?< odpověděla čilá
žnečka. »Ať z toho taky máme něco my.« — Ta
ková filosofie se tedy ujímá v době, kdy jest
nejvyšším příkazem. aby se konečně poučoval
Hd o sociálních problémechaspoň "trochu správ
ně. Polní zloději nechtějí věděti, že ty »agrámí
potvory« se moho na poli nalopotí, sou muceni
platit daně, dále čeládce, na nářadí, na různé jiné
agrámí pomůcky atd A peníze na ty nezbytnosti
musí seďiák vzíti z pole, z úrody. — Jest věru
nejvýš trapné, pozorujeme-ji. jak s musejí hájiti
Rlody své těžké práce rolníci v okresu intelek
trelně tok vyspělém.

Krádež v kostsle všestarském. Ze středy na
čtvrtek stal se u nás pokus vloupání do kostela.
Je to v krátké době již po druhé. Zloděj udělal si

sekerou atvor do dveří do sakristie a odneslně
kolik ajb a roucha pro ministranty. Bouřlivé po
česí mu přišlo vhod. Ze sakristie vedou silné du
bové dvéře do kostela a pro tyto do kostela se
říž nedostal Časté poslední krádeže v ok
kazují potřebu zřízení četnické stanice u nás,
po které jtž tak dlouho marně voláme.

Rychnov n. Kn. Občané rychnovští zas jed
nou zmoudřeli. Měli jsme totiž návštěvu. Svolán
pod památnou borovici tábor lidu. Pro nepřízeň
počasí oďbýval se však ve dvoraně Nár. domu.
Aby to hodně lákalo, byl na plakátech také »zná
mý básník Rokytm«, kteřý je vlastně mínist. ra
dou. Ten klopýtal přes historil a snažiňí se vsuge
rovati poslachačstvu názor, že největší a nej
slavnější mužové nebyli ani knížata ami krátové,
nýbrž reformátoři Snažil se obrátit dějiny a za

stinit Husem hlavně dobu slavného panování
císaře Karla IV. MluvH o rozkrádání českého ma
jetku Habsburky a Jesutty. Neřekt však, že větěf
část tohoto rozkradli Švédové, které za hranice
miKomenský, jak sám řeki, organisovat a že byl
to právě Jesulta, který Prahu před zkázou švéd
skou zachránil. Na konec své hodinu trvající, u
navující přednášky volal všecky k odpoutání se

od Říma.NatomluvilpanMates, rev.stát. drah,
Nadáva! Římu, papeži a Jesuttům docela po frab
šovsku. Spustii obechrkný kolovrátek o Bílé Hoře,

o popravě českých ů na staroměstským ná
měst! atd Aby to vše větší váhu, neštítil se
an! použíti osoby vy a jeho výroku,
vysloveného proti naší cí dávno před vál
kon Jen si pámataite, že fakhje neprospějete *
ampresidentoviani sobě — anámneuškodíte,
Dáže přišel na řadu pan Vančura v uniformě ro

ského legionáře. Z Jeho řeči — vesměsnechutné
a mrtvé — byl význačnější jeho výrok: »Kdo ne
jde za Kristem, nemůže býti vlhyatencem.<

vlastencám, kteří Kristův odznak, kříž, škol
vyhazují. Pan prof. ek volně: »Běda,národe,budeš-lttichý!l«ZaněcoTakovéhosé
vzktrjka nermmselstydět ant sám Muňe.vlasteneckémzápalubysienadbylpřálabyna:

. :

$
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e yuvrhly do záhuby. Ne rozepře, sváry
st vahy:us oční,root. půlná,třebajenom práce je naší záchranou. Na vyzvání

přihlásílse znašichřad oslovo mladíkB. Kozel.
Polemigovals vývody min. radyČerného a ukázal
jm tak vychvalovanou kulturu husitskou v pra

což byžo z našich lavic kvttováno bouří souhlasu
'a potlesku. Ukázal, že nebyla to vojska husitská,

která roznášela elívu českého jména do cižiny.
Uměleckádíta, která kulfra katolickáza dob

Karla IV. zpřoďíla, husité bořili, což nám někdy
ke cti nebude. Přešel potom na Běšou Horu a do
kázal, že viníky katastrofy bělohorské a jejích ná
sledků byli němečtí protestanté s českou odboj
nou šlechtoh, nikol čeští katofici. Tim však ne

smírně 1 pány protestanty. Pan Mates jako

jedem uštknut vyskočil a snažiš se ho ukřičet.

Kdyžto bylo mamé,vzal mu zaobrovskéhorá
musu, který vydávala nejen jeho velká ústa, ale
také část přítommých protestantů, slovo — ze
strachu, aby jim nepověděl pravdu ještě palčtvěj
ší, přes to, že byla zaručena každém vaknost

ným způsobem klidně odrážel mylné vývody PP.
předřečníků. Přes to však byl nenstále přerušo
ván. Kéž máme více takových neohrožených
kněží!Kekoncischůževybízežp. Matesk pod
pisování odhlašovacího blanketu. Dával na vy
brahou, jakou kdo chce církev: bratrskou prote

kdo chce, zůstat bez vyznání. Jako kramář na
jarmarce. Na lep však nesedl nikdo a břankety

*zůstady čisté. —1.

*Výběrné podčení o čsl-chfkví vydalo. Tiskové
družstvo v Hradci Králové (Adalbertinam). Dr.
Šulc nevyvrátitehhě dokazuje, že t. zv. církev
československákatolickou mení. a že klame lid
českou bohoslužbou, zatím co Jeho opravdovým
náboženským potřebám nijak vyhověti nemůže.
Spisek ten všude hromadně rozšiřeite, aby lid
poznal podvodaklamt. zv.čsl.církve. Přivět

ších objednávkách stojí 1 = 40 h, při menšímpočtu 50 hal.

Tak příkře lidová strana přece Jen republiku
neposuzaje. Ukáže-li lidovec na některé křiklavé
zlořády právě a lásky k republice, k očistě Její,
hned se ozývají z úst skvostně zaopatřených za
městnanců státních signály: »Ejhle — klerikálové
jsouprotirepablicel«—Alenyněsetážesámli
berální »Klas«, proč se vlastně zakládala repubti
ka. Připojuje tyto ostré poznámky: »Mohii jste
zůstati v tom shnilém Rakousku, a bylo by to
totéž. Ve Vídni vládla po dobu války paní Stůrgk
hová — v Praze vládne paní Tusarová. Ve Vídni
se něměHlov ministerstvech, v Praze taky. Ve
Vídní panovala korupce, protekce, mnohoobroč
nictví, osobní prospěchářství, u nás rovněž tak.
Demagogie rozpíná svoje netopýři křídla nad Vi
tavou stejně. jako je rozpínala dříve nad Dunajem.
Misto demokracie máme ochlokraci čili luzovlá
dm. halící se v nádech nepravé Inteligence růz
ných zaměstnanců, zřízenců nemocenských pokla
den, štváčů ze řemesla, pouličních demagogů a
samozvanců, ochlokracii nekvalifikované byrokra

„cte »šlechty« republiky a automobilových pro
tekčních milců z kantaril pohlavárů vládních stran.
My však chceme pravou republiku a pravou de
mokracii« — Tak drsně a nenávistně náš tisk
přece jen o repobjice nemluví. .

Boj mezi národními demokraty a národními
sociály o Sokola. Národní sociálové rozhodit o
sletu sokolského dorostu v Praze letáky volající
mládež do organisací národně-sociáhních. To začal
tak národně-demokratický ostře odsuzovat. Ná
Medkem toho prohlašuje národně-sociální tisk, že
Sokol je ve vleku národní demokracie a hrozí, že
vyvodí z loho důsledky. To nutno všude zdůraz
Hiovati, že k Sokojstvu se hlásí strany, které činí
menšinu národa. Všenárodní zájmy jsou již So
kolu dávno cizí, jak ukazují volnomyšlenkářské
štvanice Sokolstva proti českým katolikůtí.

Židé jdou ve všech zemích za svým proOgra

mem důsledně. Nedávno vyšla (gr Londýně vý
snamná brožura: »Židovské nobezpečí«. Za ně
kolik dnů se dožila druhého vydání, umičeti ji ne
mohl ani londýnsiký židovský list »Tirmese;
zmohlsepouzenaotázku,je-lijenobsahpravý.
Obsahem brožury jsou totiž usnesení vybraná z
ruských státních archivů, která už r. 1905 oveřel
nil ruský úředník ministerstva gahraničí, prof. Ni
lus. Tehdy zmizela kniha z knižního trhu ca mě
kolikdnů,vzniklápak' revolucejizatlačila,Nyní

se objevilaznovav anglickémpřekladu.Usne
šenívníjsousepsánaodžidůaprožidypředví
Ce. než100 roky a odhalují tajnou, židovskou. me
zinárodní organisaci, jíž předsedá rada moudrých
stařešinů ze Slonu. Obsahem usnesení jest spik

«mtí proti míru a noodvislosti křesťanských státě
a svobodě křesťanských národáa vybudování
Zidovské světovlády. Vydavatel shrmaje obsah do

. několika vět, z nichž uvedeme aakdůležitšjší: 1.
. Postaletí trvá již tajná, židovská,politickáorga
Mtisace Hidovstva. 2. Dochem jejím jost dědičně a

Be

nevyhladitelná zášť proti křesťanství a Obrovitá
snaha po světovém panství. 3. Konečný,po. staletí
sledovanýcíl její jest, zničiti křesťanské,národ
nostní státy a nahradit je mezinárodním, židov
ským panstvím. 4. Způsob dojíti cíle je přísně
promyšlen a vykazuje přesně určenývývoj. .Od
otřesu náboženské víry a stávajících poměrů se
posunuje do bezohledného radikalismu, aby za
kotvil v anarchti, kde pojem rovnosti se Stává
výsměchem. Ze světové anarchje proti skřeku »0
zneuctěné humanitě< musí vyrůsti panství »králů

z pokolení Davidova«, 5. Politická dogmata, roz
vinutá od křesťanské Evropy, demokratické stát
nické umění a politika jsou starším na smích. Lid
le jim stádem a jeho političtí vůdcové, povýšenci,
slepé loutky, vedené od tajermé ruky stařešin ze

zákonodárství Json. v rukou zlaté infernacionály
pouhými prostředky pomásti veřejné mínění, zlá
kati všecky k oeřestem a v duších křesťanů ide
alistický vzlet myšlenkový křesťanské kultury
nahraditi názorem světovým, vycházejícím z hla
du po zlatě, prosáklým ledem pochybovačství a
nevěry.a nejnižší touhou po počitcích. Stařešinové
ve svých usneseních hlásali: | Chceme vyvolatl
všeobecnou poruchu hospodářskou | všemř pro
středky, i zlatem. Pří tom chceme mohutné zá
stopy dělnické svésti na ntice měst. Chceme zvy
Sovatt jejich mzdy a přece jim nepomoci, poněvadž
zároveň vyženeme ceny nejdůležitějších život
ich potřeb do závratných výší. Naše Jednání u
stitýe, zájmy zakotvené ve vlastnictví selském
co nejvíce snížiti tak, aby se rolničení nejširším
vrstvám zprotivilo. Abychom došli moci, použije
me rekvisic veškerého majetku a vyvineme teror,
abychom zakřikji a odzbrojii odpůrce. Pokusíme
se vydati zákony, které stále více všecky svobody
obmezí. Vedie nás smf zbýt! je nejčetnější proto
tariát a k tomu nám masí posloažiti vojsko a
bezpečnostní orgány. Kdo nad pravdivosti
tohoto plánu chce vrtěti hlavou, jen ať si čtě Tal
mad a některé novodobé spisy židovské. Ostatně
ani toho-není potřebí; stačí pozorovati nezkale

ným okem faktický vývojpoměrův aa učiti se řádně z denní zkušenosti.

fata ovela rozčilování křesť. 60c. německéhofistu »Volksbote«.Tento list cituje některá slova
plamenné výzvy k Sokolstvu, jež byla uveřejně
na ve »Zlatě Praze«. | Hrozí se, že pisateř chce
Němce napřed ojoapit a pak vymrskat. Ale zby
tečné obavy! Vždyť přece znalci českých pomě
rů nezůstane utajeno, proti koma vlastně any šle
hyjsou namířeny.Onomu pisateli ozýváse vajtru
trnícábofestpři patřoní,co tu nymíznamerají a
jak se uplatňujížidé jak němeňtítakpolští. Au
tor oné é žaloby praví: »Vejké dílo mešeho
osvobození jest aprzněno, a Co postavily nešo
chrabré legie, je prohfodáno. My toneme v pří
vah cizáctví, a našePraha Jest vmocinopřá
telských vetř Nedávejte se mýjiti českými
názvy ulic, falešnými slovy částinaší žamati

Vám|celémunárodujen Potěmíchhovyvesnice.
Cizácivtiravt abezohlední,ze všech| končin.

zykem pobrdají a zůstávají jako dříve, v dobách
poroby, přívrženct a mhyvčímiúhjavních nenávistníkůnašich.Pobrditvývýsměchčtešvtěchvíl
ných zracích, obrážejicích cizopasné požitkářství.
Tito lidé byli vždy slonpem népřátelského násíl

mictví u nás, onl vlastně byli ono nenávilěné
jařmo,jež mořilonaši duši. Po slavném převratu
říjnovém zbaběle všlohní zalezh do nehtemnějších
koutů, očekávaříce spravedlivý trest za strašlivé
svoje zločiny; počali dokonče mirviti1 tou po
brdanou řečí naší. Brzy však poznali, že | jako
vítšer zůstal jsme oněmi slovanskými beránky *
vůli podlomenou slabošským účením o odpuštění
a zapomemntl. A dnes opět vládnou a jsou všu
de. Ido vůněkvětin v sadech naších,do zpěvu
ptactva se ta hnasnájejich mhrva:—ta mluva,

v níž do nedávm pronášely k nám největší u
rážky, hrubství a bezpráví... Jen vlnou niťem
ných »vůsdcůlide« nemůžeine se zbaviti této ne
čistoty, Jelíž pouhá přítomnost Hž nás poskvrňuje.
Tito vůdcové, nesvědomití, zaprodaní | siaboši,
přinesli k nám učení a zásady rozkladné, u ná
rodů vítězných dávno překonané, u poražených
právě v naší době dokonávající dflo zhouby a
rozkladu. Pod zvučnými hesly zhanobiři velké
dílo osvobození našeho a zostudii nás před ce
lým světem. Svrhli každou individualitu a udělali
z Hdu jen volební, platící stádo. Místo vkusu při
nesli humbug. místo práva zavedli nástlí, místo
práce lenost; obnovili, v jiné podobě len, starý
militarismus a zavedli nové otroctví — potupné,

popěvadž Jho cizí nasazují nám naši vlastní iké,.audělaliznásnárodláje.Ominčílidnáš,abyv
šílené, bestiální vášni se hnal jen za mamonem a

berohledně bořil vše kolem sebe, neschopen
postaviti cokoli nového. Slibují mu ve své ne
svědormitost ráj na zemi, jakého nikdy nebude a
býti nemůže. Hlásají rovnost všech a sami hou
usurpátory moci. Sami vypénají se v nahromaďě
hémbohatství jako dobře vylormenífavoriti cí
zíchpámů.Nezasloužijiseničímovytvořenína
šeho státu, vždycky naopak se spojovali (a do
sud spojují) s našimi nepřáteli — ale osobujís
právo na nejvlivnější místa. Naši chrabří hoši vy
čisťte ten Augiášův chlév, již svým světlým zle
vem zažeňte noční můry!l« — Tato a jiná podob
ná $ova zřejmě jsou namýřenaprot! cizáckým ži
dům a jejich bolševickým námezdníkům| To
nechť sl onen německý list dobře zaznamená!
S pokojným a spravedlivým Němcem náš nírod
se dorozamí snadno. “

O'sociajisaci a pozhmkovéreforměměl roz
bovor zpravodaj »Venkova« se soc. dem. revist
onistoa a vynikajícím spřsovatešem Ed Bernstei
nem. Tentopředák nadané otázky prohlásil,že
v Německu mezi samými přívrženci myšlenky so
Cialisační pantií dalekosáhlé růziosti mínění o
cestách soclajisáce. Mnozí se domnívají, Ze by

nebylo radno převzíti státem uhelné doly fi?
mecké. Socisiisaci | velkostatků | představnie sl
Bernstein jako řadu opatření, která podrobí vlast
nictví půdy stínější kontrole a odekmou ma jeho
spekv'ativní charakter, aniž by je prostě konfis
kove'a, tím, že: 1. váží vlastnictví půdy, dále 2.
tím, že se zakládají veřejná společenstva země
dělských podnikatelů s oncenou povinností ku
přistoupení za účejem znemožnění zneužití vlast
nictvípůdy,a kbnečně3.silnoupodporomvenkov
ských osídlovacích společnosti. Převody malých
a prostředních selských usedlostí do společného
vlástnictví Bernstein nepokládá v dohladné době
aul za smočné ani za nutné. w

Výzanmným, časovým výtvěrom. uměžeckým
Jest krásný pobychromovaný obraz akad malíře
Netrmzma »Hojd věrozvěstům sv. Cyrilu a Metho

*dějovi«“©Bratřím solnišským, stošícím pod Hpou,

vzdává hold zástup v pestrých krojích alovan
ských. Tváře nejvýznamnějších postav jsou věc
nou podobou vyrikajících součesných ka
toliokého bnntí českého. Obraz ten dtynárodníináboženské.CenaBsán30Kč.Zarámo

vaný 130 Kč.Na skladě v Družitovnímknihka
pectví v Hradci Králové, o—

4

své dobývačnézáměry: skoupili vše,co tu dra-.
hého,a mestoudněse rozpínajínanelkrás
místech Prahy. Vilde se s otmisotkáš

flo ač z násjsou Šivi a znašehotěla“
svými zshnatými zobcí,přec naším ja

T „>

'gvéráz represestoval se tak opravdově a tklivěl
„Kořeny české duše, tkvlcí hluboko v půdě ná
*boženskéá,nedalysevytrhatí;živílyImanaráto
Jesti, vydávající věty čarovné kcágy.Mipsív ia
:bě politického osvobození faktická národaj lédi* " a,“ .....18 M4 “



, vidmalita,„která“dřívejmponpralarychle,mizí poT770 —p ===
: A zocižích národů právě ty. proudy:a zvyky mají . : . h
1 nás nejvyššíkurs, kterých se oni národové již
+. zbavují.jako zhoubnéhopřežitku.A nejéětšíohlas| Noviska : “

- nalezlau násorientacehalčská,.třebažese to . velice časová! 1. n BALDACHYRY
weřejněnepřiznává. Teď jsou sice národní kroje.. : k .
také přislavnostechv.oblibě,úředněse velebl |- Právě vyšel z péra J.Sahuly |. PRAPORY
dávní čeští valikáni, úředně se zpívá o »zemském velice poučný ppís: DOPORUČUJE

.. Táji na pohled«, ale — skutečná česká duše vypr- . 
chává,svěžívlasteneckýpe]se stírá. Vládne Cirkevní snahy

vlastenectví.nadiktované,nikolicítěné.Byla-li| | . . Ň! p STADNÁÍ, 1LONOUCv Praze spoličkovánažena, kteráz přirozeného| Husovy. .
Strau 48. Cena 1 K8

jemnoc itu zabědovala nad přípravami k stržení ! . ně. , KOSTEL PARAMENTYA NÁČINÍ
mariánského sloupu, dostaly lak hrubou prackou „E Objednávky obratem vyřivyřizuje :
pohlavek istatisíce poutníků velehradských; bylo , č 2, Ú © —— a 2tek hrubě napadenojádro nezkaženéhočeského. administrace Časových Úvah* (-| KADIDLO
Hdu, bez něhož by se republika stala nejžalost- v Hradci Králové. ———©
nější gladiátorskou arénou několika ©rvavých . Í

„ „stran radikálních.Český svéráz, česká duše stě- ole. 4 M
. uje se z českýchtěl.Balsamovánímrtvolsebe o hů hm" bm —
„ -obratnějšínedovedevdechnoutiživotnový. | ——————
— ' — Nenechtese
SKO ásti»pátrojtepopravdě© AntonínZavadildobě husitské, kterouzvíteW P .

MEŠNÍ VIN A: z důkladnéhodílkahistorikuJ. Sahuly:: nejstarší závodpašířakýaslataický
"země prot, mpornteéostění jakost.| gja husilská a předhesilská,© v Hradci Královéčís. 436.

Limánské II. druh roč. 19174 K 1860 sa.1 Jitr. Stran 427. Cena použe K58250is prětovným. (dílny za továrnou nábytku K. V. Skuhěrský).
"Morerské jemné, ročník 1918 4 K 13— za 1 litr. ne Zhotovoje veškeré rádoby kostelní, se zlat
+ 'Yimojest úplněčistéa způsobilék stáčenídy Jahrí. "Dostál AL: irena i kovů v nměleckémprovedění ©

Dodává v sudechod50 litrů výšechvalnětnámůHiřma: ty Opravya o starých nádob čistě a se závaplá o rakootzv osti.

„Mole Čížek, přímý Ao te] malníchvín | Dějepiné obráky k doby husitské. Zlaceníastříbřavív obal;niklováaistrao. Kč1-20. '

Založenor. 1897. v Bumpolei. Zološenor. 1697. Lze obdrteti v koždém koihkupectví. kom dhniě 1 Byekléprovedení!
2 TramsitnívlenésklepyvoZmějmě. Hlavněv 02 ©NNANHHSHH=
£ U Oružetovním knihkupectví raramontn zavod(©nattedatetství v Sradci Králové, | | nejstaršíčeské firmy:

Adalbertinum.
JenáceT.Neškudlasyn

k © Vdeeném L Orl. (Čecky)
bratr P. J. Neškudiy, býv,

V
Kostelní paramenta
prapory a bohoalnžebné náčiní v nejvýhodnějších

. cenách nakonpíte u doporočené Íj.
2 skříně, 2postele, 2noční

(JOSEF NEŠKUDLA | *folky. umývadlo se zrca- M pom
HovýHradeo Králové, Čechy.| lem od Kč 3000"— a jiné s2=.Korečěvo,pre
Vyžádejte si ceny, nežli objednáte nabízítovárnanabytka je prod

o eny Jiné Skuherský, HradiecKrálové. Soatltozhonve,o Paramenta xpoohrnýchnen
| 9. Nejlevněj. nákapní pramen v rep. Československé.„Varhanové"6 = ne

| dodávánejlevněji Kostelní nádoby,
kaličhy monetraace atd., klenoty, notářské
prsteny, %odiny, jídelní: příbory, opravy a

A . | znovu zlacení odborně a fevné prov

píšťaly
"P zinkové j olnovédodává a veškeré opravy j

i přestavbyvarhan provádí JAN STANĚK,
českosl. — pasít A plolevr, stý přísežn snaleo šemVodbo p : trestn resn soudu,

M. Poláček,- UJablené aje Praha4.079,al.KarolinyBvětle,18n.
"otaviteletví varhan a harmonií .

(1 9 Rychnově n. Kn.

„aolnténd
malířem Neumanom: '

:„An věrozrěstům
JH Oyrilna Molhodějonii akovén

Hytbarvotskom v.rozm.60x45.

S DARA
© - Našim konsumním a hospodářským družstvům,

| odbočkám,;Raiffeisenkám a všem našim stoupencům!

„ Upozorňujeme, že v naších hospodářských půdnicch
zřídili jsme léž “

ad

s "železářskéodděleni,

Jiné dodávati: Odstředivkyosvědčených druhů, mlátičky,
"žací stroje obilníi travní, řezačky,pluhy, kultivátory, brány,

-© plečky, Šrotovníky, kruhadla na řepu a brambory, pařáky,
"čisticí mlýnky,decimální váhy,lopaty, vidle,kosy, brousky,

+ řelězýajiné hospodářskéstrojea drobnéndřadl. Též“že“Ježo v hospodářstvípotřebné,

ae<
„. býčhom i v tomýo odvětvíposloužíti mohli. Budeme mimo —

ae

:
„Vynasnažíme:se, bychomvždy conejrychleji a nej

. Zirnovoný1 "o NÍjšr dněro poptatia objednatí: a i
„f Deněaternímknihkegastí - Hospodářská Družstevní potr ;-| 4nahlaástoletvívEradetErtl P

a/ -v PřazeH,|Spálené]

VydavatelaAzoo. redaktor:Jasa!Poták. —Mafie:Tkoá úržívo v jysdaKrdárů.—Teku Blkroké bitů ©vHodn Králová.
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výpovědí. —
Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Karikatura republiky jest horší než ro
publika žádná.

Rabiáti, kteří vřískají hesla o svobodě,
čli by býti zavření do žaláře těžšího než
šovači tisícovek. Vždyť notoričtí tyrani

dopouštějí se největšího podvodu, kdykoli
nadšenými slovy deklamují o volnosti.

V Praze na sokolském sletu staví se
pompésné socha Svobody; za několik dní
nato zákeřná a ozbrojená tlupa ohvalořeč
níků téhož sletu přepadá troufale obrovský

s na Chlumku domovské právo od ne
šti.

Bezold, uváděje dokumenty krvelačnosti
a hrsbivosti táborské, konstatuje, fe tá

borské vojeap tím se lišily od velikýchrot lupičských, že jim nebylo třeba se
skrývati, poněvadš mohly vládnouti a ho

ati se, že jsou bojovníky zákona Bo
Siho.« Zrovna tak možno se tárati, čím liší
se od banditů ti radikálové, kteří přepadají

klidné lojální občenyza bengáluBkářských hesel? U nás došlo se tak daleko,
že veřejná pobožnost se tresce od fanatiků
jako zločin; naopak zase sveřepí zlosynové
mohou berbarskou zvlčilost ukájeti kdykoli
a kdekoli, vztýčí li jen standartu pokroku,
husitismu anebo — svobody. Pod těmi
hesly se dovoluje všecko.

Ve škole nesmíš udeřiti ani největšího
nezbedu, který jest docela doma naváděn,
aby učitele drášdil; to by bylo barbarství.
Zato věak hrdinným projevem osvícenosti
jest zmlátit do krve spoluobčany za to, že
se odvašují aspoň tak volně chodit a dý
ohat, jak jim chtěj OB povolil i nej
tušší absolutismus rakouský v minulém
století.

Odpouštějí se lehce nejhorší surovosti
a četné hanebnosti, spáchané od pokrokářů
zvláště na Slovensku. Nám se neodpouští
ani to, čeho jsme se nedopustili; hrubí
násilníci na velikých schůzích vřískají
o Husovu upálení nikoli proto, aby pote
pali kostnické soudce; srší jim za řeči
á očí záštiplné jiskry směrem ke katolíkům
žijícím.

Když v Praze a jinýchvelkých městech
polští židé svou lichvou a podvody přímo
nestydatě naše obyvatelstvo provokovali,
nebyl žádný z nich tělesně ztýrán. Radi
kální česká krev má zase jen kuráž proti
krvi české. Drdými lháři jsou tací násilníci,

nikoli otrokárnu.
kdykoli se ohlubí vlasteneotvím. Proti
straně pořádku, proti občanstvu, které tak
často se obětovalo pro zájmy oelku, jest
kuráže dosti. Zato však ani vláda ani všichni
radikálové dohromady nevědí si rady a
pomoci proti jedinému zločinnému Muňovi.
Myslíte si, že cizinu oslní sokolské slav
nostní pochody, až se doví, jak ty obrovské
masy choulí se strachem před jediným
bolševikem a. pronásledují jen toho, kdo
se dá?

Jeden den se deklamuje, že Husův zjev
jest povzbuzením k Svrobodě; volá se i
o »evobodě dítěte.« Druhý den pak se ros
tloukají lebky těm, kteří nechtějí zapřítí
přesvědšení svých otců a kteří se vzpírají
proti myšlenkovérakovině, zavlečené k nám
od vídeňských židů.

Chceme republiku — nikoli otrokárnu.
Právě v republice má se bleděti k tužbám
množatví, valných zástupů. Jestliže však
trpí krvavá násilí strana, ktera jest svou
mohutností druhá v národě, jak se mohou
ohlubiti násilníci duchem republikánským
a demokratickým?

Chcete vládnouti bez pomoci Cechů
konservativních i Maďarům a Němoům,

dete vládnouti ani sami sobě. Proto k vůli
obnovení oti vlasti a dobrého jména ná
roda vůbec aspoň lidovci jsou nuceni há.
jíti skutečné republikánské svobody a za
chovati svou energickou obranou volnosti
republiku vůbec.

Radikálové vědí velmi dobře, še suro
vosti toho rázu, k jakým došlo v Lulši,
nelze před světem utajiti. Soud historie
příští vyzývá nás důrazně předem, abychom
se hájili a zastavili vzrůst plantážnického
otrokářatví. Taková obrana musí se díti i
tiskem.

A myslíte, že pakcizina, která také
české listy čte, zůstane hluchá a alepá
k českým radikálním přemetům? Metivé,
ojské a malicherné duše netovžily — jak
patrno — po republice v zájmu blaha ná
roda, nýbrž proto, aby si mohlischlazovati
žáhu na krvi spřízněné.

Ale až potud — a ne dál! Tyrani a ty
ránkové brzy seznají, že v lídovcích jest
ještě dosti energie k boji proti sluhům ci
záckého kapitalismu, proti plaoeným asistan
tům semitských vůdců bolševictví a proti
mongofškým přepadům.

Republikaa sírenafidová.
Téžobčanskékruhylibujísi veveselémreli

„sté sopkos.Bolževictvíse šíří aotvírá basijiščí

oči stále fačněji. Ale panstvo v nespravedlívém
dráždění citujidovcůse spojuje i se soc. děmo
kratickou levicí. S kým chtějí pak agrámíici a
národní. demokraté uhájšě národního programu,

jaký měl na mysli Palacký, Havlíček a Rieger?
Některé listy agrární jsounejčilejšími' propagáto
ry hnutí odpadjického, ale pro ochranu rolnictva
proti výboji solialistickému činí tak málo! V B
stech nár. demokratických čteme štvavé proti
katolické články staromódního rázu, které již dří
ve národu silně škodily a nyní jej poškozují dvoj
násobně. Jestliže jest prudce napadána sama dru
há strana v národě jinými stranami občanskými,
seznávají nepřátelé republiky, že bují strašný
svár mezi samými stranami nesocialístickým —
a dle toho také roste jejich troufajost. Kde se sil
ně kalí vody, tam anarchisté větří značnou ko
řist.

Otrokářský duch vítězí dále u těch, kteří tvr
dil, že oslavami Husovými snaží se raziti cestu
svobodě. Uvažme na př. toto. Veleobec sokolská
rozhodla úředně, že členy spolků »klerikálních«
nebude do svého středn přijímati. Když však vy
hoštěnci zakládajt si tělocvičné jednoty vlastní,
svěští jim nad hlavou karabáč a ozývá se k
ská výtka, co si to dovolují. Není taková taktika
barbarským násilím? Katolík by směl býti členem
Sokola jen jako ujařmenec,skrývalicí svůj názor
světový — stal by se mezi bratřími — otrokem.

Nechce- se však nemužně přetvařovati, je stf
hán kletbou patentovaných vlastenců-plantážníků.
Takhle má býti existence českého katolictva v
republice radostná? A ti, kteří páchají na nás ná
silí taková, Jaká by sl nedal |fbiti u nás an? žádný
cizí žid, vynucují z nás nadšení, radostné projevy.

Psali jsme již dříve,Jak byse mělaspojiti na
nejnutnější svou obranu republikánská inteligence
bez rozdíh: kulturních anebo Jiných názorů. K
tomu ovšem nedojde. Inteligence radikální neví, čí
Je a kam se má otočit?. Raději sbírá drobečky se
stolů soclatistických, které s poníženým úsměvem
obsluhuje, jen aby nemusíla vstoupit! do sourečen
ství s občany konservativními.

Ale otázka solidarity stran nesocialistických
musí se luštiti dříve, než bude pozdě a — než sa
mi státní úředníci i s republikánskými zákony ne
budou vydáni zcela na milost i nemilost zlovůli

radikálních sociafistických demagogů. Každý pře
ce vidí, že tam, kde levé křídlo soc. demokracie
opanovává pole, dostavuje se v zápětí hlad a vů
bec nezměrná bída.

Francie právě proto nyní rozkvétá čile, že
zdolala s napětím velikých sil komumisticko-po
litickou stávku. Ale ještě necítí plné bezpečnosti.
Proto tam dochází k jednotě nesocialistických ©
lementů. Due 1. července skončen v Paříži sjezd
republikánské demokratické aliance, jež se pře
tvořija v republikánskou stranu demokratickou
a sociální. Její předseda senátor Sonnart pravil,
že Francie musí býti zachráněna před hospodář
skou katastrofou, Nová strana seskupuje všechmy,
kdož chtějí, aby země pracovala v pořádku a mí
ru. Sociální mír je nezbytnou podmínkou ozdra
vění Francie. Základy republiky spočívají na svo
bodě svědomí, nz- svobodě práce, na soli
tříd, oživené duchem spravedlnosti a bratretví.



+ folií ola Sonnart,votavtD6Vkhpropagandě nedobrých pastýhů, kteří Medall po
vznesení dělníka v třídním boji, v rozněcování

«třídníhoat a bl městna úd , fast
zavediiDĚúásA hh a nát“

mezi — z
ště cí jádějk j 0.

se í 6 Mtslehti ve
str l bý v saci r
li býh bazení

ý M by há poalábrác W
váha nerdhlé [aždý,kp 6t samostatn nár stmýšjl, musí S vá

žiti strany, která se dovede v zájmu národního

celku zapříti a která přes čejné ústrky jest o
chotna poslouchati řádných Zěkonů d stál.

„meplodných deklamací, komu její vážný zdar na
srdci neleží, ten aťjen šikanujea naši stra

, amdále. Národjednous takovými lehkovážnými
eskamotéry sůčtuje důkladně,

Tymtejo: Siovstvo.

Zatím co ve světové válce prolévány řeky krve
křesťanské, židovstvo sbíralo síly a hlavně kapi
tál k novému svému rozmachu. Vždyť Israel vě
děj, jak veliké úplatné houfy se, pohrnon k ži
dovským pokladnám s uctivými dotazy, co paf
stvo poroučí a kojik hodlá pjatiti.

A tak židovstvo dostupuje vrcholu své moci,
na jakém ještě nikdy nebylo. Už se tím anj neta
A. »Wahrhelt<, neodvislý list pro židovské zájmy,
vycházející ve Vídni, jásá: »Židovský duch napi
Řúje veškerý veřejný Život jako neviditelný dech
Života, lidstvu Bajem daný; je hybnou silou, kte
rá vyvolává ruch a činnost; je životním elixirem,
který budí skrytou energii v myšlení a cítění. To
naši nepřátelé instinktivně poznávají a proto bla
bolí o panství židů a nenávidí nás. Nemohou nám
wšak nic udějati, neboť jako duše v člověku zů
stává nesmrtelnou, těž tak zůstává duch židovský

7ve vesmíru jiskrou věčnosti, a kterou všude, kde

čdhzský vyšlánec ve 1 Croalet, soráváí Hda

W. zenáfale, dálcDějasta,aj Clěirienchébův
i otosokřátůt Vbrsal kot! nene k kahečně

Ce v bo šrických Ad u citařeevrdjskéko chidi.
V Polsku ozývá 4 dále mohatilliší| thaní

proti židům, jimž se vytýká spojení s ruskými
bolševiky. Hněv k proti židovským kořistní

kůmtok, že MadbýouštějíVatavů £ u
Mždějí za hranice. Máme se tedy zase nač těšk,
Až tu započne druhá záplava židovská, zkypří
se půda naší republiky pro bolševictví Ještě
více.

Faktum jest, že v Polsku vyhýbají se židé
soustavně vojenské službě a že hromadně z vo
lenských formací prchají, páchajíce proti vojen
ským operacím polským sabotáže.

Ovšem přátejům syým prokazují židé vděčnost.
Dle wžhorodskáho »Národa« sbírají v N. Yorku ži
dé, rdělří z šlávddska. fobiží Iitille dolarů
na postavení studentského domu v Jerusalemě,
který ponese jméno presidenta T. 0. Masaryka.
Dobře pamatujme, že za války sebrali židé v A
tMmericeveliké miliony proti osvobození | našeho
národa.

TYVYVYVYVYVYVYVY!

č, ELIŠKA "4223
Adalkortinam

přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.

VYVYVYVÝVÝVYVYVY

V 8. 9.—10. »České Hudby«, vycháze

raní Kutné Hoře,jest pozoruhodnýčlánekldův »Učast Moravy a Slezska na alr
kovní hudbě XVIL atolétí« ©Přiloženy
vkusně vypravené a přístapné komposice
(většinou lehkého slohu): Ai. Strébla valčík
pro smíšený sbor, Norb. Kubáta offertorium
»Veritas mea« (pro soprán u alt 6 průvo
dema varhan) B. Pursche »Zrazená« (pro
mužský sbor), V. Koeniga »Prostý motiv«
(pro 1hlas s průvodem klavíru). — Ve
18 oddílech přehledně sestavil dlouhý ře
tézec úsudků nekatoliků o ofrkvi katolické
dr. H. Rost v knize »Die katholisohe Kirche
naeh Zeugnissen von Nichtkatholiken (vyšlo
v Řezně u Pusteta). Jest to spolehlivá
sbrojnice katolíků proti paušálnímu tupení

pohoké cirkve. — Když pověstný proesor Juda byl interpelován pro evé bez
charakterní protikatolické lží, rázem se
atal ve světě pokrokářskám velikou kapa
oitou, pronásledovanou »klerikální denun

jací. Teď však,kdysrl jen trochudotábora radého, jest jinak. »Právo lidu«
piše o něm takto: »Je profesorem na střed

ní škole a poněvadžpý js ohurav, vyšádá4i sb zdravotních příčín dovolenou v době
wšecbeoného nedostatku výtčovacích sil.

-Pak ihned založí si měšťácký list, v němž
O sobu řevolverových »žurnalistů«

žavile do všelio, co vykonali sociální
bmokraté, Cbybu vyšte stokrát, dobrou

) zésněšní, úmebo podloží ji a jejímu
váňiku pořinut štně, nečestné, elle o

pk prospěchářské.Pořádápohospodáchské útýdňice protisociální demokraciia
ty nechá Děžet16 hodin týdně učit

Dědová hru sdráví, redigovat Řet ácho
dřj štěšípovéhků—Ktotnumásildošti.
k republikaná s4 to platď, Aš je GOklidůě

vě dýdiaoloti, jde do Prabýa
+

s Prahy řídí nenávistný, zavilý boj, piný
lší s pustého štvaní proti každému člo
věku,který si dovolil vetoupiti do organi
sace soělialistické. Že Úakových»odboraíků«
není? Jsou takoví. Jedním z nich je —
profesor Karel Juda.« — Dle římekých
zpráv vw lomech nedaleko Iosi objeven
starý hřbitov £ W. či VL století před Kri
stem. V hrobech nalezeny řeeké džbány,
ozdoběné figurami; vjeduom nalezen jonský
bronzový dábán a cenný bronzový předmět
s dívčí hlavičkou. Objevený hřbitov udává
polohu antického města Ploninia a do
svědčuje, že jeho existence byla předhele
nistická. — Doo. dr. Novotný ve »Veu
kově« uvořejňuje vývody Léona Bérarda

Bérarda ani studium cizího jazyka moder
ního ani prohloubené studiům mateřštiny
nenahradí studia jazyků klasických. »Ne.
snám žádného velkého spisovatele fran
oouzského, který by 6e byl naučil řeší stu.
diem angličtiny, ba ani prohloubeným stu
diem Montaigne a filologie románské, iso
lované od kultury řecko-latinské. Ale na
opak je jisto, še tyto staré, tradiční nauk
klasické vszdělsly u nás ty, kteří ustálňi
a sdokonalili řeč, jež jest a zůstává naším

vadělaly u nás ty, kteří vytvořili, kteří

světšili Franei: svým geniem politloeým,jako ty, kteří ji zachránili geniemi v
nickým. Účel střední školy jest, Připravo

ských je potřebív naší zmaten

prot budiš jeho dosavadní klesá +R
„podna poonne — Zeámý údš apidotatel Růidolf Vřba vydaldýýih něiitdděm

DerR kiss imWa.děléšhi | sDeř

Bo: VŠ 90 KO.V kolukůžFY.Řitvitášo

o

te II. Informace tohoto gpisu jsomv

orné a přesvědčivé:jou MS »
hětě štatišťlcké tabulky. Spiš trhá OBtrÉ
uvětlo do velkodílny židovského kapitaliamu,

měli čísti
M siti

. Nenechtese
Ba KŽširaka, Kterou 20

s důkladnéko dílka historika J. Sabul y:

Dobahusitská a předhusítská,
Stran 427. Cena pouze Kč 2 50 i s poštovným.

—y—————
Dostál AL:

nné Z
120 strao. Kč 1-20.

Lze obdržeti v každém knihkupectví.
Hlavně v 592

ním knihkupec
anakladetetotet vA ově,

Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Dr. V. Flajšhans o nové hosovské

práci dr. V. Novotného. Flajšhans usvědNovotného ze zaujatosti s četných omylů
jiš v kritice jeho díia »M. Jan Hus.«Nyní

ikládá v vNovém Atheneu« pitevní voiík
Novotného publikaci »Mistra Jama Hasi

korespondence a dokumenty.«
Novotný kladl vždycky vysoké pola

davky ca vydání populární a předběšná;
pronesl často příkré odsudky. Fisjšbans
klade si otázku, 00 sbírka Novotného proti
dřívějším vydáním přináší vlastně nového.
Skutečnou významnou novinkou by tu
byl pouze dotudnetištěný list Husův papeli.
Aia onen list od Husa aepochází, psala jej
universita, fakulta anebo korporaee jiná;
vždyť Hus by nebyl psal papeši »mys.
Kniha Novotného pracuje s materiálem
starým a známým; jsou to celkem ruko
prsy oznámené Fiajšhansem nebo Sedlá
kem.Novotný otiskoje mnohé listiny, vnichž
pouze jest o Husovizmínka; sle vynecháva
dokumeaty velice důležité. »Skoro vío by
se dalo nasbírati paralipomen nežli kaihu
obsahuje textů.«

Kntik praví dále: »Rukopisný a vůbeo
pramenný základ práce jest úplně vzst —
až na nepatraé doplňky — z mých prací
a Dedlákových, ač to ovšem vydavatel sa
pomněl pověděti.« Ale Novotný vělikou
nedbalomí zavinil v uveřejněných doku
mentech pinochyb. Na př. v otištění čes
kého překladu lista Wyochovajsou chyby
velice nestvůrné, ač přece vydavatel mohl
aspoň nejhorší opraviti dle otištěného ori
gitálu latinského. Otiskuje docela i nesmysl
paložiece silaime každé břjemě« místo

Bosna 1" sebo«. Na dvou my:přes50 ch ovýeb, sloh smy
slových atd. Jsazkový ony 7

jšhans pokračuje: »Sohází prvnívisí
nost edice, spolehlivost. To jest, ževskutku

ta práce Novotného hrubě kiume; jeho
ottsk — 48 Již někotkttý —je futešný,

k> omyl, podává čtení a priori ebybná,šťo originályPětou všude srávně (s tak
správně čili fž pRiřdehtiědové Novotného.)

else tu otiskovati tisíce dokladů; pro
ostřotu postěší orovaání uwšméhosejvět.
ty fiděrMunolás r. tér8é.Poderkřik



Jedabylosti Novotného, kritik
fcá: »Uvočím jen těchtodeset pří

| kde hrubou ebybou falšuje se obras
jdlyka Hósova nebo vyfváří nesmyslný

st — proti originálu a přes to, ie starší
ní Bají text »právvý a Jatioský text

správné čtení přímožádá... Iožno vůbec
né.tekové vydání spolehnouti ?« Po dalšfnh
kliblavých dokladech Novotného omyiů
kritik pokračuje: »Ale Novotný nejenom
falešně čte a přepisoje originál — t j.
vydává za čtení půrodní to, co v teziu
vůbec není — nýbrž zrovna tak čssto čte
chyba a nesmyslné, t j ze dvou
psleograficky možných vybírá zpravidla
dení omyslem nebo jazykově naprosto ne
mešoé« A nové doklady toho, 00 napo
vědéno!

Na přemnohých místech dopouští se
vydavatel zcela nemožné konstrukce texto
vé. sKdo chce vskutku poznati původní
text listu, musí si cpraviti text Novotného
podle poralel, opsati text norimberský,
srovnati oba překlady, shledati $i v českých
textech příslušné paralely— krátoe: začíti
xe začátku... H jest však tem, kde
Novotný pokouší se Jatinský text opravo
vati, pravidelně s neprostým nezdarém...
Viděli jeme již, jak vydavatel falešně čte
(také český text) a jak ohybně text konstru
uje; ale chyby v textu latinském jsou přece
enom komáři proti velbloudům textu Šes
ého. Vydavatel přepisuje se strašnými

obybami nejenom proti staročeské, alo
vůbec proti každéčeské mluvnici.«

Vapomínáme, co chyb vytkl dr. Flejš
hans Novotnému po vydání protestního
listu české šlechty do Koginice! Novotný
se posud nenapravil. A pak mu věřte,
kdyš ve svém »Husovi« hledí utratiti ko
ohvéle snebo omluvě reformátorově ně
které dohady, ke kterým v pramenech
nemá opory žádné! Historikové slávají sa
básníky; a pak se divte, že v otázce hu
sovské jest posud tolik smatků!

Ph.Dr. Eugen Kadeřávek: Somstava
flosofie sťanské čili aristotelicke
thomistické. Díl první. Spisovatel udává
v předmluvě Best důvodů, pro které se.
stáží šifiti známost filosofie aristotelicko
thomistické čili křesťanské. Činí tak z té
příčiny, že 1. tato filosofie jest původní,
Bohem vlastně lidstvu dacá a stále lidmi
rozamnými jak v době pohanské, tak kře
sťanské pěstovaná. 2. Ona jest jediná po
vaze lidské přiměřená a zaujímá v ději
nách vzdělanosti lidské místo význáčné.
Člověk touší rozumem posnati, pokud
motno, vše v příčinách. zejména v příčině
poslédní, a to činí tato filosofie; proto tvrdí
rozumní Hilosofové, že ve k ní má lidstvo
vrátit 8. Tato filosofie si počíná jediná
opravdu vědecky jednajíc o pravdách dle
logických zásad rozumových se stálým
eřetelem na zkošenost a vymoženosti všech
věd 4 Plně uspokojuje člověka vykládajíc
důkladně učení o Bohu, o člověku, o světě

a vy yrnoojíe všecky námitky v tom ohledučiněné; její metou jsou tři ideje: pravda,
dobro, kráse, k nimž chce vésti lídstvo
celé. Z toho plyne důvod Ď. že zdokona
lůje opravdu společnost Ndskou pořádajío
poměry člověka k Bobu, k sobě, k blíž
nímu, v rodině, v obci, ve státě, v celém
pokolení lidském. 6. One jediná novystu

poje proti náboženství křesťanskokatolioému, nýbrš oaopak přirozenými důvody
je hájí jako poklad nenahraditelný.
* Díl první dělí na 5 částí, vo ch

láďá I. úvod do Alosofie a obranu filo
fíb křesťanské, str. 15—62, JI logiku

formálnou čili dialektiku, str. 07—190, ITI.
logiku kritiokou čili nobliku, str. 198—286,

„ metafysiku obecnou čHi ontologii. str.
289—421 a V. v dodatku k metafysice
obponé jedná s) o kragovědě, str.4$6—456
a b)o aosthetice obeché, str. 459—502.

LY úvodu do filosofie řešíotáz
"kte, ku které filoscfiitháme přilnouti. Ze tm
účelem vykládá, oo filosofie jest čili podává
všád ronotid:Po výsiču slovatm: Bilo

RD hr Flosoč nee | o bh

činéch věcho, 60 vůbec jest, přirozeným
rětlom rosemu lidského sjednaná str. 16.
Následují růsné výměty nesprávné. jichů

tolik, kolik bylo a jest různých filo
eofických škol Natoutázav, če filosofie
křesťanská jest jediná, Icgiobá a proto také
věda pravá, protikřestanské pak nelogické
s proto vědy falešné, a připomenuv, jakou
vědou tato filosofie křesťanská jest a jaký

jm její poměr k vědám přirozeným atheologii zjevené, předkládá rozdělení
Alosofio.Pilosofii eslou dělí natheorstickou

aprekenoe V theoretické rozeznává logiku a metsfysiku Logika jest jiná for
málná. jina látková čili kritika. Metafysika

jest jiná obecná, oatologie, jiná zvláštní,u které náleží metafysika o přírodě,o duši
lidské a o Bohu čili theologie přirozená.
Filosofie praktická jest filosofická morálka.

Nato řeší otázku, jak se má filosofie
křesťanské k soustavám mimo- a proti
křesťanským, jské užívá methody a čeho
žádá od svého stoupence, s dokázav nut
nost a prospěšnost filosofie křesťanské
podává krátký nástin dějin filosofie. Ku
konci této části bájí filosofii sv. Tomáše
Akvinského proti útobům a připojuje kra
tičký nástin života tohoto světce.

ILV logice formálné čili dia
lektice vykládá v úvodu, 00 jest logika
formálná, jaký jest její poměr k ostatním
vědám filosofickým, jaká methoda, jaké
rozděleni, a uvádí ečtyry hlavní zákony
činnosti rozumové: zásady totožnosti, proti
kladu, o vyloučeném třetím, o dostatečném
důvodu.

Logiku formálnou dělí na dvě části,
z nichž prvá jedná o činech rozumových,
které máme pořádati, drahá o prostředcích,
jimit je máme pořádati. Čívy ty jsou tři:
Pojem, soud, úsudek; proto v prvé části
o těch. Prostředků, kterými máme tuto
činnost pořádati, jest D: Výměr,rozdělení,

A methods,věda,proto v druhéčástio
IL Vlogice kritické čili notice

vyklácá v úvodu, co lcgike kritická jest,

jský je její úkol, jaká methoda, jaký poměrk ostatnímvědám Úlosofickým.
Pojednání samo dělí na tři oddělení.

V prvém vyšetřuje, 00 jest eflem našeho
myšlení, 00 jeot pravda, ©opoznání, vědění,
nevědění, bloudění, 00 jest jistota, míaění,
pochybování. Ve druhém jedná o majnegti
poznání pravdy, za kterýmž účelem so
táže, kterak jscu věci poznstelny, kterak
působí na zás, ktersk my toto působení
přijímáme; dále jedná o schopnostech po
znávacích, o důvodech, na kterých spočívá

poznání pravdivé a jisté, a o třechprotěch, kterých je ku poznání potřebí, a které
je vlastně tvoří. V oddělení třetím jedná
o tom, jak tři prvotě, na kterých spočívá
jistotné poznání pravdy: Předmět poznaný,
podmět poznávající a Bůh, původce pozna
telnosti předmětu a mohutnosti poznání
podmětu, poznání uskutečňují. Nejprve vy
počítává názory bludné, a to na prvém
místě ty, které odvozují poznání jen od
předmětu posnaného: Empirismus, seneis
mus, materialismus, heorbartismus,positi
vismus; pak ty, které je odvozují jen od
podmětu posnávacího: Theorii o ideleh
vrozených, kriticiemus Kantův, ideslistický
akosmismus, apriorní intelektualismus (Fich
tův Scholingův,Hegelův),pantheismurSchop

nhauerův a Hartmanův a nativismus
, Můliera a H. Helmholze, konečně uvádí

a vyvrací bindné tšoh, kteří odve
aeyyovětlují vznik a postup pozaání

jen od Boha: Oatologismus, nepravý mysti

ejámus, tradicionalismue, Nato vy
dokarojes bájí učeníoprárná,ja Bib,předmě znaný © á vaj
zároveň Spolap í ků osodní prověy
objektivní, všoné.

IV. V metafysice obecné dili
eatologii iterá' Umbýtáli= Wúa
vůbec, nejdevo vyk a VyvrasÍ NÁSOLY
bludné o obeoninách totiž: Nominalismama,
k měhysščítá také hozics Us, 2 B

neb ©ařeskináéh,tvlš ryžlěms ný

kterému uějli Aristoteles a sv. Tomáš
vinský. Dle něho jsou obeeniny sku .
věci, ale ve formě své obecnosti se v řáju
reslném o sobě nenagházejí, nýbrž mají
svou věcnou jsouonost jem v jedinaleh.

Ootologii samu dělí na tři části: 1. Ó
přesažnosti bytnosti, kterou část dělí na
tři hlavy: o bytel, o přívlastcích bytes a
o dobonalostech bytce. V hlavě prvé vy
kládá, oo bytec jeat a co jest opak jeho,
nie, a vyvrací nesprávné u Hegelovo 9
Herbartovo, kteří splélají bytce vůbec s
Bohem; nato jedná o bytnosti a jsouonosti
byteů, zejména dokazuje proti empirismu,
še můžeme bytnosti bytoů poznati.V hlgv
druhé jedná o přívlastaích bytee, jimi

rozumí notu, pravdu, dobrotu, krásu;
proto jedná o nich, o jejich rosděleních
opaku. V hlavě třetí mluví o dokonal
vůbec a o jednotlivých dokonalostech zvlášť,
s nighž některé odnálejí se k jsononosti:
nutnost, jiné k bytnosii: jednoduchost a
nekonešnosi, jiné k jsouenosti a bytnosti
zároveň, totiš nezměnitelnost; proto o nich
a o jejich opaku; tedy o nutnosti a pod
míněnosti, o jednoduchosti a složitosti, o
nekonečnosti a konečnosti, o změnitelngsti
a nezměnitelnosti.

2, V druhé části jedná o nejvyšších
rodech bytoů čili o kategoriích ve smyslu
Aristotelově, při čemž připomíná nesprávný
výklad slova kategorie u jšanta. kate

gorii pově, podstatě, jest dnání obšírně;vykládá, jak dospějeme k pojmu podstaty,
co podstata jest a co není; že není pouh
pojem, nýbrž skutečná věc, kolikerá
jaký rozdíl mezi podstatou prroua druhou.
S pojmem podstaty souvisí pojmy ostarek
(suppositum) a osoba (persona).

Poněvadž všecky následující kategorie,
tem devět, jsou případky, následuje po

ednání o případcích a jejich rozdělení.
Případky ty jsou: Ličnost, jakost, vztah,

izpnosk činnost, o kterých dvou podrobnějedná v části o příčinách, čas, prostor (ze

jména tyto dvé jsou velmi podrobně proy). poloba, majetek.
3. V části třetí jedná o příčinách byteů,

a to nejprve o příčiněa účinku vůbec,pek
upozorňuje na rozdíl mezi příčinou, dů
vodem, prrotí-= přirozeností; na fo po

umovi a Kanfovi, že zássda příčinnosti jest

dě platna,t. j.že jejízákladjestvosamých a ne jenom v našem po

znáníbuďsmyslnémnebomák" Přídin rozeznává pět: Účínlivou, létko

vou, A ednctivýchz a účelnou.kjednavo jednotlivýchzamítá nesmyslné *
učení fatalistů o osudu (Dokončeni.

Pe slavnostech Johany z Arku. Ve
likojepé slavnosti v Římě měly koncem.
května dosvaky v Paříži. Průvod vlaste
necký, čítající80 tiale účastníků, pohybo
val se nejlepšími čtyrtémi veleměsts, Vedle
spolků katolických byly tam i epolky re
pablikánské a royalisické. Les praporů
a korouhví míhal se r průvodu. V před
síní chrámu sv. Augustina byla posvěcena
socha svaté Johany s na náměstí p i
u jiné sochy evětice leela spoustakvětin.
Ani nejmenšího nepokoje nebylo; nie ne
rušilo tento národní svátek.

V okolí Belleville několik tisíg revolu
cioaářů oslavovalo křikem pyty a hang
krvavou komuou. V tomto křiku byla
spojena zlost nad nezdamem a pomsta;
agitace mesi dělnictvema v novinách

aš

úžasné,přecenešdarbyl B všíSoeialisté francouzdti jsou
ku směně, která se stala v '
eoasakém; zeohtájí viděti návrat
kcírkvi. Tento průvod byl jaksi průvodem
smíření, kde všecboy vrstvy ohčanstva
manifestovaly pro »ratou VJastenkgs.
Vlastenectví- ve Frmnoii vítězí a Paang
Orleduská jeat pojíthem.Návebna zpvedaní
nérodního svátku k ppeté Ranny Arleé
sestal sákocem,.— m ata

a Arku vůsk tavuje jia
visstegkufrap m
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nou půdu a čest vlasti až k smrti; nemá
oak pro jiné národy jedu sáští a opovržení
a neztrácí se zřetele zájmů pravé lidokosti.
: Hlesatelů humanity a sice nevěreckých

máme nyní mnoho, u nteh péče meziná
rodní umlčují lásku k vlasti Jeou to však
největší nepřátelé pravé humanity a šíří
revěděmiy bojovný a sobecký nacionalie
mus. Jest to přirozené. Láska k vlasti a
k humanitě jsou dvě vášně velmi hluboké;
jakmile se ocitaou v nepravých mezích,
stávají se nesnášelivými a protivnými.
Jen ofrkev, která má pravdu a všemu vy
kazuje patřičné místo a odkazuje do pří
slušných mezí, může tyto dvě síly uvésti
v soulad. A obrazem takového souladu
lásky k vlasti a humanity je Johana z Arku.
Chtěla osvoboditi vlast ze jha nepřátel, alo
pak bývalé nepřátele spojiti k novému
tažení. Chtěla osvoboditi vlast a sloužiti
Bobu. A rovněž takovým byl efl našeho
snsšení: Ochrániti vlast proti útokům a

pomluvám nepřátel. Podařilo se nám to.omocí Boba a hrdé Johany chceme ce
věnovati apoštolátu míru.

Manifestace strany lidové na Chlumku
u Luže. Zákeřné násilniotví, které bude
míti zlé dozvuky jen pro pachatele, ovšem
nyní mrzí radikální listy. Vždyť přepad
proveden s takovou hroší neomaleností a
neobratností, že přímo křičí proti svým
původoům.

Košumberk s Chlumek byly hustě na
vštěvovány katolickými poutníky a jinými
konservativci již v době, kdy ještě nebyl
na světě ani jediný český soc. demokrat
či agrárník anebo volnomyšlenkář. Jakmile

prošlehla zpráva, že členové strany
lidové chtějí se sejíti na Košumberku a
Chlumku hromadně, bned zvláštcí štvavé
letáky proti tomu protestovaly, jako by
katolíci chtěli zabírati půdu ocisí, majetek
pokrokářský. Hned se křičelo po »náležité
odpovědi.« V. naší republice nebyla násilně
rozbíjena ani jediná schůze židovská Alo

roti lidoveům okamšitě vyhlášena mobi
isa0e. ©

Když se připravovali fanatikové k proti
táboru, lidovei ohlásili úřadům. že ustu
pují od Košumberka a že se spokojí s ma

nifestací na sousedním Chlumku, Ale touto
ústupností dodali nové ehuti lašným
zubům'radikálním. Násilní randalisté ještě

denpřed tím neměli vůbec žádný táborpovolený. Ale ahtěli se zmooniti i tábora

še se shromáždil houf rváčů, naši od
ledne se rozbodli k zamezení hrozící srášky
jíti odpoledne nikoli na Chlumek, nýbrš
do farské zahrady v Luži. Kdyby byli
chtěli lidovci zápasiti, byli by rozehnali
tlupu sjednaných násilníků snadno; vždyť
bylo našinců přes 20.000, Ale surovotm
nestačilo ani to, že náš průvod zahbnuldále
v levo do postranní ujice. Klackáři začali
rváti Orlům prapor a bušili do mladíků
neozbrojených holemi, takže několik Orlů
bylo vážně raněno. Když. se kácel Orel

ohralík, maje zbrocený celý obličej krví,
volal: »Jen do mne bijte ještě víc, jávám
na krokneustoupím,i kdybyste mne dobili.«
»Hrdinové« pozorovali, áe za Orly šly bez
prostředně děti — a odtud jejich kuráš.

Surorci mejí 00 děkovati rozvaze vůdců

našinoů, že nehledali v půlhodincebhv tmavém lese. Byla jich přece proti li
dovoům hrstka.

A teď čtěte zastrčené bokálky o té události vw protikatolických listech! Na př.
»Nár. listy« 7.července mluví o provokační
naší pouti na Chlumek, o naší »škodolibé
demonstraci.« Prý katolický lid sutkal se
se zástupem, oslavujícím památku Hu
sovu (!?)a pračku prohrál. Véecko barvení
»Čecha« není nio platno, politický komisař
ví velmi dobře, skdo začal«. — Předklá
dáme tuto ukázku pokrokářského zpravo
dajství oněm dvaceti tisícům očitých svědků
katolických, aby věděli, kam ož sahá trou
falost řemeslného lhaní. Ale nad tím, 00
sděluje »Právo lidu«, vytřeští zrak sami
socialisté. Prý přišlo10.000 (!?) stoupenců
pokrokových stran; k »nemilé půtce« p
došlo následkem agresivního jednání kleri
kálů; budba klerikalů spustila odrhovašku.
(Vědyť to byl orelský pochod od mistra
Nešvery! Pozn. Obn.) Jeden z kněží prý
ehtěl vyrrat rudý prapor! — Nu, a pak se
divte, že čtenáři takových nejapně lhavýeh
řádek nejsou ani vtipnější ani anášelivější
než jejich učitelé. m

. ÚirkevčeskeslvKrehlebícha svoboda
svědomí. Dne 4. července svolal starosta
Vrbata tábor lidu, na němž měla býti pro
vedena agitace církve českoslov. Tábor
zahájil bohoslužbou odpadlík Snížek z Cho
tusic. Pak vystoupil na tribunu a předem
byv upozorněn na velké množství organ.
lidovců, prohlásil, že řeč jehoje pokračo
váním bohoslužby. Na odpor lidovců, kteří
volali, že plakáty je hlášen tábor lidu a.ne
kázání, zahájil tábor lidu starosta obce,
org. socialista Vrbata s prohlášením, že
každému zaručuje volnost slova. Odpadlík
Bnfžek začal svoji píseň -o nepřátelství
Říma vůči Čechům, ale tak lšivě a nízce,
že projev odporu ze sta hrdel ozýval se
oo chvíli. Po jeho řeči ptáse starosta, kdo
chce slovo. Přihlásil se přítomný čáslavský
kaplan Havelka — a tu starosta Vrbata
prohlásil: Slovo má br. Kafka a nikdo jiný.
— Tato bescharakternost .
dila lid, takže došlo k bouřlivým scénám.
Místní farář H. Beránek byl obklopen po
štvanou lusou, která mu bitím holemi vy
hrožovala. Havelkovi vyhrošováno uškrce
ním a utopením. Někteří z jinochů katol.
mládeže byli udeření holemi — i zub
ltaly! Zatéto vřavyodpadiík Snížše
utekl Zakročením četnictva, jež starosta

tábor rospuštěn a řež skončena.
i počtemasi 400 odebralí se do ho

stinoe k Vavřinovům,kde Havelka vyvrátil
útoky Suíškovy a objasnil ideje efrkve
československé. Posluchači nadšeně pro
blásili svoji věrnost k aírkví katolické, —
Poteče krev! Tak deník Lid. Ajestliše
naše vláda čo přihlíšotí na bolšo

lid nedá si jednoduše libit ostouzení eírkve
e vylupování kostelů čsl socialisty, kteří

apoě a , pochopy českoslov. církve a jejítolů!
Ve alužbách židovských. Jen bystře

stopujte, komu posluhuje Volná Myělenka

svým „Brotikatoiokým zápasem. Kdekolivíra našich poctivých otců mizí, tam ine
dávno přivandrovalé židovstvo cizí má

rajské časy. Z zní stěhování elzížidé, počtem asi Když se ne nádražích
slovenských dovídali, že v Haliči posud
není pořádek a blahobyt pojednou je
sohvátila nejživější touha po české zemi.
Hned Jetěla elektrickou jiskrou žádost
k dru. Bartoškovi, proslulému návrhem na
ujařmení katoliotva. A dr. Bartošek jako
pravý humanitář — ovšem jedná-li se
o židovské sohudáky« — hned vyšl
židům dovolení k návratu do Prahy. Teď,
kdy je v tomto hlavním městě republiky
tak veliká nouze o byty pro úřednjotvo a
učiteletvo, osm set bytů jest tam sabráno
židy cizími — ičskými. Tolik volno
myšlenkářských Sokolů tam nedávno osvěd.
čovalo svoji chrabrost, národní svéprávnost
a soběstačnost. Ale před ezími kořistníky

sokolípéro schlíplo.nonšk Česhové pemohou sivymociani tolik, a ili po.
ve vlastních. kostelích při svýchboloaluj
bách. Ale německá synagoga v Pmse

SO veliké katastrofě protestantismuv u
přínáší brněnská »Mlidko« uvné doku

s úst samých vynikajících
Vydavatel »Aligemeine Brang. Luth.

Praví,še katolickácírkov

Ale skolik vítězství ukatolíků, tolik po
rášek u ů.« Pád 'zeměpaneské
vlády elrkevní byltěžkou ranou pro církev
protestantskou. Pisatelšaluje: »Něbyla to
erangelická theologie, kterou slovo Boží
bylo rosvráceno? Kdoodvážil se dokonce
i na osobu Ježíše Krista? Správa církevní
nečinně přihlížela; nesoházela ovšem
menutí, avšak kde byla plamenná vážnost
apoštolů a proroků?ře Jádrem protestan
tismu dle protestantských »falešných pro
roků« nebylo slovo Boží, nýbrž právo o
sobnosti.

Protestantský deník »Berner Tagblatt«
napsal: »V Německu rozsápává se prote
stantský sever sám. Církev Lutherova je
němou a rozervanou. Každý pastor hlásá
svůj katechism, ano mnozí z nich v neros
umné zaslepeností dopomáhají třídní vládě

roletariátu k vítězství.« Z toho těží kato
ci. Bude-li Německo zachráněno, pak prý

vyjde pána pravděpodobně z katolickéhojižního Německa.
Pastor Bode vydal spisek o' křesťan

ském němectví »Wodan a Kristus« Prý
křesťanství jest velmi blízké náboženství
starých pohanů německých. Co vlastně po
ručil Wodan a jak vyhlíželo jádro soustavy
starogermánského náboženství, pastor sice
neví, sale básní přece, aby jen rozmnošil

omak .Bebe! prohlásil: »Křesťanství a socislis
mus mají se k sobě jako oheň a voda.«
Ale pastor Dehn svým článkem ve »Vor
wártsu« snaží se eblížiti protestantství se
socialismem. Nechť se soejalisté účastní
voleb do kosteloích výborů. Obnově-zem
sakéalrkve protestantské by se tak mohlo
prospěti.

Zato ortodoxní pastor Alex. Faure v
díle »Zukunftsarbeit unserer Kirohe« praví,
že hlasy o slidovění oírkve jsou nebez
pečby. Lidová ofrkev byla by dle mého
soudu ještě větší nehorázností nežli stará
státní ofrkov, která ponížila duchovního na
nejposlušnějšího úředníka a náboženství
na nejúčinnější prostředek uspokojující.«
Zato by byly vhodny exercicie. Jestliže by
příslušníci všech stavů dlely nějaký čas
v ústraní a věnovali se úphrě pobožnostem
a náboženským ovičením, příceslo by to
nesmírné požehnání. Bylo by též potřebí
zasnoubiti církev s uměním znovu. V církvi
katolické »štětec největších malířů a péro
největších básníků sloužilo beze všeho obci
Toho, který sám byl největším umělcem
všech dob.« Praví-li se o katolické církvi,
že podporuje fetišism, upozorňuje Faure,
že v ofrkvi protestantské jsou všecky stupně
náboženství, »0d nejhrubšího fetišiemu aš

k nejjemnějšímu zduchovnění.«. V příloze protestantského »Reichsbote«
psáno o zpovědi tak, jako by autor oelou
stať byl vzal z katolické věrouky. Ozná
mení milosti, jsk jest ve zvyku u prote
stantů, není »žádným rosřešením, které
Kristus mínil a ohtěl« Jest potřebí oprav
dové zpovědi. Zamítnutím osobní zpovědí

protestantská církev oloupena o »ne
výslovné dobrodiní«, které ustanovil Kri
stus. Odstraněním zpovědi byla »duohov
nímu úřadu vyrvána nejhlubší část srdog«,

rotože nemůte řádnou oestou dospěti
vykonání nejvyšší fankoe kněžské, roz

hředající Bespodmínečným předpokladem
pro pozvolné upravení stávající praxe zpo
vědcí jest a zůstává znovuzřízení duchov
ního úřadu jako božské instituce, zakoře
nění tohoto názoru ve vědomí duchovních
a členů obce, vychování prvních ke kněž
skému pojímání jejiah úřadu, pod vedehím
starších, kněžskou vážností a kněžskou
láskou naplněných osobností. — Tak tedy
po velikých zkušenostech ususuje vrehní
pastor ze Zvěřinska F. Hoffmann.

Jistě se škola Lutherova v XVL stol.
nenadála, jak v XX. věku právě nejby

sářejší protestanté němečtí začnou semítatibojí kalismus buď jako nepotřebnou
veteš anebo jsko saostalost škodlivou.

P NásilnietvívLužíaEesuvitlostis tboosotickými.



"slohu. Nu kterých olzinelch páchány unás
tek vendalskékrutosti jako načeských —
právě českých! — katolieleh? A
tábor by si dal tak dlouho líbiti surové

rány jako my? Rostloukají se sochy;
jeden kněz poličkováu v kostele, jinému
se hrozí, že bude svržen s okna, novydá-i
klíče od kostela; katolickým dětem ve ško
lách se předkládají přímouličnické ší o
jejich církvi a jejich světotoh; katolické
„manifestace jsou ohrošovány českými ho
lemi a noži; katoličtí dělníci jsou vyhazo

w době, kdy na židovské synagogy německé
ani v Praze si nikdo netroufá.

Čím jsme osvědčovali větší snášelivost,
-čím ochotněji jsme ustupovali, tím silněji
stoupala dravá výbojnost našich protivníků;
tím patrnější byly jejich otrokátské plány,
Ale jen si dobře povšimněme, komu a
k čemu máme býti obětními beránky. Ko
rupce ve státním hospodářství stává so
nesnesilelnou, pašování na úkor domácího
obyvatelstva vzrůstá, židovětí kapitalisté se
zde roztahují tak jako nikdy; zelené očí
bolševické blýskají stále směleji.

Za takových okolností radikální hrdi
nové, kteří si vzali na sebe (ovšem za
dobré zaopatření) tolik zodpovědnosti, ne
vědí nyní kudy kam ze slepé uličky, do
které zapadli svou hamižností a úžasnou
veobratností. Hledí tedy odvrátiti pozornost
lidu od své neschopnosti a svých rozpaků
lesklými parádami, pozérskými gesty a pro
následováním živlů konservativních. Kmotři
Pozbylové pokoušejí se při tom přímo
křečovitě avaliti zodpovědnost za zlořády
na bedra lidí jiných. Touží po okamžiku,
kdy sáhnou občané, jichž trpělivost jest

přepínéna, ke skutkům nerozvážným. Paksi největší proriniloi zamnuli ruce, pro
hlašujíce s jízlivým úeměrem: Ejhle. jak
kverulanti kříží naše nejlepší úmysly! Hrr
na tyto zavilé škůdce a vlastizrádce!

Tedy jen se vysmeknout z ohlávky
zodpovědnosti a strčit na krk lidovcům
třebas i vinu za státní bankrot Nebylo by
veselejšího chechtotu radikáloího, jako kdy
bychom vypřáhli z národního souručenství
e začali dělntí po způsobu bolševiků ne
kompromisoí politiku na vlastní pěst. Vše
«<kyzločiny lichvářů, kolkařů a jiných pod
vodoíků by se potom házely na krk nám.
Kmotři Posbylové tedy aspoň provokují,
dráždí k odpadu lidovců od společné věci
národní. Co jim vlastně platí národ? Nej
odpornější lži jsou vlastenecké fanfáry vy
šíračů republiky, kteří před německými
židy sekají poklony a zbožnosti českého
lidu se vysmívají.

Nechť tedy kašdý našinec pozorně sle
duje chytrácký plán politických a hospo

kých baokrotářů. Svá práva si lidovci
energicky obrání, ale do nalíčených pastí
a sítí bezcitných radikálů necalítnou. Jen
si dojezte kaši, kterou jste si uvařílí ne
rušeně sami za střízlivé kontroly celé ve
řejnosti. My sa vaše skokanství odpovídati
nebudeme.

Bašinol!
8p rzen
Českoslovanskézáložny vPraze

Spálená ulice 40-I1.
Wklodyúročí se výhodně.

Danědůchodkovou zúlošna sama. — Povinná
Fovite „J sálošen“ v Prase.

, Zápůjčky všeho drabu,
Směnoční úvěr (krátkodob:

(C aeae Sedný v dnešních

Sociální obzor.
Francie proti rovoluciomářům, Po

elední generální stávka ve Francii u
že duše francouzská má hluboký, rozhod

Kodpor proti sociálnírevolucí. Tato země,
převzesaopolašenskýř4ž«vdtroenás

- Úžet upošt. spoř. vPraze č. 160278.

Půjškyvšechdruhů.

Talsfonč.63.

Vkladyzaběžnéúšty.:
s
:
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—
odporuje nejvíce revolučnímu duchu, který
vládne světem. Již 2. srpna 1914 bylo to
sjerno k veliké nelibosti nepřátel, kteří
čekali úplný nezdar neb alespoň značné
opozdění mobilisace. Avšak při prvním
úderu na poplach celá Francie vstala proti
uohvatiteli. Po třech letech dlouhé záko
pové války a po nezdaru jarní ofensivy
P. 1917 zmocnila se Francie ochablost a
netrpělivost. Jakmile však vzniklo pode
zření, že živly socialistické se emluvily
s nepřítelem, nastalo oživení, které připra
vilo vítězství r. 1918. Vlna revoluce rozlila
se po celé Evropě, když umlkla děla. Re
wolucionáři francouzští několikráte se po
kusili o rozvíření nepokojů, nikdy však
nepochodili. Nejpádněji jim odpověděly dane
16. listopadu volby.

Jako všude, i ve Francii násilná, útoč
ná, ukázněná menšina ohoe vnutiti svou
vůli ohromné většině, Jest jisto, že tato
menšina, majíc v rukou důležité strate
gické body, může vyvolati trapné příhody,
ba i na některých místech zvítěziti a ne
čas přerušiti národní život; na konec však
prohraje, neb vótšina národa je proti. Vý
zaačným 1o bylo hlavně při poslední vše
obecné stávce. Koncem dubna Socialistické
sdružení železničních zřízeneů, které tvoří
hlavní kádr Všeobecná konfederace práce,
mělo svůj sjezd. Pl něm odstranilo x ve
dení strany všechny umírněné živly a na
hradilo je výstředními. Ti hned navrhli
generální stávku, která byla čistě politické.

9 stavovských věcech se vůbec nejednalo.elezniční zřízenci hned žádali sestátnění
drah. Všeobecná konfederace práce po ně
jakém váhání dala povel ku všeobecné
stávce — ale nepoobodila. Zásoby uhlí
měly býti vyčerpány, přístavy a železnice
oohromeny, aby ustal veškerý život. Zatím
však v poloviné železničních sítí personál
zůstal a z druhé poloviny personálu vět
šina pracovala. Hlavní doly na severu a
u Pas de-Calsis pracovaly zcela. Jen děl
níci v přístavech a obchodní mužstvo na
lodíeh poelechlo.

Všeobecná konfederace práce, aby sa
kryla neúspěch, začala organisovati kovo
dělníky, stavební dělníky, dělníky při elek
trice a veřejné dopravě. Vláda však, ač
vwčele je socialista Millerand, oi vedla
velmi rásně. Zatkla výstřední vůdce teles
uičních zřízenců a vystoupila proti Vůe.
obecné konfederaci práce, že přestoupila
své stanovy, aby byla rozpuštěna. Společ
nosti železniční odvolaly největší agitátory
ee syndikátů. Tisíce studentů, občanů, pro
fesorů, učitelů se přihlásilo o práci a za
stupovaly revolucionáře na nádražích, ve
vlaoťoh v tramvajích atd. Ze Věeobesné
konfederace vystoupilo na 200 tislo členů.
Tak zdolala Francie útok bolševiků.

Franoois Venillot. (Přeložil Levý.)
Důvodnou výstrahu před socialisač

ním mem pronesl na konfereaci
sociálně dem. kovodělaíků bývalý ministr
Hampl. Probíraje organisace a socialisaci,
připomenultoto: »Socialisácestala se bouř
l heslem dnešní doby. Socialisace je
beslem zneužíraným. Velmi často slyšíme
o socialisaci fankoionáře dělnictva mluviti
a polemisovati,nikdo však neřekne, 00 siK MSoCavě

jsme exponenty organisačního hnutí, mu
síme míti nesmírnou zodpovědnostk onomu
lidu, který nám má věřiti Musíme mu
Hkati jenom to, 00 je bezpečné. V odbo
rových organisacich, kde jde se s tuškou
v ruce, kdo stavíme armády k pochodu,
musíme věděti, jaké překážky jsou a 00
chceme. Neváhám říci, že právě proto jsou
odborové organišace ve svém pochodu
konservativcější. Každý, kdo má zodpověd
nost jest kouservativnější. Jeatliše politické
hnutí jest pionýrem, stavělo hypotesy, které
čekaly svého potvrzení, odborové a druš
stevní hnutí mělo prakticky řešit, jak se
k nim dostaneme. Odborové 'Oořganisace
nepouštějí se na nekryté pole bitevní, kde
by mohly uváznouti, stroskotati.«

Teď teprve leze pravda o zásobách
textilního zboží ven. Každý rozumný po
litik ví, že sociální reformy se nepřivodí
paušálním tupením majitelů dílen, ošuatě
lým vřískáním o liohvářích, blabobytníafoh
a kefasech. V prvé řadě orgány vládaí
mají povianost místo domagogiokého skřeku
pátrati po jednotlivých případech hamiž
ného vyděračství a podvodů a okamžitě
se starati o nápravu způsobem praktickým.
Zdá se, že ty socialistické pokřiky o slo
dějích měly krýti veliké exporty českého
zboží do oiriay. Kde ae vyváží na tisice
vagonů proti zákonu, tam se už nemůže
mluviti o vývozu podloudném. Tam se
ukasuje převaha nepootivých kšeftařů a
podplacených zřízenoůnad republikánskými
zákony jako jedovatý výsměch strážoům
státní poctivoati.

Všeodborové sdružení křesťanského děl
niotva první pozvedlo prakticky mocný
hlas proti lichvářskému hromaděnítextil
ního zboží a současnému propuštění děl
nietva. Našinci dne 20. června na své
konferenci se usnesli na žádosti, aby vláda
donutila textilní průmyslníky k neruše
nému ohodu továren a k snižení cen vý
robků. Nejvíce plohla ovšem fabrikanty
tato výzva naší konference: »Dělnictvo
budiž sa nucenou nezaměstnanost plně

laceno na účet průmyslníků«
ždyť také po všestranných informacích

shledáno, že to ci-milionáři takové pla
cení vydrží.

A oož socialisté? Valnou hromadu tex
tilních průmyslníků dne 18.června pozdravil
s00. dem. senátor Ackerman. Ale neslyšeli
sme tehdy nio o tom, že bybyli socia

té opravdu účelně zakročili proti zištným

manévrům hodn eh“ ješkav pytli ujeprve nyní, kdy v pylli utajiti
nelze,přikulhává rudý tisk se svými žalo
bami také. Na př. 1. července příloha »Práva
lidu« sděluje, že v Úpici mzda kvalifiko
vaného dělníka nepřesahuje 90 K týdně.

»>Továrnícizadržují zboží avrakoh dělníky,Saby udrželi ceny... Prohlídkami ve
skladištích zmíněných továren bylo zjiště
no, že v kašdé nalézá se za 2, 3, ba za
5milionů textilního zboží, .. . což obnáší
okrouhle dle odhedu důvěraíků
sboží na 20 mil korua, které touto dobou
ve zmíaěných továrnách leží a do obchodu

nenídáno. Továrnjalžhe „2 nemohouprodávati pro pokles cen bavlny, jímž spů
sobeni poklescen sboší.Tovlssicioi
dosela dodávku kalika vojsku za sinánou

, Bylo 15 K ,a gm£57
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Ruský generáj Brusilov konstatoval v rozmlu
vě 4 americkým novinářem, že nyní ruská armá
da ukázněným vojskem dle — systému car
sk Po vojenských radách není stopy. Důstoj
nici obdrželi stará práva; vojími,kteří by jakým
koji způsobem důstojníka ohrožovaH, jsou trestání

— Ve »Venkovu« 2. t. m. oznámeny slavné
službycírkve československé na památku

Husovu u pomníku Husova. »Hudební doprovod
obstará ptmkovní tmdba pluku Mistra Jana Hust.«
Nu tedy — dřív se mluvilo roztrpčeně proti »kle
nikájním parádám« a asistenci státních orgánů
při naších bohoslužbách. Pro církev rozkojnou
Vojenská kapela jest komandována ochotně. Tak
se přikročnje k »rozlnce státu ode všech konfesí«.
— »Naše Slezsko« napsalo: »Majetek obecní, bez
toho silně poškozený nešťastným: válečnýmipůjč
kami, se scvrkává a hubení. Dnes jsou mnohé
obce Již zadluženy tak, že jim nikdo nechce půj
čitt ani haléře.« Jak to eventuelně napraví komu
nisté, kteří všude jen berou a rozmnožují úřed
mictvo, jest otázka, kterou ani »Rovnost« neroz
luští. Nebude-li vystřídán humbuk střízjivou ko

věti na snědený krám. — Švýcarský | kongres
stonpenců III. internacionály se usnesl vstoupiti
mez! bolševické komunisty po případě i proti
vůli soc. dem. strany. Ale vedení soc. dem. stra
ny protl tomu usnesení protestovalo co nejrozhod
něji. Tedy i ve Švýcarsku lze pozorovati rozpad
soc. dem. strany. — Mnňa prý vydá ještě před
sjezdem soc. dem. strany o svém procesu spis.
který bude zahrocen proti Tusarovi, jenž prý byl
hlavním strůjcem onoho procesu. Slibuje, že vy
táhne dokumenty sensační. — Okresní správa po
Wtická v Pardubicích vykazuje příjem daně z
tanečních zábav od počátku naší republiky
205.294 K 84 h, za letošní květen 16.780 K. Ovšem
findese netančí méně. Apak žese občané o
strádající republiku nestarají! — Dne 6. června

by prohlášeno za blahoslavené 22 černochů z

ZoroaEši
křeči.

Ugandy. kteří bylí umučení pro víru 3. Červas
1886. Při beatifikaci byli přítomní dva jejich dru
zi, kteří zkusti!pro víru též muka veliká a dlou
ho trvající, život jejich však byl přece zachráněn,
takže mohli o utrpení svých přátel podati po
drobné zprávy. V Římě jim byla prokazována ve
liká pozornost. Při svatořečení plakal tolik, že
se nezmohlí ani na odpovědi, když k nim bylo od
kněžstva promlo —Pražské Histy zabývají
se prohtídkou, mintetr zásobování johanis
— Jako bývalý obuvnický dějník je trochu hor
kokrevný — konal v pražských tržnicích Handr
koval se tam s hokynářkami o salát. řetkvičku a
pod, drobnosti. V Praze je mezi jidem všeobecnou

řeč: Proč pan ministr tahá se s malými, ale vel
kým lichvářům a keťastm, jemu dobře známým,
dá pokoj? Johanis násjeduje v theatrájnosti krále
Václava IV.. který také kona] přísnou Inspekci
nad hokyněmi, ale dopouštět drancování i zabí
rání církevních statků a velikou židovskou lich
vuj vždyť byl také u židů sijně zadlužen. — Jak
Se u nás dříve sijně brojilo proti militarismat Ny
nf »Nová Doba< dokazuje, že dobrá polovice na
šeho důstojnictva platí se od republiky zbytečně;
prý na 4000 důstojníků vldí v armádě dojnou krá
vu. No — tak doslova to jistě pravda není, aje
vojska Jistě máme až příliš mmoho a zaručení
bezpečnosti přes to je skrovné. — Válka vedla
k silnému požidovštění Vídně za patronance
Habsburků. Teď pokřtění Vídeňáci nevědí, co s
přebytkem semitských spekulantů činiti, Jest to
tiž nyní v tom městě na 360.000 obyvatel národ
nost! židovské. — Největšími psy na světě jsou
nyní angličtí mastiffové. Takový obr unese v
tlamě iváhu 100 kg a ještě s ní učiní značný skok.
Pověstný mastiff »Rip« má výšku 90 cm a váží
skoro cent. Má cenu 10.000 franků, — Největší
válečnou lodí světa jest Tennessee, která byla
spuštěna na vodu z brooklynské Joděnice. Stavba
její stála 20 milonů dolarů. Má nosnost 32.500
tun; dlouhá jest 625 stop, široká 98 stop.

Přednášky. V neděli 11. t. m. odpoledne pro
mlnví v Solnici úa veřejné schůzi strany lidové
krajský sekretář dp. Fr. Pukl. Týž v pondělí 12.
t. m. promfisví večer v Adalbertinu na thema:
»Osady katolické víry v našem státě«.

Kukleny. Úpřsy na akcie velkého deníku stra
ny Hdové v naší farmosti dosáhly v někojika dnech
12.000"K. Pokračujme tedy v tomto směru jen číle
dáte!

Orel č Sokol? Česká obec sokojská svým or
gánom »Věstníkem sokojským« vyhlástla katolic=

kému náboženství a křesťanství vůbec otevřený
boj. Hlásají náboženství sokolské, jež je prý spo
jením pohanství s křesťanstvím. Je potřebí, aby
všichn; katolíci. zejména U, kteří dosud Sokoja
považoval! za organisaci všenárodní, byli o 80
kolském boji protináboženském poučení. Olo
moucká jednota Orla vydá již v těchto dnech le
ták »Orej či Sokol«. Objednejte a rogšiřte letáky
v tisících. Objednávky přijímá a vyřizuje Se
kretartát če. strany lidové v Otomouci, Wilsonovo
nám. 17.

Debřesice. Dne 11. t. m. o 3. hod odpojední
pořádá místní orgamisace strany Hdové přednášku
m prof. Ejčknera z Prahy »O významu sv. Cy
ra a Methoďapro náš národ aSlovany vůbece
vhostinci p. Noska.Vstupvolný.Našeorganisa

, Se sousední srdečně ee zvou.

pořádat? bude 8. srpna na Dolním Černijově orej
skou Slavnost s prvním veřejným cvičením. Mia

MOrel nkáže všem, kteřj 8. srpna přijdou doD,
Čemilova. syolivyspělost a zdatnost.Katolická
"mládeži — lidovci z blízkého 1dalekého okolí, při
pravie sel

Salaká svajba. Ústřední výbor Sdružení ven
kovskéomladnyvydal tuto knfžečku,aby Ogila

konc mížby. a zoaonk jokto dovalké beda' | Všeobecně,

oremánala Pplk, nřtýněnohdpdemat

pěknými zpěvy a oboje ušlechtilým obsahem a
zvláště novostí. V knížce je uveden krátce úplný
program slavnosti. Hodf se i pro soukromou potře
„ bu. Říkání a zpěvy oživí krásné zvyky a tím ve

"self svatební postaví na ušlechtilou úroveň. Cena
3 Kč. Objednejte od sekretartátu Sdružení ven
kovské omladiny v Brně, Starobrněnská 19-21.

Výkonný výbor čsl. strany lidové
v Čechách *

svolává

na den 18. a 19. července 1920do Orégrova (mra
morového) sálu Representačního domu v Praze

zemskou kOmlerenci strasy

s následujícím programem:

1. Zahájení konference předsedou strany p. Fr.
Sabatoa.

2. O politickém postupu strany. Ref. JUDr. a.
Mazanec.

3. O organisaci strany. Ref. ústř. taj. B. Stašek.
4. O tisku strany. Ref. posl. dr. Pi. Nosek.
S O financích strany, Ref. inž. Jan Dostálek.
6. Organisační řád strany. Ref. taj. B. Stašek.
7. O hospodářských institucích strany. Ref. posl.

Milo Záruba.

8. O Všeodborovém sdružení křesť. dělnictva.
Rel. tai Fr. Juk].

9. Unie úředníků a zřízenců. Ref, tal. Josef
Fikejzl.

10. OOrejstvu. Referentžapní taj. B. Klimeš.
11. Sdrežebí katol. mládeže. Ref. sem. tajemník

V. Chlumský.

12. Sdrožení čes. katol. živnostníků. Ref. +- P.Lakavský.

13. O naších dajších úko, polltickýc
dářských a kulturních. Rel. poěl, V.4 Va

Bratři a sestry! Rozvoj naší strany žádá, ahy>
chomsepó delší děběopět sešlia poradiji-seo
prostředcích, jež by zajišťovaly další rozvoj aa
šeho. hmutf po strámce pořitické, hospodářské a
kulturní. Proto jest povinností všech, jimž organt
sační řád ukládá zemeké konference se sáčast
niti, aby na tuto veledůležitou schůzi zce'a určitě
se dostavili.

Jsou to především všichol okresní důvěrníci

konmnéhovýboru, poslanci a senátoři, jakož i red
aktoři (po jednom) uznaných orgánů strany.

Okresním důvěrníkům hradí jejich výlohy po
kladna okresní orgamisace. Konference zahájena
bude v neději o 9. hod. dopoj. po mši sv., která
bude obětována o 8. hodině v chrámu Páně P.
Marie v Týně v Praze I. Staroměstské nám.
Pokračování konference bude v pondělí o 8. hod.
a potrvá až do úplného vyčerpání programu.

Za Výkomzývýbor čsj. strany Iklové vČechách:

Fr. Šabata, předseda. Boh. Stašek, ústř. tajemník.

Schůze
širšího výboru Tiskového

družstva
p ochrancu sv.Jane Nepomuckéhode ve středu 14.července t. r.
e 2. hod. odpol. v Hradei Králové

v »Adalbertimn«.
Program důležitý.

V HNradel Králové, dne 7 července1930.
Karel Keppl, Dr.Frant. ale,

jednatel. předseda.

Cirkevníobzor.
*Osobní zprávy. Vyznamenání: p. Fr. Pekárek,

l. kaplan v Kutné Hoře, jmenován osobním fará
řem.— Ustanovení: pp. Jos. Svatoň. pens. farář v
Opočně. administrátorem v Přepychách, Frant.
Pech, zat. katecheta ve Dvoře Králové, kaplanem
v Lázních Bějohradě, Fr. Anděl, kaplan v Ronově,
administrátorem tamtéž.

——

Zprávy místní a zkraje.
Městské Klicperovo divadle, Šestý červenec

staj se zase heslem řady rozmanitých slavností
a oslav. Hradečtí ochotníci sehráli k oslavě Hu
sově Jiráskova »Jana Roháče z Dubé«. Jirásek líče
poslední nervosní odpor Slonu a Hradce s Rohá
čem v čele, zůstává románopiscem. Nevyšlanje
se nad průměrného dramatika. Jeho Roháč jest

pět načrtnutých obrázků, provedenýchdoshýníepickými dialogy. Jednota dív. ochotníků s
tavým p. Ing. Hruškon v čele pokusila se zdařile
inscenovati Roháče pokud možná nejlépe s časo
vým zabarvením slova i scény. Podařilo se jim
také uvésti na scénuněkolik- charakteristických
postav S umíměným pathosem; Jan Roháč (pan
Hruška), Sigmund (p. Huňáček Jos.) žebravý
mnich (pan Veselý). Přirozeně nebylo lze nalázti
pro velikou spoustu osob vždycky představitele
odpovídající. Místy bylo trochu prkennosti. Vel
mi krásným požitkem tohoto večera bylo orchest
rájní předvedení Fučfíkovy skladby: © »Kdo jste
boží bojovníci«. Je to úchvatné kreslení tažení,
táboření a bojování Žižkových vojů. Posádková.
huďba výstižně také podtrhávala jednotlivá u
chvacující místa. — B. Jek.

Zájezd Jihosjované do Bradce Králové. V pá
tek 2. července uvítali jsme velice milé hosty.
Město ozďobeno prapory na počest studijní dele

Hradecku zvláště Yozvoj průmyslu a polního ho
spodářství. Po vřelém uvítámí na nádraží staro

sou dr. Ulrichema jirýmiobora prokjédii:
si Jihoslovanémuseum.Poob ení 6
hotelubyji. v 4 6
velkoprůmyslovýchpodnicíchv krasoesedníchobcích. Pak všichni společně v ol
Hradce probltšek vyspělé podniky zemědějské.
Byli zaujati pokrokem Hradecka tak, že do Grand.

otoluse vrátiliteprve kolem9. hodiny, kde byli
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vu hosty vroucně vítal delším proslovem. Odpvěděl generál ŽivamBovičtemperamentní Tečí,
níž ponkázal na vzájemné vztahy lakoolijeké
tak kujtumí Čechů a Jihoslovanů od nejstarších
časů až do nynější velké doby osvobození. Vy
střídala se řada dalších, srdečných přípitků. Ji

Aobvaní řečníci neskrbitli chválou našeho průmyslu, jehož pokrok je okouzlil. Vzdávalí Zár6věh

čest padly důkazům vysoce vyspělétkodřkče 2 jské © našem okresu. Došlo také

. velebení české literatury. Dověděli jsme se na„ že »Babička« Boženy Němcové v Jugoslavti
žrovna tak horlivě čtena Jako u nás. Proháři

veno s úctou o Havlíčkovi, Komenském a jiných
našich velikánech. Řeči propleteny tklivými vzpo
důártáthi na utrpení a nátodní si obou kmenů
Za světové vářky. Jiroslovanšti hosté vzdati za
dvájený bold 1 práci češků žeký. Zděrazněno,
že další styky obou států musí býti praktické, re
ájní. Jihoslovanská mládež obojího pohlaví smusí
četněji dojížděti do naší republiky na stůďie a
cvik; naše styky hospodářské dlužno utužiti a ú
čelně organisovati. V příčně politiky nutno zacho
vati upřímnou vzájemnost, ježto tolik nenávist
mých sousedů pokouší se o rozbití těchto dvou
slovanských států. Dlužno také udržeti solidaritu
s Francií, která se tolik o vítězství nad Němcl
zasloužila. Mezi jednotlivými proslovy hrála hud
ba slovanské hymny. Z jiskrných zraků a stoupa
šícího nadšení bylo lze poznati, že vzácní hosté
byli svým pobytem v Hradci velice spokojeni.
Druhý den odjeli do Pardubic. Doufáme, že zá
jasů Shoslovanské inteligence| bude míti veřice
prospěšnou praktickou výslednici pro oba sbratře
né státy,

Neftě-chákáistiní pobočky. Ministerstvo škol
ství a národní osvěty nevyhovělo zatíth Žádosti

zHzení reálně-gymnasijních poboček při zdej
sťátným gymnasiu, protože, jak se ve vyříze

ní praví, vážný finanční stav našeho státu přika
největší zdrženlivost a šetrnost.

vodních sporik, Veslařský klub v Hradci
Králové za účasti VMCy, Sokola, Sportovního
klubu a Skautů uspořádá v neději 18. Července
Den vodních sportů, který v sobotu večer bude
zKňdjen rěgatou na Labi.

Evangelická lapačka pro neuvědomělé tanatiky.
V našem městě objevily se plakáty s tímto zálud
ně styHisovaným textem: »Národu Československé
mu! Mistr Jan Hus ti odkázal lásku k nejvyšší
pravdě, obsažené v bibll kralické. Řím však vzal
ti bibli Kralickou! Což se k ní v svobodě své ne
vrátíš. lide Husův? Jednota Českobratrská.« —
Na vlastní otázku přece dovede Jednota odpově

- děti, snadno a jednoduše sama. Ten »Hd Husův«
již přece dlouho nenÁ Husovým. Jednak potírá a
posměchem provází mnobo z toho, co Hus prohla
šoval za pravdy Kristovy, jednak se přichytil
konfesí německých — a velkým dílem docela

pluje ve vodách volnomyšlenkářských, které po
Rede rartém samy bíblickě světce. Kóo ne
uznává Krista za Sýna Božího a kdo mluví Iro
sicky o biblických zázracích. ten se ke Kralické
bibli nenavrátí; a tento odpor zaviňuje někdo
zosla řinýaež církev katolická. | První věta sa
plákátu jest sestavena tak, aby fantasie prosto
myšíných čtenářů viděla mez! Husem a biblí onou

"beltĚsrější souvislost. Proto meškodí poznámka,
že Hus by] upálen r. 1415 a šestidílná bible Kra
dická byla vytlštěna v letech 1579—1593.Hus po
učoval se o křesťanské nauce z římsko-katohické
bible latinské, ze staročeských jejích překladů a
re spisů aeglického mistra Viklefa. S biblí Kra
šickon nemět co činiti Tato proslulá bibje byla
sepsána od kteří se drželi nikot nasky Hu
sovy, ale rádikáfních věročlánků německých a —
"proti husitůmlevili odpor zásadní. Ale teď lest
ještě otázka, kterou pravdu z Kralické bible vy
brati. Z jedné bible (i nejpečlivěji vydané) vybí
rají si celé fady křesťanských sekt naaky různé.
Který tedy katechlemus by měl Md český podr
žeti? Husitský či českobratrský? Mezi nim! jest
totiž vejiký rozdíl. A docela se různí samy kon

teze doseobratreké. Všdyť v samé knfžce ovaly.faráře Nrejsý »Lidé český, uvaž se ve své dě
dictvíle na str. 14. se čte o víře Jednoty česko
bratrské: + učení není právě sijsĎu

stránkou Jednoty. Vydala několik konlesí a >.dá je jiná.« — Na tak teági Ač se ,
Wtorá prrváa z Kratické bible | jest dofiuittvní;

skutečnáBoží, ktoráse měníti oesmí,pak aťle
prve pozve plakát jinověrce, aby si osvojji nej
vyšší pravda.

Poděkování. Matky, kterým bylo popřáno po
slouchat? náboženské přednášky p. dra Augusti
na, vyjadřují tímto nejvroucnější díky za ob
sažná a promyšlená poučení (na př. o moci dů
věrné modlitby, talemstvích, o zacházení s děl
nickým |Iklem, o historii slovanské liturgie, 0
stopách Božích v přírodě, o snášelivosti atd.).
Tyto promluvy měly povahu tak smfrnon, uklid
Řující a útěšnou. Bylo to vnášení evangejia do na
šeho života, obnova křesťanského života v rodi
ně i celé vlasti.

Rázmé. Včera utopii se při koupání v Orlici
»U mlýnka« dělník Mareš z Malšovic, zaměstnaný
při stavbě ejektrárny. — Žaě na Hradecku zapo
čaly na písčinách již ke konci minulého týdne.
— V okolí města lítá velmi mnoho ťuhýků. Ne

Skodilo by větší počet těchto škůdců užitečného
ptactva odstřeliti. — Ovoce kolem Piletického po
toka mělo by se aspoň v tomto roce již nyní ofr
hati. Že stejně nedozraje, to vědí dobře netojiko
bezohlední Skůdcové. Jedná se však o to, aby zby
tek stromků nebyl hrabivými prsty polámán. —
Množstvím krys jest naše město obtěžováno dá
le. Z okrahu voj. nemocnice se jich rozjezlo mno
ho po seminářské zahradě a jinam. Včasné ukll
zení smetí a jiného balastu by tu bylo praktic
kou odpomocí.

Protikatolické štvaní v Hořicích. Na rozích
našich a zajisté i v jiných městech objevily se
plakáty s následující štvanici: Lide český, neza
pomeň, že Říkr. upáliti dal tvého Jana z Husince,
že „vedl křížovou válku proti Husitům, že
byl příčnou bělohorské katastrofy, že dal od
praviti tvé velikány, že zapudil výkvět tvého ná
roda do ciziny, že ožebrači| tvůj národ, že ne
přál tvé svobodě, že ničil tvou kultura atd.
Chceš-li žít bez vlivu náboženského, připoj se
k V. M, cítíš-li potřebu pěstovati duch. život a

žije-li v tobě touha po učení Husovu, vyhledej
"sbor českobratrský. — Pěkný to obraz. kazatel
čistého evangelia © na jednom plakátě s V. M.,
nenf-liž pravda? Dále to nemohli čeští hejvet; a
evangelíci dopracovati. Náboženství a žádné ná
boženství — jak si chce kdo vybrati. Jen slepý
nemoh! by neviděti, že oba tyto živly spojila jen
jedna věc a to zášť k náboženství katolickému a
církvi. Jako protějšek k tomuto plakátu hodil by
se jiný a sice tento: Lide český! 1. Chceš-li. aby
se mezi tebou povedlo. co se před I5 lety nepo
vedlo v něm. krajích Čech. t. j. z Pruska hmotně
i mravně podporovanému hnutí »Pryč od Říma«,
které mělo tuto zemi učiniti záživnějším soustem
pro německý žaludek, pak přístupuj k sboru čes
kobratrskému, jak svou firmu přebarvili evange
líci augsburští a helveti, aby českému Jidu oči za
střeli. 2. Nevěříš-H. nikdo tě k víře nemůže nu
tit, ale chceš-li si zachovati charakter, odmítní
s rozhodnosti námluvy společnosti, která místo.
co by měla rukx podati každému vyznání. jen aby
lidu byla zachována víra, spojuje se z pouhého
záští s nevěrci. Oč důslednější Je úplná nevěra
nad zchátralé křesťanství! 3. Odsdzuješ-li kaž
dou krutost, kterou páchali lidé před staletími
pod rouškou náboženství a nemůžeš-ji se povzné
sfi na stanovisko. že lídé dnešní nemají s minulostí

co dějati, pak čti životopis Jana Sarkandra, uma
čeného od protestantů a zahloubej se úad popra
vami švýcarskými před 300 lety a dojdeš k vý
sledku. že protestanti malí nejméně příčiny chlu
biti se svým čistým štítem. 4. Cítíš-li národně,
pak rozpomeň se na rok 1866,kdy čeští protestan
té vítali pruského krále. natírali dvéře svých pří
bytků červenou barvou, aby protestantské vojsko
u ních nerabovalo; pak st všimni, fak Ještě dnes
docházejí příspěvky bývalýmprotestantským sbo
rům. nynějším sčeskobrgtrskýcm církvím« a pře
svědčíš se, že nejsou to čeští katolíci, kteří hledí
za kranice, nýbrž někdo Jiný.

Pokřeb katechety Jos. Špáty. Po krátké no

června katechota čáslavský Joseř Špáta, nedočkav
se Již 30letého jubilea svého kněžství, na něž se
těšil a jež se svými druhy oslaviti si přál. Se ze
snulým p. katechetou odešel Čáslavi jeden ze šle
chetných mužů a u ých vlastenců. jichž řadyvědyvícavlceřídnou.Avyrfkal-jakoobčan,
vynikal | jako učitej a kněz. Jeho skromnost sice

nedala mu nikdy a nikde tlačiti se do předu,pře
ce však stopy jehopůsobení zaoechávaly lebo
ton brázín. Dbaje míjo ra sebe, tím více dbyf ra
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Záložna v Hradci Krěl.
zapsané spoločenstvo s ručením »bmossaým

©Československé náměstí.

Válady na knížky.
še. 

a hypoteční. - Zálohy. - Kaute.
Vádlé. - Bskompt účtů a směně.

Jiné. Po otevřené dlaně jeho stýskati se bude na
mnohých a mmohých místech. Ač se veřejnosti,
zvláště v poslední době, vyhýbal, nezapomněla
přece na něho a ukázala to přečetnou účastí na
pohřbu, konaném 23. června z děkanského chrá
mu Páně. Doprovoditi přišel ho vedle vikáře
Msgra Ant. Schrelbra a 20 kněží spolubratrů |
spolužák zesnulého kanovník katedrální kapitoly
královéhradecké J. Kutnar. Tklivou vzpomínku
věnoval mu starý jeho přítel gymn. katecheta čá
slavský prof. Fr. Kohout a nad hrobem rozloučil

se s ním čáslavský děkan Ant.Dostál, poděkovav
zároveň jak obecenstvu tak zástupcům školních
a jiných úřadů, kteří se v hojném počtu sůčast
nil. Přes 27 roků působil zesnulý katecheta v Čá
slavi. Narodil se v Josefově 4. úmora 1867, studo
va] gymnasium v Králové Hradci jako chovanec
Borromea -a vstoupil po maturitě do bisk. semi
náře, kde byl 13. července 1890 vysvěcen na
kněze. Jako neomysta působil nejprve v Josefově,
pak v Bělé u Pardubic, odkud po roce byl přeložen
do Chotusic u Čáslavě. Podrobiv se zkouškám ka
techetickým, ustanoven byl katechetou v Čáslavi
a.to nejprve na měšť. škole chlapecké a pak ma
měšť. škole dívčí. V prázdných chvílích zabýval
se studiemi literárními a vědeckým! a psával
kratší články do různých kat. listů v skromnosti
své — beze jména. Překládal také z ka ně
meckého a francouzského v mladších letech. Po
zději věnoval se pouze úřadu učitelskému, který
při vzrůstajícím počtu dětí jej cele vyčerpával,
ale v němě sklízel také hojně odměny v příchyl
nosti a lásce děti. Jeho šléchetná a dobrá povaha
ukázala se i po smrti. V poslední vůli z majetku,
který po rodičích zdědil a který I svojí skrovností
rozmnožil, učínil četné odkazy dobročinné | ná

rodní. Budiž mu zetě lehká! Odpočívej v pokoji!
Sekýrování katojfků na nádraží. Dne 4. t. m.

odpoledne chtělo si koupiti v Nové Pace na 30
českých poutníků lístky na vlak. Úředník nevydá
val lístků u okénka, nýbrž těm, kteří vcházehi do
dveří kancefáře. Vědělt jsme hned. že se opakuje
chytrý manévr, jakého jsme byli oběťmi loni. Ji
ní: totiž lístky obdrželi; poutníci musiji sednoati
do vagonů bez lístků. a — platitř pokutu. Hned
jsme zpozorovali, že na podělení poutníků »nezbů
de času« a že se mají státi znovu předmětem vý
směchu. Ale trik selhaj. Poutníci promluvili si
s úředníkem tak řízně, až se mu vrazíla do těla
zimnice. Poutníci si také poručili, aby jím ukázal
příslušné sazby; pak teprve přijali lístky a zapla
tl. — Teď sl pokrokářské a socialistické pan
stvo nesmí mysliti, že se rekrutují poatalci z ač
jakých zcela prostomyslných a všecko snášejících
kašiček a bačkorářů. Bylo docela řečeno kátolí
kům, chtějícím platiti na vlak: »Vždyť máte ko
stely dormm.Nač spěcháte Jinam?« Předně pokro
kářské Ikvisíci Jest potřebí říci, Ze jí po tom aa
prosto nic není, kam svěprávní čeští občané ka
tollčtí chtějí si zajeti. Nevěrct mají své Hostince
také doma — apřecejim nikdo nebránízajetí si
někam do výletní restaurace. Když se tu homělii
polští židé s dlouhým! pejzy, úředníci se jich sni
neptal, za jakým tičelem tolik jezdí, ačkoji se
přece vědělo, že se potloukají k vůji kšeftiimi zlo
dějským. Jen tedy ať se katolík nikde nebolí žá
dati energicky to, co jest Jeho právem

Vzácné jabileum. Sedmdesáté narozeniny a 40
vršení padesátileté činnosti slaví 10. července P.
Josef Wůnsch, ředitel kůre v Náchodě.Na
rodil se r. 1850, chodil k Plaristům v Berouně a
po absolvování pražské varhanické školy půgábi]
v městech jihoslovanských (v Senji; Orulinu, Go
spiěí Sinfi). v Zásmukách a od r. 1806 je v Ná
chodě. Složil vedle řadý církevních a světských.
skladeb příjéžitostrých dvě opsryý sa chorý. Ib
rota. Da! dobré základy volkůzm počte žáků, kteří

rádi na svého býv. učitele vzpomínají. pa



+.:Biáalk,(Pouťdo Vazaboříp.)V sobotuA.:er
vence vedi zdejší duch. správce 240 poutníků ze
Solsice a okolí do Vambeřic, kamž procesí v 7
bodin večer bez překážek na hranici šťastně dora
zilo. Na periferii poutního místa očekával a česky
poutníky uvítal věmý strážce mariánské svatyně

Emanuel Zimamer, bisk. notář, farář a spisovatel.
Farář solnidký ujistil' faráře vambeřického, že
národ český jesť ve svém řádru: mariánský a že
jako kaplauvodil sem německé farníky, tak jako
farář vede sem a přivede i v budoucnosti české
farníky, kteří s upřímnou láskou nou k tomuto
„proslevenémm poulnímu místu, od něhož bylí po
dlouhou řadu let odloučení. Co láska pojí, hranice
nerozdvojí. Když byl p. farář sojnický přál p.
faráři vambeřickému hojných milostí a poutnímu
místu rozkvětu, ubírai se malebný průvod za
hlaholu zvonů do svatyně, kdež uděleno sv. po
žehnání. | Neděle, kdy konána poatní slavnost,
byla vyhrazena českým poutníkům. V 8 hodin
ráno měl farář solnický české kázání. poté kam
lan z Můnsterberku ©kázání německé; nato cele
brovat farář solnický za asistence zpívanou mši
sv., při které zesíjený chrámový sbor přednesl
jímavé | skladby. Čeští poutníci, kteří se pře
svědčili, že se ve Vambeřicích nejen nebrání Če
chům v jejich pobožnostech, nýbrž že se jim všu
de dává přednost vykonavše v jednotlivých kap
ich pobožnost a přijavše sv. svátosti, vydají se
v pondějí ráno z Vambeřic a kotem 9. hodiny ve
čer šťastně došli do Solnice se slibem, že dá-li
Báh, příštím rokem opět navštíví Vambeřice.

Botševletví v Chocni na postupu Celému ši
rokému okolí známá hrusná aféra s choceňskými
hrobaři-zloději vrhla se konečně na pole politické,
osobní zášti proti kaplanu A. Michájkov? jakožto
vůdci strany lidové v Chocni Soud totiž nařídil
propuštění hrobníka Vávry z vyšetřovací vazby,
ale sotva tento objevil se v Chocni, ihned roz
létla se městem zpráva od nepřátel rozšířená:
»Michálek mu propuštění vymohll« Ovšem soud
né a moudré občanstvo této zprávě jako nejvýš
nesmyslné se smálo, zato však se nepravdy cho
pil zdejší (vlastně v Chocni zbytečně trpěný) br.
Haizdij, po širém okolí známý fanatický štváč
národně sociální. Ihned ráno 30. června u městské
radnice štval. srocoval kojemidoucí a činit pří
pravy pro své bolševické tažení. Získával neroz
vážné pro večerní demonstraci proti kapli Michál
kovi, takže v krátkosti času po městě rozšířena
zpráva: »Večor půjdeme na Michálkal« To se ta
ké skutkem stalo. »Bratr« již od 7 hodin večer
shronažďoval ma náměstí své věmé. až konečně
po 9. hodině « hloučkem nezodpovědných živlů,
hlavně dětí a výrostků, za hluku přitáhl »bratr«
Hnízšl před děkanství, kdež přítomnému p. dě
kanovi, jenž vyšel ven, diktoval své požadavky
a sice: 1. Michálek musí co nejdříve z Chocně.
2. Hřbitov-konfesní musí být) proměněn v komu
nájní. Na konec si zařečnil, jako známý »věhlasný
řečník naší doby«<; ve své feči štval přítomné
proti církvi z vybízel je, aby oslavili 6. červenec
hromadným vystoupením z církve katol. a sám
se chlubil tím, že jest bez vyznání. Po této své
štvavé řeči poručil »svýmvěrnýme,jichž měl asi
20, aby se rozešli, což se také stalo ve "/ 10.
— A eyní několik poznámek k celé této k hanbě
městu Chocni sloužící aféře. 1. Předně. »bratře«
Hnízdile, kdo vám da] právo, abyste kaplana Mi
chájka z Chocně vypovídal? Což Jste ho poslal
do Chocněvyaneboodvásbéřeplat?Avyjako
bez vyznání co se staráte o katojického kněze?
Vám už nejméně toto právo patří!2. Dále když
jste rmětněco proti kaplanu Michálkovi, proč jste
nevoli] cestu zákonitou a -proč jste přivedl nezod
povědný dav jako zákeřník pozdě na večer? 3.
Konečně proto béřete podporu nezaměstnanosti a
při tom máte svůj plat jako zámečník v České
Třebové, kemž také patříte! Vy byste měl vlast
ně býti souzen, neboť jestliže podporu skutečně
berete, pak jste »vyžtrač repebliky<! © Ostatně
celá záležitost bude míti svóji dohru na přísluš
ném místě.

Co nás při celém tomto choceňskémbolševis
mu naplollo největším obdivem, ale také spraved
Jivým Iměvem, bylo to, že bezpečnostní orgány
vůbecsenoukázalya že vtomnezodpovědném
davu byl i náš první náměstek, který prý sl »také
zářečnil« na náměstí! Celou touto štvavou agitací
hite a ulovili jen pořádnou blamáž a odsouzení
od všech slušných lidí v Chocni a okolí. Tím jste

straně národněsociální jen aa pověsti řádněnblí
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2 s0bjeje Poa din jk rozeméosvoboděve svobodné repablice!

Půperky.
I podružné zjevy usvědčují často parádní de

ky na jména Cyril, Metoděj anbbo Prokop? Tato
křestní:jména jsou právě v Čechách vzácností.
Zato tolik jmen germánskýcha románských!Ale
v katolických rodinách moravských jest veliký
počet Cyrilků, Methodků a Prokůpků.

Nejnaléhavější potřebu kategorických Impera
tivů náboženských nejpatrněji dokazují přemetya
nedůsledné kličky politiků odpoutaných od bibje.
Tím více názory se rozcházejí a nové strany
vznikají, čím dále se ocítá rozumářství od záko
na Kristova. Nesrovná-li se tedy bez nadzemské
autority lidstvo amš v theoretických plánech, jak
má spětí k solidaritě teprve při praktickém pře
rodu veřejného života? Tu by ijednotný plán silně
rušily zájmy sobecké. Vždyť reální přestavba
musí naraziti nepříznivě na různé materielní tuž
by některých společenských skupin. Autorita: Jid
ská tím jest bez Bohaeslabší, čím rozumový roz
voj jedinců jest čilejší a mohutnější. Co platí sebe
bysttejší úsudky fitosofické v praksi, patrno na 0
sudech učení ženiálního Tolstého. Vždyť právě
v Rusku berou se davy cestami zcela jinými, než
jaké navrhoval! jasnopoljanský filosof. Praktický
vývoj lest čirou negací domácí vyšší filosofie.

.

Oslava cizích památných dní jest u nás na po
stupu. Hned se slaví dobytí pařížské bastily, hned
svátek americký, Imeď Vidov dan atd. Aje záro
veň stoupá snaha po rušení svátků domácích, jen
aby se zapírala | slavná katolická minulost české
ho lidu. O svátku svatojanském docela ohrožová
na bezpečnost českých ctitelů statečné | oběti
monarchické zvůle. .

Rozdí) mezi uměním opravdově národním a
nynějším moderním jest velice kříklavý. Aleš a
Mánes vykouzlii objičeje rozkošně naivní ny
nější škola vytváří masky bibé.

o

ToHk se mluvilo dříve proti modlářství a
fangličkářstvi! Nyní o chvaltebných a bystrých
činech některých ministrů nebo jiných vysokých
úředníků nestyšíme nic; zato skoro každý týden
vidíme novou jejich fotografil, jak vítají deputace.
jak vsedají do automobilu, jak přijímají kytice atd.
Lesklá representace jest v republice ve větší cti
než před národním osvobozením.

nejstarší české firmy:

Y

A V Jahlenám L Orl. (Čedky)
F bratr P. J. Neškudiy, býv.
| aráře ve Výprachticích)

doporučuje:

C kostelní row

ý slet: » I kovovéČeníky,rorpe al
f na ukásku mnaa franko

J Tislco pochralných uznání
ek ; a vymnamenání.

[Nejlovněj.nákupní prazen v rep. Československé,

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUČUJE

F, STADNÁ, OLOMOUC

/ KOSTEL. PARAMENTY ANÁČINÍ

KADIDLO

Tosisiní |P ZDO pzázn|
JOSEF NEŠKUDLA

| Hový Hradeo Králové, Čechy.
Vyžádejte sí ceny, nežli objednáte

u firmy jiné. 1.

:

< N MMESNÍ VÍNA
zaručené přírodní, neporušená, prvotřídní jakosti.
Lissánské la. drah roč. 1916 a K 16—za 1litr..
LissánskéII. drah roč, 1917AK 1960za1 litr.
Moravské jemné, ročník 1918 A K 153— ma1 litr.
Vínojest úplně čisté a způsobilék stáčení do lahví.
Dodáváv sndechod60litrůvýšechralněznámáfirma:

Alois Číšek, přísežnýdodavatelmežaichvín
a soudní znaloc vín.

Zalošeno r. 1607. y Bumpelel. Založenor. 1697.

Traneitní vinné shlepy ve Znojmě.

Umělé zuby
kupuje za nejvyšší cenu

Stanislav Stojskal, závod hodinářský:
a zistnichý v Eradel Králové,

Čelakovského ul. čís. 448.

Antonin Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatsický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílay se továrnou nábytku K. V. Skuherský).

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, se slata, stříbra,
bronsu aj. kovů vaměleckémprovedení.

Opsevy a sovuzřísvní starých nádobčistě aso zárukou trvanlivosti.

Zlacení a stříbření v ohni; niklováaí
Ceny mírné! Bychlé provedení!

Zaaíléme opět

Em
Platební výhody:

Polovinu a to: Kč 800 —
nutno zaslati předem— sbý- $
vejících 200 K zaplatí sepo

obdrženízbožído B U

"9pin .. hadvědypřijmeme
Vzorky se nezasflají!
Pište hned na fmu:

„Textiicentrai“
obchodní dům. „M

Závodk Bet:

Beat slamníková,
plátna na rolety,
otaminy,
sukne,



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo)

Každý pootirý republikán zajisté má
dbáti toho, aby
byla co největší politická, shromažďovací
a kulturní svoboda žívlů státotvorných,

. které nemíní páchatí násilí na lidech jinak
smýšlejících.

Ale u nás majittlé moci a teroristé ná
ladu české duše, povahu veřejného mínění
přímo falšují,

Co radikálové před převratem dekla
movali o tušbách českého člověka, to nyní
teprve násiloě do našeho lidu pěchují;
usvědčují se tak sami z demagogické ne
upřímnosti předválečné.

Tolik řečí již před válkou, že náš národ
jest husitský — a že jen ta Vídeň překáží
davovým projevům husitského ducha. Zatím
však husitství (ovšem to moderní, nega
tivní) teprve se úředně do českých hlav
sasóvá. Např. účast středoškolské mládeže
na oslavách Husových ke konci školního
roku byla povinná. Katoličtí studenti byli

nuceni poslonohati to, o0 si z věřícíhoHusa vybral anebo vybásnil profesor-volno
myšlenkář, odpůrce křesťanského názoru
světového.

V Olomouci na úřední rozkaz musilo
se náčastniti oslavy Husovy všecko vojsko.

rosa, o asví věšejněadne 21. červnav uveřejn to
ministerstva Národ. obrany: 7 pokyny

Dne 5, července večer súčastní se vše
ohno vojsko ohně, aného ob
čanskými spolky. Tam, kde kruhy občan
skými nebude oslava pořádána, shromášdí
se o 9. hod. večer všechno vojsko posádky
na ovičišti nebo jiném příhodném místě a
zspálí hranici U hranio budiž zapěna
vhodná píseň (nejlépe »Kdož jste Botí bo
jovníci«, aneb »Hranice vzplála«). Náklad
ua dříví potřebné k branici nelse hraditi
s fondu voj © to se postará osvětový
očbor ze zv. eh prostředků. Dne 6, čer
vence dopol. buď shromášděno mužatvo i
s důstojníky, aby vyslechlo přednášku o
Husovi a jehovýznamu. V přednášce jest
avláště důlešito zdůrasniti mravní význam
Husův. Před přednáškou můše býti reel
tována vhodná báseň Macharova, ova,
Sovova, Táborského, neb jiné, (Vis ve Svět.
koíh. Martinkovu sbírku: »Hus a husitství

“ ný posel Ho dh a čtenstek s Husových opisů, velmi se

k tomu hodíKe o svl. let s 10.června 1415. Kde pěvecké kroušky,
mohou zakončit oslavu zapěním případného
sboru: Bradášův »Za Huseme, Beodlův »Po
ebod Táberů«, Práusův sChorálČeobůc.—

lašdé divisibude zaslánoasi i výtiskůMnoerykovy hrošury »iížstr Jan Huga
* Ré drmobraele« k rosdšvánípři odlevěků

a po 1 serii diapositivů s přednáškou o
Husovi.

Tedy i katolickým vojákům rozkázáno
oslavovati Husa právě v dem jejich svákku
Uyrila a Methods. Na státní útraty (i z pe
něs katolického poplatniotva) jsou nařizo
vány elavnosti, jež jsou přece zřejmě ze
hroceny proti katolické konfesi. A kdo
spívá o »mnichů rotě líné«. ten rozhodně
nešíří konfesní snášelivosti V Olomousi
7. pěš. pluku slovenskému přednášel o Hu
sovi zaujatý pokrokář, což vzbudilo při
rozeně velikou rozmrzelost mužstva kato
lického.

Dal by se židovský vojín přinutiti k
alavnosti, na níž by se zpívalo, o »zlé rotě
židovské«? K našim oslavám av. Václava
anebo sv. Jana Sarkandra by se evangelíci
nedostavili ani tehdy, kdyby se tam proti
nim nepromluvilo ani slova. Je-li dle re
publikánského zákona svoboda svědomí a

vyznání zaručena, nemá býti nucen katolíklati štafáž evaogelickým anebo volno
myšlenkářským manifestacím.

K bohoslužbám československé airkve
se propůjčuje vojenskáhudba. Takse tedy

vádí liberální a socialistická zásada, že
onfese jest věcí soukromou, nikoli státní

a vojenskou. A kde je tu nestrannost, jest
liže předtím dány politickému úředniotvu
vládní pokyny, aby se neúčastnilo Božítě
lových průvodů atolických? Příslušníci

katolické konfese patrně jsoudobří jan nap ,
A pročsocialisté tolik Ipí na systému

osntrál, rekvisio a státního hospodářství
s obllními produkty? V oentrálách sedí
pohodlně tisíce socialistických agitátorů;
socialistické konsumy mají přednostní zá
sobování, takže statisíce socialistických
voličů se udržuje výhradně poskytováním
hmotných výhod — na úkor oběanstra
jiného. Calé davy, cítící odpor proti kul

sefrvávají v zajetí k vůli laciné aprovisašní
mouce, cukru a petroleji. Tedy socialistická
moo udržuje se uměle takovým způsobem,
proti němuš skutečné veřejnémínění hlučně
protestuje. Všdyť'na př. 30. června na olo
moucké schůzi manifestovali důrazně proti
zabavení sklizně zástupci strany lidové,

živnostenské,nár. demokratickéi agrární
Jakmile by socialisté zaručili skutečnou
rovnost v zásobování občanům všech poli
tických stran, hned by jejich číselná pře
vaha klesla.

V Praze byli vojíni komandováni i na
volnomyšlenkářské přednášky Bartoškovy.
Zato dlouho se trpěl teror proti středo
školským studentům, chtějícím se účastniti
katolických bohoslužeb Trpí se vyhazování
katolíků z fabrik, zabírání katolických ko
stelů, násilné rozbíjecí schůzí strany lidové
a pod.

P okrátka radikální veřejné mínění české
vyrábí se uměle, prostředkynetoliko mravně
nedovolenými, alei křiklavým násilím. Po
otiví republikáni všech stran mají se hro
madně postaviti proti takovému zneužívání
republikánského systému; mají důrazně
žádati, aby svoboda skutečného veřejného
mínění byla opravdově chráněna.

Volné listy.
Když rofjeka, tak rozluka. Sjezd učitelský vy

slovil důrazně, aby náboženství bylo ze škoj od
straněno. Ve věci této lze znamenati dvojí směr.
Radikálové a mezt nimí nčitejstvo usilnií, aby se
výluka staja hned; realističtí diplomaté však,
spravnjíce se vyššími hledisky politickými a mm
fíce zření zejména ke Slovensku, nepospíchají a
dle pořekadla »tloupého trkni a chytrému mrini«
dávají učitejstvu pokyny, Jak ponenáhlu a postnp
ně s náboženstvím ve škole jest zatáčeti.

Neváháme prohlásiti, že temto drahý směr,
jenž radí k diplomacii ve škole, jest velmi nebez
pečnýa že našedelegacemusíconejdřívedátise
do řešení télo pajčivé otázky Zmnynějšíci pb?
měrů, kdy radikálnímu ačitejstva po stránce nábo
ženské jest dána ve škole plná zvůle, jest kněz
vhozen do Záhofova lože. :

Nechybí ovšem učitelů rozumných a zkuše
ných, kteří v podlamování | náboženských citů
rozpoznávají mravní rozkjad a mizení autority
vůbec, ale takovýchto peyohologisuiicích vycho
vatelů jest menšina proti většině, která nchvácéma
jest dravým hesjem, jež zakaluje všechno střísii
vé uvažování. Našim radikálům se řeklo, že v od
stranění nábošenství ze škul jest pokrok, a pro
tože ve službé této modle nechce se nlkcdoopoz
diti, nerozhodují v otázcco télo již zkušenosti a
vyšší záhny, nýbrž společenské pudy a válmě.

' U
«€ :
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A Jestli kde u bojovníků proti náboženství ve ško
le úvaha. pak je to jen vypočítavá diplomacie,
která se stará o přízeň a popularitu, které v uči
telstvu nechce pozbýti.

Nejlépe dala by Se otázka řešiti hlasováním,
aby v každé obci občané projevili vůli, jakou ško
lu chtějí míti. Kde by byla většina pro nábožen
ství, musilo by býti postaráno o to, aby ve škole
dostávalo se výuky laické morálce těm dětem,

jejichž rodiče stali se nevěrci. Kde by nabyli vět
šiny bezvěrci, musilo by se hověti náboženskému
vyučování katolické menšiny.

Požaďavek tento plyne ze samé podstaty de
mokracie, která se dovídá o vůli Jidu hlasováním.
a požadavku tomuto mohl by odporovati jen de
mOkratický podvodník, jenž se vznešenými hesly
lcoměrně obchoduje. | Hlasování takové jeví se
býti účelným také z toho důvodu, že duše lidu,
pozorušíc život, pojímá jej často hlouběji a prav
divěji než mnohý vzdělaný člověk, který pro roz
manitost svého vědění ani se nedostane k tomu,
aby nechal život na sebe působiti ve velkém
slohu.

Kdyby naši čeští vzdělanci dobře rozuměli pova
ze doby, kdyby chápali, že teoretický a praktic
ký materialism hrozí národu zhoubou, mluvili by
vážněji i o náboženství, které dnes ve škole stá
vá se jediným pramenem idealismu, bez něhož
Život promění se v poušť. Veškeru negativní, kri

naší inteligence postthuje lid prostou a klidnou o
tázkou: »Co dáte dítku a dospělým jako náhradu
za náboženství?«

Na tuto otázku neslyšíme určité odpovědi,
protože směs a netvámý chaos všech možných
filosofických a nedomyšlených zlomků | nemůže
u nás vytvořiti účinné životní soustavy. Nanejvýš
po příkladě presidenta republiky odpůrci nábo
ženství ve škole hlásají humanitu. Ale president
ve svých knihách mluví o ideálech | humanity
bratrské. Humanitní ideál Jednoty českých bra
tří však jest keálem učení Kristova, ideálem bib———————————>

PEUILLETON.

Cirhovníjměníza doby kusltskése zřetelemkMoravě.|
Pod tímto názvem vyšla velice důlešitá

studie z péra P. Augustina Neumanna
nákladem »Našinee« v Olomouci. Stran
229. Cena 6 K 80 h.

Autor v předmluvě praví: »Psáti o be
neficiích za doby husitské jest věcí velmi
nesnadnou. Až dosud nemáme ani jediné
práce, která byse tímto předmětemza
bývala«, Prý v pracích věnovaných hu
sitství jsou o církevním jmění jen nahodilé

zprávy. — Odpovídáme, že stav toho ba
dání nebyl před prací Neumannovou nej

horát. Spisovatel aituje dlouhou řadu pre

menů nsrh ey použitých; patrno tedy, žepm popřípravěvejmipilné.
Moše vůak svůj úkól značně Ene abojbisbyl přibral de své pracovny Win

»Život olrkevní«, některé ročníky
rníkgichistorického kroušku družstva
te, Býtovéhoa Pažoutovy »Jednání a

koúsistoře«. TyteNBopal Prava, dok

le, U Bratří. jak známo, byla původně závislost
na slově Písma tak doslovná, že si někteří z
nich představovali ma příklad, že bratrský kněz
nesmí míti stálého sídla, protože jest psáno: aby
jdouce kázaji cvangelium všemu světu. Pravor
vlast Bratří viděli na onom světě. © Humanita

vení a positivního křesťanství.
Pánové se oklikou dostávají -nevědomky k to

mu, co vědomě vyhazují ze školy, což jest dů
kazem, jak již jsem pověděl, že se u nás hesluje
a nemyslí; proto se školou mají se dělat pokusy,
jako Galvani experimentoval se zvířaty.

Opakuji, kdyby inteligenti. kteří všechny své
snahy nyní vyčerpávají za tím účelem, aby pod
vrátili náboženství ve škole, kdyby tito intel
genti se rozhlédii po Československé republice,
Žár svůj by utlimili. Poznali by. jaké nebezpečen
ství národu hrozí z hmotařských proudů život
ních. Socialistická strana strhuje k sobě vždy no
vě stoupence theorij práv vyděděnců. Aby nám
bylo rozuměno, v agitaci pro práva pracujících
nevězí zlo. nýbrž v mravní nauce, kterou se ony
požadavky práva podpírají. Nauka ta jest čiře
materiajistní a konec konců není než píděním po
hmotném štěstí. Z ní vyrostla svrchovanost tříd
ních zájmů. jak učí sociální demokracie, a z nf
vyvstávají společenské nenávistné boje a krve
proltí jako v nešťastném Rusku.

Na tomto základě nemůže vzniknouti soulad,
rovnoprávnost a svoboda všech občanů, nýbrž
diktatura moci Čl snad neukazují se výmluvná
znamení všeho toho v naší republice? Či snad
touto hmotařskou metodou násilí buduje se šťast
nější budoucnost národa? © Jest tedy svrchovaně
potřebí. aby idea hmotařská byla nahrazena ide
ou vyšší, ideou, která nemůže se obejíti bez
myšlenek náboženských.

Život není honbou za štěstím a pouhým užívá
ním bmotným, život jest posláním, neboť jinak
nemá ceny ani významu. Povinností jednotlivců
jest poznati, že nežijí pro sebe ani pro třídu, ný

ale analogicky by vysvětlilymnohoi z po
měrů markrabství, | jiné tištěné již po

můeky, jichž Neumann neci i valy byvrhly do spletité otázky důo cískov.
úích hodně jasne

Tím většívěsk chvály zaslouží, že sa
mostatným badáním autor v podstatě -do
chází k těmže závěrům jako Winter — a
že nám předkládá i maoho nového. Práce
nabývá zvláštní ceny tím, že nejvýznam

nější objevy spisovatelova prozkumujsouvýtětkem studie arohiválního.
Kniha ukazuje, jak za Václava IV,pra.

cováno k majetkovému přesunu dle theorií
sshraničních. Viklef při svém brojení proti
církevnímu majetku neříkal, že by se mělo
zboží duchovenské dáti ohudině; odkasoval
je šlechticům, vybízeje, abystatky kněžské

přípoj ke svým latifundíím. Zrovna takfisté čeští volali krále a jiné laické

nebe Ca aby zabrali církevní mapdptek
Akýn podání kiláterciíLO nak nioh elrkevních-dvoreů

lé za Bivote"Hušova. Následky
Ušos také chudina, která byla

vesstvaštědře„aosne asd
Po ješ vo poel;b

Čduch a úmysl, s jakými se opatřování toto podni

Šknáne sobeotvívésti k„jee ak stapsthnikoli k od
7 Jmenujte sí etě: sociálsí myšlenky bakkoli.

jisto jest, žejejich“ základy vkládají se do duše

neméně Jest jisto, že sobecké a třídní kmotafství

může býti překonáno mravní pořinností ke všem
a povinnosti takové nelze Jinak odůvodaltí nežli
válí Boží, která v náboženství Kristově prohlá
šila všeobekné bratrství lidstva.

Můžeme tedy jen klidně zjišťovati, že naši ra
dikálové chtějí ze školy „vymýtiti jeden z nej
důležitějších sociálně tvořivých prvků. Když roz
luku, tedy rozluku, ale spravedlivou na podkladě
plebiscitním, neboť o náboženství ve škole ne
může rozhodnouti než vůle rodičů. tedy vůle li
du. jak v demokratické republice rozumí se Sa
mo sebou.

*

Tomu se říká mitl zdravý úsudek. Jak nevěc
ně píší o náboženství ve škole liberální novináři,
ukazují »Nár. Listy« dne 4. července. Pan ksg.
(Scheinpilug), jenž projevil svůj zvláštní rozhled
po věcech náboženských již v otázce sv. Jana
Nep., dal se do toho takto: »Dítě však bylo bez
brannou hříčkou její moci (rozuměj církve, pozn.

pisatelova). Bylo jejím žákem z donucení, jejím
vyznavačem proti svému přesvědčení, její sta
fáží proti své vůli. Její kněží se nespokojovali
tim, aby mu vyprávějí poetické příběhy z bible,
aby mu podávali tklivá líčení evangelia: lačnost
jeho fantasie po rušných dějích, barvitých obra
zech a citových dojmech sytili abstraktními dog
maty katechismu. a jeho paměť zatěžovali pouč
kami, Jaká roucha obléká kněz při veliké mši a
Jaké modlitby odříkává při posledním pomazání.
Donucovali je, aby se čtyřikrát ročně podrobovalo
ponižujícím sebeobžalobám zpovědí, v niž nevě
řilo, aby ubljelo svou nedělní prázdeň poslou
cháním nezáživných exhort a aby se pražilo na
slunci při nekonečných obřadech o Božím Těje.«

Hned na prvý pohled sondný člověk poznává.
že p. ksg. na místo dítěte do školy dosazuje sám
sebe. Nikoli dítě, nýbrž on jest to, jenž jest do
nucován k těm sebeponižnjícím © obžalobám a
jenž se praží na slunci v den náboženské slavnosti,
jež koná se jednou za rok. Co toho bylo napsáno
v minulých právě dnech o sebekázní a otužilosti
sokolské, a p. ksg. naříká, že dítky prodlévají
hodinku v náboženském průvodu. Dle pana ksg.
proti všem otnžovacím zásadám jsou všechny
dítky vychovávány tak změkčile, že v den Boží
ho Těla měly by se jim poříditi stinné háje,
zvláštní stinítka a vodotrysky na ochlazování
vzduchu. | když sř odmyslíme význam nábožen
ský, není to chvilkové účastenství při slavnosti
prostředkem sebezapírání a cvičbou vůle, jež se
zesiluje | přemáháním drobných nepohodlí? Na
Jedné straně se vykládá, jak důležito jest ve vý————————
kvality, kteří se spokojili jakýmkoli pří
jmem. Tak se získávala záminka k trestání

nehodného kněžstva — ak zaokrouhleníšlechtických latifandií.
Mnohoobročniotrí vinou laiků proniklo

do utátu českého v značném rozsahu: již
v době, kdy papelské provise zde byly
ještě velmi řídké Již v drahé polovici
19. století král český platil svým a)užeb
nikům a členům kanceláře mnohdy. prostévýsluhou církevních obročí.

Has brojil proti jmění. konventů, ale
přehlížel, že některé z nich sa vojen mesi
sy:y Karlovými ocitly se v tak veliké
bídě, že mniší buď uboze žirořili anebo

docela byli hladem přinuceni k opušiění
zdí klášterních. Listina louokástěžovala si,
že po vypleněaí kláštera schudí jsou okrá
dání o pohostinství a podporu.«

Nejhůře se vedlo těm světským kně«
žím, kteří neměli jistého postavení církev“
ního. Na.př. jedea sehodil v oděvu pro.
stéhorolníka po mlýnech a samatách, ahý 

dal a zepíjel vodolke
svém náraví, Sdé

hosku i-alné;:kdyš do
obětní teto trápení Hospodiou.«



chově ditěte upevňovati jeho sebezápor, podpí
rati jeho vů. odříkáním se dovolených zábav, u
kládati mu větší nebo menší zkoušky, ale jakmile
běží o výchovné prostředky náboženské, zasahu
jicí v duší dítěte nejúčinněji, ocftajf se hned
všechny takové zásady vzhůru bradou.

Právě tak s oblak dívá se p. ksg. na zpověď,
již měří beze všeho porozumění liberálním loktem,
který ncisnadněji vyřizuje pouhou negaci otázky,
při nichž jest potřeba životních zkušeností a po
zorného dušezpytu.

Veliký znatel lidské duše Foerster, jenž nedí
vá se na tyto věci z rajské dálky, jako p. skg.,
promlouvá o náboženském vlivu na svědomí tak
to: »Zatím co laická mravouka afilosofie mohou
nanejvýš zakazovati a zrazovati, umí nábožen
ství odvraceti a odváděti — a to jest, co ani dosti
důtazně nemůže býti vytýkáno, nejdůležitější vý
kon vychovatelský. Avšak jen náboženství vniká
tak hluboce a rozmanitě do celé duše a dovede
i nejohroženější část její, obrazotvornost. udr
žeti tak čistu, $e smyslné pokušení nenabývá pod
maňujíci síly.« Ještě mnohá jiná místa mohli by
chom uvésti a ze všech by bylo patrno, že Foer
ster učí, jak pravého poznání duševní přiroze
ností nedosáhneme metodami, jichž užívá věda
o zevnější přírodě, nýbrž toliko sebepoznáním a

sebezdokonalováním, jimž nejlépe slouží u dítěte
pokorná a důvěrná zpověď. “

Pan ksg.nevínico tom,ževe školevypravujíse
tklivé příběhy evangella a že lačnosti dítěte pó
rušných dějích hoví se událostmi biblickými. Ra
díme panu ksg., aby si přečetl Kosináv — »Život
starého kantora« a pozná, s jakým porozuměním
zkušený vychovatej mluví o náboženském vyučo
vání ve škole. Ovšem Kosina psal o těchto vě
cech na vrcholu životní moudrosti, kdežto pro p.
ksg. bylo by lépe o otázkách těchto nevěděti

zhola nic, nežli věděti tak málo atak špatně.
Pan ksg. se pohoršuje, že dítko se učí o boho

služebném rouchu a modlitbách při posledním po
mazání. Nevíme ani, jak na tuto naivnost odpově
děti. Liberální literát a novinář banbil by se,
kdyby nevěděl o nějakém spisu Voltairovu, ač
dílo to propadlo minulosti a jest nevýznamno;
bylo by ostudou, kdyby vzdělanec nevěděl, jak
se jmenova] oř Alexandrův, ač dnes po této minu
losti ani kohout již nezakokrhá; ale dítko dle vý
kladů páně ksg. nemusí věděti nic o tom, co sou
visí s jeho přítomným náboženským životem, ne
musí nic věděti o tom, jak velebná jest příprava
na odchod z tohoto světa. Takhle všestranně li
berální novinář poučuje své čtenáře — a tomu Se.
prosím, říká míti zdravý úsudek.

Slovinci zřídili ei při lublaňské »Lvově
společnosti« bohovědnou skademii jako
bohoslovecký vědeckýočbor. Tato akademie
urychlí překlady bible, Sv. ošoů atd. Před
sedou jest dr. Fr. Griveo. — O pokroku
se mluví nejhoriivěji tehdy, jedná-ii se 0
nějakou eynickou demonstraci proti kato
liotvu. Ale k positivní práci ušlechtilého
pokroku jeví se tak málo opravdové chuti.
Již dlouho připravována reforma střední
školy. Ale sami profesoři, kteří při vzdolá
vání klerikalismu« jsou tolik čilí“ mají o
tak důležitou věe zájem skrovný. Pokro
ková revue »Nové Čechy« v č. 10. upo
zorňuje, že toliko »Věstník českých pro
fesorů« přinesl návrh na reformu, jak si
ji představuje komise Klubu moderních fi
lologů; jinak jest mrtvo. A přece Ústřední
spolek českých profesorů adružoval loni
3066 členů; mnoho otázek jest sporných a
podané návrhy zasahují do úkolů střední
školy jednostranně. Pisatel stati se táže:
»Kde pák vězí naši páni filosofové a spi
sovatelé?« Odpovídáme: Vtirají se do
tučně placených státních úřadů, horlivě
rokují o podporách a dělají politiku. Když
se jednalo o vyloučení náboženství ze škol,
pokrokoví profesoři se objevili na scéně
ihned jako jeden muž. — Oratorium Rud.
Vobánky »Jan Hus« podrobuje 7. t m. re
ferent »Venkova« nepříznivé kritice. Jest
to dílo pozoruhodoé, ale hudební proud——————

Pri »takových jest maoho a každý mohlvykládati o psotě potulné žebroty.«
Válka mezi bratřími Prokopem a Joštem

byla pro biskupské statky moravshé nej
větší pohromou. Kdyš mnoho vypáleno a
vydrancováno, ještě prohlásil Prokop: »Zá
duší chci všecko držeti, jakož jsem se v ně
uvázal; na to s své moci choi svým lidem
dávati potřebu a těch požívati a živití se
z vich.c Celá řada pánů rozdělila se ©
statky biskupské.

Hus tak Ipél na Viklefovi, še aní hmotné
peméry olrkvo v českém státě nezkoumal
zrakem vlastním, nýbrá Viklefovým, ačkoli
přece mezi českou zemía sámořskouAn
glil byl značný rozdíl. Na př. v aktu »Do
mini temporales« jednoduše místo +»rex
Angline« napenl »rex Bohemiae« p tak

Joy: ztotožnilpoměryčeskés anekými.
Jakmile se roznesla správa o smrti Hu

sevě, jali se husité ce zvýšenou intensitou
pastošiti statky církevní nikoli k vůli pro
vedení viklefsko-husovské reformy ale
4 pomsty. Aristokracie dožadovala se veš
korých statků oírkovních se sávkskem vy
držovati' duchovenstvo. m
"Po emrti Hucově od viklefistá

,

trpí nepřehledností, má nadbytek themat
nevycžitých. Jevf ee zde malý zřetel ke
dramatické výstavbě. »Nepřetržité, pathe
tické vzrušení, třeba je vždy upřímné,
připravuje místa dramaticky vrcholná již
předem o jejich účin. Hlubší dojem zůsta
„vují místa lyrická « Ale oož teprve obsah
romantického, málo přesvědčivého textu!
Už by konečně měli moderní »otitelé Hu
sovi« díla reformátorova trochu čísti! —
Takhle jest postaráno o rozvoj národního
umění právě nyní! Majitelé pražských bio
grafů ohlásili bojkotování českých sklada
telů, Do Vídně za Rakouska české poplatky
umělcům cizím se odváděly. Uvážiti dlu
žno, že snad ze všech umělců nejhorší los
má komponista; skládá li něco pro orchestr,
aby měl stovky jen na papír a opisovače.
A teď — po parádoíoh dnech sokolských
vlastenectví zbohatliků se ohlašuje kopnu
tím do české hudby. — Vilém Bitnar vydal
adresář katolických žijíefch spisovatelů
(přes 300 jmen s označením roku narození,
obo:u činnosti a bydliště). Tento sohema
tismus pořízen pro kalendář katolických
studentů, jejž vydává »Moravan« v Brně,
— Dne 11. t. m. dovršil 60. rok svého ti
vota vnuk básníka J. Krasoslava Chmelen
ského Ladislev, který jest majorem Ču.ar
mády. R. 1892 byl jmenován ředitelem
prozatímního Nár. divadlav Brně. Pe 10leté
vynikající činnosti divadelní stel se tajem

a
Husem. Tudiž zboží odebírána i vzvrným
kněžím katolickým a dávána přivrženoům
kalicba bez ohledu na jejich mravní kvali
fikaci. Souvěké satyry vytýkaly ostře ta
kový nesprávný postup. Sám osobní přítel
Husův Kišťan z Praohatis r. 1416 napaal
Korandovi: »Na všech stranách vystupují
naši Ilžikněží nad míru pohoršliví, kteří
káší o ohudobě, ale ehtéjí míti příjmy ko
stelů a beze vší práce býti v nadbytku.«
Opat zaháňský Ladolf poznamenal: »Vím
a slyšel jsem to od muíi velmi věrohod
nýob, že kdyby bývali řeholní kanovníci,
spravující roudnický koste!, složili přísahu
a vyznání víry (husitské), bývali by sůstalí
nedotknuti na svých stataích ge strany vi
klefské, nebo aspoň by bývali neutrpěli
tolik, jako utrpěli.

Drobní zemědělci místo čekaného zlep
lení svého losu upadli v nesnesitelné jařmo;
byli obtěžování těžkými vojenskými'da
němi, robotami a násilnostmi. Také byla
súzkost nebošátkům pro kočžetvo naduté.«
Statků, které byly zabrány kolem Prahy,
nepoušito k polepšení postavení tříd méa

sámošných; evlím se jimi obo
rodiny nejzámožně istr a ko
V ewsnamu pro dršebností nejprve
00 uvádějí pozemkypřipadlé členůmměst

níkemumělecko-průmyslovéŠkoly v prase
R. 1914 povolán jsko bivalý aktivnístojník do služby vojenské, kdež postoupil
až na majore. — '»Prodaná nověsta« pro
vedena v maďarském překladu v Košicích

aBe v Bratislavě. — Ve Francii vypov rázný boj pornografickým plakátům.
V senátu Lamarzele energicky protestoval
proti demoralisujíchm fimům, při nichš
herci sdráhají se hráti. Dodal: »Jesejiž čas,
aby vláds učinita přítrž nesprávnému uší
vání svobody.« Jelikož vláda ve strachu
před kapitalisty váhá próti plakátovým nu
ditám rázně zakročiti, začali někteří spiso
vateló strhávati nemravné plakáty. Na či
štění pařížských ulic od pornografických
cedulí utvořila se celá družetvá křesťan
ských mužů. — Družina literární a umě
lecká v Olomouci (Wilsonovo nám. 17.)
chystá representační umělecké dílo »Dante
a Češi.« Subskripění cena 30 K. Jost třeba,
aby se přátelé literatury již nyní přihla

čovali k zabezpečení vynikajícího tohofla.
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ÚvěrníELIŠKdružstvo
Adalbertinum

přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
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Kdekoli začali socialisté hospodařiti s cízím
jměním, v několika měsících nadělali dluhů až po
krk. Zpívá se sice čest práci, ale socialistický re
žim obyčejně hledí zaopatřiti celou řadu lenochů
a k vůli tomu rozmnožuje úřednictvo. »Nár. l
sty« dne 6. t. m. sdějují. že rozpočet města Vídně
na rok 1920-21 vykazuje schodek bezmála 1200
mij. korun. Poněvadž v čele vídeňské obecní sprá
vy jest soc. demokratický starosta Beermann a
také ve vídeňském obeoním zastupitelstvu mají
nespornou většinu soc. demokraté, není divu, že
vídeňští poplatníci činí tuto stranu zodpovědnou
za takové obeoní hospodářství. Sama soc. dem.
»Arbeiterzeitung« doznává, že schodek v obecním
hospodářství byl způsoben velikými platy úřed
nickými, činícími více než 730 mil. K. Obec vídeň
ská může prý odvrátiti katastrofu jen, zbaví-li se
přespočetných zřízenců. Především nesmí býti za
vedena šestihodinná pracovní doba, poněvadž 0
bec není s to poskytnoutl svým zřízencům mož
nost, aby žili lidsky i s rodinami, budoa-ll praco
vati jen 6 hodin. I počet zaměstnanců musí býti
zmenšen. Na 190.000 školních dětí ve Vídni připa

ské rady. Dohromadysi rozdělili15 dvorů,
7 vinohradů, 4 zahrady, 4 louky, 2 mlýny,
1 tvrz, rybník a jedno pole; naproti tomu
obes sama dostala pouze farský dvůr v

Libaniolah.a Jupu měli podíl i páni, kteří pomá
halí Zikmundovi jen pod tou podmí
daji-lise jim sbožíduchovenskádo .
Proti všem protestům církve tedy iZik.
munď sabavoval. Potom ae duchorenstvo
jek husitské tak katolické marně domábalo,
aby mu bylo poneaháno alespoň tolik
statků, kolik potšebovalo k nejnutnější vý
živě. Zklamanému lidu poddanéma pak
přkazováno starati vo netoliko o. saope
tření kněží, ale i šlechty.

Ale někteří ducunvní vůdeové radikál
ního křídla husitského postarali se dobře
aspcň o avé privátní zájmy. Když se roku
1498 radikální mistr Fagliš vyslovil o
statcích olrkevních proti vůli a chuti dle
ehjy, jeden páu volal na Engliše a Prokopa
Holého, ať j

nit: paksevzdálesin MŮete
Z doby pozdějiípodává

reformyhorlivýkališpík vPac



krásepřírodní zhusta liště

zákon zlatéhodsu, vzěěný lorda:(60—2):k=X:a 8 2) | až =a!
Umění krásné někdy muaí vložiti do

díla to, co není krásné, a to ze tří důvodů:
K vůli změně, kontrastu a charakteristice;

neše pohopnoní nemohou stále obírati setýmiž předměty; kdyby tak činily, ochebly
by; proto je potřebí žměny; mimo to kón
trasty vedle sebe položenétím více vynikají;
konečně umění žádá oharakteriGnosti; ta
však jako vlastnost realistická ne poure
ideální chová vedlo krásného také nekrás
né; proto se vyskytuje v umění také ne
krásné,

Kašdý umělec zůstává člověkem, proto
je vázán nejen zákony krásného umězí,
nýbrž také zákony mravnosti; proto má
uměním lidstvo vzdělávati mravně a ná
božensky, má je zdokonalovati, zušlechťo
vati, Z té příčiny má umění dvojí účel.
Tomu odporují zastanci neprosté samo
úšelnosti umění; ti tvrdí, le jako jest věda
úplně svobodná, tak má býti také úploě
svobodné umění krásné, Názor tento, který
hájí mnozí, ješt naprosto nesprávný; spi
sovatel udává 12 důvodů proti této samo
účelnosti. Na to udává 8 zásad, kterými
se má říditi kritika o kráse.

Pak jedná o osmi zákonech krásného
umění a o podmínkách umělecké čianosti,
« nichž některé jsou subjektivní, vlastní
umělci: vlohy, řádné plnění povolání, jiné
jsou všelidské.

Když pak promluvil o rozdělení umění
dle účelu vniterného a vnějšího, podotýká
ke konci ještě něco málo z aosthetiky
avláštní, a to o hudbě.

Tím jsem nasnačil poněisá před
enět, o kterém spisovatel mluví!

Vahledem na způsob, jé o něm mluví,
opakuji slova, která kdysi zaslech! sv.
Augustin, jichž uposlech! a dobře učinit:
"TFolie,lege. Ano, ať si knihu tuto pořídí
nejen všichni kněží, nýbrš i myslící a po
pravdě toušící laikové. Naleznou v ní
jesně rozfešené sáhady mnohé a dojdou
upokojení.

"Když sv. Otec Lev XIIL 1679 vydal
slavný okružní list o studiu filosofie av.
Tomáše Akv. a nařídil, aby se postarali
všichni biskupové a arcibiskupové o to, aby
Glosofie ta na fakultách, ústavech a školách
theologických všude byla zavedena, byl
to tehdy 89 roků starý doktor filosofie a
profesor na gymnasia v Německém Brodě
Eugen Kadeřávek, jenž činil přiměřené
kroky, aby vůle sv. Otce provedena byla
pokud možno nejdříve. Když pak se stal
profesorem této vědy na české theologioké
fakultě v Praze, pracoval o tomto před

mětu s pílí mravenčí a prací usilovnou,dehož stem byly mnohé publikace dí
Jem v rozličných časo h, dílem samo
statné. Když pak odešel do výslužby a
ayní fije jsko převor v premonstrátském

klšte fo želivském,neustává od práce své
a jeho vřelým přáním jest, aby mu Bůh
dopřál tolik života a síly, aby mohl vydati
křesťanskou filosofii celou. Celé tří díly

má již hotovév ona prvý vyšeljištiskem, druhý ce tisitne a třetí vyjde
potom.

Jest to tedy šívotní práce učence vě
hlasného, který po léta ebíral, uvažoval,
pořádal, piloval, a nyní předkládá, 00 uznal
ak nejlepší. České, s snad slovanská lite
růthra vůbec, mu má býti povděčna za
prábi tu, poněvadě oelou filesofli křesťan
slfgu, soustavně vydanou, dosud jsme ne

« měli. Před léty vydalo Dědictví sv. Prokopa
Dra V. Hlavatého: Rosbor filosofie sv. To
máše Akvinského, ale to jest téměf jenom
překlad této stati « němeského díla Dra
Alb. Stóokla: Geschichto der Philosophie
des- Mittelattére; pak: nujesl Dr. Josef Po

dvě části filovofie pdťle zásaď wW.
úče: Aby., totů: Logiku matertářat,

mefdtikuaoutologii, ečve: hyg o nd—dila-ve + bb:Neudt:

L
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Křesťanskou sociologii, rovněž dílo velmi
dobré, a obě díla původní, ale jsou to jen
části Od dra Kadeřávka budeme míti
křesťanskou filosofii celou.

Vzhledem na rozdělení filosofie máme
za lepší rozeznávati logiku formálnou a
matoriálnou a nočtiku; proto je lépe noč
tiku od logiky materiálné odděliti a tak
o ní pojednati. Logiku formálnou dělíme
na elementární, která jedná o prvcích, ele
mentech našeho poznání, jimiš jsou: pojem,
soud, úsudek, a na vědovědu, která jedná
o vědě a formách vědeckých: výměru,
rozdělení, důkazu, methodě, systému.

Ježto filosofie aristotelioko-thomistická
jest v naší literatuře nová, bylo spisovateli
maoohá slora nová, zejména termíny tech
nické, utvořiti. Některé snad bude dobře
časem nahraditi jinými, sa př.bytec,ostavek
a j. Také místo adjektiva smyslný snad
by bylo lépe smyslový. To jsou ma
ličkosti, které hodnota spisu nesnižují.

Poněradt byl spisovatel rektorem české
university, věnoval se svolením rektora a
sboru profesorského dílo své jí. Cena 82
Kč a 2 Kč porta je za stávajících poměrů
nízká V komisi ji má Družstevní knih
kupeotví v Hradci Králové, které vyřídí
všecky objednávky správně a rychle.

Úprata knihy je velmi slušná, tisk zře-.
telný. Kéž nechybí koiha ta v žádne
knihovně českého kněze ani vzdělaného
Jaika, a nechť v ní čtoua ji studují všichni
velmi pilně! Dr. Fr. Šulo,

„Věstníku spoločnosti sv. Gyrila a Io
teděje“ vyšlo právě č. 1.—2. O slovanské
liturgii ve XX. století podává významné
informace dr. Jos. Vaje. Důležitým jest
článek dr. J. Čiháka »Novodobá otika«. O
padesátém výročí saěmu Vatikánského
píše dr. Jos. Stejskal. Zprávy ze Společ
nosti sw. Cyrila a Metoděje jsou důrazným
poučením k úsilné práci. Společnost ta jest
střediskem československé inteligence, v
něm! se soustřeďujeveškerá naše katolická
kultaraí práce; s tohoto střediska má vy
cháteti přehled vykonané již práce a potřeb
kulturních; v něm a z něho mají vycházeli

pokyny k rn hre Za členy by se mělihorlivě přihlašďWati i katoličtí laikové,
»Věstník« vychází čtyřikrét za rok ve vol
ných lhůtách. Předplatné na rok 6 Kč.
Členové společnosti s příspěvkem aspoň
10 Kč ročně dostávají »Věstníke zdarma.
Redakce a administrace jest v Praze IL,
Národní tř. č. 6.

-———

31. srpna 1920.
konati ve dnech 28. až

OBe. Bana © povaze hřestanství.Marná jest naděje střízlivých pozorovatelů,
že se liberální vědomosti o církvi u nás

tříbí a rozimnoží kritickým studiem.
době, kdy předaí protestantští bistorikové

a pastoři v Němeoku neostýchají se stále
otevřeněji psáti o světlých stránkách kato
lieismu, liberální inteligence české vrbá do
veřejnosti stálo temnější stíny své historické
igooranoe. Beslilavý fanatismus vede k zpá
tečnictví přímo komickému.

Do samého vážného, positivními kvali
tamí vynikajícího »Zvonu« szavlekl své
úžasné fantasie MUDr. Šimsa v úvaze
pZásraky starověku vědecky vysvětleny.«
Že pisatelovo péro jest vedeno tvrdolíjnou
snujatostí, patrno jiš z této notorické lži:
sl dnes, kdybychom neměli své samostat
nosti, nikdo by nesměl psáti proti zárra
kůro, jíchž je plno v bibli,v životě svatých
i v každém poutnickém místě.« S dovolením
— byl zs Rakouska trestán dr. Herben, kdyš
si, tropil posměch i z ofrkevně zoámých
zázraků svatojenských? Byly koofiskovávy
prělhané s porměšcé verše Maobatovy pa
jazyk sv. Jane, na Daniela a Susanu a na

jiwě světoe? Proti zázrakům endVýdárány Udllom obl stati; nebyly

fiskovány ani socialistické a Židovské su
rové jíslivosti o Svaté rodině. A kterým
aspoň cizím fidům se něco stalo za' to,
(když si ně volnomyšlenkářském sjezdě
tropili posměch se samé existence Boží?
Simsa přece není nemluvočtem, aby nově
děl, že jest pravdou pravý opak jeho tvr
dení. Pověstný Rensnův sŽivot Ježíšůve
byl přeložen do češtiny ze vlády Habsbur
kův dvakrát. A tam we předemluví nelo
liko proti zázrakům, ale i proti Božství
Ježišovu.

MUDr. Šhnsa posuzuje a odsuzuje
křesťanství krátee, řzně a pohodlně takto:
»Křesťanství je samá mystika a askose,
smyslu pro život skutečný nemělo. Samé
modlitby, oči k nebi, kostely, obřady, samé
pokora, zbožnost, poslušnost, trpělivost,
chudoba — otroctví — nikde energie, sa
mostatnost, síla — škoda antiky!....
Religiosní fanatirmus zpohleoval všeshny
duchovní síly lidf.« — Tak!Kdyby takové
řádky na mrzačení bistorie přinesl autor

do kterékoliserfoaníredakoeZapnebo adglické, byl by hnán ze dr
by sotva cestu na„potatoARRÁEdk
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Ale nečetl pisatel ye m a ka- lutheratví v Čecháchpostupovala i germa
4 P A . - " fádlá s i : (tb ast M ě." ť 

a sskose v květu největším a přecejak v Prase německé bohoslušby. Třieotiletoupraktické luštění o sociálních i jiných | válku započáli čeští sektáři obranou sek
pozemských! Pisatel by přece měl znáti tářetví dvou poněmčených městeček Hrobů
ta místa biblická, -kde se praví, žo hoden a Broumova. Obranu země svéřovali do

dělník své masdy, kde se protestuje mácí sektáři vůdcům cizím. — Lide český,

proti vyděrečům a shýralcům. listech pobě jsi husitský, nezapomínej, še Hussv. Pavla jsou tak výrazná základní pra
vidla k zrušení otroctví, k němuš také bok ďáblům. Souhlasj!,že kacíři (svobo
sásluhou křesťanství došlo bez hrozných mysiní křesťané) mají býti trestání a vy
převratů a krveprolití! Antické vzdělání bízel, aby liknaví poddaní byli od uvěk
bylo věcí soukromou, bylo výsadou bo- ských vrohností násilně puzení k boho
batoů. Církev však prohlásila, že knišní službám. — Husitská šlechta, která za
kůltura náleží všem — i nejohudším — a války se spojovala se selskými stejnověrcí
také zakládala školy pro věebky. A cožty k vraždění a mučení katolíků, po váloe
učené spisy a hymny „prvokřesťanských místo odměny přitužila pouta lidu pod
intel gentů, což ten nepředstižitelný zpěv —daného.« ,

chorální! . Podobných jicých pravdivých vět dalo
Ecergie! Když prostý rybář — kmet by se na odvetných plakátech ovšem vy

sv. Petr uprostřed bezcitných karabářníků | tisknoutí mnohem více. Tedy jen ustaňte
prohlásil, že sluší více poslouchati Boha ve hře s ohněm a zbraní dvojsečnou v
než lidí, projevil hrdinství větší než kopa době. kdy v zájmu republiky jest potřebí
moděrních řečníků, vřískajících o dnech aspoň trgchu snesitelného národního sou
husových proti ofrkvi katolické: A což ty žití. Dráždění většiny meršinou by se
energické odpovědí samých dětí vůči po- mohlo vyplatiti neztrotnému fanatism

K paudoům, kteří vyhrožovali mu- ©Špatně.ním! Křížovévýpravy obětavých dobro- mitská
volníků svědčí o větším hrdinství neš a začiní.yotráylů předpovědělis
vítězné výpravy novověké, do nichž hnáni antisemitské hnutí v Polsku odnese naše
mužové státními rozkazy. Kdo jiný kladl republika. Zde mojí cizí židé pobyt nej
hráze zátopám mongoiským než křesťanská příjemvější, zatím co český katolík užije

nonředs Středověké rytířstvo rozhodně » výší tolerance vcirlně než v místě, kdenepředstavovalo jen trpělivost a pokoru. ge zrodil. Za polských porážek počali pr
Jestliže sreligiosní fanatismuce pohlooval chati staří židé do naší republiky ze strachu
všechy duchovní síly, proč Svalí otcové před-ztenčením svého jmění — a mladí
i ve spisech náboženských tak skvěle opoto, aby se vyhnuli vojně. Jenom v Mo
luštili otázky sociální, hospodářské a po- ravské Ostravě, kde se již za války kefa
litioké? Proč na uoiversitách, zakládaných zovalo a pašovalo do tří států nejpohodl
p»pežskou stolicí, byly fakulty filorofická, něji objevilo se v Kostelní ulici polských
právnická a medicinská? židů přes dvě stě.

Ale nač učiti dále imeuhistorické ©“ Jostližé tací cizáci svými čachry český
abeced č! Bylo přece jeho Vístnípovinností národ ochudili o milisrdy, to by ještě neprolistovati mspoň Nový zákon dříve, než byjo nejhorším neštěstím. Ale tu jde o to,

a phoašovatí jiné. Předstopovati před že skorumpovali hrozně iprostý lid, tak
mal ru takovou igaorancf jest neo- že chamtivá ziskuchtivost bude otravovatijalenou drzostí.Z připomenutých řádků žeské nivy celá desítileti. Novým přílivem
pisatelových možoosi učiniti úsudek, jakou ©zahraničních cizopasníků dorazí se mo
vědeckou cenu mají i jiné jeho vývody. | rálka v širých oblastech zoela. Nikdo ne

Ty protikatolické plakáty! Nyní nejpa- zvaných ale velice vtírsvých hostí nepři
trněji jse se přesvědčiti, v kterém táboře nutí u nás k práci,která byopravdub

ubet fagatická sloba a nácilniství s WMO"obimáš prospěšnáa jeě by sloužilak svý.nalezla svůj nejbezpečnější útulek občanská ©šení blahobytu národa našeho. Na př. za
saášelivost. Katolíci nechodí loviti do ci- války na hradeckém okrese pět šestin na
zích revírů duše nespravedlivým tupením ličských uprohblíků bylo národnosti židov
konfesí jiných. Omezují se na obranu ské. Zbývající šestina uprchlíků křestan
-vlastních posic a svých příslušníků. Zato ských byla u nás připoutáne k užitečné
hned v počátaích republiky evangelíci (prý práci — větším dílem těžké. Ale ani je
dědicové beránčích Českých bratří) mliu- diný ze židů nedel se přinutiti k práci

jh nivě u sích proti: A, s apři sám stát :

PAYKvevéprod proti: katolietru,: „rušní; apři tom staral de oněv
| katolické cedule a vnuco- mnohem úzkostlivěji než o obyratelstvo

obecenstvu výbojné letáky. domácí. Semitští uproblíci zbaveni trapných
Ale jen ať se jejich krev trochu uklidaí, Ícont. A ti, kteří přišli otrhení, netoliko na

protože by naše protiagitace podobhěbo ©vlíkňí útraťy byli šaceni, ale odjížděli pak

rásu měla pro ně výsledky podatatnější. jakobonáší. Židovským čaehrům popřánaJelikož protikatolické cedule se vylepuu plná zvůle, zatím 00 čeští maloobobodníci
dále, mohli byobom odpověděti oedulemi zavírali své obudé krámy. A z domácích
s těmito pravdivými nápisy: »Lide český! židů (ani těch nejpobrokovějších »asimi
Husité přivedli Karlovu universitu na po- lentůe) žádný jim nezahřměldo duše, jaké
krs) zábuby hlavně tím, že se podělili o mají povinnosti k týranému a do únavy
většinu jejich statků. Když pro lakotu pracujícímu lidu pokřtěnému.
předních represeňtantů sektářství i v rakou- Gizí ti kořistaloi obyčejně dříve věděli,

. protestantsk ch kusá universita smutcé 00 jim dle místodržitelského výnosu »patží«,
živořila, volili mistři za rektory šlechtické neš.samo hejtmanství. Dooházelis rásnými
ahlspečky, aby od jejich protestantských urgencemi ua politický úřad dříve, než
bohatých "otců obdrželi větší milodary, Ale | příslušný rozkaz dodén úředně.
v naději té byli zklamáni. —„Tisíce Koni- i
údů. táborských zničilo čnů Že voví uprchlíci, kteří k našemu státuému národu ani nepatří, lepšími nebudou, o tom jest. ( ,

Ko ani, pláně a obrazů. — Husité jistě přesvědčenkaždý. Ale právěupr
la s obrátili v prach a popel sta- mají šidéopravdu na úkor lidu domácího, roslavný Vyšehrad,většinu Malé Strany a Jerusalem nový, takše odtud by je nedo

Hradčan. —Pamatuj, národe, že Čeští bratří stal doPalestiny nikdo ani heverem. Donejprve byli krůtě pronásledování a mu- nové země zaslíbené (zvláště do Prahy)
čen: právě od husitů. — Čeští lutherání proudí také hustě židovské universitní stu

a Čeští bratří n násproti kultuře román- dentstvo. Však také židé veřejně prohlaské podporovali směrnice soktářských živlů ují, še se jim v naší republice vede
germánských. Zvolili za kráje českého pe- blaze. Ale čím jí oto, aby na rajských
sebopného Němoe Fridricha Falokého, jehoš ©časech bralo taképodíl obyvatelstvo db
sektářekákonfese nebyla ani lutherská agi ©mácí? Marně a marně vzpomínáme, kteří
českobratrská. Te —»«imní král naši semi = haličeko-šidovských boháčů učinili pro

/

2 řádné hochy
- do učení přijme 

unišlecký závod fotografický

J. F. LANGHANS
| Mradec Král., Adalbertinum.

sami? Zatím mlátí holemi do Orlů, boří
české sochy, rvou 6e na sohůzích, okrádají
se a tupí vzájemně. S isolované a imunní
své galerie má žid velice příjemnou po
dívanou.

Trapná zemdlenost vládní koajice.

(Jestliže koalice se dožila jak častých neúspě
chů 2 jestliže ji v sluchu hučí stále hlasitější rep
tání občanstva, pak to zajisté není přílišným po
vzbuzením k napínání energie.

Prvé zasedání poslanecké sněmovny skončilo
hůře než počalo -- jako by to byl výsměch z de
mokratických řádů republikánských. | Poslanci
stran vládních prozradili tak hřišnou netečnost,
až svou apatií českou veřejnost ohromili. Byli by
málem zmařili přijeli vládního návrhu. V lavicích
koaličních scházelo dne 10. t. m. 21 koaličních po
slanců. A hlasovalo se přece o smlouvě s Ra
kouskem. »Venkov« 11. t. m. trpce napsal: Do
třípětinové většiny nedostávalo se 5 hlasů! A

proč? Poněvadžcelá řada českých poslanců vesněmovně scházela! © Ve všech lavicích zely
značné mezery! A zejména v lavicích vládních
stran'« Břitce šlehá zástupce lidu, »kteří chtějí
mandát svůj vykonávati doma a do Prahy Jezdí
si pouze pro kuřivo«

»Nár. Politika« při té příležitosti krčí rameny,
nad potencí vládní většiny. © »Slavná vláda a
hlavní její sloupové přece snad konečně nahléd
nou, že s touto majoritou | vůbec nemohou co
ktoudného poříditi a že budou musit poohlédnouti
se po lepší většině. ať se to už komu líbí nebo
ne... Půjde-li to takto dále, pak náš parlamen
tarlsmus brzy bude se světa sprovozen. Je smut
né, že se o to starají naši Jidé.« — Tak tedy vy
hlíží to skutečné republikánsko-demokratické nad
šení, sotvaže dozněly poslední hřímavé akordy
velepisní na sokojský slet. I »České Slovo« praví,
že »vládní tábor mohj si při lepším vedení věcí

všecky nepříjemnosti ušetřit.«
Pllněji se starají vládní strany o upevnění

nových dyaastií. Na př. rozhodně by byjo prospě
lo. kdyby byl Prášek po všech zaručených zprá
vách o svém tajemafku Emilu Kučerovi ustoupil
hodně do pozadí. Ale už zase ho vidíme v čele
senátu.

Výzasmný projev s0c. demokracie české.

Dne 12. *. m. konána na Smíchově konference,
svolaná příslušníky soc. dem. pravice. Přítomno
bylo 248 delegátů organisací z Čech, Moxavy,
Slezska a Slovenska. Po řeči poslance Bechyně
schválena resoluce, namířená proti akcím komu
nistické skupiny ve straně soc. demokratické.
Praví se v nf, že spory v lůně soc. demokracie
nejsou vedeny o cíle dělnického bnutí, ale týkají
se method proletářského boje. Dále se Prolašu
je: »Konference jest toho názoru, že Českosloven
ská republika jest pro československý proletariát
přirozenou základnou v -jeho zápase za soclátní;
osvobození z námezdné závislosti, | považuje af
povinnost proletariátu chránit republiku a Jef
existenci před pokusy komumisticko - anarchis
tických method, jež, nevyrůstajíce ze zdelší pů
dy a nemajíce opory v mezinárodní situaci 0
hrozily by nejenom její vývoj a existenci, nýbrž T
budoucnost československého proletariátu. Konfe
rence vyslovuje přesvědčení, že agitační mothody
komumisticko-anarchistické skupiny nutně by vé
dlyk rozvratua zkázestrany.Vyzýváprolo
všechnysoudružkya soedrshy,abynavšech
místech s rozhodnosti takové agitaci čejili, aby
mapjepělirozvrácení organisací a vyzývá jp aby
věshě ostrvaji Sii osvědčených.zázadiich sociální



obšírně kéše dělnictvu astraně zvláštňíin manifestem, jejž vypracuje pří

jravný. výber předajezdový.«. MNastává teďy vyjásnění, '6 kterém“s povdě
kem slyší n nás živly státotworaé. Trapné zkufše
nosti ruské i "maďarské jsou nejjistější předpově
di, jaký by byl osud sovětů českých. Není nic

snazšího, než povzbuditi prostomyslný lid k re
,stbuje-i se mu WMehdbytA vláda. Vždyť

vprvých týdnech převratu ochotným kmánům se
rozdává plnou hrstí — ovšem z cizího. Z lidí ne
majetných stávají se vysocí úředníci, hudba zní,
písně hlaholí, takže se rychle přidávají na stranu
vítězů i lidé rozpačití. Brzy však se stojí smut
ně u snědeného krámu, který nemohou naplniti
potravinami oslnivá hesla. Nastává půst, porážka
anebo rozpačité ohlížení, lak pomůže z bludiště
inteligence, která byla dříve proklínaná. Všude
tam, kde komunisté projedi plody práce lidí ji
ných, prozradili bezradnost před těžkými úkoly
positivního tvoření. Jen tedy vždy i sociální po
litiku reální!

Dusno v české veřejnosti aspoň poněkud po
levilo. Tollk sluší konstatovati,. že národ ztrácel
veliké miliony již tím, že z bázkě před strašidel
nou tváří budoucnostiklesala- podnikavost, Ale
nechť se nezklamou ti optimisté, kteří s toužeb
ností čekají na radikální rozštěpení soc. demo
kracie. Bojševici za nynějších okolností | nejsou
nebezpeční republice ve svazu spravict tolik, ja
ko v případě svého osamostatnění. Pokud pro
tento čas uvážliví soc. demokraté | setrvají ve
vládě a vynasnaží se ostré hrany uhladiti. poted
možno čekati rozvoj státu. Boj na nůž by poško
dit republiku celou.

Pofsko napíná všecky síly.

Nebyly pravdivé bofševické zprávy, že vo
jenský odpor Polska jest katastrofálně zlomen.
Oznamovalo se tak již před 2 týdny, ale Poláci
bojují houževnatě dosud. Výzvy Rady státní 0
brany vyvolaly v národě sihný ohlas. Všeliké ú
stavy, spolky a korporace dávají se v krahím
nebezpečenství do služeb vojenských účelů. | že
ny chtějí životy své položiti v oběť za vlast.
Všude horečně hfmí: »Do zbraně!l« Nejen že se
všecko hrne k praporům, ale připraveny jsou i
veHké peněžní podpory. Na př. syndikát varšav
ských žurnalistů uložil svým članům, aby složili
válečnou půjčku ve výši měsíčního svého platu.
Svaz polských bank twsnes| se odvésti dar 50 mi
Honů polských marek na účely armády. Dělníci
eabízejí ve prospěch státní pokladny jeden pra
covní den v týdnu a Jednu hodinu denní práce
přes čas. Továrníci se zavazují, že budoa platiti
rodinám dělafků, kteří vstompí do zbraně, plné
medy; mimo to se uvohrif přispěti do státní po
kfadny penízem, rovnajícím se 60 proc. mzdy. vy
plácené dějníkům.| Sedláci dobrovolně nabízejí

"část svých potahů a úrody pro potřeby vojska.
Hlavní rada organisace velkostatkářů celého Pol
ska nabídla vládě, aby zatířija jejich statky půjč
kamí od 300—500marek na morg (jitro půdy) ve
prospěch státu.

PofštísociajistéprotiLeninovi.

Ti jsou trochu blíže Rusku než my — aproto
ještě lépeznají strašnou bídu,do jaké ovrhli ru
ský proletariát židovští bolševici, kteří z bladu
slovanského národa bohatnou. Socialistická stra
ma polská uveřejnila provojání soořal|stickým a
dělnickým orgamisacím celého světa. Prohlašují
zde. že vůdcové sovětů ruských vstoupili imperi
alistickému mifitarismu a staré zásady svobody
nahradili výzvou k anexi oizího území. »Řekfi
jsme«. pokračuje provolání, »polským dělníkům
a sedlákům: Braňte svou vlast! Oznamte to ny

. „

A „by *

Brusilova aa| Budeného £narazí na Bruď polského
proletáře. Upozorněte je, že jsme pány ve vlast
ním domě, že sami provedeme socialistickou ob
rodu své země. Soudruzi, zahájili jsme obrannou
válku, abyc zachránili nezávislost
zahájili jsme ji ve chvíli, kdy dětník byl na skoku
zmocniti se vtády v republice. Neztrácíme naděje,
že spravedlivý mír je možný a že je možno za
žehnati novou bouři, ohrožující svět. Dnešní vaše
protipolská kampaň nepodporuje ruské revolucio
náře, ale zklamané naděje Brusilova. My i nadáje
věříme v internacionálu a rudý prapor a dnes,
kdy naše budoucnost závisí na jedné kartě, volá
me stále: »Ať žije socialism, ať žije nezávislost
všech národů, ať žije spravedlivý márle

Tento projev:má veliký historický| význam
netoliko pro Poláky; vždyť jest novým pádným
dokumentem, jak rmutné vody bolševické valem
opadávají. V Polsku přece bylo tučně placených
bolševických emisarů také dost.

Rázné.

Brněnská »Rovnost« náleží soc. dem. levici.
Tento deník konstatuje, že pravice i levice ve
doů již otevřený zápas o vedení strany. Každá
z těchto frakci horečně agituje, aby na chysta
ném sjezdu strany strhla na sebe vedení. »Rov
nost« vybízí k úsijné agitaci pro vítězství levice
a brojí proti posl. Bechyňovi, jehož obviňuje, že
pracuje pro rozbití strany pro případ. kdyby
většina se vyslovila pro levici. Tedy již se ohla
šuje zásadní boj ve straně otevřeně. — Bolševici
v několika kaspických přístavech vylodili: nové
vojsko, aby operovalo v Persii. — V jižním Srb
sku rozšířilo se nebezpečné zbojnictvo, proti ně
mož bezpečnostní orgány jsou bezmocné. Make
donští Bulhaři stojí v čele nespokojenců a noto
rických komunistů. — Ministerský president Gio
Itti prohlásil, že vláda musí mfti na zřeteli přá
tejství s Jugoslavij a neodvislost Albánie. Při
hlasování značná většina parlamentu vyslovila
kabinetu Giolittiho důvěru. © Tedy akrobatické
kousky zednáře D'Annunzia ztratily již popula
ritu. Hlasování v západních a východních
Prusích Řst zdrcniící odpovědí Imperiasma pol
skému. V západních hlasovalo pro Německo 92
procent a ve východních 97.9 procent. Teď už
pochopujeme, proč se Polsko bálo a bojí plebie
cha i — v Těšínsku. — Máme rozhodně svaté
právo na celé Těšínsko. To měla dohoda jadrně
přiznati aspoň ve chvýlích, kdy za svého ústupu z
Ruska by byli Poláci rozhodně ochotnější k u
stoupení. Ale i nyní ve Spaa plno rozpaků, jen aby
polští vetřejci neplakafti.| Zástupci velmocí ve
Spaa doru dru Benešovi resoluci ze dne 10.
července L F. Dle ní nemá dojfti k plebiscitu.
Nejvyšší rada sama rozhodne o úpravě hranic
obou republik na Těšínska, Spíšsku a Oravsku.
Nu — a dr. Beneš prohlásil jménem vlády, že sou
hlasí. To Jest pro nás značným „překvapením,
protože se tak vydávají na milost i nemilost naše
práva nezadajná. © Což neplatí v republice nic
svorné hlasy české a slovenské Nár. shromáždě
ní? „Jsme postaveni před hotový fakt a dr. Be
neš docela prohlašuje, že vláda provede lojálně
rozhodnutí, k němně dojde. Což Rme na Těšínsku
zkrusih ještě málo? Což se tam nedájy banditské
výpravy proti našincům před očima zástupců do
hody? Na čí straně jest právo, mohla mezispoje
necká těšínská komise posnatí dávno. V politice

rážení. — Flasko židovsko-soclahestického bojko
te Maďarska jest naprosté. V Maďarsku jest boj
kotpatrnýpouzetím,še cenyovocea zelenihy
v Pešti ktesly na třetinu, protože vÝVOLše Zi
stavil. Obyvatelstvo je tomu rádo. Zdali pak'teh
bojkot nebyl vyhřášen progo aby st pomohli k
značným příjmůmžidovští pašeráciž — Na-Slo
vensku vznikly v národně-rolnické straně bouř
hvé rozpory. . —

'Seliáco dadiovonstva ©v Jičíně bude v úterý

20. L m.W a prvé tyl, Promlavívdp.dr. Sěěš p Aldo hách a
saci katol.sekr. Jukl o Se kdy.. Úřast všep ověKED vaAOavě

Hoře, jměnovánsekrotářem biskg á
nohorského;Jan Kabrhef,farářv1 Mrbradí
držej: expositoriam canonicorum. — Ustanovení:

kaplanemz JoselUlch,, M4kaple v

(244216210
u Chotěboře, ve | vikariátě německobrodském,
na patronátě Karla Girtlera Kleeborn. Konkursní
lhůta končí 22. srpna. Nová Ves n. Pop. ve vi
kariátě jičínském, na patronátě Nábož. matice,
odchodem p. Vinc. Mrštíka na trvalý odpočinek.
Konkursní lhůta končí 11. září.

Duchovní cvičení (exercicie) pro. studující
středních ško| (ze čtyk nejvyšších tříd) konatl se
budou v arcibiskupském gymnasiu v Praze-Bu
benči od 10. srpna večer do 14. srpna ráno. Po
platek za byt, stravu a obsluhu za všechny tři
dny jest 9 K. Kdo chce se jich súčastnitl, ať při
hlásí se co nejdříve u rektorátu arcib. gymnasia
v Praze-Bubenčí č. 299.

Katechetský kurs na Velehradě. Katechetský
spolek pod ochranou sv. CyrHa a Methoďdana Ve
lehradě společně se skupinou katechetů brněn
ských a s Paedagogickou akademií v Olomouci

decký a praktický kurs. I dovolujeme si vás na
tento kurs uctivě pozvati. — Bratří milí! Doba
je pro nás vážná. A bylo-li kdy třeba, abychom
se sešli a o záležitostech svých se poradili, je to
doba nynější. Proto přijďte na posvátný Vele
hrad! Tam projednáme časové otázky vědecké |
paedagogické, objasníme si naše poměry právní,
sociální i hmotné. Kněží ze správy duchovní, ka
tollčtí laikové a bohoslovci budou stejně vítáni
lako odborní učitelé náboženství. — Přihlášky nA
kurs. K vůji aprovisaci a nocichům je nezbytno
aby účastníci kursu přihřásili se písemmě do 20.
července na adresu: Antonín Janda, profesor v
Kroměříži (Morava). Každý napiš, kolik si přeje
na Velehradě noclehů, snídaní, obědů a večeří.
—Slevana dráze. Zažádalijsme o50 proc. se
vu jízdného. K tomu cíli každý účastník při od
jezdu na Velehrad u nádražní pokladny musí se
vykázati sjezdovou legitimací. Proto přihlaste se
Ihned, aby legitimace zavčas mohly býti roze
slány. — Postup na kursa. Po každé přednášce
bude debata. Kdo se jí sůčasíní, podá svůj návrh
nebo dotaz písemmě předsednictvu kursu, než 0

podepsanému předsedovi “alespoň týden před kur
sem. — Bratří, přijeďte mezi nás na posvátný
Velehrad, aby sjezd náš byl opravdu důstojnou.
manifestací pro naše požadavky Ideové | hmotné,
Na shledanou! — Za pořadatele: Předseda Ant.
Janda, profesor státní reálky v Kroměříži (Mo
rava).

Scháze kněží-jabijentů. Ve dnech 12. a 13.
července sešli se kněží, vysvěcení r. 1890,v zátiší
Borromaea. Jako boboslovci ztrávili 3 roky ve
starém Borramaeu,proto jeto táhlo do Borromaea,
kde se jim dostalo laskavého a pečlivého přijetí.
Ročník jejich byl nelsilnělší ze všech. Byloť jich
51 vysvěceno. Z těch 11 zemřelo, 1 odpad] před

lety k starokatoticismu. Z 39 zbylých sešlo se.
25. Pomodlili se při Reguiem za zesnulého svě
titele, za zemřelé profesory a představené semi
náře a za spolužáky. Pobaviii se vzpomínkami,
pozdravili telegraficky nejdpp. biskupy a rozjel,
se s přáním: »Na shledznou po 5 letechl«



Člslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Jak se zámořští katolíci Čeští starali
o svobodu staré vlasti, vysvítá mimo jiné
i z protokolu generální konference Nár.
svazu českých katolíků, konaué v Chi
cagu r. 1919 Katoličtí Čechové přispěli
utiskovaným právě tehdy, kdy Němci vy
hrávali na všech stranách; kdy Rusko
bylo zdoláno a Prušák stál skoro před
branami Paříše. (Téhdy židé v Americe
obrovskými miliony suažili se agitovati

mezi representasty českého živlu ve Pospěch Rakouska.) Svaz dohodl se s libe
rálním Národ. sdružením o společné akci.
Návrh na dohodu zaslala ústředna Svazu
3. května Igr7. Odpověď dlouho nedo
cházela. Konečně však smlouva pode
psána od zástupců obou stran 17. května.
Sv utužen na chicagské konferenei
v | T918, kde založeno- é tě
leso, do něhož pojmuti i Slováci; nazváno
odbočkou Národní rady.

rada v Paříši stavuje vmitřní útvar
budoucřifo českoslov. státu zvláště v ohle
du drkévním. Za tou příčinou zaslána
cestou diplomatickou příslušná listina do
Paříže. seda Nár. rady Masaryk však
dlel tou dobou v Rusku, kde zachránil a

poslů tatnuí čsl. armádu. Když pak přiyl do Chicaga, předložil mu Svaz opis
toho memoranda. M k prohlásil pak
ústně i písemně, že není a nikdy nebyl
nepřítelem katolického náboženství, ale
byl a jest dosud nepřítelem katolicismu

rakouského, zneužívajícího náboženství k
litekým cílům vlády rakouské. Roz

odně se vyslovil proti konfiskaci církev
ního majetku; prohlásil, že takový zábor
nikdy státu požehnání nepřináší. Nejvhod
nějším poměrem církve ke státu dle jeho
náhledu byl by systém, jaký panuje v A
merice. — Toto prohlášení katolíky uspo
kojílo

Dne 5. května Igr8 před hotelem
Blackstone statisicům Čechůa Slováků pro
hlásil kněz Jedlička: »Profesore Masaryku,
v tomto boji za osvobození národa česko
slovenského my, čeští katolíci, jsme s Vámi
a s Vámiaž do konce vytrváme.«

:

Přes to stálo to mnoho práce a ne
snází, než byl připuštěn k armětě ve
Francii český kaplan, Alfons Biskup z A
meriky. Bylo nutno dovolati se pomoci
samého Masaryka, aby nemusil ten kněz
dloužiti se zbraní v ruce. Kaplan ten byl
mužstvem přímo zbožňován. Vyznamenal
se vzácnou obětavostí a vpravdě rytířskou
statečností.

Dne 5. července1979 odjela do Sibiředelegace americké Nár. rady, v níž.byl i
předseda Nár. svázu. Jan Straka.

Svaz účastnil se dle svých sil po
mocné akce pro Úeskoslovensko. Poslal
prostřednictvím první své delegace 18.350
dolarů (100.000 fr.) Českoslov. řenému
kříži. Polovic zásilky práškového mléka
v ceně 6.000 dol), zaslaného Červenému

O

wřížipro

30000 dolarů, z čehož zapravil Svaztře
tinu. Týž Svaz podpořil hmotně čsl legi
onáře ve Francii, vdovy a sirotky v Česko
slovensku atd. Celkem vyplatil Svaz na

pomocnou akci sumu přesahující 90.000olarů.

-Tato i jiná fakta při nejmenším svěděf
o upřímné touze českých katolíků ame
rick po osvobození staré vlasti a sr
dečné radosti nad vznikem naší republiky.

Když však v Československu konal
přednášky katolický redaktor amerického
»Hlasu« H. Dostál. který měl o naši sa
mostatnost vpliké zásluhy, byl bezchar

ských.
Kdo pak dochoval réfmblice jako do

zrávající plod Hlučínsko? Nebyli to mo
derní lžihusité, ale katorické kněžstvo, jež
svými »Katolickými novinami«ehouževnatě.
udržovalo český živel, českou kultáru.
"Deďse dožilo odměny! Nicpilnějšího ra
dikálové neměli letos na práci, než k Hu
sově oslavě připraviti protikatolickou řeč,
K oslavě komandována hlučínská po

sádka. Katolíci tamějšíjsou roztrpčení tímvíce, že protestantská správa pruská ne
komandovala nikdy katolických vojáků
k oslavám Lutherovým. Kdo pak to chce
hazardně vydati Hlučínsko na pospas ci
zácké agitaci?
-© Vojenský přidělenec na plebiscitním
území slovenském (ve Spilt a Oravě)
právě sdělil ve svém referátě, že o utu
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žení věrnosti obyvatelstva k naší repu

blice mají největší na norlivéati aknějbludďáci. kn orlivá agi=
M má zásluhu, Spišané a Oravaně

vyhánějí polské agitátory.
. Ve ah velice kritických. čsské

Skněžstvd za Éskt resi nil okaestíké
k obyvatelstvu ve pápspěch re

AE hrozivé stíunelna Blovonsky.

ské kruby se snaží ddtrhnouti Slovensko“

na Slovensko nemohl vyčenichat žádný
dychtivě hledaný dokument, klepaří znovu.
Prý »katolická propaganda je politická,
je řízena ze zákulisí Maďary a podzemními
vlákny Římem,ať to mnozi zaslepení
nebo naivní nástrojové sloveuští vědí nebo
ne.« Jak prý vysvětliti přirozeným způ
sobem náhlý obrat Hlínkovců od »sladké
republiky« k odboji proti ní?

Odpovídáme nenapravigfinému fana
tikovi, že jen slepec můžé nevěděti a jen
hluchý neslyšeti, jaká bezuzdná tyranie
vyvolala u Hlinkovců touhu nikoli po
odtržení republiky, ale po autonomii.
Ostatně dr. Herben prozrazuje sám, že
největší roztrpčení jest u Hlinkovců na
pokrokářské Sokoly a na vyhánění kon
fese katolické ze škol. Skutečný osvícenec
přece má pochopiti, že jen duše zcela
otrocké a bezcharakterní bez vážného
protestu by mohly trpěti deptání vlastního
životního názoru ve škole, barbarské
scény ve chrámech a různý jiný útlak
lžihusttů, Vědělo se přece předem (dr. Ko
lisek o tom referoval již před převratem
podrobně), jaká jest nálada mezi Slováky.
Při tak dlouhé propagandě maďaronské
ani nebylo možno, aby všichni Slováci
zahořeli pro republiku dříve, než její tvář.
nost viděli. Bez úsilných a obětavých akcí

. Hlinkovců by se Slovensko vůbec nebylo
k nám připojilo. Jestliže tedy zcela při
rozeně velký počet Slováků i po převratu
najednou si nemohl zvyknoutí na přetr
hání dlouholetých (zvláště hospodářských)
pásek s Peští, mělo se k změně názorů
pracovati pedagogicky, mírně a otcovsky.
Ale protikatolický pokrokářdr. Šrobár,
ačkoli věděl, že Hlinkovcí mají na osvo
bození Slovenska podil lví, okázale pro
hlásil, že »ludovů stranu treba celou ve
hemenciou potierat.« A také potíraljako
paša. Tím však neprospěl lžihusitskému
jokroku, nýbrž soc. demokracii, židům a

Iševikům, jak nyní scenerie zřetelně
ukazuje. Hlinkovci chtějí Slovensko za
chovati republice rozhodně, jak svědčí i
nové oficielní jejich projevy a jak patrno
z jejich velikého odporu proti Maďarům
a zrádci Jehličkovi. Ale nepřejí si, aby
jejich vlast se stala arénou k prohánění
splašených a zbrklých ořů pokrokářských
proti vůli skutečného slovenského lidu.

“ Dle Herbena prý szakrslým« duším

E znamená,katolictvíZenežti Slovákem. Ale vždyť: přece právě po
křakáři ujařmovali nejhůře skutečné ká.
zovité vlastnosth duše slovenské. A týž
Herben velebí jindy České bratry, kteří

ji odešli do Německa a přišli o svou
řeč, nežby se byli vzdali své víry. To

tví se nevyčerpává pouhým jazykem;
sytou náplň. Kdo tedy kopal cynicky

náboženských sklonů slovenských,
al se nejtrestuhiodnějším provinilcem

společné věci československé.
' Kdochce práskat tlustou holí Slováky

aby nás měli rádi, jest duší otro

kou která do spořádané republiky

j
„M

i patjené.za-bolševické krarivá ake
vatyDa ovenskuby semohlan:

žomberskýIa, vý,»ovby smáti.ružom udr . 2..e nad hrozivou pv JE;
ka palčivou bolest.»Slováke kon“9 4 K2. M.

Nu — a do toho všeho vpadly nená

má představovati tuhou zajateckou klec.
Tu je vidět jako na dlani, kdo republicedenn 2done

statuje, že jeho výstrahy byly nazývány
od pokrokářů štvanicemi. Nyní pak jest
povolána k zdolání požáru ©výhradně
Strana soc. demokratická, která přece Slo
vensko ovládla List volá vlastenecky,
aby se seskupili v mocný křesťanský šik
všichni, kdož mají ještě trochu sloven
ského citu a chtějí se vyhnouti otroctví
bolševického draka anebo maďarského
despotismu.

nejlepší odpovědí na klepaření bezcitných
pokrokářů, jichž »vlastenectví« spočívá
v bezcitném dráždění slovenské krve, v

aby se vypátrala
nějaká ta ludová zrada, která by jim byla
milejší než klidný rozvoj a blaho repu

bliky, :

Eěmockýodporproliropoblice.
Když Němci seznali, že to české ne

ustávající fangličkářství má příliš málo
obsahu a když seznali, že vláda jejich
křiku ustupuje, přestaly jim naše národní
manifestace imponovati nadobro. Se'smí
chem se dívali, jak koalice místo rázného
vystoupení proti německým soc. demo
kratům utiskuje české katolíky a dopouští
zabírati i jejich chrámy. A když hašteři
vost a sobecké choutky zodpovědných
českých politiků do veřejnosti pronikaly
tolik pohoršlivě, pak se Němci nelekli
ani sokolského sletu.

Zatím co vojenské kapely vyhrávaly
Zahradníkově církvi,zatím co pořádány
protikatolické oslavy Husovy, Němci sbí
rali své síly proti českým akrobatům,
frásistům a lačným sobcům. Marně naše
menšiny volaly po vydatné pomoci, marná
byla upozornění, že jest potřebí zakřik
nouti Seligra,Felcána a maďaronské židy.
Vždyť bylo přednější urážeti české kato
líky bojem za Bartoškovu »odluku.«

Teď se dostavila výslednice. Vyživo
vací krise posloužila za záminku k proti
českým bouřím a pro samostatnost
»Deutschbohmen«, kde "jest tolik Čechů.
V uzavíraném území Němci křičí po ulicích
veřejně: »Nieder mit den Tschechen«,
»Los vou Prag«, »Nieder mit Masaryk«
a pod. Dne 2r. t m. v Litoměřicích na
táboru lidu volali buršáci »HochWilhelme.
Volalo se po otevření vojenských skla
dišť. Dne rg.' prohlášena na náměstí v Ja
blonci n. N. generální stávka c:lého o
kresu. Komunista Stritt, jehož otec jest
milionářem, vyčítal českému dělnictvu, že
zradilo Internacionálu a vybízel k zřízení
republiky rad. Dělnictvu českému bráněno
v prácia na českou igterpelaci místodr.
rada Hůbnef prohlásil, že msbylo vyho
věno jeho žádosti za přidělení vojenské
pomoci. Na českých obchodnících aspá
chány násilnosti

Němečtí sedláci na Českóbudějovicku
odpírají vyplňovati dotazníky předklá
dané za účelem zjištění majetku.

Tyto a jiné povážlivézjevy volají I.
přímné a pěvné solidaritě stran čes

kých a 2. po silné československé vládě,
která by dovedla Němcům opravdově im

novati. dest nejvyšší čas, aby se.ladně vyšetřílo, jaké úředníky vyslala
vláda do území tolik sopečného. Jest toti«

lenýmPporníkem a Pant ale dítětem,umí, podrážditi, ale v„kritic
okpalikabokěněttitdsů
Mizerie zásobovací rozhodně nemu

lépe dohlédlo na drahách, co věděli se
nás pokoutně vyváší v degetitisících

vagonů. 5 :
- Všecka opravdu česká sráce nechť se

zmuží k ráznému a svornému odporu proti
ickému. justameutu německému, Neď

me strpětí rosvrácení republiky těmi
lidmi, kteřf za války čí lidem ne
měli kusa soucitu.

Sa hrasfoskí.

Konference ve Spa, která měla donu-,
titi Němce k splnění podminek míru
zklamala značně, protože se rozcházely
zájmy spojenců. Nestejné stanovisko k o
tázce ruské, italská snaha okupační, ne
účast Ameriky a jiné trapné okolnosti
dodaly Němcům kuráže. Konference pro
dloužila (již podruhé) Němcům lhůtu k
snížení počtu říšské obrany na I00.000
mužů do r. ledna I92r. Zmenšeny poža
davky na dodávky německého uhlí. Vůči
rušitelům míru dohodové autority pro
zradily slabost, ale zato si berou právo
rozhodovati o Těšinsku, které přece nám
patří beze všech dalších debat a právnic
kého šetření. — Mezinárodní konference
Svazu národů konati se bude v Bruselu
25. září. — Rusové na frontě proti Polá
kům postupují dále. Spojenci zaslali so
větové vládě ultimatum o zastavení ne
přátelství na polském území, — V Mezo
potamii propuklo povstání arabského oby
vatelstva proti Angličanům. Dráha. mezi
mořem a Bagdadem na několika místech
přerušena.

AAAAAAAAAAAAAAAA

družstvoELISKA
Adalbertinum

přijímá vklady na úrok dle doby výpovédní u
poskytuje výhodné půjčky.
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Ze světa vědeckého
a uměleckého.

Továrník Václav Zbořil v Bystřici pod
Hostýnem vynalezli nový dopravní stroj
sautopede. Dra modely jeho budou vysta
veny v automobilové výstavě pražské —
K výrobě metriokého centu papíru jest
potřebí 625 kilogramů dřevoviny. Noviny
většího formátu, jež vycházejí ve 100 tisí
elsh výtisků, pohltí denně tolik dříví, kolik
vyroste za rok na hektaru půdy. — O ra
dikélních bouřlivácích, kteří způsobili na
Šemu národu čssto maoho škody, píše se
až do omrzení. Nemusíme zde poukazovati
ani na mužše, hteří silně a neblaze zasáhli
do české politiky. Upozorňujeme jen, jak
velká řada článků vposledujob letech vš
novéna radikálu Sabioovi, který 6vou běž
charakternost prozradil několikerým způ“
eobem. Ale velicl tvůrei positivníoh hodnot
jsou odstrčeai. Kdyby se nebyl ujal pje
mátky nejvýznamnéjšího moravského D8
ditele Sušila knéz dr. Vychodil, čekali
bychom na kritický životopis Bušilů posud;
Apož proslulý uŠeneg s baditel Parkyně?
Cižina zajímá se o jeho život více než
Parnas český Místo domácího prozkumi
prof. Chodounský r. 1889 přeložil životopis

německý,sepsaný od Heidenhaine. Na Padrobnou bicgrafii s důkladným vyličeníší“

byhasmýšlení katolís
uapotádáním MGD
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objpv špasěleký kněs Miguel Asin Polaviolbě, který jest profesorem arabštiny na
madridské université. Zkoumáním arab
ských rukopisů podařilo se mu zjis'iti, že
»Božeká komedie« v důležitých bodesh
jest závislá na mohamedánské středověké
mystice. Dante zmatenou spoustu obrazů
výehodní fantasie ladně uspořádal, křesťan
ským smyslem prohloubit a spojil je s pod
kladem západní formy. Poetické tv vjemy
zpestřil vlastní ženiální fantasií. Vykonal
titaaské dílo, jehož majestát ani po 600
letech neztrácí svého kouzelného lesku.
Dante, duše hluboce křesťanská, jest nej
větším básníkem všech věbtů a všech ná
rodů. — Moskevská »Pravda« konstatuje,
že prohlídka tamních škol vedla k překvapení
velice trapnému. Školy jsou navštěvovány
pouze čtvrtinou žaotva; děti jsou bez obuvi,
hladové a nemoosé. Jestliže toto přiznává
sám bolševický jist, nejsou ovšem zprávy
z úst pozorovatelů nestranných příznivější.
»Nár. listy« d-plňují eprávy »Pravdy« in
formacemi oašeho krajana, který uči: v
Moskvě po 12 let. Sovětská vláda vytvo
fila »jednotné pracovní školy I. a !I.stupně.«
Škola II stupně ($ro mládež od 14 do 17
let) proměnila se v jakousi útulnu dospí
vajícich, zamilovaných dvojic. Žáci kouřili
ostentativoě ra chodbách i ve třídách.
Koždé chvíle dle nařísení komisariátu 0

světy pořádali »meotingyc, ješ bopěily
často rvačkou. Výsledky vyučovářiř byly
prabídné; všdyť děti navštěvovaly školu
hlavoě k vůli rozdávaným potravinám.
Když však otaré »buržoasní« zásoby mi
zely, říd) také ve školách počet dětí. Ve
škol. roce 1919—20 řada učitelů z hladu
se rosprohla. Učilo se 1—2 hodiny při
mra:u dvou stupňů. Tak ajitýsvědek! Ale
pPrávo lidu« dne 4. t. m. tvrdilo, že v 80
vějovém Rusku jest . dítě »věeobecným
kultem, evrchovaovu krásou a opravdovým
květem života.« Takové a podobné dekla
mace ovšem naprosto nic nemění na dre

ani děti nemohou míti ráje. — Na vídeň
ské výstavě. Svazu umělců »Secessione
vystavoval svá díla mladý malíř kněz Va
lentin Držkovic, rodák z Velké Poiomě ve
Siezsku. Jeho obrazy a lepty byly uvítány
padšenou pochvalou německého| tisku;
všecky obrazy byly brzy prodány. Ze

iezska (zvláště ze svého rodiště) má umó.
lee celou radu studií a kreseb, jichž pou
žije při věkteré práci příští. Jeho práce
jsou bohužel české veřejnosti naší repu
bliky posud neznámy. Držkovio absolvuje
letos mistrovskou školu umělecké akade
mie ve Vídni a chystá se na podzim na
cestu do Mnichova a Paříže.

4

Bová buržeasio v Rusku — odpornější
a mesitolnější mož buržeasie za carské
vlády. Našineo p. Alois Petr vysvětlil nám
po svých zkušenostech z Moskvy, kde viděl
všecko vlastním zrakém, jak úžasně stoupá
v sovětovém Rusku kapitalismus židov
ských spekulantů a kefesů, zatím 00 pootivý
dělník ruční prací se uživiti nemůže. Slova
jeho jsou potvrzována stále jmenějizprá
vami jivých očitých svědků.

Pane dr. Šmerale, pokud nevy
vrátíte věoně zprávy svědků ne
zaujatých, potad si ponechejte
své pohádky pro sebe! V listu
»Obšteje Dělo« přináší tato slova petro
hradského advokáta G. B. Uljoberga:

»Bolšovici chtěli zničiti buržoasii —
sesilili ji však a rozmnožili. Zničili jakési
množství cenných papírů, okradli pokladny
a anulovali běžné účty. Tímto postupem
rosvrátili urjitou část soukromého vlast
nietví. Ve skutečnosti však v Rusku nebylo
nikdy tolik milionářů a spekulantů jako
nyní. V Petrohradě existuje bursa, na niž
velice živě obchoduje se s akciemi bank
a podniků,bolševiky znacionaliso
vaných. Spekuluje se i s akciemi, jež
nejsou po ruee, prostřednictvím starých
bankovních poukázek. Spekulace rozvile
se ve formě, pro ni samu až nepříjemné,
kapitalistické instinkty a touhs po peněsích
rostou, objevil se nový typ buržoasie —
komisaři, zbohátnuvší s krádeží, a sedl
vyzískavší plodiaami selského hospodářství.
U těchto buršoů nového drubu vyvinuly
se, zcela dle vzoru bývalé buršoasie, nízké
a podlé choutky. Za ohromné peníze ku
pují se luxusní předměty, koberce, piana
a pod. Jinými slovy: komunisté, zničivše
osobně ruskou buržoasii, nedali národu
výchovy a tim způsobili její snovuzrození,

v jaleko r. k formě« (Národnílistyu 11.t m.

Ing. Alexandr Axelrod konstatuje, jak
rychle £inteligeneese stávaliv Rusku
nejabošší vy pci. Tito občsné byli na.
eeni živiti se s toho, 00 jim přidělila bos
citná byrokrasie nová; byly to žebráské
almušny. A tek intoligenti prodávali Šaty,
knihy, obrasy, asbytky látek-a To
věseko skupovali opekulanti nové lidové
formace: zbobatlí námořníci, rudí gardšsté
a dělniští úředníci. Vtajných lichvášekýchobahodech00dálekoupěa výměnaŤb
osjbm vzrůstale rychle byrokrasie nová

ods posoláněptánlpů atásácůIntoligootních

Ovšem některé bolševické dekrety, o
kterých sa mluví v šírém světě, ukazují
hezkou tvář. Ale jest otázka, zdali jsou
pločny. Na př. zavedeno nejúplnější po
jištění nezaměstnaných, cemocných a po
jištění starobof. Ale prý spíše velbloud
uchem jehly projde, než se dostane nepri
vilegovraný dělník ke svému plnému právu
pletivem sovětské byrokracie. Ke konci
Axelrod praví, že bolševictví proletariátu
nepomohlo, ale naopak jej přivedlo do

stavení nejsvízelnějšího, nesnesitelného.
tvořilo pod socialistickou vlajkou mocnou

baštu světového kapitalismu. *
A tu se tášeme my, jak mohla dou

fati Evropa, že ruští spekulanti židovští,
kteří se ocitli s Trookým nu vrchu, zavedou
opravdovou rovnost? K tomu že by pra
covala rasa, která již za carské vlády ve
válce lid tolik vyssávala? Patrno, že ohva
lořeči na Leninovu družinu byly za velké
peníze objednávány. V Rusku řádí kapi
talismus hůře než v zemích jiných. Došlo
nikoli k spravedlivému rozdělení jmění,

ale„Pope k jeho přesunům— a © vezhoršeném vydání nerovnosti. Vznikla bur
Zoasie nová, v nffžotrokářské choutky jsou
vystupňovány na nejvyšší bod; taková
směna pak nastala za přívalu — sociálně
reformních dekretů. Není-li Desatero Boží
v srdei, pak ho tišiěné paragrafy nenahradí.

T
o es

kdy žoky židovských kapitalistů u ne
nabývaly velikého objemu, bylo dělnietvo
svláště v Praze v postavení prabídném,
nespesitelném. Tehdy šidovětí kapitelisté
a zaměstnavatelé nehnuli prstem pro lepší
los dělníků, mezi nimiž práce do úpadu
a hladovění nebylo žádnou- okřídlenou a
demagogickou frází.

Na ochrannou Wganisaci musilo se ros
hodně pomýlleti.

Dr. Chleborád svolal na den 17. pro
since 1867 schůzi pražského dělnictva na
Střelecký ostrov, na niž se jednalo0 za
Jošení dělnickéhospolku »Oul.«Účastenství
nebylo valné. sešlo se celkem na 60 děl
níků, kteří návrh Chleborádův přijali.Dne

1. břesna gp se ustavující hromeda spolku, jehožpředsedou zvolen čr.
Chleborád. Deputace spolku žádala kardi.
nája knížete Sobwarsenberga, aby činnost
3Oulu« zasvětil slavnostní mší na Týmě.
Pi. slavnosti ověcsní spolkového

„Trojiee vPodoko

X

P)
Záložna v HradoiKrál.

sapsané společenstvo s rušením »hmeseným
Československé náměstí.

Vklady na knižky.
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

divadlu děloickou ©manifestační echůzi
slovy: »Ve jménu Boha trojjediného, ve
jménu svatých za nás orodujících patronů
českých, zahajuji první schůzi českých
děloíků.« Na schůzi té přijata resoluce,
jejíž konec zněl: »K čemuž Bůh dopo
máhej« a ueneseno vyslati deputaci k cí
saři Ferdinandovi « ke kardinálu Schwar
zenbergovi, abý prosila o jejich přízeň.

Tedy upřímná starost o zlepšení děl
nického postavení rozvíjela se ve znamení
katolické víry. Židé však ihned vyčenichali,
jak by V krátkém čase takové hnutí ohro
zilo rychlý vzrůst jejich bohatství. Vždyť
na př. potravní dělnický spolek pražský
začal kupovati zboží ve velkém“'a prodá
vati lacino. >Ouly« vznikaly mezi českým
dělniotvem též v Liberci a v jiných prů
myslových městech Čech a Moravy. Za
čaly se zakládati i děloické spolky úvěrní
a výrobní.

leraelité vždycky dobře uhodli, kterého
hnutí kure stoupá a v které společnosti
by mohli s vlastním hmotným užitkem
parádovati jako radikáloí reformátoři. A
proto pomocí svých pokřtěných přátel
svedli dělnickéhnutí na jiné koleje — dle
vzoru očmecko-židovského. Dne 06.září
1872 »Dělnické Noviny« prohlásily, že se
děloictvo české seskupuje v samostatnou .
strenu politickou. Na počátku roku 1873
jiš nesly podtitul »Časopis sociál. demo
kratický.« Křesťanský názor světový čes
kého dělnictva rychle měnén na marxistko
materialistický; tato podkopná práce da
řila se tim spíše, že sami liberálové svými
akrobatickými produkoemi filosofickými
odváděli český lid od praporu kříše. Nyní
liberálové klidí ovoce své předválečné
protikatolické spolupráce.

Obrana.
„iněší zvomya „S Tahle

písničku Alharičný kolovrátek ©pokro
kářeký chraptí už tak dlouho. Můžeme od
pověděti, še milující matky vydaly docela
své osmnáctileté syny. Ti, kteří zvony a

píšťaly rekvirovali, majípořol V klidu žii židé, kteří z toho měli veliký kčeít.
Protikatoličtí radikálové váhejí súčtovati
i otěmi kteří bezcitně denuncovali kněšstvo
snažící se svony a píšťaly chrámům za
chovati. Zato však se útočí bezohledně
proti lidem — okradeným.

Při té přilešitosti jest vhodno upozor
nit, koho vychvaltjí soudoovékněží
ustoupivěleh z nutnosti vídeňsko-ži
dovskou | hrabřvostí. oderní lšihusité
oslavují dosud Tábory. Nuže — právěTá
boři v katolických kostelích 6 rekvi
rovali všecko, 00 se dalo ésti a
něšiti. Materiál s uloupených zvonů pro
dávali do oisiny, s kalichů a monstranel
stloukali peníze na dalšího vál
čení. A taková vojenská prakse kvetla u

husitů i zaJejich velkého udo Míšněroku 1450. Na.pochoduk Drášďanům
české vojsko silně plemilo a pálilo. Po do

město i sámek spáleny; př
m pobito i mnohožen i Bt "Vohrě m

kořist busitské 60 oojtlo i více z a
ahrámo skvostů. Při návratu 
dem české vojsko lo dále; při

zvláštní erilo ©rokriniclzvonů.
Prací, še Česhovéčelů řivášek » ,
svonnov a dobytka, koní i roucha krás



ného množství veliké.« Cizí pisalelé mluví

ná V S oo bod takový způsob dřen
esvání dlouhodobou zášť proti Čechům.
Sám správce husitské církve Rokycana ce
toho kostelního rabování zhrozil, 'zvláště
když seznával, k čemu se uloupených před
mětů užívá. Napsalve své Postille: sA vy,
bídoí Čechové, ježto, kdeš jedete tam do

pných semí, do Míšně a jinam, ježto jstei kostelní věci, kalichy, ornáty, ubrusy,
svony, ehiedáte, nebudeteli se káti, což

vůs-potká.dr Pee A o nev s v
R ' čechle. Akterak!ioho bude Buo
těžce mastíti, nastojte! A vy, ješto kostel

. ních věcí chováte nepooctivě, kalichův a
jiných věcí, tu kdež s svými manželkami
svů vůli pášete, běda bude, nastojte! Kterak
vy všady při všech věcech své duše za
vodíte!« (Musejník z r. 1879 str. 207)

Zde tedy čtete černé na bílém, jaksám
duchovní vůdce husitstvs kárá své lidi z
daleko horších přečinů proti svonům, než
s jakých *e odvažují Ižibusité | viniti
katolické kněžstvo nynější; k tomu do
dati dlužno, že episkopát náš dvakrát ve
Vídni žádal, aby rekvisice zvonů jyly za

staveny. .
Jak bylo užito specielně uloupených

zvonů? Že by bývaly zavěšeny do českých
kostelů, o tom není žádných zpráv. Zato
vlak víme, že právě vynálezem husitským
jsou houfnice, lehce pohyblivá děla; tyto
se slóvaly většinou = děloviny. Lila se i
veliká děla (tarasnioe). A materiál ze zvonů
byl nejpraktičtější dělovinou. Jestliže Ro
Kycana odsuzoval loupení zvonů oizích, jak
asi pohlížel na husitské rekvisice a zne
svěcení zvonů domácích. Až tedy lžihu
sité začnou znovu melodii o zvonech a
píšťalách, odpovězte: Husitské voje rekvi
rovaly netoliko zvony, ale i kalichy, mou
strance, relikviáře a bohoelužebná roucha;
a to netoliko v ojzině, ale i v obelch

Věsských.
Pokrokovel proti volebnímu právu Šem.

Jaká spousta neupřímných řeší byla od
radikálů proslovena před válkou ve prospěch
ženské emancipace! Když přišla nejvhod
nější příležitost k vtělení slova ve skutek,

okové panstvo vždy v řaděevropských
tátů couvlic.Heroldové všeobecného vo

lebního práva vždy se lekli, že by věřící
šeny jako voličky včinily v plánech proti
křesťanského pokroku důkladné škrty. A
tato bázeň trvá dále vzláště v Belgii, která
jest natírána barvou redou proti vůli
obrovské většiny lidu.

Belgická snémovna zamítle 89 hlasy
socialistů a pokrokářů proti 71 hlasům
katolíků nérrh katolického poslance, aby
ženy dostaly hlasovací právo. Vidíme, že
pokrokoví a socialističtí agenti mají z bel
gických žen hrozný strach. — Z toboto
významného případu lze jasvěseznati, jakou
eenu vlastně mezi belgickými protikato
lickými radikály demokratické úsilí ve
skutečnosti. Maska s tváří demagogických
agentů padá.

Proti uvolnění žně a pro volnemyšiem
hářský návrh Barieákův pracují zodpovědní
representaoti agrérzí strany. Máme nyní
L sv. iniciativní výbor, který podané ná
vrhy zamítá a nepřipouští je ke projednání,
anebo je rozděluje příslušným výborům
ke projednání V pátek, dne 9. července
jednal tento iniciativní výbor o návrhu

(posl. Šamalíké na uvolnění zemědělské
sklizně a v sobotu, dne 10. července o
Bertoškově návrhu na porobení a zotročení
katolické ojrkve v českoslov. republice.
Jak se při tom zachovala ní straLa?
V dne 9. července vala se 50

isty proti uvolnění sklisně a v sobotu
zase se soelalisty pro návrh Bastoškův.
Oboje hlasování snamená zradu na rol
nickém veokově, ješto zemědělský lid je

uvolnění sklizně a proti znásilnění sve

náboženskésýjmelným zákonem.. o značí Bartoškůé návrh duchovní so

aké"lon boryaje 0

Depežaí názees: Albibaska. *

Vklady afrokují se nejvýhodněji.

Člalo telefonu68.

Eskont obchodních směnek.

»Prohřešením proti zásadě odluky je
paragraf pátý, který stanoví, že úpsava po
měrů náboženských a ofrkevních děje se
výlučně zákony státními. To snamené, že
jako bylo za dnů Ratouska e, k. katolické
náboženství, nycí má býti každé jakékoli
náboženství republikánsky | opuncováno,
Vytýkáme dále, že $ 18. určuje organisaci
církevním společnostem, což je proti duchu
odluky mesi oírkví a státem. Křivdou je,
když kněší a zřízenci spolků náboženských
nesmějí převzíti s»žádné funkce veřejné
správy státníe«, ano nesmějí býti ani voli
telní do výboru spolku náboženského. Zá
leží na tom, co míní zákon slovem »kněží«
a »zřízenoi.« Dle toho by snad českobra
trský farář nesměl býti členem staršovstva
oírkevního a kurátor sboru nesměl by snad
býti úředníkem státním. Proti duchu a
smyslu opravdové odluky jest a zoamená
zotročení $ 20., dle něhož poplatky za
předsevzatóévýkony a obřady církevní mu
sejí býti předem sohváleny politickým
úřadem první instance. Zotročení zname
nají 8$ 21, 22. a 23., dle nichž čtvrtinu
svých ročních příjmů je povinen nábo
ženský spolek věnovati veřejné dobročin
nosti dle nařízení státu; je povinen účto
vati veřejně a podávati politickému úřadu
každoročně své účty. ve čtyrech opisech
atd. atd. Není odlukou od státu, ale při
kováním ke státu $ 28, dle něhož ve
řejoý kult podléhá dozoru státních poli
tických úřadů. Jakýkoli úkon kultu veřej
ného musí se ohlašovati | nejpozději
24 hodiu napřed úřadu bezpečnostnímu.
Politický úřad jest oprávněn vyslati do
každého náboženského shromáždění svého
zástupce'«

»Hus« i jiné body
za násilnosti a praví dále: »Navrhovatel
chce učiniti ze státu páce mnohem syr
chovanějšího, než bylo Rakousko za For
dinandů a Marie Terezie, a z církve ne
rovnoprávnou pomoonici, ale otrokyni své
libovůle.«

Nuše — a nyní agrární poslaaci
oují Rartoškovi do rukou > jistě proti

rohlašuje právem

řání valného počtu vlastního voličetva.
Chtějí snad tak hoditi ne usmífřenousousto
radikální části svého tábora? Roztrpóení
proti vémanémuhospodářství vzrůstá i mosi
agrárníky jako Javins, což jest patrno s
toho, že zvláště na Moravě mnoho agrár
níků vstupuje do spolku katolického rol
nictva.

Ujařmení jak hospodářské tak duchovní
český sedlák dlouho nesnese. A klikatiny,
jakými se chce ubírati vpřed nedůsledná
drušina Švehlova, jsou stále nechutnější.
"| Po nových npásilnestesh, po nových pří

h hrubého depténí katolické svobody
prohlašujeme: Choeme, aby hrdost českého
kstolíka ns svobodný náš stát mohla býti
upřímná. Až se začneme ohlubiti před
cizinci rozmachem českého živlu, nechť
tšto se zpytavým a nedůvěřivým pohledem
nekrčí nad chvalořeči naší rameny jako
nad šahlonovitými frázemi, do nichů se
nutí vydědění movolníci. Cheeme se ve
vlasti oltiti jako doma a oikoli jsko Da
nielové v jámě lvové. »Lepší žalář s okovy
nešli volaost otroka« Po tom toulíme,
aby s opravdovou radostí nevelebili tole
ranci a blaho „naší republiky výhradně
a hlasem povýšeným jenom židé. Kdochce
v republice zakládati kastu pariů a kásnici
pro pootivé občanstvo katolické, kdo tleské
ujařmujícím návrhům Bartoškovým, ten
af jméno demokracie nebere nadarmo;
tací fanatičtí občané, kteří skutky a sře
telně ©vyjádřenými otrokářskými plány
svými směle škrtají svá demokratická a
a liberální hosla předválečná, patří sa svou
bezoharakterní hru do žaláře spíše než
usvědčení zloději. Kdo nutí do velikého
nadšení na př. katolické Slováky, proti
kterým spéchány od radikálních taky —
vlastenců nejsurovější přečiny, láme páteř
jejich aharakteru a žádá od nich farizejství,
čímž je demoralisuje. Kdykoli řeknou ka
tolíci před cizinoi sebevědomě »My Češi«,
nesmějí posluchači na náe pohlížeti jako
na milostivě trpěný přívěsek národa nýbrž
jako na složku rovnocennou, jíš se ve vlasti
nevede hůře nez živlům nečeským.

Ulovili zlatého ptáka z pohádhy — a
teď novědí, 09 6 ním. Pokud volcá škola
výcela vysoko ve vzduchu, zpíván k její

vále mnohohlasý harmonický sbor
protikatolických herců. Ale teď, kdy se

jedná ovým hédkán Škoy takové, dochází© rva údkám, usšiti č
výmér a účel. Každá Jadikálaí sičanaele
»vojnou« školu jen pro sebe, pro vlastní
kulturní cíle. O aměrnisí výchovyvší mlá
deže se perou zvláště soe, demokratéa
nár. socialisté.

»Večerní Úeské flovo« dne 19. t m.
vytváří ohnivými barvami obraz boje ©
školu na Žíškově. Jak s00.demokracie tak
Sraz socialistických bezvěrců agitují tam
fenaticky pro velnou školu socialistickou;

vymáhajípro ni od obeeního itelstvamístnosti i penise. Za tím účelem seštvána

síni obee. zastupitelstva. Kdyžvšak sa
otupitelstvo se zachovalo odmítavě, »došlo
k snámým hbrachiálnostem.« Nyní štvou

snotepitelsévadíle. Vjedné poznánísehůgi

nepřivolili ani k tomu, aby člen obec. za
stapitelstva Jeřábek (nár. socialista) směl
přečísti dopis učitele“o podstatě volné
školy.

Výkonný výbor čsl strany socialistické
pár. soeialistů) v Žižkově ve svém pro

ní protestuje proti vymáhání toho, k
čemu obeo kompetentní není. »Jedaání
soc. demokracie, která svolavší na galerii
nejen své straníky, ale i temné šivly ulic,
snažila se za pustého spílání, mávání bo
Jemi a insultováním snásilniti svobodné

rozhodování lidového ný sadosavadních právních a společenských po
měrů nepřípustné a lidovým svobodám
nebezpečné a strana naše postaví 00 tako
vému teroru všdy a všude na „«

List ještě dodává: »Chesmov ale
obutešněvolnouškolua neŠkolu,pro
dohoutou /na místo klerikalismu černého
klerikalismem rudým.»M PennKUZP pdnstzm



mládeže, bude každá strana prohlašovati
těco jiného. V příčině morálky bude ros
tržka ještě žalostnéjší. V nazíránína pra
vidle morální liší se netoliko obe
estře, ale v obou projevují různá míační
očkteré skupiny.

Svoialísté sotra se sami nadáli, žé přotevření bran k triumfálnímu vjezdu Vo
školy sdvihoou se hole a savříská spílání
osviceoců proti osvícencům. 

Zlatý pták se již ocitl v kleci, má
sladce zapěti. Ale zatím krčí hlavičku do
krčních pírek. aby mu jí někdo nerosbil.
Nár. socialisté a 800. demokraté hádají se
blučně, jaký se mumá předkládati k zobu
semonec. Teď se teprve přemýšlí, eo ta

úlovek vlastně znamená a jak so
e ním má naložiti. A tyto sváry pak mají
imponovati českým koneservativoům, kteří
na základě dávných a velice výmluvných
skušeností dobře vědí, jakou má míti
škol- tvářnost.

u nár. see. tisku © volné škole.
V. »Soeial. proudech« | uveřejnil učitel
své názory, z nichž vyjíméme: »Volná
Škola v Kladně (socialistické) je školou

experimentální (pokusnou). Dělat pokoeTna dětecb, je riskantaí.« Nečiníli pokus
nejvýš svědomití a zkušení psychologové,
£ dětí »stanou se pokusní králíci, na nichš
spáchán hřích neodpustitelný.« Dále praví
pisatel: »Volná škola má vychovávat člo
věka — ne 800. demokrata, ne Čes, s00i
alistu, sgrárníka, národ. demokrata, kleri
kála a j. To byla by výchova jedoostranná.
Náboženství a politika do volnoéškoly ne

atří. Kladenská škola pěstuje rudý kleri
kalismus. Mluvilo a psávalo ee proti kle
rikélním procésím a dnes za né máme

cesí pod rudým praporem. Nedávno
byly zde děti ž.škovské, které rovněž
přišly s rudým praporem a 500. dem. od
znaky v procesí. Jednu oírkev jeme za
tlačili a druhá se objevuje. Těmto efrkvím
ale pokrokový učitel sloužiti nebude, pro
tože škola je pro všecky... Můj náhled
je, že ani studenti nemají vat poli
tiku. Napřed učit se, učit — at Širo

kého roshledu — pak rovat, přemýšlet
a dopracovat so vlastatho Politšekéha
ovědčení. Podkladem všeho rozh a
mne je vždy na prvním místě mravní vý
chova a široký rozhled. Těchto věcí nutoě
jest zapotřebí k vání rozumné poli
tiky v dalším mimoškohním životé.«

Nábledy zde vyslovenévětším dílem

se shodují se zásadami naší strany lidové,jsk jeme je jiš vyslovili dávno, Ale pisatel
nedopověděl, snad ani sám nedomyslil.
Jak se utváří duše toho žáka, který nemá

"býti dotčen náboženstvím? A nemá-li ce
jiš v útlém mládí větěpovati některý dů
sledný názor světový, kde nalézti pornou
krystalisační nit pro morálku? Dítě musí
věděti oetoliko, že má dobro konat a v
čem dobro spočívá, ale také musí zaáti
příčiny, proč má ctnost pěstovat a jaký
jest poslední neklamný cíl života vzorného.
Posud však čeští protikatoličtí pedagogové
teprve uvažují, jaký základ morálce dáti;
mohou tedy vyučovati, ale pro výchovu
Jisté základny nemají. Nemá-li se mládež
vychovávati na podkladě marxismu, jest
nutao vštěpovati názory jiné. Ale jaké —
aby se vyhovělo jak vědě tak tužbám ro
dičů? Tu jeme u samotného ©gordického
uzlu, který se nerozváže jednoduchým
přetnutím, nýbrž ještě jen více se zamotá.
A tu také se přihlašuje blasitě otázka,
kolik práva bude míti na dítě učitel a
kolik oteo. Jak patrao i z žižkovského pří
psdu, právě rodióe radikální nejméně do
volí, aby učitel vychovával děti proti jejich
vlastnímu přesvědčení. Co dlouho s kraj
ním sebezáporem snášeli rodiče katoličtí,
toho nebudou trpěti rodiče socialističtí.

již se ukazuje ohmurná perspektiva dikta
tury mimoškolské, velice nedůtklivé. A
budou-li ae vyvíjeti poměry dosavadním
směrem, pak teprve učitelstvo sezná, jak
bude spoutáno. Již nyní rozkazují lidé,
kterým jde justament netoliko nad nábo
ženství, ele i nad vědeckou pedagogiku a
vědu vůbec.

Protest proti nedůslednosti nár. sola
poalanců a senátorů. +25.Říjen«

ze dne II. července napsal:
»Dnes odesilají politické i odborové

organisace strany českosl. socialistů kraje
berounsko-hořovického přípis svým po
slancům a senátorům, v. němž projevují
Tim svoji nedůvěru. Projev nedůvěryodů
vodňují, že I. pániposlanci a senátoři
příliš málo dbají svých povinností vůči
svým organisacím, 2. bratříčkují se se soc.
demokraty, zatím co členové jejich orga

nisací zde na venkově vydániPo nejsprostšímu teroru soc. demokratů ničením
existencí, vyhazováním z práce, 3. spoko
jují se pouze papírovým protestem, ale
nijak zvláště — jako odstrašující příklad
— pro vyrovnání sporu se neangažují,
«4 nestarají se valně, aby koaliční zákon
a zákon o ochraně prácebyl respektován,
5. svým jednáním členovéorganisací jsou
zvikláni ve své důvěře k poslancům a
vystupují z organisací. Následkem toho
organisace se drobí, takže příštím volbám
hledí se s obavou vstříc a podávají proto

ultimatum.«

všichnizástupcilidu,še promyšlené«ichni idu, yšlená a
důsledná platí mnohem více uež
radikální výšichy, s kterými se vystačí
jen při volbách.uo Afinetemy
aby se zlepšily jejich hmotné poměry, aby
skutečně ve svobodné republice také svo

bpdně bi mohli, všichni železniční úřed
i úředníci a i věech atátalek

a ústavů béz u pohlaví,kteří
dil, že m zaláíšíno u ads

. úplná.a sku svobeda pro všechnyOY tě DB


úředníky a zřízence, leč za krátko se pře
svědčili, že jich hmotné a stavovské zájmy
nejsou hájeny, ba že jsou odstrkováni,
učitelé a profesoři, úředníci a zřírenci sa
mosprávných úřadů, kterým jest znemož

a k němu se hlásiti, úředníci a zřízenci
peněžních ústavů a pojišťoven, soukromí
úředníci a zřízenci, vykonávající svědo
mitě a poctivě své povinnosti, za něž jsou
nedostatečně honorováni, sdruží se v »Unii
úředníků a zřízenců Českosl. strany lid,«
v Praze, jediné to lidové odborové orga
nisaci, která jich zájmy skutečně do kraj
nosti hájí a epřena o českoslov. stranu
lidovou, čeliti bude všemu teroru, perse
kuci a pronásledování a svým členům
skytuje právní poradu a ochranu ve slu
žebních sporech. Pro každý odbor stát
ních úředníků jsou založeny zvláštní od
bory a sice: železniční, poštovní, finanční,
soudní, politický, kde se specielní otázky
ve schůzích jednou měsíčně pro dotyčný
odbor svolaných zvláště řeší.

Káyž už odblasováno, opatraý komšel
rozdává rozam. Nár. soc. po

slanec Jj. Slavíček ve »Stráži lidu« upo
zorňuje, že jest už nutno ustati v dema

ogii prázdné, která rozeštvávajíc lid ni
o nespraví, ale mnoho poškodí. Praví

také toto: »Pracujeme draho a spravujeme
se draho. Po převratu mnozí lidé myalili,
že pracovati nemusíme a místo osmi hodin
intensivní prácepodobné cizině pracovali
někteří jednotlivci 6 a také 3 hodin
denně, hlavněve státních a komunální

Úřadů máme mnoho, nastávají spory o
kompetenci a nestranný pozorovatěl %fr

peaby,niki Ae oaleby. oz

deno bylo nenuceně, bez gramu a

vbkoy údř tlakem ulice« — Nu takpodobné ky pronášeli li
dovci, hubovali kořistníci ua »klerikální
nepřátele republiky.« Nabízený lék pro
hlašován. za protilidový jed, jen aby se
ketasové obohacovali pokoutním o
dejem dále. »Usmysli si sobě moudře«,
říkávali bodří staří Čechové před za
četím důležité akce. Ale moderní ko
dovede zmoudřiti teprve tehdy, kdy ho
smutná zkušenost teprve trkne. Proč
jenom posl. Slaviček se svými druhy již
dávno sám nezakročil proti lenochům
a proti zřizování zbytečných úřadů? Vždyť.
přece od počátku republiky třímají žezlo
a vysílají po jširé vlasti ostré řečníky
proti stranám jiným.

Ale najednou ze lví kůže se proklu
bává lišák. Dle »Podvysockých listů«

pool Hrizbyl v Kutné Hoře 12. t. m. prolásil, že donutili soc. dem. levice soc.
dem. ministy k vystoupení z vlády, »pak

ám národ. socialistům nic jiného ne
bude, než abychom také z vlády vystou

pili.< Takovou kuráž tedy projevujepa
tentovaná státní strana prodobu kritickou;
jen honem zahodit flintu do žita právě
tehdy, kdy bude moci uplatniti svou sílu
víc, než ve spojení s rudým karafiátem.
Zodpovědnost jest ovšem věcí velice chou
lostivou, ale útěkem extravlastenců se
neprovedou nikdy reformy ani hospodářské
ani sociální.

Národohospodářská
hlídka.

Obrovskýdeficit státního obliníhoústav u.
Státní obilní ústav má I500 milionů K
deficitu. Tak se hospodaří se zeměděl
skými plodinami. Zaměstnává 10.000úřed
níků a úřednic, kteří neustále jezdí po
republice za různými komisemi, rekvisi
cemi, prohlídkami atd. Při tom však státní
obilní ústav nevedl vůbec žádných knih
a záznamů o miliardových obratech, jak
úředně konstatoval president nejvyššího
účetního kontrolního úřadu. Je jasno, že
za těchto okolností státní obilní ústav
nejen že má obrovský schodek, nýbrž
stojí mimo to republiku obrovské miliony,
které ovšem musí platit poplatnictvo. Ta
kové je agrárně-socialistické hospodářství
v republice!

Jak účtujeme s Vidmíl Stalo se okří
dleným slovem, že náš národ súčtoval
s Rakouskem a teď že došla řada na sú
čtování s Římem. Nechtěli byste, chrabří
rytíři, ještě trochu počkat? S Rakouskem
přece ještě daleko súčtováno není. Naše
vlast zaváží tam plno uhlí z donucení —
jako by byla státem vasalským. Speku
lanti židovští (hlavně podloudným dová
žením našeho zboží do Vídně) přinášejí
tolik nových účetních položek, k se bi
lance oddaluje stále více. Nyní pak samo
ministerstvo pro zásobování lidu sděluje,
že si naše vlast (bývalá obilnice celé Cis

Dajtamie) od zkrachovaného Rakouska vypůjčila 1200 vagonů mouky. Poslo
tento fakt naší reputaci v cizině? Při sa
mostatnosti téměřdvouleté žebráme o kus
chleba hned v Americe hned zase jinde.
A jsme-li s německým Rakouskem spou
táni tuhými řemeny dosud, jen ať neu
vádí radikální chloubao »dokonaném.sú
čtování s Vídní« německé židy v home
rický smích. Raději by se mělo hezky
tiše pátrati, kolik vagonů té rakouské
mouky jest vyrobeno z českého obilí. ži

daní o zportéři totiž to adí pamn rosby neprozradí. e
okrokáři agrárníku a socialisto, napře

okaž syou A obost a obratnost přiopravdovém vání s Rakouskem. Pak
teprve si vysloužíš vysvědčení způsobilosti

k půčeování s une Pak takéčapce e českému
ná stušetí



Žatím 00 u nás kvzeí bezefiný radika
Jlismus, jinde trpké zkušenosti vedcu k
eprávnému ocenění vyzkoušených a osvěd
šených zásad konservativních. Italský mi

Habrmane!) vystoupil ve sněmovně proti
besnáboženské a neutrální škole; prohl:sti,
že vláda trvá na předloze zákona, příznivé
katolickým poukromým školám; dle této

ředloby státní a soukromé ústavy mají
býti postaveny v příčinězkoušek na roveň.

— Neupřmnost radikálních horlitelů, kteří
šijí výbradně z kritiky, prozradí se ihned,
jakmile jejich požadavky jsou splaény. U
nás tolik se křičelo: »Vláda lidu, repu
bliks, lidový parinment!« A téď právě ra
dikálof zástupci lidu v posl. sněmovně
svou povinnost bříšně zanedbávají. Při dů
lešitém hlasování scházelo 21 vládních
poslanců a 7 ministrů. A jak jest jinde?
V anglickém »Daily Mail« ee praví, že po
slanecká sněmovna mecbanisuje součinnost
tak, že klesne brzy na pouhý nástroj k dě
lání zákonů. Brzy ustanou debaty a ostřejší
kritiky podaných návrhů. Poslanci usnášejí
se i o nejdůležitějších záležitostech jen
tak po sousedsku v kuřáckých pokojích a
do zasedací síně jdou jeu hlasovat. Ze 700
členů parlamentu bývá za debaty přítomno
pouze 40—50. Ostatní sedí v kuřárnách
anebo opouštějí dům. V té příčině tedy u
nás již dostibujeme Ahglie. Jen abychom
se takó raději přiučili z jejích světlých
stránek! — Proč kurs naší zahraniční po
litiky klesá? Za hranice posílají 80 jsko
naši zástupci nikoli imponující. ale radi
kální příživníci a prázdní mluvkové. Naše
vyslanectví najalo si místnosti v soukro
mém paláci pařížském. Pronsjímatelka po
svala své repoblikánské nájemoíky k ho
stině. Jeden z nich, »mvo vysoký pán«
a český sobialista,pronášel otřelé a hrubé
vtipy náboženské. Soažil se také přítom
nou francouzskou společnost obelhávati
tvrzením, že náboženství v nsší republice
jest překonanou věcí. Tato neotesanost
působila trapně. Sama hostitelka vsta.a a
prohlásila rázně:»Já jsem katolička!« Jaké
to posílá plnomoeníky do samé Paříže

»Husův národa? Aspoň si učiní Franoousi
obrázek, jak vyhlíží ta lžihusitská nábo
ženská tolerance. — Už jsme dávno kon
statovali, že dryáčňický, negativní ráz oslav
husitů nestupňuje lásku k češství, ale po
siloje anarohistické proudya bolševictví.
Teď jeden příklad zvláště názorný, Brněn
ský orgán ievice »Dělnický Deník« zdů
razňuje, že táborský prcgram by! komu
nistický. Jestliže se má státi i programem
naším, pak jesi potřebí podporarati komu
visty — ergo žáky židovských bolševiků
ruských. — Odkud bolšovická řeka přibírá
své praménky, patrno ze slov samých 800.
dem. siovenských »Robotniokyoh Novina,
které atýskají, že do rudých organivací
vtíraj! se lidé zločianí a maďarátí uprohlíci.
Podotýkáme, že kdyby došlu k bolševio
kému převratu, přihlásili by se ckamžitě
o veliký podil lidé, kteři olupovali raněné
u Čelakovio. — List nár. socialistů »Česká
Demokrnoie« píše: »Pomelu, ale jistě šíří
se rozkiad v naš: straně, Ani aás nikterak
nepřekvspuje panamské hospodžřství v
Malozeměděiské Jednotě, o němž mluví
28. Říjen ze čtvrtka. I nejoovrchnější po
zorovatel musil se divit, odkud lidé, kteří
příšli před nedávnem v rozdrbaných šatech
do Prahy, zmohli se na elegantni automo
bily a pod.« Proti štvanicím óeských extra
vlastenců proti »Orlu« ozval se mužně
sám Modráčkův »28. říjen«, jehož proti
katolický směr jest až příliš dobře znám.
Napsal: »Tím méně. je na místě útočiti
proti jiným těfocvičným spolkům, které
jsou ve vleku politických stran. Rozsóvá
ním nenávisti se věci nepomůže. „Děl.
Těloovič. jednoty“ právě tak jako Orel ne
jsou Sokoletvu příliš daleko; až i u nich
pokroková idea národní a státní překoná
straanické otázky dneška, stsnou se i ony
účelnou oporou naši svobody a samostat
nosti.« — V Něm. Brodě zatčen polenský
žid Leo Graf, který obchodoval paděla
nými stokoranovými státovkami. Řekl, še
je koupil od Wolfganga Alta z Morav.
Ostravy. Do nekalých těch obchodů Alto

výel jest zapletena řada židů v Polné aokolí, ' .

Pořad poutí

českých a slováckých ma posv. Volohraděve dnech 2. a 3. srpna 1920. V pondělí
2. srpna:Odpoledne společný průvod od
»Cynilky« do kostela. Úvítánís kazatelny.
Veni s. Spiritus a av. požehnání s krátkou
adorací. O půl 7. hod. zahájení akademie.

41. Prokop Neužil. převor a předseda II.
americké mise: »Velké Slovanstvo čeká
na apoštoly z církve Cyrilovy a Metodovy.«
2. Jan Strakoš: »Křesťanským novoide
alismem k obrodě«. Společná večeřes re
kreací ve slovanském sále, při níž, jakož
i příští den, zpívá sbor bohoslovců za ří
zení p. prof dra Jana Martinů, O 9. hod.
spol večerní modlitba v kostele. —

V úterý . srpna:O 6. hod. ráno slav=
nostní kázání vldp. P. Cyrila Ježe T. J,
slavná mše sv. a společné sv. přijímání.
Po službách Božích společné snídaní. O
půl o. hod. akademie ve slovanském sále.
I. Dr. Frant. X Novák: »Čeho je třeba
bohoslovci; aby se stal z něho dobrý kněze.
a. Dr. Josef Buday: »Nynější stav sloven

ského klérua lidu«. 3. Juž. Vilém Bivfar»O významu »Museac. 4. Dr. Frant. Hra
chovský: »O směrnicích kněžského života«.
Po přednáškách debata a porady. O 12.
bod. zakončení pouti v kostele: krátká

romluva dra. A. C. Stojana »na rozlou
nous, Te Deuma sv. požehnání. Uctění

ostatků sv. Cyrila a píseň: »Dítky na
odchod se strojme«. Společný oběd s re
kreací. Odpoledne bohoslovecké porady.

— V neděli r. a v pondělí 2.„Ran pouťApoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Od
úterka večerdo 5. srpna katechetský kurs.
O stravu a noclehy postaráno. K hojné
účasti uctivě zvou bohoslovci.

Pouť na Moravu a Slovensko. Spolek
lurdských poutníků uspořádá ve dnech
4.—8. záři t. r. pouť na Velehrad, Sv.
Hostýn a do Šaštína na Slovensku pod

rotektorátem senátora Msgra Dra C
tojana. Odjezd z Prahy dne 4. Báří ráno

na Velehrad; v neděli dne 5 září odjezd
do Šaština, kdež bude přátelský večer
s přednáškou a koncertem. Dne 6. září

odjezd ze Šašťína a příjezd na sv. Hostýn,odkudž dne 8. září dopoledne odjezd
Prahy Cesta tam i zpět bude ob j
asi 11o K. Poněvadž počet účastníků j

omezen, jest v zime každého, aby se conejdříve přihlásil buďu pokladníka spolku
Ant. Kašpárka, faráře u P. Márie Sněžné

v Praze-l + dangmanovo náměstí č. 20.anebo u jednatele Jos. Rósslera, faráře
v Solnici.

.

,

Bradie Krájové. Organisace čsl. strany lidové
v něděiiZ. červenceveřejnouschůzi

strana lidová. |
ný.Hojná účast nažlaců zcelého okolí jest žá

aorgoMÉM oznamu
jeme,že v ně dne29.srpnat r. do
poledne bude u příležitosti vbeobecného

sjezdu čsl. katolíků konán Prahou průvod
k hrobům našich Sv.patronů. Spolky da
organisace, které se míní tohoto průvodu
účastniti s praporem, nechť oznámí svojí *
adresu a přibližný počet členstva, jež se
sjezdu sůčastní, Kanceláři Rady čsl. kato

ků v Praze II. Spálená 80.
Úohonámnejvíce třeba Denního tisku!

Ten musí zajistiti tiskárna strany, která
zvyšuje akciový kapitál na 3'/, milionů
korun. Upisujte akcie po Kč 250. Peníze
tv uedáváte, nýbrž. výhodně ukládáte.
Úpisní listy zašle zdarma Československá
akčiová tiskárna v Praze-II., Spálená ul. 15.

Důležité upozormění ko kate
sjezdu vo dmoch28. —31. srpna 1920. Po
něvadž se v našich časopisech vyskvtují
zprávy, že jednotlivá katolická střediska
svolávají svoje schůze ve dnech sjezdo
vých bez předchozí dohody s přípravným
výborem sjezdovým, žádáme, aby dotyčné
korporace, které mají úmvsl se ve dnech
sjezdových sejiti, sděliiy Řečnické komisi
sjezdové svoje úmysly na adresu předsedy
kanovníka Václava Můllera Prahá-Vyše
hrad 82, Ly mohl, pokud toho program
sjezdový dovolí, býti vzat zřetel na tato
přání. Jinak nemůže výbor ručiti za to,
že se jim dostane místnosti a času k ta
kovému shromáždění.

Všem členům Sociálního studentského
sáražení v Hradci Králevé! Výbor SSS se
usnesl svým členům, kteří hodlají súčast
niti se některého našeho sjezdu v Čechách
a nemají peněz, poskytnouti obnos na
půjčku s měsíčními splátkami *anebo
menší část darem. Pošlete tedy co nejdříve
svoji žádost s podotknutím, zda na splátku
či darem, pouze na kol. Oldřicha Víta,
Hradec Králové, Čelakovského tř. č. 487.

Čestá Třebová. Tělocvičná jednota Orel
koná 25. července členskou schůzi s před

náškou br. Šulce: »Srávající poměry vrepublice a Orel.« — Po schůzi divadlo.
Všechny stoupence zve výbor.

Na Česjomoravskou vysočisa! 8. září koná
se v Želivě manifestační sjezd katolického lidu a
mládeže. Promjuví nejlepší řečníci. | Konejte fŽ
nyní přípravy! Program sjezdu bude včasně 0
známe.

Do okrsku královéhradeckáho. Dne 22. srpna
koná se veřejné cvičení Orla okrsku krájovéhra
deckého, spojené se sjezdem mládeže v Kostejci
n. Orl. Bratrskéodbory aspolky vokojí se žá
dají. by toho dne ničeho nepořádaly.

Na okres přibyslavský. V neději 25. července
pořádá katolická mládež farnosti nížkovské a pří
byslavské vobci Voješnévzahradě p. Musila
zahradníslavnostsprogramem:1.Opůj2 bod
přednáška br. Ant. Mrkvičky z Něm. Brodu. Pro
slovymládeže. 2.Lidovávesejice asolovévý
stupy. 3. Večervěneček vhostinci p. Kořínka.
Nechf dostaví se mlá i z okresů sousedních.
K hojné účasti zvou telé.

Na Krájovéměstecko!| Dlužno s potěšením
doznati,ženašekatolickámládežpostřehladobře
úkoj svůj v dnešnívážnédobě ačile všudese Or

hledu zůstal Ještě hodně pozadu. Ve většině odad
nemáme skupiny mládeže, která by byla hybnou
sou našich organisací a katolického živola.

Měsíci okresmí schůzi mládeže, k níž zveme
všechny Jinochy a dívky katolicky | smýllelisí.
Přijďtev bojnémpočtuvzájemněse povzbodjt
aporadit!

Založeníjednoty Orelská. Kdejest možnost |
Orlaza dopišteneZomakýsvasOvje

Ř



Kongres Volné Myšlenky má býti lotos v září
vPyaze. Jestnutnovčas pomčitilid opodstatě
a cílech této židovské, protikatolické, | výbojné
mezinárodní společnosti. Proto všude rozžiřujte
publikace »Česových Úvak«, | vycházejících v
Hradci Králové (Adatbertinem): dr. Reyl: Proti
»VolnéMyšjence« 2 dfly za 1K; V. H Hradec
ký: Vojná Myšlenka56 h; dr. Konečný: Mo
mismusa křesťanství 32 h; Voňávka: Justiční
vražda Ferrerova 52 h; Liberté: Kulturní boj
48 h. Objednávku učiňte co nejdříve.

Pozvání vlot.dam zHradce Králové a
okoli za čtvrtý váoobosný sjezd katolíků
československých v Praze vo únoch 29. až
s Ve vážné chvíli, kdy milá vlast
naše chystf se vyslati velké řady kato
licky smýšlejících mužů a žen do města
Libušina, by tu projednávány byly důle
žité otázky o rozkvětu církve a víry v no
vém státě, vlct. paní a dámy města Eliš
Čina a okolí uesmějí zůstati v řadě po
slední. A poněvadž zde jde o věc svatou,
sluší se, aby především členky marián
ských družin, pamětlivy jsouce slavných
tradic svých, také tentokráte ukázaly, že
chtějí vynikati v bohumilém nadšení a
obětavé horlivosti k větší cti a slávě Boží
a ke cti Bohorodičky. Proto vzhůru! Pod
praporem Marie Panny do matičky Prahy
na všeobecný sjezd katolíků českosloven
ských především vy, vlct. pí. sodálky —
chystáť se tu pro vás mimo všeobecný
oneu sjezd zvláštní sjezd družiuský dne
29. srpua. -- Přidružtež se však a to
v počtu co nejhojnějším, i vy, vlct. paní
a dámy nesodálkys pokud duch Kristův
prochvívá zbožné srdce vaše; ukažte se
být: statečnými a rozhodnými ve společ
ném nebezpečí ohrožené víry a přispějte
ochotnou a obětavou účastí k lesku,a
zdaru čtvrtého tohoto všeobecného sjezdu!
— Bližší okolnosti odjezdu, jízdného, legi
timací a bytu oznámeny budou později.
Zatím vroucími modlitbami k Bohu, ne
beské Matce a zemským patronům vy
prošujme sjezdu požehnaný průběh a
trvalý účinek. O. rychlé, předběžné při
hlášky s poznámkou, zda vlect.dámy otázku
bytovou samy si hodlají opatřiti, prosí za
přípravný komitét dam Hed. Lendeckeová,
dvorní radová a starostka Mar.druž dam
v Hradci Král. ——

divadle. Kvapilova »Oblaka«
nemají ani veliké myšlenky ni strhu
jícího motivu. Neucelenost nese na sobě

di děj a byť i jednotlivé akty už před.ěné byly sebe konečnější tragikou
jednotlivých osob, přecejen dojem celkový
mení mohutný, imposantní, jak by se u
osobně prožívaných tragedií dalo před
pokládati. Kdyby herecká | pohotovost,
routina a důkladné procítěníjednotlivých
akterů nepřičinily celému ději svého dů
razu, byla by se hra minula s účinkem
naprosto. Obecenstvo naše není až dosud
výchováno na jemné a sensitivní a s jeho
pozorností setkává se hlavně to, co je
uvyklé hledat a také nalezat v dnešn
matérialistickém světě.Jeho zájem neutkví
us Retrovi, který má být, ale není knězem
syou zbabělostí před životem a svým po
chybeným názoremna lásku, ježpro jed
motlivce (Máju Zemanovu) je mu vším a

veškerenstvo, pro lidstvo (matku a
strýce) ničím uebo sloro ničím — ale
na té scéně, kde se sobě přiblíží kněz —
nýuž a žena, Žena krásná a neuvědoměle
milovaná. Ta chvíle lidské vášně,jež
stým hlasem krve vše ostatní tá,
může však anad být okamžitým zapom.

im, ale nikoliv životním cílem, který
d sebon nutno mít i v stáří Petrově.

tr se probouzí tehdy, když v srdci Má
jihě se probouzí láska k veškerenstvu

ho „strýri) gžona nechce zničit
erAA ajřeteh "štěstí jen v Petrovi,

ežte ona, herečka Mája má ještě mnohé,
kéokyMlblné ... i

ovnanádisahou píisí; postavy
ivotné. Eva Vrchlická není na+a a
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scéně nováčkem; její hra byla vyhrocena
velmi ostřea v některých situacích ovládla;
bylo by si přáti, aby Častěji zanesla do
naší scényvzruch a gesto velikých inter
pretek duševních hnutí. Celková souhra
nebyla ničím porušena. Večer minul v
náladě zcela klidné a vyrovnané; nic
ideově vzrušujícího než paskvil tragedie,
jež mohla vzbudit útrpnost obecenstva a
Máje nad Petrem Kociánem — člověkem
bez energie! Obecenstvo chovalo se k
hostům z Národního Divadla velice po
zoruě. — F—a.

Day odvodů na Hradesku. Rychnov
n. Kn. 2., 3., 4., 5. Kostelec n. Orl. 6., 7.,
(8) 9., Io. srpna. Opočno I2., 13., I4. srpna,
Nové Město n. M. 16., 17, 18. srpna.
Hradec Králové 20., 2r., (22.), 23., 24,85.,
26., 27., 28. srpna. Nechanice 30., 31. srpna,
I., 2. září, Broumov 2., 3, 4., 5+6., 7. srpna.
Teplice 9., 10., II. srpna, Police 12, I3.
14. srpna, Náchod 16., 17., 18., 19., 20., 21.
srpna, Česká Skalice 23., 24., 25. srpna,
Jaroměř 26., 26., 28. srpna, Dvůr Králové
n. L. 30., 31. srpna, I. a 2. září.

Vo schůzí zastupitelstva 26. t. m.
projednají se návrhy na stavbu nouzových
domů; rozhodne se o povolení k zřízení
tiskárny p. Vokolka. Dojde k rozhodnuti
o návrhu, aby místo po p. řediteli Do
mečkovi bylo obsazeno povýšením a aby

Vyžádá se svolení k vybírání další obec.
přirážky. |“

letos
V gymnasiu králevéhradoskémbylo 320 řádných žáků, 2 privatisté a 3

veřejné žákyně. Ze samého Hradce bylo
45 žáků. Učitelský sbor čítal 26 členů.

První maturitní zkoušky ma dívčím reform
nim gymmeslu, které se konaly za Předsednictví
gyma. ředitele p. Josefa Kořínka, měly skvělý
výstedek. Byloť ze 17 abiturientek 14 uznáno do
spělými s vyznamenámím, 3 dospělými všemi

hlasy. «
Naměst. dívčím lyceu, kde předsedaj ředitel

ústavu p. Al. Vaňura, nabylo vysvědčení dosvě
losti s vyznamenáním 8 abiturientek; ostatních 14
bylo uznáno dospělými.

Prázdninový doplňovací kmrs| pro | učitelky
ženských ručních prací byj zahájen při městské
vyšší škole pro ženská povolání bospodářeká 12.

července za účasti 32 učitelek. káZahradník Brodský — utíká s tribuny.
(Českoslov. cirkev uspořádala v Malešově
tábor lidu, při němž promluvil Zahradník
Brodský. Po jeho řeči o slovo se přihlásil
čáslavský kaplan Havelka. Za napiaté po
zornosti poslnčhačstva mluvil slovy Hu
sovými — kterého se Brodský dovolával
— onové celrkvi. To nedalo tiše sedět
apoštolu na balkoně, nervosně vyskočil a
volal: »Vy se chcete se mnou hádat, mějte
se tu hezky, s Boheml« Za všeobecného

-sága tgtíkel Brodaký s balkonu. Bohufel
i na tomto táboře došlo ke krvavé rvačce,

„k níž první popud dal sám Brodský, od
povídaje na poznámku Havelkovu o celi
bátních historkách, by začal nejdříve o
sobě:' »Kdyby to bylo jinde, nařézalí
vám.«Prvním útočníkem byl jakýsi Hladký,

| jenž má dokonce strýčka vzorným kně
: zem. Krvavé rány do obličeje dostali naši
i stoupenci z Kutné Hory pp. Černovský
+a Karel Kruliš. — Je vidět na případě ma
$lešovském, že církev čsl. utíká před roz
"umovými důvody, ale šíři se hrubým ná.
vsilím. A to už ná''nůs heplatí. Nedáme

pre a všady, pane gokční rade, půjdeme i
am 3 .
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Přelonš. Zemřelp. Váci. Jarolím, ředitel
chlapec. m. školy v Přelouči v. v. Zase

l pochován jeden z těch, kteří zůstali
své víře až do smrti. Narodil se r.

1853 v Přelouči z rodiny rolnické. Absol
voval reálku v Pardubicích a pak studoval
na technice. Když byla r. 1878 obsazena
Bosna, musil narukovati k pěšímu pluku
č. 74 Když svlékl vojenskou uniformu,

Odbyv zkoušky 2. a 3. odbor škol
měšťanských, působil ve svém rodišti,
Pracoval ye škole horlivě a přitom ještě
nalezla jeho mravenčí píle dosti času k
pořádání časových přednášek. Horlivá byla
jeho práce pro povznesení včelařství. V
zahradě ukazoval žactvu názorně, jak se
nejlépe šlechtí stromky. Jak obrovsk
počet stromků (i druhů zvláštních, neví.
daných) za těch 33 let nasázel k užitku
a okrase naší krajiny! Jako ředitel byl
přísný sám na sebe a tak předcházel sboru
dobrým příkladem. Proto přeloučská škola
měšťanská byla nejzdatnější v okresu pař
dubickém jak v docházce, tak prospěchu.
Sám ovšem vlastních dítek ueměl, ale
o cizí sirotky a své příbuzné staral se
jako pečlivý otec. Za dlouhého svého pů
sobení měl dlouhou řadu kolegů různých
povah, ale všichni musí uznati, že v ob
cování s nimi byl milým a snášelivým.
Nesčetná jest řada jeho žáků, kteří si
vděčně vzpomenou jeho péče právě nyní,
kdy tělesné ostatky dobrého učitele ulo
ženy do hrobu Jarolím hleděl využitko
vati všech svých schopností k prospěchu
svých rodáků. — I převratu stejně
pravidelně chodil dokostela. Když cítil,
že mu sil ubývá valem, přijal včas a při
vědomí sv. svátosti. Chtěl, aby mu bylo
prominuto, jakož i on sám odpustil ze

řejně pak děkuje za veškerou lásku a bla
hovolnost, kterou mu po Ig let v Přelouči

katecheta E. B. "
Dašice. V neděli 25. t m. bude svěcen

2!/, hod. odpol. vyjde z Dašic procesí
s hudbou. Kázání prosloví vdp. farář L.
Hora. Po svěceníbude koncertovati hudba
holická za řízení kapelníka p. Č. Holuba.
Sousední lidové organisace srdečně se
k této slavnosti zvou.

Do Póšína u Žamberka. Po mém útěku
z farnosti pěčínské někteří bídní lídé roz
hlašují o mé osobě, že prý jsem se za
střelil neb oběsil. Prohlašuji toto za ni
čemnou lež a sprosté utrhačství. Vy,
mnozí pěčínští a hlavně ti dva, kteří jste

mě za mojipoctivou práci vyštvali, poznáte brzo, že i na vás dojde a dojítmugí,
protože Bůh je spravedlivý. ipravili
jste mi křížovou cestu, ale budiž. Po
velkém pátku přišlaneděle vzkříšení, to
si pamatujte.Nectívás,žeběhem10roků
již 3 kněží od vás utekli.
zacházet s mými nunáštupci jako se
mnou, dočkáte se, že fara vaše bude bez

před svým prahem a muě, jenž vašemu
teroru ustoupil, dáte pokoj. Děkujina ko

“

Než ten váš chrám Páně, který jsem za
5 let opravil z venku i uvnitř, vám bude
vždy připomínati moji osobu. Tolik. —
Fr. Herman, farářpěčínský t.č. v Praskačce.

Husova osjava v Lačíci. Dne 5. července večer
konala se v hostinci p. starosty Kruntoráda »osl
va« Mistra Jana Husi; jako slavnostní řečník do
stavil se čes. soudruh Peňáz z Něm. Brodu. Pub
Jikum na rychlo sezváno bylo veřejmou vydláš
kou — vytroubením. Pozvarý řečník však ská
zal, že nezná vůbec českých dějin, neboť jen stálo,
oháněl se starými frázemi proti Římu. Neškodilo
by, kdyby si opatřil Dějiny českého národa od
Fr. Palackého, otce národa, jež ostatně každý Do
řádný Čech a tím více ctitej Mistra Jana Husi
má dobře znáti.Ale tohle žádati od českých sou

věrné, jak by oslaviti mohli světlou památku Hu
sovu;vybímeltotižkodpadšlctvíodcírkveka
tolické,| Takhlezapumi češtísocialisté- oslavěa poor
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Mistra Jana Husijenž ve slavnémosvědčení ví
ry, které předložiličeštía polští páni kostnické
mu koncilu v května 1415, praví: +»Ježtonade
vše toužím,abychbyl věrnýúdPána JežíšeKri
sta, jenž jest hlava a ženich svaté církve, kterou

vykoupil, proto jakož dříve častěji jsem činil, čl
am | nyní tuto protestaci, že jsem nikdy zatvr
sele neřekl, aniž chci budoucně co říci, co by by!
ma odpor pravdě víry; že jsem držej, držím a
držeti pevně toužím všecímu pravdu víry, takže
dříve, než bych chtěl bludu protivného hájité,
spíše bych v naději a s pomocí Páně*vytrpěj po
pravu strašlivou smrti. — Tak smýšlej Mistr Jan

Jického bludaře Viklefa — přece bráni] se pode
zření, že by neby| katolickým křesťanem. Že pak
Mistr Jan Hus nesváděl k odpadlictví od církve
katol. jako soudruh Peňáz, to vysvítá z listu, v
ačmě Mistr Jan Hus loučí se s věrnými Čechy:
»Prosím Vás, abyste pravdu boží, kterouž Jsem
s božího zákona psal a z řečí svatých kázaj a
psal, abyste se té drželi; prosím, abyste se va
rovali Istných lidf.« — To je ovšem něco Jiného,
nežli to povídání Peňázovo, k němuž přítomní
čeští soudrazi slepě přiíkyvovali. Inň — pýcha a
bloupost rostou na jednom stromě!

K pouti sojmických larníků do Vambeřic. Ob
držel jsem mnoho dopisů, v nichž Jsem %ádán,
abych sdělil, Jak Jsem se přes hranice do Vam
befic dostal a jaké poměry v Kladsku a ve Vam
beřicích zvláště panují. Odpovídám tudíž násle
dovně: Došej jsem na okr. polit. správu v Rych
nově n. Kn a předložil jsem žádost 2 K kolkem
opatřenou o vystavení cestovního pasu do Ju
goslavie (hodlám totiž Jeti na slet Orlů do Mari
boru). Zároveň jsem prosil, aby bylo v pasu po
gnamenáno, že platí také k cestě do Pruského
Slezska azpět na dobudo 30.září t r. Žádosti
mé byjo ochotně vyhověno; potřebovat jsem
pouze 3 K kolku a nenalepené podobenky. Mimo
to sestavil jsemseznamvšech poutníků apoutnic
s udáním zaměstnání a bydliště a opatřij razit
kem farního řadu a svým podpisem. Tyto dvě
listinyvzal jsem ssebou, abychse jimi při pře
chodu hranic vykázati mohl Na hranici si nás

vůbec nikdo nevšimi. a tudiž dpn. spolubratrům event.vůdcím tí, aby si odotyčný

pas na hejtmanství zažádali, po případě vyzveůli
ai jednoduchý blanket, opravňující k přechodu
hranic a u četnictva jej dali podepsatk Mimo to
sestavte si seznam všech poutníků a nechte Je)
podepaati obecním úřadem a nechcete-j! obecní
úřad obtěžovati, podepište sami a opatřte razít
kem farního úřadu. Tak se to praktikuje v na
šem orlickém podhoří a ještě jsem neslyšel, že by
někdo od hranic byl zpět poslán. Nesmím ovšem
zamičeti, že si mně ve Vambeřicích poutníci a
poutnice od Červ. Kostelce a Hronova stěžovali,
že Jim četníci činí potíže při podepisování listů,
opravĎujících k přechodu hranic s doložením, aby
se pomodíilí doma a do Vambeřic nechodili. Ta
kovým četníkům dlužno říci, že jim do toho nic
není, kde se katol. křesťan chce pomodlití. Mů
že-li polský židovský spekulant s pejzy ©(dosad
bohužel v naší republice dlící) s povolením úřa
dů překročovati hranice, aby čachrova|, musí býti

katolíkům dovoleno, aby se pomodliti mohli 'poutním místě, od kteréhož celou řadu let odlos
čení byll. Co se týče poměrů v Kladkku, sdělují,
že se tamější obyvatelstvo k Čechům slušně cho
vá, vhostincícha vobchodechmožnoplatitina
Simi penězi až na některé malé výjimky. Za 100

K dostane se 80 marek. Ubytování | stravování
ve Vambeřicích Jest poměrně levné. Všem pout
níkům mohu doporučitt vambeřický hotel u Hin
denburga naproti kostelu; hostinský Branke,
který umí dobře česky, věnuje se svou chotí, ro
zenou Moravkou, všem poutníkům největší po
zornost. V Dušníkách (Relnerzu) jest na náměstí
hotei »Deutsches Haus«, patřící mému dlouhole
tému příteli p. Herdenovi, který mluví také čes
ky. Tohoto pána mohu všem co nejvřeleji odpo
ručit, Připamínám, že Jsem s poutníky celou ce
stu do Vambeříc i zpět vykonal] pěšky, aniž bych
na sobě anebo na poutnících nějaké únavy zpozo
rovaj. Tolik k informací všech těch, kteří se na
me s prosbou obrátili. Na četné dotazy odpoví
dám, že v srpnu hodlám ještě jednou uspořádati
pouť do Vambeřic, jež bude spojena s výletem
na Vrchmezí, do lázní Dužníků, na Hejšovina a
do lázní Chudoby. Kdo by se chtět této pouti sů
častniti, přihlas Se u podepsaného. Věe bilžsí
bade včas oznámeno. — Josef Rěssler, farář.
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ObjednejtesiDootátlovy:

Požáry vzplály.
Osma1 K.Velicezábavnáahistorickáčetba,V

jako besídka. Kolportáří VŠORImmodotví©

Oružatovnkuknihkupectví v MradolItrál.,
108 Adalbertinum.

Antonín Zavadil,
nejstarší závodpasířský azlatnícký

v HradciKrálovéčís. 436.
(ěílny sa teváznounábytku K. V. Skaberský).

veškeré nádoby kostelní, stříbra,
letem aj. kové vuměleckémpámě1dny

Optavy amovasříseníslnrých nádob čistě ©10ný
zakon tremalivesti.

Ilanení©stěčhlenívohai;nihlování.
Omg mímé“ Bychlé provedení!

serozčiloval při citátech z Palackého, Jimiž kap
lan J. Mádle objasňovaj dobu hueltskou; rovašé
tak jevil nervosltu při objektivních a pádných
historických dokumentech Sobíškových. Pokon
še] se docela vzíti kaplamovi slovo. Ale zakročij
té rázně sám |ki; vymohl svobodu našim řeční
kům. Po vyslechmutí do nové církve nevstonpil.

Dje celkové nálady také nevstoupí. Jen senedat!

Různé zprávy.
Protikatofické vamdalství ve laném. Dle

zprávy »Nár. listů« ve Slaném za bílého dne v
předvečer oslavy Hnsovy (5. července) bývalý
Hzný rakouský šikovatel s někojka dělníky se
dal do kácení sloupu Sv. Trojice. Vylezi na žeb
řík se strany, kde byla socha P. Marie, poplival
sochu a zpoličkoval a pek jí urazil kladivem hla
vu. Při tom se smálo na 200 lidí. Takový »kul
turní čin< provedl? soc. dem. bolševici před ok
ny okres. hejtmanství. — Není tu potřebí poníka
zovatl na nejpustější ronhání, Jakého by se nyní
Turek sotva dopustil. V té příčině křičí zločin
sám až příliš pronikavě. Ale nutno se zamysjiti
1 nad jinými okolnostmi. V t6 soše byli poličko
vání i naši poctivf předkové, kteří r. 1681 vztý
čili sousoší na poděkování za odvrácení moru.
Ta bylo fackováno ušlechtilé češství rozkladným
morem, šířícím se do Čech z ciziny. Byla tu su
rověpotupena | památkamistra Husi,který tak
často veřejně dával najevo úctu k Panně Maril,
o které docela napsal, že bez její přímluvy nelze
člověku došítl spasení. Dále četné takové vandal
ské skutky prozrazují, jakým Svindlem bylo W
Měťování demagogů, sloužících zájmům | semit
ským, že chtějí bojem proti církvi nastolíti vláda
snášelivostí a náboženské svobody. Rovněž tak
se odhaluje proknaná lež, že odkatojičení zname
ná pokrok kultury. Kdo čte se zřejmou cynickoaradostíovandalstvítáborském,vtomseláskak
umění neposíluje.

ZVONY
pravé svonoviny ve dvou jakostech

dodávám v době nejkratší. Dodám
i scházející zvony ve všech tónech
av váze.Rovněž upozorňuji na

; svoje známé

v jakosti mejlepší a ceně levné. Od
borné opravy levně. Pište o informace.

Poser na adresu!

VácdavČervený,
Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Bový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
u firmy jiné.

k 0
MEŠNÍ VÍNA

saračené přírodní, meporešsná,prvotřídní esli.
Liesánské Ia. drah roč. 1916 A K 16— = ie.
LissánskéIL drah roč.1917AK 1860m1 litr.

Moravské ročaík 1916 ů K 18 —ma 1litr.
Vínojest Slstéazpůsobilék otáčenídoInkví.
Dodává vsadechod50litrů výšeohvalněznámá rma:

Alole Číšok, přísný dodaret!malnichvín- a sonánísnaleevíz.

Zaleteno1.1097. Jumgajgl. | Žalodenor. 1007.TranelinívinnéoklopyveZnojmě.

aremon
nejstarší české firmy:

„NedkadiaPenaoa

i a vysmsmon

řejlovněj.nákupaí pramen v rep. Československé.

Kanahey.
modrotisky,z
mateny,
ozferdy,

šibony, : kodile

ka, PE oblečkyatd.. sa
REemoon| ESO,
Plátna rmská, Poloriau a to: Kč S00—
Plátnarežná nutnezaslatipředem—sbý
plátna ulamaiková| vajících200 K zapistíse po
plátna -ne relety, obdrženízboží do 8

otamiay, Nohodící ce sbeší vědy

eoty le . nosčadkaji!
rešathy, :

Strukay, .

dě.
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové drťfšstvo).

úř. šek. v Praze: 49.080 (Tiskové družstvo.)

Manifestační shromáždění katolického
studentstva československého v Brně bylo
velkolepé. Radostí a nadšením se plnila
srdce všech pozorujících, jak dědiotví oteů
ujímají se nadšené šiky dorostu, jsk nová
jarní míza se vlévá do tisfciletého kmene
českého katoliotví. Právě jako upřímní vla
stenci | pozdravujeme jásavě bezpečné
známky, že pracují k obrození křišťálového
češství, energické, ohnivé zástupy naší mlá
deše v době, kdy rakety jiných stran tak
žalostně zklamaly.

Zatím, oo rozžírá všecky strany jiné
malomocenství, jsme svědky pružného po
chodu katolického studentstva, které nava
zujíc na zlatou dobu Otce vlasti rozžíhá
hřejivá světla i v divokých houštinách.

Sjelo sě dne 25. t. m. na 1000 zástupoů
studentských organisací. Ze všech projevů
studentů i studentek zazníval povzbudný
signál opravdového idealismu; proti mo
derním ztřeštěným karikaturám pokroku a
reforem vztýčeny standarty hesel reálních,
staletími vyzkoušoných.

Studentstvo shromáždilo se ze všech
krojů republiky. Dostavila se iřada vý
znamných hodnostářů duohovnícbi lsických,
kteří si zjednali v národě autoritu hlavně
svojí nejgvědomitější a bystrou prací.

Arcibiskup dr. Fr. Korda připomněl,že polární nádherná hvězda, dle níž se
w temnu noci orientují plsvci, jest vlastně
dvojhvězdím. Takovým dvojhvězdím vříši
dughové uprostřed rozbouřeného života
národů jest věda a víra; ty splývají v indi
viduu v jedno světlo,ukazujíce do přístavu
věčné pravdy a lásky. Světlo víry chrání
i samu vědu před jejím rozkladem, úplným
bankrotem.

Msgre dr. Šrámek pravil, že katoliois.
mus u nás byl v podvědomí a proto byly
smrtvělé celé spousty lidui inteligence.
Zahučela však vichřice, která bureuje. Mizí

dvědomí a živelní síla začíná se proje
vovati. Jen v mládí jest síla idealismu. Ne
dáme se zastrašiti ani slovy ani činy ne
šeho ministerstva vyučování a dokážeme,

že dovedeme více pracovat asp abychom stanuli tem, kam nás volá katoliok
id. Vy konáte práci též na zabezpeče
státní samostatnosti; proto měl by vám
jýti oelý národ vděčný. Ale neslyšel jsem

sde vítati zástupoo vlády a státních úřadů.
Jsou-li pro svobodu pro všechny, je třeba,
aby uvažovali, k čemu je povinován stát a
úby také státní mocí ja podporovali.
W Davídek prohlásil, že kolej Arnošta

* Pardubic stane se netoliko střediskem,
nýbrž i majetkem studéntestva jen uvědo
měle katolického.

Hlavní referent právník Doležal pravil
že v katolickém táboře není rozdílu mezi
mládeží studentskou, rolnickou a dělnickou.
Program naší mládeže všech stavů jest
zásadně týž. Dnešek jest charakterisován
umíráním českého pokrokářství, jehož pach
však dosuď otravuje náš vzduch. Nyní,
kdy jsme dosáhli samostatnosti, nemá bo
řivý paloát husitský kam chodit. Ukázalo
se, že moderní husitství je negativní, ne
tvůrčí. Jest potřebí konstruování, ale boří
se dále. V 19. století bilo se do círve
jménem vědy; nyní však se karta obrací,
jménem vědy nutno kritisovati pokrokářské
zpátečnictví a lžihusitskou ©mytbologii.
Katoliotví domyslilo světový problém ná
bošenský až do konce; ono jediné pevně
stojí, zatím co všecko kolísá. Všude nastává
rensaisance katolicismu. Boj proti katolictví
v naší republice jest hříšný luxus. Zápasí
se u nás protiŘímu právě ve chvíli, kdy
význam a čliv jeho v celém světě nebý
vale vzrůstá. My tento boj přijímáme a
vybojujeme. Katoliciemus dnes jest všude
pokrokem.

Slovenský abiturieat Sidor konstatoval,
še dvě třetiny slovenského studentstva se
kloní k programu katolickému.

Anežka Březinová z Brna referovala o
významu organisace katol. studentek. — O
realisaci hnutí katol. studentstva referoval
Fr. Tomášek. Oznámil, že v Mariboru bude
založen »Cyrilomethodějský slovanský svaz
akademických spolků.« Žádal, aby pražská
Strakova akademie byla dána katolickým
studentům.

-Andrej Hlínka kocstatoval, že Sloven
sko před zánikem se uchovávalo vlastní
konservativnoatí. Slovenský kněz má zá
sluhu o to, že rodná řečzachována i v době,
kdy nebyla ve škole a úřadě trpěna. Po

převratu vyváželi Češi do Slovenska místo
obra fanatické volnomyšlenkářství, ješovšem vyvolávalo živý odpor. Slovensko

bude se učit od českých lidových organi
sací. Morava a Čechy zůstanou katolickému
Slovensku vzorem.
. Dr. J. Sedlákpromluvil o poměruna

šeho náreda k církví s historického sta
noviska. — Dr. Nosek přednášel o obnově
křesťanské“Společnosti na základě hře
stanství.

Všecky referáty ovědělly o veliké vy
spělostí a hlubokém studiu "oučasných o

k. Posilovaly, zapalovaty novS SKY
nadšení. Celýsjezd by manifestací vskutkuimponující a otev hled do rušného,

tvůršího a radostnéhoHvota nového.“
-—==m .

Politika.
Zpupuest strany převratu.

Jest to trapnou ironií a dokladem úžasné
slabosti vlády, že právě po jásavém vše

sokolském sletu vystupuje u nás mviště sebevědomý poláký žid dr. n,

komunista kaší ooulem, který připravuje diktaturu proletariátu.

Ve schůzi "svých důvěrníků promluvil
otevřeně o olli německých nepokojů na
českém severu: »Mohu asděliti v příkaze
stávkového výboru a v souhlase 8 českým
soudruhem Hulou (důvěrníkem české or
Ganisace), že v léto otázce společného po
stupu mezinárodního zde u nás nemůžeme
déle čekati, až představenstva obou stran,
české a německé 800. demokracie, s vy
jednáváním budou hotova. Jsou-li v naší
straně nebo v odborové organišaci 80u
druzi, kteří pociťují před slovy »dělnická
rada« odpor, pak jest mi to zcela lhoslejné.
Ne titul a slova rozhodají, ale obsah, A
my dělnických rad nutně potřebujeme...
Čtyřdenní stávka byla hlavní zkouškou
naší mohouonosti, zdatnosti. Budeme mu
siti míti ještě více a větších zkoušek, ješ
nás posílí a zocelí, až jednoho dne budeme

-=

konce, divadelní představení může začítíl«

Tahle mluva jest zoela zřetelná. Libe
recký advokát prozradil ve svó řeči, že
mu jde pouze před převratem o získání a
souhlas českýcli soc. dumokratů. Prozradil,
že stávka vyvolána hlavně z netrpělivosti
vůči straně a odborovým organisacím.
Dr. Hahn odmítal každé uszesení, které by
se nestalo se souhlasem kladenské ústředny
revoluční. Sdělil, fe na svoji sodpovědnost

sla! již do Kladna jednoho soudruha,
vyšetřil, co kladenští © severočeské

stávce soudí,

Už jest zosla jssno, še v Kladně, Li
berci, Brně, Olomouci a některých místech
slovenských jsou střediska komunistické
agitace mezinárodní (československé, ma
ďarské, německé a židovské). A jakohlavní
harcovníci staví se do popředí židé.

Jak vláda zmaří podkopy bez pevné
solidarity s naší stranou lidovou, to ne
uhodne ani Ben Akibs. Místo utyrzování
moci českého šivlu Habrman a jiní dráž.
díli katolíky přes všeaku mez trpělivostí,
Hlinka zavřen, na slovenské studenty
strany lidové pořádány štvanidb. Šrobár
potíral Hlinkovoe »veškerou vehamenciouc,

ale dr.Bahn jest na svobodě dosud. Kamte tedy, š poděl vlastenecký cit?



Bnďarcképokusy.

Maďerům nelze věřiti ani nyaí, še ehtí
s naší republikou žíti v pokoji UtlaBují
barbarsky Slováky, kteří zbyli v hranicfeh
jejich státu a vysílají své agenty a špioly
ne Slovenstvo, aby v nejvhodnějším oka
mšiku došlo znovu k přepadu našeho
státu. Jako nebylo možno věřiti židovsko.
maďarským bolševikům, tak musíme státi
na stráži i proti intrikám nových vládoů,
af jiš jakkoli prohlašují, že jejich směrnice

jest anská. Chytrá maďarská vláda
nabídla dohodě svou pomoe proti ruským
bolševikům. Ale dohoda je piácla přes na
stavenou ruku, protože věděla, jak by za
své služby ahtělí Maďaři veliké presenty
na úkor území československého a Jugo
slavie.

Hlinkovoi ozvali se několikrát $roti ma
derským intrikám hodně rázně. Vláda naše
pak místo nechutného podezřívání ludoveů
měla by zakročiti konečně rázně proti ra

papraným nitkám maďaronských židů abolševiků. ,

Klab poslanců strany lidové

ve svém brněnském zasedání dne 22. čer
vence konstatoval,že jeho zásluhoučeské
bohoslužby v rakouské republice zacho
vány tam, kde doposud byly zřízeny.

Klub rozhodně trvá na tom, aby pro ty,
kdož nejsou samozásobiteli, stanovena byla
pevná, dostačující kvota na výživu za ceny
nezvýšené a pro samozásobitele, jakmile
odvedou příslušný kontingent, aby byly
zrušeny kvoty spotřební, jakož i mlecí po
volení. Klub pak důrazně vyzývá vládu,
aby bezodkladně postarala se o nákup
scházejících nám nutných obilnin « ciziny.
Ve věci teroru dělnického usnesl klub
zMditi komisi právníků, jež by prozkou
mala otázku kolektivních (hromadných)
smluv pracovních. Jednotlivými Výkonnými

výbory strany budou vypsány všeobecné
sbírky po celérepublice naoběti teroru aochranu proti němu. Bude pak mimo to
svolána zvláštní porada zástupců Ústředí
všech stavovských organisací strany, aby
připravila odvetná opatření za znásilňování
našeho organisovaného dělnictva.

Hromadné a naléhavé žádosti katolio
kých organisací za urychlené obsazení

phresdněných biskupských stoloů v republice bude klub úsilně podporovati.
K praktickému provádění právní ochra

ny a na odčinění všech křivd spáchaných
na aírkvi zřídí poslanecký klub zvláštní
kanoelář v Praze.

o Klub vyzývá | veškero stoupenpotvo
FEUILLETON.

Wusitskéšlechta.
Stále výrazněji odlupuje historie po

slátko ze šlechticů, kteří po smrti Husově
we stavěli do pósy reformátorů, aby lovili
ze statků kněžských výhradně pro vlastní
zisk. Na programový účel záboru jako by
byli úplně zapomněli.

Hroznou ohybu na demokratisemu spá
ohali Táboři, že po prvých svých velikých
vítězstvích svěřili své osudy výhradně
vůdcům aristokratickým.

S žalem pohlíšelo i ožebrašené knětstvo
kališné, jak panstvo užívá zabraných statků
hlavně k hmotné posile vlastních rodin.
„. Velice prospěšná byla by podrobná stu

die, jak se zachovali k národu a jeho kul
tuře po husitské váloe právě ti urozenci,
kteří ze statků církev zabrali k osob
nímu užitku nejvíce.
- O ohameleonovi Úeňku s Vartenberka,

který se s počátku postavil v čeloodboje
proti Sigmundovi, není zde potřebí mnoho

„slov. Známo odjinud, jak ze sobéotví změnil
ové »přesvědčení« čtyřikrát.
-- Tento zlosyh srazoval jak katolíky tak
husity a těšil se u husitů veliké vádnostíi tehdy,kdyžjehohanebnáhrabylajanně

stavně a Go nejdůrazněji potíralo agitační
rejdy maďarsko-německé křesťansko-s0ci
ální strany na Slovensku, republice Česko
slovenské stejně nepřátelské jako podkopné

ce jiných stran protistátních. Se zřete

em na kritické poměrypolhoké i hospodářské na Slovensku zdůrarňuje klub, še
nelze trpěti déle přechovávání a stěhování
se cizinců, zejména židovského původu, na
Slovensko ohrožujících integritui právní
řád státu. Budiž tu konečně užito rozhodně
a soustavně všech prostředků na záchranu.

Poselstvo strany Lidové trvá neochvějně
na celistvosti historických zemí českých,
žádá tudíž s největším důrazem nedilnost
Těšínska a stejně neoblomně trvá na 06
listvosti Slovenska a prohlašuje za čestnou
nyní povinnost vlády, zde mimořádně zod
povědné, aby vymohla na, dohodě zacho
vání celého Těšínska, Oravska a Spišska
republice Československé, jak se toho naše
strana od začátku důsledné tiskem i všemi
ostatními projevy vždy domáhala.

To Tóšínsko!

Jest naším trapným bolákem tak dlouho
právě vinou těch, kteří nad ním měli míti
stráž nejpilnější. Tato smutná pravda po
tvrzuje se stále určitěji. O Těšínsko jed
nalo se za zády Národního shromáždění.
Ve ohvíli nejvážnější, když dr. Beneš měl
nejhouževnatěji v dohodě se zastávati nej
spravedlivějších požadavků českého lidu,
z jeho okolí vyšel v »Journalu de Débats«
článek, který klidnil francouzskou veřej
nost a tím také konferenci velvyslanců,
která měla o Těšínsku rozhodovati; v člán
ku ke všemu se lhalo, že rozhořčení české
nad dělením Těšínska pominulo. Potom
ovšem konference nerozhodla se nám dáti
víc, než co ohtělo naše oficielní zastupi

telstvo.

prohlédnute. Kam před bitvou na Žižkově
sahala jeho moc, katolické kněze vyháněl
a. dosaroval na rychlo posvěcené kněze
husitské na jejich místo, ať bylo smýšlení
ve farnostech jakékoli.

Nás teď zajímají jiní šŠlechtičtíhorlitelé
Jakoubkova kalicha. Kolegou Čeňkovým
byl královský zemský hejtman moravský

ticí náziině měnil náboženskou državu. Po
volával mnoho husitských kačží z Čech
do Moravy. Potřeboval nějak zdůvodniti
své zábory reformačním úsilím. Olomoucká
kapitola r. 1416 stěžovala si do Kostnice,
že páni na Moravě netoliko katolickým
kněžím odňali pozemky, ale dokonce i za
kázali poddanému lidu odváděti jim de
sátky. Když se chtěli kněžští žebráci udr
žeti na svých působištích aspoň přijímá
ním milodarů od lidí cisíoh, pobrány jim
i tyto poslední podpory. Hlavní praty v pro
pegaci této sevobody slova Božího« měl
Lacek z Kravař, na jehožstatcích byla nej
větší řada zabraných obroší katolických.
Dlouho se konfiskaci té netěšil, Zemřel r.
1416. Ale jeho rod se obohatil silně.

Jiným velice vtipným znalcem koojunk

Beno l kněs a polní hejtmantáborskýBedřich ze Btráždice. Ten rozuměl arti
kulu přašskému, namířenému proti zboží a
panování kněžetva, v přaxizrovna tak jako

+

A jaké neodpustitelné chyby spáchány
již dávno dříve! Poláci uvořejňovali v za
hraničním tisku spoustu článků ve svůj
prospěch. Líčili nás i prostřednictvím ru
munského tisku jako barbary. Ale naše
vyslanectví v Bukurešti mlčelo.

Národním shromážděním byla dána dru.
Benešovi určitá směrnice; volenízástup
oové lidu prohlásili zřetelně, že trvají na
plebiscitu, na celistvosti Těšínska ajeho
příslušenství k naší republice. Na základě
toho také čeští kněží na Těšínsku vydali
plamennou výzvu k věřícím ve prospěch
deské věci.

Když však dr. Beneš odjel do Spa, na
jednou 6e trousily pověsti, že plebiscitu
nebude, že se ministr poddal bez váhání
na milost a nemilost dohodě. Také dne
10. července dr. Beneš prohlásil jménem
vlády, že upouští od plebiscitu na Těšín
sku, Spiši a Oravě a rovněž jménem vlády
se zavázal k loyálnímu provedení rozhod
nutí dohody.

Tento úžasný obrat Benešův jest ne
demokratický, protiústavní a protiparia
mentní. Smí néš parlament jednoduše svým
souhlasem jednání Benešovo zpečetiti a
sohváliti? Tím méně to jest možno, slyší
me-li, jak Poláci dále pustě nadávají a vy
hrožují.

Dle rozhodoutí rady velvyslanecké ze
dne 28. t m. má se nám z Těšínska do
stati celý uhelný revír karvínský a celá
dráha košicko-bohumíoská Ale větší část
země připadla by Polsku i s ohromným
uhelným bohatstvím. Město Těšín bylo by
rozděleno na dvě části!! Na Oravě má vésti
hranice mezi Babí Gorou a Magurou. Na
Spiši by šla hranice od Jurgova až po
Čorštýn, který jest polský.

Padlo v té věci opravdu poslední slovo?
Mají býti polští násilníci nespravedlivě od
měňování právě v ten Čas, kdy, jest nej
——é

Prokopveliký a Payne. Jeho tlupy řádilyna duchovenských statcích na Velebradsku.
Pamětník o Boršioloh vypovídal: »Desátky
pro faráře (katolického) naším potem vy
získané na hrozby pronásledovatelů byli
jsme nuceni odvésti« Vojáci Bedřichovi
odvedli plebána boršického Mikuláše do
Ostrohu, kdež jej mučením nutili k odpadu
od katolické víry. Když však duchovní sta
tečně vzdoroval, upálili jej.

Bedřich zabezpečil si veliké
Kolínsku. 'R. 1448 snažil se odlouditiTá

vOry od strany Jiříkovy a navazoval přátelské styky s katolickým intrikánem a
sobsem Oldřichem z Rožmberka apak lu

ičem Koldou ze Žampachu, s nímě pak
joval proti vojsku Jiříkovu. M

Byla to věru Podtemná pro Olymp, kdyšse smlouvali z důvodů zištných Bedřich
ze Strážnice a Táboři s katolickým rodem
Rožmberským proti Jiřímu z Poděbrad —
a proti zájmům země. R. 1453 poddal se
Bedřich králi Ladislavovi, který zápisnou
jeho snmu na Kolíně © l o 8000

latých. híkom b v Piným výtečníkem bylpan Vilémz Po

stupie; byl to ně pohatí, ale uchvátilprosvůj rod statky biskupa litomyšlského. R.
1452 stal se hejtmanem v Litomyšli. Dobrák
ten však smířil ce s císařem Sigmundem
proto, aby si držení úchvatu zabezpečil.

anství na
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vhodnější příležitost k zkrocení jejich dra
vosti? Patrno, že pronásledovaný Hlinka
se postaral o sounáležitost Spišska a Orav
ska mnohem lépe než dr. Beneš o všecka

tři sporná území. Na Hlinku teď ostře hu
bují ve svých listech jak Poláci tak Ma
daři; ale dra. Beneše má vláda polská
v lásce.

Cestovatel A. V. Frič trpce si stěžuje
v „Očistě«, jak byly v Praze bagateliso

vány jeho sbírky, které měly cenu na půl
milionu korun. Psal z Paříže Něprstkovu
Museu, aby se jich ujalo. Když však ne

bylo pro ně láno, psal znovu, žePdává darem. Neodepsalia neodvezli ji
Zatím košiřští chlapci vloupali se do míst
nosti, rozbili bedny, vybrali abírky a hrálí
si na Jadiány. Když se Frič vrátil, shledal,
že z rozbitých beden vyprchal naftalin a
řádiji tam moli. Cestovatel totiž má poli
tické spory s vládou — a proto sbírka,
ješ jest plodem šestileté úsilné práce v di
vočinách, odnesla nervositu kritisovaných
politiků. Také doklad, jak jde pokrokářům
upřímně o vědu! — Rapež Benedikt XV.
vystoupil rázným prohlášením proti »vi
dění, zjevení a proroetví Kláry Ferehan
dové«, jež byla ve Francii známa pode
jménem »Zázrak loublandský«. — Roku
1845 platilo se na trati z Vídnědo Olo
mouce (dlouhé 28 mil) v L třídě 11 zl.
12 kr., v IL třídě7sl., vII tř.4zl. 40 kr.
Z Vídně do Prahy přes Olomouo (61 mil)vItě 21sl 6kr.vILtř.13sl.3kr.a
v HI tř. 9 sl 4 kr. Za děti do dvou let
na klíně se neplatilo, do 10 let se připlá
cela polovička. R 1846 jezdily mezi Vídní
a Prahou jit dva páry vlaků. — Amund
senova výprava letos objevila a vědecky
prozkoumala novou zemi, jež se nachází
v sousedství země cara MikulášeIL —
V 150. čísle ludového »Slováka« byl skon
ŽÚ

Také r. 1456 obdržel zápis na litomyšlské
panství. Od té doby sloužil věrně olsaři a
táhož roku obléhal v jeho službách husitský
Hradec Králové. Při tom přišel o život.

Kolegou Čeňka z Vartenberka byl Jan
Městecký. Ten vyloupil klášter Opatovický

ž za života Václavova. Byl dle dra. Ka
ouska hotov ke každému zločinu. Ale po

jednou aměni) tento spekulant své přesvědv názor výhodnější. Za víru války při
dal se s Čeňkemk vojsku Sigmundovu;
stavěl se, jako by ehtěl hájiti statků oír
kevních.

Tekovýoh šlechtických reformátorů bylau nás velká řada. U většiny převládalo
elídění, kde kyne větší zisk osobní.

Tisíce a tisíce katolických kněží. a
mnichů dalo se raději od husitů umučšití,
neš by byli katolickou víru zradili. Do
hrobů těehto hrdinů se kopá dosud.
-| Hůsitětí šlechtici po dokonané konfis
keci zapomněli na humánní a kulturní po
vinnosti, jež měli se statky převsíti.Nadto
vložili na bedra venkovského lidu těžké
jho, jakého drobný zemědělec v předešlém

pokHibositůbyj le ti dle k ore
s osvoboditali. * jm

fiskován celý hlavní obsah veřejného do
pisu abiturienta Dezidera Gojdoše, věno
vaného pokrokářskému řediteli prešov
ského gymaasia Prohlíkovi. — Přírodo
zpytec Reinke v díle »Die schaffende Na
tur« praví, že jest nemožno přesně upraviti
hranice mezi přírodovědou a přírodní filo
sofií. Díla některých přírodozpytců přímo
se hemží planou spekulací. Praví, še žádný
přírodozpyteo přítomnosti a budoucnosti
nemusí se atyděti za víra v Boha. »Kdo
byl vychován V nauce křesťanské, ví, že
první článek vyznání víry nemá pro člo
věka jenom náboženský, nýbrž i filosofický
obsah a cenu.« Nové fentastické aměry
metafysiocké jsou jen chatrnou náhražkou
náboženství. »Theosofie a okultismus jsou
následkem atheismu.« V předmluvě Reinke
upozornil, že všecko, co má ve spisech
Darwinových eenu trvalou, projevil už
profesor botaniky v Berlíně Alex. Braun
(+ 1878). Tedy kdo byl vlastně myslitelem
bystřejším a opravdovějším? — Letos v

Ko uplyne 400 Jet od objevení úžinyagelhaensovy. Portugalský plavec Fernao
Magelhaens čili Magellan. který se narodil
r. 1470, vstoupil r. 1517 do služby Karla V.
Objevil r. 1520 cestu kolem jižní Amerik
do Tichého odeánu. Po velkých svízelí
objevil i Mariaoské a Filipinské ostrovy.
V březnu r. 1521 padl v boji s domorodei.
Jižní Amerika chystá památce hrdinného
objevitele na listopad s prosinec t r. ve

ké ©oslavy. — Anglický inženýr ú jiskovynalezl přístroj, kterýmlze lati jisk
rové depešez Jettathonero v — První
bezdrátová telefonická de dospěla dne
22. červenoe z lodi »Viktorian« (plující do
Kanady) do Londýne. Bylo mluveno na
vzdálenost 880 km. — Prvnímu pěstiteli
národní české hudby umělé Pavlu Kříž
kovskému byla odhalena pamětní deska na
rodném domě v Holasovicíchu Opavy.—

F. Kyselabyl úředně vyzván, aby vyma
lovsl jednu konírnu na Pražském bradě.
— Spolupracovník katolického listu »La
Croix« Jean Vézěre obdržel letos první
oenu Akademie věd a umění právě za nád
hernou kantátu náboženskou. — Výzkumný
parník »Solověj Budimiroviš«, který proplul
mořem Karsk uvázl v ledu. V dubnu
letos bylo uloženo kapitánu Sverdrapovi,
sby výpravu zachránil. Dne 18. května
kapitán opustil Bergen. Karskou úžinou
dostal se vpřed bez obtíší. Ale 16. června
setkal se s Širokou massou polárního ledu.
Plul tedy oklikou severozápadním směrem,

kde se ukasoval led méně pebezpešný. Alesnovu bylo potřebí změniti směr plavby a

vyčkati, Dne 17. června zachytilavýpravabezdrátovou depoši ruské »Kanady«, která
rovněš vyplule k záchráně »Solověje.« Ne
stalo závodění mézi oběma výpravami.

Ledoboree »Svjatogore konal Sverdrapovipři rozrášení ledu né , boy
Sverdrup »Kaenadu«značně a ob

držel = parníku »Solověje« bezdrátovou
depeší. Ledové skály, drcené po boku lodi,

byly stálo vyšší a hrozivější. Konečněveš
kerá posádka »Solověje« (87 mušů) uvítala
osvoboditele hlučným »hurá«. K ránu
přijela »Kanada«. Dne 20. června odpoledne
nastal návrat všech tří výprav. — Valná
hromads naší Pe gické akademje koná

č 3. srpna.

Kulturní jiskry.
Demácí Liberální stadium © skulošné

povaze kusitetví bylo nejubožší právě
tehdy, kdy husitský kalich ozařován nej

skvělejším bengálem, Za základ p
o Husovi sloužila drzá německá podvrže
bina »Pogiova« skoro půl stozetí, jako by
neexistovaly ani dějiny Tomkovy.

O tom, jak Hus největším dílem pře
kládal a vypicoval z Viklefa, musil nám
pověděti teprve Němec Loserth. O sku
tečné povaze úsilí bojovníků táborských

podrobně a jssně širší českou ořejncnévy
jiš dvakrát v českém překladu. O velkých
slabinách kališníků sápasících a smlouva
jícleh se s Římem v XV. a XVL století, o
ujařmení rolniotva za věku husitského a
smutném živoření husitské university po

vvé zcels otevřeně promluvil nejdříve
00uz Denis. Podoba Husova (pepravá)

kreslena u nás dle vybájené předlohy ně
mecké. Neforemná a štvavé píseň »Hra
nice vzplála« zavěsila se jako dotěrný pa
rasit na vkusnou melodii polskou. Hltány
u nás také fantastické povídky Herlošovy
o Husitech. Dle zprávy +»Zvonu«bylo u

nás provozováno před padesáti lety prvéoratorium »Mistr Jan Hus« podle — Aug.
Zeunea. Přeložil je Smilovský. Tiskem
vyšla ta práce roku 1868 v Boleslavi a r.
1869 u Grégra. Jak to dílo uvědomovalo,
patrno z toho, že v něm vystupují také
podle dobové záliby lenauovské i cikáni,
kteří se přece objevovali v Čechách až v
době pozdější.

Takto tedy Husovi »oplápen povinnýnárodní dluh.« y lépe trochua rý K.J Erbčísti Husovy spisy? Když K.J Erben vy
dal di svazky usových spisů, většina
jich rozebrána od katolických kněží, tak
Se spraví husité« spokojili se raději líbi
vými pohádkami. .

Tiooslie.Praktická výslodníce moderní
Nejbystřejší filosofové doby přítomné při
snávají, že nynější proudy myšlenkové jsou
smateným klubkem, že filosofie marně
Medá' východiska s bludného kruhu. Ale
negativní stránke mafterialistických názorů
světových se uplatňuje k hrůse daší jemno
oitných až příliš důkladně.

Nietzohe (1844—1900) velebil pud po
moci (Wille sur Kraft) Kdo jest nádšen
ideálem oadělověka, musí viděti v ny
nějším člověku překášku k uskutečnění
efle pravého; nesmí úzkoprsým soueitem
podporovati jeho slabosti; musí zvrátiti ty
řádky, ješ udržují jeho. existenci. Proto
také Nietzsche útočil proti křesťanství,
které náboženstvím soueitu směřuje k rov

nosů všech a rdousí vzrůst duchů moenýcb. :
ý Ta filosofie nadělověko uchvátila silně

Velkoněmee, prozrazojí křiklavé doku“
menty ze světové války.

e nedosti na tom. Bezcitný materi
alismus i po veliké porášce němeské afly
fysické žádá jako nenasytný Moloch oběti

f. Profesorkárypadání Ka Bining a lékař A oc j v Lipsku
knibu »Sroboda zničeníživota nosdho,
ných bytosti.« Zde hledí zdůvodniti náv

Da usmrcení slabomyalných lidí. NDa 00prý musí Němeskovážně zabývatiotáskou,
třebný náklad na ty

een o0. oyoělůsituacíkekého lidu není místa pro bytosti poloviční,
| vé nebeosminové. »Naší němes

ohou po dlouhou dobu bude: ngj



čjší využití plnýchail pro našeúčelý.«
Tedy nechť jsou najecí dý
slnost jest nevyléčitelná; t prý nemají
vůle ani žíti ani semříti. Nechť zvlášť aří
sené komise vždy rozhodnou, kdo jest k
zabití zralý.

Tedy němečtí učenci spějí tam, kde
byli před tisfciletím Hotentoti a jiní di
vocí národové, kteří slabomyalné a nedu

“ šivee jednoduše poslaline onen svět —
Je-li taková morálka velice odporná, jest

vysvětlitelná Nemá-li člověk duše, -ale
. pouze chatrné tělo, není-li určen k oflům

nadzemským, prospívá materialistickým
snahám svého okolí často méně neš zvíře.

Nemůže-li „tedy plniti pozemské diktátyatheistů, 00 tadys ním?
Jaké strašné následky by mělo zpeu

šívání takového práva k náhlým popravám,
o tom pánové ohytře pomičeli. Teď přece
sa dobré zaplacení by různé komise lehce
prohlásily za bibee bohaté strýčky a staré

rá Ples s. by pakby novo Feymů. Brsy b 3 přijaty i návrhy
na »doratoníesla ch dětí, lidí dlouho
ohorých a otravování nedužšivých starců.
Padoušeké kořistnictví by pak

by různí komisaři dekretovali často
ne dle vědy a rozumu, ale dle vlastní
kapsy. Čím se liší takový Binding od di
vošského krvežíznivoe? Tím, že nečhodí
s oště v ruce v medvědí anebo tygří
kůži. uznání náboženského Desatera
moderní morálka splyne s africkým bar
barstvín. Nedivme se! Co Nietzche
věděl, k tomu přidávají mejmladší jeho
žáci jadrný a přiléhavý doslov.

© stáves severočeské přinesl dne 25.
července zajímavé dokumenty »28. říjen«
s Liberce. Při »hladové« stávce německé
bylo možno dostati v hostinci oběd sa 6 Kč
a k tomu libovolný salám za cenu lev
nější než v Praze. Pouliofoh chodily smě.

cí se dívky k pekařům s bílými vánoč
ami. »Stávkový výbor« nedovolil nikomu

pracovati pod pohrůžkou vydrancování
místností. Hlavním pánem v Liberci byl
městský rada, komunistický sociální de
mokrat dr. Hahn, jinač takto advokát a
haličský žid. Tento reformátor Českoslo
venska vybízel při nedávném meetingu,
aby se neplatily republice daně, pokud
plně nezaplatí válečné půjčky. (Ale nebyl
poslán ani do kriminálu ani za hranice.
Pozn. Obn.) Kdyš čeští živnostníci chtěli
otevřítí krámy, magistrát jim řekl, že jim
neručí za bespečnost krámů; prý vojsko
na ulici nesmí. Pisatel se dorozumíval se
4 čsl důstojníky. Jeden mluvil lámanou

češtinou,druzí vůbec česky neuměli. jiodznaky tak zv. štábních důstojníků. Ve
vratech kasáren stráž odpovídá na dotaz
lámanou češtinou a ěji spouští libe
reckou němčinou. (Inu ovšem — proto se
tedy stávkující Němei nemusili vojska
bát! Ale i na tyto vojíny musí platití
občan český.) Bolševické »sověty« i v okol

-ních obcích zasedaly pod obrazy Františka
Josefa a Karla. A stávku podporovali ně
mečtí fabrikanti, kteří měli plné sklady.
— Takhle jsme tedy zvítězili nad Germán

takhle jeme se osvobodili. Dovo
Miliby vídenští Němcičeské menšině jen
pátý díl takových extravagancí, jaké pá
chati u nás Němoi?

, “ Takový

název nese nový časopis, který nezakládánové strany, chce připravovati půdu k
nutnémupolitickému přeskupení a kpře

: tvoření nespravedlivého hospodářského po
řádku v duchu lidskosti a bratrství.

V programu listu praví se dále: x
»V otrzoe náboženskéhlásímese k po

Zadavku odluky církve od státu a školy
-v tom smyslu, aby zákonem bylo zaru
čeno, že každé náboženství můžese volně

eti vanou [ svých přívr
šenců, že však nesmí b omu vnu60
váno nebo státi se nástrojem politické
nadvlády nebo protistátní «

Tohle zní zosla jinak než divošské
skřeky radikálních kejklířů, kteříhledajís

Depešní adrese: Albibanka,

Vklady zůrokují se nejvýhodněji.

. Olelotelefonu 68.

Eskont obchodních směnek.

osobní zaopatřenív rozsóvánínáboženského
anarchismu a barbarském ubíjení svobod
lidu věřícího. Jest věru příznačno,še hneď
po oslávách Husových přišly návrhy dra.
Bartoška, které značí nejápornější boj
proti ideálu, ješ byly Husovi nejdražší.

"Již jsme upozorňovali dávno, že jest
nejvyšší čas k vážné a opravdové koope
raci občanských stran v zájmu národního
blaha, nemá-li býti zničeno dílo osvobo
zení bolševictvím, duchovním i fysickým.
Ale pokrokářský fanatismus raději trpěl
rány zasazované tvrdou pěstí přátel Leni
nových, než by se vzpamatoval k prak
tické spolupráci záchranné s živly kon
servativními. Co mu na tom záleželo, že
se oslabují národní živly vůbec, je-li pro
následována bezohledným přestupováním
zákonů dosud platných druhástrana v ná
rodě — strana lidová! Konečně veliký roz
mach židovstva, jehožefle u nás nebyla
nikdy tak mocnou jako v dnešních dnech,
vede přece jenom k rozumu

Nyní dochází konečně »Českosloven
ským sjednocením«e aspoňk přípravám.
Nechť se pánové rozhodnou libovolně. O
jejich kůži pro případ dalších náhlých pře
vratů jedná se více než o kůži naši. Ka
tolietvo po novém pronásledování vstane
jistě silnější, ale plytký liperalismus utrpí
rány smrtelné. My jsme posud ,v zájmu
národního celku“ pracovali poctivě a dů
sledně.

Bolšovické mušírmy. O těch pronikal
správy k nám již dávno. Také naši legi.
onáři potvrdili, jak bolševici zajatce před
zabitím “strašně mučí. Ostatně náš p. Al.
Petr nám vypravoval, jak za frontou ve
voronežské gubernii bohlevici dávali na
ruce zajatců zvláštní náramky, při jichš
stisku se zapichovaly připepněné jehly za

vwadministrativním oddílu byly soudy
děsné. Jednou tam byl p. Petr povolán za
svědka. Z vedlejší -světnice zazníval tak
strašný, přímo zvířecí nářek mláceného
obžalovaného, že sám soudoe se horečně
chvěl a prohlásil, že v soudu bude pokra
čovati jindy. Zkrátka při výslechu užívalo
se často strašného bití — zrovna jako v
době barbarské,

Nyní přinesl některé jiné obrázky Alex.
Kijevijanin v prhěském »Čechu.«

V kijevské »črezvyčajce« mučili ubo

šákyna rozkaz židovského komisaře šidovětí výrostci 16—20letí a čínětí vojáci.

Nešťastné oběti po přečtení rozsudku byloporučeno svlócí se donaha a oděv i obuv
s prádlem odevzdati do rukou stráše. Roz
kas byl obyčejně doprovázen kopnutím a

ty buršujská svině, botiček ani límečk
uš nepotřebuješ; za chvíli budeš u pam
bíčka, kterého máš tak rád'« — Třesoucí

se a omdlóévající oběti navlečen nejpooniční sohalát« (plášť) celý zakrvácehý a

pok odvedli nešťastnou oběťdostáje vzač. Nešťastník před odchodem « tem
ného sklepa rozloučil se svými soudruhy,
políbili se, pokřifovali ruským křížem a
poslední slova odsouzeného: »Pozdravte
ode mne ženu adětičky ...l« zanikla v
drzém smíchu katanů. Ve stáji začalo
rvní mučení. Tahaly se obětem nehty
eštěmi. Pak mučedník svázán a vyřezá

vány z jeho zad a prsou dlouhé pruhykůše obyčejně ve formě pravoslavného
kříše. Potom byl poléván vařící vodou
anebo skalpován. Krvavá záda namazána
solí, čímž způsobena strašná muka. Ko

nečně 4 nebogákzastřelen.yla-li obětí žena, pak zkusila
smrtí od zpustlýchkatanů ještě te ee
V podvečer v kuřáckém saloně soudce —
milionáře za zvuků hudby byly nádherné
hostiny — nad hroby umučených usta
raných otců a učenců ruských. Spoluho
dující dámy v jedné ruce šampaňské "s v
druhé červeno-modrou tužku zaškrtávaly
jména nešťastníků vězněných ve sklepě
črezvyčajky. né zaškrtnutí znamenalo

nen ještě téže noci a modré půlhodinovémučení...
Zkrátka barbarství děsnější než když

v dárných dobách tam poroučeli Tataři.
Tygří pudy provalily se tím hrozněji, čím
vyspělejší rozum mohl býti rafinovanější.
Teď už se může pochopiti, proč požidov
štělý tisk tolik psal a píše o dávné špa
nělské inkyisici a proč s nejodpornější
drzostí posud katoliotvu podkládá touhu
po hranicích. Má se tak odvrátiti pozor
nost od »jemnocitu« bolševických osvo
boditelů. Věecky fráze a omluvy Leni
nových pomocníků ve státech jiných jsou
marny, pokud úžasné zprávyo inkvisicích
v Kijevě, Moskvě a jinde nebudou vyvrá
ceny. Ale těžko přemlouvati a podpláceti
živé svědky oněch do nebe volajícíchbestialit.

Pranic se nedivíme, še sama 500.dem.
pokrokem

demokratické humanity», ovracejíe svéstoupence od ráje Leninova, v němž se
daří dobře výhradně kefasům, lichvářům
a katanům. Pošlapání světového násoru
křesťanského nyní vede k většímu bar
barství než pohanské řády a zlořády před
dobou Kristovou.

Věda a víra sestry. Na sokolském
sletu těšil ce zv! pozornosti americký
romanopisec, belletrista a myslitel Wells.
»Venkove přinesl a něm pochvalný článek
a jeho portrét. Tento spisovatel světového
rozhledu na v díle právě vydávaném
»Obrysy dějin«tuto. pozoruhodnou staf:

»TřebažeK zpořeklos bylo napsánoo nepřátelství Jy a náboženství, není
opravdu takového nepřátelství. Co všecka
světová náboženství prohlašují s inspirace
a.vnitřního posnání,toukasujehisto:

stávajíc00 jasnější, a věda, nabirojíe šíře

jako skutečnost poznatelnou rozumem a
dokázatelnou, že totiž lidé tvoříjedno spo
lečné bratrstvo, že mají týž společný původ,

že jejich individuální nab jejich národya plemena se kříží a poměšují a na konec
zase splývají v jednom společném lidském

osudu na této maléPlaneě meri hvězdami,A psycholog se teď může postavit vedle
kazatele a ujišťovati nás, že není rosum
ného míru v ardei, není rovnováhy a bes
pečí v duši, dokud člověk nestratí život
svůj, aby jej nalezl, a heoviší a neukászní
svézájmya vůlitak,abynemělaknim



, chtivost, soupeření, strach, pud »
opraost Historie našeho plemene a 0

sobní zkušenost náboženská jsou si tak
blísky ve své souběžnosti, že se moder
nímu pozorovateli zdají býti skoro totéž.
Obě vyprávějí o bytosti zprvu neustálené
a slepé a naprosto zmatené, která však
Svoloa si vytápává cestu k jasnému klidu
a spáse cíle spořádacého a souvislého. To
jsou v nejprostší formulaci obrysy dějin.
Ať máme cil náboženský nebo jej naprosto
popíráme, linie obrysů zůstávají tytéka
Welle správně dovozuje, že věda je něco
tak měnivého a neurčitého, že v mnohém

Hpadě nelze se o ni opřít, natožčekat, aš
dokáže ná chvíli tu onu thesi Dobře se
pos!. dr. Kramář smál odstavci naší ústavy,
dle něhož má býti vyučování řízeno vždy

dle nejnovějších poznatků vědeckých. Výchova musí se přece opírat o určitá axio

mata ber je náš Tek prý nyníTábor je program. /sk prý ny
často provolává táborský starosta Šada,
který dooela i blouzní o obnově starého
husitismu, jejž věsk zapomíná studovat.
Nuše — v Táboře při mši dra. Farského,
sloužené v ornátě, hráli hudebníci, zpíval
»Hlahol.« Ale Táboři umělou hudbu ofr
kevní a vícehlssý zpěv prohlašovali za
suší daremné lpohtání a dyndování krato


ehvilné.« Z uloupených ornátů dělali si
kabáty a upalovali nebo topili i kněze ka
lišné, které zastihlí při oltáři v ornátě. A
svoboda na Táboře byla taková: kdo za
nedbal účast na kázání, byl ještě roku
1451 mrskán; stával 6e totiž podezřelým
z různosti víry, — Kam s tím programem
do nynější republiky!

Mobálí se a
ževnatém boji katolickém konečně ho
lendská komora 70 proti 8 hlssům přijala
návrh- zákona, kterým se svobodné školy
náboženské staví úplně na roveň školám
státním. Nyní tedy svobodné školy kato
lieké budou plaoeny státem. Vhodné me
mento pro katolíky české, kteří nesmějí
býti považováni ve své vlasti za raby!

se. Pró moravskou uni
versitní knihovnu pražské ministerstvo
koupilo (bez vědomí jejího ředitelstva) od
evangelického duchovního Szalatnaye za
čtvrt milionu korun knihovnu, za kterou
zkušený antikvář nabízel 30.000 K. Do
téže knihovny ustanovení teď dva židé
(Bergman a Deutsch). Doutsch se teprve
učí česky. Když se tam měl vloni dostati
katolický filosof dr. Kratochvil, způsobilo
to mezi pokrokáři velikou vřavu. Nyní
však zavládlo hluboké mlčení.

Poštovní úředajci a zřízeací, muži | ženy!
Vstupte do »Unie úředníků a zřízenců čst strany
fidové« v Praze, která bojoje pro Vaše lepší so
ciální bytí! Nedejte se másti eikým a postavte se
do našich řad! Přihlášky přijímá sekretariát »U
oje«, Praha II, Na Slupi č. 14, Zápisné 2 K, mě
sfční členský příspěvek 1 K. .

Soukromí úředníci a Zřízenci bez rozdílu po
lavi! Na popud »Unie úředníků a zřízencůčs.
strany lidové« v Praze podán byl v Nár. shro
máždění návrh na novehsaci zákona o starobním
Vašem pojištění a žádáme. by ti, kteří v pozděj
ším věku vstoupili do starobního pojištění, mohl!
požívati pense fiž v 60. roce místo v 70. Jediná
odborová organisace, která návrh ten podala ve
Váš prospěch, byla »Unie úředníků a zřízenců

čsl strany lidové« v Praze. Hlaste se ihned za
členy. Nesjibujeme, ale skutky dokazujeme, že
pro Vás pracujeme. Přihlášky přijímá: »Unie ú

Na Skrpi 14. .
Domovsici! Byli jste zklamáni ve všech Va

šich dosavadních organisacích! © Ne kolektivní
va s majitel domů, aje zákonná úprava mů

že Vámprospěti. Za Vaše zájmy jedině bojuje l
dová, Vám nejbližší organisace »Uale úředníků a
zřízenců čsl. strany lidové« v Praze. Povinností
Vás všech jest, byste ihned do »Unie úředníků
a zřízenců čs|. strany lidové« v Praze II, Na Stu

členský1K.

Práce dobře placených reformátorů.
Přímo žasneme nad úzkostlívou republi
kánskou »péčí o lid«. Vymýšlejí ee nové
úřady, v nichž stále přibývá protekčních

dětí, beroucich velké platy. Pomalu nakašdého občana bude připadatijeden státní
úředník nebo zřízenec. Poplatníci místo
zlepšení svého losu budou platit, aš se
budou ohýbat. — Předsedou »Správního
výboru Pozemkového úřadu« jest poslanec
Laube, který v »Čes. Slově« uveřejnil stesk,
že »Pozemkový úřad« nic nedělá. (Inu —
jsou tam usazeni funkcionáři dle politio
kého koaličního klíče. Vieeprésidentem jest
sodborník«e red. Svozil) Ale presidentem
ústavu jest přece agrárník dr. Viškovský,
který si vzal doveělenou. Laube tedy ae
obrátil se svou urgencí na Svozila,který
svolal vedoucí úředníky; ti prohlásili, že
všecko to, co Laube navrhuje, již mají
propracováno a připraveno; ale čekají jen
na schůzi — správního výboru; teď prý,
v době dovolené dra. Viškovského, který
provedení plánu brzdí, bylo by možno jií
jednou energicky zašíti. Teprve pak sta

rostlivý Laube svolal sohůzi správního vý“
boru; s článkem snfd chtěl zakrýt
Jiknavost vlastní. Ale proč Svozilovi úřed
níci sami nečinili dávno nátlak na Lau
beho ? Patrno, že v Pozemkovém úřadu se
velmi dobře žije těm, kteří o pozemkové
pfiděly nejsou nuceni žádati. Je tedy ten
úřad zřízen pro povznesení zemědělství či
pro pohodlné živobytí radikálních prote
žentů?

Hodrášáěto! Celé stovky státních auto
mobilů. šíří vytrvale puch po Praze a nej
bližším okolí, jsko by byl benzin zdarma.
Když však příjde poctivý rolník nebo živ
nostník s žádostí o nejnutnější přídělben
zinu, řekne se mu, že »není.« Jako by
státní vozidla měla platiti daň za živnost
níka, odsouzeného k nucené zahálce. Pří
mou cestou úřední těžko trochu benzinu
sehnat; kdo se však chytne za Šosy žida
nebo socialistické protekoe, tři řádky na
visitoe okamžitě mu otevrou sklad. ak
hle novobyrokratický šlendrián kvete buj

něji než před válkou. — »Role« 27. t m.přináší výmluvný obrázek z Blatné. Přijel

ke

tam. 1Slotý dyn sekčního šéfa v jistém mi
nisterstvu v automobilu se dvěma alečin
kami; konal s nimi několikadenní výlety
do okolí. Při tom tamější hospodáři vspo
mínali, co se loni napssli a nažebrali, než
dostali trochu bensiou, aby mohl! vymlátit
a odvést obilí. Protože pak se nemohou

rolníci kapr domaci cestou úřední nejpotřebnější dávky benzinu,žádají sekčního
šéfa, kde kupuje jeho syn benzin a při
mluvil se, aby ho dostali aspoň tolik, kolik
mladík za ty dny propálil.

Teď už vi zvyká veřejnost na všecko,
takže se řekne: »Maličkost!« Ale pardon

právě tahle drzá vyzývavost hoška vy
sokého úředníka jest hodně výmluvná,
V sdemokratické« republice mladý pa
náček zcela lešžérně dráždí pracovité ob
čany, aby dokázal se vší bezohlednou a
marnívou zpupností, že se systém byro
kratioký nezměnil, ale zhoršil a — že

se vyměnily pouze osoby. Ovšem napředby bylo potřebí promlaviti hezky © s
tatíkem, který vychovává takového »re
publikána.« Jednou už by měla naše ve
řejnost věděti přesně, co se propálí dra
hého benzinu ve státních automobilech a
kolik jé ho nutně potřebí. Který vládní
sříženec se potají obytře obohacuje, má
býti volán k pořádku; ale který si přímo
veřejně šašky tropí z nedostatku a nesnází
spoluobčanů, má býti vsazen ' do nejtužší
samovazby.

národní. Škodovy
závody v Plzni zašantročují podniky ně
meckému židovstvu. »Zinnwerk Krupka«
u Teplio prodán zásluhou germanisujícího
ředitele Goltze německémužidu Mauthne

rovi. — Firma Sohichtova v Ústí n. L.
germanisuje dále. Má pobočnízávod »Elidu«
který jest v rukou čistě německých. Tu
ková ústředna, která dělá českým závodům 
milosti, má pro Sohichta tuků vždy dosta
tečné množství. Když do pražských jatek
bylo zavezeno mnoho vagonů slaniny úplně
zkažené, která musila býti prodána na zpra
cování mýdla. České podniky byly opomi

u všecko si odváží Schicht. — Proto
legionáři bojovalil?

emef V poražené Vídni jest
nyní laciněji než v Praze. Zvláště slušný
oblek možno si poříditi levněji než u nás
— v zemi, kde jiš před válkou bylo 80
procent textilní výroby. Válečné rány ho
spodářské se tem rychle hojí, zatím 00
neobratností českých felčarů rány naše
jitří se nejpovážlivěji. Náš export značně
se ztenčil a za nynějších pracovních po
měrů v konkurenci zahraniční se zardousí
zcela vývoz právě těch výrobků, jež byly
předmětem exportu nejdůležitějšího, nej
výnosnějšího. Místo zboží bude ministerstvo
vyvážeti dělníky. Nu — a místo nejpotřeb

nělštch surovin přivážejí k nám vlaky cizížidy.OEOZ ůůů
VATEBNÍ
SKUPINY

zdařile provádí

u 3.
F. LANGHANS,

m n Král., Adalbertinum.m

uměl. závod fotografický

můž





Právě na Olivetské hoře přečetl sebe
vědomý šidovský generální guvernér Pale
stihy Herbert Samuel poselstvíanglického
krále, kterým se přiděluje židům Svatá
země za domovinu, Na téže hoře zřídil sí
také Samuel své sídlo. Kdo tedy ve svě
tové válce vyhrál nejlépe? — Rakovina
v národním tělese rychle se šíří. Nejdůle,
žitějšími záchrannými jedcotkami spole
čenskými v národě jsou spořádané rodiny.
Dr. Bartoček však svým návrhem p ji
rozluku manšelskou, která zvláště ve Fran
aji « Americe natropila již tolik zla. Vě
dělo se ovšem hned, že nového zákonas
bude sneužívati od lidí nejlehkomyalnějších

— jako jinde. Nyní mladí manželé, sotvažijí pohromadě dvaměsíce, již se houfně
rozoházejí — pro nepřekonatelný odpor.
Soudní úředníci chytají se za hlavu nad
obrovským náhrnem nové práce. Na př.
na Král. Vinohradech bylo před rozlukou
ročně asi 80 rozvodů, teď však za půl léta
na 1900. Jinde podobně. Lehkomyalnost
manšelů bude míti hrozný vliv na výchovu
dět. — Jakým ohytráotrím vznikli noví
kapitalisté v Rusku, prozrazují také vý
znamné zprávy italského »Secola.« Banky
posocialinoványv jedinou státní banku. V ní
však otevřeny »účtárny«, které měly upou
tati jmění různých spekulantů. Ale ti 60
větevému rublu nedůvěřují a proměňují
své miliony za cenné předměty — zvláště
diamanty, ktere úšasně stouply v ceně
právě zvýšenou poptávkou. Teď ať sově
tová v činí prohlídky! Jak vyzkoumá,
kde se ukrývají maličké drahokamí? Zbo
hatlíci na vládu vyzráli. — Nyní v celých

Spojených státech napočteno 105 milionůobyvatelstva. New Jork má přes 5,621.000
obyvatel; od posledního sčítání přibylo

000. — Italská lidová (katolická) strana
usiluje o mezinárodní styky. Výbor lidové
internacionály vyložil delegátům různých
národů svou ideu, která byla nadšeně
sohválena. Jakmile dojdou další soublasná

prohlášení, správa lidovéurny svolá prvníschůzi lidové internacionály. Takováorga
nisace by'a ovšem přímo vyprovokována
barbarskými násilnostmi živlů protikato
lických, které se za účelem ujařmení ka
toliotva sorganisovaly v internacionální
svazy již dávno. — Sám úřední bolševický
orgán »lzvěstia« uveřejnil statistiku čin
nosti mimořádných sovětových soudů k

porání »politických zločinců«, dle nížylo r. 1919 zatčeno 128.000 osob a popra
veno sa tu dobu 10.000 osob. — Rudý
teror proti našim dělofkům v N. Jičíně

zvání firmy Hůcklovy se odebralo ve
škoré dělnictvo křesť. s0e. do továrny. Ale
s0o. dem. dělníci prohlásili, že jich tam
nepřipustí a že neručí za nic; ať prý na
Šinci ihned vstoupí do jejich organisace.
Naši odmítli a poukézali na zákony. Ale
soc. dem. důvěrník Drozd mávl rukou:
»>Co pak zákony, ty my neuznáváme!«
Nato křesťan. social. dělníci: »Když ne
uznáváte zákony, my neuznáváme vaši
organisaci.« Továrník pak deputaci našinců
oznámil, še nezbývá jiného než očekávati
výsledek rozhodčího soudu. — Předseda
velkoněmecké strany v Rakousku dr. Ding
hofer sdělil nedávno na sohůzi voličské,
že republika rakouská platí na Belu Kuna
a jeho bolševický dvůr 350) K denně. K
tomu podotýká »Reichspost«, še civilní,
lists, kterou platilo celé Rakousko. císaři
na jeho dvůr, dvorní divadla, mučea,sbírky
a zahrady, činil. ročně 113 mil. a civilní
lista, která se platí Belu Kunovi, činí 12'3
mil. ročně. Ve věci té byl podán velko
německou stranou v Národním shromáž
dění dotaz. — Kalvíni i na Slovensku jsou
společností privilegovanou. Dle »Uloven
ského Deníku« až do podepsání mírové
emlouvy neuznávali republiku. Faráři a
učitelé nesložili státu slibu. Na konferenci
vwMiškovci oírkevní hodnostáři kalvínští
štvali proti republice. Bylo rozhodnuto, aby
kalvinští funkojonáři složili slib, budou-li
o to požádáni; ale konference neuznala,
že by o hranicích bylo rozhodouto neod
volatelně. Kde pak zůstali tedy tak dlouho
vytrvalí soudcové Hlinkovi? O kalvínské
oposici byli tiše, jako by dělali zkoušku
z hluchoněmoty. — Pěknou to máme rov
nost republikánskou! Na jedné straně gra
duovaní inteligenti trpí velikou bíduz na
druhé straně se hýří tak, že by občan
XIX. století ani neuvěřil, jak dovede vy
hazovati z kopýtka nová generace. Die
»Večerníka« Práva lidu jediná pražaká vi
nárna zaplatila na páskové dani 163.000K.
Při policejní noční pochůzce překvapeno
bylo v jedné vinárně 40 hostů, kteří při
vpuštění do místnosti se musili zevázati,
že utratí při víně nejméně 5000 K. Ale
proč deníky, zaznamenávající takové zprávy,
nejmenují určitou adresu oněch místností?
A proč hosté, překračující drze policejní
hodinu, nejsou zjištěni a trestáni? Zhýralí
zbohatlíci těší pe největší šetrnosti v době,
kdy pilné řeholnice prožívají v republice
muka očistoová! :

' Evěroucečsl.alrkve.Tsseteprvevy
sájí. V Táboře prohlásil dr. Farský,že věří
v Ježíše Krista, ale nevěří »v papešské
kojkle«, proměnu chleba a vína. »Nám
stačí vzpomínka ne jeho zpřítomnění.« Ale
při tom sloužil mší. Bral ovšem také Hu
sovo jméno nadarmo. Hus přece věřil o
mši sv. jako katolíci a sloužil ji jazykem
latinským. Při tom vzpomínáme, s jakou
rostrpěeností vw“»Národ. listech« dr. Farský

po jmenování nového arcibiskupa stýskal,jeho kandidatury dbáno nebylo. — Ve
Hlinsku dne 18. t. m. jednatel čel. církve

Veteš ve své„Eromisvě sdělil, že jehomatka chtěla, abybyl knězem; on všsk
»PáúnsBoha nechtěl dělat.« Tadíé posud

vlastně se neví, jsk se utváří čsl věrouka
jež ovšem bude dílem lidským a dle toho
teké na hnde Haiti výše její autority.

Pouťaa sv. Hostýna Velehradna Moravěa
do Šašťína v Nižrasaké stolicí me Slovemsku po
táédána bude spolkem českoslovan. poutníků do
Lard ve dnech 4—8. září 1920 pod protektorátem
p. senátora Nár. shr. Msgra dra Ant. Stojan,
kanovníka v Olomouci. Pořad: Účastníci z Čech
vyjedouv sobota4.září:zPrahy(Masarykovo
nádraží, Hyberaská ul.) v 6.55 ráno, Možno přise
dati v 9.50dopoj. v Pardubicích a v 10.53dopoj.
vChocgl | vjiných stanicíchaž do Č. Třebové.

Přes Olomouc,Přerov, Hulín do Bystřicep. H.,
v 9.34večer na Hostýn. — V neději 5.září dopo
ledne kázání dp. P. Rybáka T.J. a slavná ponti
fikájní mše sv., již sloužiti bude Msgre dr. Ant.
Stojan. Prohlídka památností. Odpoledne pobož
nost křížové cesty, požehtání a večer světelný
průvod—Vpondělí6. zářív 10hodindopol.
odchod ze sv. Hostýna do Bystřice, odkud v 11.40
odjezd přes Hujíé do Uh. Hradiště ve 2.41 od
pol. a odchod na Velehrad. — Vúterý 7. září po
mši sv. odchod v 645 ráno do Uh. Hradiště, od
jezd v 8.32 přes Katy a příjezd do Šaštína na Slo
vensku ve 4.59 odpoj. — Ve středu B. září v 6.22
večer odjezd přes Kuty, Břeclavu. Brno přímo do
Praby. Zpěvníky nebo poutní knížky a odznaky
z předeštých poutí do Lurd s sebou. Přihlášky
k pouti přijímá pokladník spolku Ant. Kašpárek,
faráf u Panny Marie Sněžné v Praze II, Jungman
novo nám. č. 20 a jednatel spolku Jos. Róssler,
farář v Solnici v Čechách. Jízdné s 20 proc. sle
vou bude obnášeti asi 110 K. O ubytování bude
postaráno za levný peníz, stravování na vlastní
účet, proto potraviny, zvláště chléb, 3 sebou.

Slavnost Porciumkule v seminářském kostele
sv. Jana Nep. v Hradci Králové bude se letošního
roku konati voedějí 1. a vpondějí2. srpna. Po
fádek bude následnjící: V neděli 1. srpna bnde o
„půl6. hodiněodp. kázání, po němHtanie s požeh
aámim.Pakbudestyčenasv. spověď.— Vpondělí

Stran $4 Cena I K 60h, poštou 1K80h

2. srpna budou slonženy mše svaté; prvá v 6
hodin, druhá v 7 atřetí v 8hodín. Mez!námibo
de slyšena sv. zpověď. V 9 hodin bude kázání a
po něm mše sv. zpívaná. Odpoledne ve 3 hodiny
kázání a JHtanie s požehnáním. | Všichni věřící,
kteří v tyto dny sv. svátosti přijmou, mohou zí
skati toHkráte plnomocné odpustky (jež Jze při
vjastniti duší v očistci), kolikráte do kostela
vkročí a tam na úmys| Sv. otce se pomodlí. Sv.
zpověď možno vykonati již předtím v kterém
koll kostele a v kterýkoli den v týdnu mezi 26.
červencem a 2. srpnem; rovněž Tělo Páně možno
přijmouti v kterémkoli kostele dne I. a 2. srpna.
Odpastky možno získati v meději od 12. hodiny
polední do půlnoci s pondělka na úterek.
V pondělí odpol. po ukončené pobožnosti bude v
oratoř! seminářské shromáždění členů III. řádu S
řeholními volbami.

Československé
strana lidová.

Opouti na Tábořeu Lomnicen. Pop. dne8.
srpna kázati bude o 10. hodině vdp. P. Neužil,
převor z Chicaga, ředitel II. americké mise. —
Odpoledne téhož dne o 2. hodině uspořádá orga
nisace lidové strany schůzí v Lomnici n. P. v
hotelu»Řeháček«. na které promhiví jmenovaný'
p. převor a p. poslanec Košek. — Katolíci šórého
okolí se zvou k účasti na této pouti na Táboře
a na odpolední schůzi v Lomnici.

Přihlášky na Věsobecný sjezd karofíků se den
ode dne ze všech končin naší republiky množí.
Jest radno, aby sjezdoví hosté, kteří mají v Pra
ze příbuzné a známé, si u ních zabezpečit byt
tak, aby úkolem sjezdové ubytovací komise bylo
postarati se o nocleh účastníkům sjtadu, kteří
nemají v Praze osobních známostí. .

Všeobecný sjezd katofíků Československých
vPraze vednech 28. až 31.srpma. (Adresa sjes
dové kanceláře: Praha 200-I1, Pštrossova ul. Te
lefon č. 1126.) Jízda na sjezd bude účastníkům
umožněna jednak zvláštními vlaky, jednak vše
obecnou slevou jízdného. Zvláštní vlaky hlášeny
jsou z Brna, Olomouce, přípravy se konají pro
zvláštní vlaky z Mor. Slovácka, ze Slovenska,
z Něm. Brodu. z Hradce Králové; Jinde jednání za
hájeno. Ve význačných střediscích utvořte pro to
zvláštní výbory a vyjednejte si sami v dohodě
s mistním staničním úřadem a příslněným ředě
telstvím. Sjezdová kancelář bude všude radon |
skutkem nápomocna. — O všeobecnou slevu jízd
néhoje zadáno apříznivévyřízeníočekáváse
každý den. — O nbytování pečuje ubytovací ko
mise. O noclehy bude postaráno jednak v soukro
mých bytech, jednak hromadně. Kdo činí nároky,
aby mmmbyt obstarán nocleh, dopiš včas sjezdové
kancetáři a udej počet mužů i žen, kteří si noc
lebn přejí. zda pro celý sjezd či jen pro některé
dry a které, Ubytovací komise pečuje o to. aby
účastníci z téhož kraje nebo okresu, farnósti byli
pokud možno pohromadě. Proto člňte přihlášky
včas, ma přihlášky posledních dnů nebrde možno
vzíti zřetele.

Pražské Předměstí. | Dne 2. srpna obvyklá
schůze v 8 hoďin s přednáškou. ,

tojici! Doboje za saše práva! Kboji tomá
potř dobrý tisk, který nám finančně zají
stí naše tiskáma. Proto zvyšuje akciový kapitál
na 2% měllom Kč. Očekáváme, že tato akce U
naších spořitelních spolků, odboček a konsemá
naje plného pochopení. Upisovámím akcij podpo



daležitýpodnikstranya Zároveňuložítevý
penize! Aksie po Kč 759.—. Úpisní sty

zašje zdarma Českoslovanská akc. tiskárna V
Praze-ll, Spálená ul. 15.

Nová Paka. Dne 15. srpna pořádá Těl. odbor

»Orej« v Nové Pace Orejskou slavnost, spojenou
99 cvičením, v patku «měsíské střelnice. Pořad:
V11 hodinstavnámšesv. O1. bod.seřazení
průvodu u kláštera a pochod na střelnici. Tam
proslov a cvičeníprostná ana nářadí.Po cviče
ní koncert. Večer v 7 hodin věneček »U Ná
jevků«.

DoSmrdovaaokojí!Vneděli1.srpnaopůl
10. hod. dopol. koná se okrsková schůze katol.
mládeže v hostinci p. Aloise Zadiny. O úkolech
kato) mládeže promluví Ant. Mrkvička z Něm.
Brodu, o vzaiku a cílech Orla Václav Kotrba ze
Smrdova. Vyzývají se okolní skupiny katol. mlá
deže, aby se v hojném počtu súčastnily. — Kraj.
sekretariát čs]. strany lidové v Něm. Brodě.

Tělocvičné kursy pořádají se:

S V Ústía. Ori. vkatolickém domě.Počíná v
sobotu 14. srpna v poledne, končí v neděli 15.
%rpna večer. Řídí zemský náčelník br. Menci.

Zakládejte všade Orla! Žádejte Informace u

„Zemského Svazu Orla v Hradci Králové.

„Oraidká cvičeníútenji sí

V Lhomyšiš okrskové cvičení 1. srpna.

V Čeruilově místní cvičení 8. srpna.

V Nové Pace okrskové cvičení 15. srpna. Po
ovičení slavnost. Vše odbývá se v parku městské

střelnice. PH slavnosti promlaví br. A. Petr. o
V Kostelci m. Orl. okrskové cvičení dne 22.

srpna.

Jednoty Orla, jež nemohly vyslati delegáta do
Mariboru, nechť aspoň přispějí na vyslanou dele
gaci příspěvkem, jejiž zašlete Zemskému svazu
Orla v Hradci Králové. Zasflají se jednotám bto
ky, které co nejdříve račte rozprodati ve pro
spěch sekretariátu Orla..

»Proč se sdružuje katol, mládež?« — »Tělesná
výchova« — »Katojíci za války« isou názvy ča
sových přednášek, jež vydává Rada čst. katolíků,
Praha-ll, Spálená ul. 80.

Kulturní litové přednášky: »Křesťanský děl
ník do křesťanské organisace«. »O0významu od
borové organisace«, »Život a záslehy sv. Václava
o národ český«, »Manželství občanské«, »O roz
luce manželské«, »Výchova beznáboženská«, »Pa
mátce otce vlastie dodá kancelář Rady čsl. kato
líků Praha-li, Spálená ul. č. 80.

Pozvání víct. pp. z Hradce Králové a Okolí
ma čtvrtý všeobecný sjezd katolílů českosloven.
ských vPraze ve dmech28.—31.srpna. Dne 2.
mora t. r. bylo tomu 10 let, co za povznášející
Slavnosti zřízena byla v Hradoi Králové Marián
ská družina mužů a jinochů. Byl-li již tehdy Po
právu posoazen význam Mariánské družiny mu
žů a jinochů, platí to zajisté dnes túm více. Ne
bezpečí ohrožené víry. jiš tehdy vážné, stalo se
dnes tím povážitvější. Vbodná doba obnoviti kře
sťanského ducha a upevniti s ním svaté naše m
děje, poskytnuta vlct. pp. sodálům z Hradce Krá
lové a okoli letos v Praze čtvrtým vše

"obecným| sjezdem katolíků československých,
při Běmž se Chystá Zvláštní družínský sjezd v
neději dno 29. srpma. Proto, kdo můžeš a jsi dobré
vůle, přijď a načerpej nového světla a ohně k 0
bětavému nadšení pro církev a víru pod prapo
rem Bohorodičky. Skrovné jsou řady naše. Touží
po sesfjení. Kéž všeobecný slezd též v tom smy
slu přinese nám požehnané ovoce! ' To se Jistě
tkáže, bude-li i jinak krásné město naše s okolim
důstojně na všeobecném sjezdu zastoupeno. Pro
to zveme co nejvřejejí na sjezd i muže a jinochy
pesodály z Hradce Král. a okolí. aby přítomno
stí svou rozmnožili malý počet náš. | PHieďte
bránit, chránit! Bolí nás nesmírně, že v řadách
našich zastoupena tak pořídku uvědomělá katoli
cká Inteligence. Bolest naše je tím větší, že mu
žové, kteří svým vyšším vzděláním a spoječen
ským postavením svítiti mají na cestu | pravé,
křesťanské osvěty třídám nižším, namnoze stali
se ohnisky bludu a nevěry, náboženské neuvědo
mělostt a netečnosti — nezřídka proti lepšímu
svému vnitřnímu přesvědčení. A přec neni nás taj
ao — kulturní dějiny vlastního národa a národů
Jiných to stvrzují — kterak právě pravá Inteligen
ce to byla. jež bystrostí ducha. za přispěním 0
všem vyššího světla milosti Boží, si proklestila
cestu z mrákot pochybovačnosti a nejistoty k
světlu Věčné pravdy a řím cestu z vnátřní roz
háranosti k dmšelnímu blahu a štěstí vlastnímu a
celého národa. Kéž nedá se naše česká Inteligen
ce svésti wrtkavými dojmy a city okamžiku, me
strhnouti lavinou nýzkého materialismu a tvrdého
racionalismu, ne usnati. ba usmrtiti marasmem
stojcké netečnosti ve věcech náboženských. lež
přec vytvořují obsah prvních a nejdůležitějších

povinností člověka zde na' zemi! Ale nechf do
vede se povznésti nad proměny dermího života a
proniknouti bystrým duchem husté mlhoviny Hd
ského blouznění a patři neochvějně k Slunci
oné pravdy, jež nám vzešla v Kristu Bi šku,
pravdy. která přěstála vítězně Již ře po tsi
cHetí a zůstane na věky. I fim slibuje sjezd lepší,

Syyšsí, důstolnější osvícení. Proto přiiďte a hoj
nom účastí dodejte lesku všeobecnému | slezdu,
aby I v tomto směru národ náš důstojně dražit!

hl k aárodám jiným. Bližší okolnosti spoJečného odlezán, Jizášého, lagttimincí sadů.oznáme

ny budou později. Při přihlášce račte podotknouti,
zda místní přípravný komitét pro Hradec Králové
a okolí má Vám zabezpečiti i byt a na jak dlouho.
Přihlášky přijímá R. Šimáček, starosta Mar. dru
žiny mmažůa jinochů v Hradci Králové.

Pražské vzorkové veletrhy. Přihlašovací Háta
pro návštěvníky vzorkových veletrhů (nevysta
vovatele), kteří hodlají veletrh navštíviti za ú
čely obchodními, jest povolena do 15. srpna 1920.
Tiskopisy přihlašovací vydává na požádání vý
vozní oddělení Ústředny. Přihlášeným, jichž při

hod,jako50proc.slevuj na draháchre
publikyČeskoslov.. vstup do tržních paláců po
dobu veletrhu, usnadněné stravování, byt a pod

K bytové nomři. Čím vice se odkládá stavba
dajších nouzových domů, tím hůře pro město,
které má pojmouti tolik nového úřednictva i ji
ného občanstva. Patčivá otázka musí se luštiti co
nejdříve za každou cem, nemají-li se svízele
komplikovati. Starosta ani při nejhouževnatější
píli všecko sám nevymůže. Zde musí dojíti k o
pravdové kooperaci také faktorů jiných. Některé
banky by snad mohly projeviti trochu více ocho
ty. A pak by měly ukázati trochu obětavosti a
spoň ty tovármy, které mmoho vydělávají. Na
př. strojíma by přece mohla přispěti k zbudování
dělnických domků. Posud mnoho neučinila ani pro
úřednictvo ani pro dělnictvo.

Mniška objevila se netoliko v lesích králové
hradeckých. ale i chrasteckých v | povážlivém

množství. Nepomůže-li tu příroda, lidské prostřed
ky nedovedou zachrániti krásné lesy před straš
nou katastrofou.

Místní odbor Českostov, obchodní besedy v
Hradci Králové pořádá dne 8. srpna v Jirásko
vých sadech letní slavnost s bohatým novým
programem.

Osobal. Evidenční vrchní geometr I. třídy p.
inž. Fr. Tamchyna byl jmenován vrchním eviden
čním inspektorem.

Seěnárna Záložního $věrního ústáva v Firaáci
Králové proplácí u svých pokladen dne 1. srmna
následující kupony: 4 a půj proc. moravské zem
ské půjťky, 5 prac. půjčky města Prahy z roku
1913, 4 proc. zást. listů České hypoteční banky,
4 proc. komenálních a 4 proc. meHoračních úpi
sů Zemské banky král. Českého, 4 proc. zástav

ních jistů Moravské hypoteční banky a 4 proc.zást. Hatů Pražské městské spořitelny.
Zvýšení poštovaého, Od 1. srpna zvýšeny bu

dou poštovní poplatky v tuzemské dopravě tak
to: Za psaní do 20 gramů 60 hal. a za každých
dalších 20 g 20 h: za dopisnice 40 h; za tiskoviny:
a) nespěšné za každých 50 g 10 h, b) přeje-li si o
desfiatel! dopravu spěšnou k tku pod a) pří
platek10h;za psaní v dopravěmezinárodnído

WeK13 aza každýchdalších20g neboJichčáet754

V.
szíeo ELIŠKA"sní
přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.

VYVYVYVVYVYVYVYV

Dary. Ústavu hluchoněmých dětí »Rudoliinam«
v Hradci Králové zaslal farní úřad v Sohtici vý
nos sbírky 170 K u příležitosti sňatku p. Václava
Mervarta, rojníka v Solnici a sl. Aninky Ovel
nové, dcerušky upřímmého našeho stoupence p.
Frant. Cvejna, rojníka z Kvasin č. 8 u Sotaice.
Tentýž farní úřad posla] 123 K jako výnos sbírky
při svatební hostině p. Jos. Ehla, rolníka v Sal
nici a sl. Lidušky Bartové z Byzhradce. Všem
dárcům vyslovuje »Zaplať Bůh!< ředitelství »Ru
doltina« v Hradci Králové.

Přejouč. Dne 25. července oslavovala farnost
naše památku 25letého kněžství svého zaslouži
lého duchovního správce vdp. Františka Čečet
ky. Za velkého účastenství věřících byl jubilant
veden v průvodu z farní budovy do chrámu Pá
ně, kde před slavnou mší sv. promluvil | místní
kaplan vp. J. Zapletal o vznešenosti a důležitosti
úřadu kněžského v církvi katolické, při čemž
krátce se dotkl významu Z5letého kněžství a zá
služné t0leté činnosti oslavencovy ve farnosti
přeloučské. Večer potom uspořádaly místní sdru
žené spolky katolické slavnostní akademii na po
čest jubilantovu, jemuž byly po duchaplném pro
slovu vp. J. Rohledra, kaplana z L. Týnice, po
dány četné kytice a skvostné album, připomína

va — k velikému jeho překvapení. Bohatý pro
gram večera a skvělý jeho průběh byly odšeském
úcty, lásky a oddanosti přeččtných ctitelů páně
farářových a zároveň zadostučiněním za ty časté
útoky a rány ze Stran nepřátelských. Celá tato
důstojná oslava byla hřavně dílem vp. J. Zaple
tala, neúnavného to pracovníka našeho ve všech
odvětvích organisace strany lidové. — Dar. Na
památku svého Z5letého kněžství věnovat vdp.
farář Fr. Čečejka značné peněžní obnosy místním
katolickým spolkům, které mu za to vzdávají
srdečné »Zaplať Pán Bůh!« a opětují svá přání,
aby vdp. farář dočkal se ve zdraví s pomocí Bo

ží jubileazlatého. A. a,

Různé zprávy.
Jaké sl daja vláda Sama vysvědčení. Dne 23.

t m. ve stálém výboru podal Msgre Šrámek tento
velice časový a velepotřebný dotaz: »Je pan mi
nistr zahraničí ochoten stálému | výboru | Ihned
podati zprávu, zda vládou všecko, čeho třeba,
zařízeno, aby integrita (neporušenost) Těšínska
i Slovenska byla uhájena pro repobliku Česko
slovenskou v tyto osudné dny, kdy se dohodou
o celistvosti Českoslov. republiky konečně roz
hodnouti má?< — Vládní koalce, která věděla,
co sé Již dříve za zády parlamentu katilo, pro
zradila veltké rozpaky. Ministr Švebla se hlo
děj vytočiti oznámením, že si vláda připraví od
pověď do příští schůze. Ale Šrámek navrh, aby
se zahájila debata. Návrh přijat proti 7 hlasům
vládním, Šrámek pak v debatě konstatoval, že
čsl. strana lidová postavila se od počátku na po
šadavek naprosté nedilmosti našich zemí. Bylo
by žádoucno zvěděti, zdaž vláda v příčině Tě
šínska jednala na základě vůle parlamentu. Z
vládní odpovědi není Jasno, je-li opravdu celist
vost a integrita Těšínska a Slovenska dosud zá
kladnou, na které stojí vléda a naši zástupcové |

v jednání s dohodou. Nechťsetedy pan mloiste
vysloví jasně! —eďWeďnastala pro koalici trapná
ohvtika. Předseda Tomášek hleděl zachránit! re
pataci tvrsenkm, že by nemělo dolíti k hlasování.
Ale ani Švehlovi se nepodařilo přítomné uspoko
jtl. Proto se ztráceli z výboru vládní poslanci
druh za druhem. až se stal výbor neschopným u
snášení. Zkrátka — kdo uteče, ten vylrá; ale ně
kdy vzbudí Úúkmnostanebo posměch. | Lidovci
plhým právem viaěnost vlády v důležité otázce
těšínské | kritisovalh Zapammatsímesi dobře, kdo
v nejvážnějších okamžicích bdět — a kdo spalř



věcí na »kšeft« a za potraviny zůstávala dlužna.

(Stěk oblíímu ústavu dinbuje Jednota: 4 sál.
K a mlyhářm 2 mij: K. Jednota majozemědělců
nakáhpily také za. 50.000 K plesových střevíčků.
Jedině roztomilému hospodářství pověstných ú
středen, kde předáci nár. sociální uplatňují svůj
vliv, má Jednota co děkovati, že ještě žije.

Dočkáme se přece konečně poměrů spořáda
ných a právních? Z Bratislavy 8. t. m. sděleno
o projevu soc. dem. ministra: Dnes přijal ministr
Dérer ve velké dvoraně vládní budovy velkou,
na 3000 členů čítající deputací krajské maďarské
strany. Deputací vedl posl. Koloman Fiissy. Když
miuistr vstoupil do dvorany, shromáždění maďar
ští rolníci (většinou ze Žitného ostrova) přijali ho
voláním +Eljen«. — Jménem deputace předseda
strany dr. Jan Mohacsl přednesl stížnosti maďar
ského rolnického lidu. Ministr dr. Ivan Dérer vč
své odpovědi poukázal na to, že stížnosti má ne
jen rolnický lid, ale i všechny jiné vrstvy obyva
telstva, a to nejen v naší republice, nýbrž I všude
v každém státě po celém světě, neboť žijeme v
"době hospodářských a sociálních krisí, které za
vinija dlouhá a krvavá válka. Tyto knise nedají se
zažehnati krajnosti, ani bílým ani rudým tero
rem, leč jedině rozummou, smírnou cestou, cestou
demokracie. Třídní a politické protivy budou vždy
a není možna jidská společnost bez takovýchto pro
tiv. Bylo by marným úsilím chtíti úplně odstra
nití tyto protivy jakýmkoliv terorem, ale naší
snahou musí býti, protivy tyjo vyrovnávati. Te
ror je. nebezpečným prostředkem i pro toho, kdo
ho používá, neboť vždy vyvolá ještě silnější te
ror proti tomu, kdo ho použi. Do převratu žili
jsmeve státě feudálníma absolutistickém,apro
to dnes ještě jsou nám nezvyklé způsoby demo
kracie, kde každý hlásí se o své právo, třebas i
hlučnějším způsobem. | Organisace prožívají u
nás na Slovensku svoji dětskou dobu, pročež jsou
náklonnější používati proti sobě i násilnějších pro
středků. K tomu je tu státní moc, aby zjednala a
udržela pořádek, bez kterého není nám možno vy
břednouti ze zhoubných následků války. Ministr
vyzval shromážděné, aby vyslali užší | výbor,
který s odbornými referenty ministrovými pro
jedná jednotlivé stížnosti malých rolníků. Odpo
věď ministrovu vyslechli shromáždění s uspoko
jením. — Vítáme taková slova uvážlivého hodno
stáře s povděkem. Ale nechť si pan ministr také
promluví důkladně s pověstným bolševikem Fel
cánem, který hrozí zabitím každému, kdo není
bolševikem, štve proti českému úřednictvu ačiní
silnou oporu Maďarským úředníkům a jejich
školám.

Už jest republikánský mmějeckýzájem na po
stupa. Ještě dnes vám zvoní v ušíchpředrepubli
kárské stesky, jak dusily křišťálové vzněty u
tnělecké »vláda a církev«. V prvých dnech re
Jiky slavnostní řečníci mluvili do ochraptění
krásnu a dobru. A teď nemůže nikdo říci, že cír
kev pokrokové rozlety kulturní »násilně rdousí«.
A jaký facit svobody? Přetvářka protikatolické
ho pokroku se jeví v ostrém světle. Blografy,
kabarety a'šantány jsou plny. Hlitají se detektiv
ky, vřískají se odrhovačky. Ale Podpora nejkrás
nějšího umění? Samo »Právo lidu« píše: »Stala
se ostuda, kulturní skandál, jaký jen může býti
Obš Mánesovy výstavy pro slabou | návštěvu

"mají deficit přes 1000 K denně, Kdo je tím vinen?
Kdo je vinen touto ostudou? Neváháme říci, že
naše vlastenecká buržoasie. Byl sokolský slet
bylo slávy, nadšení, hluku a-kříku, až šla hlava
kolem. Česká buržoasie slevila trlumfy. Slížděta
se ze všech končin republiky, nejitovala set ani
tisíců korun, aby se v Praze mohla represento
vat, ukázat, aby Prahu mohla »užít«. Ale naMá
nesa a ma jeho výstavu si nevzpomněla. Kdyby
Jen desátý di účastníků sokolského slot. byl na
vštívíl Mánesovu výstavu, nemusilo k této ostu
dě dojít. My jsme byli svědky aviděli jsme, že
vě dnech sletových slavnostémmigyly| natřískány
kavárny, restanrace, vinárny a kabarety i ty neb
obskurnější až k prasknutí, přeplácely se vstupen
ky do různých zábavních místností až desatero
1 dvacateronásobně, ale 3 koruny na vstupenku
do Mánesovy výstavy jim nezbývaly. Ano — ta
ková je ta naše vlastenčící a vlastenectvím jen
hějel baržoasle.O všem — Josef Mánes byl pro
tetář, maliř proletář a tedy — nač by se na něbo
vzpomínaio? Ten bude dobrý, až se budou chlu
bit někde při láhví víag českýmuměním. Ale lít

K
Záložna v Hradci Král.

sapsané společenstvo s ručením obmezenýní

Českoslovenšké náměsti.

« Vklady na knížky.Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadla. - Eskompt účtů a směnek.

bec nějakou?), potěšit se Mánesem vytvořený
mi krásami, pro to měšťáci smyslu nemají. Dáje
budou blábolít o Mánesoti Jako umělci, ale když
v Praze byli a měli příježktost díta jeho shlédnou
ti, nenčinili tak. — Taková je jejich láska a úcta
k umění. Sledovali jsme, kdo navštěvuje Máne
sovy výstavy. Je to student, dělník, malý úředník,
tu a tam nějaký umějecký enthoalasta a dost. Ti
bloudí sály, vnímajíce do svých duší onu všecku
lfbeznost a krásu Mánesových maleb, ale po
kladna výstavní zeje prázdnotou a vykazuje den
ně 1000 K deficitu. Opravdu kuhturní skandát prv
ního řádu! Kdo by se měj stydět?«

(Zasláno)
Českoslovanská akolová tiskárna vypsala II.

emisik zvýšeníakciovéhokapitáluna 2 a půl
rmijlonu korun čsl.

Nemasíme Vám vykládati co znamená tiskár
ea pro rozvoj tisku a tím | strany. Proto všecky
politické strany nejen dosavadní tiskárny moder
nisují, ale i nové zakupují.

Vybudujeme-li sl i my moderní tiskámu, mů
Že strana zdokonaliti tisk a přikročiti k vydávání

pí denfku strany, stojícíhona výši doby.tormu účeju má sloužit zvýšení kapitálu.
Proto doporučnjeme tuto důležitou akci tiskár

Upiš každý dle své ti
a doporuč svým ým. Očekáváme, že dacho

pochopeníapřičiníse, aby zjejich obcí conej
větší počet akcionářůpřiáísilo.

Emisní cena 1 akcie činí K 250.—; upsati mož
no ivíce akcií. “

Za Klab duchovemstvačel. stramy lidové:

K. Toman, farář, l. Levý, duch. správce,
' místopředseda. | tajemník.

2 skříně,2 postele, 2noční
stolky, umývádilo se zrca
diemod Kč3D00—a jiné

nabízí továrita nábytku

Skuhěrský, HrůdecKrálové.

Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte m doporučené fy.

JOSEF NESKUDLA
ový Hradeo Králové,Čechy.

Vyžádejte si cený,nežli objednáte
u firniýjiné.

Alois Čišek, přísiškýdodavatelmelníchvia
(8 soudní úbaleovin.

Zalédeno2.1907. Mujjašel. | Založenoz. 1807.
Franelin!úané shtopyvo Znojmě,
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Farameniní zá
nejstaršíčeské rmy:

JgnáeeV.Neškudlasyn
T Janoném z Orl. (Česky)

brogáty,
plátna pololašná,
plátna oslolněná,
plátna ruská,

ŘímuTaep .
átna na roletypoor '

sukna,

od vedle uvedeného zboží

až pů ka o hodícínena , e, ,
sukně, dětské oblečkyat.

mutao zaslati předem— zbý
vajících 200 K zaplatí ze po

obdržení zboží do 8 dnů.

Nehodící se zboží vždy
přijmeme zpět.

Vzorky se nezasilají!
Pílte hned na fmu:Fr.

obchodní dům.
Závod zasílatelský.
Vysoké

JOSEF VENO,

ži 'odbarný závod
PC | Jebloném.Oni.NDO
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Vychází kašdý pátek v poledne. —

Číslo telefonu: 94 [Tiskové družstvo).

Modemí zápas dnchů jest podívanou velice
zajímavou, aje nic více. Z labyrintu nejrůzněj
ších cest a cestiček nevede tápání k růžovému
ittru „— ale do nových temných, nevlídných pra
lesů. Ovšem máte dosti mnoho na vybranou star
šiho | novějšího: Českobratrskou církev, Armádu
spásy, Československou církev, Volnou myšlen
ku, spirétismus, materialismus, komanismus atd.

Teď sdružení českých spiritistů vzpružilo se k
novému oslnivému, majestátnímu gestu. Chce za
vésti »vědeckou spirituální víru«, snaží se Zase
svým rázovitým způsobem obroditi národ »v du
chu Hnsově«. Kdo všeoko ještě mistra Husa ke
svým stužbám připoutá!

VYNěmecim -s200--jinébeslo. Jeliseč Nietescho
fv »Ubermensch« fatálně zklamal přemýšlí se ©

řiném bonosném +iiber«. A tak se náhle oblevilo
slovo »iberkonfessionel«. Již také se ustavij V
Berlině celý »Bund der | Úberkonfessionellen«.
Prý to má býti útulek pro dobré a ušlechtilé živ
ly všech kulturních náboženství, jichž jádrem Je
náboženskost, totožná s nejvyšší filosofií a nej
čistším uměním. Tento Svaz chce stavěti »nad
náboženské budovy«, jež by nahrazovaly kostely;
v mich se má zameziti vznik pocitů, které dělí

4 be jednotlivá vyznání. No — tohle je přece
jenom specialita! Takovým způsobem se vytvoří
nejvýše »Hberale neutrum<. Takový myšjenkový
směr jest vekmí dobrý k ukrácení dlouhých veče
rů akademickou debatou. Ale tvorba nových hod
not? Jen tenkráte náboženství pro životní prami
něco znamená, má-li Imperativy kategorické, za
vazuje-h k povinnostem nekompromisně, jasně a
bez klíček. Tudíž jen to náboženství, ma němž

vidí vyzmavačí posvěcení Boží, může hěco doká
zati. A taková konfese musi míti ustálená, pevná
dogmata. | Jest totiž nutao věděti netoliko, Co
mám činiti, ale * z jakých důvodů a k jakému
konečnému cíli mám dře přijaté morálky žíti. A
toto »proč« zjevuje nám dogmatika. Bez věrouky
povýšené nad diskusi takové nadkonfesní nábožen
ství bude platit pro praxi asi tolik, jako »následo
vání Tojstého«.

Nedivme se, že ma rozvařinách protestantismu
víří nyní tak divoká horečka. | Veliký rozmach
katolicismu úpodkáře dráždí; ti hledají honem a
spoň jakousi náhražku, aby něco proti Vatikánu
postavili. Jde však o to, jakou sí »Svaz nadďkou
fesních« zjedná amtorituzyšáště v okamžicích, až
bude poromčeti prácí positivní, vyžadniící značný
sebezápor a ušlechtilou obětavost členstva.

Proti komplikování konfesního zápasu u nás
staví se sám oposiční list agrární »Role<; píše
totiž 14. července: »S pottováním patříme na ob
novující se u nás náboženské třenice a chováme
oprávněné obavy, že stržen bude neuvědomělý
český Nd do vírů, za nichž zjevovaly se v lesích
příšery Adamitů! Národ náš se dosud z minulosti
ničemu nenaučil A přece měli by aspoň zodpo
vědní živlové a veřejní činitelé věděti, že nej
větším naším neštěstím byly třenice náboženské,
zbytečné hádky o víru a přesvědčení, z nichž
vznikaly -posléze rvačky, občanské války a ma
konec nějaká Bílá hora. Více svědomí je třeba
míti s lidem, jehož lavina snadno dá so strhnouti,
nesnadno ale zastavit My mepokládáme vůbec
nové dnešní náboženské třenice v republice za
dílo nějakých bloubačů z přesvědčení, nějakých

/

mysltelů, nýbrž za tajnou propagandu našich ne
přátel, kteří znají naše city a naši minulost a
snaží se také v "tomto směru nás rozeštvati. Je
to žlutý bolševismus, pomáhající rudému bolše
vismu. Je třeba obou se vyvarovati. Vždyť po
měry v Československé republice jsou dnes už
příšerné.«

Nové směry zvláště nábožensko-filosofické za
padnou brzy neblučně jako přeohodné stíny. Vždyť
právě filosofie nachÁŘ se v nejtrapněiší situaci,
takže není schopna nám podati skutečný vědecký
názor životní. Před červánky nového majestátní
ho jitra katolicismu zmizí lesk moderních světlu
šek rychleji než bludiček středověkých.

Politická výchova?
Právě v Pbčátcích repubiity měly naše

politické akce co nejostražitější a pracovní po
stup nejbdělejší. Vždyť jsme byli odkázání už
tenkráte výhradně na vlastní sílu. Bylo potřebt
nejtužší | drobné námahy k dobudování státu z
k urovnání vnitřních nesnázi Jak k vůli rozvoji
pravidelného chodu v záležitostech vnitřních tak
pro zvýšení důvěry dohody.

Místo toho byli jsme svědky neustálého já
sotu; slavnost následovala za slavností. Zle by

byl dopadt každý střízlivý posuzovatel, který
by byl poukázal opravdu rázně, že máme teprve
vigilii národního hodu a že nemáme dostatečnýc
důvodů slaviti bezstarostně hod Sám. * =

Místo práce obranné, která by opravdu impo
novela jak Němcům v repablice tak národům za
hraničním, docházelo'k nejapnému dráždění živlů

h, o nichž se vědějo, že existenci republiky
epodeprou dobrovolně ani slovem ani jediným

Založeno1868. Založeno1868.
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gestem. Když nák Němci a Maďaři, obledavše
dákladně slabiny nových řádů, začali zpapně, vč
lezrádně bouřiti, najednou praktická sebeobrana
českého živlu prozrazovala netohko slabost aje
A vylovatů rozfaky. :

-Čo sevšečko z Praby bo 28. říjnuslibovalo!
Bylona jásavýchtáborechzvěstovámo,žeby
nám dohoda dala třebas i třetinu DolníchRa
kous, klyhychom o to požádal

Ale jaký Velký pátek následoval po masopnsta,
když došlo k maďarskému přepadu a lodyž se
dravé spáry pojské orlice zaťaly pevně do
tří územíčeskoslovenských.

Vědcové stran vládnoucích dobře věděli že
lid český k samostatné a rozvážné správě věcí
vlastních vychovánnení. Věděl, že právě spou
sta článků politických, nevzájem se potírajících,
již před převratem působila v české duši jen
zmatený vir. Měl tedy svatou povimnost vycho
vávati české příslušníky státu od politické abe
cedy — anikoli v celém lesepraporů afáborů
ujišťovati, jak velikými jsme pány a jak vítězí
veliká osvícenost.

Zvláště Těšínsko, Orava a Spiš staly se zku
šebními kameny české aepřipravenosti a sla
bosti.

Ve svízelném diplomatickém boji s Polskem
hned měl býti náš národ podrobně poučován o
nesnadnosti situace. Ale viděli jsme opak.

Vyjímáme zde něco z dokumentů, uveřejněných
v oekonfiskovaných »Národních Listech«,

Na př. v protokoje o zasedání Národního shro
máždění ze dne 25. února 1919 škrtnuty všecky
výkřiky posl. Dyka, jimiž provázena byla řeč
ministra Švehly. Poznámky týkaly se právě Tě
šínska.

2. dubna 1919 konal se veliký tábor lidu
ma Václavském náměstí, kdež byla přijata re
soluce, že se náš lid Těšínska nevzdá a že žádný
Čechoslovák nesmí podepsati akt, kterým by bylo
Těšínsko oderváno od našeho území. Zpráva o
manifestaci byla telegrafována min. Benešovi.
Hned dne 30. dubna nato vyslovila se v témě
smysl deputace dělnictva z Těšínska před pre
sktentem. Téhož dne velký tábor soc. demokra
tický a 31. srpna tábor čsl. strany socialistické
maaifestovaly hlučně pro Těšínsko. V těch dnech
promkuvila souhlasně Praha z dlonhů řada jiných
českých obcí.

Dne 2. září 1919 řek] president deputaci slez
ského lidu: »Rozamím vašim bolestem a sdílím
vaše obavy... Já sám nehájím toliko princip
národnostní. nýbrž také historický .. | Slezsko
bylo po staletí částí našeho státu, my na Slezsko
máme plné právo a právo se nemění agitací a
hlasováním.«

V 70. schůzi Národního shromáždění prohlá
sil předseda Tomášek: »Národní shromáždění vy
jadřuje jednomyslnou vůli celého národa, prohla
šujíc, že Těšínsko Jako integrující součást repu
bliky československé musí s ní zůstati organicky
a trvale spojeno. (Souhlas.) Kdyby přes veškerá

: PEUILLETON.

Z historie největší knihovny světa.
Osvícený papež Mikaláš V. (1447—1455) jtž

předtím, než by] zvolen za hlavu katolictva, sku
povával cenné rukopisy tak horlivě, až se za
dlažil.

Rozumí se, že v sběratelské činnosti polra
čova] tím dychtivěji, když st mu dostalo s nej
vyšší hodností i značných prostředků hmotných.
Vymasnažil se ze všech sil, aby se stala vatikán
ská biblioteka nejvýznamnějším střediskem i
světské vědy mezi národy kulturními.

Dajekosáhlý význam takového úsilí září před
úgšimizrakytím jasněji, nvážíme-lj,že tehdyje
5tě v Ifalti tiskařské umění bylo nezrámo. Těm,
kteří měli touhu po vědeckém studiu, obyčejně

Vhetní peníze nestačily na zakoupení velice dra
hých rukopisů.

Učený papež nespokojik se sbíráním a roz
množováním rukopisů domácích. Mikuláš působii
na intejigenty téměř ve všech zemích evropských,
aby jeho knihovnu obohatili; na př. vyslal své

důvěrníky 1do Řecka, Angie £do územnívelmist
ra Německých rytířů, aby tam pátrali po cenných
rukopisech a tyto buď zakoupili anebo opsal.
Semipapežštílegátí (např. učenýCasa)účast
ni se pilně této akce, jelikož věděl, že ničím

W

Dopešníadresa: Albibanka.

Vklady zůrokují se nejvýhodněji.
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Eskont obchodních směnek.

naše práva přirozená a historická bylo rozhodnuto
Jinak, Národní shromáždění československé nemo
hlo by svolitl, aby takový akt podepsali zástup
cové čs. republiky, neboť znamenalo by to po
depsati akt, který uzákoňuje bezpráví, ohrožušící
budoucnost čs. státu.« — V téže schůzi učinil
min. předseda Tusar prohlášení: »Československý
národ od prvního okamžiku, když bez jeho při
činění vynořila se otázka těšínská, stá] jednomy
slně na stanovisku, že jest samozřejmé, že o
státní příslušnosti těšínského Slezska nemůže bý
ti sporu. Podřídíme své zvláštní zálmy rozum
ným a nutným požadavkům celku, ale požadavky
polské nemůžeme nikterak uznat.«

12. září 1919 deputaci těšínskou ujistit Tusar
podporou zlády a prohlásil, že národ a vláda tě
šínského lin nikdy neopustí. —. V 72. schůzi
Nár. shromáždění dr. Beneš pravil: »Těšínsko re
klamujeme za dnešních poměrů přírozeně celé.« —
V 78. schůzi soc. demokrat Němec konstatoval:
»Naše strana zaujímá v otázce těšínské stejné sta
novisko, jako ministr zahraničních věcí, že totiž
celé Těšínsko náleží nám a že nikdo nenf o
právněn, aby nám je bral.«

Ministr dr. Beneš prohlásil 11. března 1920 v
Nár. shromáždění na dotaz lidovce Rýpara: »Má
me zjištěnu celou spoustu případů násilí se strany
polské... Vidf (Poláci), že boj plebiscitový na
prosto nezadržitelně prohrají, vidí, že tím bude
úplně odhalena nesprávná taktika některých je
jich agitátorů, vidí, že tím mic nezískají a že
jen svou nespravedjivou poHtikou poškodili sku
tečné zájmy státu... Musím z tohoto místa u

Hstiti všechno obyvatelstvo těšínské, že svého
práva na celé Těšínsko se nevzdáme, že se ho
vzdáti nemůžeme.« i

Dne 6. června uveřejněno v +»Oazetě War
srtawské«, že ministr Beneš poukázal jejímu zpra
vodaji na spletitou národnostní mosaiku Těšín
ska a dodal: »Za těchto poměrů není možno na
kreshitihranic a ipo plebiscitu seukáže, že
těšínského Slezska dělit mejze.«

Ake již 15. července v konferenci předsedů klu
bů v senátě za přítomnosti Švehlovy vládní stra
Myrozhodly, že se vsenátě nemámluviti ajed
mati o Těšinsku. — Dne 23. července pak působil
dotaz Msgra Šrámka o Těšínsku ve stálém vý
boru na vládní poslance jako střelení do vrabců.
až výbor nebyl schopen k usnášení.

Jářku — tohle že jest reální politika? Tohte
jest politická výchova českého lidu za režimu de
mokratického? O různých kličkách a tajném do
rozumění vlády s Poláky nevěděli ani oposiční
poslanci — natož český lid všechen!

Český radikalismus srazil si vaz právě po
pompésním sletu všesokolském. A právě mnoho
mluvný a vypínavý radikalismus nám ukuchtil
polévku z jedovatých muchomůrek, když okázale
pronásledoval obyvatelstvo katolického smýšlení.
Výšlehy vojnomyšlenkářského | despotismu nám
škodily ve sporných územích nejvíce.

Nemělo se občanstvo místo homosných mani
festací raději poučovati vážně o pravém stavu
věcí a o nejvhodnějších prostředcích k zamezení
pohromy? Té reální přímočaré politiky bylo u
nás dosud tak poskrovnu!

Slova jízáného povoležta usnesením minister
stva železnic 33% pro všechny třídy osobních
vlaků na sjezdovou legitimaci Zadáno však o
pětně, aby sleva zvýšena do té míry, jak povo
lena jiným, na př. Sokolu. Jízdu lze podniknonti

svého pána tak příjemně nepřekvapí jako přine
sením rukopisu. A čím dražší a četnější knihy a
genti přinášeli, tím radostněji papež platil. Jak
mile se dovědět, že v Dánsku nebo Norsku chová
se rukopis římského klasika, Již tam posílat své

Největší kořist přinášeli pomocníci Mikulášovi
z východu krátce přem dobytím a po dobytí Ca
řihrada. V Římě celý dav vzdělaných písařů tex
ty opisoval. Když r. 1450 před zuřícím římským
morem papežský dvůr se uchýlil do Fabriana,
kde se robil tehdy nejlepší papír, musili jetl opi
sovači a překladatelé zároveň. K opisám však u
žíváno nejraději pergamenu. Rukopisy dle přání
papežova měly sloužiti prospěchu | obecnému,
všem učencům

Správcem knihovny byl jmenován Otovamni
Tortello, který byli dobrým znalcem| antických
klasiků. Papežova Stědrá ruka byla 1 tejmáklad
nějším jeho akcím stále otevřena; čím více Tor
teflo zakonpti, tím radostnělší uznání papežovo
mu bylo odměnou. Počítá se, že mu vydat Mi
kuláš V. pro účely bibloteky celkem 40.000 sku
dů. V katalogu prý zaznamenáno Již v
úmrtí papežova 5000 svazků; to byl ovšem h
vý dv m om doba

Latinské ©rukopisy byly roztříděny do osmi
obrovských skříní. Do první zařazeny rukopisy
biblické, do drnů Htoratura eškolika Sv. otců,
do třetí kníby sv. Tomáše Akv. a Alberta Veli

d

ve dnech 27. srpna až 1. září. »Povolení žádané
vyšší slevy«, píše se v povolení, »nemůže mini
sterstvo železníc z finančních důvodů vzítí v ú
vahu.« Každý účastník sjezdu, který obdrží od
nás legitimaci opravňující na sjezd, může ve
————————————————————
kého, do čtvrté jiných církevních spisovatelů; v
páté skříní umístěna jak díla theologická a histo
rická tak práce prvých pohanských klasiků; v
šesté skoro výhradně díla theologická a kanonic

sovatelé, na př. Florus, Livius, Cicero, Juvena),
Ouintilian, Virgil, Claudian, Statius, Catullus;
Terentits, Přobomaeus, Seneca, Apuleins, Vege
tis, Frontimrs, Maloroblus, Sajlust, Valerius Ma
Mmrus, Xenofón, Sífins Ifalicus, Plinius, Horác,
Ovid, Homér v překladu, Justin, Colamella, Eu
klid a jiní. V poslední skříni umístěna pestrá
směs profánních I církevních autorů.

Inventáře svědčí o vynikajícím | bystrozraku
papežově, předstihujícen svou časnon dobu na
velkou dájku. Mikuláš předvídal, jak se vědecké
badání v příštích dobách silně rozčlení, jak
vzniknou nová odborná studia. Ačkolt tedy jako
zbožný nástvpce sv. Petra shromáždil větším dí
jem spisy theologické, přece seskupil velký počet
učených svazků ! z oborů jiných.

Mikuláš V. svou čilou podporou kultury posl
duje i vědu nynější; jeho práce má binbodámý
vdiv na celá tisfolletí. Posud učenci hloubafí v ru
kopisech, které byly zachovány Jeho přičiněním.

Od r. 1455ovšemvatikánskáknihovnaob
rovsky vzrostla. Jakkoli jinde (zvláště při. umi
versitách, zřízeny knihovny velkolepé, rapešská
kndhovnejestposnánejvětšía nejcennější.Celá
řada i českých badatelů zde pilně studovala, tnícže
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ZSáložnav Hradai Král.
| zapsané společenstvo s rešením »hmeneným

Československé náměsti.
Vklady na knižky.

»| Půjčky.- Úvěryosobní
a hypoteční.- Eóloby: - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směneji,

jmenpvaných dnech použátij kterákokol vlaky o
sobaho z kterékoli stanice českoslov.| státních
drah a zpět a platí pouze 2 třetiny jízdného třídy,
které použije. Aby nenastalo s vydáváním legiti
mací zdržování, žádáme, aby agitace byla v nej
bližší době provedena a rozeslané dotazníky Co
nejdříve vráceny.

Program sjezdový rozdělen je ve schůze slav
nostní a odborové; kromě toho budon dva půldny
pro schůze ústředních spolků mimo vlastní pro
gram sjezdový. Jednání sjezdová mají obsáhmouti
celý život křesťanský a pojednati o všech časo
vých otázkách. Má to býti positivní práce, která
by rozšířila obzor, vytkla směrnice a cesty a ne
rozptylovata se snad v plané polemice, tím méně
pustém štvaní po způsobu sjezdu ©volnomyšien
kářského. Hlavní těžiště práce je v sekcích, jež
buďou souběžně pracovatř tři a to 1. pro křesťan
skou výchovu, 2. křesťanskou osvětu (vědu, Hte
rateru, mnění) a 3. křesťanský život. V každé
sekci bude 7—8 referátů, jež postupně oznámíme.
V plenárních třech schůzích navážou řeči na
práci v sekcích, jejichž základním heslem jest:
Ommia restagrare in“ Christo. Za sjezdu budou
schůze Svazu křesť. učitelstva, Orle, Třetího řá
du, Mariánských družin, Papírové rodiny, Spolku
katechetského, Rady čsl. katolíků, kněžstva lido
vého ktobu, Cyrilské jednoty, Svazu charity,
Vincencianů a ].

V příčině ubytování žádáme důtklivě všecky
účastníky, aby zabezpečili si noclehy soukromě,
pokud je jim to možno, u známých a příbuzných.
Mnazí | zdejší obyvatelé odkládají s nabídkou
svých lůžek ubytovacímu výboru, poněvadž re
servují Jepro své známé zvenkova, o nichžvšak
nevědí, zda skutečně na sjezd přijedou. Obstara
ji- si účastníci dle možnosti soukromě nocleh,
ubude abytovacímu výboru mnoho starostí, DO
něvadž bude pečovat! jen o ty, kteří zde vůbec ni
kobo pomají.

Oubytování, hromadné i v soukromýchby
tech, pečuje ubytovácí komise. Aby se zabránilo
možným nepříjermostem, žádaší se účastníci, aby
neotájeti s přihláškami na dotaznících, které poč
neme právě rozesílati. Jde nám nejen o to, aby
nocleky byly zabezpečeny, ale též, aby účastníci
z téhož kraj (okresu, famosti) byli pokud možno
pohromadě. Toto roztřídění může provésti uby
—
vneposlednířaděi Vatikánuděkujšmeza oblas
němí mnoba temných míst historie naší.

Stíny kmihovnistvístaroloského.
Kdo si vzpomene, Jaký byl stav knihovnictví

českého v sektářském stojetí XV. a XVI., nanbrá
ní se trpkémupocitu.Nešířímese ani otom,jak
velkou řadu knihoven v Čechách zničili bezohled

něKonlášovétáborští. Ti trhali, pod kola vozů
metali, pálili a do ciziny prodávali netojíko kaihy
nenáviděné, katolické konfese, Ničili | svazky ji
nýchoborů zotevřeněpřiznanéhoodporu proli
vědě. »Kterýčlověkse svýmmistrstvímivejší
a chlubí,jest zpohanilý.«| Pohanstvímprýlest
také stadinm filosofie a sedmera umění. Odtad
běsnění proti zdrojům učenogji.

Aleg knihovnamibyjo pnás dosti zle i po
válce. Všdyťani ©pratestenišjimsi

universitní nechtěli rozuměti velikému významu
starobylých rukopisá. Přiíčiněním ameletných do
brodincůskce
kolejní.Ale
valí trestuhodnou nedbalost. z které je později
novytéčilaan?čítákonkurenceškolylesuijské.

R.1536sžalemzasnamiena|rektorJHí
ký, že byly vykradeny zkoleje "národačeskkého
otmnékniby, okteré so patraš nesjerali
wlktésni správa. Vždyťdva

;

tovací výbor jen tenkrát, budou-li mu přihjášky
-zaslány včas.

Orelské jednoty účastní se průvodu a budou
míti v neděli odpoledne samostatnou akademfi.

Národní divadio je zadáno pro účastníky sjez
dm ra pondějí večer. O rozprodeji vstupenek a
vadelním kusu, který se bude hráti, podána bu
de zpráva v těchto dnech.

Katol. spolkům a Orgamisacie oznamujeme, že
v neději 29.srpna dopoledne bude n příležitosti
všeobecného sjezdu čsl. katobků konán Prahoa
průvod k krobům našich sv. patronů. Spolky a Of
ganisace, které se míní tohoto průvodu účast
niti spraporem,nechťoznámísvojiadresua při
břlěný počet členstva, Jež se sjezdu sůčastní,
kanceláři Raďy čsl katolíků v Praze-ll, Spálená
uj. 80.

Kdo vlastně řídí Světovou pojitiku?

Jsou to přirozeně ti, kteří se válkou nejvíce
zmohli. To nejsou ani Angličané, ant Francouzi,
an? Srbové, ani Češi. Zato však miliardové své

výdělky proměňují v hodnoty politické chytří
židé. Podařilo se jim netoliko rozeštvati pokřtěné
národy mezi sebou, ale s použitím všeliké rafi
novanosti povedlo se jim roztříštití jednotlivé ná
rody a státy mavelký počet vzájemně se potíra
jících stran. Tu pracuje žid Volnou Myšlenkou, tam
bolševismem, jinde Hberalismem;' leckde agituje
k rozeštvání i falešně předstíraným antimilitaris
mem. Kde v čase nynějším nalezneš lučavku nové
značky, všude hledej žida.

Broustein jest carem židovským. Z Palestiny
plují lodi pod židovskou vlafkou. K vyjednávání
s Polskem jest delegován žid Sobejsohn, předními
kapacitami mezi bolševiky na Slovensku i jinde,
kde se neválčí, jsou židé atd. Jako mají židé v
rukou bursu, zrovna tak nejlépe vědí, kde a Jak
stoupá nebo klesá který kurs na bnrse politické.
Ti židé, kteří se staví v čelo některých hnutí
otevřeně, nejsou ani tak nebezpeční, jako tl, kteří
se tají za kulisami a mají k svým službám zá
stupy politiků, označovaných za >»zástupce lidu«.

Nejobratněji umějí židé operovati drahotou.
Vždy vědí, kdy a kde jest potřebí k vůli udržení
národních různic některým vrstvám přilepšiti ne
bo přitížit. Davům zpracovávaným na komunisty,
přilepší se poněkud na úkor občanstva jiného, aby
se posíNla jejich směrnice; ale jen zdánlivě, pro
tože se výhody stanou bezůčelnými zdražením
životních potřeb a jinými nástrahami. Tak se u
držuje neustále vědamí moci širých mas, ale zá
roveň jejich krajní nespokojenost, jen aby co nel

si křídla a staly se tím poddajnější hříčkou v ru
kou židovských komisařů. Spokojenost křesťan
stva byla by koncem židovské nynější nadvlády.
Proto se podpichují nové a nové rvanice, tak že
zápas duchů je zběsilejší než za světové války.

to se dohodají národové lanatismem a dalším
proléváním krve již tak dlouho marně.

————————————————P
odnášeli pergamenové folanty židům, aniž to ně
který ze správců poznal.

Svěďkovéusouduvysvěděli,žemistrPetr
Kodiciřlus dáva) donášeti do svého soukromého
domm po plných putnách knihy z koleje Císařské
a Andšhké.

R. 1617 prorektor sboru profesorů poukázaí
ma špatný stav biblioteky »hořejší«.Kaihy se tam
válelypo prknech a na podlaze vpokoji, který
měl okna vybitá.

Winter dí, že sektářské mistry nelze omluviti
»z jisté loudavosti líné, ktorom se neprospěšně
UěHiod Jesuitů rtuťově čilých.< Odkládaty se
věcí nejnepatrnější. Na př. r. 1590 přinesi Rosa
cís knihu korpenou na regesta k bibiotece, do
profesorskérady. Ukazovaftitni, jaký by měl na
knihu napsat; ptal se, může-li tak zůstati Kole
gové rozhodli, »aby ze toho odložilo do jiného

če ího, še jest f (swůgek) pane
dikong« (universitního). Tady dvu minut
odložena do příští porady!

Mistři neostýchali se veřejně vyznati že ně

Jaké vyhlídky má třeti Intermaciouále?

V táboře soc. dem. panuje veliký světový boj
mezi Druhou Internacionálou a mezi Třetf (a0
kompramisně revoluční, bolševickou). »Právo l
dm«dne 4. t.m. poznamenává: »Jakjiž ozmá
meno, zamítlo anglické dělnictvo az svém ne
dávném sjezdu ve Scarboroughu přístap ke IL
Internacionále 2,940.000 hlasy proti 225.000. Fran
cogaské dělnictvo vystoupio sice z 1I. Interna
ckonály, neprohlásito se však pro třetí. Připočte
me- k tomu | dělnictvo v Německu,jehůž pře
vážná část zůstala při druhé Intermacionále, ne
počítaje různé jiné skupiny, jež nejsou dosud rog
hodnuty, nebude žádné z obou Internacionál moč
no prohlásit, že by byla výrazem vůle děloictva.
A tak bude vlastně Internacionála sociahistická
připravenao svůjvýznama stanesepouhou
sektou politickou. Zejména podivným dojmem (0
působí, když třetí Internacionála prohlašuje, že
si bude vybírat, koho připustí a koho nepřipustí
do svých řad Třetí Internacionála však také do
kazuje, že není čistě marxistickou, když vy
čuje celé organisace, v jejichž členstvu se nachá
zelí Kautský a jiní, jedině proto, že odsuzoval
diktaturu proletariátu. Tm pozbývá Třetí Inter
nacionále hodně na vážnosti. Poněvadž boišovi
ckou metodu boje neprovozují ani italští social
sté ani Jiní, kteří se ku třetí internacionále už
přihlásil, bude to členství třetí Internailonály
rmmohemplatoničtější nežli bývalo u druhé. Pro
praktický postup a boje dělnictva bude mít třetí
Internacionála ještě menší význam, než ho měla
Internacionála druhá ... A bez Internacionály
není praktické uplatňování zásad socialistických
mysjitelno.«

Výkladdra Beneše ospornýchúzemích.

Dr. Beneš dne 4. t. m. vysvětloval a omlouvaj
svou taktiku dlouze. Plebiscit byl zbraní dvoj
sečnou; moh] nám urvatl zrovna ty kraje, kte
rých jsme nejvíce potřebovali, jelikož by se byl
provádě? dle jednotitvých jeho pásem. Již před
převratem bylo známo českým politikům, že se
bude Těšínsko děti; toho stanoviska dohoda ní
kdy nezměnila, £ když jsme žádali za celé Těšín—————————————————„2
oteky universitní prodaly knihy psané na perga
meně »písmem stearodávným, takže se sotva číst
mohou«;nechťso prý za ač koapí jiné»užiteč
nější«. Téhož roku také katojík Jakub Horčický
v předmluvě k své »Konfessí katolické« žaloval,
že »v těchto zarmoucených časech« | jinověrci
»kníhy staré a traktáty, vohimina (svazky) zas
menitá, co v klášteřích a jinde nacházejí, trhají a
pálí.«

R. 1524 byt vypuzen od Betlemské kaple radi
kájní sektář Martinek. Později byl obviněn, že
rozztratii betjemskou biblloteku. Při soudním ří

zení vyšlona jevo, žese ztrácelyknihyjiž za
Martinkových sektářských předchůdců.

Věružalmčísti,vzpomeneme-li,jakpředbu
shskou ďobon se již Karej IV. postaral skvěle obibliotékuniversitníacoknihbylomakupemo

tehdy v ktášteřích! Po bětvěna Bilé boře J
kylby jipověrsh velhou většism

u do svěšštníchoddlisní pro 6 $+
Srovnávekob!VXV.stoletítam»temná

nebozpečnéhoŘíma« a v Čeciách v
šimXVI.a XVII.stoletftakubohýkubtumísalotářský.Někteříměšťanétehdyosvé
mékmihovnystarali se počlivějtnež p:
sbor obibitoteku,kdsrá mějadro) veřejnýa
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sko energicky. Jestliže se tvrdilo, že nedba| mi
mistr msnesení zahraničního výboru sněmovního.
a senátního, dlužno konstatovati, že takové U5
snesení neexistuje. Bylo jen v příčině plebiscitu
projeveno mínění. Nehlasovalo se o té věci proto,
že o to žádal sám dr. Beneš, aby nemě| vázány
ruce. »Jednal jsem úplně v intencích | prlacípů
konstitučních a také ve smyslu naší konstituce.
Angažoval jsem prostě svoji ministerskou zodpo
vědnost a nic více. To také jsem sdělil v minis
terské radě a ministerská rada se v tom smyslu
se mou solidarisovala.«

Navržena čsl. socialistou drem Frankem a soc.
dem. Němcem resoluce, v níž se praví: »Stálý
výbor oceňuje velkou práci dra Beneše... Je
přesvědčen, že ministr zahraničních věcí neporu
šil parlamentárních zvyků.« — Tato resobuce při
Jata li hlasy proti 10.. Proti resoluci hlasovali
nár. demokraté, lidovci a Němci. Nár. demokraté
navrhovali, aby se schůze odročila a aby byl při
zván k jednání dr. Kramář jako zraleg těšíaské o

tázky. Pro resolnci tu však hlasovali s nár. de
mokraty ponze Hdovci.

Rázné.

Ruské vojsko po úporých bojích překročilo
Bug. Od Varšavy ison vzdálení. Rusové jen 50
km. Poláci však prohlašují, že budou bojovati
dále, i kdyby musili vyklidáti- Varšavu. Prý Fran
couzi jim chystají velikou pomoc. Papež přijal pol
ského vyslance a smaží se jeho vlasti přispět. —
Většina nepokojných živlů ve východním Sko
vensku pracuje ve shržbách Horthyových, tedy ve
prospěch maďarského nacionalismu. — Bolševici
chystají z Baku ofensivu proti Armenti k podpoře
Kemaia paše. — Francouzové v Syrli upevnili
značně své postavení. 1 jejich situace v Kllikk
novým vítězstvím značně se zlepšila. -— Řecký
postup na Cařihrad vítězně se rozvíjí; dosaženo
již čatakdské čáry.

Autorita. Byly za Rakouska doby, kdy se v
Čechách všešiké autoritě vysmívat a kdy sebe
vědomí jedincovo rostto podle toho, lok uměl a
doved| s vysoka hleděti na autoritu. Byli předáci
a vůdcové, kteří takovým způsobem stavěli svoji
popularitu u davu, jenž nepostřehl, že kritik, ká
ceje autority jiných, uváděli na trůn autoritu své
drahé osoby. Měádeč se učí a proto jest učelva.

-Vádouc, jak snadno jest káceti modďty a všechno
všudy řezati, pocítila, jak se jí velikášstvím za
točila hlava; poznala. že s troškou nezažitých
moderních hesel možno dekiamovati o životních
názorech a hráti sf na prohazovače nových cest.

Přišel obrat s ním poválečný mravní roz
vrat — a v záplavě obecné porušenosti volá se
důtkéivě po autoritě. Autorita má tu zvláštní po
vahu, že může býti hneď silou, nebo hned sla
bostí, že může dnes vévoditi a zítra býti pošla
páma, takže tane na mysi vzpomínka, že s ku
pitolu ke skále Tarpejské jest jenom krok. Te
oretický kapitol před válkou v Čechách řeckteré
podryvače model opojovat, a dnes Tarpejská skála
srmáných skutečností životních je maptňuje hořko
stí a bezradností. Revohační řeka neopadává a
přibírajíc nových jitřivých bystřin myšlenkových.
valí mohutné a hučící peřeje a vylévá se mad
břeby všech respektabilit a autorit. Učedník čero
dějův poznat kouzelné slovo. Když pán odešel z
domu, milý učedník ono slovo propověděl, hned
tu byl z ničeho nic pomocník. Učedník mu poru
či aby mu nanosil vody. Pomocník nosi| a nosil,
až vod: počala se ze děberu přelévati. Učedník
křičí,žejestjižvodydosti,alepomocníkvede
stále svou a pořád nosí. Protože učedník znal
jenom slovo, kterým pomocného ducha přivolal a
nevěděl hesla, kterým by ho zase zažehnal, vody
příbývato, až z toho vznikla Deukaltonská potopa.

Tímto příkladem neříkáme, že mravní bědy
kotví svými příčinami výhradně v předválečném
nadbytečném doktrinářství, ale, odměřujíce. co
způsobila valka, tvrdfme, že politická, sociální a
mravní výchova nedála se tak, aby Md, ocítiv se
pojednouve vlastnímstátě, dovedlaspoňjak tak
nabyté svobody užívati. Mravní a právní anar
chie otřásají leokde vnitřalmi poměry států, ale
neděje se tak všudy a stejnoměrně. Bejgie na pří
klad,ježválkoupostiženabylapřímoa několik
let stémat pod tlakemtěžké boty německého
voláka, ozdravěja ku podívu brzo a její čilý ho
spodářský život může vzbuzovati až naši závist.
Naproti tomu naše ropublika ač válečného ničení

byla uchráněna, strádá revolučním vřením aprávní nejistotou.

L

Bylo by zajímavo srovnávati podstatné vlast
nosti obou těchto státních útvarů a vysvitto by,
pokud tze mtuvíti o nezbytných vlivech pová
lečných a pokud ty které závady vyvěrají z ná
rodní povahy. Ožehavé této otázce však se vy
hýbáme a zjišťujeme aspoň to, že dtležitý úkol o
zdravovací v naší republice přísluší vládě.

U nás vejké obliby došel dvojí způsob kritiky.
Jedni strkají všechno na vřádu, druzí, větším
dfiem stoupenci spofemých vládních stran, po
vážlivé poruchy sociálního života vysvětlují po
válečnými poměry. Dobrá kritika však kotví ve
věcném rozlišování. S jedné strany působí po
válečná anarchie s divokými a nekritickými hesly
socialistickými a s druhé strany třepetá se sla
bost a atrozhodnost vlády, jež proti material
stické zkaženosti a stťranmickým vášním neza
kročuje důslednou obranou práva a pořádku, z
čehož ze všeho poochodí ovšem pozbývání vládní
awtority, kterýžto zjev zplozuje zase zla nová
a další. Že podlamování vládní autority jest na
škodu státního celku, jest pravda, kterou doka
zovati znamenato by tolik, jako do Athen nositi
sovy.

Soclální směry a jiné duševní proudy vznikají

jimi jest poškozováno blaho obecné a kde jimi
podvracován jest právní řád, nastává povinnost,
aby vláda rozhodovala svojí mocí. Vykonávání
palice a trestního práva nechrání jenom indivi
duální a sociální statky, nýbrž pečuje též o stát
sám. Vědomě udržovati a zdokomalovati právní

spořádané vlády. Kdyby vláda maší republiky po
těto stránce byla si zcela vědoma, jak zhoubně
v právní vědomí občanů zasahuje každé couvnutí
od právní bdělosti, nebydy by možny zjevy, jež
jsou smutným příznakem vnitřní anarchie. Vzpo
mieňme jen přepadů a drancování krámů a žŽivro
stenských místností. Nepořádky tohoto druhu, ne
chceme-li hned přísně souditi, lze snad vysvětliti
dlouhým válečným strádáním, ale nicméně vládní
mmocpočínala sl tak, jako by se ani nechumelilo.
A co ty náslinosti a zločiry na venkově? Diktu
je-li se: »toho a toho štváče nesmíš propustiti
ze služby«, stávkuje-li se pro nelniootnější zámin
ky v době sklizně, pobíjí-h dělníci na venkově
své prácedárce a hospodářské zřízence, možno-lí
die třídní zvůle připravovat! jednotlivce o osobní
svobodu, za bílého dne vykrádati jeho majetek,
dovoleno-li terorisovati a tělesně týrati okresní
hejimany a sondce, zřizovat! dělnické soudy ©

patťené Imed výkonnou mocí. z práce vyháněti
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a výživy zbavovati dělníky přesvědčení nesocla
Rstlokého, propouštějí-li se zřejmí spiklenci proti
státu, snáší-li se podpatující velezrádná propa
gandaa kdoví coještěmnohojiného—pak ve
státě právnímu řádu vyzvánějí umíráčkem.

V primitivních dobách byla rozsáhlá autono
mie á vlasiní soudnictví rodiny, rodu a kmene ve
státě. Z právních dějin se učíme, že postupem
času stát takové ojedinělé prameny práva pohětil.
takže dmes jedině on sám jest tvůrcem práva a
ler samému náleží, rozhodovati o prostředcích
právního donucování. Tato právní skutečnost u
nás však jest zvrácena; vrátiM jsme se k dobám
nejen primitivním, aje také barbarským, kdy se
soudí a trestá dle chtíčů poštvaného davu a kdy
dosavadní právní řád kulturní společnosti dán jest
v plen nápadům nesvědomětých demagogů.

Říká se, že ministr vnitra, Švehla, míní ustákti
poměry a zavésti pořádek po dobrém; pak bylo
by ovšem minvíti o metodě, jíž užívá se často
s prospěchem ve škole, v rodině a denním styku
bilžníhos bližním.Kdevšakběžíoprospěchoch
ku, o pevný a postupem věků ustálený řád právní,
nadnímějest beďtvěbdíti vdobáchtak bouřili
vých, jako jsou dnešní, pak metoda couvání a
trpělivosti jest vehmáslabou pomůckou výchovnou,
neboť mmožící se zlo ukazuje, že na místo kázně
nacené kazeň dobrovolná nikde se neprojevuje a
že naopak svévolné rozmetávání právaího řádu
očividně roste. Není tedy divu, že kde který roz
vážiivý vlastenec v dvanáctou hodinu k vládě
volá, aby se již fednou vzchopija a dbajíc své
autority, důrazně naleha «m ty živly, které z
nebezpečných sklonů bolševických podvracejí prá
vo a ohrožují isoucnost republiky.

Ze světa vědeckého
a uměleckého.

Padesáté výročí své ordinace oslavi| kanov
ník Josef Kebrše, který jest od r. 1892 farářem v
Přistoupimi. Jeho zásluhy o zvelebení včelařství
jsou chváleny | v daleké cizině (na př. zvláště na
Balkáně). Dtouhou řadu let redigoval! »Českého
včelktře«,do něhož napsal spoustu odborných čřán
ků. Z Jeho pěra vyšty stručné dějiny českého
včelařství, r. 1896 vydat »Památník včelařů česko
slovenských«. Jezdil často poučovat odbornými
přednáškami. | Předsedal ©několika ©včelařským
sjezdům v různých městech evropských. — Za
stanc! Krájovédvorského rukopisu Inž. Barešovi
napsal dne 12. března Ad. Heyduk, že se Hanka
staroslovanskými rukopisy | starými písněmi a
zkazkami pilně obíral a je tu a tam nápodobil:
leč že by s to byl něco padělati tak důkladného
a nového, nevěřím, ač s Dundrem podobné věcí
pilně studovali. Leč Dundr byl úředník jen podří
zený Hankoví a nevalně vzdělán, zvlášť v od
boru starožii a rukopisů zvšáště málol« O ceste
tické ceně Rukoplsu v dopise pravil, že by něco
tak velkolepého, vzněšeného | krásného nemohl
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vytvořitepři největšímstudu a nejbedlivějším
přičinění. Ovšem rokopisný -spor dosud ukončen
není; Dr. V. Hrubý vydal právě spis »Rukopis krá
Jovédvorský padělek Hankův<. Zde jsou sneseny
dokumenty pozoruhodné, ale i z těch některé dají
-se kritlsovati. — Ženiálním dílem jsou Jansseno
vy »Dějiny německého národa od sklonku středo
věku«, v nichž jest rozptýleno tolik předsudků
proti katolicismu. | Vůdce centra dr. Windhorst
prohlásl!: »Je to nejlepší kniha, která vyšla v CE
lém XIX. století.< Také málokterý spls šel tak
rychle na odbyt. Prvá část I. dílu vyšla tiskem r.
1876 u Herdera, VI. díj vytištěn r. 1888. | Další
svazky vyšly až po smrti autorově — osmý r.
1894. Dějiny ty vyšly dosud ve 20 vydáních. Ob
rovskou práci vyžadovalo důježité to studium.
Na př. pro III. svazek nahromadii Janssen 12.000
Histků, cedulí a cedmliček. | Velikého množství
shledané látky užíval opatrně, jen částečně, s
přísným výběrem, aby knihy přílš neverostly.
Pro nás jest zajímavo, že Janssen pobyl k vůli
svým studiím také v Praze; seznámil se s našimi
dějinamě dobře. Vydal v revui »Katolik« r. 1873
článek +»Husa česká komuna v 15. stoleti«. —
Ve »Vlastře«uveřejňuje Ondrouš Fritz-Vitavotýn
ský článek: »Historický vývoj volby papeže«. —
Konečně máme státní doly solné, V nejvýchodněj
ším cípu Podkarpatské Rusi přešly v náš majetek
nyní po odchodu Rumunů fakticky netoliko roz
sáhlé lesy, ale i největší solné doly župy marma
rošské v Akně-Slatině (severně od Marmarošské
Sihoti). Solné ložisko jest dlouhé asi 2160 m a
široké 1700 m; dosud zjištěná mocnost ložiska
člní asi 170 m; celková potence objeví se ovšem
Ještě značně větší. Pokud lze dosud odhbadnouti,
stačila by sůl tam uložená republice na dvě sto
letí. Dobývá se tam hornickým způsobem. Vytě
žená sůl jest jemnozrná a neobyčejně čistá. V le
tech 1917—18 se vytěžiřo 50.000 tun ročně. Re
publika v blízkém Velkém Bočkovu získala také
velikou chemickou továrnu, jež zpracovává sůl
na sodu, Glanberovu sůl a jiné chemické výrobky.

Tedyona továrna stává se vítanou našim sklárnám
a továrnám aa mýdlo které byly tísněny v posled
ním čase velikým nedostatkem sody. — Velice
časovou a důležitou publikací Jest práce dra Fr.
Snopka »Svatí Cyril a Methoděj, apoštolé slovan
šti«. Je to otisk z III. svazku Bohovědného slov
níku. Vyšlo u V. Kotrby v Praze. Dr. Snopek jest
v současné době předním znalcem doby cyrilo
mmetodějské,což dokázat také bystrou | kritikou
německých spisů, které snažíty se slavnou pa
mátku slovanských věrazvěstů sněžiti Životopisný
mástin, podaný slovutným autorem, spočívá na
pózaatcích nejnovějších a jest psán vesměs kri
ticky. — V nejkratším čase vyjde v Paříži kni
ha z péra velitele Laslera, v níž uloženy budou
výsledky studií ma Sibiři V ní bude hojně doku
mentárních zpráv o našich degionářích.| Lasier
svými články ospraveďinil již dříve generála Ja
nima a čs. legie v souvislosti se smrtí generála
Kolčaka. — Světoznámý indický básník a filosof
Rabindranath Tagore, poctěný Nobelovou cenou,
zavítá brzy do Evropy. — Vládní krahy vypiso
váním různých podpor a zakládáním nových škol
snaží se obleviti se v záři nadměrné pokrokovo
sti. Ale akcemi jiného drubu podrývají inteligenci
a ušlechtilému umění půdu, jak již častěji připo
menuto. Nejnověji jest vzrušena veřejnost naříze
ním Zemského správního výboru o zvýšení dávky

ze zábav. z biogratů, kabaretů a tančíren bude
se vybírati dávka jen málo zvýšená. Zato však z
velkých koncertů se má platiti 50 procent z bru
ta. Zemská komise před svým rozhodnutím se
neporadila ani s ministerstvem kultu. Jak se teď
povede České filharmonii?| Co tomu řekne jen
konservatoř! Přece každý odborník již nyuí ža
jostně pozoruje, jak jsou stísnění novými poměry
právě vynikající virtnosové. — O našem ženiál
ním básníku Otakaru Březinoví uveřejňuje pro
stulý katolický kritik H. Bahr v »N. W. Journalu«
25. července řádky plné nadšení. Prohlašuje za
banbu. že náš básník posad neobdržel Nobelovy

ceny. .

O situaci biblického studia přináší cenné "in
formace dr. B. Kutal v »Našinci«. Při zřizování
střeleckých zákopů za světové války byty od
kryty na hoře Nebu (na východním břehu Mrtvé
ho moře), v Bittlru u Jerusalema a u Biserby
(na jižní hranici Palestýny) mosaikové dlažby.
Nedaleko Ramsesových pyramid odhalen při ko
pámí palác faraona Merenptaha (panoval 1225-1215
před Kr.). Velkolepá palácová stavba má celou
řadu nádhemě ozdobených sínf s trůnním sálem
Merenptahovým; jsou tam velké nástěnné malby.
— P. L. Fonk T. J., který řídil 15 let papežský
biblický ústav, byl „povolán za konsuktora papež
ské komise pro biblická studia. Jeho místo rektor
skézaujalP. FernandezT. J.Odlednatohoto
roku vydávají profesoři papežského ústavu čtvrt
letník »Bibřica« za roční obnos 20 lir. Otisknjí se
zde dlouhé články i kratší studie a posudky. Pa
pež nynějšímu rektorovi přikázal, aby zřídil v

Jerusalemě fitiálku ústavu, která by se věnovala
blavně speciálním stadilm zeměpisným, semitské
starovědě a studiu nápisů. Ve Frelburktý a Breis
gavě byl v květm pořádán biblický týden v bi
skupském dómě. Byty to večerní přednášky Vy
nikajících odborníků, jež byly končeny požehná
ním.

České hereze vXIV. a XY. stoleti. V několika
dnech vyjde velmi významná kniha osvědčeného
historického badatele Ang. Neumanna. Spis ten
do nového světla postaví Husa a jeho nauku m
základě výmlaveých dokumentů. Autor prostudo
va| učení vakdenské, | katarské a beghardské.
Srovnáním se zachovanými památkamě českými
došel k novým objevům a závěrům. Studie vyjde
v knihovně Cyrilometodějského tiskového spolku
v Olomouci. Je to u nás první pokus o systema
tické prozkoumání českých kacířství středově
kých.

Cirkovní jmění a umění Dne 27. července po
plašeně zvěstovalo »Právo [idu«, že oa Skakce u
Mníšku v kostelíku jest slavný obraz Brandlův
ohrožen. »Za obraz, jenž jest umístěn na stropní
stěně, zatéká, Ježto střecha kláštera lest v ža
lostném stavu. O jak velikédílo běží, vidno z to
ho, že angličtí wnělci, kteří před časem byli na
Brandřův obraz upozummění, nabízeli zaň obrov
skou sumupeněz ve zlatě .. .« Nechťtedy mi
isterstvo učiní všecko pro záchranu uměleckých
památek!

Ejbře, kolikvěcí najednousoc. dem.deníkpři
znává! Tedy ta termá církev, ta »brzda umění
a vědy« stavbou kostelů sloužila znamenitě r0z
voji umění! Až znovu volnomyšlenkáli letos 'v
Praze začnou prohlašovat? nad »zpátečnicí« své
klatby, v malestátním postoji se jim budon smáti
v témž městě věže dómu Svatovítského, Týna,
Emauz, velkolepá kopule Karlova atd. (M se
tam h$edají tek nádherné staviteáské památky
husitské, protestantské anebo — volnomyblenkář
ské!) Ta »brzda všeho pokroku« vystavěla v. ti
sícerých svatyních významná musea umění..

Ale teď jde o to, jak se nádherné pamáťky za

chovaší, až dle židovsko-volnomyšlenkářského
diktátu církvi se jmění odejme. Ani nynější hmot
né prostředky církve u nás nestačí na udržení a
renovaci umění kostelního; nutno pořádati k to
mu účelu sbírky. Když katofický tisk ohtásii, že
práce na dómě Svatovítském jsou ohroženy ae
dostatkem peněz, tásk sochlistický napsal, aby si
katolíci plati na dostavbu sami. (Ale pak chtějí
nad těmi stavbami býti poručníky živly nekato
Rcké!) Tedy jestliže se mají zachovati nejcenněj
ší české památky umělecké, musí zde býti znač
ný důchod k jejich udržení. Teď najednou hlásá
»Právo Hdu«,že «$ příčině obrazu Brandlova sbě
ži o věc celého národa«. Ale což teprve ty ve
lebné chrámy gotické s poklady neocenitelnými!
MaohobarbarskyzničájiTébořia pakza 30jeté
války cizí | čeští luteráni. Kdo teď jankovitě vří
ská, aby se všeckocírkevní jměnízabralo, 0
krožuje ! ty starobylé památníky našeho omění,
které dosnd zbývají. A jedná-li se o věc celého
národanaSkalce,cořícitěmmodernímotrtým
barbarům, kteří zničili ayní za republiky sta U
měleckých křížů a sech? Ta jest přece také ná
rod silně ochuzován.

VYVYVYÝVYÝVYVYÝVYÝVY

dzšmo ELIŠKA "urečově

přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
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Nu — uvidíme, co podnikne ministerstvo na
rozkaz vládního orgánu. Snad vyjedou tři, čtyři
automobily s pány kouřícímé speclašity, zaplatí se
za komisí značné diety, sepíše se protokol | A
pak se buďe — uvažovat.

O právním postavení katolické církve ©má
»Čas« pojmy velice originelní. Uvažuje o zabírá
mí katolických far duchovními československé cír
kve, z čehož »klerikálové« učinili prý důležité po

Htikom a přichází k výsledku, že tyto okupace
far nejsou s dosavadním právním řádem v souhla
se. Ale »Čas« by nebyl »Časem« a kalnou stud
micí problémů, kdyby nenašel postranní dvířka k
útěku j z pevných hradeb právního řádu. Dovo
zuje s pastorskou důkladnosti: »Je-li dosavadní
právní řád na straně katolické církve, natno kon
statovati, že počínání československých, Ihostej
nost veřejnosti i vlády jsou dostatečným důka
zem toho, že s tímto právním řádem nespojuje
se již žádná opinio necessitatis, přesvědčení, že
tento řád je nutný a správný. Nic nemůže se státi
pro jakékoliv právo smrtnější nehodou než ztráta
tohoto přesvědčení u obecenstva! Bez něho práv
ní řád stává se mrtvou literou a jako taková
snadno bývá odstraňování A je-li zákonodárství

čení cestu jmudy — praxí, faktickým nedbáním
jeho. Dnes naopak opinio necessitatis tvoří se z
analogie ostatních demokratických řádů a samo
správných zřízení na straně všech těch, kdož
církvím odnímají všechny nároky na privilegova
nou ochranu právpl a žádají zrovnoprávnění jich
všem ostatním korporacím.« — Dobře si zapa
matujte, jak »Čas« pohrdavě bagatelisuje práva
milionů československých katolíků. Kdyby kte
rákoji četná právní společnost chtěla zabrati $y
nagogu hrstce německých židů, Ihned by povstali

obranu netojiko židé čeští, ale | zahraniční —
bá 1 »Čas« sám. Ale tu se odntímá bezohledně
majetek náboženské společnosti velké. Naše cír
kev olmpoje se o věci, které Jí daroval zbožní
katolíci dosud žijící a proti tomu lupu hlasitě pro
testující (na př. v Jaroměři). A kom jest dovole
no katolický majetek rozkrádati? Je to společ
nost, která posud od státu úředně ocení sdrnže
mým státně uznaným, není právním subjektem.
Ale jejím členům docela bázšvé úřednictvo do
voluje zmocniti se matrik, jež mají pro stát dů
ležitost tak velikou. Kde pak Je ta »lhostejnost
veřejnosti«, do které se »Čas« drze velhává?
Vždyť přece katolické chrámy patří té církevní
společnosti, k jejíž ochraně se staví Jako hradba
druhá strana v národě, deřý tábor lidovců. A ja
ká plyne státní morálka z »dobrácké« shovíva
vosti vládní k přečinim sloupů církve dra Far
ského? Hrozno důsledky domysiřti. Smí- totiž
kdokoli zabírati naše kostely a vybáněti z nich
katolíky, jakým právem by bylo lze zakročiti
proti nespravedlivým záborům budov společno
stí jiných? Což kdyby katolloi na Jimýchmístech,
kde se tísní v zchátralých kostelících, zabrali
větší svatyni některé náboženské menšiny? Jak
taková přízeň vlády, projevovaná na útraty olzí,
posovží československé reputaci za hranicemi.

jednomyslný. »Čase vidí neominvitejné lupičství;
ví, že celá řada keťasů lromovým protestem by
zamezila zabrání některé karbenické místnosti M
zeňské; ale v příčině církve katolické se odvažu
je Ještě mluvšti o našich »nárocích na privilegova
nou ochranu vládní«. Jaká pak je to žádost za
privfiezium, chceme-li, aby katolický farář nebyl
z fary vyháněnaneboaby vní nemusijtrpět
kněze-odpadiíka? Jak dlouho byl by strpěn v čel
mánisterské kanceláři úředník, který by ohlásil
naší republice otevřený boj? TI kdož katolické
kostely obdarovaří a Žádají dosud naléhavě, aby:
darovaná roucha a jiné bohoslaěcbné potřeby ka
tolfkámzůstaly, rovněždéprosí o žádnouvýše
do. Privilegí užtvají u násspoječnostizcelaJiné



než církev katolická. Jestliže sám vládní orgán
neohlašeje pladný právní řád, nedhť se pak nadiví,

že se anarchie šířítaké jinde. Komanisté,sezná

vajíce velkou vládní přízeň k uchvatitelům ko

ného.
=

Komu prospěje. vázané hospodářství nejvíce?
»Hlasy Republiky“ sdělují: »Soctašisté majímaší
boufy výkupních komisařůadělají táladu mezi
četníky. Kamisařem nesmí býti die úřední instruk
ce ten, kdo vzhledem k svéma nostavení by
mohl míti negativní zájem na výsledku výkupu.
Tedy rojník jím býti nesmí. Jeden výkupní ko
misař bnde míti na starosti 15—20'obcí. Platy
královské. Měsíční paušái 600—700K a ještě pra
videlnou mimořádnou odměnu dle výsledků vý
kupních. Dohromady při uspokojivé činnosti do
stane takový komisaf 14.000K. To by s ním lec
který úředník X. hodnostaí třídy měnil a každý
sedlák. Ještě to není vše. Za předsklizňové práce
dostane každý komisař, jehož okres dodá celý
kontingent, ještě zvláštní remaneraci 500 K. Za
každé procento nad koutingent dostane k tomu
25 K. To je odměna za desetiměsíční prácí. Dělá-H
něco v červau a v červenci, dostane komisař
denně30 Kdiet K tomuse chcevšude dobře
najíst a domů přivézt pamičce celé kufry. Ale musí
býthodnýza to avyslídit každézrnko.Za30tisíc
mž Jedakdo jedaco udělá. Denní dřeta členů komise
vyšetřovací zůstává 20 K, četníkům se zvyšuje z
8K 12 K. Který zemědělec se bude zdráhat,
bude mu obllí hned vymláceno a odebráno.« —
Takové zařízení ovšem vyčerpává měsíčně milio
my a přece jen se pořadku nedocítí. Lichva kvete
dále; obšlí se může vyvézt! anebo zatašti i nyní.
Na mnoha místech nutno dále opatřovati si a
provisaci pod rukou. Velice praktický návrh Ša
malfkův, který měj vybaviti sedláky z otročiny a
přece jen konsumentům prospěti, nenarazi| aa
nepochopení. Vždyť jeho výhody byly tak jasné.
Ale byt odmítnat zlou vůlí kořistnáků.

Už zase se chystá nový medikament | proti
lichvě. Dosavadní obrasmá opatření rozmnožila

úředníctvo, dopomohla ©mmohým potřebným k
pěknému zaopatření, ale — Hchvaří se dále, Je
nom že rafinovaněli. Nyní ministerstvo ©výživy
chce podat ministerské radě nový návrh na potí
rání Hchvy. Dozorčí orgány mají býti rozmnoženy
o 300 nových úředníků s pravomocí pro cejou
republiru. Zreorganisovaná instituce má vejíti

v činnost 1. září. Náklad by tu činál ovšem nejmé
ně čtvrt měštonu měsíčně. Komu tedy nynější síť,
nastražená na lchváře, vlastně nejvíce prospěje?
Úřednictvu. Malá rybička se v mí přiškrtí, ale
Hichvářští žraloci, pijouni a krokodilové prakous
noa její vlákna snadno.

Právě »Venkov« (1. srpna) stýská, že se neví,
kok půdy jest oseto obilím, | ale kontingenty
jsou předepsány přece. Samo ministerstvo pro zá
sobování konstatovalo před předpisem| kontih
geotů jednotlivým zemím a také po něm, že »zii
štění letošní osevné plochy není ještě ©úplně
skončeno«. Ale ministr Johanis vypočítaj kontim
gentyhned. Vzalyse za základvýpočty zpod
zimur. 1918.Ale toje chyba,protože mapř. plo
cha ozimů zmenšila se jistě aspoň o 0 procent.

Jak dlouho budou trvat; takové drahé státní
pokusy o »zlopšení aprovisace<? Dosavadní vá
zaností podstatného prospěchu se nedocílí. Ho
spodářství není fabrika. Jednou vydá více, po
druhé méně dle stavu povětmosti, dle zručnosti
rolníkovy, dle množství umělých Imojřv, stavu
dobytkaatd. Aprotoževýsledekje stáleměnivý,
ani nejpřísnější státní dohleď nemůže konstato
vati přesně, co lze odváděti bez poškození rot
níkova a —co lze zatajiti. —Zatím se malí z
mozojné práce sedláků a jejich dělnictva dobře 6
ředníci. Konsumesfti, kteří nemají zvláštní pro
tekce, živoří v nedostatku a trnou strachem při

" v

Karpatoruští Sokolové při příjezdu z Ameriky
byli v Praze velice nadšeni bratrským uvítáním.
Ale dle zprávy »Slov. východu byli rozčarová
al, když zavítal na Podkarpatskou Rus. Čím
dále šli, tím více byli zklamáni; kam se podívali,
samý Maďar, samý žid — a v národě rozvrat. —
V Šopceu Mělníka dne 25. července pořádal v
zahradní místnosti Sokoj koncert za účinkování
vojenské hudby z Litoměřic. ©Na hostiaci vlál
červenobítý prapor. Aje soc. demokratický dů
věrník zakročil! u hejtmanství měinického proti
Sokolu; hejtmanství pak doručilo pořaďatelstvu
příkaz, aby hudba hrála jen v uzavřené mistnosti
apraporaby byjshat. —VAlexandriibylav po
sledním čase zřízena československá obchodní ko
mora, jejímž předsedou je žid — Leopold Kohn,
dříve dohazovač, pak agent a konečně obchodník
v Ašexandri. Roku 1909 zbankrotoval mačež spo
HI se s nějakým Angličanem, ale firmu stibl v
krátké době tentýž osud Za války byl pan Kohn,
jelikož pracoval pro Rakomsko a Německo, ang
Mckým guvernérem z Egypta vypovězen a směl
sevrátitažnyní,kdypředložiíprůkazočesko
slovenském příslušenství. O tomto povedeném
předsedovi čsl obchodní komory v Alexandrii
vyládřil se doslovně ředitel tamního anglického
vyslanectví sir Orte, že divně representuje če
skoslovemskou národnost v Egyptě, když mimo
jiné neumíani slova česky!—Do Bratislavypři
jela komise, pro kteron se měj obstarat automobil,
ale nebylojej možnosehnat.Komočněsezitotílo,
Že 3jedaímautomobilemodjel na svůj venkovský
byt bývalývysoký úředníka nyníposlaneca že
dosud auta acvrátii. O druhém pak se zjistllo,ŽeDaněmjetnadovolenoupanministerský.rada
ato hneddo Prahy, ačkolivmá jimkvolný listek

koalice. K tomu sluší dodati toto: Senátoři stra
ny lidové vypracoval mávrh podobný, který byť
HZvytištěn; měj se dostati do hospodářského vý
boru, kdež jest předsedou agrárofk Hyrš. Náš po
Slanec Ševěik s Hyršem o tom vyjednávat. Před
seda aapřed slíbil že vyhoví; ale pak se ulek)
soctatistů avýboru nesvolai, takžeporážkuŠa
malíkova výborného návrhu | dovršil. — Česko
slovenská textilní komise zaměstnávala jako ú
ředníka 27kráte trestaného (6 krádeží a 21 zpro
nevěr) člověka. Když se teď ocit| před soudem
znovu, řekl státní zástupce: »Na lavici obžalo
vaných seďí tu vinník jediný. Ale na této široké
lavici měli by usednouti všichni funkcionáři tex
tiní komise, aby byll celon naší veřejností sou
zeni.« Kdybytam byltotiž pořádek, nemohliby
tam býti přijat za úředníka takový trestanec. —
Několika rolníkům v moravském Brťově prodala
rajícísenka z Dlouhé Lhoty Thomasovu moučku
po66K,ačkoliúředněstanovenácenačiníponze
11 K 9 h. Ziištěno pak, že rajfelsenka sama do
stala mončkuaž ztřetí rmky — avšecky byty
drahé. | Případem se zabývá úřad pro potfrání
lichvy. — V Jefič byt spuštěnprvní parník s
vlajkou židovského státu. — Dan co den mohutní
v Berlíně v každém odboru práce křesťanské or
ganisace dělnické, které tam zařizníí své“ odbo
rové sekretariáty. Velice nápadné jest odpadání
od soc. demokracie; právě nyní, kdy aebezpo
čenství Spartakovců znovu oživuje, dělníci mln
Mcídobrýřád apokoj tedají záchramnoutvrz v
řadách katolických. — Ve vinárně odlehlé ulice
karifnskéčíšnice obdržela za 1měsíc z prodeje
vína 2000 K provise. Kolik tedy vydělal vlnárnék?
—Ministrem veřejnýchprací sám se v Německu
katolický kněz Bram. Jest věru výzmamno, jak
po všech sodlalistických fanfárách najednou se
tam uznává, že víssině katolický kněz sociábí
reforma vezme do rukou oejobratnějších Těch
bankrotů socialistických akcí se dožil v Německu
až přílišdost. —Prvaímženskýmkožešnickýmto
varyšemstala se unás MiladaHavifkova vHoje
šovicích, která po tříletém mčenísložila tovaryš
skou efkosšku s výborným prospěchem.

Cirkevní obzor.
K přehledu Organisace terciářstva. Podepsa

mý prosí podruhé v bratrské lásce ty dop. ředi
tele III. řádu sv. Františka, kteří dosud nevyho
vělt jeho prosbě, aby muposlali kratičkou zprávu
© 1. založení obce, 2. počtu členů a 3. činnostt
terctářů, Prosí o podání do 25. srpna k přehledu
a provedení organisace terciářstva na sjezdu ka
tolků. S díky P. Leander Brejcha, ředitet ITI.
řádu, Praha II, 753.

Osobsní zprávy. Ustanoveni pp.: Josef Zuzánek,
zat. katecheta při reálném gymnasiu v Jňemnici,
skutečným | katechetou a profesorem při reál.
gymmstu tamtéž, Al. Váňa, farář v Btatograd,
administrátorem in spirit. v Pěčíně a excurr. ad
ménistrátorem ve Slatině n. Zd, Václav Volánek,
admin ve Slatlně nad Zd., administrátorem v
Chroustovicích, Ant. Tvrdík, koop. v Č. Bělé,
administrátorem v Libici u Chotěboře, Josef Je
žek, novosvěcenec, zat. kaplanem v Chotusicích.
— Úmrtí: p. Josef Doležel, farář ze Sv. Jiří na
odp. v Brandýse n. Orl, f 2. srpna. — Uprázdněná
fara: Chromstovice ve vikariátě vysokomýtském.
na patronátě Alberta Tham Taxis, odchodem p.
AL Doubravského na trvalý odpočinek. Konkurs
ní Hrůta končí 11. září. — Lhůta konkursní na u
prázdněné fary Přepychy a Ronov prodloužena do
31. srpna.

Schůze duchovemetva v Kutně Hoře bude ve
středu 11. srpna o 1. hodině odpol v sále hotelu
»Pošta«. Ref. dr. Šnic z Hradce Králové »O cír
kevních poměrech v Čechách«. Hojná účast jest
velmi žádoucí.

Rychmovský vikariát. (Schůze skupiny.) V pon
dějí dne 9. srpna o půl 11. hod. dopoj. koná se ve
»Studánce« u Rychnova n. Kn. schůze skupiny,
na níž referováno bude o průběhu valné hromady
a o akci pozemkové. Účast všech členů žádoucí;
hosté jsou vřele vítáni. Společný oběd v resfau
raci »Studánky«. — Jednatel.

Československá
strana lidová.

Valná hromada Tiskového družstva v Hradci
Králové bude v úterý 24. srpna odpoledne. Pro
gram oznámíme budoucně.

Černilov. Výlet do Dolního Černilova, stano
vemýma8. srpna,Odkládásenamourčito.

Hradec Králové,Vnedělídne8. srpnabudeza
příznivéhopočasíopůltřetíhodiněodpojuP.
Marie sv. požehnání a na Rožberku o 3"/: hod.
kázání a pobožnost. Zanepohodyjest o4. hodině
kázání a sv.požehnáníuP. Marte.Prosfse ohoj
nou účastvěřících.

Opouti ma Táboře u Lommice s. P. dne 8.
srpna kážepřevor Neužitzamerickémise. Odpo
ledne téhoždne o2. hodině pořádá lidová strana
tábor du v Lomnici. Prominví Neužil Košek eReiche]t.—Vpondělí9.srpnapo2.hodiněodp.
promkuvípřevor Neužišve Staré Pace v kostele
konferenční řeč k duchovenstvu, které se z celéhokrajezvekúčasti.

Katol. studemtstvua vořejeostii Blíží se 15.
srpen — den krafinského sjezdu katol student
stva v Kutné Hoře! Program: V sobotu 14. srp
na 0 7. hodině večer přátelský večírek. V neděli
15. srpna o8. hodině mše sv. v chrámu sv. Jana
Nep. O 9. hodině zahájení slezdu. Referáty: Do
poledne: 1. Dr. J. David: Náš poměr k otázkám
dneška.2. Koj.J. Bohdanecká:Studentkaa s00i
úlní oťázka. Odpoledne: 3. Koj. L. Pavelka: Prá
ce v odborech SSS. 4. Kol AI. Janáček: Dnešní
poměryve studentstvu.—Aťneníanijednoho
katol. studenta a studentky, kteří nesfčastnivše
se jinéhonašehosjezdu,na tentoby se nedosta
víjii Přiiďte rozšířiti svůj obzor a nadchnoati
se k nové práci! — Katolická širší naše veřejno
sti, neopomeňan! ty přispětinámtaké svolíú
časti! Přilď přehlédnouti řady svých měadých,
nadšenýchbojovníků a potěšiti se v jejích stře
du! Přijď novésfly kpráciza svojiví
ru vpříboji nevěry! —Sjezdová kancelářotevře
aa jest vbotel »Pošta«,řmova tř. 148.Nané
adresujte přihláškyke sjezdu a o legiimaca.Při
přihlášcepodotiměte,zda refiektujetena mocjehastravu.—0.V.

Česká Třebová. Tělocvičná jednota Orel se
hraje dne8.-srpna opůj 8. koťvečer »PotkaloXBtěstieodLosčenského.



'
Vzestup Orla po známých násilnostech v Luži

jest velice utěšený v celém okolí. Vznikly jednoty

vLuži, Chrasti, Nových Hradech, Leštince a na

jiných místech. Patrno, že rozlet Orla se neza
razí žádrým terorem. | *'

Slavadstmí otevření ředitejství českost stát
níchdrah vHradci Králové.Co od r. 1890bylo
vřelým přáním Hradečanů a čemu veliké oběti
přinášeli, žádných překážek se nejekajíce, stalo
se dne 2. srpna 1920 skutkem. Hradec Králové,
středisko kolturního fivota a hlavní tepna všech
sociálních zájmů na východě, oslavil otevření
ředitelství čsl státních drah ve svém městě. Co
znamená ředitelství pro Hradec a širé | okofí,
snadno pochopí, kdo uváží, že s více než 700 ú
ředníků příbylo do města 3000 nových obyvatelů.
Aby ředitelství mohlo býti umístěno ve vhod
ných budovách a město nemuselo okamžitě při
kročiti k stavbě nových budov, čímž by se uby
továmí velmi oddálilo, zapůjčilo ministerstvo Nár.
obrany bývalá voj. kasáma, která město pro
kanceláře upravilo vlastním nákladem. Otevření
ředitelství bylo slavnostní a velmi srdečné. Pře
sně v 11 hodin dostavil se do vkusně vyzdobené
zasedací síně ministr železnic Jiří Stříbrný, sek
ční šéf min. žejez. Auředníček, generál Syrový,
místní francouzský generál se svými pobočníky,
zástupcové všech státních úřadů v Hradci Krá
lové, starosta města dr. Ulrich, předseda okresní
správní komise Srdínko, poslanec Černý, žurna
Bsté atd. Starosta dr. Ulrich, vřele vítaje minis
tra Stříbrného a přítomné zástupce všech korpo
rací, vyzvedl slovy vhodnými a nehledanými dů
ležštost ředitelství drah v Hradci Králové a po
ukázal na potíže, s nimiž bylo zápasiti, než ředi
telství uvedeno bylo ve skutek. Zdůraznil význam
ředitelství po stránce lokální, vzpomenul velikých
zásluh býv. ministra železnic dra Zahradníka, ne
menších záshíh min. Stříbrného, ministra Nár. o
brany Klofáče, ministra soc. péče dra Wintra,
ministerstva práce, jež umožnilo stavbu 14 domů
pro úředníky; projevi| nelíčenou radost nad pří
tomností hrdiny světodějných událostí na Sibiři
gen. Syrového, ujistil úřednictvo, že město se
všestrarně vynasnaží, aby mu byl pobyt v Hrad
ci Králové po každé stránce zpříjemněn; přál sl,
aby dflo fak významné a potřebné také trvale v
Hradci Králové se udrželo a končil provoláním
slávy ministru Stříbrnému. Jménem shromáždě
ného úřednictva promluvi| sekční šéf min. želez.
Auředníček. V úvodě poukázal na několik velmi
důležitých fakt, zvláště že ředitelství železnic v
Hradci Králové zaujímati bude přes 2000 km
drah; vzpomenul neblahého Rakouska, jež syste
maticky české želez. úředníky zastrkovalo do ně
meckých krajů, ačkoliv na kompetentním místě
ve Vídní bylo prohlášeno, že čeští úředníci a če
ská ředitelství jsou z nejspolehlivějších a nejlep
ších. Důvětuje, že želez. úředníci, plnivší svědo
mitě povinnosti k macešskému Rakousku, ještě s
větší věrností apříchyjnostípůniti je budouk re
publice. Praví dále, že to, co po válce I za války
vykonalo pro žejez. úředníky, zřízence a zřízení
ředitelství drah město Hradec Králové, nevyko

" najo žádné jiné město v celé republice. Obtíže,
které zřízení ředitelství stavěly se v cestu, zdá
dy se téměř nepřekonatelné. Že konečně všech
no bylo zdotáno a ředitelství uskutečněno, při
počísti dlužno za zásluhu starostovi dra Ulricho
wi, bterý nežekal se žádných námah a obětí a zí
skal si zásluh nehynoucích. (Všeobecný sodhlas.)
Končí provoláním slávy budovateli samostatného
státu tatičku Masarykovi. — Ministr Stříbrný v
krátké, srdečností prolnuté odpovědi obrací se
ma prvém místě k p.starostovi. »Nepřicházím«,
pravil, »abych lichotii anebo chválil, než za po
věnmnostpokládám zde, vážený píne starosto, pro
Mlásiti a s plnýmvědomímopakovati, že ozří
zení ředitelství státních drah v Hradci Králové

další. Místo různých df
tů přeje si ministr, prvé ředitelství českos|.
státních drah v Hradci Králové stžlo se vůbec
vzoremvšeho železaictví vrepublice.Po vzá
jemném představení prohlédi si ministr a zástup
cové nově zřízené kancelářské místnosti, jichž je
veliký počet. Odborného výkladu se podjat sekční
Mi Anředníček. Po prohlídce ředitelství odejel
ministr shlédnouti valtřní zařízení nově postave
ných 14 úřednických budov. Ministra doprovázel

a vysvětlení podával stavitel Jihlavec. O 1. hodině
odpoledne připraveno pro pozvané hosty a jich
zástupce občerstvení v Orandhotelu, při němž —
Jako vždy — botelier Urban ktidil všeobecné u
tmání. K večeru vrátil se ministr zpět do Prahy.
— Hradec prožil svůj výsnamný den historický.
Po etapách dostupuje v závodění východoče
ských měst toho významu, jaký měj dávno Již
v dobách předbělohorské| samostatnosti. Ne
spravedlivou zlobu časů. měmulých napravuje
plným právem čas nynější.

Sjezd ablturiemtů rad. gymnasia z r. 1888
koná se dne 17. a 18. srpna. Vítání všichni, kdož
s námi v lstech 1877—85společně studovali. Pro

žádání kol. Oehm, profesor v Hradci Králové.
Ponf do Vambeřic konala by se dne 16. srp

na, jestliže by by! dostatečný počet přihlášek
do pondělka 9. t m. Tolik na dotazy. Přihlašnjte
se u p. Matějíčka, nožíře na náměstí. Vyjelo by
se v neděři 15. srpna do Solnice. Odtud pak se
sojnickým vdp. farářem by se nastoupila pouť.

Poradna pro sociální péči. Sociální odbor obce
Hradce Králové ofevřel dnem 1. srpna 1920 po
radnu pro sociální péči v místnostech poplsního
úřadu na Malém náměstí. Poradna otevřena jest
každodenně od 9—12 hod. a od 2—3 hod. odpol.
a jest bezplatně přístupna každému, kdo potře
buje jekékoliv přispění. Vedena Jest sl. H. Žabo
vou (absolventkou soclální péče v Praze), která
Jest tajemnicí sociální péče v Hradci Králové. —
Purkmistrovský úřad v Hradci Králové. Starosta:
JUDr. Pr. Utrich, v. „r

»>Přehleddůležitějších poštovních poplatků plat
ných od 1. srpaa 1928« možno objednati po 2 K
ve zdejší poštovní reklamační kaaceláři.

Sjezd soci pracovníků, Obcí, úřadů a |.
koná se 8. srpna o 10. hod. dop. v přednáškovém
sále Musea v Hradci Králové, kde ředitel zem
ského úřadu pro péči o válečné poškozence pan
©. Kypr podá přesný výklad, jak prováděti se
bude sociální služba a výhody při soustředění.
Jsou to v přední řadě obce, jimž mnoho se uleví
ve Starostech o postižené své příslušníky a je
v zájmu jejich, by vyslaly určitě alespoň 1 dele
gáta.

Požár. Dne 3. srpna v půl desáté v noci ocitla
se v plameni stodola p. Holečka na Pláckách; po
žárem zničeno tam mnoho letošního obilí. Hradec
ký hasičský sbor, který se dostavil na místo ne
štěstí prvý, houževnatým úsilím zachránil před
zkázou sousední obytné stavení.

Prvním čestným doktorem bohosloví české
bohoslovecké| fakaity na Karlově universitě v
Praze jmenován vsdp. převor praemonstrátského
kláštera Želiva PhDr. Eugen Jan Kadeřávek, kte
rý 26. července dovršil v plné síle duševní a tě
lesném zdraví 80. rok věku svého. Zajímavý jest
dopis, kterým jmenování to bylo doprovozeno.
Stojí v něm: Profesorský sbor bohoslovecké fa
kulty university Karlovy v Praze, připomínaje sl
vděčně v den Vašich 80. narozenin všecku práci,
již jste jako jeden. z prvních profesorů téže fa
kulty pro rozkvět její vykonati ráčít a jsa pa
mětťfivVašeho vědeckého snažení v oboru fHoso
fle křesťanské, čímž jste této vědě u nás zase
dopomohl k patřičné vážnosti, která jí Jako ne
zbytné pomocné vědě bohosloví náleží, unesl se
v řádné poradě dno 7. května t. r. k návrhu pro
fesora dra Jana Lad. Sýkory s jednomyslným
nadšením na tom, jmenovati Vaší Magmillicenci

vecké fakaltě universtty Karlovy v Praze. Po
depsaní zasílají jménem sboru Vaší Magnificenci
diplom této aejvyšší hodnosti, Již fakulta může
propůjčiti, s aejupřímnějším přáním, aby Bůh,
jenž lak žehmal prácem Vaší Magnificence, že si
plným právem zasloačity toho uznání fakulty

bohoslovecké, sílil Vás | aadáje a popřálještě

dokančení svého velikého dila, nýbrž | jeho bí
hodárnéhovivu na věda filosofickouk prospě
chu naší taknity, kněžstva, jež odchovává, i cír
kve svaté vČechách. Kóšspimíse dnes | vždy
přání fakuity, které vrohlí ve starém akademic
kém »Oad bonam, faustum, fetx fortnratumase

evenlat«. Prosíce, byste neráčit vykládati ve alé,
Ze fakulta v těchto mimořádných dobách neode
vzdává diplomu, jak by se slušelo, osobně — ke
mnoho důvodů, které tomu dnes brání — spolu
žádáme, byste ráčit poctu, fakultou Vámpodá
vaoou, tak radostně přijati,s jakou láskou aod
damostí se podává.

Pokusy o kOmumistické reformy ua Hořicka.
Již ta »socialisovaná« aprovisace jest pro poctivé
a memajetné občany těžkým břemenem. Ranných
bramborů jest v našem okrese ve skladech plno,
ale není odbytu Proč? Hořická aprovisační ú
středna účtuje za kilo 1.60 K. Městský lid tedy
se raději rozchází houfně po vesnicích, aby si ku
povaiz volnéruky;vždyťobdržíkilozapouhou
1 K. Přirážet hned 60 procent proto, aby se Zá
opatřil zbyteční úředníci — to je přece trochu
mnoho. Až by komunisté zvítězili zcela, pak by
teprve těch úředníků přibylo!— Zatím dochází
k pokushm. Ovšem pravý komimnista pamatuje V
přední řadě na sebe — Jak svědčí arciučitelé Le
nin a Trockij. To je také vidět u nás. Kdo pekl
místo chleba perník pro obchod, ten to přece ne
činil v zájmu blaha všech. — J. Bičiště vzrušil
veřejnost těžkou obžalobou soc. dem. strany ho
řické, která se přiklonila k směru komunistickému.

Obviňuje bývalého redaktora soc. dem. listu ho
řického, že zašantročil majetek divadejního spojku
dělnického v Hořicích. Praví, že subvence, určené
na podporu lidové kuchyně, byly investovány do
různých obchodů a že za ně byly Koupeny domy.
Úřadům předkládány falešné zprávy o počtu 0
bědů, knihy vedeny dvoje (jedny pravé a druhé
s nesprávnými položkami pro úřady). Družstvo
»Lidový podnik« bylo vlastně jen na papíře. Po
díly žádné splaceny nebyly, vajné hromady ne
konány, ale fingovaný protokol o nich obchodnímu
soudu zaslán. Ředitel podniku si dal podvodně

pomocí těchto výkazů pak dostával od vlády ve
liké příděly různého zboží; vyrábě| se tedy po
hodlně perník a cukroví k osobnímu zisku —
Všecka veřejnost naše čeká velice dychtivě, Ja
kým způsobem hořičtí komunisté vyvrátí obža
loby tak strašné. — Muž, který prohlásil, že Je
»orientován nekompromisně bolševicky« a kte
rý odporučova| Imternacionálu bolševickou, za
několik týdnů prosil národní demokracii o nějaké
zaměstňání. Jak řečeno: vůdcové komemistů pa
matují v přední řadě na blaho vlastní; urvou sf
lví podíl z nádherného sadu — a ty lide se pas na
písčině, která hostí trochu vřesu; tam potom bu
deš moci zmfíratl hlady v Svornosti, bratrství a
plné rovnosti

Různé zprávy.
Slovenští" luterání proti návrhu Bartoškovu.

Konvent augšpurské církve — z augšpuráků a
hetvetských utvořila se u nás »českobratrská«
cirkev — na Slovensku uveřejňuje v »Národních
novinách« protest proti návrhu Bartoškovu a pro
hlašuje, že návrh v evangeckém lidu na Sloven
sku budí roztrpčení a že není tak nebezpečný pro
luterskou církev jako pro stát. Slovenští Interáni
prohlašují, že návrh Bartoškův nesmí býti ani
základnou k jednání. Bude nyní zajímavo, jak se
slovenští luteráni kteří jsou ve straně rolnické
na Slovensku, zachovají k české straně agrární,
která v iniciativním výboru hlasovala pro suro
vý návrh Bartoškův.

Kdy už komečnědojde kdůkladnýmprohld
kám v lázních? Sama »Národní Politika« dne 28.
t. m.se rozepisuje okarbaniciví lázeňském.V
Karl. Varech jeden boháč prohrál čtvrt milionu.
VMar. Lázníchjsou tři herny, umístěné vpřed
mích restaaracích. Lze se tazni dostati z protekce
sekretáře hráčské společnosti nebo některého z
karbaníků. Kolem stolu sedf hastě hráčů — vá
lečnýchzbohatlíků.Sedí tam | obtloustlématro
ny,které se dychtivěvrbejína karty. Máadší
dámyse přidrožují ktěm mažům,kteří hodně
vyhrávali. Hraje se o400—500K, aje u některého
stoluje stálo v banku 4000—5000K. —Ale proč
se tali jménatěch upírů? Vnovináchse uve
řejňuje,jakbyjapotrestánaněkterávenkovan

ka, kterásl chtěla nepootivěpřivydělat 10K.
Ale lidé, kteříspekulacíokrádají národnáš ©mí

joy, sedí vMzníchpobodiněza věkem.Tamby
sepřece nalaly celé komgumie a ích n
vářů. Ale strach před šidovakým4 Ana
Je vrepublice vetiký.



1 vropablice jsou počiivé ceromoaje. Vkiíme
to již z přečaštého vyvěšování praporů. V brněn
ské »Svobodě« líčí Zď. Vašíček audlenci Sokolů
u presidenta. Zajímavý je začátek: Vrchní cero
monlonář dr. Ji Cuth poskakoval mezi námi
jako čečetka. Pod šedivou hlavou pichlavým zrá
kem vyměřovat mezery mezi námi, rovnal nás.
přehlížej a dvorně štěbetal, že prý tak málo práce
s deputacemi ještě nemět jako s námi. Byli Jsme
úplně vjeho moci... Bylijsme plni očekávání
ve slavnostně nervosní náladě deputační ... Vše
připraveno? táže se starostlivě ptačí hlava ce
remoniářova, která jako ostříž stopuje zmítající
kořist.. « — Co bylo dříve satyrických pozná
mek o ceremoniích církevních a jiných!

Mládeži katožické! Katolickým studujícím stře
doškolským 1 vysokoškalským, žákům škol od
borných i měšťanských, rolnické | řemeslnické
mládeži obojího pohlaví vřele doporučujeme právě
vyšK Kalendář katol. studentstva československé
ho ma rok 1920—1921. Kalendář vydal spolek ka
tolických akademiků »Moravan« v Brně redakcí
Dr. Jos. Kratochvíle. Vedle kalendaria v sloven
ském nářečí obsahuje část všeobecnou,. poučnou a
studentskou a orgamisační.Čistý papír na poznám
ky. Vkusně vázaný kalendář stojí pro studenty z
»Moravana« Kč 6—, jinak Kč 8—. Objednávky
přijímá Občánská tiskárna v Broš.

Katojictví a vlastenecké krdimství. Mezi 370
studujícími theologie v senrináři sv. Sulpice v Pa
říži jest 68 bývalých důstojníků francouzské ar
mády. Je tedy seminář jen pro duše zaleklé, pro
zlomené páteře? — Dle úřední zprávy minister
stva války bylo z 555 kato|. kněží, sloužících v ar
mádě jako voj. kuráti, usmrceno 68, ze 112 prote
stantských zabíto 6. 131 kněží katol. dostalo řád
čestné legie, 134 válečný kříž s meči; z prote
stantských bylo vyznamenáno řádem čestné legie
10 a vál. křížem též 10. Poměrně ze všech vy
znání nejvíce padlo katol. kněží, ale bylo jich též
nejvíce vyznamenáno. — Jestliže se tolik a tak
často hlásá, že nám svobodu vybojovali hlavně
Sokolové, nechť se uváží, kolik Orlů dajo se k Je
giím nikoli k vůli lepší existenci, ale pro skuteč
ný boj protl sveřeposti germánské. Jak »Soc. de
mokrat« sdějufe, napsal 9. června 1916 »Čechoslo
van«, který za války vycháze| na Rusi a bojoval

pro zřizování čs. legií, že ze 160 sokolských cvi
čhejů na Rusi přihlásilo se jich do legií pouze 8.
Orgán bolševický soudí, že teprve bude leno
»hrdinství sokolské«, až všecka pravda o lešlích
vyjde na jevo.

Velký| úpadek| projestasistvíjeví se i ve
Francii. Tamější reformovaná gener. synoda roz
hodja se zrušitl 159 menších farností z nedostat
ku finančních prostředků. Bylo již zavřeno 43 far;
zbývajícím 116 sborům bylo dáno na rozmyšle

lečné pokladny. Také by] učiněn návrh, aby fa
ráři vedle svého úřadu, zastávali nějaký úřad ob
čanský. — Tato zpráva evangelického u jest
výmluvná. Tedy před válkou na ony farnosti pe
níze byly, protože také existovalo více věřících.
Dnes však stádce se rychle rozprchává. Jak ča
sto prorokovali protestanté zánik církve katojic
ké! Zatím však právě ve Francii po všem minu
lém pronásledování zřizují se bez pomoci vlády
nové duchovní správy katolické, vydržováné do
brovojnými příspěvky katolických nadšenců. Ale
protestantství v zemi Hugenotů hyne tak nápad
ně! — V Jugoslavii němečtí evangelíci ztratáli
polovimu duší. Sluší uvážiti, že dříve byli ra
konskou a maďarskou vládou v Chorvatsku, Bo
sně i jinde protežování. Nynější slovanská vláda
naopak postupuje proti německým evangelkům
bezohledně již proto, že představoval dříve ger
manisujfcí bašty. — Katotíků rychle přibývá jak
v Anglil tak v Americe | jinde. A*postupují tam
vlastní silou, aniž by čekali na státní berly. Kde
koli katolíci byli slině pronásledováni, tam ayní
kvetou. Dovedou u nás pochopiti zaslepení fana
tikové ducha času? Právě nyní za ryčných po
krokářsko-socialistických útoků se naše řady do
bře pořádají a mohutní. Zato však protestanté
němečtí stýskají, že jejich církev Jest v rozvali
nách. Přestala totiž mocná ochrana ramene Vi
lémova. A ve Francii ahlašuje se útěk z prote
stantství právě po velikých slavnostech katolic
kých. Dílo lidí hyne, dílo Boží přetrvá věky.

Co jest právo? Jakmile jest zviktána proti
křesťanskými elementy autorit náboženského
Desatera, nastává nejistota na v stranách —
i v táboře bezvěrců. Pojem práva v každé poli
tické straně jest jiný a ke všemu dle zevnějších

okolností se tam ul mění; a tak těm, kteří by
měl budovati a orgaaisovati větší díla, vyžadu
Hcí diuhou dobu, klesají v resignaci ruce. Vždyť
nové »právo« může jelich nákladné přípravy u
činiti zbytečnými. »Co jest pravda?« tázal se Pl
lát. A takových rozpačitých Pllátů za nynějšího
zlověstného víru něčí rameny celé řady. — Mo
derní myslitelé soudil, že právo přirozené, věští
pené do našich srdcí od Boha. dá se nahraditi ú
spěšně právem positivním. Ale válka dokázala
nedostatečnost positivního práva jak v oboru

mezinárodním tak státoprávním. V kruzích práv
ních slaví proto renaisanci právo přirozené, ©
jehož vybudování má nejvělší zásluhu katolická
filosofie — jak už na to bylo poukázáno ve člán
ku »Katolícism a přirozené právo« v. »Našinci«
ze dne 1. května 1920 — dle svědectví Sombar
tova Archivu. — Nyní zase protestantský učenec,
profesor Wolzzendorff v knize »Gelst des Staats
rechtes« ukazuje na nedostatečnost a neplodnost
positivního práva a ukazuje na velikost práva při
rozeného. Ve Vídni svého času, jak upozorňuje
»Reichspost«, rozvinul tytéž myšlenky P. Konst.
Hohenlohe O.S.B. Katolické vědě i v otázce při
rozeného práva dostává se zadostučinění.

Co zničilo důvěru Slováků k Čechám, Kajícně
doznává tisk socialistický, že vlastní vinou roz
trpčili jsme si Slováky. »Soc. Budoucnost« píše:
»Lkl prodchaut jest hlubokým. citem nábožen
ským. Náboženství má pro něho význam prvotní.
největší. Kdo prohřešuje se ve směru nábožen
ském, jak on je chápe, stává se jeho nepřítelem.
Naší Jidé na Slovensku po této stránce také se
provinili. Staly se případy, které se státi neměly.
Není důstojno pokrokového člověka, urážeti dru
bého v jeho nejsvětějších citech. Není projevem
pokroku, poškozují-li se sochy, představující sva
té, nesvědčí o slušnosti, neřku-lí o pokroku, ru
šíÍ-li se úkony náboženské.« Proto navrhuje or
gán nár. socialistů »dobrou výchovu a vzdělání
a poměry se změní«. Jakmile Hd bude vzdělán v
»ttaší« (rozuměj nevěrecko-husitské) kattuře, pro
jeví se účinky nového života i ve směru nábo
žensko-duchovním. Tvé přání, »Soc. Budoucno
sti<, se tentokráte u Slováků nesptní, o tom jsme
pevně přesvědčeni.

nejstarší české firmy:

Nejlevněj. nákupní pramen v rep. Československ

Bačinoi!

vé aporynej OA l eé iuložítejedině

Českoslovanské záložny vPraze
Spálená ulice 46-I1.

Vklady úročí se výhodně.
Daň důchodkovou platí záložna santa. — Porinná

revise „Jednoty záložen“ v Praze.

Zápůjšky všeho draho.

Směnoční úvěr (krátkodobý) zejména v dnešních
dobách zvláště výhodný.

0000000000000
2 skříně, 2 postele, 2 noční
stolky, umývadlo se zrca
dlem od Kč 3000'— a jiné

nabízí torárna nábytku

Skuherský,Hradec Králové.
OOGOOOOCXXXAXXAXXAX
VO

MEŠNÍ VÍNA
[ámmkaskéla. čruh roč. 1016 4 K 14 trLissánskéILdrahroč.1917AK1360m1lt.
Momsské ročaík 1918 A K 18 —sa 1litr.Vínojest čistéaspůsohílékotáčenídolahví.
Dodávávsudechod50litrůvýšeohralněznámáfirma:

Alois Cišek, pčísešnýdodavajelmelníchvis
aooudnísmalosvíz.

Zalešeno2.1897.vJemgolel. Zalošínor. 1807.TranolinívinnéohlopyveZnojmě,
“

Nový Hradec Králové, Čechy.
Vyžádejte si ceny, nežli objednáte

u firmy jiné.

ZVONY
z pravé zvonoviny ve dvou jakostech

dodávám v době nejkra Dodámjící zvony-ve všech tónech
é váze. Rovněž upozorňuji na

svoje známé

vjakosti nejlepší a ceně levné. Od- 
borné opravy levně, Pište o informace,

Pozor na adresu!

VáclavČervený,Wradec Králově,

av

Antonin Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436,
(dílny za továrnou nábytku K. V. Skuberský).

Zhotovoje veškeré nádoby kostelní, ze slata, stříbra,
bronzu s j. kovů vuměleckém provedení.

Opravya znovňařízenístarýchnádobčistěa00zá
rukou trvanlivosti,

Zlacení a stříbření v ohni; niklování.
Ceny mírné' Bychlé provedení!

K
Prodá se

elegantní salonová damašková
garnitura nábytku.
Bližší v Hradci Králové, Nýtská pl. č. 210.———
—

BALDACHÝNY
PRAPORY

DOPORUJUJE

E. STADNÁ, OLOMOUC
KOSTEL. PARAMENTY A NÁČMÍ

KADIDLO
—
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Jest jim předseda čsl. strany lidové prof. J.
Šrámek, který dovršij dne 11. t. m. svou pade
sátku.

Krmšěnáa dlouhá byla cesta tohoto novado
bého Mojžíše, než vyvedl lid svůj ze zajetí na
výshaní opravdové křesťanské svobody a skuteč
ného sebeurčení. Byl nucen bojovati na několik
front — i proti nechápavým a zpohodinělým ka
tolíkům. | Šrámek velmi dobře pochopil, které
složky našeho aároda mají budoucnost; předví
dal, které vrstvy kráčejí k vynikajícímu význa
mu. Stal se organisátorem lidovým v nejušlechti
lejším slova smyslu. | Podjal se práce, která v
tostto století před válkou vůdcům přinášela vel-“
mimálo radosti a uznání. Bylo nejobtížnějšía
strastipinou věcí organisovati dělnictvo v době,
kdy soc. demokracie se již chlubila tak -značnou
mocí a našim organisátorům nohy žárlivě podrá
žela; vždyť v prvých letech tohoto století hle
děty s nedůvěrou ná naše dělnické organisování |
řady katoliciva. Dělnické křesť. soolální orga
nisace byly aa Moravě slabončké již proto, še
jim nepodávali pomocné ruky právě ti kteří se
měli o ně starati v prvé řadě. Ale Šrámek počal
pracovati právě mezi dělnictvém a lidem pracu
Jicím fyzicky vůbec. Neodstrašovala ho netečnost
sesmnávanána tohika různých místech. Jako pro
fesor na thoologickém ústavu bračnském vycho
vaj se celou řada ©nadšených | spolupracovníků.
Přiveďi jak svízelnou drobnou prací tak Jadrnými
předráškami »Všeodborové sdražení křesť. děl
nictva« aa Moravě k velikému rozmachu.

PráciŠrámkověvneposlednířaděžehnajíka
toličtí damkaři a malozeměděli. Když se kuly
r. 1912—13plány k založení organisace domkař
ské, Šrámek saznačii odbornými radamt cesty,
po nichž by se mohloto sdružení bráti k oprav
dovénmea trvalému rozkvětu. Vždyť ostatně ko
lébka Šrámkova stála v Orygově pod chudou
rolnickou střechou.by

R. 1898 byt náš jubilár zvolén za předsedu
»Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva«. Od r. 1902
působil jako kooperátor ve Všechovicích. R. 1905

imenp:ván docentem sociologie na theologickém
učějišti v Brně a od r. 1911 profesorem. Zemským
poslancem zvolen za Vyškovsko r. 1906 a rok
ma to tamtéž poslancem říšskými, r. 1913 zemským
poslancem za Uh.-Hradišťsko. Po říjnovém pře
vratu r. 1918 stař se členem Nár. Výboru v Praze
a předsedou klubu lidové strany v revohičním
parlamentě v Praze, v r. 1920 předsedou klubu
lidové strany ve zvolené poslanecké sněmovně
v Praze.

Právě jako předseda strany ukázal světu své
vlastnosti nejskvělejší v plné síle. Prospět neto
iko zmohatnění a sebevědomí strany vlastní, ale
1 ceté republice neizdařilejšími akotmi. Velikého
uznání dostalo se jeho taktice i od našich ne
přátel.

Jakkoli již dávno před vájkou předvídal že
organisace křesťanského lidu musí čeřiti protika
toickému přívadu prostředky novými, cestami
radikájnějšími, nikdy se nedal zlákati ctižádosti
tactových demagogů. Kde pozoroval konserva
tivníodpor,tamdovedlvlídně1přátelskypře
svědčovati aby moleatné hnutí se nerozdělilo na
dva protivné proudy. A lidovým zůstal Šrámek

vždycky.
Kdosleduje jeho činnost, oevychází zobdivu

nad borečnou prmol tohoto | vynikajícího vůdce.
Předseda nasazuje | noci aby vědy byl na svém

č. Stojí na stráži u všech průlomů; žádný
chytrák nedovede ho překvapěí při podřimování
anebo mmlé bdělosti. Uchvacuie všude svou ja
draon opravdovostí.

Naším vřelým přáním jet, aby při plném zdra
vi ze svých důmryslných projektů ' ještě mnoho
zdárně dokormi. Bůh žeřinej našemu šlechetnému
horiitekt dlouhá dóta!

g

Našeropabjíkoa kemunisté,

Když se zmocnili Rostova na Donem bolle
vlci, vylospili byt korespondenta >Venkova« prof.
A. J. Kučery asprávce evaknační komisečesko

„AovemskéJangwirtha. Zatidi majitele komisionářmé

skéhoobchodr Nejíka aŠkvora azástnpcefirmy
Laerih a Klement Janotku; tyťo vvrhii do hnus
nýchsklepení a mmřetekjetich rozkradři. Když náš
konsu! Hromádka zakročii ve prospěch uvězně
mých, byl hrubě odbyt; anl se mn neřekio, proč
jsoučeštíHdévěznění.Dne27.květnaz. čistajas

L s (ne 5Mněee u a

na tento oficielní zástupce naší republiky zatčen
a s jinými Čechy zavezen nákladním automobilem
do Moskvy. Neměli by právě soc. demokraté €n
ergicky protestovati proti takové »míramilovno
sti« bolševické?

Bývalý Muňův spolupracovník v Rusku soudr.
Beneš v ostravském »Duchu času« varuje Lenina
před českými komunisty. Prý psal v letech
1917—18na radu Leninovu dvakrát do Čech Šme
ralovi a Burianovi, aby založili strami komuni
stickou. Ale do 28. října »radikálové zůstali za
pecí. Byli věrmi Francu Josefovi. Akce Neuman
nova a Sonaenscheimova je takového druhu, že
čestný člověk se k ní v Čechách nepřipojí. Sou
nenschein je osobnost víc než podezřelá. Klement
je agent-provokatér, je často viděn v společnosti
tajné policie a ještě někdejinde.« V březan r.
1920 přijel do Moskvy s Olbrachtem a Vajtaurem
s plmými mocemi od pražských komanistů (1)
soudr. Salát-Petrík. Beneš o něm napsa) že je
to bývalý reportér Baštýřova orgánu a rakouský
lajtnant. Střílek zajaté Rasy. Byt také mezi dů
stojníky, které rakouská vláda komamdovala do
rudé a československé armády, aby vyvolali kon
flikt. A jaké prý hrozné věcí páchal v »črezvy
čajce<!Salát stal se v Moskvě mnohonásobným
obročníkem. — Beneš mluví dále o rozkrádání
milonů, sebraných v Čechách na bnutí konmmi
stické. Za tyto peníze obohacení jednotlivci ne
uspořádali ani přednášek o Rusku — Saláfův
společník Rednianský od té doby, co se oženil s

te pešou.umtomobil,dvasekretáře,č sluhya dvě
skižky. »Ženajeho vzdor pracovhí povinnosti

Tací lidé by to zkomunisovat! Rozdělli by
majetekjiných bratrsky—ale jenasi

mezi 300 udí, mezi nejvěrnější panocníky. Ostet
níproletariátby se všakna němusiždříti do b
padu —jako v Rusku.

Leninovibojovníci unás.

Jest výrazným znamením doby, jak židé,
kteříse po 28. říjnuskromněkrčili u vědomí
svých tých extravagancí, vystupají nyní

okázalev licevčelepodvratnýchko

menistů. Uvažte —tito „dobrodinci prý chtňiizvelebiti hmotný stav proletariá en to je U
krutněnápadné,pročtitíž zaválkyi 06

majetnéobčanstvovystávali. Kdopak byl aspaš
jediný komunista-žid,který bybyl promluvi)důkladněŽidovskýmkeťfasůmdosvědomí?Také
přílišmáloměli aa zřeteli socialisacěŽidovětífal
čovačikojkůa bamkovek—

Ale teď najednoo Tautelgová,Sonnemechajno
vé atl. vystupují s přísnězmmračenoutváří proli
vářeným aživamgíkho,jakadynb
potleběvali bošiktev přadkířadě
mezi vvýzá <, -©
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Úvěry. — Vklady.
Cenné papíry.

Králové
ody '

Běšné účty.

Dne 10. t. m. v místnostech Lidového domu
v Praze konala se schůze soc. dem. mládeže, v níž
rokováno o odvodech. Do debaty se vrmísili ži
dovští komunisté němečtí Fischer a Kohřmann.
kteří žádali, aby.byla zavržena i milice a aby
bylo schváleno ozbrojení proletariátu. Kohlmann
prohlašoval »jménem českých, německých a nás
židovských soudruhů«, že bude dobře, půjde-li
socia'istická mládež na vojnu k vůli vyslídění
skladiště zbraní a jiných výzbrojných předmětů.
žádoucích pro ozbrojení protetariátu. (A tohoto
chlapíka úřady nemtervenovaly!)

©Mise ruského Červeného kříže, která do Pra
hy přibyla. čítá pět členů, většinou židů. Vůdcem
jejím jest žil Ollerson, který se zajímá zvláště
o Slovensko. Jeho pravou rukou jest polský žid
Višněvskij; dále jest v misi žid Jakobson. Zá
ležitosti zajatců isou jim věcí podřadnou; více je
poutá politika. Neměli by právě tito lidé říci zdel
ším židům. že lim žádný druhý stát neuděli ta
kové privileje, jaké mají u nás?

Bojševičtí židé ami prstem pro naši samostat
nost nehnuli; semity zde neutiskuje nikdo. K če
mu tedy veliké israBiské bouření právě nyní?

Množí se zprávy, Jak židovští komunisti roze
štvávají lid na schůzích dnoravských a sloven

->

ských — zrovna jako by*cíthi zápach nějaké mrši
ny. Dá si spořádaný td český ještě dlouho !íbiti
takové cizácké poručníkování v době, kdy dosud
hlahotí hymny o: národní svobodě?

Významný manifest soc. demokratické pravice.

, V »Záři« otiskují zástupci soc. demokratické
pravice manifest, v němž se vyslovují zcela jas

ně pro demokracii a pro koalici Rázně se zde
vystupuje proti koaliční levici.

Provolání. podepsané převážnou většinou po

slanců, senátorů a jinýchvýznamných soc. dem.
pracovníků, ohlašuje toťo:

»My podepsaní prohlašujeme, že se nepropůj
čime politice katastrofy a rozvratu. Nebudeme
bídu Hdu zvyšovat a odmítáme úsilí těch, kdož
v množení běd lidových mas spatřují půdu svých

zodpovědnost politiku,která podle našeho
přesvědčení nutně by vedta k porážce é
třídy a ke zkáze republiky.

Dnes neběží již o spor mezi levým a pravým
křídlem strany, dnes jde o spor mezi sociální de
mokracii a komunismem, který zásadně zamítá
demokracii a parlamentarismus a jeďmou spásu
spatřuje v revoluci dle ruského příkladu. Obrací
sne se proto k Vám, soudruzi a soudružky, aby
ste všude působili proti politice katastrofy a ná
sihého převratu a pro politiku demokracie. revo
lučního vývoje a zachování státní samostatnosti,
slovem: pro politiku československé sociální de
mokracie!«

Horečné zvědavosti člověka dnešního nestačí
rychlé zpravodajství velkých Žurnálů; nestačí
ani, vychází-|l některý list třikrát denně. Nyní se
usihije o rozes“lání fotografií sepsačních výje
vů cestou telegrafickoum Anglický list »Daity Mir
ror« již přinesl) zdokomalené fotografie, zaslané
z New Yorku telegrafii. Tedy nyní bude možno s

FEUILLETON.
Relormace papeže Urbana VI.

s »Babytonské zajetí« papežů v Avignoně (1305
až 1376) zmamenalo vleklý a trapný neduh tělesa

církevního. Francouzská vláda opřádala hlavy ka
toHictva rok od roku k vůli svému politickému

trhání zapotřebí jak obrovské energie tak nevšed
ního důvtipu.

Náš Karel IV. jako úředně uznaný vrchní 0
chránce všeho katolictva horlivě vybízel papeže

"k přesídlení do Říma, slibuje k tomu účelu svou
pomoc fysickou.

Ale vtírala se otázka, zda-li sám mocný Otec
vlasti dovede přetnout! dlouhá a tuhá chapadla
dvora pařížského. Francouzská měla dosti
prostředků k rozpoutání potitick ře prott pa

„pežské stolici v samé Italii. Jakkoli Urban V
narážel na y samých kardinál, přece opu
stit 30. dubna1367 Avignon.PředŘímembyl v
Mina od Karla IV. stavně uvítán Ale všecky
dobré vlastnosti papežiaepomohly k upevnění jeho
samostatnosti. Když vypakly v Ital? bouře a
trancoazští kardinálové jevářistále houževnatější
odpor proti novému svémmsídla, Urban r. 1370
se vrátii do Avignodu.

"Zbožný a obětavý jeho násjpce Řehoř XI.
za přispění Karlova opustil. ». 1376. Roku
následniícího byl sice v Řím | velice oká

: »

oznámením vzrušující události zaslati věrné vy
obrazení zároveň. To znamená novou, přímo sen
sační etapu ve vývoji novinářství. — Velice pro
Slulého vynálezu původcem jest slovenský kněz
Josef Murgaš z Ameriky, který se narodil v Ta
jově (v župě zvolenské), Zašima| se o elektrotech
niku již na gymnasiu a v ostřihomském semináři.
VR

zale, ale nové bouře, podporované Prancií, při
nutily ho k hledání bezpečnosti v Anagni kdež
ZT. března 1377 zemřel. Již 9. dubna slavně in

tronisován nástupce, Itat Urban VI. Vlachové ci
tili uspokojení. že tento jejich krajan do Avignonu
neprchne. Ušlechtilé duše, které hofely pro dů
kladnou reformaci »v hlavě i údech«, čekaly od
asketického a přímého nástupce sv. Petra divy.

Všichni současníci souhlasně chválili Urbano
vu mravní přísnost a svědomitost v konání povin
ností. Zvláště se zamlouval davím papežův rázný
odpor proti svatokupectví. Urban zadával bene
ficla Jak na svém dvoře tak linde bez vyžado
vání pohoršlivých poplatků; nikdy nedávaj 308
hlasu k vydírání, ačkoli seočastěji ocitl v citelné
nouzi V úřadování jevH)velikou zručnost dlouho
letého praktika. Nic mln nebylo odpormějšího než
zlořáty kněžské. Nad novým papežem jásal Chri
Stoforus z Placenzy, který napsal svému pánovi
Lodovicovi Gonzagovi z Manftul: »Odvažuji se
prohlásiti, že církevod jednoho sta i více let ne
měja žádného podobného pastýře.« Chválii Urba
nův bystrazrak.

Apřeceprávě politikatohoto papeše vedla k
osudnému církevním rozkolu, Právě překotné a
bezohledné Čištěsí jenom otravné becily korupce
rozmnožilo. Tak obrovské těleso, jakým byla cír
lpě, nebyja možno uzdraviti ned. Jestliže cho
(ba trvadi přes70 leta zlořádyzapusťilydo
půdy dlouhé a tuhé kořínky, aebyly zde. lékem

vylácké pauely. Fysický aátlsk neomralova| a

Jako kaplan konal výzkumné práce. R. 1896cd.

jal.deAmeriky. kde po tři léta orgásisovalterfost.
R.1809zřídilailaboratořa r. 1903podaídá
dost o patentování »Tone systému«. | Když mu
bylo vyhověno, utvořila se ve Filadeliii společ
most na využitkování ©Murgašova | telegrafování

bez drátu. Zkouška provedená r. 1905 vydařila se
znamenitě. Dosaženo elektrických vim dlouhých
200 ši. Nový patent Murgaštv byl sohválen r.
1909. (Systém zdokonalen tak, že možno bylo
použít: střídavého proudu.) Systému Murgašova
začala užívati společnost jiná pod změnou jmén:
systému; tvrdilo se, že zdokonalení jest zásluhou
Marconlovou. Ale soudně zjištěno, že vynález jest
Murgašův. Dnes užívá se soustavy Murgašovy
na všech lepších stanicích jiskrové telegrafie. —

hudbu posvátnou »Cyril« dochází veliké pozor
nosti | v daleké cizině. ©Jest chválen od milán
ského časopisu »Musica sacra«. — Francouzský
profesor Amadée Gastoné (výborný znalec cho
rálu) sleduje církevní hudbu českou s velikým
zájmem a slibuje, že o ní uveřejní články v listě
proslulé vysoké školy hudební »Schola Canto
rum. — V brněnské »Hlídce« připojuje dr. J.
Sedlák pozoruhodné poznámky k »M, J. Husovi«
dra Novotného. ——| Před novým odjezdem do
Ameriky uspořádá Kubelík poslední koncert 29.
srpna v přírodním divadle v Šárce ve prospěch
legionářů a podpůrných fondů Spolku čes. žurma
listů. — Při hypnose jest potřebí největší opatr
nosti. Dne 3. t. m. uspal v Proseku hypnotisér
Marion Annu Šarochovou. Dne 5. t. m. dělniz=
chodila při práci ve vysočanském cukrovaru zma
látněle jako bez sebe — až ji bylo nutno dopra
viti do všeobecné nemoonice. — Na pražské kon
servatoři hudby bude zřízeno hudebně-paedago
gické oddělení; zatím na školní rok 1920—1 se
zřídí dva ročníky, jichž hlavní předměty budou
sborový a solový zpěv, klavír, housle, varhanv.
Prospekty o tom oddělení zasílá rektorát hudby.
— Chrámoví hudebníci katoličtí v Badenu semkl:
se ve »Svaz kostelních hudebníků« se sídlem v
Karlsruhe. Účejem svazu jest sloučení všech kato
ckých hudebníků z povolání, kteří svůj úřad za
stávají správně a jelichž mravy Jsou bezúhonné.
— Když J. R. Hradecký chtěl vydati svůj román
u A. Neuberta, řeklo se mu: »Plšte tak jako
Brodský. Napište mi fomán třeba o stu arších,
čím delší, tim lepší; vím, že knihy Brodského
jsou vodička — ale na takové věci já mám klien
telu. Hleďte taky, aby tam nebylo eroticky nic
závadného, ale může to býti hodně rozvřáčné —
naše věci čtou hlavně ženy ... Za takový ro
mán vám dám 180 K za arch, jako Brodskému. a
román může vycházeti Mned« — Náš krajan P
Lilák, který zná 6 jazyků, koná v belgických
Antverpách platné služby našim vystěhovalcům.
Tento kněz jest úředníkemu Red Star Line. Pr
vě dovršil 60. rek. Za ton příčinou antverpský
»Ons Volk« přines) na přední straně jeho podo

nepodmaňova! duší. Bylo potřebí netohiko energie.
ale i psychotogického talentu. Proces upřímného
obratu ve velkých společnostech trvá delší čas.
— Nyní jsou na př. dobře známy příčiny evrop
ské choroby. Dohoda zvítězila nad traviči evrop
ského pokoje. ale anl Její veliká sfla vojenská
nezastavila kalných proudů rázem. Horečka zhoub
ných vášní zmítá národy evropskými dosud.

Přísný Urban VI. svou příkrostí a chojeri
ckým kvapem třtiny natomené nevzpřímil, ale do
lamoval. Utínal květy a listy jedovatých bytin,
ale nepozoroval, že k vytrhání jejich kořínků ta
ková taktika Je slabá. Scházela mu křesťanská
nul

Papež začal relormovati předně v nejvyšších
hierarchických krazích — aa vlastním dvoře. —
Hned druhý den po své korunovaci neopatrně
amzva! ty biskupy a preláty, kteří na dvoře žili,
křivopřísežalky, protože své kostety opustili. Za
čtrnáct dní nato kázaj ve veřejném konsistoriu a
mrskal zde chování kardinálů a prelátů tak prudce,
že způsobil silné rozůilení. Především saažil se
vykořeníti svatokupectví. Žádal, aby všecky věcí
projednávané na římákém dvýře byly vyřizově:
nyzdarma;klaďidůraznato,abyochprašiodměn
zvláště kardinálové, protože mají býti jinému du
chovenstvu vzorem a zrcadlem spraveďlvos

Svatosti.Překážel | jiným příjmímkapiěnálůž

že se vtírala otázka, z čeho vlas
v polozpastlém a zchudlém flímě

We činilpapež. že se stavět vtorjíné vů
A
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biznu, připojuje dík za to, že iubilant šířil v Bel
gii známost české literatury. Lilák napsal z Bel
gie četné a velice pozoruhodné články do kato
lických listů českých. — Padesátky dožil se 7.
srpna vynikající učenec dr. Jos. Samsour, profe

Financováníknporinaexportu,ji
Pojišťování losů. NE

sor církevní historie na bohosloveckém ústavě
v Brně. Jeho spisy jsou četné a důkladně pro
myšlené. Svými dokumenty rozptýlil mnoho
protikatoických předsudků. Přejeme mu mnoho
síly k záslužné práci další.

Soc. dem. senátor Hybeš o Iidovém vzdělání.
Starý tento bojovník, který inklinuje ke komuni
snu, těší se stále u soudruhů veliké vážnosti. Na
konferenci soc. dem. strany v Brně vyslovil se V
polemice proti soudruhu Ješinovi: »Není třeba, a

každý chtěl býti účetním a podobně a žádný by
nechtě? dějat.« Ješina tento výrok Hybešův Ci
toval na konferenci soc. dem. pravice na Smí
chově dne 12. července 1920. Hybeše nedávno 0
slavovaly všecky soc. dem. listy jako prvého če
ského republikána. — Patrno, že na dobu novou
v republice nestačí.

Jak působila zpráva o stržení Mariánského
sloupu v Paříži, vypravuje dle vlastní zkušenosti
člen americké mise Hynek Dostál v »Hlasu« z 6.
července L r. Když při svém návratu z Česko
slovenska byla mise zdržena stávkou železničářů
v Paříži, docházela přes Louvre do hostince paní
Zelenkové, jejíž manžel padl v bojí jako hrdina

za svobodu Francie a našeho národa. ,
Jednou zasedly u vedlejšího stolu čtyři Inte

Rgentní dámy, které plynnon češtinou velebity ú
spěch československé lidové výstavky v Louvre.
Byty to: akademická malířka ZdenkaBrannerová,
Renata Tyršová, Wanklová a jelí sestra.Pánové
Nekula, V. Jelinek, Dostál a Sekera představili
se krajankám a k pochvalám výstavy připolovali
své radostsné úsudky samí.

Pak se začalo mluvit? o dnech českého osvo
bození. Když se dotekli stržení Mariánského slou

přepychovémuvystupování kardinálů; ale mírná,
bratrská domluva byla by jmprospěla (více než
despotické zákazy. Připojí že papež v shro
máždění svého dvora ostře napadal jednotlivé kar
dibády, vysvětšíme si snadno, proč se znovu při
pojovali k. protiřímským intrikám francouzské
vlády.

Na pařížském dvoře Karta V. vzbuzoval re
formační kvas Urbanův veliký bměv Již proto,

-že papež sí počínat tak samostatně, jako by do
církevních věcí nergěia pranic co mluviti velmoc
ta, která nedávno ještě udávala církevní politice
směr. Francouzský král věděl, že k návratu pa
pežské kurie do Avignonu eikdy nedojde, jakmile
ve sboru kardinálů získají Vlachové většinu. Kar
lovy domluvy konečně tedy získaly tajnému plánu
pařížskému | ty francouzské kardinály. kteří delší
čas váhali porušiti věrnost k papeži. Kráj siíbi], že
Jejich revohu posílí třebas i vojskem, i kdyby v
tom případě musil ukončiti válku s Anglií,

Sv. Kateřima Sienská, která i svým diplomati
ckým bystrozrakem tehdy tolik proslnla a pro
rejormy s velikým žárem horlila, varovala a na
pomínala papeže. »Spravedlivost bez mitosrden
ství«, psaja Urbanoví, »byla by spíše neprávem,
než spravedlivostí«. Tato | jiná varovná slova že
nián! řeholnice však narážela na neskrotnou pa
pežovu nminěnost.

Ke všemu znepřátelil st papež velice vlivné

politické přátele: Neapojskou královnu a Jejího
«manžela, knížete Otu z Brunšviku.Nepohodi se

pu, všecky dámy ten čin bez obalu odsoudily.
Dodaly, že jest smutným zjevem, že hlavní vimu
na tom měla fanatická Češka — člen Národ. shro
máždění.

Po krátké pomičce Zdenka Braamerová pra
vila energicky: »Pánové! Zničením sochy Panny
Marie na Staroměstském náměstí byla jsem do
duše uražena. Jsem upřírmou Češkou a katolič
kou, stoupenkou strany lidové. Tímto prohlášením
ničeho ve vlasti dnes nezískám, ale nedbám toho.
Když sloíp Mariánský padl, tu se mi vtírala u
stavičně myšlenka, že musím něco učinit, abych
tu hanbu českého národa odčinila. Napadla mne
myšlenka, kterou jsem ihned provedla. Zakonpila
jsem velký smuteční věnec, vzala jej, zašla jsem
na Staroměstské náměstí a položila na podstavěc,
kolem něhož trosky krásné sochy, postavené ku
cti Matky Boží, byly rozházeňy. — Nemohla jsem
více učinit, abych svoji bolest utišila a urážku,
Matce Kristově ve tvář vmetenou, částečně na
pravila. — Čekala jsem, že někdo z dam se na
mne vrhne, mne ztýrá. uhodí, ale nestalo se tak.
— Přiznám se, byla bychráda tu ránu snesla
pro své přesvědčení.. — Když domtnvila, tu v
jejich jasných očích objevily se slzy.

Výzazmné objevy archoologické z doby stare
křesťanské. Die roferátu »Našince« proslulý se
kretář papežské archeologické akademie římské
©. Marucchi přednesl před krátkým časem na
schůzí akademie archeologické v Římě zprávu 0
nejnovějších objevech prof. Pavla Orsiho na bi

K
i s hrabětem Onoratem Oaetanim z Fondi. Tu
nalezli odbojní kardinálové svou mejpříznivější
chvfli. Jakmile započala veliká parme, brali Si do
volenou druh za druhem »z příčin zdravotních«.
Mohli poukazovati na to, že v pamých dnech
letních opravdu vznikají v Římě hromadné těžké
choroby. Shromažďovali se v Anagm. Dne 9.
srpna 1378 vydalo 13 shromážděných kardinálů
manifest. jimž ohlašováno uprázdaění stolce pa
pežského, broteže prý volba Urbanova jest ne
platnou; dne 20. září ohlásih z Fondi užaslému
světu, že zvolili za papeže Roberta Cenevského,
který se nazval Klementem VII. Tenkráte na
psala sv. Kateřina Slenská: »Ďáblové v lidské
podobě předsevzali volbu a nezvojili zástupce Kri
stova, nýbrž Antikrista.«

Tak započal onen veliký církevní rozkol
(1378—1417),který natropit tofik zmatků a po
horšení. K schlsmatu došlo oetořiko za veliké pod
pory vlády francouzské, ale | pod petronátem
královny Neapolské Johanky a jejího maána hra
běte z Fondi. Když se dovědět o rozkolu ochura
vělý, stařičký Karej IV., postavid se proti činu
francouzských kardinálů energicky se zbytkem po
sledních svýchsil. Alevše bylo marmo.

Toužiši francouzští kardinájové po jekékoRi re
lormaci? Vždyť Klement VII. byj muž mamivý
a lirokého svědomí. Vyšvit! se tak vysoko hinv
ně proto. že byl pokrevně spřízněn s královským
dvorem Irancouzským. Tento vzdo byl nu
cen státi se loutkou paříčského dvora proto.

odkryty byly obrázy a nápisy, které vznikly Ve
třetím století po Kristu. Objeven snad' nejstarší
obraz antického maHřství křesťanského, znázor
ňující anděla troubícího v den soudný. Prof.Orsi

století, jako obrazy sv. Heleny s křížem,40. mi
čedníků ze Sebasty v Armenii a |.Dopisulicí člen
spotečhost! dr. Jindřich Josí mlovi pak o vy
kopávkách na silnict Salaria Vecchla. kde obje
veny byly nápisy jako sca Dei Cenetrix a něco
dále Pro nobls (snad Sancta Del Genetrix, inter
cede pro nobis), obrazy Matky Boží s děťátkem
a p. Objevy budou míti veliký význam pro kře
sťanskou archeologii. — Jestliže tedy v době tak
prastaré již byla vzývána Panna Maria za přímlu
vu, přibývá nový doklad, že naše nynější víra jest
zrovna taková jako u starých křesťanů. Kata
komby a různé vykopávky stále výmluvněji svěd
čí ve prospěch dogmatiky katolické.

Národohospodářská
hlídka.

Výtěžek státního hospodaření na velkostatku.
Nový doklad poskytuje velkostatek Csenki-Puszta
u Karvy, ve výměře 12.000 našich měřic velmi
úrodné orné půdy a mnoha set měřic pastvisok.
Dvůr patřil ostřihomskému primasovi; po pře
vratu byl mu zabaven a vzat s úplným živým i

mrtvým joventářem do hospodářství ve státnímrežimu. Avýsledek toho hospoďářství: deficit
2,000.000korun za jeden rok, kromě toho dobytek
vybit, hospodářské budovy a stroje neopravová
ny atd., jak již to při takovém hospodářství bývá.
— Byla tam ovšem celá kompanie správců, ředi
telů, komisařů. revisorů atd. Až začne ta Socia
lisace, to se teprve počet takových starostlivých
hlav rozmnoží. A nikde není tak obtížná kontro
la skutečného výtěžku jako při pojním hospodář

časí výnos se mění.
Jaká jest reputace našeho průmyslu. Pro sa

mý »pokrok«a neustálékonferencejako mzdětak
exportu, tak konfunktuře atd. zapomíná se tvrdo-,
šíktě na to, co jest nejživotnější podmínkou na
šeho vývoru. Dochází zpráva přímo ohromující.
Ústředna české Industrie v Záhřebě žaluje, že
ceny československého průmysh jsou vysoké a
při tom jakost tovarů pochybná. Takové vysvěd
čení tedy dáno češké ruce. která před válkou
svojí obratností totik proslula! Tohle tedy má
býti ten republikánský pokrok! V takové zlověst
né vysvědčení jsou tedy najednou zaklety frázo
vité fanfáry o moderním vývoji našeho národa.
Tedy sama česká instituce záhřebská, která jest
zřízena k mravní podpoře našeho průmyslu, láme
kůl jak nad svědomitostí pracujících, tak nad ce
aam, které masí zaměstnavatel od ciziny poža
dovati, má-li dostáti svým finančním závazkům.

© něm aapsff: -Za své celé vlády byl zcela skt
hou francouzských princů a baronů; trpěj od
dvořanů všelikou potupu, propůjčovat dle Jejích
přání biskupství a prelátury vejmi často mladým
a úchodným Hdem; činí k získání přízně moc
nýchobrovskévýdaje,povolova)jimvšeckavy
dání, ktBrými obtěžovali kněžstvo, docela Jimle,nabízel a přivedl tak duchovenstvo skorozcela!
pod moc světských knížat. z nichž každý zdál
se být) papežem spíše než on sám.«

o

Jestliže tedy vidíme, jak narazij čelem na
tvrdou zeď sám mocný papež, mohl snad míti
větší praktické úspěchy nedřovho potom Hus?
Ten prohlašovat, že bezohledné šlehání kouserva
tivní kněze mpraví. Užívat slov a titulů příliš
příkrých 3 tehdy. kdy jich bylo málo potřebí a
kdy se podpalovaty překotným bojem jen vášně.
Hus chtě) napravovati zlořády netoliko v Če
ckách;spěchaldoKostnicevnaději,žesek jeho
vývodům přidá většína přítomných zástupců světakřesťanského.Pročsinevzponně|natrapný
osad viřvnější autority křesťanstva, oež byl sám?
Papež ovšem nespoléhal na mocné světa tohoto:
čeští víklefiaté byli polky obratnějšími a za
Hstihhsi vejce sálnou opora 'urozenců. Ab jestliže
věděli, jak ohápaji reformaci aristokraté frau
„couzští mě'i také trochu zpytovati opravdovost
Bechtich českých. A kdo chtěl v Čechách prudce
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Ta strašná obžaloba musí vzbuditi příslušnou 0
zvěnu. Povojané kruhy jsou povinny důkladně to
to obvinění vyšetřiti, jestliže náš stát nemá vyvá

žeti místo průmyslových výrobků do ciziny dělalctvo.

Nová medicina proti lichvě. Již se vyčerpaly
léky nejrůznější, ale židovšát,chytráci s pohrdli
vým. úsměvem vždyobjevil“ nějaký »protilék«,
takže se lichvaří vesele dále. Panstvo nechce při
znati, že z toho neduhu by nejlépe vyhojila ob
nova staročeské poctivosti. vypěstovaná kře
sťanstvím. — Teď z největší nouze zkouší se
nový prostředek. Z ministerstva pro zásobování
Hdu se oznamuje: Aby se co možná potlačilo
podloudné vyvážení zboží a zejména potravin za
hranice, a aby se zvýšila bedlivost a horlivost
dozorčích úředních orgánů na hranici, nařizaje mi
nisterstvo pro zásobování lidu, aby úředním or
gánům, které by zachytity zboží jakéhokoliv dru
hu, zejména pak obilí vyvážené podloudně z úze
mí čsl republiky, byla jako odměna vyplacena ze
zboží zachyceného při podloudném vývozu, které
by bylo proftášeno za propadlé ve prospěch stá
tu, částka rovnající se při polních plodinách, které
jsou předmětem státního hospodářství. 50 proc.
základní přejímací ceny bez přirážek, při zboží,
pro které mení stanovena úřední cena, 50 proc.
tržní cenu, za které zboží to bylo koupeno. Tento
prostředek ovšem zdá se velice praktický. Jen
oeselže-li znova! Ale co si jenom cizina pomyslí
o hotobičím národě, až se dozví, že jest u nás
potřebí k zamezení kriminálních podvodů udfleti
zvláštní odměny za povinnost — samým orgánům

dozorčím? Nu — vždyť prý jsme národem Huso
vým; a teď zvláště nekazí charaktery římský

rálce dle Husa svobodně.

Jak agrárně-socialistická vláda respektuje zá

kony. Nár shromáždění usneslo se na zákonu
o reorganisaci uhelného hospodářství. Tento zá
kon je už 4 měsíce uveřejněn, ale dosud se z něho
provedlo jen 30proc. uvalení daně na uhlí. Usta
novení zákona o uhelných komorách a uhelných
radách provedeno nebylo. Tak dbá agrárně-So
cCialistickávláda na zákony, které sama prosadila.
Celá reorganisace uhelného hospodářství bude
patrně záležet v tom, že uhlí bude ještě dražší
než dosud.

Pražské vzorkové veletrhy. Odznaky a želez
niční legitimace pro vystavovatele Pražských
vzorkových veletrhů. Vystavovatelé Pražských
vzorkových veletrhů obdrží bez zvláštní objed
návky odzmaky a legitimace železniční přímo a,
jedině od kanceláře veletržní za režijní poplatek
Kč 5.—. Jedmomu majiteli tržní exposice bude za
poplatek Kč 5.— vydán pouze obmezený počet
odznaků a legitimací dle rozsahu exposice naň
připadající. Nad tento počet budou odznaky a le
gitimace vydávány za plný obnos Kč 25.—. Pro
zaměstnance pražských firem budou místo odzna
ků vydávány zvláštní legitimace, jež po sdělení
počtu nepřetržitě zaměstnaných osob vydá kan
celář veletržní. S expedicí odznaků započne se v
těchto dnech a jsou proto veškeré urgence bez
účělny.

Soclalistický milionář v Cbicagu William Lloyd
a 19 Hných členů komenistické strany byli od
soRzeni pro Zločin spiknutí proti vládě do těžké
bo žaláře od 1 do 5 roků. (Milionáři ovšem ne
stávají se komanisty, aby se bratrsky dělili, nýbrž
aby jako nové vrchnosti více vyzískali. Vždyť to
vidímeaa Rusku.)— VeFrancii se zakotvujepo

kárati svatokupectví, nemě| býti jednostranným:
vždyť přece Simonii podporoval sám dvůr Vácha
va IV. a královští milci. Když vikdefovci proti
vůk arcibiskepa Zbyňka Zajíce dopomohli k zvo
lení třetíhopapeže, bezděčnějen zmatky a sva
tokupecké praktiky rozmnožili. Proti nástupci to
ho třetího papeže pak vystupoval bouřlivě sám
Hus. Dodáme-li, že viklefovci trousiki bludy noto
rické (přesazené z Anglie na českou půdu), tím
spíše pochopíme, že jejich akce narážela na odpor
samých opravdových reformátorů domácích ; ci
zích. U nás v bouři husitské většina církevního
jmění byla skonfiskována od bohatců — a ne
zreformovalo se tím ani kněžstvo katolické ani
husitské. Také úroveň vzdělání v obojím kněžstvu
valně poklesla již proto, že universita husitskou
konfiskací byla skoro zničena. Kališná církev byla
by se z vleklého vnitřního nedahu nevymanila ani

hodů kdyby byla stvrdila kormektáta papežská
S rěický osud UrbanaVI. vole navšecky
strany k rozvaze; vždyť přece rok 1378byt oej
živějším svědectvím, že zlořády nezavinili jen hle

a chamtivá moc světská. Bylo tedy potřebí [uštiti
složitou otázku refozemce s přihlíženýmke všem
galčivým okolnostem. Přikré moralisování ještě
uebylo kamenem reformační moudrosti Obsovu
zdravých řádů mohly provéstí jen blavy žeslální
2 (o od úmpy ketapě při pilných úvahách o

poměru moci světské a duchovní.

řádek stále pevněji. Jest tedy zcela přirozeno, že
k zlevnění potravin tam nyní přistoupilo i snížení
cen oděvu a obuvi. President syndikátů obchodní
ků obuví prohlásil, že v zimě budou boty po 50
francich. Kdy se dočkáme u nás? — Nemine týd
ne, aby se nepsalo o židovských kolkařích, fal
šovatelích bankovek a pašerácích v maší repu
blice. V pražské kavárně zadržen 19letý mláde
neček J. Weiss, u něhož nalezeno 49 padělaných
stokoremových státovek. Řekl, že tašku s paděl
ky obdržel od dvou souvěrců. Vyšlo na jevo, že
ve společnosti Welssově jest Salomon Perlberger
ze Slezska,bydlícívPraze. Nu—a Weissjest
ze Slovenska a také byděí v Praze. Jaká fo tam
je přehlídka obtížných cizinců v době citelné aou
ze bytové? — De »Venkova« (z 5. srpna) Maďaři
a maďaroni na Slovensku chtějí maďarisovati po
mocí evang. církevní autonomie. Za schůze rady
východního dlsfriku ev. a v. církve konstatováno,
že Maďaři a mnaďaroni brání se poslovenštění
škol v krajích slovenských. Při protestantském
gymnasiu v Rimavské Sobotě měly býti sloven
ské paralelky, ale Maďaři je znemožnili. Ačkoli
v Kežmarce a Levoči jsou již gymmnaslaněme
cká. žádají Němci ze Spiše, aby ev. gymnasium v
Nové Vsi nebylo poslovenčeno. Rožnovská ev.
církev žádala, aby tamní ev. dívčí měšť. škola
byla maďarská. Také se žádá, aby ev. vyšší gym
nasim v Prešově(župa -šarišská) zůstalo ma
ďařským. Ale — v celé župě jest pouze 3.74
procent Maďarů. Nu — a pak prý škodil sloven
skému živlu »římský klerikalismas<! Šrobár po
tíral ludovce statně, aby posíňl vlastní stranu.
Zatím /však dopomohl! tým k velkému rozpětí soc.
demokrack — hlavně levici A toď aad vzrůstem
maďarského bolševictví se chytá pokrokářské
panstvo za hlavu. — Úmluva o vzdašné dopravě
poštovní mez! Prahou a Paříží jest již podepsá
na. Pošta vzdachem se bude dopravovati čtyři

za šest hodin. —,Známý spisovatel Horký vyměnil
aškolik přesvědčení —:podle toho, jaký kymuj z
které směrnice zisk. Začal v Čechách 3 nejostřej
šim radikalismem a jedovatou. Ironií. Ale- tu již
měl sílmou konkurenci. Odešel a zkoušel znovu
své ostří hlavně na stromu katolické církve. Ale
prudké výšlehy nezakryly, že má spisovatelský
talent podprostřední. Tedy do Ameriky — a mezi
bořševiky. Ti přijmou a dobře platí každého, kdo
má břitký Jazyk a hodně odvahy. Horký, aby na
sebe lépe upozornil, napsaj drastické brožary
proti dru Benešovi a presidentu Masarykovi. Nyní
chce se v plné parádě vrátitl do vlasti, ale če
skoslovenská diplomacie čimí jeho odjezdu pře
kažky. — V Rakousku proti bývalému dělnickému
radovi Fischerovi nařízeno policejní vyšetřová
ní. Lpf na něm podezření. že 14. a 15. července

do

Německa. Přichází se na to, že se dopustil i
jiných přečinů, zejména řetězovým obchodem. A
tento rudý keťas se prohlašova| za socialistické
ho reformátora! — Porotním soudem v Praze od
souzen byl na 18 měsíců úředník textimí ústřed
ny Ladisav Šíma pro zločin zpronevěry a pod
vodu. Šíma — píše »28. říjen« — dělal před sou
dem ještě velice dobrého republikána: Mohl prý
bráti mnohem více, ale nechtěl škodit tolik repu
blice; textilní komisi byl by prý nešetřil..
Vzácné. lidumilné to srdce tohcto komunisty! K
vůli republice měl nároky skrovné. Ale budou
kdekoli lepší komisaři bolševičtí? Máme to pěkné
zkušenosti již při počátcích socialisace! — Ma
Farský Horthy předplatil po 20.000 výtisků ži
dovských listů »Neue Freie Presse« a »N. Wiener
Tagblattu«. Tak tedy vyhlíží křesťanství nové

" maďarské vtády, která chce uchvátitl Slovensko.
—Jak se u nás obětují pro vlast vysocí úředníci,
protekční děti socialistické vlády, patrno z toho,
že jeden lékař v pražském předměstí má na dve
řích své ordimační síně upozornění. že minister
ským úředníkům nevydá lékařských vysvědčení
za účelem dosažení dovolené. Jistě těch »nemoc
ných« přibývalo trochu moc. — Noviny oznamují.
že bolševičtí agenti vpašovadi korumní klenoty
ruské do Anglie. Obchodníci drahokamy jsou va
rováni před koupi těch pokladů.

Pozvání |
k valné schůzi Tiskového Družstva
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Král.,

která konati se bude

vponášií 25. srpnat r. ©1. hod. odpol.
vsálo »Adalboriina«
Program Jednání:

1. Protoko! valné schůze z 25. srpna 1919.
2. Zpráva jednatelská.
3. Zpráva pokladní a revisní.
4. Volba nového výboru.
5. Návrh výboru ma novou úpravu tiskových poď

niků družstevních.
6. Návrh na zvýšem členských příspěvků.
8. Volné návrhy.

Pozn.: Neseide se v ustamovenouhodins
potřebný počet člemů, bude vašná hromada za
hájenao hodinupozdějiabudezpůsobiláplatně
se usnášeti za každého počtu členstva ($ 10. sta
aov). —Návrhy, které majíse ve vajméhromadě
projednati, buďtež nejdéle do 18. t. m.podány Se
kretariátu Tiskového družstva.

V Hradci Král, dnoV srpna 1920.
Dr. Fr. Šulo,

předseda.

Cirkevní obzor.
Úmrtí. P. Jos. Pleštll (V Vujn.), kněz na odpo

činku v Loučení, zemřeř 9. srpna 1920.

Kušžský spojek podpárný konati bude svouval
nou hromadu v Praze u příležitosti všeobecného
sjezdu katolíků čs, Projednány budou záležitosti,
týkající se kněžského domu v Luhačovicích. Míst
nost rokování bude oznámena při slavnostní
schůzi. — Fi. Lužný, předseda spolku.

Schůze duchovenstva v Pofičce bude ve čtvr
tek 19. t m. o 1. hoď. odp, (na děkanství). Msgre
dr. Šuje promfaví o tírkevních poměrech v Če
chách a dp. Fr. Jakl o organisaci. Jest žádoucno,
aby kněžstvo z Polčska, Litomyšiska a Skuteč
ska dostavilo se v hojném počtn.

Karel Keppl
jednatel.



Všeobecný sjezd katolíká československých v
"Praze 28.—31. srpna. (Adresa kanceláře: Praha-ll.
200, Pštrossova ul. Telefon 1126.) Účastníci
katol. sjezdu v Praze, dbejte přesně
těchto pokynů! Přístup"dovšech sjezdových
schůzí bude dovolen jen na sjezdové legitimace,
které zní na jméno a vydává je sjezdová kan
cejář (v Praze 1I.-200).Kdo účast na sjezdu ohlá
sil, pošle mu kancelář soupisní Nstek, na němž se
přesně vyznačí jméno a adresa každého účastníka,
poznamená se, jakou legitimaci si přeje (na celý
sjezd či na jednotlivý“ den a který), přeje-li sl
Jistek do Národního divadla a v jaké ceně. Záro
veň přiloží se seznam cen (do Národního divadla
i za legitimace) a připojí složní lístek. Účastník
přesně vyplní soupisní Mstek za sebe a ostatní z
místa. vybere všecky peníze a odešle obé nej
déje do 18. srpna. Jakmile obé dojde, zašle kan
celář obratem pošty na udanou adresu legitima
ce a podrobný program sjezdový s praktickými
pokyny pro účastníky v Praze neznalé. Tento
postup musí býti zachován, nemají-li nastati zmat

ky. Z téhož důvodu nelze sjezdových legitimací
ani divadelních vstupenek posilati na úvěr. Legi
timace sjezdové opravňují k slevě jízdného 33%
pro všecky třídy osobních vlaků ve dnech 27.
srpna až 1. září. V Praze budou se legitimace
vydávati ve sjezdové kanceláři, zbude-li pro ú
častníky místo. Lístky do divadla budou dle přání
dávány na sedadla vedle sebe. Dne 24. srpna ne
budou se pro venkov divadelní přihlášky při
jímati, zbylé lístky dají se do rozprodeje v praž
ských knihkupectvích.

O noclehy v soukromých bytech i hromadné
bude postaráno pro všecky, kdo se včas přihlásí,
pokud se jim nepodařilo soukromě u známých a
krajanů si je obstarati. Na aprovisaci pamatuj
každý z domova.

Dotazníky rozeslali jsme jednak sami, jednak
prostřednictvím něktgrých ústředí, ale z jednoho
naprostou nedostatečnosti adres přišlo mnoho
remitend a my oevíme, kdo byl adresátem. Které
spojky neb organisace nedostaly dotazníku, ne
pokládejte to za úmyslné opomenutí a hlaste se
samy.

Poňičsko, V neděli dne I. srpna konala se vč
Voldříši u Poličky okrsková manifestační schůze
katolické mládeže. Ač bylo počasí nejisté. přece
byla účast značná, hlavně z řad jinochů. Schůzi
zahájil známý pracovník mezi katolickou mláde
ží Jam Nečas z Voldříše, který přítomné srdečně
uvítal a udělí slovo prvnímu referentu. studu
jicímu z Hradce Králové Vítovi. Ten v obširném
referátě podal obraz dnešních poměrů mezi če
skou mládeží a naznačil úkoly katolické mládeže.
Reterát odměněn potleskem. Nato promluvil Fran
tišek Řádek ze Sáďku o úkolech Orla. Ke konci
promluvil třetí referent krajský sekretář strany

f

Pouf do Vambeřic. Poutníci vyjedou z Král
Hradce v neděli dne 15. srpňa o čtvrt na 3. hod.
odpoledne a přijedoudo Solnice v 6 hodinvečer.
Zde nocleh. V pondělí dne 16. srpna ve 4 hodiny
ráno půjde procesí ze Solnice přes Skuhrov, Zá
koutí, Orunwald do Dušníků (Reinerz). Příchod
do Vambeřic kolem 5. hod. odp. Kdo by se chtěl
ještě dodatečně přihtásiti za účastníka, oznam to
do ocděle buď v závodě nožířském p. Matěšíčka
na aáměstí v Hradci Král, anebo telegraficky
farnímu úřadu v Solnici.

Mlatsterstvu financí docházejí stížnosti fisanč.
alch úřadů, že některé organisace stavovské, ze

Hdové a správce fary dp. František Pak. Obšírně
probral dnešní situaci státní, vaitropojštickou, ho
spodářskou, soclání a náboženskou. Ukázal, že u
nás je dusno v každém ohledu a nejvíce ve směru
náboženském. Poukázal na krutou persekuci ka
tolíků v republice a hlavně mládeže. Poznamenal,
že osud katolíků českých Je podoben osudu prv
ních křesťanů. Chybí jen, aby nás nepřátejé dali
«ašíti da koží, obložili smolou a zapálili jako svě
telné pochodně, jako to učinil Nero. V tomto zá
pase musí katolická mládež býtl kádrem a re
servou síly a nadšení. Ku konci pak citoval jí
mavá slova bývalého luteránského pastora a po
tomního katolického spisovatele a apologety Haa
seho z knihy jím ma obranu církve katolické se
psané. V úvodu této knihy autor prohlašuje im
posantními slovy, že za katol. pravdu pokorně
chce všechno dáti i ochotně zemřít. Všechny re
feráty odměněny bouřlivým potleskem. Předseda
pak poděkoval všem referentům. Zapěním národ
ní hymny schůze skončena.

Českostovenští zemědělci! ©Svoláváme mimo
řádnou valnou hromadu Katolického spolku česko
slovenkých zemědělců v den 22. srpna 1920 od
10. hod. dopoledne do velkého sálu Katolického
domu ve Vyškově, s kterou bude spojen velký
sjezd československých zemědělců. Jsou poměry
v republice naší skutečně tak mimořádné, zvláště
co se týče státního nuceného hospodaření země
dělskými plodinami a volného obchodu. Nynější
vláda vůbec nepomýšlí, aby toto hospodářské
zotročování lidu zemědějského bylo odstraněno,
ba naopak jest jejím plánem, aby toto novodobé
otroctví opět tvrdým způsobem bylo prováděno.
Všecka posavadní vládmí nařízení o upotřebení
sklizně směřují proti zájmům a požadavkům ze
mědělským. Nuže přijďte všichni, "hlavně z celé
Moravy manifestovati pro své požadavky a pro
svou hospodářskou svobodu. — Josef Šamalík,
předseda.

Slovasský svaz Orelstva. Ve dnech zájezdu
do Mariboru a Lublaně byla komána mezi předá
ky orelského hnuti jugoslavského a českosloven
ského řada porad a konferencí o utvoření slovan
ského svazu Orelstva. Zásadně bylo razhodmto,
že svaz bude utvořen. Jakou formu míti bude,
jaký bude jeho řád a pod., o tom ještě se súčast
něná organisační tělesa orelská dohodnou. Svaz

tento pak vstoupí do Mezinárodní federace křes
fanských tělocvičných organisací, aa jejímž usta
vení se rovněž pracule a to hlavně se strany

francouzských katolických gymnastů. Tím O
relstvo naše stane na světovém mezinárodním fo
ru. Výzmam jeho tim přirozeně stoupne. Nejdále
žitějším předpokladem našeho uplatnění v mezi
národní federaci však je hoaževnatá. vytrvalá a
systematická práce vnitřní.

jména rolnické. odraďují svoje členy výzvami v
tisku, aby přiznání k dávce z majetku, pro které
jest stanovena lhůta do 31. srpna 1920, ještě ne
podávali a slibují jim, že podání přiíznávek za ně
obstarají. Ministerstvo financí vidi se naceno po
platnictvo před uposlechnutím těchto svodů co
nejdůrazněji varovati Je naprosto nemožoo, aby
jakákoti politická organisace byla s to, tuto práci.
kterou má na sta úředních orgánů vykonati v
době dvou měsíců, vykonati za poplatníky včas
a správně. Škodfivé následky pro zameškání lhůty
nestihnou organisaci na jejíž radu protokoláraf
sepsání přiznávky odmítiř a podání přiznávky od
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ložili, nýbrž jednotlivce. Jest to zejména usta
movení, že dávka se zvýší o 2 proc. případně I
5 procent těm, kdož přiznání včas nepodají. Rov
něž varovati jest co nejdůtklivěji před domněnkou,
že poplatnici učiní zadost své povinnosti a zbaví
se trestních následků, podají-li v posledních dnech
lhůty přiznávky nepřesně a neúplně sepsané. V
těchto případech vydají se poplatníci v řízení
ukláďacím svízelnému vyšetřování a zjišťování
správného stavu svého jměsní a výlohy s tímto
šetřením spojené budou po případě nucení sami
dle $ 38. zákona o dávce z majetku zaplatiti, ne
hledě ani k tomu. že mohou býti mimo to tre
stáni pro pokus zkrácení nebo zatajení dávky dle
$ 57. cit. zákona.

Poradna pro soclální péči. Sociální oďbor obce
Hradce Králové otevřel dnem 1. srpna 1920 po
radnu pro sociální péči v místnostech popisního
úřadu na Malém náměsti. Poradna otevřena jest
každodenně od 9—12 hod. dop. a od 2—3 hod.
odpoledne a jest bezplatně přístupna každému, kdo
potřebuje jakéhokoliv přispění. Vedena jest sl. M.

Praze). která jest tajemnicí sociální pěče v Hradci
Králové.

Poštovní autobusová doprava z Hradce Králo
vé (od nádraží) do Stěžer bude zahájena dnem
15. srpna. Odjezd ráno v 6 hod. 20 min. z nádraží,
příjezd do Stěžer v 6 hod 42 mim. Ze Stěžer
v 6hod 50 min. apříjezdna rádraží v 7hod.
13 měn. Druhý odjezd: v 10 hod. 25 min., ve Stě
žerách v 10 hod. 47 mim Návrat v 12 hod. 2) m.
a příjezd v 12 hod. 43 min. Třetí jízda z nádraží:
v 6 hod. 20 min. odpol Návrat ze Stěžer v 6 hod.

Bydžova bude uskutečněno tehdy, až budou pro
vedeny natné opravy sinice.

Okresní úřad pro DÓČI o Vválečšé poškozence
v Hradci Kráfové pořádal sjezd sociálních pracov
níků, obcí, úřadů a j. dne 8. t m. o 10. hodině
dopolední v přednáškovém sále Musea v Hradci
Králové. Účelem sjezdu bylo. sjednotiti veškeré
hurtární spojky a úřady, obce, peněžní ústavy,
politické strany. a žuroalistiku v Jednu institeci
která by měla zmíruiti bídu a strasti nešťastných,
hlavně pak válkou poškozených. Sjezd, jehož se
účastiilo na 200 osob, zahájil p. Fotter. přednosta
okres. úřadu pro péči o válečné poškozence V
Hradci Králové a žádat p. O. Kypra, ředitele zem

ského úřadu pro péčito válečné poškozence, o vý
klad. Pan Kypr podobně vyložil, jak prováděti

se bude sociálníslužba. při soustředění všech in
stitucí a za součimnosti zemského úřadu. Pravil,
že na pojišťování invalidním ©válkou | poškoze
ných jest interesováno 10 proc. obyvatelstva v
Čechách. V Čechách máme na 12000 invalidů a
na 10.000 válečných vdov. V této zemi se počítá
na 150.000—160.000si ů po otích ve válce
padlých neb zemřelých. Rentaváležných invalidů
v Čechách dostapuje výše 1 miliardy korun. Vlá
da pomýšlí oa vyřazení chudďinství z kompetence
jednotlivých obcí a zařazení veškerého chadin
ství do zemského úřadu sociální péče. Krok tento
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"ověsuše ELIŠKA v na
, přijímá vklady na úrok dle dobyvýpovědní a

poskyfuje výhodné půjčky.

Wvyvvvvvvyvyvvvv
odůvodňuje se tím, že menší obce, které mají
mnoho svých příslušníků ©válkou | poškozených.
nemohly by nésti velkého nákladu na zmírnění
nouze svých příslušníků a ti by ak byli vydání
všanc nouzi, kdežto zemská správa by mohla spí
še všem vyhověti. Je jisto; že nynější humanitní
spolky činí opravdu mnoho dobra pro mnohé vá
tečné poškozence, ale nemohou přece všem vyho
větl Na druhé straně jsou zjištěny případy, kde
maohý jednotlivý poškozenec chodí od jednoho
ústavu k druhému, všude žádá o pomoc — Aa
když dostane, jde zase dál, ještě je s tím nespo
kojen. Ale jindy opravdu potřebný poškozenec 0
stýchá se žádati nějaký úřad neb spolek © pří
spěvek. V soustředění všech humanitních ústavů
a spolků v jeden celek vidí řečnék zlepšení po
měrů válečných poškozenců. Že pro toto soustře
dění v Čechách jeví se pochopení, vidí řečník z
toho, že podobných úřadů pro péči o válečné po
škozence jest v Čechách již 39. — Pan dr. Va
nický pravil, že součinnost jest nutna a žádá, aby
tento úřad byl pro poškozence a ne poškozenci
pro úřad. Mino to žádá. aby úřední síly byly
dobré a schopné. Dále k věci mluvila pí. Baudyšo
vá a několik jiných řečníků. Řečník z Nového
Bydžova žádá o všeobecné pojišťování všech in
validů i neválečných a vytýká, že nyní jen se
mluví o válečných invalidech, ale pro mrzáky a in
valkty, kteří dávno před válkou jsou ponechání
a pospas tvrdém životu, nic se nečiní. Bylo 0
pravdu botno slyšeti, že tímto upozorněním byli
někteří pp. invalidé uražení a hlasitě protestovali
proti řečníku. Vždyť proto by] svolán sjezd, aby
chom se uradili, jak pomoci invalidům a všem
poškozeným. Jestliže cítí bolest a bídu válečný
poškozenec, musíme uznati, že taktéž cítí ten
nešťastrý mrzák, který mnohdy při těžké práci
a nahodilé nehodě přišel o ruku neb nohu, zrak
nebo něco jiného a jest zde úplně bez naší jaké

m

Kněz z rodlay Washlagtonů. Mezi novosvě
cenci. kteří byl nedávno vysvěcení na kněze v
koleji P. Marie v Emmitsbugu ve Spojených Stá
tech, je též prasynovec generála Jiřího Washing
tona, P. Richardson Blackburn Washington. No
vosvěcenec jest pravnukem Jank Augastiaa Was
hingtona, který byi bratrem prvního presidenta
repubřiky severoamerické.

Politika barbarského násilí. Podvratné živly v
Rusku před válkou prohlašovaly, že carští žan
darmové a bajonety nezastaví volný rozlet ducha
a svobody. Teď však tyjéž elementy vězní svo
bodu ducha nejtežšími ty fysickými, užívají
metody němé tváře z pralesů. V Moskvě dne 1.
t. m. na II. kongresu třetí Internacionály Lehin
reagoval na řeč vůdce německých neodvislých
soc. demokratů Crispiena. Tázal se, jaké stanovi
sko zaujmou neodvislí k diktatuře ©proletariátu.

revoluční živly. Politika, která se bojí násilí a
terorismu, není schopna existence. Diktatura pro
letariátu bez teroru a bez násilí proti nejhor
šímm oepříteli proletariátu a dělnické třídy není

„myslitelna. Lenin skončil: »Nemůžeme spolupra
covati s Kautským a nepřeleme si nového člena
v naší komunistické Intermacionále, který stojí na
stanovisku Kautského« — Předseda revolučního
válečného tribunálu sěvětské republiky sdělil, že
od 2. května do 25. června bylo vyneseno 600
nových rozsudků smrti. — Pojskému agentu v

Sazní podařilo se zachytit) text tohoto bojše
vlckého řozkazu z 20. července: Komisař!generál

. bo štábu 12. armády, sonáruhu Kamlsovi! Po
dařilo se nám dosíci, že položíme Polákům pod

-mínkypříměříteprve 4. srpna. Můžeteproto,a
pokad ocobéržíte roskase generálního štábu iron

koÍiVPOMOCÍ,PŘÍ0M MISÍNÉJZDAÍ)Žeje (o | ggouuuuouuoooouooey
také náš bratr, náš soudruh a občan. S pobtová

némJsmemaceni,konstatovati,že nedóšlok ně. ýjodno w fradoi Král.
jakému posltivníma výsledku, ačkoliv to bylo to
lik žádoucno. Doufáme však, že všichni veřejní —— "APSané společenstvo s ručením »hmeseným

Československé náměstí.činitelé a Hdé dobré vůle budou dáje usilovatt,

Vklady na knižky.aby všem poškozencům mohlo býti spomoženo
náležitě a včas.

Vyhláškao nařízenífin. ministerstvaze dne Půjčky. - Úvěry osobal
30. června1920,č. 49.944.Na základěznocíční A Nypoteční. - Zálohy. - Kauce.
danéhovpředposlednímodstavci$ 9. vlád. naří- Vadla. - Eskompt účtů a směnek.
zemí ze dne 30. července 1919 č. 432 «b. zák. a
nař.stanovífinančníministerstvopropodáváníO

ý htech ve .
poplatkových výkazů o nájmech a pacht nepřátelskými pořádku a blahu lidu, poněvadž

zneuznali ceny křesťanské morálky a síly učení
smyslu nařízení právě uvedeného zpětné celoroč

ok
ní Můty do konce měsíce února každého roků, Tono z. přjnesl pokoj světul Nejbezuzdněiší

materialismus zplodil v moderní clvilisaci naší
a to dle stavu v den 1 února. Tým odpadá výkaz
o poplatných nájmech a pachtech. který se po- , ,
dávati mět do konce měsíce srpna 1920 (za před- "Ovopohanství. Jsme šťastni, monsignore, že mů
chozí pololetí končící dnem 31. ledna 1920), takže žeme vám říci, že dosud známe politiku, formuto
nejbližší výkaz podá se (za celou dobu od 1. -nou lakto Bosuetem: >Třebahledat pevný zá
mora 1920 do konce ledna 1921) do konce měsíce | */9d Státu v pravdě, která jest matkou míru; a
února 1921. Tím změněny jsou i posavadní polo- pravdu nalézti lze pouze v náboženství!« Dovoluji
letní Ihůty pro zaplacení poplatku se smluv ná- S! oPakovati, monsignore, to, co lisem již za po
jemních ve zpětné lhůty celoroční se splatností dobných okolností měl čest říci vašemu ctěnému

a želenému předchůdci Monsignorovi Co'liardo
vi: »Vláda může vám dáti plné ujištění, že se

do konce měsíce února každého roku.

Jedovaté houby zavinily příšernou tragedil. bude ve svém jednání říditi učením církve a že
obzvláště bude sledovati učení velikého papežePan Bohumil Tomek, průvodčí vlaku v Plotištích.

Lva XIII.. obsažené v nesmrtelných encyklikách
o křesťanském zřízení státu a základních občan
ských povinnostech křesťanů. — K tomu dlužno
dodati,že ve Švýcarskupanujenetoliko. vzorný
pořádek, ale také opravdová svoboda. Švýcaři do
bře znají povahu amarchisticko-bezbožeckých živ
lů z častého jejich pobytu na Švýcarské půdě již
ďávno před válkou. Bylo by známkou obratu ke
skutečnému pokroku. jestliže by se nad slovy u
vedenými vážně zamyshli i státníci naši. V čem

" vynikají politickou obratností nad státníky švý
carské? Český lid volá stále hlasitěji: Více po
jtivní a úspěšné práce a méně překotného radi
alismu!

Hadačskéumění vPak kvete a hodně vy
naší. Kde jest nedostatek pravé víry, tam se
rychle ujímá pověra přes všecky volnomyšlen
kářské fráze o soběstačnosti osvíceného ducha
lidského. Vždyť právě inteligentní dámy jasno

se o ně se švakrem p. V. Moníkem,'rolníkem.
s nímž bydlí v témž domku. Houby se Jedly
v obou rodinách v sobotu. Večer pocítil někteří
nevolnost a v neděli ráno bylo nutno na rychlo
povolati lékaře. Paní Tomková uzdravšňja se brzy.
protože zavčas užívala mšéka. Též její hošík Bo
houš ve třech dnech byi mimo nebezpečí. Zato
však za hrozmých bolestí skonal v Plotištích pan
Maník v noci z 10. na 11. t. m. Pan Tomek v
hradecké nemocnici podlehl otravě dne 12. t m.
před polednem. Služka Monfkova A. Svobodová
(rodem Pojka) posud se zmítá v téže nemoomici

mezi životem a smrtí. Žalostnétyto případyW
volaly v obci velké vzrušení. Sousedé projevují
upřímnou soustrast dvěma řádným rodinám. tak
trpce navštíveným. — Případy otrav houbami 0
znamují se zároveň z Třebechovic a Borohrádku.
1 nejzkušenější houbař má míti vždy na zřetel,

že každá jedlá houba má potměšilého jedovatého | vjdkém platí největší daně. Ve »Večerníku Práva
bratranka. Jest často potřebí velice bystrého oka, © ygu< dne 30. a 31. července jsou zajímavé obráz
aby byl od jedlé houby rozeznán. V příčině hub ky ze samé Paříže, která sice se probotzí nyní

opatrnosti nikdynezbývá. rychle k novému životu náboženskému, ale pře
ce mezi obyvatelstvem má obrovskéřady nevěr
ců dosud. »Petit Parlsien« tvrdí, že v Paříži dnes
živí se na 35,000 osob prorokováním, hadačstvím
a vykládáním karet a živí se dobře. Obchody idou
znamenitě. Sedí bába při ohnisku, měří vodu z
misky v misku. Dvanáct misek v jedné řadě —
ale kdepak! Tak už to dávno není... Běh doby
zmodernisovat i věštkyně lidských osudů, »ne- .
omylné« čtenářky karet, tajemných listů v kni
ze Budoucnosti. Skalní jeskyně a doupata v le

ty, válčiti proti Polákům, nedbajíce žádného zá
vazku.« Tento rozkaz je podepsán Stalinem, čle
nem revolučního sovětu severozápadní fronty. —
Bolševická »Ekonomičeskaja Žizň« v č. 145. na
psala, že za frontou brzdí práce pro znovuzřízení

transportů hlavně Hknaví zřízenci; také pracovní sfch zejí opuštěná. Vyhasly poslední jiskry na
výkonnost makladačů jest nízká. Proto prý Jest | ohnisku a věštkyně »vale« daly fajdplným klínám
nutno provésti mřittarisáci další. »Týt masí býti přírody. Stěhovaly se nejprve na pokraj a později
přinucen pracovati vojensky.« Tedy připravuje se | do středu měst. Nelze se tomu divit. Vymýcený
nové zotročení dělnictva, tak že ruská židovsko- a vyrovnaný kruh -kol osad NMdských vzrůstal
bojševická robotárna mění se v nesnesitelnou káz- | den ze dne a věštkyně šly »za chlebem«,t J. za
nici. — Tak podporují pružnost ducha a volnost svými klienty a hlavně klientkamů. Prvotní při
podvodní tyrané. kteří slibovali rajskou svobodu. byfky, nedosti komfortní, vyměnily se za úpravné

Úsporný systém zavádí se — v Rakousku. Po- byty. kde ohmiska nahražena jsou kamny po
čet -vládních automobilů zredukován na nejskrov- | slední soustavy a časem zrestaurovaly | svůj ze
nější míru. Nezastala by v Praze celou řadu auto- —vnějšek. Jako motý] z kukly vybašily se i ony z
mobilů Úamway? Vždyť tam pro státní hodno- pjachet. plen a šátků a přilaly na milost paní Mo
stáře nejsou cesty tak daleké, jako ve Vídní. Nyní | du. Tváře jejich nekryjí již po většině vrásky. Zá
zaplatí se za automobil bez garaže, benzinu, bez kaznice vítá sladký úsměv a černon kočku, pra
oprav | bez šoféra 250.000Kč. Měj by dojít k | dávný svůj symbol, zachovaly sl sotva haďačky
přesnérm soupisu a kontrole úřednických auto- na obrazech starých mistrů. Také vzduch stánku
mobilů vyministerstvu financí, abyse poznalo, ko- | jejich umění nepáchne a nečpí více starými lekt
Jik jich jest opravdu potřební . vary kořennými. Naopak. | Nejčastěji libě voní

Velice časová slova proneslzástupce republiky | čerstvě vařenou kávou, neboť téměř| všecimy
švýcarské, president státní rady Savoy, přá pří- »věhlasné dámy« přijímají své návštěvy toliko
ležitost! jmenování nového biskupa la ého. v hodinách odpoledních. A misky — mají-li věšt
Jeho řeč byla pronesena jménem vlády a vyja- kyně jaké — obyčejně z malovaného porcalánu.
dřaje tedy v jisté míře | program ziádní. Srvoy | pěkně srovnané dělají parádu -v »cínkóstnu«. S
dlč zpravodaje »Osservatore Romano«<mimo jiné ©bytem a zevnějškem změněny byly arciť | způ
řekl: »Občanská společnost nemůže žíti pouze ze © soby. Nevím, nevím, jak by se asi podívala dne
svých vlastních sil, pouze z arsenál svých zá- | inf »madame«ne pána, který by jen tak beze vše
kosů. Mnohéudálostiposlednídokazují,že ná- bo kní vpaďina poradu,jak starábalada nám0
rodové spějí k strašlivým prapastem. že vracejí tom vypráví. Takse již dnes návštěvy »nevedou«,
se k horšímu barbarství, opustí- moudrou nauku, k čemu pak byl by »fórcimr<? Ne, ne.Chcete-ti:
jejížstráfžikyníbdělou avěčnoujest církov kato- se dovědětiněco ztoho, »00je jisté, pro vaše
lická. Kolk. třebas zmameuitých duchů, stajo se. štěstí, cn vás čeká nebo nemine., musíte pěkně.
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zaligená, Stěny světle tapetované čekáray »zdo
bís wnošství oakyotisků v děkladnýchráměrh,
maprst tlustě zlacených. Mezi okny, zakrytými
as! desaterem stór a záclon, sepiatých důkladnými
řezy s ostnatými koulemi (za dob Žižkových
jmeňovány podobné koule ježky a užíváno jich ja
ko vydatné zbraně proti nepříteli), v háji umě
lých palem, polovinu stěny zabírá zrcadlo. Roz
umí se arciť samo sebou, že také »zlatem faso
vazé-.... — Tak a podobně Večerník pokraču
je. Není to vlastně nepřímá obžaloba nevěry, V
niž jest pařeniště pověr nejrozmanitějších?

Pro koho má býti vlastně škola volnou? | Jen
pro nežetnou volnomyšlenkářskou kástu učitel
skou. Jinýmse má státi svěrací kazajkou. Učitel
katolického přesvědčení docela z ní má býti vy
kopnut. »Našinec« dne 30. července | uveřejnil
tyto řádky. »Kulturní skandál sta] se — píší »Ha
nácké listy« — v zasedání městského zastupite:
stva 15. července 1920. Referent ško'ského odboru
prof. A. Soška vytasil se s návrhem (v městské
radě neprojednaným), aby učitejce sl. Veronice
Vlkové byla vrácera žádost o místo ředitelské,
jelikož prý neposkytuje dostatečné záruky, že
bude působit v duchu osvětovém a republikán
ském, a místo aby se vypsalo znova! SI. Vlková
působí v Prostějově už dlouhou řadu let jako uči
telka vzorná a všeobecně vážená, odchovala celou
generaci, působila i osvětově i lidumilně, pořá
dajíc s dětmi divade'ní hry ve škole a v Nár.
dorě atd. A'e má jednu vadu: Je přesvědčení
katclického. Ne v potit. slova smyslu. Nikdy se
nesůčastnila politiky katolické. Ale kat. smyšlení
stačilo pokfokovým kolegům jejim ve školském
odboru, aby všemožně usilovali o její odkopnutí.
Napřeď odložili žádost, že prý není přiložena kva
Rfikační tabulka. což bylo chybou inspektora. Nyní
pak vypadli s hořejším obviněním, ovšem zcela
bezdůvodným. Bezpráví toto, šlapající veškeru
spravedlnost a svobodu svědomí, | hájili učitel

Kůhnd] a prof. Pokorný. rozhodně proti tomu
protestovali radní farář Dostál a pan Poníži| a
dosáhli toho, že polovina městského zastupitel
stva nehlasovala pro návrh prof. Sošky. | národ
ní demokraté tentokráte uznali, že se tu děje
křivda, jak pravit farář Dostál, do nebe volající!
Při opačné zkoušce však nž nevytrvali. takže
absurdní návrh prošel. Doufáme, že zde: nebylo
nrorluveno poslední slovo. Katolíci, otevřte ěšb

Profhanost pokrOkářského Zpravodajství jest
více než drzá. Liberánímu tisku českému ožná
mřla »Jihoslovarská tisková kanceláře (prý), že
na. sletu Orlů v Mariboru bylo sneseno pojme
novati Orly jménem »katoličtí Sokolové«. Je to
lež. Prý »účast na sletu byla slabá. Cvičení rov
něž.< Zatím však slavnostní průvod pohyboval se
půj druhé hodioy a na cvičišti za veliké nepo
hody byfo přes 50.000 lidí. Tolika účastníkům
odvažuje se lháti zpravodaj o veliké rmanifestaci
do očí. Některá cvičení Orlů, ďte Ústrdku svědků,
kteří.byX i aa všesokojském sletu pražském, byla
pružnější „než ona sokolská. V 11 řádcích tři
nchorázné2 —to -přeťejest odvaha přílišne
ehrabená. Zpravodní však ani slovem se nezmínil
o násilnických neurvalostech. lakých se v Jugo
slavi? proti Orfám dopustí pokrokářití Češi a od
mich poštvaní pokrokáři slovinětů Jen bychom
rád;věděl,kterýobčantaknejspnoutiskovou

"dancelář řídí. 7
Literatura. »Družstvo Přáte! Stadia« v Praze

vydalo ve vejmi sličné úpravě »Lotorosty« se
státěmi opravdu vybranými. výraznými. Zvláště
Pozoruhodné jsou: Smrt Voltairova, Sv. Gertrudy
Veliké Dosti'inění, Rajská legenda, Primát papeže
řimského v církevních knihách církve východní,

Optika, Hadba bitev, Malířův demní zpěv. Veliký
zájem vzbasmijí »Sttmovy pro snojemské Kari
sky«, napsané roku 1436 Janem Kmrřfoa, provin
-elálem řádu Minoritského provincie českopolské.
Odištěny jsou v původní ladrné mluvě staroče
ské se zachováním spřežkového pravopisu. Dru

bou výzaamnou pubiikací »Dračstva Přátel Stu
la« jest »Jobesna.z Arku< oď Thomase De Osin
eey. Přeložil Amt. Lad. Stříž. Expednje Ladidav
Kuncíř v Praze II.. Spálená ui. 15. — U Kotrby
vyšlo13selitů»Pragmentů=Em.Žáka.Jsonto

ftké. ale vejice obsažné úvakyčasové, na jedč dnyadobyroční.Doufáme,že»Fragmen-;
« naleznou hojnost čtenářů. Zvláště kněr nalez

ne zde bohatoe pokladnici cenwých dokumestů

Aodě 0 heě bo, „eb

V. Hradského »Odněmčme sel« (Stran 30, cena
80 h) Autor velice obratně rozptyluje m'hy, kte
ré na mysl českou navěsilo německé lutherství,
německý názor světový. Že obvyklá filosofie dějin
potřebuje důkladné reformy, ví se ovšem již dáv
no. Proto všecka čest těm, kteří proti dějepisným
bludům přinášejí dokumentární světla k zjednání
plného jasna. — 4. číslo »Věstníku dfla šíření víry«
obsahuje nové důležité zprávy ze zámořskýuh mi
sijních stanic. V každém sešitu tohoto Časopisu
najezne se zajímavá látka ethnologická, dějepisná
anebo přirodovědecká, tak že »Věstník« slouží
vhodně i šíření vědy. — V 5. a 6. čísle »Cyrila«
uveřejňuje zasloržilý badatel dr. Jos. Vais důle
žitý článek »Staroslovanské texty Hturgické«,

O milosti jedná pátá kniha Katolické věrouky
od Dr. R.-Špačka. Obsahuje dvě části. 1. O milosti
vůbec (pojem o rozdějení), a o milosti úkomé
(milost sama o sobě, vlastnosti milosti, účinnost
a poměr milosti ke svobodné vůli). 2. O milosti
habštuální. O ospravedlnění v 5 hlavách (Čím při

vediněním Bůh? O ospravedlnění jakožto stavu
duše. O vlastnostech ospravedlnění. O ovoci 0
spravedinění nebo zásluze.) Šestá kniha jedná:
O vlastnostech vůbec: pojem Svatosti, svatostné
znamení, ustanovení a počet svátostí, účinky svá
tosti, působení svátosti, přisluhovate) a přijímatel
svátosti. svátosti před Kristem. svátostiny). Z u
vederého obsahu jest viděti potřebu knihy dnes,
kdy vznikáním nových církví a heresí jest za
potřebí informovati se o nauku tak důležitou Jako
je mi'ost a svátosti. Ah, knihy jsou v jednom
svazku o 224 stranách vydány Dědictvím.sv. Pro
kopa v Praze. Cena 18 Kč. Tam se tiskne další
část, takže v několika letech budeme míti celou
několikadfinou vědeckou dogmatiku od univ. prof.
Dr. R. Špačka. Nejen každý kněz, ale každý kat.
irteligent má mfti tuto knihu ve své knihovně, —
Objednati se může u Dědictví sv. Prokopa v Pra
ze nebo u Hofírka v Olomouci.

Sta milonů stál „plebiscit na Těšťasku«. Tisíce
lidí -žilo zadarmo na účet plebiscitu na Těšínsku.
Penize se pod touto firmou přímo rozhazovaly.
Vládní orgány píší, aby uklidnily veřejnost, že
už dávno se vědělo, jak to dopadne s Těšinskem.
Proč tedy se vyhazovaly na Těšínsku miliony až
do poslední chvffe? Je opravdu hutno, aby vláda
složila účty finanční o vydáních na těšínský ple

biseit. :
Katoticiš v Angiil po válce sesílil. Na.výroční

schůzi »Katol. pravdy: v Manchestru minulý mě
síc řekl jeden z řečníků: »Zde v Manchestru ne
byly kostely při mši sv. ještě nikdy tak plny.
Počet komunikantů -se v posledních dvou letech
zdvoj- až ztrojnásobil. Počet těch, kdo jeví zájem
o konversi, fest prostě podřvuhodný. Každá ka
tolická obecná škola v městě | na jeho obvodu
jest zejen olná. nýbrž přeplněná katolickými dít
kamix Nedávno Anglkánem vydaná kníha »Armá
da dáboženství« (Army and Religion) přiznává
že vojím čtf za války z 90 procent chovali
se k tví Ihostejně. Jesnita Přatér ve
spisa »Catholic Soldiers« (katoličtí vojáci) na

opak dokásal na základě autentických zpráv, že
katoličtí vojíni 1 ná bojišti vykonávali své ná
boženské povinnosti a to z Irskatéměř 100 pro
cent, ze Skotska 90 procent. — Státní církev an
Mikánská pozbývá vůbec vládnoucího postavení )
a stává se obyčejnou sekton protestantskou. An
giikánský Jik z 80 procent stojí stranou své CÍť

.

nouti jen zhola pozůstatky cizího fha.< —Ale. ta
jest jen kus pravďy. Nynější bezcharakteriiost jest
snad jen a jen násjedek bývalé rakouské otročiny?
Vždyť přece rakovina démoraisktce právě nyní
pokračuje; a podporují úžasnou korupci Máé,kteří
mají tolik příležitostt a možnosti činiti nápravu.
V Jaké pak očistné vodě se měl vlastně monuřenín
vykoupati, bralo-li se mu v republice nábožen
ství a Jiná lázeň se mu nepřipravila? Ví se obec
ně, že korupci za Rakouska podporoval hlavně
semitský kapitalismus. Učinila něco republika proti
výstřelkům této moci, zděděné po Rakouska?
Vždyť se pomáhá do sedla novým a novým židům,
přicházejícím k nám z ciziny. — A čtěte »Národ.
Listy« ze dne 4. t: m. Tam se ukazuje, Jak my
šlenky socialistické, která měla přinésti blaho
společnosti. zneužívá se v praxi od sobců. »Praxe
je dokladem, Jak málo vlastně je tato myšlenka
pochopena davem | jednotlivci, kteří se k ní
hlásí. Dochází k teroru nikoliv snad — lak se
tomu pěkně říká — jen z fanatiamu pro myšlenku.
ale Jednoduše proto, že velmi mnoho Nidí má
v sobě velikou dávku vrozené surovosti, SPros
ťácké hrubosti a přímo krvelačností, kalné pudy,
jež musí projeviti a uplatniti. Nedobrému člověku
i nejlepší myšlenka může se Státi v temnotách
jeho ducha osudným zábleskem. před nímž se
zvířecky splaší jeho špatná přirozenost. Tím hůře
pak, vzněcuje-li inyšlenka nenávist a slepou bo
Jovnost a když 's těmito temným! složkami lidské
povahy přímo počítá a hraje«. — V knížce V.
Jeřábka »Dědina za války«< se úkazuje, Jak i v
malé vesničce, kam válka jen málo-zaléhala, přece
»vojnou zvlčel ld i v Borovničce«. Uvolnily se
1 místy zničily svazky rodinné a manželské. vy
mizely mravy, láska k bližnímu, stud i vědomí
lidské důstojnosti. Touze po mamonu muselo vše
z cesty ustonpiti. Ženy z Borovničky objížděly
dědiny a s nekalými fintamí levně hleděly rakon
piti obilí a brambory, aby tím ubíraly potřebnou
výživu skutečné chudině, neboť s plmými pytly a
putnami putovaly pak do města keťasiti. Tak
vydělávaly »borovničské chudery« bez valné ná
mahy až čtyři sta korma i více týdně. Zlákáni
skvětými výdělky i dělníci vypovídah práci. aby
se mohli nerušeně věnovati řemesinému keťasení.
Někde jezdili takto »do světa« z domu tři až
čtyři lidé, A k tomu válečné podpory na výživu:
v Borovničce jen bylo jich 30.000 K měsíčně!
Žilose vdědiněbujněa rozmařilea přemnohé
ženy si pochvalovaly »zlatou válčičku« a přály
si, aby len shodně dlouho potrvada.« — Tohle
zavinila jen a jen vážka? Byl-li odpor proti ne
řestem Vídně u nás opravdu tehdy živelný, proč
se učil »český dobrý Ikl«=bezcitným a nevlaste
neckým kmyfim a handlim právě od fanatických
nepřátel všeho českého? S habiěsko-židovskými
pašeráky a keťasy byly ve spojení desetitisíce
českých lidí. A přece se vědělo, že se tak pracuje
k utužení otročiny. Nikdy by nebývale naše vlast
za války tožik rozkrádána, kdyby byl židovští
spekulant? narazidi svým čelem na charakternost
a soHdaritu českého Hdu. »Vydal zvony a plšťa
lyl« Tak vřískali do světa o vyssávaných kněžích
keťasové, aby odvrátili pozornost od svých pri
vátních kšeftů. Zloděj křičel »Chyťfte -ho« proti
mužům, kteří z násiiných rekvisle zvonů měli
místo peměz pino soužení. Po válcepak zbohatlí
spekulanti »přísně souděli hříchy Rakotska«. vy
stapovati v póze rozčijených proroků na stoly,
rozháměli rukama na balkonech a nabízeli lidu
své vůdcovství. Občanstvo. jež by nebývalo zko

kve, dělníc! | střední stavy. Kněžstvo jejich Z - rumpováno stině materialsmem jižpřed válkou,
části plaje s racionalistickým promdem, nověříc | bývalo by zachovalo vůči balčským kšeftařům
ve zmrtvých vstání Páně, v Trojici avě Vtělení. | mrazivou a Imponujícíuplatost. Tedy jen ať se
Náboženství redukujena relglositu a dogmate na nesvádí na »válku« každý privátní zločin sobe
úctyhodnou pamájku. . ckého kořistnfka. To, co prohlásti Švehla nyní.

Po pochlabnýchInnláráchtmepravdy. Po >28. mělo se hodněblasitě, všude a zevraéměvyklá
říjnu« radikální demagogové, kteří se rychle šp- dati hned v počátcích repabiiky. Lepší včasný,
hall po hřbetechHdíprostomysinýchke žlabům,třebas| ostrý dék.než ouspávacívodičkaVe

«chvflíchhistorickytolik vážných.*
najorětljčíchandělůa uojvtipaečtšíchfilozofů.
teď ministr Švehlave své velikýřeči vSámech noho brněnskéhožida. Ten,jak píše »Den«,sů
aaříkalna volíký úpadek mravnosti. »Naříká-li| Častnížse dražbypocísaři Karlovi,makoupiimno

se«. pravil panménistrvejíra,2že ka bo věcí a tose ví. že neprodělalDceradostala
doté icvátnéhonémnepřinesla,úpíše| výbevoncísařskýnábytekzadermo. 3
že Jeale, pakpravím:Ano,je a budejeětěz9t. SéciatiotičiíM6zo Slovemkapro statajijstu

-0p
,

DŮnemyslete, že dnem 28.. „stak jme de biilevickou streamu.Aa: konferenci strmny soc.nádrůzem již řádkýhmi -tMonřenfie | dem. v Košicíchna Slovensku prohlásil soč.-dem.
nevykoupášve vodě. amy, bývalíotroci «ra- poslanecslovenský(1) dr. Tauesig.žepatří ke

cfho opisu: oatžene 0: třetí Intermacionájeaže komunistickástmmana

po" věiletřožřolktm, namiííšese ových Hóder swá- | Praze dopadno (sktofi. Tady uj * aás sbrý 19
ab, sed ** : Ý K 1.



2Mý včeb bolleviciví. TakJe tme vRmsku,
Maďarsku, Něznecku a na celém světě.

Jdo trama idvvá proti národu? Brožura Baa
rova a Teplého»Naobrani« stýská,že má rašt
strana všecko extrakatolické; prý »tvoříme národ
v Bárodě«. Tu se výirá velice časová a ožchavá
otázka, kde vlastně jest jádro národa a kteří
vůdcové jsou fakticky oprávnění mluvití ve jmé
au tohoto českého ida, který nezapomněl positiv
mích tradicí a ctností svých poctivých otců. Ná
rod — máme-li zřetet k oyačišímu jeho roztří
dění — v staročeském slova. smyslu neexistuje.
Json tu protikatolické politické strany, které ko
Jem sebe zřizují hluboké přikopy a tvrdé bašty
na odboj i výboj proti sobě navzájem. Tyto tá
bory české na domácí rvačky vyčerpají mnohem
více energie, než na zápas s živly nečeskými.
Nejpokojnějšího katolíka by utopily na lžíci vody,
ale při tom se spolčují tu s německými židy, tam
maďarskými komanisty, jinde zas s německými
sociálním demokraty nebo s cizáckými volnomy
šlenkáři. Jestliže bycham tedy chtělř nábožen
ství zceja »odpolitisovati«, ke které té straně se
přidáme? Jest schopna provésti opravdovou ná
rodní solidaritu Strana soc. demokratická nebo
agrární? Či se máme přidati k straně Herbenově
nebo k fanatickým čsk socialistům? Ani jedna
z těch stran netlumočí staročeské tradice Rie
grovy, Palackého, Sušťlovy a Havlíčkovy. »Náro
dem v národě« jest každá z těchto stran; při tom
ještě všecky právě nyní podléhají vnitřnímu roz
kladu a prozrazují až příliš určitě, jak se odcizily
svými «měrnicemi programu ušlechtitých českých
budětelů; nechtějí ryzí češství dále posilovati, ale
s tím aárodním fondem, jejž nastřádala desítiletí
předešli, jednoduše k vlastnímu zisku obchodují.
Poklady zděděné promrhávají, platíce jimi své
radikální sporty, které by vyvolaly u staročeských
probazenců nejživější odpor. Místo všenárodní
práce pytlačí a rabují v národním revíru. Nyní
jest sitnace taková, že i katolík chtěj nechtěj
mmesíse k některé straně přičleniti. Máme tedy
jíti se Šmeralem nebo Frabšou? S Herbenem či
Zemínovou? S Práškem či dr. Stránským anebo
Modráčkem? Opravdový katolík, který chce za
chovati trochu důslednosti a aomá stržiti vý
směch,nepůjdeani sjedním znich, protože tito
hledí povařit v prach a bláto netoliko extrakato
bctví. ale katolictví vůbec. Musí-li tedy katolík
hledati k uhájení svých práv některou politickou
strama, jest povinen hledati si takovou, která by
z něho neučinila ujařmeného raba a jeho učiži
votnější potřeby pohrdlivě neodmítala. To jest
stramajidová. Jestliže někdo namítne,že by ně
která z těch stran byla k nám spravedlivější,
kdyby s níkatolícispřynuli,odpovídáme,že ta
kový kritik prospal nejméně patnáct let. Vždyť
katolictvo zkoušelo nejrůznějším způsobem, jek

by 6s mohlovyloouti založenístranyvlastní. Po
všech kopancích, kterých se nám dostalo, za vál
ky řada katotických Jistů kladia důraz na národní
sořidaritu; opětovně tyto listy prohlašovaly, že
se choeme vytmnouti strohánu konfeenímu boji 2
že požadujeme jen tolik. co nám dle Udských
práv nádeží. Ostře jsme vyslupovali proti něme
ckýmkřesť.socialistům;jevíšijsmevůčinekato
Uckýmpoljtikůmčeským vdobě pro národ nejvýš

vall ostrý výraz svému rozirpčesí. Ale naše vo
lání po snemitolném tí bylo mamé. Místo
vděčného kvitování vyhrážky a zaťatá
pěst volnamyšlenkářská obraceja se Proti všemu
kněfstvu vůbec. Dr. Herben po válce komstatoval,
Že-sesice kněšído jeho strany přidáveří— ale

sy)
si' ti

práva církevní
profi ni tak prodký boj jako
A s pádem strany broatila by se
neodvratně. — Kdo má snrýšlení opravdu repa
biikánské a nechce býti nevolníkem, ten přece
má také trochu upozornit na povimosti jiných
Čechů k nám katoNkům, nesoucím břímě dne i
horka. Když příslušníci stran nekatolických se
dopouštěli proti nám nejhrubšího násilí jako proti
cikánům, tehdy bylo povinností právě nynějších
karatelů »extrakatolicisnm« zastati se veřejně,
prakticky a důrazně pronásledovaných. Kdo pak
má hájit: nezadajná práva lidu katolického vice,
než katolický kněz? Ale v době zběsilého reje
právě nynější soudcové »extrakatoficism: Za
chovávaN kjiál A viděl přece zřetelně, jak proti
katolické řádění podporuje silně moc nečeského

židovstva. — Kde je národ, kdo pak je „vlastně
národem? Nejlépe představuje národ strana naše,
kteránení třídní asnaží se spoiiti všeckyob
čany dobré vůle. S jejím programem v příčině
věcí církevních musí souhlasiti každý uvážlivý
politik — | jinověrec. Vždyť jinověrcům a ne
věrcům nechceme ničeho brát. Ale mnohem širší
jest náš program národní. sociální a hospodářský.
Na to zapomínají naši soudcové zcela, že naše
zásady, týkající se věcí světských, jsou pro.ná
rodní cejek nejzdravější a že bychom byli jako
praví vlastenci nuceni bojovati se stranami jiný
mě již v zájmu časného prospěchu národního. To
pochopují velmi dobře sami prostí Jaikové a proto
se ke straně naší přidávají honfně. Zatím co v
Jirých táborech hnisají zhoubné rakoviny, u nás
vítězný pochod.Právě gáše strana jest nejvhod
nější tkumočnicí požadavků poctivého lidu české
ho. Za jiné strany volily obrovské peněžní obno
sy, naše zástupce volik Jid. Jinde přemlouval a
gitátoři občany zcela jiného smýšlení, pro naše
kandidáty odevzdány však lístky skutečných na
šinců. A ejhle — tvoříme druhou strana v náro
dě a vynucujemesi respekti svojíupřímnouprací
národní.

fermež, barvy,láky
a materiální zboži

k Jevnému nákupu doporuťtěje

J. Vaněk,
centr. drogerieHracecKrál.

y

prsteny, todiny, jídelní Hbory,znovu slavení odborně A leva prově 9

trestního a o soudu,
Praha 1.-070, ul Karoliny Světlé, 13 m.

MEŠNÍ VÍN
saručeně přírodní, neporušená, prvotřídní jakosti.
Lássánské la. droh roč. 1916 A K IW— aa 1 Btz.
Lissánské II. drah.roč. 1017 A K 1800 za 1 Ht.
Moravské jemmé, róčaík 1918 A K 19— sa1 lite.
Víno jest úplněčisté ezpůsobilék otáčenído lahví.
Dodávávsadechod5Olitrůvýšechvalněznámáfirma:
Alois Cíňek, přísvěnýdodavatelmešníchvín

a soudní snalec vím.

Založenor.1997. v Ilmmpglgi, Založenor. 1897.

Transitní vinné sklepy ve Znojmě.

Antonín Zavadil
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílny za továrnou nábytku K. V. Skuherský).

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, ze alata, stříbra,
provedení.bronzu a j. korů v uměleckém proveOpravyasnovnzřísenístarýchnádobčístěanezá

rnkos trvanlivosti.

Oeny mírné'

dodává nejlevněji

JOSEF VENŮ,
českosl,

odborný závoď
Jabloné m.Ord.

abohoslužebnénáčiní
BT náchnakoupíteudepornčenéfy.ooo

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u Úrmy jiné.

KOLÁRKY
ooluleldové, dvojité

opět zasílá

F, STROMU, OLONOUÉ,

pu
„.

„aároulí:směryvestranáchextranárodníchvlastněvedoukzdemtémítoho,codávánárodnosti2SÍtřině,2 postele, 2nočnísto-tyreedovou.Např.asSlovassko'»velikým
blalkemvramilNberálnítZibatitiemmsarosmaaĎi stolky, u vadie se zrca
niheffetyviheřvnsvíté,sýdržmezinároině-bo-| (EM Od 3000'— a iné
šediciié. K úpedkovým strumém Mbortinímjeví nahání továmnanábytku |
samlelejé-tréché šedrmesiijen proto, žejet io
přildený Hbováinídof protihatotukký: Kdybychom „0 hodvéh
se ollástiebeitasákožis nb pěihlánii.načalby

TE Pdlžt. —
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové drušstvo).

Vsobotu 2. srpna.
Odpoledne ve 3 hod, (Česká fakulta bohoslovec

ká.) Schůze Svazu křesť. učhelstva.

Večer o 6. bod. (ve velké dvoraně na Žofíně):

J. slavnostní schůze,

Chorák Zahájení siezdu a volba sjezdového
předsednictva. Proslov ndp. arcibiskupa Msgra
dra Kordače. Promluva posl. Msgra Šrámka.

1. řeč: Spása společnosti v Kristu. (Předne
se posl. P. Andrej Hlinka.)

V neděli, 29.srpna.
Dopoledne o 7. hod. Seřadění katolických spolků

a organisací na Král | Vinohradech a odtud
průvod Prahou k hrobům sv. patronů na Hrad
čany, zde služby Boží: u sv. Víta, u sv. Jiří,
u Všech svatých a u hrobu všech sv. patronů.

Odpoledne konají schůze sdružení:
O 2 hodině; Mariánské Družiny. (Arcib. semi

nář.) — Brel: slavnostní akademie se cvičení
mi. (Velká dvorana, Žofín.) — Terciáti. (Mer
kur.)

O +3, hodině: Konference předsedů tovaryšských
jednot. (Jednota katol. tovaryšt.)

O 3 hodině: Spolek poutníků lurdských. (Česká
fakuta © bohoslovecká.) — Papírová rodina.
(Arcib. seminář.) — Křesť. soc. vzáj. se pod

porující spojek českých žen a dívek. (Malý-sál,
Žotín.) ,

O 4 bodině: Třetí řád sv. Dominika (v kostele u
Dominikánů).

Večer o 7. hodině ve velké dvoraně na Žofíně:
IL slavnostní schůze.

2. řeč: Výchova křesťanská nebo volná. (Se
nátor řed. Josef M. Kadičák z Frýdlantu.) —

Prahy.) — 4. řeč: Naše kultura a církev ka
tolická. (Prof. Thdr. Jan Sedják z Brna.)

Vpoodějí 30.srpna.
Dopoledne o 8. hodině mše sv. u P. Marie před

Týnem. (Ndp. arcibiskup Msgr. dr. Kordač.)
O 9. hodině zasedání sekcí:

Sekce I. (Pro křesťanskou výchovu.)

(Žofín, malý sál.)
1. Moderní škola a kaw'. učitelstvo. (Ref.

senátor řed. Josef Kadlčák.) — 2. Katechese
laická. (Ref. prof. dr. Josef Hanuš z Prahy.)
— 4. Náš dorost, jeho organisace. (Ref. taj. p.
Chlumský z Prahy.)

Sekce II. (Pro křesťanskou osvětu.)
(Česká fakulta bohoslovecká.)

1. Osvětná práce mezi lidem. (Ref. dr. Janda
z Prahy.) — Slovensko a křesťanská kultura.
(Ref. senátor prof. dr. Kovalík ze Žiliny.) —
Unlonistické snahy na Velehradě. (Ref. P. Fr.
Jaroš T. J. z Hostýna.)

Sekce III. (Pro křesťanský život.)

(Žofín, velký sál.)
1. Křesťanská rodina, její význam a povin

nosti v naší době. (Ref. inž. Dostálek, člen ob.

zastup. města Prahy.) — 2. Úkoly naší ženy
v přítomné době. (Ref. posl. sl. Aug. Rozsy
palová z Plzně.) — 3. Obec v naší době a kře
sťanství. (Ref. sen. dr. Fr. Karas z Prahy.)

Odpoledne o půj 3. hodině pokračování sekcí v
týchž místnostech.

Sekce I. (Pro křesťanskoa výchovu.)

4. Tělesná výchova mládeže a cíle Orelstva.
(Ref. Fr. J. Žampach, místostarosta Orla.) —
5. Studentstvo, jeho práce, ideály a sdružení.
(PhC. Josef Krlín, člen ČLA.)

Sekce II. (Pro křesťanskou Osvětu.)

4. Lidový zpěv duchovní, jeho význam pro
kulturní život národa. (Ref. univ. prof. PhDr.
Dobr. Orel z Bratislavě.) — 5. Liturgie, její
význam náboženský a kulturní. (Ref, kan. V.
Miller z Prahy.)

Sekce III. (Pro křesťanský život.)
4. Národní hospodářství a křesťanství. (Ref.

ředitel praž. pojišť, doc. dr. K. Svoboda.) —
5. Účast českoslov. katolíků na mezinárodních
katol. podnicích. (Ref. chefred. Fr. Světlík z

Olomouce.) ;
O 4. hodině v místnostech české fakulty boho

slovecké: Schůze českoslov. katechetů.
Večer o 7. hodině v Národním divadle: Karel Ko

vařovic: »Na starém bělidle.« Zpěvohra o 4
obrazech dle »Babičky< ©Boženy © Němcové.
Napsal Kare] Šípek.

Váterý, 31.srpna. 3
Dopoledne o 8. hodině mše sv. u P. Marie před

Týnem. (Sloužiti bule některý člen nejd. epi
skopátu.)

—

Ý



O 9.ghodině poslední zasedání sekcí v týchž míst
oóstéch jako v pondělí.)

* | Sekce I. (Pro křesťanskou výchovu.)
. 6. Výchova a pěče o mládež opuštěnou. (Ref.
kan. Msgre Fr. Vzvěčekz Prahy.) — 7. Mira
vouka bez Boha. (Ref. Jar. Kadiťák.) — 8.
Náboženské potřeby našich vojínů. (Ref. býv.
potná kurát V. Kronus z Prahy.)

Sekce II (Pro křesťanskou Ozvětu.)

6. Literární a vědecká práce katojická a Její
organisace. (Ref. univ, prof. dr. Fr. Stejskal z
Prahy.) — 7. Ochrana našich uměteckých pa
mádek církevních. (Ref. univ. prof. dr. J. Cl
bulka z Bratislavě.) — 8. Náš katolický tisk.
(Ref. posl. red. Flor. Tománek z Bratislavě.)

Sekce III. (Pro křesťamský život.)

6. Katolické zásady a moderaf stát. (Relpos). dr. Mazanéc z Prahy.) — 7. Organ
charily. (Ref. dr. P. Fr. Krus T. J. z Pra v)

"AaOdpoledne konají schůze sdružení:
O 2 bodně: Terciáři (v Merkuru). — Katoj. ze

i; mědělci.

O 3. bodimě: Klub duchovenstva čsl strany li
dové. (Žolín, velká dvorana). — Obecná Jed
nota Cyrilská. (V Křesťanské Akademii) Na

programu otázka varhanická. — Zemská kon

ference Orla. (Česká fakulta bohoslovecká.)
— Svaz charity. (Česká fakulte bohoslov.)

Večer. © 7. boáteš:

NI. slavnostní schůze.

5. řeč: Charita nebo humanita. (Pí, B. Pe“
čínková-Dlouhá z Prahy.) — 6. řeč: Naše další
úkoly po sjezdu. (Posl red V. Myslivec.) —
Zakončení sjezdu. Chorál: Sv. Václave.

Po všechny dmysjezdové:
1. Výstavka Hargického umění. (V Křesťanské

Akademii.) .
2. Výstavka Svazu charity. (V malém sále u Vor

šilek.)
Upozornění!

Na všech tratích čsí. státních drah povolena
účastníkům pro osobní vlaky sleva 33 procent
předloží-li sjezdovou legitimaci naši, opatřenou
vzadu kolkem 50 h pro III. třídu, 1 K pro II. tří
du a 2 K pro [. třídu. Sleva činí 33 proc. jízdného
osobního vlaku té třídy, kterou kdo jede. Každý
může jeli ve dnech 27. srpna až 1. září kterýkoli
den do Prahy a zpět Doporoučí se však nejdéle
24 hodin přeď zamýšlenou jízdou ohlásili předno
stovl stanice, že tím a tím vlakem pojede do Pra
hy tolik a tolik osob, aby byl potřebný počet vo
zů přichystán. Lze podati též písemně na podací
rubriku ro event. kontrolu

Nic Jehčího než prosté davy poštvat proti plat
ným řádům společenským a sešikovati velikou
armádu slibováním vlády a blahobytu proletari
átu. Lid nepitvá složité okolnosti společenské a
hospodářské, neláme si příliš hlavu starostí o ce
lou haklu překážek. Heslo »vybílit« zdá se mu
velice jednoduchým a neomylhým | všelékem,
jestliže radikální dermagogové sami na obtíže ú
spěšné socialsace neupozorní.

A počátek převratu jak v Rusku tak v Ma
ďarsku jen přilákal svou veselou, bujnou tvář
ností nové davy do tábora kormmistů. Vždyť bol
ševici užívali na cizí útraty nejrůznějších rado
vánek až do přesycení. Ale zapamínalo se, že
po krátkém posvícení nestane brzy velice tísni
vý půst, až po vyjedení cizího krámu bude se vy
Žadovati placení ráje vlastní positivní prací bol
ševickou, vlastním| hospodářským| důmyslem.
Nevzpomnělo se, jaká bezradnost nastane, až
vypovědí přes všecky pohrůžky slažbu schopní
pracovníci, na jejichž šíji kladeno jho otrocké.

Jestšiže lest tedy nejpopulárněžší a nejsmad
nější věcí seštvaíů masy ke komunistické revohu
ci, ani nejbystřejší genius dlouho neudrží bolše
vickou společnost v blahodárném vývoji. Ztro
skotaly pokusy provedené ve skrovném rozsa
hu; tím horší výsledek se dostaví tam, kde vlna

JFEUILLETON.
Jaký byl účel soktářských škol u nás vXV.a XVI.

století.

Pohrdivá gesta při zmígkách o katolickém ži
votě církevním starší doby Btávají se již — staro
modními; prozrazuje- však pyšná kritika Igno
ranci, stává se aejapnou a někdy i komickou. *

V č. 47—48 »Zvonu« poukazuje F. Zuman 3
tendenčním údivem, Jak r. 1852 ministerstvo ve

funkci učitele, regenschoriho a kostelníka. Mini
Sterstvo poznamenalo, že obce nemají dosti pro
středků k placení tří osob. Konsistoř pak slibuje
a blahodárný vájv na školství v ohledu nábožen
ském 1 mravném, bude-li učštel choristou i kostel
nfkem. Kdo oezná staročeské tradice a tehdejších
poměrů, dělá ovšem oči vejice udivené. Zuman

praví: »Dokument, který by Topesmál, kdyby v
Jádru svém nebyt tak gnutný.c

I nám je bolno při vzpomínce na sehdejší po
stavení učitelovo a stav školství vůbec, Ale jaká
příčina tu k smíchu? Tehdy národové momarchie
heboburské ještě se nevzpamatovaly z obrovských
finančních nákladů na války; bouře v roce 1845

teké blahobytunezlepšity. Adehdejší ubohý kar
tor od nynějšího učitele se lfšiř podstatně. Jaké
bylo jeho vzděřání? Do roku 1846 byty pro ači
tele tří- až šestiměsíční kursy; téhož roku zave
dny kursy jednoročaí a r. 1849 dvouleté. Tedy

mi komunismu a kolektivismu se zaplavuje celý
stát a kde kolečka celé úřednické mašlnerie ná
hle se mají přizpůsobiti nové směrnici. Dopadne
to tak, jako kdyby chtěl někdo pozermní lokomo
tvy náhle použíti k pohánění parníku anebo při
nutit stroj z textilní továrny k prácí v továrně
na nábytek.

»Diktatura projgtarlátul« Již toto heslo před
povídá zřetelně zavedení nevolnictví pro spole
čenské vrstvy jiné. I kdyby fysickou mocí dělnic
tvo si vymutilo největší svobodu, neujařnní ducha
občanů oloupených, nepřinutí jich k spolupráci
upřímné a radostné.

Nyní jest již tolik socialistických opatření proti
lichvě, proti převážení do cizích států, proti lk
navě dodávajícím rojnfkům! Ale švindle pokračují.
Jakmile by nastal bolševický převrat, jak velka
část obyvatelstva by se poslušně podřizovala dik
tátu? Ještě menší než v Maďarsku. Venkované

by ukryli potraviny tak opatrně,že by aprovisa
ce zbohlevisovaných míst vázla mnohem trap
něji než opatřování měst moukou v čase nyněj
ším. Zboží, které se nyní nabízí, náhle by zmi
zelo jako v propadlišti.

Jestliže by hrozil imteligenci ještě horší exi
Stenční kos než nyní, pak by se postavila na stra
nu utiskovaných proti diktátorům. Kdo by měř
o
učedník se musil vzdělávati na tovaryše déle, než
Hinýjinoch na učitele. Podle toho byly platy. A
jestliže učitel si přivydělával při muzikách, ne
platilo přece v očích tehdejšího du kostelnictví
za něco méně důstojného. Vždyť tehdy ministro
vávak při ojláři vážení a «rajetní sousedé, kteří
pokláďkkí službu koztejní za čest.

Jakkoji postavení učitelovo bylo stísněné, pře
ce jeho význam by] větší než v sektářském věku
před Bílou horou. V XVI. stolesí nebyla návštěva
školy povinná — a učitelský stav byl pokládán za
přechodné zaměstnání, za průchodní bránu k po
volání Jinému, výnosnějšíma. Proto také málo
který učitel tehdy zůstal věren škole delší čas.
Již ta nejrůznější pojmenování učitejů jsou svě
dectvím, že nebyli | pokládámi za příslušníky
zvláštního stabilního, definitivního stavu. Učitelé
nazývám oficiálové, oficíři, Ředite) školy slul rek
tor, magister, mistr, školmistr, Judimagister, ludi

praeses, ludimoderator, director, ©gymnasiercha,
bakalář. | Nižší učitel zván koarelotor, kollega,
podmistří, subdidascalus, kantor, sukcentor atd.
Někdo při nedostatku učitelů učíval starší žáci.

V XIX. stolet[ stinět učitežský stav zvolna, ale
šistě a vytrvake.

Kdose chce rozesmáti nad požadavkem mini
sterstva vyučování zr. 1852,jen aťse poučí, jak
upravili poměr školy kekostela e nás beská a

Hrigpirdlné Napovídá mnoho již ta okolnost, žeyčejněstávala u kogtela oabřbitově, aby
k erfstám bohosližebným bylo co nejblíže. Hes

AVATEBNÍ
SKUPINY

zdařile provádí

4 F LANGHANS,
uměl. závod fotografický

B niradec Krát., Adaibertioum:

značné peníze, ten by za ně po příkladu židov

ských spekulantů okamžitě zakoupil nějaké kle
noty anebo jiné cenné předměty, které by se
daly před slídivým zrakem rudých gard Snadno
ukrýt

1 kdyby rolníci se podvolili rozkazům žáků
Leninových, nestačila by úroda domácí dlouho k
ukolení hladu. Vždyť přece i nyní jest nutno do
vážeti nmmohopotravy z ciziny k nám, nemají-h
se vystěhovati desetitisíce rodin těch, které se
živí průmyslem. Byla by pak cizina ochotna do
vážeti republice bolševické? Agrární Rusko, kde
Již před vá'kou bylo průmyslu tak málo, snese ov
šen bojkot ciziny déle; ale i tam řádi již dlog
ho hlad zle mezi samým dělnictvem

Náš průmyst jest většinou vývozní. Jestliže
však export vázne již nyní, co bude od nás cizi
na objednávatí, až bychom propadli bojševictví?
Ke všemu za změněných poměrů by by!o nutno
oď ciziny požadova'i za tovární výrobky vyšší
ceny, než jaké chceme dnes. A což když cizí stá
ty, v nichž rozhodují protibolševičti kapitalisté,
neprodají našim továrnám ani neřpotřebnějších
surovin? Pak nastane vývoz nikoli výrobků, ný
brž vyhladovělých dělníků. Již sama hmotná bída
povede k rozkladu celého národa dříve, než pře
kročí naše hranice politické dobyvatel.

Pokud by nebyly zbolševisovány větší státy
evropské s plrým zdarem, potud by naše repub
kka — připoutaná tolika zájmy k cizině — za
platiti musila svůj odvážný pokus životem. Zk:
Šenost výmluvná a nepopěrná svědčí, že přece
ani v ohromném agrárním Rusku Lenimův plán
nevedt k zlepšení materielních poměrů. ačkoliv
úsilí o zdar tam trvá celá léta. Nptoliko zprávy
občanů konservatřvních, ale i samy informace
čelných bolševiků 'sou svědectvím, že hlavní a
nejradikálnější zásady Leninovy už se vyhazují
přes palubu. Co však již sami ruští bolševici od
mí'ají jako odpornou veteš, to bolševičti dema
gogové v naší republice hlásají dále jako nádher
né nové evangelium.

Má se naše těžce založená republika státi Do
kusným králíkem cizích, židovských nápadů? Tu
by naše hrdě hlásaná česká soběstačnost zmizela

lemsektářů pro školu bylo: | Napřed čest: a ská
vu Boží a pak teprve Jiterní umění! Protestantský
mistr Petr Kodicůi z Tulechova (1533—1589), vy
mikající český peďagog. ve svém. školním řádě z
r. 1586 praví, že účelem svobodných umění jest 
sláva Boží i užitek církve. | Mezi sektáři byla
svorná zásada, že školy »isou království nebes
kého jako nějaké štěpnice, slova Božího včelnice,
pobgžnosti sídla, ctnosti pokledové« a pak teké
ovšem »jiterního umění veřtatové«.

Dle obecných pravidel školských byly společ
né modlitby žactva s učitek. ráno hned po vstaní
anebo když se v kostele zvonilo. Mládež byla v
kostele každý den — i v zimě. Učení se začínalo
modlitbou nebo zpěvem na kolenou vykonaným.,
Poučení zase se modlilina kolenou. Večer nové
dlouhé moďlení a zpívání společné. V meděli byli

n žáci dopolednek duchovnímucvičení,, katechismu, bohoslužbě; | odpoledne ú
čes se nešporů. Při kostelním zpívání žalmů
rámo, večer nebo též v noci musil býti přítomní
s žáky všichni učitejé. V bratrských školách | 0
běď byl provázen modtitbou a rozjímáním.

K obvyklým školním pobožnostem však při
stupovady církevní funkce veřejné (žactvai u
čktelatva), ke kterým byla škola vázána stipen
diem. Právě služba chrámová byla pokládána za
jedenz hlavních úkojá školy; k vůl zvelebení
bohoslužeb vydržována nejochotněji.

Na školách husitských a protestantských bylo

sbolnými odkazy vyžadováno toliie shržeb chrá



v zuřívých vlnáchbolševiotví. Jako chatraá bárka
w mořském víru

V kom zbývá ještě jiskra českého cílu, kdo

nechce kopnouti brutálně do slavných našich tra
dic a do rnejůtěšnějších stránek národného dějepi
su, nestane se žákem Leninovým.

Radikáln vůdce.

-.Jakou čermožitou politiku provádět za vál
ky a jak protestoval proti »nármzníkovému« státu
čěskoslovenskému dr. Šmeral, jest obecně zná
mo. Na jaře r. 1918 (dle Habrmagy) ve Vídni pro
blás: »Nejsem pro revoluci dělnickou a sociali
stickou nyuf, jelikož jsem se jako marxista učil,
že úspěšná dělnická a socialistická revoluce může
se prováděti jen tehdy, když jest nadvýroba prů
myslu, když všech prostředků životních Jest nab
bytek a ohromné dělnické masy jsou k revoluci
připraveny, ale nemohu býti pro revokici dnes,
když jest podvýroba.«

Ale teď, kdy Jest nouze o potraviny a průmysl
vaně pokles|, najednou dělá reklamu hokus-poku
sám Leninovým a povzbuzuje komurmisty. V soc.
dem. »Duchu Času« člen výkon. výboru soc. dem.
strany píše, že z Ruska se vrátiž Šmeraž II. Je
místopředsedou výkonného výboru strany, mí
stopředsedou poslaneckého| ktubu, | redaktorem
»Práva Hidu«, ale nechodí nikam a povinností
svých neplní. Zachovává tajemné měčení a da se
shyšeti pouze o Jedné věci: že v listopadu se do
staví finanční bankrot a potom že přijde revolu
ce a diktatura proletariátu. Ale propadne ve ško
le státníkově po druhé. Zakládá svou akci na myl
ných předpokladech a k tomu chce si vyrovnávati
staré osobní účty s Tusarem a Bechyněm.

Tedy pro osobní hněvy mají se dávati na po
chod obrovské masy. Co záleží Šmeralovi na re
publice a tisících zklamaných | proletářů? ©Jen
když si schladí osobní žáhu. A tohle se nazývá
vážnou cestou k sociálnímu obrození národa!

Strach předbolševikyslábne,

Ruské sověty ovšem i v posledním čase pla
tity spoustu agřtátorů ©v cizích státech, hledíce
poraziti a uúmičetizdravý rozum velkými miHony.
V Angňi zachycena Hstina propagačního oddělení
bojševické vlády; tento dokument svědčí o 102
větvenosti obrovského systému, pracujícího k
rozpoutání světové revoluce sociální. Jedni agen
ti Moskvy jsou v stálém písemném i tetegrafním
spojení s rusko-židovskou centrálou, podávajíce
informace. Každý člen této tajné organisace je
veden dak, aby druh o druhu nevědět — aby te
dy každý opravdu 6amosiatně pracoval a případ
ně opravoval Informace mylné. Agentš mají In
strukce velice podrobné a jest jim ukládáno sií
diti po poměrech v nejrkznějších institucích ci
zích států.———————
mových, až tím vyučování sříně trpělo. Žáci vo
láni v hodině vyučovací na anniversaria, po škole
(dle stěpendií) ma nešpor, vigiNe, tenebrace a Jiné
ceremonie. V Praze posíláně žáci na službu | do
jiných kostelů. Kutnohorští r. 1599 si porouček,
aby pro učení »žádné zpívání od žákovstva ob
meškáno nebylo.« V děkanské lnstrukci pojenskéz
T. 1594se čte, že žáci jsoupovinnizpívati vne
děti summu. Ale jestliže by někdy bylo vzkázá
no do škoty, aby mezi literáty přišti rektor, kan
tor a mládenci, nechť to tmed vykonají.

Jelkož těch pobožnosti byjo příliš mnoho, ne
aldivu,žeje žáciodbývahleckderychléale
dabyle. Vžďyť leckdy bylo žactvo v kostele přes
2 hoďiny bez přestávky, Ale staří oechtivali roz
uměti právu mladé krve bulné. Když na př. v
Kutné Hoře roku 1616 by) přijímán za školního

správce mistr Velvarský,městské rada žádala,
aby se oeodbývaly oešpory tak »běčně a s js

veliké | pohoršení mnohelch pobožnejch lidí a
zjehčování služeb Božích dálo«<.

Chudt žáci (mendici mendikanti) ztráváli vice
času vchrámu apři oábožnémkoledovánínežvě
kole při knize. Ti masišileckde | koatej vymetati.

Mezi hlavní mkce církevní žactva husitského
a protesinotského náležel zpěv při pohřbech; t
mejchudší míval pohřeb se zpěvem žákovským.
Kbobatšímukonduktudostavilase celá škola se
všeméučiteli, k obedšímučám Skoty. Určenyta
ké příslušné poplatky, které se zvyšovaly oabo

Ale všeckapráce kavalirsky placených šplonů
nedovede svými výsledky zastrašiů státníky ty,

ského pokoje.
' | Francie, která skvěle zdolala stávky politické,
uznala vládu vftězného generálka Wraogla, čímž
se postavila proti sovětům velice sebevědomě, V
notě Mišerandově se praví: »Sověty zastupují
jen malou menšinu ruského národa a zmocnily se
vlády Istí a násilím. Od 2 a půl roku nestrpí žád
ných všeobecných voleb; naopak znemožnily vy
tvoření Jidového zastupitelstva, vzešlého ze vše
obecného hlasovacího práva. Fakta dokázala, že
současný režim v Rusku zbudován je za popření
všech zásad cti a dobré víry, všech zvyků a
tradicí, které tvoří základy styků národů i jed
notlivců.« Francouzský »Temps« praví, že Fran
cie jest ochotna uznat každou vládu ruskou, kte
rá vládne bez odporu v území, podřízeném jelí
svrchovanosti.

Rovněž Amerika veřejně vytkla, že nynější
vládci Ruska nevládnou z vůle a souhlasu ruského
národa; nepřipustil lidových voleb. Vůdoové této
vlády otevřeně se honosili, že nemají nejmenší
ho úmyshi dodržeti smlouvy, které podepsali dob
rovolně.

Tudíž Francie a Spojené státy podnikly proti
Trockému | ofensivu ideovou a morální v době,
kdy rudá vojska se hnala vítězně k Visle. Tyto
projevy vzbudily ovšem veliké překvapení a roz

"čilený rozruch mezi Ill. Interma všech ze
mí. Proto také bolševičtí agenti as rozvinuli
velikou akci k svolávání protestních schůzí proti
válce s Roskem. Ten horečný chvat na záchranu
družiny Leninovy stal se velice podezřelým a
přes všecky vítězné bolševické zprávy svěděil,
že sovětovému mlýnu dochází voda.

Socialistický tisk u nás oznamoval dne 16. t
mm.,že Varšava padla. Druhý den psat, že pád
toho města se čeká v několika hodinách. Ale na
jednou dne 18. t. m. došly zprávy, že byli bolše
vic! v okolí Varšavy poražení na několika mí
stech a 19. tg m. z Polska oznámeny další, větší
porážky sovětových vojsk. Patrno, že soclajističtí
referenti chtěli co nejdříve své vřelé přání vtělitt
ve skutek. — Jakmile ayní přestanou se sypati
z Ruska miliony, agenti bollevičtí v západních
zemích umdlí ve své činnosti.

Těsnějšínašepřimkluiík Jugosiavii

provedeno prostřednictvím ministra dra. Beneše.
Vláda jugoslavská vyšla československé mist vstříco—————————
snižovaty dle počtu a jakosti zpěvů. Brala tedy
štólu netolíko fara, ale ; škola. Někdy byly žá
dány poplatky velice přemrštěné.

Od křtin brali poplatky žáci ti, kteří «imetro
val. Na výroční pouti chrámové chodivali žáci
hráti a zpívatiza plaž i přespote. Leckdysi vy
dělávali mendikové zvoněním v kostele.

Acož učitel? | Tenbyl obecněpokládánza
»služebníka obce«, jejího »náchlebníkax, nad nímž
dozor vedli inspektoři číli gubernáťoři, volení z
městských radů. Druhou bezprostřední vrobno
stí býval kněz, který při obsazování škoty často
měl! slovo rozhodné. :

Závislost učhtelstva nižšího | vyššího na kně
zi byladosti tuhá již proto, že učitel byl svou
skržbou připoután netoliko ke kostely, ale | k
faře. Někde býval duchovní správce předním In

speltorem nad školou, třebaže sám stav ducho
vemský byl v poddanství dosti tuhém.

O S ooba?Bralodžáků bohatších školní plať. Dále vydělával tím, že
„S žáky se účastniř kostelních funkci. Pevný plat

»stojecí,stojatý«byl jen někde —brat se obyčejně
zo záduší, k němuž odkazovány peníze a pozem

, kyjak pro kněze,tak pro učitele; obyčejně byl

i velice skroviý; s takovým platem bývaly spojo
vány povinnosti bohoslužebné. | Protože ty dů
chody by bytyučitele nevyživiy, chodiji v určké
dny učitelé se žáky dům od domu žebrati.

Mimořádná odměna kyunla učiteli z kostel
ných zpěvůpátečníchtam, kde nebydpovinen ty
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přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
O
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s velikou ochotou. Vždyť nepokojné Maďarsko
působilo každou chvfli vzrušení. Hlavním úkolem
konvence dvou slovanských států jest zabezpečití
provádění mírových smluv a dokázati, že podu
majská konfederace států jest zbytečná. Expansi
vita maďarská musí seznati, že o zachování ae
ztenčeného území slovanských států jest dobře po
staráno.

Různé.
2

Posl. Stivín soudí, že jest potřebí nových vo
jeb do Nár. shromáždění, protože dosavadní
ační politika se všem stranám zprotivěla. — An
drej Hlinka uveřejnil ve »Slováku« k duchoven
stvu otevřený Hst, v němž připomíná svůj pro
jev z 10. listopadu 1918; tehdy vyzva) kněze, aby
se postavili na půdu republiky československé.
Stěžuje si, že část duchovenstva posud spokojuje
53 kritikou; nechť se tedy všichni postaví otevře
ně po bok lidové straně. (List ten jest psán vý
bradně na adresu té části duchovenstva, která
dosud není uvědoměle slovenská.) — Stále Jesněli
se ukazuje, že bolševické randály ve východním
Slovensku jsou vlastně dirigovány od nynější ma

ševická. Tedy Horthy volí k poškození naší re
publiky mizerné prostředky; přenáší na Tatry
ty otravné bacily, které z Pešti vyhostil. — De
legáty anglického dělnictva francouzská vláda
vyzvala k opuštění Paříže. Pohrozila jim, že v
případě neuposlechoutí budou vypovědění. Pa
tro, že živty kladoucí důraz na ustálení pořádku
stávají se ve Francii den co densilnější; Jinak by
vláda nevystoupila tak rázně proti občanům, na
držujícím komunistům. — Organisované | vojsko
albánské vpadlo 15. srpna do Jagoslavie u Debry
v tak veliké síle, že pohraniční vojsko jugoslav
ské bylo nuceno ustoupit aa pravý břeh Driny.
— Občanská vláda lotyšská byla prý svržena soc.
demokraty. — Rijeka má se prohlásiti dle přání
D'Annunziova za »svobodný stát kvarmerský«.—
V Římě se utvoří ústřední propagační kancelář
bolševická. Delegát sovětů Vodorosov slíbil po
třebné peníze. Jen aby ruští bojševick brzy ne
žebraliopenízevc sami! —DoPrahypři
Jede vynikající ruský revolucionář Burcev, kte
rý jest odpůrcem Leninova systému.

nešporní zpěvy konati zdarma. | Jiné mimořádné
zpěvácké funkce kostelní se leckde učitel zvlášť
platily.

Někde učitelé si musili pohleďávati koledová
ním plat O svátcích zvlášť památných konaly
se »petice« (vlastně žebroty) v kostele neb před
kostelem.

Učitelé braji' všude důchoď z pohřbů a někde
i ze zvonění. Poplaéky za pohřební průvod a
zpívání při něm (se žactvem) žádali leckde uči
Melépříliš vysoké. Proto se stanovily pevné 927
by i pro učitele. :

Zvonictví bylo ve XIV. Století zaměstnáním
čestným; blásívali se o ně klerikové. Církevní
řád kázal: »Zvoníky učené a ne lejky měite, kteřr
by zpívati nebo čísti uměl.« Není divu, že bylo
pokládáno za funkci | důstojnou Intejigenta i ve
dvou stoletích následujících| Samým rektorůn
škol ukládáno za povinnost v chrámu | zvomiti.
Kantorovi Daniel Loumskémo platši lioráti | při
kostele sv. Valentina v Praze r. 1599 © Suchých
dnechpouze 30 grošů.Ale kdybyprý spolu za
stal povirmnosti zvoníkovy, nechť dostává část
peněz placených za zvonění. Někdy zvoněl žáci,
ale rektor bral důchod. VPolici docela rektoru
ukládáno spravoveti bodiny. Ve Dvoře Králové
školní správce zavazován péci hostie.

Dle řádu evangelické agenďy z r. 1582 zástap
ce vrchnosti světské (panský úředník) támeř se
osady, zdali jsou svormi farář, učitel a koetelníci;
faráře se ptal, jak se chová učitel. X



„. ROzpaky a obavy. Sociálně-demokratická stra
7 ná má vážné starosti, které ji připraví bolševií

ci, vlastní jeji synové. »Právó Lidu« dlouho létalo
a záplatovajo, jen aby zachránilo stoupence stra
ně a udržovalo zdání jednoty aspoň na venek.
Při tom vůdčí tento jist socialistický činil vše
možné ústupky rostoucímu bolševictví na újmu
strany, sociahsmu, bezpečnosti republiky a pře
kračoval často hranice roznmné rozvahy tak, Že
zdálo se, jako by již všichni vůdcové | ministři
socialističtí s rozvinutými plachtami plavii se do
zaslíbené země komunistického ráje. »Právo Li
du“ vzbuzovalo zdání časopisu, jenž neví, co
chce a kam míří.

Z tancování jeho mezi vejci rýsuje se a vyni
ká ta jistá pravda, že bolševictví bylo jím podpí

" rámo, neboť chtíti vznikající požár uhasiti přilé
váním oleje, jest způsob, jejž zavrhuje Již nej
primitivnější zkušenost.

Jest se proč diviti, že'socialističti vůdcové tak
"dlouho aěmě přihlížek rodfcímu se bolševictví,
jež hned v zárodku udusiti rad jednak hrozný
příklad Ruska, Jednak nejisté a neustálené vnitřní
poměry republiky. | Nechybělo také varovných
hlasů, které důtklivě mnanebezpečenství ukazo
valy. Platno nic. »Právo Lidu« hudlo svou a vůd
cové chovali se tak, Jako by se jich věč anl netý
kala.

Ani Šrámkova výzva v parlamentě nic nepo
mohla. Jest přece ještě v živé pamělí, že předseda
klubu Hdových poslanců vůdcům | socialistickým
dovodil, že jsou odpovědní z osudu republiky a že
maří povinnos: vystoupiti z přítmí a rozhodnouti
se buď na pravo nebo na levo. Šrámek vyblovil
vlastně to, o čem jsou přesvědčení všichni roz
umí lidé. '

Hrozba nerstátým bolševickým nebezpečen
stvím leží olověnou tíží na všem politickém ži
votě a zejména brzdí tvořivý národohospodářský
postup a podnikání. Nevíme, proč sociálně-demo
kratická pravice zatroubila ma poplach teprve ny
mía proč vůdcové tak drahný čas prodlévali. Pro
budito je vojsko ruské, jež blízkostí svojí české
bolševiky přivedlo do varu, či jim bylo rozžeh
nute světlo jiným činitelem? Nevíme. Z projevů
sociálně-demokra'ické pravice však vysvítá, že
počíná si uvědcmovat vážnost situace a chápatí
svoji odpovědnost. :

S důraznou rozhodnosti vystoupil proti čes
kým komunistům zejména poslanec Bechyně. Ta
nou nám na mysli slova Dantonova: »Měli jste
pravdu. přátelé, s těmito lidmi není možný smír.
Budiž to tedy válka! Oni nechtějí zachráni'i re
publiku s' námi, bude tedy zachráněna bez nich,
bude zachráněna jim na vzdory.« Možno-li ma
tou revoluci přirovnávati k veliké revoluci fran

couzské, poslanec Bechyně © vypověděl | válku

Jakkot? platy na oficřály byly rozmanité. ne
mohli se z nich uživiti, třebaže z povinnosti úřa
du byli téměř všichni svobodní. Proto obyčejně
včitel obědva| na faře zdarma a někde dostával
tam i večeří. I kněžím velice nuzným ukládáno
stravování učiteli za povinnost, Často docháze'o
mezi strávníky a hostitelem k mrzitým rozmíš
kám.

Zkrátka žádná rozluka školy od církve a Ko
steja, nýbrž naopak nejtěsnější sekáářské spojení
školy, kostela i fary. Jakkoli samo hmotné po
stavení knězovo bylo chatrné, přece by.o obstoj
nější než učitelovD. Proto mnobo učitelů vstupo
valo do stavu duchovního.

Školy byly vydržovány od obcí v přední řadě
k vůli náboženské výchově dětí a k zvelebení
bohoslužeb. Proto učitelům a žactvu ani nepřišlo
ma mysl za funkce kostelní se styděti. Kdo se te
dy oyní chce smáti kostelnictví učiteů v XIX.
stojetí, jen ať zbytečně a nelapně neuráží před
bělohorské sektáře, kteří jsou přece od Ilžihusltů
velebeni. Jestliže teď při obřadech čsl. církve po
sluhují i gradnovaní pánové, byla tedy v minu
lém věku služba chrámová velice odporná jen 4
dem těm, kterým jsou v oku manifestace nábo
ženské vůbec. Onen pokus o připoutání u
čitele k službě kostelnické| odsuzujeme; tolik
však tvrdíme, že tehdy v Jiném směru starala se
o zvelebení márodního školství u nás církev víče

"wež sákt a mečtohdniší Hiberálníkriikusové.

českým bolševikům,a veřejnost bude pozorovati,
zda rozhodmutí to jest upřímné a zda provedeno

kárati a tepati, ale jest potřebí činu.
Tentýž poměr mezi teorií a praksí náleží t ma

nifestu socialistické pravice, která poučuje potřeš
těné komunisty, že třídní vláda v republice není
možna. O tomto manifestu mohli bychom řící

espearovými: »Pozdě, ale přece.< Dra
ma boje proti bolševikům v sociálně-demokratické
stragě -se tedy rozvíjí, a počkáme, aobudou-li to
Jen papírové výnosy. Strana +one v rozpacích a
obavách, a kdybychom chtěli býti zlomyshní,
dovodili bychom. co všechno v této věci zavini:
vůdcové. Protože však jde o obecný prospěch re
publiky, všech výtek dnes pomijíme a přejeme
hlasatelům válečné zástavy všeho zdaru.

Mnohem dříve, než přišel se svými myšlenka
mi poslanec Bechyně, každý soudný pozorovatel
věděl, že čeští komunisté vyšlapávají cesty Něm
cůáma Maďarům, kteří nemohouce na ten čas fy
sickou mocí, chytají se obratě aspoň | vnitřních
rozkladných myšlenek. aby “amostatnost naší 0
viklávali a seskabovail. — Maďaři na Slovensku
připoutaji mysl svou k bolševictví proto, aby -v
soclální bouři a ve zmatku heseb kořisti pro
záměr odtržení Slovenska od naší republiky., a
slovenští bolševici roií se právě ze sociálně-demo
kratického úju. A naši Němci, jimž vládou po
přáváno tolik zvůle? Těn působí velkou radost
každý ohnivý kohout, jenž odkudkoli vhozen jest
na českou střechu. Jako ve světové váke řišti
Němci Leninem a Trockým přivedli v rozklad
Rusko a jeho armádu. tak našim Němcům jest
vítáno české boKeviciví, jímž bychom podlamo
vali síly samostatného státu a uzrávali ke Xoneč
némupádu.

Or'ud jde na jevo, jak velikého zločinu do
pouštějí se ti čeští inteligenti, kteří veřejně | taj
ně holdují bolševiokým myšlenkám, a jest straš
Hivým vysvědčením duševní a mravní chudoby,
když sklon takový projevují též universitní profe
soři, kteří nechápají, že reformy sociální nedají
se nadiktovati mezirárodními dobrodruhy, nýbrž
že jest Jim vyrůstati z domácích poměrů našeho
lidu. Vyjkrajíc Marxe, jenž dychtil státi se náčel

hospodáře stojícího na výši doby, Jegž by se do
mníval, že komunism možno v život uvésti naří
zením. Naši inteligentní bolševici, šilhající do Ru
ska, sobě neuvědomují, že bylo-ji by možno za
vésti komamism. nemohlo by se tak státi třídním
terorem a nařizováním absolutistické vlády, Jako
jest Lenmova a Bronstěinova, nýbrž dobrovolným
sdružováním a takovou výchovou, jež by zname
nala fpinou a zásadní přeměnu nynějšího člově
ka, což ovšem jest pouhým snem.

Dávají-'i se naši inteligentní bolševici uchva
covati jakýmsi mravním jádrem Leninových ú
mysM, pak jejich nadšenému koktání ušlo, že
cokoli provedl. vykonal přece zrušením svobody,
hrůzou. surovým diktátem a že stoupenci jeho ne
json lidé strhovaní ideálem, nýbrž lovci těles
mých požitků, drancovmíci cizího a sbě
ratelé milionů, kterými zaměňují miliory staré
společnosti.| Jest to starý materialism a služba
hmotným zájmům, jimiž nelze vybudovatl nové
společnosti ©komunhtické, ba an! socialistické,
jak se jf dožaduje na příklad česká sociální de
mokracie,

*

Sochlismus bez ideové přípravy. Myšlenka
sesocialisované společnosti byla zůžena v pou
hou organisaci za účelem hmotného zlepšení, je
bož dělnictvu ze srdce přejeme; ale vůdcové sl
neuvědomili a leckde nechápou posud, Ze k těmto
cílům jest potřebí mravní a duševní výchovy lido
vých vrstev. Upoutavše pozornost vrstev těchto
výhradně ke hmotným zájmům, přispěji tak k po
rušení davů; místo abý zničili sobeatví, rozší
til) základ jeho a proklínajíce je u kapětalistů a

armádu. Anl v komaunišsmaani v socialismu ne
změnili sobeckého člověka, a tato skutečnost jest

pouze, znamená zímar cílů komunistických | ro
ciajistických. Člověk se nezmění, koupf-li st do
příbytku nový nábytek, zavěsí-í em okma zá

clony ažije-h blahobytněřiČlověkwmsfse pro
ešulti vabtině, ve svý duší

+

d :

- Nedbajíce komunismu, dje jehož předpisů trva
lé společnosti vůbec vybudovati nemožno, upí
ráme pozornost tojiko k socialismu. Socialisté v
naší republice měli by uvažovati o tom,že nejze
lidstvo vzíti do náručí jako otep sena, a přenést
je do socialistické říše jedním skokem. Lidstvo
mnsf se tam bráti krok za krokem, musí proměniti
své prostředí, ve kterém žije. Dělnictvu nesmí se
říkati »užívej, život jest právo na šašstí«, ale spí
še »číň dobré, život jest povinnost«. Dějnictvu ne
má se říkatl pouze »každému dle jeho potřeb a
náklannosti«, ale také »každérmu dle lásky a obě
tavosti«. Vynalézati formule a úpravy a zanedbá
vati člověka vnitřního znamená chžíti rámcem
nahraditi malbu.

A což teprve jednotlivec a společnost! Jak mo

hou socialisté hlásati svobodu jednotlivce, když
de svých organisací dělají kasárny, do nichž ne
snášelivě a mstivě usilují kde koho zavříti? Ano,
tady právě se musí ukázati schopnost socialistic
ká: spojiti Jednotlivce a společnost, tyto dva pro
jevy života, ve vyšší celek. v němž by práva u
povimnosti obou byly jasně vytčeny a vyrovnány.
Jednotlivec sám o sobě vede k anarchil; spo.e
nost, není-li spravována svědomím. zplazuje de
spotism a nehybnost. Socialisté na podkladě dar
vinského ma'erialisru uspokojivému spojení jed
notlivce a společnosti vykopali hrob a strádají
vniťřním rozporem filosofické nauky; neboť jak
může na podkladě tomto vzniknouti | společnost
rovpoprávných, když hlásá se právo nejsi'něišího
jedince?

Tady účty spořádati může jen učení křesťan
ské, které, šetříc svobody jednotlivce, vede k
vyšší jednotě společenské, v niž všichni jsou rov
ni před Bohem a vyzbrojení sebezapíráním. obě
tivostí a láskou k bližnímu, kÝerá nařizuje, aby
jednotlivec neuvojňova! se od společenského cíle
a společnos* aby nezkrušovala a netyranisovala
jednotlivce. Tady není základem mechanický dar
vimisr bez duše. nýbrž velikojepá zásada: »Nebo
jako v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají
všichni údové jednostejmého díla, tak mnozí jed
no tělo jsme v Kristu a jeďní druhých spoluúdové.

Jde o to, aby slova tato byla obrácena netoliko
na každého jednotlivce, nýbrž na celý soubor
schopností sil, které slují lidstvem: jedná se o to,
aby životodárné síly 'ěchto apoštolových slov
užito bylo ve tvorbě nových společenských pomě
rů. Obsahují světlo, pohyb, život a vývoj, jsou
nadána výchovnou mocí, protože s tělem soc'
álních formulí spojují řídící duší.

Před výbuchem
sopky.

Nejpovážlivější příznaky bolševického varu

ostražitosti a k nejráznější ochraně ústavy ne
dávno přijaté. .

Dne 14. a 15. t. m. konají na Kladně poradu
komunisté, kteří se vrátí z Ruska. Byli přítom
ni i býval »minfstři« stovenského kabinetu Ja
nouškova a zástupci levice pracující v Čechách.
Redaktor Beneš z Moravské Ostravy, který“ob
vinil Janouškovy mimistry Švarce a Fridricha z
hrozné bezcharakternosti a kořistnictví, byl vy
zván, aby svá tvrzení dokázal Když přednesí
Beneš své dokumenty, Fridrich byl ze skupiny
vyloučen a Švarc prohlásil. Ze na Beneše podá
žalobu.

Když promluvil Beneš proti Petrifkovi-Saláto
vi, Muňa se na žatobce obořil a hrozi mu šíbe
nicí. Beneš raději z Kladna uprchl. Byla přijata
proti němu resolace. Z konference vysvitlo, že
sociálně demokratická levice jest úpině ovládána
komunisty, kteří čekají Jen na příhodný okamžik
k uskutečnění převratu.

Jakou socistisaci a rovnost bolševičtí vůdcové
u nás připravují, to lze viděti tak jasně jako na
dlani. Ani jediný z těchto »Ideálních reformátorů«
neobětoval revoluční akci své vlastní jmění, ač
koli Jsou mezi nimi | bohatci. Naopak pánové již
vdoběpřípravvelice bděleopatrují apiní své
kapsy. Čekají, že po převratu jejich jmění ještě
veroste — zrovna Jako majetek rusko-židovských
komisionářů bolševických.

Průběh kladenských porad jen potvrzuje zprá
vy Benešovy o úplatnostř a chamtivosti českých
bolševiků. Naši komunističtí »spasiteté« přijeli z

Reska milosy na rozvrat naší republiky a užil
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těch peněz hlavně k zvýšení svého osobního bla

hobytu. Tudíž pokojné a pracovité obyvatelstvo
republiky naší čeká dychtivě, kody vláda začne
důkladně vyšetřovati ohromující údaje komnoisty

níky velmi dobře zná,
Diktatura proletariátu má býti u nás uvedena

v život nikoli na přání většíimy českého lidu,
nýbrž násilím na témž lidu, násilím zaplaceným
z ciziny. Kdyby měl převrat živený a řízený za
hraničními komandanty, trffinfovati jen několik

dní, nestála by naše republika y očích států spo
řádaných ani za zlámanou grěšli. Každý by se
na ni díval s pohrdlivým gestem jako na středo
evropskou Albánii. Tedy rychlé vyšetření noto
rických revolucionářů, charakterisovaných od F.
Beneše tak markantně a plasticky.

Ušlechtilá demokratická idea jest něčím zcela
jiným než sobecké lovení v kalných vodách. In
dividua. která slouží té společnosti, jež nejštědřeji
přatí, nejsou schopna zlepšíti podstatně sociální
poměry ani na měsíc. Právě zvěstuje dne 18. t. m.
»Večerní České Slovo«, jak na Kladensku pře
dáci levého křídla dalt se za úplatek do služeb
úřednicetva bývalého knížete Firstenberga. Úřed
nictvo hledě'o hmotnou odměnou přivésti vlivné
soc. demokraty k povolnosti, aby se mohl Fiir
stenberg vrátiti na svůj statek v Lánech k ne
rušenému pobytu. Agitace ta narazila u některých
na odpor; a tito prozradiH ma nedělním táboru
lidu. co jim bylo řečeno o úspěchu podplácení
jiných. Starostovi Tuchlovic Pavelkovi řekl při
tajném smlouvání správce v Rudě, že někteří
předáci jsou již získání na Kladně i v Praze. Ob
vodový sekretář soc. dem. Benda ze Strašecí a
závodní důvěrník Ingt na (šachtě) Anně prť
již budou spo'upracovati. Horník Kuthan a staro
sta obce Lán Homouz potvrzovali, že Benda byl

podplacen. Benda, který byl při schůzi přítomen,
ani ono obvidění nevyvracel; vymlouval se pou
ze, že chtěl získati peníze pro soc. demokrati
ckon organisaci. (Tedy soc. dem. levice má růst
za peníze šlechtického kapitalisty!) Ale Benda
zůstal odpověď dlužen na dotaz, kde vzal peníze
na zakoupení fůry obilí, Jež odváže| panským
povozem z rudovského dvora.

Ale ještě chamtivější kořistnictví vyzírá z
bolševických chapadet židovských v republice
naší. Ani jedmý bohatý žid, který v Čechách
nebo východním Slovensku rozdmychuje zápalné
jiskry, nevzdává se svého jmění ve prospěch
stoupenců.

S takovými Hdmi byla by spřátelená Francie
hotova brzy a krátce. V samém Rusku bez dlou
hých ceremonií se dovedou zbaviti těch, kteří
by osnova něco proti sovětům, třebaže bolše
vická vláda se uslavila proti vůli obrovské vět
šiny národa. Vždyť samo »Proletarskoje Echo«
napsalo: »Nejhorší zločin, který musí býti také
nejpřísnějí potrestán, jest agitace za cizí peníze,
směřující k podvrácení sovětové soustavy v Ru
sku.< Ale bolševická politická morálka má vy
trvale dvojí až trojí tvář. Sovětoví finančníci
totiž se smaží, aby za cizí penfze docházelo k
zločinným převratům ve státech jiných.

Jestliže sama soc. dem. pravice se staví proti
převratu, a schvaluje zachování právního stavu,
není přece nemožnosti rázně zakřiknoutt revoluč
ních výdělkářských spekulantů. Slabost a nedů
slednost naší vlády stržila již v cizmě pohrda
vých úsměvů dost. A kdo s velikým chvatem In
ternova! Hlinku, má dokázati odvahu k energi
cké rozmluvě s Fekánem, Muňou, Janouškem a

různými Taussigy. — Vždyťsopka hrozívýbuchem každou chvíli.

Za svobodu vědy a Svědomí! Tak vola'i před
válkou volnomyšlenkáři. herbenovci, socialisté a
židé. Hubovalo seksítně na zkostnatělost Vídně
a na její byrokratické »rdousení ducha« i v
době, kdy na naší universitě hráli prim profesoři
pokrokářští a kdy universitní votnomyšlenkáři
házeli fanatickou agitací smolné zápalné věnce
na střechu církve naší. Volnomyštenkář dr. Krej
čí rozhodnutím byrokratické Vídně obdržel defi
nitivu právě tenkráte, když jeho vědeckému spisu
jasně dokázal dr. Chalupný omyly přímo úžasné.
Zato však dr. Kratochvíl nedostal se na univer
situ právě proto, že byl katolík. Pokrokářský
tisk mu předem výsměšně oznámil, že fsou jeho
naděje marny.

Zkrátka za byrokraticko-miWarirkického Ra
kouska měli pokrokáři k volnému psaní a mlu
vení proti světovému názoru domu císařského
volnosti dost a dost. A teď? Ka'echeta Fr. Pelan
sepsat učebnicí církevního dějepisu pro školy ob
čanské. Ale k novému vydání neobdržel minister
ského schválení. Když v té věci intervenova| se
nátor Msgre dr. Stojan. odpověděl mm minister
ský úředník, že kniha memfiže státní schválení
obdržeti, jelikož prý neodpovídá dějepišným Dá
zorám Denisovým a Masarykovým.

K tomu poznamenáváme, že ctíme Masaryka
jako zvolenou hlavu státu, jako nynějšího před
+Hho našeho polttka. Jest to potřebí prostě JIZ
proto, aby clzir1 viděla, že zde nělaká autorita
platí a česká ukázněnost nenf lem na papíře. Ale
chce-k ministerský úředník ohlašovat z byzan
tinismu státníkovu neomylnost v dějepisu, pak
Jedná proti předválečným zásadám a heslům

peého prezidenta, který přece tolik hor'il proti

autoritářství ve vědě a odporučoval samostatně

Svoboda vědeckého badání zaručena 113. pa
ragrafem maší republikánské ústavy. A $ 119. dí:
»Veřemé vyučování budiž zařízeno tak, aby ne
odporovalo výsledkům veřejného badání.« Kniha
Pelanova těm výsledkům neodporuje a jest docela
opřena o autoritu proslulých domácích badatelů
odborzých. ra př. Palackého a Tomka.

Dále právě mfisterský úředník by měl přece
věděti, že za posledních 15 'et věda odkryla tolik

dokumentů odhalujících stinné stránky čpského
sektářství, že bývalé romantické pojímání dvou
století předbělohorských před žhavými paprsky
jejfho zrcadla se rozplývá jako dubnový sníh. Kdo

chce ustrmoutiaa tom, co napsal Jižv/ minulém
století Denis, ten chce prospati všecky prozku
my Pekaře, Krofty, Novotného. Sedláka, Hrubé
ho, Wintra a jiných povolaných znalců. Ostatně
Denis sám přiznává otevřeně, že se může v Jeho
dílech nalézti řada omylů nezáúmyslných. A Ma
saryk svým povoláním nebyl historikem dříve
a mení jím dosud. To ostatně jasně a dokumen
tárně vyložil dr. Pekař.

Také lest jisto. že pochod historické pravdy,
která stále *vým'uvněři vyvrací protikatolické
předsudky. nezastaví ami sebe "okázalejší státní
slavnosti husitské. Proud nových historických
výzktemů prorazí si své řečiště | přes všecku ne
přízeň úzkoprsého ministerského úředníka.

Věru na všesokolském slejštt se měla stavěti
socha české Svobody « dvojí tváří, s jednor vlíd
nou a drukou pohcajtskou; pak by to byla ale
gorle tlumočící skutečný stav. Na jedné straně

„

články, na druhé -straně konfiskuje katolickým
listim řádky o dru Benešovi, které vytryskly
z pěče o blaho republiky. A teď už se docela
zakazuje katolickým dětem vštěpovati katolický
názor na ducha českých dějin, zatím co něme
cký a maďarský tisk svobodně tupí naši repu
bliku.

Ale jest tu doklad ještě horší protimysinosti,
ještě nápadnějšího dvojího lokte. Ačkoli $ 119.
naší ústavy nutí právě zodpovědné činitele k nej
větší vědecké svědomitost, sám okresní školní
inspektor dr. F. A. Soukup napsal pro školy mě
šťanské dějepis, v němž jest řada nelodvážnětších
protikatolických nepravd; pan inspektor odbyté
zrezivělé šlágry anebo nedokázané domněnky
volnomyšlenkářské a socialistické snaží se vště
povati do mladých katolických duší. Zdá se, že
se chtějí popíchati pánové vlastním rapírem. Ta
kový dějepis přece na soudu vážné kritiky mo
demí naprosto neobstojí. Za si chtěl p. inspek
tor udělati dobré oko ve vládnoucích kruzích.
Ale katolíci se postaví na pečlivou stráž. Naší
katoličtí zástupci (duchovní i lalčtí) nyní malí
povinnost interpelovatl, jak mohla dojítě úředního
schválení školní kniha Soukupova, klerá pravdu
mrzačí a skutečnou vědu bije ve tvář ometsným
koštětem, vypůjčeným z předešlého stoletf. -—Jen
ať se ukáže, kde už dávno jest vejkodílna na
tendenční komolení vědy a znásilnění svědomí.

stolky, umývadlo se zrca
diem od Kč 3000'— a Jiné

nabízí továrna nábytku

Skuherský,Hradec Králové.

Rozmanitosti.
Ve vesifájském Herne by'i ustanovení tři uči

te't-nevěrci. 90 procent rodičů se usneslo, že ne
budou k nr. posílati děti do Školy. Protože vláda
učitele ty odvolati nechtěla, připojila se k rodi
čim herneským celá organisace kato'ických rc
dčů v porýnském a vestfálskér. obvodu prů
mys'ovém, kteří rovněž vyhlásili školí stávku
až do hodiny propuštění oněch nevěrců. — V roz
dávári náboženských společzcstí jest k nám ci
zina až příliš štědrá. Patrně nevěří, že ta »huslt
ská« část českého národa něco dobrého dovede
samostatně zatožiti. Vidf u nás příliš mruoho na
poušků, ale žádného husitu soběstačného. U O'
šarských hřbitovů rozbila svůj slan církev meto
disttcká z Ameriky. Shromážděrí se koná v plá
těném stanu. Kazatel (americký | Čech Dobeš)
předčítá text písní, které jsou zolvármy s průvo
dem harmonia a pak hlásá »pravdu Husovu« -
ovšen tu americkou. Kdy už přestane ubohý
Hus konati nevotrickou práci nejrůznějším, i proti
chůdným společnostem? — Oposiční »Soc. De
mokrat« sděluje, že Tusar jezdil na Dobříšsku na
hostiny s frarcouzskými důstojníky a oslovoval
Colloreda-Mansfekda »Vaše Jasnosti«. — Předseda

židovské delegace na pařížské mírové konferen
ci Sokolow pravil na židovském sjezdu kar'o
varském, že československá mírová delegace v
Paříži židy vydatně podporovala a ša v ochraně
menšin až na nejzazší hranici; československé
delegaci přísluší hlavní zásluba o to, čeho bylo ve
věci vůbec dosaženo přes velký odpor Jiných
států na mfrové konferenci | Židovský +Prage:
Tagblatt« však ve svých poznámkách k onomu
referátu ztotožňuje národnost židovskou s 1ěmec
kou. Praví totiž, že Jest nutno, aby ©Němcům
bylo zaručeno naší ústavou více, než co jim po
skytnje mírová smlouva versailiská. Inu žid velmí
dobře ví, který živel udržuje sflu a útočnost
Němců u nás nejhouževnatěji dále. — Arcidiecé
se pražská čítá nyní všech kněží !855, mezi nimi
40 řeho'nífiň. Katechetů je tam 305. — Protiná
boženská a pratikatolická činnost Sokola | jest
prokázána | soudně. Starosta a jednatel Sokola v
Dolních Bolanovicích žalovali Františka Pořízka, '
faráře tamtéž, u okr. soudu v Hodonině, že tvr
dil o Sokotu. že bere dem náboženství a odebírá
oratikatolické noviny. čímž prý se dopustit vůči
Sokolu a jeho členíím urážky m ctil. Farář na-'
stoupit důkaz pravdy, že Sokol skutečně béře !i
dem náboženství a odebírá protkatolické noviny,
a okresní soud v Hodoníně p. faráře rozsuďcem
ze dne 12. dubna 1920 č. 4. U-IV 397-20 osvobodil.



4
června ne schůzi v New Yorku. Na př. Mamušík

tvrdil, že se v Americe na vojnu přímo verbovalo
a že Československá národní rada tamní dostala
od francouzské vlády 150—800franků za každého
naverbovaného legionáře. Američtí tito Jegionáří
byli takto prodáni do cizinecké legie francouzské.
V »Rovnosti< dne 15. t mmmluví dr. Šmeral o le
gionářské inkvisici v Sibiři, zapalování celých
vesnic atd. »Venkov« provází ten referát pohodl
ným gestem: »Poznámek k tom netřeba.« Od
povýtáme však, že tu jest potřebí promluviti Jas
ně a dokumentárně jak proti Manušíkovi tak dru
Šmeralovi | Národ své cti dbalý přece nesmí
nechati taková obvinění klidně »plavat«. Že vý
klady Šmeralovy jsou nespolehlivé, ví se už dáv
na. Ale zvláště záhodno jest ayní důkladné pro
třepání jeho informací ruských. — V »Nár. Politl
ce«. inseruje jistá firma pražského předměstí do

slovně: »Zelí v“ tvrdé, cibuli, česnek,mrkev, jakož i rou zeleninu zasílá o 30
proc. levněji než ústředny a aprovisace . . .« —

V Lysé n. L. svěřil státní obílní ústav komislonář
ství brambory Zelinářskému družstva. Ale obce
si stěžovaly Jak na špatnou jakost tak váhu do
dávaných zemáků. Aby brambory byly »těžší«,

slány promíchané simě hlinou a pod »Právo Li
di« volá, aby byli proviniici potrestání — Dne
8. srpna na nádraží v Kůtech byl hrozně ztýrán
od legionáře z Čech administrátor z Holiče Pavel
Macháček. Zatím, co se dal kněz do rozhovoru
s legionáři moravskými a slovenskými, zaútočil
na něho onen Čech za pokřiku »Hlinkovec=. Le
glonářů moravských a slovenských, kteří kněze
chránili, bylo méně než českých Byl tedy kněz
zbit pro nic za nic od českých tolik, až upadl v
bezvědomí. Byj dán do důstojnického vozu a do
praven do Bratislavy. V Holiči pak byl zraněný
uvítán od velkého zástupu přátel, kteří ho zasy
paf kyticemi. Myslime, že legionáři na východu
Slovenska by měli práci vděčnější s Felcánem a
jinými bolševiky, kteří posud chodí svobodně,

Osobaf zprávy. Vyznamenání: p. Jan Čeřov
ský, farář v Chotějovicích, obdržel expositorium
canonicale. — Ustanoveni pp.: Emil Jaroš, koo
perator ve Vrbicích, kaplanem v Žiželicích, Otak.
Hůla, kaplan v Holicích, zat, kaplanem v Bohdanči
u Pardubic, Kar. Škacha, novosvěcenec, koope
rátorem v Maršově, Jos. Hanzlík, kooper. v Nové
Vsi m. Pop., admimistrátorem tamtéž, Hubert Kuhn,
kaplan v Litrbaších, administráťorem ve Valteři
cích. — Uprázdněné fary: Valteřice, ve vikarlátě
lanškronnském, na patronátě nábož. matice. Kon
kursaí Ihůta končí 15. září 1920. — | Borovnice
Velká, ve vikariáti bostinnénském, na patronátě
nábož. matice, odchodem p. Jana Klaschky na
trvalý odpočinek. Konkursní lhůta končí 12. října
1920.— Lhota Zálesní, ve vikarlátě vrchlabském,
na patronátě nábož. matice, odchodem p. Vinc.

Gottwalda na trvalý odpočinek. Konkursní lhůta
končí 12. října 1920.

Kněžská cvičení duchovní začnou v seminář
ském kostele v Hradci Králové v pondělí dne 23.
t. m o půl 6. hod. večerní a skončí ve středu 25.,
případně ve čtvrtek 26. t m. ráno. Ubytování v
semináři a Borromaeu; stravování v Adalbertinu.
Přihlášky předem n rektorátu semináře jsou žá
doancí.

DuchoOveastvu jičínského kraje. Dne 23. 1. m.

moPáně rekolekce vdp. p. provinciál Fr. ř. Dr.
J. Kap. Vyskočil. Prominvy budou as! 4 (ráno ©
8. a 11. hod. odpol. o 2. a 5. hodině). Změna po
řádku vyhrazena. Kdo by reflektova! na oběd v
aěkterém hostinci, učiň přihlášku na děkanství.

Společná mmujfestační scháze zemědělců z Čech,
Moravy, Slovemska a Slezska konati se bude při
pří příležitosti Ratolického sjezdu v Praze dne 29.
Srpna o 2. hodině odpoledne v sále u sv. Tomáše
na Malé Straně. Promluví poslanec Šamalík, Zá
ruba, Adámek, starosta Krejčí, senátoři Šabata,
Navrátil a j. Katoličtí rolnící i domkáři z Čech,
Moravy, Slezska i Slovenska sůčastní se hromad
ně slavnostního průvodu v neděli o 7. hodině do
poledne pod svými prapory a koroahvemí. —
Všichni k této mahifestaci katolické!

V Červeném Kostelci pořádá Katolická Jed
nota v neděli dne 22. srpna divadelní představení:
»>Ukradesé štřeti< ve spolkové místnosti. Bližší
na plakátech. Žádáme katolický lid, aby násv
obnovené divadelní činnosti hojnou návštěvou

podporoval. .
Sjezd katofického“ptadentstva v Kutné Hoře.

Zatím „co pokrokové stodentstvo »spf spánkem
spravedivých«, jak napsalo samo »České Slovo«,
refernjíc o naších prázdninových sjezdech, my
katoličtí stadenti neustáváme ani o prázdninách
ve své čímosti, pořádajíce své sjezdy, jež malí
ukázat celé veřejnosti náš duševní vzrůst a naši
organisační sílu. Také sjezd v Kutné Hoře, po
řádaný dne 15. srpna, jasně ukázal že v obojím
směru Jsme za letošní rok velmi mmnolrozískali.
Přítomno bylo na 160 účastníků, z nichž bylo 100
studentů. (Přítomní byli delegáti SSS z Hradce
Králové, Čáslavě, Mladé Boleslavě, Praby a Chru
dimě.) V sobote večer uspořádali členové kutno

horského stodentského sdružení pěkný zábavný
večírek — velmi četně navštívený. V geděk ráno

"účastni se studenti mše sv. u sv. Jana a o 9.
hodině začalo sjezdové jednání, zahájené kol.

,Houkalovou, předsedkyní kuteohorského SSS. —
Předsedou slezdovým zvolen dlouholetý pracovník
studentský PhC. Jano Šráček, místopředsedou kol.
Houkalová, zap. koj. Bonra z Hradce Králové. —
Kek dr. David promluvil na thema: »Náš poměr
k otázkám dneška. Jasně definoval stanovisko

mladé inteligence katožické k otázce náboženské,
sociální a národnostní. Referát vyvolal živou de
batu, doníž zasáhli ipřítomníhozié akněží. —
Kel Afnmóvá z Hradce Králové načrila nám

+

svým básnickým, visionářským způsobem profil
křesťanské ženy v rodině, ve škole a vc veřej
ném životě. Řeč kol. Adamové vynikaka takovou
čistotou myšlenek, dokonalosti formální i předne
su, že ji pan prof. Adam v debatě nazval »pře
krásnou pohádkou«. — Koi. Pavelka z Prahy mlu
vil o práci ve studentských odborech: apojogeti
ckém, Hterárním, sportovním. Dále o student
ských dílnách a odborech orelských. —-Po obědě
zahájeno jednání zase o čtvrt na 3. hodině. Na
programu byl referát kol. A. Jamáčka z Hradce
Králové: »Dnešní poměry ve studenistvu«. Kol.
Janáček v řeči půl 2. hod. trvající vylíčit dnešní
ideovou degemeraci — morální a organisační kri
si a stagnaci v dnešním pokrokovém studentstvu.
— Zapěním národní hymny byl sjezd zakončen.

dějí vykonána prohlídka Sedlce, chrámu, kost
nice a tabákavé továrny. — Rozjíždělk jsme se
domů posíleni ve své víře ve vítězství naší věcí

— a rozhodnuti pracovati dvojnásobně více 7dosud. — Na konec je třeba poděkovati všem
našim příznivcům, kteří se p uskutečnění sjezdu
zasloužili. Stoupencům českoslov. strany Hdové,
kteří poskytl nám aprovisaci, otihodným sestrám
Voršilkám, které s neobyčejnou srdečností nás u
bytovaty a pohostily a všem ostatním, kteří pří
pravnému výboru radou i skutkem přispěchal na
Pomoc. Všem těm patří srdečné »Zaplať Bůhl«

Soc.Stud.SdruženívProstějově,katol.dům
získalo malou zásobu exem. překrásných obrazů
sv. Cyrilla a Methoda od mistra Jama Kčhlera
v rozměru 60x80 cm., jež co orig. litografie vzbu
dHy obdiv i v Ciziměa jsou krásnou ozdobou
příbytků, spolkových místností, kaplí atd Ve sna
ze prohloublti kult cyrilometodějský v celé re
publice. zasílá tyto za pouhých Kč 30.—. Dopo
ručujeme důstojným farním úřadám, spolkovým
funkcionářům atd., aby objednali si v čas několik
exemplářů. S

Přátelé! Zemědšíci! Prožíváme chvíle vážné!
Kojil jsme se nadějí, že povolaní činlšekéve vlá
dězařídí se dle proseb aprotestů, vycházešících
z řad zemědělců našeho venkova a v nastávají
cím hospodářském roce splní naše oprávněné a

| xKD
Záložna v Hradoi Král.

espsané spolelenstvo s račením »bmeseným
Českoslevenské náměstí.

Vklady na knižky.
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

spravedlivé požadavky za naše hospodářské ©
svobození. Ačkoliv tento náš požadavek není na
mfřen proti žádné složce aašeho národa, ba na
opak jedině Jeho uskutečněním je možno dosíci
řádného a spravedlivého zásobování veškerého
občanstva ve státě, přece marně voláme po je
ho splnění. Navždy má zůstat zemědělec otrokem
centrál, které pověstnými rekvisicemi pod zá
minkou »zabezpečení výživy občanstva« prová
dějí hotové drancování venkova. Na všechno na
še volání po nápravě jako na výsměch jest nám
odpovídáno různýmietařízeními, jimiž uvalována
jsou na bedra zemědělce stále nová nesnesitel
nější břemena. Nelze dále mlčeti! Je nutno proné
sti rozhodné slovo, a proto upozorněte všechny
zemědělce ve vaší obci a okolí, že ve středu dne
25. srp8a pořádáme ve velkém sále Besedního
domu v Brně o 10. hod. dopol. velký manifestač
ní sjezd zemědělců, na němž také zařídíme po
stup do budoucna. Přijďte zmařit chystané zámě
ry vlády na zavedení ohromné daně z práva mle
cího. — Předsednictvo Katol. spolku českoslov.
zemědělců.

OdebirejteOb jarozšiřujte novu .
Zprávy místní a z kraje.
Péče o válečné poškozence. Na obecní úřady

byly rozeslány přihlášky ke vdovským rentám
manželek nezvěsmých a přihlášky | pozůstalým,
Obecní úřady dle zákona jsou povinny vdovám a
pozůstalým poraditi při vyplňování a potvrzenou
přihlášku záslati příslušnému bernímu úřadu k do

plnění a potvrzení. Jiný postup jen vyřízení zdr
žuje. Žádala-li vdova za staré vlády rentu a do

klady k tomu přiložila, nechť vyžádá sá u okresní
politické správy potvrzení, které doklady přiožila
a přiložení ostatních dokladů odpadá. Veškeré

doklady jsou kolku prosty, rovněž i poplatků za
vyhotovení (u obecních, farních a ij. úřadů).

Zápisna státnímgymaasiužákůdo I. tř.
bude 1. a 2. září, nových žáků do IL—VIII. tř.
2. září, dosavadních žáků 3. září,vždy v Bor
romacu 08. hod. Ostatní na fávěštnítabuli tam
jež

ŽupaObchodsích gremií uspořádá 22. srpna V
půt 11. hod. dopoledne přednášku o dani z majet
ku v sále městského průmyslového musea v
Hradci Králové. Referent p. Dr. Šofta, koncipista

obchodní,Živnostenskéa průmyslové E —Obchodníci, dostavte se všichni! — V týžden
a v těchže místnostech odpojedne ve 2 hodiny koná
se řádná valrá hromada župní. Účast delegátů
gremif rutná!

Tábor lila konala soc. derhokracie na zdějším
náměstí dne 19. 4 m odpoledne proti intervenci
v Rusku a pro navázání bospoďářských styků s
ním. Účast kromě továrního dělnictva byla po
měrně slabá. © Vždyť jiné obecenstvo pokládalo
vzhtedem k rozhodnatí vlády onu manifestaci za
zbytečnou. Rudý prapor tentokrát nenesen; zalo
však standarty s nápisy: »Ať žije III. internaci
onála! Pro smír se sovětovým Ruskeml« a pod.
Po řeči posl. Chalpy přečetš p. Nykodým resolny
ci, která byla shromážděnými přijata.

Tábor československé církve s Volsou Myšleu
kom a českobratrskou církví v Pofišce. Spojené
firmy, sdružené za účelem boření Říma u nás,
totiž církev československá, českobratrská a vět
ná družka Volná Myšlenka. začínají protázati již I
odlehlé komty české, aby lovily ovečky do svého
ovčince. Ovšem, kdo zná poměry v Potičce a
zvláštěpánysocitlisty,ten si snadnomohlvy
počítat? že socialisté poHědí nezůstknou pozadn
za ekutečskými. Tak se také stalo. Neděle 8. srp
na byla určena k tomu, aby rozžehix světjo no



vé víry v Poličce a aby zaplašila římskou tmu.

právě v době bohoslužeb — tábor lidu. Vyvadili
sl vhodnou dobu — věděl, že věřící lid jde do ko
stela a že snad přece někdo se zastaví u jejich
vyloženého krámku. Řeč? všech řečníků nesly se
známým štvavým tonem. | Každý nabízel Jiné
zboží dle toho, za kterou stranu tu mluvil, ale
všichni končili unisono: »Pryč od Římal« Při
schůzi a po ní rozdával jako obyčejně přestupné
blarkety. Každý si moht vybrati zboží dle libosti
ze tří krámků: licitace byla odbyta, nastajo shá
ačaí duší. — K tomu několik poznámek. Ta
skoslovenská cirkev se asi cítí velmi silnou, když
si béře na pomoc nevěrce z Volné Myšlenky! Za
měsíc má prý přijíti jeden z vůdců čsl. církve a
sioužicí na náměssí mši československou. Nynf 0
sobní poznámku: Za církev českobratrskou
mluvil pastor ze sousední Borové, bývalý katol.
theclog Andrle. Jak mi bylo v úterý po schůzi z
věrohodných úst řečeno a mnoha osobami potvr
zeno, sháněl prý se pan pastor po mé osobě a
volal po táboru: »Ať sem jde telecký farář kato
lický, ať ser. jde PukL ten zde jistě je; on poví
dal. že nám to rczháže, ať vystoupí a mluvíl«
K tomuto vzácnému vyzvání musím přece odpo
věděti: Pane pastore! Velice mne těší, že jste mi
chtěl uděliti slovo a sháněl se po «né maličkosti.
Jak jsem se stal populárním! Těší mne velmi Váš
interes o moji osobu. Ani jsem nechtěl věřiti, že
jste mi sám nabízel slovo. Když jsem to uslyšel,
hned jsem si pomyslel: »To jistě čsl. církev na
stupuje novou taktiku.« Dosud našemu řečníku a
zvtášě knězi nikde slovo povoliti nechtěji — ano
bitím, a škrcením hrozit — jako se stalo kaplanu
Havelkovi nedávno v Ledši. A nyní najednou se
mi udílí slovo! Kam to zapsat? Děkuji uctivě za
privilegium. Aie teď trošku pepře, pane Andrle.
Vy jste prý křičel, že jsem slíbil, že Vám to roz
bázím. Ják jsem Vám to mohl rozházeti, když
Jsem se o schůzi dověděl až v neděli ráno? Ne
mohl byste mi říci, kde jsem něco podobného
prohlásil? © A 1 kdybych o tom dříve věděl,
nebyt bych přišel, poněvadž jako pořádný kněz
musím konati v neděli bohoslužby a ne hulákati
na táboru Řidu před kostelem a vyrušovati lidí z
pobožnosti. Dle toho jste se měl také říditi. Ov
šemuVásje hlavníslovo—nezáležínatom,zda
v modlitebně či na táboru du. To slovo je všu
de stejné: »Dolů s Římem!« Vašim ovečkám je to
také jedno, poslouchašží-li Vás v barokové modli
tebně či na náměstí v Poličce. I kdybych býval
přítomen — nikdy bych se k slovu nehlásil Ne
proto, že bych se bá| — já měl jinší rozhovor s
bývalým teleckým pastorem — já jsem se ne
lekt ani šesti evang. učitelů. doveď] jsem jim sám
v evang. hostinci dne 24. dubna oponovat. Pan
učitel Nekvinda by Vám mohl o tom ledacos po
vědět. Já jsem se nelekl ani žaloby bývalého mi
mistra Klofáče. Nebyl bych se tudíž leki ani Vás.
Nebyl bych však s Vámi mluvil, protože nesne
sete pravdy. Jakmile se začne na vašich táborech
mluviti pravda, začne řev, hoje, nože, škrcení.
Když ani to nepamůže, spustí připravená hudba
pochod, aby pravda byla urmfčena. V Poličce jste
měl odvahu, ale když jsem mluvil v Borové mno
bokráte a posledně dne 1. srpma, přoč jste mi to
nerozházel? Bylo to přece ve Vaší osadě. Na pla
kátě jste měti obehrané théma: »Náš poměr k Ří
mn«. Já bych Vám poradil o jiném thematě, mno
bem časovějším a zajímavějším, za které by Vám
byl lid vděčný a sice: »Náš poměr k Jajtelesům a
Abelesům«, aby se namuilo říkati: »Českoslo
venská Polestina<! © tom mtlavte — Římu dejte
pokoj a on Vám dá dva. Řím Vám nic není dlu
žen. Řím nám oedělá drahotu ant nepředpisuje
rolmictvu kontingenty. © Radím Vám, abyste sl
vzal do ruky znova katol dogmatiku, ji prostu
doval a pak nebudete bouřit proti Řím. Copak
Vám ten Řím udělal? Proč jste nechaj katol. the
ologie? Abyste st však nemyslel, že jsem přece
jen bolácný, radím Vámpro příště,abyste mi po
slalnaschůzipozvánkua bude-lito v
jiné osadě nebo v Poličce — pohodlný povoz.
Přes kopce do Poličky nerad chodím a povoz do

E
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kola stojí maoho peněz. Jednat si sám kočár a
pak býti na Vašem táboře ještě škrcen — to je
trochu mnoho. Jsem Vám vděčen za šíření mé po
pularity. Buďte zdráv a neuthumujte výčitek svě
domí štvaním. — V Telecím u Poličky 12. srpna.
Fr. Pukl, správce fary, krajský sekretář strany
lidové.

. Praktiky čsl církve. V Bohdančl těžce one
mocněl pan farář Hovorka. A právě této jeho
choroby využil dr. Farský k oovému výboji. O
hlášena jeho přednáška. Učitet Hodač začal čile
agitovati. A už naši protivníci začal; rozkřikovati,
že zaberou kostel, i kdyby se jich k nové církví
přihřásilo jen 50. Spolehli na to, že nyní duchovní
správu vésti musí sový kaplan, který jest tam
teprve od 1. t m. a v místních poměrech ještě
dobře se nevyzná. — Inu v maší republice lest
všěhicos dosud možné, jak ukazují již jiné pří
pady »zabírání«. Ale Jen radíme panstvu, aby pa
matovali na zadní kolečka. Katolictvo, jež jest u
más nyní tak mohutně sorganisováno, dlouho roz
hodně nesnese právní anarchii, jakou zavádí i čsí.
církev. Zatím nechť si učiní veřejnost úsudek o
plánu bohdanečském, podporovaném oď lidi, kte
rýsr. jimdy kostel a náboženské obřady kteréko
k církve jsou tmem v oku. Právě k lůžku těžce
chorého a zaslonžilého faráře přicházejí se svými
supími plány.

Musejní spolek ve Skutči slavnostně otevře své
sbírky, uložené v Obecním domě na náměstí v II.

K slavnosti té zvou se srdečně všichni rodáci a
všichni ctitelé staročeských památek z našeho 0
kresu. — Příště budou sbírky musejní přístupny
každou neděli od 10—12 hodin dopóledne.

Loučeň u Nymburka. Na pohřeb Josefa Plešti
la, vynikajícího včelaře, kněze v. v., sešlo se 12.
% m. 23 kněží. Pleštil narodil se r. 1863 v Zámostí
u Rožďalovic. Po vysvěcení působit v Lužanech,
Pecce, Radimi a v Kunvaldu. Pak se dostal do
Ostružna. Jelikož v Ostružně se roznemohl tak,
že aohy mu vypověděly službu, zažádal do pense
a odešel k příbuzenstvu do Loučeně, kde pobý
vaf přes 22 let. Pohřeb byl krásný, ale vejce

něných. Podvýživou jeho choroba se stupňovala,
až 14 dní před smrti duch jeho by) zatemněn. Do
kud byl cukr laciný a med drahý, bylo tomuto
otci okolních včelařů dobře. Míval 30—40 plmých
úM, Ake nepříznivým počasím r. 1919 přišel o

pramen obživy. Zažádal o podporu a přída
vek; ale než stařičkému pensistovi bylo pomo
ženo, zemřet. Nemalon záslnhu o urovnání jeho
skrovné pozůstalosti má místní farář. — Odpočí
vej sladce, duše dobrá, která jsi pila kalich trp
kosti tak dlouho!

Miletín. Spořitelní a záložní spolek konal 77.
července valnou hromadu. Z účetní závěrky za
rok 1919 vidno, že reservní fond činí 1488.72 Kč,
závodní podíly 570.— Kč, vklady 114.331.27 Kč,
požadavky na zápůjčkách 9.373.06 Kč, čistý zisk
1.576.63 Kč, z něhož dje usnesení zakoupen podíl
420 Kč Lidového tiskového spolku a zůstatek či
stého zisku odkázán reservnímu fondu s výslov
ným přáním, aby při něm utvořen byl základ fondu
spolkového domu. Peněžní obrat byl: 311.634.08
Kč. Spolek tento ustaven v dubnu 1914, tedy těs
mě před vájkou, avšak co dobrého za dn nedlou
hou dobu naší věci vykonal! Přičiňte se, aby při
žádné orgamisaci Spořitelní spolek nechyběl! —
Stejně dobře u nás prosperuje Odbočka hospodář
ského sdružení křesťanských zemědělců, na niž
své příznivce z okolí uposorňujeme a ji doporu
čejeme. Zápisné 50 h a 1.20 Kč roční členský pří
spěvek. Svoje úspory nenechávejte doma Jadem
ležeti, ale uložte je u našf Raiffelsenky, která
nyní vklady záročí 3"/+9$.Svůj k svéma! Upozor
ujeme, že při Svazu našem je zřízeno také po
Hěťovací oddělení: životní, proti ohni, krnpobití,

telem pro uzavírání pojistek od Svazujest jmeno
ván p Fr. Krkonoška, rojník v Miletíně č. 61.,
na úěbož se v této záležitost) | v objednávkách
obracejte;onvámnezišiněa ochotněpodáin
formace aporadí. —Vlt Štěpánek,pokladník.

Jak se vyrábí republikánská Rábožesská svo
boda, o tom píše v Pleni bratrský »Český Zi
pad« takto: »Jak se dělají moderní pobané, mohli
by podati doklady dělníci od Škodů. Když takový
vypasený důvěrník nebo obrdůvěrník vystoupí v
přestávce tebo mezi prací na stůj a začne vy
křikovaté napapouškované fráze proti církvi a
víře a hned po té rozdává odhlašovací lístky
odpadíické a terorem nutí dělníky, aby podepsali.
Kdo podepsati nechce, jest terčem posměchu, ale
jest mu ; vyhrožováno, že bude z práce vyhnán.

Boha nás prosí, abychom jich neprozrazovali —
a jsou to soudruzi. — Umřek dělník katolík. Po
zítetalí vyjednal) křesťanský pohřeb. Ale druhý
den příjdou na faru a odříkávají — neradi — kně
ze, protože by prý s ostatními dělníky neobstáli
a nedostali by od organisace žádného příspěvku,
kdyby šel na pohřeb. Máme několik případů z
různých míst — V obecním ústavu narodí se dftě.
Na ústav přispívají všichni poplatníci bez roz
díla. Ale to nevadí, aby matka dítěte byla ko
mandována, aby odpadla a dítě své nedala po
křtítř — proto, že paní starostová dotyčné zpá
tečnické a otrokářské Lhoty jest obrsondrnžka.

— Ano — takhle se provádí moďermí pohanská
lží, pomlouváním, násím, zotročo

váním« >
Alois Muna — denunciantom dělnictva. Maji

tek prostějovských kloboukáren uzavřeli proti

zákonnou úmluvu, že nepřijmou žádného dělníka
z Jedné továrny do druhé bez souhlasu dřívějšího
zaměstnavatele. Dělníci se vzepřeli takovému ne
volnictví a pověřili odborovou komisi centrálních
organisací, aby vymohla zrušení onoho ujednání.
Odborová komise také učinila příslušné kroky. Ale
26. ledna apoštok nekompromisního, nejráznějšího
sociafismu a sekretář Al. Muna řekj řediteli firmy
L. Newmana, Volovi, že si dělníci zrušení oné
smlouvy nepřejí; jsou prý spokojení. Proti smlou
vě prý se staví pouze p. Hirsch jako společník
firmy Max Kohn, se kterým si již v soc. dem.
»Hlasu Hidu< poradí. Takhle tedy přední apoštol
komunismu a sekretář dovede zrazovati a denun
covati dělnictvo. Modráčkův +28. říjen« dne 17.
t. m. dokládá: »U soudu svědky dokážeme Mu
novi jeho ničemnost. které se na kloboučnickém
dělnictvu dopustil, aby pomocí přízně ředitele a
šefů zachránil separatistickou organisaci.«

Podíly »Dědictví svatojemského« za r. 1920
již došly. Členové Dědictví, kteří jste nám své
nodflové isty svěřili, vyzvedněte s) podíly v na
šem knihkupectví. Poplatek za režijní výlohy ob
náší 2 K 50 h.Kdo si přeje zásilka poštou, oznam
to lístkem. Družstevní kulkkupectví a uakiada
telství v Hradci Králové (Adalbertinum).

»>Posledařja Novosti« o cestě Šmeralově do
Ruska, Pařížský časopis ruský »Postednija Novo
stl« (red. M. L. Ooldďstein) č. 52 z 25. června
(2. str. pod čárou) píše o cestě Šmeratově na Rus
do slova toto: »Český socialista Šmeral, usilující
nyní v Praze o přátelství a spolek se sovětským
Ruskem, byl uvítán s velikou slávou. Přijeli m
naproti do Hamburku, postavilt k němu »Čestnou«
stráž. pod dozorem které odbylo se jeho polo
stinství, aniž by měl nejmenšího spojení se zemí
dělníků a sedláků. Nepřišel do styku ani s dělníky
ani se sedláky. Ani se český host nedověděl, že
za noci před »zrušením trestu smrti« Jen v Pe-.
trohradě bylo »zařazeno do vydání« (popraveno)
580 Jidíl«

Páperky.
Jak se protáhl řetězec úzkostlivých úvah, ja

kým způsobem náš svéprávný národ má uspoko
Hil netojíko fanatické oacionály ačmecké, ale I
hrstku maďarských Bumbrlíčků na Slovensku!
Ale jakýmzpůsobempo lkdskuse srovnati s míliomyčeskýchkatolíků,otomještěnaširadikálo
vé vážně a opravdu právnicky neuvažovaji. Jak
se má však zachovati svéprávnost a sobšetač
nost českého lidu, jestliže v láně samého národa
se lehkomyslně vyrábějí obrovské davy | vydě
děnců? Němcům a Maďarám vyšlo se vstříc až
příliš, ale ami jediný z nich nevojil Masaryka za
presidenta. Naši lidovci byli mrskání, ale ode
vzdal všecky hlasy ve prospěch Masarykův a
nedali an jediného hlasu německému katolíkoví

dru Naegieovi. Z toho lze komy zdar né
rod:dho celku leží na srdci více: zdaž lidovcámči
fanatickým radikálům. © :



+ Němci v XV. století tvrdiji, že Čechové js24
nepřemožitelní, pokud jrou ve vozové nradbě po
hromadě. Jakmile však se z ní rozptýli Domén
ších oddílech za kořistí, tehdy lze na ně udzřiti s
úspěchem. — Kdybychom nyní se zdržovali ve

. vozové hradbě národní solidarity, kdo by se na
"naše bašty odvážil? Těchboufů | rozbíhajících
se za kořistí jest již příjíš mnoho; proto také ro
ste troufalost protičeských výbojců.m

*

Kdo chce- porozuměti nejjemačzším| strunám
hudebního cítění, kdo chce seznati křišťálový
základ pravého hudebního krásna, musí | studo
vati bedlivě římský chorál. A podobně v praktické
Hlosofiil: Kořeny všech ušlechtilých vznětů, na
leznete v. křesťanském názoru světovém Jinak
idee humanity, svobody, bratrství atd. jsou bubli

mami, které sem tam poletují bez cíle a prasknou
i při skrovném zavanutí severáku. Parádní dekla
mátoři ještě nemusí býti upřímnými tvůrci 0
pravdových hodnot positivních. Jak zušlechťující
hudba tak harmonie filosofická má své čisté, o
pravdu osvěžující zřídjo v křesťanství.

4im hlučely drsněji odporné sváry sobecké a de

spočcké; a tak právě v čase »demokratické rov

šinoh bojují riikoli o rovnost, ale o despotickou
nadvládu. Právě v době, kdy nejvíce se odporu
čovalo reámí nazírání a vědecké studium pramě
nů, české davy přesťávaly se poučovati v histo
rických knihách a valem sl opatřují dějepisné vě
domosti z románů, divadéj a fantastických obráz
ků (hlavně vbiografu). Ozývaly se signály zvoucí
k vyšším, vážnějším uměléckým metám; a malují
se odporné aestvůry. Když se rozlila největší zá

plava politických článků a přednášek, praktická
politika dopouštěla se nejnejapnějších přemetů.
Když se rozezvučely pojnice Svobody, až jejich
hlas prorazi| i tišíny nejhlubších lesů, zvedlo nej
zpupnějí hlavu tyranství po způsobu mongolském.
— Tědy frázemi jest již lid náš přesycen a čeká
toužebně, kdy konečně moderní apoštolé místo
dlouhých řečí začnou hromadnou akcí praktiko
vati to. co odporučují Jiným.

Tábor má býti naším programem? Vždyť už
v prvých letech války husitské jej odsuzovaji ost
ře kališníci. Pak vystoupil proti němu resolutně
Chelčický se svými žáký. | Konečně jej zdolali
společnou rukou Jiří Poděbradský a Rokycana.

N

Kdo tedy pro Tábor příliš hozuje 1e+ ubližuje D0

lvýstí sektářů jemnějších, ušlecht:icjších.

Po všech hesiech demokratických, po všem
přivolávání vlády lidu najednou sami pokrokáři
přiznávají, že v Rusku bez teroru. bez kategoric
kých diktátů silné ruky ne'ze si státní pořádek
představiti. Lid prý tam jen tehdy vytrvá v řa
dách ukázněných, pustí-li se na něj hrůza. -
Dobře! Aje proč se dříve halo, Jako by deino
kratická forma republikánská byla všelékem na

vl sociální a politické neduhy? A proč literátř posuzující schopnosti lidové ©duše ruské
střízlivě, tolik se kaboní na středověký feudalis
mus, na patronátní soudy a Karla Velikého? Ten
to Karel přece jen nespáchal tak děsných masakrů
jako Trockij a jeho družina. A pak — vždyť pře
ce občan dávného středověku měj ještě menší
knižní vzdělání než nynější ruští dělníci a muží
ci, kteří pod terorem židovského panstva sté
nají.

“

Pravilo se, že se česká páteř okamžitě na
rovná, až se odcírkevní. Ale kdo pak nyní tak
bázlivě ustupuje židovským kapitalistům, Němcům
a Maďarům? Čeští katolíci to přece nejsou.

: oKOLARKY
celuloidové, dvojité

' opět zasílá

F. STADNK, OLOMOU,
výroba kostelních paramentů

a praporů.K
Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

Rašinoli
Své úspory nejvýhodněji a nejbespečněji nlošíte jediněunaší katolické

ČeskoslovanskézáložnyvPraze
-Spálená alice46-I1.

Vklady úročí se výhodně.
Daň důchodkovou platí záložna sama. — Porisná

revise „Jednoty sáložen“ v Praze.

Zápůjčky všeho druhu.

Směneční úvěr (krétkedobý) zejména v dnešníchdobách zvláště výhodný.

Oleje,
fermež, barvy, lesky
a materiální zboží

k levnému nákupu doporučnje

J. Vaněk,
centr.drogerie HradecKrál.

MEŠNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, ne; prvotřídní
Lissáaskéla. druh roč. 1916a K 16—“ T Te
Lissánské 1I. drah roč. 1917 A K 1850 za 1 litr.
Moravské jemné, ročník 1918 á K 13 — sa 1 litr.

Dodáváv sadechod80litrůvýšechralněznámáArma:

Alois Cíňšek, přízežnýdodavatelmekníchvín
a soudní znalec vím.

Založeno1.1907. Eampelti. Založenor. 1987.

Traneltně vinné sklony ve Znojmě.

Paramoniat závo
nejstarší české firmy::

Jónáce V.Neškndla syn
1 Jahloném 2 Orl. (Česky)

bratr P. J. Nežkudly,býv.)nráře ve Výprachtieleh)
doporučuje:S roven.ore ©, Pra

ož ! kovové

Čekosiet. předměty.
na

spočty i
ukásku sdarma s franko

4" Tisieepochralných aurmmání. m a vyznamenání.
Úejlovněj. nákupní pramen v rep. Československé.

"Antonín Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436.
(dílny za továrnca nábytku K. V. Skuherský).

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, ze zlata, stříbra,
broasn a j. korů v oměleckém provedení.

Opravy a znoruzřísení starých nádobčistě a se zá
rukou trvanlivosti.

Zlaconí a stříbřemí v ohni; níklování,
Ceny mírné: Bychlé provedenít

A.
Pro školy

houby, křídu,inkoust
lerně koepíte v centr. drogerii

Hradec Králové.
VNNN NSNKANANM

ADALBEARTINUM
ADALBERTINUM

PROVÁDÍ VKUANĚ ZA CENYPŘIMĚŘENĚ LEVNÉ TISKO

VEŘEJNÉHO, SPOLEČENSKÉHO A SPOLKOVÉHO, ČASOPISY,

DOPISNÍ PAPÍRY.
jd

DOPORUČUJE SE KU VŠEN(RACÍM Z OBOHU KNIHTISKU

DIVADLA, PLESY A ZÁBAVY, ADRESKY, VISITKY ATD,

UDRŽUJE NTÁLÝ SKLAD TISKOPISŮ PRO ÚŘADY CÍR>

KEVNÍ DLE NEJNOVĚJŠÍCH NAŘÍZENÍ,

l



Číslo telefonu: %4(Tiskové družstvo).

Nikdy ještě v našich českých zemích nebyt
pořádán tak velkolepý katolický sjezd, jaký se
připravuje v Ptaze na dny 284.—31.Srpna.

Právě nelítostné útisky katolické konfese Pro
budily z dřímoty na statisíce duší. Znamení doby
jsou tolik výmkrvná i proto, že naši sokové od

hazují záladné masky a útočí s otevřeným hle
dím.

Velikých manifestací jeet ?námi zapotřebí, aby
ohom si zjednali příslušný respekt v čase ny
mějším, kdy dochází práva jen tea, kdo po něm
důrazně volá. Všecky naše poulrazy na nezadajná
práva jsou hrachem lázeným na stěnu, dokud
nezahřímají veřejně sihé naše sbory.

Posud výsadní právo na ulici čináli si naši fa
natičtí protivníci. Svými hlučnými průvody ta
tlačovali naše oprávněné požadavky do pozadí.
Nuže — jest potřebí, aby v demokratickém stá
tě i zástnpy katolického lidn uhájily si právo aa
významné manifestace; vždyť mocným štátem hdu
věřícího jest ta polštická strana, která si za vo
leb uhájila druhé místo v závodě se stranami ji
mými. Při tom mějme na zřetel, že jinde volily
milionové obnosy, u nás však přesvědčení.

Sobevědomě, s čistým štítem povalí se naše
pluky po ulicích pražských. Vždyť víme, že jsme
pro zdar republiky poskytli oběti největší a že
posed z převratu nemáme hmotného zisku žád
ného. Dále celá česká veřejnost jest svědkem, žeoho

FEUILLETON.

Péče o soktářskouuzlvorsitupo Rudotově
majostátě.

9 po husitskéválce přejali češtísektářijen
malý zlomek dřívější proslulé university Karlovy;
ze čtyř fakoit zbývala zde jen fakujta nejnižší,
totiž fHosofická, která vinetmě sloužila za pří

pavku k shrdiu na třech fakmltách významněl

O hmotné. poměry mistrů až do Bílé Hory
bylo postaráno velice bídně. Sám rektor uni
versity Jiří Písecký r. 1533 aapsal, že ta mo
derní universita pražská jest eede všecko uyvě
ření ve svých členech oplakaná, zlonpená, opu
těná. R. 1534 rektor Jan Chocenský napsal že
Jest opuštěná, zmenšená, že jest to dům zříce
ný. Profesory nazval r. 1536 dva faráři uště
pačně. | ale dosti případně, almužníky. Vždyť
měsiské pisařství leckde vynášelo více než pro

vytrvala na vysokém učení až -do konce života.
Od roku 1547do 1608očilo tamcelkem 69 mi
strů;ale zeich při svémškolskémúřaděsetr
vala jen Wetina; ostatní se ropprchávaji k za
městnání výnosnějlímu. Celé řada mistrá při
universitě setrvávalících se přiživovala nými

utiskovaní stoupenci strany lidové podřízují se
zdravým řádům republiky pro blaho celku mnohem
ochotněji než sami příslušníci stran | vládních,
kteří z nás lačně tyjí.

Náš sjezd má také dokázati, že čeští katolíci
tvoří obrovskou obec soběstačnou a že bez po
moci cizí dovedoustrhati pouta, Ježse jim kla
douna ruceodčeskýchradikálůzavydatnépod
pory cizáckých kořistníků.

Republika musí zvěděti, kde jsou lejí stěželní
pilíře; kdyby bývala hneď ve svých počátcích
věřícímu lidu ponechala, což jeho jest, byla by
nyní mohem mohutnější a všetřila by miliardy.

Právě proto, že víme ocilépe, co vlasti jest k
spáse a pokoji, musíme hodně hlasitě provolávati
zásady svého programu. Jinak historie budouc
nosti by nám právem vytýkala zkázonosnou zba
bělost.

I svět zahraniční, kde so jeví tak Silný vzestep
katolického obrození, musí se dověděti, že ka
toci v naší republice energicky a cflevědomě
pracují. Vždyť | jimdetojik radostnéhoruchu a
netživějšího nadšení.

Pro práva Božská, pro práva věřícího lidu,
pro zabezpečení republiky a mobrtnou sílu Čes
kéhoživu v nf! Toťnaše heslo, s nímě doPra
hy spěcháme. A kéž nastávající všeobecný sjezd
katolíků československých přinese mnoho zdár
ných plodů ceny trvalé!t——————————— hem
úřady; někteří byňi zároveň duchovními správci
anebo kazatel. Někteří mistři starali se více ©
zlepšení důchodu ze skrovimého hospodářství ko
lejního než o přednášky. Bývali pro zanedbávání
svých povimnodlí častěji napomínění.

Byblř stav prolesorstva ubohý, nebyl radost
nější pohled na žactvo, Návštěvě university znač
ně vadily zištné praktiky privilegovaných stavů,
které strhávaly synky svých poddaných se stu
dií. Opětované sněmovní zákazy takového brzdě
nf kultury byty málo plany. Ještě r. 1609 úsneslí
se mistři prositi císaře | sněm, abyséťávové své
poddané, oddávající se studiím, propouštěli z člo
věčenství (z nevolnictví).

Větší počet žactva bylo těžko na uněversitu
sehmati v době, kdy Čeští bratří raději posílali
své synky do universit ašmeckých a kdy čilá
vysoká škola jesultská hostila | mooho sektář
skéhožactva. Ani io nepomáhalo, že mistři na
bakašiře povyšoval | mladíky, kteří prozrazovall
nejtrapnější mezery ve svém vědění. R. 1533
mistři žádal, aby pračšti konšelé zrušili školy
postranní, protože setak děje ujma počtu žactva
universitního. Jindy zase agitovali, aby řada žáků

sity, jen aby“život kolejní neby! tolik zamíklý.
Majestátem ©Rudolfovým z roku 1609 dána

umiversíta v moc zcela zemským stavům, kteří
si zvolii ze sebe 24 doleňsory na obhájení ne
úoliko konzistoře, ale L vysoké Bkoly. V příčině

Ukázněná výchova.
Dosavadní stav školské výchovy v republice

jest pro katolictvo aaďáše prostě | nesnesitelný.
Neuskutečňuje se zde nějaká solidní nová směr
nice, ale šíří se vlastně bezcílná rozbáranost.

Dítě musí býti podrobeno kázni a kategorickým
příkazům rozhodně. Ale protikřesťaastí ©vycho
vatelé nenalezli nového morálního bodu, o kte
rý by svou autoritu opřeli. Dítěti vštěpuje so
místo positivního životního názoru negace. Mluví
se mm o Ssnášekvosti, ale při tom acomalenýmů
protikatolickými výpady jest drážděno protř ná
boženskému přesvědčení svých rodičů.

Náboženské zásady, které — při nejmenším
— znamenají vážné problémy i mezi mysliteli
nekatožickými, JÍ se nezralým chlapcům jako
»překonané pošetllosti<. Není pak divu, že dva
náciiletf chlapci katošlokých dogmat užívají jako
hracího máče ke kopání v prachu silničním.

Před převratem dbáno přísně, aby žádný vy
chovatel nemrazi] rmojžíšského vyznání. A běda
chtapci, který by byl řekf spolažáku židovskému
s nenávisinou tendencí sžide«l :

Ale teď jest zpracovávána mládež tak, aby
se pošklebovala saméma katechetovi. | Chlapec,
který neumí ještě kale číst, na základě pokro
kářsko-vychovatelských +»irfonmací« pokládá so
za osvícenějšího než kněz. | Ovšem fanatikové
šlebají ve škole jen toho, kdo se dá; žádný z
nich nezmiňuje se s opovržením ani o nčjzasta
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konfese ovšem rozhodovali již dříve na vmiver
sitě protestanté. Nyef však protestantští urozen
ci stah se zde poručníky. Od roku 1609 však
čekali městři, že se defensoři zastanou také je
jich hmotmých záknů a že privilegovaní Stavové
vlastní obětavostí přispějí k podstmínému zvele
bení ústavu.

Ale —bylo mnoho řečí— a málovlny. Delen
soři velkopansky kontrolovali: a poroučelli o vě
cech, kterým nerozuměli; ale penfze nutné na
restauraci vysokého učení podrželi ve svých ko
vasrých trahlicích dále pod zámkem. Co tu pro
«eseno parádních řečí a slibů do budonmosti!
Zrovna Jako při kanditátních řečech za voleb do
moderního parlamentu. Instrukce vydaná 21. října
přikazovala defensorům, aby při universitě byly
znovuzřízeny| ostatnítřifakulty,naktorétitíž
defensoři dosazovati budou mmže bodné a ačené.
Upraví se platy profesorů.

Saěmrozhodlse též odobrovolnébermína
zvelebení university. Ale.ta sbíria se nevydařil;
vždyť universia naříkala na velikou nous stálo

Za to však se mysilimástřislrýbatipředdespo
tismem protestantských delormorů-ignorastů.Win
ter praví: »Tušíme, že nikdy na nikam nebyli
prolesořitak teze závisí, jako na delensorech.



by dostal okamžitě na pamětnou.
Jest potřebí radikálního obratu již v nastá

"vajícím roce školním, :protože katečkětí nesmějí
dále snášeti dosavadní oŘistěc. Jestliže se vydá
vají čítanky, v nichž jsou otištěny nejdrzelší pro
túikatolické Iži,. fackujicí vědu přímo bárbarsky,
jestliže Se dětem vypravují nejpošetilejší proti
katolické vymyšleníny, musí katolický poplatník
protestovati konečně se vším důrazem: Až po
tud — a ne dál! Není možno hověti tomu lžipeda
gogickému proudu, který vlastně šíří ve školé
ideovou anarchál.

Sěádný pedagog v Evropě nenalezl dosud za
náboženskou výchovu dostatečné náhrady. Na
opak vidíme, že ve skátech kulturně nejvyspě
lejších zavádí se křesťanská výchova tam, odkud
byla před časem nedávným vypuzena. Zkušenost
jest totiž nejlepší učitelkou. Na př. právě ve Ššvý
carském kantonu basilejském $ 45. zákona z ŽÍ.
června 1880 změněn v den rozum, že vyučování
náboženství ve školách státních odevzdává se
církvi a máboženským společnostem. Také uči
telé státní smějí vyučovati náboženství nebo mo
rálku, budou-li církví nebo náboženskou společ
ností k tomu pověření. V odůvodnění této změny
sterého liberálního zákona se praví: »Bezkon
fesní vyučování náboženství nemůže nadchnout
an? učitele. ani žáka.« Změnou zákona z r. 1880
dobývají katolíci švýcarští velikého ©úspěchu,
jelkto dosud katolické dítky musily chodit do

náboženských hodin interkonfesních, t. j. ve sku
tečnosti protestantských. | Ovšem dodati dhižno.
že v děch interkoniesních nábož. hodinách se ne
ihalo o katolicismu tak drze jako od pokrokář
ských podučiteli u nás.

V Holandsku po dlouhém kulturním boji. po
S0letém tuhém zápase parfhimentním utiskova

ného katolictva nastaly školské poměry přímo
ideální. Dle nového školského zákona, přijatého
minubý měsíc, mají všichni učitelé ať obecných
ško) státních, ať svobodných skoj náboženských,
nebo kterýchkoli soukromých stelný plat od stá
tu a to bez roadíhe, jsou-li stavu dachovního nebo
světského. Svobodné školy náboženské mají pou
ze jedďimoupodmínku státního uznání a to, aby

*měty alespoň 20 dítek. Lze říci, že zákonem tim
to zaveden je v Holandsku Ideál svobody vyučo
vání. Katořici v Holandsku, kteří této Úplné svo
body vyučování dobyli, doufali, že učitelé Skol
katotckých budou nyní v příznivější situaci než
učhtelé škol státních, Ježto katolíci v Holandsku
své katolické učitele rádi a všemožně podporují.
Tím svobodné školy získají na výkonnosti. Ka
totíci v Hokamisku počnos nyní domáhat se té
hož principu svobody ( také pro školy
střední a uněversity.

V promluvě konané minulý měsíc v americ
kém Brooklynu k členám Hamilton-klubu pravil
episkopální (protestantský) biskup Bargess: »Mám
největší úctu pro církev katolickou jaké pro SPO

fensorň nepodnikali ani nejmenší věci, a defen
soři pletli se do všeho, druhdy i nešetmě.« Na
př; zkostnatělí pánové velice se pohoršili nad tím,
že mistr Jakub Krupský v překladě knížky Plu
tarchovy slovo »paederastia« přeložil »samcolož
nictví«. Defemsoři docela tvrdil, že by mět býti
Krupský i s překladem upálen. Bylo z toho ne
snází mnoho. Zkrátka právě na »osvobozené« un'
versitě byla svoboda vědy spoutána nejvíce. Po
ručníci university se zlobili, že vůbec se odvážil
Krupský onu knížku »drze« vydati v české řečí.
Když ten překlad přecejen měl býti spálen, hro
zi mistři, že se raději zřeknou profesury. Vzni
kly prudké hádky, až naposledy přikázáno, aby
se exempláře knížky té potlačily.

přinesli návrhy ra reformu vysoké škaty, delen
soři je těšili pouhým? eliby. Jednalo se o zřízení
konviktu pro 50—60 žáků. protože nedostatek
žactva byt velice trapný. Ale protože nebylo pe
eěz. byl ten prejekt marný.

"© Mocnípánídefensořiv jednomz následujících
sedění docela rozhoďů, lakému předmětu má kte

vý profesor U Věru hrozná to svoboda učení!Trapné bylo jednání, jak zaopatřití dostatečné
služné jedenáct prolesorům příští zrestaurované
škody a zvláště odkud plati třem novým pro
fesortim, -leteří byli od- dolensorů přidělení k sta

„"re amiversitikMántřístaří nechtějínovékolegy
vydršovati « vlasiních příjmů bezioho skrovnič
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lečnost, která se především vyznamenává úža:
nou energií. Důkazy toho jsou všudé patmy. V
minulých 16 letech získala církev tato 6 milionů
členů čili 93.6 procent. Motmtný tento vzrůst je
dojista z velké části výsledkem osadních škol,
které církev tato podporujea rozšiřuje.Jediněv
New Yorku navštěvuje osadní školy více než
100.000dětí. Děti tyto jsou vychovávány v ná
boženském duchu katolické církve. Musíme do
znat, že je to právě náboženská výchova, která
dodává jejích vzdělání ceny. Naše církev by U
činila dobře, kdyby založila podobné školy, a já
doufám, že i my budeme brzy mát vlastní osadní

školy.« .
Zkrátka katolická výchova školní dochází stá

le významnějšího uznání samých nekatolických
vážných myslitelů. Ale u nás má býti ulařmeno

měnivým, anarchickým | volnomyšlenkářstvím |
dítě horlivých rodičů katolických.

Již ty neblahé výsledky, které se dostavily do
sud, měly by zastaviti šílený let do propasti Ka
tolíci ani nesmějí déle snášeti dosavadní morální
útisk ve školách, na které platí; mají velikou zad
povědnost před historií. Zbabělost jest nyní vlast
nosti, která nejméně platí. Nastávající veliký ka
tolický sjezd musí“ býti v kulturním zápase škol
ském významným mezníkem. Již od počátku
tohoto roku školního musí nastatř blahodárná
změna, aby místo ukázněnostě mládeže nenastala
anarchie a zdávočilost ještě horší, než jakou

stí bojovati proti osvěžujícímu vánku katolického
obrození, který vane nyní všemi kraji západní

Evropy. o

Nových 10 středních škol českých bude ote
vřeno počátkem školního roku 1920—21 (v Ústí,
České Lípě, Trutnově, Brně, Krát. Poli, Hlučíně,
Žatci, Opavě a Břeclavě). — Největší náleziště
jantaru (který jest předpotopní zkamenělou pry
skyřicí) dosud byla na baltickém pobřeží a v
nížinách severního Německa. Nyní však v ami
rickém státě New Jersey objeveno velké nálezi
ště v hloubce 130 metrů. — V Beriimě jest nazý
ván český Inženýr B. Jirotka českým Edisonem.
Tento vynikající krajan náš zjistil, že veškeré
bytosti a všecky hmoty isou obklopeny stlo
křivkami, resp. že vydávají sty, které se odři
šují od sil magnetických a elektrických. Jirotka
vyšetfuje nyní vlastnost těchto nových sit na
předmětech velikých, které jsou isolovány vůči
vlivu veškerých vnějších sti. Vitalkmus zasadil
materialismu těžké rány výmluvným důkazy, jak
samo rosttinstvo přemáhá neznámými silami pře
kážky nebo nedostatek hmoty. Zdá se, že objev
Jirotkův | bude novým. dokumentem| malomoci
Bůchnerova a Haeclova materialismu. — Nobelo
va oena za Hterataru bude prý letos udělena
S3letámu řediteli Národního divadla v Madridě
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kých a mašitelé university — defensoři a stavové
privilegovaní vůbec — měli kapsy zapiaty. Jest
to aesmrtelnou hanbou, že se o hmotné potřeby
vysoké školy protestantští urozenci starali ak
málo právě v době, kdy Jim bylo poskytnuto
tolik příležitosti k svěráznému kulturnímu roz
machu.

Po vydání majestátu ovšem Němectvo v Pra
ge rychle mohutnělo. Protestantšíí Němci zřízo
val si tam svoje svatyně a r. 1611 založit si také

německ olu u sv. Salvatora, jejíž konkurenci
pocítili universitní mistři velice nepříjemně. Ně
mecká škola chtěla si počínatí samostatně Jako
očjaká akademie. Nastaly tuhé spory, až konečně
defensoři přiměli německé učitele, aby vstoupili
do fakulty pražské university. Ale tu došlo k
hádkám novým. Němci obtěli učiti dle vlastního
dobrozdání, přibírah látku, která náležela uni
versitě; říkali, že Jim po české škole nic není.
Naposted se jakž takž srovnali přece.

Roku následujícího došlo k velikému škorpení
nových mistrů se starými a novému trapnému
jednání o slušné opatření prolesorstva. Soukromé
1 úřední návrhy na opravu »akademie byly od
defensorů přijímány stáše chladněji. Rektor Cam

že sliby nebyly dodrženy. Dne 3. listopadu zapsá
no v kmihách, že jest universita od delensorů 0
puštěna. Defenmoři vůbec scházeli se zřídka a
ještě obyčejně v počiu tak skrovném, že nebylo

+

Jachtovi Benaventoví, jehož dramata došla v
Americe vřelejšího přijetí než v samém Španěl
sku. U nás papouškuje se po žitovských listech,
že »klerikální« Španšisko jest zemí kulturně ú
padkovou. Z nádherných plodů španělské litera
tury se nepřeklůda skoro nic, ale z německé a
francouzské | takový brak, který v samých kra
ích svého původu nenalezl ohlasu. — Nejvyšší
hora na světě, himalajský Everest, odhaduje se
na 29.000 stop. V červau příštího roku anglická
Zeměpisná společnost přesně ohledá tento vrchol
ný bod zeměkoule; vypraví se na horu z území
tibetského. — Na památrém Kozím malezena řada
úlomků cihel a dlaždic polévaných. stejných S
oněmi, jimiž je vytožena podlaha kaple na Zví
kově. Dlaždice pocházejí z konce minulého sto
fetí. — Proslulý cestovatel Roakt Amundsen vyjel
dre 6. t. m z Nome na Alašce k W'rangelovu
ostrovu, odkuď se nechá nésti jedem k severní
točně. Doufá, že nyní cíle svého Jistě dosáhne
a soudí, že se vrátí v pětř letech. — V červenci
nalez! v Americe ra svém poj (východně od

Marsha) meteorické kameny. Největší z nich
váží asi 30 liber; je tvaru oválného a zcela hlad

možno jednati. Mistři znovu naléhali, aby bylo
zrušeno poddanství těch, kteří chtějí studovati.
Tudíž privitegovaní stavové nevyplnili ještě do
té doby podmínku tak kardinální k rozmnožení
počtu žactva. Winter kritisuje: »Věru nelze ne
viniti šlechtickou ohigarchái„Českou: nemístné
sudné skrblictví a netečnost z něho plynoucí M
těmidobamí. již její ráz; Jako teď chtěla opra
vovati universitu bez peněz, takž slejně prová
děla i revoluce bez peněz; stále tvrdili páni, že
nedají, že nemají, a když přišel vítěz trestat,
bylo peněz dost.« .

Mistři vzchopiiř se k čilejší práci teprve tehdy,
když prazvláštní »spohipráce« defensorů skoro
úplně přestávala. Profesoři začal sháněti miloda
ry pro školu na vlastní pěst, píšíce do různých
měst. Ale obdrželi málo. K tomu všemu rektor
a mistři musil! upomínati sběratele, aby vydali,
co přijali; vyčítali dvěma rektorům školním (v
Sušici a Částaví). že sl peníze zadrželi Rektor
sušický se vymluvit že mu s těmi penězi utekl

kolega, ale on že přece 5 kop posílá.
Ke všemu se ukázalo po smrti mistra Proko

pa Paeoria, že tento muž hospodařil podvodně
k zisku vlastnímu. Při tom mistr Skála na újmu
sboru lakoti| opravdu poborškívě pro sebe. Pro
toše se domluvymistrů odrážely od uší hluchých,
tito r. 1616 oa Skálu žalovadi delensorům, ale
nesvedii nic. /



polární badatel Stefanson, Iterý
ledu a sněbu půf šesta roku.
krajích zcela lebo výpravě sta

ma úbočí vysokých hor, svažujících' se do jejich
kraje, snášeté slámu, roští, kyprou půdu a kamení;
utvořih tek lůžko prosníh. Vždymajaře před
táním nanesli novou vrstvu různé hmoty, až se
utvořily umělé ledovce, reservoáry vody, která
v Ktě zvolm stéká, aniž by se ledovce rozply
any. — Přes časté výzvy do 15. srpna navštívilo
Mánesovu výstavu pouze na 22.000 osob. Počí
tejme, jak Praha jest veliká a jaké množství řidf
z jiných měst tam proudilo zvláště o dnech so
kolských. A jak často se tvrdilo, že se věnují
horlivěji kultumím věcem davy po zavedení 8
bodínné doby pracovní. Zatím však pro skutečné
křišťálové umění jest stále menší porozumění. A
co těch vzletných frází hlaholí každodenně!

Politika.
Sertelsé zraměníbolšoviciví.

-Jak dychtivě čekaly u nás státoborné živly
a vyvroholení vítězství bolševických, patrno Z
jejich novinářských lží a projevů Překypajících
nadšením. Živly »antimititaristické« lásaly u nás
nad falešnou zprávou o pádu Varšavy jako za
světové války militaristioká Vídeň nad zabráním
Bělehradu. | Náhodou fiasko zprávy o Varšavě
bylo ještě horší než zklamání těch, kteří oslavo
vali dobytí Bělehradu právě v těch okamžicích,
kdy voje rakouské rychle z něho prchaly. —

Na pád Varšavy nadďšenou ódu přinesla ko
munistická »Rovnost«. Už prý to město přepychu
»opuštěno-jest rozmařitýmipředstavitelivelkého
světa, kteří uprchli aby uvolní místo vítězům,
fimiž jsou ruští a polští dělníci«. Pád Varšavy

-prýurychlísoclálnírevolucii unás.—Jakže—
dědictví těch buržoů měli převzíti opravdu děl
míci? »Rovnost« lhala vědomě, Vždyť přece VÍ,
Že kapitalismus řádí v Sovdepit hůře než v v
ropském západě a že židovští komisaři v Resku
žijí rozmařileí než jinde velkostatkáři. | Právě
dělnictvo jest v Sovdepli ujařimeno zle v židov
ských robotámách. A důstojníci nechovalt se k

ag"
Mistřizačali naříkati,že z některýchvsí při

dělených universitě vychází menší užitek než lest
náklad, jaký se na ně činí. Nagnačovali defenso
rám, že by se měly konati nové sbírky; apel

, ten byl mamý.
Některé relormy sice se provedly přece, ale

hmotná nomze byla stále větší. Neprospělo uni

versitě ani to, že v čelo své stavěla Mechtické
chlapečky jako rektory; urození jejich oicové Ja
ko by o materielnf tiení přední sektářské školy
v Čechách nevěděli. Roku 1617 mistři psal umí
rajicímu 'Radislavovi staršímu ze Vchyuic a z
Tetova, aby jí poskyt) nějaký milodar, který by
byt k jeho poctě nazván »beneficium Vchynicia
nine. Ale urozený pán nedarova| nic.

Téhož roku pánům a rytířům shromažďujfcím
so k sněmu psali mástři důtklivě, že »mmoho
kráte psali o vyzdviženíakademie kpředešlé slá
vě«; ačkoli »na to sollioitirování defensorové ně
které věci nařídili však. k dokonalému vyzdví
ženítéhožučení,nedostatkůma nednhůmzastá
ralým nejvíce ma překážce bylo, že některé věci,
zvláště co se sbírky dotýče a prodaje neb směny
vsí vzdálených, bez sněmovního snesení k svému
vykonání přijít remohfy«. Připomínali také, že

dosavadní kvestor universitu oškůil. Prosňi, aby
so páni ujali akademie »heroitaky a živě«. Ale

azé tehdy mistři nepořídili, Urosesci byl: již rtí
Mšžaměstnávání přípravou ke vzpouře.
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prostému mužstvu nikde tak krutě jako ti sověto
ví. To jest přece obecně známo. Tedy pád Varša
vy by nám byl nepřiblížil ani svobodu ani blaho
byl Židé ovšem zPolska prohah boufně —ně
kolik židovských rodin se ocitlo z Polska až v
Nuslích. Ale'to přece jest známo, že dovedou židé
obratněji vojsku za lichvářské ceny dodávat než
bojovat. *

Na Kladně uspořádána k poctě »varšavských
vítězů« vešice hinčná slavnost Zatím však var
šavští »rozmařilci« již brk bolševiky na několika
stranách od Varšavy tak pádně a rychle, že
prchající ani nevěděli, kudy dřívé utíkat. A rána
za ranou dopadala na záda sovětů dále, takže
chvilkový trikamí změnit se v řadu strašných Po
rážek.

Z událostí rychle se brmoacích vysvítá, že Jsme
byl o průběhu bojů informovánipřímo hanebně.
Couvající polské voje líčeny jako tlupy rozerva
ných. rozprchávajících se zoufalců. Zatím však se
ukázalo, že ústup aspoň částečně měl za účej vlá
kat! bolševiky do pasti. Jinak by se nebyl pro
měnil trimtální pochod Rusů tak náhle ve zpěv
pobřební.

Nyníse oznamuje,žez 21 divisí,ježmělyu
možniti ve Varšavě panství židovské, 6 jest zal
čeno úplně, 8 částečně a 7 na útěku zazmamená
vá těžké ztráty. A při tom stotisícová armáda
Wranglova od Krymu postupuje vítězně dále, na
Mzajíc podporu ve válečných operacích jiných
protibolševických Rusů.

Nyní ukazuje se zřetelně, že po zhroucení
Polska byl by se Chaim Bronsteln-Trockij spojil
s Německem na porážku dohody. Vždyť Němec
ko beztoho podporovalo i střelivem Sovdepii vy
datně. A bez německých důstojníků by byli slu
bové Trockého nedokázal nic. Zdali Pojácí zdrtí
Rusy zcela, není ovšem dosud. jisto. Ale
co nedokáže meč, to dokončí vnilňní rozvrat bol
ševického režimu, který se nezastaví ani před
děsnými mučidly »črezvyčajek«. .
I

Timhůřebylosuniversitou,žejižroku1615
zemřel velice ideální a horlivý městr Vavřinec
Nudožerský, zapadla všeliká reforma s ním do
hrobu. Rok před jeho smrtí opustili školu mistři
Vratislavský a Tetaner, kteří zpronověřiji uni
versitní peníze. .

R. 1617 zvodilt mistři za redotora proslulého
doktora Jana Jessenis z Jesam, který však ne
uměl česky.Mistřivšaksi řekli,že tentostarý Již
učenecjest šlechékc©Zo by mohl svéstatky
odkázati akademii.

Vposledních4letechpředrevolucíbylpočet
žactvatakmalý,žer. 1617nechtělisemistři
sprůvodemžáků veřejněukázat, abyse Jim
protivníci neamáli. Při tom německá škola pro
Aretantská, opfrajic se o mocné německé šlech
tice, vedlasi na úkor universityjako akademie
pořád, tak že docházelo k dalším dřenicím.

a za válkybylos oebohýmimistryještě
Tak opatrováno tedy proslulé dědictví Kar

fovo od nehodných pravnaků katolických dědů
velikých. Církev katolická | založilk universitu
slavnou, ale církev protestantská jí potřebných
důchodů ani dáti nemohla, protože sama dosta
tečného jmění neměla. A ti kteří
vané statky církevní, byli k hlasům
ačkoli přece se statky měli teké

drželi konflsko
kulturyhiuší,

přejnů osvětové
<

Financováníkmporinaonporim.

Nyní na rychlo volá soc. dem. Mezinárodní
svaz odborový: »Mír mezi všemi národy!« Nechť
prýproletariát projeví odpor proti Jakékoli vál
ca. Ať se ukončí okamžitě vojenské útoky na
Rusko! Vždyť prý ruská vláda chce popřálipol
skému národu sebeurčení. Všude nechť se učiní
konec výrobě válečného materiálu! — Ano — teď,
kodybolševici prchají. Kdyžchtěli rozvrátit a u
jařmit celé Polsko, ani slůvkem rudá internaci
onála neprotestovala proti zásobování ruského
vojska západoevropským střelivem.“ Ale pravda
— akutečný mfr jest velice Žádoucí a snad Se
dostaví fakticky,.až přestanou bolševici platiti V
nejrůznějších zemích bolševické štváče,

u

Veficevýrazné svědectví ozmatcích vevládní
koalici

podává samo »České Slovo«dne 25. t. m,těmito
řádky: »Situace v Stálém výboru parlamentním
je neobyčejně vážná. Vládní většina prožívá kri
si, již vyvolal vládní pávrh o úpravě a úhradě
cen mouky. Situace je zkompilkovaná úplnou ne
jasností ve vládě. Návrhy ministerstva zásobo
vání afinancí oúhraděcen moukynarazilyna
živelný odpor. Koalice vládní nebyla poněkojik
neděl svolána, největší vládní strana nalézá se
v akutní krisi a nemůže dodržovaté závazků, jež
m sebe přejímá; vláda neustále odvolává své ná
vrhy a zas předkládá nové. Ke všemu tomu mmo
ší se stížnosti koalovaných strat ne neloválnost
(teror, Jednostranné obsazování míst v měnister
stvu zásobování stranfky soc. demokraty), sou
stavné útoky vedoucího vládního stu proti vládě
a koahčním stranám. Je akutní krise; nedostatek
silné ruky vládní vůči vnitřní anarchii. Zasedání
Stálého výboru poskytuje žalostný obraz selhá
-vajícírežie.Jepochopitelno,žeoposicemávěžmi
lehkousituaci, znížzejménatěží posl. Šrámeka
dr. Rašín, kteří se s radostí pasow na rozpacích,
které vyvolává tato trapná sitrace na tvářích pří
tomných ministrů.«

Rázné.

Ve vnětra Srbska bylo zvoleno při obecních
volbách 85 demokratických správ, 35 radikálních,
16 komunistických, 3 agrární, 2 neutrální a Irepubžikánská.—NovéalbánskéÚtokynajugo
slavské hranice severně od Skaderského jezera
byly odraženy. — Při vítězném ažení ruského
vojskaveWyszkověseutvořilsovět,složenýze
dvou žkřůa jcárohoPoláka. | Ale brzy sovět
rychlese uchýšitdo Ostrowa. —Leninjest pojiti
kem velice vychytralým. Sorgauisovat v Mosk
vě sjezd zástupců mohamedánských národů, kde
prohlásí, že bolševici zbaví všecky mohamedány
nadvlády kapkalistických národů. (Ale kdo zbaví
moskevské dělníky nadvlády Nchvářů a tyranů
židovských?) Patrno, že pokrokové Leninovi

nepokolů.—Britská vláda prý poskytneEgyptu
peodvislost.

event. vdovupo men

Knehařy šímúředníku,děvčepro úklid a prádlo
V přijme od r./rr. 1920





“ :"Řutturní skry.
„ NOVE opravy Vědy. "Astroubenie ačunka“ V

aledních desítiletích obrovské pokroky. kg i
měnohodomněnek (na př. o povrchuMarsu a Hi
mých oběžnic) prodáváno jako výsicdnice: experi
aentášní vědy. Dr. Am. Dittrich v Nár. Listech«
(dne 5. t m. ovořejňuje opravy nedávných. tradic
dáršího stylu. Řeší olázku, zda-li se nachází v
soustavě samýči obrovských stálic velkokrál,
do jehož povelů se řídí pohyby 1 oněch obrov

ZekĚ.

ru bvězdného; ozvaly se hlasy, že jím jest Sirhs.
Ale nyní se ukazuje, že to jest těleso poměrně
emmlé.Jiní hledali cenirum vesmíru v Pleřadách
a že asi Alkyoné jest centrálním sluncem. Bada
tež Hal prohlásil, že takové ústřední slunce sice.

slunce kolem bodu mezi alfa, delta, dzéta Andro
medne. Walkey se domniva|, že centrem jest hvě
zda Canopus, která vysílá 50tisickrát tolik syětla
co slimce; přičítá se mu také obrovská hmota.
Jiní odborníci však praví /že Walkey aeziišťuje
všiv Imnoty Canopu, aje vliv hvězdného proudu.
Tyto hvězdné promdy jsou jediným podstatným
objevem v pohybech stálic. Holandský, astronom
Kapnteyn objevil v domačlé anarchii stále dva
hvězdné proudy. Ukázalo se, že různé směry V
prostoru nejsou stejněprávné, Jak žádá kinetická
ttreorte plynů. Kapteyn dokazaje, že soustava
stálic skládala se původně z dvou tlumů hvězd
tých, oddělených i prostorově. Tyto dvě bvězdné
bubliny letěly v pradávné době proti sobě a nyní
se pronikají. Schwarzschiké praví, že planety
krouží kolem skmce stejným směrem, kdežto
stálice jsou sfejně často levotočivé jako pravo
točivé. Shmce stojí vně středu mléčné dráhy,
vně těžiště sonhrnu stálic, kol něhož vězdy
krouží. S tohoto stanoviska pozorujeme pohyby
sousedních stáže, čímž vzniká ijluse obou Kap
teynových profiproudů. p

Turner představuje si dráhy stálic velice vý
Střední, tak že se podobají spíše drahámkomei
mež planet Každá stálice jest na dlouhé, skoro
parabole podobné elipse buď na cestě k těžišti
vesmíru nebo na cestě od Věžiltě. Tím vzalká
vyznamenaný směr, jenž dle Turmera ukazuje
přímo na těžiště světa. Tarnerovy pohyby stášic
re pomocí označení v akustice obvyklého na
zvati kmitem. Stálice kmitají kolem těžiště světa.

Dr. Dittrich se táže, proč by hvězdná soustava
"měla býtt věčná. Bude potřebi dalšího badání.
sJen jedna věc jest již dnes poměrně jistá. Není
ústředního tělesa. V těžišti nebes není žádné pře
vdádající hmoty. Hvězdy netvoří císařství, tvoří
republiku ... kaldá stálice svou hmotou při
spívá k lmotě světa, čímž vzniká pole gravitační
bez centrálního tělesa, jadmotící pouto republiky
stálic, obdobné demokratické státní mogi.«

Dodáváme, že nad ion republikou hvězdnou
jest přece jen velkokrál — živý, jehož moc z a0
vých objevů vysvětá ještě palrněji. Ať již se
dochází k jakýmkoli zkušenostem, všichni astro
gomové diví se veliké účelnosá v říši hvěsd.
Tedy nová theorie znamená zásadní korekturu
sdávných tradic. Počkáme, zda-li | kapteynovy
a -Tormerovy údaje nebudou opraveny v Čase oci
bližším. 

V jiném čísle týchž »Nár. Lstá« praví se, že

psychotechnika nemůže spimiti všecko, co si obralaza úkol. »Jest člověk tak přesněa nezměaitejně
konstruovánjako stroj?... Zdar v práci a vy
soká výkoonosi není anilak odvislá od vrozeného
uadání jako od intensity vůle, od zájmu o věc a
pevné víry v úspěch. JackLondon byl dobrodruh

“ a povaleč, který nedovedl správně napsati větu,
psychotechnik, který by byl zkoušel Jeho spiso
vatelské nadání, byl by jej klasifikoval pětkou

—— nesmímým napětím vůle překonal tisíce pře
kášek a sínl se jedním z nejslavnějších spisova

RItecbaiky. Je to dobrá pomůcka, jež zkou
má.a ozlésá prapovní azbopoosta pedostajky ČÍO
vškovy. Nesmí však na zákledě'šiětěných nedo

* id odanovati, nýbrž má fadit, jak přemoci
1 tro nedostaíky. Ovšem při zkoušení vyučených

A v Hradoi
JĚpopošsk vážom:Albibeáka.“'

Králové.
"Člalo telefonu 88.

Vklady zúrokují se nejvýhodnějí.
Eskont obchodních směnek.

Tedy časová a důvodně výstraha těm, kteří
aa základě monistického chápání snažili se člo

věka pokládati za stroj, v němž svobodná vůle

se šíří, tim spíše přibývá záhad nových neluše
ných. A opravy různých theoril rychle pokračují.

Spolupracovník »Ducha Času«, Bešeš, který
vytkl českým bolševickým organisálorům tak
chamtivé kořistnictví, velmí dobře pracovny bol
ševické (zvtáště' české) zná. Pan Al. Petr dle
vlastních zkušeností, nabytých v Moskvě, snámi
sděhe, že byl Beneš jedním z prvých úředníků
čes. při lidovém (bolševic.) komisarlámu zahranič
ních věcí v Moskvě. Stal se pravou rukou Čiče
rinovou v době, kdy Muňa organisoval české
bolševiky v jiném ruském kraji. Beneš byl spolu
redaklorem prvého bolševického listu českého,
znal se dobře s předními špicemi bolševického
převratu ruského. Může tedy velmi mnoho vy
pravovati netoliko o Leninovi, ale i Muňovi, Sa
látovi a jiných svých bývalých soudruzích.

SNelorická výchovná taktika. Vlastenectví sta
lo se vinouradikálů. pojmem příhiš širokým a
hodně neurčitým. Kdo by viděl vlastenectví jen
v podpoře a šíření české řeči, měl by na mysli
ponze zevnější formu bez požřebné ideové náplně.
Protikatolické elementy hledaly tedy oějakou
bleu, která by je ostře Hšila od Říma, ale přece
by obsahovala nějaké prvky positivní. Sáhlosetedykhusiásmu—alejak!Přednášísea
vštěpuje se Imasřtisais bednábošenský, podává
se tedy pouhá slupka bez jádra. Jestliže moderní
brsátiermmsmá vésti k Vojné Myšlence, znamená
%o spojovati oheň s vodou, jest to křiktavé lži
busitství, Odmyslíme-i si od starého husitství
ideu evangeša a křesťanství vůbec, co z něho
zbude jako potrava duše moderní? O markantně
národním významu hosátakých vojů příšš nemhuv
te. Vždyť husité přijímaik ochotně plno cizinců
ústoliko do své církve, ale i do svých vojen
ských řad. A po husitské válce veliké zástupy
kusitských vojínů sloužily katolickým cizinchm
proti husitskému občanstvá českému — ba i proti:
Jiřímu Poděbradskému. A nadchne snad pravdivé
Nčení husitské války k pěstování umění?

Tedy naposledy zbývá pro moderního člověka
z husitství — výhradně militarismus, proti ně

muž přece zvřáště předválkou brojili sině právě
tk, kteří se prohlašovali za nejnadšenělší cittele
Husovy. Tedy výchovná taktika na základě fa
lešného chápání husitbmu musí končiti bankro-,
tem, neudrží trvale ani plarnen ušlechtilého vla
wlenectví. Patrno to zvláště tam, kde k vojsku
bylo mřeveno o husitství nejvíce. Husitství
bez náboženství toť pták bez křídel,
loď -bez vesla. Husitství bez určitých dog
matačlánkůmravoačnýchsicesehodíksinv
ostním praporům a krasořečnictví, ale nedovede
sytitt hladovící duše a organisovat daševní vý
chova.

Husitetví netheologické Jest tělem bez daše;
povzbazuje sice enprgli. ducha rovolučního, ale
není schopno máležiě určí směr a účel jaré
výbojnosti. (Na př. sam? zaslouěší legionáři, kteří
prapor Hasáv ctí. sváří se o komečný positivní

účel svých těěkých bolt.) :

Husitství bez náboženství nemůže Sorganiso
vati národní výchovu logickou, prakticky důsiaý
nou. Rozohní fantasii, rozšíří spousty plodů bás
nických, ale ruší dozrávání hodnot, které duši
národa syhí reálně. Mezi lžihusity hučí nejúpor
nější sváry v otázkách pro rozvoj národa nejdů
ležitějších. A zápasníci marmě tápaií, kde by ve
svém husitství nalezi pevný Archimedův bod
k zdvěhnutí břemen nejtěžších.

Touha po všesvětovém náboženském kdeálu
jest i v Evropě slále patrnější. Vysoce vypiatý
šovinismus nacionální Šeredně své nosttele zkla
mal. Takové »národnostní evangešun« snažilo
se posvěcovati prostředky i špatné a veďlo k 50
becké bezcharakternosti, k šlapání všelidských
práv. A demoralsace dlouho přece nemůže vítě
ziti nad právem národů jiných. Ostatně neustálé
národní třenice již se dávno lepším duchům: hnusí

soutěž, ale naopak vyžadují těčké a zbytečné
oběti na — sesnrovění.

Na druhé straně stála rudá Intermacionála,
která naopak snažila se potlačéti i ty charakte
ristické rozdíly národnostní, které k úspěšnéma
rozvoři lidstva zdatně přispívají. | Internacionála
byla svým světovým názorem tělem bez duše;
místo třemic národnostních pak podporovala
zhoubné boje třídní. [její plány dožily se ban
krotu.

Není tudiž divu. že velicí myslitelé himboce
uvažují o slovech Kristových. vyzývajících k ší
řeníjednohoevangeliamezivšeminárodyak
zřízení všesvětové morální společnosti, k'erá by
bděla mad zachováním příkazů nezměnitelných a
práva přirozeného. Vždyť lidstvo potřebuje ko
mečně trochu klidu, aby nepadaty se stromů plody
posiáivní práce dříve. než dobře uzrají. Touha
po katolicitě a universálním církevním ideálu
vzmáhá se mezi vzdělanstvem celého světa. Po
zorovatelé duševního života a vnithních proudů
v duševním svě'ě konstatulí. že od doby roman.
tiky nejevily se takové sympatie pro život a U
čení církve, jako je tomu dnes. Je tomu tak +
mezi inteligencí protestantskou a židovskou. Ka
toRcismus, který chce movokatolická akademická
Integence, ení katojiciemas koncesí. který by
se vzdávat speciticky katolického. Právě naopak.
Hledá se a uctívá se právě to, co je specificky
katolického. Ve velké části moderní vědy a Hte

ratury setkáváme se stále s formují, že v hlabi
nách všech otázek dneška tkví náboženský pro
biěm. A čím dále tim více ujímá se u cvropské
Inteligence přesvědčení, že to je právě církev
katolická, již připadne při řešení problémů dneš
ka hlavní úkol. Je pak tim zajímavější, že přesvědčenítotojenejživějšíu těch,kdoždosud
stojí mimo církev. Nenf pochybnosti, Ze stojíme
na prahu náboženskéobnovy evropské inteligen
ce a že obnovatato provádíse vduchukafo
Hclamu. — Vždvť také prinolpy katolické to byly,
Eteré v těžkých dobách světové války překonaly

Baskrot |nér. oteláleího benpodářství, Pěkně

a

mohouzásobkí či ne. Z loho povalu] rozvra

vídalt podílya vklady, takže v Jedpotjivýchmí

stech E pánkýchzahájená činnostbyla neslavně skon

čemav 0 6 omony nacházejíse
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«
* "ePamógfenám bořif krimfináfyl« Tak bylo
sedávno voláno vjednamčísle »Nár.Pojitiky« 4
takvoláme| my, katolickéstulentstvo,k naší
katošckéveřejnosti,kamšimrodičům,kteřípo
sálajísvésyuyadcerynashadie.

. Naříká se zcela právemaa úpadekmravnosti
dnešní mládeže.Atyto nářky sedenoď dne stále

*grinoží.Téměřdenně čteme v novinách o podvo
dech, krádežích avražďách, páchamýchmládeží
sotvaobecněškoleodrosítou.Čtemeo sebovraž

- dách studentů,kteří často zneznámé(?) příčiny
končísvůj miadýživot. Aco jest toho příčinou?
Tohopříčinouje nedostatekvíry vBoha, nedo
síhěek náboženství. Když takový student nebo
studentka po celou dobu svých studif slyší jak
zřad profesorůtak i z řadsvýchspolužáků jen
saméposměškyapošklebky,páchanénaaábo
žemské přesvědčení, pak se ovšem nedivme, že
dá se často nésti jakobahnodnešnímproudem

nevěry. “
Vy, katoličtí rodičové, zda iste si dobře vě

dorni,jakémmoebezpečiv ohledunáboženském
a im ij mravním vystavujete své syny a dcery,
posálkjíce je na studie? Coučinili jste, abyste
četli tomutopřívalunevěry,který snad zachvátí

vaše děti? Myslíte,Zestačí jim ta dobrá vaše
vaše modlitby a příkkd váš? Jste

aeutonou j vaše děti v tom proudu
„ ty

že

l

upvěry? — Neutononl Jietě ne, opromli se o
mocné bejvany, kisré stojí dnes (promda iome
vcestě. Těmitobalvany jsou naše katolické sta
denfské spolky, naše Sociální studentská sdru
žení, která podávají shrdentstva pomocnou ruku.
Tato sdružení musi aejen svým členům jejich ná
bočenské přesvědčení zachovat, ale + dále je
k životu křesťanskému vésti. Úkolem těchto ka
tolických studeniských spolků jest vychovati ka
tolickému lidu dobré vůdce, dobrou katolickou
inteligenci. Jsme dobře pamětivi slov měcbo
velikého biskupa Ed Brynych: »Česká inteji
tence to byla, kderá nášnárod připravila ovírua spokojenostabudetoopětInteligence,která
Jom Jidu tu spokojenost vrátíl«

Proto vy, katoličtí rodičové, nezapomeňte na
ty naše balvany, aa naše Sociální studentské
sdružení! Vaší synové adcery naleznou tam v

kboji za víru svýchdrahýchrodičů.Jednota

Krátové. Přihtaste tam své syny a dcery za čle
ny, chcete-N, aby si tu víru, kteror vy máte,
+ nadále po dobu svých stndší i potom zacho
vai Katoličií rodičové, je to vaše nejsvětější
povinnosil A vy, kolegové a kolegyně, stndenti,

žení v Hradci Králové.

Valná hromada Tiskového Družstva pod ochr.
sv.Jana Nep. vHradci Královékonalase vpon
dělí 23. srpna v »Adatbertinu«. Účast členstva
byla sice oněco menšíaež loni, ade před počtem
převyšovala praesenci Jet minulých. Schůzi za
hájí! předseda Msgre dr. Šulc spolkovog modlit

bou. V řeči zažmjovací promhiviů o současných
neblahých poměrech politických, sociálních, ho
spodářských a náboženských. Zdůraznil nezada
telnost práv církve a apedoval na stavovskou So
Mdaritu kněžsiva a jeho věrnost k církvi sv.

Památka zemřelých člemůDružstva uctěnapovstá
ním. Na základě jednomyslného usnesení bylo u
Puštěno od čtení protokolu valné hromady z roku
1919, zprávy ledmatelské a pokladní, protože roz
dámy jsou tiskem. Zprávy ty jednomyslně a bez
debaty se schvalují. — Zevrubně projednávají se
návrhy výboru na novou úpravu tiskových pod
niků družstevních a m úpravu služného druž
slevního úřednictva. Debaty účastnili se pánové:
Msgre dr. Reyi, far. Císař, far. Šetina, chefred.
Sahula, far. Říb, Msgre dr. Damabyl, řed. Beneš,
farář Novák a sekr. Jukl. Návrhy výboru byly
sobváleny a změny v družstevním časopisectvu
bodou v příhodný čas uvedeny ve všeobecnou
známost.—Schválentaké návrh výboruna změ
nu čšemských příspěvků v tom smyslu, aby čle
nové přispívající I. tř. platiti ročně 20 K místo
dosavadních 5 K a členové přispívající II tř.
10 K místo dosavadních 2 K. — K návrhu faráře
Nováka usneseso poslati spolku katolického úči

telstva pozdravnýpřípis. —PHvolbě novéhový
boru zvolení pánové: Předsedou Msgre dr. Fr.
Šujc; místopředsedou Msgre dr. OustavDomabyl;
Jedmtejem řed Karel Keppb; pokladníkem dr.

vé cennédfloprof. dra Ot. Tanbra:Časovézá
ady výchovy zz mírovoucenu K1.50.Studiedr.

obobaocnjemaš) Jileratrru pedagogickou
hlediskya novými myfflenkami.Vřele

— (6asklříve vyjde v »Knfhov

|
„-

ně Obnovy« studie dra Konečného >Vboji o ové
náboženství«. Upozorňujeme a doporučujeme,

Katolickým rodičům k zápisu dětí do škol!
Upozorňujeme rodiče dítek školou povinných, ať
jsou kteréhokoli politického přesvědčení, aby ne
opomenulpřizápisesvýchdítekdo škol dů
razně Žádati a ma zápisních listcích napeati, že
si přejí, aby Jejich dítky byty v katolickém
náboženství řádně vyučovány a aby se účast
ny všech náboženských úkonů katechetou od
dítek požadovaných-— Rada čsl. katolíků.

Na Královéměstecko a Poděbradsko. Sdružení
katolické mládeže spolu se stranou lidovou koná
Vneděli dne5. záříprvaj Okresnísjezd ve Yrbici
s tímto programem: Dopoledne o půl 10. hodině
Sraz skupin a organisací u hostince pana Kozla.

sv. Po službách Božích průvod zpět a rozchod.
Odpoledne o půl 2. hodině zraz ma témže místě
a pak průvod do zahrady p. Kozla, kdež pro
mánví pp. poslanci V. Myslivec, Košek a župní
tajemník p. Reichelt Na jo lidová veselice s
pestrým zábavným programem. Večer věneček
v sále hostince pana K Vstupné odpolednedozahrady3K,večerděvěnečkupán8K
dáma 6 K. Mládeži,agituj čije pro hojnou fúčast
nanašemprvnímokr. sjezdu,který má býti
vzpruhou našeho katolického hnutí. Dostavte se,
pokud možno, četně v národních krojích! Vyprav
te odevšad společné povozy, o jejichž umístění
bude postaráno. Kdo refjektuje v ten den na oběd
přihlas se předém u pana Kozta, bostinského ve
Vrbiei!

Ze Svratouchu. Skupina Sdružení katolické
mládežepořádá vneděli dne W.srpna 4r.
národeí slavnost dožinkovou s tímto programem:
Dopoledne v 9 hodinuvítání hostí uškoly: odtud
průvod s hudbou do kostejm na slavné služby
Boží. Odpoledne: sraz m školy v 1 Bodinu, prů
vod s hudbou na pole, kde se odbude dožinková
slavnost, potom do Svratky, kde v radnické za
hradě bude koncert, tombola, žertovná pošta,
buffet a jiné atrakce; večer na sále radnice vě
neček. Za nepříznivého počasí koná se slavnost
S pimým programem mimo průvodu v sále měst
ské radnice ve Svratce. — Lidovcit Přijďte z
celého okolí! Přijeďte na vozích! Ukažte nepřá
telům, Jak vzrostly naše řady, že nás nerozbili
— a nerozbijí! Národní kroje jsou vítány!

Náchodský Okrsek »Orla« pořádá v neději dne
5.září t r. cvičitelskýkmrsve spolkovémfstno
sti p. Suka ve VelkémPoříčí s následujícímpro
gramem: Dopoledne o půl 9. zahájení kursu, od
9—11 nářadí, od 1I—12 základy z tbeorie. Odp.
od půl 2-—3cvičení pořadová,3—5cvičení prost
ná. Každájednotanechť knreten obešlejedním
členem a jednou členkou, pokuď možno Již čá

V nastávající školní době
posílejte své děti k nákupu

školních knih,

ll

Na skladě máme: Veškeré
školní knihy, sešity, psací
a kreslicí potřeby užívané
na školách obecných, měš
fanských a gymnasiu. 2un

stečně zapracovanými. Účastníci nechf vezmou
sebou: cvičící úbor, zápisník, dosud vyšlá Čísla
»Věstníku«= a kdo má, tedy i moravské »Sbor
nfky«. — Kurs říditi bude zemský náčelník br.
Mencl. »Zdař Bůh!« Jednatel.

Schůze Orla amládeže v KrálovéDvoře koná
se v nedělidne29. opůl 4. hodiněodpoledne
v hostinci na Karlově. Mluviti bude br. Jos. Po
lák z Hradce Králové. K této schůzi zvou Se
všichni členové lidové strany.

Zprávymistní a zkraje.
Z Osvětového odboru posádky královéhra

decké. Č. O. B. v Hradci Králové darovala osvě

tovému odboru zdejší posádky ze své poslední
slavnosti v Jiráskových sadech obnos 100 Kč,
jenž připadjve prospěchfondnpro zřízenívojen
ské knihovny v naší posádce Osvětový odbor
posádky královéhradecké upřímně děkuje štěd
rým dárcům a těší se, že jeho snahy po sblížení
se s P. T. obecenstvem a nedostatky technic
kých prostředků budou ? jinde stejně pochopeny.

Palčování vojemských koml. V poslední době
množí se žáďosti | osobní intervence u zdejšího
oddělení ohledně přídělu koní na revers neb polní
práce. Žadatelé, odvolávajíce se na vyrozumění
buď okresní správy politické neb vojenských ú
řadů, že koně k disposici nejsou, obtěžují mini
sterstvo národní obrany zbytečně a bezůčelně.
Zájemci, kteří potřebují koně na delší čas (na
revers), obracejte se s žádostí na vojenskou evi
denci koní. Žádosti buďšež podány okresní politi
cké správě, jejíž komise pro spolupůsobení při
propůičování vojenských koní určí přesně pořad,
ve kterém se mají koně zapůjčovati. Na kratší
dobu zapůjčuje koně nejbližší posádkové vel
tejství, k němuž buďtež veškeré žádostí řízeny.
Jelikož však vojenská správa disponuje pouze
nepatrným množstvím potahů, jest přirozeno, že
nemohou všechny žádosti býti vyřízeny kladně.
Přes to však sohledemna pamujícínemoci ho
vězího dobytka bylo nařízeno, aby vojenské tú
tvary žadatelům dle své možnosk vycházely co
aejvíce vstříc.

Dávka z majetku. Ministerstvo financí prodlou



Aůvodě zvláktě „sávačných a přísně kondrolova
-mýchato pak jen na dobuco nejkratší.NaZá
dost osob dávkou povinných sepišaje se přiznání
též protokolárně u berní správy v Hradci Králo
vé a doporučuje se, aby ti, kdož výhody lé pou
žíti hodlají, již nyní k úřadu se dostavili a nene
chávali sepsání přiznání na poslední dobu, kdy
nebude možno pak všem vyhověti A upozorňuje
Se, že nepodání (v čas) přiznání má za následek

e zvýšení dávky o 2, případně o 5 procent.
Zivnostepská banka tillálka v Hradci Králové

převzala zastoupení Evropská akolové společno
sti pro pojišťování cestovních zavazadel v Praze
a doporučuje P. T. obecenstvu ve směru tointo
svoje siužby. — Premie činí 10 K za každých
1000 K pojištěné hodnoty s platností 60 denní:
pojistka platí pro cesty po celé Evropě všemi do
pravnémi prostředky.

Zápis žáků do 1. třídy státní reálky v Hradcí
Králové koná se ve středu 1. záři 1920 od 8. do
půl 10. hodiny dopoledne v ředitelně, po lé hned
přinací zkoušky. — Žáci ze škol měšťanských
přihlásí se k zápisu též ve středu I. září od B.
do 10. hodiny, načež bude každý hned zkoušen.
— Zápis nových žáků z jiných veřejných škot
středních bude ve čtvrtek 2. září od 10—12 hod.
v řiditelně. Bližší zprávy na návěstní tabuli v
ústavu.

Na dív. rež. reál. gymnaslu a dívčím lyceu
konáse zápis oových žákyňdo I. třídy dne 3.
záři, do III. a IV. třídy dne 2. září od 8—10 hod.
Žákyně na ústavě ve smidiu pokračující budou se
zapisovat! dne 4. září o 11. hod. dopol — Oprav
né a dodatné zkoušky konají se 4. září o 8. hod.

Při počátku škol. roku ve středu dne 1. září
bude o 8. hoď ráno v chrámu sv. Ducha pro
katolické žaotvo měšť. a obec. škol mše sv. se
vzýváním Ducha sv. Katojičtí rodiče se žádají,
aby své dítky m bohoslužb laši.
1. Čkrcolo Itallamo marcoledi "Primodi Settembre
ale oltto. Grandhotel.

Dáležitý den Esperaata v Hradci Králové. V
neděl 29. t m. sejdou se v Hradci Králové Espe
rantisté a přátelé hnutí esperantského, aby pro
jednali všechny otázky společného zájmu. Nej
výmnamnějškměbody celodenního programu bude
založení »Khibu Esperantistů v Hradci Králové«
a pracovní schůze zástupců všech súčastněných
esperaniských korporací, jejíž úkoj — vzhledem
na příští světový kongres esperantský v Praze
(1921) — bude nejvýš důležitý. — Všichní inte
resenti, | ti. kteří Esperanfa dosuď neovládají,
ohlaste ihned svou účast ma adr.: O. Sklenčka,
místní delegát U. E. A. v Hradci Králové.

Návrat ze Sibiře místopředsedy Vbeodb. sdru
žení křesť. dělnictva. Bratr Jan Říha, hterý v
mašem sdružení před válkou velice horlivě pra
coval, musil hneď roku 1914 obléknouti vojenskou
uniformu.Zakusilv rakouskéarmáděmnohoSsví
zelů. Když se konečně dosta! do ruského zaletí,
přihlásil se v Sibifi mezi legionáře. Dne 20. červ
na t r. vsedi jako člen 3. technické roty na loď
spolu s různými oddíly našich legionářů. Odtud

- s pltlo mořem Japorským, Čínským a Indi
ckým oceánem přes průplav Suezský do Terstu,
kdež loď zakotvila 7. srpna. Do Hradce milý náš
spolupracovník zavítat 21. srpna. Přejeme mn, aby
"po obětavém strádání ve své rodné zemi užil
rmoho klédrých shunných let, aby mohl s obno
venou horlivostí pracovati dále k zdaru naší děl
nické organisace.

Sociální politika. Výsledky všeobecného spro
středkování práce okresními ústavy jevily se vě
T. čtvrtletí 1920 v obvodu zemské czntrály práce
pro východní Čechy sídlem v Hradci Krá'ové tak
to: Počet přihlášených pracovních míst 14.552;
počet přihlášených uchazečů 12.280 (mužů 8.130.
žen 3.653 a učňů 497). Sprostředkovaných osob
12.631. Proti loňskému roku, v tomtéž období.
ktesl poče: přihlášených míst o 2.323, počet při

Ď hlášených uchazečů klesl o 4.192 a počet docíle
ných sprostředkování. klesl o 3.211. Zvlášť pří
zněvých výsledků docfkly tyto okresní ústavy:
Hradec Králové (1732), Náchod (1071), Jaroměř
(802), Králové Dvůr (662), Pardubice (553). Ne
zaměstnsných textilních dělníků dáno - bylo „do
práce 4.789. — V uplynulém čtvrtletí nmístěno

"TT válečných Invalidů.

*

Město, J. Pledler —Teplice Horní, Ad. Oottwadi
—Broumov, Leopold Hitschein — Náchod V.
Holeček — Josefov, J. Hlaváček — Doudleby,
J. Jirmánová — Hronov, R. Komárková — Plo
úště, L. Kocian — Týniště, Ant. Labský — Pra
skačka, O: Pick — Starkov, J. Procházka — Lho
ta pod Kostelcem, J. Povýšii — Malovice, Ed.
Pohl — Bárnwald, Fr. Poledník — Dvůr Králové,
J. Prajzler — Popovice, J. Pavlík — Náchod, Fr.
Ryšavý — Dobruška, A. Středová — Česká Ska
lice, V. Souček — Stračov, J. Slavík — Náchod,
V. Semerád ml. — Smiřice, J. Steinerová — Ná

chod, J. Široký — Říbsko, F. Šolc — NechaniceM. Šmatolánová — Chhrm A. Štěpánský—
Kostelec, J. Vašátko — Černikovice, V. Vyčíal ---—

chod. — Náhradní porotci z Hradce Králové: J.
Blažek, F. Knepr. M. Nožičková, R. Neumann, R.
Moučka, B. Melichar, J. Růžička, M. Vinařová a
A. Vysekal.

Směnárna ZáloOžníhoúvěrního ústava v Hradci
Králové proplácí u svých pokladen dne 1. září
t. r. splatné následující kupony: 3 a půl proc.
zástavní ksty české hypoteční banky, 4 proc.
železniční úpisy české zamské banky, 4 proc.
bankovní dlužní úpisy Živnostenské banky, 4 proc,
výpůjčka města Plzně, a na případná přání kon
úroluje, zda titry těchto kuponů nebyly slosovány.

K řádění »vlásteneckých retormátorů« církev.
ních věcí v Uhersku. V »Nezávislých Listech« u
veřejňuje dle slohu známý konfident článek pod
názven z Uherska, v eěmě prozrazuje hned s po
čátku, že dne 8. srpna příslušníci protiřímského
hnutí uspořádal slavnou českou mši a tábor Hdu
úmyshhě u kostela římsko-katolického a proti fa
ře. aby pastýř svého Stáda měl příležitost nej
bližší uhájihi osobně zájmy církve černé, proti
české. Tak se podívejme! My katolíci jsme my
sli, že ta česká mše, sloužemá odpadlým knězem

senou ke cti a slávě Boží, tudíž k zušlechtění a
povznesení citu nábožnosti. Zatím to byla pro
vokace osoby farářovy, církve katolické. Kristus
ekt: »Přinášíš-li dar svůj na oltář, a tu si roz

pomeneš, že bratr tvůj má «měcoproté tobě: ne
chej tu daru svéhopřed oltářem, a Wiprve, smiř
se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar
svůj.« Kde jest pravda, p. pisateli slov vašich:
»tic proti křesťanství se nemluví a neděje«, když
to kázání vašeho celebranta bylo špiněním kněží
a vrhártn zloby proti katolické církvi? A což
kdyby pan predikank zvěďěl o otravě farářovy
studně a pokusu otravy lidí i dobytka, o házení
smrdatých vajec na faru, o něčení drůbeže a Ú
rody farářovy, o zpustlých písních při harmoni
ce za svitu luny po Uhérsku pěrých, o tom tu
nuse, který jistý zpustlík s košilí vytaženou jako
rochetou za vedení stejně, novou kulturou vycvi
čených funebráků pořádat, o kradení dvířek, bom
bardování kamením za noci stavení, škádlení po
rodní babičky (až z toho soud byt), sl. učitelky,
házení klad do vody atd. atd. By%by ovšem as
smutný dojem o Uhersku; za to však hojně látky
prosvou řeč ku povznešení morálky. Ano, když
již mluvit p. Tichý »od srdce k srdci Jako proti
římský kněz«, jenž »zmá zákujsí«, proč., nezačal
se zákuhsím místním, uherským? Byl by snad
přece některého ztraceného získat a obrátil na
lepší cestu. aby mu snad nebyla úzkou, když
»nailý alkoholeme dormů vráverá. Pan pisatel
člárku má patrně zlost Píše: »Ale on (farář)
utekl«. A proč — utekt? Předně jste ho, p. pisa
seli, Jako pořadatel toho »hecu« nepozval ani na
mošěani na hostinu, ač se před tím do ušáků a
koroptví, bažantů mazalo lako »u Krasníka«. Za
druhé se říká: »Kdo uteče, vyhrá«, totiž nad vámi,
protože se dobře známe ze soudů. A konečně po
vykonané bohoslužbě mohu Jfi, kam mi libo.
Vy jste. křičel, že jsem vskočil do vlaku. Jen když
to nebylo do »Barbory«, do studené lázně, Když
se již mistrem J. Husem ohánfte. nevím, co as
řeknete jedné z Jeho revotučních zásad vyřče
ných větou: »Nikdo není pánem světským neb
duchovním, kdo se v těžkém hříchu naltzá.«
Jete otcem rodiny a děti naleznou na vás těžký
hřích, na př. nestřídmost. Kdyby vás proto s

právo proti Husově zásadě nehájii u okresního

saůdu?Máte pravdu,Pá odke rvikponěé
P Eot o koahé,cožte

aka najěšpapěži,

UO...
Záložna v Hradci Král.

zapsané společenstvo s ručením »hmezeným

Československé náměstí.
Vklady na knížky.

Půjčky. - Úvěry osobni
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia - Eskompt účtů a směnek.

Jest čestnější, než líbat výkaly znečištěnou silnici
aneb činit pokání tubé až do zmrznutí, jak se
to jistému pánovi, když si spletl cestu domů,
stalo do opravdy. Ve svém zaslánu pravite déž,
že »takových Ferdinandů Tichých jest více, kteří
se musí zapříti, svoje přesvědčení utajit, jelikož
msta římská od jakživa jde až za hrob.« V tom
hle jste na omylu. Kdo odpadne od katolické

církve, přeruší styk s bývaloucírkví a tas ním
jedná jako každý jiný úřad, ma př.„zemská školní
rada. Nechce-li být učitel učitelem, -vypoví ho ze
školy, zadrží mu plat i pensi, což není mstou,
nýbrž důsledek jeho jednání. Též vám, p. pisateli,
připomínám, že má církev Kristova moc až dosud
pro heresi a schisma vylučovati ze svého středu;
tm má od Něho samého: »Kdo by církve nepo
slechl, budiž vám jako pohan a poblikán«,. Kdyby
ste byli věřícími, nestrpěl; byste vedle sebe no
vodobé volnomyšlenkáře. pohany moderní. Ještě
se musím zmíniti o hrůzostrašném pobíjení a mu
čení mašich nejlepších diďí ati, ovšem že »spo
ječným nepřtelem Římem«. Pan pisatel článku za
lepuje násilí, které se děje katolíkům a také dálo
na př. od Husitů, kteří lidi do ohně za živa házeli,
vraždili, z oken vyhazovali atd. Také jinověrcí
vodili Švéďy do Čech; a ti bili bmojnicide lidí
a když byl nabubřejí, skákali po-'nich. Rovněž
nevíte nic, jak peníze CGustavadůšiskkého spolku
německého české evangelíky udržovaly ve víře a
v spojení s Berlínem. O papeži, který zachránil
české pány přičiněním Štefáníkovým, také mic
nevíte. Vy máte svůj flašinet protiřímský a stále
stejnou písničku. Nalaďte už jednou ty píšťaly dle

pravdivých děfin, aby vám falešně nov —Na zdarí 

Nový surový čim cirkve českoslovenaiě. Dne
19. srpna t r. o půl 8. hodině.večerní (stalo se
děkanství a chrám Páně v Holohlavech fvištěm
pustého násilí stoupenců církve československé.
Dav pod beslem »Moc vychází z Ndu«, sesílený
četným zástupem z okotí zvláště z Jaroměře,
jal se za úplné večerní tmy násilně dobývati du
bová vrata děkanství s pustými nadávkami a vý
hrůžkami, páčil dřevěnými i železným! pákami,
sekerou je rozsekat a po jednobodinovém úsilí
do děkanství vnikl. Na churavém starém panu
děkanovi na to vymáhal obydlí pro svého faráře
a žádal vydání kříčů od kostela. když se vidělo,
že r:pomáhají žádné rozumné důvedy a mnozí
z útočících se dopouštěli i násihnosti na přítom
ných z děkanského domu (byla sinžka ztývám),.
dp. kaplan jménern „pana děkana prohlásil, že
vstupuje násih a za volání roalíceného děvu:
»Protože musfte« vydal klíče právě sein přiby
lému čsl. faráři Vincenci Brebisovi. bývalému
kaplanu v Přepyších. Za voání »slávy« a potle
sku stěhován byl nábytek na děkamskou síň pro
téhož pána. S jásotem nato výtržníci vrhli se do
kostela, kdež ma kazatelně pronáše| nový farář
slova o lásce, divně se vyjímající v tom davu,
k hrozné nenávistí rozvášněném.Hrůzyplné řádě- —

ni, které skončilo po 10. hod. noční,doprovázela
hodba. Neslýchaná Jednánípoštvaňého davu (pře.
výšilo hrůzy Hčené v podobných případech na
místech jirých. Od rozvážných osob čin tento
všeobecně uznáván za průkop k bolševisrnu, jenž
hrozí plnou zkázou naší republice. Sémě rozkol
níkem Kuříkem za pomocí některých předních a
grámíků v koltuře Holohlavské zaseté půtneslo
»krásné ovoce«. Naš; Mdé, netušíce toto noční
přepadení, přišli na znamení zvonu, ale nemohl
proti ohromné přesile ničeho podriknouti; choval

čestně a rozumně. Věechma „vina dednotlivých
pustých a protízákomnýchvýlévů spatlá aa ty,
kteří zapomněli, že úcta k zákonům, spravediso
sti a pořádku. jest základem každého spořáda

ného státu a také i naší republiky.Kdy,nco je ti ku pokoji, kdy poradi, žeděliny
bele“udubinohEivola?Bat -mívá"poledníslov“
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zdařile provádí

a J. F. LANGHANS,.
uměl. závod fotografický,

I Hradec Krát., Adalbertinum.a
KC

Různé zprávy.
Surové másií ma katolickém lidu slezském.

V Hrabyni dne 15. srpna konal se na poutním
místě nepolitický tábor rodičů proti nevěregkým
snahám o školu. Již před táborem bylo palrno,
že se aěco chystá. Nár. soc. »Bezručův kraj<
přinesl štvavý článek red. Červinky proti táboru.
Vydány zvláštní letáky, vybízející k agitaci proti
táboru. Lidu se sešlo veliké množství, též mnoho
Moravců. Při řeči posl. Čuříka začala vřava. Kluci
pískali, házeli prskavky, podnapilí čsl soc. a Sac.
demokraté začajé fackovatl a bušiti do našich
bdí. Hvýzdání a křík znemočnity jednání. Resoluce
však přece přijata. Náš slezský há dosud nepo
znal nasobě, co umějísocialisté. Teď toví a
rozhořčení proti původci je vešiké. Červinka jest
jen v Opavě možným. Vidí, že vzrůst Lidové
strany zabíjí jeho časopis a proto chce, než to
praskne, nadějat hodně rámusu. Moravci z kraje
námpřipaďéhoovšembylicellúžastímadče
skou kuturou. Nedělní tábor bude mítř dohru,

jeterá původcům výtržností nebude příjemná. Vý
sledek pro naši stranu je nepochybný, neboť kaž

-dý rozemný člověk odsazaje násilí na katohcích
spáchané. /

Rušesí sociáíníchrolorem —tajsými výsada
ml Co platny neňepší reformní výnosy a celá
tada inspektorů, jestliže pokoutně se udílejí růz
rým společnostem privňlegia! Té skutečné demo
krutisace vidíme nyní tak málo! — Socialistický

velkostatky na Uhersko-Hradišťsku;
„přičínéagrámi straně. V)domkraji však má
největší hospodářství židoýšká Cukrovarská ro
dim Mayova. Agrární poslarec Stounal odpově
děl tedy socielistim v broěnské »Svobodě«: 30

a neví, že ministerstvo zá úmí udělilo důtku:
zemskému orgánu, že provedl yů revisl.a že
to byty orgány ministerstva ání, ktéré u
Mayů «a Hradišťsku nic , ač tam bylo

paroclace avnucenésprávy Mayům aže je to
právě ministerstvo zásobování, které jako všem
židám | Mayůmdrží palec. BratříMayovése an!
oetejí svými vlivy v Praze.«

Kostelní paramenta
prapory a hohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

osnách nekoupíte n doporučené fy.

——

Paramenta,
prapery, sochy

a etrkov. náčiní

dodává nejlevněji

JOSEF VENŮ,
českosl.

odborný závod
Jebloné n. Ori.

ZOH ONOWEKENÉHNEM

lynový motor
o 4 KS, systém „Otto“, model E3 (po
stavenýfirmouLangea 4 Wolf,Praha)a

útod ob pod seřízenípropřívod plynu zav ch minok ihned se prodá.
Nabídky na adm. t. L

ZVONY
z pravé zvonoviny ve dvou jakostech
dodávám v době nejkratší. Dodám
i scházející zvony ve všech tónech

a v každé váze. Rovněž ppozorňuji nasvoje známéhudební nástroje
v jakosti nejlepší a ceně levné. Od
borné opravy levně. Pište o informace.

Pozor na adresu!

Václav Červený,WMradecKrálové, 5
vraramentm závoá

Dejstarší české firmy:

JenáceV.Neškudlasyn
vJetosén1 01.ey

bratr P. J. Nedkudly, býv.
"aráře ve Výprachticích)

doporučuje:
večkorá kostelní rou
eba, horovuhve,pra

Bory, jekot 1 hovs( ěny
Osníky, rompočtyi ny
maúkásku sdarma a frank:

Fisice, pochralných umání

fermež, barvy, boky
a materiální zboží

k levnéma náknpudoporačujeJ. Vaněk,

| Mělnickáspoletnost
pro průmysl košíkářský:

„spol.s r.o Mělník.

Finátka:Mradec Králové.S Čelakovskéhotřída,

proti záložně, — Českoslov. náměstí.

ANA ANENNU

Pro školy
houby, křídu, inkoust:

lorně koupíte v centr. drogerii

Jan Vaněk,
Hradec Králové.

s
KOLAÁRKY

oelnioldové, dvojité
opět zasílá

E. STADNÁ, OLONOUG,
výroba kostelních paramentů

a praporů.

saručeně přírodaí, neporušené, prvotřídní jakostiLiesánskéla.drahroč. 1916AK18—sa 1ltr
LissánstéII. druhroč. 1917AK 1860se 1 tr
Moravskéjemné, ročník 1918 A K18 —sa 1ltr

Vímojest úplněčlsté aspůsobilé kotáčenído lahví

Dlskávávradechod50Hitrůvýšechvalněsnámáfirme:
Alois Cižek, přísežnýdodavatelmežníchvín

asonda! zaalec via. f£

„ Sam

Goods
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Náš sjezd konaný ve dnech 28.—31. srpna byl
opravdu mohutným projevem širokých mas čč
ského a slovenského tidu v naší republice. Ne
byl počinem politické strany; měli do něho pří
stup katolíci různé politické konfese; jeho účel
byt v přední řadě náboženský, církevní, kulturní.
Nebyla 10 také přehlíďka množství našinců; k ú
časti se nekonaía nucená rekrutýrka, jak 40 bývá
u stran jiných. I z těch upřímných našinců, kteří
se dostavili, veliké množství se neúčastniko ma
mifestačního průvodu — a přece tento průvod
trval přes dvě hodiny; kráčelo k hrobům českých
patronů od chrámu sv. Ludmily přes Václavské
náměstí na 60.000 katolických horlivců. A že se
po malé agitaci dostavilo množství překvapující,
patrmo z uspořádání schůzí podružných.

V první slavnostní schůzi prohlásit dr. Hru
ban: »Sjezd náš jest slavností lásky, věrmosti a
míru. Proto nebudeme vzpomínati všech těch pro
jevů nenávisti.a nezkroceného záští, ať se k ní
propůjčuje »Kostnická jednota« letáky, které s
věží rozhazaje mezi účastníky našeho sjezdu, nebo
rada některého českého města plakátovými pro
jevy, před chvílí na nárožích nalepenými.«

Siezdových schůzí účastnili se pilně český c
piskopát, senátoři a poslanci strany lidové a vy
nikající zástupci katolictva i ze vzdálených států
dohodových. Rovněž z cizích států dodby vřelé
pozdravy katolických korporací.

Sjezd manifestoval velice vroucně i pro naší
republiku a právo českého idu. Dr. Hruban pro
hlásil: »Celé naše jednání ve svých důsledcích
má býti projevem věrnosti. Věrnost k Bohu, věr
rost k církvi, láska k národu i vlasti, naší drahé

+

republice a jejímu ústavnímu zřízení. Dnes v déto
slavnostní chvíli holduje náš sjezd samostatné,
svobodné československé republice.« Slova byla

provázena nevylčitemým jásotem. Hudba hrála
obě národní hymny, které shromáždění s nadše
ním zpívalo. A med pak zahříma! žofínským sá
lem několikrát hromadný, spontánní projev: »Ať
žije republika!« — Tento moment ať si dobře
zapamatují ti, kteří vidí, jak z jejich radikálních
stoupenců se tvoří bolševičti kvěrulanti, kteří pro
jevují nespokojenost s repoeblikou tím hlasitěji a
odporněji, čím více soust se do jejích stále lač
ných úst hází. Nejpevnější oporou repubiiky Spo
řádané, bdící rad zákony přijatým od Národního
shromáždění, jsou právě katolíci.

Ale vláda, která přece dobře ví, že republiku
nespasí legie placených agentů politických stran
a že by se republika bez pilných rukou trpěivého
katolického lidu zhroutila, na sjezd svého zástup
ce nevyslala. (Na bratislavský sjezd konservativ
ních židů do Bratislavy poslala úslužně ihned
svého zástupce, který židy ujistil že plně oce
ňuje jejich význam pro republiku.)

Referáty na sjezdu byly vpravdě velice časo
vé; vynikající řečníci přihlíželi bystře k budouc
nosti, k důsledkům nynějších proudů v republice.

Ze zahraničních hostí budí zvláštní pozornost
rektor pařížské university kasolické Msgre Bau
drifiare, který vyřídil pozdrav pařížského kardi
nála a 80 biskupů francouzského národa. Vylí
či, jak naše církev ve Francii po těžkém proná
Sledování znovu zmohutněla. Vyslovil naději, že
i u nás katolictvo po nynějších svízelích dospěje
k vítězství.

G,(AD

Pan biskup dr. Kašpar přednesl pozdrav Sv.
otce a nuncia Micary. Spisovatel a člen francouz
ské Akademie »nesmrtehných« René Bazáine, slav
ný šéf generálního štábu Fochova de Castelnau,
redakce deníku '»La Croix« a křesťanští dělníci
francouzští zaslali své pozdravy. Osobně pozdra
vil sjezd za italské katolíky vojenský kurát Don
Francesco Galloni.

Odborové schůze o křesť, osvětě, Orlech, inlá

deži, studentstvu, Živnosinictvu, rolnictvu a j.
konány v pěti až šesti sálech najednou. Na orel
ské konferenci celých Čech přijat návrh Hradce,
aby přijalo všecko orelstvo jednotnou organisační
formu v celé republice s »Ústřední radou« v Brně
a aby se zřídila »Zemská rada orelská« pro Če
chy se sídlem v Praze.

Královéhradecký arcipastýř na sjezdu ve svém
proslovu rozváděl slova kardinála Hartmana:
»S vděčnou myslí vzad, s hrdinou myslí vpřed a
s pevnou vírou vzhůral« — Pražský arcibiskup
mlwvil o zvláštním postavení katolctva ve světě.

Ve velké dvoraně žofínského sálu pořádána
po prvé orelská akademie. Zdařilá cvičení vy
volala vetikou pochvalu.

Do závěrečné schůze sjezdu dostavit se pe
pežský nunchms Micara, který přál shromáždě
ným, aby sjezd přinesl hojnost zdaru republice.

Cetý průběh sjezdu vynikal pružnou Živosti,
láskou k ideální práci a nezlomnou nadějí na ví
tězství. Praktický výsledek sjezdu jest znamenitý
a mnohostranný.

Z resolucí Na sieždu přijatých.

Na třetí slavnostní schůzi přiřaty tyto resohice
o škole a právu katoliciva na vlastní kostely:

»Všeobecný sdezď čsl katolíků konaný roku
1920 v srpnu v„Praze, protestuje co neidůrazoěji



-proti odkřesťanětění skoby a- pre odlace církve
od státu dle návrhudra Bartoška. V návrhu spat
řuje těžké porušení nají ústavy iprávních zá

zen a veden býti má. | Přijmatí tohoto návrhu,
který jest zboršeným vydáním pověstného od
kového zákona ve Frarncši, kde dožil se úplného
flaska, znamenalo by u nás úplné zničení nábo
ženské svobody, rozvíření osudných bojů vnitř
ních dalekosáhlého výzmmmu a ohrožení našeho
státu v samých základech. Proto prohlašujeme
že proti provedení tohoto návrhu zahájíme nej
rozhodnější a nejkrajnější boj. — Mírová smlou
va a maše ústavní listina zaručuje svobodu rábo
ženského vyznání a ochranu majetku v naší re
publíce. Všeobecný sjezd čsL katolků, konaný v
srpnu roku 1920 v Praze, s bolestí musí „však
konstatovali, že mnohé katolické kostely v naší
republice byly katolíkům násilným způsobem 1
1oepeny a viníci těžkýrrá eločiry proti veřejné
mu pořádku a řádu obtížení že zůsíhli bez tre
stu. Prott tomu co nejrozhodněji protestujeme,
takové počínání za velmi nebezpečné pro ve
řejmý řád a pokoj prohlašujeme, poněvadž jeden
zločin nepotrestaný rodí celé řady zločinů no
vých. Žádáme, aby v naší republice povolané or
gámy našich zákonů dbaly a je prováděly. aby
svoboda náboženská a ochrana ©majetku u nás

byla zaračeca nejen zákonem tisknutým v the
oril nýbrž i zákonem prováděným v praksi«

Na schůzi katechetů vyjádřeca v resotuaci vře
lými slovy lojalita k republice a dodáno: +Až
do provedení zákona rozinkového chceme s roz
vážným učitejsivem čsl ve škoe v míru a svor
posti spompracovat ma zdárné výchově mší milé
mládeže a s důvěrou v jeho vyspělost očekává
me, že ono v rynější rozvrácené době nesníží se
k tomu, aby jakýmkoli způsobem uráželo duši
dětskou v jejím náboženském cítění neb dokonce
svádělo k bezvěrectví nebo Jiné konfesi. Znovu
adůrazňujeme, že v prvé řadě rodiče mají právo
rozhosovat o mravně-náboženské výchově svých
dětí a že trváme ra zavedení u nás státních škol
konfesních a lalckých dle rozhodnuší rodičů as
poň 40 školou povinných dítek, což považujeme
za rozluštění nejsdeáhnější a *aké jedině spra
vedhvé.«

Na schůzi terciářů usnesl se, aby 700. výročí
založení třetího řádu sv. Františka r. 1921 bylo
oslaveno jubilejním sjezdem na Velehradě o svát
cích svatodušrích a sjezdy krajskými. Požádán
československý episkopát, aby s povolanými čini
tel III. řádu ostatních národů svě'a byl zahájen
stálý styk a zvláště společná akce za tím úče
lem, aby opět mezi národy zavládl wvalý mír
soclání.

Ůsíle Mašehostátu

tisknou cizí listy zvěsti velice kříklavé. Tak na
př. orgán židovských spekulantů v Berlíně »Boer
sen courier<, který má tykadla vetice citlivá a
oči jako os'říž, napsal 24. srpna, že naše tři
vypsané státní půjčky měly žalostný výsledek.
Ministerstvo financí ostýchá se výsledek upiso
vání oznámiti veřejně. Republika naše má prý
700.000 státních zaměstnanců a 500.000 mužů vci
ska. Shodek státního rozpočtr na rok 1920 korží
2300 mil. -Kč.

Česká armáda vyžaduje ročně 3600 mil Kč.,
ačkoli je povoleno 1500 mil. Kč. Ministr Engliš
cznámil, že repubka má nyní 30 miliard důthů,
tak že musí se na něj ročně platiti nejméně 1200
rml. Kč. úroků. Ale ve skutečnosti jest dluhů
mnohem více. Kdo platí ty úroky v přední řadě
a kteří finančníci je přijímají? »Klerikálové« istě
těmi beroucími bankéři nejsou.

Německé listy píší o stavu repmbliky zžíravé
kritiky a posměšné stati; ty články se čtou ovšem
i v kruzích dohodových. Jest potřebí, aby naše
vláda informovala cizinu, do jaké míry německý
sk lže.

——FEUILLETON.

“ Vydali zvomyapíšťaly...

Tak se vyčítá katolickým kzěžíkn. Ale že mo
hlo pro záchranu zvonů učiniti více židovstvo,
které z nách tyle, než olupovaní kněží, o tom se
nemluví. Okradený je dosud bit, ale kořistník u
živá zcela nerušeně p'odů své válečné spekulace.

Vydakzvonyapíšťaly.. . Nu—ateď do
cela vydávají — celé kostely, ohýbají odpadl
kftm 1 v místnostech farních — protože proti fy
sické převaze — proti pěstnímu právu chytře Sor
ganisovaných dobyvatelů sám náhle přepadený
kněz kos'ela a fary uhájit nemůže. Sluhy habs
burského| militarismu| vystřídali při přepadech
»vlastenečti aatimálitaristé«.

Aleohlédněmese v našíhistorii o 300let
zpět Tehdy také »vydával« kostelní potřeby a
kleroty i ti katoličtí kněží, kteří byli odhod'ání

víru i život dáti.

Tehdy čeští protestanté ve spojení se sektáři
německými a maďarskými dělali revoluci na Úú
traty katořické církve. Co ji zbylo po konfiska
cích husitskýchaco si těžce eastřádalh znovu,
to fi hrabivé prsty vydírály, aby se opatřity pro
středky na vydržování vojska.

Na př. na Moravě olaupovaši prolěstanté kláš
tr za klášterem, koste) za kostelem, kněžský
dm 22 domem. Někds vyháněným kněžím nedo
volilivzíti s sebouani breviáře. Anebyli přece
katoličtí duchovní tak hroznými velezrádci, když

Výklad míieistra Beneše.

Dne 1. t. m. dr. Beneš ve schůzi stálého vý
boru učinil výklad o svém jednání s Jugoslavif
a Rumunskem. Pravit, že doslovný text smlouvy
s Jugoslavií bude uveřejněn v nejbližší době. O
men pakt má hlavně za účel dodržení mírové
smlouvy s Maďarskem. Detaily dohody s Rumun
skem budou podrobně projednány a skončeny, až
přijede do Prahy rumurský vyslanec. Byla do
jednána úprava hranic mezi Podkarpatskou Rusi
a Rumunskem. Pravil, že národové středoevropští
mají zvláště hospodářské zájmy společné, tak ž2
v té příčině jec“ potřebí uspíšiti konsolidaci Ale
strach z obnovy Rakousko-Uherska jest zbytečný.
Všeobecná situace Evropy jest nyní obtížná a
změní se úplně teprve po delší době. Možno však
předpokládati, že se jednota mezi západzími spo
jenci zachová i v budouchosti. Na východě bude
anarchie trvati ještě dlouho. Má-li se centrální
jednota zachrániti před rozvratem. musí naše re
publika s Jihboslovazském a Rumunskem vytvořiti
společnou linii.

Právě se konají přípravy, aby k Malé dohodě
přistoupilo | Řecko.

tě přece sám prostulý českobratrský politik Ka
rel ze Žerotína proti vzpouře energicky prote
stoval a nedal se přinutiti ke spojení s odbojnýr.
stavy ani tenkráte, když mu za jeho vzdor hro
zila ztráta statků i hrdla. Tento muě dobře vypo
zoroval, jak veliké moci v Čechách a na Mc
ravě nabývá revoluční taktikou cizácký | živel
německý.

Zvcay a píšťaly — toť bylo pro evargeffky
má'o. Rozkrádaly se kostelní nádoby zlaté i stří
brné. Z kalichů určených pro krev Pámě razily
se peníze na výplatn vojska. Katolické duchoven
stvo přínuceno i k vydání bohoslužebných rouch.
domácího nářadí a |.

Ty věcí nekradly se jen za účelem válečným,
ale 1 k osobním ziskům vynikajících vzbouřenců.

Manželka největšího oásilníka Puchaima Jeďa z
paten. A zatím co kněží v zimě r. 1619—20 vy
hánění do mrazu anebo v poutech vězněni ojiš
ťovali revolucionáři, že Jeňich akce směřuje k
svobodě a »dobrému | porovnární« protestantů s
katolíky. Leckde tam, kde nedovolili direktoři
Orgaulsátorůmpovsjání osobně se obohacova'i
přímo, krad'o se Jak na účet katolické církve tak
revotuce. Na př. sekvestroví komisaři z Olomouce
Obsdorier a Markvart usvědčení ze ztoděRtví.

Ovšem tehdy duchovní »vydávah« vzbouře
ným stavům | sochy a obrazy. V Nové ŘÍš c
vapgefici vyžoupiti kostel, obrazy Svatých a SO
chy byty rozbity a vyházeny; svatostánek roz
bit. Sešesv. Petrabylyvypícháryoči jesen
klíčuražen;takbylasochaobrácenakmýtu,aby
sv. Petr »vybíral mýto«. Taková reformace ©

V nastávající školní době
posílejte své děti k nákupu

školních knih,
psacích a

kreslicích potřeb

Družstorního kaikhugoství
a papíralství

v Adalbortina
v Braád Králové.

B
ll

Na skladě máme: Veškeré
školní knihy, sešity, psací
a kreslicí potřeby užívané
na školách obecných, měš
ťanských a gymnasiu. Z

u.. ua.u a"

Rázné.

Cienerál W'rangel omczuje se na defensivu. —

Otensiva polská po povolání nových bolševických

slt uvázla. Trockij prohlás!i, že dobytí Varšavy a
zbolševisování Polska musi zůstati cílem Ruska.
Zatím však v Ukrajině silně se rozšířilo proti

bolševické povstání. — Sváry v Belfastu vybíjeji

se v krvavých občanských bojích. — V Podkar
patské Rusi vyhlášeno stanné právo, tak že vše
cky kormmnistickéa maďarské schůze byly zoká
zíny. — Jihoslovanské vojsko podniklo útok na
celou albánskou frontu, zlomilo její tuhý odpor
a cbsadilo nepřátelské posice u Usterice.

Při tom všem bylo katolickým kněžím těm.
kteří do korunovace Fridricha Falckého | neby'i
vyhnáni, popičeno, aby veřejně s kagatelen ohlá
sili korunovaci a za něho se modiiši. Katolické
mu knězi u sv. Blažeje v O'omouci poslat Pu
chaim d'ouhou modlitbu za Fridricha. připojmic
pohrůžku přísného trestu, nebude-li se ši rodliti.
Kněs raději spasil se útěkem.

Ovšem v Čechách nebylo o mmoho lépe. Zde
byli ka'olíci rovněž tvrdou pěstí přinucení k »vy
dávání«. Chrám sv. Víta do té doby byl velíkole
pým museem starých památek národních. Ale za
vedení dvonního kazateře Fridrichova, kalvínce
Abrahama Skukéta došlo k »vyčištění chrámu«.
Obrovský krucifix, který stál nad hlavním oltá
řem po staletí, jednodnše shozen na dlažba, až
se roztříštil. Zrovna tak svržen obraz Parmy Ma
rie a sv. Jana Evaog. Při tom +e ozývala slava
výmněšná. Obrazy malované, řezané | do ka
mene vtesané byty s posměchem zhyzděny anebo
ničeny. Na kusy roztločeno nářadí s smějými ry
tinaní. Strženy nádherné koberce s hrobů pa
tronů českých, rozkradema roucha bohoskržebná.

n mistrně vytvořený kracifix, stojící na
alababtrovém hrobě českýchpanovníků. Obrazo
borství trvalo dne 21. prosince 1619 celé odpole

"dne.Dne24. prosincebyly úšenyvzápné pa
mátký dále. Za dozoru sodvírůny ol
'áře a Broby a kosti v nich chofané rozházeny



*g % bude psál kritická historie nynějších
zpěněných vírů v naší republice, užasne potom
stěby jaké velbioudy vlastenečtí radikálové u nás
pobylendia jak komáry ceděti „Věmde jest Daímo
liberální sídění, kde který lidovec kritisaje vlád
ní režim, aby se hned běželo na hrad s beze
cínon denunciací: »Klerikálové štvou prot) rep
blice!«

Zatím však zcela notoričtí zrádcové a náhoačí
rozkladných židovských plánů rozšířnií svou čin
nost za pomoci cizáckého kapitálu nerušeně. A
»protiklerikáhrí« rytíři ustopují nctivě s cesty, ač
koli přece vědí, že boHevictví jest zabijákem ne
toliko nejušlechdlejšího češství, ale republiky naší
vůbec, Panstvo vekní dobře ví, že bez naší ener
gické spolupráce republiku nezachrání. ale na 34
mé půdě sopečné dráždí nás a znásilňuje ještě jíz
livěji,než za světové války. Jen ať tedy syslové,
přepadající jen občany trpělivé, příliš mnoho ne
mluví ani o svém hrdinství, ani o republikánském

patriotismu. 7
Sám osobní přítel bolševických špicí ruských

Beneš prozradí, že čeští agitátoří Leninovi obdr
želi obrovské peníze z Ruska, jichž užili hlavně
pro sebe. Kde bylo Jaké vyšetřování zahájeno?
Kde se ozval spontanní poplach těch tisíců Sokolů,
kteří na sletu tak sebevědomě mšuvili o své síle?

Nyní z Vídně docházejí zprávy, že marodéři
zkrachované bolševické vlády maďarské nalezli
ve Vídni útulek u manželky komunisty Kause, dce
ry miHonáře. S těmito * jinými komunisty sídlící
mi ve Vídni pracuje slovenský Jirousek, který vy
hlásil sovětovou republiku na Slovensku spolu $
Janoušken — a dále pražsko-německý komunista
Sonnenschein. Vídeňské centrum jest ve stálém
spojení s Kladnem, odkud kommnista Srba přináší
každého pátku poštu; v sobotu se vrací s poštou
vídeňskou. Agitaci platí sovětové zastupitelstvo v
Berlině. Posílají se do Vídně miliony marek. Vý
plata koná se každého pátku v Siebeabrunských
kasárnách. Zvláštní péči věnuje vídeňská ústřed
na agitaci na Slovensku, kamž odjela nedávno eX
pedice s komunistou Takacsem v čele.

Nuže. privilegovaní strážci českého Sionu, sů,
čtovali jste s Vídní? Zdá se, že se vám ani do
těch účtů nechce, ačkoli nyní hrozí z proradného
a chamtivého města toho nebezpečí horší než před
válkou. Berlín s Vfdní nepodávají si rukou k vůli
povznesení českého proletariátu; to ořece chápe
i podprůměrný politik. Ale tí, kteří vyvinuli ná
ramně velkou energii proti vlasteneckému Hlinko
vi, přijímají klidně zprávy o nejdrzejších vídeň
ských podkopech a neodvažají se volati před ú
řaďy k zodpovědnosti zcela veřejaš placené Po
mocníky Bronsteánovy.

Představenstvo čsl. soc. dem. strany dělnické
==
po dlažbě. Dvě služky kazatelovy nakláďaly det
ky a kosti do košů, odnášejíceje k spálení. V
Pernšteinské kapli rozbořeny oltáře, ostatky svá
tých rozmetány po zemi a pak spáleny. V bytě
Skultétově spáleny též obrazy z kaple té. Také
se fanatikové pokusiti o zboření hrobu sv. Víta
a sv. Jana Nep.

TH dny trvalo vandalské řádění v chrámu 24
loženém a bohatě vykrášleném od syna Elišky
Přemyslovny Karla IV. Vždyť v dómě svatovit
ském bylo tolik památek drahých srdci českému,
že nebylo je možno zničí v čase kratším.

Za několikdní natozačalopustošeníchrámu
jesuttského, k němaž přijel Fridrich v pimém kako,jsadoprovázen24drabentya řadoulokajů.

Tenkrát se přece měli zastati rázně katolic
kých památek Čechové htherší, kteří přece tvo
Hli převážnou většinu národa a s vandašstvím
nesouhlasil. Bývalo by se Jim jistě podaříjo za
raziti řádění cízáků kabvínských, k nimž se svou
koufesí družíla jen malá hrstka národa. Když na
př. vstoupil do chrámu sv. Víta lutherán Vim
staršíz Lobkovic.tu na feho zakříknetí obrazo
borec Skuřtét2chrámuprchl Kdyžpaktýž Lob
kovic. důtkltvě vytýkal loráti, co se v dómu páchá,
vymlouvalsePrktrichIhavě:»Mávtomvlnane
ní, ale Skařtétova a těch osob, kferým ten kostel
svěřen a k opatrování jest dám.« Tak nepřímo
rýpi, že se Jutherští opatrovníci kostela měli ener
pčtěli o vhájení památek starati Když ohtěl
král odstraniti veliký kříž na Kariově momtě,sta
roměttští se vzepřeli a jejich vůlé vvítmila.

Priárich na -raduSkujtétovu dal sepsstřnaří

vydašo společně s představenstvem něm. soc. dem.
straby dělnické provolání, aby soudruzi a 50u
družky byl připravení uposlechnouti volání před
stavenstev, až by situace vyžadovala osvědčíti
činem solidaritu se sovětovým Ruskem.

Ale bolševická »Rovnost« postupuje ještě ote

vřeněji. Dne 12. srpna volala, aby proletariát vy
pověděl občanským stranám boj; nechť soclali
stický sjezd vypracuje válečný plán na povalení
dosavadních řádů; sociařisté malí ihned tvořiti r9
dy, které by se zmocnily továren a dílen. Na
schůzi důvěrníků Velké Prahy usnesena resoluce,
v mížse žádá průlom do zásady soukromého vlast
níctví a zbudování komunistické společnosti.

A Jaké zápalné řeči se pronášely při postupu
bolševického vojska k Varšavě! Jen ldé zcela
hluší nedovedli ubodnonti, kam socialističtí dema
gogové svým »vlastenectvím« míří. Při Polásích
tepali mřlitarismus až běda, ale ofensivu rudého
málitarismu vítali s velkými hymnamt. A přece se
ví obecně, že nikde nebyž vojín tak ubohým u
Jařmenčem, jako v rudých gardách. Valná většina
ruských bojovníků byla vlečena pro“ svě vůli na
jatky. Nejmenší známka neposlušnosti trestána od
bolševických poháněčů smrtí. Co tu bylo křiku,
aby se Polsko do ruských poměrů nepletlo! Ale
na druhé straně s jásotem očekáváno, až po do
bytí Varšavy bude celé Polsko njařmeno židov
skými komisaři a barbarskými črezvyčajkami —
a až sluhové Bronsteinovi znásělní i státy jiné
imperialistmem horším všech předcházejících.

V Praze židovsko-němečtí komunisté Fischer
a Kohlmann volali na schůzi socialistické m'ádeže
po ozbrojení proletariátu. Na Slovensku žiď Taus
sig provolával Třetí internacionálu. Třetí pluk le
gionářský při návratu do vlasti měl rudé prapory
s nápisy: »Sláva třetí internacionále!« Vydal pro
volání, aby se bez náhrady vyvlastnity a socialí
sovaly továrny a statky.

Kdy pak už se konečně probudí moderní, pun
covaní rytíři Blaničtí? Kdekoli se dostali katolíci
ke skutečné spoluvládě, tam nastat pro bolševiky
podzim okamžitě, Na př. ve Francii poctiví a Pra
covití se bolševiků naprosto nebojí; na
opak bojují s nimi rázně a s otevřeným hledím.
U unás však fanatická zloba protikatolická jest
přednější než zájem poctivého českého lidu.

Patrno to bylo i při mašem slezdu. ImcHgerti,
kteří by měti při bolševickém nebezpečenství v
přední řadě pracovati k solidaritě občanských
stran, neměli nic pilnějšího na práci, než starost
o dráždění katolictva a kašpárkovské pokusy 0
zmaření účelu sjezdu. A zároveň horlivě připra
vují sfezd volnomyšlenkářský k větší slávě židov
skčho zednářstva. Ale svobodní zednáři právě se
vyslovují pro socialistickou republiku.———————
zení, aby všecky zvony byly v Českém králov
ství pobrány a na Pražský hrad svezeny. Nechť
se také boří všecky oltáře a všecky | obrazy
nechf se z chrámů odstraní. Toto nařízení sice
sepsáno, ale živeřný odpor českých sektářů, na
nichž závisela moc Fridrichova, zabránil veřej
nému prohlášení rozkazů tak barbarských. Sám
kníže z Anhattu řek) zimnímu králi: »Již tobe ne
jenom v městech Pražských, ale po celém králov
ství Českém nejen katolíci, ale také 1 lntherové |
husítí nenáviděti počínají; saského kurfirsta (du
therána) jakožto svých svobod prati tobě msti
tele a celého království dobrého přítele 1 ochra
niteše.do Čechvolatia jehoza svéhokrále míti

1 z jiných okolností zcela zřejmě vysvítá, že
telndy mohli lutherští ufájíti meocenttelných pa
mátek svatovítských zcela dobře bez všeNikého
nebezpečenství osobního. Vždyť přece n Í
msta na lutherské oposici byla by F z
Praby vyhnala.

Co je malý Konláš pro velkému| barberu
Skukétovi! Ten zmičii tolik pamášek, že by dnes
měly cerm nejméně jedné miflardy. Kteříradiká
lové tedy vřískají dosud onestatečnosti naších
kněčíza světovéválky,jen aťse zamysl nad
zbabělosti českých sektářů, kteří dovoli postě
řádni jinověrci Skultéloví v nejnádbernější kle
dotnici, království Českého. Ono vandalství nedá

mělvtělesrdce lidské,nenbrániisežalu, aťvů
leže! církvi kterékoli, +"

NÍ

y

Kdo chce tedy u nás propagovati vlastenectví
dle maršruty berltnské, vídeňské a zednářské, jen
ať dále lže, že katoticismus jest naším nepřítelem.
Z toho blínu, který z takové demagogie zkvete,
rozhodně se rozbolí liberálům hlavy víc než ka
tolíkům. Z lásky k republice stojíme na stráži.
Ale největší bdělost a energii vším právem vyža
dujeme od těch, kteří se postavil v četlo státu.
Nechtějí-li konati nejdůležitějších povinností za své
velké platy, ať ustoupí silám schopnějším anebo —
při nejmenším — ať nemaskují svoji zbabělost bo
jovnými signály »protiklerikážními«. Kdo střílí po
komárech, ale před vlky se rychle skrývá, De
toiko se připravuje o všecku důvěru, ale stává
se přímo komickým,

Povaha
násilné prakse církve

československé.
Tato církev chce si pořídsti místnosti a prostřed
ky k bohoslužbě hodně lacino. Nalézá horlivou
podporu u těch. kteří před válkou hlásati, že k
modlitbě se nejlépe hodí chrám přírody a že
mení zapotřebí skvostných nádob a dralrých rouch
bohoshužebných.

Kostel nebo fara zabere se lupičským přepa
dem — nejraději za tmy. Násiníky neodvrátí od
nespravediivého držení cizího majetku ani hla
ssté protesty ještě žijících dobroďinců kostel.
kteří energicky prohlašují, že darovali roucha
nebo jmé riuelnf potřeby církvi římsko-katolic
ké, nikoli náboženské společnost! nové.

Leckde vyjednává se předem s duchovním
správcem katotickým, aby vydal klíče od ko
stela bez fysického násilí. Jinde se docela vzkáže
pro klíč jednoduše kostelníkovi, jako by v té
příčině nebylo potřebí šetřiti ani primitivních 0
hledů na právo. Ale farář přece anl nemá práva
kterémukoli jinověrci propůjčovati k bohoslužbě
kostel, protože není jeho majitelem, nýbrž pouze
správcem. To se přece ví obecně. V Čectách u
sadili seza války trvale haličtí židé.kteří za
vylchvařené peníze si zakonoili statky. Obtě
Žuje někdo správce těch latifundif žádosti, aby
vydali klíče od sýpek a kanceláře? Sebemenší
násí bylo by tu ztres'áno okamžitě státní mocí.
Ate náboženská společnost, která ještě není od
státu uznána, smí beztrestně přepadaů majetek
církve, která u nás má domácí právo celé tisíci
letf. Jestliže příslašníci ©nové církve tak často
mluvi o Chelčickém a Komenském, tážeme se:
Dobývali se žáci Chelčického do husitských či:
katolických far a kostelů sekerami? Radil Ko
menský, aby se pronášely před svatostánkem ka
totickým rvavé a spílavé| promuvy? | Kráčel
Bratr Blahoslav s hudbou uprostřed vášaivého da
vu k přepadení katolického chrámu?

Hus, Rokycana a Chelčický nespojovali se k
církevnímu výboji ani se židy ani s nověrci. Teď
při zakládání skupin církve československé stojí

hrmou vodu na mlýn židovský. | Tato fanartácká

sekta nevěry ze zášti proti Přsmmodvážila se do
cela i unáe tvrdit.,že Krástns vůbec uúeexislo
ve?; takto poličkovala netoliko zcela jasnou hi
storii, ale kopla brotáíně 1 do moderně-vědeckých
pravidel hisdorického bedání vůbec. A tihleHdé
že by měli nějaký zájem na šíření a utvrsení či
stého evangelia? Ti že by přáli rozkvěto nové
křesťanské církve opravdově? VšBdyťpřecepod

pora kterékoli církve křesťanské jeai proti jejich
programu. Samy Bartoškovy despotickénávrhy
na ujařmení církví všech vysvětlí dosti Tedy
vojnomyšlenkářeká asistence Jest hrou falešnou.



Tito lidé přicházejíse svou pomocí pouze k ro
geštvání du věřícího, aby pak byly rozptýltné
skupiny křesťanů přemoženy snadněji.

"A ze všech úkonů chrámových jest jim přece
největším trnem v oku právě mše svatá; záhiží
jim ma potírání podstaty eucharistické bohoslužby
v prvé řadě. Na agitačních schůzích mluvtvá (4
před volnonryšlenkář, který přikládá sekeru ke
kořenu positivní víry; vedle aěbo stojí zcela klid
ně propagátor nové církve, jako by kladné hod
noty náboženské organisace byly věcí podružnou.
A když začne mtuviti sám, špatně by před tla
slouchajícími fanatiky pochodi!, kdyby vášnivě ne
napadal positivní řády, ale azopak klidně vytožil
katechismus nové společnosti. Devadesát procent
»nadšenců«, kteří se chystají vstoupiti do nové
ho ovčince, neumí »Věřím v Boha«. Církev pů
sobící z milostí a za příslohy duší protikřesťan
ských nemůže přinésti duším lačníchm po pravdě
Boží nové ráno. Vždyť jí k tomu nebude popřá
no dostatek volnosti

Když v Praze byl nuceně stšhován cizí ži
dovský spekulant, soc. dem. dělníci z Daňkovky
s vežkým rámusem zakročili v jeho prospěch a
pomáhali uložité nábytek do místností zpět. Jen
ať sl tedy zkusí výbojná církev přepadnouti SY
nagogu třebas i v místě, kde Je židů jen šedesát.
Bude odražena tak rázně, až jí při útěku sotva
nohy stačí. A při těch přepadech katotických ko
stetů mluví se ještě o nutném postupu nábožen
ské tolerance, lásky k bližnímu. Tážeme se: Kdy
v tomto století u nás katolíci rozkrádali majetekoh

církve židovské nebo kterékoli evangelické? Kdy
chodili do shromáždění jinověrců, aby nekřesťan
skými útoky jim rvali ze srdcÍ kladné hodnoty je
ňch přesvědčení? Moderní. agitátoři jeví toleran
G ke každému — jenom ne ke katolictvu. Tak se
nyní krystalisuje »boj za svobodu«, který jest
kříklavým podvodem.

Když 21. prosince 1918 vítat v Praze králové
hradecký biskup p. presidenta Masaryka, slyšel
odpověď: »Děkuji vřele za pozdravný projev a
doufám, že rozkvět demokratické repubiky bu
de také ke zdaru církve.« Slova osoby tak vy
nikající přece nebyla řečena ©poaze | vílajícímu
arcipastýři, ale i na adresu občanstva nekatoňic
kého smýšlení. Kdo se tedy prohlašuje za Ctitele
Masarykova, má míti aa pamětí i jeho programo
vá slova. A je snad přepadání katolického ma
jetku podporou zdaru a rozkvětu naší církve?

Jestliže se mlčí k výbojtm fanatických repřá
tel katolické církve, vtírá se otázka. zdali jest
spravedlivo ©zavírati do krimimáMi nemajetné
škůdce cizího majetku. A jest jisto, že titíž lidé,
kterým se podaří beztrestné oloupení katolictva,
Snadno dostanou zálusk | na vyvlastnění majetku
jiného. Jen aby nynější fanatikové sami brzy ne
sptakali nad výdělkem! Kořistnictví nezastaví se
u kostelů — a tichým přihlížením k pronásledo
vání katolíků porušuje se právní stav republiky

státu důvěra těch oizinců, kteří vstupují s námi
ve styky finanční a hospodářské. potvrdí rozváž
zvý požitik každý.

Proti tissivé úhradě zvýšené ceny mouky 2
občanským kostrolám zveďo plamenný protes“
řemeslnictvo a jiní příslušníci středních stavů dne
25. srpna ve dvoraně žoffaské. Přijata byla re
soluce, v níž se protestuje s největší rozhodnost
proti úmyslu vlády, uvašti na řernesla a obchod
nové, přímo již nesnesitelné břemeno: platiti okr.
nemocenským pokadrám 1 korunu za každého
dělníka denně na úhradu státního nákladu, po
třebného k tomu, aby určitým občanským vrst
vám poskytována byla mouka i při zvýšených
cenách obtjf za nízké ceny. Provedením tohoto
úmyslu byly by vážně poškozeny především
menší a střední živností a určitě vyvolána by
byla mebo podstatně zvětšena nezaměstnanost
dnes již četným řemeským oďborám hrozící.
Ve všech živnostenských oborech byly dělní
kům v nejnovější době podstatně zvýšeny mzdy
právě s ohledem na nastávající zvýšení cen
mouky a chleba. Tím dospěž jsme k tak vyso
kým výrobním "nákladům, že v četných oborech
nastává nemožnost objednávek. Nemůžeme se Spo
kojiti te zdánlivým ústupkem, že za dělníky v
domácnosti živnostníkově stravované nemá býti
denní jednokorunový příplatek na mouku vybírár.
Úleva tato nemá pro největší počet živnostníků,
hlavně ve Velké Praze, žádné ceny, poněvadž vč
vlastních domácnostech téměř vůbec dělníků ne
stravují, a tak je tomu dnes již | v četných men
ších městech. Výhoda ta pros tudiž zcela Jí
ným vrstvám, oeži živnostník což je dvoj
násob nespravedlivé, poněvadž živnostníkům a ob
chodníkům ukládány jsou právě nyní ohromná
břemena daňová, jichž Jiné občanstvo jest uše
třeno. Proč semají jiné zámožné vrstvy (rentisté.
vysocí úředníci a kapitalisté, kteří dělníků neza
mšetnávají) také přispěli na opatření levnější
mouky? Stejně nespravedlivé a stranicky kříkla
vé Je, že osoba, neorganisovaná v okr. nemocen

ské dně, má slevu pouze do 15.000 K, kdežto
osoba v nemocenské pokladně organisovaná, do
30.000 K. Protestujeme rozhodně proti tomu, aby
výběrčím této dávky byly okresní nemocenské po
kladny,nabyvše s nimi smutnézkušenosti- Pro
testujeme dále proti tomu, že těžké toto zatížení
produktévního občanstva má se státi bez schvá
derí Národního shromáždění a. senátu. Žádáme
všechny poslance, u nichž lze předpokládati 1ro
chu smyslu pro zájmy středních vrstev občan
ských, aby použili všech prostředků aby přísluš
rá předloha projednána byla v plném Národnímshromáždění,vněmžbysezasaďěioto,abydo
saženo bylo jiné rozřešení této otázky, okoli ta
kové, při němž by stav živnostenský byt vážně
poškosen atéměř napokraj zkázy přiveden. —
Se stejmou rozhodnosti protestejeme prodl zave

dení t. zv. občanské kontroly, hlavně proti jejimu
vyloženě jednosfrannéma, proti Živnostníkům a
obchodníkům namířenému uspořádání a složení,
majíce po všech zkušenostech oprávněnou obavu.
že řádní živnostníci a obchodníci budou vydání
šikanování a libovůli nových komisařůa kontro
lorů, kdežto největší část pravých zdražovatelů
a pokoutních prodavačů, kteří ve velkých rcz
měrech keťasské obchody prováději, zůstala by
ze strannickosti nedotčena a prováděla by své
řádění dále. [ v této věci voláme po spravedino
sti a žádáme i pro sebe nezkrácenou rovnost ob
čanskou a prohlašujeme, že v hájení naších prá“
budeme postupovati neústupně a společně v na
prosté solidaritě a kolegiámosti bez oh'edu ra
nolitickou příslušnost.

Resoluce ta byla schválena s velice hlučným
souhlasem. Vždyť se nyní zachází i s málými a
nerrajetnými podnikateli jako s nevolníky.

Správná cesta k vyrovná třídních protiv jest
opuštěna právě v době, kdy simace volá co nej
důrazněji po rychlém řešení. Vžďyť propast mezi
kapitalismem a prací šklebí se stále do větší
šíře a hloubky. Čím více se množí knihy v Soci
ámích reformách, tím jest stav v praksi zamo'
nější, tím hlučrější sociální sváry vybuchují. Vy
mucenými ústupky se neklidní ani zaměstnavatel
am záměstnanec; spíše jsou dráždidlem k Jalším
bojům ještě ohnivějším.

Tu nutno míti na zřetek, že smír nepřinese
žádný, sebe vtipnější sociální systém, nový sám
o sobě. Více zmůže soclálmi rmorářka než sociální
věda. Doktrina nikdy nenahradí mravní pocit zod
povědnosti před Bohem a lidskou společností, Ko
řistník dovede se vyhnouti svižně hrat ste
rých paragrafů. Že jest atázka sociální v přední
řadě otázkou mravní. o tom nenvažují ani mo
derní zaměstnavatelé zhi největší dětnické tábory.
Obě tyto třídy (protichůdné a přece jen na sobě
závislé) vycházejí při svých požadavcích s téhož
stanoviska materialistického, Jako by měla sváry
urovnatí hmota a niko!ř duch. Člověk však nerí
stroj, který by se pohybovat podle počtářských
formulek. Má svobodnou vůjí, která se nedá při
nutříkurčitésměrnicifysickýmtlakemJakobo
dinovýstroj perem. Atuto vůli nmatnopodmaniti
měkce morálkou, jejíž příkazy (nejsou měnivou
hříčkou akademických diskusí.

V římské říši před zrozením Kristovým poměr
pána k shršebníku spočíval rovněž na zásadách

bez přihlíženík jeho potřebám duševním.Otrok
navzájempřemýšlel ozdrcení svéhopána, opo
mstě.I proto váhat pohanští patriciové uvolnitl
posškudpotwiaotrocká, aby dělnícinevyužii ná
hlé úlevy kfysickémuzdoláníustupujících.Tu
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demo ELIŠKA
přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky.
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rátově

byl kompromis opravdu přátelský vící nejobtíž
nější, protože chyběla kleová základna k udržení
obstomé rovnováhy. Teprve křesťanská nauka
sbratřovah a uhladila hroty stavovských protiv
klidným vývojem bez hrozných sociálních otřesů.
Kde byl jak od sluhy tak pána uvítán společně
týž zákoník, totéž evangelium tam ovšem na
morájním podkladě byla shoda snadná; kde se
sluha cí'il jako v rodině, tam pracoval horlivě i
ve prospěch svých velitelů.

V severní Evropě ovšem nešířio se Křesťanství
z vrsev nižších do vrstev panujících, nýbrž na
opak s hora k poddaným. Aristokracie, která při
jíma.a křesťanství, ra mnoha místech ještě dlou
ho ponechávala podďané v ujařmení, třeba že Jim
Sama nauku křesťanství předkláďala. Tuhá pouta
však znenáhla i zde povolovala. Společné uzná
vání zákona nadpřirozeného, povýšeného mad Ed
skou kritiku, působilo v sociálním ohledu blaho
dárně. Ovšem u nás v XV. a XVI. stoleti pod
danství se přitužovala netoliko zišmost a despo
cie aristokracie, ale i Strach před převraty. Ale
aspoň v českobratrské církvi mohli jeji šbechtičtí
údové bez bázně uvolniti pouta nevolníkům —
souvěrcům. Nestalo se tak však ani za svízelhých
dob třicetileté války. (Tím ovšem není řečeno.
že by bývali českobratrštíí šlechtici k poddaným
krutí.) Kdekoli byly tehdy zabrány pozemky ka
torjcké církve, tam poddamým nebyla dána svo
boda; maopak tito hned podřizováni privilegova
ným stavům. A tehdy byla přece dosti vhodná

Nyní jest dohoda velkých zaměstnavatelů a za

že byrokratičtí kapitalisté se neoskrovňují, ale ja
ko na posměch milují větší přepych než před
válkou. (Kde jsou ty idyšoké, vpravdě patrlar
chální vztahy ze století XIX. na př. v hospodář

ství, kde čeledín i syn statkářův musilipracovati

každodenně stejně!)A tu vidíme, jak marně fvští poměr dvou tříd
matematika. Zaměstnavatel praví: »Taumáš mzdu,
kterou ti dávám jen prato, že mastm. Jinak s te
bou nemám co čimiti. Poměr otoe k synovi ve
fabrice nehledej. Zato však máš svobodt.« —
Dělník podobně: »Pracuji v tvém závodě jen z
mouze,jen proto, že si nemohu založiti dílnu vlast
nf. Dej, co mřináleží. ale o skutečný rozkvět svého
podniku starej se sám. Považuji tě za svého ne
přítele.« Společná ideová základna tu schází.

A kdo pak zavimi! tak veliké sociální bouře na
Slovensku ? V době osvoboditelské práce proná
šely se k negramotnému lidu jen ideové fráze.

valo: »Povede se vám dobře, lépe než pod vlá
dou Pešťi.« A na nejrychlejším kon: přicválali
sociaNstičtí herobdové: »Jen pod prapor náš! V je
ho stínubude ováše hmotnépoměrynejlépepo
staránol« Kdo by se divét, že lidu oloupenému o
víra otců vryly se materialistické sliby do Pa
mět! nejpevnšjil A Jestliže týž dělnický Hd s ú
žasem pozoruje. že jeho materielní situace lest
leštěhorší,jakýdiv,že se bouří!Vúzemízně
hož celé davy ožebračených Slováků nyní se stě
hují přes Prahu do Ameriky, jistě nejsou Časy
rajské. Židovští kapijalisté však tam mají větší
hody než před válkou.

Srovná takové protivy sociální věda? Vizme
přece ruské bolševiky! Tam se kefasuje bezuzd
nějinežvstarémRakouskuzaválky.Dělníkpo
ctivou prací se tam oeuživí, ale na druhé straně
nad millony vyhladovětýchdělníků a intelgen
tů. srašených do zákopů, prochází se na slrmné
rd bonf zbobaťtých komisařů, kupčíků, tyranů
1 tyránků. V židovských robotárnách tamějších
vládne režim nejpřísnější. Vzájemnou páskou jam
není altruismus, ale kte. Dosavadní řády, dělicí

v Sovdepli na kasty privilegované
a uječmené, udržuje strohý systém mifitaristický.
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Depešaí adress: Albibanka.

Vklady zúrokují se nejvýhodněji.

Králové.
Člalo telefonu 83. ě

ňEskont obchodních směneb.

———

Tedy ani Bronstein nenalezl v marxismu kouzel
ný proužek, který by vyčaroval sociální jaro bez
použití železného teroru. Ale vláda opřená o děla,
karabáč a nadměrné rmneožství dobře placených
vojínů, nemůže míti dlouhého trvání. Jakmile se
vojsko rozpustí, sovětový systém se rozsype. A
pak — chtěj nechtěj musí se hledati k docílení
souladu mezi vrchnosti a poddanými taková zí
kladna, jaká neexistuje v marxismu. Jen zduchov
něm veřejmého života srovná zlopověstné protivy,
jen zákon Boži učiní konec dlouholeté velice
trapné válce mez: prácedárci a dělníky v evrop
ském koztinentě. Dělník nesmí býti považován za
stroj lromadicí mozolnou rukou kapitál do ru
kou cizích a zaměstnavatel musí se represento
vati jako srdečný otec. Sblížemí duší, vzájemné
porozumění hidí dobrých vykoná větší divy než
Usíce paragrafů, které dovede vůle nedobrá vždy
cky obcházeti.

Svobodní zeánáři a socialisace. »Právo Iidu«
29. srpna sděluje z Paříže: Padesáté výročí třetí
republiky má být os'avováno rozličnými oficiel
rími Slavnostmi. Francie demokratická. protikle
rikální a socialistická chystá oslavy zvláštní, ne
boť epovažuje nynějších vládců republiky za
pravé násupce Gambertovy. Lóže svobodných
zednářů »Světové sdružigní« odpověděla na ú
řední pozvánku. aby se účastnila úředních slav
ností, touto resolucí: »Přihlížejíc k tomu, že 1.
tře republika předs:avuje jenom zájmy bnržc

asie, obohativší se válkou, 2. třetí republika za
pírá revoluční svobodomyslnou tradici, navazu
jic opět diplonatické styky s Vatikánem, 3. třetí
republika odpírá úplnou a dokonalou amnestii

vojinům a námeřníkům, zednářská lóže »Svěťo
vé sdružení< se nemůže účas:nit slavnosti 26.
září.«

Zpravodaj dodává: »Tato resoluce mluví za
celé knihy. V zednářských lóžích, jež už zde arci
ztratily větší část svého bývalého vlivu, sdru
žuje se hlavně inteligence t. zv. středostavovská.
Dělhnictvosi našlo živé formy crganisační a pckud
je v lóžích zastoupeno, tvoří v nich jen menšinu.
Vyšlo-li ze zednářské organisace usnesení, jež
výše uvádím, je to jen důkaz, že i v kruzích ne
socialiséckých, aie zásadně pokrokových, | roste
živelní odpor proti nynějšímu režimu. Hlavně no
vý rozmach klerikalismu, který je nynější vlá
dou aspoň vlídiě trpěn, ne-li přímo podporován,
pobuřuje všechny, kterým jde skutečně o blaho rc
rubliky. Při všech oficielních přílež:tostech vilíte
zde nyní církevní funkclonáře. Ačko'i se zákon
ně nic nezměnilo na poměru státu k náboženství
a církev je organisací soukronou počíná si kle
rus, Jako by bez něho republika nebyla možná.:

Teď se má jen ftati, kolik těch zednářů
jest nuzných. Takdďvá »socialisace«, jaká jest v
Rusku. by se ovšem židovským zeďnářům Hbila,
protože by bohatí Taussigové a Popprové zbo
hatli ještě vice.

Nové zprávy o krachu tárodně-sociálního úruž
stevnictví přineslo néděhní »Právo ldu«. O ho
spodářství těchto spohivládců republiky v Česko
slovenské | jedrotě ©malozemědělských | družstev
předkládá onen deník tyto dokumenty: »Pánové
Vrbenský, Stříbrný a Consortes namáhali se vše
možně, aby korupční bahmo z národně sociálních
»družstev« nedostalo se na povrch; přes veške
ru jejich námahu provalto se však více než tu
recké hospodářství v národně sociá'ní Českoslo
venské jednotě malozemědělských družstev, a ani
mifionář Rosenkranz. jemuž dáno národně soclá!
n družstevnictví do pachtu, nebude s to bankrot
zastavíři. Je zajímavo. že národní sociálové ne
mravným „nátlakem politickým zasirašovali ze
jména své židovské »Ueferanty« před žalobou, což
po celé měsíce se Jim dařilo. | na vládu vykoná
ván byl tlak a vyhrožováno zvláště býv. ministru
financí Sonmtágovi politickým skandálem a roz
bitím koalice, když nezpůsobí, že tuková ústřed
na. obihfí ústav atd, chystanou žalobu finanční
prokuratuře nezastaví. A % vše se dělo se Sira
ny politického vedení nár. soclálů, aby se krylo
nesmírné bahno osobního prospěchářství a v
smoha případech osvědčené keťfaství jednotřtvých
pánů, jsoucích u vesla. Družstvo konsumní nedo
stávalo na př. mouku, poněvadž mlynáři nedo
stávali od Jednoty peníze a vzpírali se mouku na
dich dále zasílati. | Delegáti družstev jezditi do
Prahy, inscenovali v Obilním ústavě a v minister
stvu zásobování výslupy, že nejsou zásobeni, ale
vedení Jednoty nemělo tok upřímnosti těmto 5

demříci že peněz,složenýchdělníky,bylomi

sto na mouku použito na nákup předmětů, s kte
rými se obchodovalo za hranice, i do nenáviděné
Vídně, kamž se zejména vyvážel perník za po
moci vlivného činitele z Cukerní komise, která
povolení za zády ministerstva zásobování z bra
trské lásky k ubohým financím Jednoty vydáva
la. Důkazem, kam až věci dospěly, je spousta ža
lob. které firmy, jakožto věřitelé proti Jednotě
podaly. (Nár. soc. jednota se značně zadlužila i u
cizáků.) Žatoby tyto obnášejí celkem kolem 13
milionů korun. Je vidět, že bratří ve volbě ob
chodního spojení činili velmi málo výběru a že
vlastenectví jejich, tak ma odiv vystavované, je
stejně švindlem a podvodem, jako u vlastenecké
buržoasie, poněvadž, jedná- se o »kšeft«. pak
bratrům výdě'ek nade vše, ať od Němce, žida či
Maďarona, jen když to nese do kapes. — Úřady
povolily již vymáhání exekucí na Čsl Jednotě
malozemědět. družstev: Státním ústavu pro olejeatuky4milK,Oděvnímuúřadu90.000KaZe
mědělské společnosti pro zpeněžení dobytka 200
tisíc korun. — Tedy dosud pletí slova básnfkova,
že vlasti oslavu zjedná »ne horoucmosi povaleč

Uá«. ale »práce tichá a společná«. Nadutá ignoran
ce a neobratnost ukryje se sokolskou čapkou je
nom na chvíli. Teď by mětžiFrabša a Zemímová
trochu promdnviti také do duše nejapiých kormi
dejníků nár. sociální lodi. Pro příliš pitnou kon
troju táborů Jiných zapomněli na drhanjí vlastní
podlahy. Deřte hospodářům z Klofáčovy stray
do rukou finance republíky celé — a za pět let

H koupížid i s červenobítýmpraporem. .

Příbramské státní doly asi bandou zrušeny;

hlevnf stříbrososné žíty jsou vyčerpány a při do
bývání stříbra ve větší hlonbce náklad převyšuje
výtěžky. Roku 1685 platilo se dějníkovi průměr

děza rok 521 K; nyní však 5411K. Ovšemzasta
vení práce v dolech tak proslulých znamenalo by

pro Příbramsko značnou katastrofu. — Maribor
ského sletu Orla. súčastníla se 1 sllmnáskupina
Srbů z Bělehradu. — Dne 29. srpna zemřelv Pa
Mži proslulý kardinál Ametté, který za války o

kající osobnosti — 1 Miterand — po truchlivé

zprávě dostavili se do kardinálova domu. — Stra
na sociálné demokratická v naší republice vysílá
do Ruska studijní delegaci; patrně referát Šmiěra
dv naprosto nestačí. — První československá loď
»Legie« pod naší vlajkou opustila dne 24. srpna
Vladivostok. | Přijede do Terstu počátkem října.
Bude konati pravidelnou plavbu mezi Terstem a
Dájným východem. — V Curychu konal se slezd
300 delegátů křesťansko-sociálního (katolického)
děkio:va. Kongres sn zamítt socialisaci všech
výrobních prostředků ale současně též kapitali
stickou hospodářskou soustavu, založenou na úsilí
o osobní zisk a požitek. By'o řečeno, že tvoření
cen má bý'i podřízeno zájmům celku. — V minu
Jých dnech na Plzeňsku při volbách delegátů na
soc. dem. siezd byla levice poražena. Oficielní
kandidátka strany obdržela 10.433 hlasy a kandi
dátka levice 877 hlasů. Zvoleno 38 delegátů, kteří
se vesměs hlásí k pravici. —V polské armádě
dochází v zájmu vnitřního klidu k odžidovštění.

Desetitisíce židovsko-polských vojínů ač po šiko
vatele mají býti z vojska odstraněny a doprave
ny do koncentračního táboru v Jablonné u Var
šavy. | m jest palrno, jak jsou židé v každém
státě živlem nespolehlivým. Tolik vojáků by Po
láci z armády právě nyní nevylučovali, kdyby %©
nemusili báti jejich dorozumívání s židovským!
komisary ruskými. ——Ruští bolševici odsoudili
dceru hrab. Tolstého Alexandru k internování až
do skončení války. Tato Alexapdra spolupraco
vala před válkou se svým otcem a cbs'arávala
mu službu sekretářky. Kdyby teď Tolstoj vstal
— a viděj, jak se chová k jeho filosofli nynější
proticarský režim ruský! — Dp 30. srpna ztratili
bolševici v Polsku 48.000 zabitých zajatých 80
tisíc, internovaných na 90.000. — Teď se pojednou
dovídáme, proč mělo býti odstraněno z východ.
Slovenska vojsko, ozbrojeno dělnictvo a proč se
tam mělo sogialisovati bez náhrady. V Hlohovci
před odvody dne 13. srpna soc. demokraté uspo
řádali schůzi, na které se usnesli že k odvodům
nepůjdou. Druhého dne ráno soudruh Bedeč do
dával rm'adým desertérům kuráže v zámecké za
hradě. Tento demagog dne 15. srpna nadat hrubě
ve vinárně vojenské policii, která ho vybízela k
odchodu, protože překročil stanovenou noční ho
dinu. Protože přes svou rvavost byl odveden na
radnici, byla z toho druhý den bouře mezi děl
nictvem. Scudruh Sopuch dne 17. srpna na tá
boru lidu žádal odstranění vojska z Frašátu, 0
zbrojení dě'ictva, socialisaci a docela i amnestii
politickým provinilcům. Při tom důstojnictvu na
dával. Legicnáři žáda'i aby byl zloduch zatčer,
ale marně; za několik dní by'c 1únistersivu udá
no, že Sopuch ukradl dělnickému konsumu v
Hlohovci sto tisíc korun! Tedy pro zajištění bla
hobytu Sopuchova měly nastati dalekosáhlé bol
ševické změny. Kteří radikální »reformáioři« Je
ště bolševiky povedou? Sopuch zatím zmizel be
ze stopy. — »Rovnost: píše o F. V. Krejčím, kte
rý byl vyslán agrárně-socialistickou vládou na
Sibiř udělat v legiích pořádek: »F. V. Krejčí, ač
přijel za si'uace tak napjaté, s jádrem vlastního,
prostého mužstva armády vůbec nesnažil se do
stati do stálých přímých styků. Když přijet do
Omska, Jekatěrinoslavi, Irkutska, měl všude od
Ko!lčakaa jeho generálů připraveny bankety, byl
všude oslavován jako spoluosvoboditel národa,
proti »rebelům< vojenským byla u něho předen
vyvolána předpojatost a z masy prostých přísluš
níků armády dostaly se přímo k němu skoro jen
Potěmkinovy vesnice.« Patrno jedy, že republika
měla na zbytečné výpravy peněz dost. — V Pra
ze V otevřena židovská škola »s českým jazykem
vyučovacím s náležitým zřetelem k němčině«.
Že ten zřetel bude nadnáležitť, uhodnouti
již předem. Jedná se jen o to, co této nové škole
konfesní řekne dr. Bartošek, jemuž přece ani
Starý zákom není knihou posvátnou. P

Československá
strana lidová.

Ruch v katolickémučitelstva. Každý-ečitel,
který se rmynfíIrlásí otevřeně ke katotickému ná
zorusvětovému,jest pravýmhrdinou.Nastavuje
čelo šípům nejjedovatějším. A přece zdravá kica
Jestunási vřadáchučitelstvanapostupu.Dne
28. srpna konal schůzi Svaz křesťanskéhoněátel
stvavmístnostechbohosloveckéfaknityv Prace.
Sál byt přepiněn.Po vřelých slovechsenátora



Kadičáka prom'uvil odiborný učitel Karel Ježek
o práci organisační. Svaz gracoval dosud vý
hradně pro obvod Čech. Jest třeba zřídit státý
sekretariát a sekce. Učitelka Bajerová navrhla
členskou daň, což sthváleno jednomyslně. Bylo
žehráno na to, že někde sami kněží dostatečně
nepežují o to, aby mládež se účastnila v hojném
počtu služeb Božích. Učitel Hromadník podal zprá
vu © potěšitelné vané schůzi katolického učitel
stva v Brně. Následovala velice čítá, povzbuzující
debata o dalších praktických krocích k utužení
organisace. — Katolická jednota českých učitelek
na Moravě konala dne 20. srpna mámořádnou val
nou schůzi v Bystřici pod Hostýnem, Bylo zde
čile debatováno o důležitých zjevech časových.
Uspeseno rozšířiti vhodně účel spolku. V rozho
voru o stanovisku Jednoty ke spolku učitelů zdů

nost Jednoty budiž zachována. Ve volných ná
vrzích přijat návrh, aby valná schůze konala se
v pondělí velikonoční v Olomouci. — Dme 3.
srpna sešly se katolické učitelky v hojném počtu
v Přerově, kdež v klášterní místnosti uspořádána

pa oslavu stých aarozemn Boženy Němcové vek
ce zdaiřá akademie. Výstišný referát o prosté
Spásovateice přednesla učitelka A. Růžičková.

Seclální Studeniské Sdružení v Hradci Králové
započne nový škokrí rok slavným »Veni Sancte«
v geděh 5. září o 9. hod. dopol, v chrámu Panny
Marie. Katol. studenti a studentky dostavte se
v bořném počtu! Účast členů povinna! — Výbor.

Hradec Králové. O svátku Narození P. Marle
ve středu dne 8. září za přízaivého počasí bude
v kostele P. Marie sv. požehnání o půl 3. hod.
odpol. a na Rožberku o 3*/: hod. kázání a pobož

nost. Za nepohody bude o 4. hodině kázání a sv.
požehnání u Panny Marie. Prosí se o hojnou ú
čast věřících.
" Na vysočinu Českomoravskou! Manifestační
sjezd katolického idu a mládeže koná se 8. září
v Želivě. Konejte přípravy! Slavnostním kazate
lem bude senátor opat Method Zavoral O poli
tické situací promluví poslanci Váchkv Myslivec a
Václav Košek. O úkolech mládeže bude referovat
tajemník Sdružení mládeže Václav Chlumský z
Prahy.—

Protest, zaslaný Spoječevstvem živmostí 0
děvních a Nákupsím družstvem krejčích v Hrad
ci Králové mimisterstvu zásobování, prěsidiu mi
nisterské rady a Stálému výboru Nár. shromáž
dění v Praze. S veškerým důrazem a nejvýše roz
trpčení protestujéme proti úmyslu vlády, aby na
stav řemes'nicko-obchodní uvalována byla nová
břemena. Stav řemeslnický a obchodní prožívá
krisi a vláda činí, jako by bylo její irtencí stavy
yto různými opatřeními ubíti. Na stav živnosten
ský bylo od 28. října 1918 pamatováno vládou fen
tenkráte, když se jednabo o uvalení nových bře
nren na živnostníky. V posledních dnech rozhod
nato, že má býti uvaleno nové nespravedlivé bří
mě na náš stav. Zaměstnavatelé mají platiti na

úhradu státního nákladu. aby mohla býti kevačii
prodávána mouka dělníkům (z každého dělníka 1
Kč denně) a vrchol straniciví je v tom, že okresní

ny. Jsou okresní remocenské pokladny státní in
stitucf, že jsou pověřeny vybíráním siátních da
ní? Se stanoviska státní správy nemohou býti 0
kresní memocenské pokladny žádným platebním
místem státních daní, protože žádným stáním ú
řadem nejsou. Navrhovatel tohoto zákona nesledo
val prospěch všeho obyvatelstva, neb by musel
dojíti k resuktátu, že malý živnostník nesnese to
hoto zatížení a dělníka propustí a 4omu pak vlá
da bude vypláceti podporu v nezaměstnanosti; a
ti, kteří nepropustí své dělníky, budou míti větší
režii, poněvadž tuto daň musí při kalkulaci zapo
čítati jako každé jiné vydání Výrobní a to zname
ná, že se neodpomáhá drahotě, ale že se 'ato
zvyšuje a živnostnictvo je pak za cizí vinu Šika
nováno. Členové podepsané korporace protestují
proti takovýmto nespravedlivým a lednostramým
opatřením. — Václav Medek, předseda společen
stva. Jan Novák, předseda družstva krejčích.

Z Obchodní, živnostenské « průmyslové ú
středny v Nradci Králové. Londýnská firma za
límá se o koupi různého již opotfřebovaného zaří
zení pro přádelny, tkalcovny (hlavně| stavy),
parní stroje a kotle a zařízení pro rafhnact třtíno
vého cukru. — BHšší sdělí vývozní kancelář
ústředny.

Čítárna a kufhovna měst. prům. musea otevře
na jest po prázdninách, dne:r: 1. září počínajíc,
každý všední úterek a pátek od pí 6. dopůl8.
hodiny večer. Jenom čítárna také v neděli od půl
T1. do 12hod. dopol. pokud nebude třeba vytá

pěti. Knihy lze odvési kdykoli domovníkovi mu
sea p. Košťálovi.

Dotročižný koOmštét dam v Hradci Králové
konati bude v pondělí 6. září o 4. hod. odpol v
místnosti Rudolina svoji řádnou valnou hromadu,
ke kteréž uctivě zve P. T. členy a členky spolku.

Valná hromada Klubu esperaatistá v Hradci
Králové, založeného 29. srpna, dokázala účastí
41 hradeckých a 25 účasíníků z jiných měst, že
zájem o esperantské hnutí utěšeně roste. Snahy
p. Sklenčky, předsedy kibu, pěstovati vpravdě
demokratického ducha, upřímně vítáme. Rovněž
zájem dělnictva které bylo zastonpeio funko.
onářem Osvětového svazu. Na dolaz, zdali dáti
se má přednost Idu či Esperantu, vysvětlil
pan dr. Fousek, že Esper pro své ustálené
formy a co prakticky vyzkodšená a rozšířená řeč
zaskuhuje všeobecného použití. Pan restauratér
Prokop ze Siarkoče Konkretné vyložit užitečnost
Esperanta. Ačkoli ovládá 4 jazyky, jen Espera1
term: dovedl se dorozuměti současně s Arabem,
Francouzkou a dvěma Japonci Další výsledky
činrosti klubu uveřejníme příště.

Zlodějskýspecialistase produkuje stále ča
stěji na pouchovském hřbitově, kdež krade s hro
bů vázy. Vyčíhá vždy chytře, v kterém oddělení
Jest hlídačka, aby jinde přilípl dlouhé prsty na
vkusné nádoby. To mějtež na zřeteli ti, kterým
by se odvážilo podezřelé individuum vázy pro
dávati.

Z Poradny o sociální páči. Z daru Armády spá
sy bude se vydávati mléko pro všechny potřebné
děti, které dosud mléka nebo kakaa ani z Česko
slovenské péče o dítě, ani z odbočky Masarykovy
Hey proti trberku'ose nedostávaly. Mléko vy

dávati se bude pro všechny nemajetné děti, které
trpí podvýživou a jiným způsobem mléka si opet
řiti nemohou. Hiakste se nejdéle do 15. září v
Poradně pro sociá'ní péči, Maké náměstí (popisrý
úřad).

Zraměsí. Paof jednoho zdejšího hudebníka či
stila mužovy Saty, v nichž nešťastnou náhodou
byl ukryt nabitý revotver. Vyšla rána, která Jí
řěžce zrania nohu. Jen pečlivému ošetření v ie
mocnici jest co děkovati, že nebylo netno při
kročiti k amputaci.

Dar. Továrhíkp. RudolfStelnský, věhoval
škole v Čemožicích n. L. 10.000 K jako základ
fondu na pořizování školních potřeb mládeže. U
činitdartenzradostinad»prvorozeným«.

Dr. Fr. Jetel, odborný lékař nemocí nervo
vých (nemrndglí,zvlášť ischíase) a kloubních
(rheumatisma, dny. toberkulosy)| Praha,
Betlémská 12, ordinuje opět pravidelně.

Na katol. sjezdu v Praze ztratil někdo brejle
s pouzdrem jedné firmy hrádecké. Přihlášky ad
resuite siezdové kanceláři Praha 200-Il.

TH posudky osašemsjezám. Jestpotřebí notné
dávky drzosti, iže-i někdo do očí statisíchm oči
tých svědků některé události »Právo Lidu« uve
řejnílo 29. srpaa pod titulem +Flavrani se slátují
© katolickémsjezdu tyto řádky: »Aláto býti ge

+

neráhnípřehlídka-silně prořídlých řadnaších Čer
ných havranů. Chápeme to jejich úsilí, jejich sna
hu, aby pokud možno ještě ty své drobečky a
trosky.jež vrepubliceještě mají, posflti a po
vzbudijí. Není však třeba chovati nějaké obavy.
Sláva klerikášních sjezdů, sláva jejich perád, je
jich přehlídek, je již dávno u konce. Dnes jen ži
voří. Světová válka zasadila jim smrtelnon ránu.
Nevzpamaltují se již. Všechny ty prostředky. jimiž
působíjí na mysl melého lidu, selhávají.« — »Ve:

koje 31. srpna napsal: »Všeobecný sjeed katolíků

Záložna v Hradci Král.
sepsané společenstvos ručením «mesenym

| Československé náměstu.
Vklady na knížky.

Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

byl tak veliký, jak se předpokládalo« — Zato
však »Národní Listy< referují dne 30. srpna takto:
»Všeobecný sjezd československých katolíků svo
laný Radou československých katolíků do Prahy,
koná se v těchto dnech za značných okázalostí
a velké účasti katolíků z Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska a Hlučínska. Pozornost budit včerejší
průvod katolických organisací a spolků s prapory,
hudbasní hlavním! ulicemi pražskými. Sjezdu je
přítomen francouzský host mosig1or Baudriars,
rektor katolické university v Paříži a člen fran
couzské Akademie dá'e řada biskupů a jiných hod
nostářů katokcké církve. Na sjezd bylo vydáno
přes 15 tisíc legitinací. Velice četně jest zastou
pena Morava. Účast ma sjezdu a průběh jeho u
kazují, že klerika:ism je na postupu. O tom mohou
přemýšje:! zeiména ti, kteří svým radikálničením
a překotným a často nedomyšleným reformařením
„a namnoze | nerespektováním náboženského cítění
hidu vyvolali v něm dojmy a názory, jichž výra
zem je zbojovnění katolictví a značný úspěch ka
tolicko-politické agitace a organisace v lidu.« —
Teď si tedy, čtenáři vyber z listů těch, z nichž
ani jeden nám není přátelský. Ale lhaní »Práva
lidu“ jest povážlivé | vůči těm, kteří sjezdu ne
viděli. Líčiti úpadek katolictva v době, kdy lido
vá strana se representuje v parlamentě jako tábor
po soc. demokratech nejsilnější, to znamená pod
ceňovati silně soudnost vlastního čtenářstva.

O zfočinné zhoubě národa napsal MUDr. Svíti?
v »Nár. Nstech«: »Zločánné odhánění plodů bylo
sice již před válkou. Zato ve dvou poválečných
letech vlivem všeobecné demorašisace, živelným
rozpoutáním požívačnosti ve vrstvách nejširších,
stupňovanon nechutí k jakémukoliv sebeovládá
ní, vyhýbáním se všema co ukládá oběť a má
Jisté nepohodlí v zápětí, při všem tam žalostnou
ořrlostí svědomí a citovým cynišsmem, zahníz
těným i tam, kde by se ho člověk nejméně na
dál, zdomácněly zločinné potraty také na ven
kově, i v chaloupkách, jež bývaly kdysi požeh
nány. [ tu nabývá zlo rozměrů hrogivých. Dle
toho, co vidím a slyším, soudím, že zločinné vy
hánění plodu zničí dnešního dne aspoň pětkrát víc
životů. nežli mezi dospělými vyhubí sama tu
berkulosa, Jako dový mor právem obávaná. Zlo
šiří se jako lavina a bude záhy zřetelno i ve sta
tistikách. Nebude se jevté pouze úbytkem poro
dě. nýbrž i vzrůstem úmeinosti matek. . ...
Vyhánění plodu nemůže se dřti bez zlého, de
struktivního vlivu také na mravní charakter žen.
Jde přece o zločin, který vraždě se podobá jako
vejce vejci. Násiloě přerušovati mateřství u že
ny jest srázmým sklonem ke každé lehkomyslno
sti, k uspávání svědomí, k rozpoutání požívačno
sti, k mravní skáze. Není-liž to třikrát zlý ne
přítel? A tato Harpyje, lovící v přítmí dnešního
úpadku mravů i uvolnění kázně. řádí dres bez
překážky, přehlížena strážci zákona a shovívavě
omlouvána všelikými apoštoly | materialistického
hedonisimm. Jejich učení, v naprostém rozporu S
nejlepší tradicí rároda, poslintalo posměchem ži
bo“ pohfevně zdrženvý, zdehčilo cenu mravní
čistoty, a osvobození žijících pudů rozpoutalo
vraždy nezrozených. Nevím, jak va tento těžký
problém pohtfžejí sociologové, ale vidím. že Ja
sticeje vůči němuslepá na obě oči. Ramena
spravedinosti chodí po venkově netečně kolem
proslntých popravišť, aniž by množilku andělíčků
uchopiia se nešetrnou ruku | iehdy, když se Jim
aa ni prstem ukáže. Nenajďou-li se u nás požeh
amnáústa, jež by promluvila k svědomí národa
sovy schopnými mrtvé kostí křísitř, nevstane-ll'
včas jasná hlava, která by dovedla čelit! záškod
af dosud přezíranémunebo podceovanému, 0
bávám se důvodně. že osedný přívímstek národa
vymíralícího, kterým jsme domai častovali své
maďarské sousedy, padne neáprosně také na kit



ho
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vů dali, Bez mateřské obětavostí a sebečápiravé
trpěhvosti, bez dobrých, počeskrých maminek ne

bylo by dorostu Bez vůle k mateřství „sebylo
by národa.«

Theorie aPraksenásniků. Dne21. t. m.nár.
soc. »Socialistická Badolonost« naříká, jak s30c.
demokraté pro jiné přesvědčení ztýrali nár. soč.
dělníka, vyhodi z práce a píše mez Jiným: »A
ayuí si představte, že v aašich továrnách zavá
dějí se mravy, které jsou v odporu všem pojmům
© svobodě přesvědčení a že velká část dělnictva
Jest rucena jednati proti svému přesvědčesí a
Jestliže se nepodřídí, jest dokonce insultována a
z práce vyhazována. Každý člověk má právo a
povimost pracovati. Nikdo mu nesmí zbraňovatí
v práci, že nechce uznati tu neb onu kastu poli
fickou.« — Ina, slzy se roní proto, že těžká ruka
$0c. demokratická dopadin na fl stonpence stra
ryKlofáčovy.Aleo tom>Soc.Bedoucnost«ne
mkrví, jak právě nár. soclálové pronásledují krutě
tověrní dějníkynaší strany lidové a že při vý
dnčování našeho dělnictva z práce postupují nár.
-sovialajé solidárně se stranou soc. demokralic
kou. Proto krokodýlí stzy nikterak nesluší ob
časům těm, kteří terorisejí a znásřňují všude,
kde se jim jen fysická možnost naskytne.

Proslulé hry a závody Olympijské v Attvor
pách zahájeny byly — katolickými bohoslnžbami.
V katedrále sloužil Rekviem za oběti války svě
tové kardinál Mercier, největší miláček Hdu bel
sěckého. Při Rekviem byli přítomní guvernér,
purkmistr, zástapci úřadů civilních | vojenských,
konsnolové cizích států, závodníci — a docela
i zástupci všech národů (i Egypťané a Japonci).
Když dozpíváno »De profundis<, promluvil k ú
časinfkům kardinál; pravil, že hry otympijské
Bejsou hrou jalovou, ale jsou školou. »Chceme-li,
aby athletismnebyj brutášníím«přerodemživot
Bího názoru Nietzscheova, umisí býti dílem soci
dění výchovy v intencích oivilisovaných národí.«
Po proslovu Mercierovu zapěno »Te Deum«. Když
odpoledne příjel krád Alberi seřadit se průvod
márodů, který se pohyboval kolen královské lo
že, káež vedle krále sodět Mercier. — Kamkoli
zástupcové českého národa zavítají, všude se Set
kávajíve veřejnostis tm,co jestnatnousloškou
spořádaného proudění demokratisace a co naše
vláda zámyslně pomíjí. Všude jinde se projevuje
úcta k náboženským projevům veřejným a pří
slušzá podpora náboženského kujtu. U nás však
posud vláda jest pšírosem strkajícím hlavu do
písku, jako by nevěděla o velikém obrate vo
fejnéhomínění v Evropě a —jako by nábožen
ské cítění obrovských mas českého | Hdu bylo
prchavým »nutným zlem« a záležitostí nejpodruž
nější. Žádá- několik osob podporu kteréhokoli
sportu. hned imje vláda s rukou | pomocnou.
Chtějí-“cizí Židé vPraze se usaditidelší čas,
okamžitě pracuje vládní protekce 1 k pouhým
zábavám širšího stylu jsou hred komamndovínízá
Skupci vládní. Ale — náboženství většiny české
bolídujskobyneexistovalo.Tahlepštrosípo
Jitika dlouho trvati nemůže, nemá-li se nám ci
zima útrpně smáli. Vědyť zástupci českých tú
řadů a korporací lojálně se účastní v cizině těch
véboženských manifestací, jmě se vyhýbají ve
Wlasteí zem! rodné jako kočka vodě. Ovšem na
prosto si uepřejeme,aby na katolickébohosluž
by byti úředně komandování nevěrct nebo Jino
wBrci Rozhodně nechceme. aby kdokoli k vůli
katolictvu masij utejovati své přesvědčení ane
bo předstírati
konečně vláda juštila reálně naléhavé | otázky
elrkevní | politiky a ©neomezovala se pouze

,ea konfiskacefarních pozemíkůa podporu proti
ŘatoNických fanatiků.

Sec. dam. sokratář V Zaičes Sro velo
rede. Čes. soc. demokracie gstanoviia na Sloven
sku sekretářem soudr. Vavricu. spolupracovníka
Bely Khana. Turčaneko-sv. mariinské »Národnie
pviny« teď sdělují: »Po teto dni zavreli Vav
ricu,kjorý doznal, že pracoval ua Slovensku z
poverezia maďarského mílaleterstva pre národ
tostné menšiny, na ktorého čéle stojí dr. Bloyer.
Posledný sprostredkoval spojenie maďarskej vlá
dy s vládou pol'skom. Pracovali podla dopodrob
aa vypracovasého programu. | Ofengivu proti

Wovemku —poda dohodnatie —mali začať30

dalšom postupování, ktoré schválili, vraj i v Pa
riži. Ministerstvo s plnou mocou oddalo Vavricu
rivizájnermu sůdu.« — Není bolševictví na Slo

ka nejodporušiším humbakem a podvodem?
Ti dovedou posluhovali každému, kdo otřásá
existencí naší repubřiky, | kdyby 4o byl zásadní
odpůrce Leninovy polšllky.

Klamání veřejnosti. +23. říjen< uvažuje: Sdělil
jsme již, jakým způsobem hrazen býti má schodek,
který v mašem vátním rozpočtu se objovujená
sledkem toho, že abnormálně zvýšeny byly přejí
mael ceny za obší. Vyslovilijsmetaké svépo
ohybnosňi, zda tímto způsobem schodek bude
možnouhraditi, a rmýsůjme,že sotva našel byse
pěkdo, kdo by měl k tomu odvahu. O této stránce

protože jes“ to dosti nepříjemné; veďte toho pak
je u nás ustáleným zvykem, že veliká část lidí
zájemstétu atím *existencinárodakladeaž na
mfsto poslední. Četý vyřešený problém má zá
sadní chyby. Nejhlavnější z nich je: 1. že všemu
šomm povídání © placení schodku zaměstnavateli
málo lidí věří — aeméme nic proti tomu, věří-li
vláda; 2. že se onen plán nepovede; 3. že scho
dek konec konců zaplatí konsamenti, kteří nemají
ročního příjmu 20.000 K, tak dobře, Jako ti, kteří
šento příjem arebo ještě větší maší. To je fakt,
který nenechá se .nijakým způsobem vymluviti.
Celý schodek obnáší totiž 4.184,465.000 a odpo
čítáme-li zisk při cukru, který počítá se předem,
aniž izo zjistiti výsledky cukerní kampaně a tím
i možnost vývozu jeho, ma 1.920.000.000, zbývá
neuhražený obnos (difereace) 2.264.465.000Kč. —
Výnos dávky samozásobitelů při 25 Kč z 1 a
odhaduje se na 240 mil. Kč. Zaměstnavatelé a
stát mají tudíž uhradiš' přes 2 miliardykorun.
Nyní bychom rádi věděl, z čeho bude hraditi stát,
jehož rozpočet je pasivní. O zaměstravatelích,
kteří »prodělávají«, ami nemluvíme.

Č6a7 sÁrchy«,listuDružisy Hterárnía
umělecké, právě vyšlo. Obsah: J. AL Koráb: Z
nových básní. Dominík Pecka: Malka Boží v
Trmí. Bedřich Konařík: Listy sv. Hikdegardy pa

pežům. Dr. Jar. Hroban: Hory sv. Františka. Jan
Kasprowicz: Má píseň večeraf. G2b. Ronaj: Lili
jím.Boh.Kyselý:Tirsode Molinův»SvůdceSe
višlský«. Dr. Jar. Řehuíka: Pes (Dokoač.). Pr.
Dohtra?: Kristus v legendách moderní Hteratnry.
(Dokonč.). A. S. Chudobka: Poutnfčkové. — Po
sudky knih. — Okna. — Obrázková příloha: J.
Koóhbler:Studie hlavy ke křížové cestě — »Archiv
Eterární«, který vychází jako příloha »Archy«,
obsahaje práce O.Stehlíka (Příspěvekkotázce
Ooethea Čechy).O. V.Charváta(Prvníročník
terárních listů), A. Neumanna, O. S. A. (Výbor
s předhusitských pomiii), E. Manáka (Koncepty
dopisů Pavla Křížkovského) aearchivalie. »Archa«
vychází měsíčně nákladem y za řízení K.
Dostála Lutinova, Dr. Fr. Hrachovalíého, Fr. Stří
žovského a L. Zamykala Předplené obdáší | s
»Archivem«, jejž vede V. , 30 Kč. Ukázko
vá čísla zašle administrace v , Witsonovo
náměstí č. 17,

22. srpna na pondělí 23. srpna byt zločinnými lid
mi povajee kříž na silnici z Moravské Nové Vsi
do Hrušek. KPiž hitinový rozbil se na kusy, ká
mer, do kterého byl zasazen, byl nárazem kříže
o zem poškasen. Čtrnáct dní dříve povalen byl
kHž na cestě z Moravské NovéVsi do Týnce.
Tedy | na Slovácka zásluhou českých »bohatýrů
ducha« ujímá se nová »kulturní orientace«, kt
rouovšemvelice snadnochápají | lidébezgra
motní. Protikarolický pokrok jest sboším stále
lacinějším. — V Dobrovicích na Mladobo'eslavsku
stála socha sv. Jana Nep. která byla již iém ve
lice památná,že bylapostavena20let předjeho
sva'ořečením. Socialistické vedení obce odbodlalo
se sochu odstraniti, ačkoli Památkový úřad v
zájme keitury proti tomu protestoval. Obec dala
postaviti lešení a socialista Zapadlo nařídili ská
cení sochy za asistence městské | četnické strá

šení se vyšinulo a zranilosmrtelnédělníkaHo
rysu a devitíletého chlapce Matrru. Také kul
turní dokament! Lidé, kteří an) nedovedou pa
mátku staročeského umění bez pohromy odšira
niti.kasajíse, žejsou povolánidáti národaumě

ní nová lepší. Jakou repetaci nám získávají v

době kormamistických záchvěvů potřebuje přízně
katolické veřejnosti k svému zachování jako
soli — Kácenímsoch ovšemklěa se nedávyko
řeniti, Duch není sirojem, který přestane praco
vati po jediném barbarském úderu perlíku. S
každým skácením sochy vzrůstá v duších ušlech
tilých láska ke katolické tradici. — A kde je vi
na? Nebyl volán od úřadů k zodpovědnosti ari
jediný učitel, který drze před dějmi lhal, že sv.
Jan byl skeťas« a že řezník »dodává jazyk«,
který se pak uctívá jako ostatek světcův. Toto
neomalené balamucení jest v nejosiřejším kor
fliktu s paragrafem, který žádá aby se děti vy
učovaly aa základě pozna:ků vědeckých. — Ta
ké dokument, jak otrlí agenti nevěry sami nevěří
svým frázím o umírání církve. Hyne-i ka'olic
tví opravdu neodvratně, proč se fanaticky boří
sochy? Proč se na schůzích tak dryáčaícky ©
církví lže? Proč se zaktádají nové časopisy spe
clelně k šíření nevěry? V patrzý zánik církve
rozhodně nevěří ti, kteří vyhánějí katolické děl
níky z továren, kteří činí na dělnictvo fysický
nátlak, aby se katolických obřadů neúčastnilo.
Kdo církvi hrubě nadává a rozšiřuje o ní pa
směšné pamflety. kdo rozhazuje prolhané tisko
viny j mezi účas“nfky katolického slezdu, ten sám
nevěří, že církev se chýlí k pádu. Kdo nedovede
lidm dáti nového positivního názoru | životrfho,
ale přece přímo běsní proti evangeliu, Jest ihá
řem, kdykoli začne mfnviti o potřebě náboženské
tolerance a prozrazuje svůj s'rach před vítěz
stvím pravdy náboženské. Umírá-'i církev oprav
du, pak samí její protivníci mají jí popřáti posled
ní lehkou hodinku s útrpným úsměvem na rtech.
Ale proč ten dryáčnický vřískot právě u lože
církve umírající? Jen ať se nečiní tedy směšným
panstvo to které jest doháněno zlým svědomím
k cholerickým gestům. Církev mohutní stále více
a kmotři Pozbylové již duší rábožensky založe
ných nezma'ou.

Moderní uctívání ostatků.Skoro všecky české
deníky (na př. »Právo Hdu« 27. srpna) píší o tom.
jak 26. srpna americká deputace do Žem. uár.
musea přinesla památné péro, jímž byla podepsána
deklarace společných cílů 12 národů středoevrop
ských ve dvoraně Nezávislosti ve Piladelii 26.
října 1918. O věnování pamálného péra byl sepsán
protokol. — Ve »Venkově« 24. srpma píše Ant
Nečásek, že ženevští Čechové chodí s úctoa a
pietou kojem domu, kde začínat své osvobodiiei
ské dílo Masaryk. Zde smekněte klobouk. řekl mi
můj průvodce, ukazuje na bote). Na moji otázku
přoč, odvětil: Zde bydlel a pracoval Masaryk! —
Denně pak jsem se zastavoval před nevelkým tím
domem na kterém by měla býti česká pamětní
deska. — Jest jen chvalitebno, váží-li si Čech i
těch památek, které jsou v souvislosti s najím
osvobozeném.| Ale proč se posmívati katolfkovi,
smekne-M před svým chrámem a uctivá-li ostatky

světcůBožích?
Pozoruhodné výroky ma bratislavském sitmón

židovském. Do Bratislavy sjeli se pravověrní lidé
z celé střední Evropy, ze Švýcar, Německa, Ma
ďarskaatd.nakomgres,její říditbratislavskýra
bin Schreiber. Rokovalo se, jak to uděhti, aby
židé dostali Palestýnu, ale zůstadi tam, kde jsou.
Po řečích židů ze Švýcar a Německa usneseno,
aby se zakoupil u nás statek za 5 milionů K, kde
by se vychovali hospodáři — pro Palestýnu. Pe
níze prý se sejdou. (Pozemkový úřade pozor!) Na
to si stoapl vládní (čs.) réferent dr. Šmikowiě a
ubezpečil židy, že republika nepodceňuje výztamu
židovstva jeko cenného elementu pro konsolidaci
našeho státního útvaru. (Tím vlastně židy požá
dal. aby zde zůstal nebo se k nám přestěhovali.)
A dodal. že totéž ujištění dostati židé od presiden

% Masaryka a ministrů: Šrobára Dérera, poviče a Habrmana.—Nyní to tedy vidíme,káš je
Gemeatem náš stát udržulícím. Máme to totiž
od vlády černé na bílém. — Patrně tedy Habrman
právě od konservativních židů čeká nové epochál
ef objevy pokrokové v příčině životního námeru.

Gorkij © »ruském blakobytu< Pynělším pronáší
trpká slova, třebaže se dal sám z osobní vymečí
tavosti do sinžeb bolševických. V bolševických li
stech »Krasnoj Oazetš« a »Pravdě« napsal v člán
cích »Opráci toto: »Nyníje všemajótkemčilu
azatím rozvrat azšičení se zvětšuje.Saratovský
divoch alčí v Penze, penzenský v Sargtově. Ničí



není. Z hjoupos:i a nedostatku úcty k své práci
lidi hubí hospodářství republiky. To jsou maiič
kosti — zvláště pro nás, kteří chceme naučit celý
svět novému pořádku života! Ale možno-li se na
učit uvědomělé práci od učhelů, kteří sami neu

mějí a aschtějí pracovat? Kterým skoro poslední
kalhoty padají s, nohou? Nemyslim, že evropský
děhiík bude hledět s úctou na hoté nohy svých
ruských soudruhů. Revoluční sociaHstická moltti
ka, to je vše pěkné, ale práce — nejdříve. Tako

dávají obraz rozvratu, lenosti a zločinné nevšíma
vosti. Nikdy jsme nepracovali tak špatně a nega
tivně, jako pracujeme nyní.« — Uvěří komunistická
veřejnost, v ostatních částech Evropy aspoň spi
sovateli bolševickému? Kde byli povolání po svě
tové válce k obrozenské práci katolíci, všude se
jeví krásný rozkvět — zvláště v Belgii. Kam
však vkročí komunistický socialista, i tráva pře
stává růsti. . 

Zprávy z vojska. Z královéhradeckého velitel
ství sděluje se s námi, že zpráva »28. víjna« O
aěmčině posádky liberecké nezakládá se na prav
dě, ježto vojíní tamnější jsou vesměs národnosti
české. Rovněž důstojníci ovládají němčinu v mí
ře potřebné. Také se konstatuje, že kněze Ma
cháčka z Holiče na nádraží v Kutech insuřtoval
ruský legionář Martin Jeřábek z Kuklova na Slo
vensku, který se spleti v osobě; ale Macháček ne
by? ztýrán až do bezvědomí. Slovenští legionáři
budou přiměřeně potrestání. — Rádi slyšíme zprá
vy příznivější, než jaké čteme v denním tisku.
Aje uvítali bychom jednu zpravodajskou reformu.
Citujeme o nepřístojnostech ve vojsku zprávy Sa
mého tisku radikálního. Tam opraveno není včas
ně aic. Zato všakza 3—4nedělepojednou Jest
dodána oprava nám, kdy už věc pozbývá vý
ZMAATRL
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osoby.—Inseráty se plstí hotové. —
Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Po veliké reklamě a úsilném zvaní dala se
čekat účast obrovská. Skutečná inteligence-zá
roveň doufala, že se v Praze pronesou skvělé
řeči, ukazující nové blahodárné směrnice positivní,
opravdu vědecké. Zvědavě se hledělo vstříc no
vému velikému Jitru HMdstva,jehož červánky se
na kongresu vytvoří. Vždyť přece Volná Myšlen
ka tak dlouhý čas omtezovala se na protikřesťan
ské štvaní, aníž dala světu vědecký násor životní.

Tím více bylo si přáli, aby Volná Myslenka
něčím podstatným přispěla k rozvínatí skulelné
ho pokroku a k zřízenísade k pěstěnía dozrávání
reálních hodnot blahodárných, že posavadní její
pokusy v tom sméru končily žalostnými ban«roty.

My katolíci jsme čekali, zdaří nositelka svobo
dy nějak rázně sešlehá úžasné otrokářství, jaké
deptá šíje českého katolittva a zdali aspoň vydá
obnivý protest proti největším fyslckým surovo
stem. spáchaným na pokojných lidech věřících. —
Všdyť přece volnomyšlenkáři sami dobývati svo
body teprve nepotřebují; mají zde zvůle tolik, že
překračují beztrestně i republikánské zákony, vy
dané na ochrana volného dechu spoluobčanů Ji
ných. Jestliže kdo u nás snáší neurvalé pronásle
dování, pak jest to katolic'vo. Vlastenecké občan
„stvo bylo zvědavo, jak la »bojovnice volnosti«
se vysloví o rejdech sveřepého bolševictví a ži
dovských maďaronů.

A ejhle — všade zklamání! Formou poněkud
vzletnější a parádnější opakovaly se staré svo
bodářské fráze, jimiž naše publikum jest přesy
ceno. »Nár. L.« v č. 249 napsaly: »Kongresu bylo
ne zcela neoprávněně vytýkáno, že částečně co
do 'obsažhosti probíraných problémů a co do
výkonné intensity zklarel očekávání a že vnitř
ně nedosťihuje hloubkou debat kongresu předeš
jého, konaného v Praze r. 1907.- — Jak také mo
hlo býti jinak? Každý přece cMměl zvěděti, co
za 13 let Volná Myšlenka ze svých báječných sli
bů spinila. Zatím však velké krachy jejích roz
machů nutity k opatrnějšímu mluvení; bujní 80
kolové hředěli ukrývati svá připálená křídk.

Ve Vídni za války vyvinulaV. M. velice ho
rečnou činnost protikatolickou, ale vt prospěch
ujačmených Slovanů v Rakousků neučinffa nic.
Tu práci ponechala katolíku Bahrovi a Woerstrovi.

Dr. Krejčí, jehož neomlovitelné vědecké me
zery odkryl dr. Chalapný, hrál na sjezdu velkou
Úlohu. Po frázovětých elovech o potřebě spojení

V. Myšlenky s nevolným fHosofickým nárorem

positivistickým (který právě za války zkrachoval —
nejhůře) vyznal dr. Krejčt přece jenam upřímně
aspoň toto: »Kdybych měl aa základě výsledku
té ohromné světové války zhodnotiti vše, co se
stalo a vystaviti horoskop (hvězdopravecký ná
stroj) nejbližší budoucnosti ve smyslu a duchu
zásad V. Myšlenky, neodpovídala by bilance
(výslednice) našemu přání. Stalo se méně, než se
státi mělo a mohlo, ať to vezmeme s kieréhokoli
stanoviska.. My pravíme, že V. Myšlenka si nočí
nala jako nejzbabětejší ků vůči nejkrvavějším ná
silníkům, ačkoli proti katořkům cenila zuby vlčí.

Dr. Bartošek milyje rafinovanou nesvědomitost
dále. Před sochou Husovou pravil, že římské ka
tolictví masí být vymazáno z. duše národní, A
proč? Prý při volbě presklenta se nkázalo. že ka
toliotví jest u nás fendencí rozvratnou a proti
státní; vždyť hlasy, jež byly odevzdány pro.i Ma
sarykovi byly dány ve prospěch německého theo
joga. — Tážeme se, co s tm theologem měli v
pořitice společného katolčtý poslanci čeští. Ti

přece Masaryka volil A Jestliže se dovolilo hla
sovati i Němcům, proč se hněvati na volný pro
jev jejich názorů? A fen muž nesvědomitý ztotož
Řuje zájmy státu s některou osobou. | kdyby
byň naši poslanci hlasovali pro jiného Čecha,
mohli se zcela rázně postaviti proti jakémukoli
nepoctivému zrádcování.

V pondě'í red. Kórbor žádat, aby v učielských
organisacích v ohtedu náboženském nebyly trpě
ny kompromisy. Vždyť na př. v Žižkově k 900
bezvěreckého žactva jsou pouze jediný učtel a

jediná učiteřka bet konfese. — Tohle si dobře pa
rmatujire! Die Kórbra a jeho soudruhů má učiti
atheistické děti jen učitel bez konfese; tedy uči
telé jiného názoru životního nemají míti do ta
kové škoní síně přístupu, i kdyby k názorům ro
dičů těch dětí se chovali šetrně. Tohle tedy má
býti nejmodernější svoboda! © Ale volnomyšlen
kářský slezd ústy Kčrbrovými napověděl kato
'fíkům to, čeho nechtěl Má-k býti pro dětí bezvě
recké učitel bezvěrec, tr spíše mají rodiče ka
tohičtí právo žádati, aby jej děti vyučoval u
čitet smýšlení katolického. Př á-li e v re
publice takové konfesné právo školské rodičům

židovským, má snad násobná přesile,živlu kato
lického rozhodně takové právo také.

Prof. dr.. Hobza, sekční šéf ministerstva Za
hraničí,doznal,že po všech bojích zůstává pa

pežství nezlomeno.by prý — nutno provésti

E pově veškeréobchodybankovníi bursovnís „. zapodmínekvelmivýhodných ( |aValnky ka: hnížky a běšné účty úroší co nejvý- U"oteějí dledobyvýpavědní ©

rozluku církve od státu. (Ale paktu po těžkém
zápase církev naposledy zmohutní ještě | více.
Vždyť přece Francie uči výměuvně.)

Autor Husova pomníku Šaloun důrazně pro
mluvil pro ochranu památek uměleckých. (Řekl to
zajisté na pravou adresu, pro.ože katolíci staro
bylých soch neboří, nýbrž odchovanci protikře
sťanských demagogů.) | Dobře poznamenat, že
stáví na písku ten, kdo budovu lidského štěstí
zřizuje bez lidskosti a kultury.

Dr. Bartošek znovu lhal, že Se chová katolická
církev k našaru ssátu nepřáte'sky. (Měl raději
poukázati na to, jak zavisými odpůrci naši samo
statnosti se stali vo'nomyšlenkáři videňští, libe
rečtí a beriínští.) Pak prohlásil že vzhledem k
svým návrhům na cdluku církve od státu (jež
mají věřící lid úžasně zotračiti) zamímá k církvi
Stanovisko naprcsto neko:mpromisní. Jeho návrhy
prý rmusí býti uzákoněny beze změn. A tomuto
prohlášení přítomní aroštojé volnosti (I) třeskali.
— Připomeneme jim to, až zase při volebních
schůzích začnou zpívati, že nechtějí katolíky u
tiskovati a že nám nikdo nechce víru bráti.

Jest vhodno srovnáva- i. Na našem sjezdu kato
'ickém duše hořící positivními ideály, nadšené
pro ušlechtilou práci ve prospěch národa celého.
Ozývala se tam slova smíru, odpuštění. Dána řada
podnětů pro akce blahodárné. Na volnomyšlen
kářském sjezdu však se ozýval slova nenávistná
a kalena zde nová pouta na ruce svobodných ob

ů. | V. Myšlenka přišla rozeštvávat národní

+ právě v těch kritických okamžicíchrey, kdy sám ministr Staněk vožá po úsilněřší
kooperaci občanských stran a snažně žádá rozší
ření koglice, větší solidaritu.

Jakkokt: XVIII. kongres | Volné Myšlenky v

Praze byt světový, účast na něm byla slabá. Ne
napraviti nic, protože se volnomyšlenkát

ským jstům k tvořivé práci nedostávalo síly;
ale také nic nepokazif, protože fráze tam předná
šené zněly tak dutě, jako by bývaly vyňaty z
obehraných kolovrátků českých radikálů.

Politika.
Pro kompromisní politiku

volá ministr Staněk stranu národně demokratic
kou | fdovou; teď pozoruje, že bez čilé kooperace
Hných stran koalice republiku před velkou kalu
strojou newuchrání. Není správné tvrzení Slaňko
va že dnešní neurčitý slav zaviňujé poute stra

ny oposiční.Ale šná jeho slova jsou hodna uvá
žení. Ministr mlaví o močcosti vybadování dvou
bloků: občanského a'socialistického. »Nepředsta
weji si věc tak, že by snadbloky ty měty -státi
preti sebě jako dva nepřátelské tábory, nagpak.
přál bych: si, aby onyse jaksi doplňovaly£ 80
bě práci nsnadňovaly. Zkrátka: muzejí pmdézii
kompromisní cestu. A tu při debré vůl- snadno

najdetno,-avšáštěkdyžohládneme<e kolem- sp
be, 'po státech somsodních, a vezmeme si z nich



poučení, že nevedt tam k cílé ani teror rudý, anl
bílý. Přátelské soužití jest nesbytné. Kompromis
ní politikajest potřebnou.Aaž upravíme tyto po
měry mezi sebou, jsem jist, že budeme touto ú
pravou dobře působlti i na strany jiných národ
ností a že pak tu konečně dojdeme k onamg par
lamentnímu životu, jenž v každém ohledu zabez
pečí žádoucí vývin naší republiky.« o

Nu — anepsali jsme vtom směrujiž dávno?
Dříve však jest potřebí, aby dosavadní koalice 0
svědčita dobrou vůlí ke kompramésnímu soužití.
Dosavadní protikatolické neurvalosti, které vlá
dou trestány nebyly, nezvyšují chuti ke spokrpráci.
Koatice má uvážiti, že příslušníci strany lidové
s itěji plní příkazy v Národ. shromáždění

té než strany ty, které ve vládě mají své
ministry. Kde pak jest tedy skutečná opora státu? |
Bude-li dobrá vůle u stran jiných, pak našinci
zajisté nebudou váhati s utužováním české sol
darity, které jest potřebí jako soli proti elementům
německým, maďarským, židovským a „bolševic
kým.

Velezrádnéusutevní soc. dom.levice.

Dne 5. t. «m.konala se v Karlíně konference
marxistické levice, která podala znovu důkaz, jak
marxismus šlape brutálně po nejkrásnějších kvě
tech češství, pěstovaných a Mtřeženýchžáriivě 0
bětavými našínci buditel. Kdyby v předválečné
době nebyli pokrokáři tak byzantsky poskrhovali
soc. demokracii, jistě by její moc nyni nedostou
pila tak hrozivé výše. Ostatně rozvážní soc. dem.
pracovníci sami v rozpacích nyni nevědí, co $
přílivem živtů aejfanatičtějších ve svých řadách
mají dělati.

Konference levice schvátila návrhy a resoluce,
nad nimiž vstávají vlasy pokrokářským byrokra
tům, kteří i za války vytrvale viděli »nejhrozi
vější nebezpečí« v pokojném, klídnícím a spraved
řivém Římě. Konference praví zřetelně:

»Musí býti překonán macionalisnmns, Jak v ma
sách dětnictva českého, tak i německého.. Idea
nacionální musí se státi tím, čím jest, ideoď“ ne
patrnou v porovnání s velkou ideou mezinárodní
ho proletariátu a solidarity světového revolučního
zápasu za osvobození všech pracujících. Jen když,
překonavší nacionalismus, rozbivší souručenství
s viastní biržoasií, dělnictvo české a německé na
jde se v jednom společném šíku revolučního boje,
jen když podaří se do této třídní Jednoty získat
také uvědomělé dělníky maďarské, polské a ukra
Jimské, jedině tenkrát bude možno v tamto státě
myslti na vtádu proletariátu a na přeměnění re
pobliky v republiku soctalistickou.«

Nu tak vida! I nejnutnější známky universali

pečné ohrožení češství Nyní dává III. Internaci
onála odpověď, kde. se vlastně krystalisovak nej

markaninější úklad svéprávnosti a solidarity če
ského živlu. Jesttiže se členové levice tolik. sta
rají o soudruhy nečeské, nechť jen řeknou, co
tito učinil ve prospěch našeho osvobození, kdy
pod ťakem militaristické Vídně v monarchil trpělo
Slovanstvo všecko velice krutě. Ale pokrokoví

(vlastně zaostal) Kmotři Rozumci budou dále
mluviti setrvačně o bubáku »černého nebezpe
čí«, pokud je nepohití rudá výheň.

Významno jest, že ruští bolševici (původně lidé
nacházející se v žoklu německém) vyhlašují boj
z národnostních hnutá pouze všeslovanskému, jak

svědčí resoluce moskevského kongresu III. Inter
nacionáty. O pangermanismu resoluce nemluví.

Různé.

Stanné právo rozšířeno k zabránění podloud
ného vývozu na naše všecky pohraniční okresy.
Mělo se dříve lépe kontrolovati, jak pohraniční
orgány -plní svoji povinnost. — Ministr Sonntág
na agrární schůzi v Prostějově dne 5. t m. pro
hlásil, že jest potřebí u nás také Malé dohody
vnitřní. Dnešní koalice tou dohodou není. Musíme
se starati o utvoření útvaru mohatnějšího, větší
ny, kterou utvoříme se svými, nikolt s cizími.
S výstavbou republiky posud nejsme hotovi; proto
jest outna jednotná česká politika všech českých
stran. Zcela správně. Ale jen aby našinci později
neodnášek rány za neolMatnosti, kterých se do
pustila dosavadní koalice! Agrárníci nyní chtf ži
vě, jakfm otěže padají zrukou. — Poláci za
stavili pronikání Htevských oddílů na polskou pů
du; porazili bolševického generála Buděného, je
bož jizda byla nucena od Hruběšova k Ustilangu
a Vladimíru Volyňskému ustoupiti. Generál
Wrangel obsadit Oděsu. — Na Kavkaze bolševici
postupují. — Cenerální stávka ve Wiirtembersku
skončena velice trapnou porážkou komunistického
dělnictva. Stávka byla politická. — Uveřejňují se
cové dokumenty, jak Lenin za světové války pů
sobří v Rusku rozklad ve prospěch Německa, kte
ré «nm poskytovalo podporu. Z Moskvy se
sděluje, že v procesu proti bývatým ředitelům
konsumních spojů byli odsouzení k smrti dří
vější ministři za vlády Kerenského Nikitig, Bou
chord a Morduchovič. Trest jim byl změněn v do
životní káznici — Dle sdělení komunisty Ditt
anna jest v Moskvě zaměstnéno na 30.000poli
cistů ašpichůmimořádnýmiúkoly. »Ajsonto ve
aměs staří carští špiclové! Každý, kdo se odváží
jenomslovaprotivládě(bolševické),jestobža
fován co protirevohicionář a zatčen.«

Radikálové spáchali nz tidovcích již tolik činů
. krvavých i jiných násilností, až veřejnost trne

nad návratem barbarství. Sveřepé duše ve svých
rozpacíchtedy se chápají nynítéto talrtíky : 1. Pro
vokují nejrůznějším způsobemkatolíkyk fysické
sebeobraně; dráždí nás rafinovaně k činám ne
předloženým, aby nalezl aspoň nějakou omlavu
oro náslinictví vimetní. 2. Jelikož se jim prohnaná
taktikašpatnědaří,ta si navisení očistuaspoň
vymýšlejí fantastické bajky o »klerikálních« haj
decích. —

Ale prolhanostnepřátelůkatoliotvajest až pří
Mšneobratná. »VečerníČeské Slovo« dne4. vý
amačným tisk sděluje, že příbyl nový doklad
sk řadě(!) dokumentůo rakulécké aeřímoka

M

tanské činnosti kněží za války«. Již lhaní o »řadě
dokumentů« vysvítá zřetelně, čeho by si volno
myšlenkářský úpadkový deník plnou vroucností

Po tomto úvodu opakujelist zprávu »Stráže
Jidu«,jak prýbývalývojenskýknráta nynější
náš poslanec Roadnický dmi v březnu roku 1918
popravitidesátníka Němečkaza to, že terto se
mu podřeki,že jako Čech šel sloužit.začeskou
eamostatneet. Sdětuje tak »očítý svědek«, legionář

Karel Kadoua. .
" Zceléhotestavení tohoto zdělení jest patrno,
Ze radíká) uvěří lehce nefvětším protikalolickým
nesmyslém. Chytne-li krváckou správu o kněžské

krutosti, Jásá, jako byulovil jetřava a dá svémů
mozku dovolenou.

Tahle rachejtle vyprskla právě v čase, kdy
Roudnický se halézal na Slovensku. Vědělo se tu
dž, še mu nebnde možno ihned se brániti; dříve
změ promluví, sjotřišá rachejtle rozšíří hodně pu
cha a vykoná velkou práci pro lžihusilský »p0
kroley. Snayi doceja povzbudí moderní »Boží by
jevníky« bez Boha k vytrestání jiného dachovaá
stva. Ale to jest také v tomto zákeřném přepadu

Jediným důvtipem. o
Který nezaujatý muž přemýšlel však o jedno

tvých bodech, nevycházel z údivu. 1. Což voltn
rm knězi. náleželo pátrati s petrolou po zrůd
? 2 Kněd měl moc ďát na prvním stromě p0

věsit: vojína ochoravělého tyfem? 3. Jestliže Ně
meček viděl rakouskou patrolu, byl tak oožetilý,
že se ihneď bez nucení přiznával k svému proti
rakouskému rozhodnutí? »Večemí České Slovo«
ještě dodalo: »Protokol s tímto strašlivým obvi
něním, nejstrašnějším, jaké můžedbýt vrženo na
českého člověka, tím hroznějším, je-li obviněný
českým poslancem, poslali jsme ministerstva Ná
rodní Obrany k vyšetření a zakročení. Vyšetřit a
zakročit ve věci musí i Národní shromáždění.
Takhle horlí volnomyštenkářská duše, která si
měla předem sáhnout na hlavu, má-li všecko V
mozku v pořádku.

W"zápění se ukázalo, že to obvinění jest nej
strašnějším dokumentem o kalném zřídie beze
ctných pomluv — a že by teďy ministersávo Ná
rodní obrany a Národní shromáždění mělo zto
třílému původci tži uchystati zrovna takový osud,
jaký on chystal katolickému knězi. Vždyť už pří
mo jest hanba žíti uprostřed moderních pirátů,
kteří maskují vlastenectvím surové přepadání po
ctivé krve české.

Otravný plyn, vypuštěný -po prvé v Českých
Badějovicích, byt náhodou rozntýlen dříve, než
se Roudnický do Čech vrátil — a to zásluhou
svědka kkického. Jest tudíž dokázaným faktem, že
Roudnický Od prosince 1917až do převratu roku
1918 aa trontě východní nebyl, nýbrž nacházel
se tehdy za frontě Italské.

A právě na frontě italské byl Roudnický vy
šetřován krátce před převratem u vojenského sou
du v Tridentě pro urážku císařovu.

O charakteru Kadounově přináší bratrský »[las
lidu« zprávy hrozné. Dopouštěl se v práci tako
vých neurvalostí v cihelně, že byl z práce pro
puštěn. Pak vyráběl košťata a nyní žije bez prá
ce. Stušní lidé všech politických stran se ho štítí.
Jak10, že tento prazvláštní »legionář«celá dvě
Mta o zločinu Roudnického mlčet, ačkoli přece
slyšel o jiných fanatických útocích proti němu?
Jedná se tedy o to, kdo tohoto člověka k zlotřilé
tži navedi. Jsou totiž individua, která za dobré
zaplaceníjsou ochotna Jháti i předsoudem adát
se zavřít za peníze případně i do kriminálu. Ve
žicepoučnovšak jest, najak pošetle upravenou
vějičku daši se chytiti radikálové různých síran.
Vždyť ta zpráva prolétla význačným tiskem i
v oelé řadě listů jiných.

Druhý případ!Kdozačal dne 22. srpna sná
stínostmi v slovenské Pruské na katošickénr tá
boru, bylo vyloženo jasně a dokumentárně ti
skem- katolickým. Prolhaní Štváči nedovedli anl
slovo vyvrátiti z. ludoveckých zpráv © nenrvá
dosti útočníků. Ale teprve po třinácti dnechzmohla
se čs. tisková kancelář na uveřejnění úřední zprá
vy © událostech při svěcení praporu VPruské.
(Bezpochyby ta zvěst někdo přivezi těžce nasta
rém trakači, že se tošík opozdila.) A přece dva
týdny v rmeovináchse štvalo, že Mdovcijednoho
člověka zabék a drubého smrtelně zranili.

Tedy úřední zpráva praví, že na Hliinkův vý
klad oobtěžování bospodářůod státních orgánů
vykřikl jegionář Jan Machálek: »Pane Hlinko, to
je težl« Nata slova prý jedenfarář zvolal: »Zab
te ho!l«Natose strhlana tábořervačka. Dvale
glonáři těžce zraněni, ale lze očekávati, že z PO
ranění vyváznou.c Č

Potud tedy zpráva úřední. »Večerní České Slo
vo« v žémž číslo, ide vváď tži Kadbenovy, při
neslo podobizny »krvavých obětíHiinkových tva
nic«, jak leží na lůžku, minvíc onich jako o 36
bohých beráncích. Došlo prý k »besitálným

jelich. List ten končí: »Pátere
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matické štvaní lidí lačnících po hajduckých činech
katolictva.

Odpovídáme, že na Hilinkových rukou nelpí
krev žádná již proto, že vůbec neštval, ale pouze
vykládal o zořádech při mletí. (K tomu jest re
publika, aby poctiví občané mohli svobodně kri
tisovati hospodářské nepřístojnosti.) Ale j kdyby
byl máuvil řečník ostřeji naprosto nezavinit la
koukoli rvačku.

Pravda však jest tato: Když Hlinka vykládal,
jak dvěma chudobným ženám v Novém Městě nad
Váhem bylo odebráno po 30 kg mouky, kterou
nesly hladovící rodině, zvolal jeden legionář: +»Pa
ne Hlinko, nelžite!« Muž ten pokusi) se řečnitá dá
le. Ale právem roztrpčený lid ho zatlačil k blíz
kému domu. Vznikl pěstní zápas. Legionář se svý
mi druhy prchí, ale pak píchl bajonetem do boku
jednoho mladíka, stojícího při faře (dále od slav
nostního táboru lidu). Pak házeli sociaMsté s le
gionářem po našincích kamením. Ale musiji před
htoučkem našinců prchati dále. Před františkán
ským klášterem střelil legionář z revofveru a byl
by stříleli dále, kdyby mu nebyla zbraň vypově
děla službu. Vstříc mu kráčel jeden železniční děl
ník, který na zápasu neměl poďílu. Ale legionář,
který ho považoval za svého protivníka, začal na
něho dorážeti revolverem, který selhával!, Onen
dělník praštil útočníkem o zem a jiní nabli Jemu
i feho bratrovi. Tak došlo k zraašní provokatérů
teprve potom, když byl bajonetem těžce zraněn
našinec.

Financování kuperiu a experiu. m
Pojišťování losů.

Socialisté hned povolávat vojsko a Četnictvo
ua našince jako na hrpiče nebo vzbouřence; ječelo
se, že Hlinka sám vyzýval k vraždě. Jiní ihali,
že »viděli«, jak místní farář drží v jedné ruce
kříž a v druhé nůž. Jiní hřásali, jak tři Orlové
běhali po ulicích s noži a vraždili legionáře atd.

Jak byli provokatéři drzí, patrno z toho, že na
táboru dráždí malý hlouček fanatiků na šest tisíc
našinců. Naši nepřátelé totiž příliš si zvyklí již na
trpělivost katolického lidu, jejž nechávaly veřejné
orgány pronásledovat.

Tentokráte se však provokatéři přepočítal. Na
soud nepůjde Hlinka, ale souditi dlužno provokují
cí degionáře, kterým přece jest zakázáno tropiti
politické, stranické randály na veřejných schů
zích. Dva kněží legionáře hleděli chrániti K sku
tečné bitoe došlo daleko od řečniště, tak že Hlin
ka ani nevěděl, co se v dálce děje.

Teď jest otázka, proč úřední zpráva přišla te
prve pošom, když v »Lidových Novinách« | jinde
byla vychrlena celá řada lí a kdy sestrojeny
celé krvácké romány. Státní úřady přece věděly
a také měly povinnost věděti pravdu Ined. Ale
dlouho popřáno volné pole štváčské fantasii.

Voláme rozhodně, aby přestali radikálové za
hrávatí s ohněm! Nikdy nestyšíte, že by ztýrali
některého notorického keťasa židovského, jichž
Jest i na Slovensku plno. Zato dráždí jízlivě po
cfivou slovanskou krev, aby prozradili, zač to je
fich vlastenectví viastně stojí.

Orgán agrární oposice žádá revisi všech Cťn
trál, ke které ovšem mělo dojítí již dávno. Jako
důvod uvádí tento případ: President Vojna po
ročním úřadování v tukové ústředně zakoupil je
ště s třem jinými úředníky v březnu letošního ro
ku od Karla Mayera, obchodníka ve Vodňanech,
továmu »Trimrfe u Netolic za kupní cenu 1,140.000
Kč, ma niž byla hned hotově složena při podpisu
smlouvyčástka640.000K.Přisoupisujměnídne
1. března 1919 byl p. Vojna ještě zcela nemajet
ným podůředníkem, takže ani žádného majetku
nemohl přiznati, za rok nato, aniž by se očlakým
dědictvím nebo výhrou na los vykázati mohl, na
byl takového majetku, že se stal do jedné čtvrtiny
spolumajitelem továrny v ceně přes milion koryn.

Jak jsou ústředny drahým aparátem, patro
z toho, že jeden ředitel má 74.000 K ročně a ještě
chce přídavky. Komisař dostává za vykoupení 1
centu 4 Kč. Pak ovšem republika doplácí na chle
boviny z vlastní sklizně 100 milonů Kč.

»28. říjen« sděluje: Firma Jurák a spol v Pra
ze,která trváteprve něcopřes rok, vydělalana
obchodech se Siáisím obikém ústavem a Státní
centrálou tukovou a olejovou přes 5 mi. Kč,
ačkoliv má pouze 120.000 Kč základního kapitálu,
a vyplatila1,204.000 Kč vlivnýmosobám jmeno
vaných státníchústředen. List se táže: Jedná se
zde o korupci ve velkém a mezí korupčníky jsou
osoby v úředních funkcích. | Vládějsou ostatně
tyto věci známy z revimnízprávy ministerstva fi
nancí. K čemu jsou revise? Kdo drží ochrannou
ruku nad tímto hospodářstvím? Podotknosti ještě
dlužno, že větší část lomiv byla asi zaprodána
dociziny, jar svědčí výplata provise firmám ví
deňským. Ato se dě v doběveliké nouzeO
krmivo a při velkém nodnetatku mléka u nás.
—Atohle malí býti přípravypro socialisacik vy

rovnání třídních protiv? Jest v té příčině tolik
radikálních nápadů! Ale páni reformátoři prozra
zají zřejmě, že chtějí přeměnu sociálních řádů
výhradně k nadměrném osobnímu užitku; bu
dují kapitalismus nový a prohlubují vědomě třídní
protivy. Pod socialistickým praporem naleznou
útulek | nejchamtivější byrokrati

Holešovický továmík ©Umrath chtět ci své
jmění dopraviti z repubHky do ciziny na devíti
vagonech. Jelikož však tentokráte bylo zřízenec
tvo železniční bdělé, byl náklad zabaven. Mezi
drahocenným nábytkem omezeno někotik centů
mouky, metrák omastku, veliké množství paštik
a několik beden zavařeniny. Vedle toho zabaveno
za 13 měhonů cenných papírů, mnoho klenotů a
vkladíí knížkyna 3 a půž milionu K. —Ovšem
kolik tekových tučných kaprů puštěno ž českých
vod do rybníků německých a maďarských bez
vyrušování, nynífiž se nedovíme.Styšíce otis
cích vagonů ve službách pašeráckých, fiž jsme
měli obavu, že nějakým »omrylem«bude rozvezenatéžSněžkaneboaspoňsvatovítskévěž.Jest
ře Umrath chtši se vší drzostí odvézt celývlak,
patrně velmi dobře byl informován, v kterých ča
stých případech se to jitým povedlo.

V »Českém Slovu« se prohlašuje,
třebnídružstvoV Prahy«nenívžádnémob
chodním spojení s dár. sociální »Jednotou malo
zemíšdělekých a hospodářských družstev«, která
tak hrozně zkrachovala. Ale »Právo ldu« 4 £t

členem »Jednoty« a ručí svým jměním za všecky
její závazky. Týž Hst píše o hospodářství nár.
sociálních finančníků další podrobrosíí. ©Pouhá
firma »Jednoty« stála 15.000 K. Ale »Jednota« má
fbětě jednu o jou bolest, M8ž »kolodisáční

folii.. Sbíral wa přihlášky uchazečů o.půdu:

kdo se stal na Její výzva členem »kolonisačního
odboru«, zapietii 5 K zápisného a členský podíl
50 K. Přihlášených pak bylo na tisíce. »Právo l
du« podotýká: »Jame zvědaví, zdali Jednota těm.
to členům členské podíly vrátí, dostane- se do
konkursu.« — Tedy pozemková reforma hodně
vynesla už dříve, než se začala prováděti, ale —
nikoli malým zemědělchm

„A už zase nová aféra! Družstvo obnvnických
dělníků v Polné ncházelo se o dodávku státní ©
buvi. Bylo však odmítnuto; udán důvod, že není
dostatek kůže. Ale obchodnímu jednateli Fr. Za
bylovi ministerstvo vnitra dodávku zadalo a při
děřilokůži. S dodávkon však kšeftovalo dře vzo
ru řetězáků několik osob tak, až json teď ratče
ny 4 kapacity spolu s vrchním četnickým stráž
mistrem. Současně dne 4. a 5. září »Právo lidu«
přináší hrozné ukázity z Hospodářské ústředny
min. železnic. Kromě látek proďávána houfně'| o
buv. Na př. firmě Stelnově v Praze 500 párů po
74 K, 580 párů po 69 K. Oděvnímu úřadu byty
vráceny Hospodářskou ústřednou houfně dobré
látky a konfekční předměty, aby mohly býti na
koupeny ihned dražší a borší u soukromých firem.

Albine Bráfe, Skopalíku 2 Riegře, kteří jste tak
těžce zřizovali soběstačnou českou | domácnost,
vizte, jak hospodaří s národním jměním vaší fa
dikální dědicové! Drželi jste se staré morálky
náboženské. Ta však zašiapána, aby učinila mí
sto »pokrokovějším a osvícenějším morálním zá

tadáme Teď lze jasně srovnávati,která morálnízákladna byla bezpečnější.

Ze světa vědeckého
-8 uměleckého.

Geolog Želízko zjistil ve skalní sluji u Malenic
nad Volyňkou ve vykopávkách zbytky pravěké
zvířeny až z doby ledové, kdy Pošumaví mělo
ještě ráz tunder sibiřských. — O mindší sebevě
domé generaci básnické uvedlo v č. 21. »Lit Echo«
tato slova D. H. Sazsetzkého: »Nacház.me nej
rozmanitější typy, a přece mají všecky ve svém
aedostatku nadání čosi společného. To je tím, že
tito básafci pracují podle pravidet převážně roz
umem; jejich opojení není citovým opojením du
ševné extase, třebas by to tislckrát zdůrazšo
vali, nýbrž umělou vášní, a schválnost, hleda
nost, mermomocí Činné úsilí o nové city, uplat
ňování neslýchaných duševních požitků, které to
své já zbožňují, vynalézání nových slovních tva
rů, snaha dávati slovům dosud neznámý výklad a
výraz nevysloveného... dává onu | básnění
onu divně chladnou stelnoměrnost, která různost
původců smazává ... Toť vada nejmladších, že
lámajíce a rozptýtvávajíce své síly chtějí něco ne
možného, a tím pozbývají své osobitosti...
Vlastní citový život se dusí pod přívalem slov,
který má býti citem a oení ničím jirým nežli
mluvením bez hořící duše, nejchladnějším opoje
ním a zažitkem mozku.« Tolik bylo modemích
fantasií o pěstění sibrých individualit uměleckých!
Zatím však se shledáváme s naučenou ploohostí,
papouškováním anebo s akrobaty, kterým schází
právě to, co skutečné básníky posvěcuje a Jejích
oheň živí. — V rakladatelství Herderově vyšla
významná kniha konvertitky: »M. Scharinusové
(M. Albertiové) boje, vzpomínky a vyznání.
Konvertitka Jest chotí protestantského | pastora,
jemuž svou knihu věnovala. O spis jeji jeví se v
Německu veliký sájem Jak mezi katolíky tak pro
testanty. — »Societá Editrice Perrolla« v Neapoli
vydává mezinárodní revui filosofickou, která jest
pokračováním předválečného »Logn«. | Otiskuje
články v pěti jazycích — i německém. Směr listu
jest ideaňistický. — Práci polského historika Karla
Lutostanského »O dělení Polska a bofi za samo
statnost« pocita fraaconzská ©Akademie cenou
Dronyn de Lhrys. — V plzeňském »Prameni
redaktor J. Vrba odhalit předlohu dvou knih Jos.
Šimánka »Háj satyrů« a »Ožívlé mramory«. Jest
to práce moderního agtora anglického IL Ridera
Haggarda. — Anglická společnost »Zeppelin« pří
ští rok uspořádá cestu kolem světa létadlem —
Klub mladých skladatelů | gnoravských v Brně.
který si vzal za úkol provozovati komorní sklad
by mladých autorů, v nastávající podzimní seso
ně bude pokračovat. Vypraví každé dobré dílo
i z Jných území republiky a příhlížetí bude | k
nejsovějším zievům zahraničního ruchu sklada
telského. — Novékácení modlýy! Mat Oorkii,



který s Tolstým obcoval často osobně, vydal
kulhu osobních vzpomínek na tohoto ruského fl

"loeafe. Praví, že v něm byty vlastně dvě pova
hy: starosvětský ruský bárin, který nebyl příte
lem nejnižších vrstev, i osvobozený ruský mužík,

- netjcí se do seřských zvyků. O dom dvojím po
vabovém sklonu Tolstého psali již dříve mysl

- tešé jiní. Švédský spisovatel Hedenstejrne pro

zradi, jak choť Tolstého Sofja s hereckou rati
npe dovedla předstírati zbožnění vlasiního mmmže.
Jinde uveřejněny dávno. před váškou dokumen
tární zprávy, jak právě ve vesnici, kterou Tolstoj
smažit se. vychovati, panovala krmá bída, zaosta
Jest a zločinné nepravosti; vJasné 'Poljaně byl
život chmurnější a drsnější než v jimých ruských
osadách. — Ostatky proslniého básníka polského
Jaka Sovackého budou. převezeny z Paříže do
vlasti —-G. H Shaw napsal režiséru Nár. divad
a Muškovi, že pracuje oa novém díle. Objemná

Mobutný rozvoj Zednářství konstatují svomě

světovéHsty. Vždyťtaké po válce jsonžidé pět
krát bohatší než dříve. Mohou tedy hravě uplá
ceti tisk zpeněz na křesťatmtvu vydřených a pod
porovací bohatě všecky organisace protikřesťan
ské. Časopis »America« (číslo červnové 1920) při
otší o tom statistiku na základě stavu v prosinci
1919. V čele zednářské obce stojí Spojené státy
s 51 okresy, 15.225 ložerrí a 2,086.800 členy. Nej
silnější velkolože je v Nov. Yorku; jí jest podři
zeno 872 loží s 202.777 členy. Nejmenší velkořože
je v Nevadě s 22 ložemi a 2078 členy. Na druhém
místě stojí Velká Britanie s 5130 ložemi a 327.745
členy. V Angtři je z toho 3342 loží a 240.000 členů,
ve Škotsku 1158 loží a 69.745 člemů, v Irsku 530
loží a 18.000 člemů. V Austrahi je 7 vekoloží,
1025 soukromých loží a 74.733 členů. Kanada má
9 velkoloží, 1057 soukromých loží a 118.113 členů.
Pokud AngHe a Irska se týká, jsou číslice udány
přibližně; ve většině okresů od prosince 1919 po
čet loží a členů silně vzrostl, Započítány nejsou
také čeiné zednářské organisace v anglických ko
Jonších v lodi, Egyptě atd. I v Jižní Americe u
činilo zednářstvo mohutný pokrok. Jak sděluje ko
respondenční kancelář »Catholic News Service«
(dne 30. června 1920), založiši zednáři v Chile spo
lečnost pro elementární vyučování, která chce
cetou škožskou výchovu dostati do své moci a

» každý ráboženský vliv ze škot vymýtiti Spo
Ječnost tato rozšíří prý se po celé latinské Ame
rice za tim účelem, aby náboženský ráz všech
škot v různých stářtech odstranila. Aby mohli
čeliti katechetickým školám, které zbožní kato
Ncá založili, zřizují zednáři Reoreatorios domini
cules infantikes (nedělní zotavné útulky pro děti),
které mají nahradi katechetické školy. Podobně
jako v Americe a Velké Britami šíří se zednář
stvo i jinde. Také v naší republice zakořenilo.
Leckteré, ne-H všechny protikatotické akce u nás
byly podníceny zednáři. Zvláště příznivou půdu
prosvésnabynalézávanglosaskýchzemích.Ne
slýchané Jomození frázemi o humamitě, sbratření
světa, svobodě a demokracií, které ovšem se sku

, tečností je v úplném rozporu, připravilo zednář
ství půdu. Národy světa žilí většinou v takové
duchovnímlze, že oejsouani s to,aby terno
dlořádodhalit. A pro anglosaský kapitalismus le
zednářstvo oejepší tělesaou gardou, jakou ize Si
mysli. Francie to krásně demorstrovala.

V zájmu katolické Hteratury a umění na vše
obecném sjezdu čs. katotiků byla v sekci »Pro kře
sťenskou osvětu“ na návrh dr. Stejskala přijata
tato resobice: »Všeobecný sjezd katotků česko
slovenských v Praze, uváživ neocenitelný význam

"krásného a vědeckého písemmictví pro život ka
tolický, aby byl zachován, vzpružen a posílen, a
oceniv veliké zásluhy spisovatelů katolických v

-Hrých viastech našich, kteří, následušíce záři
vého příkladu kněží-buditelů, snažili se pěstovat
rodný jazyk svůj ve-všech oborech krásně £ vě

J dedké Mteraturyna základě vlastní práce a badá
ní, eebo zprostřeďkovati znalost vynikajících spi

Se8 a prací jiných katolických národů, žádá: 1.
Aby spisovatelé katoličtí nezakopávali hřiven na
dání spisovatelského a věnovali svůj Čas, pokud
bez újmy povinností svých mohou, tomato od
věsvé činnosti spisovatelské,sjednotil se ve spol
ky spisovatelů katolických, zvláště ve Společno
(stisvatýchCyrila a Metoděje,adbali přesného
směru katolického také v krásné literatuře, ze

M

předmluvapojednáo tom,jakse náboženstvía
víra projevovaty za posledního pů! stoleti; ná
sleduje nato velká hra o pěti dějstvích, z nichž
každé tvoří samostatné drama — tedy pentalogie.
— Krásu slovenských písní líčí Pam Eisner v
katžce »Slowakische Volksheder«, jež jest vydá
aa nákladem ústavu »Das Riff« v Bratislavě. — V
Německu zemřet dne 1. t. m. vynikající psycholog
Hpské. university Vilém Wimdt. Náležel k aej
významnějším představitelům německé filogofie.
Iltavně se zasloužil jako experimentální badatel
vpsychologii. Stal se otoem psychologismu ve fi

losofii.Důkladnými úvahami otřásl. materialistic
kou filosofií,přiváděje své čtenářstvo k seznání
potřeb duše, k idealismu. Jméno Wiumdtovo často
se ozývalo -u más již před válkou v kruzích vů
deckých, zvláště za polemiky dra Chalepného 5
volnomyšlenkářským profesorem dr. Krejčím.

jména pěstujíce tvorbu dramatickou, a vybírajíce
si vzory a můměty ze života naších předků, kato
Jíků československých; 2. aby se katolickým
spisovatelim dostalo stipendií z prostřeďků stát
ních; 3. abyti Jimž Bůh udělil více prostředků,

podporoval t spisovatelů hojnými dary
Společnosti sv. C. a M., po případě jmým ústře
dím katolickým, aby zvláště jmění a obročí, ka
totíky získamé, neztrácelo se pro úče) katolický,
nýbrž aby z něho mohly býti dávány podpory na
studie, přípravy a cesty spisovatelů, jakož i na
vydávání děl takových, které povahou svou ne
mohou počítati na veliký odbyt, ač jsou nejvýš
důležity; 4. aby všichni katolíci odebíraš zásadně
jen knihy a časopisy katolické a tak umožnili
Jelich vydávání, aby odmítali veškeren tisk dachu
katolickému se příčící, pamětlivi jsouce zásady:
v katolické rodině má býti jen katolická kniha a
katolický časopis.«

- President Masaryk o židovských školách v Če
choslovenska. V rozhovoru s vydavatelem curyš
ské »Jiidésche Presszentrale«, pravil president Ma
saryk, že židovské školy na Moravě a na Sloven
sku bu udrženy a že stát bude brzy hedati
a najde způsob ke zřízení nových židovských
škol na národním podkladě, dle zásadní. úpravy,
vytčené v mírové smlouvě versailiské.

Snaky v Měmeockémprojsstantisma o Zavedení
zpovědía klášterů. »Čech« přináší tuto zprávu:
»Německá protestantská „vysoká církov' vydává
ist s titulem »Církev«. List zasazuje se o tyto
cíle: V německém protestantismu budiž zavedena
biskupská ústava, větší samostatnost církve, čin
nost kazatelská nechť poněkud ustoupí vůči litr
gl orientované více svátostně a budiž používáno
bohadších liturgických rouch. Mimo to má býti
zavedena fakultativní soukromá zpověď, breviář
a kláštery. Jako Eturgická řeč doporučuje se —
angličina, protože liturgie římská, k níž je snahou
se přiblížiti, prý nesnese překladu do němčiny. —
Snad tedy přece nenf církev katolická tak »pře
žilá«, když protestantismus chce použít jejího
zřízení a její organisace za prostředek, aby se
osvěžil a oživit.. .«

Dokument stále časový, Orgán Národní rady v
Paříži »Československá Samostatnost« přinest in
to zprávu z vyjednávání mezi Masarykem a Sb
vanskou Ligon v Americe: »Na otázku Jana Jan
čeka, tajenmnfka Slovanské Ligy v Americe, jak
bude zařízena v Československém státě nábožen
ský otáska, prof. T. G. Masaryk odpověděl že
v Československém státě bude panovati úplná
náboženská svoboda m svoboda náboženského
přesvědčení. Jest žádoucno, aby na tento princip

náboženské snášenhvosti bylo stále panatováno
už i nyní v našich řadách.«

Přejeme p. presidentovi, aby se mu podařilo
tuto předpověď realisovatí. Zatím vychovatelé
Habrmanovi štvou děti proti náboženskému pře
svědčení jejich rodičů. Někteří náboženskou vý
chovu zcela zakazují. Dr. Bertošek ukul celý 0
trokářský řetěz na rdousení katolické svobody.
Kde jest potlačováno náboženské přesvědčení už
vsamé škole, tamovšem nelze omáboženské
svobodě mluvit.

arozšiřukteab Obnovu!

Obrana.
Komu bude náložeti škola? Dle radikálních dik

fátorů každému jinému než katoMkům,za nimiž
přece stojí politická strana co do sfty druhá v
národě, Nyní mají pokrolcáři nejvyšší čas k pře
mýšlení, jaké smyčky by zadrhly Jefich krky 0
kamžitě, až by katoliotvo bylo nnceno z boje o
školu usioapiti.

Na všeučřtelském sjezdě v Praze bylo pro
hlášeno s dramatickým gestem: »S plným pře
svědčením prohlašujeme, Že naše národní škola
nebude dotud osvobozena, dokud nebude úplně po
světštěna a dokud vyučování konfesnímu nábo

ženství nebude z národníchškal naprosto odstra
něno.«

Takvystřelenostrý šíp výhradnědo tábora
katolického. Vždyť práva židovské konfese ve
škole vedoucí činmitekésjezdu toho nikde nepotla
čovali, zato však kříže vyhazovah. .

Ale jen ať brzy pánové zoufale oelomf rukáma
nad výsledkem své konfesní negace! Už se ob
jevují příznaky tak tuhých pout, jakých ještě po
krokoví učitelé na rukou neměli! Dne 30. srpna
konána v Praze a předměstích celá řada soclalisti
ckých schůzí, na michž (dle svědectví »Práva
Mdu+z 31. srpna) byla přijata všude resohice, ve
které se dí: »Jsme přesvědčeni, že reformu škol
skou v rámci školy dnešní nelze uskatečniti. Ne
věříme, že by bydo možno školu reformovati tak,
aby za dnešních kapitalistických poměrů v čes
koslovenské repubtice odstranta třídní prořtvy V
malém dětském kolektivu, kde utvrzuje celý ho
spodářský a společenský pořádek ve smyshi ne
dotknutelnosti soukromého vlastnictví.« — Tedy
škola má býti socialistická, nikoli pokrokářská.
Až by volnomyšlenkáři porazili katolíky zcela,
pak by padli brzy na bojišti v nerovném zápasu
se socialisty sami. Který učitel by se zpěčoval
zaučovati mládež v marxismu, letěl by ven oka
mžitě.

V resolici se žádá ještě před přeměnou našeho
státu v socialistickou republiku v příčině škoktví
toto: »Sestátnění všech škol bez rozdílu. Prove
dení jednotné činné školy v celém státě. V této
škole mmusíbýti vzdětání bezplatné a povinné.
Zakazuje se vyučování náboženství a účast úa
náboženských obřadech.«

Taková jest tedy tvářnost socialistické svo
body! Z dětí rodičů různých konfesí a různých
poňitických stran mají se vyrábět jednotné stroje
— die tibovůle vládního režimu, třebas od větší
ny obyvatelstva nenáviděného> Ostří tohoto dik
tátu míří ovšem v přední řadě proti katolictvu.
Ale zároveň tu jest nápověď, jak socialisté hod
tají zatočiti třebas i pokrokovým | učitelstvem.
které by si chtělo zachovati aspoň částečně sa
mostatnost pedagogického úsudku a školní prakse.

Ovšem židé při těch všech signálech se Jenom
samolibě usmívají. Pro výchovu jejich dětí už se
nalezne privilej — zrovna jako v obchodu.komi
sionářství, zásobování a jinde.

Tu připadá oejdůležitější slovo katolíkům, na
které se provádí útok frortální i s obou boků.

Nové dokumenty bezvěreckého výboje. Teď
pánové odhodili beránčí roucho plně, takžekůže
tygří jest patrna každému. Dne 8. t. m. ve výboru
V. Myšlenky dr. Batěk pravil, že rozhodně Jest
nuíno žádati očištění škol od vlivu kléru a za
vedení laécké morálky. (Ale tahle morálka kaická
Ještě u nás ami nebyla sestavena, natož aby byla
kompetentním činitelům předložena! Ostatně stala
by se hned sporným bodem politických stran.)

Učitet Čálek přečetl resoluci čs. obce učitel
ské, jíž se co nejrozhodněji žádá zveřejnění všeho
školství, odloučení školy od církve, | odstranění
náboženského vyučování ze všech kategorií škol,
zákaz zřizování škol soukromých a bezvýjimečné
odstranění řádových učitelů | učitelek ze všech
škoních služeb. — Tak se tedy znovu zdůraz
šuje, co prohlásilo pokrokářské učitelstvo před
českou veřejnostf dávno. Příliš velké úkoly uklá
dá učitelstvo organisaci, které se říká stát. Jest
emad úkolem státních orgánů v svobodné republ
ce policajsky dobížet, v jakém názoru světlo
-vém vychovávají rodiče své děti? Vždyť státní
moc nyní sotva stačí k zdolávání notoriokých vla
stizrádců, k omezení pašování, k zavírání fatšo

vatelů bankovek atd. Nyní všek stát má předpi
sovati ještě převědčení dětem, má zavírati žac
two do volnomyšienkářských klecí. Má otrocké
ulařmerí církve nazvati odlukou; katolickéškoly.
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kieré odchovávaší státu nejvěrnější aobčany,majísezrušita fetbinici+sř
-se maš vyhnatí.

Nuže, pánové, vypovídáte-li bgj na Život a na
smrt, nechceto-i žádného komprornisa, pak se
my semi nebudeme dožebrávatí nějakého přímě
ří. Vypověděk jste znovu boj na celé čáře. Až pak

iče katoličtí budou odmítat i ty volnomyšlen
kářské paedagogy, kteří farizejsky začnou před
stírati toleranci, pak stýskejte fen ma sebe. Kdy
by oyní bylo uspořádáno po obcích hlasování ro
dičů, jaké učitoje si přejí, rázem by byla většina
pokrokářského* učitelstva bez existence. Pokro
káři tedy chtějí. aby stát znástinů jak velkou
většinu poplatníků, tak jejich děti | Tak daleko
však ještě nejame a také nebudeme.

-© Sociální obzor.
Sjezd živnostnictva a Obchodaictva.

vénské strany lidové bude se konati 19. k o9. hod. dopol. v zasedací síni Obchodní a Ěivno
stenské komory v Praze II., Náměstí republiky. —
Živnostníci konservativní, poznejte konečně svou
sílu! Jiné strany Vás tákaly, aby z Vás těžily
pro jiné. Za nynější koalice jsou Vaše zájmy po
škozovány nejcitelněň, Sarnostatné podnikavosti
při neustálých šlkanách ubývá, čímž trpí celý
stát Střední stav musí býti zachování To bylo
naším neochvějným heslem před válkou a <rasí
bý'i naší praktickou snahou i v nynější době
pro živnostnictvo nejvýš kritické, Přispějte hor
livě k plnému zdaru našeho sjezdu. Spása jest v
energické svépomocí.

Z programu sjezdu našeho živnOstnictva A
obchodnictva. O dnešním stavu středního stavu
promhiví poslanec a krejčovský mistr Sedláček.
O úkolech nynějších truhlářský mistr Lukavský.
O orgamisaci tajemník Brožek. — Odpoledne o
3. hodině prohlídka veletrhu.

Angiičti Orgaujsovaní dělníci protl ruským 30
větám. Výkonný výbor anglické strany dě'nické
dává na úvahu ty%o otázky: Má být připuštěna
diktatura jedné části mezinárodního socialistické
ho hnutí mad ostatními nebo její veto (zápověď)
v otázce součinnosti s jinými národními social
stíckými stranami? Má býti prováděna politika
a metoda jedné sekce pro nastolení socialismu ve
všech zemích? Je správno vyvolati občanskou
vášku (odzbrojením buržoasie a "ozbrojeným pro
betariátu) k povalení kapitalismu? Je dokázána
morálnost a užitečnost metody, jež dává menšině
právo vamtií svou vůli netečné nebo bezmocné
většině, což je podstatou diktatury komunistické
6'rany? Je mravnéra trvale cenné umičovati htas
a vliv menšiny za revolrčního období? Mají býti
zničeny parlamentární instituce a vnuceny men
šinou nové formy vlády a administrace? Je pří
pustno užívati metod sabotáže a propagady U
vnitř existujících socialistických, polřických, děl
mických a průmyslových organisaci? Je kolegiální
zatracovati a pomlouvalí socialisty, kteří se roz
cházejí s komunistickými vůdci v otázce metody?
»Nepoktádáme za nutné«, dodává výkonný výbor
Labour Party, »abychom podrobně+odpovídal k
jednotlivým bodům mermorganda.«

Kdo drží zlořád agrárně-socialistického vlád
ního systému? »Lide píše: »Zákon o úbradě cen
mlýnských výrobků postihuje též živnostnictvo,
které si teprve gyní uvědomuje, že vstupem živ
nostníků do vládní koalice upletlo na sobe karabáč.
Vládní koalice jest složena ze strany soc. demo
kratické, nár. sociální a z republikánského klubu
Švehlova, k němuž se připojili nár. rolnictá stra
na slovenská a politická strana Živnostenská. A
v poslsnecké sněmovně je 281 poslanců. Nadpolo
viční většina je 141. Poslanců vládních bez po
slanců politické stramy Živnostenské je 136. Te
prve se 6 poslanci politické stramy živnostenské
má vládní koažice 142 hlasů, nadpoloviční většinu.
V senátě je senátorů 142. Nadpoloviční většina je
72. VMdní strany bez živnostníkůmají 70 sená
torů. Teprvese 3senátory politické strany Živ
nostenské má vládní koatice 73 hlasů, nadpolovič
ní většinu.Bez poslancůa senátorů polššickéstra
ny čivnostenské neměla by dnešní vláda v par
iamentě většiny a nemohla by vydávat takové zá
kony.Švehladříveasi mnohosliboval,alenyní
spokojli se tím, Že ai zajistit zvolené živnostenské
poslance, kdeždo o živnostenské zájmy mu nejde.
Je agrárník! A sociatsté teprve nemmjíživnost
díky v lásce. Ti jsou nyní na rogcestí, neboť

Vklady zárokují se nejvýhodněji.

jednota|
51"Čelotolekan88.

Eskont obcholásh oměnok.
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nejsou spokojení s potikou svých poslanců. Va
rovali jsme je před separatistickou politikou. Kdy
by se připošli k některé, programově jim blízké
straně, sžálo by za nimi ne 6, aše 20—30 poslanců,
po případě za dané situace celý oposiční blok.
který by znemožnil jednostranaé zákonodárství
dělníků a seďláků.«

. Objednejtesi Deetálovy:

Požáry vwzplály.
Cena 1 K. Velice zábavná a bistorická četba. Vyšla
jako besídka. Kolportéříobjednejtevětší množství v
ODružetovnímknihkupectví v'Hiradel Král,
165 Adalbertinum.

Antonin Zavadil
gorěnároman oa)

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, stříbra,
Ahrmasu aj. kovů v uměleckémpeovodnnj.

Opravya znovuzřísenístarýchnádobčistěasezá
rakos trranlivesti.

Zlaceníastříbřesívohai;niklování.
Oeny mírné! Bychléprovedení|n)

Obrovský projev rolaictva proti cemtrálám a
kořistnictví.Dne 28. srpnadošlo v Brměk veliké
manifestaci katolických zemědělců, které se sů
častnélo i hojrost rolniotva ze stran jiných. Vždyť

takwařmena tolikhlídán,jaknebylovdoběro
boty. Vždyť už schází jen to, aby tučně placení
zřízenci počítali sedlákům hrách v hrnku na jejich
vlastní plotně. Předseda katolického spolku če
skoslovenských zemědělců Šammiík promluvil pro
4 nákladným a špatně fungujícím centrálám. Na
še strana byla prvá, která se ozvala proti zamý
čtené kruté daní z mlecího práva v listech a na
slezdech. Našinec první prohlásil vládě otevře
ně,žejest daňtato gaprostonepřijatelnou.Agrární
poslanoi a ministři termokráte byl nucení živehhým
mutím rozhořčeného rolnictva se postaviti proti
vlasárí směrnici a protá svým koaličním somdru
hům-sociakatům. Proto přinuceni socialisté 3 mlecí
daní ustonpiti. Proto slavíme dnes jedno slavné
vítězství. (Jest z rčěho patrno, že bylo možno

svrimouti okovy dítvno dřfve, kdyby byk agrární
zástupci osvědčili vůči socialistům hned s počátku
větší ráznost a kdyby nebyli trhali sošdaritu síran
občanských. Protikatolická zášť a bázeň přeď dup
nutím socialistů bylamocnější nežtřídní zájem.
Pozn. red) 3

Šamalik také vysvětil, proč musil ji do
správní jse Objiního ústavu a vyvrátil Ťapi
dárními umenty zákefné lži, jimiž jest od a
grárních polekanců zasypéván. Sami nepřátelé
amrsí mu dosvěděšti, že v Obilním Ústavu chrání
zájmy zemědělské. Pokračoval: »Neopustime cho
dobrých a spotřebních vrstev obyvatelstva, do
dáme spravedlivý a možný kontingent, Moravě
spravedlivě npravený, ale ona Část sklizně, kterou
pro svou spotřebu míti musíme, musí býti uvob
něna za každou cenu. A neprovede-li 16 vláda,
provedeme to sami! Není to revolta proti repu
blice nebo zákonům, vždyť my chceme záchramu
republiky a záchranu lidu před hladem My jsme
zabavenícelé aklárně neuenali a proto právem
mmůžemesvého práva a Sv majetka | hiýii.
Dnesmusímastatičiny,ale činyrozvážné,jež by

Senátor Ševčík líčí nucené státní hospodaření
jákočlámekřetězubolševictví,ktorénásplnío
bavamí vcelé republice;vždyť nástakovátakti
kavrhá v bfdnStále větší.

Posl Janalík dovozoval,že socinilstébájí a
drží centrályproto, že tak mohouzabezpečovali
si konsumnámi spolky zvlášiní zásobování. Jedni
jsou zásobováminěkolikrát,ale nínohojinéhoděl
nickéhoJdu aniJednou.Všichnisvornědo boje
proti: teroru!

SlováckýdomkařAnt. Mistříknavrhidelšíre
soduci v nížse Praví m.|. toto:»Zabavenícelésklizněcoaiounařisovací20
uznáváme.Žádámeproto, eby vibíní nařízení o

zabavení sklizně a o státním obhospodařování ze
mědělskými plodinami, jež se stalo bez schválení
Národního shromáždění, zastaveno bylo potud,
dokud o této věci nerozhodne poslanecká sně- 
mmovra a Senát

Zavazujeme se dodati spravedlivý a přiměře
ný kontingent obilí pro zásobování a výživu spo
třebného obyvatelstva republiky, kterého neopu
stíme a hladovět nenecháme. Přineseme pro re
publiku všechny možné oběti, avšak prohlašuje
me, že své právo a svobodu výrobní « spotřební
za žádnou cenu porušovat ftenecháme. Prohlaču
Jeme onu část, kterou pro svou spotřebu míti mu
síme, za svůj svatý, nedotknutelný a volný ma
jetek, s nímž nakládati budeme die potřeby a mt
nosti. Nerznáváme žádné spotřební kvoty pro ze
mědělce ani mlecích lístků. Žádáme vládu, aby
v zájmu pořádku a klidu odvolala zabavení části
sklizně, kterou pro svou potřebu zemědělec míti
misí a emlecí fsíky zrušila. Prohlašujeme, že
jsme odhodláni provésti sebeobranu do nefkral
nějších důsledků.«

S nevylíčitemým hromovým souhlasem bylo
přijašb toto prohlášení Ke kohci zahřímajov
shromáždění: »Chceme průvoďl« Seřadilo se přes
6600 účastníků, kteří šli k místodržitelství. Poža
davky shromážděrých tkrmočil presidentu Černé
mu Šamalík. President ocenit veliký význam sjez
du apoděkoval,že projevse činí vklidu apořád
ku. S*bil svou podporu a telefonické sdělení mí
mistrům Tusarovi, Švebloví a Johaniovi.

Teď musí dojíti konečně k nápravě — záslu
bou neohrožených zemědělců katolických.

Káy pak už začnepřísnákomtrola a sprave
dlivá rekvisice ma místech mojpotřebnějších? Ma
Joživnostník nestačí vypůřovati archy přiznénám
svého jmění a svých skrovných příjmů. Rolnýkovi
předpisují Jidé, kteří hospodářství neznaží, kolik
fu musívynést pole,kolikmají krávynadojiti
akl. Každý člověk do úpadn pracující a starající —
se svědomitě | o zdar vlasti, jest hlíďám jako no
bezpečný zajatec, aby se dokumentovalo, jak
viastně ta modemí svoboda má podvázána kří
dia tuhými dráty. Ale židovšíl spekulanti, kteří
k našemu osvobození a blahu republiky nepří
spěl ožčím,měli amají volnosttek velikou,až
jest všeobecný údiv. Při počátcíchrepubliky po
kříšná verkovanka. byla přísně stíhána, prodala
hněco o dvě koranydráže, než se z Prahy před
pisovalo. Ale židům bylo dovoleno provácděti mi
Hovové obraty apskulscí s válečnými půjčkami
na účet českýchjejich majitelů. Dávnose vědělo,
že Zidovsté plány k nedovolenému vývozu tisíců
vagonů azáludné čachry btursovníse páchají ve
velkých lágeňských městech repobliky. Aje sobvál
oč et zapomnělo ma kontrolu přečetných žádů tam
se shromačďujících.Anl nebyli vedeniv ovídasci
židécizí, Iteříse tamzjíšděli popřevrajuz cisíny.
Vědšlo se, še bez volkých úplatků ocení možno



pašovatiodnás zbožípo drázeza mitony. Tedy
kontrolana hranicíchbýval byvíce prospěla,
než běíďáni,kolik která kráva mléka vydá. Vláda
se nezjišťovala, čím pro nás užitečným s živí
v Praze cejé kompante židů.z ciziny přivendro
valých. A přece každý týden propukávaly zvěsti
o Bidpvských kolkařích a falšovačích bankovek VsaméPraze.Farámi kostelůmse odnímajíi nel
potřebnější kusy půdy; za to však neslyšíme, že
by se vyvlasínílo několik korců židovskému stat
káři, který sezdedo tepla usaditteprveza války,

Hovořilo se hlučně o zabavení válečných zi
sků; v praksi však se čekalo, až nepoctiví spe
kufanti orleahátní své bezpečně uloží za hra
nicem!anebo až za oě vakoupí ziata askvostů,
které se dalí pohodině ukrýti Teď už na zachy*
cení největších lichvářských a pašeráckých zisků
mení ani pamyšlení. Zato uejvíce jest šikanován
občan, poctivou prací sedřený anebo ustaraný gá
žista. Co se mělo napraviti v našem bospoďářství
přísným stíhánímvelikých zbohatlíků, to matí teď
poctřví pracovníci oapraviti hladem; ba i eáhrob
>

ky mají pomáhati k sanaci toho, co rozvrátiši do
sud žijící Hdé národnostinečeské. Že se tmkhlo
patriotickýcit nepěstuje aže vlasteneckédekls
movánky vyznívajíputě, jest jen přirozeným dů
sledkem neblahé poltiky hospodářské.

Ve státě »občanské rovnostik utvořeny kasty
tok kříkkavé a nesnesitelné, že by nad tím žasl
občan, zrozený v XIII. století, kdyby z hrobu pro
iiformací o pokroku soclálním vstni.

Z konfiskace budou privilegovaní socialisté vy
jmuti. Agrární »Rodný kraj« přináší tento obrázek
soudruha Plelfra z Vrutice Kropáčovy. Po pře
vratu zabavil mu Národní výbor v Ml. Boleslavi
šest vagonů různých věcí, které si vezl z Ukraji
ny, kde byl za války správcem 13 dvorů. Tehdy
bytzatčen,dlouhovyslýchán,ale byl prý osvo
bozen! Nedávno zas vybíral si vklad 24 tisíc Kč.
na stavbu sihelny. Na upozornění, že «musoclalisté
mohou cihelnu zabrat, odpověděl: »Proti tomu
jsem zabezpečen legitimací politické strany soc.
demokratické«, kteron ukázal

—m

Osobní zprávy. Ustanovení: p. Jos. Bibus, novo
svěcenec, kaplanem v Brandýse n. OrL — Úmrtí.
P. Jan Daňsa (V Vuln.), kaplan sebranický na
odpoč. v Lubné, zemřel 31. srpna 1920.

Nový děkan v Hradci Králové. Konečně vy
slovilo ministerstvo vyučování a národní osvěty
souhlas s volbou městského zastupitelstva, tak
že nyní jest skutečným děkanem dlouholetý a
zasloužilý kaplan zdejší p. Jan Brabec. Zdejší
obecenstvo srdečně gratuhre vlídnému a obě
tavému knězi, který svým skromným chováním
a dobrotou si získal oblibu obecnou. Nový dě
kan narodit se r. 1877 v Hrbově a vysvěcen byl
v Hradci r. 1900.

nati ve středu dne 15. září o 1. hod. odpol. (na
jaře). Msgre dr. Fr. Šulc promluví o církevních

o

poměrech v Čechách a dp. Fr. Jakl o organisaci.
Jegt žádoucno, aby se dostavilo duchovenstvo | z
širšího okolí.

Katolickým beneficiátáům.| Klub duchovenstva
vyzývá všechny katolické beneficiáty v republi
ce, kteří by buď příslušníky tak zvané českoslo
venské národní církve neb jiným způsobem ve
svých právech ohrožování byši, aby bezodkladně

vinitých osob a s označením svědků do advokátní
kanceláře dra Václava Popela, Praha Ii, Národní
tř. 32, zasílajíce přirozeně oznámení rovněž i pří
shršné nejd. konststoří. Klub duchovenstva Hdové
strany sjedna) se šmiénovaným advokátem, že
všelikou tuto specielní agendu povede. — Výbor

klubuduchovenstva čsl. strany lové.

Organisace lidové strany v Hradci Králové za
hajnje budoucím týdnem znovu svoje schůze v
Adalbertinu. První bude ve středa dne 15. t. m.
o půl 8. hod. večer v malém sáke. Promiuví pan
senátor Msgre dr. Fr. Reyl o všeobecném Sjezdu
katolickém v Praze.

Na Náchodsko, Úpicko, Novoměstské, Hronov
sko, ČeskOskalicko a Okolí! Okrsková slavnost 0
relská, jakož i konference důvěrníků čsl strany
lidové, koná se dne 12. září v Červeném Ko
stelci. Program: Dopoledne sinvnostní kázání a
bohoshižby, zkoušky cvičenců, konference důvěr
níků. Odpoledne průvod městem, nato na cvičišté
proslovy senátora dra Reyla a post. dra Noska.
Řeč zem. jednatele br. AL Petra: »Proč zakládá
me tělocvičné jednoty orelské«. Cvičení žáků, ža
ček, členů a členek. Lidový koncert úplné kapely
„červ.-kostelecké. Pište si o vstupenky do předpro
deje! Všáchmilidovci, přátelé Orla, katol. mládeži
na shledanou v Červ. Kostelci!

Dáležité upozornění do VysOkOmýtska! Žádá
sme všechny upřímně katolicky smýšlející jinochy,
členy sdružení katolické mládeže a »Orla«, kteří
pří nedávných odvodech byli odvedení ke službě
vojenské a k vykonávání této přidělení budou do
Vysokého Mýta, aby se po nastoupení vojenské
sležbyv tomtoměstěfmed přihlásildořat ka

tolické mládeže u p „Josefa Bečičky, mistra obuv
nického ve Vysokém Mýtě, Šafáříkóva ulice čís.
145 (b'ižžeLitomyšlské brány). — Vkl. duchoven
stvo a důvěrníky skupin Sdružení katol. mládeže
a Čsl. strany lidové prostne, aby odvedené katol.
Jinochy laskavě vybídil aby v místě vojenské
služby jistě vstoupili do skupiny Sdružení katol.
mládeže. O totéž vybídnutí svých synů prosíme
Jpány rodiče, kteří nechtějí,aby jejich synové

padli vinou jiných stran do demoralisace a ne
věry.

Na VysokomýtskotVneděli19.zářío2 hod
odpolkonáse ve VysokémMýtěv sále hostin
ce »Na střelnici« u Pražské brány velká schůze
stoupenců čsl. strany lidové a katol. mládeže z
okresu vysokomýtského, na níž promluví pan po
stanec Václav Myslivec, redaktor z Prahy, a dp.
Václav Chlumský, sekretář Sdružení katol. nlá
deže z Prahy. Žádáme veškeré své stoupence a
katol. mládež z okresu vysokomýtského, aby se
této velké schůze súčastnili a přivedli s sebou
i své známé, K hojné účasti zveme | našince z 0
kresů sousedních. — V týž den o 10. hoď. dopol.
koná se v témže sáte okresní konference důvěrní
ků Čsl. strany lidové a katol. mládeže. Program

bude vebni důležitý! Páni důvěrnícidosta vtež seurčitě všichni!
Našim Odvedelcům strany lidové! Kdož nyní

narukujete, pamatujte, abyste se v posádkových
městech ihned dal zapsati do místních skupin
Sdružení katolické mládeže. Uchováte si zde pře
svědčení svých dobrých rodičů, kteří budou o
Vás beze strachu. Seznámite se s Jinými bratry.
Zároveň v katolické organisaci budete čerpati
nadšení k obraně vlasti a všech lidí poctivých.
Vyhnete se tak rozkiadným proudům bolševickým,
které ohrožují trvání našeho samostatného státu.
Tedy vzhůru do organisace i na vojněl

Družstváém, Odbočkáém a Ralioisonkám! Upo
zorňujeme všechma Družstva, Odbočky H. S. a

znání k dani z majetku«, kteréžto zasíláme na
kormsamní dražstva a některé Rašficisenky. Na
požádání zašle jeden exemplářpo K 1.40.

K návšlévě Bakulovy družiny v Hradci Král.
Jamevdobě,kdystálese mluvfo bnmanitě,která
se však hereaiiiuje, Odstrašejícímpříkladem jed

nání přímomacešskéhojest" družina Bakulova. —Státpřemýštío malběkoníren,ajenevšjmári
věcídašskodáleštlějších,opravduhemápsích.—

Člověk. který má především snaha a lásku ke své
věci. ke svým dětem zmrmačeným, ze kterýchchceatakéjiždokázalučinilitvorylidskéspo
lečnosti užitečné — a nutno zdůrazniti — | člery
vynikající. jest odstrkovám — V Hradci Králové
bylypořádánydne 3. září dvě předmáškypama

KE
Jď.

E tanzávodshans,

HradecKrálové.vá
Adalbertinum.

Bakuly s demonstracemi, které měly za Účet in
formovati obecenstvo. Úspěch těchto přednášek
byl velice uspokojivý jak finančně tak | morálně.

Veliký vliv morální měla odpolední přednáška,
pořádána pro dítky. Při večerní přednášce zmí
ni se p. Bakula o třech chlapcích, kteří byli do

přivezeni ve stavu málo nadějném a kteří
po dYpaaž po třech letech pobytu v ústavě stah
se zdatnými pracovníky. Jeden jest výtečný lito
graf, vynikající originalitou; je zaměstnán ve vel
kém grafickém ústavě v Praze. V přednášce se
zmínil p. Bakula o velikých potížích, kladených
i od těch, kteří mají moc poměry družiny zlepšiří.
Promlavi také o práci svých chovanců, která Je
všestranná a jejíž výběr se ponechává jím sa
mým. — Po přednášce předvedli chovanci ústavu
národní i Hdové písně různých národů. Zajímavá
a poučná byla tato část programu. Byl předveden
chovanec, který — ač bezruký — dovedř si vždy
a ve všem pomoci Úspěch byl úplný a obecen
stvo nerado se loučilo s milou družinou. Nechť
si nyní obecenstvo uvědomí své důležité povin
nosti!

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové svolá
vá mimořádnou valnou bromadu na sobotu dne 25.
září o II. bod. dopol. do zasedací síně okresního
výboru v Hradci Králové, která má schválšti pod
mínky stanovené pro zvýšení aŘciového kapitálu.

4.800.000.-—prozatím na 10 milionů korun a po
zději na 15 milionů korun, které příslušná mini
sterstva rovněž schválila. Bližší viz insert

Na státní Odborné škole pro umělecko-průmy
slové zpracování kovů v Hradci Králové nově
byli ustanoveni za profesory pp. Rudolt Pitra,
inženýr mostárny firmy A. Ippen v Hradci Král
a Rudolf Macek, inženýr akciové společnosti pro
výrobu minerálních olejů v Pardubicích. Pro dfi
ny klempiřské ustanoven byt dílovedoucím pan
Artur BartOšek, mistr klempířský z Mladé Bole
slavě.

Panoraga ©Národní Severočeské v

Ze áeiKralovéza kostelemsv. Ducha. Tentotýden »Paříž«.
Polenitě dříví z městských lesů prodávati se

bude v městském důchodenském úřadě těm, kteří
se o ně přihlásili dle dřívější vyhlášky, od 9—11
hod. dopol. a to: V pondělí 13. září pro domy čp.
1——75,v úterý 14. září čp. 76—150. ve středu 15.

záři čp. 151—270, v pondělí 20. září čp. 271—380,
v úterý 21. září čp. 381—500, ve středu 22. září
čp. 501—576“ Poukázky vydávati se budou na
předložení chlebové legitimace pouze na 1 prost.
metr měkkého polenitého dříví proti hotovému
zaplacení. Dřívf zaplacené nutno odebrati do mě
sice ve všední dny pouze z rrmístana stvrzence.
určeného za přítomnosti lesního zřízence.

Divadlo ve volné přírodě. »Tyt« v Hradci Krá
lové připravuje na 18. září v Jiráskových sadech
veselohru Vikáora Krylova: »Divoška«. K účelu
tomu upraven bude pavilon ve středu sadu ležící,
na jehož balrstrádě odehrávat se bude Intimní a
sytě veseký děj zvolené hry. Při započetí a v pře
stávkách koncertuje hudba. Začátek hry určen jest
na půl 3. a konec napůl šestouhoď. odpol. Vstup
né na křesa 7 K. I.mfsta 6 K, II. mésta 5 K,
III. místá 4 K, k stání 2 K. Doporučuje se učiniti
v čas záznamy v papírnictví pena Matouše. Ne
bude-H počasí přízmivo platí zakoupené lístky
pro neděli na to následující a to buď V sadech
Jiráskových neb při da'ší nepohodě v městském
Klicperově divadle v tutéž dobu, kdež křesla
platíproložeatribunu,I. a HH.místeprosedadla
vpřízemí a III. mýsta pro sedadla nagalerii. Číslaodpovídajíčístím v divadle. ©- Máná

Krysy rozmohfyse vněčemměstě v míře
mikdynebývalé! V Pospišilovětřídě svým hlodí

'
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mim„činí velké Bkody i aa budovách. Leckde se
přímo hemží a v nocikonajízdravotnía aprovisační
procházky | po zdeších mostech ve skupinách.
Tu jest potřebí veřejného zakročení, protože pri
vátní prostředky pomáhají málo. Jestliže by se
zavedlo do míst, která těmi hlodavcí nejvíce trpí,
několik psů-myšáků, nastala by veliká úlova v ně
kolika dnech. Vždyť takový obratný pes vysldí
-a zakousne v hodině až 30 krys.

Divadlo, V' úterý 14. září sehraje jednota

hodině. Předprodej vstupenek u firmy Veselý. na
Velké podsíni. o

BratřilegiOsářibezrozdílustavua příslušno
sti dostavte se na Informační schůzi v neděli dne
12.t m.o 10.hod.dopol.vsáleBesedyvHradci
Králové. Referenti obou stran. Účastnujná!

V čs, lážkovém skladišti v Kariině bude
se dne 10. září 1920 v 10 hodin dopoledne konati
zajišťovací řízení na odběr hadrů z ložních sou
částek a z pytlů pro dobu od 1. října do 31, pro

hru v 5jednáníchod Cíztera. Začátek opůl 8.

Kdo také »>tříštlinárode.By] to sám sv. Vá
clav, jemuž se hnusia noupřímná dvojakost. Ná
rod ovšem byí již katolický, ate pohanské řády
brály v něm prim. Většina lidí pokřtěných tehdy
w más dle příkladu aristokracie boidovala bar
barskýmzlozvykům Kvetlo také dále otroctví a
Jidokupectví. Sv. Václav postavil se Svou oprav
dovostí a svými reformamí proti většině, ačkoli
předvídat, že ho to bude státi život. Také za
kláda! »tárod v národě«, ale aěkdo nemůže říci,
žé úsiřím jeho bylo extrakatolictví; chtěj aspoň
poněkud veřejný život uvésti v sowlad s Desate
rem. Zrovna tak sv. Vojtěch, který nejupřímněji
mfněnou námahou seskupoval kolen občany
ea ochranu Božských a církevních práv a káral

„ty kořistníky, kteří do otroctví prodával i po
křtěné zajatce. Ve Francit byti prohinlováni za
»národ v národě« | tt katolíci, kteří dokazovali
lásku k zemi rodné herolckými činy a nemínijl
bájiti svých práv zvláštní konfesní stranou kato
lickou. Ale k politické sebeobraně dolíti musilo,
aeměla-li zednářská kosa podetnouti tam katolfky
jako žito. Po trpkých zkušenostech a zvláště po
seznání obětavosti katolického obyvatelstva v do
bě války sami franconzští nevěrci jsou mucenipři
znávati, že katolíci byli nejnadšenější z nejvý

'znamnější hradbou proti vpádu národa cizího. Ji
boslovanský biskup Jegtič byl popliván nejodpor
nějšími potapami za to, že shromažďoval slovín
ské katolíky k politické sebeobraně. Tento hod
nostář tedy seakupoval i v malém národě »národ
avláštní«. Á ejhle — nyní dosvědčují samt liberá
lové, jak mají právě stoupenci Jegňičovi Iví podí)
na rytířské vytrvalosti vlasfenecké a na osvo
bození národa cejého. V Italii také »extrakato
Jický národ v národě«. Ale nebýti toho, dnes by
tam řádili bolševici bezuzdně jako v Rusku, kde
přece popové šli s národem, majíce docela ná
rodní liturgii. Protikatolická veřejnost klidně při
blíží. jak Židé sionističtí i »asimilovaní« samo
Statným? akcemi politickými pečulí o utvrzení síly
a velikého vlivu v naší vlasti Co však jest do
voleno v česko-národní republice židům, to se
odpírá nelogicky katotictva. Jest přece zřejmo,
jak právě zástupci strany Hdové obratnou poli
tikou a houževnatou energií vypomohl celému ná
rodu na místech nejnebezpečnějších, kde se mnoho
viklalo a drobilo. Msgre Šrámek rozhodně proků
zal republice služby lepší než dr. Stránský, dr.
Šmera! anebo Klotáč. Kdyby rozhodní. katolíci
pracovali „ve stranách jiných sebeobětavěji, ná
maha jejich by se přijala sice s milostivou blaho
sklonností ochotně; ale veřejného mgnání by se
tyto včelky aedočkaly. | Vždyť 1 nad hroby

|kněží-beditelů se vříská, že »klerikálové nic pro
eárod nenčleíii«. Zásluhy katolické práce by Sl
přivlastnit; lidé jiní — a hubovalo by se na »kle
rikalismus« dále. Že i ktěz a každý katořík vůbec

- evláště v nynějších strokých chvílích jesť poví
men politickou činností podporovati národ, o tom“
není sporu. Ale jako mužové charakterní a dů
alední nesmě!i se dáti xatoříci najmouti do po

odětlokého podělkování kterékoli strany, která jeví
gřetelně tendence setoliko »profiklérikální«, ale
sdoceja i protikřesťanské, Který katolík by se
*družně spřáhi na veřejných schůzích s fanatickým

volnomyšlenkářem, pošlapal by za posměchu
:veřejnostivlastníprapor.—Ažejemeu jiných

stran neobifbeni,tupeni? Vědyťse ty strany také
tupí mezi sebou. Něco pro své přesvědčení mu

: sámeochotněstrpět | my, nomádise mímve
tejnost pošklebovati jako tvarohovým rytfřim. —

- Naše politika slouží ke zdraví netoliko právům
„efrkevním, ale republice vůbec. A historie jednom

že to sklerikální tříštění«c vlastně bylo
k blahodárné politická solidaritě celých
které by se bes naší strany roentýlilyHř

nehlučně a trapně v 6 táborech jiných — jako
mocné Labe ke konci svého toku mizí-v hrozném
Bahně.

Prastará památka eaijšekého jazyka. Zajímavé
odhalení obsahuje pamětní spis anha'ského hi
storika prof. dra Wáschke, věnovaný berfnské
inu | filologovi| Užricbovi| Wilamowitz-Moel'en
dorffovi k zlatému jubileu doktorskému. Spis po
Jednává o dápisu na kameni zvaném »Lapis m
ger«. Lapis niger je popsaný kámen v tak zv.

úschke obsahuje Lapis niger nikoli, jak se dří
ší badatelé domnívali Lex sacrata, nýbrž

zlomky pozemkového zákona, který vydán pro
kolonii Sora, založenou r. 451 př. Kr. Možno tady
nápěs považovati za jedmi z nejstarších dosod
známých památek jatirsitého jazyka.

Slovensko — Těšínsku. Rada města Trnavy na
Slovensku uspořádala po městě sbírku na stavbu
Národního divadla moravsko-slezského v Ostra
vě a její výnos Kč 607.— odvedla spolku »Národ
ního divadla moravsko-slezského«. | Jest zjevem
vehmnipotěšitelným, že naše Slovensko chápe vý
znam rychlého vybudování tohoto divadla pro
celý národ a dává tak krásný příklad všem mě
stům a obcím v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku. Které z nich bude následovati první příklati
slovenské Tmavy? Veškeré dary a příspěvky při
jímá spolek Národního divadla moravsko-slezské
oh ve Slezské Ostravě.

Mezi příčiny uespokojemosii Slováků kladou
»Národní Waty< 28. srpna | chybnou methodu ad
eměnistračnía špatnou volbu úřednictva. Píší: »Ře
klo se: Nejlepší Ikti naSlovensko! A 00se zatím
stalo? Jaké vojsko, jaké úřednictvo, jaké učitel
stvo bylo na Slovensko vysláno? Mnoho pravdy
jest ma výroku bolševického agitátora Feicana, že
Češi si zdatné úředníky nechali doma a na Slo
vemsko vyslali jen ty čemožluté, z války kom
promitované a doma už nemožné. Těm že věllo
se rakušáctví a nepřátelství k lidu, zvláště slo
vanskému tak, že nemohou než zlé činiti ládu,
jejž spravují. A co hůře, na místa úřednická do
sazováninebnanichpomechávánijsoulidé,kteří
po převratu prchlido Uher, neb kteří při vpáda
bolševickém zbrojně postaviti se po bok rudým
loupežníkům proti lidu slovenskému, vraždě a
loupili Takoví nekaří lidé, když seznali, že Česko
slovensko není útvarem jen přechodrým, přihla
ují se do služeb našeho státu československého
na Slovensku, etstávajíce v nitru i rodinách svých
zarytými Maďarony. A bývalí pardonováni, ba
leckdydává se jim přednostpředuchazečislo
verskými. Že úředníci iakoví nepracují Dro Če
skoslovenský stát, nýbrž spíše proti němu, při
nejmenším pasivní resistencí, je každodenním a
všedním úkazem. A jak znemravňujícím dojmem
působí10 na dá slovenský,Ize si snadnopomy
siti Učitelstvo je celkem lepší než úřednicivo,
eaprosto zeschopné je však učitelstvo z bývalých
maďarských škol. Učitel takový, zvyklý komati
jenhalabala povinnost, nedovede se k intensiv
očiší práci paedagogické vzchopiti, sní jen o bý
valých egyptských hracích za vlády maďarské.
medovede sám pravopisné slovensky psáti, neřku
Mpravopisu dětí vyučovat. O moderní mothodice

Zo = be k.
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poskytuje výhodné půjčky.

vhodné i nevhodné příležitosti stání úředníci vy
žadovali lojální projevy panujícímu domu. Říká Se,

že si teď id vládne sám — tedy nikoli jedna,
třeba sábe zasloužilejší osoba. Není tedy potřebí
« každý čas hlubokých úkion po příkladu per
ských satrapů nebo čínských mandarinů. Kdo se
nesklání neustále před prvním občanem státu, ae
říká ím ještě, že zcela bagatehisuje jeho zástu
by a práci A právě ti, kteří jsou zcela zřejmě ve
státě utiskování, mají přímo povinnost osvědčí
trochu sebevědomí, nemají-li si získati název duší
zakrslých, souhřasících s protidemokratickými a
nerepublikánskými pouty. Pozdrav byl věcí chou
lostivon i proto, že se mohl vykládati jako pro
jev nadšení pro nynější režim ministerský. Záro
veň rozlišujme dobře! Sjezd katolíků nebyt shro
mážděním politické strany lidové, která má k po
Htické hlavě státu těsnější vztahy než ečnost
náboženská. — Po vládním orgánu P: oval se
s údivem svým i Modráčkův +28. říjen«. Toma
odpovídá 5. t. m. zcela vhodně »Čech«: »Ze svého
shromáždění, konaného dne 6. ledna 1919, odeslal
katolický lid pražský pres. Masarykovi holdovací
telegram na pražský hrad a na odpověď čeká do
dneška. — Byl konán v Roudnici katol. krajínský
slezd a z něho odeslán telegram pres. Masary
kovi, papeži do Říma a pražskému arcibiskupovi.
Pan arcibiskup odpověděl obratem, za několik
dní došla odpověď z Říma, ale od p. presidenta
republiky nemá katolický id odpovědi dodnes.
Naproti tomu sjeli se zástupci židů v Karlových
Varech. Tam vyslovili radost nad tím, že náš
stát první úředně uznat národnost židovskou a
pak předčítána telegrafická odpověď presidenta
republiky, v níž se vyslovuje přání, aby se Jed
nání konference potkalo s úspěchem. — Před ně
kolika dny měli židé kongres v Bratislavě atoho
se sůčastnit zástupce čsl. vlády a také p. pre
skdent věnoval sjezdu svou blahovojnou pozornost.
Na sjezd katotfků vládní zástupce nepřišel (bade
však jistě na sjezdu Vohé Myšlenky!) 2 m Pre
sident sám dem před počátkem sjezdu odejek na
— letní byt.«

KoHkjest vlastně v Resku bolševiků? Skrovná
menšina tyranisuje a vyssává tam berohjedně ne

isovanou většinu. Německý dr. A. Gold

schmidt po návratu z Ruska snaží se ve svéknize
»Moskva 1920« kresátí kolem bolševických zvět
stev ormamenty. Vždyť přece v Rusku vládnoe
židé! Ale přes to přiznává toto: V sovětském Ra
sku jest na 150 milionů obyvatet, ale bolševiků
pouze 600.000,tedy dvěstěpadesátý díl všeci deší.
Ootdschmidt praví, že nikdy ještě žádný režim ne
vládl s tak malým počtem lidí. Bolševici sami při
jímají nové členy váhavě, aby se k Jednémíse
nebnalo hned několik kořistníků; vžďyť skoro vši
chni bolševici činí si nárok na dobře placený ú
řad. Tedy chytří vyssavačí, kterým se nechce dě
jati, švíhají v roboťárnách knutarní nad skutečnými
dělníky.

Prodej nábytku
Nábytekze dřevaúvrášho,Isltěný,salon

a sice pohovku, židle, fotely plyšem potažené,kredenc,umývadlo,'nočsťatoaletnístolek,vše
s mramorovými plotnami, postel, šatník a i

jakož | nábytokze dřevaměkkého,vše zacho
valů, prodáse na faře vDěronicíchzvolné ruky.
Pošta Králáv Městec.

prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších
cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradco Králové, Čechy.

ny, nešli
Vyšádejte “ firmy jiné. obýánáte



Po nouzil!!
neb nedočkavě očekávaná »Kuchořiča

Seidlové právě vyšlal 1160
400 stran, cena 2U Kč s poštov. výlohami

Dosteti lze v nakladatelství

v Hradci Král. (Adalbertinum).

Kostelní nádoby,
kalich; monstranceatd., klenoty, notářské

f odborně a levně p
JAN STANĚK,

pasíř u oieeleer, stálý ý znales sam
ského trestního a okresního soud,

Praha 14-978, ul. Karoliny Světlé, 18 ».

Načinal
Bvéúspory: akatolické

sálečnasama. —Porianázálošen“vPraso.Daň Šdchodkovou

dodává nejlevněji

JOSEF TEMŮ,

odborný závod
Jabloné n. Ori.
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avka zvony ve všech tónech

é váze. Rovněž upozorňují 1"Svoje známéhudební nástroje.
v jakosti nejlepší a ceně levné. Od

bocné opravy levně, Pište o informace.Pocor-ná adresu!

Výcevčervený.:
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O Mělnickéspole“
Záložna v Hradci Král. | proprůmysí košikořeký

Mělník.sapsané společenstvo s ručením »hmosoným spol. s r. o.

o kaslovanskénáměsti. Pálka: Mradec Královů..

pů . >Úvěryosobní
a hypotečaí.- Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

o..

řádné, energická vdova neb starší dívka
1- hterá by měla podobnou praksi, '

se hledá.

přesídlite
domistnostify.P.Nonuj©sy :
proti zálošně. — Českoslov. náměstí.

Nebídkypodrn „Poctivost.“ | —————————————— amen závosí d a“
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voškoré kosiital hrdá nými oček 1918A K13—s 1
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Práve hlasovací vovalné hromaděmají všichniak
před valnoahromadou doZáložního úvěrníhoústavu v Brad

Bemilech,veDvořeKrálovén. L. a vJabloncim.N.
hlasovacíve valné hromeděakolonářbuď osobněaneb zmocněnímjiného, k hlase

vněného akcionáře. Ženy vykonávají svýmihlasovací
sou vné rávnické i olnnovemi určePANÍPTCÝGoo KoaMEK Z pt a

V Hradei Králové, dne7. září1920.
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Nad česstrýmnememdrahé a nezapomenutelnématičky, 

Emilie Česákové,
| gfDvy po řezníké a majitel! dome

sagtrámv momesnisí,d duchovenstva,
Klosotnýmdázvém všaců a o "Boučaseědškujeme

čštmo povíznotvlo podiontí váehměm,Ktžíjeí poméhotkžrou vopománkuV

pelětuavšemtém,klečínášhl Eko

mot

„aOsvpnlčívémbála-gotědili,

v Hradvi Kzdlo vé, dno4. váží1920.

Zvláštnímdíkemjemeanváalaíslov.Rlnu SRBCÍ
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Číslo telefonu: %4(Tiskové družstvo).

Francois Veuillot:

Parlament právě odjel na prázdniny a zimmí
zasedání nezačne před Všemi svatými. Sněmovna
zvolená 16. iistopadu již vyplnila téměř čtvrtinu
svého úkolu a kabinet Milerandův již podal dů
kazy své zdatnosti. Jest nyní čas pchlédnouii na
politickou a sociální situaci Francie. Nechci zde
mluviti o otázkách cizich. Postačí podotknouti, že
nedostala-li dosfid Francie záruk -a zadostučině
ní, kterých má právo žáďati a které jí byly slí
beny — veřejné minění to zdůrazňuje s nepoko
jem a podrážděním — přece důvěřuje minlsicr
skému předsedovi, že využitkuje co nejlépe trni
té situace. S druhé strany, ač události odehrá
vající se na východě Evropy působí Francii váž

„né starosti, přec neztrácí chladnokrevnosti.
Ve vnitřní politice jsou to dvě zajímavá h.c

diska, která chci osvětliti, totiž: otázku nábo
ženskou a sociální. Crvní bylo přednětem mého
posledního listu. Hlavní, ano jeďiná půda, na kte
rou byla postavena“otázka náboženská, jesi ob
nova styků diplomatických mezi Francií a Sv.
stolicí. Označil jsem, za jakých podmínek konečná
úprava poměru byla odložena na měsíc listopad.
Omy] v taktice parlamentní a vnější okolnosti
způsobily odklad spíše než oposice malých frak
cí. Avšak obě směrodatné komise podaly zprávu
příznivou a vláda se rozhodla po doroziamění S
většinou sněmovní ukončiti tulo záležitost,

Je to význačné znamení, které jest v odporu
k dřívějším omylům: náboženská otázka sou
středěna na jednom. hledisku, totiž napraviti chy
bu a sice nejtěžší chybu protiklerikální politiky.
Celá situace přítomná je zahrnuta v tomto zjevu:
Že nepřátelé církve snaží se všemi prostředky
zabránil neb oddáliti smíření, to nás ani nezne
pokojuje ani nepřekvapuje; známa jest jejich za
slepenost a houževnatost Avšak jejich pikle a
zuřivost ukaeují jejich bezmocnost. Tato zuřívost
protiklerikámi se ukazuje stejně i na jiném poli;
někdy v tom neb onom městě za vřivu sektáfů,
neb i v parlamentě v některé choulostivé..otáz
ce, vyvolávající vášně neb předsudky, mohou do
cílitl úspěchů částečných a obnoviti obtížné ple
tichy. Ale cejkem jsou v menšině a ve stavu pře

možených. .
Hlavní věcí jest, že Union sacrée — svaté

spojení — trvá. Právě nastrojené pikle radikálů,
jimiž kladou překážky, diplomatickému| doroz
umění s Římem, jasné a mocné potvr
zení tohoto svatého spojení a sice od minister
ského předsedy. Nemůžeme dosti připomínati tu
odpověď, kterou Millerand dal nedávno na pozd
ní nářky zaslepených antiklerikálů: ©»Oď doby
rozkuky měl jsme válku, a ti, kteří se potkali v
zákopech, mohou se potkati | jinde.«
církve potkávají se na všech místech vlasti Bis

Ovšem, představitelé moci světské a shubové
kupové a prefekti, starostové a faráři už nevystu

slavnostech. Zde církevní vrchnost je pozvána k
národní slavnosti, 4am veřejný funkcionář neb
poslanec účastní se bohoslužeb. Včera fialová
klerika se skvěla při prohlídce 14. července, dnes
v normandském městě Wire starosta a poslanec
drží stuhy nebes u přítomnosti 15.000 věřících,
kteří přišli oslavovaii 800:eté jubileum Praemon
strátů. Veimi máto kleriká-ní obecní zastupitelstvo
města Lille prokazuje poc:u biskupovi. který 0
pouští město; v Calais volají »0icové« zpět sestry,
kdysi vyhnané z nemocnice. Podniky katolické,
jako Sdružení tělocvičná a sportovní, patronátu
ve Francii mají nyni často za předsedy vládní

tority, které předsedďjí a tleskají jejich snahám.
řesťanské dělníky v hodině krise vyzývá před

seda ministerský k součinnosti proti revo'ucioná
řům; ve sněmovně se jim dostává pocty a díku
i od členů kabinetu. :

Toto svaté spojení je patrné i v- parlamentě.
Katolíci už nejsou »v ohradě« neb bezmocní v
několika úzkých lavicích. | Tvoří živel většiny
vládní a ministerské. Jest dnes zcela přirozeným,
že křeslo obchodu jest v rukou jednoho z nej
bojovnějších katolíků města Lyonu a nikdo není
překvapen, že držitel křesla orby začal svoji ka
rřéru ve sdružení odborovém, které je ve svém
dorostu a duchu křesťanské.

Neméně důležitým je, že předseda mezinárod
ní komise náhradní je Louis Dubois, praktický
vzorný katolík. Znám dobročinné a horhvé sdru
žení. ve kterém p. Dubols učit děti katechismu.
Na lavicích většiny, v čele vlivných skupin stojí
Castelnau, jehož živá víra je tak známa jako na
dání válečné, a Noblemaire, jehož křesťanské pře
svědčení zná každý. Sto poslanců úředně vyzva
ných vládou | zastupovalo | parlament a -senát
francouzský při svatořečení Johany z Arku. A
několik týdnů později v patáci Bourbonském jed
nomyshě bylo odhlasováno ustanovení národního
svátku k Její poctě.

V Lucemburku několik dní později ministr
vnitra a většina se sdružila okolo předsedy kato
lické skupiny p. de Lamarzelle, aby postavili na

4or označil. Hned nato sněmovna: odhlesovala
večer před jeho odjezdem potlačení jisté nemrav
né propagandy. Předtím na návrh volnomyšlen
kářského poslance vzdala sněmovna čest a dala
podporu knězi. původci vědeckých objevů a pro
fesoru Katolického institutu v Paříží

Kažďá tato událost — vzata jednotlivě — jest
výjimkou. Spojíme-li tyto události, které se staly
během několika měsíců jak v parlamentě tak v
celé Francii. označují nám nového ducha.

jsem srdečné vztahy mezi vládou a dělníky křes
fanskými. Tato událost otvírá nám nový obor,
kde muzám vytknout! také několik rysů: tofiž 0
bor sochální. Toto neočekávané spojení je zárukou

obnovy. Osa politiky sociální se naprosto přemí
stila. Nedávno »nutnost protiklerikálního boje«
strhla veřejnou moc k tomu. že šetřila špatné
živly výstřední levice; právě tehdy, když bo
jovali proti iheoriim a osudným hnutím, hledala
tato moc přispění křesťanských dělníků. Dnes
potřeba obnovy národní nutí vládu, aby se opírala
o.sociální hnutí katolické. Tento převrat mínění
a vlivu objasňuje celou situací. Současně dává
nám naději a našemu úsilí dobrý pohled do bu
doucna.

Osiatně jest beze sporu po 3 měsících, upiy
nulých od bolševického © pokusu o převrat 1.
května, že spojení veřejné moci a živlů pořádku
a sociálního míru zvítězilo. Nění snad v Ev
ropě místa, kde by revolucionáři utržili větší po
rážky a byli účinněji potlačení než u nás. Nesta
víme si marných a prázdných přeludů! Víme ur

čite, že příznivci převratu a přátelé diktatury
proletariátu pokusí se o vítězství propagandou je
ště účinnější. Leč stav síty morální, která obdr
žela přednost, je takový, že přemůže nový pokus.

Souhrnem vzato, nový zjev určující celou si
tuaci je tento: Přes to, že jest velmě mnoho bídy
a velmi mnoho touhy po útocích, před nimiž nutno
se míti na pozoru, moc náboženská není potlačena
a spoutána vládou, naopak čím dále tím více stává
se družkou a spolupracovnicí. Třeba nutno zápa
siti o zachování tohoto stavu, přec s pomocí Boží
tento nový stav zrodí vítězství a pokrok.

Přelož Levý.

Mialstorstvo úředaické.

Dne 15. t. m. naposledy se sešla ministerská
rada koaHce. Nato ve schůzi Stálého výboru 0
známena demise vlády. Od presidenta repabliky,
který resignaci Tusarovy vlády přijal, jmenováni
do nového ministerstva:

Ministrem vnitra, Jenž zároveň je pověřen
správou «nin. předsednictví: J. Černý, president
zemské politické správy na Moravě. Ministrem
zahraničí: dr. E. Beneš, Ministrem Nár. obrany:
gen. Husák. Min. financí: dr. Engliš. Min. spra
vedlnosti: dr. Aug. Popelka, první president nej
vyššího soudu. Min. obchodu (pro oba odbory):
dr. Rud. Hotowetz. Min. školství a nár. osvěty:
prof. dr. Šusta. Min. pošt: gen. řed. dr. Fatka.
Ministrem zemědělství: prof. dr. Vl. Brdlík. Min.
sociální péče: prof. dr. J. Gruber. Min. unifikace:
dr. V). Fajnor. Mim. pro Slovensko s plnou mocí:
župan dr. Mičura. Mim. železnic: dr. V. Burger.
Min. zdravotnictví: fysik města Praby dr. Pro
cházka. Min. zásobování: min. rada Leop. Průša.

Vyloučesíčeských kOmmalstůze sírany 90C.
demokratické.

Dře »PrávaLidu« z 15.1 m. schůzezastu
pltelstvačs. soc. dem.strany přijalavelkouvět
Šinoa hlasů resolnci, v níž se čte:



»Konference| zastupitelstva | českoslov.| soc.
dem. strany dělnické usnáší se po debatě o po
sledních událostech ve straně takto: Soc. demo
kratičká strana, věrna svému programu 1 dosa
vadní půlstoleté činnosti mezi českým proletarlá
tem pro věc socialismu, nemůže opustiti svůj sta
rý program, ani dosavadní, na nejširší demokracii
založenou konstrukci strany, nemůže rovněž do
savadní práci a taktiku přeměniti tak, jak toho

mokracif a komuhismem, jak jest z Moskvy hlá
sán, jsou tak hluboké rozpory, že zastupitelstvo
strany nuceno jest prohlásiti, že ti, kdož jsou stou
penci komunistického směru, nemohou zůstati pří
slušníky soc. demokratické strany a nemohou ze
jména spoksrozhodovati o dalších jejích osudech.
Zastupitelstvo strany uvážilo, že komunisté ve
straně, využívajíce nespokojenosti dělnictva s ko
alicí, vedli boj o zastoupení na sjezdu podheslem
proti účasti naší ve vládě a zastřeli tím hluboký
rozpor mezi sociální demokracií a komunismem.

jak se. projevil zejménanyní po sdělení moskev
ských podmínek pro přistoupení k III. Internacio
nále. Zastupitelstvo strany usnáší se proto, vzhle
dem k tomu, že sporná otázka účastí ve vládě
přestala býti vystonpením ministrů sociálně de
mokratických z vlády akutní a že je třeba pod
mínky III. Internacionály prodiskutovati v orga
nisacích, aby sjezd strany byl odložen na dny 25.
a 26. prosince t. r. Výkonnému výboru strany se
ukládá, aby učinil všechna opatření, nutná k za
bezpečení existence strany, aby tato nemohla býti
chzámi elementy rozvrácena a aby na příštím
sjezdu rozhodovali o dalším postupu strany pouze
delegáti soc. demokratičtí. Zastupitelstvo strany
má za to, že jenom takovým způsobem může
zachrániti existenci strany, československému pro
letariátu tolik drahou; jenom tak zachráníme svo
bodu a samostatnost svého rozhodování, na něž
jsme v našem hnutí v minulých desetiletích v zái
mu českého proletariátu právem kladli vždy tolik
váby a důrazuů.«

Konec rudozelené koalice.

To už nebyla vláda, ale váda. Strana straně.
sekční šéf druhómu sekčniímu šéfovi činili prudké
výtky v časopisech. Důvěra ciziny přirozeně kle
sala až na bod mrazu, když v samé soc. demo
kracii vzplanula prudká válka domácí. Když se
komunistická frakce zřejmě odlučovala a porou
čela- věci, které odporovaly dosavadnímu progra
mm soc. dem. strany u nás, bylo patrno, že Tu
sarovi ministři mají půdu podkopanou. Vláda měla
ve sněmovně poslanecké ze 281 poslanců 141 a
v senátě mezi 142 členy 73. Tedy 1 nepatrné od
štěpení zbavovalo ji náhodné většiny. Teď si
představme, v jaké trapné situaci ocitli se agrár
níci, když viděl. námluvy našich soc.demokratů
s rmdou stranou německou. Východiskem z dusné
mrákoty mohto býti zatím jen ministerstvo úřed
nické. Vlast byla poškozena stračně tím, že každá
strana viděla jen sebe a že ministři zbarvení dle

FEUILLETON.
—————

JakéknihyaičilneboopravovalKoniáš.

Za neustávajících deklamací o volném myšlení
přemýšlí se nejméně rozumně, vyšlchne-li ně
jaké heslo protikatolické, Na pouhé jedno jméno
navěsí se ve fanatickém žáru nejhroznější nepra
vosti. Osoba od Milmsitů souzená stává se pří
mo hlavním představitelem některé | odporné
vlastnosti v historii našeho národa. Mlaví se 0

"ní jako o symbolu zavilé špatnosti..

Na př. tenhle Antonín Koniáš! O -jeho působe
ní mluví se u nás s odporem tak jako by
byl. patronem všech českých kazisvětů a vanda

lt.. Uvádějte doklady sebe jasnější, že Táboři,
švédští protestanté a jiní sektáři zničili v Če
chách tisíckrát více starých památek — a mlu
vite k uším hluchým Koniáš jest vlečen za vla
sy Jako nešťastný ujačmenec na nejrůznější lži
husitské schůze, v nichž se ani zmínka neděje na
př. o tom, jak husité zničil staroslavný Vyšehrad
a obrátši v rum skoro celou Malou Stranu. Chrlí
se Nzlivé blesky na hlavu toho Jesuity tak, jako
by emšlbýti nejmíň stokrát souzen a ortelovén od
samých kazisvětá husitských.



své politické příslušnosti masi posluhovatt mno
hem více zájmům stranickým než všerepublikán
ským. Odtud tak časté beztrestné porušování zá
konů a pouštění z kriminálů indlvidaí těch, kteří
těžce se provlmilí proti zcela jasným paragrafům.
Proto také tak drze zdvíhaty hlavu živly maďa
risující a germanisující. Na škody způsobené vlá
dou stranickou bude náš národ dlouho vzpomínat.

Nová vláda bude vypijeti hořké lekvary, které
po demisi ministerstva Tusarova k ústům přilo
žiti musí. Teď teprve se má vzbuditi a posíliti
úcta k zákonům a centrální autoritě. Nyní se má
obnovit! pořádek a posíliti státní administrativa.
A co tu čeká neodbytných úkolů hospodářských!
Dogfáme, že nová vláda vystoupí také s větší

zvláště na Slovensku a posílí spolehlivost české-
ho vojska.

Bojševická úplatná epidemie

nepřestane v Evropě tak brzy, i kdyby Wrangel
Moskvy dobyl. Kdekoli bolševičtí židé cítí horkou
půdu pod nohama, tam odjíždějí 1 s obrovskou
svou kořistí za hranice, kdež ze svého bohatství
dávají některé procento na propagandu v jiných
zemích, aby «mohli vyjídatí krámy i jinde. Proto
agenti bolševičtí nepřestanou ve své činnosti, po
kud židovské peníze neustanou Jedovaté bacily
bolševické vpichovati pod kůži národů jiných. Žid
naposledy ožebračenou Rus ponechá samu sobě
a začne si trůny stavěti jinde, Proto bude potřebí
ostražitost stupňovatl tím více, čím Poláci jsou
znovu btíže Kilevu.

Rázné.

Bolševické Ihavé zprávy z bojiště dostaly nyní
sprchu v této zvěsti: Wranglovo vojsko zničilo
dvě bolševické divise a zajalo 6000 nepřátel. —
V rukou polských ocitt se již i Vladimir Volyň
ský. V okolí Hrubešova přešel jízdní pluk don
ských kozáků k Polákům. Napřed tito kozáci po
vraždili všecky bolševické komisaře, kteří byli
přidělení k tyranisování pluku. Polské úřady
zatkty dne 14. t. m. čtyři členy bolševické orga
nisace, kteří byli ve spojení s komunisty z Tar
nopolu, Budapeští a s bolševickou částí Vidně,
do nfž obstarával poštu z Moskvy. Bylo u nich
nalezeno osm milonů v německých devisách a
sto tisíc rublů ve zlatě. — Sděluje se, že bolše
vické vojsko pokouší se o Afganistan, -— V Pe-*
trohradě došlo k velikým protibolševickým ne
pokojům; jak potvrzují zprávy z různých stran,
tmutí protibolševické ohromně se šíří, tak že Le
ninoví komisaři leckde jsou nucení skrývati se
před pomstou ujařmenců. Mezi dělníky v Koloně
u Moskvy nastalo silné vření. Sovětová vláda
dala obsaditi všechny dímy vojenskými oddfty
čínskými. — Soc. dem. dělnictvo na Ostravsku
dne 15. t. m. na dvou schůzích jednomyslně se
usneslo proti III. internacionále. Byl ohlášen boj
proti extremistům (bolševikům), neustanou-li roz.
bíjeti stranu.

Dr. Ant. Podlaha psal o Koniášovi věcně již
v VL ročníku »Vlasti« (z r. 1889—1890) a pak r.
1893 v 2. sešitě »Sbomfku historického kroužku«.
Otevřel jazyky pramenů do té doby tichých, tak
že značně obohatil naše vědomosti o kulturních
j jiných poměrech století osmnáctého. Ale pro
tberály jako by kritická věda neexistovala a
jako by se při vyslovení jména Koniášova měla
dáti »svobodně myslícímu«© mozku | dovolená.
Kletby jsou tu lacinon náhražkou činnosti usuzo
vací.

Jest tedy včasno opakovati něco z Koniášova
života aspoň v tisku našem. Antonín Koniáš na
rodil se v Praze r. 1691. R. 1708 stali se mistrem
Hlosotie. Vstoupili do Tovaryšstva Ježíšova. R.
1724 stal se «isionářem; v tom povotání — tehdy
velice krušném — ztrávil skoro 37 let. Úkob ten
byl pro něho tím obtížnější, že by) skoro ne
ustále nemocen. Ačkoli však byl stížen dvojná
sobnoa průtrží, častými kředovkými záchvaty a
prudkými bolestmi hlavy, ovládal se tak doko
naje, že nezřídka za Jediný den pronesl patero
nadšených kázání.

Putovoj z místa na místo netoliko z horlivosti
náboženské, ale I z lásky vlastenecké. Dobře vě
děl jak veliké zmetky a škody národu našemu
způsobily věroučné rostržky. Hledě! tedy čeliti
různost) ve víře »rozmilých vlastenců« způsoby
těmi, kterésám pokládalza vhodné aúčelné.

výkladním skříním

ď. WBanghans,
<= umělecký závod fotografický

Kdyby choulostivá situace naší republiky ne
vyžadovala nejvážnějšího jednání a nejtěžší zod
povědnosti za všecky veřejné řeči politické, pů
sobila by fanatická akce protikatolických živlů
Jako humorná fraška.

Slyšte, nynější Řím musí býti odsouzen za to,
co se v Čechách dělo před pěti stoletími. Oene
rální amnestii dostanou při tom netoliko všichni
násilníci táborští, ale i nynější jejich obdivovatelé.
V XVI. století byli sektářští úředníci u nás velice
úplatní; sektářské učitelstvo dle dlouhé řady do
kumentů, snesených Wintrem, páchalo veliké
skandály. Budou se teď souditi k vůli toma úřa
dy a školy v republice?

Vynikající politikové a světští hodnostáři če
ští přijímali v XVI. věku při obsazování králov
ského stolce veliké úplatky. Tudíž — hrr na ny
nější sekční šéfy a ministry!

Řím musí býti souzen! Ale ten Řím sotva Cítí
ostří kalených šípů, které radikální ústa na něj
metají. Vatikán den co den mohutní. Zato však
hrubé oštěpy se vrhají přímo proti hrudi českého
katolictva nynějšího, které s národem nese břímě
dne i horka. Podřizujeme se řádům republiky 0
chotněji než strany vládní — a proto máme býti
trestáni. Kdybychom vypřáhli ze souručenství, rá
zem bylo by po samostat. republice. Vždyť přece
tvoříme druhou stranu v národě. Jen se tak tro
chu rozhlédněme! V počátcích republiky sehnáno
jen v Čechách a na Moravě přes milionpodpisů

velkolepém sjezdě pražském ve 4 dnech se vystří
dalo na dvě stě tisíc českého občanstva katolic
kého, kdežto účast Čechů na kongresu Volné
Myšlenky byla ubohá.

Hrdinství zbabělosti a zcela falešnýpatriotis
mus fanatiků prozrazuje se nejkřiklavěji tím, že
němečtí katolíci maš pokoj v době, kdy semetají
granáty do našeho středu. Jen jděte štvát protl
Římu v naší republice do měst poněmčených —
a uvidíte, s jakým výsledkem odejdete.

Radikálové učinili hlučnou manifestaci ve pro
spěch zločinných žen v Řepích, jako by tobyly
mučednice nejvzletnějších ideálů. Ale od trestnice
hned se kráčí s vyjeveným skřekem proti Čes

Z celé řady jeho výroků vysvítá, že k odstra
nění bludných knih nevedt bo zarputilý hněv, ný
brž srdečná bolest nad zaváděním českého du
do bludů. Jeho zásadou byko, že kacířské knihy
jsou jako falešné mince. :

. Vzpomenouti sluší, že v tehdejším čase Vzni
kaly u nás sekty nejpodivněší, na př. | sekla po
Zidovštělá. Podnětem k náboženským skupinám
blonznivců byty | bludné knihy — velikým dílem
pověročné. S protestantskou !teraturou německou
vplížilo se k nám plno nejrozmanitějších pověr ME
v stoleti šestnáctém. — (Vždyť na př. spisovány
tlusté svazky o různých odrůdách ďáblů.) Tento
příjtv zmatení myslí neustál ani po bělohorské
bitvě.

Podlaha na základě pozorného prozkumu 0
Kontášovi praví: »Dobrých kmih neničil nikdy,
nýbrž svědomtě jich šetřil. Knihy polepšitelné s

velikou pílí abediivostí,j odpíraje sobě spánku,
j v noci opravoval a často na začátku nebo na.
konci knihy poznamenal, že censuru vykonal.
Ano | knih zcela špatných — pokud možno bylo

—„šetřil a je k budoucímu užívání vědeckému do
knihoven jesuitských ukládal | Sám bibliotekář
Hanirš svědčí: »Shledáváme, že všechny vzác
nější knihy Konlášem stíhané se zachovaly, a že
Jich tedy, Jakož po vájkách husitských a po rt



kým poctivým občanům katolickým, kteří udržují
plinou' prací a národní solidaritou repabiíko a
práva naší národnosti.

Cizím židům, zrozeným a vychovaným v pol
ských krajích, dopřává se u nás netoliko klidný
útulek, ale i příležitost k velikému obohacení,
třebaže tito přivandrovalci mluví německy nebo
žargonem židovským.

Radikálové pořádající tak dlouhou řadu štva
nie proti nám, ani jednou se neodvážili uspořá
dati velkou schůzi protižidovskou — ani proti ži
dům, hrnoucím se z ciejny do Prahy a jinýchče
ských měst tento rok. Německá synagoga
má pokoj, zatím co katolické kostely české trpí
veliká násilí.

V Německu katolické spolky české pořádají
své slavnosti nerušeně. — Ve Vambeřících čeští
poutníci netrpí nejmenšího ústrku. © Naopak jim
tam českým jazykem posluhují němečtí kněží. V
starobylém poutním místě českém (v Luži) však
placení rváči odvážili se způsobiti krveprolití
proti dvaceti tisíchm českých účastníků katolické
manifestace.

Na Slovensku bylo před převratem 19 kato
Hických gymmasif. Ta jsou všecka postátněna — S
výjimkou jednoho maďarského. Evangelíci však
svá gymnasla podrželi. Orlům se nedovoluje ve
školách cvičiti; jiným však ano. Katolickým stu
dentům zakazují se tam schůze, co zatím židov
sko-maďaronští kapitalisté, kteří pomáhali Ma
ďarům pří vpádu na Slovensko, roztahují se tam
nyní pyšněji než dříve a rozmnožují své millony
z mozolů katolických.

Na Hlučínsku'naši národnost nezachovalhu
sitismus ani volnomyšlenkáři, nýbrž právě římští
kněží. Ale najednou si vláda vzpomněla, že jest
tam potřebí »zachraňovati češství« štvavou slav
ností husitskou.

Že taková politika vede k rozkladu, vědí nej
lépe sami radikální demagogové. Patentovaní
vlastenci vidí na vlastní oči, jak svými protikato
lickými rejdy nerozmnožují vlastenců, nýbrž —
řady bolševiků, kteří jsou lučavkou svébytnosti

českého živlu a strohými protivníky ideálů na
ších buditelů.

Zato však náš katolický sjezd prospět české
solidaritě republikánské více než celá hejna radí
kálů, seďiících u plných míst Našinci z Hlučínska
a Slovenska výslovně vyznali, že po častých bo
lestech cítí teplo v republice a v Praze teprve
nynf, kdy vidí tak veliké davy Čechů stejně
smýšlejících.

Proč jenom radikálové vybírali na národní
osvobození veliké sumy od katolictva, proč uží
vali v legionářských bolích tolika paží katolic
kých, když nyní zpupně orielují Řím? Chtějí se
snad representovati před světem jako záludní in
trikáni?

Pánové k soudu nad katolíky zvou i dvanác
tero pokolení israelských, aby tak dokumento
val ještě markantněji, že jim jest otročina mi
lejší než solidarita českého živlu v době, kdy
zvláště soc. demokraté němečtí (mezi nimiž mají
židé veliké slovo) přicházejí k vládě se hřmot
nými požadavky německo-nacionalistickými.

V bojí protikatolickém míří se iádru českého
živlu hrubým kopím přímo do srdce. Protiřímský
ryk má přehlušiti hlasy kritisející hospodaření
radikálních úředníků a nemírné obohacování pro
tekčních dětí uprostřed národní nouze. Národ náš
ožebračují nyní zcela jiné živly než Mmské. A v
kom zbyla jiskra nefalšovaného vlastenectví, hla
sítě musí protestovati proti štvanicím, které jsou
pro republiku a demokratické řády jedovatějším
utrejchem než formální velezrada.

Kdyby se k našemu národu chovaly všecky ji
né rozhodující kruhy diplomatické tak Jako Řím,
mohli bychom 80 procent vojska rozpustit.

Tedy len zatím pozor na nepřátele nejbližší a
nyní nejnebezpečnější: na německé a maďarské
nacionalisty a komunisty, na bolševiky ruské a
české a na germanisující a maďaronské židy! Zá
roveň nechť dojde k okamžitému vyšetřování no
torických vyžíračů republiky, kteří se nestydí roz
krádati český majetek a ujařmovati katolický ld
pod lbivými hesly pokroku, demokratisace, hu
manity, rovnosti a svobody!

V málokterém národě zplodil liberalismus ka
šičkářství a ramenářství tak odporné, jako v na
Sem národě. Právě nejvážnější otázky české duše
se nedomyslily, kdekoli lákalo pohodlí k dvoja
kosti.

Liberální akademik hřímal proti Římu proto,
že se mu zdál podporou Vídně. Jeho vlastenecké
rozčilování odnášeh kněží i nejidovější, kteří se
nikdy nechtěli dáti do služeb Vídně. Ale.mladý
Hberální borlivec po své horečné ofensivě puco
val nálile kíky u notorických byrokratů, aby se
moh! státi sluhou Vídně direktně. Z důvodů čistě
materielních složil katolickou přísahu věrnosti
Habsburkům, chodil jako soudce na císařské mše
v uniformě rakouské se šavlí po boku a odsnzo—————————ě
ké byly, velmi málo pálil, ba hojně v knihovnách
jesuitských ucboval.«

Počet knih Koniášem zničených náramně byl
nadsazován. Pelzel citoval po paměti a chybně.
že leden jesuita mluví o 60.000 zničených knih.
Zatím však v onom prameni se praví o 30.000.
(V tom hou zahrnuty | četné výtisky jedné a
téže knihy.) Jesuitský pisatel dodává, že náhra
don za četbu špatnou Koniáš »knihy dobré, jež
sepsal a s velikým nákladem vydal rozdal«.
(Toho nečinili ani Táboři aní Švédové.,

Podlaha však na základě výminvných stati
stických záznamů odkazuje do příslušných hra
nic i onu zprávu, která neměla účelu dějepisného,
nýbrž byla vepsána do chvalořeči. Koniáš ničíl
i knihy cizojazyčné. Dokřádá: »V IT.vydání svého
»Klíče« zaznamenává kromě knih českých také
8690kníh německých. 263 latinských a 77 ran
coezských, které zničeny být mají. Zbude tudíž
mnaknihy české z třiceti tisíc toliko polovina.«

Svůj »Klfč« (seznam knih zakázaných) vydal
Koniáš r. 1729. Zde dělí knihy zapověděné na tři
draby: a) knihy náboženské, b) nestondné a c)
knihy, které mají býti opraveny. Knih prvního
drabu zaznamenal 1564 (255 latinských, 868 čes
kých a 461 německých). Knih nestoudných 334
(449 německých, 77 francouzských a 8 Istinských;
česká žádná, Knih polepšitelných 176 (92 čes
kých, 80 něm. a 4 latinské). Tedy mezi 2274 kni

,

val do kriminálu prostořeké vlastence. Při tom
však v úzkém kroužku dále bědoval, jak kleri
kalismus je oporou Vídně, překážkou patriotismu.

»Kterikalismus zlomil páteř českého národal«
volal !iberální kašička-úředník, Poučovat tak také
svého synka. Ale v praksi byl opatrný. Z církve
nevystoupil ij když samo Písmo prohlašoval za
snůšku bajek, protože bylo pohodlnější | »husito
vře nedomryslit. Posflal dále svého synka na ná
boženské hodiny ke katolickéma katechetovi —
jako na potrestání. A při tom markýrovat proti
Xlerikálního brdinu.

Liberál jevil velké pohnutí při ličení zbožnosti
mistra Husa, Českých bratří a Komenského. Někdy
ronit při tom docela s'zičky. Když však vidět tytéž——————
kami jest pouze 996 českých. A tohle že byt ten
denční útok na českou literaturu?

Hlavně obracel Koniáš zřetel na literaturu ná
boženskou. Klade otázku: »Což kdyby kniha ně
jaká hospodářská, historická, lékařská. neb jaká
koliv jiná, která o náboženství nejedná, někde
běudem kacířským zapáchata?« Odpovídá: »Není
takovákniha pod tak těžkouklatbouzapovědě
na.« Alebiadse mávymazatianebose má zjed

vé.« — Útočil tak snad Koniáš vědomě a zlobně
na českou vědu?

Koniáš prohlašoval za nepravdu, že by církev
Písma sv. lidu nepřála a čtení bíble mu zapovi
dala. Ale zcela právem církev Žádá, aby se čtla
bible ve smysh pravém.| Koniáš poukazoval
vhodně na II. Hst sv. Petra, kdež se praví: »Jako
1-ve všech epištolách, mluvě Paveb v nich o
těch věcech, v nichž některé věci jsou nesnadné
k srozumění, kteréž nenčení a neustaviční pře
vracejí, jako | jiná písma k svému vlastníma za
bynutí« (3, 16). Dokazoval hrnbé omyly překladů
kacířských. Šestidflná Králická bible byla zaká
zánapro text místychybný abhudné výklady;
rovněž tak nekatolické bible tištěné v Halle, Ber
Bněa jinde.Tomusenenícodiviti.Nyníjestvy
dáván kritický překlad tWiblevynikajícího učence
katolického dra Hejčla; tato bible vyniká nad
všeckydosavadnípřekdadya výklady| Jino

a ELIŠKAasd
přijímá vklady na úrok dle doby výpovědní a

poskytuje výhodné půjčky. ——
projevy pobožnosti u katolických vemkovanů, f
sta mu nestačila na vychrlení nenávistrých nebo
posměšných kritik. Růženci se posmíval, ale před
modlicími řeménky židovskými projevoval respekt.

»Hus že byl kacíř?« rozčilovat se prudce libo
rál minulého století; měl mozek tak líný, že sl
aní neosvojil-fádně správného výměru kacířství.
A přece tvrdil-M, že Hus vedl j ve věronce k no
vým obzorům, měl důsledně uznaši, že Hus ka
cířem byl. Kacířství přece nemělo býti pro libe
rála slovem odpormým. Ostatně hiberální hortivci
čerpak většinou své vědomosti o Husovi výhrad
ně z německého pamíletu Lžipogiova, jehož hel
vetský překlad uvedl do českých myslí největší
zmatek.

Liberální mladočech naučil se papouškovatí po
sogjalistech, že náboženství jest jen věcí soufrro
mou, jen aby otázky církevní vůbec do důsledků
luštit? nemusil. Nevšímat sl že Hus a Konenský
snažil: se pocírkevnit| všecko a že vůbec sám
katechismus různých vyznání zasahuje silně do
života veřejného — ba mohutněji než principy
politické nebo sociální. Náboženství reguluje ne
toliko jednání jedinců, ale i celých společností.
Právě proto došlo k obrovskému hnutí husitské
mu a vítězným bitvám Žižkovým, že žáci Husovi
pokládat náboženství za věc nejveřejnější, za dů
težitější otázku celých společností, než byly na
př. záležitosti hospodářské nebo umělecké.

Kašičkářský mladočech leckdy ©prohlašoval:
»Náboženství se může vyučovati ve škole dále;
ale ať se co nejvíce obmezí dogmatika. Má se
probírati výhradně mravouka.« Ubohý mozek za
se zapomněl domysliti. Vždyť věrouka je nezbyt
nou základnou mravouky; dogmatika udává do
cela jiný směr. Křesťan musí jasně věděti, z jakých
příčin a k jakému nadpřirozenému cíli má dobro
konati. Náboženská nauka obsahuje kategorické
imperativy. Podřídí se jim davy ochotně, jestliže
se jim nevysvětlí účel křesťanského sebezáporu a
křesťanské charity?

Liberál ďovedi i v srdcích vlastních dětí otřásti
základy křesťanské víry. Opakova!l ubohé fanta
sie z Draperových »Dějinh konfliktů mezi nábo
ženstvím a vědou«, které byly přímou cestou k
povatení hlavních pikřů křesťanské nauky vůbec.
Když však jeho synek stal se důslednější a pro
nášel přímo rouhání, tatík se rozčiloval: »Já jsem
sice mladočech — ale tohle přestává všecko. Kus
ideálu náboženského sit přece musíš uchovati« —
Zatím však kárající muž sám mě! domysiiti, že
má jíti konsekventně buď na pravo nebo na leve
a nikoli kličkovati neobratně mezi dvěma směry.

Bouřilo se profi zjevené víře. Ale náhle se
řeklo: »Vhastenecké a Hdumilné kněze máme rádi,
————————

věrecké rozhodně. Ale dovoljí evangeličtí fa
ráři, aby jejich souvěrci © přijali tuto břbli za
hlavní zdroj svého náboženského vzdělání?

Zato však benátská bible z r. 1506a protestan
ta Melantricha z let 1549, 1556, 1560, 1570, 1S7T
a 1613, které nemají text přílš porušený, mají
býti jenom na některých místech opraveny.
(Vždyť na př. ve Zjevení sv. Jama byla »šelma«
vyobrazenaspapežskoutiarouna hlavěDařby
evangelický farář svémm lidu do rukoe bibli, v
níž by nad šelmou byt odznak vrchní hlavy ©
vangelické církve?)

Vnitřní hodnota knih ničených byla většinou
nicotná. Byly to nezáživné anebo zesurovulicí
traktáty a pamflety náboženské, jmenovitě pole
mické a agitační. Na př. Antikristů oboe dvou,
Machometa a papeže jednostejné učení 1565 —
Zach. Bruncvíka Srovnání dvou tyranů církve:
Ooga a Magoga, Antiocha Epiphanesa a Antfkri
sta papeže 1631 — Ješuitův Zrcadlo, sps, v
němžse vkazaje osekty jesuitské původa, Do
čátku, zmocnění, vzrostn; o js, obmyslhosti,
chytrosti, praktikách, dvoštém ošemetném mlu
vení; nadto ! o účincích, skutcích zlých, v kon
činách světa jejich původem vykonaných v Pra
ze 1619.— Bidonesa z Bidenthalu Vejetraha proti
v římsko-katolické náboženství katolické ubíkání,
všechněm k Augšpureké neb české konfessi to
přiznávajícím Čechům potřebné spravená,



. "I
těm chceme popřáti plné volnosti a poskylneme
Jim podporu.« Zase nedůslednost. Vžďyť přece

k č byl,v prvé řadě representantem určitého ná
záťu světového, názoru římského. Násoblka a jiná
můtihernatická pravidla nepozbývají ceny, uč?
jim muž nevlastenecký anebo jmak chybující. A
svádí-li kněz třebas nejušlechtilejší od kterési
pravdy, nemá si vysloužiti jeho nauka odpuštění.
Buď — anebo! (Dokončení.)

Ze světa vědeckého
a uměleckého.

Náš krajan dr. V. Zapletal, který jest uni
versitním profesorem ve švýcarském Frýburku,
jest výborným biblistou, vydal v Paderbornu kni
hu »Jephtas Tochler«, která jest výsledkem studia
velice hlubokého. Zapletal procestoval Zajordání
a prostudoval dopodrobna dobu »Soudců«. Zpra
coval celý úryvek knihy »Soudců« o Jeftovi a
vyplnil místrně mezery, jež se v ději oku čte
nářovu nápadně jeví. LÍčČÍs markantní podrob
ností poměry, v nichž Jefta a jeho dcera vyrostli.
Dochází k výsledku, že tato dcera skutečně byla

zabíta. Již dřívější práce biblické zjednalyZatjie
talovi v cizině veliké jméno. Nová talo studie
respekt k jeho učenosti zvýší. — Není všecko
zlato, co se leskne. Časopis »Právník« v seš. 8.
přináší počátek kritické práce Ant. Horáka »Zá
kon rozlukový po roce práce«. Soudce-člověk tu
žádá od zákona více než pouhé pravidlo; vyža
dnje od těch, které má chrániti, vážné chápání
účelu života. Poukazuje na mravní zodpovědnost.
Spisovatel df: »Naše ústavní listina prohlašuje v
$ 126. slavnostně: Manželství, rodina a mateřství
jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Ale zákon roz
lakový, který pokládáme za vymoženost, nejen
manželství žádné »zvláštní« ochrany neposkytu
je, nýbrž je přímo ze vší opravdové a účinné 0
chrany vysazuje.« Dokazuje to věcně na základě
bohatých životních zkušeností. — Do nedávna
pyšně hlásáno, že náboženství bude zcela dobře
nahrazeno uměním; vždyť prý náboženství jest
vlastně zkrašlování života! Ale právě-nyni ocitá
Se samo umění v největších rozpacích — zrovna
jako filosofie. Volalo se po pokroku umění. Ale
nynější umělecké směry nedovedou plniti ani ten
přesně vymezený úkol, jaký se zdarem si obralo
umění staré. Na př. v malířském oboru vidíme
zástup akrobatů, kteří s napětím všech nervů
snaží se podati něco nového, zcela zvlášíního.
ale množí obludy a nesrozumitelné hádanky. V
Paříži pořádána slavnost dadaistů, nevštívená ©
legantním světem. Malíř Picabla tam pravil: »Ma
lujeme, aniž ledíme zobrazovati předměty; pí
šeme, aniž hledíme na smysl slov. Nehledáme, leč
rozkoš vyjadřovati se, ale dávajíce obrazům, jež
kresléme, slovům, jež sestavujeme, smysl symbo
cký ... nejen mimo zvyk zavedený, nýbrž ve
spojitosti zcela náhodné. Jakmile dílo hotovo.
spojitost nezajímá mne již, náleží minulosti.« Kdy——————————

Již tituly prozrazují, co tu bylo snešeno ha
vého, neomtuvitelného kalu. Na př. o těch broz
ných zločinech jesultského řádu do r. 1619 sluš
nější spisovateté lutherští a českobratrští v Če
chách nevěděl. Stačí si prohlédnouti nejmovější
monumentální dílo Kroessovo o Jesuitech v Če
chách do Bílé hory anebo jenom posudek Denisův,
abychom hned seznali bezcharakternost sektář
ského fanatika, sepsavšého »Zrcadlo«. To obojaké
mluvaní a lhavé vykrucování před úřady bylo
právě u sektářů v Čechách až příiš časté, kdežto
Jesolta vyznával všude svou celou víru jasně a
netajil se účelem svého poslání.

K věroučnému zmatku sektářů v XVIII sto
letí poznamenáváme, že deismus vyšších tříd bý
val spleten se svobodným zednářstvem, jež se
u nás od roku 1727 silně šířilo a bylo čilým
pomocníkem prušácké politiky. Zednářské knihy
velebily pruskou vládu; přiznávaly, že im od r:
1738 prokázala služby neocenitelné. Poučovaly,
že 1. zednářstvo děkuje hlavně Hohenzollernům
za své zavedení a rozšíření v Německu a 2. že
Hohengollernové, kteří k mmsonerii | přistoupili,
ukázali se pravými. a zdárnými zednáři. Prušá
ctví použilo vydatně zednářstva při svých vý
bojích v zemích českých. Mezi šlechtou u nás
zakládány zednářské lože. — Jest tedy snad ve
liký div, že zednářské kniky byly u nás stfhány
v zájmu katolickém | monarchistickém? K zed

Ě: Depešníadresa: Albibenka.

Vklady zárokují se nejvýhodněji.

by tak vstali staří italští mistřil Ovšem dadaisnus
ztratí se v mlhách tak brzy Jako jiné umělscké
ztřeštěnosti, které byly odfukovány novými vě
trnými víry Jako páperky. A v těchto měnívých
a nesrozumitelných hokns-pokusech má 1 prostý
člověk nalézti náboženství. — V anglických no
vinách jsou zajímavé výpočty o práci včel. Aby
nasbíraly 1 fund medu, spotřebuji šťáv ze 62.0%)
květů, k nimž vykonají nejméně 2,750.000 letů.
někdy velmi dlouhých. Význačný to dokument pro
včelí péii — V Oděse by! od bolševiků popraven
ruský novinář E. S. Oorský. V Petrohradě zastře
len bez formálního soudu žurnalista S. L. Bursin,
který byl duší petrohradského »Domu literátů a
učench«. Sám bolševický pán Petrohradu Zino
věv řekl přimlouvající se deputaci žurnaiistů, že
osobně pokládá Bursina za nevinného. Ale jak
koli se přimlouval za uvězněného sám Maxim
Gorkij s jinými vynikajícími literáty, byl Bursin
popraven. — Dne 12. t. m. Kubelík koncertoval
s velikým úspěchem ve volné přírodě — v diva

Číslo telefonu 88.

EEskoaot obchodních směnek.
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dle šáreckém. Bylo krásně siyšeli jak orchéstrální
doprovod, tak i nejjemačiší zvuky houslí místro
vých. — Postup šedé, suché prósy v duších ma
terialistických nedá Se zastaviti žádnou deklama
cf o krásnu; nejvýš mučí se posluchači jakési
vnější etiketě umělecké, chodí do koncertů, obra
záren a pod. ze zvyku, ale v srdcí ideální oheň
ubasiná, V »Jednotě« čteme, že brouzové sochy
v Praze prachem a špínou nabývají ba:vy šedé.
Pomníky jakoby byly vylvořeny k radikálnímu
řečnění! »Umělecká kultura. byla u nás Soustav
nš zanedbávána. Mladá generace dekadentů zve
ličovala jesi význam, denní náš tisk je úžasně
hrubý; čtěte jen. co píše o českém baroku. A tak
prvotřídní naše umělecká díla nejsou chápána,
nejsou populární; bez vznětů chodíme kol nick,
nemluví k našemu tupému nitru, bez protestu zří
me jejich ničení, a Inteligent soudce «ničí nebo
osvobozuje ruku útočníka, jenž motykou otlouká
profily a záhyby jemných barogových soch..

Cizina nyní nás pozoruje a zkoumá s dvojná
sobným zájmem. Domníváte se, že českou moc
a český pořádek bude bráti vážně po časlých
zprávách o zkrvavení českých katolíků a vytlou
kání našich kostelů? Páchají se taková násili na
katolících nyní v tureckém Cařihradě, v pravo
slavných krajích Balkánu anebo v protestantském
Německa?

Sežene se v té čí oné obci tlupa lidí, kteří
neumějí ani »Věřím v Boha« a kteří nenavštěvo
vali kostela žádného. Jsou to občané, kteří jsou
ochotní dnes vytloukati křesťanské krámy, zítra
zmlátiti rolníka v jeho vlastním příbytku a ná

pají do kostela nebo do fary, žádají »jrénem
víry« za klíče — a »reformace« jest hotova. V
dobytém kostele prosloví se před svatostánkem
»za nevylíčitelného nadšení« nekřesťansky štvavá
řeč počínající třebas slovy »Velectěné shromáž
dění«. Pak »s velkým nadšením« sami bezvěrečtí
volnomyšlenkáři obcují novým bohoslužbám po
několik neděl. Ale brzy z návštěvníků zbývá jen———————————
nářskému bofiření nembčely ani úřady světské ani
duchovní — a chránily český lid před epidemií
cizácké rakoviny.

A což teprve ty kniby notoricky pověrečné!
Byly to vředy na české kultuře; soumrak duší
rozptyloval ten, kdo je blouznivému lidu prostéma
odnímal.

Před konfiskací knih zřejmě závadných ne
byla uchráněna ant šlechta, která sí vedla po ně
mecku. Na př. na zakročení Koniášovo zabavena
hraběti Fr. Ant. Sporckovi celá zásoba knih ve
směs německých. Hrabě později Cám uznal, že
chyboval.

Spisy skutečně cenné buď podrobeny opravě
anebo shledány nezávadnými, jako: Veleslavíno
vy, Kocínovy, Tadeáše Hájka; Komenského La
byrintu byly na závadu pouze některé z posled
ních kapitol. — Lze tedy řící, že spisy jinověrců
pronásledovány tendenčně proto, že svěděily ©
osvícenosti soktářů?

Tolik tedy aspoň o čimmosti a úmyslech Ko
nláše a jeho druhů. Tendence Konlášova Hší se
zásadně od fanatické zaniatosti Táborů, kteří ka
zí kniby výslovně ž proto, že tyto propagovaly

předem podstatu obvinění řádně vyšetří.

. ———" '1 . .. .

10—20 osob. Tak se oslavuje vítězství »evange
Ha, Husa a Chelčického«, Jen když se zvýší k
radesti židů náboženská anarchie mezi lidmi po
křtěnými.

Proti takovým přepadům by měli rážně vy
steupiti rozvážní občané vesměs — bez rozdílu
politických stran v zájmu kiidu republiky a ve
řejného pořádku a v zájmu vlastním. Mičení ne
katolických žurnálů k barbarským těm násilno
stem znamená nepřímou spoluvinu ha Surovostech:
mlčící se přiznává, že mu je lhostejno, jestliže
se šlapou do prachu paragrafy naší ústavní listě
ny republikánské. Komu je dovoleno vyhánětí do
savadní držitele kostelů, ten pak brzy vyhází jimé
občany z jejich -bytů; ten si smí troufati i dran
covat obchody — zkrátka zaváděti prakticky mu
stici mongolskou. A obráceně: smí-li štváč diktá
torsky zabírati kostel, na nějž nedal ani groše, ak
by bylo svobodno přepadeným kátolíkům neod
bytného a hrubého lupiče v sebeobraně zranití.
Který spravedlivý soudce pošle za mříže kato
Ika, bránícího svůj kostel, aniž by zároveň za
vřel sveřesého útočníka? Nemá-li býti vybíjení
katolických kostelů počátkem osudné občanské
války a posilou bolševictva, nechť všecky poli
tické strany uváží, jaký. zodpovědný úkol na ně
doléhá.

Jestliže teď má tak velikou zvůli sdružení,

skupina aobčansrva může založiti nějakou církev
»češko-pokrokovou« a vyháněti ze svatyní jak
katotky, tak evangelíky a naďto i — příslušníky
církve dra Farského.

Při rozpouštění vlády dne 15. t. m. prohlásil
sám pan president: »Poctivost a pořádek, práce
a povlovný pokrok musí se státi činorodým he
slem netoliko vlády a jejích orgánů, nýbrž všech
občanů, všech Stran a směrů.« Významná tato
slova hřmí do zatvrdlého svědomí fanatiků zvlá
ště nyní. Maďarští bolševici na Sřověnsku, ně
mečti židé a Poláci pozorují, Jak jest utiskována
u nás strana, která znamená největší reání pod
poru a prospěch republiky. Což tedy divu, jest
Nže jejich přehmaty rostou a jestliže ve smíšeném
území českému živlu se chystalí urputnější ná
stnostl než v čase berlínských vítězství?
- Napřed se Hidrozeštva a pak strůjcové výboje
pošlou na katolický kostel Individna, kteří jsou
ochotní za nějaký úplatek seděti v žaláři třeba
dva měsíce. Nezdaří-ll se útok, umyjí si morální
původci toho pozdvižení ruce a vymluví se na
snezodpovědnéáživly«.



Dříve horliví pokrokoví »obránci Husovy prav
sdy« katolictvu kostely s »parádními předměty“
vytýkal. Bohosltžba prý má býti prostá v dů
chu a pravdě a pro tu stačí | »chrám přírody«.
Ale tohle neříkali evangelíkům a neříkají ani če
-skoslovenským církevníkům, Naopak ©pomáhají
jim netoliko k dobývání kostelů, ale i k uchvá
cení ornátů a zlatých kalichů pro bohoslužbu no
vou. Nekřičí tu přímo podvodný účel iejich před
válečných »refonmních zásad<?

Rádi bychom věděli, kierá strana, která kor
porace v zájmu republikánského klidu by byla
tolik trpěhvá jako my, až by byla lak bezuzdně
a proti zákonům olupována. Pracovití katoličtí

-rotníci, řemeslníci a dělníci živí trpělivě tisíce a
tisíce darmochtebů svou přlí a svými daněmi; za
to však neužijí pokoje ani ve vlastních svatyních.

Upozorňujeme znovu, že jiné české strany již
dávno činily námluvy s příbuznými tábory cizo
jazyčnými v naší republice, kdežto česká strana
lidová dosud nezahájila vyjednávání s německými

křesťanským! sociály, ačkoli tu byly již tak ča
sté příležitosti; potvrzujeme | jinak skvěle, že
chceme sloužiti národu českému, jehož krev jest
nám společná, Kdo takové straně státotvorné su
rově ubližuje, kdo nám krade kostely, ten ať slo
vo vlastenectví nebere nadarmo.

Proto pravíme klidně, ale rozhodně: Teď už
Opravdu dost! Postavíme se s plnou energif protl
novým přepadům, Ale nejen to. Kostely již za
brané musí nám býti také vráceny; jinak by brzy
po nových záborech vláda navrhovata kašičkářské
kompromisy: a naléhala by, aby sk vůli pokoji«
některé kostely byly ponechány církvi nové přece.

Ne — s notorickými násilníky vyjednávati ne
budeme. Napřed nutno vrátiti předměty ukrade
né vesměs — a pak teprve možno jednati. Jinak
by historle tězce kárala katolickou zbabělost. Do
savadní naši trpělivost nikdo nesmí pokládati za
zaječí slabost. A kdo chce v kradení pokračovati,
ať si následky přičte sám!

Belševici stávají Se praváomluvaějšími. Těžké
okolnosti nutí je nezdolně k pronášení některých
pravdivých slov. Člen ukrajinské sovětové de
lggace pro jednání s Poláky, komisař Manulijskij,
napsal v »Charkovské Izvěstii«: »Doposud žili
jsme jako dědici-hýřilové na účet toho. co jsme
dostali od kapitalistického stroje. Jezdili jsme ve
vagonech, rčstavených před válkou, nebo v au
tomobilech, vzatých ze skladišť na frontě, oblé
"kahi jsme se ze starých zásob intendance. Žili
jsme jako evangeličtř ptáci. nesiji, nežali a
"krmili sk výborně. Leč nyní stojíme na kraji pro
pasti, na jejímž dně tají se naše záhuba.«- Manu
jilskij končí svoji stať takto: »Pro nás není vý
běru. Chceme-li existovat, musíme pracovat, alc
to vkazuje se býti nemožnýrrmnásledkem toho. že
všude narážíme na paslvní resistenci obyvatel
stva při všech pokusech o sblížení. Jsme osamo
cení a všemi nenáviděni. Co dělat?«

Pan Hiflersohn. Pražští bolševici mají atrakci
„ 77 obratného žida z Ruska dra Hillersohna. Jak

mile k nám zavítá zahraniční žid, hned můžete
pochopiti, že žádných darů nepřináší, ale hledí
ždímati a prováděti plány ve prospěch semitů.
Vždyť přece víme, Jak se o českou zemi zaslou
žili haličtí uprchlíci.

Pan HiHersohn přibyl k nám jako vůdce ruské
mise, která má dopraviti zbytky ruských zajatců
do vlasti Leninovy. DIf u nás již hezky dlouho,
ale stará se horlivě o věci zcela jiné než o ná
vrat Rusů. | V. L. Burcev za své návštěvy v
Praze vyjádřil se o tam. sluhovi Lenina a Troc
kého roztrpčeně: ©»Strašnou přímo věc zvěděl
jsem a vyšetřil o tom. oo se děje s ruskými bol
ševiky v Čechách. Pan dr. Hillersohn až podnes

jak byl jeho úkol, nýbrž pilně je již sorganisoval
v komamistické oddíjy, krmí je pllně svojí litera
turou a oni ve chvíli, kdy Polsku brozila zkáza,
čekali, že v Československu sehrají tutéž roli.
jakou hrál Číňané v Rusku, a po u svým
českým soudruhům zplenit zemi. jež je dosuď ho

stiha.« 
Hilfersohn má u nás hodně pomocníků. V

jedné kavárně pražské (v Hybernské ulicí) každý
večer se shromažďnjí cizí židovští politikové,

"kteří konferují s drem Šmeralem.
Ale židovsko-ruský panoš Trockého vycítili že

má zde práci dost) nesnadnou jak pro svůj židov
ský původ tak pro vyspělost obecenstva. které

: nemůže zapomenouti na »dobrodiní< židovských
faišovatelů bankovek, kofkařů, keťasů a pašerá
ků. Aby tedy zastře) svůjžidovský původ, pro

(hlašuje se za bezkonfesního. Zatím však nemůže
zapřít. že pochází ze známě židovské rodiny. Je
"ho bratr prosla? jako soudní obhájce ruských ži
dů. Za války byt jako ruský příshršník u nás inter
nován hodně měkce a teple — v Karlových Va
rech. Ale na zakročení Židovské obce karlovarské
byl propuštěn do Ruska. | Tam po boHevickém
převratu zastával ve službách Trockého vynika
šicí úřady a účastnit se důležitých akcí diploma
tických.

V Praze v hotelu »Imperial« si zřídit informač
nf kancelář hlavně pro věci maďarské, slovenské
a Židovské, Snaží se dokazovati, že židé v bol
ševické část! Ruska daleko nebrají tak. velikou
úlohu, jaká se jím připisuje; a přece nyní samo

“

kamení vojá do všech úhlů světa. že na másto
carského dvora nastoupila Židovská společnost;
to se nezastře ani tím, že si židovští vladaři dá
vají lahodná jména slovanská.

Je smmitno českému srdci, že v Praze se roz
tahuje a svobodně své rejdy provozuje cizi žid,
jako by bylo jen otázkou několika týdnů oficlelní
provolání vlády židovské. Kdyby proti vládě bol
ševické rozvinul v Moskvě agitaci některý Čech.
Trockij by s ním byl hotov hned. Ale u nás ze
strachu před Kladnem, židem SonnenschÉinem,
dr. Šmeralem a jinými náhončími cizácké moci
židovské popřává se cizímu agentovi největší
volnost. Domácím katolikům proti všemu právu
i proti stávajícím zákonům ulupují se kostely.
Rodilí Pražáci se sňatkem čekají, protože nemo
hou ani v okolí sehnati pro sebe dva pokojíčky.
Když však za nynější války rusko-polské přibylo
do Prahy 300 polských židů, prchaiících před po
vimnostmi k vlastnímu státu, byli ubytování hlad
ce. Teď už tedy vime, zdali byli řeholníci ze
svých pražských útulků vyhánění z lásky k če
skéru Kidu.

Pan Hillersohn dokáže v Praze víc, než velký
počet českých katolíků.

Důvodný protest Alice Masarykové. Naše stát
ní zpravodajská kancelář (Čtk.) nepospíchá právě
se zprávami nejdůležitějšími, astujíc náhradou
naše obecensívo zvěstmi zcela bezvýznamnými.
Zvláště jedná-li se o zprávy z bolševického »rá
je«, jest silně váhavá. Vždyť její vedení jest v
rukou socřalistických. A tak se dovidáme teprve

dne 14. září z Paříže, (bez prostřednictví Čtk),
že 3. září »Obščeje dělo« napsalo: »Předsedkyně
Beskoslovenského Červeného kříže dr. Alice Ma
saryková obrátila <e jiskrovým telegramem na
Čičerina s protestem proti tomu, že mise mo
skevského Červ. kříže, jíž v hlavě slojí dr. Gil
lerson, zabývá se slále Jen buď obchodem nebo
propagandou. Mademoiselle Masaryková zdůraz
nila, že Československý Červ. kříž takových me
thod neužívá, a neschvaluje jich. Žídá, aby se
ruská mise omezila přísně jen na orgnisací ná
vratu ruských zajatců do vlastl.«

Nové útoky na katolické kostely, Vypadá 'o
jako divoké křepčení právě před hrozivoa bouři.
V Litovli odbor naší Matice cyrlometoděiské měl
pořádati dne 12. t. m. veřejnou schůzí. Aie tak
zvaná © »československá | církev< ohlásila svou
schůzi v téže místnosti. Hejtmanství obě schůze
zapovědělo. Našinci tedy šli do kostela, kdež dr.
Hrachovský kázal. Když se o tom dověděli naší
protivníci,s hrozným řevem se hnali ke kostehi.
Šest těch »reformátorů« vniklo dovnitř, z nichž
Zukal zařval na kazatele: »Dolů s níml« Když v
nastalém nepokoji výtržníci zmizel, kostel za
vřen a sloužena mše sv. Venku řvalo asi 200
Hdí. Volalo se také, že dr. Hrachovský musí býti
oběšen. Zatím co profesor Stoklas měl štvavou
řeč, dobývali se do kostela ti extraviastenci, kte
H, když býval jindy otevřený, vyhýbali se. mu
zdaleka. |,

Když násilí nepomohlo, »reformátoři« lživě
pude Hrachovského, že v kostele koná schůzi
na legitimace. Úřady nato nezatkly prof. Stoklasa,
ale — Hrachovského. Když kněz vyšel, vyzval
ho komisař Horníček, aby bo následoval na helt
manství; výzvu učinil jménemrepubliky — vníž

| |

Žáložna v Hradoi Král.
sapsané společenstvo s ručením »hmezeným

Československé náměstí.

Vklady na knižky.
Půjčky. - Úvěry osobní

s hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadia. - Eskompt účtů a směnek.

není náboženské nesvobody. A tak za jásotu fa
natiků šet Hrachovský v průvodu komisaře a
četníka. Jeden mladíček na cestě kněze ojišťoval,
že dnes naposledy kázal, protože „na zlomí vaz.

Když ma hejtmanství místo úředního šetření
vrhiř se na zatčeného se svými výkřiky radiká
lové tam již přítomní, Hrachovský prohlásil, že
tam nepřišel poslouchat jejich rozumny, ale že chce,
aby s ním byl zaveden protokol. Když ten úřední
akt vyřízen, kněz odešel. A tím ten neslavný útok
byl ještě méně slavně skončen.

Katolíci v Litovli se vzpružšl; prohlásili, že
kostela za žádnou cenu nevydají a že osoby a
majetek předních štváčů jim ručí za bezpečnost
kostela. Okresní hejtman chytře chce přiměti ka
tolíky, aby dovolili československé církvi boho
službu po ranní mši sv. katolické. Takhle státní
úředník hájí dosud platné zákony. Proč jenom
žádný politický úředník nevyzve různé moderní
sektáře, aby se dělili s židy o jejich synagogy?

Dne 5. září v Čes. Kremži u Krumlova pronesl
odpadlý kněz Dlouhý-Pokorný Štvavou řeč. Pak
se vrhl zástup rváčů ke kostelu. Ale 14 srdnatých
Oriů a několik členů mládeže postavili si zuřiv
cům na odpor. Do Orlů bylo mláceno holemi a
čakany, rvány na nich šaty, tak že dva z nich
byli zbroceni krví. Neměli na obranu jiného než
deštníky. Již také útočník Šimeček běžel na dě
kana s resolutním diktátem, aby vydal klíče. Když
byl vypuzen, měl tolik drzosti, že se dovolávat
asistence četnictva. Náhodou na četnické stanici
se ještě nezapomnělo, že bezpečnostní — i od
katolíků placené — orgány lu nejsou k tomu, aby
pomáhaly zlodějům a porušovaly tak republikán
ské zákony. Četníci udělali útoku konec.

Orlůn a mládeži náleží veliká zásluha, že byl
kostel uhájen. Teď však jest ještě zapotřebí, aby
promluvili ti, jimž svěřena ochrana veřejné bez
pečnosti. Jak katolíci v oněch dvou obcích tak
naši poslanci a senátoři nyní mají povinnost hou
ževnatě a nekempromisně trvati na tom, aby se
surovci byl zahájen řádný soud. Jinak dojde to
tak daleko, že poctivý katolík nebude bezpečen
před barbarskými pěstmi ani ve vlastním příbyt
ku.

Obrana.
Ve službách židovských a germánských. Nyní

už vlastně nenf potřebí dalších dokladů, komu
hlavně Lenin a Trockij se svýjní kavalfrsky pla
cenými pobočníky slouží. Že ruští židé byli Již
dávno nejvěrnějšími spojenci Berlína. pochlublli
se Němci již r. 1912. Jak nynější vůdcové bolše
viků mařili ruské válečné operace a nahánějí ny
ní do kapes židovským kapitalstům. o tom svědčí
dokumenty nejpádnější. Ale přece jest Ještě dobře
zaznarmmenatisvědectví ruského proticarského re
volucionáře, politika a žurnalisty V. L. Barceva;
ten pravi po svém zavítání do Prahy zpravodali
»Venkova<: »Leninové — to nejsou Rusové, to
isou zrádci, lupiči a vrazi našti On! zpustošili
Rusko, zradil je a prodali. Jako přítel českého

národa nepřál bych vám, aby vaše zeměprožila
od svých bolševtků, byť jv malém stupni, to,
oo prožilo Rusko od svých bolševiků. Zde v Pra
ze žije šéf ruského Červeného kříže HiHersohn.
Řeknu rm totéž, co jsem řekl jeho kolegovi Kop
povi v Berlíně. a tak jako Kopp, tak | on nemůže
mě odporovati a vyvrátši, že jeho šéf a hlava
Jehovlády—Leninbylpoceloudobuvojnyně
meckým agentem, V době války v r. 1916 přijel
Lenin tajně do Bernu za účelem návštěvy ně
meckého vyslanectví, od něhož obdržel peněžní
sumy a direktivy německého gen. štábu, jemaž
podával referáty o své činnosti. O této proradné
činnost!Lcninovětvrdili jsemAž dávno, a když
jsem byl před měsícem v Berlíně, otiskl jsem 0



tom prohlášení ve »Vossische Zeitungu«. Ani ně
mecká vláda, ani Kopp nemohli fakt tento vy
vráétiti.«

Židovští dobrodinci Polska. Sám redaktor ko
munistického listu berHnského »PFrelheit« 12. t. m.
napsal: »Nemám důvodu, abych něco přibarvoval.
Je pravda, že všechna komunistická milice v kra
jinách Rusy obsazených až na výjímky pozůstá
vala ze žídů. Je pravda, že členy revolučních ko
mitétů byli do Polska s rudou armádou dopraveni
židovští agitátoři, a to nejenom židé ruští, nýbrž
i židé rakouští a maďaršti. Je pravda, že část
židovského obyvatelstva se s neobyžejnou ocho
tou hlásila do služeb komunistických agitátorů.
Činili to v naději, že budou tak židé osvobození
od polského jha.«

Teď by se mělo řádně vyšetřiti, kteří polští

v naší republice. Kdo z polských židů bolševikůn
pomáha!, ten jistě nepracoval proto, aby v zájmu
»rovnosti a bratrství« něco ze svého jmění ztratil.
Naopak polští židé hleděli nedočkavě vstříc no
vému zlatodolu Hchvy a keťaství, které tak síně
bují právě v dosahu politické moci Trockého.

Teď se roznášejí zprávy, lak postupující Po
lác! židy mmčí a olupují. Při takových židovských
zprávách jest potřebí velké opatrnost úsudku.
Jen počkat, až také promluví jiní! Jedná-li se
o potrestání skutečných velezrádců, kteří mají
na svědomí potoky krve spoluobčanů, pak ten ži
dovský nářek poctivé lidi nezmate. Židé volají
k celému kultnmímu světu, aby se ich ujal.
Když však bolševici páchali zvěrstva na polských
křesťanech, židovský tisk zapovídal dovoz zbra
ní na obranu proti rudým gardám.

Na nedostatečnou Organisaci našeho Obchodu
stýská dne 8. t m. samo »Právo lidu«. Praví:
»Čteme-li zahraniční listy, upoutá naši pozornost
při zběžném jich prohlížení kritika, kterou naše
zahraniční zastoupení jsou provázena. Tyto hla
sy — zvláště v listech italských — vyznívají
pouze v ten smysl, že s republikou Českosloven
skou není vůbec možný žádný vážný styk a to
z té jednoduché příčiny, že v cizině sedí mnohdy
na vedoucíchmístech lidé neschopní kteří byli
objeveni bůhví v které z pražských kaváren,
Jednak i proto, že úřednictvo nižších hodnostních

——————ó

tříd je bídně honorováno a tak spojení nejrůz
nějších okolností působí, že každý uzavírá obcho
dy bez ohledu na republiku na svou vlastní pěst,

tak poctivě zabíjí v cizině naše dobré jméno a
v touze, obohatiti se v čase co možná nejkratším.
vyvolává o naší republice neihrůznější předsta
vu. A tak pro bídu jedněch a bezcharakternost a
ziskuchtivost druhých stávají se naše konsulární
a vyslanecké úřady vlastně jen expositurami pro

vidování pasů.«

Sovětová vláda nařídila v Ukrajině mobilisaci.
Trockij vydal výnos, dle něhož jsou rodiče vo
jenských povinníků odpovědní za své syny. Proto
také do 15. srpna v okrese vinickém bylo zkonfi
skováno přes 400 hospodářských usedlostí pro
prohnutí vojáků z rudé armády. Takhle tedy
Trockij provádí antimilitarismus! A takovou ty
ranií hledí dokázati, jak nadšeně jde do boje
ruský lid. V káznici jest více svobody a spoko
jenosti než v bolševickém státě. — Pro volby
do obecního zastupitelstva v Jihlavě, je žbudou za
týden, snluven byl společný postup soc. demo

skratů českých i německých. Tak se ovšem je
-nom zpupnost německá posílí! — Dle »Čes. Slo
va« na bolševické konferenci karlínské dne 5.
t m. plukovník Mlčoch, který vede vojenskou akci
bolševického státečku v našem státě, radil za
kládati vojenské rady a demoralisovati vojsko,
aby nebylo při převratu schopno klásti odpor.
Komu to účel posvěcuje prostředky? — Pověstný
Béla Kun místo sebezpytu, proč uvedl Maďarsko
do hrozné katastrofy, rozvinuje v Rusku horlívou
činnost a pracuje jmenovitě v sovětové Žurnatisti
ce. Praví v »Pravdě«, že kromě Polska má 30
větové Rusko největší nepřátele v Rumansku a
Maďarsku. — V Praze byla jednou velká de
monstrace proti drahotě; zástup, který se nazý
val proletářský, rozbil v hotelu »Imperlále na
Poříčí okno, aby tak dal na jevo svůj odpor
proti sedicím tam s»kefastm a měšťákům«. Ale
brzy potom podobný protidrahotní průvod táhi
kolem »Imperiálne s provoláváním slávy. Okno
bylo zachráněno před novým bombardováním.
protože v hotelu se usadit předseda bolševické
mise, bohatý žid dr. Hiflemson. Ten se zařizuje
vwPraze již po domácku. Chce tam zakoupiti ti
skárnu pro tištění rudých spisů, protože prý pa
pír jest u nás mnohem levnější, než v Sovdepii.
K čemu ještě Praha není dobrá na účet domácí
ho obyvatelstva! — Pražské veletrhy byly za
bůjeny dne 12. t m. v Průmyslovém patáci vý
sthvním starostou dr. Baxou. — Anglickému stu
»DaHly Herald« nabídší reští bolševici úplatek
75.000 Hber šterlinků, aby psal v jelich prospěch.
Ale tento list je pří nynější úplatnosti tisku bflou

i

vranou. Nabídku odmít, Zato celá spousta ji
ných redakcí nalézá se v žoldu židovsko-ruských
kapitalistů již dávno; za penfze píší protl vlast
nímu přesvědčení. — Československá strana S$0
cialistická svolává sjezd zastupitelstva strany na
dny 26.—27. září. O vnitřní a zahraniční situaci
naší republiky bude na něm referovati senátor
Klofáč. — Na velikém území čínském panuje hroz
ný hlad, protože se tam urodilo pouze 8 procent
obvyklé každoroční sklizně. — | Katolické ženy
francouzské účelně se organisufí. Liga | jejich
zvaná liga žen francouzských má 900.000 člen
kyň. Spojila se s patriotickou ligou, která by
před tím založena v Lyonu, a nyní mají obě
spojené ligy svoje sídlo v Paříži; účelem jejich
jest křesťanský život vždy a všudy, zvláště v
rodině. Spolu byla založena společnost k politi
ckému vychovávání žen, poněvadž mají nyní hla
sovací právo, aby ho použily, a aby pro jejich
nečinnost a neúčastenství při volbách se mísfó
zvolení nedostalo zase nepřátelům církve. — Něm
ci zakládají stranu živnostenskou, která (nehle
díme-li k malým frakcím) bude u nich stranou
sedmou. — V Uhrách jest silné hnutf protižidovské.
V Budapešti promluvil proti židům vášnivě nad
poručík Ivan Hejasz, který žádal, aby byli vy
hnáni z celého Maďarska. To se ovšem snadno
řekne. Ale jak to provést? Kdykoli židé z okolí
československého území se náhle stěhovali, vždy
cky platil útraty národ náš; vždycky u nás při
bylo keťasů a pašeráků. Jen ať si Maďaři své
židy laskavě podrží. aby se k nám nehnali pros
dem. Pokud židé v Uhrách silně utiskovalí slo
venský živel, potud se jim Maďaři klaněli. Teď
už ovšem Maďarsko semitů nepotřebuje; ate jen
ať jimi netrestá státy okolní. — Ve zněmčených
krajích naší repubhky provádějí nyní Němci na
Čechy a naše školy útoky smělejší než před pře
vratem. Čím více se české strany hašteří a čím
český radikalismus jest proti katolictvu výbojněl
ší, tím silněji roste kuráž německých nacionálů.
A zatím čeští volnomyšlenkáři místo ochrany
menšin pllně pořádají štvavé schůze proti českým
katoffkům, Profi německým však si .netroufají.
Tak vyhlíží uskutečnění národního programu.

Katolická prvouka chysiá se nákladem R.
Prambergra v Olomoaci na rozlet po českoslo
venských školách v iřetím vydání. Nynější dra
hotní. poměry tiskové dotýkají se citelně všech

učebnic školních a neminou bohužel ani Prvomky,

+obe :

jejíž nové vydání bede o něco dražší, než bylo
druhé. Lacinějšího vydání druhého je na skladě
už jen nepatrný počet výlisků, takže jen prvním
včasným zakázkám bude moci býti vyhověno.
Též Výšaetek katol. prvouky, obsahující katechis

1 pohřebníchpísní
pro sopran, alt, bas a 6 hudeb. (2 klar. B, 2 horny
Es, basovka B a bas) od Kajetána Tichého. — za

Kč 14-40 h zašle

Moravská ul. S.

Objednáno četnýmifarními
úřady.

mové učivo a celou přípravu k prvnímu přijímání
svátostí, se tiskne v novém vydání a bude Se

expedovati pořadem došlých objednávek tak, aby
z počátku školního roku mohl býti na stolku i na
lavicích. Methodické pokyny- a osnovy k učení
podle Prvouky podává Doprovod katol. prvouky.

-——

Československá
strana lidová.

Z Hradce Králové. Těl. jednota »Orel« v Hrad
ci Králové pořádá v neděli 26. září o půl 8. hod.
večer ve dvoraně Adalbertina těl. akademii. Před
prodej vstupenek v knihkupectví v Adalbertinu.

Zemský svaz Orla a náčelnická rada v Hradci
Králové konají své plenární schůzev neděli 26.
září v Hradci Králové. Náčelnická rada o 10. hod.
dopol. a Svaz o 1. hod. odpol. Účast všech nutna.
Zvláštní pozvánky posílány nebudou.

V zájmu jičínského družstva k opatření lido
vého domu. Málokde v diecési je půda pro hnutí
náboženské a lidové tak nebezpečná, jako u nás.
Hned od počátku našeho osvobození | rozvinuly
všecky instituce pokrokové, hiavně někteří pro
fesoři zdejší šílenou agitaci, aby smazali křes
ťanský ráz města. Toto úsllí však vedle zhoub
ných výsledků (odpadlíků k bezvěří téměř 500)
mělo za následek probuzení našinců k pilné práci
organisační a spolkové. Máme tu radu katolíků,
konferenci sv. Vincence, zábavní družinu »Jaros«,
Orla a vedle hospodářského sdružení též druž
stvo pro opatření a udržování lidového domu. A
tomuto družstvu věnujeme tyto řádky. Rádi by
chom měli středisko, v němž by měly domov
všecky naše instituce a doufáme, že by se jim
teprv dobře dařilo. Jičín rá léž svůj význam
jako turistické východisko, centrum pro ducho
venstvo, jako me:ropole studentstva. Měli by
chom. hned řady mládeže | dospělejšího dorostu,
kdybychom jim mohli poskytnouti to, co dává
svým domem Sokol. Tyto úkoly vzalo na sebe
ono družstvo, které stojí na poli ideovém, nikoli
výdělečném. Úkoly ty jsou jistě veliké a proto
hledalo a hledá družstvo členy a příznivce v
širém okolí a apeluje zvláště na přátele Jičínska,
na bývalé studující zdejší, z michž mnozí za
ujsmají vynikající společenské postavení a ideály
náboženské zůstaly jim svatými. Členové jsou
řádní (200 K, zaktádající (100 K). přispívající
(10 K ročně) a čestní za zvláštní zásluhy. Přijí
máme jakékoliv dary a prosíme, aby na nás bylo
pamatováno zvláště při závěti. Adresa: »Družstvo
pro opatření a udržování lidového domu v Ji
číně< — k rukám prof. S. Sobíška.

Na Novopacko, Jilemnicko, Lomnicko, Tur
nOvsko! Krajský sekretariát čsl. strany lidové
v Turnově hodlá společně s Okrskem Orla v N.
Pace uspořádati v nejbližší době jednodenní cvi
čitelský kurs orelský pro začátečníky. Dle usne
sení poslední zemské konference strany a vše
obecného sjezdu katolíků v Praze jest povinností
všech katol. organisací, obzvláště mládeže, aby
orelskou myšlenku všemožně šířily. V důsledku
toho žádáme, aby z každého místa byt vyslán ale
spoň jeden schopný člen do kursu. Přihlášky pěk
f(má br. Karel Štekbaner, krajský tajemník v
Turnově č. 87. — Krajský sekretariát čsl. strany
lidové v Turnově.

NaNěmeckobrodsko!Vneděli19.zářío10.
hod. dopol v Něm Brodě v městském divadle
promluví »O politické situaci« poslanec dr. Fr.
Nosek z Prahy.

Na Přibystavsko! V nedělt 19. září o 3. hod
odpol. koná se v Přibyslaví v hotelu Klusáček
veřejná schůze Uda. O politické sktuaci promluví

posil..dr. Fr. Nosek z Prahy. — Lidovol daptavie
se v hojném počte! ,



Z Poličská. Předem oznamujeme, že v .Sáďku
"koná se dne 2%. září okresní sjezd | mládeže,
spojený s dožinkovou slavností. Na dopoledním
táboru promhrví p. red. Šupka z Hradce Králové.
Důvěřujeme, že stoupenci ze sousedních okresů
též se dostaví a hnutí katotické mládeže na Po
Něsku posílí.

Čs. Orel v Černilově. V den sv. Václava po
řádáme orelskou slavnost. Ráno o 7. hod v chrá

-mu slavnostní kázání Msgra prof. da G. Dama
byla, složení orelského slibu a pak mše sv. Večer
v 7 hodin v sále u Jinérů slavnostní akademie.
Program bohatý a pestrý: Proslov, konceniní čí
ska, recitace, cvičení. Zvláštní plakáty se nero
zesfají. — Pořádáme slavnost tu na pamět 10le
tého trvání Orla. Déset let již uplynulo, co stojí

jednota naše v obci, kde jest většina evangeilků
a kde je silná jednota sokolská Za 10 let jsme
vzrostli a porosteme ještě více, až budeme míti
svůj vlastní dům, svoji tělocvičnu. To je touha
nás všech, která se nám má napfesrok spiniti.
Šetříme, hrajeme divadla, pořádáme zábavy, u
kládáme groš ke groši. Leč sami bychom všecko
jistě nezmohli. Obracíme se proto ke všem přá
telům orelské myšlenky, aby sebe menším dár
kem pomohli zbuďovati první Orlovnu v hradec
kém okrese. Zvláště kolátarníkům černilovským
naskytá se v den velikého knížete sv. Václava k
tomu příležitost. I potom nechť jest jejich hes
lem: Vše. pro Orlovnu v Černilově! Na sv. Vác
lava na shledanou! Nechť roste a mohutní náš
Oreli

Z Obchodní, živnostenské a průmyslové ústřed
ny v Hradci Králové, Ministr zemědělství v Bul
harsku umístí 20—30 českoslov. agronomů za vý
hodných podmínek v bulharské státní službě. Mi
nistr obchodu lMedá 3 důlní inženýry pro kameno
uhelné doly. Ministr vnitra hledá vodní inženýry
k provádění prací regulačních a využití vodní
sily. Též profesoři všech odvětví jsou v Bulhar
sku hledání. Uchazeči udejtež bližší data i po
žadavky na adresu: Délegué spécial du Gouverne
ment de La Républigue Tchécoslovague —Sofia.
Podotýkáme, že čeští pracovníci jsou v Bulharsku
od osvobození tohoto státu činní a pro svou zdat
nost váženi.

Upozornění na výhočy při placení dávky Z
majetku hotovým! a napřed. Dle $ 55. zákona z
8. dubna 1920 č. 309 sb. z. a n. dlužno částku
15% dávky, nejméně však 500 Kč nebo činí-li
dávka méně než 500 Kč, tedy celou dávku zapra
viti hotově nebo vkladními listy vydanými při
zadržení bankovek nebo převody vkladů u pe
něžních, bankovních a jiných ústavů po rozumu
odst. 1, čís. 4. vit. $ do 30 dnů po doručení pla
tebního rozkazu; zbytek nulno zapraviti v Šesti
pololetních lhůtách, z nichž první je splatná 4
měsíce po doručení platebního rozkazu. Byla-li
však počáteční splátka I5%ní a prvá z dalších
pololetních splátek zaplacena hotově, započítá se
tak platba částkou o 5% vyšší. Mimo to jsou při
pustny dobrovolné splátky na dávku před její
splatností, a to | před doručením platebního roz
kazu. V těch přízadech nahradí se plátci ze spla
cené částky 6% úrok za dobu nie dne platby do
dne splatnosti, kterýžto úrok může ministr finau
cí podle stavu peněžního trhu zvýšiti až na 10%.

Obchodní gremiam vyzývá tímto své členy,
aby neprodleně přihlásili svůj personál k penslj
nimu pojištění vyjma učně a sluhy. Pojištění Je
povinné a k uvarování následků upozorňujeme,
"by členové vyzvedli si přihlášky v inspketorátu
"Zemské pojišťovny v Úřednických domech u P.
inspektora A. Kochlófla.

né | měšťanské v Hradci Králové přijímá opovědi
kandidátů ke zkouškám v podzimním obdob do
18. Fina 1920. Zkoušky začnou dne 15. listopadu.

Uplsování IV. státní půjčky za účasti majitetů
rakouských a ullorských válečných | dluboplsů.

"Odkazujeme na vyhlášku ministerstva financt v
těchto dnech uveřejněnou ohledně upisování této
-státní půjčky se strany osob neprivilegovaných.
"Státním komisařem pro tuto půjčku byl jmeno
ván p. Fr. Režný, vrchní fin. rada, přednosta ©
kresního fin. ředitelství v Hradci Králové. Upi
sovny (čsl. peněžní ústavy, pak berní úřady a
platebny pošt. šekového úřadu) nechť dluhopisy
válečných půjček, jim při upisování předložené,
zasílají přímo Bankovnímuúřadu, ministerstva fl
nancí, filiálka v Hradci Králové, čtmž vyřizování
se zlednoduší a urychlí. Dluhopisy každého jed
notlivého upkovatele musí býti zvlášť srovnány
"(upisovatelem podepsány) a opatřeny páskou se
jménem a adresou upisovatele.

PR dopravním úřadě v Hradci Králové vc
skladišti pro nákladní zboží bůdou se dne 21. £
m.od 8hodinráno do 12aod 2do 5hodin odp.

ty: 17 balíků plátěných prázdných pytlů,1 de
mífon lihu, 5 nových cestovních košů, 1 sud ru
mm, 1 pytel sody, 2 pytle víkve, 2 sudy karbotu,
1 sud běloby, 1 pluh, 1 bedna řetězů, 1 sud ben
zipu, 1 bedna svíček, 1 bedna řetězů, 2 sudy
dehtu, 1 bedna rakví, 2 bedny mýdla, 1 bedna

krému, 16 železných postelí, 2 balíky bomní 1

bedna znojemských okurek, 1 pytel kartáčů, 1
plechovka vaselinu, 1 decimálka, 1 železné ruční
pohrabovačky, 1 bedna elektrotechnických po

třeb 200 kg a různé prázdné nádobí, jako sudy,
bedny, demijony a jiné.

KHeperovo divaďlo. Dne 11. září a pak dva

následující dny pořádal Sokol divadelní večer ve
prospěch stavby nové tělocvičny. Sokolský do
rost nacvičíh pohádkovou hru v Karvínském le
se. Pořadatelstvo mělo připustit hru na scénu
teprve po důkladném zkrácení. Bylo by usnadnilo
svým malým efektnější vystoupení a možnější
přednes. — Čirnáctý září znamená zas blahý den
po tolik dlouhém čekání. »Klicpera« jakoby byl
zapadl do hlubin zapomenutí. Že jsme na jeho
probuzení všichni čekali, svědčí přeplněné řady
sedadel a stísněné hlavy dychtivě čekající, až
se rozhrne opona a nám ukáží se známé tváře.
Naše očekávání nebylo zk'amáno. V Řediteli pan
ství (Josef Cízler) touží dvě ideální duše překle
nout propast tradic rodových a lvrdý odpor urar
ženého malého člověka. Flirtuje tu sice také sč
sociálními otázkami, které jsou však jen vnějším
vyjádřením vlivu ředitelova na Izu; padlo i ně
kolik frázi o účelu života a několik podivných
názorů na kněze jako obětovaného | beránka
zbankrotělé rodiny, což ostatně doplňovalo vhod
ně ilusi distinguované rodiny, která se stydí přij
mouti soucit od nízkého a plnou hrstí béře žeb
ráckou almužnu z rukou sobě rovných. Účinku
jícím a jejich neúmorné píli se skutečně podařilo
vystihnouti | jednotlivé povahové rysy autorem
podtržené a vyzvednuté do popředí. Pan Ing,
Hruška budib podiv a jeho vystoupení svědčilo o
dokonalém studiu každého gesta i slova. | odu
ševnělé vystoupení m. Peřinové nás přímo pře
svědčovalo, že její Iza jest jedinou šlechetnou
bytostí na zámku, jedinou dipiomatkou s nejušlech
tilejším srdcem Byt to večer velmi krásný, jeden
z nejlepších našeho Klicpery a jistě se nerminul
1 v Nymburce svým úspěchem.| Škoda jen, že
místy nedostatečné artikulování nám mnohé slo
vo učinilo nesrozurmitelným. Kdy uvidíme zase
něco tak silného? — Jek.

| Hospodářská jednota pro Slovanský východ,
odbočka Hradec Králové. Žádáme firmy, které
zamýšlí vstoupit v hospodářské styky s Ruskem,
aby oznámily Hospodářské Jednotě pro Slovan
ský východ, zde druh zboží, (které by mohly
doda'i). jeho cenu a dobu dodání. Jedná se hlavně
o potřeby hospodářské: kosy, srpy, pluhy, brá
ny. hospodářské stroje všeho druhu, lopaty, vidle
atd., nářadí domácí, nadobí a jiné potřeby, v dal
ším by se pak mohlo jednati o konfekci z látek
a kůže, po případě nábytek, sklo a porcelán.

Divadlo ve volné přírodě. Jak oznámeno, se
hraje tuto neděli dram. sdruž. »Tyl< v Hradci
Králové v Jiráskových sadech V. Krylova vese
lohru »Divoška«. Představení bude trvat od půl
3. do 5 hod. odpoledne. Kdyby však nad očeká
vání přece počasí selbalo, platí zakoupené lístky
na příští neděli buď v sadech nebo v divadle,
což oznámeno by bylo plakáty.

Tolerance. Píše se nám: Pokrokářští Soko
lové domlouvají úslině jiným spolučlenům, aby
vystoupili z katolické církve. Předkládají jim
blankety k' podpisu a zasílají je sami na hejtman
ství. Židy k vystoupení z náboženské obce me
nutí; patrně israelská konfese i se starým ritem
jest pokrokovější, bumámitiší a „vlastenečtější,
jak se ukázalo zvláště za války. Členové, kteří
byli snadno a rychle »vystoppeni«, samí prozra
zují,jak se dlouhonečekalo naJelich vnitřní
souhlas; chodí do katolického kostela dále. Co

tu bylo před válkou vzletných slov o respektu
k cizímu přesvědčení! Teď vidíme, proč se tolik
básnilo zvláště před katolíky, kteří přece niko
mu jeho víry násilně nebrali! Před 14 dny ko
nala V. Myšlenka schůzí, k níž pozvala kromě
strany lidové všecky jiné strany. Na lep se jí

„však chytil skoro jen Sokol a několik učitelů,
Rozhodnuto, že se 19. t. m. bude konati »proti
Hmská« schůze, na kterou se také pozve kněz
odpadlík. (Tak budou rázem napraveny hospo
dářské a politické zlořády!?) Tedy jen dobře pa
matovati, kdo se snaží rozeštvávat národ v době
nejchoulostivější, kdy zelené oči bolševické čí
hají na kořist! Volná Myšlenka má nejméně prá
va k braní jména tolerance nadarmo. Nás ovšem
svým fanatismem neporazí. Ale nechť katolíci
vždycky včas připomenou, komu se národní so
Idarita nekréně lfbila.

Blabobyt. V třetům roce republiky účelnou
hospodářskou politikouse přece jenom aprovisace

mohla zlepšiti Ovšem cesta k nápravě nevede
slepým následováním taktiky rakušácké, která
naháněla do kapes cizáckým lichvářům. Při do
savadním vázaném hospodářství stává se nevol
níkem jak rolník tak konsument a zbytečný úřed
nický aparát pohltí víc, než co stojí potraviny da
né pod závěru. Včera div nebyla v obecním dvo
ře o brambory rvačka. Tísnil se tam zástup tak
veHký, až některé ženy omdllévaly. Brambory
se měly vydávati o 1. hod. odpol., ale lidé pří
cházeli dle starých válečných zkušeností již před
polednem, aby nemusili příliš dlouho čekati. Od
poledne byl nával tak obrovský, že funkcionáři
nevěděli si rady; iežto hrozily nepořádky, přivo
lání tři strážníci. A co tam dychtivě čekalo žen
z kruhů »měšťáckých«, o jichž blahobytu se po
sud bájí! Rozdělování bramborů mělo se skon
čiti o 4. hod., ale trvalo do půl 7. hod. večer. Tak
tu stojí konsumenti ve frontě jak dav pátečních
žebráků v době, kdy vidíme plno bramborových
polí, fakmile vykročíre z města. Vždyť každé
kilo bramborů se musí zkontrolovat několika (ú
ředníky a zřízenci, musí. se vozit sem a tam, než
se dostane do rukou konsumentových. Páni z ú
středen ovšem na frontě státi nemusí.

Úprava pachtovného, (Důležité zejména pro
dp. beneficiáty., Dle nařízení ze 3. srpna 1920 č.
471 (vyd. 14. srpna) může majitel propachtova
ného pozemku, jehož pacht byl ujednán před 1.
lednem 1920 na dobu nejméně 3 let, zvýšiti smlu
vené pachtovné, jestliže k průměrnému čistému
výnosu z pozemků stejné jakosti, druhu a polohy
jest nepoměrně nízké, na výši úměrnou tarnního
průměru: jest však také povinen je snížiti, je-li
nepřiměřeně vysoké. Do 4 týdnů po dnu, kdy na
řízení nabylo platnosti (t. j. od 27. srpna), musí
strana © zvýšení se domáhající oznámiti druhé
smtuvní straně doporučeným nebo na potvrzení
dodaným dopisem výši zvýšení. Nedo;de-li do 14
dnů odpověď, považuje se její mlčení za Sou
hlas, bylo-li v oznámení na tento následek vý
slovně upozorněno. Nedohodnou-li se strany ani
výslovně ani mlčky, podáse soudu návrh na roz

*hodnutí soudní, který jest kolkovati dle ustano
vení poplatků pro soudní řízení sporné. Návrh
se podá do dvou měsíců po dni 27. srpna. Poštov
ní doprava se do lhůty nezapočítává. Podati jest
tolik stejnopisů návrhů, aby mohl býti jeden kaž
dému z odpůrců doručen a mimo to aby jeden
moh! býti podržen u soudu. O přiměřenosti žá
daného zvýšení ('/s« sklizně je jistě přiměřená,
když platí propachtovatel daně a přirážky; roz
hodují ale také místní poměry) rozhoduje soud
rozhodčí, který sestává z přednosty okresního
soudu a dvou přísedících, volených | stranami.
Úrraty platí strana, která podlehla. — Podání k
soudu musf býti kolkováno. Podrobné prostado
vání zákona odporučujeme. Vzorce dopisů pach
týřům 1 podáník soudu vydala Bisk. knihtiskárna

„v Hradci Králové.
Na sovisky z literatury biblické upozorňuje

dr. B. Kutal v »Našinci«. Slavný assyriolog a bib
lista mnich-basiflám Haluszcymskyj ve Lvově vy
dat 'r. 1917 knihu »De urbis Babel exordiis ac de
primo in terra Šinear regno« (O počátcích města
Babelu a o prvním království v zemi Šinearu).Jdetu oznámévypravováníostavběměstaa
věže Babelu. Autor na zákfadě nejpřísnějšíchstu
diía nazákladěnověodkrytýchpamátekdochácí



k tomuto závěru: Genesis XI., 1—9, nevypráa
vuje o stavbě města a věže Babelu, nýbrž Nip
puru; nevypravuje o rozptýlení celého lidstva,
nýbrž zde máme co činiti s událostí mnohem úžeji
ohraničenou. V Genesi X., 8—12, jež nám před
stavuje jakousi tabulku —; seznam chamitských
národů, obývajících velkou rovinu babylonskou,
pokládá Haluszczyňsky) jméno »Kuš«, jehož nosi
tel jest uváděn jako otec těchto národů, za název
jisté osoby, a ne za název nějakého národa. —
V »Katholische Kirchenzeitunge (roč. LVIII., č. 34.)
dokazuje A. Eberharter, že první obyvatelstvo
Palestyny dlužno klásti do doby sťarší než 10.000
až 6000 let před Kristem. — Český biblista dr.
Jos. Slabý v »Theořogisch- praktische—Ouantal
schrift« seznamuje Širší veřejnost s nejnovějšími
výzkumy palestýnskými; zmiňuje se o nových
palestýnských vykopávkách z doby starozákonní
a význammých památkách z doby Kristovy.

Státní průmyslová škofa v Čes. Budějovicích.
Přihlášky do zimních běhů | mistrovských škol
zeánické a tesařské do 20. října, do mistrovské
školy truhlářské do 20. září. Chudí žáci budou
zdarma ubytováni.

Kdo vede bolševiky? Odpověď na lo dává
sice dávno ta okolnost, že předními polňiky a
úředníky v Rusku jsou židé a že se tam židov
ští keťasové a lichváři dormohli majetku většího,
než jinde v Evropě. Ale náleží k tomu silná porce
drzost. že i u nás v četo komunistického hnutí
staví se židé, kteří pro dobro českých nuzáků
za války ani prstem nehnuli. Pámové Sommen
schein, Taussig atd. otevřeně slibují proletariátu
ráj, ale ma útraty jiných občanů — poctivých
a pracovitých. Ze svého do tohoto hnutí nedá
vají ničeho. Dne 5. t. m. ve »Venkovu«, nepo
dezřelém ze zaujatého antisemitismu, napsal ame
riský přítel toho listu A. Just, který se nedávno
vrátil z Ruska: »Na Rusi nemá se dnes vlastně
nikdo dobře, než vůdcové bolševického hnutí a
mezi nimi hlavně židé. Ti v uzavřených svých
domech za doby noční i hýří, neboť obohatili
se nesmímě nakradeným majetkem šlechtických a
kupeckých rodin. Ale i tito židé, jimž je »opravdu
na Rusi veselo«, hledi přece jen z Ruska včas
umiknouti i s nahromaděným bohatstvím. A sku
tečně také mizí obratně jeden za druhým. Najdete
jich dnes ve Švédsku, Norsku, Dánsku i Švýcar
sku již hezkou kohortu. Netvrdím to snad z ně
jakého antisemitismu — nejsem vůbec antisemita
— ale konstatuji jen pouhý a nevyvratitelný fakt.
Ruští židé velebí bolševickou Rus. A o i tehdy,
když uprchli za hranice. Kde jsem se s nimi
sešel, všudy Mčilibolševismus jako jedině spasitel
né hnutí a' jako vysvobození ze světové mizerie.
Na Rusi ovšem nejvíce. Nelze se jim diviti, neboť
jim bolševismus přinesl takové výhody — jakých
se ani ve snách nenadál. Jsou vůdci, pány velí
kého siátu, zbohatli takřka přes noc a jejich slovo
často rozhoduje o životě sta a sta lidí, zejména
dí, kteří do sedávna zaujímal vysoké společen
ské postavení. Ti by si přál arci, aby bolševický
převrat nastal všude. Také kam vniknou, tam
hlásají — buď tajně nebo veřejně — Leninovo €
vangekum. I zde, v Čechách, tak činí, jak jsem
se dověděl Není zjevem nahoditým, že i mezi
českými bolševiky jest už dnes značné procento
židů. Jest domu tek v každém státě. Všude oni
čekají, že dostanou moc do rukou. Mluví se i o
tom, že mezi bolševiky jest mnoho fanatřků, kteří
z vášnívého přesvědčení horují pro »novou obrodu
jiďstva«. Nechci přeháněti, ale soudím. že těchto
lidí jest jen mizivá cifra. Lenina pokládám za
takového muže, ale kolik pak jest Leninů na
Rusi?! —| Většina Rusů vyznává bolševismus
buď ze strachu neb z dychtivosti, aby se dostali
k úřadům, neboť Rus jest za nynější doby vlastně
jen velikou úřadovnou. Každý chce býti byro
kratem — a nikdo by nerad pracoval v dfinách,

továrnách a na ulicích.«
NaSlovensko posflejte lidi nejlepši! Orgán min.

předsedy Tusara »Čsl. Republika« uveřejňuje zaií
mavý doklad, jak hřešila naše vláda, vysílajíc na
Slovensko -lidi ne nejlepší. Stoupenec soc. dem.
piše: »Nebojím se o Slovensko, ale Jest nutao,
aby na ně přicházeli lidé nadšení pro státní věc
československou, s veHkou láskou k lidu i nej
zaostalejšímu. Vím, práce je to nevděčná, neuzná
vaná a leckdy i nepříjemná, a pak, nemělo se
sem jíti kvapem s moderními hesly, ani politický
m, ani náboženskými. To obé se mělo na nějakou
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dobu odložit, už proto, aby Maďaři nemohli jich
zneužívati proti nám. Sám aoejsem nábožensky za
Jožen, ale snad právě proto mám možnost uvede
ného objektivního úsudku. A jest mi úzko z Úúrov
ně naší žurnalistiky při srovnání s francouzskou,
španělskou a proto plně souhlasím s Vaším člán
kem »Vše pochopit«. — Ale nemohlo se k nápra
vě přikročiti dávno? Vždyť přece katolici již roku
1918 vládě ukazovali, proč a kde na Slovensku
kola státního stroje povážlivě skřípají.

Mužný projev českého spisovatele. Nyni jest
potřebí inteligentovi zvláštního hrdinství netoiiko
k veřejnému vyznání víry katolické, aie i posi
tivní víry křesťanské vůbec. A přece v době fa
natických útoků nevěreckých ukazují se stále pa
trněji hřejivá světla. Hrdinové nelekají se ani ce
lého lesa zaťatých pěstí. Ve dnech 21. a 22. srpna
pořádán v Novém Městě na Moravě sjezd býva
lých profesorů a studentů novoměstské reálky.
Účastnil se ho též profesor Fr. Procházka (vyni
kající spisovatel, který proslul zvláště spisem
»Pepánek Nezdara«. užívající pseudonymu Fr.
Župan). Na sjezdu Procházka v delší řeči odsou
dil tyranské bolševictví. Ke konci řekl: Na sklog
ku svých let vrátil jsem se k víře vwBoha. Vidím
ve všem vyrovnávací dílo ruky boží a v naší Svo
bodě, k níž jsme tak neečekávaně přišli, veliký
dar boží. Nevnucuji svou víru nikomu. a nezaz'í
vám tomu, kdo vidí ve všem jen účinek přírod
ních sřila nahodiých příčin. Skláním se před vůlí
boží, jež dopustila velikou pohromu války svě
tové, aby na zříceninách států násilnických vy
kvetla svoboda národů dosud ujařmených. Vidím
péči boží v tom, že nevypukly, jako v průvodu
jiných válek. epidemie katastrofální při nedostatku
léčiva a vysílení lidu hladem a zimou.« — Tako
vých světel, zvěstujících rové zářné jitro srdcí
lačnících, vzplane ovšem brzy mnoho. Vždyť stro
hé otrokářství nevěry stává se všude stále od
pornější i duším. které jevily sklon k materialismu.

Anglické listy o tajné židovské světovládě.
Anglický tisk zabývá se neustále protokoly talné
židovské společnosti »Starých mudrců sionských«,
jejímž účelem je Svržení křesťanských vlád a na
stolení židů nad celým světem. Nyní uveřejňuje
»Mornimgposte s titulem »Příčina. světových běd«
několik článků a studií, jež vyvolávají velké vzru

tem bolševismu řídí revoluci síly cizí, naprosto
vzdálené zájmů a ideálů pracující třídy. Jsou to
rudí svobodní zednáři, jejichž cílem je zničiti. cír
kev a stát, tyto dva pilíře moderní společnosti.
»Morning Post« dokazuje. že tito rudí zednáři
jsou řízení tajnou mocí — totiž tajnou vládou ne
viditelného židovského světového státu. Velká část
národa židovského neví nic o těchto cílech své
tajné vlády, přesto však existuje tato přemocná
židovská organisace, která všemi prostředky u
siluje o zničení světa křesťanského a o nastolení
židovské vlády nad celým světem. Bolševismus
je — píše hist dále — pouze episodou v tomto
boji, jejž rozpoutali fanatičtí židé, kteří se nesnaží
o nic jiného než o zničení kulturních států kře
sťanských pomocí mezinárodní anarchie a zbu
dování židovského panství nad celým světem. —
Dlužno dodati, že »Morníing Post« není ani trochu
podezřelá ze snah antisemitských. — »Nár.«

O trochu Ovoce prosí šťastné majitele zahrad
ubohé slepé dívky v Útulně slepých dívek v Pra
ze II, na Kampě. Zašlete třeba nevyptaceně.
Vděk vyhaslých očí jejich bude Vám odměnou!

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí a věna ditkám
poskytuje dobročinný spolek

„Gbaritas“ v Hradci Králové,
jenž, založon jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své
pomoci,za dobu svého trvání vyplatil na podporách
již na 150.000 korun, získav 676 členů.
, Spolek přijímámuže 1 ženy od 24 do 45

let. Každýčlen se zavazuje,že oplatí při úmréí
spolučlema 2 M, jež se vyplatí bez průtahu buď
zákonitým příbuzným aneb účelu a osobám, jež
si člen písemným prohlášením výboru za svého
životaoznačil.Lékařská prohlídka zdarma.

Při spolku trvá od r. 1911 ne
odbor,jenžposkytujetóž věno de

spělým v den jejích sňníku, případně v dem
dospělosti jejich, ameb také při úmrtí
těch, kteří je do odboru věnného přihlásili. Vy
platí se tolik koran, kolik osob v době nároku
u odboru bylo přihlášeno.

Jinochy může přihlásiti aš do stáří 18 let «

dívky do 16 let kaš : jen kdyš týš jest tělesnězdráva nepřekročil ob.rok věku svého. Zápisné
© K je pro všeckystejné, rovněž příspěvek po
1 K vevý zminěných případech povinné podpory. — v prospektu, jejš na žádání
zdarma zasíláme. — Adresa ni: : P

Spolek „Charitas“ w Hradci Král.
Dr.František Reyl, Václav Jenšovský,

předseda. jednatel.
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Paramentní závod

nejstarší české firmy:

) Ignáce V.Neškadla syn
v Jahloném 2. Ori. (Čechy)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výprachtioich)

doporučuje:
j veškerá kostelní row.
i cha, korouhve, pra
: pry. javož i kovovéehostu:. předměty.

Ceníky, ozpočtyi zásilky
r na nkáz uzdarmaa franko

Tisíce pochvalných uznání
a vyznamenání.

KOLÁRKY
oeluloidové, dvojité

opět zasílá

F, STADNK, OLOMOUC,
výroba kostelních paramentů

' a praporů.

Nejlevněj. nákupní pramen V rep. Československé,

5 kg netto za Eč 270.— při zaslá
Máslo ní obnosupředem,franko, zasílá.

J. V.Chmelař, obchod zem. plodinami Chroustov
p. Bobdalov, Morava.
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zaručenéS! O IN jakosti
Lissánské Ia. druh roč. 1916 A K 18- za 1 litr
Lissánsté II. droh roč. 1917 A K 12650 sa 1 litr
Moravské jemné, ročník 1918 a K 18— aa 1 litr
Vino jest úplně čisté a způsobilé k stáčení do lahví
Dodáváv sndech od 50 litrů výše ohvalně známá firma:

Alois Cíšek, přiseinýdodavatelmedníchvín
a soudní znalec vín.

Zalošenor.1897. v Rumpolel. Založenor. 1897.
Tranesitnívlené sklepy ve
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Kostelníparamenta|
a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších
esnách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte si ce“y, nežli objednáte
u firmy jiné.

Kostelní nádoby,
kaličhy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, todiny, jídelní příbory, opravy a



——

nevracejí, nepodepsaných se

Svatý áclave!

splnily se touhy dávné,
žije Čechů plémě slavné,

obzor rdí se do krvava,
stará kletba z hrobu vstává,

Ach, což nikdy neusmíří

Potři hlavu divé saně,
v jedno sepni české dlaně,

Vladimír Hornof.

Právě převrat 28. rídha posky:l naší „straně
vítanou příležitost k zřejmému důkazu, že něfsme
Atlasem, udržujícím kapitalismus a latifundie. TÍ,
kteří tak dlouho dryáčnickýni skřeky organiso
vaný lid věřící podezřívali, že tu jest k udržení
velkostatků šlechtických a hlerarchických.:pro
tírali si oči Jako po velikém úderu, když jsme
spontánně prohlásili, že latifundie mají býti roz
děleny bez výjimky a že veliká“ nerovnost ma
jetku má konečně přestati.

Vytřeštili zrak ovšem | bohatí židé, kteří chtěli

zeli židovští finančníci oporu v radikálním dělni
ctvu, na druhé straně židovští statkáři chtěli se
svézli společně s pokřtěnými.

Velikou mrzutost nad zklamanou záludnou hrou
prozrazuje židovská »Tribuna«, která nyní mapsa
la: »Není pochyby o lom, že by bylo v Čechách
potřebí strany konservativní, jež by vyrovnávala
překotnosti dnešní politiky, zvláště když senát

nestal se tím živlem konservativního elementu,
jejž očekávaly od jeho vytvoření rozvážné živly
buržoasní. Ale klerikální strana naše opouští tuto
půdu a vrhá se do překotnějších hesel než saml
socialisté.«

Běda — zle jest s židovským rozpočtem! Ale
jestliže přiznává sám kapitalistický list, že naše
strana díry v přecpaných měšcích sešivati nebude,
nejsou naše hesla nijak překotná; znamenají stříz
livoa, účelnou politiku hospodářskov a sociální,
která materialislickým buržoům zatne žílu prak
tičtěji než všecky krvavé nože sobeckých děma
gogů komunistických. My chráníme těžce uspo
řený majetek lidí opravdu pracujících. Ale cítí
me odpor k blahobytníkům, kteří berou pro vlast
ní- osobní zisk z vylichvařených kapitálů ročně
statisíce nebo docela miliony. 

Ale pozorujme počínání těch, kteří se poklá
dají za privilegované spasitele proletariátu. Na př.
tl, kteří se v naší repablice vyšinuli po zádech

dělnictva k nejvyšším úřadům, nežili jako občané
prostředně situovaní. Naopak jejich kavalírské
vystupování dráždilo samy jejich voliče. Omlou
vali se potřebami representace. Ale dalo se jim
namítnouti, proč dříve tak prudce biii do zevnější
representace biskupů. která byla mnohem laci
nější.

Pojednou začala proti socialistickým hodno
stářům prudká kampaň těch »nejskutečnějších a

zalo se příliš brzy, že ti nejmodernější spasilelé
a apoštolé mají snahy ještě sobečtějsí než vůdco
vé odsuzovaní. Prozradilo se, že komunističti vůd
cové oposlce sledují sobecké prospěchy ještě kři
klavěji, než staří zástupci organísovaného dě'ni
civa.

Když propukl v minulých dnech rozkol mezi
soc. demokraty a komunisty se vší prudkostí, fo
tografoval orgán Němcův a Tusarův nezištnost
soudruhův Muňových ostrými paprsky. Ve »Ve
černíku Práva lidu< 2. t. m. sám Stivín, který
se dříve pro komunisty tolik exponoval, napsal
o bolševiku Josefu Skalákovi: »Z veliké míry
zjev patologický. Studijní obcekt pro lékaře a psy
chology. Téměř dvacet let svého života věnoval
studiu náboženských záhad, vzniku bible, existen
ci Krista a podobným problémům. O politiku Se
nikdy valně nestaral, teprve za války vzrůstal
y něm zájem o věci strany z odporu proti opor
tunistické politice dnešního »také komnunisty« dr.
B. Šmerala.«

O dru Václavu Houserovi Stivín píše: -Za vál
ky staral se o dvě věci: O svůj obchod mlékem
a sýrem ao to, aby nemusel na vojnu. První $la
rost mu ulehčila feho manželka, také »komunist
ka« Houserová, od jejíhož pultu kolikráte odchá
zela soudružka. dělmcká žena, prosící o «nféko
pro své nemluvně, s prázdnou. zatim co celé litry
mléka byly od Houserů roznášeny »starým zákaz
níkům«, t. j. měšťáckým rodinám vinchradským,
Aby nemusel na vojnu, šel starý ředitek Okresní
nemocenské pokladny Zimmermann na dovolenou
a dr. Houser stal se ředitelem. Tak se vyrovna)
náš »komunista« se světovou válkou. se světo
vým imperialismem, když šlo o skutky. Co teď
hřásá, jsou jen slova. Po válce vznikla Česko
slovenská republíka. Dr. Houser si usedl na jel
iněkký klín jako dovozní a vývozní spekulant. Ú
častnil se svým kapitálem mezinárodní dovozní
a vývozní společnosti »Prima<. jež prodávala na
př. boty do Holandska v době, kdy »komunisté«,
tedy Houseroví žáci, štvalí po schůzích proti soa
druhům mimistrům, že nedovedou opatřit dělni
civu boty, zarazit vývoz a zarazit exportní zi
sky. V jedné bouřlivé schůzi komunistů bylo te
prve nedávno dr: Houserovi uloženo, aby z »Pri
my« vystoupil; dosud se tak — pokud vím — ne
stalo.<

O Karlu Votavovi: »Agitátor i žurnalista scho
rný, ale člověk bezcharakterní. zbabělý a ve fi
nančních věcech lehkomyslný.«

A Jak pak »se finančně obětovali« ve prospěch
nuzáků ti bolševičtí Taussigové“ Sonnenschelnové



Cenné papiry. Běžné účty.
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a jiní židé? Teď chtějí najednou mmoho rozdá
vati — ale nikoli ze svého. Netouží po majetkové
rovnosti, nýbrž pouze po přesunu velkého kapl
táhli na osoby vlastní. Chtějí se usaditi do teplých
křesel starých byrokratů a tato křesla si ještě
vyzlatiti.

Kdož pracují za židovsko-ruský žold, mají pe
něz plné hrsti a žijí jako v pohádce. Právě se ob
jevil v Praze před trestním senátem židovský ko
munista ze Slovenska Viktor Ferderber. Byl ob
viněn z kapesní krádeže. Prohlásil že byl za
bolševické vlády v Uhrách důvěrníkem lidového
komisarlátu pro veřejnou dopravu. Po prchnutí
Kunově pohodlně se potuloval po Slovensku a do
stal se pomocí přítele Lihenthala (ti u nás mají
privilegovanou moc!) do Prahy,- kde měl schůzky
s uherskými a ruskými bolševiky v soc. dem.
»Lidovém domě« v Hybernské ulici. A| zase
zvláštní protekci přenocoval — v důstojnické noc
lehárně (!) na Havlíčkově náměstí a ukradl svému
spotunocležníku Skalicznému tobolku s 10.500 K.

Tak tedy vyhlížejí kapacity s kouzelným
prowikem čarovného bolševictví v ruce, kteří se
tváří, jako by objevili osující sociální hodnoty!

A pozlátko padá i jinde. Rakovnický »Krok«
piše: Vicepresident stáu pozemkového úřadu eX
páter br. Josef Svozil do včerejška »smrděl krej

carem«. Jako vedoucí redaktor. »Českého Slova«
chodil ostentativně Prahou v potrbaném kabátě
a promaštěném širáku — dnef už Je jinak. »Vlce
presidentem« není anl celý rok — ale už je, jak
oznamuje nár. soc. »Česká Demokracie«, vlast
níkem pěkné vily a účastníkem v podniku na
výrobu automobilů! Letošní dovolenou tráví na
zámku býv. knížete Coloredo-Mansfekda ve Stra
šicích u Rokycan, použivá knížecí ekvipáže,
zkrátka: proletářsky »Strádá«. Steině jako br.

Karel Exner: ten roku 1913 před vyhublými tkal
cl na náchodské kašně vykřikoval vášnivá hesla
proti »buržoustům« — dnes nosí metrákové bříš
ko republikánskou Prahou, nebo se vozí auto
«mobilem jako Spo.umajetník továrny »Triumf« a
velkoobchodník uhlím — na náchodské tkalce si
ani nevzpomene! — Jen když se po jejich hřbe
tech vyšplhal k vlastnímu dobrému bydlu!«

V příslušném odstupu od tohoto chamtivého
víru vidíme organisátory strany lidové s dlaně
mi čistýrmi. Čím více naši vůdcové ve prospěch
nuzného lidu věřícího obětovali, tím lačněji se jim
zakusovaly do týlu tygří zuby podrážděných ko
řistníků, strachujících se o své plnémísy. Zí
chrana všech poctivých a pracujících občanů jest
ve straně lidové.

Stanovisko výkonného výboru naší strany k úřed
nické vládě.

Dne 21. t. m. konal výk. výbor čsl. strany li
dové schůzi, na které po obsáhlé debatě byl jedno
myslně přijat projev tento: 1. Stavíme se zásad
ně proti každé vládě úřednické, jakožto nesluči
telné s demokratickou ústavou. 2. Z týchž důvo
dů nesouhlasíme s názorem, projeveným v listě
pana presidenta, že by úřednická vláda měla pře
vzíti program bývalé vlády, ježpřivedla stát náš
na pokraj zkázy., a přiznáváme jí pouze rár admi

FEUILLETON.

Zrcadlo nynější doby v staré Iteratuře.

Čim úslilněji se hledaji nové obzory, nevídané
květy nového jara, tím více vlastně upadají duše
v soumrak a zmatek, tím ostřeji čpí otravná hni
loba. ! duchové nejbystřejší bezděky opakují my
šlenky a fráze staré, které zklamaly již několik
generací. Jest to divoký tanec dokola ve dvoraně,
která nemá východu ani osvěžující ventilace, tak
že křepčlci lidé druh po druhu v zemdlení klesaji.

Svět podobá se vroucímu kotli. Spasitehů sc
přihlašuje stále více — zrovna jako před zkázou
Jerusalema; a čím ochotněji davy pospíchají za
demagogy, tím bolestnějším úrazům svá těla VY
stavují.

Každý z demagogů má hlavu hrdě "vzpří
menou, ale žádný nepomýšM na ta, že předním
lékem v nynější zkázonosné horečce jest oprav
dový sebezpyt jak vůdců tak davů.

Jest truchlivou, ale dějinami pádně stvrzenou
zkušeností, že lid primitivní, prostý spíše ve své
skromnosti pozná východ z bhadiště otráveného
plyny demoralisace než národ stojící na vysokém
sopni světské kuhury. Tam, kde občané pějí
hyumy na vlastní duchovní vyspělost, pravidelně
teprve strašné fysické údery je přinutí k vážné
mm stuďiu nejobyčejnějších, základních podmínek
Hdského blaha. Fouňovství naplňuje mrákavou |

) duchy nejpružnější.

nistrativní, záležejicí v upravení vnitrostátních
poměrů azavedení pořádku. 3. Poměr naší stra
ny k vládě bude vyčkávací a závislý na podmín
kách výše uvedených.

Demagogické, zápalné Mi Šmeralovy.

Již jest věru těžko rozhodnouti, komu lhal a
lže dr. Šmeral více: zdali za války rakouské vlá
dě a národu či nyní bosševikům. Tento muž s ve
likým náporem hledá zápalnou jiskru pro komu
nistický požár. V pondělním »Večerníku Rudého

Co kárali staří na svých současnících. to by

nyní šlehali bičíky uzlovatými na jvrát ch šíjich
kalených zarputliců nynějších. Slyšme, jak ušlech-:
tilý Jan Kollár tepáním zlořádů svých vrstevní
ků mrskáještě výstižněji — jako by v prorockém
vidění — nepravosti času nynějšího:

Do zlých časů, Bůh to s nebe vidí,
naše čivobytí upadlo,
až se strašné jejich zrcadlo
ruka očím odekrýti stydí.

Zmatek točí krajin běh i Hdí,
duch má závrať, srdce uvadlo,
ba, 6 nové světa divadlo!
sám už sebe rozum nenávidi.

Se svobodou válčí nesvoboda,
pravda sluje nyní neštěstí,
a ctnost řídne jako stará moda.

Nejhorší pak ta jest chyba věku,
že, -ač cátf osten bolestí,
nemoc tají a smích činí zléku.

Nehodí se ta slova na nynější spalečenské
prostředí lépe než na dobu Kollárovu?

Ženiální polský básník Adam Mickiewicz be
divě přemýšlel o příčině strastí svého národa.
Mnoho zkusil sám a cestoval do velikých dálav.
A právě v Římě utvrdít se v katolickém svém
přesvědčení, poznávaje nejjasněji, co jest jeho
lidu v zmatcích tehdeřších ke spasení.

Práva« se tvrdilo s dryáčnickou pózou a se Zzra
kem herecky vytřeštěným, že naše republika má
býti zatažena »do strašlivého kompiotu<.Prý ko
muntsté vystoupili v rozhodný okamžik, aby za
bráni »nejhroznějšímu úkladu«. Článek docela
s hadi vychytralosti jeví úzkost o udržení naší
neodvislostl; prý komunisté zápasí »za staré a
známé názory presidenta Masaryka«.,

V denních listech 23. t. m. rozptyjíe ten ná
padný »vlastenecký« strach klidnou odpovědí sám
ministr dr. Beneš. Praví, že stanovisko neutrality
v příčině Ruska zaujímá vytrvale jak sám, tak Ma
saryk. Nikdy ani v posledních nedělích nebyl u
činěn žádný nátlak na vládu československow v
žádném senyslu. »Je mi tudíž nepochopitelno, jak
český politik a poslanec může mluviti o komplotu
atd. Odmítám tudíž podobné insinuace, prozrázu
jící pouze neznalost a nevědomost těch, kteří po
dobné insinuace šíří. V »Pražském ponděli« dr.
Šmeral mluvi o politice ministerstva zahraničních
věcí paušálně a bez konkrétních dokladů. Dokon
ce se odvažuje naznačovat, že jsem měl doklady
prot! Horthymu a nechtěl je uveřejniti — je v tom
msinuace, že ministr Beneš by chtěl být pro re

a současně ml sdělil. že už má dojednánu s jistý
mi listy jejich publikaci. Ale dr. Šmeral chopí se
toho, že druhý den ráno dokumenty nejsou v no

vinách, a udělá z toho mezinárodní komplot re
akce, kde dr. Beneš se spojit s Horthym. Přímo
zarážejícím je však. že dr. Šmeral tvrdí. že naše
zahraniční politika je odpovědna za těžkou situ
aci na Slověnsku, vyvolanou propagandou boe
vickou. Radí pak. aby se tomu čelilo spojením se
s maďarskými komunisty proti Horthymu. Za
hraniční ministerstvo k tomu jen opět dodává:.
Především se naše zahraniční politika s komuni
sty spojovat nebude; a dále vláda československá
má v rukou doklady, že kommnisté maďarští jed
mak soustavně byli na Slovensko dřívější vládou

liticky, mravně a národně tak nespolehlivý, že je
přímo neuvěřitelné, že by vážný Československý
politik, kterékoli strany, mohl se jen odvážiti s
něčím podobným před naši veřejnost přijít.«

Jest možno, aby dru Šmeralovi důvěřovali
nyní aspoň komunisté? Ten už měl nějakých špat
ných »orientací«!

Zato však naší republice hrozily skutečně ve
liké úklady z jiné strany. Maďarsko spolu s Ra
kouskem vyvíjejí propagandu rukou společnou:
středem intrik jest sama Vídeň. Spiklenci vyvo
lávají u nás hnutí bolševické, neboť v zkalených
vodách se loví nejpohodlněji. Židé s lidmi pokřtě
nými kladou podkopy společně a mydávají zko
rumpovaným indlviduím veliké sumy. »Arbeiter
zeltung« sděluje, že celostránkové inserty němec
ko-naclonálního a křesťansko-soclálního tisku, kte——ě——————

Mohl velmí dobře přehlédnouti, jaké kalné sto
py + v Polsku zanechali apoštoté Voltairovy,
Rousseanovy a jiných protikatohických osvícen
ců francouzských. Právě ža svého pobytu v Pa
řiži psal (r. 1832—34) svého nesmrielného »Pa
na Tadeáše«. do něhož vpletl přísné odsouzení
falešné demokracie prolřímské a sobeckých kej
kířů voltalriánských. Mickiewicz výrazně vylíčil.
jak Hdé otrávení blínem západním docela pova
žovali za »zrádce vlasti« právě ty Poláky, kteří
zůstali starým dobrým zvykům svých otců nej
věrnějšími.

V »Panu Tadeáši« řeční při hostině zkušený
podkomoří takto:

»Ach, pamatuji časy, v nichžto nad otčinou
se prvně shlukla dívá honba za frančinou!
Když cizí poběhlíci, břinkajíce kordy,
sem náhle vtrhli, jak by Nohajců to hordy,
zde stíhajíce každý předků odkaz svatý,
i víru, mrav | právo, ba i staré šaty.

Žel bylo hledět na ty hejsky ledajaké,
fak mluvili skrz nosy nebo bez nich také,
vědy z brožurek a gazet četli chlubné věty
věstící nové víry, práva, toalety.

] našla tenkrát zběř ta k myslím širou cestu,
neb když chce Pán Bůh národ podro

x bititrestu,
nejdřív mu vezme rozum. Nesmělise

floutkům

již opřít ani moudří, Jak by róvni blondkům.



rými se dělala nálada proti naší republice, byly
placeny maďarskými penězi. | Jedním ae členů
podvratného komitétu jest pověstný redaktor +N.
W. Journalu« Leopolá Mandt a jiným bývabý li
dový komisař sovětové republiky maďarské pro
Slovensko Balán. A o těto čisté společnosti dr.
Šmeral nevěděl ničeho? :

Pravice vyhrává.

Levice zvíříla svou bojovností| kolem| sebe
mnoho prachu. Zabrala »Právo lida« a vyhnala
některé pravičáky z lejich úřadů. Sám senátor
Svěcený, který tak horlivě se zastávat zločiínných
žen v Řepích, náhle vyhozen na dlažbu.

Ale když došlo k střízivému sčítání hlasů,
seznává levice k svému úžasu, že lest proti Tu
sarovcům velice slabá. Napřed zněly hřímající
bojovné povely. Ivan Olbracht (který má matku
židovku) volal: »Do řad třetí Internacionály! A
s nf po boku se starými bratry do revoluce! Tře
ba jednati rychle! Zabouřil také »podplukovník«
MkKoch. V polemice s pravičákem dr. Soukupem
prohlásil, že u nás, dříve než se půjde na bari
kády, nebolí se jít aní přes mrtvoly vlastních
otců. Tento »podplukovník« byl za války aktiv
ním rakouským poručíkem u myslivců. Pro ne
pěknou záležitost degradován a uvězněn. Utekl
do Švýcar a pak nabídli své služby cizinecké legii,
která ho však nepřijala. Naposledy po zkoušení
štěstí u různých stran a národů »přijal místo« u
bolševiků. Kdo všecko tedy chce rozhodovati o
Josu republiky celél

Ale po třesku granátů najednou přímo náhlé
šalmejé míru. | Vždyť největší křiklomní bývají
nejodpornějšími zbabělci, jakmile se na ně schyslá
jen malá sprcha. »Večerník Práva Lidu« (Tusa+
rova) dne 22. t. m. sděluje: »Ve včerejší poradě
zastopitelstva strany překvapit dr. Šmeral umír
něností svých vývodů, vykládaje, že s blízkou re
volucf nepočítá, že může přijíti také až za 20
let, po případě že mohou míti pravdu I tl soudruzi,
kteří v násilnou revoluci nevěří a počítají s klid
ným vývojem věcí v Evropě k socialismu.«

Proč — proč jen tedy ta radikální kanonáda
mění se v idylickou píseň? Snad Trockij, který
jistě spráskl ruce nad prací a charakterem svých

českých ctitelů, zakázal vývoz svého Gemence,
jehož nemá mnoho ant k potírání Poláků.

Na poradách zastupitelstva soc. dem. strany
dne 21. t. m. proti levičákům, vedeným tento
kráte dr. Šmeralem, se representovala ©pravice
lako silná většina; 46 hlasy proti 16 komumistic
kým rozhodla, aby sněm strany se nekona! již
v září, nýbrž ve dnech 27.—29. listopadu. Uči
něna opatření, aby bylo odčiněno násilné zabrání
tiskárny a »Práva Jidu« od levičáků. Usneseno,
aby komunisté na sjezd strany nebyli připuštěni.
Hlavním vedením sekretariám strany byl pově
řen posl. A. Němec a generálním tajemníkem usta
noven posl. Johanís. Schváleno usnesení koman
ditní společnosti »Skalák a spol«, matitelky Lido
vého domu a tiskařských podniků »Práva Hdu«,
aby dosavadní ředitel podniků J. Skalák byt z
komanditní společnosti vyloučen; na jeho místo
povolán J. Malý.

Rázné.

Zcentralisované Německo naráží na nejsilnější
odpor v Bavorsku. Strana lidová (katolická) pro
hlašuje důrazně, že sl přeje formy federalistické.
Žádá, aby si jednotlivá území sama | určovala
státní formu. — Volení zástupci čsl leglonářů na
schůzi 22. t. m. Se usnesli na projevu, v němž
žádají, aby naše vláda ihned vypověděla všecky
podezřeM cizince, zvláště Hilfersona, dokáže-li

se mu podvratná činnost. Nechť jsou stíháni celou
tihou zákona ti čsl. kommnisté, kteří se provinili
na zahraničním díle našich legionářů. V projevu

jest apel na české občanstvo: »Stůjtepevně a ne
oblommě na půdě práva, spravedlnosti a zákona
a sjednoťte se všichni k záchraně naší ohrožené
svobody a samostatnostil« — Ve Francii na místo
odstoupivšího Deschanela jest kandidován Mille
rand obrovskou většinou hlasů jak v senátě tak

Zbruče a pokračuje dále., Ukrajinské | vojsko
zmocnilo se hlavního města podolského Kamence
Podolského. Sami bolševici oznamují, že město
Kijev jest vážně ohroženo ukrajinskými povstal
ci. Ukrajinské oddíty atamana Machny odřízly
všechna železniční spojení mezi Kljevem a Polta
vou. Polská armáda ve dnech 15-25. srpna za
řala na 100.000 nepřátel a ukořistila 245 těžkých

»České huďby« v Kutné Hoře vyšlo právě č.
1i—12. Vydána zde velice přístupná a snadná k
nacvičení Česká mše (pro mužský sbor se sólo
vým kvartetem) od AL Strébla a pak Jímavá pí
seň Bradáčova »V snách přišla ke rmmě«s prů
vodem klavíru. O chorálních rukopisech kláštera
Tepelského podává odbornou úvahu J. V. Vacek.

Tu se jak před nákazou zlekal celý národ,
nebsámjiž vnitra vlastnímcíttl moru

zárod
Ačláli modnímblázněm,přecjichsledovali,
vzor mluvy, práva, cti, jak šatu od nich brali.

To byla maškaráda v masopustní době,

vždyť bylo nedaleko k postu — ku porobě.

Kdys v okresu Ošmlanském — ač jsem byl jen
děcko,

© podčíšníkovici pamatují všecko,
jak na vozíčku franckém k otci zarejdoval, —
on první po francouzsku v Litvě vystupoval.

Jak za rarohem ptactvo, všecko za ním táhlo,
a zastávil-i někde, závistí vše pratlo.
Drnkačka o dvou kolech nebyla“ to zhola,
když se % po francouzsku řeklo kariola.

Jak lokaj seděl vzadu z každé sírany pejsek,
a na koziáku Němec suchý lako rejsek;
měl nohy jako bidla, na střevících přasky,
punčochy po kolena, giašle za podvazky;

pak paruku, jež vzadu v pytel nabíhala.
Ta 'podívaná starým proč se stnáti dala,
a chasa žehnala se, selkám bledly tváře:
to čert prý z Němec jezdí na benátské káře.

Kroj podčíšnikovicův — Wčit nedovedu;
nám zdál se pápouškem neb opicí dle vzhledu;
on v peruce Si kráče? jako v ziatém romu,
be ktémužrád js rovnal;myzas kekolosnu.

o

Uváží-l se, že celoroční předplatné činf pouze
24 K a že poblikace »Č. hmdby« jsou vypraveny
vždy velice vkusně, nelze odepříti nakřadatelstvu
zvláštního uznání. — O účelném stavebním přánu
Nového města Pražského vyšla v Nár. tjstech delší
bystrá úvaha. Autor, odborný znalec, praví ke
konci: »Celkem vzato jest půdorys Nového města

A cítti-li kdo tehdy, polský kroj náš ryzí
žeť krásnější než modní opičení clzí,
ten mlčel; neb ihned zakřikli jej mladí,
že staví pokrok, cestu kultuře že hradí,

zradí!

Pan podčíšnikovic prý, že nás zreformuje,
že pro konstituci nás vycivilisaje,
a Francouzi že v péči dobra úsilovní
prý vynalezli, že jsou lidé sobě rovni, —
ač dávno dí to Písmo svaté spasitelně,
a každý kněz to říká na své kazatelně,

Ba zásada to stará; jde jen o splnění.
Leč tenkrát panovalo také zaslepení,
že nevěřili věcem nejdávnějším v světě,
když francouzsky jich nečtil v novomodní větě. —

Náš novotář slul »markýz« — s rovností to v
shodě,

neb titul ten byl tenkrát po pařížské modě.
Kdyžmodazměnilase, v úvahaje vzala,
amarkýz,ten se slety změnit vdemokrata;

však časové se mění — za Napoleona
náš demokrat se opět zvrhl na bařona,

a kdyby déle živ byl, šnad by novým zvratem
pan baron dal se pokřiřt demokratem.<

Jakobyta slovapodkomoříhobylaulite| na
našepoměry!Cosenyníhlásájakosensačníre

Pražského skutečně korunou zakijdání měst če
ských, jehož období se jm končí. Co do ob
sáhlosti rozlohy jest největším dílem, neboť .teb
ďáž skutečně hlavní rozměry půdorysu Prahy od
brány Strahovské k Horské ! od Vltavy po Vy
šehrad rovnaly se rozměrům Paříže, byť tato vy
kazovala plošný rozměr zastavený větší. V za
ložení svém, hlavně náďherných náměstí, I v ce
lém rozvrhu nese znak velkoleposti a neobyčejné
prozíravost do budoucna, štědrost ve 'výměře
veřejným účekim věnovaných ploch vpravdě krá
lovskou. Úprava ulic hledí dobře k dosačenf nej
kratších spojení. Volba soustavy čtvercové při
založení wic a poloha daleké většiny ulck ve
směr sever-jih a východ-západ není výrazem nej
vyššího rozvoje umění v zakládání měst českých
a má jisté nevýhody vzhledem k opatření stran
slunečních pro staveniště i pro malebnost města,
ate dá se vysvětliti tm, že možnost volně, oelkem
nespoutaně rozvinouti město i veliká rozlehlost
nenutila umíšice, aby užit všech vymožeností k
největšímu využití místa pro účely zastavovací,
Jako jest nutno činiti v ostrohovké poloze měst
českých kde městiště omezeno jest vrcholem 0
strohoviny a zformováno často bizarně přiroze
nou jeho formou. V Praze umělec chtěl narýso
vatl na desku území dílo znamenající velikost, a
to podařilo se mu měrou, která stačí 1 dnešním
poměrům a zastuhuje naší úcty. Z tohoto půdorysu,
. zhotoveného počátkem století XIV., vane mo
demí duch století XX., ale i úče) určení pro ob
chod a živnost.« — O moderním mysticismu píše
v »Obč. novinách« dr. Jos. Kratochvil. Autor knihy
© moderním mysticismu Francis Grierson vylíčil
hbtuboký mysticismas Abrahama Lincolna. V ná
boženskosti velikého státníka vidí autor jediný
pramen sály, jež mu umožnila vykonati tak ve
řiké věci v poměrech přetěžkých. Víra Lincofnova
v božské řízení dějin byta mu netotiko nevy
čerpatelným | pokladem energie, ale i vůitřním
světlem, jež ho veďlo životem. — V »Čase« 19.
t. m. prof. Vodák o knize komunistického básní
ka Nenmanna »Ať žije život!l« praví: »Neuman

rův kommnism,ač velmí poctivě a ku podlvu roz
sáhle prováděný, není rozhodně ryze karumistic
ký, nýbrž je to směr jako kobism, futurism, ex
presionism, dynamism, unanism, dnes ten a zí
tra onen. Jakmile by se v něm sebe méně zdo
mácnělo, pocítit by, Neumann hned, že »nesnese
me opakování« a vírá komumistická byla by spěš
ně vystřídána jinou. Jako kažďá víra, jež netryská
přímo z naší duše.« Patrno tedy, že Neumannova
náladová duše nemá schopností právě k jasně
promyšlené politice. — 40leté jubileum oslavuje
časopis pro křesťanskou mládež »Anděl strážný«,
který byl založen a dlouho redigován P. Ambro
žem. Řízení letošního ročníku převzal katecheta
Emanuel Masák; hned první číslo svědčí, že se
dostal tento zasloužilý časopis do rukou velmi——————ó
formační novota, to jest zrůda polepená novým
pozlátkem. A výdělkářská gigriata, tancuiící na
podilu se svými tatarskými píšťalkami, mění se
die kursu toho neb onoho radikálního směru

Ale made všecky různé verše pro každý čas
jsou nejvhodnější slova Plsma sv. »Pán pak Jest
Duch; a lade jest Duch Páně, tuť i svoboda. (II.
Kor., 3. 17.) Tak jest vůle Boží, abyste dobře
činíce, k mlčení přivedli nevěďomost nemoudrých
lidý: Jako (právě) svobodní, a ne jako majíce svo

"bodu za zástěru zlosti, ale jako sžebníci Boží.«
(I. Petr 2,. 15, 16.)

Nitro materlalistovo všech věků a národů kre
sk výstišně Kniha Moudrosti: »Řekli bezbožní.
neprávě u sebe přemýšlejice: Krátký a teskný
jest čas života našeho, a není znám, kdo by se
byl z pekel navrátil... popet bude tělo naše a
duch se rozplyne Jako lehký větěrek a život náš
pomine jako stopa oblaku... Polďfiež tedy a
požívejme dobrých věcí, kteréž tu jsou... . Dra
tým vínem a mástmi napltme se, a ať nemine
nás květ času. Korunnime se růžemi, prve nežil
zvadnou; nižádná nebuď louka, které by nepřešla
bujnost naše. Žádný z nás nebuď prázden roz

pastilostí naší, všudy pozůstavme znamení ve
selosti... Utiskněme chudého spravedlivého a
nešetřme vdovy aniž se ostýchýjme šedín starce
mnobého věku. A sfa naše buď nám pravidlem

:spravedinosti, neb co nestatečného jest, ze neuži
tečné shledáno bývá. Protož oklamejme sprave



dobrých. — J. Segond vydal v Paříži u Aicana
svazeček »La guerre mondlale et ia vie spirituel
le«. Jest to velice cenný příspěvek k filosofické
mu chápání světové války. Segond snaží se klid
ným způsobem vysvětliti válku jako vnitřní pro
ces lidského vědomí, jež jesi zároveň a vždy |
vědomím jednotlivých Individní | vědomím celé
bo lidstva. Přátelství a nepřátelství jsou ve vě
domí národů Ideální útvary vnitřních kontrastů.
V hájení války jest Němec brutální; to pociťuje
se v hloubi vědomí bojovníka. Jakkolt však byly
vznešené účely války, jak je hlásala Dohoda, tak
úfihě selhaly při jednání mirovém. A to proto,
Že to byla ideologická abstrakce duchovních snah,
jež za boje snažily se překonati váťku. — Norský
vlcekonsui v Římě prohlašuje, že asl účastníci
Amundsenovy výpravy Tauessen a Knudsen byli
od bolševiků zavražděni. Ruská vláda oznámila,
že oba zahynuli vzhledem na překážky, jež se
jim postavily cestu. Ale Amundsen tvrdý, že
byli znamenitě vypraveni; považuje Jejich skon
smrtí přirozenou za. vyloučený. — Grafické umění
u nás před válkou bylo již v krásném rozvoji.
Nyní jeho rozmach bude posílen zřízením státní
školy grafické, na jejíž zřízení podat již loni.
návrh v Národním shromáždění profesor B. Ně
mec. Škola jest dvouletá a úplná bude obsaho
vati čtyři oddělení.

Kulturní jiskry.
Traviči českých studní nepřestávačí s orlen

tálskou chytrostí drážditi katolický lid k hněvu
proti republice. Jelikož však jejich manévry se
nedaří, aspoň bezcharakterně ©podezřívají; | po
mlouvají, že si strana lidová přeje monarchického
převratu. Jako by nebylo potřebí v přední řadě
vzíti notné koště na velezrádné bolševiky, kteří
právě na Slovensku v krajích promísených Ma
ďarstvem zdvíhají hlavy zločínněl

Nyní oznamuje se s poťouchlým poznámka
mi, že dru Benešovi dostaly de do rukou doklady
DOmonarchické „probagandě, která zasahuje i na
Slovensko. Jen tedy s nimi ven, aby přestaly zby
tečné řeči. Opakujeme znovu, že lidová strana
netoliíko v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
zle | na Slovensku jest Stranou republikánskou,
což dokázala při všech významných příležito
stech i hromadnými manifestacemi; to dokáže i v
okamžicích nejkritičtějších fbiště. Jest potřebí,
aby úřednická vláda osvědčila proti zrádcům ruku
pevnější než vláda koaliční. K dostavbě a upev
nění republiky jest potřebí na předním místě kli
du a vědomí jistoty. Bratrský »Našinec« dne 22.
L m. správně dí: »Žádný převrat bez krveprolití
není u nás možným. A proto všichni vlastenci a
stoupenci pořádku a pokoje, všichni přívrženci
dernokratické repubffiy musí býti zajedno v o
braně proti každému převratu. Chaos, jaký nastal,

dlivého,nebo neužítečný Jest nám... a vytýká
nám přestoupení zákona a rozhlašuje na nás hří
shy obcování našeho ... Těžko nám na něj I
rleděti, nebo nesrovnává se s jinými život jeho...
K smrti nejohavnější odsuďme ho... Toto my

siM a bloudili, nebo oslepila je zlost jejich. «- (2221)
V příčině slibování společenské reformy: a po

zemského ráje na půdě nevěry praví bible:
„Moudrost zajisté tohoto světa bláznovstvím jest
1 Boha; nebo psáno jest: Polapím moudré v chy
rosti jejich. A opět: Pán zná myšlení moudrých,
ke jsou marná. Protož žádný se nechtub lidmi.
A. Kor. 3, 19—21.) Pakliť máte hořkou závist a
ivárové jsou v srdcích vaších, nechlubte se a
nebývejte Iháří proti pravdě. Neníť zajisté ta
noudrost s hůry sestupalící, ale jest zemská, ho
radná. ďábelská. (Jak. 3, 14—15.) Bláznivý učí
mn jest každý člověk s uměním (svým). (Jer.
ji, 17.)

Jest dobře upozorňovati, že byl moudří my
itelé již před dávnými věky a že měli hojnost
»říležitosti k tepání takových odporných a malo

nocných pozárh, jakých nyní: vidíme celé řady.
štaré třeštění po delších přestávkách vždy se 0
mkuje; my však máme pamatovati, Že pro roz

ickým učitelem života.
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j ; Rembeuroní úvěry.

poškodí republiku v celém svělě.« — Při tom 0
všem jest potřebí dbátl, aby republika zůstala re
publikou pro všecky strany národní a aby z ní
násilníci nedělali pro tolik četné lidovce káznici.

Jako opravdoví republikáni netoliko jsme po
depřeli volbu presidenta Masaryka, ale chceme
je) účinně podporovati ve všech všenárodně důle
žitých podnicích a plánech. Jsme na tolik vyspělí,
abychom seznali a uznali, že ani jediný president
svým životním názorem nemůže sptývati se Stra
nami všemi, ale že přes to vlastenecké obyvatel
stvo musí mu těžký úkol pošehčovati již k vůli
záchraně pořádku a dozrávání prospěšných akcf

ve státě.
Dobrodinci českého proletariátu z Ruska, Vec

všech státech měli za války židé tolik příležito
sti ukázati lásku nuzným vyděděncům prakticky!
Kdyby byli Rothschildové s rabíny pracovali pro
mír upřímně, rázém bylo by po vojně. Bez ži
dovských pokladen válka nebyla možná — a ty
též pokladny mohty tolik přispěti občanům trpí
cím nouzi! Ale teď najednou židovsko-bolšbovické
kapacity: se předhánějí v ujišťování, jak nastolí
vládu proletariátu. Uvažujme, že docela cizí židé

livější přízeň! Ovšem útraty leninovského převra
tu mají krvavě platiti občané čeští, kteří sl na
stará kolena něco uspořili. U nás provádí se bol
ševicko-židovská propaganda zatím za uloupené
ruské zlato.

»Venkov« přináší portréty společníků Hiller
Sonovy misse, Jsou sKoro všichni židy jako jejich
pán. Višněvský, referent pro obchodní věcí v mis
si Hillersonově, je odborníkem v bavlnářství. Byl
povolán do misse z Turkestanu, kde byl právě
činným v oboru bavinářském. Před válkou byl
tři léta v Berlině. Vystupováním a smýšlením je
polský Žid Jokobson, docent slavistiky na uni
versitě, náleží k misst jako úředník. Je to mladý
ruský žid, právě jako H. Isakovič Levin, bystrý
a čilý mladík úplně židovské fystognomie, teprve
as Atiletý, který byl v Moskvě sekretářem Hil
lersonovým. Z celé delegace nejdůležitějším bol
ševikem je mladý Lotyš Nette, který prý ipí na
sociální revoluci celým svým srdcem a v komu
nismu je tvrdý, pevný, orthodoxní. Celá jeho ro
dina pracuje pro kamunismus. Jediným ruským
členem misse je "Kuzmín, který se do delegace
nehodí ani vystupováním ani smýšlením, ale mu
sil yýt vzat do ní proto, aby tam byž též jeden
Rus. Pochází z vážené rodiny a za vlády sovětů
uplatnil prý se jako »bezpartijný« znalec cizích
jazyků. Dělá rád vtipy na bolševism, ale není
prý sto, zdali nehraje roli protibolševika Jen
proto, aby sl zjednal v Praze přístup do kruhů,
které by delegaci zůstaly asl jinak zavřeny. List
dodává na konec, že | matka českého božševika
p. Ivana Olbrachta byla židovkou a že před ne
dávnou svou smrtí ještě psala synovi na[Res do
pisy (citované drem Šmeralem), v nichž žhavými
slovy schvalovala agitační činnost synovu.

Krach bolševických thoorif v Rusku. Jestliže
naši bolševici tak horlivě volatí po komunisntu,
měli by v prvé řadě důkladně pokárati samý ge
nerální štáb Trockého. Vždyť právě vláda v Sov
depii! páchá nepravosti do nebe volající netoliko
na rovnosti a demokracii, mýbrž na samém rů
ském proletariátu. Již řada zpráv « roku minalého
a z počátku roku toboto zřejmě dosvědčovala, že
v Rusku vládne ojroctví horší než v X—XIV.
věku. Ukazuje se, že carský režim byl proti ny
nělšímn otrokářství natriarchální humanitou :

Financování importu a exportu,
Pojišťování losů.

Nyní promluvil sám říškoněmecký komunisti
Wiihelm Dittmann, který se vrátit z Moskvy
kamž vykonal studijní cestu. Tento muž nedo
pustil, aby mu bolševici dali klapky ma oči jak«
iným, kteří své výlety k Trockému a jeho nej
bližšíru okolí nazývali lživě očitým studiem.

Dittmann své zkušenosti popsal dne I. zář
v orgánu neodvistých (komunistických) soc. de
mokratů »Freihcit«.

O ruských sedlácích praví: »Revoluce nebyl:
s to změniti těchto primitivních lidi. Ještě dne:
nejsou ani socřalisiy, ani komunisty, o politice
slátu a společnosti nemají ponětí. Tato chmurná
masa sedláků, tento silný biok 75% obyvatelstva,
byl vzdor své indiferenci, ba odporu k socialismu
a komunismu učiněn základem bolševického pan
ství. Jen hmotný zájem připoutal ruské sedláky
k revolučnímu režimu, který mu dal nejenom mír.
ale i zemi v ohromném rozsahu, totiž pole ma
jitelů velkostatků. Ruský sedlák má nyní více
půdy. nepřatí však daní ani majiteli velkostatku,
ani státu, nepotřebuje tudiž, jako dříve, prodávat:
obilí, dobytek, mléko a másio, aby sehnal peníze
na daně. Může tyto produkty z části spotřebovati
sám, dílem podloudně prodati a tržbu si nechati
pokud to nemusí při rekvisicích odvěstě za stá
tem ustanovené ceny. Není pak divu, že tito proti
boiševičtí sedláci bolševickou vládu, která jim
ohromně jejich materielní stav zlepšila, ochraňuji
z bázně, že by jim nový režim mohl vzítj půdu
a osvobození od daní. Tento matericlní tmel bude
ruského sedláka k bolševickému režimu poutati
tak dlouho, dokud se nestanot různé pokusy, aby
komunismus byl i ma ruském venkově prováděn
v praksi Tenkrát se ruský sedlák vzchopí k od
Jismu a komunismu v Rusku na venkově doposud
vůbec není.«

Dle Dittmanna v Ruska již dávno minul čas.
kdy si zabíral ruští průmyslové závody
pro sťbe. »Nepřetrval jediného roku. Bě
hem této doby bolševičtí vůdcové přišli ke kormu
tlivému přesvědčení, že ani stupidní selský dav.
ani většina průmyslového proletariátu není zralá
a schopná, aby řídila demokratickou Samosprávu
hospodářství a státu v socialistickém smyslu. Dav

ve zkoušce neobstál zklamal,ukázal, že je bez
kultnry, hospodářsky a politicky nevědomý, bez
úsudku a proto neschopný činu. Bolševici stanuli
před alternativou, buď se vzdáti smělého pokusu
oštěpovaté divočinu ušlechtilým ronbem, nebo
změniti methodu. Učinilt poslední. Vzdali se idee
demokratického sebeurčení a samosprávy prole
tariátu a krok za krokem přišhl k systému stát
ního nátlaku ve všech oborech veřejného života.
Při torf na místě diktatury proletariátu, na níž
původně myslili, zavedli diktaturu nad proletariá
tém. Bolševici, kteří se jeď jmenují »komunisty«,
považují se za »přední stráž proletariátu«. Chtí
nyní socialismus zavésti shora, diktaturou, když
se to nezdařilo zespodu. Aparát který převrat
ten má provésti, se skládá ze sovětové byrokracie
a rudé armády. Za tohoto režimu podle oficielní
zprávy revolučního tribunálu od 15. června do
15. července letošního roku, tedy za měsíc, bylo
zastřeleno na základě rozsuďku mimořádných ko
misí 93 osob. »Administrativní« popravy nejsou
v tomto počtuobsaženy. Tisková svoboda, spol
kové a shromažďovacíprávo, osobní svoboda pro
jiného než komunisty neexistují, volby do sovět
ských sborů se konají ve veřejných schůzích,
talná volbaje zakázáne. Volbyjsouvětšinou ne
přámé a konal se Dod teroristickým nátlakem,



takže na oposicinení pomyšlení, nepohodinévopy
se zrušit.:
"Dětmann pokračnte: Jě-zšvedená všeobecná

branná povinnost, Šběhové jedu střílení, rovněž
hospodářský život je militarisován, dělníci a děl
mice nesmějí stávkovat, jirak jsou odvádění do

Kicepýmudí „táboru jako »desertéři práce«. k-díhu, Ženy imusí pracovati od 18, do 40.
nie závodech je režim závodních rad dávno
Odstraněn. Závody spravují ředitelstva, dosazená
shora. Závodní rady musí se starati jen o sociální

péši, pracovní discíplinu a stranickou agitaci, do
správy Závodu nesmějí hovořiti, jsou pouze po
mocnými orgány komunistické strany a státní by
rdkracie. Stejné pšatí o odborových organisacích.
Všichni dělníci jednoho závodu jsou nucenými čře
ny odborové organisace, příspěvkýse jim strhují
se mzdy. Jelikož seznam Blenůkomunistické stra
ny platí jako soupis čekatelů na nějaký úřad v
sovětské byrokracii, hrnou se stále do strany PO
chybné elementy. Ze člemů komunistické strany
je největší část v některé státní sovětové službě.
Pod'e poslední oficielní statistiky cenirásního ko
mitétu bylo ze 604.000 členů, které čítá komunist:
ská strana v celém Rusku. činno jako dělníci pouze
70.090, 1. 3. 11 procent... Celá kamunistiská
strana v Rusků se tudíž proměnila v byrokratickou
armádu. která svou celou existencí je závislá na
trvání diktatury. V Moskvě je sotva 100.000 děl
níků, za to však 230.000 sovětových úředníků a
úřednic všech odstinů. Při tom jsou poměry jako
u všech válečných společností v Německu. Byio

ků, tan stojí dnes jeden druhému v cestě počten
60 až 80. Dějí se marné pokusy, aby neschopnost,
sabotáž a korupce byly z tohoto obrovského by
rokratického aparátu vymýceny.

sté ruskému proletariátu. Placení demagogové V

jiných zemích by měř žádati, aby předem jejich
chlebodárce Trockij vykouzlil bolševický ráj v
Rusku a pak teprve přísně odsuzoval »buržoy«
jiných států. Přece všecko lidstvo se nesmí státi
pokusnými králíky židovských experimentů a u
jařmenými poplatníky vychytralých, privilegova
ných keťasů. Jestliže sám německý komunista
spráskl nad bokevickým státem rukama, pak jést
neodpustitelným zločinem, jestliže před davy pro
stomyslnými podplacení agenti jeho dílo vychva
huií.

Sociální obzor.
Příplatky na mouku a živnostníci. Stále Jasněji

se jeví, že návrh zákona o příplatcích na chléb
a mouku nebyl stálým výborem Nár. shromáž
dění ani dokonale uvážen an! bedlivě prostudo
ván; jinak by nebylo možno, aby nové břímě
toto tak nerovnoměrně, nesociálně, ba nejvýš ne
spravedlivě na některé vrstvy poplatnictva roz
vrženo bylo. Proč drobný živnostník připtáceti
musí již při šestnáctém tisíci svého ročního při
rm, kdežto dělník teprve při jedenatřicátém? Ta
kovou sociální rovnost sotva kdo bude s to ob
hájití.

Uváží-lt se, že je na tisíce »aristokratů děhi
ků«, jichž roční příjem pohybuje se mezi 20—30

tisíci K a na druhé siraně že je rovněž na tisíce
samostatných živnostníků, jichž čistý příjem pře
vyšuje sice 15.000 K, ale daleko nedosahuje 30.000
K. je s podivením, proč jedni při stejném příjma
rrusí připlácet, kdežto na druhé se připlácet musí,
ač pro sebe požaduší jinak stejných, ne-li větších
občanských práv. 

Povážlivým je dále pasus, že kdo má více
než 30.000 K mění dávce z majetku poďrobeného,
rovněž musí připláceti. Jak pak, když tímto šťast
vcem je člověk starý, ke každé práci již ne
schopný, který, i když vládne měním na př. 100
tisíc K, jest vlastně jen lepším žebrákem dnes,
kdy roční důchod 8000 K jest naprosto pro rodinu
nedostatečný! Na druhé straně opět aktivní ob
chodník, zbohatlík, někdy millonář. v akém po
měru připlácí na několik těch málo lidí svého per
sonálu, při mihlonových obratech a tisloových
ziscích, proti řemesinfku s tímtéž počtem Udf sl
ce. ale při daleko zdlouhavějším obratu a nesrad
nějším, namáhavějšíu, nepoměrně daleko men
Sám výdělku?

Nejkřiklavěji jeví se konečněnerovnost ta u
Inteligence, sloužící za povné »siaty. Zbylo-í v
některé' rodině, válkou nejvíce postižené, vyssáté

Depešní adresa: Albibanka.

Vklady zárokují se nejvýhodněji.

Číslo telefonu88.

Eskont obchodních směnek.

a ochuzené léto občanské třídy ještě něco pro
dětí a obnáší-li to náhodou přes 30.000 K, žádá
zákon i zde příplatek na mouku a chleba. Zákon
tento vyvolává svou průzračnou stranickou ten
dencí všeobecný odpor, neboť považován jest za
další jedno opatření k soustavnému, pozvolnému

ní středních výrobních stavů, řemeslníků a živ
nosiniků. Doufáme pevně, že nynější, z osvědče
ných odborníků složená vláda se postará o to,
aby zákon tento buď jinak upraven by! nebo vů
bec se zrušil. Diference za cenu mouky a chleba
nechť se rozvrhne spravedlivěji a rovnoměrně na
všechny. — Živnoslník.

Slezá delegátů živnostnictva a Obchodnictva
naší strany. Dne 19. t. m. sešlo se v Praze přes
200 delegátů. Jednání svědčilo o utěšené vyspě
losti živnostnictva a obchodnictva sirany lidové.
Bylo zřejmo, že shromáždění rozuměji významu
občanské solidarity v našem státě a tím oprav
dovému vlastenectví mnohem lépe než radikální
Heislované. Projevilo zájem i pro potřeby jiného
obyvatelstva. Zahajovatel sjezdu, tajemník B. Sta
šek, konstatoval, že vlastně všecky strany živnost
nictvo opustily; jen poslanci strany lidové zastali
se ho prakticky a účelně. Posl. Sedláček zdů
raznil důležité požadavky živnostenské a nastínil

program živnostenské práce družstevní. Jest v
zájmu národa, aby živnostnictvo uplatnilo svou
práci v rámci čsl. strany lidové. — Prof. Drápa
lík probíral příští náš program a tajemník Bro
žek úkoly naší organisace, v nichž významný po
díl připadá ženám. Po dalších proslovech usne
seno, aby se ustavilo pro celou republiku jednotné
ústředi; při tom zachovány buďtež zemské auto
nomní výbory a sekretariáty. Jednotná organisace
ponese název »Svaz lidových živnostníků česko
slovenských+. Za předsedu »Svazu« zvolen Fr.
Lukavský, truhlář na Král. Vinohradech, prvým
místopředsedou Fr. Ptáček, zámečník v Praze III..
druhým Fr. Matoušek, obchodník v Dobrušce. —
Zdařilý sjezd zakončen vřelým ďoslovem Staško
výT. a zapěním národní hymny. — Již jest nej
vyšší čas. aby přestala cesta křížová českého živ
nos'nictva. Toto bylo netoliko zrazeno, ale do
cela bylo nuceno činiti nevoinika odborovým crga
nisacím jiných stavů ve stranách radikálních. Stá
valo se Lazarem, sbírajícím drobty, padající se
stolu cizího. Právě v posledních dvou letech bylo

sešněrováno a vyssáváno tolik, až docházel dech.Stále“ jasněji jest patrno, že tábor lidový jest
kde nepře

vládly zbrklé theoriaj nalezne živnostnictvo tak

Příčiny úžasné drahoty Státního hospodář
ství. Agrární »Cep«, jehož lidé v celých houfech
sedí v centrálách a ledy poměry znají píše:
»Úžasné náklady na socialisty řízený Státní obil
ní ústav. Ve Státním obilním ústavě působí 13 ře
ditelů, každý s platem 6500 K měsíčně, 70 pod
ředitelů, každý s platem 5000 K měsíčně a asi
2000 komptoinistek, každá s platem 1500, 1700
a 2000 K měsíčně a tentýž počet kontrolorů, re
videntů atd. s velikými přijmy a dietami, kromě
všelijakýh dávek v naturažích. Možno si vypo
čítati. kolik mitionů stojí ročně úřednický aparát
a Jaký vliv má na ceny oblinin a výrobků z nich.
V bramborové ústředně je 130 úředníků, jakmile
je sklizeň odbyta, po dobu 6—7 měsíců nemají
ničeho na práci, ale plat beron přece. Socialističtí
předáci ovládil hospodaření obilnin a socialistické
ministerstvo pro zásobování stojí nás téměř ce
lou miliardu. Takna př. největší ústředna, Státní

dohromady, vykoupené od rolnietva. Kdo tnto

Úžasná je cifra, uváděná »Cepem« jako háklad
na ministerstvo zásobování. »Večerník Práva Il
du« nesouhlasí s ciframi »Cepu« a dokazuie Ci
frami, že má se vykonpiti 95.000 vagonů obilí,
t. |. 9,500.000 a a že bdyby | stát aparát ten I
miiardu «ož prý je přehnané). zdražoval by |
kg obilí pouze (!) o 1 K, čili metrický cent o
100 K. Tedy výkup a správa každého metrického
centu obtlí stojí 100 K, ovšem vedle skutečné ma

napsalo: »Agrárníci volají po uvolnění obchodu.
Uvolněním obchodu dostanou tento do rukou zase
obchodníci a pak se teprv ukáže neschopnost
agrárních družstev k řádnému | obchodování v
plném světle. Právě pro ně je státní hospoda
ření zemědělskými plodinami zlatým dolem leh
kých a milonových výdělků. Pramen tento vy
schne jim ihned: jakmile obchod bude uvolněa
a jakmile se dostanou ke slova obchodníci. Toho
by si měl býti agrární tisk vědom a měl by vůž
ně uvažovati o řádné organisaci družstevní na
poctivých zásadách založené, kterou by se mezi
obchod v zájmu producentů | konsamentů vy
Joečit. Ale nadávati na ústředny a držeti je v ru

ce a těžiti z nich — bo„poctivé není.«

dlouho čekaný svůj klidný rozvoj.

Zase jedno pozlátko s BrOnstelsovy architek
toniky padá. Již před časem bylo oznámeno, že.
ruská vláda shání cizí kapitalistické průmyslníky.
aby obnovili tovární výrobu, zničenou bolševi
ckými sociálními hokus-pokusy. Zaručovala jim,
že si mohou výdělek ponechati pro sebe po splát
ce dosti skrovné daně. Tedy cizincům zaručena.
vo'nost sebeurčení, zaiím co domácí lid přiko
ván do židovských robotáren bez naděje, že sl
něco pro stáří ušetří. — Nynf pak »Večerník Prá
va lidu< dle berlínského soc. dem. »Vorwárisu«
referuje, jak znásihnila ruská vláda dělnické od
borové organisace za to, že tyto projevily odpor
proti otravným metodám bolševickým. Soc. dem.
ist docela se podřekl takto: »V Rusku jest totiž
vedle postátněné industrie ještě také industrie
soukromá. která -zvláště v oboru. vinařském a
kožním nabývá pro naprostý úpadek státních zá
vodů stále větší a větší převahy. Tak na příklad
v druhé polovici roku 1919 zpracovaly maciona
Hsované závody pouze 27 procent viny, kdežto

soukromé73 „pyocenta. V této soukromé Industrii
řeňí však vůbeg žádných organisací odborových,
poněvadž zmíněné státní dozorčí orgány tu ne
mají co dělat a jinak jsou bolševici k osudu děl

nfka Hostejní. Jest tedy proletariát v Rusku dnes
vydán bez obrany, buď zvůli vládní, nebo sou
kromého kapitalisty.« — Tak vida! Tedy právě
sověty újařmily dělníka daleko hůře, než »milo
stivé vrchnosti« malorolníka v XVL—XVIII. slo
let. Kdo tudíž ještě dnes u nás bolševíctvé od

páše nefoliko wilezradů, ale hotový zlo
čin na proletariátu. Napřed má povinnost Trockij
dokázati, že sociální ráj opravdu vykouzliti do
vede a pak teprve podpláceti prodajná individua
k agitaci v cizích zemích.

Ačko v Rusku má státní výroba oporu v mocí
diktátorské, ačkoli tam tovární práce šest zanili
tarisována, přes to „všecko soukromé podniky
předstihalí ve výrobě státní dflny skoro trofná
sobně. Není tohle strašlivon obžalobou neschov
nosti židovských komisařů? Jest ovšem také 0
tázka, kam se zisky dětí, Očití svědkové (na př.
p. Al. Petr, který dlouho pobýval v Moskvě) nám
dokumentárně vylíčili, že dělník v sovětském Ru
sku .poctivou prací se uživiti nemůže, ale že na
opak kreatery nejlínějšíse tam silně obohacují.



V Sibiři mají katoších40' farnosti a na 200.000

zeno katolické biskupství. — »Reichenberger Zig.«
sděhuje: Nedávno jeli dva ci severočeské
důlní společnosti do Prahy, aby vyjednávali v
ministerstvu o příděl uhelhých zakázek. V pátek
večer odjeli a v sobotu bydo vše projednáno. Zů
stah však v Praze na neděli a vrátili se až v ne
děl večer. Účet, který podali, obnášet za dva
dny 972 K 60 h tedy skoro 1000 K. Klasickou
odpověď dali řediteli podniku, když přehlížet ú
čet a pozastavil se nad jeho výší. Tázali se ho:
»Kolík vás stojí oběd v Praze?« A když řekl:
»>Za25 K se v Praze dobře najím<, oďvětřt mu
jeden z nich: »Ano, vy Jste Jen duševní pracov
ník, my však pracujeme těžce a musíme dva
krát toHk jísti, jako vy.« List k tomu dodává: A
ještě jsou blouznivci, kteří věří, že socialistická
správa, Ssociaňstická byrokracie pracovala by
levněji. — Jak dosavadní radikální demagogové
pozbývají důvěry davů, svědčí mimo jiné tento
případ: V Praze oznámilo Volné sdružení ře

meslných tovaryšů schůzi na 8. září cedulemi, na
nichž se čello: »Schůzi timto nesvolávají vypa
sení sekretáři politických stran, nýbrž dělníci.«
Konečně si tedy protírají oči 1 zklamaní radi
kálové. — Jak to přijde, že ve Vídni lest če
ské mýdlo skoro o polovici levnější, ač se musí
platiti drahý dovoz? To jest ovšem židovské
obchodní tajemství. — Nejnebezpečnějším nepří
telem pěstitelů bramborů jest rakovina, která se
značně rozšíHla v Uhrách, Německu | Anglii.
Nutno učiniti bedlivá opatření, aby © taková ná
kaza nebyla zavlečena 1 do naší republiky. — Ve
Vodňanech zahájena činnost školy rybářské, do
niž zatím přijato 20 žáků. — Bude zřízena zvřášt
ní komise k prozkoumání historie sibiřských le
gií, počínajíc rokem 1918, aby se posoudily spo
ry nyní se vlekoucí na základě přesných doku
mentů. *+ mavé přiznání! »České Slovo« pra
ví, že si »Řlerikálové« oddechli, protože »nasto
lení úřednické vlády jest snesitelnější pikulka než
koaliční vláda, která chtěla boditi přivržencům
Říma smyčku na krk.« Tedy radikální smyčka
jest tou vaší svobodou? — Padesátileté jubHeum
proskužého centra oslaví němečtí katolíci roku
příštího. Centrum napsalo na svůj štít svobodu
církva, ochranu křesťanské rodiny, náboženskou
výchovu ve škole, federativní ráz nové německé
Hše a samosprávu zemí. Centram zachránilo v

a Jest mu pevnou baštou | nyní. — Známý čelný
politik německé říše, člen katolického středu a
bývalý ministr financt Ervberger, uveřejňuje prá
vě svoje paměti. Vypravuje v nich o své roz
mlavě s posledním císařem rak.-uherským Kar
lem, který mu řekl v dubnu r. 1917: »V Němec
ka neznají Rakousko-Uhersko. Také císař Vřém
ho nezná. Pravil mě ondyno, že v Rakousku
dlužno germenisovati ještě víc. Ale to já nemo
bu dělat. Většina »mých« národů ison Slované a
já nechci národy »svoje« znásilňovati Odpově

děl jsem vašemu císaři, že pruská germanisační
politika na východě není povzbuzající.« — Na če

skou zpravodajskou kancelář, kterou vedou soci
alisté, stýská se stále více. Dne 16. t. m. přinesla
zprávu, že jakási talemná »Rudá otep« snaží se
rozvrátit Malský stát. Ale tahle »otep« byla pře
ce jen silným pepřem! Shledalo se, že italská slo
va »Fascio rosso« (Rudý svaz) přeložila kancelář
až přílš volně, — Na Žižkově i radikámí rodiče
odhalili upřímně své pravé smýšlení o výchově

školské. Tato pražská čtvrt jest nejsoclalističtější.
Učitelé rozeslali dotazníky po rodičích, zdali si
přeji nábožensko-mravní výchovy ve škole a ná
boženského vyučování. A ejhle — 80 procent
rodičů odpovědělo kladně. Tedy sami radlkátové
hrozí se nynější morální anarchle a hledí z kal
ného víru zachrániti aspoň své dítky. Jinde ov
šem ještě silnější počet žádá výchovu nábožen
skou. Tedy — kdo lehkomyslně a zpupně proti
našemu náboženství ve školách vystupuje, ať ne
lže o své lásce k českému lidu, jejž bezohledně
dráždí. — Na Veřehradě dne 19. t m. pořádán
překrásný sjezd naší omladiny moravsko-slezské
a slovenské. — Zase jeden dokument, komu se če
ská solidarita nelíbí. Do obecních voleb v Jihlavě
jdou našinc! společně se stranou nár. demokra
tickou a živnostenskou, kdežto čsl. socialisté, soc.
demokraté a reatisté účastní se voleb samostat
ně. — »Živnostenské Rozhledy« zaznamenávají:
V dělnickém konsumu na Bešcrediho třídě v Dej

vicích provedl revisor revisi, při čemž shledal,
že miska, na níž se pokládalo vážené zboží, byla
zatížena 5 dkg. Tudíž vše pro drobný lid! — V
Sepekově, poutním místě v Čechách, byl úředně
zakázán tábor katolického Hdu, a když našinci
svolali si schůzi důvěrnou, byla násilně rozehná
na. Tak vypadá svoboda v demokratické republi
ce. — Nedávno velký dojem vzbudila zpráva, že
vnuk Renanův se stal nejhorlivějším katolíkem.
K ní se druží nyní zvěst neméně zajímavá. V
Sogmontu v Koloradu stal se farářem benedik
fin P. Alols Luther, potamek německého pro
testantského reformátora Luthera. V Pennsylva
nii žije několik rodin z rodu Lutherova, ale jsou
vesměs katolické. — Orgán Zem. spolku majitelů
trafik sdělule všem zvědavcům, kteří nedove

dou pochopiti, kde jsou víržinky, že minulý mě
síc bylo v Praze zabaveno ministerstvem financí
v trafikách 300.000 vůržinek pro representační
potřebu úředníků tohoto ministerstva. Na doklad,
Ze v měnisterstvu financi kouří se pro representa
cl, otiskuje orgán trafikantů tento přípis: Ústřed
nímu ředitelství tabákové režie v Praze! Žádáme
o laskavé zastání bezplatně k účelům represen
tačním: 500 kusů doutníků Regala media (z re
servované zásoby), 800 kusů egyptských cigaret
a 300 kusů viržinek. Ale tohle přece není reali
sace demokracie! — V Německu je 90 proc. oby
vatelstva organisováno církevně. V Braniborsku
vystoupilo r. 1919 ze zemské církve lutherské
80.000 lidé, z čehož v samém Berlíně 41.438. Z
vystouplých pouze 332 přihlásilo se k jiné církvi.

Osobaí zprávy. Vyznamenání: p. Ant. Šklíba,
farář v Újezdě u Chocně, jmenován bisk. notářem

— Investitura: pp. Váci. Bartoš, admin. v Žem
berku, farářem tamtéž, Jan Medek, farář v Čes.
Petrovicích, farářem v Říčkách. — Úmrtí: p. Jos.

Buben, polní superior n. o. v Újezdě pod Troska
mi, + 20. září 1920. — Uprázdněná fara: Petrovice
České, ve vikariátě králickém, na patronátě pana
Karla Stubenberg-Nimptsch. Konkursní důta kon
čí dnem 11. Wstoparu 1920.

Dáležité upozornění křesťanským želozničářům

z obvodu kytovéhradeckého Ředitelství státních
u ned Pb asicena 2.hododp.

svofýváme do Hradce Králové (Adalbertinum)
poradu za příčinou voleb do důvěmických vý
borá, které konátí se budou od 17.—26. října.
Dostavte se všichni gážisté | dělníci!

Sekretariát čsl. strany lidové
v Hradci Králové.

Tělocvičná jednota »Orin československého v
Hradci Králové pořádá v neděli dne 26. září 1920
© půl osmé hodině večer tělPcvičnon akademii. —

A Program: 1. 1. J. Jindřich: »Svatý Václave.« Muž
ský sbor. 2. Proslov. 8. Žačky:Prostná 4. Žáci:

Prostná s praporky. 5. Ženy: Prostná (Velehrad
ská). 6. Mužstvo: Hrazda. — II. 7. B. Smetana:
»Věno«. Mužský sbor. 8. Dorost: Prostná župní.
9. Žačky: Prostná se šerpami. 10. Žáci: Různosti.
11. Ženy: Prostná s bubínky. 12. Muži: Bradla. 13.
Muži: Prostná župní 1921. — Dvorana Adalberti
na. — V úterý dne28. zářío půl.9. hod. dopoledne
v kathedrálním chrámu Páně sv. Důcha »Sjavnost
ní slib< a mše svatá s promlovou. O půl osmé hod.
večer ve dvoraně Adalbertina Přátelský večer.
Účinkují tamburaši a smíšený pěvecký sbor Orla
Královéhradeckého. Vstupné 4 K za osobu. *

Josatov. Byla zde založena beskfka katolické
mýždežeadorostu katolického. Jeto nutno k u
hájení katolictví pěstovatí v čas a důkladně ka

výkladsím„povoj

J. F. Langhans,
umělecký závod fotografický

Hradec Králové.
Adalbertinum.

tolický dorost. Tento argumentuznař místní du
chovní správce vdp. tárářLadislav Seidl který
s čilým členem místní lidové organisace řezbá
řem p. Jindřichem Kratochvílem mají o založení
besídky zásluhu největší. Také knihovna podařilo
se jím z darů sehnati. Dnes je to veliká vymože
nost: spolek sotva půl řéta trvající a Již má svoji
vlastní knihovnu. Členstva je na 50 hlav. Vykonáno
bylo několik zdařitých a poučných schůzí spolko
výth, které — ač slunéčko silně vábilo do pří
rody — byly velmi četně navštíveny. Také ně
kolik zajímavých výletů uspořádáno. První schů
ze byly v bytě p. Kratochvíla, potam odbývány
byly v místnostech Komenského školy. | Odtud
však muslla besídka brzy odejíti protože tam
byla na prázdniny umístěna vojenská jakási kan
celář. Tužbám besídky vyšek s ochotou vstříc
p. Fr. Guild, místní fotograf a předseda místní
organisace lidové. Schůze byty odbývány v jeho
fotografickém atelieru. Kde budeme v zimě? Ta
to roční doba nejlíp schůzím a zábavným krouž
kům svědčí. Nebylo by pěkné, aby shibný začá
tek nedostatkem místností byl udošen. Můžeme
být připravení, že někdo, komu bude besídka
trnem v oku, šťoural by do díla slibně započatého,
kdyby místnost pro schůze volena byla nevhod
ně. Kdo čteš, rozuměj! Zdař Bůh!

Ústřední Reda Oris „Československého žádá
správy všech Jednot, aby neprodřeně jíoznámily
jména všech svých k vojsku odvedených členů
a současně udaly, kam, do které posádky odve
denec je přidělen k nastoupení vojenské služby.
Ústředí oznámí jména těchto odvedenců Jedno
tám v garisonních městech. aby je do svého
středu přijaty. Jednoty vystavte službu nastupu
jicím vojínům řádné legitimace a poukazy na Jed
noty v těchto -městech, aby tyto vojáky přijaly
mezi své členstvo. Odcilázeficím členům budiž
důtklivě uloženo, aby se po dobu své vojenské
shržby přihlásili u Orelských Jednot v místěje
jich vojenské služby a tem plně navštěvovali
cvičení a sůčastnili se spolkového života. Nedo
pusťte, aby se naši odvedenci na vojně stali 0
bětí lákání a nástrah spolků p údných! Orel
ské Jednoty jsou dnes ve všech sněstech na Mo
ravě, ve Slezsku, ve značné část Čech 1 Sb
venska. Není se proto třeba vymlouvati, že tsm
či onde našeho spolku není. Všechny rady a Po
kyny v této věci poskytne Vám ÚstředníRada
Orla Československého v Brně, Nová ulice 8.

Chrudie. Katolické spolky. sdružené v místní
organisaci čsl. strany lidové, oslaví v úterý A.
září památku- děďice země České, sv. Václava,
takto: Ráno v 9hodin mše sv. vktášteře, odpo
jedne slavný průvod k soše sv. Václava o 3. hod.
z arciděkanského chrámu a o 7. hod. večer stav
nostní večer s přednáškou našeho oblíbeného be
sídkáře a redaktora p. Fr. Šupky z Hradce Krá
lové; po přednášce živý obraz a divadelní před
stavení »Neštěstíni ku biahu«, obraz ze života ©
4 dějstvích od Ad. Bognera. 'Po programu volná
zábava při hudbě p. Tichého. Zveme srdečně
všechny upřímné české duše k této oslavě první
ho budovatěle maší samostatnosti. Kéž sousední
organisace nás navštíví! Svoji k svému! Upogor
ujeme, že začne se přesně v 7hodin —proto
v čas každý zaujmí své místo a opetři si jel
v předprodeji na obvyktých místech.

K všeobecným katolickým slezdám. Ozval se
návrh, aby se konaly každý pátý rok v Praze —
a mezi ffm v jiných střediscích repebliky slezdy
zemské a diecésní. Bratrský »Našinec« odpovídá:
»Podte našeho názoru bylo by naprosto nespráv
né pořádat všeobecné katolické sjezdy jen v Pra
ze. Musíse tustřídat země:Čechy—Morava —
Slezsko — Slovensko. Města: Praba, Brno, Olo
emouc,Nitra, Báňská Bytřice, Opava, Hradec Krá



jové, České Budějovice hodí se velmi dobře k po
řádání všeobecných slezáš: katolíků českosloven
ských.« — Zcela správně! S timto stanoviskem
se ztotožňujeme | my.

Organisace lidové strasy v Hradci Králové
Již od příštího týdne bude konati své schůze ve
čtvrtek (místo středy) opět o půl 8. hod. večer V
sále vedle dvorany. Dne 30. t. m. přednáší dp. ka
techeta Fr. Dostál na thema: Z křesťanské cha
rity.

Krajský sekretariát Sdružení katol, mládeže V
Hradci Králové svolává na den sv. Váchava 28.
záři kOnlorenci mládeže z Okresu Královóhrade
ckého. Účast všech, zyláště funkcionářů, nutná!
Sraz mládeže o 8. hodině ranní v sále Adalber
tina. Odtud v průvodu de kathedrály sv. Ducha,
kde bude slavná mše gv. s promluvou a slavnost
ní slib »Orla« královéhradeckého. Dogjavie se
určitě v hojném počtu!

Divadlo. Se zvědavým očekáváním jsme jistě
všichni v neděli odpoledne usedali za připravené
stoly v »hledištie« divadla v přírodě — v naších
sadech. Nevěřil jsem dosud, ale nyní, když pro
hlížím jeviště, zdá se ml být skutečně vhodným
pro děj na venkovské vilce ruské. Volba místa
byla tedy dost šťastná, snad ani rozložité větve
kaštanů nebrání divákům ve výhledu na scénu,
na které péčí režle neschází nic, co by naši Ilusl

žádá ani příliš mnoho. Je to obvyklá ruská ve
selohra, taková římská »fabula togatať se štech
tičnou, nezbytným jejim synem a jenerflem ve
výslužbě a konečně i s nutným venkovským za

zobaným hospodářem, jenž musí máti dospělé
dcery na vdávání. Veselohra je lehká, spádná a
rozkošná. A takovým stylem se také podařilo ú
činkujícím ji provésti. Stačí snad jen upozormiti
na skutečně šibalskou veselost a neohrožené vy
stoupení si. B. Vydrové v titulní úloze. I její
sk sestra nám provedla svůj šibalský pláč zna
menitě. Z pánů se HWbiljistě nejvíce páně Valáš
kův starostilvý otec. I p. Dvořák se snaží vše
mo vžisi se do generálské pózy, která mu
tu a! trochu unikla. Vystoupení »Tyla, bylo
snad prvním a v každém ohledu jistě zdařilým
pokusem nápodobiti široce známé divaďo v Šár
ce. Některé divadelní práce skutečně jsou jako
stvořeny pro takové »antické« provedení přírodní
(Furianti, Loupežník atd.), ale přece jen de tu
spousta věcí, které Ilusi naši ruší. A není-li té!
Vždyť konec konců umění není nic jiného, než
jedinou velikou krásnou ilusí. Představte si, že
v zanícení posloucháte ďruhé jednání, jakž takž
jste se vžili do skutečnosti své ilusorní předsta
vy a v tom do vás kuchne sklepník berouci
prázdnou sklenici s vašeho stolu se slovy: »Ještě
jednu, prosím?« A jste doma. Při třetím jednání
totéž. »Platit, prosím. Jedno plvečko?«... Přes
to však musíme nazvat pokus zdařitým a v 0
chotnické činnosti našich sdružení jest též ma
tým plus. — V Klicperově divadle večer kon
certovai naši oblíbení mistři K. Hoffman a J.
Heřman. Po takovém večeru, v němě nám zpí
val Suk, Beethoven, Debussy a Brahms na hou
slích a klavíru umělců tak technicky dokonale
vyspělých, je těžko psáti. Člověk nerad se ptá
»jak«, ale nejraději zaboří hlavu do dlaní a psal
by něco podobného, co napsal Sova po Smeta
nově Itvartetu: »Jak opilý ze síně koncertní jsem
s hučícím se davem vypotáce).. .« Vzpomíná
nenrovnaně na Sukovu balladu | burlesku, na po
slední »presto agitato« sonaty Barhmsovy a v
duši mu zůstává stále dojem týž, dojem velikého
umění. — Jek.

Jazykové kroužky v Hradci Králové (anglický
vždy v pondělí, Italský každou sobotu; oba v 8
hod. večer v Crandhotelu, německý každý pátek
v G;hod.večer, restaurace Liška) tvoří stolovou
společnost přístušníků bez rozdílu stavu, pře
svědčení resp. národnosti. Doporučujeme zvláště
našemu dorostu, dělníkům, studujícím, obchodním
sllám a pod. Není třeba, aby účastníci perfektně
ovládali tu kterow řeč, neboť kroužky mají za

úče) zdokonalení jazykových znalostí. Účast na
zmíněných kroužcích jest bezplatná. 24. září bu
de v německém kroužku přednáška »O esperant
ském bnutí«. ,

Veřejné kursy Esperanta zahájeny budou po
čátkem měsíce října: odpolední a večerní kursy
pro začátečníky a kurs pokračovací, jehož cílem
bude seznámiti účastníky s historif a organisací
esperantského Imutí, s esperantskou literatnrol
přektadovou 1 původní a konečně i prohloubiti
znalost jazyka samého. — Uspořádáním | vede
ním kursů pověřil zdejší Klub esperantistů O.
Sklenčku (Živnobanka). který jediný Jest opráv
něn přijímati přihlášky na základě podmínek, o
známenýci plakáty na rozích — Zálem o studium

Esperanta vzrůstá stejnou měrou jako praktické
používání jeho ve stycích s cizinou. — Do letoš
ních podzimních kursů zveme každého, kdo pro
styky mezinárodní má porozumění a Jakýkoliv
zájem. Příštího roku koná se v Praze XIII. Svě
tový Kongres Esperanta, který snad konečně do
káže každému pochybovači to, co my, esperan
tisté, již léta hlásáme: že problém jazyka mezi
národního existuje a že Esperantem jest výborně
a definitivně vyřešení

Jmenování ve Státní službě stavební. Ing. Fr.
Fischer, stavební rada, jmenován vrchním sla
vebním radou; stavební a zemědělský ing. Kar.

Zapadlo, vrchní stav. komisař, jmenován staveb
ním radou v odboru pro vysoké stavby zemské
správy politické; stavební korisař ing. Frant.
Slabý jmenován vrchním stavebním komisařem
a stavební adjunkt ing. Václav Kněžek stavebním
komisařem. ' sj“

Z obchodní, živnostenské a průnryslové úsiřed
ny v Hradci Králové. Uhelné oddělení minister
stva veřejných prací v Praze rozeslalo všem
obchodním a živnostenským komorám republiky
československé měsíční přihlášky o příděl prů
rmyslového uhlí na měsíc listopad 1920; tyto při

závodům a průmyslovým podnikům, jichž měsíč
ní spotřeba toho měsíce činiti bude nejméně 12
tun uhlí (koksu, briket) a to jak tuzemského tak
i cizozemského. Přihlášky nutno dle poučení řád
ně stejnoplsně a pravdivě vypiniti, správně fran
kovati. Celý blok musí býti uhelnému oddělení
ministerstva veřejných prací nejpozději do 2. říj
na 1920 předložen, neboť jinak nebude vzat vůbec
na přihlášky zřetel.

Zápis do odborné školy pokračovací pro učed
nice ženské živnosti oděvnické se koná dne 28.
září od 9—12 hod. dopolední v dívčím lyceu. K
zápisu dostaví se všecky učednice oděvních živ
ností z Hradce Králové, Praž. Předměstí, Malšo
vic a Věkoš, přinesou s sebou propouštěcí vy
svědčení nebo výkaz z I. třídy školy pokračo
vací a 2 K zápisného.

*Zásobování brambory. Vládním nařízením z
13. září upraven obchod brambory s platností od
22. září. Brambory jsou ovšem opět státem zaba
veny, aby — nevymřely ústředny, aby rolníci ne
dostah mnoho za brambory a konsumenti aby ne
zbujněli. Rolník dostane za metrák 37 Kč a do

30. Hstopadu příplatek 5 Kč, dohromady 42 Kč.
Obilní ústav přidělí brambory obci za 50 Kč a ta
je smí prodávati až za 60 Kč — třeba by s tím
neměla více práce, než že vystaví konsumentovi
poukaz, na který si může u producenta brambo
ry odebrat. V Hradci Králové žádá zásobovací
městský úřad 74 Kč za poukaz na 100 kg bramr
borů. Doufáme, že bude přeplatek vrácen bez ža
lob u lichevního soudu. Konsurmmíkvota na dobu

10 měsíců obnáší. pro samozásobitele 150 kg, pro
ostatní 120 kg na osobu. V Hradci Král dávány
poukazypouze na 50 kg na osobu.Snadbudoudo
datečně poukazy ra scházejících 70 kg dávány.
Čimámevětě »Přímýnákupzemákůu produ
centů se neosvědčil a tudíž se nepovoluje«, roz
uměti tak? že se nikomu nedá více poukaz, aby sl
brambory koupi! u známého, kde by byl Jistě dob
ře obsloužen? Producenti musí odvézti brambory
k obci, kde pak budou fronty, čekání, tlačenice,
nadávání a kde se konečně dostanou brambory
všelijaké, nabnilé, namrzlé, s hlínou a kamením?
Každý nemá příbuzné, u nichž je přímý nákuý do
volen — v okrese s povolením okresního obliního
řadu, mimo okres s povolením zemského obílní
ho ústavu. Zákazem přímého nákupu veřejné zá
sobování nic n ů. Kdo má brambory zamlu
veny a nedostane povolení k odběru jich, masí
je dostati u obce, ale přítel ma ze zamlavených
alespoňčástpod rukounechá,abydostálčásteč
ně slibu svému; a o ty brambory přijde veřejné

zásobování. KonšumenM, pokud nepatří do kasty
privilegované, jeví nad tím složitým a drakým
aparátem vesměs silné roztrpčení a žádají, aby
byl dovolen nákup přímý. Dosavadní aprovisační
prakse jest přece vídeňsko-židovská a zklamala
hrozně už za války. Teď se vyjímá prapodivně
tvrzení, že »národ sl vládne a hospodaří sám«,
když se poctiví občané republiky shromažďují
houfně do front jako páteční žebráci, aby za těžce
vydělaný peníz jim byla milostivě přenechána
byrokratickým zřízením nedostatečná část po
travin nejpotřebnějších, jež si' mohou pohodlněji
a lacáněji opatřiti cestou soukromou.

Dvě soc, dem. schůze. KrystaHsace dvou růz
ných směrů mezi stoupenci Marxovýmí pokračuje
nyní rychle. V obou oposičních táborech víří při
rozeně horečná agitace. Staří vůdcové, kteří o
lesk rudého praporu si získali zásluhy velké ne
únavnou námahou, rozjíždějí se poučovat dělnictvo
o praktické nemožnosti systéme Lenlnova, který
právě v samém Rusku tak děsně zkrachoval a u

tvořil novou kastu blahobytníků, necitnější než
byla carská kamarila. V pondělní schůzi na Střel
nici býv. mánistr Hampi vykládaj věcně a cel
kem správně, z jakých důvodů nastolení dikta
tury dělnictva unás možno není. Bylo by předem
potřebí, aby se pevně semkli dělníci soc. demo
kratičtí, lidoví i nár. soclální. Ale ani to by nesta
čilo, protože by spojení sedláků s měšťáky zna
menalo silný protitlak. Stoupenci levice, v nichž
tužba srdce a báječné sliby již dávno šířené ví
tězí nad rozumem zcela, dávali na jevo, že roz
umně přenrýšletinechtějí. Ozývaly se skřeky:
»Vyhoďte ho! — Ty ses už nažral dostl« a pod.
Také proti zdejšímu náměstku Benešovi ozývaly

Beneš v průběhu schůze tiše se vytratil —
Hampi musil vysvětlovati, že mu šlo více o zájmy
soudruhů než o jeho osobní. Když se mělo hla
sovati o resoluci, která měla znamenati vítězství
pravice nad levicí, zvedla Se pro ni sotva třetina
rukou. Velká většina si ulevovala protesty. Te
prve při následující schůzi důvěrné horké hlavy
poněkud se utišily a Hamplovu směru vyslovena
důvěra. — Dne 22. L m. došlo na Střelnici ke
schůzí druhá, která byla zahájena o 6. hod. odp.
a trvala až přes 11. Za leviti referoval soudr.
Hes. Vytýkal, že do ministerského kabinetu šli
soudruzi proti vůli strany. © Soc. dem ministři
smluvili prý svůj odchod se Švehlou. Býv. mi
nistr Habrman měl na schůzi pernou úlohu. Když
mfuvil, hlaholily výkřiky: »Hanba mu, vyhoďte
ho venl« Habrman zdůraznil, že rakušákem byl
dr. Šmeral. Hes prohlásil, že se Šmerala nezastá-:
vá, ale — že bylo za váky rakušáckým celé za
stapitelstvo strany. Habrmanovi prudce vytýkáno,
jak jest bídně postaránoo zásobování a že jest
všecko zdraženo. Když se nám. Beneš při řeči
Hesově usmíval, bylo na něho útočeno prudkými
slovy. Chvflemi směs hlasů bouřila dlouho, takže
jednání se přerušovalo. Naposledy většína přítom
ných vyslovila vůli, aby se kona) sjezd hned tuto
neděli, jak žádají stoupenci levice v Praze. —
Ovšem jest naděje, že po nových zprávách o situ
aci levice | soudruzi z Hradecka nabudou větší
rozvahy.

Vkrajizaáš-libohumilém... KdybytakTyl
vstal a viděl, jak ta bohumilá generace nynější,
uctivající Husa a Chelčickéha. má duše útlé a jak
hospodaří s tím, co týž buditel ve společnosti
nadšených českých kněží pro český lid nastřádal!
Jedovaté žlázy Volné Myšlence naběhly netoliko
z hněvu nad chabým výsleďkem jejího slezdu praž
ského, ale I proto, že katolický sjezd krátce před
tím tak skvělým způsobem osvědčil oddanou věr
nost k republice a ducha smírného. Právě tyto
vlastnosti velkojepé katolické manifestace vydráž
dity k zvýšené kousavosti spoječnost, které jest
houževnatý svár nejmilejším živlem, ba podmín
kou Její existence. Volná Myšlenka právě v oka
mžicích pro republiku nejkritičtějších, kdy ko
amnisté otevřeně hlásaH rozvrat nynějších řádů
republikánských, ohlásila řadu štvavých schůzí,
aby kurs české síly byl v cizině ještě více zne
bodnocen. — Dne 19. t. m. na hradeckém náměstí
konán volnomyšlenkářský tábor lidn, Jehoř tvář
nost mohl každý předvídati již ze štvavých pla
kátů. Konstatujeme, že po vřískavých potupách
Frabšových i po jiných veřejných schůzích radi
kálních fanatiků vždycky příbylo stoupenců naší
straně lidové. — Tak i nyní. Nejvíc k tomu po
sloužit p. aktvár Štranc svým vystoapením vskut
ku rázovitým. Tento státní úředník (bývalý po



slušný a vlastenecký rakouský šikovatel, všem do
bře známý »zupák-štramák«, poznámka sazeče)
stal se pověstným a proslulým »dobrodincem chm
dého lidu« právě za války, kdy oddaně slot
žil místodržtelskému radovi Smuinému a — hiavně
svému: prospěchu.Za"války-sema vedlotak-do
bře, že mu mohli záviděti 1 c. k. byrokrati-se ela
tým! límci. Ačkoli neměb.ani čtvrt korečku pPolno

sti, krinila se u něho nápadně velká řada slépic.
kterých by byt nevyživil, 1 kdyby jim byl rozdal
celý příděl na chlebenky. Tajemství toko hospo
dářského úspěchu sliného českého jedince znalo
dobře zvláště jeho sousedstvo. Ale při tom také
nezapomínal na prospěchy milostivé vlády. To po
znali sedláci při- jeho rekvisicích. Dočela i když
dva sedláci žádali zbrojní pas, řekl jim, aby si ho
zasloužil! úpisem na válečnou půjčku. S převratem
však do tohoto rakouského hrdiny vjela nová krev.
Metamorfosa nápadnější, než o jakých básní Ovi
dius! Ale konečně — snad se také lek!, aby ne

dostal dovolenou se Svým šéfem zároveň! Jen se
vždy obratně přítočiti do toho prostředí, z kterého
něco kouká! A dobře pochodil pružný hrdina. Sle
pice v značném počtu kdákají dále. Ale něco přece
na omluvu jeho cholerického vystoupení! Kdyby
ti, kteří se mu smáli, věděli, že někdy bývá u
něho porušeno přímé spojení nervové sítě mozku
s hlasivkami, pak by ho byli spíše politovali. Jed
nou mu dal sám Smutný dovolenou pro jakýsi
zmatek myšlenkových jisker, kleré snad už ten
krát byly předzvěstí příchodu myšlení příliš vol
ného. Před odchodem z kanceláře napsal něsrecky:
:Že Bůh jest, věřím, ale že je na nebesích. nevě
tím.« Podle tohoto zcela originelního principu, na

(tentokrát obětavé) solové vystoupení. Lidé pro
cházející se na náměstí, částečně se smáli a čá
stečně vrtěli hlavou nad těmí gesty, kterými svo
lávat větší účast obecenstva, aby osvěžilo duši lé
kem volnozryšlenkářské moudrosti. Předem pou
čoval o Václavu IV., »jednom z demokratických
Přemyslovců«. Tohoto krále neodvážil se objevitl
ani Palacký ani Krofta; ale i malí studentíci to
muto výzkumu se smáli a počínali se rozcházet.
Církev prý jako ropucha sedí na prameni života;

klerikálové. (Štrunc ovšem z vojny zas hleděl po
máhat; ale nedělal to z nenávisti k Vídní — ani
pomyšlení!) A proč se věřící bojí o mariánský ko
stel? »Já aní nevím, kde to je!« (Rádi věříme.
Kdyby tomuhle filosofovi ukázal někdo katolický
katectismus, taky by sotva vědět co tam je. Ale
kritisuje jak kostely tak celou věrouku.) — Nač
náhodou učený úředník Štrmnc zapomněl, to do

Dnes prý není možno pochopitt takového člověka,
který ještě v Boha věří. A jaká to hloupost věřit,
že byla Eva zavržena pro pouhé ochutnání lablič
ka; on Můller jích snědl víc a co se mu zlého
stalo? (Patrno. že sl nfél přečíst také malý kate
chismus pro školy obecné.) A jah věřit v Boha,
když kanovníci nosí červené kolárky? Budějoví
cký biskup docela prý užívá při oltáři větší kon
vičky vína. (Zatím se tu jedná, pane řečníku, 0
větší konvičky s vodou k obřadu »lavabo«<při pdh
tifikámí mši sv.) Takovými povidly krmil Můller
posluchačstvo dále. Ke konci hlasováno o reso
luci, v níž žádáno, aby se všechen církevní maje
tek zabral bez náhrady, aby se též vyvfastníly
»přebytečné« kostely. Řeholnice maň se vyhnati
netoliko ze škol, sirotčinců a jiných dobročinných
ústavů, ale I z nemocnic. (Snad proto, že se do
nemocnic hlásí k službě velká řada obětavých ži
dovských žen.) A nechť jsou řeholnice odstraněny
nejdříve v Hradci. Punktum! (Jen tak trochu poč
kat, až oo řeknou jiní a až se národ vypořádá s
fanatickými škůdci největšími! Jen pomalu a po
pořádku!) Když došlo k hlasování, plno zvědavých
bázlivců v zástupu leklo se hlasovati proti. Vždyť
viděli tolik nenávistných blesků. Ale dva studující
zdvihli ruce přece. Ale tu jste viděli hned tvář
nost volnomyšlenkářské svobody! Křik, nadávky,
pitvánií Osvícenci měřili smělce jako zločince. —

je vlastně Volná Myšlenka. jaké jest její positivní
kredo, posluchačise nedověděli. Snad to nyní zač
ne Štrunc studovat. Při dlouhých. surových úto
cích na přesvědčení českých katolíků marně če
kalo obecenstvo, jak soudí řečníci o náboženství
židů, kteří přece nyní u nás mmjí pětkrát tak
velkou moc Jako katolíci. — Tak se tedy urev

-udí »v kraji bohomilém« pilíře republiky těžko

vydobyté. Jak taková »tolerance«. státu prospěje,
ať uvažují ti, kteří jsou za pořádek zodpovědni.

Podvod »Volné Myšlenky.« | Mezí pořadateli
nedělního protikatolického táboru byla na plaká
tech uvedena I zdejší tělocvičná jednota »Sokol«.
Nyní se s námi sděli:e s kompelentního místa, že
plakáty plhaty, že předetavensivo »Soko.a« nemělo
na formá'ních přípravách K táboru žádné oficielní
účasti a že naopak s fanatickým řečněním na tá
boru naprosto nesouhiasí. — Ovšem zodpovědní
zástupci »Sokola« měli učiniti rázné prohlášení již
před táborem. Vždyť jméno »Sokola« parádovalo
na cedulích hezky dlouho před 19. zářím. Ví se
přece obecně, jaký »biahodárný vliv« mají volno
myšlenkářská shromáždění na občanskou solidari
tu. Také se dostavilo na tábor mnoho Soko'ů s od
znaky. — Patrno, že si »Volná Myšlenka« chtěla
poříditi vší mocí velikou rekiamu i způsobe.n bez
charakterním.

Zapamatujeme si. Teď se má vyhledávati, co
české vrstvy sbližuje; a konečně — mají se vy
hledávati ve všech konfesích hodnoty, které zu
Šlechťují a vedou k národnímu souladu, klidnému
dozrávání. Ale Volná Myšlenka, která katolíky
bezcharakterně zrádcuje, šlape i republikánské zá
kony svým běsněníkm Před školní mládeží, která
potřebuje kázně, tupí přesvědčení jejich rodičů a
pronáší pustá rouhání. odhalujíc tak nepoctivost
svého hesla o soukromosti náboženského přesvěď
čení a snášelivosti. O katolících, jichž práce pro

o bezprávných cikánech. Ba nebezpeční cizinci
těší se u nás větší šetrnosti než český občan hlá
sící se ke konfesi katolické. Všude v cizině jeví
se k českému katolíkoví větší snášelivost než v
jeho rodné zemi. Proč jenom takové štvavé tábory
neuspořádá »hrdinná« Volná Myšlenka v -území
smíšeném — třebas proti katolictvu německému?
Ví, jak by rychle prchala. Pravíme. klidně, ale s
plným důrazem: Nepokládejte naši krajní trpěli
vost a smášelivosi za slabost! Jen ať se něpře
počítají skrytí morální původci lakových štvanic!
Víme dobře, z kterých koutů len severák vane.
Zapa:ratujeme si dobře,
a ve vhodném okamžiké vždycky připomeneme.
kdo se zapomněl naučiti primitivním požadavkům
snášelivesti a civilisace.

Konkurs.
Okresní správní komise

w Hradol Králové

obvodního lékaře
pro záravetní obvod so sídlem v Kuklonách.

K obvodu přiděeno jest Ir obcí s9792 obyvateli dlesčítání z r. 19ro.
Služné činí ročně: . . « 1400 Kč

drahotní přídavek ročně— 280 Kč
cestovní paušál ročně 580 Kč

dočasnýpřídavek k cestov.paušáluročně |... . . . 580 Kč
Místo obsadí se prozatímně na jeden rok

Žádosti řádně dle předpisu $ 5. zák.
ze dne 23. února 1888 č. o. z. z. doložené
podány buďtež do dne 13. října 1920.

V Hradci Král. dne 21. září 1920.
Předseda:

Hynek Srdísko.
Správní rada

měst. elektrických podniků
v Hradci Králové ,

zadá dne a. října t r.

kompletníprovedenívrchní
stavby elektrárny

na Slezském Předměstí.
Plány vyloženy budou a rozpočty lakož | pod

mínky obdrží se za poplatek K 50.— v kanceláři
el. podniků v JiHkově tř. čp. 339, přízemí, od 23.
do 27. září denně od 9—12 op. Lhůta ofertní
končí ve středu dne 29. ve 12 hod. v poledne.

Správní rada alekir. podalků.
Předseda:

Mares— m——m

mm Umělé zuby m
kupuji a platím 5 až 7 Kč za zub, staré
zlato a stříbro kupujizanejvyšší.cenu.

Sten. Stejskal,
závod hodinářský a zlatnický

w Hradoi Král., Čelakovskéhoul. 443.
n, Parameontm zavod
nejstarší čoské firmy:

;knáce Y.Neškudlasyn
v Jabloném 1. Orl. (Čechy)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výpraohticích)

doporučuje:
i veškerá kostelní rou
) chm, korouhve, pra

i pory, jakož I KovovéNbohosiu.. předmě
N Ceníky, „czpočtyi zásil yj nsukáz.uzdarmaafranko

Tisíce :ochvalných uznání
n vyznamenání.

Nejlevněj. nákapní pramen v rep. Československé.

ÚvěrádružsívoEliškavHradciKrál,
katolický ústav,

přijímá vklady a poskytuje půjčky.

ORAL LL%
Doporučujeme Vám dobrou četbu:

AL.Dostál: Radosti rodičů.
J. Zákouoký: Cestami života.

B. Bouška: Pod hradbami Vyšehrad jgV. Špaček: Bratři.
Fr. Kokťál: Ve spérech draveových.

A. Dostál: Na hlásce.
A. Dostál: Mendík.

A. Dostál: Za pomoci dobrodinců.
J. Zákoucký: Jen výše!

J. Zákoucký: Za Štěstim.
B. Bouška: Utrpením ku štěstí.

' J. Sahula: Vojtěch Habr.
Fr. Pilbauer: Čtyřlístek.

J. Milota: Ztracený statek.
M. Tuček: Za otcem.

Každý svazek stojí pouze 60 hal. bez poštovného

Objednávky přijímá

BědiotvíMaličkýchvHradaiiKrál.
Adalbertinum.

.

|

KOLÁRKY
celuloldové, dvojité

opět zasílá

F. STADNÍK, OLOMOUG,
výroba kostelních paramentů

a praporů. =

u

TYVYÝVÝVÝVÝVYÝVYVY

MEŠNÍ VÍNAzaručené přírodní, neporušené,
LiseánskéIa. druhroč. 19164 B ea1ieLissánskéII. drahroč,19174 K 1250m1 litr
Moravské jemné, ročaík 19186A K 18— za 1 litr
Víno jest úplně čisté a způsobilé k stáčení do lahví
Dodáváv sudechod50litrů výšechralněmnámáfirma:
Alojs Cižšek, přísešnýdodavatelmetníchvín

asoudní znalec vín.

Zalošeno r.1697.umpolel Založenor. 1607.Trensitní vinné sklepy ve Znojmě.
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).:

. Osvobozený český stát nepřevzal za nás, za
svobodné občany české, povinnosti k vlastnímu

národu a Ústřední Matice Školská, která tak vy
datně přispěla zase k zbudování naši republiky V

dějinných hranicích, nebyla nikterak zbavena Po
vinnosti starati se o roznmožení a upevňování če

ských škol. I když většina matičních ústavů pře

šla do správy státní a i když stát zřizuje české

školy všude, kde se o ně hlásí rodiče, přece jen
péče státu doposud nestačila a nestačí, aby po
skyti ochrany a pomoci chudénru žaetvu a těžce

zkoušenému učítelstvu větší měrou, než občanům
jiné národnosti.

Právě naším předním strážím národnostním

musí příspěti na pomoc český národ sám, a to ve

Čechové!
školství, prostřednictvím osvědčené organisace —
Ústřední Matice Školské — která si nad to vytkla
za další úkol soustřediti snahy po českém škol
ském vzdělání všude, kdekoli se ozývá hlahol če

ský.

Podle mírové smlouvy Čechové v okolních stá

tech mají právo svým nákladem zřizovati si ústa

vy vzdělávací; a tu s důvěrou obracejí se na nás,
státní národ český, o pomoc a přispění. Nesmíme

zklamati důvěry ani českých menšin ve smíšených
obcích, ani důvěry Čechů zahraničních, sice by

chom dali na jevo slabost, která by se lěžce vy
mstila i na saném státu mašem. '

Nechtíce rozváďěti těchto rudných úvah, jež
naplňují zajisté duši každého poctivého Čecha zá

rmutkem, prosíme, abyste pomohli

štědrým
darem svatováclavským

zachraňovati a upevňovati české mládeži české
školy a krajanům svým za hranicemi rodný jazyk

a abyste soustředili obětavost svou na tento ú
čel; neváhajíce teďy již. posílejte příspěvky po
štovní spořitehhou československou — každý po
dle velikosti svého vlastenectví a své obětavosti
národní — Ústřední Matici Školské v Praze.

V obcích, kde jsou místní odbory Ústřední

Matice Školské, odevzdejte příspěvky místnímu
odboru matičnímu na výzvu, opatřenou odboro
vým razítkem a podpisem.

Ň

+ schvěte

V HRADCI KRÁLOVÉ
zve k upisování

na Kč10,000.000—.
Upisovati možno u centrály Záložního úvěrního ústavu

v Hradci Králové a jeho filiálek v Praze, Semilech, Dvoře
Králové n. L. a Jablonci n. Nils.

Kure upioovncístanoven (č 300- pro akolonáře, jimž dieS 7. stanov přísluší předem právo, nabýti nově
vydaných akcií v poměru svého akciového majetku; na 18

akeli posledního vydání 13 akolí nových, jinak naVakeli posledního vy 1 skole nov

aeatl"y vysoslučí*tgloovaco pára. m
obnosyz se 5, B“ do 31. prosince 1920.vadní akcionáři, kteří se upisování súčastní, nechť
předloží zároveň s přihláškou upisovacímu místu své akcie,
znějícíAKč200—nom.(bez archůa talonů),
které budou po označení o vykonaném tinred vráceny.

Vše to platíi ony upisovatele, již učinili svého Času
ředbětnou kpřihlášku p

upozných elelí provede správní rada ve

p L zbylých akcií vyhražujesi správní radaozdělení even c jí vyhražuje s
Záložního úvěrního ústavu ve smyslu 6 7.slanov,

Přebytek — po srážce výloh emisních — pří
e reservnímu fondu akcionátů.ové nkolejasuúčastnyaazlekucd1.ledna

éKo nedoaní upisovacíchpodmínek,ztráci nárok nanov e.
. Veškeré potřebné tiskopisy na požádání zdarma u

den Záložaího úvěrního ústavu vHradci Králové a jeho
v Praze, Semilech, Dvoře Králové n. L. a Jablonci n. Nis.

VSyadciKrálové,dne30.září1920.
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Doptšsíséra: Albibákka.

Vklady sárokují se nejvýhodněji.
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Číslo teltéttaé 68.

skovt obchodnich dměnok.

Tolik slevnostních řečí již vychrleno o postu
pující nvědomělosti lidstva! Zatím se nevidí pro
stromylesa prosanrýblínse nevěřínájet Moa
ky davů jsou v zajetí nejbezcitnějších demagogů.
kteří svou softstikou 2 satyrou šíří i tak, jnaklo
orávě vyžaduje jejich kšeftovní konfunktura.

Vaportéňme, Jak pověrečný strach byl šířen
přád »černým nebezpečím«, když papež nabížel
svou ruku pomocou k zastavení vraždění a So
Udnímu míru mezi národy! Pokřtění náhončí ži
dotrských zájmů hfahotili přětestiálict fořtiskmě,

jen aby vyssavačská taktika v kalných proudech
mohla pokračovati. Celé roje nových a nových
frází o červáncích nejčarovnějšího jara odvracely
pozornost zmámených mas od židovských prstů.

Snadno tedy pochopitelno, proč obyvatelstvo
největší části Evropy ocitlo se v židovském pod
nájmu. Ale kdyby to byl jen podnájem! V Rusku
přece zavedeno otrottví horší než za vlády po
hattkých barbarů teterských. A jéště se Aalezne
dosti úplatných listů, politiků a řečníků. kteří JÍČÍ
obrovskou káznici jako shímnou oasu nádherné
svobody.

O židovských robotárnách w Rusku není třeba
nž se Wříti. Komunisté, kteří přijeh do Ruska z
Hných států a seznal tam hrozné ujařmení děl
nlatva, páchají zločin na lidu, kterému sovětová
zřízená vychvalují. To jest přece velice nápadno,
proč titiž demagogové nevyzývají komumistické
nespekojence proletářské k přesídlení do Ruska,
kde čeká tolik práce! Houf dělníků německých.
kteří zajeli přes hranice do ráje Leninova na
vlastní pěst, vrátili se ve stavu velice zbědova
ném. A od nás nebo z Maďarska komunistickému
dělnictvu do Ruska naprosto se nechce.

Nyní však zřláštní pozotitosti zastuhějt, Ja
kým katanským způsobem se potlačeje v říši
tyrana Trockého všeliká svoboda. Ještě se neza
Bůmnělo, jak požidovštělý tisk v Evropě bědoval,
když carská vláda r. 1906 po zdolání revoluce
popravovala nejnebebpěčnější individua. RetoNice
tettž byla vystřídánadobou válkou, banditsim
za bílého dne. Revolncionářské živly přepadáva
ty banky, obchodní domy, pošty, sídla Statkářů
a pod. Atentátům padaly za oběť i pokojné ženy
a děti ruských držitelů moci. Stošypin tedy byl
rtacen chrániti pokojké obpvatelstre vojenskými
Sdndy, které popravily r. 1906 v celém Rušku
160 osob a roku následujícího 600 osob. Stolypin
ovšem předvídal, že svon ochrannou snahu za
giatí svým životem. Proto sepsal včasné závěť,
Že chce býti pohřben tam, kée bude zavražděn.
Byl proti němu podhíkňut atentát několikrát. tá

č

naposledy srdnatý státník. vykrvácek Svou smrtí
však vykoupil životy milionů.

Ale pozorujme, Jak si počínají nyněšší židovští
dědici židovských tradic z let 1905—1906! Sám
bolševický Časopis slzvěsťin« 16. července napěal,
že revolučním tribunálem od 22. května do 22.
června bylo k smrti odsouzeno 600 osob jenom v
Moskvě. Tedy v jediném městě za jeden měsíc
utraceno tolik životů, jako dříve v celé obrovské
říši carské za celý rok. A veliký rozdíl jest v
tom, že carští sondcové odsuzovaH notorické ban
dity, kdežto nyní loupeživí bandité popravují ob
čany svobodomyslné a poctivé.

Z 600 osob v Moskvě popravených připrave
no o krk 133 za profirevoltici, 45 za povstání, za
sběhnutí 273 a za zneužití moci v úřadě 33. Uvaž
me tedy, jak strašné tam vládnou poměry, kdyží
v samé Moskvě bolševický tribunál cítil se nucen
v měsíci průměmě každý den dát zastřelit vlast
ního úředníka. Tito Hdé přece žijí v blahobytu,

chamtivostí ohrožují | osobní zájmy úředníků
vyšších. I osoby vládnoucí okrádají se a podvá
dějí navzájem. Za zločin protirevoluce a povstání
pokládá sovětová vláda ovšem 1 obranu | proti
kruté rekvisici, žalobu na špatnou aprovisaci a
pod. Nejvýmiuvnější šest veliká cifra desertérů.
Svědlí o tom, že otroci houfně prchají z nesne
sitelných robotáren. ačkoli vědí, co jim za to hro
zí. Raději voli smrt než strašné živoření v nesne
sitelhém očistci.

Dle scenerie Moskvy možno se dovtípiti, jaké
krvavé lázně připravuší bolševici ruskému du
i v jiných městech. jež jsou dosud pod panstvím
Trockého. Ovšem ruští židé s veřejnými zpráva
mi o počtu poprav nespěchají. Zvláště hramadné
popravy a strašná mučení nešťastných obětí hle
dí utajiti. Ale s částečnou statistikou svých ortelů
přece vyrukuňí ve chvílích, kdy považují za nutné
svým ohlášením zastrašiti hladový Hd který se
benří.

A ově ty děsně Hlatistiky sovětových poprav
ilš zřoku 1919a £počátkuroku tohoto! Praví
vost zpráv fěch Můflovci vyvrátiti nedovedil, ale
Mali déle ©svobodě a diktatuřeruského prole
tarlátu 4 fého sociální reformě. Nikdy divá, fab
ricky vyráběná lež neodívala se hávem tak ma
jestátním, nikdy tak cynicky se nevysmývala
skutečnosti jako nýhí. A Mdě, kteří Jeví přeti pa
pěžské stobici tblik. Koufuté bofštňosíí. daj si
gacpati ústa židovským tiskem a stávají se bázii
vým! zalezlíky. Radějí bouří proti inkvisici pra
dávné, která jest už přece mrtvolou zcela ne
Skodtta.
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Mižiny a zálety komemistickéhosjezdu.

Z Moskvy *e jistě silně hartusilo, kdy už pře
ce také u nás dojde k divokému tanci. Ale přes
všecky veliké sámy, které a nás měly vyrobiti
uiněle bolševické »veřejné mínění«, čeští komuni
sté poznávali, že jsou velice slabí a že v rajská
jeblka Leninova věří v našem státě posud větši
non právě občané nejsaostalejší, zvláště negra
motní obyvatel“ východního Slovenska.

Komunisté tedy aspoň učiniti to, co by se dalo
nazvat velikým gestem. | Na sjezdu svotaném
grot vůli Tasera, Němee a Stivína, odnivě un
wii pro Třetí (bolševickou) Internacionálu, | ale
spolu předstíral jistou dávku rozšatné rozvahy a

efniračnosti. LHčÍ zuby totiž vidí svou kořist feč bodně vysoko. p

Dr. Šmeral stanul před těžkým úkolem, jak
promluviti z okna vstříc Moskvě a zároveň kom
promisně k českým davům. Jestliže se napřed
mluvilo o soclařisaci všeho, řečník formulovat po
šadavek, aby se šetřilo majetku malých a střed
ních vlastníků a aby vklady drobných vkladatejů
byly v pehěžních ústavech vyplaceny. — Ale kde
pak zůstane ten kormanismus? Vždyť se má tedy
přece vějšíně národa ponechati soukromý majetek.

Prohlá Šmeralovo má býti lapačkoe na střed
ní vrstvy, které posud bolševictví | energicky

Řečník pravil: ©»Prohlašují, že není pro nás
žádných povelů z Ruska!« Jest věru div, že Šme
ralovi nebyla vytčena veliká nenpřímnost hned
na místě. Ostatně hned 27. září sám komunistický
delerát Zápotocký « Kladna přečetl vzkaz vý

konného výboru III. internacionály, ďatovaný v
Moskvě 26. srpna. Toto bolševičké poselství při
veziZápotockýdirektněz Ruska;býlomu vý
slovně přikázáno, aby je předložit sjezdu. Tento
vzkaz znaš osnovatelé komemistickéhosjezdu již
několiknedši před25. zářím,ale tvářili se Jako
úkdézcela svobodní. Moskva kárá komunisty, proč
hned po volbách nerozbili poslanecký klab soc.
demokratický a proč nešli svou cestou při Wla
sováních. Tatáž Moskva přikazuje vytvoření sa
mostatné jednotné strany komunistické V naší. fe
publice dle pravidel vysloveňýčh | moškevským
mezinárodním sjezdem; žádá ustavení sjednotné
eentralistické komanistické střany, zahítátíeí v
Sobě revoluční dělnictvo všech národností česko
slovenského území«. Moskva tití naše komuřiisty.

aby vystoupili ze soc. dem. sttaný a spofili sc
s Nermannem a Sofinenschelnem.

Tedy bylo nepravdivé netoHko tvrzení Šme
ralovo, ale i prohlašování jiných řečníků, že ne
cMejí stranu rogbíjeti, že chtějí dále zůstati v
soe. demokracii, že sjezd konzný jest vlzstně
řádný sjezd soc. demokratický a pod Moskva
zavrhuje Jednotu strany a zřetelně praví. že by
setrvání komunistů v soc. dem. táboru je veďlo k
zbalmění.

Zástupce židovské organisace Kohn byl upřím
nější; řekl, že se přiznává otevřeně k III. inter
nacionále. Slíbil, že židé budou proletariát podvo
rovati v tomto boji až do poslední kapky krve;
očekává od přítomného sjezdu, že dá základ k re
voluční internacionále. Šlechetný Kohn opatrně 0
všem zaměče! za kolik těch židovských dělníků
proletářů mluví. Také nevysvětll, proč za reži
mu Kunova v Maďarsku prolili židé dosti krve
křesťanské, ale sami se sulili« právě při nejkrva
vějších zápasech do ochranných zdí pešťských.
A kolik asi židů bojuje ve vojsku ruském? TI jsou
přece »nepostrádatelní« jako komisaři daleko za
frontou.

Rusko spěchá na mír.

Právě teď by co nejvíce potřebovalo netoliko
míru, ale | značné pomoci českých komanistů.
Proto také jejich horečné vzkazy a poselstva do
Prahy. Dne 24. t m. v Rize prohlásili zástupci
Ruska, že se již zříkají omezení počtu polské ar
mády i jiných bolševických požadavků. Jen aby
mír byl zpečetěn rychle — co nejrychleji! (Vždyť
netoliko Poláci, sale i Wrangel ženou nyní bolše
vické voje jako bezbranné stádo.) | Tedy nechť
předběžné ujednání se podepíše do 10 dnů!

Snadno lze pochopiii horečný chvat bo ševi
ků,kteřímajístálevětšístrásůpředsoedemsa
rmých zotročených Rusů. Zatím celé řadý idov
ských keťasů z Ruska odjíždějí se svou kofiští
za hranice, aby tvořili lučavku křesťanských sj
Ječností jinde. Tady by měly státy pokojné se vší
rázňostí zakročiti a židy ty, prchající od krámu
rozkradihého a vyjedeného, podrobiti důkladté
mu vyšetřování — případně je poslatí zpět k Le
ninovi. Wrangel diktuje jako Jeden z nejpřísněj
šich trestů vyhnání proviniiců z osvobozených
krajů do oblasti bolševické. Ale jiní snaží se s pe
něci, na nichž tpí tolik krve nevinné, za hranice
ml začínatl nové hody.

Manko bolševictví.
Komemistický Mnaterizismus nese na svém čele

zřetelné známky nehlubšího úpadku rozumu 1 ci
tu. Když marxisticko-leninovské polnice dovřeštěly
svůj triumfální pochoď do bran světa nového, |
duše chladné trnuty nad Saharou, která na ně
zíral.

Komunismus barbarskou tapou šlape netofiíko
rozvoj kultury, ale i základy nelpotřebnětší civi
isace. Vysmívá se všem historickým zkušenostem,
pokládá nejušlechtřtejší fiskry vlastenectví za pře
Žitek. Potfrá duchovost a svobodnou vůli; pokládá
davy za beztvárný vosk, který pouhou fystcirou
mocí lze přelévati do kterékoli fornry společenské
Jedním rázem.

Co se nepodařilo mužům nejosvícenětším. kteří
netoliko stanovi sociální a hospodářské reformy,
ale půšobili živě na rozum a cit, to má nyní Pro
vésti po kaprálsku hrstka ztřeštěných dobrodru
hů za pornoci vysšavačských vojenských tlup. Do
bře sl zapamatuěne, že na posledním komunisti
ckém sjesdu internacionály v Moskvěbylo řečo
no: »Komnnistcké stranybadou jen odbočkami



Moskvy a musí svůj p celou svou taktiky
zatigovati dle toho, jak z Maskvy hyde nařizeno.«
Tedy vrchním pánem světa, diktátorem netoliko
dělnictva, ale | universit, tisku a umění má býti
rusko-německý žid. Ovšem celý takový systém
by se zřítil s obbyšujícím rachotem, jakmile pře
stalo by bezohledné amilitarisování veřelného ži
vota čili jakmile by byla zrušena kasta líných
darmochlebů, žijících z násilí.

U nás právě ti, kteří za starého Rakouska nel
víde povykoval proti militarismu, nesvobodě a
zpátečnictví, chváří nyní bezcharaktermš bolševi
cké tyrany, kteří tytéž nehezké vlastnosti prozra
zují v míře silně stupňované. Dermagogům pranic
na tom nezáleží, že by pro případ bolševické ko
munisace naše vlast se stala pouhou podřízenou
odbočkou Moskvy.

Nejosudnější chybu má bolševictví v samém
svém základě. Potírá duchovost, věří Jen na sílu
fyslckou. Ale existence duše a jejích potřeb hlásí
se o svá práva hlasem tím důraznějším, čím úpor
něji jest popírána. A kořeny bolševického stromu
nejsou svlaženy žádnou rosou !dey duchové. Proto
na něm listí tak rychle uvadá.

Jiná davová hnutí — | socřální — mívala ú
spěchy veliké proto, že na svůj štít psala ušlech
tilá hesla duchově-morátní. A nejjistěji staly Se
mohutnými veletoky takové davové proudy, které
hledaly své posvěcení v některé vznešené idei
náboženské.

V bolševictví však schází nejpotřebnější tmel;
toto nepracuje pod zorným úhlem věčnosti, ne
nalezlo ani určité směrnice filosofické, nedovede
vědecky zdůvodniti, jaký jest vlastně poslední cíl
lidského života a kterak jej prakticky sledovati.

Starozákonní Israelté vyvinuli obrovskou €
nergii a vzdorovali nesčetným bouřím jednotnými
svými zásadami náboženskými. Křesťanská kul
tura byla po dlouhé věky mocnou hrází proti pří
valím mongolských bord proto, že západním ná
roděm byla pruživou 2 společnou páskou jedna
víra. Španělsko odrazilo | mocné voje Napoleo
novy, poněvadž v tamějším obyvatelstvu hořel
opravdový cit vlastenecký. Z úcty k hodnotám
duševním vznikaly ve středověku university, ka
tedrály a významné kuthbovny. Nikall jen přiro
zený soncit, ale hlavně věrončné potvrzení, že

nejubožší chorý žebrák jest bratrem vynlkalícího
hodnostáře a že platí před Bohem více než hříšný
vladař, dalo vzník špitálim a jiným dobročinným
ústavům. Tedy dějiny nám praví, že trvalé a zdár
né reformy lze provésti fakticky jen tam, kde se
bere přední zřetel na potřeby duše a kde se ne
mluví jen o Innotě.

Jaký vlastně má bolševictví krystalisační bod
ve sféře splrituejní? Bije se — aspoň na papíře
a na schůzích — proti materiatistickým kapitali
stům, ale tento odboj vzniká z podobných příčin
a tužeb, jaké prozradili samí byrokratičtí mílioná
M. Tu je boj hmoty proti mmotě; ale hmota v boli
o skutečnou blaženost stává se největší lhářkou
a poďvodnicí tam, kde se stává nikoli služkou,
ale panovnicí ducha. Bolševíci volají po rozbití
kapitalisma proto, aby nastal přesun vlády hmo
tařské, aby byhmvytvořena nová kasta lidí sytě
žijících — kasta diktátorů. Vždyť ruské skuteč
né poměry jsou tolik poučné. Lákají proletáře -do
svého středu hlavně slibováním, že jim dobře bu
de na zemi — a to | na účet lidí nejpilnějších a
nejpoctivějších, nesouhlasících s komamistickým
systémem. V prostředí tom netoliko se potírá du
chovost, ale bagatelisuje se tu cynicky 1 rovnost,
humanita a neinezbytnější tolerance.

Bolševictví jest dokumentem, jak lidský duch,
odpoutaný od náboženství, stává se vrakem bez
stěžně na rozbouřeném moři i za velikého pokro
ku lidské vědy. Jest to děsný doslov notorické
malomoci nynější fáse soc. demokracie. Právě
tehdy, kdy pyšná babylonská věž zdála se dosa
bovati k hvězdám, řítí se vnitřní slabostí s veli
kým krachem.

Bolševictví jako dozvuk Marzovy materiali
stické theorie snad ještě tvrdou pěstí zpřetrhá I
v jiných státech mnoho nitek ušlechtilé kultury,
ale tak brzy zpečetí ještě více pravdu, že materi

alistický názor světový pení žádným krystalisač

není žádným tmelem společenským. Neanimuje
k obětavosti, ale naopak vydražďuje sobectví do
nejvyšší míry a již tím působí ve vztazích spole
čenských rozkladně. A takový rozklad nezastře
ani nezastaví na dlouho celé divise vojenské moci.
Bez spirituelních hodnot každé hnutí stává se
bezpáteřným.

České sekty vstoleti XIV. a KV.Již řada
historiků vážným studiem přišla k poznání, jakou
velikou roli hrály cizí blady v českém sektář
ství. Cenné příspěvky nové o tom přináší kniha
P. Augustina Nermanna, kterů vyšla jako 8. Své
zek Knibovny© Cyrilomethodějekého| tskového
spolku vOlomoucí. Autor,který vhojné mířese
věnoval studiu | v archivech, předkládá objevy
velice zajímavé. Na základě dokumentů konsta
tuje: 1. Viv valdenství, katarství. bogerdství a
fratičetstvína českou mysl. 2. Táboři byli skntečněžáciVatsnských,ačovšem1 jiníčiniteléma
ně působit. Výstřední Táboři stál pod vlivem
sekty Svobodného Docha. 3. Při vzniku Jednoty
bratrské měto vliv valdenstvé a begardství. 4. Če
chy stály pod vlívem ciziny a byly přechodnou
stanicí všíření cizích bludů dozemí sevemích a
východích (Brandenburska, Pomořan, Slezska aPolska.)—Kprácivlastní,ježjednáovlšvech
vallenských, begardských. o begardech v době
busiteké, o anglo-české sektě »Vespertiilonisáů«, ©
vlivech katarských, o genesi táborství, o vaniku
Jednoty bratrské a o Mškulářencích, připošit an
tor řadu důležitých příloh z pramenů archivních.

Kníka Neumannova jistě v kruzích odborníků
vzbudísilný ohlas. Dr.SedlákosvětiHcizí pra
meny bludů dobyHusovy kritikou velice důkůnd
NOUasám poukázal, jakjest potřebídalšíchváž
nýchprozkumůzvláště vpříčiněvěrouky česko
bratrské atáborské. Jestvěru div,že se práce
nechopili již dávno historikové laičtí, když přece
Němec Loserth svými pozaruhodnými studiemi
přímopudil českéhistoriky,aby konečněši ke
kořením českého soktářství. Ovšem — k rosptylovýnírpmantickýchbajekbylopotřebívlbe
rátnímprostředí mnohosrdnatosti. Populárnější
mi se sta pisateléU,kteří bezdokumentůtrpilipamátkusv.JanaNepomuckého.

Kogpnistévšech národů —jen rychle do Ru
skapřáolěnchuPronpteinova!Vlsdejestnápad
no,Ře sice celé řady bolševickýchžidů ruských
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se rozifždějí na agitaci do cizich států, ale že
nepřipravují transporty neruského proletariátu do
moskevského ráje. V Rusku dle souhlasných zpráv
bolševických čeká na dělnictvo tolik zadržené
práce, zvláštětovární, že by se tamměly vyži
viti statisíce — ba mihony nových pracovníků.
PročjentedynespěchajídoRuskahoufyprole
tářá zahraničních a proč Bronstelnova vláda na
fimá cizí proletáře (hlavně Číšany) výhradně ke
službě vojenské?

»Právo lidn« v č. 230. přináší dokument k vy
světlení. kterého vdastně po zprávách očitých
svědků českých ani není mnoho potřebí. Německá
delegace sjezdu moskevské Internaclonály komu
nistické vrátila se z Ruska rozčarováma. Zmíněný
již kormmista Dittmann praví, jak romantikové
blonzní o blahobytu a nových úspěšných projek
tech moskevského kommniama. Ale němečtí dělní
ci, kteří zajeli dó Ruska, »jsom ohromeni a zdrce
ni termějšími poměry«. Sami to německé kosmmi
stické delegaci řek. »Němečtí dělníci byli velmi
nepřátelsky přijati ruskými soudruhy, kteří je po
kládaší za vyjídače posledního chleba a dommívají
Se, že obsadímístaruskýchdělníků,aby mohli
býti poslánídosákopů.Kdyžse sdráhalipracovat
ve zpestlé továrně,ve které dělníci nemajížádné
samosprávy, byli tovární správou £ zůstupoem
sovětové vlády zahrnuti nadávkami »kontrarevo
luctonářů«. Německá delegace neodvislých socia
Nstů prohlédla si tuto továrnu a ověřila si sdělení
německých dělníků vlastní zkušeností. Továrna,
která dříve zaměstnávala 17.000 dělníků, má nyní
5.000dělníků,stavzávodaje xehnichatrrý. Ná
strojea strojejsou Jů a tehlkí,
velmi špatně a rmské domácí dělnictvo
práci sabotuje. á delegace byla pozvána
doschůzeskapinyněmeckýchdělníků,vekteré
MEMsvoňistínaci. 80 mnžůchce se vrátiti, 69jich
nepracuje,11jezaměstnánovtovárně.Dělnícijsou
vesměsorganisovanísociaiistéa komymisiéa na
fíkajísí, žebyti obelstěnívystěbovaleckýmiagen

neb nedoškavě očekávaná »Kudhořho
«, sbírka vyzkoušených jídelních

předpisů pro domácnost od AocastasšieB.
Seidlové právě vyštat 1150 reesptů,
400 stran, cena 20 Kč a poštov. výlohamai,

v pevné plátěné vazbě Kč 38—.

Od téže ještě ne skledě:
„Malé domácnost.«

Úpoavejednodnehých pokrmů 167 receptů

Dostati lze v nskladatelotví

Družstevního knihkupectví
v Hradci Král. (Adalbertinum).

ty. Vyživovací poměry isou prostě nesnesitelné.«
Proč jenom židovští diktátoři ruští za tak

sadu alespoň v jediném městě ruském? Jest nej
horším zločinem dělati pokusné králíky z národů
jiných, zatím co doma páchne otravná korupce a
šklebí se bída na dělnictvo v prvé řadě. Na +stu
dimm dělnických poměrů« činí do Ruska výlety
bolševických agentů dost; tito placení námezdníci
ovšem už předem vědí, dle jaké maršruty smějí
referovati. Jdou se také podívat jen tam, kam je
židovští komisaři zavedou a užijí i v Moskvě pro
své osoby dobrých časů. Ale z »kapitalistických«
států do »dělnické říše« plaky preletariátu neve
zou. Kdykoli začne komunista na schůzi strašně
rámusiti proti zlořádům ve státech západních, bned
se ho zeptejte, proč tedy nejde se svými stonpen
ci okusiti blaha sovětského. Vždyť území spravo
vané bolševickou diktaturou jest tolik rozsáhlé a
občanstva jest tam tak málo 1 v krajích slynoncích
velikou úrodností a jiným přírodním bohatstvím.

Dobrodinci židovsko-bolševičtí w Praze. Pan
Hillersoa se tužil dost, aby všťípil da českých
mozků zvláště v Praze orlentálního ducha. Ov
šem zapomněl, že náhodou český lid jest značně
vyspělejší než dělnictvo ruské; u nás dobře se
ví. že by proletariát slavil po bojševickém pře
vratujásavýmasopest asi dva měsíce— 2pak
by přišla kostaatá bída.

Hůllersoa vloudil se do naší renmbliky svým
prohlášením, že přichází dopravit do vlasti zbý
vající ruské zajatce. Zatím však posud neposlal
do říše Leainovy anl jeden transport; zato však

chce těchže negramotných vajínů použítí k pod
poře bolševického systému.

V misi HHlersonově nemachácí se 'ani eden
Rus. Minulý týden tato mise rosmmožena. V prvo
třídním hotelu pražském se ubytovala maďarská
židovka ze Slovenska jako Hilersonova flymač
nice. Což potřebuje Leninův emiser (kamačaicekdorozuměnís ruskýmázajíci?Přibyltéždo
Prahy Lotyš Zimin v úloze »sovětského kuráras.
Ale milémukurýrovizalíbilose vPraze tak, že
s poselstvím do Moskvy naprosto nespěchá, jak
toboúkol kurýra přecevyžadaje Tedy v misí
Hillersonově jest pět židů, jedna Židovka a dva
Lotyši. Ale ani jediný Rus. Vždyť | Kuznín, který
byl pokládán do nedávna ze ariice, jest vlastně
semitou. Skuteční Rusové pracují zatím do úpady
v sovětských robotárnách; kdyby takový dělsík
do Prahy přišel, šeradně by zhatit svým referátem
v soc. demokratickém Lidovém domě rospočty
Hillersonovy.

Pražanům jest velice nápadno, jak se přihla
šují horhvě do komunistického čábora čamožintí
židé, kteří za války pořádal! blačné manifestace
koslavěbyrokratickéVídně.Ins—vždyť žid
dovede kšeltovat vevšem a — vkačdém krámě.
Komanisté v Praze se těšili, že jejlab mgnifestační
průvodnedělníbodečítal na 20,000duší. Zajím
všakvprůvodukráčelosotvatřitisíceHdí.Vý“
znamno, že to byli většinou židé. imenovitě ob

ovvší$ prach sáýehů.Občanépogo
cí ubohý průvod volali na židovské mladíky

jménem, tak že někteříse semitských manilestaatů
raději se z průvodu vytratil. NaStaroměsttkém
náměstí, kdež před sochou Husovou mělo vydat
mocný hlas Jeriobo,Čekala spousta českýchob
čanů, kteří orientální kandidáty diiciniury ali
satyrickým! poznámkami. očníhém komirieti



jn jr smíchučeskýchdavů nebylosd esl cosi urážiívého o Míka:

Kv nědošloolzakročiti pole

leresnióvy jako blesk. Na táboře staroměstském
totiž ruští zalátci z Joselova tvořili židům ochran
nou gardu. Jak-se tito lidé moli náhle odvážiti
do Prahy? Jest nutno septyti se důrazně HHlerso
na, kdo jetam 'vlaštně povolal.

Dál už ovšem vyzývavá drzost cizích živlů
v české Praze jíti nemůže. Uvažtel Vrchními vůdm.

*
v

> ci a výkonnými orgány komunistické diktatury
nad českým občanstvem mají se státi židé ruští,
maďarští i němečtí. To už by čeští občané musili
míti v lebkách tvaroh místo mozků, aby vlezli do
Leninových chomoutů bez protestu.

Každý český občan si vzpomíná na Sensační me
tamorfosy pružného židovstva zvláště v Praze. —
Napřed jerišský ryk proti odpůrcům Vilémova Ber
Hna. Pak »nám Čechům se nemůže nic zlého státi«

ka před rusko-židovskými emisary.

Kritika kOngresu Volné Myšlenky. Již tak dlou
ho V. Myšlenka s velikým hlakem za lesku a re
klamy pompésních manifestací bledá pravdu a
vědecký názor světový. Vlastně tváří se, jako by
htedala. Jest ostatně potřebí k tomu zvláštního
štvavého, agitačního sdružení? Vždyť o záhadách
duše a cíli lidského života přemýšlí tisíce filosofů
odborníků na universitách, kteří vědí více než
řemeslní agenti nevěry. Všichni proslulí filosofové
dohromady nedovedl dáti světu tak vznešené a
ucelené učení, jakým jest evangelium. Zato však
hašteření vzrůstá | mezi universitními profesory
nynějšími. A účastníci volnomyšlenkářského kon
gresu se hádah | o takové věci, které představují
nejpalčivější otázky Hdské duše. Šířiti myšlenko
vou anarchii a štváti proti křesťanskému názoru
světovému dovedou ovšem lehce také ignoranti,
kteří sí neosvojili ze solidních filosofických pro
zkumů ničeho.

Hezká řada let uplynula od té chvíle, kdy svě
tový kongres V. Myšlenky se pořádal v Praze po
prvé. Důvěřivci tedy čekali dychtivě, jak splní za
tak dlouhou dobu přední kapacity volnomyšlen
kářského hnutí své osttivé sliby. A výsledek? —
Zklamání horší než na kongresech předcházejících.
Slyšme posudek tisku nekatolického!

»Československé siednocení« píše: »Jakási ne
jistota zachvěla se v některých řečech kongresu.
Jakési tiché přiznání, že všechno to, co krásného
Volná Myšlenka podává, nestačí, že všechna dů
raznost a pravdivost jejích myšlenek není dosti
veliká, aby přes ni nevanulo ještě nebezpečí. Ne
bezpečí náboženské víry, neboť ta jest základem
všeho. Plot, který Volná Myšlenka staví, jest la
ťový plot IntelektuaHstických Idef; není to stme
ženina života, který promdí přece citem, a dokud
víra náboženská se neodstraní, jsou všecky pěkné
výplody rozamu marny. Ale protože život je tu
a chce věděti, proč jetu, kamproudí a kde le
konec, je-li nějaký, je třeba na tyto otázky dáti
odpovědi, t. |. odpovědi lepší, než jaké hlásají kle
rikálové, a pak teprve nebezpečí zaželmáme. —
Výklad prof. dra Krejčího je tak nejasný, že ize
se všeličehos domysiti, proto spokojíme se jen
žádostí, aby slavnostně proslovené myšlenky če
skoslovenského představitele Volné Myšlenky jas
ně veřejnosti vyložil.«

V příčině positívního výsledku | volnomyšlen
kářského úsiK o praktickou tvorbu nových bod
not »Českoslov. sjednocení« praví: »A tak zůstal
kongres V. M. po této stránce (protiklerikální)
jenom na povrchu. Své lalcké morálce nedal nové
velké myšlenky, která by byla s to nahraditi ná
boženskou víru dobročinění, nedaš jí centrální vel
kou, hrdinskou ideu, jakou Jjest-u věřícího na př.
bojování křesťana s hříchem, nedal jí symbolů,
kterých je přece lidu třeba, aby uznal něco za
jasnéa dostidobréknapnutísil a kúctě.Hnutí
V. M. má státe ještě něco z charakteru univer
sitního karbonářství, co dnes již je anachronis
mem, a proto dnes celé toto hnatí jest hnutím

. ojí se jen s negací, s odstraněním víry.
tečpo novétvorbě,zaměstnánadostifižtánío

odporem, netouží.<
"Tedy nýmislovy: fiasko na oblé čáře, tické

přiznání úplného bankrotu. Zhasty všecky lampy.
které měly prosvítiti temnoty nejtísnivější a od
krýti nové vědecké směrnice duševního úsili. A
k vyhlášce tohoto bankrotu sešly se volnomyšlen
kářské hlavy z nejrůznějších národů a z dalekých
končin.

Zdravé soc. demokratické úsudky v době ge
nerální zkoašky. Násilnické vystoupení českých
bolševiků v Praze zůstane vždy aktem zvtáštní
historické důležitosti. Proto jest dobře vštípiti sl
v pamět kritiku, jakou byla akce Šmeralových
stoupenců provázena. Dr. Fr. Soukup, který nále

řečníkům, dne 25. září v »Právu lidu« osvědčuje
význammou rozvahu. Přichází k přesvědčení, že
smír s levičáky není možno smluviti. »To smiřo
vání trvá už celý rok! To je situace k zoufání a k
nesnesení.«

Dále poukazuje na to, jaká veliká a mnoho
tvárná sociální práce na soudruhy čekala. »Ale
místo takovéto práce se u nás — budiž Bohu ža
lováno — stále jen žvaní, žvaní a žvaní, až z
toho žvanění má celá strana jíž přes rok koliku.«<
Jestliže si dr. Soukup znowu ve své tísní vzpo
míná na Boba, patrno, že mu není lépe než tehdy,
kdy k němu volal za války v krátké své vazbě.
A jaké vysvědčení dává majestátní uvědomělo
sti soudruhů, o které bylo do nedávna tak chlu
bivě básněno!

Dr. Soukup pokračuje: »Mluví se Jen a jen 0
dělnických radách, ačkoWnemají u nás docela žád
ného smyslu, mluví se jen a jen o třetí Internacis
nále, ačkoli nikdo dnes ještě neví, co se z té In
ternacionály jedné skupiny proletářského světa
ještě vůbec stane, a mluví se jen a jen o dikta
tuře proletariátu, ačkoli celá ta diktatura není u
nás ničím jiným nežli velikým a jen povšechně a
prázdně pronášeným gestem ... Smiřujte se pak
a vykládejte! Plíce sl můžete vymluvit, všechno
marné! — Jsou lidé, kterým kdybyste snesli celé
vagony argumentů, s pohrdlivým úsměvem se od
vás jen odvrátí a při tom si myslí, že s několika
hesty z Moskvy pohltil najednou moudrost celého
světa.« — Dřív ovšem nebylo mnoho lépe. Soc.
demokrat, který něco přečetl z Marxa a tří ten
kých brožurek své strany, dormmívalse, že jeho

- Mava vyniká svou osvíceností nad hlavy měšťá
cké jako nádherný maják nad světla bludiček. Jak
často se opakovala fráze o uvědomělosti soudru
hů!

Dr. Soukup v příčině radikalismu Šmeralova
poznamenává: »My všichni jsme po převratu pra
covali do úpadu abychom repoblice dali nejmo
dernější ústavu a položili základy pro její Socia

' lisaci — my všichni jsme neudělali nic, ale takový
dr. Šmeral, který si pro Rakoutko moh) upsat
ruce a uběhat nohy, ale pro republiku dosud ne
hnul rukou, který místo práce si rodeje? na výlet
do Švýcar, který ani v době svých dvouletých
prázdnín nenapsai Jediné knížky. o Marxismu a O
Rusku -námpíše pohádky — to je dnes ten pravý
nekompromisní revolucionář třetí Internacionály.«

Velmi dobře řečeno. Ale mnoho se mohlo na
praviti již dávno, kdyby uvážiiví soc. demokraté
bylimluvili vpravý čas tak upřímněaopravdově,
jak mluví nyní.

Mimořádná valná kromada akcionářů Záložního
úvěrního ústavu v Hiraáci Králové. Dne 25. září
1920 konala se v zasedací síní Okresního výboru
v Hradci Králové mimořádná valná hromada ak
clonářů Záložního úvěrního úsámvuza účasti 27
akcionářů, zastupujících 6995 akcif s tollkéž hlasy.

Na programu bylo schválení pbámínek zvýšení
akciového kapitálu, vládou stanovených.

hájit valnou hromadu, načež místopředseda p. Dr.
Záveský přednesl hlavní body žádosti správní ra
dy, podané vládě na základěusneseníeámořádné

WA
J. F. Langhans,
= umělecký závod fotografický ——

Hradec Králové.
Adalbertinum,

valné hromady, dne 26. března L r. konané, vylí
čil průběh jednání s jednotlivými ministerstvy a
přednesl definitivní vyřízení vlády ze dne 24. srpna
t. r., dle kterého tato svolila ku zvýšení akciového
kapitáui z Kč 4,800.000.— na Kč 15,000.000— a
k žádané změně firmy na »Obchodní banka< pod
podmínkou, že z komukativního reservního fondu
uvolněna bude částka Kč 1,948.000.—a věnována
obnosem Kč 1,600.000.— na částečné odškodnění
vktadatelů a akclonářů, utrpěvších ztráty při na
ceném narovnání v roce 1915 a Kč 348.000.— na
dotaci pensijního fondu úřednictva ústavu, který
při vyrovnání ústavu na ztráty byl použit. Jelikož
vyřízením tímto byla žádost Správní rady celken
příznivě vyřízena, navrhuje, aby valná hromada
schválila podmínky vládou stanovené a připomíná,
že finanční stav ústavu vzhledem k letošním pří
znivým výsledkům oslaben nebude.

Pan vrchní ředitel Kolářský pojednal pak ob
šírně o nynějším stavu banky a značné její mo
bilitě, jakož i přírůstku vkladů na vkladních kniž
kách. poukázal na příznivou polotetní bilanci a
ujistit přítomné, že dosavadní výsledky letošního
roku umožní vyplácení vyšší dividendy než v le
tech minwkých.

Při hlasování o bodu programu odevzdáno bylo
Z7 lístků, representujících 6.444 hlasů. kterými jed
nohlasně vysloven souhlas s vládními podmínkami.

Doslovem předsedy byla pak valná hromada
skončena.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové zvyšuje
akciový kapitál. V mimořádné valné hromadě ak
clonářů Záložního úvěrního ústavu, konané dne
5. prosince 1918 a 25. června t r. usneseno bylo
zvýšení dosavadáího akciového kapitálu z Kč
4,800.000.—na Kč 15,000.000.—a zmocněna sprá
vní rada, aby zvýšení toto — po schválení státní
správou — postupně provedla. Na základě výno
Su ministerstva vnitra ze dne 24. srpna 1920 čís.
50.943/20-17, jímž schválení státní správou dosa
ženo, přikročuje se prozatím k vyďání nových
26.000 akcií v úhrnném obnosu Kč 5.200.000.—
nominale, čímž zvýší se jeho akciová jistina z Kč
4,800.000.— na Kč 10,000.000.—. Základ ústavu
bude touto emisí posílen jak codo kapitálu, tak
1 co do rešervních fondů, jimž celý ažiový výnos
takřka nezkráceně se přidělí, což prospěje nemálo
1 vnitřní hodnotě akcií. Kurs nových aktif stano
ven na Kč 300.—. Upisovací lhůta končí dnem 16.

října, t r. Bližší podmínky obsahuje veřejnávy
hláška v insertní části.

K srovnání- kospodářsko-sociálních poměrů ru
skýchse situací vnaší republikejest vhodnýčlá
nek soc. demokrata Evžena Šterna (v č. 229 »Prá
va Wdu«),který polemisuje s komunistou Oibrach
tem.Štern píše: KdybyOlbrichtbyt poměryv
Rusku kriticky stopoval, věděl by, že tato kata
strofální metoda, a zakříkování každého, kdo řek
ne, že drahotu a licbvu lze překonat jedině úsi
lovnou výrobou — se zle na bolševicích pomatila.
Nedovedii pak ani za svého režimu vystupňovat
výrobu, hlad a bída za režimu bolševiků dalším
poklesem výroby horentně stoupla a nikde Mchva
— spekulantství — není tak rozšířeno jako v dneš
ním Rusku, ačkoliv své spekulanty stříleli. Jsou
dělníci na Rusou za diktatury »proletariátu« v
zesoclahsovaných továrnách tresty nucení k prácí.
Tovární výbory byty odstraněny a zavedl se dik
tát v podnicích. Na stávku je | zaveden trest“
smrti... Kdybychomdnes zesociatsoval rázem
náš průmysl, pak hrozí nám hospodářský osud

ně soběstační než Ruska, které tvoří téměř celý
světadíl. Bylo by nejen po úvěru. ale j po dovozu

jsme proti němu trpasjíkem — márně téměj Již.
celý rok pomocí Krasina, Litvínova, Kameněva,



:atd. atd. žádá Anglii, Francii, Ameriku, Italii, aby
S ním navázah hospodářské styky, bolševičtí vy
jednávači nabízejí zlato, koncese — vše dosud
marně. Chtějí naši komunisti, aby naší, sotva zro
divší se republiku, sfihl stejný osud? Považuji za
svoji povinnost otevřeně říci: Pro radikální socia
Msaci průmyslu v naší republice shledávám dnes
vhodnou psychologickou sitraci v poválečném ci
tovém rozpoložení dělných mas, ale neobyčejně
nevhodnou situaci hospodářskou. Olbracht mí mu

"sí odpustit, že jsem tak nepoelicky založen, že V
otázkách hospodářských takového dosahu, pro mne

(| marxistu — není směrodatná okamžitá nálada,
-nýbrž národohospodářskáfakta...
to, abychom se od ciziny emancipovati také hospo
dářsky.. Ministr financí Engliš ohlásil pro příští
rok finanční plán, podle kterého státní příjmy 1
výdaje budou v rovnováze. To znamená, že stát
náš nebude jíž nucen v cizině se ucházet o drahý
úvěr a že bude míti v řešení vnitrohospodářských
otázek volnější ruce. Zvýšíme-li domácí produkci
zemědělskou, uhlí, polotovarů atd., nebudeme nu

„cení vše toto draho v cizině kupovat a budeme
blíže možnosti siciafisace, nevázání ohledy na
cizí kapitalisty ....

Olbracht píše o bídě, nezaměstnanosti, byto
vé krisi, valutových, dopravních nesnázích a vyvo
zuje z toho všeho, že máme-li vybřednout, musí
me následovat ruského vzoru, musíme provést
revoluci.

Kladu mu otázku, na niž, nevyhýbá-li se věc
né diskusi, jistě odpoví: V Rusku po bolševickém
převratě je taková bída, že cizí delegát Šmeral,
ačkoliv byl hostěn v prvém státním hotelu, v ně
kolika týdnech ztratil plných 10 kg a poněvadž
není člověk nejzdravější a jedlík nejstřídmější,
musel odejet domů. Na ulicích Moskvy viděl že
ny, jež dle něho v důsledku revoluční mody —
nosí krátké vlasy, dle jiných, povrchnějších po

zorovatelů, je to v důsledku tyfové epidemie :hladu, v Moskvě, sídle vlády sovětů, řádící.
Šmeralovi bylo nápadno, že v Moskvě pracule

čím dále tím méně továren. Dnes dělnictvo prchá
na venkov. Moskva. Petrohrad se vylidňují, ze
mědělci nedodávají potravin, lichváři spekulují a
státní rozpočet bolševické vláďy nepohybuje se
v miliardách, ani v bihonech, nýbrž trillonech, to
znamená v číslech již astronomických.«

Jak jest průmysl v naší republice »český«.
Neustávali jsme vybízeti k střízlivým úvahám. co
vlastně v československých krajích náleží české
mu živtu opravdu. Vždyť přece národohospodář
ská sitnace jest jedním z nejdůležitějších ukaza
telů | naší politické potence a síly češství vůbec.
Místo parádních slov mělo se pilně přemýšleti,
edali nepřichází obrovské procento českého živlu
do podnájmu židovského. Semitský kapitalismus
v našem státě uplatňuje svůj vliv jak v kultuře
tak v politice u nás až příliš nápadně.

Český tisk zajásal nad velikou výší českého
průmyslu a obchodu při zahájení pražského vele
trhu. Ale při pozomější přehlídce výstavy nad
šení rychle vyprchávalo a tváře se prodloužily
trapným zklamáním. Vystavnjí totiž výhradně tito
velicí průmyslníci: Abrahám, David, Efraim, Mo
ses, Lówy, Kohn, Wintermitz a jiní občané národ
nosti židovské. Pilná ruka českých inženýrů, dí
fovedoucích úředníků a dělníků Jest ve službách
továrních podniků nečeských. Na veletrhu hlaholí
němčina a ZŽargonžidovský, jako byste se octil
v Jerusalemě.

Židovské výklady vyloudity melancholoký po
vzdech ze samých úst pokrokářských. »Národní
Hsty< 23. září upozorňují, že židé na své svátky,
které trvají dlouho, dosud drží. »A tak, Jakmile
ubodí židovské svátky, na pražských veletrzích

je obchod »mdlý«. Obchodníci ze Slovenska ne
přijižděí a nepřtšíždějí též obchodníci z cizo
zemska, neboť dobrých 90 procent z těchto jsou
židé. Co platno, že na našich veletrzích je mmož
ství vhodného zboží; oni nepřikdou, nebrdou si
kaziti svátky, proč pořadatelé na to zapomněli —
Jefich vina. Jak viděti, bez židů to přece jen u
nás i při té samostatnosti nejde, ať chce, kdo
chce. co chce říká. Čili mravní poučení, páni pořa
datelé: příští veletrh nepořádejte o židovských
svátcích!«

Nu tak vida! Výrazné to ocenění »soběstačno
sti národa Husova«. Strany, které pod praporem
»protiklerikálním« kácely kniturně-náboženské pi
Mře pravého češství, naposledy musily nezbytně
wváznouti v síti židovské a opfrati se v bojl proti
jádru českého lidu o živly cizí I na poli národo
hospodářském. A při tom se mtuví tolik o našem
osvobození!

Dávka z majetku. Dle $ 5. zákona o dávce z
majetku podléhá jmění přes 10.000Kč celé dáv
ce. Výjimku činí zákon u živitelů (vyjma otce)
nezaopatřených příslušníků rodiny, sirotků, osob
k výdělku nezpůsobilých, pak u osob odkázaných
na pevné příjmy služební, odpočinkové, zaopat
tovací, důchody z kapitálů, nepřesahuje-li tento
příjem ročně 8000 Kč (totiž roku 1919) a jmění
dávkou povinné 100.000 Kč. U těchto osob přede
píše se dávka pouze z obnosu 10.000 Kč přesa
hujicího, a dle $ 55 poslední odstavec zaplatí oso
by tyto pouze dvě třetiny vyměřené dávky. Po
něvadž otcové jsou vyjmuti, týkaji se výhody ty
to matek, dědů, babiček, synů, dcer, vnuků a
těch, kteří skutečně příslušníky své rodiny vy
držují. K rodině jest čítati příbuzné do 4. stupně,

tchána, tchyni, děti za vlastní přijaté a schovan
ce. Připomínáme však výslovně, že nárok na tyto
výhody se musí v přiznání k dávce z majetku u
platnitl. Samy o sobě ho úřady nepřiznaií.

ní si z nás udělalo žerty. Povolilo sice rolníkům,
že mohou své příbuzné zásobiti brambory až do
120 kg na osobu, za povolení vybírá obilí ú
stav 2 Kč z metráku, ale »příbuzenské brambo
ry« se nepočítají rolníku do kontingentu, který
mu obilní ústav předepíše. Odkud má ten rolník
»příbuzenské: brambory vzít? Sám má vymě
řeno 150 kg na osobu jako samozásobitel, ostatní
brambory jest povinen odvésti. Nedodá-li tolik,
mnoho-li mu páni, kteří sotva na poli brambory od
řepy rozeznalí, předepsal, zrekvirují se mu i je
ho vtastní. Odkud má vzíti brambory pro příbuzné
— miro kontingent?! Páni jsou na sťížnosti hned
hotovi: »Nechť si vezmou příbuzní brambory od
obce.« To by každý rád udělal, jen kdyby to
byly samé brambory, co Se »u obce« | dostane.
Ono však oďpadne polovic na hlínu, brambory
shnilé, kamení — a co zbude, jsou brambory do
bytčí, škrobáky, které po Vánocích není možno
požívat. Kde kdo na ty poměry nadává. Nejen
strany oposiční, ale i agrárníci a socialisté všech
denominací. Proč pak tito neřeknou svým poslan

m: »Když takhle s nádí budete jednat, postaví
me vám židle — přede: tvéře do parlamentn<?
Nám oposičníkům, jako dobrým | republikánům,
zbývá — zákon, resp. vládní nařízení. Zachová
váme loyálně všecky zákony, zachovávejme také

*bramborové nařízení. To předpisuje zdravé, při
měřeně suché, země 1 klíčů prosté brambory.
Hlíny smí být nejvýš 2 proc. U bramborů, jichž
Jakost nevyhovuje ustanovením, má naslou
piti přiměřená srážka. Zádejte brambory »jak zá
kon káže«; zákony nejsou pro týrání svobodných
občanů, ale pro jich dobro. | v tom je nutno,
aby se páni zákonodárci a vykonavatelé zákonů
— odrakouštili.

»Tágliche Rundsobhau« dne 22. t. m. uveřejnila
úryvky z důvěrného okružného listu komunistů ně
mneckých. Tiskopis onen má název »Směrnice pro
poslední boj«. Vybízí se zde k bezkompromisnímu
zápasu. Leták sděluje, že političtí komisaři bolše
vičtí povedou komunistickou propagandu ve voj
sku. Odpor měšťáckýchvrstev bude Potírán s na
prostou bezoblednosti. Jenom vycházení komuni
sáických novin bude dovoleno. Jakmile komunisté
dostanou do rukou veřejnou správu, budou poža
týkání dělničti vůdovvé, občanští poslanci, důstoj
níci úředňlci atá. »Směrnice« také dávají návod
pro zabrání bank, továren, surovin a pod Pro

výživu lidu pro počátek předpisuje se jen hromad
né stravování. Tedy všecko dle málo osvědčené
methody Trockého. A pak ještě někteří osvícenci
notorické zločince prohlašují za ubohé, ideálníblonznivce.—Sámdr.Soukapvúvodníku»Prá
wmMdn« prozrazuje, že Židovští kapitalisté dávají
na kormmistické organisace tisíce a že stojí na
mpoze včele jako předsedové. Nu — aJiné rudé
organisace neobdržely od židů ničeho? Proč pak
»Právo lidu« už dávno při povšechnám btouření

proti kapitalismu nemhodilo hřebíčku přímo nahla
vičku? — Republika zdědila paragraf na obranu
svobody dělníkovy již po Rakomsku. Za neutacha

„Záložna v Hradci Král.
sapenné společenstvo s račením >hmezeným

Československé náměstí.

Vklady na knižky.
Půjčky.- Úvěryosobal

a hypoteční.-- Zálohy. - Kauce.
Vadla. - Eskompt účtů a směnek.
jícího teroru byl odhlasován u nás paragraf ještě
lasnější. Ale než by byli teroristé volání jedno
duše k zodpovědnosti před soud, to raději vláda
dělníkům nespravedlivě vyhnaným platí odškod
né. Brněnská »Soc. budoucnost« sděluje: »Tero
rem sociálních demokratů vyštvaní horníci na O
stravsku obdrželi v těchto dnech obnos 31.000 Kč
jako náhradu za ušlou mzdu. O další obnos ná
hrady se jedná. Tak to u nás chodí. Sociální de
mokraté vyhazují z práce horníky a republika je
platí« — Z Londýnahnali bolševickéhoplnamoc
níka Kameněva-Rosenielda, že tam za obrovské
peníze rozšiřoval bolševickou propagandu. Rusko
židovský zlatý prach Sype se ovšem do kapes
agentů ve státech jiných. Z Rigy byia vypovědě
na bolševická mise Červeného kříže. Když byli čle
nové mise zatčení. nalezeno u nich dvanáct milí
onů v německých, rakouských, romanovských a u
krajiných hodnotách. Vyšetřováním, vyšlo na jevo,
že mise prostředkovala mezi Moskvou a komuni
sty v jiných státech. — »Rudé Právo« přináší po
drobnou historii počátku konfliktu, který skončil
zabráním Lidového paláce v Hybernské ulici ko
munisty. Nás zajímá hlavně sdělení o poměrech
v »Právu lidu« před zákonem, když pan Stivin
byl ještě chefredaktorem. Tehdy usnesením vý
konného výboru bylo nařízeno, že redakce »Ve
černího Práva lidu« není panu Stivínovi podříze
na, neboť úkolem Večerníka bylo uváděti na pra
vou míru přemety, prováděné p. Siivínem v čísle
ranním.« Teďy jinak ráno a jinak večer! A tohle
měla býti hluboká studnice rudé neomylné mou
drosti. — Odpadlíci Zahradník a Farský. kteří nej
prve si vyšlapali teplá místečka ve vládě, než zz
ložili novou »církev«, dostali — dovolenou. ze kte

ré se už nevrátí, Éra těchto reformátorů byla érou
politického nepotismu a protekcionářství, které
zastínilo všecko, co v tomto směru se páchalo ve
starém Rakousku. — Dosavadním orgánem indi
ckých katolíků byl kalkuiský list »The Catholic
Herald«. Ježto však katolíků v Indii stále přitfý
vá, bylo přikročeno k založení nového katolického
deníku v anglické řeči. Na díle pracuje hlavně
arcibiskup v Simlii. — Prý v nejbližší době vyjde
tiskem úplný český překlad Talmudu. Bylo by to
dílem velice záslužným. Talmud obsahuje netolkko
fanatické zásady protikřesťanské, ale i slova hlu
boké mouďrosti, vysoce vynikající nad šlágry mo
derních pozérů. — V Paříži se utvořila církev
positivistické filosofie, která právě za války tak
uboze zkrachovala. Již nová církvíčka má bu
dovu se třemi oltáři, které znamenají vlast, roďlnu
a lidsivo. Jsou tam také sochy některých filosofů.
Často tam bývají porady nové církve. Patrno te
dy. že tato společnost usiluje o zbožnění dí a
lidských vztahů; kdekoli takové sdružení vzniklo,
tam začala brzy hniloba. Nikoli sebezbožnění. ale
sebezpyt vede občany od stupně k stupni výše. —
Zemřelému primasovi Španělska, arcibiskapovi to
ledskému, kard. Ouisasolovi, věnují německé or
gány centrové velké články a zdůrazňují, že on
to byl, který v prvé řadě obhájil neutralitu Špa
nělska ve světové válce. Kard. Gnisasolo ste! se
v 41 letech biskupem v Owně. v 53 letech arci
biskupem ve Valencii!a v 61 letech primasem to
ledským. Byl reformátorem všech těchto dlecésí
a pravým otcem svého duchovenstva.
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Trenaltní vinné sklepy ve Znojmě,



AavnosSinídnyOslav radciKrálovévyda
řily se skvěle. Dne 26. září v přeplněné dvoraně
Adalbertina pořádána velice pečlivě připravená
akademie, na kterou se gestavil | p. generál Phi
lipe s důstojnickou družinou. Sbor zapět několik
zpěvů. Seskopen ledný živý obraz, představující
bold sv. Václavu. Br. Petr promluvil © lácálech
Orelstva. Největší část akademie byla vyplněna
pestrými!cvikyjak mažá ažen tak dorostu ažac
tva. Všecky zdařilé výkony sledovány s naplatou
pozorností. — V den sv. Vácihva šlo Orejstve v
četném průvodu (v krojích i bez nich) do chrá
mm Panny Marie, kdež měl nadšenou promluva
p. kanovník Černý. Orelstvo pak složilo slib věr
nošti své organisaci, víře a národa. Slavnou mši
sv. sloužil s asistencí p. kanovník Kutnar. Na
kůra zpívali pěvci-Orlové za řízení p. dra Svo
body. Ke konci zahlahořila hymna »Kde domov
můj«. — V přátelském večírku rozvinula se U
Šlechtilá zábava. Za řízení p. V. Jerkoviče hráli
tamburaší, zapěny krásné sbory, sehráma čísla
solová a předneseny básně. Všecky tři manife
stace našeho zdatného Orelstva byly zdařilé a ve
ce povzbudily k práci dařší. Všecka čest všech
něm, kteří velikou svolí obětavostí o zdar se tak
krásně zasloužili!

Kráževédne7.říjnavečeropůl8.hoúvAdal
bertinu buďe přědnášeti dp. Pukl, admin. v Te
lecím. Hojná účast žádoucí.

ZHradce Králové. Vneděli3. října o 5.hod
odp.pořádáspolek»Anežkn«schůziv malémsále
Adniberiina. Přednášeti bude vadp. dr. Fr. Reyl,
kanovník, na théma »Čechy a Řím«. Žádají sc
členky, by se v bojném počtu sáčastníky.

Solaice. (Svěcení zvonu. Schůze) V neděli
dne3. října ve Z hod. odp. konáse svěceníno
vého zvonu, pořízeného od farníků a člechetných
dobrodinců. Slavnostní kázání obětavě prosloví
vsdp. Magre Ant. Kaška, děkan z Kostelce n. Orl.
a posvátné obřady ochotně vykoná vsdp. Msgre
Pr. Tomíček, vikář z Vel Ouříma. Po církevní
slavností bude v hotelu »U zešeného stromu«
blíže kostela schůze místní lidové organisace, na
které promluví vzácný host, oblíbený povídkář
p. Fr. Šupka. redaktor »Štítu= z Hradce Králové,
na théma: »Sv. Váciav a národ český« a p. Jan
Voborský, spisovatel a básník z Prahy na théma:
ujiíloderní humamismass. Přátelé lidového hnutí,
agitujte pro hojnou fčast! V neděli 3. říjma v
Solnici na shledanou!k

Státní reáika v Hradci Králové, Při zápise na

počátku u zapsáno bylo do I. Ifídy 185, do
II. třídy 152, do JIL třídy 11T, do IV. třídy 85,
čo V. třídy 62, do VL. třídy 41, do VII. třídy 38
žáků. Úhrnem 648. Jest tedy nutno zříditi v I.

až III. třídě po 2 odbočkách, ve IV. a V. po I.
Valná hromada »DobrOčinného komitétu dim<

vfiradci Královékonala sedne6. září vméstno
sti »Rudolfina«. Jednohlasně zvoleny následující
dámy: předsedkyní: pí. A. Czurbová, místopřed
sedkyní: pí. M. Steinfeldová, Jednatelkou: A.
Figlová, pokladní: pí. R. Jirotková. Do výboru
dámy: ppí. M. Beránková R. Hobzeková, B. Ko
řínková, A. Slámová, M. Špažková, B. Štefanová,
P. Tolmanová, E. Uhrová, M. Urbanová. Reviso
rem úťih vldp. ředitel Vi. Sekera.

Městský KBcperovo divadlo v řiraáci Krátové.
Ve čtvrtek 30. září o půl 8. hod večer koncert
prof. Kamila Kisch-Trojana a planisty Oty Háše.

Přiznáníza třetí čtvrtletí 1900 k dani přepy
chové dlužno podati do konce měsíce října: 1920
u berní správy, v jejímž obvodu se podnik provo
zuje. Přiznání bodiž poďáno na tiskopise, který
dze bezplatně u berní správy obdržeti. Sptátku
danězobratuza třetí čtvrtletít. r.jsoupovinní
učiniti do konce měsíce října 1920 podniky,které

ea prvé čtvrtletí docíty hrobé tržby přes 100.000
koran. Vyplněný tiskopis výpočtu odevzdá seber
nísprávě avypadašícídaň zobratuzapraví s€
uberimfho úřadu.Zároveň upoeorňujese na řádné
vedení nařírených záznamů; nevedení záznamů
neb nesprávné zápisy tou trestny.

Pokypy nováčkům slyžba nastupující. Nováč
kové, kjeří nastoupí dne 12. října 1920 službu vo
jenskop, se vyblzelí, aby přinesli si nutné čisticí
potřeby, mígkp na Jídto, jakož ! Jídelní náčiní. Ná
bradoubyde jimpři nastoupeníslužbyza tyto re
kvisity vyplacen přiměřený obnos. Nováčkové roč
níků 1998 a 1899 přineste s sebou k presentaci
veškeré svoje vojenské dokementy, aby mohla je
jich dosavado! služba vojenská přesně býti zjiště
m. —

Osobaj. Dne 6. Pina 1970 slavití byde p. Julius
Schlaat, úředník v Hradci Králové, se svou ran
želkou Fanuší stříbrnou svatbu v chrámu Páně
sv. Ducha o 10. ad. dapol. Při téže něfležitesti
bade slaviti též jejích syn Alois Schřaní, dirigent

hadby t č. v Neghanicich,ge el dnes Roháško
vou zPrahy vtémže chrámuPáné a vtujéš bo
dinu svůj sňatek.

Jak 29 Maďaři obráni proti obriupém, (© stojí
za znamenání v době, kdy maďarští a jiní cízí
bolševici se z nás procházejí svobodně. V koru
hradecký občan p. J. Schlauf byl nucen zajeti do
Ostříhoma k vělí urovnání jedné pomůstalostí.Get
kal se v Uhrách s největším protičeským lanatls
mem; nesmi před Maďary promloviti ani shivka
českého, tak Že se sti dorozumivatiněmecky.
dyž vřišelgokasáren sdotazem,machičipom

číkčeský pas čisti; ať semuto přeložído něm
K

činy. Při tom řvak že Češí jsou pakáž, psi, lum
pové a zloději. »Was hoben die Czechen uns be
raubt, das bekormmen wir wieder zarůck.c Křičel
tak, že se vojáci sbíhali a dotaz p. Schlauta, kam
se má v příčině pozůstalosu zemřelého švagra
vojína obrátit nesodpověděl. Na voj. státní poli
cil pas potvrzen, ale jednáno při tom hrabě jako
v cikánském táboře. Náš občan byl pak všude
stopován — i v hostincích, kavárnách pozorován,
jak mluví. Běda, kdyby byl promluvit česky! —
Slyšel také, že Slovensko nejdéle v půl roku musí
býtt vráceno. Na hřbitově ptal se jednoho majora,
kde jest hrob Svagrův. Odpověděl. že neví. Ko
nečně hrobař lámanoa němělnou naznačil, kde ze

snutý pohřben. Večer v hotelu onen major (silně
podnapilý) se tázal našeho poutníka, co vlastně
na hřbitově chtěl. Po nahlédnutí do pasu řekl:
»Also Sie sind Pernák; da sollten Ste Ober Maul
bekommen.« Vykládal pak maďarsky své rozumy
jiným důstojníkům, kteří hosta div zrakem nepro
bodli. Šavle jim pod stolem rachotily. Při pokusu
o návrat p. Schlaufovi činěny obtíže 4 dny. Řeklo
Se mu, že Češi neučiní Maďarům nic po vůli; proto
prý se jim to musí oplatit. — Takhle se tedy Ma
ďaři chovali k cizinci zcela neškodnému, pokoj
nému. Střeží své hranice jako ostříži, přátelského
slova s našinci nepromtuví. — Ale u nás? Jako by

bolševik maďarsko-židgvský vyspí se v pražských
kasárnách! |

Zinke. A. t m. večer byly ztrageny 3 listy
plánu okreaní nemoozice v Rychnově n. Kn. na
nádraží bradeokém. Nálezce se žádá. aby za od
čna zaslal plányty na adresu oné nemocnice..

Pokrokářeká taktika v feselově. V | nešem
garnisogním městě usadila se YMCA. Jistě, še pro
vojínya takéjenom oty se prvotně starala.Dnes
už všakdělá se populární | neci občanstvem a

prodává kakaoa bílé rohlíkykde komu| ze řad
civilních. Proč se stát nepostará, aby se ty věci
dodávaly strádajcímu občanstvu přímo bez sby
tečné milostivé intervence zřízenců cizéhokultur
nfho podniku? — V době nejnovější válí sobě
YMCA1školní mřádež.Ptáte se, jak? epo
slyšte! Neměla YMCA dosti na tom, je inaekuyělí
chlapci v podvečer a dávno už po klakovské po
Hcejní hodisě do aken místností YMCyzvědavě
nahlížet. To jí nestačilo. Chtěla něco vetejného
a oficielního. Uspořádeie sportovní dny podzimní

se dělopo celouřada dní. Dlouhécesty | přes
polních žáků adrahota školníchpotžsb metly v 13

malé prooonto úreké. Šišco vůsksa
něce!Dne27.sáří bylavšecka školní mládežve

dena odpoledne na stadion s budbou na podívanon
sportovního progrumu. © Tu parádu doprovázel
celý učitelský sbor, ale papa ředitele viděti ne
bylo. Byl asl jinde | zaměstnán. — Vzpomínáme
gry, katoličtí rodičové, jak o křížových dnech
minulých v letošním květnu nechtělo ředitelství
školy ani v ojedinělých případech dovoliti dětem
ráno súčastniti se pobožnosti v kostele, když by
byly přišly asi o 45 mánut vyučování a když o to
někteří katoličtí rodiče písemně žádali. Děi byly
zastrašeny slíbenou špatnou zmámkou z mravů a
pak po umoudření aspoň neominvením hodin. To
bylo v šlépěřích cínkve — aleprůvoď dne 77. zář
a všechna ta neobligátní školní prázdnina v šlé
pějích YMCy. Čtenáři, zamysl se a porovnávej!
Až přijďou do města agitátoří Armády Spásy,
přijdou snad také na rozkaz naše děti poslouchat
sladké zvuky tahací harmoniky, která publikum
svolává? — Jeden z publika.

Při zápisu do školy ptá se učitel matky na
náboženské vyznání jejího dítka. Matka se zarazí,
neví co řícL »Snad katoHoké?« chce pomoci uči
tel. »Ne. my jsme se odhlásili«, odpoví matka.
»Nu, a náležíte k některé jiné církvi čl jste bez
vyznání?« ptá se učitel dále. Po delších rozpa

ale můj »starej« to bude vědět, on dostal z hejt
maeství ta lejstra. Já se ho půjdu zeptat« — Ta
kové jest »uvědomění« některých lidí, kteří »sú
čtovali s Římem.« — n

Různé zprávy.
Židé odpovklají na patolízajství radikálních

živlů. Jak v nich hrklo 28. října! Ale najednou
ze směsi českých hlasů pronikalo stále určitěji:
»Já nejsem medvěd — já jsem Vašek4 Židovské
duše, které volaly za války »Hell«. okřívaly a
provolávaly »Na zdárl« — Brzy však seznaly,

%e téhle přetvářky vlastně ani není třeba ve sféře,
kde myšlenky na zvonivou minci převažují no
myšlení na národní čest. Nělaký čas židé marký
rovali Sokoly aspoň zevnějším ústrojem. | Nyní
však »Zprávy židovské“ oznamují, že se utvořila
židovská tělocvičná jednota »Makabis v Praze a
zahářila již 1. září t. r. svá cvičení v tělocvičně
obecné školy ve Vladislavaké ulici. Máme tedy
o nové národní vojsko více — o Makabejce. —
Nač jaké ohledy? Vždyť židé mohou nyní ještě
směleji problašovati, že »nám Čechům se nemů
že nic zlého státe, | kdyby Se mezi nimi užávalo
výhradně žargonu židovského. Tedy židé dávají
Sokolu výnověď. Ale radikálové spolknou bořkou
pilalku trpělivě; zato tém drzaji budoe Ibáti dále,
že není potřebí jednot Orelských. — Na Slovensku
pasimilace« židů má podobnou historii jako p nás.
Jak fanaticky proti připojení Sloveuska židé pro
testovali a jak naději pomáhaliytow území ma
ďarským bolševikům jest dobře známo. A přece
se tamtěšívelikýmvýsadám;majítag svobodu
větší než vlpstenečtí ludovci, kteří tolik krve pro
naši repebliku prolili. »Nár. listy« dne J8. L m.
sdělují: »Lodový svěz židov pre Slovenskos se
ustavil a sídlem jeho je Bratislava, Spojji chpe
všechny židy na Slovensku k sákonné organisaci.
Vládníúřadyuděllymusankci.Posisápcepoh
tické domáhsti se bude uplatnění občanských právžidůvrozměrech,kteréjsouzarpčenyHinýmob
čanům a vyznáním v naší republice. Po stránce
hospodářské chce zachovali v obchodě, průmyslu,
Aivnostechazemědělstvív uwmezíchÚstavy4V
despokratickém dpchu práva no těchto stránkách
židém přiznaná. Soc. komise svazpdostala již k
úlevě pouze v obyvatelstvy židavskám zajím
100.000 od židovského podpůrného výboru v No
vém Yorku. Depustace svaza mobla presidentu re

ky ti pamětní spis. Dr. Masaryk slf
, že á pečlivě tužby v něm vyslovenéapodporovatibudedleprávomocisvésnahyPO

zvláštním zastonpení židů slovenských v parla
mentě. Svaz chce zachovati také židovské školy
a zřizuje slovenské kursy Jazykové pro Zidovské
učitele, usjluje o to, aby židovské školy na Slo
vensku byly přizpůsobeny potřebám nového sté
te.« — Na tak vida! Nejizanější emancipace!
Jesttiže »Svůz« bude chtít jen tolik práva, kolik
majíhlinkovcí,to špatněpochodí. Ana úlevujaké
vhidy«zaslány ty peníze z Ameriky?Vždyť jsou
taď židé na Slovenskomnohembohatší než před
válkou. Troší tam pyšdon aristokracii ale —
tváří ss jako strana — takyřidová.



Čechoslovenska, rAsicka a počet Obyvalelstva.
Státní statistický úřad uveřejňuje na základě sčí
tání lidu z roku 1910 přesnou statistiku o veliko
sti československé republiky a nynějším jejím
počta obyvatelstva. Půdit zárávy té činí prostóřa
Čethoslovenska po odečtení území odstoupeného
Polákům v Těšíně, Oravě a ve Spiši, 140.576
čtver. kilometrů, na nichž žije 13,594.973obyva
tel. Z tohoto počtu obyvatel hlásí se k českoslo
venské mateřské řeči 8037.078 obyvatel. Němců
je 3.747.540, Maďarů 1,071.328, Rusínů 432.760,
Poláků 166.802, příslušníků jiných národností
52,421. Převédos-H Omtyto cdírý naprotenta -je
v řepublice 59.12 proc. Čechoslováků, 27.57 proc.
Nětnců, 7.88 proc. Maďarů, 3.18 proc. Rusínů, 1.23
proc. Polálek: 0.38 proc. příslušníků jiných národ
ností a konečně 0.64 proc. cizinců. Pokud jde o
vyznání náboženské, je v republice 11,675.903
katolíků, 928.636 protestantů, 591.842 příslušníků
řecko-katol. církve, 361.659 židů a 38.933 stou
penců jiných vyznání a bezvěrců. Čechoslovensko
odstoupilo Polsku v těšínském území prostoru
101.286 hektátů. na nichž Jest 90 obět a fiirnem
149.821 obyvalel. Z toho připadá 2445 na Čecho
slováky, 46.731 na Němce a 96.807 na Poláky. V
Oravě odstoupeno bylo 38.870 hektarů, na nichž
je 14 obcí a 16.133 obyvatel. Z nichje 15.500
Poláků, 205 Slováků, 213 Němců, 155 Maďarů a
60 příslušníků jiných národností. Ve Spiši bylo
odstoupeno Polsku 19.471 hektarů, na nichž je
13 obcí 3 úhrnem 13747 obyv. Z nich je 73 Po
láků. 8219 Slováků. 191 Němců, 92 Maďarů. —
Tato statistika jest potěšitelná a plnila by nás
hrdostí, kdyby ... Má se totiž vypočítati, kolik
půdy a továrních podniků náleží opravdu živlu
českému a v kterých územích Praha vládne fak
ticky, neochvějně.

Už 1 »Kostnické liskry«. Do nepořádků za ag
rárně- soclalistickévlády a židovsko-helvetské
nadvlády hradní začaly bušít už i protestantské
»Kostnické Jiskry«, orgán Živlu nyní všude v re
pušliet | PTOWBWVAnfho.Když noviny přisesly
zpřávu. že armádní Inspektor Machar dostal pod
ruktou pět pytlů mouky, napsal řečený list: »Ma
char na základě svého prohlášení měl býti po
staven před sohá pro přestodfení zálecha. Posta
ven nebude. Každý ví m nás. že vládní zákony
a nařízení se pfestupují všeobecně, že nikdo z to
ho, co mmobstará stát, nemůže býti živ, nechce-li
hladovět, že musí po straně a proti nařízení opa
třovati si Motu a chleba. Prřní to děla ti. kdo
tylle zákony a nařízení vydal. Machar se k tomu
zná a totéž co on, dělá všech 17 (nebo kolik jich
vlastně máme) ministrů. Vydají nařízení a jsou
první, kdo se jimi neřídí. ať jsou socialisté nebo
buřšooVh Matháfovi mouku neskonfisitide nilkdo;
ale kdyš hějaů oboláŠeda £měelusí s nefvěiší
potíží sežene na venku 25 kg mouky a zaplatí il,
a lyž přijde na ni ochránce nařížení, dříve čet
ník a teď místo něho namnoze důvěrník politické
strány, mouku jf bez milosrdenství ve jménu vlá
dníchnáříkes?dzákohůzabavíá nedtvásůna to,Jestřiubbšážótalok rukamná.Av tomvšem
máte tu střačhou Did našeho nového života.«

Jikoslovanský ministr 9 katolickém nábožee
styl. Vládajngoslávskázachoval se kslezda
Ortů v Mariboru zcelt jinak, něž naše vláda k
našemu katolickému sjezdu, třebaže procento ka

tů v Jngoshavii jest menší než v naší repn
bliét. Ministr dr. VelizacH Jankovič promluvil s
balonu městského magistrátu k Orčámvelice vře
te, alko Jedi ditkom církve pravoslavné, Miřsto
Jiné Pekt: »Pozdrevní váš krásný orefstý den,
Jimě jsem unesen a Bterý ukazuje vaší velikou
mot asíf orfikibu. TOTnajteptí děkaz, BDbud
vždycky náš národ hájit národní čest, jako činil
Již za světové vášky. V našem velikém státě dluž
no fiž od základu pečovati o otázka kultnrní. Y
našemvelikémakrásnémkrálovstvípřálijsme
sl a přejeme, aby byla rovnoprávnost a civilisace
nejpevnějším základent našeho státu, přejeme sl,
aby chráněno bylo naše krásné jméno Slovinec,
aby chráhěno bylo jméno Chorvat i Srb. Přejeme
3l dále. aby měla naše ústava záktadním kamenem
spraveďinosti také v otázce víry. Vělchni bratři
Srtlové,Chorvati | Slovincinechťmají právo mo
dhti se k Bohu, jak chtějí. Slovinci, střezte svoji
vírů katolickou! Člověk bez víry je pouhé zvíře.
Víraje morálál,cthissásíla amoc, ona rmsí
býďi v každémstátě, kde má vřádnoatipokrok!
Dějepis némdokažaje,jak je tomu s našimibratry
Rusy, kteří víru zavsběí Nechceme zoiročené ví
ry, OÝLMsvěltoduvlřy,týsíěsýon1politickou.V

Srhsku byla kdys uznána jen pravoslavná víra
jako náboženství státní, a přece byl vůdcem srbské
arihády Métolík, klerý se smármárlímkříje tébí V

«

Kapiíallšm ve válce světové. »Iamburger Žel
tung« přiněsl v čísle 1. září 1920 tento posudek:
»Vynlkající národohospodářský spisovatel Rudolf
Vrba v Praze, kierý vydal celou řadu pozoru
hodných spisů. nkaznje v tomto díle v 48 kapi
tolách poli kapitzhsrnu ve válce svůtové, kterak
se tento stal původcem strašlivého toho vraždění
národů. Jest samozřejmo, že vliv židů Jakožto
hlavních tástapch tohoto kapitalstmu jest zde
náležitě objasněn. Současně se vyličuí v díle
tom politické a hospodářské poměry velmocí, di
plomatická hra světové války a to objektivně,
čímž spis sepsaný spisovatelem české národností
nabývá veliké zajímavosti. Znalost přísihšhých
pramenů, s neobyčejnou pílí snesený a s důmy

slem zpracovaný materiál činí spis ten důležitým
pramenem pro poznání všech zjevů souvisících
s váškou světovou. Doporučujeme četbu spisu to
ho veškeré inteligenci.« — Lze objednatl u spi

sovatele Rudolf Vrba, Praha VII.. doSoc. demokratické vzájemné 2. Do ne
dávna dle rudého tisku soc. dem. vůdcové byli
žulovými a nejobětavě'škni charaktery, nejkrás
nějším! květy Ma stromt uvědomělosti a nejšle
chetnějšími dobrodinci. Nyfí však si začínají ko
munisté s pravičáky vyčítati. »udé Právo« dne
25. t m. pfše: »Poslanec Kříž z Budějovic mluvil
před volbami (1. úhora 1920) na veliké veřejné
schůzi v Písku a prohlásil se vší rozhodností: -Ná
rodně politická revobuce 28. října musf děkovat
nám. My musíme litovat. My nedělali revoluci

přoto, abychom to staré hařabářdí odnovovali. Po
měry u nás jsou nespokojivé. Buržoasle může nám
děkovat za to, že tu pořádek udržujeme. Orien
tujeme se dle východu. Hospodářsky | kulturně.

Orlen naše «nusíbýti na východ. Volby budou
ve znamení: výchoď nebo západ. Orientace vý
chodní představuje orientaci proletariátu. Orlen
tace západu představuje orientaci buržoasie.« —
Nyní na poslední schůzi zastupitelstva strany ten
týž posl. Kříž postavil se vedle Tusara. Bechyně
et oons. do bojovné fronty proti levici. Uvědomělí
dělníci na Písecku a Budějovicku jistě se chytají
zahlavua v úžasuseptají:Jakmůžes. Kříž
hlasovat pro vylodčení slevých«, když nedělají nic
Jiného nežili to. co on také sám radil?l« — »Prá
vo lidu« 25. září na oplátku sdělte: »Jak známo,
sáhli uchvatitelé dělnickéhomajetku z akčního vý
boru komunistů také na Tiskový výbor strany a
zapověděll dokoncepersonálu mlavitii telefonicky
se sjezdem voleným správcem nakladatelství stra
ny Svěceným. Naproti tomu je v největší milosti
a vůdcem uchvatitelů Skalák. A tu fe zajmavo
znáti, jak se vůči zájmíím zaměsthánéíi v Lifovém
dorě choval vědy Skalák a Jik Svěcthý. V Svě
ceném měl personál největšího obránce svých fi
nančních zájmů a je veřejným tajemstvím, jak
Svěcený vždy wiloval o to aby opatřil peněžní
prostředky. aby se mohlo přidat nebo poskytnout
mimořádná výpomoc. Na druhé straně je rovněž
veřejným tajemstvím, že s»kátem« těchto poža
davků bývat vždy Skalák. který měš I vliv na
platy v redakci »Práva lidu«, které pro jeho od
por byty vždy nětalné. Také Hobsér jako tařem
ník výkonného výboru strany neměl žádného záj
ma oÚpravutěchto platů, kteréjiž tehdá neodpo
vídaly požadavkům, které se na Žumalisty strany
kladou. Ale dnes je Svěcený v ktatbě a nesmí mlu
vit ami teleftihickýs personálem Ihstitace, které
věnoval svůj žóvot, a přáteli dělnictva a vůdci
komunistů jsou Skalák a Houser.«

Zvláštní Zjevy statečné demokratičnosti bolše
viché.Ti, kteří za válkydělali před černožhrtým
praporem nejhlubší úklony, projevují největší sta
tečnost proti vlastní krvi a hrozí neúprosným pře
vratem. Soc. dem Stivín uveřejňuje tento přípis
představenstva okresní nemoc. pokladny pražské,
zaslaný v listopadu 1916 místodpšitelství: +C. k.
asfstodržitelství pro král, České v Praze! Před
stavenstvo okresní nemocenské pokladny v Pra
ze ve schůzisvé dne22. Mstopatu 1916slavnostní

čenstva císaře a krále Prantička Josefa I. a vzpo
mmmněloústy svého starosty zejména Jeho velikých
zásluh oveřejnéprávo azajištění nejnižšíholidu.
Vpamětitoho,žepodblahovolnonvládouJeho
Veličenstvaprošelčeský id od roboty k bospo
dářskénesávislosti a dělnictvořemeslné dosáhlo
spolu s roskvětemprůmysiu dokonce blahobyta

i soclálně-pojišťovacími zákony zajištění své c
xistence; v paměti toho, Že bezprávnost nehižších
vrstev profměněnav době té v úbčanskoh rovnost:
a zejména Ze českému Mdu umožněno zdvihnosti
se z naprostého zapomenutí do řady kaltirních
národů, stojí představenstvo okresní nemhocenské
pokladny v Praze v řadě všeho Ndu u rakve své
ho Nejvyššího vládce zdrceno. Historie dobu Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josela zají
sté týmž směrem cení a potvrdí budoucím gene
racíkn zářivou vzpomínku na jeho v pravdě otec
kou lásku k lid a blahoplodný běh jeho vlády.
Z představenstva okresní nemocenské pokladny v
Praze, dne 23. listopadu 1916.« Autofi tohoťo pří
pisu jsou teď vůdci českých bolševiků. — V »Čes.
Slově« 25. L m. čí Arnošt Kopřiva, jak za války
při velkých peřsekucích vládních byli soc. dem.
dělníci opuštění od vůdců. Praví dále: =Vzpo
meňte, bratři kováci, že tehdy, když jste příšli
žádat dra Šmerala. aby předvedí dépufaci vaši ve
Vídní, vás přivítal: sJsi ženat?« — sAno.« —
»Máš děti?< — sNe.« — >To je štěstí, vždyť ne
víte, co děláte, lo je velezrada, za to můžete vi
set! Anl mmenehapadne do toho strkat prsty.. .c
— A vy Rte 5M.od revolucionáře, na poštu tele
grafovati pro Staňka a český sedlák přijel a šel
s várri, které npocený Bohutmírodkopl... — Bra
tři, vzpomínejtef . .. Vzpomínejte schůzí u I. Re
duty, kam chodil vás vyslechnout agtár. poslattéc
Rychtera, něboť posl. Němec vám kázal Ze se
dělnictvo nesmí hnáti do stávek tak nebezpeč
ných. Vzpomeňte, jak v Právu lidn« vám odepřel
přes protest svých stoupenců vytisknout svolání
schůzí tehdejší »děmické rady«. Byt to redaktor
Jonáš, který ochotně otevřel sloupce »Venkova«.

Smilujte sef Oasou v poušti lidské bídy nazval
kdosi dům milosrdenství »Vincentiname v Bfevno
vě, Á měl pravdu. Klínem mateřským byt ústav
ubohým nevyléčitemhým dětem, střechou otcov=
skou pro nemocné všech druhů. útulkem pro vet
ché nemocné starce a stařeny. Ústav přežil bolest
ná léta válečná třebas plná strádání, ale vyčerpal
všechny své úspory a nyní je odkázán na milo
srdenství Hdské. Ustrňte se nad trpícámi, kteří se
denně za dobrodince modlí! Pomozte a nedejte“
nám zahynout! Pomožte zasláním každoročního
příspěvku; kdo můžeš, slož penfze na vydržování
jednoho Mižkabuď sám neb společně s jinými. Za
šlete nám upotřebené pohledy, ústřižky láték na
zhotovování krabiček. 170 nemocných prosí o ry
chlou pomoc. Vysvětlení podá dům milosrdenství
»Vincentinum« v Břevnově č. 32 u Prahy.

Nástínictví spáchané ua poslanci Rouickém.
Nepodařila se lživá výprava, která měla popra
viti jeho čest. Když se požnalo, že Kadoum. ktérý
přičítal Roudnickému vina popravy jednoho le
glonáře, lže hanebně, sahalo se k cikánským ú
skokům.Lhalosé, že liovskýděkanposlal pro
Kadorna služku, aby bo pohňul k Jinému prohlá
šení. Děkan Hons rázně tuto pomluvu odmítl.
»Večerní České Slovo«, které opsalo obvinění Ka
dounovo velkým tiskem. po prohrané hře dro
bounkým písmem zaznazrenalo Stručně zprávu O0
obraně Roudnického, ale připojilo potměšilé, že
Kadoun na svém tvrzent trvá. Bodelť by také
hned obracel, aby ještě víc odhalil odkud vítr
věje! To. však »Čeč. Č. Slovo« přece dobře vě
dělo, že Roudnický nemohl spáchati zločin v fu
sku v té době, kdy dlel na frontě italské. — Když
tedy pomluvačná kampaň zklamala. šH fanatfkové
na Roudnického pěstmi. Dne 19. září konala se
schůze lidové strany v Č. Kremži, kdež jpoů Již
také stoupenci čsl. církve. Již před schůzí naši né
přátelé rozhlašovali, že bude »mazec«. Dostavil
se sloup čsl. církve prof. Šimeček s několíka
známým! rváči. Roudnický nabádal k národní so-.
idaritě a varoval před rozvrátem hospodářským.
Když však poukázal na bezideovost a neujasněnost
čsl. církve | na nedůslednost jejích stoupenců,
bmed letělo několik sklenic, z nichž jedna Roud
nického zranila. Ránu nožem odrazil Roudnický
v nejvyšší čas. Poslahec by? zbrocen krví a pak
ještě poctchán nádavkémh v různých novinách, v
nichž barbarství násilníků nebylo anl stovem od
souzeno. *' :

O velikém vřesí v Polsku proti zrádným ží
dům píše »Venkov« v č. Žáá toto: Dle správ ang
Hckýth stě dabyla prottělánvská agitace v Pol
sku deobyčejné prudkosti. Příčinou tohoto hnutí
není jen sympatisování většíny polských židů s
bolševiky,ale také všechnačinnostžidů vPol
skupředvůlkoa 1za války.Lid se melfza vy
dfránía ponižováníse strany židů,jemáš Výl vy



dán na pospas; je všeobecné přesvědčení, že de
solátní poměry, v nichž se nachází Polsko, byly
zaviněny většinou židovskými společnostmi, které
přivodily pokles valuty, které vyvážely ze ze
mě potraviny, Sskupované po polském venkově,
čímž vznikal na mnoha místech hlad. Tím se sta
ho, že nyní není uznávéna ani loyálnost bohatých
židů, kteří přispěli peněžně na válečné účely pol
ské. Agitace protižidovská trvala déle, ostrosti jí
přidalo chování se židů za bolševické invase.
Židé se vyhýbal vojenské povinnosti, prchal za
hranice, v územích pak obsazených | bolševiky
bratřili se se svýrmmsouvěrci, bolševickými ko
rmsary. Při ústupu bolševické armády pochopi
telně prchali s bolševiky, takže je jich nyní Litva
Pěna. Kdo z nich zůsíni, stal se obětí vzteku pol
ských vojáků. Zvlášť zuřivé pogromy byly uspo
řádány na židy ve východní Haliči, kde ukrajin
ská | polská armáda provedla hotový masakr me
zi židy, obviňovanými ze zrady. | v samých kru
zích vládních je silná protžidovská nálada. —
»Kurier Poranny« oznamuje, že polská vláda se
rozhodla rozpustiti stranu židovských soclalistů,
poněvadž vystupovala v dorozumění s Moskvou
nepřátelsky proti polskému státu. —| Třebaže
zprávy o'masakrech jsou silně přehnané, dlužno
poznamenat: Jen ať si Poláci počínají opatrněji!
Žid nepřestal dosud býti pánem světa!

Podařené začátky kommuistické emancipace.
Dne 22. září konala se ustavující schůze 33 členů
děhické rady velkého Brna. Komunisté vyčítali,
že Tusarovci staví na špici nedělníky a že chtějí
tedy reformovati složení představenstva dělnic
kého. Nuže, jak ta očista provedena? Do rady
zvolení nedělníci, kteří jsou považování podvodně
za dělníky. | Uvažte, odpadtý kněz a redaktor
Rouček prý pracuje u První brněnské stroírny,
profesor Grimich je »stavebním dělníkem«, red
aktor Votava u firmy Brand a Lhuillier, redaktor
Burian u firmy Porges a JUDr. Růžička repre
sentuje »Realistický klub«. Jednání v radě bylo
dvoujazyčné, české a německé. — Němcům ovšem
naší komunisté se velice líbí, protože kalí vody.
v nichž ctitelé Bismarckovi chtějí pohodlně loviti
dvoukilové kapry pro liberecko-berlinské hody.
Komunista Olbracht prohlásil neomaleně: »Pod
žezlem Habsburků bylo otroctví menší než jest
dnes.« Ale tento reformátor zapomněl dodat, že
za Habsburků by se bolševici byli boupali na ši
benici. (Ostatně maji své krky tak rádi, že by
raději za dobré zaopatření wideňským byrokra
tóm posluhovali, jak figury za války ukazovaly.)
Jest snadno pochopitelno, že výroku Olbrachtova
využil náležitě »Prager Tagblatt“ k radosti svého
židovsko-německého publika. | Tusarovo »Právo
lidu« sprásklo ruce nad moderním výhonkem ru
dého tábora a napsalo: »To je něco strašlivého!
Takhle mluví komunista Olbracht, jenž byl usta
noven za diktátora a censora uloupeného »Práva
Hdu« a jemně list německé buržoasie pochlebuje,
že je to »der kommende Mann<. Před celým svě
tem takový Olbracht křičí, že Rakousko bylo
lepší, nežli naše republika, že za Franze Josefa
bylo lépe nežli za Masaryka.«

Zasláno
Následkem 50% zvýšení platu naších kočí a

závozníků. 110% zvýšení cen ovsa se strany zem
ského obihního ústavu, více než 40—50% zvýšent
cen veškerých řemeslných prací nutf všechny po
depsané zasílatelské firmy v Hradci Krátové 1. a

JI. zvýšiti sazby dovozné na náš ceník ze dne
Z7. února, od 1./10. 1920 a) při kursovém zboží o
1— Kč — 100 kg, b) pří vagonovém zboží o —80
Kč — 100 kg. Ostatní poplatky zůstávají nezmě
něhé. J. Vacek. — H. Richter. — J. Elsner. —
V. Koclán-Doubek. — Václav Šrámek. — Karel

Parameniní závod
najstarší české firmy:

IgnáceV, Nečkudiasyn
v Ješloném L Ori. (Čecdy)

bratr P. J. Nežkudly, býv.

aráře ve Výprachticích)

aha, kereubve, pre
Bo prodměny.a - .

K oospebky1zdslky
na ta afranko
Tistcs pochvalných uznání

menání.

Bolnický kalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Studentský kalendář

„- Kalendářevydánybudou

ihned ei zajistili.

vyřízeny.

: přinejme
28" H objednávce 24—

Je P jednávoepřes 50 kusů 40.

Objednávejte hromadně
na adresu:

spol. s r. 0.

BRNO, Starobrněnská ul. 19-21.

sRolnický kalendál«e . kus 10Kč,
kalendář»Moravane ... ..... kus 10Kč, dářezašletemi ihned tí
»Kapesníkalendáře. . . . kus 6Kč, Kalendářem vf am)
»sStudentský kalendáře . . kus 8Kč 3

P. T. | |

OBČANSKÁ TISKÁRNA, BRNO,
Starobrněnská ul. 19-21.

nbátl

Objednávám tímto

9 n -výtisků
„Kapesniho kalendáře“,

„Studentského kalendáře“

prapory, sosby
aoírkov. náčiní

dodává nejlevněji

JDSEF VENŮ,
Českosl.

odborný závod.
Jabloné n. Orl.

ZVON
z pravé zvonoviny ve dvou jakostech
dodávám v době nejkratší. Dodám
i scházející zvony ve všech tónech
a v každé váze. Rovněž upozorňuji na

svoje známé

v jakosti nejlepší a ceně levné. Od
borné opravy levně. Pište ©informace.

Pozor na adresu!

Václav Červený,

Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, todiny, jídelní příbory, opravy -a

znovu slacení odborně a Jevně provádí|

Praha L-970, ul. KarolinySvětlé, 18 n.

Členské kovové Odzuáky | Ústřední | Matice
Školské, jež založeny jsou na známém motivu Al
šovu z matičních obětin, prodávají se členstvu
po 3 K vkancelářimatičnívPraze1, Husovatř.
č. 3, nebo prostřednictvím kažďého ©matičníko

prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších|
cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Mový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
. u firmy jiné.

KOLÁRKY|
oeluloldové, dvojité

opět zasílá

F, STADNÍK, OLOMOUC, |
výroba kostelních paramentů

a praporů.

| 1 VZÁCNÁČETBA|

Dr. 4. Konešný vydsl cenné dílo

©nové náboženství. |
(O

Stran 88. —CenaKč550.

Objednávky vyřisaje

Družstevní. knihkupectví
v Hradci Králové.

Hradci Knálovů.



Čislo 41.

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Dějiny se někdy opakují s překvapující po
dobností, i když obnova politického seskupení si
vytyčí novou směrnici. U nás poukazovalo se S
oprávněným rozirpčením, jak ve světové válce
Vídeň se spojila netoliko s Berlínem, ale i s Ca
řihradem proti Slovanům. Hořko bylo českému
srdci. že Bulhaři pomáhali Velkoněmcům.

Ale protikatolické živly v našem národě, kte
ré nejostřejšími satyrami šlehaly strakatý čtyř
spolek a zároveň Ikaly nad Bílou horou, měly
se nejvážněji zamysliti nad minulostí. Vždyť ze
vnější forma protestantské atlance předbělohorské
tolik se podobala vojenské alianci středostátů za
války světové!

Protestantští Čechové při svém povstání mno
hem pimější zřetet obracel k vítězství německé
víry než k právům a nedílnosti zemí koruny če
ské. (Víra jak lutheránů tak Českých bratří vy
kristatisovala se tedy dle konfese augšpurské.)

. Německý živel po majestátě RudoHově značně
zmohutněl v samé Praze, kde německé bohosluž
by reklamovaly pro sebe výhodná střediska. Za
bezprostřední příčinu k povstání udali sami čeští
stavové útisk protestantstva v německých mě
stečkách Broumově a Hrobech. Podporovali čilc
Inthersko-německý žive) v Brně, Olomouci, Ji
hlavě, Opavě“ v jiných městech, kde v magi
strátech rozhodné slovo měli Němci. Zvolili si ně
meckého vzdorokrále a vrchní velení svých vojsk
svěřili německým aristokratům

Češi také sháněli potitické spojence hlavně v

FEUILLETON.

Učenecaprolosisaté.
Že byl ženiální reformátor hvězdářství Miku

láš Koperník (ft 1543) nábožným členem stavu
duchovního a že ho Lether po jeho objevech na
zval bláznem, to protivníci katolictva příliš ná
padně zamičují. Také se nerado mluví o tom, jak
proslulý Tygo Brahe (+ 1601) byl vyhnán r. 1597 z
vlastní hvězdárny, zbudované velkým nákladem,
obnezeným fanatismem protestantským. | (Brahe
pak nalezl útulek na dvoře kasolického panovní
ka Rudolfa II.) Jaké brozné hříchy na vědeckém
pokroku spáchali protestantští theologové v XVI.

- století v Německu vůbec a jaké pestré roje pověr
(zvláště o ďáblu) pustili do světa, -o tom svědčí
dosud tlusté svasky předbělohorských dokumentů.
Kolem těchto | protikultturních zjevů chodé 1 Iží
huskté tiše a opatrně v bačkorách. Zato však
na svém kolovrátku neustále opaknjí dýchavičnou
písničku o vyšetřování Catileiho. |

Dnes chceme poukázati na ostudy německého
učence Jana Keplera (1571—1630),| současníka
Braheova. Kepler byl protestantem „umérněným.
mět otevřený zrak pro vynikající kvality kato
lcké církvě; byl mužem snášelivým. Luthera a

těch územích německých a maďarských, která I
později tvořila državu habsburskou. Jak horlivé
tu bylo smipuvání s protestantskými Němci i
Maďary!

Přihlédněme jen letmo k některým fázím po
litických a vojenských úmluv. V zemích rakous
kých Habsburkové potlačovali protestantství bez
ohledněji, příkřeji než v zemích českých. R. 1608
zavázal se hornorakouští stavové evangeličtí ne
hoklovati Matyášovi dříve, pokud by jim neza
ručil svobodu náboženskou; k nim se přidružili
protestantětí páni a rytíři dolnorakouští. | Když
jim nechtěl Matyáš potvrditi svobodu písemně,
odjel k hranicím moravským, počali sbírati voj
sko a vyjednávati se stavy moravskými a uher
skými o pomoc podle smlouvy ivančické i štěrbo
holské. 7

Na moravský sněm r. 1610 v Olomouci dosta
vii se Jiří Erasmus Tschernemb! a jiní dva €
vangeličtí vyslanci stavů rakouských; dovolávali
se součinnosti stavů moravských při jednání s
králem Matyášem. Tudíž stavové moravští vy
pravili tři delegáty ke král, aby se přimlouvali
za požadavky stavů rakouských; siíbili, že bu
dou podle nich státi. Také pak skutečně ve Víd
ni důrazně se zastávali evangelíků rakouských.
Zatím i protestanté štyrští začak Jeďnati s Mo
ravou © pomoc morální.

Smlowvání německo-maďarsko-české pokračo
valo až do vypuknutí pražské revoluce. Češi pře
stali spřádati u vědomí své slabosti politiku čes

Melanchthona nepovažovat za zakladatele nové
církve, nýbrž za vůdce stran, protože dle Jeho
somdu pravá Kristova církev jest vždy jedna a
tatáž. Nechtěl se nazývati stoupencem Luthero
vým a v srdci chýlil se více k umírměnému Me
anchthonovi. Velikou, váhu kikdř na spisy Sv.
otců církevních.

Ale svobodomyslnost se Kenlerovi v prostředí
protestantském zle vypistih. | Protbče již za
svých universitních studií v Tebinkách proje
voval, že nesonhlasí ve všem s úředním lsthera
nismem, byl ze své otčiny navždycky vystrčen
od unedůtklivých orthodozních protestantů. A
Kepler přece byt duše měkká, poddajná, která

rozvířiti veřejné sváry.
Ve svém díle »Prodromus dissertatiomam cos

mograficarum< z r. 1996 dokazoval! v 5. kapitole,
že Kopemíkův systém světový Pfsmm neodporuje.
Ale senát protestantské umiversily 'abinské ce
lou tu hlavu“vyškrii, tak že odevzdal tislu dílo
zkomolené. Kepler byt tolik povolný, že netoliko
proti obmezenémy soudu neprotestoval, ale vy
nechal onu kapitohr | v novém vydánf toho

spisu et Vyládřil se, že celá astronomie nestojí za %,aby se ří pohoršit třebas i jediný
člověk věřící v Krista. Když se tázal tubinského
profesora Hamenreffere, má-li dokázati zvláštní
úvahou, že Koperníkovy objevy s biblí se srov

kou a začali prováděti politiku falckou. Vyrazili
válečně proti Habsburkům spolu s německým 0
byvatelstvem Čech, Slezska, Horních a Dolních
Rakous a za pomoci vlády savojské, ale bez —
Moravy, která přičiněním Žerotínovým v první
fási války zůstala věrna Fedinandovi. Habsbur

kové měli hlavní oporu v zemích románských;
opřeli se také o německou katolickou menšinu
svých zemí dědičných, o Bavorsko a — Polsko.
Oba nepřátelské tábory tvořily podivnou a nepři
rozenou národní strakatinu. Když byl v Čechách
zvolen za krále Fridrich Falcký, přidal se k Če
chům na snažné prosby i Gabriel Bethlen, kte
rý se zmocnil v září 1619 severních Uher a vtrhl
do Rakouska.

Volba Fridricha Falckého byla nouzovou bran

vzhledem k okolnostem nápadnou kurlositou. Fer
dinand II. byl zvolen za císaře německého 28.
srpna 1619 — ve chvíli kdy již vzpoura česká
trvala přes dvě léta: zvolen i za pomoci stavů
protestantských. Dal mu hlas sám lutherský kur
fiřt saský, který krátce předtím dělat si taskominy
na trůn český. Sám zástepce Fridricha Falckého
hrabě Solms odevzda! hlas ve prospěch Ferdi
nandův, takže na konec volba Ferdinanda I. byla
jednohlasná. Ale týž Fridrich Falcký již tehdy
byt zcela srozuměn s přáním Českých bratří, aby
dosedl na trůn český.Byl také zvoten od vrbou
řených stavů za krále českého dva dny před vol
bou Ferdinandovou na trůn německý (26. srpna).
Byl teďy Fridrich prapodivným poddaným pový
šeného Habsburka.———————,
návají, úzkostlivý Hafenhoffer projevil bázeň před
vznikem nových sporů v protestantské církvi. Ke
pler teďy prohlásiti, že si více váží pokoje cír
kevního, než nejvzácnějších výzkumů.

Ale Kepler pokoje nedošel. »Podezřelý kacíř«
byl ostražitě od orthodorních inteligentů stopo

ně u methomatiky a norušil náboženského míru
hvězdářstvím. Po tti léta «marně žádal Kepler,
aby mu bylo dáno nějaké placené místečko ve
Virtemberce. které by odpovídklo jeho vzdělání;
ačkoli žii zcela berůhonně a s úspěchem kázal,
profesořihoprohlásízanezpůsobiléhok sinžbám

Uchytiš se r. 1594 na evangelickém gymnasiu

rálky. Prolesoři v Tubinkách mu vzkazovali, aby
jen veŠtýrsku setrval adamůse nevracel.Roku
1600. kdy se ocitt Kepler v nejoltelněšší noazi,
přerušili s ném na dovhá Mta veškeré písemné
spojení. Když bylo ono gymnaslum katolickou re
akcí zrušeno, odebrat se Kepler r. 1600 do Prahy
k Braheovi, aby mu hluvně pomohl nabrudití pla
netární tabulky Reinholdovy, které pokládány za
nesprávné. Po anrti Brahcově byl jmenován r.
1601 cítařským mmthematikem se skrovným pla
tem.



Morava se přihlásila do odbojného | spolku,
podporujícího zájmy falcké, teprve tehdy, kdy
se zdálo, že Thurn Ferdinanda za pomoci Němců
zdrtí.

Protože jak vojenská situace Fridrichova tak
zemské finance byly neustále na míře horší, o
brátit vzdorokrál toužebný zrak — k Turecku.
Bylo ujednáno, že sultán Osman II. poskytne
Fridrichovi pomoc. Navzájem Fridrich 12. červen
ce 1620 slíbil sultánovi dary a poplatek 700.000
tolarův. Zimní král se zavázal, že »bude s

"královstvím českým a provinciemi vždycky sul
tánu ve věrnosti a oddanosti státí.« Jestliže tedy
za světové války staly se Berlín a Výgeň spojenci
Turecka, Fridrich dopustiž se skutku horšího, straš
ně ponižujícího. Učinil české království poplat
ným čili vasalním Turecku, učinil je vlastně čá
stf sultánový říše. Ovšem toto politické otroc
tví, které mohlo brzy ze střední Evropy učiniti
rejdiště mongolských hord, bylo přerušeno na
vždy Bílou horou. Panatutne, že tehdy odpor
všeho nezotročeného křesťanstva proti Turecku
byl mnohem silnější. než v době nynější. Vždyť
sami vladaři křesťanští před ©Fridrichem své
poddané neustávali upozorňovati na krutost, cham
tivost a barbarství mohamedánských | Mongolů,
kdežto vlády berlínská a vídeňská předstihovaly
se počátkem tohoto století v úklonách před Ca
řihradem.

Nuže — spojení císařů Viléma II. a Františka
Josefa I. s Tureckem bylo věcí nemorální, nepři
rozenou. Zvláště slovanské katolictvo trpce poci
ťovatlo, že panovník katolický k vůli ujařmení Slo
vanstva katolického a pravoslavného spojuje se
vojensky s německým lutheranismem a «mongol
ským mohamedanismern. Ale proč vřeští s vyso
kých věží proti té alianci tak pronikavě trubky
těch občanů, kteří pějí truchlivé dumky nad po
rážkou Fridricha Falckého? Vždyť spojenci v prv
ní fázi třicetileté války tvořili skupinu ne nepo
dobnou skupině sfřeďostátů za vášky světové.
Čechové se paktovali s Němci a Maďary dříve
než se dorozummělis Moravou. Čeští Intheráni a
Čeští bratří spojili se s Němci v zemích koruny
české, s Němci v Německu i v zemích rakous
kých, s Maďary a Turky. Nuže — šachovnice ve
Hce podobná seskupení za světové války. A ja
ko dříve živel románský rozrazil štky protestant
sko-německé, tak i nyní rozbil železnou zeď mi
Ntarismu vídeňsko-berlínského. ,

Útěk židů z Ruska,

Co jsme předpovídali několikrát, už je tu.
Chytří židé věděli, kdy kopnouti do lodi, která
je nesla k přístavům plným zlata, aby si zřídili
nový btahobytný život na daleké souši. Pařížský
>Temps« 6. t. m. píše: »Nic přesvědčivěji nedo
kazuše zhroucení sovětové moci jako ta okol
nost, že téměř všichni bývalí lidoví zmocněnci
z největší části již opustii Rusko a uprchli do

o
Čeští protestanté jeho vědecké práci nekladli

překážek již proto. že mezi niri byly poměry
rozhárané a nejisté. Ale běda názorům učenco
vým. jesťtiže zazněly do ovzduší německých pro
testantů-konkordistů! V Lipsku bylo zmařeno

saskými theology vydání Keplerova spisu »Aus
fthrlicher Bericht von Kometen des Jahres 1607«.
Kepler byl nucen uchýhti se s tím dílem do Augš
purku, kdež nalezl největší podporu v katolickém
pánovi Herwartovi g£Hohenburku.

Mnoho trpěl Kepler, když se jeho postavení
. zhoršilo nepokoji stavovskými, zchudnutím a ko
nečně smrtí Rudolfovou.

R. 1612 přesiditi do Lince jako profesor mathe
matikynatamějšímgymnasiu.Čekařyhotam|
děležité práce jiné. Správcem náboženské osady
tam byl tuhý konkordista Daniel Hizler. Kepleroví
bylo přikázáno, aby před započetím přednášek po
depsat konkordanční formuli. Učenec jako člověk
přímý vymínil sl svobodu přesvědčení v příčině
několika článků. To Hizlera velice pobouřilo, tak
že mu odepřel'veřejně večeři Páně. Toto odmít
netí považoval jemnocitný Kepler právem za ve
Mké záhánbení. Stěžoval si vrchnímu církevnímu
úředu ve Štutgartě; připomněl, že jeho odchylné

- názory nedávaly pohoršení, protože jim prostý lid
stejně nerozumí. Ale šturtgartská konslstoř odpo

.

——

žebrákům posmívati. | Pijavice vyssály všecku
šťávu a začnou činnost v politických krámcích
jiných.

Ak nechť se příliš Evropa neraduje nad zhrou
cením Leninova systému! Vždyť všemi mastmi
mazaní židovští »emigranti« již nyní statisícovými
diškrecemi rozpoutávají zápasy v zemích západ
ních. Jest na př. nápadno. že v naší republice do
šlo k/ nejsmělejším demonstracím komunistickým
právě ve chvílích, kdy ruské voje se ocítaly v
rozkladu.

Naše republika se přímo cízími židy hemží.
V Praze jsou židé i z Estonska a Turecka. Nej
hledanějším útulkem těchto obtížných cizinců je
dům č. 7 v Hybernské ulici; poukazy na asylní
právo cizím židům vydávají Klein, Taussig a Lu
stig. Maďarsko-židovští studenti, jichž počet v
Praze tolik stoupl, chovají se velice vyzívavě.
Učme se konečně z cizí škody, aby se u nás ne
opakova! podobný turecký koncert, jaký spustila
jerišská kapela pod taktovkou Trockého v Rusku.

depsáno. Požákům splněny téměř všecky poža
davky ze strachu před Wranglem Litva bude od
dělena od Ruska koridorem. — Ukrajinská armá
da překvapila bolševické voje velikým průlomem
mezi Žmerinkou a Brailou; ukrajinská jízda ope
ruje již v týlu bolševického vojska. Kořist jest
obrovská. — V Bratislavě byla vyvolána něme
cko- maďarskými cizími agenty komunistickými
protistátní stávka, která však narazila na odpor i
velké části soc. demokratů. Protože odborové ú
středí odepřelo vypláceti stávkové podpory, vy
pravila se komunistická deputace pro peníze ma
financování stávky do — Vídně, kdež jest na půl
milionu židů a mmoho přátel Bely Kuna-Khona.
Ale deputace byla zadržena. Kdy pak už cizí a
genti budou vykázáni z našich hranic opravdu
rázně? — Delegáti stezdu německých soc. demo
kratů v Karlových Varech zdrcující většinou se
vyslovili proti komunismu systému Leninova. -—
Jako jinde tak i v Italii došlo k velké roztržce
mezi Soc. demokraty, v nichž se objevila silná
frakce bolševická.

V soutěži latinských básníků v Amsterodamě
byl vyznamenán dvěma zlatými medalemi a de
síti čestnými vzpomínkami zbožný básník Fran
cesco Sofia Alessio. — Proslulý historik 1 oddaný
přítel našeho národa Ernest Denis zavítá do Pra
hy. — V Americe zemřel konstruktér okariny Rud.
Teschner, který dle modelu okariny antické za
čal r. 1878 vyráběti nástroje dokonalejší. — Jeli
kož moderní proudy filosofické, jak se krystaliso
valy krátce před válkou, strašně zklamaly, hledá
Hilosofienové cesty k svému uplatnění. V »Novém
Atheneu« se praví: »Už není s»čísté«filosofie, která
skokem do říše metafysických výtvorů beze vší
hlubší podstaty a souvislosti zmocňovala se re
ality. Filosofie přestává být královnou. absolatní
vládkyní. aby se stala rozumnou vůdkyní po ce
lém oboru lidského vědění nejen © přírodě, i o
»duchu«,o vědomí ... Positivism musí zahynouti

věděla. že bludaře nutno tak dlouho od společ
nosti pravověřících odlučovati, pokud se bludných
dornněnek nevzdá; Hizler prý jednal zcela správně.

Od té chvíle po 10 let (pokud lnecká pro
testantská obec trvala) snášel Kepler nejrůznější
ústrky: marně po 7 let usiloval, aby byt zbaven
protestantské církevní klatby. Hafenreffer mu slí

nedodržel Kepler r. 1619 Hafenreffrovi psal, že
konkordanční formuli mlčky přijímá, ale podepsati
H nemůže, protože by to znamenalo úplný souhlas,
schválení všech bodů: nechť jen jest připuštěn k
večeti Páně!

Hafenreffer odpověděl jménem theologické fa
kulty, že Keplerovo vyznání neuspokojuje; prý
má učenec hloupou a rouhavou obrazotvornĚst.
Nechť tedy napraví pohoršení, které zavinil jeho

kách oznámit zvláštním okrnžním listem všem
hntherským sborům, že Kepler jest z církve Jejich
vvobcován. Jaké právo k takové tvrdosti měli i
dé, kteří sami houževnatě zamítali autoritu cíkve
obecné? Odkud měl poslání k neomylnému vý
kladu bible?

Ještě bylo štěstím, že se k němu katolíci cho
val mnohem lépe. Přísný soud rozhněvaného pro
testantstva nedopadl. bolesněli na hlavu hvězdá
řovu hlavně proto „želytherští sami za války se

: J i

jen proto, že chce usmrtiti »srdce«, jehož potře
bá:n nestačí, že chce zastaviti tu lavinu lidských
ideálů, nejen náboženských. ale ideálů vůbec, kte
ré budou vždy ze Srdce i vášní lidských prýštiti,
a že dosazuje na jejich misto 'edinou vášeň, do
nekonečna vydrážděný pud teoretického poznání,
nekonečnou vůli k analyse neschopnou oné líbez
né sympatie ke všemu lidskému, jež dovede život
člověka ozářiti onou gloriolou ideálů, pro kterou
tolik lidí žilo a umíralo.« Tato slova napovídají,
ak veliký humbug se prováděl ořed válkou s ne
domyšlenými fantasierni pod štítem vědy: zároveň
se zde naznačuje. že nová směrnice začne se obí
rati pokladem náboženského zjeygní vážněji. —
Nové, velkolepé objevy učiněny pod zemí v sou
sedství Macochy. Prokopán vchod ke třem veli
kým jeskynním prostorár. Jedna 'eskyně jest ja
ko nádherný dóm; odtud na všecky strany jdou

ocith ve velikých nesnázích. Když rak r. 1622
protestantský sbor byl zrušen, zůstal Kepler na
místě jako mathematik císařský. Katoličtí aristo
kraté jej chránili jak před Bílou horou tak po
zději. V klaťbě lutherské přes všecky své prosby,
přes všecko zapřísahání učenec zůstal až do smrti.
čímž mu ztrpčen žtvot velice bolestně,

Jesulté s Keplerem obcovali přátelsky. Kepler
sice za 30letého obcování s nimi seznal, že vý
slovně uznávají jedinou víru za pravou, ale že
lnověrců zbytečně netýrají. Proto k učeným čle
nám Tova tva Ježíšova Inul stále oddaněji.
Katolický pán Herwart z Hohenburka, kancléř
vévody bavorského, Keplera v těžkých okamši
cích povzbuzoval a všelkou svou službu ru na
bizel Odporučoval učence jak hodnostářům svět
ským, tak duchovním. Arcibiskup kořínský Amošt
prokazoval slovutnému hvězdáři velikou pozor
nost. Kepler měl velikou radost, když od arcibis
kupa obdržel vzácný dalekohled Gatlileiho. Armošt
dal též vytisknonti Keplerův spis »Dioptrice«. Pod
porova! Keplera ve zlých časech i hmotně. Příz
nivci hvězdářskými byM i papežští nunciové ve
Štýrském Hradci a v Praze a jiní církevní hod
nostáři. První dalekohled, který se stal Keplero
vým majetkem, byl darem Jesuitův; U také se
za něho přimlouvali u vysokých hodnostářův. Je

sulté znamenali pro badátele | značnov podporu



byrint. stane se nyní jistě dostaveníčkem přečet
ných cizích turistů. — V »Pedagogických Rozhle
dech« referuje J. V. Klíma, že v pozůstalosti uni
versitního profesora Fr. Čády nalezeny velice dů
ležité rukopisy; na př. O0 spánku a Snu« a i v.
— Hvězdářská věda stoji před novou záhadou.
Mlhoviny otáčejí se kolem určitých středů a srá
šejí se v nové hvězdy. Analysí Jejich paprsků do
kázalo se, že kromě jiných tátek v nich se na
chází helon, nebulium a plyn. — Zvláštní italská
komise má za úkol vydati nesmrtelná díla proslu
lého zakladatele římské školy pro hudbu chrámo
vou Palestriny, který žil v XVI. století. — Maksim
Oorkij jest ruským Šmeralem, vypočítavým sob
cem. V únoru ještě bolševikem nebyl; stal se jím
teprve potom. když bolševici nakupili celou horu
nepravostí do nebe volajících — Jako na posměch
všeliké morálce. Když seznal, že bylo pozavírá
no několik desítek ruských učenců, napsal L.e
ninovi Hst, v němž prohlásil. »My, zachraňujíce
svou kůži, řežeme národu hlavu, ničíme jeho mo
zek. Je zřejmo, že nemáme odvahy čestně za

bynout, iestliže se utíkámek takovému barbar
skému a hanebnému prostředku, za který pova
žuji vyhlazování kulturních sil země,« Upozornil,
že mezi vězněnými jest většina nemocných star
ců, které moři hlad a žalář zabíjí. A teď CGorkli
sedí u egyptských hrnců a ssaje mízu z njařme
ného děhmictva, ke kteréma dříve sám náležel. —
Právě vyšlo 1. číslo III. ročníku »Květů mládí«.
Je to výborně redigovaný list orelské mládeže.
Předplatné na rok 10 K. Vychází v Brně, Nová ul.
8. — »Zvon« započal svou 21. roční pouť pěknými
pracemi předních naších literátů. Tento časopis
snaží se povznášeti esthetiokou úroveň českého
čtenářstva opravdově. Právě proto, že to lest
beletristický týdeník elitní, zápasí s tiskařskými
nesnázemi více než literární podniky, hovící
všedním vášním davů. Přejeme »Zvonu«, aby mohl
vycházeti brzy za tak příznivých technických a
finančních auspicif jako před válkou. — V brněn
ské »Hlídce« B. Spáčit v článku »K psychologii
odpadu« velice bystře pojednává o duševním pro
cesu Lutherově před odpadem.

Nové poznámky o humanitě a relormaci tú
„borské přináší na základě vědeckých dokumentů
P. Ant. Rejzek ve »Sborníku historického krouž
ku«. Moravští Táborité ve spojení s odpadlým
knězem Bedřicham ze Strážnice kolem Velehra
du přepadali kláštery a svatyně, aby je olupovali
a pustošili. (Bedřich později stal se pověstným
jako sobecký, nevlastenecký ramenář.) V lednu
r. 1421 byl přepaden klášter a kostel velehrad
ský. kdy 13 mnichů prchlo. Táboti 5 řeholníků
zbývajících spoutali a na skřipec uvrh'i, aby z
nich mučením vynutili přiznání, kam uschovali
kostelní klenoty. Mučení bylo stupňováno tak, až
zmrzačení ubožáci umírali. Táboři pak i mrtvoly
zohavili a useknuté údy sem tam poházeli; ko
nečně kusy mrtvoi naházeli do studně a pak za
sypali. aby jednou tyto ostatky nebyly od kato
Jíků uctívány. Krucifixy pohazovali po zemi a z
vylámaných skříní vybrali vše. co bylo ze zlata
nebo ze stříbra. Mrtvolu opata Jana a jeho bratra
si nechali stranou: zavlekli ie druhý den do chrá
mu, složili hranici z rozbitých oltářů a rámů na
kterých ta dvě těla upálili.

Pak vyrazili Táboři na Polešovice, Spoutali
kněze Mikuláše, který -se pokusi! zabrániti jim
v plenění kostela. Naložili jei na vůz a ztýrali
jej, když nechtěl zapříti katolickou víru. Pak

jej odvezli na luka proti Uher. Ostrohu. kdež ho
"upálili. Když do Polešovic později byli posláni
jiní dva kněží katoličtí (Zikmunď a Václav), I ti
byli od husitů usmrcení. Táboti opevnili se na
ostrově, odkud podnikali lupičské výpravy da ši
rého okol.

Obrátil v ssutiny i Boršice. Vhodno pozna
menati, že v opatství velehradském v době válcč
ných akcí táborských panovala vzorná kázeň;
mniši, pllně pracovali a vedli život asketický. Opat

intelektuelní. Informovali jci horlivě o vlastních
£enných výzkumech. Proto Kepler o Jesuitech ve
svých Nstech psal s vřelým uznáním.

Kepierova víra byla hinboká, opravdová. Byl
si vědom své vynikající práce badatelské. Vec
svém proslulém díle »Harmonices mundi Mbri V.<
napsal s oprávněným sebevědomím: »Je ml Io
stejno, bude-li čl nebude-li d'lo moje čteno od s0u
časníků neb od pozdějších pokolení. Za sto let
nalezne čtenáře jistě.« Spoha však | největší ze
"svých objevů přičttal mřosti Boží, jak patrno
z četných poznámek, limiž své učené spisy pro
tkáva;. Prohlásil že tím více se Bohu blížíme,
čím více laďdnost světa poznáváme.

Za maminkustojí Jeho stanovisko k fanatické
mu reptání protestantskému proti vědecké opravě
katendáře, nařízené papežem Řehořem XIII. Pas
toři tehdy užívali i pověrečných výmyslů proti
změně »papeženské«. Kepler však uznal otevřeně,
Že papežova oprava počítání dní v roce jest nej
lepší.

Ke konci života přízní císařovou a Albrechta
z Vatdštýna bylo o jeho hmotné potřeby velmi
dobře postaráno. Učenec zemřel r. 1630 v Řez
ně s tém vědomím, že ru bylo od zkostnatělých

protestů . "ubiišováno„v době, kdy měl
nektrapnějšíKrostí o svou rodinu.

v3 .

Jan II., který r. 1421 skončil smrtí mučednickou,
byl vzorem klášterní sebekázní a osvědčil při
-rušení velikou zmužilost,

V boji o náboženství. (Ke kritice moni
smu.) Tento název nese vědecké pojednání po
volaného znalce prof. dra Jana Konečného. Spis
přišel jako na zavolanou, aby rozptýhl celý roj
nestvůrných moderních předsudků které svou u
bohost marně se snaží zastirati frázemi, které
jsou učené jen zdánlivě.

Autor poukazuje na slova Masarykova: »Ná

životní, je úsilím o život nový, o nové a vyšší
životní hodnoty.« Upozorňuje. jak v naší době
právě národové nejvzdělanější projevují velikou
žízeň po náboženství. »Athelsmus, negace Boha,
nemůže rozhodně uspoko'iti lidského ducha, touží
cího celým svým bytím po poznání pravdy a v
ohledu theoretickémi praktickém hledajícího nut
ně a neúnavně poslední a nejvyšší příčinu veške
renstva a snažícího se odtud přehlédnouti veškero
dějství světové.«

Dr. Konečný kriticky analysuje argumentace
Kantovy a názor posktivisty Humea a promlouvá
o atheismu theoretickém. CČitujeslova Reinkeova:
»Existenci Boha známe právě tak dobře jako
jsoucnos! světa mimo nás.«

Objasňuje správný výměr náboženství. Laza
rus tvrdí, že poznání Boha patří k pojmu člověka
a že tedy jest podstatným znakem lidství. Wundt
pokládá náboženství za vniterný majetek lidské
duše, plynoucí z její přirozenosti »Nábožensiví
jest vztah celého člověka k Bohu, jeho rozumu,
vůle | citu, jakož i podřízených funkci tělesných
službě Boží.«

V pojednání o odchylných názorech o pod
statě náboženství poukazuje na intelektuelní cha
trnost. »Naše náboženství protestuje již ve svém
pojra proti stotožňování náboženství jen s vírou
a žádá proniknutí celého člověka náboženským
přesvědčením a to nejen v soukromém, nýbrž i
veřejném životě.«

Náboženství má ovládati všecky akty lidské.
Akty vnitřní úcty náboženské se jeví také zevně
a vnitřní úcta k Bohu přechází v úkony vnější
bohopocty. Nenajdeš národa, jenž by víru Svou
neprojevoval zároveň zevnělšími úkony bohoslu
žebnými. Potřeba kultu plyne také z toho, že
náboženství nebylo nikdy a nikde považováno za
věc čistě soukromou. Náboženství stalo se zále

= ForocnanE =
A

v nejrůznějším provedení

zbotoví ©

EE:.r.Lanohans
uměl. velkozávod

Wradec Králové,
Adalbertinam.

žitostí rodinnou, občanskou a sociální. Společnost
a stát mají náboženství hájií a podporovati jako
mocného a stát udržujícího činitele.

Autor řetězcem nezvratných dokumentů doka
zuje neudržitelnost hypothésy, že lidstvo postu
povalo od nejnižších forem náboženských k ná
boženství monotheistickému. Právě naopak: jasné
paprsky skutečné vědy zcela zřetelně poučují, že
původním náboženstvím lidstva byl monotheismus.
To seznáváme tůn paťrněji, čím hlouběji jdeme
do historie národů indoevropských.

Bůh jest bytost osobní. Život světa není živo
tem Boha, a'e život ten není nezávislým na první a
nejvyšší příčině všehomíra, která vše pronikajíc,
vše udržuje v bytí, zachovává, řídí a spravuje.
Připuštěním a uznáním osobního Boha plyne také
uznání zjevení. Stopy zjevení v náboženství ná
rodu primitivního dokazuje v proslulém svém spi
se Le Roy. Bůh může člověka zlevením poučiti
a může také činiti zázraky; zázrakem neničí zá
konů přirozených, nýbrž obmezuje je toliko na
čas v jejich činnosti a působení. Racionalismus
stojí bezmocně před zázraky, jichž jsme svědky
v době přítomné.

Zevrubně autor vysvěthije. Že monisinus ne
inůže býti náboženstvím budoucnosti. Poukazuje
na trapný osud monistického kláštera »Unesmy«.
Vypovídá-li.materialismusúplněs'užbuv obore
poznání, tím nespolehlivějším jest ještě v oboru
praktického života.« ©Monismus chtěl vypěstítl
zvroucnění náboženství spojením Boha sc světe,
zbavil ho však vlastní jeho podstaty, samostat
nosti a svéprávnosti a učinil z něho bezradného
vězně přírody.

Kniha vyšta v »Knihovně Obnovy« jako 33.
svazek. Cena 5.50 K. Objednávky vyřizuje Druž
stevní knihkupectví v Hradci Králové.

Ve Florencii vstoupil do františkánského klá
štera syn známého ruského spisovatele Maxima
Oorkého, což vzbudiio značnou sensaci. — Kapi
tulním vikářem v Otomouci jmenován šlechetný
pracovník dr. A. C. Stojan, který má vrchní
pravomoc naď arcidlecésí až do okamžiku, kdy
bude jmenován nový arcibiskup. — Židovští ú
ředníci měli v Brně na dřouhý den prázdno. Zate
však děti, které na sv. Jana Nepomuckého šly do
kostela, byly ve škole trestány nebo šikanovány.
— »Českoslov. deník« si stěžuje, že na Vsetínsku
příslušná lihová prodejna žádá od živnostníků zá
Johy jdoucí do tisíců; ale lh dostane výhradně
žid, i když hostinské koncese nemá. — »Brati
slavský deník« napsat: »Není téměř odvětví, v
němž bychom se nesetkal se záludnou činností

w Hradoi
Dopešní adrese: Albibaska.

Vklady zárokují se nejvýhodněji.

Králové.
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židovskou. Jest věru úžasné, jak židovská klika
"dovede pracovati. Vláda odejme nějaké obchodní

privilegigm Židovským držitelům, kteří jeho pro
vozování k své existenci naprosto nepotřebují -—
a již je zle. — Běhačí, stěžují si, obtěžují úřady,
nabízejí úplatky, a když úřady pevně za svým
rozhodnutím stojí a nepovolí, počnou pracovati
jinak. A zase osvědčenou methodou: získá se
personál, zaměstnanci a ulice, a dž to jde. Nejde-li
to ještě v Bratislavě, půjde to v Praze. Zlákají,
co se dá, chopl še veřejného teroru. Tak na Slo
ven odňala vláda licence na biografy — a v
Praze se štve ulice proti tomuto Vládnímu roz

lista »Obščeje Dělo« poukazuje znovu rta své ob
vinění z roku 1917, že Trockij s jinými židovský
mi druhy byl za války ve Shtžbůch německého
tenerátního štábu. Nymí se dostalo Burceovi v
BerHině bližších informací o stycích Trockého s
generálním štábem německým před květnem roku
1917. Styky ty započaly vlastně již v srpnu roku
1914.V té době obdržel Lenin celkem 70 milionů
marek na bolševickou agitaci v Rusku a jiných
zemích dohodových. »Tvrdím, že demonstrace

v Zimmerwakdu a Kinntnalu byly sorganisovány
Leninem za německé peníze a za účasti německé
ho generálního štábu!« R. 1917 dostat se Lenin do
Petrohrádu s německou pomocí. — | Londýnská
»Morningspost« sděluje: »Ve schůzi ústředních

sovětů dne 28. září prohlásil Lenin, že podpory.
věnované bolševickou vládou na agitaci bolše
vickou ve střední a západní Evropě, dosáhly výše
10 miliard rublů ve zlatě. Z toho obnosu zůstalo
ve střední Evropě a v Německu pět miliard.« Tu
díž bolševici dovedou vyráběti »veřemé mínění«
a získávali davy způsobem nejodpornějším — za
kupováním jidášských duší. A podplácejí z peněz
získaných zločinným vydiráním. loupením a u
jařmením třídy pracující. Místo přitažlivé idey tu

hraje hlavní roli zlatý kov. — »Nár. dem.« píše
pod označením: Vliv Židů v rakouské sociální
demokracii roste: V provisorním rakojském Nár.
shromáždění 1918—19 měli němečtí soc. dem. 39
poslanců, z toho 9 Židů; v Národním shromáždění
v r. 1919—20 měli 71 poslanců, z toho 22 Židů.
Sociálně demokratická strana Národního shro
máždění vyslala do vlády 9 státních talemhíků,
z čehož 6 Židů. — Habrman právě před svým od
chodem z ministerstva prokázal zvláštní milost,
která ovšem v těch dnech byla již laciná a ne
vlekla za sebou osobní mrzutosti. | Ministerstvo
školství a národní osvěty totiž 15. září prohlásilo
československou církev za církev státem uzna
neu. Ale snad se mělo o tom úmyslu přece také
něco pověděti předem Národnímu shromáždění?!
— O straně nár. socialistů plše sám nár. soc.
orgán »Čes. Demokracie«: »Shoda strany národ
ně sociální v nynějším jejím složení není možna,
jak dokázal sjezd zastupitelstva. Nynější strana
čs. socialístů není záchranou socialismu, jak se
snaží světu namluviti, nýbrž spíše jeho balastem,
podstatnou překážkou rozvoje. A nelze se diviti.
Zakladatel! strany Klofáč le dnes loutkou frakce
Stříbrného a Frankeovy, dr. Vrbenský jde samo
statnou cestou a pp. Špatný s Trmobranským vyjí
mali by se nejlépe v bezprostřední blízkosti dra
Šmerala, Muni a Zápotockého. Na jaké úrovni
slezd stál, ukazuje, že bylo tleskáno řečníku, kte
rý tvrdil že vedení strany není jednotné, že se
rozchází v základních otázkách, a rovněž tle
skáno referentu, který jednotností vedení sjezd
ubezpečoval. Na sjezdu nebylo žádné životnosti,
žádného zájmu. Sjezd byl formalitou,. která ne
znamená nic, a zároveň dokumentem nejhlubšího
úpadku a rozkladu strany. Čím rychteji bude roz
klad ten postupovati. tím lépe.« List dokazuje, že
inž. Záruba stal se obětí karmandýrky, které do
kázal, že svedla stranu na zcestí,

Přednášky v Hradci Králové. Dne 3. t. m. v
četně navštívené schůzi spolku »Anežka« v Adal
bertinu promluvil věcně a dokumentárně o histo
rii poměru Říma k našemu národu +p. senátor
Msgre dr. Fr. Reyl. Posluchačstvo přijalo vzácné
poučení velice vděčně. — Dne 7. t. m. o nynější
situaci katolictva přednášel nám velice poutavě
horlivý organisátor p. Fr. Pukl. Slova jeho pře
svědčil a znamenitě shranážděné poučila.

Na Novobydžovsko. V neděli 31. října o 10.
hod. dop. bude Okresní kOnference důvěrníků za
účasti posl. dra Noska. Účast všech místních dů

věrníků je povinná. — Odpoledne o 3. hod. bude
členská schůze organisace novobydžovské, na

které promluví p. dr. Nosek.
Místním důvěrníkům a stoupencům ČSL strany

lkdové na okrese štockém! V neděli 10. října o půl
10. hod. dopol. koná se Okresní konference dů
věrníká ve Štokách v hostinci pana Matouška. O
časových otázkách a o našem dalším pracovním
plánu referuje tajemník Ant. Mrkvička. Dostavie
se ze všech obcí v hojném počtu. | Přístup na
tuto konferenci mafí pouze organisovaní lidovci.

Před vojenské služby nováčků.
Každý nováček lehce si uvědomí, že dnešní po
měry, za nichž nastupuje vojenskou službu, pod
statně se Hší od poměrů, za nichž byli jiní, starší
nečení tak učiniti. Netřeba mysleti ani na doby
válečné, kdy nováčkové po nejnutnějším výcviku
několikanedělním mání byli na frontu do zákopů.
stačí míti na mysli poměry normální, neválečné.
Nováček nebede přivítán cizím jazykem, nebude
nucen osvojovati si velení německé, nebude vydánnebezpečí,žejižprosvůjčeskýpůvodbudeter
čem mumohých úsírků. Bude mezi svými. Bude
pod krovem vlastního národního státu! Tato okol
nost odnímá veškeré odium vojenské službi. Ne
činí ji více nutným zlem, nýbrž jest vlasteneckou
povinností, které každý rád a s nadšením se má
podrobíti ve vědomí, že pomáhá spoibudovati a
dokončovati veliké dálo osvobození národa. Tato
armáda není žádnou armádou »Jeho Veličenstva«,
nýbrž jest to armáda, sloužící jen potřebám ná
rodním a jakmile tonmto svému poslání vyhoví,
stane se zbytečnou. Nezavinili jsme my, že mu
sýme být na bodilvé stráži svých nejcennějších
statků národních, své samostatnosti prot! zahra
ničním nepřáelům, kteří nechtěX se smířiti se
stavem, jak byj vytvořen výsledkem světové vál
ky. Naše armáda jest armádou určenou jedině k
obraně. Ani o píď za ně nenesou se naše aspirace.
(Ale ani o píď za ně nesmíjíti aspirace nášich
sousedů. Tojest počátek i konec naší vojenské

stí povinzosti každého občens republiky. Mladý

občan, nováček, jest volán k vojenské službě,
aby se k této povinnosti připravil. Stát respektuje
v něm rovnoprávného občana se všemi jeho ob
čanskývní právy, žádá na něm však také plnění
povimností. Nejsvědomitětší plnění těchto povin
ností jest pro každého nejvyšším mravním závaz
kem. Jde jen o zájmy republiky, která jest stě
lesněním samostatnosti a s národa. Stát,
který takto pohlíží na nové příslušníky čs. branné
moci, vyjde jim aké vstříc co nejvíce, pokud tomu
doba nedostatku nepřekáží a půskytne jim vše,
aby iim konání vojenské povinnosti ulehčři. Proto
každý nováček v povznesené náladě a s hrdým
čelem oddá se nové své činnosti,k níž volá jel
zákon jednomyslně schválený revolučním Národ
ním shromážděním.

Královéhradecké Hllálce »Typogratické Bese
dy« podařilo se získati na 30. Mina večer a Ji.
říjnaodpolednepadesátičlenný pražský
pěvecký sbor »Typografia« a plněspo
léhá, že vziledem k velkým finančním obětím
se zájezdem těchto ponolárních pěvců spojených
obecenstvo místní | z dkolí dokáže hojnou účastí
své pochopení pro koncerty, které budou umělec
kým požitkemprvého řádu.

Libová úmiředna. Obchodní gremium v Nradci
Králové vyzývá všecky své členy, aby mmrbez
odkladně sdělil stížnosti. jež mají proti Lihové
ústředně. '

Beakovky s falešnými kolky budou přijímány
na platbu dávky z majetku a přírůstku na majetku.

Dopravní úřad v Hradci Králové prodá vc

zené předměty (asi 1000 kusů), jako cestovní va
ky, deštníky, hole a |. Dražba bude se konati od
8—12 hod. dopol. a od 2—5hod.- odp. v mísino
stech skladiště Zálož. úvěr. ústavu (naproti ho
telu Holub).

Ze Sportovního klubu. Na hříšti S. K. v Hradci
Králové bude 16.—-17.řlina sehrán turnaj o stří
brný pohár putovní; zápasiti bude 12 mužstev.
— Dne 9. října uvítá Sportovní klub footballové
mužstvo z Těšínska. Zápas bude sehrán v sobotu
a v neděli. Jest to první jejich zájezd do Čech.

Abonentní kOncerty Hudeb. odboru Okres. o
světového sboru počnou již v příštím týdnu kon
certem Ševčíkova kvarteta.

Divadto. Dramatické sdružení »Tyle« v Hradci
Králové připravuje na dny 23. a 24. října v měst.
Klicperově divadle veselohru »Léčivý sen« (Ta
pravá) od Ludvíka Fukdy.

Koncert Stanislava Tawbra, solisty Sdružení
mor. učitelů a Emy Marešové pořádá se dne 9.
října v městském KHcperově divadle. Začátek ©
půl 8. hod. Klavír »Petrofe,

Neotálejte a kupte si akcie Českoslov. tiskárny!
Jeden kus pouze za 250 K. (Praha II., Spálená ul.
č. 15.) Tiskárna ta jest velice důležitém podni
kem pro velenutné šíření tisku strany lidově“v
době historicky tolik významné. Penize uložené
do těch akcií se majiteli neztratí, ale ponesow
úroky.

Do Hořic a Josefova. V příštím čísle.

Různé zprávy.
Zdražení tiskařských potřeb od té chvíle, kdy

jsme určili nové předplatné, stupňovalo se něko
likrát, takže nakladatelstvo bylo nuceno stále vět
ší obnosy na každé číslo dopláceti. Ke všemu je
ště přistoupilo překvapující zvýšení poštovného.
Náš tisk tedy kráčí cestou irnitou. Proto jsme
přes nejlepší vůlí nuceni vydávati' dočasně »Ob
novu« v rozsahu zmnenšeném.

Náhrada za Ztracené poštovní zásliky. Bylo
zjištěno. že poštovní úřady srážejí při výměře
náhrady za ztracené zásilky čistý zisk v libovol
né výši, průměrně 5 —8%.Obchodní gremiun žádá
své členy, aby mu bezodkladně oznámil, komu
byla tímto způsobem náhrada vyměřema, se sdě
lením čísla i data úředního sdělení o výši dotyčné
náhrady. přesného obsahu zási'ky, její ceny i výše
srážky.

K
Kalendáře na r. 1921.

Bolnický kalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Studentský kalendář

dobyly sí mesi naším lidem uxnání a obliby.

P- Koneemmědicezáři 1v.08
Loňského roku nemohlo býti velkému návalu ob

m vyhověnoa prosíme nade stálé odběratele,na vedle při m lístku dodávku kalendářů
ed si sajistili.

Jen včasné objednávky mohou býti zavčas
vyřízeny.Kalendářenarok18216iujeme:

sRolnický kolendáte . . . kos 10Kč,
kalendářsMoravane . . . . . kas 10Kč,
sKapesníkalondáh . . . has 6K8
sStudentský kalendál« . kos 8Kčó

Om VSša něcůol něPárhod
28., p ávce2— kusů 80/,, při ob

návoe přes 60 kusů 409,.

Poštovné a obal účtuje 00 režijní censu!

Objednávojte hromadně
Da adresu:

OBČANSKÁ TISKÁRNA
: spol. s r. o.

-BRNO, Starobrněnská al 19-21.
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Odluka cirkve.
Důležitá otázka odluky církve katolické od

státu luštila se u nás posud na straně nekatoli
ckých živlů výhradně divokým skřekem a zdvi
hánim sevřených pěstí. Takové chování reputaci
naší republiky za hranicemi velmi málo zvýší,
zvláště když konfesním požadavkům židovským
vláda vyhovuje přeochotně s hlubokými úklona
mi.

Fanatikové zapomínají, že se tu jedná neto
liko o katolíky české ale | německé a maďarské,
před kterými maň státní orgány až příliš nápad
ný respekt O rozluku tedy se nebudou smlouvati
pouze katolíci čeští.

»Nár. Listy« 13. t. m. v referátu o výhodách
rozluky ve Francii praví, že by měli o nich
uvažovati »naši zásadní odpůrcové rozluky, svo
lávající síru a oheň (!?) na hlavy těch, kdo o ni
n nás ustlují«. Na kterém pak obzoru »Nár. Listy«
tu síru a oheň vk? Či zaspaly celá dvě léta,
že nevidí, jak právě tisk strany lidové o rozluce
mluví klidně a rozvážně již tak dlouhou dobu!

Za samé války jsme prohlašovali, že poměry jsou
neudržitehé a že skuteční věřící jsou nucení bo
jovati proti zbyrokratisování a ujařmení církve,
jaké připravila Vídeň.

Ale právě Hberálové a pokrokáři měli dávno
jasně vyložiti, od koho a od čeho má nastati
rozluka církve věřících, kteří přece i nadále

zůstanou státními občany. Právě pokrokáři měli
hojnost příležitosti dokázati, že jejich svobodo
mtyslná hesla rfebyla švindlem a že chtějí snášeli
vost reálně aplikovati i na tak četné katolictvo.

To přece samy »Nár. Listy« věděly, že ná
vrhy Bartoškovy jsou otrokářskou provokací, k
níž charakterní katolík přisvěděitl ani nesmí.
Má-li katolík platit nevěrcům daň jíž z pouho
pouhé účasti na bohosiněbách, kde pak je svobo
da? Také není opravdovou přípravou k sprave
diivé odluce štvaní proti katolickým věročlán
kům ve školách a surové posměchy z naší víry
na veřejných schůzích. Kdo říká, že má kostely
všecky zabrati stát a pomáhá | československé
církvi ke kostelům přehorlivě na účet | církve
naší, nepočíná si důsledně.

Právě 15. září pokrokářská »Škola měšťan
ská« uveřejnila Inkvisiční výzvu, aby se pátralo.
který učitel kandidovat na program lidovců, »nej
větších nepřátel republikánské školy«. | Přidán
rozkaz: »Jména těchto zrádců stavu nám oznam
tel« Tedy — psancem má býti netoliko obyčený
katolík, ale i stoupenec strany lidové, největší ze
stran skutečně národních.

Mají býti ujaňnení katoličtí rodiče, katoličtí
učitelé i katocké dítky školní. Katolíkům se mi
lostivě dovolí, aby na toto Jařmo hodně platili.

Proti takové »odluce«| mutno| protestovati s

nejvyšším rozhořčením.| Katolfci jinověrcům a
nevěrcům přejí ochotně učitele podle vlastní
chuti. Ale tolik žádají a také si dobudou, aby dít
ky katolických rodičů byly vychovávány katoli
cky. A jestliže volní mryšlenkáři zcela otevřeně
zakazují zřizování katolických škol konfesních,
my se zeptáme, zdali tak urputně chtějí postupo
vati také proti náboženství evangelickému a ži
dovskému.

-A kdokoli by chtěl okrást! katolické kostely
o Imění k udržování bohoslužeb nejnutnější, ten
přece neodlačeje, sle olupuje. Polkoguje slině 22

my věřící lalky, kteří by stejně musil znovu
prostřeďky k potřebám kultu sháněti.

Je-li oďluka na skoku, pak si vyhradíme se
vším důrazem, aby na jmenování hierarchů ne
měli účasti notoričtí nevěrci aneba fanatičtí Jino

věrci. Budeme žádati, aby kostely sloužily Bo
hu v duchu a pravdě a nikoli k zvýšení lesku
některých osob (třebas byrokratických liberálů).
A nikďy nedopustíme, aby se podkopávala učite
lům našeho náboženství půda pod nohama 4.ezi
samou školní mládeží katolickou. Dobrou vůli k
spravedlítému vyrovnání mezi státem a církví
musí osvědčiti i kruhy nekatolické. Ječivé tábory
»protiklerikální« nejsou ke klidnému dorozumění
žádnou solidní přípravou.

Slovenská strana ludová.

Výkonný výbor Indové strany v Žilině 28. září
protestuje proti utvoření ministerského kabinetu
z úřednictva. Vládě má udávati směr sněmovna,
nikoli jiný činitel. Přes to nechce ludová strana
klásti vládě překážky, pokuď se tato vynasnaží u
váděti zákony v platnost. Nechť„se zabezpečí
svoboda tisku, svoboda shromažďovací a spolko
vá. Slovenskou úrodou nechť jest v prvé řadě
zaopatřeno samo Slovensko. Budiž uznáno právo
Slováků na samosprávu. | Strana staví se proti

Jakékoli diktatuře a žádá skutečnou lidovládu.

Výkonný výbor spom s ludovými poslanci
a senátory zatracují akci maďarské a německé
křesť. sociální strany. Protestuje proti zasaho
vání těch křesť. soclálů do čistě slovenských
krajů, protože jejich počínání není ani křesťanské
ami slovenské. Ludovci ohlašují proti dalším pro
vokacím křesť. soclálů nejostřejší boj. — Tak
odpovídají Indovci na odpornou potměchuť po
krokářů, kteří by rádi viděli hlinkovce ve spo
jení s Maďary. Bezectné Ii o spojení Indovců s
maďarskými křesť. sociáty republice neprospí
vají, prohlubují propasti mezi tábory národnírri.
Ale co na tom mstivým štváčům záleží?

„Bonřlivá byla schůze Slováků v Šaštíně, kam
se 2%. září dostavilo vyslechnout Hlinku přes
8000 našinců. Hlinka mluvi! pro pořádek v re
poblice, odpornčoval pracovitost a protestoval
proti křivdám. Pokud brstka socialistů Jen vyzý
vavě pokřikovala a pískada, zůstali ludovci klidní.
Když však rudí útočníci začali házet kameny a
vytahovat nože, ení našinci sc proti nim
postavil tak rázně, fe povykující výtržníci nevě
děš, kudy utíkat; prchající »hrdinové« odhazo
vali 1 radé karafiáty a prosil o pardon. Klid byl
obnoven v krátké chvilce.

Krvavý byd .10. Hina tábor Indový v Náme
stově.Provokovalitam —jak často jindy — vo
jáci Považte tu smělost Hlinkovu! On prý »štval«

poukazem na vyhazování křížů ze škol. »Rozpa
loval vášně<, když poznamenal, jak protikatoličtí
Češi Slováky »šatí«. Když se proti pokřikujícím
vojínům ozvala za řeči našeho 'senátora Klimka
kritika, hned osm vojínů se vrhlo s bodáky proti
tribuně. Lid bránil svých vůdců. Za nastavšího
zápasu přitrhlo ještě 20 ozbrojených vojínů. ByH
usmrcení dva rolníci a řada jiných hlinkovců byla
zraněna. Rozhořčení lidu jest obrovské. Žádá se,
aby ten český pluk byl ze Slovenska odvolán.
Byli zkrvaveni také vojíni.

Tu konečně se musí ozvati hodně důrazně o
tázky: Co mají na práci vždycky na ludových
táborech pokrokářští a socialističtí vojáci? Kdo
ie tam volá? Proč nedokazují své hrdinství na
maďarských | bolševicích a německo-židovských
kořistnících? Proti vlastní krvi mají kuráže dost
a dost; před krvavými zbojníky se schoulí do
temnot.

Od té doby, co Šrobár neomaleně prohlásil, že
buďe ludovou stranu se vší vehemencí potfrat,
myslí si fanatikové, že Iadovci jsou fackovacími
panáky, do kterých může každý kopnout. Ale
hijnkovc! si dobudou | shromažďovací svobody
stůj co stáji ©A nechť vláda nedopustí, aby sl
vždycky masili pomáhati | proti provokatérům
sami!

Zároveň máme dobře na mysli, jaké štvanice
pořádali v samých Čechách proti katolictvu na
veřejných táborech netoliko poslanci, ale 1 státní
úředníci. Myslíte sl, že katolíci budou za chech
totu bezvěrců věčně mlčeti? Ať už jen konečně
úřady hájí platných zákonů i proti volnomyšlen
kářským demagogům. Jestliže by druhá strana
v národě začala brániti nezadajných svých práv
rázně sama, pak by provokatérům doše) dech
brzy. Kdo miluje republiku a československý lid
opravdově, nikdy nebnde ve spolku s židy brutál
ně provokovati ryze český lábor náš, který jest
tak mobatný.

Jistě si nepřejete, aby u nás zavládly poměry
irské! :

Rázné.

Došly zvěsti, že ukrajinští povstalci proti bol
ševikům dobyli Kijeva. Židé rychle z Ukrajiny
prchají. Jen aby z těch uprchlíků nedostala naše
republika Iví příděl! — Ve dvou týdnech bude
zahájeno Jednání o definitivní mír mezi Moskvou
a Poláky. — Bokševický delegát Kopp v Berlíně
stal se správcem sekretariáte pro bolševickoupro
pagandu v západní Evropě. Mezi členy bolševické
delegace jsou židé Adler, Olicksmann, Fráger,
Jung a Reich, který je tajemníkem Koppovým.
Kopp horečně usáluje © to, aby byli uvolnění
Rusové internovaní v Německu pro rudou armá
du. — Že bolševická vláda jest vlastně židovskou,
nedovedou zastříté ani nejprohnanější zaprodan
ci. Sama ruská armáda jest zcela v rukow židov
ských. Polská armáda zachytila v Žitomíři přísně
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něm se praví, že »pěrsonální stav ruských divlsí:
sestává ze dvou Úplně různých částí: totiž z čí

dých komunistů výhradně židovského původy a z
mobil 6. chátry sabotérů. původu místního.
Vzhledem k toru veliteb divise Kohn přikazuje:
»Po dobu akce dívise na frontě nechť se obsadí
všechna nejpřednější místa, jakož | výzvědné
oddíly výhradně ruskými gardisty místního (rus
kého) původu, rozhodně však nikoliv židy; těmto
nechť se svěří jen politické a kancelářské práce,
méstní služba atd< Tedy v Rusku židovští despo
tové umějí si vlastní krev ukrůti do bezpečí za
devaterou stěnu lépe než za světové války. Ať
prolévá za Židovské zájmy vlastní krev člověk
pokřtěný!
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Kulturní jiskry.

Hradec Králové,
Adalbertinum.

Prorocký žalm pro všecky věky. Přehlédne
me-li nynější evropskou šachovnici, seznáme, že
pro přítomnou dobu jest evangelium ještě vý
znamnějším světlem než pro současníky Hero
dovy a Pilátovy. Čteme-li o promluvách a skut
cích Kristových, v němém obdivu koříme se
Moudrosti, která obzírala jasně poměry celých
tisíciletí budoucích a dle toho svá slova volila.

Ak do nynějšího bludiště vrhá ostré paprsky
kritiky i Zákon starý. Vznešený hlas Boží prav
dy nepřehluší moderní kejklíři ani tisícem svých
pronikavých píšťalek. Bankrot moderní civilisa
ce jest nejvýmluvnější obranou Pisma, třebaže
bezděčnou. Vizme na př. žakn třináctý! Promít
neme-li smysl jeho výroků do věku moderního,
připadá nám, jakoby býval spisován specle!ně pro
nynější situaci evropského lidstva.

Nuže. čtěme a Srovnávekme!
=Řek) nestnyslný v srdci svém: Není Boha.

Porušeni sou (lidé) a zohaveni ve snažení svém;
není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. (Vol
nomyšlenkáři a soclalisté vyhlásili zásadu, kte
rou již starozákonný mardřec pokládal za zpáteč
nickou a nazval ji nesmyslnou. V patách za ne
věrou přikvačily švinďle v -aprovisaci, kolkař
ství, keťasení a marnotratnost.)

Hospodin s nebe shlédl na syny lidské, aby
viděl jest-li kdo rozammý aneb hledající Boha.
(Nástupce sv. Petra dle hlasu Božího odporučo
val, aby děsné sváry se ukHdnily dle příkazů €————

FEUILLETON.

KARDINÁL GIULIANO CESARINL

Tento mmž, jehož jméno tak Lisboce jest vry
to do historie české země, zaslouží u nás zvláštní
pozomosti. Jest ovšem pravdou, že roku 1431sta
raj se o pokoření husitstva fysickou mocí. Vždyť
navzájem husité ani se netajili úsilím o vylubení
všeho katolctva v zemích koruny české a svými
častým! pleny za hranicemi uváděli v zděšení
oelou střední Evropu. Jest však jisto, že Cesarini
mě! vroucí přání, aby k sjednocení křesťanstva
došlo nejraději cestou přátelskou.

Před památnou bitvou domažlickou obrátil Se
na Čechy 5. července 1431 významným mantfes
tem. Sliboval, že bude přijat každý laskavě jako
bratr, kdokoli se navrátí do lůna církve. »Ne
jsme-H my všichni bratři a křesťané, nemáme-li
Jednoho a téhož Spasltele Krista Pána, jedno a
totéž Písmo svaté? Táhneme se zbrojí k vám
fen neradi a jen z nutné potřeby, abychom se ne
tečně nědfvall, jak náboženství u vás hyne, ko
stely se boří, obrazy svatých se ruší, svátosti

se šlapaf, věrní křesťané se spředía zeměokolní,bývají pleněny a zpuštěny.« 'Katolíci přicházejí
osvoboditi Čechy dobré vůle od tyranství radi

že by hrstka oněch lidí

Depešníadresa: Albibanka..

Vklady zůrokují se nejvýhodněji.

jednota

Číslo telefonu88.

Eskont obchodních směnek.

vangelických. Pátral pilně po rozumných a bo
babo.ných diplomatech.) .

Všickní se odchýlili, spolu neužiteční učinění
jsou; není, kdo by činil dobré, není ani Jednoho.
(Kdož cynicky odmítli intervenci papežovu, zá
roveň také prohlašovali, že osvícenost dského
rozumu lépe se v praktické pacifikaci osvědčí
než přihlédnutí k zákoníku náboženskému. Uká
zalo se brzy, že se svým rozunem neužiteční u
činěni jsoud)

Hrob otevřený jest hrdlo jeXch; jazyky svý
mi lstivě činí; jed látých hadů pode rty jejich.
(Jen sledujme podvodné sitby nynějších sobec
kých komunistů a jejich prolmané lži o +»dik
tatuře dělnictva« v Rusku. Jedu stříkají po roz
umných občanech víc než dost)

Jejichžto ústa zlořečení a hořkosti plna jsou;
nohy jejich rychlé k vylévání krve. (Vzpomeňme
na nevěrecké schůze a tábory o dnech Svatojan
ských. Vzpomeňme, jak se povykovalo, aby se
s katofky naložilo jako s vlastizrádci. Už také
tekla krev pokojných věřících na několika mí
stech. A což teprve krvavé črezvyčajky bol

ševiků ruských!)
Zkáza a neštěstí na cestách jejich, a cesty po

koje nepoznali; není bázně Boží před očima je
jich. (Kamkoli vkročit komunista, i tráva přestá
vá růsti. Průrmysl rozvrácen, hlad, nahota a zima
moří lid. Demagogové, kteří lapali hejly na heslo
antimilitarismu, zmihtarisovali docela | pracující
jid a neustávají ani v strašných válkách občan
ských ani výbojhých. Při tom ozývá se pusté
rouhání.)

Což nepoznají (toho) všichni, kteří páchaií ne
pravost, kteří sžírají lid můj jako pokrm chleba?
(Rusko proněněno v káznici. U nás nevěrci vy
hazují z továren na dlažbu dělníky hlásící se k
organisaci křesťanské. Klidně trpí vyžírání pra
cujícího lidu od orientálských vetřelců.)

(Kteříž) Hospodina nevzývají, tam se třesou
strachem, kdež není strachu. (Pravda velice vý
znamná! V Rusku bolševici obrátili svůj hněv
proti křesťanským chrámům, ale synagogy Par
donovali. U nás boří se kamené sochy jako »ne
bezpečí«. Vyhání se z Prahy pokojné řeholnic
tvo. Hlinka byl internován, zatím co maďaronští
židé na Slovensku a Podkarpatské Rusi svobodně
páchali protirepublikánské reldy.)

Nebo Hospodin při pokolení | spravedlivém
jest; vy (pak) jste radu chudého zahanbili. ježto
Hospodin naděle jeho jest. (Vlivný, předák so
clalistický u nás prohlásil, že katoltci v naší re
publice stanou se žebráky. Poctiví občané sou

skutečně stále chudší. Netoliko se trhají pozem
věděla více nežli celý svět i celá církev křesťan
ská od mnoha století.« Vrátí-li se Čechové do
obecné církve, naleznou všecku lásku a přízeň,
kterou dítě může očekávati od otce a matky.

Ovšem co nenrovnala celá řada dlouhých the
ologických schůzí, nedovedl srovnati ani list Ce
seriniho. Křižácké vojsko potom utrpělo haneb
nou porážku a válka pokračovala.

Konečně došlo k Jednání s husitskými Čechy
v Basilej, k jednání nikoli s papežém, ale s obec
ným koncilem basilejským, mezi nímž a Vatl
kánem byl poměr velice naplatý. Palacký o Ce
sarinim dí: »Byloť veliké štěstí, Ze právě on po
volán byl předsedati ve sboru na místě papežo
vě; tuším zajisté, že každý jiný předsedatel byl
by dat se odstrašlti nesnázemi, které naň čekaly.«

Dne 10. ledna 1433 Cesarini vítal Čechy řečí
vpravdě křesťanskou, | vřelou: © oslovil | husity
jménem matky církve Jako její syny, po Jejichž
návratu tato matka touží. | Čechové srdečnou
promluvou byli dojati k slzám. Za dalšího jed
nání Cesarin! neopomenul ničeho, čím by získal
rozum i srdce busitů. Ale přesvědčoval se stále
více, že rozamové důvody vro české boselstvo
neplatí. Jestliže husité vystupovali proti koncilu
v postoil soudců, měli si živě uvědomiti, že sami
představují tři hašteřící se strany (kališníky, SI
rotky a Tábory). Taková sváriivá obec s třemi
věronkami velikému sněmu imponovgjí nemohla.

ky od far a kostelů, ale zabírají se docela samy
kostely a místnosti farní. Ale žalm posiluje na
ději na lepší los lidi bojících se Boha.)

Kdo dá ze Slona spasení Israelovi? Když od
vrátí Hospodin zajetí du svého, plesati bude Ja
kob a veseliti se bude Israel. (Osvobození boha
bojných rychle se blíži, jak ukazují bezpečné pří
znaky netoliko ve Francii.a Italii, ale i v naší
republice. Po plesu Jakoba kapitalistického na
stane útěšné blaho Jakoba ideálního, Kristova.)

Věru, brzy se bude čísti v Evropě bible se záj
mem desateronásobně větším než před válkou.
Její prorocké basy platí pro všecky věky.

Cirkevníobzor.
Schůze duchovenstva. Tiskové Družstvo svo

lává aa čtvrtek 21. t. m. do Hradce Králové schů
Zl duchovenstva, na níž pojedná se o důležitých
oťázkách časových. Přítomen bude některý z po
slanců. Schůze počne o 11. hod. dopol. v Adalber

tinu. i A
DuchoOvenstvuvikariátu rychnovského, | Ži

dám vdpp. spolubratry, aby se súčastnili schůze
duchovenstva, jež se koná ve čtvrtek 21. října
o 11. hod. dopol. v Hradci Králové. Účast všech
velmi žádoucí, jelikož se bude jednati o důleži
tých časových otázkách. — Rěssler, jednatel.

československá strana
lidová.

Chrudim. Svaz lidových živnostníků česko
slovenských pořádá v neděli 17. října o 3. hod.
odp. v sále u Lohniských protestní schůzi živnost
nictva a obchodnictva proti zákonu o korunové
dávce moučné. Referentem je Fr. Lukavský, truh
lář z Král. Vinohrad. Žádáme o ho'nou účast na
šich živnostníků a obchodníků z Chrudimě a ce
lého okol, neb vlakové připojení je výhodné.

Z Úpice. V neděli 17. t. m. večer bude ve
spolkové místnosti u p. J. Vacka veřejná spolko
vá schůze, na níž promluvíposl. Dr. Nosek.
Všichni stoupenci súčastněte se! Důvěrník.

Česká Skalice. V neděli dne 17. koná se před
náška o významu Orla. Přednáší br. Jos. Polák
z Hradce Králové.

Z Pofičky. V neděli 17. října odp. bude schů
ze místní organisace. Přednášeti bude vwdp.dr.
Gustav Domabyl z Hradce Králové. Dostavte se
všichni!

Naším studentům. První číslo »Jitra«, časopisu
katolických studentů středoškolských, právě vy

(E
Hřmotně protestovali husité proti tvrzení, že ne
tvoří součást církve obecné. Sám Prokop Veliký
prohlásil 4. února: »Urážíte nás, pravice, aby
chom se vrátili do církve, Jako bychom byli z
ní vystoupili. My jsme netoliko nevystoupili, ný
brž snažíme se přivésti k ní všecky křesťany a
vás také.« | Tato Slova přirozeně vzbudila ve
sboru veselost. Otcové nebyli takovými Ignoran
ty, aby nevěděli, jak sami stoupenci Rokycanovi
doma prudce kaceřují Tábory. :

Cesarinl po marných pokusech o smír 11.
března konstatoval klidně dvě stanoviska: koncil
má za to, že jest církev u něho; Čechové však
sl myslí, že církev Jest u nich. Doložil vtipně:
»Nuže tedy, sjednoťte se s námi —- a bude cír
kev celá « | Chtěl, aby se stali Čechové členy
sboru a soudili spolu s otci katolickými. Ale Češi

věděli, že by ve sboru tvořili menšinu á napřed
uhodii, že by byli přehlasováni, Proto na návrh
nepřistoupili, ale přece měli za to, že jsou syny
církve nikoli národní, ale obecné. Tu bylo ov
šem každé dorozumění těžké. Obecný sněm se
nescházel s velikým nákladem a nemmlým! potí
žem! ani Jindy proto, aby přilal poddaně rozkazy

menšiny.
Veliké pohnutí způsobila řeč Cesariního na

rozloučenou s Čechy 13. dubna. Kardinál žehnal
husity křížem: »Poroučím vás Ota, Synu | Du
chu svetému.« Rokycana požehnal nak abor.



Mg« dohatým a uceleným obsahem, z něhožvy
máme: »Blaničtí rytíři«, »Hymnas českého ná
řoda«, »Na troskách pohanstva«, »Z prvního jitra
mládí“ a p. Přináší | okázku studentské poesle a
Seznamuje nás se studentským hnutím u nás + za
hranicemi. »Jitro« jest Jediným časopisem kato
Hckého studentstva a nejlevnějším studentským
časopisem vůbec. Předplatné jest 4 Kč pro stu
denty a 8 Kč pro hestudenty na půl roku. Ka
toličtí studenti, rodičové a příznivci jejích žá
dejte první číslo na ukázku na adresu: Admi
nistrace »Jitra«, Praha II.,Voršilská
1—p

Záložní úvěrní ústav
v Hradel Králové

zvyšuje akc. kapitál na 10 milionů Kč.

Upisovací Ihůta končí
v sobotu dne 16. října 1920.
Kurs upisovací Kč300— pro akcionáře.:

Zprávy místní a zkraje.
Klicperovo divadlo. Dne 2. a 3. října provedla

Jednota divadelních ochotníků Štechovu »Zmate
nou poháďku« — vpravdě zmatenou míchaninu
lyrisnu a —-komedie. Literární ceny valné Šte
chova komedie nemá. Je tam spousta složek, které
nemají vnitřního svého odůvodnění. Jen, aby tam
byly. — Provedení samo nebylo rovněž úplně u
spoko'ující. Nemluvím o členech, kteří vypomá
kali zapiniti nutnou spoustu osob, ale i sám pan
Jan Huňáček ve svých byrických momentech ne
byt obratným. Pan E. Svoboda oživil komedli
zdařile svým vystoupením, rovněž sl. Skorkovská
byla pro svou roli jako stvořena. -- 10. října
uvedla na naši scénu Č. O. B. Jiráskovo drama
»(Jtec«, uchvacující svou naturalistickou silou, až
přehnáním kletých vlastností vesnického sedlá
ka. Pozornost naši upoutalo toto představení vy
stoupením pražského umělce p. Želenského, jehož
typické, místy až karikující gesto vzbudilo náš
obdiv a zastínilo všechny, kteří se na jev.štl o Ú
spěch pokoušeli. — V sobotu 9. t. m. koncerto
vala pí. Marešová a p. Tauber, solista sdr. uč.
Vystoupení bylo neobyčejně úspěšné. | Svědčí o
tom zájem, jaký obecenstvo na výstupech proje
vilo svýtm neutuchajícím vyvoláváním zdatného

umělce, toužícím po „nových a nových požitcích.
— B. Jek.

Z Obchodní, živnOstenské a průmyslové ú
středny v Hradci Králové. Strany podávající žá
dosti za vývoz a dovoz upozorňují se, že jest nut
no v každém případě opatřiti žádost před jejím
odesláním úřadu pro zahraniční obchod nebo ex
positnrám kolkem 3 Kč, ježto jinak vydávají se
nebezpečí stíhání přo důchodkový | přestupek
zkrácení kolkovného poplatku.
. Český skl-klub v Hradci Králové zahájil dne
9. L m. opětně svoji činnost. Usneseno pořádati
18. £ m. vanou hromadu, která bude se konati
© půl 8. hod večer v hostinci +U černého koně«.
Klub nspořádá letos na Zvičíně několik kursů pro
začátečníky | pokročilé lyžaře, v případě přízní
vých sněhových poměrů i na Zámečku. Mimo to
podniknuto bude několik větších zájezdů do Krko

Jaký bytcharakter Jallana Ce
sarintiho? Hned slyšíte vyvětralé fráze: Hlad
ký a chytrý římský diplomat! Pružný úhoř dle
vzoru Palomarova! Liberální malíř by zobrazil
wsměvavou »'esovitskou« tvář s pichlavým zra
kem. Jak už si vykouzlla cynická fantasie podo
bu 1 těch předjesuitských »jezovitů«.

Zatím však byl Cesarini charakter přímý a re
formátor nejupřímnější. Byl to velikán, od něhož
by se byli Táboři v příčině zdravé křesťanské
očisty mnohému naečili.

Tmitou cestou Cesarinl vyšínul se k posta
vení tolik vynikajícímu. Studoval v Perugii Jako
veliký nuzák. Žil tam ze skrovných ahlmužen.Aby

"moh! i v noci stndovati, sbíral odhozené zbytky
svíček. Když dosáhl doktorátu, přednášel v Pa
dní církevní právo. Jeho osvícenost a ušlechtilá
mysl současníky okouzlovala. Byl postavy ste
pljé, vzezření krásného. Každý, kdo s ním osob
ně obcoval, odnášel st hluboký dojem Před kní
žaty choval se vážně a přísně, ale k poníženým
velice přívětivě a dobrosrdečně. Podiv budilo,
jak žhavě horlil pro zvelebení církve, jak lehce
ovládal uhlazené společenské formy, lak hlabo
kou učenost theologickou t humanistickou si .o
svoji Jeho ohnivá výmiavnost uchvacovala a

mocně Imponovala.1 protivníkům |
Historik Vespasiano dm Blsticci byl nadšen

jeho křišťálovými mravy a zbožnosti, Kardinál

N Telegramy: Agrobanka.

Akciový kapitál na K 190,000.000—

' —=Centrála vBrně.zzz

484 říditelství,
Telefony: 48b směnárna,

Vklady = £800u00—
ReservynaK"70,000.000—

k Val. Mexiřičí.

Peněžní
| Financování podniků —

Rembourení úvěry.
Třídní loterie.

noš a Orlických hor za vedení osvědčených vůd
ců. Ježto klub chce svým členům hromadným ná
kupem opatřiti lacinou a dobrou výzbroj, žádá
všechny, kdož na výhodu tu reflektují, aby se do
schůze dostavili. Výhody té budou však účastní
i členové nově přistoupivší. Členské příspěvky
jsou vyloženy u idubovního sekretáře p. Ed.
France, drogisty na Velkém náměstí.

Legionářská výstavka, Osvětový sbor 4. ČS.
pěšího pluku Prokopa Velikého pořádá v Hradci
Králové ve dnech od 24. října až do 10. listopadu
legionářskou výstavku v městském museu. Vy
stavovány budou historické památky, obrazy a
fotografie ze života legionářů 4. pluku od doby
jeho založení, ústupu z Ukrajiny, bojů na Sibiři
a návratu do vlasti.

Jižní Černou Horou do Starého Srbska jest
thema přednášky prof. V. Hronfka z Jičína, kte
rou pořádá klub foto-amatérů v úterý 39. října v
8 hodin večer v museu. | Bude provázena 175
světelnýhně obrazy. Předprodej lístků v knihku
pectví p. Píši.

Tbe English Circle will meet on Monday
25 th of Cotober at 8.9. m., Grandhotel.

Okresní hospodářská rada vykonala revisl cu
kerních lístků v některých obcích našeho okresu.
Byl zjištěno, že ve 4 obcích bylo odeblráno o
281 lístků více, než příslušelo. Upozorňujeme, že
podobné revise budou se opětovně ©konati ve
všech obcích a že každé nesprávné odebírání cn
kerních a chlebových lístků bude přísně trestáno.

Zásobování mašem. Od nynějška nebude maso
z nutných porážek řezníkům vydáváno, poně
vadž jest reservováno pro místní posádku a zá
sobování Prahy. Řezníci mohou si opatřiti maso
pouze z dobytka poraženého na porážkové listy,
které vydá jednotlivým řezníkům okresní poli
tická správa.

Protestní schůzi živnostnictva a Obchodniciva
proti zákonu o jednokorunové dávce moučné po
řádá v neděli 17. října ve Ovoraně »Adaibertina«
živnostenský odbor čsl. strany lidové v Hradci
Králové. Začátek o 3. bod. odpol. | Referuje V.
Dvorský, obchodník z Prahy.

Zásobování bramíbory. Dle zpráv pražských
listů je na nádražích v Praze nahromaděno tolik
bramborů, že si s nimi nevědí rady. Proto je 0
becenstvo vyzýváno, aby -nakupovalo brambory
do zásoby; poukazuje Se na nebezpečí, že v zl

(O
vždy spal v kajícném rouchu žíněném, každý pá
tek se postil při chlebě a vodě; každou noc se

svým kaplanem spěchal do chrámu na zvláštní
pobožnost a zpovídal se denně,

Štědrost kardinálova neznala mezí. Vydržoval
řadu nemajetných studujících v Perugii, Bononli
a Sieně, jsa patmětiiv svého tvrdého mládí. Aby
dal! příklad žádoucí reformace jimým prelátům,
nechtěl přijmouti více beneficif, spokojnle se s
biskopstvím v Grossetu. Jeho důchody tedy ne
byly nejvalnější. Aby tedy mohl každému o
pravdu potřebnému prosebníkovi vyhovětl, žil

velice prostě; sotva který dělník by se byl spo
kojit s jeho nuzným stolem. Ještě jako kardinál
duplikáty své knihovny rozprodéval, aby mohl
udíleti alnužny. O nemocné pečovat s otcovskou
obětavostí. 

Bisticci volá: »Poznal jsem velmi mnoho mužů
svatého života, ale mezi nim! žádného, který by
se rovnal kardinál Cesarinimu; od pěti set let
církev žádného takového neviděla.«

Cesarinimu nebylo potřebí shánět! nepularitu
a obdiv pro vlastní osobu; kllekoli krátce pobyl,
všude «mr prokazována úcta upřímná. Zdálo se,
jakoby z každého jeho pohybu ctnost vyzařovala,
ačkoli obcoval s lidmi nensceně.

Kardinál byt velkým přítelem | klasických
studií. I na svých diplomatických cestách pilně
pátra) po rmkopisech antických autorů:

Financování importu a exportu. (i
Pojišťování losů. NE

mě pro mrazy zásobování třeba uvázne. V Pra
ze, kde většina nemá místností pro nahromadění
brarnborů do zásoby, mají se konsamenti záso
bit. A venku, kde každému nájemníku možno

bramboryuložíti ve sklepě, má každý rod ztrá
tou zásoby potvrditi, "že nemá 10 kg bramborů,
aby dostal lístek — bramborenku na několik kg
bramborů! Pak budeme mít fronty na brambory;
zda týdně či měsíčně a na kolik kllograinů, naří
zení nepraví. AŽ budou mrazy a brambory Ce
stou ze skladiště do prodejny zmrznou, až se
pro mrazy nebudou moci brambory ani rozdíleti
a lid bude hladovět, co na tom? Jen když se bu
dou míti úředníci v ústředně dobře a našpikuií
si kapsy!

Flasko československé církve v Hořicích..Nár.
demokracie uspořáda'a řadu přednášek o nábo
ženských otázkách a pozvala k tomu dr. Farské
ho, Hrejse, Bartoška a Herbena, samé kapacity
v trhání skály Petrovy. Na přednášku o katolickém
náboženství nepřistouplio předsednictvo, v němž
jsou tři přední činovníci přotestanté, ale zaručilo
katolickému zástupci loválně svobodu slova. —
První dostavil se zástupce církve českosloven
ské. Jaké však bylo jeho zklamání, když v pro
storném sále sedělo plných 53 osob — a to ještě
hlavně volnamyšlenkářů a evangelýků. Dal také
výraz svému zklamání, lituje, že dal Hořicům
přednost, když se oň jinde trhali a když mohl na
příklad v Litovli mnviti před tisíci. Počal s mlze
rií našich soclálních a politických poměrů, na
nichž je vinna prý naše samospasitelná, neomyl
nická katolická výchova; proto mají-li se poměry
změniti, je třeba jiné — samostatné a opravdu
národní výchovy, ž se může národu dostati jen
v nové církvi československé, jejíž posavadní ú
spěchy líčil tak, jako by šlo vše s tím násilni
ckým zabíráním kostelů hladce a nevinně, Jeho
lidé se jdou do »svého« kostela pomodliti, ale
Orli jim v tom násilně brání a klerikály poštvaný
Nd je znásilňuje. Milostivě nabízet nám spolu
vlastnictví far a kostelů, které jsou ne majetkem
katolické církve, ale nárcda, docela jak slýchat
na komunistických táborech. Dr. Farský nejapně
sesměšňoval netoliko náboženské zásady, ale 1
kněžský stav, do něhož přece sám vstoupil. Jak
se o tom vyjádřil předseda zdejší V. M., to by
si stě řečník za rámeček nedal — Místní děkan
odpověděl rm v delší řeči a ukázal na Holohla———————————

Cesarini horlivě se staral o spajení církve zá
padní s východní a povzbuzoval křesťanstvo k
obraně proti barbarským hordám tureckým. Na
rodil se r. 1398 a zemřel r. 1444 po nešťastné bil
vě u Vary.

s

Na basilejském koncilu r. 1443 při loučení Pro
kop Veliký odpovědět na přesvědčivá a šetrná
slova smírná Cesariniho prudkou řečí proti zlořá
dům církevním. Chválil Valdenské, mluvil o zby
tečných obřadech a pod. Jako by byl zapomměl
na tyranskou justici táborskou, na veliký počet
cizích žokdnéřských kořistníků ve vlastní vozové
hradbě a na pláč samého lidu táborského, ožeb
račeného táborskými rekvisicemi. Téhož roku ve
svém táboře před Plzní Prokop byl %Mžcezra

lidí, které vodil k vítězstvím, lakže po osvobo
zení opustil vojsko nevděčné. Tedy Prokop již
v Basileji měl misto drsných výtek trochu pře
mýšleti o svých lidech, kteří se prohlašovali se
bevědomě za nejpovolanělší a nejvzornětší refor
mátory.

Bystrozrak ušlechtilého askety Česariního se
znával již předem, že náhlým náporem fysickým
by byt místo reformace vznikl nový © žalostný
zmatek. Husité k tomm přesvědčení dospěli te
prve hořkou zkušeností.

AED. ad kout ndodA né



vecá, jak to »pomodlení v našem kasfele« Vvypa
dá; pověděl, Jak již dávno musila by sc katojická
etrkev pro hnilobu zbortit, kdyby měla býti ta
kovou, jak ji řečník Kčí, kdežto ona po světové
válce stojí tu pevněji a morálně silněji než kdy
jindy. Bez obalu dr. Farskému vmetl, že by dnes
nestái zde jako protikatolický řečník, kdyby se
mu byle dostalo, po čem toužit a že ještě před
2 roky mluvil k úplné spokojenosti své nadřízené
vrchnosti k žákům o papežství a katolické círk
vl; že by k rozkolu vůbec nedošlo, kdyby 139
jeho soudruhům byl papež oženit se dovolil, poně
vadž k rozkohi nedospěli z vnitř cítěné potřeby,
nýbrž z nahodilé zevnější příležitosti bez zákla
du, programa a vůdčí idey a nemohou Se ani Z
daleka porovnati s reformátory minulých věků,
kteří převraty sarni dětali a'za svůj program, za
svou ideu životy i svobodu obětovali. Reformátoři
popřevratoví čekali, až jiní převrat za ně udělají,
aby si mohli sednout do tepla a pomáhaliVolné
Myštence ubíjet katotickou církev. Pan děkan
reagoval na všecky šlágry řečníkovy, celibát,
svobodu svědomí, rmateřštinu v bohoslužbě, pou
kázal, že to nebyly důvody náboženské, jež po
hnuly profesory naší university a téměř všecky
přední naše listy — ani socialistické nevyjímaje,
aby zaujaly naprosto odmítavé stanovisko k no
vému náboženství v českém národě, nýbrž čistě
národní a politické; citoval prof. Rádla, Pekaře

-| Šustu, z nichž první dva dr. Farský v replice
popravil, na třetího, jenž je náhodoď ministrem
vyučování, tudíž jeho představeným, se neodvá
živ. Zejména poukázat p. děkan, jak by se na nás
tmohlo vymstíti, kdybychom uivořili uprostřed
Evropy ostrůvek protikatolický, obklopený kol
dokola národy katolickými, hlavně kdybychom
chtěli své novoty vnucovati zemím, s námi v jed
nu říši sdruženým, jež pro ně nemaji žádného
porozumění a přes všecko úsih českých nevěrců
katolickými zůstanou. Skončil Římem, citovav vý
rok Beneše i Štefanika o korektní a fojální politi
ce Říma vůči českému národu. Třeba Řím kdysi
stál proti nám, protože «ry jsme stáli proti němu,
Řím dnešní je jiný než středověký; národ, který

dosáhl své samostatnosti, musí dělati politiku
a ne historii, která je sice učitelkou, ate nikoli
vůdkyní národa, jenž musí umět zapomínat a hle

dati přátele všude, kde jich nalézti může. Dr.
Farský reagoval na řeč pana děkana, opepřív ji
několika banálními vtipy a sesměšniv nikoli pou
ze katolickou církev, ale náboženství vůbec. Snad
není si aní vědom, že pracuje přímo pro V. M.,
která také jednou, až se dílo jeho rozpadne, se
bere ovoce. — K »černé mši« nedošlo a pan
doktor prvním autobusem opustil nevděčné Hoři

pochybujemme,protože si svou písničkuodehrál.—
Piasko! — O bezpečnost děkanské budovy a chrá
mu Páně bylo se strany katolické organisace a
odbočky mládeže všestranně postaráno a zaslu
huje tato poslední pro své nadšení všeho uznání.
Průvod k P. M. lohovské o sv. Václavu byl ten
tokráte pravou manifestací katolického lidu, jenž
dokázat, že zde Jest a ze svých posic nikým vy
tlačiti se nedá. Nadšeně promduvil vdp. Superior
Pernička z Hradce Králové.

Bolševická propaganda v Josefově. | Pokolní
příslušníci naší republiky žasnou nad tím, co jest
ještě dnes u nás dovoleno cizhn živlům rozklad
ným. Pro samé stihání a šikanování Hlinkových
studentA a Riných stoupenců strany Indové zapo
míná se hasiti tan, kde doutná netpovážlivěji.
Pan Hilerson měl vypraviti první transport za
jatců do Ruska: již 1. září. (Divíme se vůbec, že
republika čekata tak dlouho na nělakého ruského
sprostředkovatele.) Ale místo repatriace provádí
se něco jiného. Josefovští zajatcí zajíždějí k Hil
jersonoví do Praly. V táboře se nacháží sídlo
Centráhího výkormého komitétu, v jehož čele
sto židé. Již se také ruští bolševici těší, že jim
budou dodány zbraně k »osvobození českosloven
ského proletariátu«, jak na tajné schůzi 24. září
bylo řečeno. Rozjíždějí se agitovat itdo vzďáleněj
ších měst. Jest zievem velice křiklavýmh,že Cen
trální komitét používá místností školních. Odkud
tato náhlá benevolence veřejných orgánů v době,

kdy české korporace jsou v tfsní pro nedostatek
vhodných místnosti? A ještě jednu zajímavost!
Pan ředitet školy obecné a občanské Ant. Seifert
dovolil několika příslušníkům zajateckého tábora
roského (profesorům, učitelům a inženýrůim) hospí
tovati v některých třídách. Ti prý v táborové
škole učí a rádi by poznali způsob našeho vyučo
vání. Rádi bychom věděli, z kterého vyššího mí
sta takové povolení bylo dáno. Což onl ruští in
teligenti tolik potřebují věděti, jak se u nás vy
učuje nedospělá mládež? Sám p. teditet jistě si

nedovoli tak přílišnou vládnost osvědlovati bez
—L
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pokynů vyšších. S joselovskými zajatci jsou ov
šem ve velice živém styku komunisté čeští. Jak
dlouho zde budou ještě trpěni obtížní cizinci, kte
ří naší zemi vyjídají! Kdyby jim aspoň posílal ap
rovisaci Lenin! Jest potřebí zvláště důrazně si
promluviti s Hillersonem.

Různé zprávy.
Všem srdcím soucitným! Městečko Senožaty

navštíveno bylo dvojí krutou katastrofou. Dne 11.
srpna vznikl požár, idnuž padlo za oběť 10 obyt
ných stavení. Dne 6. října vypukl nový požár,

který za stjašné vichřice uchvátil 24 obytných
stavení i s budovami hospodářskými. Přes 160
lidí je bez přístřeší. Požáru padlo za oběť něko
lik kusů hovězího dobytka, vepřů a spousta drů
beže. Všecky zásoby píce, obilí, slámy, brambo
rů sou zničeny, stejně i všecky menší hospodář
ské stroje. Celá řada osob utrpěla při zachraňo
vacích pracích vážná zranění. Celková škoda —
mérně odhadmíta — činí 2 miliony korun a hraze
na jest pojistným pouze 70.000 K. Občané, kteří
zůstali uchráněni neštěstí, daleko nestačí vydat
ně přispěti ubobým sousedům. Proto voláme k
naší širší veřejnosti: Pomoz každý, kdo můžeš,
1 sebe menším dárkem krutě postiženým ubo
žákům senožatským! | Všechny dary peněžité I
naturální budou veřejně v listech kvitovány. Za
sílati račte na adresu: Farní úřad v Senožatech.

Občanská tiskárna v Brně vydala jako kaž
doročně své oblíbené katolické kalendáře »Rol
nický kalendáře, »Moravan«< a »Kapesní kalen
dář< v provedení vebmě pěkném. Vypravení ka
lendářů je velmi vkusné a doporučujeme všem,
by obratnou objednávkou | zajistili si kalendáře
pro své rodiny a nevydávali peněz za různé
bezcenné kalendáře. Při hromadných objednáv
kách značné | slevy. Objednávky ilmed vyřídí
»Občanská tiskárna«, Brno, Starobrněnská vlice
19/21. 3

"Faromesinízávod]
nejstesší české firmy:

Ignáce V,Neštudla syn
v Jahoném z Orl. (Čecty)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výprachticích)

doporučuje:

veškoré: kostelnírou
ba, korouhve,praBoru8,avzvé
Ceníky,ro i(ppr

j na ukás-u spošt izámky
Tisíce : ochvalných uznání

a vyznamenání.

[Nejlevněj. nákapní pramen v rep.Československé.

Přijme se natěrač,
dobrý emailista u firmy

K. W.Skuhorský Hradeo Král.mKSS
Kalendáše na r. 1921.

BRolnickýkalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Ntudentský kalendář

dobyly si mesi našim lidem uznání a obliby.

WW-Koncemměsice září£ r. ©"
Loňského roku nemoblo býti velkému návalu ob
jedmávokvyhověnoa prosíme nadestálé odběratele,
by na ve eném listka dodávku kalendářů
7 PěiP ned sl najistilí.

Jen včasné Ob klony,mohou býti zavčas

»sRolnicokýkalendáře. . . kus 10Kč,
kalendář »Moravane . . « kase 10Kč
sKapesnikalendáře . . .. kus 6Kd,
sStudentský kalendáře ... kos. 868Kč

bekytajnepřihromadnýchA hned. Pb ednávce24—50kusů24 H ob
Je P jednávcepřes50kusůa P

Poštovné a obal dětuje00 rolijní cenou!
Objednávejte hromadně

na adresu:

OBČANDKÁ TISKÁRNA
spol.sr.o.

BRNO, Starobrněnská ul 10-21.

KALENDÁŘE
va F 1921 jiš vyšly a objednávky obratem ytisu

jeme. Jak jeou oblíbeny.pv nejlépejiž 18.ročníkal en

VENKOVAN
jehož náklad je pravidolué rozebráu, přináší poríjky
od předních našich spisovatelů. Budou se Vám líbiti
a maobou přečtete si dvakrát. Ti, kteří chtéjí v.ce
kalendářů, nechť si zakoop: také

TŘEBÍZSKÝ
nesoucí jméno populárního lidového povídkáře. Tyto
katolické kalendáře, různého obesho doporučojte
všude. Řiďte se heslem: do katol. rodiny katolický
kalendář a nepřátelům našim ani jediné koruny za
kalendář, jehož čtení otraruje lid. Cheete-li ještě

vice drahů, obstaráme je. Teď,když

we“ již vyšly "Us
objednejte zi je ihned. Stačí, když dopíšete koresp..
lístkem. Jednotlivě atojí Kč 10— při tuctové ob:
jednávce 35procent s připočtením vného, takže
přijde jeden asi na Kč 7—. Ty obětovati
každý! Kdo jsi organisovaným a npřímným Jidov
cem, koupíš v první řadě naše kalendáře, jet vydává

podnik strany. Objednávky

expeduje českoslovanské
akciová tiskárna Praha tl.

Spálená 15.
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MEŠNÍ,VÍNA
zaručeně přírodní, neporu

LissánskéPla.drahroč,kT E18E Tre
Liesánské 1. drah roč. 1917a K 18260ja 1 tr
Moravské jemné, ročník 1918 a K 19 — sa 1 litr
Víno jest úplně čisté a apůsobilé k stáčení do lahvíDodávávsudechod50litrůvýšechvalněznáméfirma:
Alois Číšek, přísežnýdodavatelmelnichvío

. a soudní znalec vín.
Zalošenor.1897. v umpolel Založenor. 1997.

Trangitní vinné sklepy ve Znojmě.
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Oltář
spěvník a modlitební kniha

již vyšel.
i výtisk brožovaný (nešitý) 6 Kč„ brožovaný(šitý) 7,
1 . vázaný . . . 10,

Objednávky vyřizuje
Oružet kulkkupootví

u Hradol Krélové.
(Adalbertinum.)

Objednávkydřive učiněné
mutnoopakovati! jest

Naučítesedobře
alacinovařit

l používáním

KncžařkyJNRKY
od A. B. Soidlové.

Stojí franko novácanáSBMĚ, vás OBSta.

Od téže spisovatelky pa
ně

Astojífrasko1Kč90h.
Objednávejte .

v Dřužstevnímknihkupectví v Biraácí
——Králové (Adalbertinum)



Ročník XXVI.

Proměny díla lidského.
Když byla založena 8. ledna t. r. církev cesko

slovenská, napsali ésme v 3 .č. t. k toto: »Každá
cirkev, každá sekta musila počítati aspoň poně
kud s okolnostmi a pomýšleti na různé kompro
mísy. Musí tedy i nová církev nynější chtěj ne
chtěj vyjednávati netotiko s volnamyšlenkáři, ale
i s katolíky českými i německými. Musí luštiti
přesněji otázku stanoviska k episkopátu a kc svá
tostem. Musí si zříditi autoritu s právem exeku
tivy; a to jest úkol velice nesnadný.:

Všelicos z naší předpovědi se iiž vyplnilo a
nová církev bude nucena krok za krokem se vy
rovnati i s naznačenými elementy Jinými. Negace
a příkrá kritika katolické církve k jejímu udržení
nestačí.

Že agituje ve spojení s bezvěreckou Volnou
Myšlenkou, jest každému zřejmé. Volnomyšlenkáři
ji docela pomáhali dobývati kostelů; dávali se zá
ludně zapisovati do jejího členstva. Navštěvovali
v zabraných kostelech i její bohoslužby, pokud
toho bylo potřebí k utvrzení rozkolu. Ale za
několik týdnů z chrámů zmizeli tiše jako horská
mlha.

Církev československou budou brzy interpe
lovati netoliko znásilnění katolíci, ale i jiné oby
vatelstvo naší republiky.

Již nyní pozorují členové nové církve, že se
jejich ostrůvek bez vydatné pomoci vnější neudrží.
Potřebu přiklonění k většímu tělesu církevnímu
seznávali husité, Čeští bratří i čeští protestanté,
ačkoli jejich spojení se světem zahraničnín nebylo
tak rozšířené a spletité jako spojení našeho ná
roda nyní za takvyspělé komunikace.

Dne 12. t m. Zahradník-Brodský vyložil zá
stupcům pražských deníků, jak čsl. církev požá
dala, aby mohla splynouti s pravoslavnou církví
srbskou. K vůli dorozumění přijel do Prahy biskup
Doasitej.Čsl. církev požádala, aby byl vychováván
její dorost na pravoslavné fakultě v Bělehradě
a aby byl do Prahy dosazen biskup srbské cirkve,
Pak by se název čsl. církve pozměnil.

Tedy již nyní nová církev doznává, že vlast
ní sllou nevystačí a že potřebuje silné zahraniční
opory. Proto jest ochotna ke kompromisu, který
zpočátku sotva přišel na mysl. Ale o tomto kroku,
který vážně se dotýká a zájmů nekatolického a
nečeského obyvatelstva v naší republice, budou
jednati mimo Srby i elementy Jiné.

A již jednání se samou Jugoslavií prozraguje
obtíže. Posud lovila nová církev duše ujišťováním
o veliké svobodě. Nyní však Ji nutí pravoslavná
společnost k větší ukázněnosti, k určitějšímu for
malování zásad. Jihoslovanští theotogové totiž

žádají, aby čsl. církev plně přilala pravoslavnou
věrouku a aby se úplně podřídila pravoslavným
předpisům.

Tahové požadavky nepřekvapí nikoho, kdo
chce porozuněti primitivním požadavkům církevní
kázně. Kde jest nějaká církevní Idea jen zevněj
ším humbykem bez vnitřního obsahu (na př. mo
derní Ižihusitství), tam ovšem může panovati vol
nost neobmezená! Kde však náboženství má býti

| faktickým průvodcem praktického života, tam cír
kev nesmí připustití dvojí —- trojí dogmatiku a
kolísavou morálku.

+Zkušenosti vnutily samým sektám přímo ho

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvok

dili si proti radikálům pravidelnou a přísnou in
kvisici. Když se v XVI. století ráz protestant
ských sekt v Německu poněkud ustálil, každá z
nich nervosně ostříhala naporušenost vlastní dog
matiky; netoliko protestanté vylučovali ze svých
cirkvi, ale docela neposlušnéi krutě pronásledo
vali.

Když r. 1547 prchali Čeští bratří před Ferli
nandem a mstivými husitskémi kněžími do Pru
ska, byli tam podrobení od protestan'i nejpřisnši
šímu výslechu z katechismu, Byli přinucenísvou
všresku pozměniti a docela i včelicos ze svého
disciplinárního řádu. Nadto byla nad nimi ustano
vena velice bdělá kontrola pastorů. Protestant
ští theotogové řekli Českým bratřím bezohledně:
»Sluší se, abyste se přizpůsobili vy nám a nikoli
my vém; vždyť nikdo pro vás neposia!, nikdo vás
sem nepozval.«

Ale s úzkokolejným vývojem dogmatickým
čsl. církve to půjde těžko. Právě sdělují noviny,
jak na schůzi v Kroměříži se vyhýbal dr. Far
ský věroučné disputaci. Ve Zborovicích pak na
dotazy kněze Chýlka pravil, že čsl. církev je
pro náboženství osvícené — s tajemstvími jasný
mi. Nevěří v katolickou nejsvětější Trojici, kterou
prý nikdo nemůže pochopiti. Farský vzhledem k
mši sv. mluvit nikoli o proměně způsob, ale o
zpřítomění. | jiné výroky Farského znamenaly
radákální odklon jak od víry pravoslavné, tak
protestantské. Prý věročlánky čsl. církve budou
vydány na sněmu obcí r. 1921.

Tu jest otázka, zdali po veliké svobodě ny
nější aspoň sami příslušníci čsl. církve se mezi
sebou shodnou — a Co nové dogmatice řekne Do
sitej. Ať je jakkoli, veřejnost se přesvědčí. zdak
jest pravdivá fráze o soukromosti náboženství
aspoň v tamto případě. A jiná jest otázka, jak Se
zachovají v naší republice k novému pevnějšímu
útvaru jinověrci a co si vyžádají od republiky
navzájem protestantští Němci vzhledem k svým
církevním vztahům k Prusku. Německým bumbr
líčkům totřž vláda naše ustupuje tím ochotněli,
čím více dopouští pronásledování českého kato
ctva.

Cyklus
© náboženské otázce Di.
dne 17. t. m. v Hořicích.

Otázka náboženská zůstává přes všechny ú
toky doby centrální otázkou životní. Na veřejných
schůzích a táborech lidu řeční stoupenci nefrůz
nějších stran a směrů o otázce náboženské a o
stanovisku své strany k ní,

Národní demokracie v Hořících uspořádala za
tím účelem cyklus o náboženské otázce, sestáva
jící ze čtyf částí a pozvala řečníky různých církví
1 štran — katolického řečníka ovšem repozvali,
ale zaručil mu svobodu slova, bude-li chtít pro
něsti svůj názor. Za církev českobratrskou před
nášel v Hořicích prof. Hrejsa, za československon
dr. Farský a za Volnou Myšlenku dr. Bariošek.
Dr. Herben pozvání do Hořic nepřijal a tak oblá
šený cyklus byt třetí přednáškou minulou neděli
ukončen.

nysit — o snahách a cflech Volné Myšlenky.

ském, politickém, hospodářském, sociálním a vů
bez každém. Poukazoval na racionalistický ráz
V. M., na její úctu k myšlence, její snahy po po
kroku náboženském — vlastně | nadnáboženském
a vyslovil přesvědčení, že se V. M. stane kry
stalisačním bodem nové společnosti. Podav krát
ký přehled boje o volné myšlení v posledních sto
letích, předved? úkoly V. M. v naší republice,
Nyní počal klidný tón řeči přecházet v pathos a
řečník mluvil pln zápalu a rozhořčení o veliké
úloze V. M. v naší republice, jež se má státi
zvláštní baštou volnomyšlenkářů celého světa. Do
pisy, jež dostal řečník od cizozemských účastníků
posledního sjezdu v Praze, poukazují na nadšení,
jež si tito odnesli z Prahy. >To byla báseň-. »to
byl krásný se, tak prý psali účastníci pražského
sjezdu dru Gartoškovi. Věříme rádi, neboť toho
Štěstí se jim zase tak hned nedostane, aby byli
tak vlídně přijati některým presidentem! Proto
bude u nás hájit V. M. republiku, osvobodí národ
od římského jha, provede odluku církve od státu,
ovšem nikoli cestou konkordátu, nýbrž parlamen
tárním odhlasováním, prosadí Jaicisaci školy a sice
tak důkladně, že školy koniesní nesmějí býti ani
dovoleny. Jako není dovoleno rodičům otravovat
děti fysicky „tak ani morálně — náboženskou po
věrou! Tato lalcisace bude se vztahovat na celou
společnost, Slovensko nevyjímaje. Styky světové
budou napomáhati tomuto kulturnímu snažení, je+
hož hlavní devisou jest boj proti pověře, před
Ssuďkům a dogmatismu.

Po skončení dvouhodinové řeči uděleno slovo
našemu řečníkoví prof. Dr. Konečnému z Hradce
Králové. Ve své řeči přes hodimu trvajicí pouká
zal především náš řečník klidným a věcným způ
sobem na to, že i věřící katolík musí vítálý sr-ahy
po volném myšlení. Přejelne sí, aby myšlení zba
veno bylo všech předsudků a hypothés, jež ho
mnohdy upoutávají v dosažení jeho neřvyššího
cíle — nabytí pravdy. Avšak myšlení naše je
Jen tehdy svobodné, nevycházi-i z předpojatosti,
říďí-li se zákony logiky, jichž nelze zvrátiti a
odpovídá-li majestátu pravdy. A zde se právě
rozcházíne s V. M. upíradící náboženskému ná
zoru na Svět veškeru reelní oprávněnost, ba zvra
cující sám pojem náboženství.

Myšlení naše tihne ďle zákona příčinnosti k
poznání nejvyššího a posledního principu všcho
míru, odkudž pak nabývá jednotného názoru na
veškero dějství světové, dávalíc tak celému ži
votu určitý smysk A život náš, má-ti býti opravdu
žit, musí míti jasný smyst. jak dokazují výroky
velikých myshitelů moderních i starších. Prof. Ko
nečný uvádí výroky filosofů Augustina, Tolstého,
Ooetheho, Euckena a Mareše, aby zdůraznil, že
volné myšlení nemůže se obejiti bez uznání exi
stence Boží. Odtud nastává utváření praktického
života. jenž se bude Hditl zákonem Božím — ni
koli jako něčím heteronomním — cizorodým. nýbrž
Jakožto nejvyšší normou mravní, odpovídající
lidské přirozenosti právě tak, jako jt odpovídá
poznání Boha.

Proto nebude možno vyloučiti náboženskou
morálku ze škol. Odpovídáť jedině lidské — roz
umné přirozenost a má také nejvyšší sankci, již
nemůže člověk zvrátiti. Rodle toho nebude moci
ani laicísace školy jítt tak daleko, aby nábožen



Zavedení srovnávací vědy náboženské do skolní
výchovy náš řečník vítá a sice proto, že se ole
vře n'ádeži zrak a pozná, že náboženství není vý
plodem chorcbi.ho „nozku, nýbrž postaláfem rod
umné přirozenosti samé, Avšak vyučování léto
vědě musí býti opravdově svobodné, nesmí vy

sech občana Dupuise, dále Burncufa a Jacolliota,
kteří jsou dnes ve vědeckém světě odbylými ve
ličinani. Jasným dokladem, jak vyučování a Stu
dium srovnávací vědy náboženské vede k obrodě
křesťanství, jest nám mladá Francie. Jasné a by
stré hlavy hlásí se tam dnes otevřeně ke katoli
cismu a vstupují do řad duchovenstva.

Rozhiky církve od státu si již dávno přejeme,
ale žádáme, aby ve svobodném státě byla také
svobodná církev. Církev katolická má ještě dnes
| u nás své oprávnění. Řečník nezastírá innohé
stinné stránky z církevního života v Čechách, ale
žádá spravednost u posuzování těchto zjevů a
prosí. aby se uváži'o, jak osudným může býti prá
vě dnes u nás nenávist k Římu, jenž jest nejvyšší
ethickou moci, k níž se obraceX právě největší
státy Evropy s plnou důvěrou. Proziraví státhici,
jako na př. Dr. Kramář, radí k největší šetrnosti
k Římu.

Přes tnohé výkřiky hlavně sociálních demu
kratů a národních socialistů m'uví řečník klidně

dále, poukazuje na to, že jest to známkou veliké
nesvobody nutit svobodné občany k výstupuz ka
totické církve a že jen povrchní myslitelé se dá
vají z'ákat. kdežto pravý inteligent zůstává v zdě
děné víře dále. Sama V. M. si naříňí na naši in
te'igenci, že z církve nevystupuje. Důvod toho
hledati v ton, že pravý inteligent mysli a dle
hesla Masarykova domýšlí a poznává, že cirkev
není nikterak proti pravé svobodě a pravému po
krcku. Ke konci radí prof. Konečný V. M., by si
vážila svobody. přesvědčení, parětliva slov Kollá
rových: »Sám svobody kdo hoden, svobodu zná
vážiti každou.<

V odpovědi své na vývody našelo řečníka od
-povídá dr. Bartošek známým osočováním papež
ství, nazývá katolickou církev doklepáva:'cí liticí,
sesměšňuje náboženskou pravdu poukazem na vý
sledky studia srovnávací vědy náboženské,jež
dokazují, že již národové Východu měli své svá
tosti a zázračné úkony, své baiky o Ježíškovi a
pod. Přitom si myslil, že to jsou výsledky Svo
bodného badání v dějinách náboženství. Ukážeme
brzy p. dr. Bartoškoví i těm, kteří nadšeně tles
kali jeho vývodům, že všechny jeho exaktní< zna
losti dějin náboženských jsou výplodem fantasie
a jednostranného, nesvobodného myšleni.

V doslovu činí místní učitel Malina irpké výtky
učitelstvu, že zůstává nadále v církvi katolické.
Dosavadní přednášky o náboženské otázce musily
prý ukázati každénu myslícímu člověku, kam má
jíti. Řečníci katoličtí by bývali »lépe učinili, kdy
by nebyli vůbec mluvik.<

Rádi věříme! Mnohé pány mrzí klid naších
řečníků a ideové zdůvodnění katolické provdy, a
to u mnohých posluchačů nezůstane Jistě bez ú
činku!

K
Úvěr, družsívo Eliška v Hradci Král.,

katolický ústav,
přijímá. vklady a poskytaje půjčky.

Cirkevní obzor.
Církevní Oslava 28. října. Připomínajíce si v

den 28. října vděčně výročí osamostatnění své
vlasti, zajisté pocítíme v ten den vroucí tužbu,
aby nabytá samostatnost byla nám všem na Čas
né a duchovní dobro. Vědouce pak, že rozkvětu
daří se v národech jen Boží milosti, musíme po
vznéstli tužby své prosebně k nebeskému Dárci
všeho dobra. Důstojné duchovenstvo bude proto
28. L m. konati služby Boží s chvalozpěvem -Tě
Boha chválime« způsobem dle možnosti slavný:
a postará se, aby lid zbožný povzbuzen byl jich
četně se súčastnili. — Z bisk. konsistoře 19. září
1920.

Schůze duchovenstva v Hradci Králové 21. ří
na L r. konané sůčastnilo se přes 100 kněží. Refe

remty byli: Msgre dr. Šulc, kan. Kutnar a posl.
dr. Nosek. Projednaly se všecky důležité církevní
1 politické otázky za napizté pozornosti shromáž

děných. Všichni byli uspokojení danými vehmí

cénnými informacemi a pokyny a žádali, aby v
příhodné době schůze zase byla svolána, neboť
je nutné, aby kněžstvo bylo stále a Správně In

i
Depešní adress: Albibanka.

Vklady sárokují se nejvýhodněji.

jednota

Čislo telefonu 88.

Eskont obchodních směnob.

Činným členům České Ligy Akademické se
uzna ruje, že de $ 8. jednacího řádu jsou povinní
během 14 dnů po zahájení spolkové Činnosti znova
za členy se přihřásiti a nová nacionalia vyplniti.
Kolegové bydlící mimo Prahu nechť se. tedy
laskavě písemně u jednatele přihlásí o nationalia.
Kdo iak neučiní, vyškrtuje se Sán ze MUZaTU
činných členů.

Hradec Králové. Ženský spolek »Ancžka:
pořádá ve ttvrick 28. října Společenský večer
s bohatým původním programem na oslavu re
publiky v Adalbertinu. Restaurační zaříze
ní. Předprodej v družstevním knihkupectví.

NovýBydžov.Konference důvěrníků
všech organisací z ckresu bude 31. října o 10.
hod. dopoledne U z.aičho Anděla.. Bude příto
men posl. dr. Nosek. —- Odpoledne o 3. hod.
bude v hotelu »Lev« členská schůze, na níž pro
a 'uví posl. dr. Nosek. Ať každá organisace jest
zastoupena!

Kalendáře na r. 1921.
Rolnický kalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Studentský kalendář

dobyly si mesi našim lidem uzňání a obliby.
Kalendáře vydánybudou

WO-koncem měsíce záři t. r. ©%

Loňského roku nemoblo býti velkému návalu ob
jednávek vyhověno a prosíme naše stále odběratele,
by Da vedle připojenem lístku dodávku kalendářů

ihned ai sajistili.

Jen včasné objednávky mohou býti zavčas
vyřízeuy.

Kalendáře na rok 1921účtujeme :
sKolnický kalendála kus 10Kč
kalendář »>Moravan« . kus 10 Kč,
sKapesní kalendák.. kus 6Kč,
sStudentský kalendář. kos 8Kč
a poskytujemepři hromadných objednávkách

slovy :„PA nejmenší! objednávce 12—24kusů25"/,, při objednávce 24—BUkusů 80%,, při ob
jednávcepřes50 kusů 40.

Pačtovné a obal dětuje 60 rožijní cenou|
Objednávejte hromadně

ne adresu:

OBČANSKÁ TISKÁRNA
epal. s r. o.

BRNO, Starobrněnská ul. 19-21.

Zprávy místní a zkraje.
Oslava 28. října v Hradci Králové. Místní or

ganisace lidové strany oslaví za součinnosti okres
ní organisace den Svobody takto: 1. V předvečer
svátku bude na kostech slavnostně vyzváněno.
2. Dne 28. října o 8. hod. ranní v kathedrálním
chrá ru Páně kázání prof. dr. G. Domabyla a mše
sv. za šťastnou budoucnost naší viasti. Při mši sv.
se zpívá píseň cyrilometodělská „Ejhle, oltář...c,
po mši sv. »Te Deum“. při němž se zpívá lidová
píseň »Bože, chválíme Tebe:«, ua čež následuje
píseň »Svaly, svalý .. .«, požehnání N. S* 0.
hymna svatováclavská a národní. 3. Po mši sv.

o 10. hod. ve dvoraně »Adatbertina« veřejná schů
ze, na které prosloví poslanec JUDr. Fr. Nosek
slavnostní řeč »Za derokratickou a křesťanskou
republiku«. 4. Večer o pl 8. hod. tamtéž pořádá
dámský spolek »Anežka« společenský večer, na
němž promluví »O významu 28. října 1918« se
nátor dr. Fr. Reyl. Na programu /sou čísla hu
dební, zpěvní, recitace a dvě výborné aktovky.

prode. Hsiků v »Družstevním knihkupectví.. Dár
ky do buffet přlitnají se v den produkce odpol.
v »Adaibertinu<, |. poschodí a bude jejich vý'ěž
ku použito ve prospěch podpůrného fondu spol
kového. Lidové organisace a naší příznivci se
tiv.to zdvořie zvou k hojné účasti.

Poradna soclální péče © přemístěna z kance
láře Popisného úřadu, Malé náměstí, do kanceláří
Okresního úřadu pro péči o válečné poškozence:,
Čelakev.kého třída čp. 472 I. (Živnostenský dům).
Kdo potřebuje jakékoli rady neb pomoci, nech se
na Ho poradnu s důvěrou obrátí v úředních ho
dinách od 8. do 12. hod. dcpoledne.

Legionářská výstava. V neděli dne 24. řijna
v 10 hodin dopolednu bude sšavnostní otevření

egicnářské výstavy 4. pluku sib. legii. Pro širší
veře.nost výstava oievřena pošžínaje dnem 24. říj
na o 12 hed. polední.

Váleční invalidé -— a veřejná dobročinnost.
(Úřední.) Ministersivo. sociální péče. upozorni'c
výnosei ze dne 8. záři i. r. na to, že Se vyskytl
případ, že dva váleční slepci v Prostějově do
vočávali se veřeiné dobročinnosti, Šetřením by'o
zjištěno, že ide o slepce z Pardubic. kterým byly
zakoupeny domoviny, jednomu mimo to zaopa
iřecna trafika. Mimo to při značných invalidních
požitcích není naprosto potřebí, aby někteří z vá
lečných slepců vůbec se veřejné dobročinnosti
dovojávall, Budiž proto každý takový slepec a
válečný invalida vůbec neprodleně zjištěn a pří
pad budiž oznámen vrinisterstvu sociální péče
přímo, které pak učiní příslušné opatření.

Koncert pražské »TypOgratie« ve Vídni. K po
zvání vídeňského »Máje« zajel pražský pěv. sbor
»Typografia« do Vídně a uspořádal tam v sobotu

4. září t. r. koncert, jenž setkal se s velikým
zájmem vídeňských Čechů a snaživému sboru
přinesl rozhodné vítězství. Po úspěších, jakých
dobývala ve Vídni po léta pěvecká sdružení n.o
ravských i pražských učitelů, nebyl úkol nladého
sboru snadným. Tim uznánihodnější jeví se jeho
vlastní úspěch, o jehož zas'ouženosti nebude ni
kdo, kdo slyšel tento sbor již dříve v Praze, na
pochybách. Pěvci, vedení :rladým inteligentním
svým dirigentem drem Jandikem, zpívali klasická
dila z české tvorby vokální (Smetana, Dvořák,
Foerster, Novák) i řadu harmonisovaných písni
Fdových (iako sotisté uplatnili se v nich se zda
rem tenorista Herle a basista Šefl) a výkony
svými zanechali v podluchačstvu hluboký, nesma
zatelný dojem. Vídeňské velké listy píší o nich:
-... Jsou skromní, nevtirají se. Sebevědomi u
mělců spočívá ale v jich ktdných pohledech. Je
to sebevědomí umělců, kteří se nelekají největších
obětí a nejtěžší práce, neboť obě ty vlastnosti
člověka povznášejí. Vane z nich i z jejich výkonů
něco mladého... Čisté urění čistých duši.. .«
Přednes všech skladeb přinášel posluchačům ryzí
požitek umělecký a v bouřlivých projevech nad
šeného uznání vylévala se všechna nevyslovitel
ná vděčnost, jížnaší vídeňští krajané cítili se
bratrskému sboru zaň zavázáni. +Tyvpografie«

představí se po úspěšném vídeňském zájezdu
královéhradeckému obecenstvu v sobotu 30. října
večer a v neděli 31. října odpoledne v Klicperově
divadte. Dvorana bude vytťopena.

Kostelec m. Orl Jako jinde i u nás vše stojí
ve znamení boje proti klerikálům. Kde Jaký -čistý
a nezištný« charakter proti nimi se žene. Nedáv
no zde šóříll leták. výplod chorobné nenávisti
proti katolické církvi. Roznášel jej učiteb Gůtiner
a kostelecké sufražetky. Leták podepsaly pollti
cké strany, které dosud hlásaly, že náboženstvíje
věcí soukromou. Nyní od toho upustily a proti
náboženství bojují. Podepsal je) též Sokol. Povídá

se, že Sokol chce stupňovaným bojem proti ná
boženství v zapomenutí uvésti jakési pověsti 0
jednom chytrém odvodu. když se mělo rnkovati
na Slovensko. Pak snad také zmizí nelibost v ll
nad týr, jak na některých nádražích po převratu
někteří Sokolici české vojáky bratrsky šacováli.
když tito z Ironty domů rukovali. Sokolíci u hás
prý sou na klerikály tuze rozhněvaní. Prý z' ob



ní výbor rychle před svou smrtí a jenž Činí asi
50 tisíc korun, chtí Sokolové vrátíti tu čistku,
jež připadá na klerikální poplatníky ukresu. aby
tito nemohli říci, že Sokot je živ také na jeich
útraty. Na klerikálech si brousí zuby též někteří
političtí živnostníci. Klerikálové zdejší jim však
neubližili. Naopak byli dosud jediní, kteří je pod
porují. Zlobu svou by mohli poNtičtí živnostníci
obrátiti proti stranám, jež zde mají konsuny atím
živnostníky poškozují. Jsou zde 3 konsumy. V
jednom je soustředěna většina národních demo
kra.ů. Pak socialisté demokratičtí i národní zde
mají svůj konsum a konečně i agrárníci, jimž po
slanci živnostenští tlačili káru, mají zde družstvo,

třeby. jež by mohli obstarati | obchodníci a tím
přece cbchodníkům škodí. Rozumný člověk by
tedy soudil, že hněvpolitických Živnostníků by Se
mrěl obrátiti spíše proti inenovaným, než proti li
dovcům. Vždyť lidovci, kdyby byl chtěli. silný
konsum již dávno zde mát s.chii. Nvní možná.
že čtvaním stálým budou k tomu donuceni. Pak
ale ať jin nikdo viny nedává. Přece nebudou
slále tak hloupí, aby podporovali ty. kteří se jim
posmívají a proti nim štvou. — (Orlice-fibm.)
Zdejší filmová společnost bude prý fiknovat ná
sleduící obraz! Kropáč a šavle v objetí a k nim
pohlíží profesor Puma. O obraze jest již rozhod
nuto. Jen o postoji a ostatních ozdobách vynika

"jícího onoho muže není ještě jistoty. Herec, jenž
bude enoho profesora představovati. neví, jaký sí
má vzíti kabát. Profesorský výtečník ten je zvy
klý na kabát z pestrých ostudných flastrů a kino
herci ještě takový šat nedovedou znázorniti. Kro
mě toho jest smůla opravdu ševcovská s tim, jak
znázcrniti na obraze všechny rakouské cnosti, jež
mu jeden kolega veřejně vypočítal. Aby se pak
vědělo, proč se takový obraz má zvěčniti, k tomu
dodáváme: Kropáč a šavle iest oblíbené a velmi
již cbehrané heslo pana profesora v boji prott
církvi. Ty rakouské cnosti jsou ku příkladu vy
pošítávání výhod rakouských válečných půjček
a vybírání na ně u žactva, výborná činnost jeho
při souplsech ve válce, bystré vypočítávání ose
tých ploch, harcování po okrese ra revise za
pěkné rakouské dietky atd. atd. — (Městský
důchod.) Zdejší zasloužilý a všeobecně oblíbe
ný městský důchodní pan Jul. Peciva! zažádal po
40leté službě ďo pense. Přejeme mm v pensi stá
kého zdraví a za blahodárnou činnost ve prospěch
města mu děkujeme. Po -městě se proslýchá, že
na jeho místo chce spořitelna usaditi některého
ze svých zaměstnanců. Má jich prý dosti a proto
chce některého poslati o poschodí výše. -- (P ra
vice a levice.) Dnes se mnohé věci dějí na
pravo I na levo. U nás docela i jeden konsum.
Levice sl vzala »na sebe+ pár set Hdových nárů
botek a prodávala je »na sebe«. Výděleček. prý
asi 6 tisícovek. snad bude míti levice také »u
sebe-!

Druhá pracovní schůze východočeských ešpe
rantistů koná se 24. t. m. v Pardobicích. — Kramě
záležitostí ryze organisačních pojednáno bitde o
možnost! ev. zájezdu cizich esperantských hostí
XIII. světového kongresu Esperanta -- který se
bude konatií v srpnu 1921 v Praze —- do našeho
kraje. — aždí. kdo se této velevýznamné schůze
súčastní, nechf naprodleně svou účast oznámí na
adresu řed. Vilém Poppe, Pardubice, lihovar.

Čsl. církev ve Dvoře Králové. Veliké plakáty
před schůzí Zahradníka-Brodského hlásaly: »Pryč
od Říma a blíž čistému evangeHu'« Posluchači
přednášky však se s úžasem tázali, zdali se na
bírá čistá voda evangelfa z páchnoucí kaluže.
No -- to byla jednou »evangelická« řeč! Jeden
dělník pak řekl: »Tohle že je člověk studovaný
a inteligent?« Jiný hlas: »Tak delikátně jako Za
hradník nemluví Žádná sprostá hokyně na prač
ském plácku.« Jedna dáma prohlásMa: »Čtla jsem
ráda spisy Brodského, ale ode dneška pro ly
sprostoty nedám za ně anl krejcaru.« Nezaulatí
inteligenti svorně prohlašoval. že divoké útoky
Zahradníkovy působily strašně trapně. Někteří li
dé Hkadi,že ne nadarmo se chrlily takové komické
šípy právě před posvícením. Protože však paňá
ca v dirku Kludského vábH viry časovějšími,
etržil pražský apoštol naprosté tlasko. Hnízdo si
sliboval od Brodského teplé hnízdečko na útraty
pošetilosti lidské, ale zklamal se zle. Lituje-ne je
ho dobré matičky-vdovy, která takové »reforma
ci< nemůže rozuměti a s obavami hledí badouc
nosti vstříc. Malé dět! jedí chleba, velké ulídají
svým matkám srdce.

Wlastenecký čín městské rady ve Dvoře Krá
lové m. L. Otcové města vyhrožají vládě demjsí
pro obtíže aprovisační a dali to nalepit i na rohy.
Nemí-li to štvaní obyvatelstva, hrdinství to jistě
není. Vždyť alespoň Wchytřejší z nichdobře vě
dí. že jemhiše vláda něco. při tom zavinila, listě
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Hradec Králové,

to není vláda nynější, nýbrž ta, která od sinut

Adalbertinum.

ných poměrů, které způsobila. utekla. Na tu si
však páni soudruhové tolik netroufali. poněvadž
přála jejich konsumům. Nyní, když má zavlád
nouti trochu spravedlnosti, hrr na ně! Divine se
pánům, kteří se tak rádi honosili svým vlaste
nectvím, že se dali od soudruhů k takovému de
magogickému způsobu „eďnání svés'i. Či už Jim
došly rozumy, kterých mívali nazbyt a neznají
jiné cesty? Anebo myslí si snad, že je jinde lépe?
Snad by je mohl p. dr. Uhlíř. na kterého věří
vice než na Pána Boha, zase trochu pocvičit.
Když všemu tak dobře rozumí, mohi by jim po
radit. aby podruhé neprovedl podobný čin vla
stenecký.

Čtenářům svým doporučujeme tyto kla
sické vlastenecké, nejvýš ošlechťující a velice
zajímavé episy krásné literatury italské:

Z mých žalářův.
UpomínkySilvia Pellica. Z vlašského
přeložil M. Netval. Tisk a sklad knihkupectví
Cyrillomethodějského v Praze, str. XII a 257.

Ceba Kč 2-70.

Poslední listy
Jakuba Ortisa.

Napsal Ugo Fosoolo. Z vlašského pře
loši! M. Netval. Nákladem knihkupectví Í L.

Kobrova v Praze. Str. 179. Cena 80 h.

TragédieSilvia Pellica. Z vlešskéhopře
ložil M. Netval. Tiskem J. Bokyty v Praze.

Nakladem vlastním. Cena Kč 4-50.

Tyto veškeré spisy dostati lze v každém
českém knihkupectví; Franceskn z Ri
min také u nak'adateleJUDra. M. Bet

vala, advokáta v Humpolci.ii
Různé zprávy.

Podezřelá starost o dobro kněžstva. Tisk li
berální, pokrokářský a socialistický svorně dává
na -evo nápadnou starost, aby episkopát nižšímu
ktéru nemilosrdně newbližoval. ©Pánové, známe

dobře pravou příčinu vaší náhlé humanity. Tou
žite po nových různicích, abyste rozdělené řady
katoliciva tím spéše pak mohli ujařmiti a ože
bračiti — i s nižším duchovenstvem. | Mebyly
projevem největší tyranie otřokářské návrhy Bar
toškovy? Ty přece čelí i proti nižšímu duchoven
stvu. A což když čsl. církev vytlonkala z chrámů
jak chudé faráře tak kaplany? Ani »Nár. Poll
ka“ neutrousila několik varovných slov na adre
su surových násilníků, kteří i farní mistnosti oku
povali pro sebe. Na táborech řečníci z řad čsl.
socialistů blábolí o katolickém kněžstvu jako o
nestivůrách a vlastizrádcích. Vybízeli fanatické
davy k násilnostem proti kněžstvu. ale ticho bylo
v táborech těch, které nyní projevují až dojemnou
péči o nižší duchovenstvo. A kde byli ti mece
náší, když se trhali pozenky od chudých far a
koste? Jen ať pánové uváží. jak tuhou disci
plinu vyžadují socřalističtí vůdcové od vlastních
poplatníků a jak docela tyranisují dělníky, kteří
by. se chtěli proti Jejich diktatuře postaviti. Jest
lže tedy představení kněžstva a církve vůbec
žádají disciplnu v církevním ústroji, nejsou proto
ještě nemitosrdní. — Jen teďy pozor na falešné
přátele, kteří projevuff nervosní obavy právě
tehdy, kdy jich potřebuje katotictvo nekméné!

Čtenáře naše upozorňujeme, "že již vyšly ka
lendáře »Venkovan« a »Třebizský« na r. 1921.
Přinášejí velice pěkné povídky. Mnoho z nich
ptečtete si dvakrát, jak jsou zajímavé. Jednotlivě

Záložna v Hradoi Král.
zapsané společenstvo s ručením »bmeseným

Československé náměsti.

Vklady na knížky.
Půjčky. - Úvěry osobní

a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vedla. - Eskompt účtů a směnek.

stoji Kč 10... Při tuctové objednávce 35% slevy.
Kupujte a doporučujte v první řadě kalendáře,
Nieré vydává podnik strany a to jsou naše. Či
stý zisk z nich připadá ve prospěch hnutí. Dopište
korespondenčním lístkem na českoslovanskou ak
ciovou tiskárnu Praha-ll., Spálená ulice 15.

Všecko smetí do naší republiky. Nikde kromě
řuska nena:czli židovští keťasové tak hojné
tev'é útulky jako u nás, za..n co celé houfy po
ctivých Slováků jsou hnány nouzí do Ameriky.
Všuďe se zakrožuje pro: oizáckým bolševikům
rázněji než v našem státě, ačkoli přece nyní v
záimu samé domácí sce. demokracie by by
pejřebi zakročiti. Trpí se volání, aby český lid
perchl bezcitným tyranům židovským v Rusku,
jimž tam mizí půda pod nohama. Jak se vybou
řiiy po dlouhé zkušenosti cizí Státy z horečky
volnomyšlenkářské, | prozradil *zřetelně | svělový
volnonyšlenkářský sjezd v Praze. Právě proto
pro blínová semena hledá se nová půda u nás,
Nejvíce: šíři Volnou Myšlenku úpadková strana
čsl. socialistů, která. petřebuje | prozikatolickým
křikerv přehlušiti hlasy o čemých finančních skan
dálech vlastních kořistníků. Straná zbankrotělá
chy á se v povodni Volné Myšlenky jako po
sledního záchranného prkna. »Pryč od Říma< Se
křičí, aby se zakryly dlouhé prsty a nehty radi
kálních chamtivců Slyšime hrdé tvrzení, že jsme
se odpoutali ed Vídně, ale německé hrubé ope
rely a frašky u nás klidí dále potlesk.

Občanská tiskárna v Brně vydala jako kaž
doročně své oblíbené katolické kalendáře »Rol
nický kalendář«. »Moravan« a »Kapesní kalen

dář« v provedení velni pěkném. Vypravení ka
lendářů je velmi vkusné a doporučujeme všem,
by obratnou objednávkou —zajistili si kalendáře
pro své rodiny a nevydávali peněz za různé
bezcenné kalendáře. Při hromadných objednáv
kách značné | slevy. Objednávky ihned vyřídí
»Občanská tiskárna«, Brmo, Starobrněnská lice
19/21.

Oltář
spěvník a modlitební kniha

již vyšel.
1 výtisk brožovaný (nešitý) 6 Kč
1 „ | brožovanýšitý) 7,
1, vázaný . . . 10,

Objednávky vyřizuje
Družst knihkupectví

wHradci Králové.
(Adalhertinum.)

Objednávky dříve učiněné jest
nutno opakovati!

Pokus o zabrání farního kostela českosloven
skou církví v Uher. Brodě. Po přichodu P. Jar.
Hlobila za adrunistrátora do Uher. Brodu pokusil
se Oskar Malý dostati se do kostela způsobein
velmi příznačným. Radil totiž P. Hlobilovi, aby
mu beze všeho vydal kostel k české bohoslužbě
u hlásil do konsistoře. že musil ustoupit! násilí.
Pošle prý na něho na oko několik mužů, kteří bu
dou P. Hlobila držet v zajetí — a tím bude věc
hladce vyřízena. Sváděl tedy p. Malý administrá
tora ke lži a podvodu a klamání církevní vrch
nosti. Pokus ovšem selhal. | Poťom chodily na
farní úřad deputace pokrokových spolků o pro
půjčení kostela k českým bohoslužbám p. Malého.
I to bylo ovšem zdvořile odmítnuto. Nyni měla
pomoci bytová komšse. Tvůrci bytového zákona
ani ve snu nenapadlo, že zákon tento má sloužiti
také k zabrání kostelů. Ale českoslovenští církev
níci napsali bylové komisi žádost, která začíná ú
žesným právnickým madrováním: »Dle nařízení
stará se bytová komise o opatření místností 0
bytných, provozovacích pro živnosti, úřadoven a
pod. Sem spadá tudíž i opatření místností k úče

církevním, pokud lest tu možnost dána. A ta
u nás jest. Stalo se tek již kdesi v Čechách, a
proto žádáme, by slavná bytová komise adalší



fatnf kostel, majetek fidelkomisu, zabavila pro ú
čely církve českoslov. atd.« Dle tohoto šalamoun
ského výkladu považují tedy českoslov. církevníci
svou bohoslužbu za živnost či obchod, k jehož
provozování má jim bytová komise zaopatřiti
inistnost. | to jest pro náboženské cítění česko
slov. -věřících« příznačné, Ani tento pokus nevedl
x cíli. Že žádali patronátní úřad statků Kounico
vých o vydání kostela, rozumí se samo sebou. Ale
poněvadž každý rozumný člověk i u úřadů svět
ských uznává, že náboženská sekta, i když u
rvala své členy církvi katolické, nevá žádného
Dráva na majetek katol, církve, přechází českos!.
věřící«, kteří dříve většinou kostelu se vyhý

nali, trpěEvost a proto chystají se sáhnouti k Cir
"evnímu holševictví a zabrat farní kostel nási
r. Ohlašují tak veřejně v Českém Zápase« č.
33. kde ve zprávě o schůzi dra Farského v Uh.
Brodě čteme: -Slíbiii jsme si. že konečným na
ším cíler bude zabrání děkanského chrámu. ol
něhož za Žádnou cenu nenpusiíme, i když 10 ně
bude hned.« Jex: přece přirozené. že katolíci dob
rovo'ně svůj kostel nevydají, sáhne se tedy k ná
si. Nm dobře. Jsme připravení. © Katolíci však
cirěji cdpověděti ráznou sebeobranou.

Neichytřejšími politiky světa byli a jsou židé.
Politika -toť předvídavost, praví Denis.
oředvídali ti čeští pokrokoví inteligenti, kteří před
válkou tak hluboce se klaněli synům Marxovým
jest viděti podle řádění Sonnenscheinů, Taussi
gů, Hillersonů, Felcánů a jiných bolševiků v naší
republice. Zato židé pozorovali zituaci světovou
okem nejbdělejším. Mohli předem povědět. jak sc
utváří v naší republice situace, pokud národ Se
bude posmívati tradicím svých poctivých dědů a
pokud židovský kov zde bude hráti velikou roli.
-= Roku 1900 vyšel český překlad spisu francouz
ského učence Gougenola de Mousseaux. Tam se
praví, že r. 1860 založil Grerier -Alliance Isra
elite Universalle«, v níž seskupili se vybraní před
stavitelé všeho zednářského světa, hlavně Ssioni
sté. Proto jest Alliance jaksi zednářským senátem,
mocnějším než všecky parlamenty světa. Židé tiše
rozhodují © míru. vojně mezi státy. obohacujíce
se na jejich účet. Poliliku Židů v budoucnosti cb

sahuji zápisy Sionské hlavní kanceláře, jež sta
noví zásady a postup tento: Politická svoboda ieč
idea a ne faktur. Idea svobody je neuskuteční
telná, V politice zvítězí Sila: násilí má býti prin
cipem. chytrost a licoměrnost pravidlem pro vlá
du. Podporujme teror, nutící goje buď k slepé po
slušnosti nebo k nečinnosti. Zlákáme všechny ná
redy, aniž by toho pozorovaly, k součinnosti při
vybudování nové základní budovy, již projektuje
me... Zloríme svazky v gojovské (křesťanské)
rodině, zničíme privilegia inteligentních tříd. Teď
jsme ny zákonodárci. my tvoříme sond a sny
rozhodujeme v golovských vládách. My řídíme
vše silnou rukou, od nás vychází vše zachvacujíci
teror. Rozdrobení stran vrhá je všecky do na
šich rukou. Mohli jsme se báti go'ovské síly ná
rodní, ale my jsme použili všemožných prostřed
ků, aby sc síla jejich neseustředila. zvedli jsme
mezi nimi Silnou zeď — nedůvěru jedněch k dru
hým. Každá republika musí projíti několikerým
stadiem. V prvních dnech slepec, motající se na
pravo, na' levo, šílí. Druhé stadium je demagogie.
z níž rodi se anarchle, vedoucí nutně k despoti
smu, ale už ne k zákonitému. vlevřenému a pro
to k zodpověďnénu, ale k necitelnému despoti

Jak

princip Božství a Ducha a to všecko zaměniti a
ritimetickými výpošty, materielníni zájny. Mu
s'me přeložiti průmysl do spekulativní půdy, tak
že vše bude přecházetí do našich kas, ježto všeci
ny nitky průmyslu jdou z našich klubek. Nižší tří
dy gojů půjdou proti inteligentům-gojů.m, až *c
nám uzdá způsobiti rozhodný převrat. Plnéní €'
jovských zákonů zmenší se na minimum. Autorita
zákona je podkopána Hberálním výkladem. Pod
strčivše go.ůn lákadlo liberalismu a podplacení.
rozžehil jsme v nich lakott a všecky rozkladné
náruživosti, z nichž první je úplatnost. Tim se
vyvolají nepořádky. nespokojenost a všeobecná
nevraživost.« ——Jesi až příliš dobře patrno, že
židé počítali velice bystře. Kdo by chtěl podezří
vatí, že snad teprve nyní někdo židům něco pod
strkává na základě událostí nynějších, nechť je
nom nezaparíná, že zmíněná kniha v samém če
ském překladě vyšla již přea 20 lety. Oougenol

praví správně: »Židé jsou rozkladným živlem
každé společnosti Hdské a každé vlády. S pomocí
Richarda Lassala a Karla Marxe roznitili boj a
nedorozumění mezi dělníky a zavěstnavateli. Při
tom židovští kapitalisté, vlastní vykořisťovatelé
lidu, zůstali chytře ušetření boje.« — Patrno, že
s velkou revolucí započali židé tam, kde bylo nej
méně gramotného obyvatelstva a kde měli své
nky nlépe spředeny. Napřed tedy v Rusku a
pék nezi negranotnými davy maďarskými. Ale
naposledy se přece jenom. přepočítají, ožije-ll
včas všude silný křesťanský duch. Aspoň Moskva
již se halí do smutku.

»Pravda o Bílé Hoře.«
byio vydáno Právo: jako protihusitský | leták
»Pravda o Husovi«. — Desetitisíce tohoto letáku
rozlédy se po celé republice a všude vykonaly
ietáky své dilo. Táž redakce vydá ke dni 8. listo
padu opět jako leták příslušné. číslo »Práva“
nod názvem Pravda o Břé Heřes. Cena bude
režijní. Upozorňujeme na toto Číslo všechny na
še spolky, jednoty Orla atd. a žádáme, aby ob
Jednávky byly učiněny předev, vychout izohli
zjistiti náklad icho čísla. - Adminisirace +Prá
va- v Přerově.

00000000000C000000CEKostelní nádoby, *
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské

prsteny, %odiny, jídelní přibory, opravy aznovu zlacení odborně a levně provádí
JAN STANĚK,

pasíř a ciseleur, stálý přísežný znalec sem
ského trestního a okresního soudu,

Praha 1-978, ul. KarolinySvětlé, 12 n.

Ke dni 6.

KOLÁRKY
oeluloidové; dvojité

opět zasílá

F. STADNÍK, OLOMOUC,
|

|

|

výroba kostelních paramentů
a praporů.KSSS
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Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.
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= Objednávejtehromadná!G
„Církev

československá“
od dra Šulce.

Stojí 50 h france.

„Kamod Říma?
od Jos. Rohleders.
Štejí 1 Kč franko.

Objednávky přijímáadministrace

Česovýchúvah v Eradelzal |Adalheriinnm.==
BSESEDESESESE8
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MESNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, neporušená, prvotřídní jakosti
Liesánské Ia. druh roč. 1916 A K 13— za 1 litr
Lissánské IL. druh roč, 1917 A K 1260 za 1 Jitr
Moravské jemné, ročník 1918 a K 12— za 1 litr
Víno jest úplně čisté a způsobilé k etáčení do lahví
Dodáváv andech od 50 litrů výše ohvalně známá firma:

Alois Čížek, přísežnýdodavatelmešníchvín
a sondní znalec vín.

Založenor.1897. v Bumpelel, Založenor. 1897.
Traneitní vinné sklepy ve Znojmě.
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ZVONY
z pravé zvonoviny ve dvou jakostec':
dodávám v době nejkratší. Dodán:
1 scházející zvony ve všech tónec?
a v každé váze. Rovněž upozorňuji na

svoje známé

v jakosti nejlepší a ceně levné. Od
borné opravy levně, Pište o informace.

Pozor na adresu!

VáciavČervený,
Faramentni Závod

Dejstarší České firmy:

* Ignáce VNeškndla syn
v Jabloném z. Orl. (Čechy)

4 4 bratr P. J. Neškudir, býv.
| aráře ve Výprachticích)

doporučuje:

vočkorákostelní roucha, korouhve, pra
pery. hož | kovovékosiwi. před

b Ceníky, rezpečtyi zásilky
na ukáz o zdarmaa franko
Tisíce , cchvalných nznání

a vyznamenání.
Nejlevněj. nákupní pramen v rep. Československé.

Přijme se natěrač,
dobrý emailista u firmy

K. V. Skuherský. Hradeo Král.

Antonin Zavadil
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436,
(dílny ze továrnou nábytku K. V, Skoherský.

Zhotovoje veškeré nádoby kostelní, ze zlata, stříb
bronsu a j. kovů vnmělockém Provedení »

Opravy a znovuzřízení starých nádobčistě a ce zá
rukou trvanlivosti.

Zlacení a stříbření v ohni; niklegání.
Ceny mírné! Rychlé provedení!

Paramenta,
prapery, sochy
a elrkov. náčiní

dodává nejlevněji

UDSEF VEND,
Ččeskosl.

odborný závod
Jabloné =. Ori.

Odebírejte
arozšiřujte Obnovu!

Bursovní rozkazy provádí

Telefon č. 111.M ———
N—o
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— Reklamace so

Ve Spojených státech amerických vláda již
před váskou vyzvala přední právníky a historiky,
aby na zákoadě pilného prozkumu oznámili, zdali
charakter 1610 cbrovské republiky jest bezkon
fesní či křesťanský. Na základě důkladně pre
zkoumaných dobrozdání znalců prohlášeno úřed
ně, že Spojené státy dlužno pokládati za Veleobec
křesťanskou. protože elementy křesťanské mai
nad jinývní silnou převahu; jako důsledek toho po
znání připojen výnos, že tupení křesťanslví zna
mená urážku lidu amerického a podéhá irestům.

Nyní americká vláďa ve svém oběžníku, vyzý
vajícím k vstupování do vojska, praví: -Nábo
ženství jest podstatně nutné. Jako takové je u
znáno za potřebné pro naši armádu a je posla
ráno, aby se vyhovělo náboženským potřebám
vojínů. Každému vojínovi je popřána ©možnost,
aby následoval hlasu svého svědomí, ale úcta a
nabáďání k náboženství a k plnění náboženských
povinností se pokládá za důležitou povinnost kaž
rého důstolníka.«

Významno, že tak rozhodli učení a velice zku
šení zástupcové lidu v republice veliké, opravdu
osvícené. Takovou konfesi veřeně oznamuje vláda
sálu opravdu demokratického,
něrně se vystřídala a své štěstí zkoušela celá hei
na životních názorů náboženských i bezvěrec
kých. Po dlouhých zkušenostech tedy přední hla
vy amerického vetestátu dobře vědí, z jakých
příčin nutno o náboženský charakter vojska pe
čovati.

Vhodno připomenouti otevřené doznání pre
sidenta týchž Spojených států Williama Howarda
Tatta. Tento osvícený muž r. 1900 byl předsedou
komise pro Filipiny; r. 1901 jmenován guverné
rem těchto ostrovů. Od r. 1904 byl sekretářem
v departementě války. Od r. 1906 vedl vládu na

FEUILLETON. —

Poměr koncilů k demokratisaci a reformaci
církve,

Katotická cfrkev jest v poměru k jiným spo
lečnostem útvarem zcela zvláštním. Zabředl by
do těžkých omylů teh, který by chtět Její zří
zení přeformovati dle moderních různých sdru
žení světských. Ostatně stále se opakující zku
šenost velice zřetelně poučuje. že ani nejbystřeji
promyšlená forma státní není kouzelným lékem
tam, kde vládní otěže spočínou v rukou sobců
nebo povah despotických. V takových případech
i republikánské zřízení selhává; těžko kontrolo
vati, zdali zvolení zástupci lidu nezradí svých re
formních hesel za tajné úplatky jakékoli formy.

Přirovnáme-li zřízení církve katolické k orga
nisaci forem potitiokých, nazveme ji útvarem mo
narchickým. V nf vládne legitimní nástupce sv.
Petra, jejž nežze zbavíti hodnosti jako některého
presidenta republiky. Biskupové notud zde ma'í
orávo spolurozhodovati, pokud uznávají svou zá
vislost na nejvyšší viditelné hlavě. A lalkové po
tud jsou řádnými členy církve. pokud se podři
zují v příčině dogmatiky, mravouky a církevní
discipliny biskupům spojeným s papežem.

Číslo telefonu: %4(Tiskové družstvo).

/

Kubě po čas velikých nepokojů. Svěřena nu i
jiná důležitá státní poslání, načež nastoupil cestu
kolem světa. R. 1908. zvolen presidentem Spcie
ných siálů na obdobi 1909 -13. Měř tedy hojnost
příležitosti k seznání, čeho jest nejvíce zapotřebí
k zajištění pořádku a zdravého rozvoe Státu.
(Rozuměl státnické vědě rozhodně lépe než Habr
man, Klofáč anebo Johanis.) Nuže tento muž
právě tohoto roku 25. záři v Bostonu prohtásil:
„Poznal jse. že bez vlivu náboženského lidová
vláda byla by nemožnou. Národ bez náboženství
postrádá nesmocnější opery a inarna je veškerá
jeho snaha © zlepšení vlastního mravního stavu.
Jsou to jedině lidé nábožensky založení, kteří mo
hou utvořiti silnou, zodpovědnou vládu..

Stojí za zmínku, že právě řada posledních
presidentů amerických, kteří svou koniesí nená
leželi k církvi katolické, projevovala veřejně úctu
ak k papeži tak zvláště k institucím katolickým
ve Spojených státech. Jiými slovy; nejosviceněj
ší a nejzasloužilejší hlavy a:nerické veleobce dáv
no se zbavily ubohých protikatolických předsud
ků, jakými operují a popularitu shánějí demago
rové v republice naší.

A jaký pak živetní názor světový dává se
občanu českému, aby svízele vojny a jiné 0
pravdu odhodlaně snášel? U nás nepodporuje se
ani katolictví ani českobratrství ani positivní kon
fese jiná. Krasořečníci předkládaií národu k uctí
vání prazvláštní husitismus; jest to husitství tako
vé, jako rajka oškubaná o nejkrásnější péra. Hu
sitství bez náboženství jest peň bez životodárné
mízy, jest to karikatura životního názoru; jest
to předmět akademických i prostonárodních dis
kusí, ale nikoli živelní síla, pudící duši k oběta
vým.. úkonům prospěšným. Husité zvali se bo
jovníky Božími; nehledali zpruhy k velkým či
nům ve frázovitých deklamacích o vlastenectví,
ale v bibli a v jejích kategorických irperativech.——————— >
bo hlasování jako v politických | parlarnentech.
Jest nutno zde přihlížeti k apoštolskému poslání,
k legitimní autoritě. Na př. ve věrouce jsou cit
Hvé, choufostivé body, na jichž důkladné vysvět
lení pouhý lidský rozum nestačí zrovna tak, jako
byl neschopen objeviti samočinně Zjevení, pravdy
nadpřirozené.

Není divu, že i vnější řízení obrovského stro
je, jakým jest církev, musí se říditi poněkud ji
nými pravidly než vedení organisace jiné. Setře-li
se s života církevního pel mystických vztahů,
pak brzy hrubá síla dílu lidskému dává přednost
před dflem Božím; pak také neplodné hašteření
nabude vrchu nad positivní prací a utěšeným do
zráváním ušlechtilých hodnot duchovních.

V XV. století — v době těžké krise papežské
ho stolce — zachváceno bylo křesťanstvo horeč
kou sněmovní. | Koncil, abecný koncil církevní
stane se všehojivým lékem! Tak letělo od úst k
ústům. Při tor. horlitelé neuvážil, že i sněmovní
usnesení zůstanou bez účinku, pokud zpupní vla
daři světští budou držeú nad zlořády ochrannou
ruku a pokuď na př. neodeprou fysickou podporu
vzdoropapeži.

Odbojná Pisa arOzpačitá Kostnice.

Došlo r. 1409A 1. noh

Volnomyšlenkářství jest přímo Cynický n kon
trastem ideí husitských; svádí docela k varbar
skému výsměchu z toho. co byo husitů nej
dražší. Jestliže na S'ovensku sokdateska Ižihusit
ská si činila i v cfáru posiněchy z rouch a Ú
konů určených k bohoslužbě eucharistické, byl
tam zároveň potupen i Husův, Jakoubkův 4 Ro
kycanův kalich. Co zbývá z husitství oklestěného
o živou víru? Snad nějaká ŠWoboda? Přešetné
dokumenty přece svědší zřetelně, že husité usi
lovači svobedu © katolickou potlačit ohněm, me
čem i utápěním konservativců. A Táboři pálili i
topiti samé kněze kališné. | Za všecka předešlú
stoleti inkvisice katolická v Čechách si nevyžá
dala tolik krvavých obětí jako inkvisice| praž
ských kališníků a Táborů za něko'ik let.

A což vlastenectví? Dějiny Palackého a V.
Tomka jsou zřetelným zrcadlem, že hekatonby
obětí tvořila větším dilem těla česká. Táboři při
jímali do svých vojů tolik cizinců. že při obležení
Pizně dobrá polovina jejich vojů skládala se z
cizích kořismíků. Nikdy si Češi nerozbíjelí hlavy
navzájem tolik jako za války husitské. A taková
škola nesmí platit nyní, kdy jest potřebí soustře
dění všech sil českých proti nepřátelůín vnějším.

Má-li. nám z husitství zbývati hlavně vzpo

častá liberáhí hesla antimilltaristická v národě
našem? Němci to dopracovali k hroznému ban
krotu právě z velké pýchy nad válečný ii úspě
chy svých předků.

Volná Myšlenka není vlastně světovým názo
rem; jest to vtělená negace, přivlečená k nám
z ciziny. Kde se toto hnutí objeví, tam k radosti
židovských spekulantů mezi ariiským obyvatel
stvem dochází hned k urputným boibm; vždyť
schází osa, kolem níž by se krystakisovaly hod
noty positivní. A my právě nyní potřebujeme
tolik principu spojujícího! Zatím však se česká—————————ó
Benedikta XIII. Počínali si jako vrchní správcové
církve, jako by býva! papežský stolec uprázdněn.
Duší tohoto spiknutí proti papežskému —primátu
byl ctižádostivý a zlopověstný Balthasar Cossa,
jehož nazval Řehoř XII. odchovancem bezbožnosti
a synem zatracení. 7

Události brzy následující potvrdily, že Řehoř
předvídal bystřeji než sněmovníci ©Pise. Ostat
ně sám král Ruprecht předpověděl, že z odbojné
ho počínání kardinálů vznikne větší zmatek a ro
jice papežů. Sněmovníci sesadili oba papeže a zvo
hli za hlavu církve vetchého starce, jehož schop
nosti na zdolání přetěžkých úkolů daleko nesta
čily Ale Cossa měl nad výsledkem volby velí
kou Vadost.Zvolený kmet Petr Philargi, který se
nazvákAlexandrem V., by? hříčkou v rukou Cos
sových; měl! ušlapati prohnanému Šplhavci cestu
k nejvy hodnosti. Cassa dobře počítal, že
Alexander dloúhoživ nebude. Sněm v Pise zrov=*

na tak se opíral o moc světskou jako do té dcby
papežové. K.zvolení Alexandrově přispěli značnou
měrou i čeští viklefisté ve spojení s Václavem
IV., stavše se tak bezděčným nástrojem potmě
M. odpomé po'itiky Cossovy. Alexander také

neranoval ani rok — a 17. května 1410 zvolen za
papeže Cossa, který přijal tiaru jako Jan XXIII.

Z »denokratisace a reformace< Pisy tedy vy
o .
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duše neustálými šivanicejni řemeslných deuiago
gů ochuzuje, aniž se poskytuje za ožebračení ná
hrada.

Foch, Castelnau, Phikppe a jiní francouzšt
generálové katoličtí nebyll hloupě.ší než důstoj

nici bezvěrečtí; a jest obecné fŘámo že brávěvíra rozplamenila jejich vlast ý žár, posílila
nejbdělejší svědomitost a povzbudila k nadlid
ským činům obranným. A tito hrdinové vyznávaí
otevřeně, že svá vítězství nepovažují za vrchol

, vlastenecké práce, nýbrž pouze za prostředek ke
klidnéru a svobodnému vývoji národa. za pod
mínku úspěšného dozrání vyšších, ideú.ních hod
not.

Zatím v Čechách, kde davy plaše se rozhlí
žejí po obzoru, která hvězda vlastně vede k spi
Se. v zemi negace oříštění národních sil osudně St
šíří právě vinou vclnomyšlenkářských demago
gů. A právě ti, kteří ze zášti proti konfesi positiv
ní velebili husitství nadšeně, netíhnou k obětavé
mu shromažďování národních sil, nýbrž — k
chladnéru, bezcitnému bolševictví.

Patrno právě nyní. že neustálé — diskuse a
akademické hidky o světový názor naprosto ne
stačí. Život skulečný není diskusi, jest velice váž
nou, přísnou praksí, která vyžaduje onamžilých
a určitých regula'ivů.

A tato pravidla nalezly, osvícené stály nikoli
v mlhavých hypothésách, Wbbrž v kategorických
imperativech (závazných. bezvýminečných roz
kazech) náboženských. A nynější davové tříštění.
nejistota, houstamoucí domácí zápasy, | stoupající
vzájemná zášť a nesvědomitost občanů zodpověd
ných v naši republice jsou nejhlasitě'šíní výkři
ky. aby stát náš podporoval náboženské cítění
širých mas ze „všech sil. Vláda má usnadňovati
a podporovati rozvoj každé vážné posliivní kon
fese (nikoli kejklíře, kteří žijí z mlhavé »svobody“«
a z cynického dráždění občanů opravdu věřících).

Liberálům a pokrokářům zní v uších ovšem
velice nepříjemně heslo o jakýchkoli kategoric
kých imperativech. Ale nechť tedy objeví tito
lidé nějaké lepší kladné principy než vláda ame
rická! Má-li nastati konečně opravdu Státní pořá
dek, vrusí tu býti Boží Zievení a Desatero pevnou
základnou.

na Královéhradecku!
Dnes, kdy všichni trpce pociťujeme na V'astní

kůži tvrdý boj o život, není to nic divného a ne
zvyklého, že nás na ulicích zastavují chudší než
jsme my a prosí o dar z našeho přebytku. Sbírá
se na fondy, na školy, osiřelé děti, -venšiny če
ské, na společnosti i jednotlivce a my rádi i ne
radi dáváme, abychom se zbavili dotěrných vy
běračů...

V tyio any jseu mezi prosícími snad nejchudší
z chudých - studenti — vaše děti. Den sv. Mi
kuláše je den štědrosti. pro ně, hrdé pro'ciáfe,
jak je nazval v »Lidu- Bodlák ve svém icui'cttonu.
Uživají tedy svého práva a prosí. ne, připami
na í vám všem jen Jeáinkrát v roce povinníst,
kterou máte všichni katolici ke své mladé Zene
raci katolické inteligence.

Oni, -kteří nestaví svou chudobu na odiv,
kteří dovedou Žit, protože žiji ze sebe., Sludenii,
kteří samá Se uskrovňují i v nepatrném obnosu,
jejž od svých rodičů s trpkými pocity vyžebrá
vají, budují si z vlastní své Obrozující Sily ideali
smu organisaci neobyčejně uce'enou, chlíce dáti
sobě sami. co jim svět dáti nemůže, chtice dáli
a vrátiti jednou i vám. co vám svět béře! Ne
lekají se osobního utrpení a obči pro svou SVa
tou věc. A'e síly jciich nestačí! ,

Drahota, která na nás všechny doléhá 'ako
můra a ssaje spokojenost naší duše, tísní i Je,
Pociťují 10 ve své práci organisační i sociální.
Nemai dostatek prostředků, aby moh'i dokonale
udržovati v běhu všechny nutné požadavky SVÉ
ho »Ústředí«, jejich dva časopisy -Jitro« a -Ži
vote, které mají pro studentské hnutí ohrorný
význam. pohlrí chromný peníz, protože nejsou ča
sopisy výdělečnými!

Odkud a kde hledati pomoc a pochopení, nežli
u vás? Na vás a na vaší podpoře, katolíci, to zá
leží, mají-li naši studenti jíti na započaté cestě
dá'e. Umožněte jir další práci, usnadněte jim
jejich úporné boje existenční. Učinite tak sebe
menším darem jim obětovaným.

Navštivte jejich podniky a zábavy za lím úč.

aw Hradci
Depešní adresa: Albibanka.

Vkledy zůrokují se vejvýhodudní.
kk

Králové.
Čislo telefonu 88.

Esakont obchodoích směnet.

vládli dále v územích, kde měli oporu ve svět
ských vladařích.

Nový koncil v Kostnici — opravdovější a ú
spěšnější — učinil papežské trojici konec. Jest
Uže v Plse soudili papeže kardinálové, v Kost
nici otcové soudili jak papeže tak kardinály —- a
to tak příkře, že div tito nebyli vyloučení z jed
nání 0 si ení církve a o reformách. Ale sku
tečných reforem Kostnice provedla málo.

Odboj basilejských proti papeži-reformátoru,

Francouzská vláda nechtěla. zaparenouti na
dobu papežů-zajatců avignonských z XIV. století,
z nichž tolik mfzy pro světské účely ssála: na ú
kor křesťanstva Jiných států. Snažilase 'podka
"pávati pod nohama půdu jak Martinovi V. (1417
až 1431) tak zvláště ušlechtlému reformátoroví
Eugenu IV. (1431—1447). .

Francie usilovala využíti ve svůj prospěch co
nejvíce koncilární horečky, která zachvacovala
nejvíce universitní učence. Bylo dále patrno veli
ké úsilí, aby monarchický charakter církevního
zřízení byl zrušen a aby sněmy jednoduše pape
žátm předpisovaty jako poddaným funkcionářům.
Takové převratné snahy byly nebezpečny již
proto, že sami sněmovníci v důležitých otázkách
valně se rozcházoli. A pak — mohl sném sám 0

dostaví a jak tito rozhodnou i ve ménu nepří
tonných. Z krajů vzdálenějších při tehdejšín ob
tížném cestování putovalo ke koncilům theologů
málo, zatím co země ro.ránské byly silně za
stoupeny.

Konečně po houževnatém hartusení zahájen
koncil basilejský 23. července 1431 — za vehmí
slabé účasti. Oposice proti turisdikci | papežské
stolice byla zde silná. Ale odpor Eugena IV.
proti konciiu málo zmohl. protože vedoucí fak
toři opřeli se o mocné laické vladaře. Význa:m
sněmu stoupal i proto, že se od něho čekalo smí
ření husitů s církví. Z té příčiny podporoval
proti papeži konciliáry i císař Sigmund.

I tento sněm vyhlásil své nadpráví nad pape

mu s pohrůžkam trestu. Zástupci ilžšího kněž
stva připuštění výnosem z 26. zátí 1432 v lak
velikém počtu, že byl vyššímu kléru zcela odňat
siněroda'ný vliv na jednání. Tak se iněl provésti
radikální převrat v řízení církve; z náměstka
Kristova měl se státi pouhý prvý úředník konsti
tučního shromáždění. Kdyby se byHi tak zachovali
faráři k biskupům a laikové k farářůsn, bývala
by se za tehdejších dob církev úplně rozpadla
na velikou řadu skupin vzájemně se potírajících.

Vážné nebezpečenství nového schismatu při
nutilo papeže s konciiláry vyjednávati a pokračo

ron pořádané (S. S. S. v Hradci Králové v Bor
romaeu sehrae 7. 'istopadu divadlo ve prcspěch
mikul. daru.)

Vykonelte sbírky ve svých organisacích při
schůzích a pořádejte akademii nebo večírek v je
jich prospěch.

Podpořte je, .ak můžele, vždyť jsou to vaše
děti, vaše naděje a budoucnost národa. To mluvi
víc než všechny argumenly.

Katolíci ckresu královéhradeckého joni byli
mezi prvnkni; © nechť i letos zachovají si toto
čestné místo v srdcích vděčných sluden:ů! Dary
posílejte s výslovným označením »Ve prospěct
mikul. daru. buď přímo: Ústředí katol. student
stva českosl. Praha II, Voršilská 1, nebo: Sekre
lariát čsl. strany lidové v Hradci Králové, Ada'
beriinum.

Úvěr, družstzo Eliška v Hradci Král.,
katolický ústav,

přijímá vklady a poskytuje půjčky.

Kalendáře na r. 1921.
Bolnický kalendář
kalendář Moravan.
jKapexní knulendář.
Studentský kalendář

dobyly si mesi vaším lidem uznání a obliby.

Kalendáře vydány budou
„p koncem měsíce záři t. r. (a
Loňského roku nemohlo býti velkému návalu ob
jednávek vyhověnoa prosíme naše stálé cdběratele,
y na vedlé připojeném lístku dodávku kalendářů

ihned si zajistili.

Jen včasné objednávky mohou býti zavčas
vyřízeny.

Kalendáře na rok 1921účtujeme:
»sRolnický kalendář« kos 10 kč
kalendářoMoravane . kus 10 Kč,
sKapesníkalendář« . kos 6Kč,
»Studentský kalendáře kus 8Kč
a poskytujemepři hromadných objednávkách
olovy : při nejmenět objednávce 12—84kusů
28“/,, při objednávce 24 - 60 kusů 30*,, při ob

jednávce přes 50 kusů 4099,.
Poštovné a obal účtuje 00 rožijní cencuI

Objednávejte hromadně
na adresu:

OBČANSKÁ TISKÁRNA
spol. s r. o.

BRNO, Starobrněnská al. 19-21.

(O
Kalii byl nistivý despota Filippo Marlo Visconti,
kniže z Milánu. Kondotiieři (vojenští náčemici)
Mariovi vpadli do papežského území, až Eugen
IV. byl nucen uchýliti se do Trastevere. Násilníci
prohlašovali. že 'ednají z uložení koncilu. A právě
toto násilí přinutilo papeže k povolnosti. Zatím
co byto obyvatelstvo papežského území hrabi
vou soldateskou drancováno, prchli papež do Flo
rencie. .

Větší část konciliárů stavěla se dále fanaticky
proti papeži. Vůdcen té oposice byl francouzský
kardinál Louis d' Aleman z Arles; usiloval o to,
aby se stal koncil stálým úřadem, který by v
sobě spojoval všecku plnomoc a vrchnopastil
ské právo; papež měl býti odsouzen k podřízené
úloze. Na místo monarchické jednoty měla na
stoupiti derokratická mnohost: a vláda parlament
ní většiny. — Takto konciliárové místo propa
gace nejdůležitějších reforem| podporovali| roz
vrat církve.

Dne 9. června 1435 bez dlouhého rozmyslu
zrušil koncil někleré nepostrádatelné | popla'ky.
určené pro pokladnu papežskou. Z jakých jiných
zdro.ů by měl papež sehnati nejnutnější prostřed
ky pro řádnou správu svých kanceláří a placení
vystanců, o to se konciiárové nestarali. Eugcn
IV. žit právě ve Plorencii jako. vyhnanec Z
skrovných almužen svých příznivců. A právě



Čtenářům svým dp oojme tyto klsojcké vlastenecké, nejvýš všlechťující a velice
zajímavé spisy krásné literatury italské: :

Z mých žalářův.
UpomínkySilvia Pellica. Z vlašského

přeložiť " Netval. Tisk a sklad knibkapectví

CrrillomethodějskéhoK n atr. XII a 257.na Kč

Poslední listý
Jakuba Ortisa.

Napsal Ugo Foseolo. Z vlašského pře
ložil M. Netval. Nákladem knihkupectví J. L.

Kobrova v Praze. Str. 179. Cena 80 h..

Francesku z Rimin.
TragédieSilvia Pellica. Z vlašskéhopře
ložil M. Netval. Tiskem J. Bokyty v Praze.

Naklsdem vlastním. Cena Kč 4-50.
Tyto veškeré spisy dostati lze v každém

českém knihkupectví; Francesku z Ri
min také u nek adatelo JUDra M. Met

vala, advokáta v Humpolci.

O
Cirkevní obzor.

. Upozornění larním úřadům. Podíly Dědic
vů Maličkých počínají Se iž expedovati.
Aby usnadněna byla manipulace a z'evněny ex
pediční výlohy, prosíme o dobrotivé oznámení
jména a čísla diplomu každého člena z farnosti a
ihned pošteme podíly společně.

(Úryvek z kázání + arcibiskupa Irelanda »Tie
Church and the Ages podává dr. Jan Konečný.)

Dne 18. L m. bylo tomu právě 17 let, co arci
biskup. Sva:opavelský Ireland pronesl za přile
ži'osii 25letého biskupského jubilea velikého kar
diná'a Gibbousa velevýznavnou řeč, v níž líčí

"markantními rysy povahu doby demokratismu a
udává směrnice, jak smířiti se s dobou demo
kracie. Hodaje vydati celou řeč zvěžnělého arci
viskupa, podávám dnes jen malou. ukázku na
inmia9 místě.

Nebojím se doznati, že během století, jež se
končí, dopustili se zástupci církve té chyby, že

erohli d'cuho poznati nových ro řeb své doby
A podaii jkr. ruku smíru a přátelství. Neschází jim

výn'uv, jež nejsou bezcenny a které také re
spektuji. Církev se nemění ve svých božských
prvších a jest nejvýše konserva.ivní. Avšak její
obáva přede změnou, třebas tak oprávněna do
jisté míry, překračuje meze a přechází na území,

"xde změny jsou žádoucny. Jest pravda, že trans
iorrace (přeměny) doby zrodily se za podmínek
velmi nepříhodných a nejméně přípustných. Re
voluce z r. 1789, jejíž beuřné a ničivé vlny, po
dobné divokému horskému proudu.
ny krví, byla ohlušuícím s'gnálem nové éry. Pra
parečníci doby vztýčili často prapor bezbožectví
a anarchic. Mnozí lidé, jako Lamennais, kteři se
pokoušeli o srír mezi dobou a církví, byli ne
rozvážní v řečl a svou nedočkavostí zavinili fi
asko pro sebe a zastrašíli spojence. Avšak přes
všechny tyto výmluvy jisti představitelé církve
— opakuji — myslili a jednali velmi pomalu. Ne

historik Voigt praví, že na| sněmu

ské hodnosti. Eugen IV. stěžoval si v pamětním
spise všem katolickým dvorům naodvážné roz
hodnutí koncilu. Napsal zde, že basilejští papež
ské legáty libovolným obmezením 'ejich autority
vlastně sesadtli a připustil je pouze jako preli
denty zdánlivé. © Zadávají beneficia, zřízuji ko
mendy. udělují papežské dispense, vynáhají Sa
mi pro sebe pop'atky' »annáty«. které odpírají
papežské stolici. Osobují si revisi případů zadr
žených papeži a modlitbu za něho v bohoslužbě
potlačili.

Basilejská demokracie, jež se skládala větši
nou z Francouzů, vítala nadšeně i nejzbrklejší
návrhy, které byly namířeny protl papežství.

Pravé úmysly Francouzů přiznal otevřeně bi
skup tourský těmito slovy: »Buď musime apoštol
skou stolici vyrvati z rukou Italských anebo ji
tak oškubatl, že by nic na tom nezáleželo. kdc
zůstane. Tedy ty francouzské elementy, které
držely papežskou stolici v zajetí po 70 let a které
zaviníty 50letý rozkol církevní, znovu zdvihaly

bezeHtnou tlapu, aby obnovily žalostné církevní
znatky.

»Damokratická« směrnice v Basileji byla ve
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Ostrara, Něm. Brod, Olomouc, Opava, Plzeň, Praha, Prostějov, Přerov, Telč. Třebíč,Uher. Brod, Val. (is
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dovedlipoložitirukuna Svoudobu,neumělipo Ceskoslovenská stranasvětiti křesťanstvím jeí aspirace a vésti jeji po
chod vpřed; doba šla dále -- překročila hranice,

Byli sice někteří Lacordaire-ové, kteří po
znali a hlásali povinnosti doby přítomné, avšak
jejich ustrašení spojenci je opustili. Reakcionáři
je osočili z nebezpečného liberalisru a poloblu
lařství, takže byli um'čeni. Většina nevidélu než
neřesti doby a zavrhovala .i zevši sily. Jeji dob
ré a šlechetné snahy jim ušly, ba nechtěli vůbec
ani v ně věřiti. Doba stala se jim světem temnot,
před nímž Kristus varoval své učedníky. Získati
ji někdy evangeliu bylo ztracenou nadějí. Dormní
vali se, že jedině zvlášrní zázrak byl by s to do
síci toho úspěchu a proto uchýlili se až du té
doby Služebníci Krislovi do svých »zimmích sta
nů- do sakristií a svatyň. kde, obklopení ne
patrný:r hloučkem věřících, mohli Se alespon u
chrániti před nakažlivou záplavou.

Doba odkázaná sama na sebe, na falešné i
zvrácené vůdce, odvracela se každým rokem více
a více od církve, zatím co církev sara držel. 7
abych tak řekl -- v isolaci své vlastní en-rgie.
Rozhořčena pak toulo známkou antipatie, utvr
dila se doba ve svém nepřátelském smýšlení a
jala se veřejně vyznávati své opovrhování nábo
ženstvím. Tento politovánihodný stav věcí nře
vládal v jistých zemích více než v jiných. však
nebylo kraje, jenž by tvořil výjinku. Církev Svi
nula svůi prapor výbojný, svůj prapor vítězný.«

1 ForoGRAr'E (s2
v nejrůsnějším provedení

zhotoví

|
.—

E .r.Lanshans[i
uměl. velkosávod

Mradec Králové,

. V tom se přih'ásilo naléhavé jednání církve

Adalbertinum.

s Řeky o sjetinocení. Propuk! mezi koncilem a
papežem nový spor o :rísto. kde by mělo k vý
znamnému vyjednávání dajítí. Protipapežská stra
na na koncilu se zmíněným kardinálem z Arles v
čele sehnala na rychlo z okolí Basileje ho'nost
kněžstva, takže vytvotila většinu. A tato většina
důktovata, aby koncil s Řeky se odbýva! buď v
Basileji nebo v Avlgnoně anebo v některém mě
stě savojském. Tak vyhozen nový francauzský
trumf proti úzerní papežskému.

Menšina s kardinálem Cesarinim v čele hlaso
vala dle papežova přání pro Florencii nebo Udi
ne. Papež se důvodně bál, že v Avignoně chce 0
poslce pod ochranou francouzské vlády zříditi
vzdoropapežskou kurii. Ačkoli sami Řekové roz
hodně protestovali proti městu tolik vzdálenému,
oposice kardinála z Arles trvala houževnatě na
svém, takže zástupci církve východní tím spíše
se, přiklonili k papeži.

Basilejská oposice hněvem se necitila. Volala
31. července 1437 papeže před Svou soudnou slo
lict; chrlla žaloby zcela nespravedlivé, | docela
přičítala Eugenovi vinu za neštěstí papežského ú
zemí. Když se papež hájil bulou, koncil mu hrozil
sesazením. Marně Cesarini rozvážnými argumenly
klidní! zaryté vášnivce, marně naznačoval, jak
jest potřebí. aby křesťany východní uvítala Svor
ná církev západní. Opustil! tedy velký myž Ba

Soclální studentské sdružení v Hradci Král.
sehraje v neděli dne 7. listopadu Molierovu kome
dii Šibasství Skapinovo- ve prospěch mikuláš
ského daru katolickému studentstvu. Podpořte své
studenty a súčastněte se nebo pošlete alespoň pe
něžitý dar. Hraje se na domácí jevišti v Borro
meu. Začátek v 7 hodin.

Slezd úředníků a zřízenců strany lidové spojený
s valnou hromadou. Sobota dne 6. listopadu 1920
o 7. hod. večer slavnostní představení v Nár, di
vadle v Praze. Slavnostní proslov. Prodaná nevě
sta. Opera od Bedřicha Smetany. Venkovští účast
nici nechť si včas o jistek dopiší! Neděle dne 7.
ilstopadu 1920. dopoledne o 9. hodině: Mše sv.
u sv. Ignáce na Karlově náměstí. O 10. hodině:
předporada delegátů venkovských i pražských
členů v Spálené ulici č. 15., II. posch. Odpoledne:
Žofin, do!ejší sál. Přesně o půl 2. hod.: Po zprá
vách »Naše nejbližší odborové úkoly a další orga
nisační plán<. referue tajemník kol. Jos. Fikecizl.
>Poměry soukromých úředníků a zřízenců«, před
nese člen obecního zastupitelstva pražského, kcl.
Malota. »Požadavky státních úředníků« sděli cdb.
tajemník ko!. Rud. Brušák. »Požadavky státních
zaměslnanců, referuje kol. Nešvara. Volba ústřed
ního výboru.

Veledůstojnému duchovenstvu a katolické In
teligenci' V době duchovního přerodu třeba nám
zaujali pevné stanovisko vůči šířícín se nepřá
telským heslům i brožurám, jimiž je soustavně
podrýván křesťanský názor světový. Stojime zde
o:ediněli proti organisovaným šikům Volné My
šlenky a Osvětových svazů, vydávajíchn. Spoustu
brožur. v nichž materialisticko-atheistický názor
světový vnucován jest širokým vrstvám našeho
národa. Skupina Společnosti sv. Cyrila a. Methoda
obrala si za úkol odrážet! tato osudná hesla dle
zásady velikého biskupa Brynycha: »Proti knize
knihut« Od r. 1919 vydali jsme celou řadu časo
vých pojednání, nehledíce na žádné překážky a
oběti. Tolik však žádáme cd naši katol. Inteligen
ce a duchovenstva, aby naši Společnost ze všech
sil podporovali jak hmotně tak | příspěvky lite
rárními. Společnost sv. Cyrila a Methoděje čítá
však bohužel 'en něco přes 20 členů s ročním

příspěvkem 6 K a většina členstva i tento ne

možno od toho: „demokratického
čekati procírkev žádný prospěch.

Brzy papež posílit svou autoritu koncilem 0
tevřeným ve Ferraře (8. ledna 1438), kamž se
dostavili 4. března i Řekové. R. 1439 došlo ve
Florencii aspoň k fonnáímu sjednocení obou
církví.

Basilejští, kteří přece se měli radovatl z tak
významného sjednocení ve vášnivém zaujetí 0
snovali raději nízkou mstu. Na návrh "lopověsiné
ho kardinála z Arles 25. června 1439 pnpeže se
sadili »pro tvrdošínou neposlušnost«. | Počínání
hrstky konciliárů bylo přímo směšné a vzhledem
k veké zodpovědnosti zasloužilo 1ejp“isnějčího
trestu. Za vzdoropaneže zvo'ili 5. listopadu jeden
kardinál a devět biskupů ctižádostiváho knfžete
Amadea Savojského. který si dal jméno Felix V.
Basilejští vru povolili ve zvýšené niře y dsrě,
které urputně EFugenovi odpírali.

Pochybná sláva Amadeova ovšem brzy za
nikla. protože měl vzdoropapež mezi vladaři svět
skýr! oporu skrovnou. Ale to jest pozoruhodno,
že basilejský koncil, který kolem sebe tolik hluku
natropil a tolik naslíboval, netoliko neprovedl
vážných reforem, ale z nekalé vášně se pokusil
o nový církevní rozkol. Tak si tedy počínal sněm

shromáždění

kazu, že celá basilejská oposice neměla tolik roz

myslu a bystrosti jako papež. Významno,že ba



patrný příspěvek za letošní rok Ještě nézapravila.
Prosím to všecíny naše členy o zaslání le
tošního příspěvku na dp. Karta Kepla, ředitele
Borromaea v Hradci Králové a veledůstojné pp.
vikáře pros'm o doporučení naší Společnosti na
vikariátníich schůzích. Kněžstvo diccése králové
hradecké vyznarenávalo se vždy svým idealis
mor a krajní cběiavostí, nechť nechybí dobré
vůle ani zde. kdy stojíme v tak těžkém boji! -
Bratři, konejfe svou svatou povinnost a přihlaste
se četně za člen, Skupiny! Prof. dr. Jan Ko
nečný, iednatel.

Přednáška v Hradci Králové. Wc spolku »Anež
ka« přednášeti bude v neděli 31. října p. kanovník
Černý »O povinnostech křesťanské ženy“. Začá
tek v 5 hod odpoledne.

Oslavu 28. řílna v Hradci Králové uspořádaiy
místní organisace strany lidové velice zdařile.
V katedrálním chrámu promluvi! k velikému zá
stupu věřících vzletně Msgre dr. Domabyl, načež
sloužil mši sv. arcipastýř za slavné | asistence.
Chrámem hřaholil mohutně lidový -zpěv. Ke kanci
zapěno Tě Boha chválíme. Svatý Václave a Kde
domov onůj.Na schůzi v Adalbertinu obsažné pro
slovy měli senátor Msgre dr. Rey! afboslanec dr.
Nosek. -- Velice krásný společenský večer s

pestrým a krásným programem uspořádal vzděl.
spolek »Anežka«. — Účastenství bylo veliké a

Právě vyšel!
" Ph. Dr. Eug. Kadeřávka:

Soustavy filosofie
křesťanské

dil IE

700 stran Kč 45'—,poštou Kč s—tdil I. stoji Kč 32 —, poštou Kč 34—

Objednávky vyřizuje
Družstevní knihkupectví

a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum,

Zprávymístní a zkraje.
Klicperovo divadlo. Péčí Osv. k. jsou opět po

řáďány abonentní koncerty. Prvním programo
vým večerem bylo vystoupení známého českého
Ševčíkova kvarteta. Bohužel přináší naše obe
censtvo tomuto podniku velmi malé porozumění
vstříc. Nepatrná návštěva v koncertě působila až
deprimujícím dojmem. Styděl jsme se všichni,
že je tak rnoho lásky u nás k biografu a tak málo
nadšení pro vyšší vytříbený požitek. — Vebmi

|
zbožného, obětavého a reformujícího. Také jedno
poučení.
Božím! Kde davy kývají bezmyšlenkovitě dema
gogům, tam ať se vůbec o hlasu du nemluví!

Pro „český národ jest basilejský koncil pa
mátný dlouhým vyjednáváním s husity o siedno
cení. V samé Basileji demokratický koncil smlou
val sg s husity tři měsíce zcela marně, ačkoli
tehdy ještě prozíravý Cesarini v koncilu mnoho
platil. A tu jest otázka. proč husité po některých
nezdarech nezačali jednati raději přímo s pape
žem. jehož charakter tolik vynikal nad povahu
vůdce basilejské oposice! Vždyť sc husité pře
svědčil ve vlastní zemi, že každá schůze svo

umění mezi jejich sektami končila vždy svárem
ještě větším.

Co bylo ve století XV., opakovalo by se v
míře zhoršené nyní, až by se zavrhla autorita
viditelné hlavy církve a začal by demokratický
zápas duchů na veřejných církevních shromáž
děních.

Velikým štěstám pro církev naši v době tolik
nesnadné jest, že máme papeže, jehož, věhlas im
ponuje jinověrcům | bezvěrcům.

Jisto Jest, že zdemokratisování církve podle
některých návrhů moderních neveďto by ke sku
tečné reforraci. ale ke zmatkům| gedozírného

vytříbeným a vzácným požitkem nám, byl kon
cert Hony Kurzové, klavirní virtuogky. Její vy
spěfň a dokonalá techníhm, spojení sc vzácnou
schopnosti umělecké její duše, která se dovede
vžíti, vcítiti a dle toho se strhujícím efektem také
reprodukovati, činí nám ji vzácnou a milou. Je
to těžké vybírali čísa nejkrásnější z programu,
v němž nás a naši „várnou, vnímající duši udržo
vala v zanicení od prvních, vstupních | akordů
Varhanního Bachova koncertu až po finale Cho
pinovy Polonaisy (která zdá se -- tvořila ko
runu večera). S. Kurzová je umějškyně velmi slib

ná. — Dne 23. a 24. října předveďo dram. sdru
žení »Tyl« po pilném studiu s nevšední péčí na
naši scéně Fuldovu veselou, působlvou kornedii
+Sen ho vyléčile. Umělci naši si tentokráte vytkli
cíl hodně vysoký, uvedše vedle svých jmen ob
sazení úloh v divadle Smichovskér, | jako by
mlčky vyzývali k srovnávání. Veselohra, kte
rá svým psychologickým zák'adem a i celou kon
cepci neobyčeně upomíná na Egerovu komedii

Adar. Eva, iHád. řeší psychologicky velmi zají
mavě problém umoudření — Života — neschopného
snílka, »zneuznaného genia:, Jemuž divoký en
vrátí střízlivý rozum a poznání, že konec konců
nejlepší je pro něho to, co má, a »že nejlíp :e ne
chat umění těm, kteří něco umějí«. Postavu sni
vého a- kolísavého Šlebuse, malíře, básníka a
biouznivého komponistu dest případně cihirakte
risoval p. Dvořák a také sl. Vydrové, na níž spo
čívala celá tíha večera, sc podařilo dosti pružně
přesunouti se přes místo vyžadující hodně talen
tu. Ve druhém aktu by jí bylo neškodilo více
ohně a energie. — B. Jek.

Divadlo. Dramatické sdružení »Tyl« v Hradci
Králové sehraje v pondělí dne 1. listopadu výprav
nou dra ratickou báseň Gerharda | Hauptmarna
»Hanička« o 2 odílech.

Občanská tiskárna v Brně vydala jako kaž
doročně své oblíbené katolické kalendáře -Rol
nický kalendář«, »Moravan« a »Kapesní kalen

kalendáře
rodiny a nevydávali peněz za různé

Při hromadných objednáv
Objednávky ihned vyřídí
Brno, Starobrněnská uli

kách značné
+Občanská
ce 19/21.

z
Bejstarší české firmy:

Jgnáce V.Neškudla syn
v Jaloném z. Ori. (Čecky)

bretr P. J. Neškudlv, býv.
aráře ve Výprachticích)

: doporučuje:
| veškerá kostelní row
" cha, korouhve, pra

ry, Jakož | kovevé
ňobec Wi.rom
4 Ceniky, r upočty i zásivsvkás'n sdarmes franko,

Tisíce .ochrriných uznání
a vyssamenání.

Nejlovněj. nákupní pramen v reĎ. Československé,

MEŠNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, neporužená, prvotřídní jakosti
LissánokéIa. druh roč. 1916a K 18 -sa 1litr
Liesánsté II. druh roč. 1917+a K 1260 zaI litr
Moravské jemné, ročník 1918 a K 12— sa 1litr
Víno jest úplně čísté a způsobilé k stáčení do lahví
Dodáváv sudechod5Olitrů výšeohvalněznámáfirma:

Aleis Čišek, přísednýdodavatelmešníchvín
asoudní znalec vía.

Založenor.1607 | v ampolsi. Zalotenor. 1697TranolnívinnéshlopyveZnojmě.

Záložna v HradcolKrál.
zapsané společenstvo s ručením »hmezeným

Československé náměsti.
Vklady na knižky.

Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadla.- Eskomptúčtůa směnek.

JH EHRÁNOVÉ

RADIDLO

polovoskové,

doťává opětně každé mno?

paškály,

ství, neslerněji stará česká

továrna na svícemýdla a sodu

Jos. Pilnáček, Hradec Král

Přijme se natěrač,
dobrý emailista u firmy

K. W.Skuhorský. Hradeo Král.

KOLÁRKY
KOLÁRKY

| oeluloldevé, dvojité
4| opět zasilá

F. STAONÍK, OLOMOUG,
výroba kostelních paramentů *

a praporů.

U-—-

Antonin Zavadil,
nejstarší závod pasířský a zlatnický

v Hradci Králové čís. 436.
(dfiny sa továrnou nábytku K. V. Skuherský!.

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, ze zlata, stříbra,
bronsu a j. kovů vuměleckém provedení.

a znovuzřízení starých nádob čistě a se zá
Opravy rukou trvanlivostí.

Zlaosní a stříbření v ohni; niklování.

Ceny mírné' Bychlé provedení!

/





Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo)

Kletba zlého čino
Vřeštivé polnice radlkálních živlů, které vy

trubovaly mobilisaci proti »nevlasteneckému kle
rikalísmu«, měly na zřeteli zcela jiné zájmy než
vlastenecké. Běsnění proti slovenským katolí
kára, kácení soch, Ižihusitská manifestace na Hlu
čínsku, vyhazování křížů ze škol a pod -- to
všecko jen sloužilo k rozvratu a zeslabení čes
kého živlu k radosti židů, Maďarů, Němců a pro
dejsých duší bolševických. Takové »hrdinství«
vyloediio na tvářích živ protičeských útrpný
snrick. Bylo to pro ně přímo výzvou, aby se ne
bály, zvláště když se zpozorovalo, že čeští ná
stleíci netroufají si ubližovati katolíkům němec
kýre a maďarským.

Záklabotila hned ozvěna. V uzavíraných úze
mícís, kde byli Němci po 28. říjnu 1918 silně zara
žemi, nastal pro české menšiny znovu očistec. Ko
náspy schůze velezrádné, Němci začali diktoval
vládě s takovou pýchou, tako r. 1871 diktoval
Prettorzům v dobyté Paříži Vláda, která Inter
novála Hlinku, ohýbala před Němci a maďaron
skýms židy pružně záda — a drzost německých
bembriičků rostla.

Došlo k nejodpornějším provokacím němec
kých odvedenců. Teď »Deutsche Post< se vší ne
amafeností navrhuje, aby se usteďil k vítěznému
postepu německé iredenty »Oeneratlandtag der Su
detemdeutschen«<. Praví 23. října, že pro „případ
vářky sudetští Němci mohou se státi v počtu tří
čtyrti milionu naší republice osudnými. Tedy
Němci hovoří tak drze a bagatelisují český živel
tak odporně, jako by u nás nebylo žádné vlády
a jako by bylo dovoleno kterékoli skupině u nás

reaHsovati novou státní formu. Kdyby se jediný
český katolík ýednou větou podobně prohřesil, byl
by eštípán. Něncům jsou dovoleny jakékoli vele
zrádné skřeky.

(O
FEUILLETON.

Reformační rozběhy doby losetlaské.

V českých leglonářích v Liberci přirozeně bu
dila odpor socha císaře-germanisátora Josefa II.
Požádali! tedy ministerstvo Národní obrany, aby
byla odstraněna. Ministerstvo odevzdalo žádost
generálnímu inspektorátu. Odpověděl na ni sám
gener. inspektor Machar širším rozkladem, z ně
hož vyjímáme:

»Sosef II. jest jednou z největších postav veliké
epochy nového věku, doby tak zvaného osvícen
ského absolutismu . . . Jako radikámí a pokroko
vý reformátor své doby byl Josef II. z rodiny
Habsburgů | panovníkem © poměrně| nejlepším.<
Zvláštním důkazem toho Jest zvláště, že »Řím
a Jesuitská hierarchie katolická světlou památku
Josefa II. všeobecně osočovala. Jisto jest, že po
kuď se může mluviti o demokratismu panovníků,
císař Josef II. panovniíkem-ďemokratembyl...
Oermanisačních snah Josefa II. ovšem zastírati
nelze, ale musíme si uvěďomiti, že tyto germani
sační snahy nebyly protičeské, nýbrž vyšly z
důvodů čistě administrativních.. . Rušení kláš
terů a omezování náboženských řádů a škol činily
z Josefa II. přímo předchůdce velké | revoluce
francentzskéa vzbuzovaly k pokrokovémmpanov

Ješdě pozoruhodnější jest německá taktika
praktická. V »Reichenberger Zeliung« poslanec
Knirsch volá po sloučení všech německých stran
k politice činu; nechť vstoupí do společné němec
ké fronty všecko od průmyslového dělníka až k
fabrikantům, aby se mohl zahájiti boj proti zá
kladům státu.

Tak hovoří Ně.rci. A v českém | prostředi?
Radikálové mají báječnou radost z křečovitých

spřemeiů československé církve a z odcizování
katolicko-církevních budov. Pod praporem Huso
vým spílají na táborech českým katolíkům a mi
sto rázné akce proti Liberci zvou horečně k vy
stupování z církve, Tak dráždí nejsilnější stranu
národní.zvláště úpadková strana Klofáčova. Kde
mají čeští socialisté v obcí větiinu, tam svou »to
leranci< osvědčují přímo odpornými diktáty. O
bocní zastupitelstvo v takových místech jednodu
še vystupování z církve katolické odhlasuje. (Ži
dům se tam na jejich konfesi nesahá.) Docela po
krokové obecní rady dávají na obecní útraty pla
kátovati výzvy prolikalolicky zahrocené. A po
krokoví krtkové tohle nazýRtají obranou češství.
Pak se nemmtí Němci s.nát!

S kým pak tedy chtě:í vlastně Klofáčoví soci
alisté hájiti český živel proti Němcům a Maďa
rům? Jak utvoří bez katolíků mobutný národní
blok, před nímž by zalezli do svých děr židé,

bolševici, Němci, Maďaři a Poláci? Jest už nei
vyšší čas, aby České davy rázné prohiásily, že
kejklfřstvém a demzgogickým sportem se česká
síla nezachraňuje. '

Ať zabouří hulvátství z kterékoli strany, ra
dikálové se třesou jako osiky; jestliže však ve!
ká národní strana i při pronásledování se chová
klidně a důstojně, titíž radikálové to považují za
slabost — a hned se dávají v boj statečněji než
loni proti maďarským bolševikům.

Ale pozor, panstvo! Katolický lid má vašich
otrokářských akcí zrovna dost — až po krk! A
doba k súčtování i s domácími škůdci česká mo
hutnosti bíží se kvapem. Zkrachované existence
a lidé prchající ze zbankrotětých hospodářských
podniků české katolíky pravému vlastenectví u
čití nemobou, i kdyby husitským praporem mávali
až nad svatovítskou věží.

> Není možno déle klidně poslouchaci. jak si
Němc! tropí .švandu z hraček radikálních fanatiků

a Jak jejich troufalost vzrůstá tím více, čín pro
nikavěji bouří česko-radikální skřek.

Rozmanitosti.
V Rakousin se při volbách ukázalo, že bnlše

viků, kteří si činili nárok na ovládnutí celého stá
tu, jest malá hrstka. V celé Vídni obdrželi 14.000

... vystupování proti všem pověrám, pon
tin, zázrakům a jiným přežitkům středověkým,
proklamovaly Josefa II. zřejmě za člověka doby
nové.« .

Tak tedy zní slovo básníkovo. Podívejme se
však trochu, co praví drsná a nepopěrná pravda
historická.

Jak pak prospěli osvícenci Voltalre, Rousseau
a jiní cynikové vlastní zemi fvými revolučními
výkřiky? Jízhvým posměchem a popíráním zje
vených pravd ještě se nevykonzlí utěšený sad
nových květů, který by vydal nové výživné o
voce. Dědioové Voltalrovi zavedli místo svobody
a nového snesitelného řádu děsnou hrůzoviádu;

utHotina tyranisovala tam svobodu přesvědčení
hem hrozněji než všecky despocie předchá

zející. Francie by bývala pod jakobínskou knutou
vykrvácela, kdyby nebyl obnovil aspoň nějaký
pořádek despota Napoleon. Po všech hymnách na
svobodu hledali Prancouzí záchranu u nohou krva
vého dobyvatele, jemuž se podřizovali s větší po
nížeností než minulým panovníkům uštechtilejším,
svobodomysinějším a mírumilovným.

Josef II. při své mašů proziravosti nepozoro
vad, že láska k osvícenskému voltakrismu jest £a
hráváním s nejebezpečnělšími třaskavinami. Ne
věděl, že francouzští Jakobíni odmění se za osví
cenství habsburského dvora tím, že popráví jeho
vlastní sestru Marii Antoinettu způsobem nejvýš
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všecka habsbarskou moc. | Netoliko ožebračilo,
nýbrž i jinak strašně poškodilo národy, kterým
Josef Ii. vládi. A toho přece absolutista Josef

nechtěl. :
Bylo velikou chybou, že Josef II. v mládí prá

vě k vědě historické jevil velikou nechuť. Jeho
těkavá mysl podržela v paměti mnoher: méně
než jeho bratři Karel a Leopold. Kdyby se byl
panovník do ducha dějin důkladněji pohroužil,
byl by se uvaroval tak častého protilidového sko
kanství. Josef II. raději pilně studovat jfzlivé stati
Voltalrovy a stal se velkým obdivovatelem pru
ského protilidového militaristy Bedřicha II.

Velemocný ministr zahraničních záležitostí
Václav Ant. z Kounic-Rietberku byl velikým cti
telem Voltairovým a za svého pobytu v Paříži u
činil z Rousseana svého tajemníka. Vůči papež
ské stolici dával na jevo pyšnou pohrdavost, ale
pro demokratisaci ve státě habsburském nevy
konal ničeho.

U dvora vídeňského „unoho platil též pokřtě
ný žid Josef svcb. pín Sonnenfels (od r. 1763 pro
fesorstátních věd), který kladli důraz na zvele
bení spolehišivé policie. Snaži) se mětmitinábožen
ství podřízeným služebníkem policie. Panovník

prý nesgf »tuto oprať ve svých rukou zanedbá
vati«. Prý tak zvaná kázeň duchovenstva jest
podstatnou částí náboženské policie. Sonnenfels



hlasů a v celé republice na 20.000. Obecní volby.
v Itaši skončily velkou porážkou bolševiků. Proč
se tedy tolik bát u nás a dokonce hrbít »husitské«
hřbety i před bolševiky přivandrovalými? Kdo se
vyhýbá se zavilým fanatismem souručenství li

"dovců, ten ovšem musí sekat! poklony i před ci
zámi židy. — Kdekoli v Anglii zastupitelství obce
se dostalo v loňských volbách do rukou radikál
ního dělnictva, všude stouply obecní dávky. Není
tudíž divu, že letošní volby znamenají velikou
porážku zástupců dělnických. Ve mnohých ob
cích nebyl zvolen ani jediný kandidát dělnický. —
V Kolíně 31. října pořádán okresní sjezd lidové
strany. Když kráčelo procesí do hlavního chrámu,
legionáři přes veškeré domluvy mu -zastavili ce
stu náměstím. Komu má prospěti tato směrnice?
Na to dává odpověď 28. říjen v Hradci Králové.
Zde za soc. dem. Svaz legionářů mluvil lámanou
češtinou žid, o jehož hrdinství jsme před osvobo.
zením ovšem neslyšeli ničeho. A tento židbouřil
proti »buržoům; jako by nestačila domluva ži
dům, kteří jsou nejvýznamnějšími typy skutečné
buržoasle. — V Libušíně u Kladna zabrali si ka
tolický kostel bolševici. (Na některou Židovsko
německou synagogu si ani jediný přítel Muňův a
Hillersonův netroufá.) S kazatelny promluvil sou
druh Stádník z Kladna o »socialisaci« naší rc
publiky. Zapěna pak »Internacionála.« Ovšem z
takové vyvlastňovací taktiky se ježí nyní vlasy
i volnomyštenkářům, kteří pomáhali zabírati ko
stely pro československou církev. Hrabivá ruka
vyučenců Leninových totiž se nespokojí s »vy
vlastněním« kostelů, ale chce se objeviti také v
komnatách bezvěreckých zbohatlíků. Jak rozkrá
dání církevního majetku prospěje naší pověsti 
a hlavně valutě a obchodu — v cizině, jest ovšem
jiná mrzutá otázka. — Bývalý poslanec židov
ských sionistů Stricker prohlásil, že ze 120.000ži
dovských voličů v Rakousku volilo 90.000 kandi
dátku soc, demokratickou. Jest tedy rudá strana
opravdu proletářská? Židovští kapitalisté jí mo
hou zlomiti krk každou chvíli — zrovna jako u
nás. -- Péčí papeže Benedikta XV. bude zřízena
v Miláně universita s fakultou theologickou, filo
sofickou a právnickou. -- Proti nesociální dani
chlebové podali protest poslanec Váci. Sedláček
a soudruzi. V protestu se upozorňuje na křiklavé
mezery a nedůslednosti. Na př. živnostník jest
nucen připláceti 1 Kč daně i na své učně, které
vyučuje a ze kterých ničeho nemá; dále I na za
městnaného dělníka, který jest samozásobitelem
a rnouky na lístky neodbírá. — »Abend« vypočítal
ohromné platy úřednictva při reparační komisi,
které se vyplácejí ve zlatě. Přednosta jednoho

kouských), zástupce přednosty 50.008 K; zástupce
čsl. republiky dr. J. Zahradník přes jeden milion
čsí. korun. A tohle má býti repablikánská a de
mokratická náprava? © Kdo pak tolik vypočítal

biskupům a, kanovníkům velké platy? Jsou to
ti, kteří berou platy ještě větší. Sekendární lé
kaři pracují na Moravě za 316 Kč měsíčně a
marně se po dvě léta namáhali, aby dostávali
aspoň tolik, co 19letý vyučenec ve fabrice. —
Výsledek letošního sčítání lidu ve Spojených stá
tech amerických jest tento: obyvatelstvo dosáhlo
počtu 105,683.108, což znamená proti roku 1910
přírůstek „o 149 procent. Připočte-li se obyva
telstvo Aljašky a vojsko sloužící mimo pevninu,

omaleně spílal. Vláda však nařkila vídeňským
bohoslovcům, aby navštěvovali Sonnenfelsovy
přednášky.

Na radu tohoto semity ustanovila vláda roku
1770, že učitel svým úřadem závisí pouze na
světské vrchnosti. Tedy místo demokratisace od
porný státní absolutismus nad CÍrkví i školou.
Však také Sonnenfels vynášel policejní stát do
nebe. To byla pěkná demokratisace!

Germanisace Josefova vztahovala tvrdou ruku
jak na práva českého jazyka tak na českou lite
raturu i bohoslužbu v chrámech. Tehdy svedl
národ náš s habsburským domem tuhý boj za
své katolické | přesvědčení a, katolické zvyky.
Jestliže pokrokáři jsou tolik citliví v příčině li
turgické řeči a jestilže nedovedou odpustiti žád
nému katolíkovl sebe menší poškození práv če
ské. řečí, tu věru budí úžas jélich odpuštění něj
bezohlednějšímu -germanisátorovi. Patrno z to
ho, že jim při jejich vlasteneckých deklamacích
jest: čeština čímsi podružným, ale zato protika
tolický fanatismus věcí hlavní.

Germanisací Josefovou zasahováno češství těž
kými ranami přímo do srdce. Již r. 1781stěžoval
si Pelcl, že v Praze skoro všecky bohoslužby se
konají německy, zejména kázání; id nergůže zpí
vati, protože se ozývají s kůru zpěvy něrnecké.
Pro farní kostely nařizovala vláda Jedno kázání

—

„

Žije pod hvězdnatým praporem na 118. milionů
duší. — Čeští studenti v Praze musili by spát na
ulici, kdyby nesáhli k svépomoci. Židovští kapl
talisté, mající v Praze rozsáhlé komnaty, ani
prstem nehnuli k zmírnění bytové nouze české
ho studentstva. Zato však přijímají pod svoustře
chu spoustu cizinců. Jen v Nuslích ubytovalo SC
u židů několik set podnájenníků-cizinců. Tito ci
zinci přijíždějí do Prary hlavně z Maďarska. A
podíváte-li se blíže na ty typy, seznáte, že jsou
to největším dílem bolševičtí židé. Český katolík
jest štván jako psanec, ale maďarský žid u nás
se těší výsadám. — Kam šlápne Socialista, tam
i tráva přestává růsti. Ve schůzi brněnského 9
becního zastupitelstva 29. října konstatováno, že
rozpočtový schodek stoupl o 30 milionů korun.
Stav obecních dluhů činí 169 milionů K. Sociali
stická radnice vydává plno peněz, na které není
úhrady. — Bolševický kahanec v západní Evropě
přes všecky židovské úplatky dohořívá. V Bru
selu tajemník socialistické strany Vandervelde

dne 30. října ostře mluvil proti zlořádům ruských
bolševiků. Moskevské podmínky zavrženy V Bel
gii 493 tisíci proti 76.000 hlasů.

Schůze
širšího výboru Tiskového

družstva
pod ochranou sv. Jane Nepomuckého
bude w pondělí 8. listopadu t. r.
o 2. hod. odpol. v Hradci Králové

v »Adalbertinuc.

Přítomnost všech členů „pýborajest velmíoucí.
V Hradel Králové, dno 4.Jistopadn1920.
Karel Keppl, Dr.Frant. Šule,

jednatel. předseda |

Cirkevní obzor.
Osobní zprávy. Kanonické investitury: pp. Jan

Novák, administrátor v Čechticích, farářem tam
též, Václ. Jančík, administr. v Samšině, farářen
tamtéž, Václ. Ševčík, administr. v Červ. Potoku,
farářem tamtéž, AL Sommer, kaplan v Žacléři,fa
rářem ve Vidochově, Fr. Herman, farát v Pě
čině, farářem v Lánech na Důlku. — Ustanovení:

za fundatistu v Praskačce, Vít. Štěpánek, kaplan
v Miletině, za administrátora v Újezdě u Chocně,
Kar. Wiesner, kaplan v Častolovicích, za I. ka

nl

»nejvíce obvyklé« řečí v osadě. Vládní kruhy pak
se snažily prohlašovati za »nejvíce obvyklou“
řeč němčinu, kde se jen trochu dato. Na př. dle
nejvyššího nařízení r. 1784 bylo v Týnském
chrámu 28. listopadu první německé kázání, 0
kres hlavního chrámu staroměstského prohlášen
za dvojiazyčný Čili ve skutečnosti za německý —
až na tu »čeleď«. U sv. Víta bylo po kázání čes
kém německé. Jegen denunciant poda! žalobu cí
saři, že se u sv. Vita koná bohoslužba ranní |od
polední česky, třeba že prý okres jest německý.

R. 1775 hospodářským úředníkům | nařízeno,
aby nedovolovat poddaným poutí do Prahý k

zvali kněze ke kázání proti procesím. ,
Strašnou ránu české kultuře zasadik vláda

Josefa II. neodpustitehým pustošením a prodá
váním starých památek při rušení klášterů. Ani
sto Koniášů by nebylo tak vandalsky natožilo S
knihami jako úředníci Josefovi. Ale oo se Konláší
vytýká jako nejtěžší zločin, to pokrokáři při Jo
sefovi patrně pokládají za »tragický amyl< anebo
»malé nedorozumění«. Drahocenné rukopisy Pro
dávány po librách na sýr, celé vozy důležitých
knih ničeny. Proslulé obrazy prodávány za babku.
Plný vůz knih z klášterních knihoven prodáván za
jeden nebo dva zlaté. Stříbrné a zlaté skvosty
skupovali židé. Naďto.se kradlo lako“při neptá
telském vpádu.

plana ve Dvoře Králové n. L., Viktor Bibus, ka
plan ve Zdoňově, za I. kaplana v Žacitři, P.
Fulg. Novák, ThDr., O. Praem., II. kaplanem v
Humpolci, Jan Ježek kaplan v Červ. Janovicích,
administrátorem v Bílé Třemešné. — Uprázdněné
fary: Bílá Třemešná, ve vikariátě jaraměřském,
na Patronátě Miloslavy Lohařové, resignací faráře
Stan. Kordule. Konkurs končí 23. listopadu 1920. —

na patronátě Nábož. matice,
Šklíby na trvalý odpočinek.
prosince 1920.— Pěčín, ve vikariátě králickém, na
patronát Nábož. matice, investitutow far, Fr.
Hermana na faru v Lánech na Důlku. Konkurs
končí 12. prosince 1920.

Následování hodno. V pochopení | důležitosti
Skupiny Společnosti sv. Cyrilla a Methoděje při
stoupil za zakládajícího člena s obnosem 100 Kč
dp. katecheta Halama z Pardubic. Kdo bude ná
sledovati tohoto příkladu?

z FOTOGRAFIE |=2
v nejrůsnějším provedení

zhotoví

3.F.Langhan
uměl. velkozávod

Hradec Králové,
Adalbertinum.

Ceskoslovenská strana
lidová.

Ze "ženského spolku »Anežka« v Hradci Krá
lové. Vzdělávacím úkolům hledí spolek náležitě
dostáti. V neděli 31. m. m. v spolkové přednášce
promluvil působivě p. kanovník Černý »O úkolech
křesťanské ženy.. Dne 3. 10. ve členské schůzi
objasnil p. senátor Dr. Reyl přesvědčivým vý
kladem poměr Říma k Čechám Den samostat
nosti dne 28. října oslaven byl pečhvě připrave
ným společenským večírkem ve dvoraně Adal

(O
ský hrad v kasárna; jen veliké roztrpčení českého
lidu jej pohnulo k odvolání toho plánu.

Velice vzkypěl hněv zvláště | lidu českého,
když Josef II. nařídil, aby mrtvoly hned v ra
kvích byly posypány vápnem k vůli rychlejšímu
setlení. Pak vyšel rozkaz, aby mrtvoly byly zaší
vány do plátna a tak do hrobu vpuštčny bez
rakví; má se na ně nasypati vápno. Odpor ov
šen. jen se stupňoval. Vždyť za' takový pokrok
by se poděkoval i každý moderní osvícenec.

Dokud byt větší počet klášterů, chudým ji
nochům za jejich podpory se studovalo pohodlně.
Když byly rušeny, počet studujících stále lábi.
Když pak státní úředníci | duchovenstvo i řed
žactvem tupili, samy generální semináře Joseiovy
hostily zcela nedostatečný počet kněžského do
rostu. Jednou poznamenal před Josefem II. hrabě
Odonelt, že se při svízelných poměrech sotva ná
leznou jinoši, kteří by do seminářů vstupovali. CÍ
sař odsekl řízně: »Tuť jest snadná pomoc; dán
je k stavu duchovnímu odvésti jako k vojsku.
Tak tedy rozuměl absolutistický panovník demo
kratisaci, svobodě svědomí a církve. Když sč
papežská stolice ohrazovala proti církevním ne
zdravým novotám, Kounic odpověděl, že sí vláda
zjedná u poddaných poslušnost. »Kdo by se Yč
svém svědomí cítit obtíženým, tomu Je volno.
aby se vystěhoval.« Takové tedy bylo stano
visko voltairiánů k volnosti svědomí rakouských

IEII



„ berána, kdež promiuvil p. senátor br. Reyl o
významu téhož dne, st Zahradníkova přednesla
vzletně báseň J. Vrchěického »Čechy«, sl. Je
řubkova uvedla se na koncertní podlum ukázkou
svého lahodného a vyškoleného hlasu a p. Koráb
zapěl přhemně 2 čísla z Bendlových »Cikánských
melodií.. Dramatický odbor spolkový za ochotné
pomoci členů jednoty kat. tovaryšů sehrál svižně
dvě aktovky »Pensionát paní Borové a »Proces
—hubičku«. Obě hry hodí se velmi dobře na scé
ne našich spolků. Působí neodolatelnou a při tom
velmi delikátní komikou. Ve hře překvapovaly a
depiky sl. Lípova, si. Adamírova a sl. Dvořákova,
iež podala zdařilý výkon s p. Svatákem v ko
inickém dvojzpěvu »První ordinace.« Šťastný ve
čer měl p. Vojtěch v působivé roli školníka. O
vyškolených © talentech pp. ochotníků © netřeba
chválu opakovati. Byli jako vždy na svém místě.
Dhržno vzpomenouti však vebni zdařilého podání
role venkovské dívky sl. Janouškovou. Rozinarně
působila recitace pí. Jirotkové. V pestrý program
tacně zapadla klavírní čísla čtyřruční sil. Zahrad
níkové, Kubištové a Lipové. Celkem dlužno vy
znati, že pečlivě připravený program byl také
s piným zdarem absolvován. Plného vděku do
znala též rozmanitost bufetu, jež připravila pí.
Uhrová, pí. Kieslichová a sl. Uhrová. Večírek po
ctil návštěvou J. M. nápp. biskupové Dr. Dou
brava a Dr. Kašpar. Výber vzdává vřelé díky
všem dárcům k výpravě bufetu a všem účinkují
cín, kteří přispěli ke zdaru večera. -- K vánoč
ním svátkům chystá sc vánoční nadlika chudým
členkán. Spolek »Anežka- zaslouží pozornosti v
ženském světě hradeckém, protože je v městě na
šem hkdiným ženským spolkem, jenž vzdělivací
činnost spojue s podpůmou. | Ženy katolické,
hlaste se za členky při spolkových přednáškách,
jež se konávají prvou neděli v «měsící! Příští až
v prosinci. Zdař Bůh!

kukleny. Tulo neděli 7. listopadu sehraje dra
matický odbor naší strany v hostinci p. V. Šrajb
ra vesnickou historku se zpěvy »Na Kozlanském
Klepáičí . Začátek o půl B. hod. večer. Po divadle
volná zábava. Okolní organisace strany lidové
zajisté dají na jevo své bratrské sympatie četnou
náv“těvou.

Polička. Spolkový ruch zahájen byl opět mě
sicen říjnem v našem městě. Ve dnech 17., 18.,
28. a 31. října sehrál dramatický kroužek katol.
Jednoty +Farské tajemství a »Na umělecké drá
ze z péra dp. Aloise St. Nováka, místního kap
lana. Herci dali si záležeti na svých výkonech a
sehráli role své k spokojenosti autora, jenž hry
řídil s pi. M. Březovskou. Píle některých dam se
hnala šaty opravdu skvóstné, jaké ještě dosud
jsme a našem jevišti nezřeli. Obecenstvo bylo
nadšeno a hned si přálo, aby autor ještě napsal
třetí díl k dvojdílné hře s pohnutým a poutavým
dějem. -- Prvního listopadu přednášela ve spol
kových místnostech pí. A. Šmahová z Prahy.
Bvla srdečně uvitána, neboť lid toužil po štvaní
cích Frabšových a po protikatolických slavno
stech Sokola zase jednou slyšeti pravdu. Je 0
pravdu s podivením, že i k nám se Frabša odvá

Přijme se natěrač,
dobrý emailista u firmy

K. W.Skuhorský. Hradec Král.

Nejnešťastnějším podnikem ©Josefovým byly
generální semináře pro bohoslovce; tyto ústavy
měly rdousiti svobodný dech církve i národů co
nejvíce. Za profesory vláda ustanovovala noto
rické bludaře, cynické racionalisty - i zednáře.
Tito profesoři byli ovšem nejspolehlivější oporou
strohého absolutismu vídeňského a čitými vlád
ními špehouny. Císařovou houževnatou snahou
bylo, aby všichni | hodnostáři církevní byli v
přední řadě nejoddanějšíni politickými přisluho
vači centralismu vídeňského. Kropáč tedy měl
býti v těsném spojení se šavlí a měl jí býti pod
řízen. Takový poměr přece budil odpar u všech
pokrokářů moderních v tomto století. Odkud tedy
najednou pochvala dvora Josefova? Fanatikům se
líbí tyranisování církve i tehdy, kdy despotická
chapadla se přehrábnou ke rdousení svobod 'l
ných.

Prvním rektorem gener. semináře pražského se
stal zednář Augustin Zippe, který před vládou byl
patolízalem, ale vrchnosti duchovní dáva) na je
vo způsobem neomaleným pohrdání. Pravověrným
katolíkům bylo v těch seminářích zle. Svátostmi
tam bylo pohrdáno; přednášelo se, že účelem člo
věka není Bůh, nýbrž člověk sám; láska k sobě
samému jest jedinou ctností, která všecko ostatní
obsahuje: ďábet lidí nepokouší; církev nemá
žádné moci zákonodárné. Nad mravní výchovou
alunnů lomilf rukama | lidé, kteří ke katolictví
mnobo nepřilnyli. R. 1789 psal jeden biskup ra

Depešní adresa: Albibanka.

Vklady zárokují se,nejvýhodněji.

Člalo telefonu 88.

Eskont obchodních směnek.

žil. -—-Ve dnech 31.. října, 1. a 2. listopadu pořá
dán byl zde okrskovým náčelníkem br. Vtípile::
2 Krouné orelský cvičitelský kurs, jehož se sú
časmili cvičenci z Poličky, Sádku, 'Kamence,
OKříše, Širokého Dolu a Korouhve. 14. listopadu

níků dp. Stašek, sekretář Č, S. L. z Prahy.

Zprávy místnía zkraje.
Klicperovo divadlo. Jednota »Klicpera« osla

vila 28. říjen slavnostním představením Dvořáko
vých Husitů. Husité jsou pozoruhodným a vý
znamným projevem tvořicí duše Armošta Dvo
řáka a byli se všech stran uvítání s příslušnými
sympatiemi. Okolnosti, v jakých Dvořák svou tra

volání
protes:u k nejtruchlejším dobám naších děiin, byť
to byly doby pro české jméno válečnické nej
slavnější. Husité jeho nejsou apotheosou české slá
vy, ale jsou zhuštěným obrazem české duše refor
mační ve všech jejích vadách a stránkách svě
tlých, jsou smělou obžalobou všeho, co bylo tam
i zde shnilého, falešného, hříšného. Není to jen
faleš a zloba na straně Zikmundově, ale je i ne
šlechetná obojakost a nesvomost i u kališných a
Dvořák líčí hodně lidsky národního mašeho sic
pého hrdinu, jenž se před svou smrti neumi a
nesmi bez výčitky svědomí pomodiit »... jakož |
my odpouštíme...... «; hodně lidským je lu
i kněz Prokop a dovedou bloudit, hodně bloudit
i jeho oddaní bojovníci. Tak prorocky zní výkřik
Hanušův nad mrtvolou Magdinou: »Varužte se
jejich velikých poblouznění!- Nejdůslednějšího pro
pracování dostalo se v dramatě osobě Prokopo
vě: jeho tragedie životní a jeho vztahy k refor
mnímu hnutí, jeho vzrůst a pád lest vlastně já
drem celé práce — ostatní je tu k vůli ně:ru.
Hra jest neobyčejně výpravná a náročná. Možno
však říci, že společnost našich ochotníků dovedla
všem tvrdým obtížím se postaviti směle vstříc a
provedla tragedii k úplnému uspokojení. P. Ing.

Prodám harmoniam
3 her, pedál, úplně zachovalé. Hodí

se i pro kaple.

Vondrák Pr.,
ř.učitelv.v.,tevý Hradec Král,

kouský belgickému: »V naších seminářích jest
veta po náboženství a mravnosti.« Ze seminářů
po půl létě vládě se podával seznam themat ká
zání, katechesí a četby. Takový státní absolu
Usmus (a nota bene germanžsačně-videňský) přece
nebude chváliti ani moderní pokrokář. Vláda Ju
sefova nechtěla náboženství zničiti, nechtěla ani
provésti odluku církve od státu. Naopak, snažila
se ve svých rukou spojiti moc světskoh 1 cír
kevní a vnucovati věřícím svou vůli dvorními de
krety. A s tím přece moderni radikálové nesou

htasí.
Však také Josef II. usiloval, aby povyšování

na biskupy schvátil výhradně do vlastních rukou.
(Když poslal do Lombardie dva biskupy německé,
bylo z toho ovšem veliké pozdvižení.) A k to
mu to úsilí, aby každá papežská listina prošla na
před rukama vídeňského ministerstva, než ji bude
dovoleno čísti pravým adresátům, biskupům!

Který pak pokrokový a český člověk by
strpěl na své štjl bez protestu takovou vídeňsko
centralisačně-osvicenskou oprátku?

RadikaHsmus ještě nemasí znamenati pokrok —
a divoké přemety nejsou ještě reformatni. Právě
netajené vření poddaného lidu pohřbilo absolu
tistické podniky Josefa II. a jeho nesvědomitých
rádců tak rychte. Některé reformy Josefovy dru
hu jiného zaslouží pochvaly, ale Velkoněmci také

nectí Josefa II. pro reformy, nýbsřfro jeho
gefmanisačníčinnost.

Hruška stvořil ve svém Prokopovi postavu, v níž
se snoubil hluboký náboženský snySticism s-pev
nou energii vojevůdcovskou, pod jeímž krunýřamn
bilo srdce zažehnuté láskou. SI. Kumpoštová vy
tvořila zdařile měkkou, oddanou Magdalenu a sl.
Skorkovská vášnivou, fanatickou, až k vraždění
silnou Adamitku. Také mocný přednes p. Šimákův
i gesto blížilo se představě táborského hejtmana.

V ponděli dne 1. listopadu provedlo sdružení
»Tyl« dram. báseň Hauptmamnovu »Haničku.« —
B. Jek.

Levný nákup starších bot. Vojenská správa
má na prodej značný počet šněrovacích bot, kte
ré mohou po opravě konati ještě dobré služby.
Boty prodávají se ve 3 skupinách: I. opravy
schopné, přibližně spárované po 10 Kč, 2. opra
vy schopné, nespárované, jak leží. po 8 Kč za
pár a 3. boty na přištipky po 5 Kč za 1 kg. Žá
dosti kolkované 2 Kč řiďte na intendanci | voj.
velitelství v Praze s udáním potřebného mmožství
a s dokladem, že obuvi dostane se přímo spotře
bitelům. Žádosti nutno podati nejdéle do 12. listo
padu t. r. Žadatelům: vyhotoveny budou poukazy,
na základě kterých možno boty zaplatiti a ode
brati ve vojenské opravně a úschovně v Praze
HI, Újezd. Zboží možno shlédnouti denně mimo
neděle a svátky od 8—-12hod. dopol.

Course oi Business Engtish held by Dr. Čer
mák every Saturďay at 5 p.m. Lyceum, V. class,
[. story.

Engiisk | Circle
Grandhotel.

Německý kroužek každý čtvrtek. Grandhotel
v 8 hodin večer.

Spolek na podporu chudých studujících v Hrad
ci Králové koná ve středu 10. listopadu o 6. hod.
večerní v Besedě svoji řádnou valnou hromadu
x obvyklým programem.

every. Monday at 8 p. m.

Právě vyšel!
Ph. Dr. Eu. Kadeřávka:

Soustavy filosofie
křesťanské

díl H.

700 stran Kč 45'—, poštou Kč 47—
(díl I. stoji Kč 32 —, poštou Kč 34—)

Objednávky. vyřizuje
Družstevní knihkupectví

a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum,

Pro kOho plati zákony? Hodně neomaleně se
přiznala »Armáda spásy«, že má privilegia v a
provisaci na úkor živlu domácího. Milostivé vrch
nosti z doby starých Franců se obnovují. Některé
moderní instituce zvláštní výsadou přijdou lacino
ke zboží, aby pak mohly udělovati milodary —
pro morální prospěch vlastní. Dle hradního »Ča
su«, který byl jistě dobře informován, byly ro
zeslány okresním obilním ústavům přípisy, iimiž
se dovoloval odběr monky pro »Armádu spásy«
za starou cenu. Takhle ovšem lze zakoupiti dloa
hou řadu duší. To se děje v době, kdy v katolc
kých seminářích jsou časté nucenéprázdniny pro
nedostatek jakékoli mouky a bramborů. — Nyní
ministerstvo pro zásobování lidu vysvětluje, že
prý ty výhody byly poskytnuty jen 24 osobám u
hlavního národního stanu této organisace. Tedy



zatím 24 I Kdyby se neogvaly proiesty
samého s ickébo listu, bývaly by proti
ústavně a nedamokraticky poskylnuty výsady ©
sobám daišínt. Taková privilegia přece patří na
přetřes Nár. shraráždění. Ministerstvo pro záso«
bování lidu není přece úřadem pro laciné zá
sobování »Armáďy spásy«. A právě proto bylo
zřízeno, aby se učinila přítrž výsadám. Jestliže
v platném řádě 44Hovolufe výfimky Saro zočpo
vědné unánisterstvo, jak pak takovým způsobem
adůrazňuje respekt před autoritou | republikán
ských zákonů? Od českých far a koslelů se trhají
pozemky, ale cizincům se poskytují hmotné vý
sady. Jest dobře si zapamatovati, jakým způso
bem se urěle šíří u nás sektářství. Na jedné Sa
ně se trpělo nezákonné zabírání katolických bu
dov a odpadlíkům se opa'řovala tep'á hnizdečka,
na druhé straně poskytovány aprovisační výhody.
A pak se hlásá do světa, jak spontánně »se vali«
české davy z důvodů ideálních od cirkve katoli
cké do táborů jiných.

Co jest čsl. církev? Co jest Volná Myšlenka?
Tyto časové otázky prodrány jsou jasně v letáku,
ve kterém jsou též vyvráceny obvyklé lži proti
církvi katolické, na př. o církevním majetku a p.

Objednejte si tento leták zvláště farní úřady, kde
se vyskytují odpady; nohou jej dle praktického
návodu výhodně použiti, aby ziistily, zda odpad v
jednotlivých případech by! upřímně míněn. Letá
ky i s návodem dodá kancelář Rady čsl. katolíků
v Praze Hl., Spůlená ul. č. 80.

Občanské tiskárna v Brně vydala jako kaž
doročně své oblíbené katolické kalendáře »Rol
nický kalendář, © »Moravane a »Kapesní kalen
dář« v provedení velmí pěkném. Vypravení ka
lendářů jest velmi vkusné a doporučujeme všem,
aby obratnou objednávkou zajistili si kalendáře
pro své rodiny a nevydávali peněz za různé
bezcenné kalendáře. Při hromadných objednáv
kách značné Slevy. | Objednávky ihned vyřídí
»Občanská tiskárna«, Brno, Starobrněnská uli
es 19/21. AhP

Páperky.
Jak se lačně popásaly očí milionů byrokratic

kých duší na zprávách z bojiště za světové vál
ky! Krvavé zápolení národů bylo pro ně tím, čím
byla pro krvežíznivé davy pohanské aréna gladi
átorů a čím se slává biograf zrakům sledušcím
detektivní historky. Chroptění skonávailcích volí
vá znělo vašloh svěduvcůjako hrázečernábad
Deogěrrí. Nm vě dváci Mod nácetttpřátiti 8

-četzmsoámdle —účet témvětší, čím představení
déle trval? a čím jeviště bylo rozsářšlejší. Že no
divokém reji roztáhne svůj chmurný plášť nad
Pvropos kostnatá bída, tolik chladná, dychtiví
čtenáři válečných zpráv se nenadák,

*

Pokud civilisace příliš nepokrojila, vyjadřo
valy se city výhradně zrakem. Když častá četba
tantasii příliš rogohníta, překypovala vyjadřová
éím pocitů přebytečně ústa. /Feďvšak jazyk ne
stačí. Mhrví se už rukama a nohama; v Rusku
ňadlo revolverem a provazem. Tedy pokrok as
poň v něčem.

*

Sv. Václav a sv. Vojtěch snažili se zameziti
v naší zemí židovský obchod s otroky. Nejmoder
nější radikální spasitelé však židovské otrokářství
podporují. Tito demagogové od starých otrokářů
Mší se tim, že vhánějí pod židovsko-bolševické
jařmo zástupy pod standartou báječné svobody.
: *

Solaňšíí afrštolé v říšť velkomoravské ho
jW sé s Římett proti getinánství. Zrovna $ak ný
nější čeští katolíci trvají ve spojení s Vatikánem
proti germánským konlesim — i těm, které se u
krývají za masku českonárodní, ale pomáhai:

Velkoněmcům.
*

»Národe, vládneš si a spravujes své věci teď
sánl« Tak bylo provoláváno do všech, i zapad
lých „mísí naší republiky. Ergo — jsi-li zavřen do
žaláře anebo :e-ll ti diktována veliká pokuta cd
soudi! sex také sám. Jsi-li vyssáván ústřednami,
platfš celé zástupy úředníků také —dobrovolně.
Maii-li skvělou karleru v úřadech lidé, postráda
Jicí odborných vědomosti, také jsi o to svobodně
mstloval, národe milý! Na Slovensku překročzní
demarkační linie. a v zápětí nato následující zá
pkava maďarských bolševiků patrně také byla z
vůle národa. Do nedávna vládla oligarchie, klerá
byla o lo horší oigarchii dávných, že každé ve

ho vóďy, než začnou vládnouti české davy sa
my sobě fallicky.

“

Za církovníko reskolu na hraně století XIV. a
XÝ. šlech'ici, Kteří se dávali vysvětit k vůli u
chvácéní některého beneficia, přenechávah vět
šinu funkci kněžským rukám schopněřším, platice

zjednaným suáým fm zástupcům skrovně almužny. V husitsk protestantské době v XVÍ.
stotetí některý sektářský duchovní stal se správ
com několika farncsti; "zjednal si kněze pomoc
ného jako do' podruží a vyplácel mu libovolrš
skrovnou odněnfjako podřízenému pomocníkoví.
Co bylo dříve v prostředí církevním, to se nyní
opakuje v úřadech světských. Každou chvili sly

šíme o některém povýšenci. který se vyšplhal k
vynikajícímu a dobře placené:nu úřadu, peštráda
ie cdborného vyškolení. Nevěděl by, jak se v ú
řadě otočití, kdyby mu odbornými radami ne
přicházeli na pomoc opravdoví znalci, kteří ja
kožto podřízení jsou odbývání platem| maces
ským

9

Dříve po každé válce v místech postižených
pracovalo se s dvojnásobnou horlivostí na odči
nění škod. Nyní isme však vyspěli tak, že sociál
ní řády a zlořády šíři neza'rěstnanost v měřítku.
jakého před válkou nikdy nebývalo. A rfi tom
ještě přicházejí dryáčníci se slíby ra;skými.

p DYL LÁÉPÝ=
KONEURS.
Dnem 1. Jedna 1921 obsadí se místo

VÝDOMOCNÉ SÍLT
pre ženské oddělení

Okres. ústavu sprostředkování
Ooráce a Klutob 4 Hroáel Králové.

Plat 800 Kč, drahotní přídavek 150 Kč
měslěně.

ap s průkazyo
předběžném vzdělání,

sachovalosti, adravi a dosavadním za

prapěty s bohoslošebně Bášiní v nejvýhodnějších
cenách nakoupíte u doporučené fy. ?

JOSEF NEŠKUDLA
ový Hradec Hrálevé, Čechy.

Vyžádejte si oeny, nežli objednáte
u firmy jiné.

MEŠNÍ VÍNA
saručeně.přírodní,adek oral dní jakostiaan annídrožVelmijemnýdrobýroh úpanynía Kč lé — m 1 litrJemnýtřetídruhnyní . A Kč1360n1 ht.
Vínojest úplněčisté aspůsobilé k otáčenído lahví
Dodávávsudechod 60 litrů výše chvalněznámáfirma:
Alels Člšek, příseénýdodavatelmekníchvís

asoudní znalouvís.
Založenor. 1897.v umpelel.| Zalošenor. 1897TranelinívlenéshlepyveZnojmě.

Kostelní nádoby;
kaliéhyman sd klenoty, notářsképreten příbory, opra

naslavení odborně Aa levnéprovádí
JAN STABĚK,

paaiř a olseleur, stálý přísežn 'snalec sem
ského trestního a okresníhosoudu,

Praka i.-070, ul. Karoliny Světlé, 12 n.

ZVONY.

přležitosti rád solidat firmu odpo
ručím. Zvláště větší zvon (285 kg) má velmi
dojemný tón m ovládá celé okoli. Až bude

hotově, tu si dovolím otázati se saze va
podmínky.

Jaroslav Soušek, faráť
Mistřín na Moravě.

Tvž veškeré hudební nástroje.

Kalendáře na r. 1921.
Bolnický kalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Studentský kalendář

dobyly si mezi naším lidem uznání a obliby.

Kalendáře vydány budou
VY Koncem měsíce září t. r. 95
Loňského roku nemohlo býti velkému návalu ob
ednávek vyhověnoa prosímenaše stálé odběratele,

na vedle připojen m lístku dodávku kalendářůned si zajistili.

Jen včasné objednávky mohoubý zavčasvyřízeny.
Kalendářena rok 1921účtujeme:

sRolnický kalendák« kus 10Kč
kalendář»Moravan« . kus 10 Kč,
»sKapesni kalendáře.. . . . kus 6K4,

dinhnkkí kálendál . kus 8Kč
kytujeme přihromadných objednávkáchobjedná 12—

jh EobjednávceU k D0, ENebvee přes60 kusů49

nejstarší české firmy:

ánoV.NeákadlaEA
aráře vo Vyprsotie)

voškorékostslní o
ry, korouhve,Bory,Jehoš | Kovzvé

i. předměCeníky, rnapočty i
č maukásku zdarma a franko

Tisíce pochralných uznání

dodávánejlevuěji

JOSE NEM,
odbornýoávod

Jabloné n. Brd.



Zpedagogických myšlenek
3. A. Komenského.

Proslulý reformátor školství pokládat křes
'anské náboženství za základ a hlavní zpruhu
rdárné výchovy.

V X. kapitole »Informatoria« praví rodičům:
»Netěš se z dítek, není-li bázně Boží při nich.
Lépe jest bez dětí umříti, nežli nepobožné niti, dí
noudrý Sirach. Nade všecko tedy nejvýš ať se
starači rodičové o navedení dítek svých k neoše
mnetné,pravé vnitřní pobožnosti, bez níž by sic i
umění i mravové Jacíkoli více ke škodě nežli u

žitku byli: tak jako nůž, meč, sekera v ruce poše
tilého, čím ostřejší, tim škodlivější.« Poučuje též,
ze rodičové mají u dítek »pobožnosti základ po
ložiti modiitbami« a na konec této kapitoly na
pomíná rodiče: »Ničeho tedy rodičům víceji še
třiti nesluší (Zak jim spasení dítek jejich milé),
jako aby ve vše dobré je zavozujíce, ničemu
zlému knim nedali... sic volá Kristus: Běda,
«do pokouší jednoho z maličkých těchtol«

Svoji »Didaktiku« začíná upozorněním, že Bůh
stvořit člověka, aby sám rájem by? rozkoší Bo
lu svému. Ale stýská nad hříchy lidí: »Místo 0
patrnosti té, aby k věčnosti jsouce stvoření k věč
nosti se strojtli, jest nejen na věčnost, ale i na
tu smrtedinost se zapomínání dokonalé a toliko v
zemských, tělesných věcech zároveň s hovady
se válení. Místo moudrosti nebeské, kteráž v zrá
mosti Boha záleži, lest mrzuté od téhož Bo
ka .. . odvrácení a jeho proti sobě dráždění...
Běda tobě, nešťastné pokolení, žes tak hlubcko
do neřádů zabřediol« :

Pokračuje: »Tomuto pak nás Písmo sv. učí, že
DOdnebem jiné cesty k napravení zašlostí našich
není, jediné (leč jen) mládeže dobré vedení ...
Boží syn řekl: »Nechte dítek, ať jdou ke mně a
nebraňte jim, nebo takových jest království ne
beské. Slyšte, prosím, všickrni lidé, co tuto všech
dí mistr a Pán mluví! .. . Ó dítky, přemilédítky,
kéž vy tomto nebeskému privilegium rozumíte!
Vaše hle jest všecka sláva, co Jí v porušeném
pokolení ještě pozůstává! Váš Jest Kristus, vaše
nosvěcení Ducha, vaše milost boží, vaše dědictví
věka neskonalého ... A ejhle my urostií, kteříž
samisebeza Hdi,vásza opičata,sebezamoud
ré,vás za blázňate,sebeza výmluvné,vásza ne

ání! Vy nám za mistry dání, vaši činové na
šim za mastr vykázáni!«

Komenský vysvětluje dále: »Misí, od světa
ještě moosedlanáÁapůsobaější jsou k obvykrutí
hu Kristovu nežli W,které svět břemenysvými
zenděli a zvášnil.«

Co last zdárné výchova? +Vésti pak mládež
jest, opatrovati prostředky, lak by před nákaze
mě 2 nákvazemi světa ohračena, v tom dobrém,
ichožsíměvsrdcisloženémá,zachována| k
šťasttému zrostu rosholněna, též uměním všelila

meedrosti a pravé Boha | všech skuiků Jeho
tnáraostt vydčena a tak pravý a pravé rozum

O cili lidského života di: »My zde cíle svého
nedocházíme, ale jinam patření míti snusíme.
Cokoli se zde v životě tomto s námi děje, jen
stupňové jsou, po nichž idouce vždy výše vstu
pujeme, a vždy vyšší nad sebou jiné stupně vidí
me, nejvyššího nikdy nedosahujíce.... Nemůž
nikdy žádný svých snažností ani se nasytiti ani
dojíti v tomto životě .. . První bydliště naše jest
život matky, druhý země, třetí nebe... . V tte
tím všecko bude dokonalé, bez nedostatku...
A tak cíl člověka není zde, než potom teprv bude.
... Život tento ne pro sebe sám než pro budoucí
ten, přijíti teprv mající, tedy (vlastně mluvě) není
život, než příprava toliko k životu pravému.«

Příprava k pravému životu (věčnému) záleží
v prohlédání skutků božích a v obracení se k
Bohu.«

Komenský resumuje: »Z čehož všeho závírka
jde, že právě člověkem zde na světě býti, jest 0
svíceným, ctnostným, pobožným býti, to jest
znáti jasně sebe I všecko, říditi rozšafně sebe i
všecko, obracetí sebe | všecko k studnici té, z
níž plyne všecko. V tom trém všecka sláva člo
věka záleží, protože to podstata jeho jest.«

Řádnou školu definuje takto: »Pravá škola jest,

osvěcuje, povahy a obyčejové v ušlechtilou har
moniš pořádají, srdce v Bohu mocnými kořeny
zakládá a k rozličné libé výmluvnosti jazyk for
muje.«

Nejdůležitější ve školách jest »v Bohu věčných
sladkostí vnade cítiti, po té vůni 'fti, s Bohem se
pojiti, Boha v srdci pěstovati a od něho pěsto
vánu být. Tomu všemu mmif učiti školy, všemu
pravím bez výminky, protože humanitatis offi

cinae (dfinami lidskosti) | slouti chtějí a mají.
(Didaktika ve vydání Beránkově, str. 1—59.)

Volné listy.
Zastyďte se! Národ náš, nabyv samostatnosti,

představuje se světu určitěji, nežli bývalo před

Jednak ze sobeckého zájmu, protožeza spojitosti
mezinárodní není jí Ihosteino, jak si vedeme v po
litice, v hospodářství a v životě sociálním. Jest
úsilím naší ctižádosti, abychom od vyspělých ná
rodů dostali vysvědčení rozvážné zralosti. Proto

našinci, kteří vidí dále, než za hráz českého ryb
nika, těžce nesou zjevy, které k pravé duševní
zralosti mají se asi tak, jako Thersites k Demost
henovi — s tím toliko rozdílem, že Thersites byl
planý mluvka. ale nebyl bolševikem a komuni
stou.

Že u nás lidé dávají se ochotně zapřáhati do
Lenimových prostraňků, jest každému rozumnéma
vlastenci velikou záhadou, ovšem ne toho význa
mu, kdy člověk s rozjknavým sebráním mysl
usiluje doniknouti jádra otázky, nýbrž záhadou,
jejíž absurdnost naplňuje duši hnusem a ošklivostí,

Marně by se vymlouvalo, že k Leninovu a
Bronsteinovu komunismu hlásí se u nás no vět
šině dělnické vrstvy, které nejsou o věci dobře
zpraveny. Cizina o vyspělosti národa soudí přece
dle projevů a smýšlení nejčetnější třídy dělnické,
která se vyhlašuje za vlastní nositelku demokra
tismu. Cizina, které stali isme se divadlem, velmí
málo dá také na vysvětlování, že čeští dělníci ko
munisté jsou svádění redaktory, řečníkya, žel,
také spisovateli, z nichž smutně prosluli Neuman,
Olbracht a Malířová. Také nelze zapomínati, že
Leninovu bolševictví, Jak již jednou v >Obnově«
jsme se vyjádřit, s nadšeným koktáním poklontli
se inteligenti z bývalé strany realistické, jež druh
dy vysoko třímala žezlo kritického rozumu.

Svedeme-li vinu z kommmismu na iistou část
naší inteligence, dostaneme se teprve z bláta
do louže. Potom se nás kulturní cizina právem
zeptá: Jak jest možno, že v národě, jenž nabyl
vytoužené samostatnosti, vyskytují se inteligenti,
kteří podpírají hnutí, ohrožující základy samého
státu? Jak jest možno, že tito inteHigenilnedbají
poválečné slabosti své říše, se všech slran obklo
pené nepřátelskými hranicemi, a přímo | nepřímo
vyslovují souhlas s šíleným pokusem, který na
místo nového a zdravého živola společenského
působí rozvrat a sálá horečkon hospodářského a
sociálního vysílení? A tak soud kulturní západo
evropské spravedlnosti nemůže než vyzníti odsou
zením našich Leninovců a Bronsteinovců, kteří ne
mají již tolik mravní odvahy, aby se zastyděl.

Když tito lidé široce a dlonze vykládají, jak
český národ po třísetleté porobě došel svého ide
álu, pak řeč jejich jest odpornou komedií a dutou
deklamací z toho důvodu, že Ježích Lenin rozkla
dem ruské armády a mírem Brest,Litevským zrád

Založeno 1908.



| Bursovní rozkazy provádí

Tolelea č. 151.

A

mecké. Smutně poučné jest dfvatí Se na tyto
pukliny českých karakterů a českého svědomí.

A' jak porozuměti psychologickým hloubkám,
že Udé, jimž v Rusku šlo o zničení středních
mocností, jako na příklad prof. Maxovi, doma 0
mývají Leninovy bolševiky, kteří mírem Brest
Litevským umožnili Němcům východní frontu u
volniti a převésti milionová vojska na západ? Jest
Mžemy tehdy chvěli jsme se v Čechách, oč více
tragickými chmurami zastřeny byly naděje naších
bojovníků za svobodu v Rusku, jimž Lenln s Bron
stelnem snadno mohli připraviti nejen Zánik 088
mostatňovacích českých cílův, ale také doživotní
vyhnanství! Jak tedy upřímně pracovali v Rusku
o porážku Rakouska, když tak snadno a rychle
je odbolela strašná rána, kterou bolševici zasadili

glonářů na západě, jihu a na východě?
Nanejvýš prostá a celému světu přístupná lest

myšlenka, že Leninův komunism, nemaje za mák
bpdující síly, vyznačuje se skrz na skrz toliko
krvavým a rozvratným terorem, čímž k pasivu
československému přistupuje pasivum sociální. A,

prosím, čtěte naše realisty, zejména univ. prof.
Nejedlého v realistické »Stráži« a poznáte, že co

trestem byla by vysoká šibenice, mluví přesla

„

+

a pln respektu chodí kolem Lenima, toho troglo
dyta. jenž se rožvalil v Kremlu a dívá se sveřepě
hrůzám, jež by Hdskost ráda shledávah neuvěří
telnými.

*

Neschvalujeme. Když jsme v »Obnově« za vál
ky odsoudili metodu, jakou psal bývalý »Hlas«,
bylo nám odpovědí bouřlivé pohoršení a: výtky
o rozbíjení katolického tábora. Nemohouce tehdy
své myšlenky © pravděpodobném konci války Po
dati po lopatě, usilovali jsme aspoň o to, aby hří
chy jednoho listu nebyly svalovány na bedra
všech českých katolíků: A podobný zajřišťovací
úmysl nás vede, abychom poznamenali, že ne
schvalujeme, jak »Věstník Cyrilometodějský« píše
o presidentu Masarykovl. Ústava demokratické
republiky naší zajisté dovoluje kritiku čámnosti
presidentovy, ale dlužno dbáti při tom věcnosti,
kterýmžto požadavkem rmusíse spravovati zejmé
na strana lidová, chce-li sl zjednávati vážnosti a
chce-li v dosavadní strannické pranice vnášeti tón
slušnosti a žentiménství.

Úvěr,družsívoEliškavHradciKrál,
-| stolloký úotav,

přijímá vklady « poskytuje půjčky.

FEUILLETOMN.

Pozávišenípražskéhodihstotvaróku1844.
Roku 1844 došlo k zoufalému pozdvižení če

ského dělnictva pražského proti Židovským za
městnavatelům. Jaké to pokroky učinila židovská
tmoc od konce století XVIH. kdy tomuto národu
byla propkičena nělerá práva, jimě se těšilo do
«6 doby jen obyvatelstvo křesťanský! Žilé ne
využilí otevřených cest k ggimilaci, k utužení přá
tnéského poměru k obyvatelstvu českému; naopak
ÚŘ dravá řeka Moděli:podmašovati, norážeti;
VPisávali abeštli jako kokotice vdetdii.

3 přátelským úsměvem a se svůdný
mi dělby všade tam, káe potřeborak pilných ru
kou Šeských k uskutečašní vlissiních hoapodář
fkýlih afinančníchplánů. Kdyžvšak ai spevnili

7 Již vprvní bolovicístoleřídovatenícíého stalounásžidovstvovevelkonrámydleŽivaros
jcém;zevzrůstem čidovského bohatství4valosejařeiokřesťanékéhoGbiričtva.VPra

výnosnévýroba kartourů nacházela 20převáš;
v „rukoužidovských.| TdadojiíáuáRiv=anůAka| ==- K M

MRozmanitosii.
V Moravském Krasu objeveny nové nádherné

Jeskyně v oblasti Býčí skály; táhnou se k Jedov
nicím. Tudíž na Moravě objeveno tolik podžem
ních divů jako nikde na světě. — Novým prozku
mem zjištěno, že pověsti o 60.000 knihách, zni
čených Koniášem, jsou zcela nesprávné. Co Ko
niáš zničil skutečně, byly pověrečné a jiné bez
cenné škváry. A týž Koniáš zz knihy odebrané
rozdal tisíce dobrých českých knih. Nyní však
zištěno toto: Když r. 1622 císař Ferdinand II.
odevzdat pražskou | universitu Jesuftům, bylo
shledáno, že ze 4500 drahocenných rukopisů, kte
ré měla universita před husitskými bouřemi, schá
zejí celé tři čtvrtiny. ©Drahocenné ty památky
rozprodali a rozkramařili mistři husitští a prote
stantští, jak se stýskalo již před Bílou horou. —
Leninovým sekretářem jest žid Schoksman, který
byl nedávno zadržen v Chicagu, kam se dostal
na falešný pas. Nalezeny u něho dokurenty o
revolučních plánech v Japonsku, Číně a Indii.
Schoksman byl uvězněn. — V Anglii rychle se
množí přestupy ke katolicismu, protože tamější
státní církev nachází se ve velké krisi. Za minulý
rok jen ve 2 biskupstvích bylo 7000 konvertitů.
Čill laičtí apoštolé i na ulicích a v parcích šíři
před zástupy katolickou víru; zřizejí se 1 misi
onářské školy. Řada vynikašících mužů vstoupila
tiše do katolické víry. Nedávno stal se katolikem
hrabě ©Alexander z Hochbergu, syn prince a
princezny z Plessu. — Ze Slovenska se vystě
hovalo ve 2 republikánských letech á přes 40
tisíc pracovitých slovenských mužů a žen do A
meriky, což jest trapným vysvědčením pro poli
tickou a hospodářskou správu Slovenska v době,
kdy maďaronských a německých židů na Sloven
sku přibývá. Při vystěhovalectví hraje velikou ú
lohu netoliko veliká nouze, ale i hrubé urážení
náboženského citu slovenského občanstva. Teď
by teprve „měl dokázati dr. Šrobár, jakým jest
chlapíkem v positivní práci pro blaho skutečné
ho lidu slovenského. — Na zbytečný státní obíl
ní ústav vidíme v republikánském rozpočtu skoro
95 milonů Kč výdajů řádných a přes 61 mil. 1nf
mořádných. Na umění a literaturu však paňšato
váno pouze 10,565.769 Kč výdajů řádných i mi
mořádných. A pak prý osvěta pod protiklerikální
ochranou' rozkvete co neňnohutněiil — V téže
době, kdy sliboval ministr dr. Engliš zlevnění
uhlí. židovský uhlobaron Weimann některé druhy
uhlí zdražit od 1. listopadu o 500 Kč na vagoně.
Tážeme se: Je vinna obecnou bídou u nás církev
či někdo jiný? A kdo dovede tak rychle »vyvlast
ňovati« katolický majetek, proč si netroufá aspoň
důrazně zakázati hrozné předražování německo
židovským milionářím? — Při kopání kanalisace
na Pražském hradě nalezeny byty zbytky nel
staršího hradního kostela, založeného snad již
Bořivojem. — Soc. demokratický výbor II. In

Londýně, vydal manifest, kterým rozhodně odsu

židovským kapitalistům drželi v sociálním zápase
s českým lidem palec.

Zvláště pro nynější dobu, kdy Hillersonové,
Apfelbaumové, Zederblumové a Kohnové slibují
komunistům modré s nebe, jest vhodno a velice
poučno vzpomenouti prvého velikého zápasu če
ského dělnictva s přemoci židovskou.

Slyšme, co o tom napsal dr. V. Řezníček. Tis
kaři neměli s Šidovakými saměsinavateli ami smly
venou lhůtu k vypovědšní « práce ami plet denní
ami of kusz. Tedy dělníkova práva byla vydána
zcela na mílost a nemělosttovárníků. R. 1844plá

til továrníci za potištění 120 loket tolik, opMveli předněkolikalety sg 60loket. (Takse
svědčik dělníci odlákání ad jiných taměstn
pravé povaze a cíli zaměstnavatelů ká

Jichž.nohy ly na sbrbenýchších projplarláu

jižpevně.) ší .oNan ctva odpovžje
pyškým goslem.

Vtovámásh začaly se zaváděti úskasí suvědoměléděisictvo, místo

zuje moskevské bolševictví. Praví se zde: :
ňu:eme vůdce III. Internacionály, že zaemr
dělníky. Okradli neb oloupili ruský -lid a mís
by vytvořili demokrůtickon vládu, zavedli
turu armády, a to nikoli diktaturu armády
tariátu, nýbrž armády jednoho výboru.« 
becní volby v Ifalil přinesly soc. demok
veliké zklamání. V samér: Turině, který b:
važován za nejpevnější baštu radikálních s

stů. zvítězily strany konstituční. — Proti př
ným živlům bolševickým seskupili se v Ně:
rolníci v obrannou organisaci. Zemědělci pi
padné generální stávce dělnictva, při vzpc
a protlástavních útocích na hospodářský živ
staví dovoz potravin na tak dlouho, dokud n
obnoven pořádek a ústava. Protí násihnict:
vede se 700.000 rolníků ubrániti. — Jak pri
»soclalisace« v Leninově Rusku, přiznává
petrohradská (bolševická) »Krasnaja Gazet
sesocialisovaných podnicích bylo v červní

mělávek, z nichž 20 bylo provázeno násilnosti
Županský úřad v Turč. Sv. Martině vykáz:
kolik židů, kteří pracovali proti republice.
těchto škůdců se ujal agrární advokát dr. D:
Podal žádost za další jejich strpění. — |
starokatoliků v Americe arcibiskap de Be
oznámil papeži. že se podrobuje katolické c
toruto konvertitovi jsou podřízeni 2 stara
kčtí biskupové a 50 kněží, Jiným význar
konvertitou v Americe jest biskup dr. Fr.
Kinsman z Wilmingtonu, který složil vyznán
tolické víry do rukou proslulého kardinála
bonse v Baltimore. — Jak nehorázně se kl
o Hlinkovi, patrno z tohoto případu. »Ver
dne 9. t m. zaznamenal pokrokářské zpráv:
Hlinka jede do Ameriky za zrádcem dr. Ji
kou. Zatím však týž den Hlinka mluvil vI
v Nár. shromáždění.

Nádherné kříd
anglické soustavy sa Kč 26.000'— nabísí Wáx

Červený. hudebnínástrojeOiradee Srál
Řafaříkova ul. 500.

Československéstran
lidová.

Orgaaisace čs. strany lidové v Čerailově
řádati bude v neděli 14. listopadu o 7. hod. *
v hostinci pí. Jindrové v Černilově | veři
schůzi, na které promluví pan poslanec dr. N
o tom, zdali vyhovuje prozram strany lb
stavu rolnickému.

Lhota Malšová. Dne 14. L m. organisace
ny lidové uspořádá tamburašský večírek o 7.
večer v sále pí. Novotné.

pokud nemělij dostatečnou zásobu nových st
Když po brněnském trhu průmyslníci měli p
habaděj a po sezoně nového zboží nakvap n
třebovali, mzdu ještě snížili. Nabídli dělnictv:
vrástě 45 krejcarů jen 21 kr. a na místě 24 p
10 kr. Zároveň chladně dodáno, že za krátko
bade dělnictva vůbec potřebí.

Nejnešetrněji chovala se k děinictvu lov.
bratří Porgesů z Portheimn na Smíchově.*
dělnictvo 18. června 1844 zastavilo práci; žá
zvýšení mady a — odstranění perrotiny. Kdy
bylo odepřeno, tiskaři stroj roztiomkll. Zástap
voltajícíchvzrost! aničil perrotiny i v jiných

Dělníci! se před četnou vojenskou hotov
zarazil. Zatotisíce dělníkůchášlo es obrášiti :

ký dense svýmistížnostmí karetvóvodoví



jáložna v Hradci Král.
3 Šsapsané apoledenstvo « rušením »)megepým

Československé náměstí.
Vklady na mišky.

Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.

Vodka.- Sokompi2E8 s voěé
Dalažité upoZornění! Naše katolické spolky a

organisace pořádají často zábavné večery anebo
po přednáškách solové výstupy, kuplety, krátká
divadla a pod. Též naše organisace mládeže obi
ra se často tímto oborem. leč o slušný a prá
vým humorem prodchnutý kuplet jest nouze.Pro
tó Rada čsl. katolíků bude vydávati sbírku žertov
ných výstupů, kupletů a divadel, krátkých her,
kde bude pěstován zdravý humor. Sbírka má ná
zev »Veselé Večery«. První knihu budon tvořit
vybrané solové výslupy salonního komika Wan
derera. Na 4 svazky předplácí se i s poštou 20 Kč
ž s provozovacím právem. Předplatné zasílá se
kanceláři Rady čsl. katoků v Praze'll., Spálená
ul. čp. 80.

Katolické veřejnosti! Tyto dny rozeslali jsme
na 2000 ukázkových čísel našeho časopisu »Jitra«.
Prosíme, aby každý, kdo neríní časopis odebí
rati, co nejdříve nám ukázkové číslo vrátil, neboť
celý téměř náklad prvního čísla jest již rozebrán
a bývá jen něco málo exemplářů pro nové odbě
"ratele stále se hlásící. Vraťte je v původní obálce!
Administrace »Jitra«, Praha II., Voršilská 1.

Kukleny. Dramatický odbor lidové organisace
adeiší s pružnou energií vypravit hru s četnými
apěvy »Na Kozianském KJepáči« za obětavého
přispění hradeckých bratří a Sester. Obeceustva
dostavilo se do prostranné dvorany Šraibrovy
tolik, že pro značný počet nedostalo se místa.
Pro nepříznivé okolnosti větší hromadná zkouška
byla vlastně jediná; k tomu k vůli zabezpečení
sátu bylo nutno datum představení urychliti o tý
člen dříve, než spočátku kalkulováno. Přesto jak
sóla tak pěvecký sbor kHdily velkou pochvalu.
Dobře zřízený orkestr doprovázet zdatně. -Cha
raktery staročeských dobroryslných osob thimo
čeny výborně. Veliký morální úspěch první veli
ké dramatické representace našinců v obci zdejší
jest velice potěšitelnou zpruhou k jarému postupu
dalšímu, zvláště když povzbuzuje tak velká sym
patie obecenstva z místa i širého okolí.

Organisace čs. strany lidové v Čeruiiově po
řádati bude v neděli 14. listopadu o 7. hod. večer
v hostinci paní Jindrové v Černilově veřejnou
schůzi, na níž promluví p. poslanec dr. Nosek:
»Zdali vyhovuje program strany lidové stavu roi
tickému.«

Ám1

Upozorněnídávárnikám.

Období, na které byli podle zákona o stálých
voličských jmenováni přísedicí a ná

' zřízených pro jednotlivé obvody volební v obcích
a komisí reklamačních u okresních úřadů poli
tických, končí dnem 31. prosince (. r.

Na příště budou, Jak známo, přísedící a ná
$iradníci za každého přísedícího jmenování Okr.

správou polilúckou za dobu tří let.

NO
Kdyžse začalraditídne21.červnao dalších

krocich yjtší zástup dělnictva pod širým nebem.
weláci dav rozptýlih. Dětníci byli rozehnání před
soudní budovou na Dobytčím trhu, kdež bylo ně
kolik tiskařů vězněno. K revoltujícím však se při

- úražovalí | různí povaleči a tuláci, kteří nyní za
čati činiti různé výtržnosti proti — židovským
-obchodníkům na Tandknarku. Tarmělší handrlata
„ovšemnegavinila to, zčehovinili dělnícižidovské
milionáře. Ale při všem trapném rozruchu měst

>heligsgnství nemělo sic pilobišího na práci,
vydatí vyhlášku proti shromažďování těžce

tiskařů. .
+ * Ale hejtmanství se ani ovpokusálh o urovnání

lo vnoci na Ubelnémtrhu a kolem Tandimarku
-knovémuarocení. lihusaři,přičemžbylo
"goraměno36 osob. Joden zabit. Kdyžšední
Midkymaš přitrhlasetnínasranfáníwstoupiti,
ků. Důstolník přes to, že Mdházel kastě kamením,

"bez"střejňých ran.
3 oEULtin aa Zeškýdid©Drakejakojadejémi

u ke sojnám tak cim.: okovati k dalším vý

Akciový kapitál na K 130,000.000—

9 ===Čentrála v Brně.mmm
Fulátky

= Sh. a SSY P, =

-484řiditelství,
Telefony: 48b směnérna. | i

Vklady= £200
BRoservyma K 70,000.000—

Meziříčí,Tábor. Letní expositnra

j Remboursní úvěry.
' Třídní loterie,

Aby podle možnosti všechny strany ©mohly
býti v komisích těchto rovnoměrně zastoupeny
a příslušné úřady mohly dbáti při určování osob
návrhů stran, podejtež strany návrhy své neidéle
do 1. prošínce t. r. u příslušného úřadu politic
kého.

Jest přísnou povinností všech důvěrníků, aby
bezodkladně okr. hejtmanství navrhkt vhodné 0
soby do komisi.

ForoGRArt

A
v nejrůznějším provedení

shotoví

i:.r.Langhans [jj
E uměl. velkozávod

Hradec Králové,
a | Adalbertinum. a i

Zprávy místní a z kraje.
Klicperovo divadlo. Dne 6. listopadu zahájila

nová divadelní společnost mrěst východočeských
svůj činoherní zájezd. První prací, kterou se,nám
představili umělkcí, byla čilá veselohra »O Adrlie
nu« (z francouzského přeložená). Láskou zbláz
něný mladík dává se na výboj krásné Adrieny,
choti fádního, ale záletného šosáka. Adriena klič
kuje dovedně před útočníkem — až poražena
vlastním mužem a jeho nevěrou — se vzdává vy
trvalému bláznění miadíkovu, jenž i při tom do
vede být neobyčejně velikomyslným. Přirozeně,
Že nás na prvém místě zajimalo provedení a výše
talentu nových umělců — a musíme k vlastní
spokojenosti doznati, že jsme něco podobného ne
čekal. Budou-li všechny večery takové, Jako byl
první, máme se nač těšiti. Byt to zvláště pan
Sedláček, jenž svým néobyčemě uceleným a u

cích. Plsemně žádah propuštění zatčených druhů,
úpravu mzdy a odstranění nových strojů. V pon
dělí dne 24. června se shromáždili na Perštýně
na svém herberku, aby vyslechli odpověď úřadů
na své žádosti a stížnosti. Herberk však obklopen
vojskem a tiskaři po skupinách odvádění do ná
dvoří Karlových kasáren, kamž bylo donešeno |
několik svazků Jískovek. Dostavili se hodnostáři
vojenští | civilní. K tiskařům zajatým protlačila se
ce řada tiskařů jiných, kteří chtěli dobrovolně
adíleti trest osnovaný proti zajatcům.

Tiskači po napomenutí purkmistra Máliera pro
hlásili, že se k pokojné práci milerádi vrátí. Nechť
však jsou jejich stížnosti vlídně uváženy. Řekli.
že byli k výstupěm dolmáni nemilosrdným Jed
náním židovských zaměstnavatelů, kteří (jsouce
zde přítomní) vyslechli osobně hořké žaloby, jak
vyssávají, šidí a sužují.

. Protože židé proti křiklavým faktům se brániti
věcně nemohli, shromážděná komise rozhodla, že
tiskařinemajíbýtitrestáni.Bylopotrestánopomze
devět osob, jež se vapouzely vojsku.

Dne ZL. červaa znovu v továmách ne kartou

Financování Imporiu a exportu. „
Pojišťování losů.

a hudebně zpěvným hlasem dovedl opoutati jistě
každého a bude s m. Ritou Štefanofovou středem
pozornosti příštích večerů. Rovněž pan Perši vlo
žil mnoho do své práce, co ukazovalo jeho 080-+
vité, poutavé pochopení. — I třetí večer dne 8. li
stopadu dopadl nad očekávání slibně. Pan Paul
vypočítal si dovedně každý úmyslný pohyb a po
vedlo se mu drtivě místy působit svojí tragickou
bolesti. — Návštěva byla pří této Mahenově fra
gedii (Nebe, Peklo, Ráj) právě tak jako před ně
kolika měsíci při představení společnosti Vrbovy
neobyčejně chabá. Je to pochopitelno. Řekl jsem
již tehdy: Jsou lo příliš tragické kapitoly, kterých
návštěvník nerad vidí — protože je ve valné
většině prožívá. A za padesát jet — jim lidé
ani neporozumějí. — Úterý, 9. Kstopadu. Cypriena.
Viktor Sardou, znamenitý tvůrce intrikánských
komedií, zahrát si také ve své Cyprieně neoby
čejně kavým způsobem: slovem, vtipem i situa
cí. Je to živá doba rušného rodinného zákulisí
velkých rodin francouzských před odhlasováním
zákona o rozhice. (Připomínám analogii loňskou
u nás.) »Manžel má jedinou chybu, že je manže
lem a milenec jedinou ctnost, že je milencem,«
řekl si Sardou — udělat z manžela vtipnou situač
ní komikou něžného milence. Cypriena najednou
otevřela oči, viděla, že to je vlastně hodně zají
mavé a že manžel in spe Arhémar je vlastně
hlupák. M. J. Kovaříková také dovedla vykouzliti
Cyprienu tak vtipně a pružně, že jí platily téměř
po celý večer naše sympatie a obdiv. Škoda, že
porozumění vadilo příliš rychlé její slovo. Pan
Nový, host Nár. div., zajímal svou vážnou man
želskou taktikou a láskou a p. Sedláček zůstal
věren tana, co jsme řeklí o něm již první večer.

—B. Jek.

Osobsí z pošty. Vrchní poštovní správce pam
V. Jmlaufv Hradci Králové 2 jmenován ředitelem

Haken vrchním poštovním kontrotorem. | Vrchnl
poštovní oficiálové II. třídy jmenování vrchními
poštovními oficiály I. třídy pánové: J. Janský, J.
Kadečka, E. Řehák, F. Šandera, J. PFablán, A.
Franc, J. Robl, V. Chalupa a J. Štirský.

Dramatické sdružení »Tyl« v Hiradc; Králové
sehraje výbornou Fuldovu veselohru »Sen ho vy
lédil« 14. t. rm. v Dělnickém divadle v Novém
Hradci Králové a dne 20. a 2i.t. m. v Městském
divadle v Novém Bydžově. Sdružení připravuje

P —
ctvo samo chytrým manévrem o celé míle. Vmí
sti se mezi proletářské nespokojence a stavěli se
jim v čelo. MateriaHstickým názorem světovým
a brojením proti křesťanství odvracelí dělnické
davy od pilné kontroly financí židovských fabri
kantů a připoutávali vyděděnce tím účinněji k ob
sluzežidovskýchpaláců.ŽidMarxr.1959vydal
spis: »Zur Kritik der politischem Oekomomie« a r.
1867 prvý díl apisn »Das Kapital«. Celá řada bo
hatých židůod té dobystavělase včelo hautí
dělnického. Židovští kapitařisté přispívali | v Ra

ticky své sonpvěrce.
Konečně židé učinili svým komunismem z Ra

sů davy nejubožších žebráků; pod vládou Tro
skéhe-Bro Jest v Moskvěotroctví dělnictva
svízelnětší,než vstaropohánskémŘímě,

Až nads židovětí předácikomunistůznovu 20
rozepějív elegienadsmntnýmpostavenímprolo



Depešní adress: Albibanka.

Vklady zúrokují se nejvýhodněji.

»Bytovou nouzi« a získa'o celou řadu působlvých
movinek.

Bucbarovn přednáška »Krkonoše v Zimě« po
řádá dne 20. t. m. o 8. hod. večerní v sále městské
ho průmyslového musea Český ski klub v lradci
Králové. Předprodej lístků (sedadlo 4 a 3 Kč.
lístky k stání 2 a 1 Kč) na tuto propagační před
nášku obstará laskavě p. knihkupec Plša.

Pacifické bcdiny jsou na zdeší radnici. Pře
staly se na vzdory bít již za války, třebaže jsou
černožluté; nechtějí se však bít ani v republice.

Ve prospěch invalidů. Žádáme pp. zaměstna
vatele (továrníky, obchodníky, živnostníky), kteří
by byli ocho:nl přijmouti invaiidy zdarma na ško
lení na dobu nejvýše šesti měsíců. Ubytování a
stravu převezme úřad. Přihlášky ústní i písemné
přijímá přednosta okres. úřadu pro péči o válečné
poškozence v Hradci Králové, Živnostenský dům,
1. posch., číslo telefonu 122.

Výstava akad. malíře J. Vlčka, poručíka ru
ské legie. zahájena bude 14. listopadu o 11. hod.
dopol. v městském prům. museu v Hradci Král.

»Typogralia« (pěvecké sdružení pražských ty
pografů) zpívala dne 30. a 31. října v Klicperově
divadle v Hradci Králové. Vystoupení Typogra
ie bylo velice zdařilé. Sbor čítal na 50 členů a
zpíval pružně, mistrně. Od koncertů moravských
učitelů nebyl zde tak zdatný pěvecký sbor jako
tento. Vynikal zvláště dobře nacvlčenými bassy.
Tenoři byli slabší. Vekmě pěkné číslo bylo solo
barytonu s doprovodem zpěvným, který lahodil
jako dobré varhany. Sbor má zkušeného, energi
ckého dirigenta. Velice trapně působila skrovná
návštěva dvorany. Takový sbor zasluhoval zvý
šené pozornosti. A právě dělníků bylo tak málo!
Potadatelstvo učinilo chybu, že určilo koncett
na nevhodné dny. Ale bývá-li při druhořadých zá
bavách obyčejně návštěva četná, měty býtl zpěvy
tak ušlechtilé a povznášející bagatelisovány? Vě
ru trapné znamení doby, která s'fbovala tolik no
vých sadů s poetickými květy!

Brambory. Několikaletá zkušenost učí již kři
klavě, že dosavadní státní hospodaření zemčaty
jest nesnesitelné. Aby se brambory uchránily před

-zmrznutim, zamlouval si je konsamenti dříve již
tehdy, pokuď nebyly vykopány. A teď znovu tak
spletité a zdlouhavá procedura, než konsument
obdrží kilo! Zdejší občanstvo dlouho netrpělivě
na brambory čekalo. Konečně — v krail tak vy
spěle zemědělském — vydávány červené bram
bory ze Slovenska. Ale než se roztřídily, innoho
jich pod kolmou zmrzlo. Příroda se totiž nechce
říditi paragrafem.

Za příčinou zařizování úředních místností úřa
- re okresní úfadovna pro péči o válečné poško

472.1. (živnostenský dům) pro strany pouze od 8.
do 12 hod. vpoledne po dva dny v týdnu a(o
ve středu a v sobotu.

Sebevražda vojíma sa zámku řírádku w Ne
chteji. Ovrrněejícímtompřípadudošlo námtoto
zarbčeně pravdivé vysvětlení. V sobotu dne 30.
října přijel na zámek Hrádek vojenským povozem
vojín zásobovacího oddělení 4. phaku Poláček a

žádal, aby byt předpuštěn k majitel! zámku pana
Harrachovi, jemož prý má odevzďati vlastnoručně
dorás“ Pan Harrach přija) vojína u přítomnosti

dimského,vzat doruky volínemmm podaný dopis
a chtěl jej přečísti společně s p. drem Radimským.
V.'temvšak vořín vyňal pistoli 4 s pohrůžkou

> zakázal dru Raďimskémm, aby v dopis nahlížel
- Iby Vojínovt bylo vyhověno, odstoupit p. Farrach
..5 dopise nazad a dr. Ra stranou. V tu
„ghvíli vojín vypálit na dra Růdinského ránu, tět

<:0e. jej zraniv a med na to st vpáliv kul do pra
". vého spáhku, skácet se mrtev k zemi. Osoba 4
- točníkovafest ak p. Marrachovitak dru Radim

. dhŠin, býtvalbyt spáchánz nělakýchosobulch

. Ronov

skoslovenského faráře. Dejte pozor, pane učiteli,

Číslo telefonu 89.

Eskont obchodních směnek.

Čs. zemské vojenské velitelství bude pořá
dati telefonní a telegrafní kurs. Do kursu, který
bude pořádán od 15. listopadu do 15. prosince
1920, může býti přijato 20 invalidů. Přijetí do
kursu podmíněno jest přijímací zkouškou. Žádosti
opatřené 2 K kolkem nutno zaslati hned čs.
zemskému velitelství (odd. pro příděl mužstva
kap. Panc) v Praze.

Boj o křiž v Přepychách. Zdejší mladý učitel
Jánský, vyznání evangelického, neměl nic důleži
tějšího na práci, než ve své domýšlivosti zpupně
sl zahráti s náboženským citem našeho věřícího
lidu. Odstranil totiž kříž ze své“třídy — ve třech
ostatních třídách kříže se stěn sňaté pohodil pod
stůl, ač dříve na učitelské konferenci —jeho
návrh na odstranění křížů byl zamítnut. I vážní
občané zdejší varovali jej před nerozvážným. tím
jednáním, ale marně. Ba i zdeší žid — učttelův
domácí pán — mu radil, ať toho nečiní. Učitel
Jánský rozbouřil již dříve klidnou naši jinak obec
tím, že dětem zakazoval křesťanský pozdrav
»>Pochválen Pín Ježíš Kristus« a vůbec že proti
katolickému náboženství nepřátelsky vystupoval.
Když se roznesla zpráva o odstranění kříže, lid
zdejší se cítil jednáním tím ve svém nábožen
ském přesvědčení pokořen a hluboce uražen. O
byvatelstvo bez rozdílu politických stran žádalo
zadostiučinění od učitele za potupu učiněnou sv.
kříži. Učitel Jánský musil sv. kříž, jeiž zanesl ke
školdozorci Hrochovi (jenž je s ním jednoho smý
slení). zase u přítomnosti lidu přinésti do své třídy
zpět, a to ověnčený. A proto mnoho rámusu v
Israeli. Pan učitel Jánský hned celou věc udal;
na místě se objevili k vyšetřování dva četníci.
Ano, žádáme vyšetření celé záležitosti a sprave
dlivě a potrestání viníka, jenž zdejší celou veřej
nost svým odsouzení hodným jednáním zbytečně
rozbouřil. Či jsou věřící občané v demokratickém
státě jen k tomu, aby platili a za své peníze sná
šeii urážky svého přesvědčení? Teď ta snášeli
vost subohých« evangelíků jest v pravém světle.

Občanská tiskárna v Brně vydala jako kaž
doročně „své oblíbené katolické kalendáře »Rol
nický kalendář, © »Moravan« a »Kapesní kalen
dář« v provedení velmi pěkném. Vypravení ka
lendářů jest velmi vkusné a doporučujeme všem,

pro své rodiny a nevydáváli peněz za různé
bezcenné kalendáře. Při hromadných objednáv
kách značné slevy. | Objednávky Ihned vyřídí
»Občanská tiskárna«, Brno, Starobrněnská uit
ce 19/21.

(Zasláno)
Přáteltm a stoupencům čsí. strany Bdovél

Po dlouhém boji a úslí zdařilo se naší lidové
organisaci zakoupit krásný hotaí » na
náměstí v Litomyšli. Aby však vyhovoval fině fú
čelům strany, musíme bezpodmínečně v dohledné
době zříditi v něm sál a divadlo.

Jest zřejmo, že vybudování ičch místností,
boz michž nendržíme naše slibně se rozvíjející
hnutí, bude vyžadovati velikého finančního nákla
du. My však důvěřujeme vBoha, že vzbudí nám
dobrodince, kteří pochopí naše jen k dobru círk
ve avlastisměřujícísnahya nebudouse rozpa
kovati podpořiti nás peněžitými obmosy v akci
tak smělé, alenutnýa alespoňvbadoucnostido
ceněné.

Prosíme zvlášť naší můiflšíne důvěrníky lido
vé strany na litomyšiském děstěhe, aby při každě
příležitosti neopomenaři učiniti sbírku ma Okresní
lidový dům v Litomytii.2tááme našich stoupen
ců i všech, kdo krásné a Venešeně | podporuil,

aby neodepřelipogěžitéhodaru těm,kteří vje
jich. cbcích budou pověťemísběrací akcí ve pfo

spěch okresního domu.
| Apekujenie 1 wa bratrské korperace po celých

kde- čichz novin neb linýmzpůsobemznámost
d našémpodniku, aby vykónály vjaho prospěch
sbírku.Malýdárekmeuškodízi nejchodšíma nám

0 DR Je Deuk, ové

Kdo| by s pánů spolubratrůal do fary pea asi
1-2 roky starého. nebo

pravé vovoskové,výbornépolovoskové,

dodává opětně každé množ

o , 0

Jos Pilnáček, Hradec Král,
Ou Ouzunžnžngn0n0Ů0Ů0.

Nejjemnější prima dro č 1450 za 1 litr
Velmi jemný drubý droh ..-...á Kč 14— sa I litr

Dodáváv sadech od 50 litrů výšechvalněznámáfrma :

Alois Čížek, přísežnýdodaratelmešníchvta

Traneltní vinné sklepy ve Znojmě.

Í F E štěně,alečistotného,Jepšího
drabu a dobrého hhidače,

) | IE paškáty,
trinogle, jakez i

ství, nejlevněji stará česká

továrna na svíce mýdla a sodu

MEŠNÍ VÍNA
saračeně přírodní, ne ná, prvotíční jakosti

Jemný třetí druh .... . a Kč 1350 sa 1 lit.
Víno jest úplně čisté a způsobilé k stáčení do lahví

a soudní znalec vín.
Zalošenor.1897. v Hampelei. Založenor. 1897

osnam to dopisem do administrace tohoto
listu mznačkou:„P E ©“.

JEJEJEIEEE JIKIICIE - IOOOE

prmožkůdd“
laky,barvy,materiálnízboži

vevelkémi malémnabísílovně
Jan Vaněk,

oentrální drogerie v Hradel Králové.

Kalendáře na r. 1921.
Bolnický kalendář
kalendář Moravan,
Kapesní kalendář,
Wtudontský kalendář

dobyly si mesi naším lidem uznání a obliby.

py- Kalendáře BUdBOUzářítr.©
Ločského ao uproskcneMrngr=rno boneE veš přes) dodávka

si umjístili.

-Jen včasné objednávky mohou býti savčas
vyřízeny.

Kalendářenarok 1821úliujeme:
sRolnický kalendáře . . . lms 10K5
kalendář sMoravamne . . « + «bus 20 Kč,
sKeposnikalondáte . . . . Ims 4,

Pt nkký kolondát«. . has SRSh danýchobjednávkách

onosdí ný objednév
800 píavadtáraMvopleszlte ju m6o
Paštuné 2cel údaje00vodí saneví

čraněnajetroené

setunné m( ZISKÁRNA" JSRKO,Mlárekenčeskéu. te“



Vychásíkaždý pátek v poledne.— Předplatné: Jeden výtisk ročně 30 Kč; jedno číslo

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Miluva číslic.
Suché, klidné číslice jsou často nejůčinnějším

studeným obkladem na hlavy rozpálené řemeslnou
demagogií. Tisk čsl. socialistů a jiných volno
myšlenkářů, který při milonových podvodech
přivandrovalýgh židů zachovává nápadný klid,
spustil divokou kanonádu proti vládní položce
54 milionů na katolický kult. Hrůza hrůzouci!
Republika se zakolísá v základech, jestiže nějaké
penize přijdou do českých rukou katolických.
které jsou stále ožebračovány!

Předem dlužno si uvědomiti, že ona položka
po odečtení nříjmů dosahuje pouze 37,687.506 K.
Uvážíme-ii, že celý rozpočet republiky činí přes
t4 miliard korun, seznáváme, že církevní položka
znamená pouze čtvrt procenta celého státního
vydání. A pak církev nepřijímá žádnou milost.
Stát za Josefa II. jí plno majetku uloupil anebo
za pakatel rozkramařil, Za to založil Nábožen
skou matici, jejíž náhrada byla zcela nedostateč
ná. Jestliže teďy se u nás chrání soukromé jmění
1 haličských přivandrovalců (kteří lichvou se stali
millonáři), rozumný člověk pochopí snadno, pre“
má znáti stát svou povinnost k domácím kato
Kkům

Ostatně kněží v kancelářích na mnoze pra
cují pro stát zdarma více než radikální špihalové
ve státních kancelářích pražských, kteří nemají
ani polovičního vzdělání. Kdyby přešla velice slo
žitá a zodpovědná kancelářská práce kněžská do
rukou laických, pak by noví úředníci stáli přes
200 milionů. Rozumí se, že mnoho zkrachovaných
existencí radikálních čeká dychtivě na zaopatření
v nových a nových úřadech. ačkoli těch přeby
tečných bylo založeno dost. Odtud ten pokřik
proti kněžskému | vedení matrik, odtud volno
myšlenkářská mobilisace k zotročení katolictva.
Proto také nestoudné lži, že »církev má stejně
maletku nadbytek«.

Velice žalostný obraz by poskytovalo podrob
nější vylíčení trapné nuzoty kněžstva 1 církev
ních budov. Na př. dobrá třetina kanovníků v na
ší republice nemá takové příjmy, jako vyučenci
ve fabrikách. V seminářích bylo nutno I za re
publiky prodlažovati dlouho prázdniny pro nedo
statek jak potravin tak topiva. Právě 17. t. m.
»Národní Listy« píší o saném arcibiskupství olo
mouckém: »93 procent arcibiskupských příjmů je
zatíženo daněmi a pensemi a také ze zbývajících
7 procent třeba hraditi leckterý výdaj. Na téže
stránce tohoto Ústu v jiné lokálbe 'se praví:
»Množství duchovních zaměstnáno je v nejrůzněj
ších podnicích... Na Lounskufarář- X. je za
městnán v cukrovaru od 2 hodin odp. do 10 večer.
Soused jeho v P. našel si rovněž polodenní prácí

u velkostatku. Jeden duchovní ve výshižbě vy

blografu . . .«
Není tedy krvavým. protisociánýy barbar

ským výsměchem, jestliže volnomryšlenkáři po
křikují. aby se kněží oddali apoštolské chudobě?

jest —- 1 při té státní položce. Bezvěrcům však
jde o úplné vyhladovění, o fysické potlačení +klc
rikáů.

(vlastně 38) míflony katolickými, proč nechtěl
miwvitiotam, kolík milonů již vyssáji němečtí
dMfd,nmístění ve zbytečných tatřédnách? Proč

nespočítají, za kolik milionů se rozkradlo a za
kolik milionů se potravin zkazilo při vázaném
hospodářství? Jaké miliony utratil zbědačelý če
ský lid z nedostatku bytů, aby se mohly v Praze
pohodlně ubytovati tisíce haličských cizáků! Co
je těch necelých 38 milionů proti strašné škodě,
zaviněné na Slovensku lehkomyslným překroče
niT: demarkační čáry, nařízeným čsl. socialistou!

Ale srovnávejme cifry! Dr. Zahradník (neklc
rikál) má jako člen reparační komise přes jeden
milion Kč ročně. Sama vláda navrhla, aby se
přida'o státním zaměstnancům 1.200 mil. Kč. Pro
počítání služebních let vyžaduje nových 600 mil.
Ačkoli se jedná o pouhou výpamoc, o přídavek
nevalný, kolikrát ona cifra převyšuje obnos určený
na církev!

Tři vládní listy (které si neplatí ministři sami)
stojí ročně 4,720.000 K, ale příjem jejich jest jen
1,260.000 K. Doplácí se tedy z peněz poplatnictva
3,460.000 K. Když vypsána subskripce na dilo
»Národ legiím« (ve prospěch sirotků po legioná
řích), zástupcům slíbeno ze sebraných peněz 15
procent, tedy ze 3 milionů K celých 450.000 K.

A co stojí prazbytečné mimisterstvo pro »vý
živu 'idu«, jehož orgány zavinily zkázu ohromné
ho množství bramborů a jiných potravin! Toto
vinisterstvo vykazuje v rozpočtu pouze na chic
benky a jiné přídělové lístky 9 milionů. 45 mili
onu vyžaduje náklad tiskopisů a 56 milionu týž
náklad u obilního ústavu. Tedy zde jen tiskové
potřeby stojí skoro polovici toho, Co se iná pou
kázati církvi na věci nejnutnější. Zbytečný státní
obilní ústav má dle budžetu výloh na 150 mit. K.

Vohomyšlenkářský tisk roní herecké slzy, že
se má círk: platit, když je v republice tolik strá
dajících vdov a sirotků. Nuže nechť nevyžírají
socialisté a jiní vohnomyšlenkáři chudinu v ústřed
nách. Režie obihních centrál pohltí za jediný ho
spodářský rok 1650 milonů Kč; tato režie stojí
o 50 milionů více, než stojí veškeré obilí chlebové
pro veřejnou aprovisaci. A při tom ministerstvo
zásobování má nyní skoro 30 milionů deficitu!!
Pos!. Šamalík vypočítal, že by mouka z přímého
nákupu a dodávky přišla konsementům o 1.50 K
levněji, než přijde s centrálami. .

Matí-H tedy čsl. socialisté velikou útrpnos: se
sirotky, ať vyzvou své lidí a židy, aby konečně
z centrál odešli anebo aby sloržil chudině tak
nezištně jako řeholnice v nemocnicích.

Jen ten benzin pro přebytečné vládní auto
mobily, v nichž se vozil volnomyšlenkářští ú
ředníci od doby převratu, stál více, než obnáší

Ale víme. proč právě nyní se vyráží hromad
ný skřek bankrotářských radikálů. Nynější alarm

má zastříti celou řadu jejich milionových podvo
dů, jejich hrozné hospodářství v malozemědělské
„Jednotě« a pod. Jest tedy dobře farizeům při
strčiti k očím srovnání číslic,

Volnélisty.
Zápas miaistrův s mravnosti. Jsou okanžiky v

životě lidském, jak dí Schtilerův Wallenstein; mezi
ně náleží chvile, kdy dr. Vrbenský, bývalý mě
nistr výživy za stranu československých sociali
stů, svědčit před porotním soudem. Kdo si dobře
uvědomí, jaké mravní a povahové kvality má být
ministr, kdo plně chápe, jaké svědomité nejvyšší
úředníky má míti naše republika, poválečným
chaosem razící si cestu do přístavu společenské
ho pořádku, práva a spravedlnosti, tomu bylo
nevolno, když četl svědecké výpovědi dra Vrben
ského.

Redaktor »Nár. listů: byl obžalován ředitelem
„Velkonákupní společnosti». že dal vytisknouti
článek, v němž byl ředitel Lustig | (soc. demo
kratický žiď) viněn z kořistění a vyžírání repubil
ky. V čas obecného tukového nedostatku přivezena
byla veříká zásoba tuků z Ameriky do Terstu
Tuková ústředna. ač byla zřízena. aby obstará
vala a rozdilela tuky. zásilky nepřijala. Nekonala
tedy své povinnosti v době nejkritičtější. Doda
tečná její výmluva, že tuky jsou špatné, byla
vyhozena do povětří radou Vegrer, jenž před
Jorotou prohlásil, že tuků v Terstu nikdo z ústřed
ny nezkouše!. Co do věci výmtuva ta má takovot
cenu, jako známý přechodník »koukaje z okna
pršelo«, a po stránce inravní musí vytáčka late
zalézti do nejtemnějšího kouta. Jakýmsi tajemným
způsobem, o němž prý dr. Vrbenský nic neví,
dověděl se o zásilce Lustig, ředitel Velkonákupní
společnosti sociámě demokratické. Pán tento pod
nikl na rychlo obchodní cestu k ministru záso
bování dra Vrbenskému a veřejnost se dověděla.
že ministr s ředitelem sjednali kilogram po 16 K
za americký dolar. ač ministr Beneš z Paříže
vzkázal a ministr Rašín se naléhavě dožadovat
aby tuk byl prodán po 20 korunách, číně stát
měl se uvarovati ztrát, protože americký úvěr
byl dlouhodobý a protože se nevědělo, nebude-li
dolar ještě podražovati. Rašínovu a Benešovu
péči o sšátní finance slovutný jejich kolega dal
však bujným větrům a uveden byv při výsleche
do úzkých. zoufalým rozhodnutím chtěl gordický
uzel tísnivých otázek roztiti prohlášením: »| kdy
bych byl věděl že mám prodati tuk po 20 K,
nebyt bych tak učinil, protože bylo potřeba po
moci strádajícím.<

Dopelníodsá: Albihanka.

Vklady sdrokují se nejvýhodněji. Bekont obchodních stanek.



Jenževěc máne háček,ale pořádnýhák.
Skutečně strádašícím lidem obecní aprovisační ů
řady ukazovaty své prázdné ruce, a čiperným
Lustigem a ministrem drem Vrbenským tuk byl
navalen do socialistických konsumů, které právě
před obecními volbami lákaly a kupovaly duše
valičů.

Redaktor »Nár. listů« byl osvobozen, protože
proved! důkaz pravdy: Ředitel výdělečné společ
nosti vyžíral a vykořisťoval republiku S tímto
ředitelem ocítit se ovšem vzhůru bradou i vzorný
ministr, jenž nechtě před soudem dokázal, že za
minulé koaliční vlády bylo provozováno nemrav
né třídní zásobování a že proti všem příkazům
čestnosti a proti přísaze složené v ruce presi
dentovy ministr může nedbati zájmu státního, a
by podporoval účely strany. Nedosti na tom; na
velikou ostudu naši proces cizině také ukázal,
že v republice na ministerská křesla mohou se
přilepiti lidé, kteří baráčnickým duševním obzo
rem svým počínají si tak, jakoby rychtařili někde
v počestné obci Kocourkově nebo Makotřasech.

Ale jedna věc se nám při dru Vrbenském pře
ce zalíbila. Odmítnuv přísahati jménem Božím,
bezděčně dal na jevo. že se nesluší volati Boha
za svědka mravní hniloby.

Nehas, co tě nepálí Parlamentní zpravodai
»Čecha« minulé soboty projevil podiv, že ministr
dr. Beneš hlasoval proti tomu, aby duchovenstvu
dostalo se podpory zákonem o státních zaměst
nancích. Míníme, že hlasování dra Beneše neni
záhadou bedlivému pozorovateli našeho veřejného
života. Z dušezpytných zkušeností jest známo.
jak člověk a zeíména veřejný funkcionář těžce
nese útoky, podnikané na svou osobní čest k če
muž přistupuje ještě ta závažná okolnost. že dr.
Beneš -jest ministrem zahraničních věcí. Jestliže
na letácích a v novinách ministra napadal cesto
vate! Frič, nebylo zalisté potřebí, aby kampaně
stante pede účastňovaly se ty které katolické
noviny a mezi nimi velikou měrou také sám

»Čech. Jak si toho ministr Beneš všiml. jde na
jevo z toho, že ve své obranné odpovědi zdůraz
nil útoky z prava a z leva.

Jest-li tento výklad správný a uhodili-l jsme
tomu na kloub, bylo by tím hlasování ministrovo
ovšem vysvětleno, ale ne ospravediněno. Zelména
ministr. měl by nestrankě uvážiti, že duchoven
stvo dle spravedlnosti a práva nesmí býti viněno
z toho, když někdy v katolických novinách Ho
mér podřimuje. Naše noviny měly by míti tedy
stále na zřeteli, že na kněze se všechno sveze, že
žileme v republice mocenských sl) a že v nynějším
protikatolickém ovzduší taktická obezřelost není
vlastnost! jež by se směla zastrkovati na místo
poslední.

Velice vítanými novinkami překvapil českou
veřejnost hudební závod A. Neuberta v Praze
(Hybernská ulice). V nově založené sbírce »Edi
tlon Neubert« vydal čtyři arie z Dvořákovy »Ru
salky« s doprovodem piana. Již dlouho marně
voláno, aby významná díla Dvořákova byla zpo
pularisována, aby zvláště jeho operním melodiím
byla uvolněna cesta s veřejného podla do naších
domácností. Smetanovi jest již déle ' prokazován
zasloužený hold — v některých směsích, fantasi
ích a podobných přeměnách tolik, až by ženiá!ní
autor sám proti zneužití svých skladeb protesto
val. Dvořák stál v přítmí, zatím co se u nás ku
povaly hromadně směsi fádních I dryáčnicky
dráždivých vídeňských operet. Proto zaslouží u
znání, že právě v době pro tisk velice obtížné
Neubert vydal zpěvy ze stále svěží a úchvatné
»Rusalky. Úpravu dle partitur dovedně pořídil

«
e

Při nákupu

dárků k sv. Mikuláši
a Vánocům

obrafte se na

Družstevní knihkupectví
v Hradci Kralové

(Adalbertinum).

Poslouží Vámdětskými hrami,
knihami, školními potřebami,
obrazy a jinými uměleckými

předměty.

Jindřich Máslo, takže zachován pel jemných zá
chvěvů umění Dvořákova. Prvá arie stojí Kč 3.30,
ostatní po 4.40 Kč, což jest cena paměrně levná.
— V »České Hudbě, v č. 11.—12.vyšla Stréblova
»Česká mše« pro mužský sbor, která pro svoji
zpěvnost jistě si získá značnou oblibu. V č. 15.—
16. téže kutnohorské sbírky nacházíme pružnou
mazurku Fr. K. Vacka pro plano, Purschův jem
ný mužský sbor »Nezachoď, slunéčko« a vánoční
zpěvy Malátovy pro 3 dětské hlasy s průvodem
klavíru a harmonia. — Českému umění vytýká
Jiří Mahen v »Jevišti« — nedostatek myštení. Tam
tedy dospěla kultura za ryčných fanfár o svobodě
umění. Mahen vytýká naší literatuře, že jen těká
nad událostmi dne; spisovatelé nedovedli býti
proroky svému lidu. Umění za dvě léta repub
iiky nedovedlo nám vymodelovati postavu naší
Republiky a nedovedio zahřímat v hudbě těmi
hromy úzkostí a nadějí, které v nás burácely.
Stále se vykládá, jak veliký úkol čeká na naše
divadlo; ale nové obzory se. neobjevují, chodíme
na docela pěkné staré věci. Marně čekáme na zá
zrak. »Nevydupeme ho«,. dodává Mahen. »ne
plodná půda neplodí na povel«. Kde pak jsou
tedy ty divy. které slibovali pokrokoví umělci po
»rozbiti pout římských-? — V uměleckém mě
síčníku +Orfeu« stýská Vladimír Pošvka: »0 ú

„madku t. zv. národní písně se u nás píše a mluví
všeobecně. Víme, že se nepěstuje, nezpívá. Místo
ní na venkově rozšířeny isou pražské popěvky
kabaretních produktů. Mládež klade si za čest
poznatl co nejdříve nejnovější čísla Hašlerových
a Jiných chansonů. Je to nedostatek lásky k li
dové písní, málo hrdosti na skutečné umělecké
poklady lidu. | Velkoměsto se všemi špatnostmi
považováno za vzor, a importuje se odtud pře

písní lidových.« V čem spočívá tato tragika? Po
krokáři se domntvali, že zjemní srdce davů, když
je budou vypuzovati svými protikatolickými hesly
z kostela. Zatím však právě budba církevní (v
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ne.mocněji k tvorbě jemných zpěvů národních.
Teď davy hrubnou stále více. Kde poetické kvě
ty evangelia usychají, tam nezastře duševní Sa
haru žádná parádní deklamace o vývoji umělec
kého smyslu našeho lidu. Teď jsou nejoblibenější
ty popěvky, které mají nejhrubší a nejdráždivě:ší
text; na melodii se při tom skoro ani nehledí, —
Jos. Holeček ve »Zlaté Praze« potírá domněnku,
dle níž by měli Čechové nějaké zvláštní poslání
mezi Slovany. Rus myšlením svým vriá a dovr
tává; Čech vrtá a rozvrtává —ale nic více. Rus
dovrtávaje aspoň ideu domýšlí a teprve potom
ji usínaje nechává. Čech rozvrtává, ale už když
rozvrtal, myslí, že se duchem dosti namáhal a že
může přikročiti k vyvedení toho, co obmyslil; a
zatím už chvátá rozvrtat něco jiného, a hned
zase pospíchá, aby od myšlení, jež se mu zdá těž
ké, přiskočil k uskutečňování, »Polovičaté je naše
myšlení, polovičaté naše skutky. © Nedornýšlíme,
nedoděláváme.« Tato pravda Holečkova jest tak
živě dokumentována již mnohými skoky a pře
mety předválečnými! »Pokrok« se kořil ztřeš
těným akrobatům. Z nynějšího »národního, eman
cipovaného« hnutí náboženského v našem státě
vezmou si jiní Slované jen příklad odstrašuřící. —
U Macochy objeveny nové nádherné poďzemní
sině s krápníky průhlednými. — Ruští klasikové
budou se tisknouti na objednávku sovětského
státního nakladatelství v Lipsku, protože v bolše
vickém Rusku nedostává se papíru ani na vládní
tiskoplsy a propagační brožury.

Kulturní jiskry.
Státní starost o domáci a cizince. Kato'ickým

ústavům lidumilným a kulturním Svazají se ruce;
zabírají se jim místnosti, stěžuje se jim aproví
sace měrou nesnesitelnou, pozvolna se ožebra
čují. Radikálové prozrazují přímo pověrečnou bá
zeň, aby čeští katolíci ve veřejném životě se
neuplatnili; vždyť | z nemocnic nejobětavější če
ské řeholnice jsou vyháněny. Napřed se navalí
do cesty balvany a pak se s posměchem řekne:
»Co pak vlastně zvláštního klerlkálové ve pro
spěch národa činí?«

Zcela jiná taktika se vyvíjí vůči spolkům a
korporacím, které do naší republiky vnikly z ci
ziny. Vzbuzuje-ll státní podpora těch organisací
podiv samých českých radikálů, pak ten dvojí
loket tím nápadněji vyniká. Samo »Rudé Právo
dne 12. t. m. napsalo o podnicích YMCA a YWCGA:
»Je to podivné a záhadné nadělení západu. Vedle
Spásy nastěhovaly se k nám, dostávají značné
státní subvence, úřady vojenské 1 státní jdou jim
vstříc co nejbenevolentněji, ba jsou přímo prote
Žovány — a přece jelich činnost jest velmi pro
blematická, že Armáda Spásy je vlastně klerika
lsm v západnickém vydání, o tom již dnes u nás
nikdo nepochybuje. Ba i činnost YMCY a YWCY
je hodně západnicko-klerikálně zabarvena, ba
veškeré jejich charitativní působení má nátěr
trochu náboženský. Byl-li by to soukromý spolek,
nemohli bychom proti tomu nic namítati, ale jak
jsme výše pravši: YMCA a YWCA dostávají
značné subvence od ministerstva sociální péče:
YWCA dostala k disposici část ostrova »Štvani
ce« v Praze, ba i půvabný zámeček Přerov nad
Labem s rozsáhlým parkem. Již tedy slušnost vy
žaduje, aby působení těchto spolků zůstalo čistě
jen charitativní, podpůrné a humánní. PíM nám
však vojíni z různých mást, že rozdávají se jim
v YMCE knížky s výňatky z evangelií, se sva
tým! obrázky a pod. Knížečky tyto, opatřené 0
brázky — mimochodem řečeno velmi vkusně přo
vedenými — jsou Jistě velmi nákladné a je proto
s podivem. že YMCA, spolek nestranný, může
věnovati tolik peněz na dary čistě náboženského
směru. Je opravdu potřebí záhadné činnosti těch
to spolků věnovati poněkud pozornost« —.

Jest věruzvláštní, že právě v době,kdy se
tolik hlučí o vyhošení náboženské nauky ze škol,



v samém vojsku s nemalým nákladem republiky
podporuje se cizí sekta náboženská. Neví o tom
nic dr. Bartošek, který přece evangelium potírá?
Zkrátka k zničení českého katolicismu užívají vol

"nonryšlenkáři cest nejrůznějších — i protichůd
ných. Podporuje se zároveň jak bezvěrectví tak
anglická sekta, čsl. církev i židovství. Patrno, ko
mu vlastně účel posvěcuje prostředky.

A teď malou vzpomínku! Američtí katolíci če
ště pracovali o naše osvobození horlivě v době,
kdy židé v téže Americe usilovali podpláceti před
ní organisátory protivídeňské revoluce velkými
mmíliany. Jen za rok 1918 odvedl Národní svaz
českých katolíků (amerických) Národní radě pa
řížské na penězích v nynější naší měně 11 nil.
462.716 K; do toho není počítáno. co odvedli ti
katolíci! prostřednictvím Sdružení nebo přímo,
tako se stalo v Chicagu s 20.000 dolarů.

Tážeme se: Obětovali se naši američtí souvěr
ci pro osvobození českého lidu tolik proto, aby
se dávala v československém státě nyní přednost
cizincům před českými katolíky? Podporovali a
meričtí našinci i nekatolické organisátory odboje
proto, aby se českým katolíkům vydíraty církev
ni budovy? A jestliže někteří vlivní a zodpověd
ní harcovníci odboje měli v plánu bezcitný útisk
českého katolictva, proč to jasně neřekli, katoli
cké peníze brali a samí o ně žádal? Američtí
katolíci přece svým odporem proti Jidáší dru

" Iškovi a svou obětavostí nechtěli podporovati
trinmf dra Bartoška, který chystá pro české ka
tolíky otrocké okovy.

Záložna v Hradci Král.
sapsané společenstvo s račením »hmezeným

Československé náměstí.
Vklady na knižky.

Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vadla. - Eskompt účtů a směnek.

Cirkevníobzor.
Osobni zprávy. Úmrtí: p. Jan Záruba, V Vuln.,

bisk. notář, farář v Oruntě, + 16. listopadu. — U
prázdněná fara: Orunta. ve vikarlátu kutnohor
ském, na patronátě Hberae collationis, úmrtím far.
Jana Záruby. Konkursní lhůta končí 29. prosince
1920.

Příktady táhnou. Po dp. katechetovi Halamovi
stal se zakládajícím členem skupiny Společnosti
sv. Cyrila a Methoda s příspěvkem 100 K dp.
Martin Klouda, farář v Rosicích. | mnoho jiných
spolubratří. kteří pochopili význam doby, stalo
se činnými členy s vyšším příspěvkem. Vivant
seguentesi

Ceskoslovenské strana
lidová.
Prohlášení

Plenární schůze Zemského Svazu »Orla« pro
hlašuje, že Zemská Rada v Praze byla zvolena
jen k tomu cili, aby připravila definitivní stanovy
A řády pro zemskou organisaci orelskou. Jiné kom
petence nemá. Proto roztržení župy východoče
ské. o kterém se usnesl toliko užší výbor Zemské
Rady v Praze, prohlašajeme za neplatné a jedno
tém orelským ukládáme, aby až do detinitivního
projednání nového organisačního řádu obracely

ja ve všech záležitostech orelských výhradněm..
- Zemský Svaz sOrla« v Hradol Králové.

VHradci Králové, dne 14 Hstopadu (9m.J.Meací,zem.náčelník.JJ.Polák,zem.starosta.

——

Upozornění. Jednoty, které obdržely přihláš
ky s drkuláři, pošlete je ihned na adresu Zemské
ho Svaza Orla v Hradci Králové, který další ob
stará.

Připravujme velikou tiskovou akci.

Blíží se konec roku. Počátkem nového roňu
většina listů začíná nový ročník. Jest jisto, že po
měry tiskové jsou následkem úžasného zdražení
papíru a veškerých potřeb tiskařských velice ne
utěšené a ukládají čtenářům knih a časopisů znač
né oběti jinanční. Všecky listy jsou nuceny Zvý
šiti předplatné. Následkem toho denním listům od
padne mnoho odběratelů. Ti ale nechtí a také ne
smí zůstati bez četby, bez listu. Jest nutno posta
rati se, aby odebírali aspoň týdeník; neboť kdo
nečte, kdo nesleduje vývoj politických, sociálních
a kulturních poměrů, nepokračuie s duchem doby.
které znenáhla přestává rozuměti, duševně zakr
ňuje, jde zpět! Jest nutno, aby každá organisace
v prosinci svolala členskou schůzi, učinila soupis
časopisů a jich odběratel) a ustavila tiskovou ko
misi. která půjde od rodiny k rodině a požádá, aby
aspoň nějaký katolický časopis Odebirala — buď
deník nebo týdeník »Štít«. Bude ctí každé organi
sace, bude-li míti nejen desítky, ale stovky odbě
rate! katol. listů. Během vánoc agitační akce tisko
vá mus! býti všude skončena a administraci »Ští
it« oznámen počet odběratel s přesnou adresou
kolportéra. Přátelé, vězte, že v listě máte nejen
zpravoda'e, ale i učitele a rádce! Vězte. že čte
ním dobrého tisku v dobrém se upevnite! Nuže.
k práci! Všude zahajte agitaci pro rozšíření »Štitu<
a katol. tisku vůbec.

S. S. S. v Hradci Králové pořádá v neděli
21. listopadu 1920 intimní Ceciiskou zábavu v A
dalbertinu o půl 8. hod. večer ve prospěch Mi
kulášského daru katol. studentstvu. Na programu:
Národní písně pro mužský sbor, tenorové solo,

tamburaši, »Ostří hoši«, opereta o 1 jedn. Bufet.
Po programu volná zábava. Všichni příznivci ka
tol. hnutí jsou srdečně vítáni. Zvláštní pozvánky
se nerozesílají. Dárky do bufetu se přijímají od
19—12 a od 3—-5 hodin v neděli v Adalbertinu.

Záměli-Potštýn. V neděli 21. listopadu o 2. ho
dině odpoledne přednáší v Zámělí p. Frant. Šupka.
Žádáme stoupence strany, aby určitě se dostavili!

Do obvodu náchodského! Krajský sekretariát
v Náchodě pořádá na Dobeníně nedělní a sváteční
kurs řečnický. Schopní z «rládeže přihlaste se do
20. t. m. sekretariátu. Sekretariát.

Na okres Dolno-Kralovický! V neděli dne 21.
prosince v 10 hod. dopol. koná se manifestační
schůze spojená s okresními konferencemi katoli
cké mládeže a strany lidové v Dolních Kralovicích
v hotelu »Hvězda«. Referuje sl. M. Zahradníková

z Hradce Králové, jeden referent o hospodářských
otázkách a Ant. Mrkvička z Něm. Brodu o další
organisační práci. PHpravnite se, aby naše účast
byla důstojná!

Ledeč a. Sáz. V neděli, dne 21. prosince večer
koná se v Ledči schůze katolického Hdu a mláde
že, na které promluví sl. M. Zahradnáková z Hrad
ce Králové a Ant. Mrkvička z Něm. Brodu. -—
Stoupenci z Ledče a okolí dostaví se na tuto
schůzi v hojném počtu!

OdbočkyHospodář.Sdruženíutnány za právo
platnéZástupcemmlorolsíkův poradníchsborech

pro výkmppazsképůdy.

Správní výbor Pozemkového úřadu rozhodl, že
Odbočky Hospodář, Sdružení v Čechách a Druži
ny Katol. spolku čsl zemědělců“na Moravě mají
právo nazastoupení vporadníchsborechpro vý
kup panské půdy. Tímto rozhodnutím je získáno
jasno a rozřešen spor, který byl zbytečně vy
voláván. Na základě tohoto rozhodnutí ať každá
odbočka Hosp. Sdružení žádá o zastoupení v po

Zprávymistní a zkraje.
Klicperovo divadlo. 10. listopadu. Věčně

nová a určitým publikem vždycky ráda viděná
hra »Majitel hutí« oď Ohneta. Režie naší společ
nosti nadobro vybočlíla ze starých tradic masko
vání v »Majiteli hutl« a proto snad byl účinek
hry dosti znatelně seslaben. Připomínám jen čl
stě typickou postavu Derblayovu, klerá rozhodně
-—alespoň maskou — neodpovídala popisu samot
ného Ohneta, ač stavba jeho povahy byla pro
vedena rysy jistými. Scházelo ji trochu něhy a
vrěkkosti. — Zajímavou novinkou byl pro nás
Carevič od Gabriely Zápolské. | Antifeminlsmus
ruského careviče má býti překonán dovednou tak
tikou a If minist. předsedy, jenž mu vehraje
do rukou krásnou chansonetu, dítě čisté a žen
ské v pravém slova smyslu. Toto vítězství žen
ského srdce nad srdcem bijícím pod hrdým kru
nýřem ukázalo svou tragičnost a sílu ve chvíli,
kdy Soňa, milenka — musí ustoupiti ženě — man
želce. — Frýdová se.nám zase vraci před oči
jako zjev, jenž poutá neodolatelně svou umělec
kou elegancí a přitažlivostí. Sedláček dovedně
čeHl i nepředvídaným technickým nedostatkům a
dovedi uchovati neporušenou naši Ilusi. Zenklův
Váňa byl starý, ruský dobrák. Scény Soni s care
vičem jsou jedny z nejlépe provedených. — Dne
11. listopadu. »Rozkošná příhoda«. Skutežně
rozkošná veselohra, neurážející, radostná, živá,
plná tragického vtipu. Prostý děj, jenž líčí útěk
snoubenky přímo před svatbou k babičce se svým
pravým milovaným snoubencem, opředený kou
zlem něžné citlivé romantiky a okouzlujícího vti
pu, nezanechal snad ani vážného stoika bez úsmě
vu. Umělci naši doveďli veselohře také dát vše,
na co činilo dokonalé provedení nároky. Rychlý,
běžný spád, zřetelné, prosté a při tom něžné
slovo. Frýdová byla při své přímo vypočítavě
účinkující modulaci slova, svém otevřeném pohle
du, jasného oka a při svém dokonalém pohybu
přímo nedostižnou. Rovněž ostatní dámy nezů
staly pozadu. Připomlnám jen Kováříkovou a mi
strovsky vystiženou babičku Horské; | Ilantina
Kavalrové byla jako stvořená. Z pánů upoutal
přirozeně naší pozornost režisér dnešního večera
Sedláček, jenž dokonale porozuměl svému Valen
tinovi. Paulovi by bylo svěděllo trochu více živo
ta. jinak zanechat v nás dobrý dojem. Tento ve
čer řadíme mezi prvotřídní z dosavadních výko
nů. — A ještě několik »moralisujících« slov. Mlu
vi ze mne člověk, kus toho bezejmenného davu,
který se tfsnil v neděli večer po »Štěstí mé že
ny« u východu nabitého sálu. Jak divná byla tvář
-člověka«, jenž před chvílí podlehli sugesci a smál
se harmonii s celkem — sprostotě. A teď, schoval
zaruďlou bradu do vyhrnutého límce a uznal:
Špína! Je to proshn již stará fráze, kterou omlou
vá dnešní »umělec« svou nemorálnost umění: »|
ve všední každodenní prostotě, nízkosti Je har
monie, je krásno!l« Tomu sami nevěříme! Hniloba
může být sebe harmoničtější, ale pochybuji, že
by mi estét řekl: I to je krása! Nadšený by jeho
výkřik jistě nebyt. Konec konců co je potom u
mění? Pilát při podobném slově skepticky po
krčil rameny a odešel. Ale bít se tu musí zase
v prsa jen ten »člověk« v nás, jenž hladově pase
po napověděném a neďopověděném — a to je to
nejsprostší! Neitragičtější vina je v nás samých —
to dokazuje plné hlediště — toť dekadence davu,
lenž přináší tragický úpadek umělci. Nelmenší
vinu nese reprodukující umětec, protože my ho
k tomm nutíme, nemajíce porozumění pro umění
pravé. A největší hřích na našich proviněních
nese autor — a člověk se nikdy nechce dopustit
křivého podezřívání, aby myslil zrovna na jeho
duševní niveau a ne sféry jeho myšlenek. Ty jsou:
asi náramně lichotivé. Odi profanum. — Miliony
od Fr. Langra nám umožnily sténické poznání
časové repertoirní hry Nár. divadla, Miltony Wie
dovy jsou jako hory, na nichž leží studené ledov
ce. Čím vyšší, tím prázdnější, pustší, smutnější.
Pro ně ztrácí Wied, jelž velmi dobře podal p.
Zvíkovský, vše, co ještě hřálo leho život a co
mmmčiní dobré, činí to jen. pro ten žintý-kov. —
B. Jek.

Horním Engadinem naRivleru jest thema před
nášky mag. rady Fr. Beneše z Prahy, kterou
pořádá klub fotoamaterů v neděli 21. t. m. o půl
osmé večer v «mmseua jež bude provázena 200
světel. kol. obrazy. Předprodej Nstků u pana
PL.

Novéopolečěnsívokolíčů avlášenkéřů pro

zvolen p. Josef Šaršon.
-:Náhradníporotcipro IV. obdsbí z Hradce Krá

lové: Helwichová M., Lexa Ed, Matějíček Al.
Moravcová A., Nehyba K. Panoušek Zd, Skuker



Rázné zprávy.
Krajeme si na velinoc. V rozpočtovém výbo

ru Wěx. shromáždění pravií posl. dr. Rafin: »Po
díváme- se na rozpočet ministerstva zaranič
ních věcí, musite myslet, že jsme malá velmoc.
Podíváte-li sg na rozpočet ministerstva Národní
obrany. máte dojem, že jsme skutečná miktari
stická verroc. Je taková bída s naší valutow, ale

to nám nevadí, abychom neposílali do selesvěta vojenské atlaché. A vnitřníorganisacelo
hoto ministerstva „c přímo úžasná.Má 51 odděle
ní a ovšem podle toho počet personálu. Minister
stvo zemské obrany pro celos Cielejtanii mělo ve
vojenském oddělení 200 důstojníků + s přidělenci,
tmy máme 625 důstojníků, tedy více než třikráte
totik. Ministerstvo ve Vídni zaměstnávalo 69, u
nás však 162 poddůslojsíká. Vpolitickém oddělení
ve Vídnibylo léď, =nás 964 sA Ale ve Vídni
obstarávali tito fředníci také četmictvo, kdežto n
nás je v ministerstvu vnitra. ffeobní vydání cb
náčela ve Vídní 1,768.600 K, u nás 2% milionů.
U nás v politickém oddělení je L20 kancelářských
pomocníků a pomocnic, ve Vídni bylo 7; u nás v
pojfickém oddělení jsou 104 kancelářští úřed
nk a oficianti, ve Vídri 70. U nás je 25 detinltiv
ofek s 80 výpomocných sluhů. ve Vídní byto 60
detinitivních a 6 výpomocných.

Občanskátiskárna vBrměvydala jakokaž
do své oblíbené katolické kalendáře »Rol

kalendáf«, »Moravan« a »Kapesní kalen
dář« v provedení vehné pěkném. Vypravení ka
Jendářů je velmi vkusné a doporučujeme všem,

by obratnou objednávkou zajistí si kalemdáře
pro své rodiny a nevydávali peněz za různé
bezcenné kalendáře. Při hromadných objednáv

kách značné slevy. Objednávky Ihned vyřídí
»Občanská tiskárna«, Brno, Starobrněnská ulice
192.

1

Zmatený kolotoč.
Jaká jest bilance oslav Komenského? Tento u

čitet národů I. chtěl nčisiti náboženství křesťan
ské osou a Jádrem školské výchovy, 2. přál si,
aby náš národ stále mohutněl i počtem svým. 3.
Pokrokáři České bratry a Komenského nazývají
křesťany snášelivými; velebí hlavní představitele
Českobratrské jednoty jako mučedníky za vel
nost náboženského přesvědčení. A ejhle — již při
oslavách Komenského (právě v památný den 15.
tistopadu) dostavila se k presidentovi studentská
deputace (Ú. S. Č. S.), jejíž mluvčí Hlinomaz vele
bil Komenského a dodal: »Naším přáním je 4ai
cisace Skoty.« Do populámí mluvy | přeloženo.
znamená to: vyhnání náboženství křesťanského 1
z těch škol, kde valná většina dítek se hlásí k po
sitivní cirkvi křesťanské. | Ta »laicisace« značí
znásilnění svědomí. A druhý dokument Poslanec
Landová-Štychová podala v Nár. shromáždění
návrh zákona, aby nebyly trestně stíhány ženy.
které zničí plod do tří měsíců těhotenství. JIŽ za
války u nás sepsána řada starostlivých úvah, jak
zvýšiti populaci po tak strašném krveprolití. Jak
teď náš poměrně malý národ zmohutní, až nastane
ničení dětí, na to odpovídají chmurmé dokumenty
francouzské.

»Pozemková reforma« už pohltila obrovské su
my, ale největší nuzáci marně čekají na příděly
půdy. Najednou se dovídáme, že velkostatek Po
děbrady zakoupili bohatý agrárník. Hned také ag
rárníci zakročiti u Pozemkového úřadu | aby la
koupě byla schválena. Lidový poslanec Kaderka
hlasoval proti přes to, že ho agrární pos'anci pře
mlonvali k povolnosti.

A ta historie pomníku Josefa II.t Cirkevní bu
dovy českých katofků zabrány bez dlouhých roz
paků. Mariánský sloup v Praze byl také poražen
beze všeho smlouvání. Ale tepHcký Josef Ii., kte
rý stál jako cynický výsměch germanisace, uvá
děl vládu do trapných rozpaků. Už — už vláda
couvala před řevem německých teroristů (nepo
krytých velezrádců). když čeští vojínl — proti
váli vlády — dokázal, že ten německý tvavý
bubák není tak strašný. Ale nelzajímavělší při a
féře je to. že do republikánské čítanky pro školy

zařazeny dva Články naoslavu Josefa 1I. — Zn
tenf kolotoč!

Socialisticko-agrární vláda klidně přihlížela,
jak byli krvavení Orlové od sveřepých fanatiků
a Jak trpěli četná zranění čeští katolíci, hájící
svých kostelů proti neoprávněným uchvatitelám.
Hleděla spoutati svobodu českého slova kazatel
nicovým naragraiem. Ale při tom trpěla Štvavé,
velerrádné Feči.a nevinářské články Velkogěmců
a bylákání »Wacht am Rheitu. V Chobu čeští ve
JináOaramování a sojsarověji uráženi. Došlo k do

morrstracím rozhořčeného du pražského 16. listo
padu. Legionáři proti českému davu chránili ma
šetck židovského »Prager Tagblatin«. Židovský ho
tel »Bristél. byl chráněn síhrým oddílem stráže.
Vniknatí davu do »Studentenhcima« bylo rovněž
sabráněgo cnergickýmr zakročením stráže. Vláda

acela sopávně počeýaja d 10, aby němečtí židé ne
měli zámínku k typeri jména českého v daleké

gisině. | Ale inapoiístýecizím sté ten fakt, že
Jláda dopamšti +Fyviastňovati« biědovy českých
katolká a vzchopí se teprve -tehdy k ráznosti,
lidyž jest ohrožen «nietek vpikoněmeckých a ži
bovských Ktváčů?
-Po převratu slídik radikální vlastenci | jako
ostříži, co který kněz řekl proti sociaišstické vládě
a kde zbyla nějaká upomínka na vlédu monar
chickou. Teprve však při útermích demonstracích
shledáno, jak velký pošďt soch a obratů upomi
sajicích na Habsburky abyl v německých školách
pražských i jiných budovách. Stavovské dívadlo
vyrváno Němcům teprve npní, ačkoli v tem smě
ra mohla vláda rozhodnoutl už tenkrát, když z ji
ných budov vyháněny české oscby řeholní a če
ské studentstvo katolické.

Zkrátka — zmatený, bláznivý kolotoč, který
nám v cizině vážnosti nezíská. Němci a židé m
kdy by nenabylí tak veliké troufalosti, kdyby v
českých stranách byla národní spolupráce oprav
dová a kdyby tak nezbedně a lebkonyslně ne
dráždili radikální násilníci stranu lidovou.

VámounámArk zímsatostA EZ
ry sg rkamífirmu
SLA větší zvon (286 kyjmá
kóa uovláů velé okol.MÁbude
obmespretřetínejvětšízvonpo

ci dovolim otásati se sase na

Jaroslav Soušek, farář,
Mistžís na Mravě.
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l.
Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Azase ústředny!
Republika, má-li dokumentovati svou povýše

nost nad mizernou monarchií, ztroskotanou roku
1918, jest povinna krok za krokem odstraňovati
různá byrokratická zřízení, jímž nás Vídeň tolik
dusila. Zatím však pozorujeme, že právě v pře
důležitém oboru národobospodářském starý raka
šácký byrokratismus ještě se přitužuje. Vždyť si
toho přejí socialisté a židé.

Žádné péro nedovede vypsati, kolik zla již se
natropily ústředny a jak pod firmou nové svobo
dy spoutávají ruce sedlákovy i konsumentovy;
a zatím lichva, které se mělo ústřednami zabrá
niti, rozlévá se jako kalná jarní zátopa stále do
větší šíře.

Dvanáct centrál výžírá republiku o 180 milionů
ročně, aniž pozofujeme za Celá dvě léta zlepšení
zásobování. Při obilní centrále obnášejí jenom
náklady osobní skoro sto milionů korun, při lího
vé skoro 6 mil., při cukerní skoro 5 mil. atd. —
Schodky v centrále obílní jdou do miliard, ale o
těch se v rozpočtu ani nemluví.

V obilním ústavu je 8 vládních. komisařů

(48.000 K), 12 správních výborů (216.000 K), 8 ře
ditelů (576.084 K), 9 prokuristů (351.512 K), 100
přednostů a disponentů (2,789.300 K) atd. Celkem
3363 úředníků a úřednic, kterým se vyplácí ročně
na řádných platech 41,650.450K. Na mimořádných
platech se fim doplácí 53,259.690 K — tedy víc
než na řádných.

A teď ty věcné náklady! Obilní ústav jenom
nájemného platí ročně 708.978K, na otop a světlo
738.500 K, na kancelářské potřeby 1,231.000 K atd.
Celkem ty věcné náklady, zbytečné tiskopisy,
automobily, opravy, správní výlohy a j. v. pohltí
ročně přes 63 mil. K.

Uvážíme-li, jaký obrovský počet místností
centrály zaberou, pak se nedivme, že jest tak
svízelná nouze o byty pro ty občany, kteří se
oddávají práci pro republiku užitečnější. A pak
ten ohromný rozdíl mezi platy ředitelů a nižších
úředníků! Pěkný pokrok — demokratisace! Při
tom do vyšších stupňů úřednictva občané se ne
zařazují podle svého vzdělání 'a své kvalifikace,
aýbrž dle protekce. Síly 18—2 leté, které denně
pracují asl 2 hodiny, mají platy takové Jako 30—
J8leté s dlouholetou praksí.
také plno Němkyní a židovek, které pro nezna
lost české řeči mají práci nejmenší.. Plat předno
stá, kteří pouze práci přidělují, jest 4 až Skrát
větší než plat nižších úředníků. A ještě se těm
byrokratům plat zvyšuje o 500 až 800 K měsíčně,
zatím co nižším se odpírá zvýšení o 25 až 60 K
měsíčně. Takhle s lidovosti daleko dojdeme!

A jaké protekční děti se přijímají do služeb
obilního ústavu, o tom trapno mluviti. V minu
lých dnech byl odsouzen na Hradčanech S0letý
Pražák Karel Č., který jako účetní poddůstojník
zpronevěřil vojenskému eráru 970 K. Ze soudních
spisů vyšlo na jevo, že tento defraudant byl ně
kolikráte trestán pro krádež, zpronevěru a pod
vod a — že byl také inspektorem obllního ústavu
na Slovensku. Sám soudce se zděsil že od In
spektora tak důležitého ústavu se nežádá anl ta
ková mravní kvalifikace Jako od posledníbo sluhy
ve státu byrokratickém. %

A blahodárný výsledek těch těškopádných, ná
kladných a složitých centál? Dne 31. -listopadu
sdělaje »Právo lidu«, že v poslední době dove

zeno »pod ruku« do Měšť. pivovaru v Plzni 120
metr. centů sladu a do Akciového pivovaru tam
též 100 metr. centů sladu, který byl nakupován
za cenu abnormálně vysokou. Vyšetřováním zii
štěno, že do Měšť. pivovaru dovezeno již 450
centů zrní za úhrnný obnos 302.500 K. Obchod
zprostředkoval důchodní Tušek, který byl v té
době současně ve funkci — úředního výkupce 0
bilí! Z dodaného vagonu bral provisi 5—15 tisíc
korun. Vedle toho zjištěno dále, že celá řada
malých pivovarů slad, který jim byl přidělen pi
vovarskou komisí, zakeťasovala.

Při tom nezapomínejme, že pivovarská cen
trála vyžaduje ročně nákladů dohromady 1 mit.
576.250 K. Nač ty obrovské peníze, jestliže si pi
vovary vypomáhají samostatně — a často více
k penězům než k vaření piva?

Věru tohle neomalené zaopatřování socialistů
a židů v ústřednách jest netoliko známkou kože
ného, obmezeného byrokratismu, ale znamená vy
ssáváníaútisk občanstvasvědomitého,pilněpra
cujícího. Již jest nejvyšší čas, aby nastalo hospo
dářské osvobození skutečné a parasité aby byli
odehnáni od krámu, které plní ruka pilná.'

Ze světa vědeckého a
uměleckého.

K Danteovu jubileu chystá Družina literární
a umělecká (revue »Archy«) v Olomouci repre
sentační sborník »Dante a Češl«. Příspěvky spi
sovatelů a umělců přijímají se do 15. prosince

starobylosti české začnou kyponti Jako hrady.
Již nyní leckde nejpotřebně.ších peněz na pouhé
opravy se nedoslává —a katoličtí nuzáci se svý
mi peněžními milodary k záchraně monumentál
ních budov nestačí. — Ke konci války utvořilo
se ve švýcarském Frýburku katolické komité me
zinárodního vědění. Členy jsou významné osob
nosti belgické, francouzské, italské a švýcarské.
Totg komité, podporované Benediktem XV., luští
mezinárodní problémy přítomné doby a snaží se
právo lidské oduševaiti zásadami křesťanskými.
Slouží jak zájmům církve tak civilisace. — Dr.
Fr. Mašlaň v »Nár. listech« 19. t m. poučuje, že
na zřízení první velelože zednářské v Londýně
(r. 1717) měly vedle anglických deistů a moralistů
značný vliv pansofické spisy Komenského. Prý
tedy česká lože, založená 12. května 1919 pod

záštitou Velkého orientu francouzského, »vystihla
jménem arciučitele národů nejkrásněji program
zednářů českých a zednářů vůbec.« Veliká ne
pravda! Komenský viděl ve svém plánu společ
nost celou proniknutou evangeliem, ale zednářstvo
již od dob francouzské revoluce jest nejhoužev
natějším nepřítelem všeho křesťanského. Komen
ský chtěl viděti velikou společnost křesťanů; ale
stmul by úžasem, až by zpozoroval, jak hlavní
komando v zednářstvu uchvátili zbohatlíci žídov
ští, kteří tyjí nikoli z práce sjednocnlící, nýbrž
z podpalování největších různic mezi křesťan
stvem. Kdyby tak biskup Jednoty českobratrské
viděl, kdo uchvátil jeho ušlechtilý odkaz! — Kaiž
ní trh před nynějšími svátky jeví omlazenou čilost,

listy« 20. t m. uvažují, jak opravit! staré památ
né hrady. Na Radyni (na Plzeňsku) kažďé neděle
tada obětavých ochotníků pracuje na opravě hra
du. Dobře — sluší se takové památky zachovati.
Ale pánové, kteří by nejraději zahladili všecka
svědectví, že náš národ právě v záři žezla krá
lovského dostoupil veliké slávy, nechť si vzpo
menou, že hrady jsou památníky feudalismu někdy
velice strohého, který často ohrožoval celitost
samé země české a překážel královskému stolci
ve snaze po zdemokratisování veřejných řádů.
Zato však chrámy jsou památníky bratrství a u
šlechtilé lidovosti. Bude-li však pokračovati pro
tikatolická finanční politika, bude-li dále kostelní
jmění ztenčováno, pak tyto nejkrásnější památníky

Česká grafická Unie, která již tak často vydala
se vší pečlivostí díla vynikajícího zvuku, podává
nyní čtenářstvu črty Vikové-Kunětické »Před le

ty«, dva svazky F. S. Procházkových veršů
»Děti«, vynikajících pružnou a lehkou formou,
dále první díl Staškových »Blouznivců naších
hor«, kteří získali autorovi velikou popularitu. —
Nakladatelství Jindřicha Bačkovského vydalo »Vě
no Růženy Gaillardovy« od Edmonta Abouta a
»Malou otrokyni« od Abela Hermanta. — Země
dělské knihkupectví A. Neubert v Praze vypra
vilo na knižní trh »V růžích« od A. Theurleta
»Pestré květy« od Ivana Cankara, a zvláště vý
znamné dílo odborné »Včela medonosná a její
chov«. Tato včelařská kniha Sajó-Muťovského jest

Založeno 1668. Založeno 1968.



přehlédnata a doplněna od Josefa Kebrle, kanov
níka a předsedy Zemského ústředního spolku
včelařského. — Družstvo přátel studia za vedení
čllého Lad. Kancfře v Praze vydalo v sličné úpra
vě Bellocovu »Cestu do Říma«. V druhém svaz
ku »Letorostů« tohoto družstva vzbuzuje zvýše
nou pozornost Heldenstamův »Pád a rozklad pro
letářské filosofie«. Z jiných knih tohoto horlivého
nakladatelství zvláštní sympatie jistě si zí
ská »Život blah. Maří Magdaleny a její
sestry sv. Marty« dle sepsání blah. Rabana
Maura a »Život sv. Prantiška«od sv. Bonaventury.
Družstvo s nemalou odvahou vydává i překlady

cizojazyčných knih mluvy stérické, jichž smyslu
lze se dobrati pouze“ pozorným studiem Zatím
však zvláště ve Francii tolik nádherných knih
katolických, které upoutávají duši ihned, bezpro
středně, mluvou nejvýraznější. — Pro křesťanskou
archeologii zřizuje se papežský institut. — Dobrý
film má nesmírnou důležitost jak pro názorné
šíření vědy tak pro zušlechtění srdce. Kupčíci
znehodnotili biografy sháněním dráždivých: sen
sací. Nyní však v Římě vznikla veliká filmová
společnost »San Marco Film«<,která bude vyrá
bětl! filmy v duchu katolické církve. Společnosti
té dal základ kardinál Behmonte. Dosavadní filmy
Jsou provedeny dokonale. — Na začátek prosince
t. r. připadá čtyřicetiletí Ústřední Matice Školské,
která tolik dítek zachovala českému národu a če
ské kultuře.

v Hradci Králové
(Adalbertinum).

Poslouží Vámdětskýmihrami,
knihami, školnimi potřebami,
obrazy a jinými uměleckými

předměty.

Kulturní jiskry.
Nastaly novédoby;jest záhodno,abyse jim

cirkev přizpěsobila. (Dle + arcibiskupa Irelanda

>The Church and the Agec překládá Dr. Jan
Konečný.)

Doba naše jest nadmíru důležitá. V celých
dějinách křesťanství od jeho počátku nepoznali
jsme tak hlubokých a významných změn. Nastá
vá úphmýpřevrat v oboru činnosti lidské. Moderní

Touha po poznání jest intensiv.í a pronikavé
oko Inteligence vniká až do tajemných hlebin ze
mě i nebes.

Ctižádost ducha horečně. roziitřeného podivu
hodnými úspěchy ve všech oborech lidského po
znání vzlétla s velikým rozmachem a popírá, že
by mohly existovati nělaké meze jeho vědění.
Lidské srdce nechává se unášeti nejpodivnějšími
sny, užívajíc jich se zoufalým úsilím k ztrosko
tání všech překážek, jež se staví v cestu po do
sažení jeho tužeb. Novota! toť heslo lHdstva a
obnovitl všechny věci jest jeho pevným rozhod
natím. K tomuto cíli tíhnou všechny jeho činno
sti, jichž vzorem jsou částečně nové objevy v obo
ru páry a elektřiny, nové to síly hmotného světa.

A uprostřed této doby pohybuje se církev ka
tolická a pracuje plníc úkol, k němuž zavázána
jest svou ústavou, získati ducha i srdce, jednotliv
ce 1 společnost. Její poslání ve světě zůstává

týmž, bylo během dlouhých věků, avšak
svět změnil svou tvářnost. Lodička církve pluje
na vodách téhož oceánu, jenž jí nesl ode dne,
kdy vyphra z Palestiny; avšak nové větry zmí
tají jeho vodami, bouře, jakých dosud nezakusila,
dorážejí na ni. Není třeba dlouhých úvah, aby se
dokázalo, že třeba nového ovládání vesla při pláv
bě a nového rozvinutí plachet.Okamžikjepříhodnýproldiducha1charak
teru mezi syny církve Boží. Zručnost, osvědčená
v dobách minblých, jest dnes osadnou; obyčejné
prostředky zapáchají dnes marasmem. Krite vy
Žadnie něčeho nového, mimořádného. Jes za ta

podjsku podmínek může katolická církov zanésti
do rejstříku svých dělin svělových své natvětšívktězství v největším období dějin.

Dopelníadrese: Albibeaka. —

Vklady sárokují se nejvýhodněji.

S bolestí musíme doznati, že není shody mezi
naší dobon a církví. Zájmy společnosti a nábo
ženství trpí, panuje-li' mezi nimi nedůvěra a roz
tržka. Blaho i pokrok obou plyne jen ze vzájemné
shody. Vinu na této roztržce nese právě tak
naše doba jako církev, ba spíše ti, kteří mluví ve
jménu své doby a jménem církve. Doba i církev
— jedna I druhá dobře pochopeny — nejsou ni
kterak v rozporu; avšak doba taková, jak nám ji
ukazují, jest vinna. Pyšná na své úspěchy hmot
né i rozamové, shrdne a přehání svou moc. Do
mnívalíc se, že přirozené, jež jí tolik posloužilo,
stačí ke všemu, hledí vylončiti vše nadpřirozené
a obléká se úplně ve formy světské. Ve své úctě
k novotě, udržující ustavičně postup k pokroku,
považuje vše staré za podezřelé. Táže se, proč
její církev nemůže býti právě tak novou, jako
Její chemie nebo její mechanika. Církev, která
nese na svém čele známku devatenácti věků, zdá
se jí býti přežilou a nemístnou. Pýcha a neroz
vážnost — toť osudné a klamné rysy doby, v"níž
žijeme.

Církev, jak se nám jeví v řečech a činech lidi
církve, zasluhuje také svou porci výtek. Mluvím
jako katolík, pln nejupřímnější lásky k církvi ka
tolické. Vím, které prvky božské chová církev,
jíž Kristus svěřii pravdu a milost a jsem plně
ist, že tyto prvky zachovány byly nepcrušeny
po všechny doby neomylhým vnuknutim Ducha
svatého. Vím však také, že církev chová prvky
lidské. Lidé zachovávají v církvi to, co mají lid
ského a vnější prospěch církve závisí z valné čá
s4 na jejich moudrosti a energii. Dějiny církve
obsahují různé epochy, více nebo méně slavné,
více nebo méně skvělé, podle toho, nazírali-li
pastýři katoličtí a katolický lid na svět okem
více nebo méně prozíravým a ovtádali-li meč du
chovní s větším nebo menším zápalem. Zapomíná

se velmi snadno na závislost, *v niž se nachází
církev vzhledem na své" prvky lidské, ačkohv
církev samra veřejně učí, že spoléhati se nadmíru
na milost Boží jest hříchem proti Duchu sv.

torem, o tom podává velice poučný přehled stať
Haubenbergrova v říjnovém mnichovském mě
síčníku »Deutschlands Erneuerung«. »Venkov« u
veřelňuje z toho článku tyto řádky: »Kdežto před
válkou žilo ve Vídni asi 100 milionářů, čítalo se
tam v roce 1919 neméně než 8000 milionářů, a
mezi těmi 7200 — židů. Tato úžasná číslice jest
ale ozřeimena ještě více | tím, že mezi těmito
7200 židovskými milionáři a multimilionáři jest
5400 židů z Východu, teprve za války do Vídně
přistěhovalých, kteří z východních krajů bývalé
monarchie, plni špíny, v rozedraných, ale na ob
tížný hmyz bohatých oděvech, se přihrnuli, a od
vídeňských soucitných srdcí jako wbozí uprchlíci
s otevřenou náručí přijati byli. — Kdežto před
válkou ze 16.000 vídeňských velkoobchodů bylo
v židovských rmkách 3000, skoupili zbohatlí židé
ve 4 válečných letech dalších 3600 velkoobchodů,
a Vídeň dopracovala to tak daleko, že každý dru

lednu 1918 přešlo 68 velkých obchodních domů
vídeňských do židovských rukou. Ale chamtivá
Mchvářská ruka židovských vykořisťovatelů ne
hnala se jen po držbě velkoměstských obchodních
domů, jejich lakotné žádostivé oko zašilhalo také
po majitelích zemědělských statků a nezůstalo to
jen'při šilhání, neboť podařilo se jim neuvěřitelně
velký počet velkých-dvorů do svého vlastnictví
dostati. Jen v roce 4917 přešlo tak 840 selských
statků do židovské držby. Nejinak vypadá to v
kulturním směru. Také zde podařilo se Židovské
společnosti pomocí obrovských peněžitých pro
středků, které vždy má po ruce, zajistiti si pře
vahu. Tato skutečnost zračí se neinápadněli v
rakouském školství. Bylo na př. bezpečně zliš
těno, že ze 100 vídeňských žáků obecných škol
navštěvuje střední školy pouze 12 Arijců, kdežto
židovských dětí 42. V roce 1918 bylo mezi 4482
vídeňskými středožkolskými žáky napočteno 1556
Zdá, t | 35 procent Tato nepoměrná účast židů

Ólalotelefonu88.

Eskont obohodních aměnek.

nemůže svoji emládež více na stadia posílati Ale
tím trapněšší jest požidovšťování tamělších aka
demických učelišť. Vídeňské vysoké školy jsou
již do té míry požidovštěny, že I toho nejdobráč
tějšího Vídeňáka hrozící nebezpečí probouzí. Vel
koněmecký poslanec Pauly konstatovat v dubna
1920 v rakouském Nár. shromáždění, že ze všech
vídeňských universitních profesorů jest 70 proc.
židů. Ze 67 akademických spolků vídeňského vy
sokoškolského | studentstva lest 36 židovských,
kdežto jen 16 je nacionálních a 15 křesťanského
směru. Vídeňská lékařská fakukta byla navštěvo
vána v letním semestru 1916 v celku 1174 poslu
chači a z těch byli 702 židé, oož jest 59 procent.
Jest tedy účast židů na studiu lékařském 1ikráte
větší než Arijců. V přítomné době jest ve Vídní
ze 100 lékařů 70 židů, kdežto podle poměru oby
vatelstva mělo by býti mezi vídeňskými lékaři
Jen 12 židů. Ještě nepříznivější poměr jest ve sta
vu právníků, neboť ze 100 vídeňských advokátů
jest 73 židů.« — Nyní tedy vldí každý, komu vlast
ně v »klerikálním« státě válka pamohla a pro čí
zisk byly olupovány katolické fondy a chrámy.
Mělo by se co nejdříve konstatovati veřejně, kolik
židovských milionářů přibylo v Praze 1. za svě
tové války a zvláště 2. po převratu. Mělo by se
též říci otevřeně, proč židům drží palec u nás
právě ti radikální fanatikové, kteří nejsurovělří
útočí na české katolictvo.

Rozmanitosti.
Německo má nyní 300 millard dluhů. — Před

půldruhým rokem, kdy jsme tonuli v záplavě ná
rodních praporů a fáborů a kdy se výskalo nad ú
plným pokořením Němců, poznamenali jsme pro
zíravě, že místo deklamací jest potřebí rychle
upevňovati české posice a že statečnost naších
radikálů káže se teprve tehdy, až dojde k váž
nému jednání s Němci o zákonné a přesně vy
wmezené soužití. Nu — a už tu je to husitské
hrdinství. Němci v Teplicích, Aši a jinde dopouš
těll se proti Čechům surovějších a potupněsších
násilností než za Rakouska. Ale čeští hrdinové,
kteří měli tak velkou kuráž proti českému živ
lu katolickému a křížům ve školách českých, sta
null v největších rozpacích vůči sochám germani
sátora Josefa II. a prozradili.že chodilislepě ko
lem soch a obrazů Františka Josefa, Karla a ji
ných habsburských památek v samých školách
pražských, které přece nejsou vydržovány z
Vídně. Nedosti na tom. Měl býti konán konečně
Soud nad německými barbarskými | násilnostmi,
jaké by se netrpěly ani v Mongolsku. Ale — vy
šetřující výbor prozradil úžasnou slabost. Němci
se socialisty měli v něm většinu — a Sami ag
rárníci a čsl socialisté s nimi postupovali přá
telsky. Za referenta zvolen soc. dem. Astr, kte
rý svůj referát zahrotit proti českým vojínům.
O protistátních štvanicích německých zmínil se
velice ostýchavě, jen jako mimochodem. Proto ta
ké proti znění referátu ozval se pohnutý odpor
lidovců. a nár. demokratů. Ale přičiněním těch
»spravých husitů« radikálních znění to bylo schvá
leno. — Mostecká uhlářská společnost sděluje,
že v lednu t. r. výkon havířův činil za den 3.83
tun, v říjnu 3.05 tun; výdělek byl v lednu 35.9
K, v říjnu 6591 K. Tedy výkon silně klesá, ale
mzda stoupá. Uhlářská společnost však by měla
dodati, že | její výdělek stoupá. Pak ovšem uhlí
nemůže býti levnější. — V Rakousku připadalo
daní průměrně na hlavu 63 K, u nás 1500 K. —
Čsl. předák Svozii hospodařil tak, až z toho bylo
borko jeho vlastním stoupencům. Pokusili se ho
postaviti »mlmo rámec strany, jak jemmě ohlásili.
Ale nepořídili. Už zase Svozll úřaduje v Pozem
kovém úřadě. Vzkázal výkonnému výboru. aby
se neopovážil proth němm s dokumenty vystoupi
U; prý by vzal jednoho po druhém »na soud ve
řejnosti.c A tak stateční obdivovatelé Táborů
mlčí jako sysli v díře. Nu — a jejich osobní věci
odnese národ. — Jak u nás mravnost »stoupne«
volnomyšlenkářským bojem protikatolickým, do
kazu! denně množící se zločiny. | Lichva přes
užanlu atátaf výnnau a hrneheafnaná A mahra



nicích gopomáhá proti pašeráctví ani hrozba ši
bealcí —an! stanné právo. Kdezločincivyzkou
mali úplatnost, tam se ovšem|parágrafů nebojí.
Dle karlovarské »Volkswille« inspektor Sůdost
(smad teďy charakteraí Němec) za měsíc říjen
zabavil v pohraničí Saska na million kilogramů
pašovaného zboží různého druha. Cena této ko
Hsi obnáší asi 10 milionů marek. Teď se má vy
počítati, za kolik milionů zboží přes hranice pod
loudně puštěno bylo. Pašováním ochuzena naše
republika o celé miliardy — a ochuzuje se dále.
— Jak vedou komumisty nejodpornější ziskubra
lové, kteří z proletářského hnutí si činí stroj na
vyrábění soukromého kapltalisma, dokazuje 1 Ně
mecko. Nyní v obrovském ruhrském revíru jeví
se veliké roztrpčení proti vůdchm komunistů, kteří
se stali zbohatlíky z dělnických mozolů. Na př.
bývalý chudý boraík Helling z Hambornu je dnes
zarytým kapitalistou. Má hotel a veliké imění.
Když zbohati, přestal vésti komunisty a začal
hlásati, že proletariát posud není zralý pro od
stranění soukromého majetku. Ale jinf hlasatelé
kormmmismujsou v Německu ještě horší. Svým
mrštným lazykem se obohatili a — hlásají vy
vlastnění soukromého majetku dále; ale s davy
se děliti o své jmění nechtějí — zrovna Jako dob
ře situovaní židovští komunisté u nás. — | v 32
mém Švédsku utrpěli socialisté a bolševici při
volbách do parlamentu zdrcující porážku. Soc.
demokraté v procentech ztratil 14, bolševici 28
a kberálové 29. Konservativcl Se Stranou selskou
získali skoro 50 procent, takže socialistická vláda
Brantingova byla svržena. — Katolický tisk Čes
ký v Americe upozorňuje, jak se zapomíná na
jednoho z předních našich osvoboditelů. Byl to v
Americe právě phmkovník Roosevelt, který prvý
(v »Kansas City Star«) uveřejnil slova: »Naší po
vinností jest rozbiti Rakousko, aby byli osvoba
zení Čechoslováci a jiní rakouští osvobození ná
rodové.« A právě tehdy Wilson se namáhal v po
selství ke kongresu odvrátiti Ameriku od vstupa
do války. Prohlásit: »Naším cílem není rozbitl
Rakouska a nechceme se vměšovati do jeho po
měrů vnitřních.« Roosevelt však nepřestal bou
řiti proti německéma meči a poslal našim legio
nářám 1000 dolarů. To bylo dávno dříve, než
Amerika začala válčiti. —Bible obsahuje 773.692
slov a 3,566.480 písmen. Slovo Jehova přichází
tam 6965krát.

Mískovarhaníka
obsadí sood1. lodna1921při farním

ohrámuPáně vPouchově.
Ptihlášky P. T. iateresentů do 15. prosin © 1990 u
farního úřadu v Pouchově, odkudě také bližší infor

ma<e budou sděleny.

Čirkevníobzor.
Osobmí eprávy. Investitura: m Jos. Elitzer,

bísk. notář, farář v Ranné, farářem v Morašicích
ve vikariátu litomyšiském. — Uprázdněná fara:
Ranná, ve vikariátu skutečském, na patronátu
Alberta Tharm-Taxis. Konkursní lhůta končí 11.
ledna 1921.

Zbisk.Borromasa,Napočátkuškolníhoroku
dovolilo sl ředitelství ústavu požádati důstojné
pány spolubratry o darování aspoň jedné cenné
knihy do ústavní knihovny, ježto při dnešní dra
kotě nenf ústav s to, aby doplňoval svou knihov
nu tak, jak toho potřěba žádá. Četní důstojní pá
nové se vzácným porozuměním nás neoslyšeli a
jak knihami mnohdy velmi cennými a vzácnými
tak peněžními obnosy nám přispěli k doplnění
ústavní knihovny. Knihy darovali důstoiní páno
vé: Audrlický Ant. z Golč. Jeníkova, B'ažek V.
z Litomyšle, Broul Alois z Heřm. Městce, Cihlář
Aug. z Nov. Města n. Met, Confat Tom. ze Zá
boře, Dokonal Jos. z Třebechovic, Dvořák Vásí.
ze Soutic, Elítzer Jos. z Ranné, Havel Jos. z Par
dubic, Hornof Vladimýr z Hradce Král., z pozůsta
losti + sekr. Jos. Huráně, Jukl Fr. z Hradce Král.,
Kava Jos. z Třebechovic, Kaván Alois z Dol. Ro
ketnice, Kep? Jos. ze Svojanova, Klouda Martin
z Rosic, Kohel Jan z Heřm. Městce, Kuhn Frant.
ze Slatin, Michálek Aug. z Chocně, Dr. Novotný
Jos. z Hradce Král, Dr. Pavilk Váci. z Hradce
Král, Pleskot Václav z Olešnice, Poh? Jos. z LI
berku, Ptáček Jos. z Kutné Hory, Dr. Rey! Frt.
z Hradce Král, Dr. Rutk Vinc. z Heřm. Měsíce,
SchSnberg Stan. z Nov. Bydžova, Dr. Soukup
Jam z Hradce Král, Teplý Em. z Pardabic, Dr.
Truxa Karel z Kutné Hory, Vaněk Jan z Popovic,
VaněkVáclav zJiřic, Tiskovédružstvo vHradci
Králové. — Na penězích zaslali důstojní- pánové:
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Balcar Em. z Choltic 25.50 K, Boháč Vinc. z Ústí
n. Orl. 20 K, Bobek Št z Vřešťova 5 K, Doležal
Rud z Mikulovic 10 K, Flegr Jos. z Dobrouče
10 K, Hájek Váci. ze Záboře 20.50 K, Holan Fr.
z Dobrušky 20 K, Hornof Vl. z Hradce Král. 50 K,
Kašpar Jos. ze Žlunic 10 K, Krištof Jos. z Chrasti
50 K, (Mariánské družiny v Chrasti 50 K), Macek
Jan z Krucemburku 20 K, Stejskal Jos. z Hořiček
30 K, Symon Ant. z Nasavrk 6 K, Šorf Jan z Ne
bovid 20 K, Tuček Jos. z Javornice 5 K, Vašátko
Alois z Král. Městce 2 K, Zajíček Ferd. z Holic
15 K. — Všem dárcům volá ředitelství ústavu
jménem svým i svých chovonců v upřímném dě
kování srdečné »Zaplať Pán Bůh!« a znovu prosí
zvláště těch, kteří pro nával jiných starostí za
slané prosby zatím odložili, o blahovolnou podpo
ru. Utěšeně se rozvíjející hnutí katolického stu
dentstva, jehož je Borromaeum útulkem, je záru
kou, že každý dar bude hřivnou na dobrý úrok
uloženou. : ( „+i

Rychmovsko. Ve čtvrtek dne 9. prosince v 10
hod. dopol. koná se v Rychnově n. Kn. pro du
chovenstvo víkariátů: rychnovského, kostelec
kého a králického rekolekce, aa níž promluví vdp.
superior z Hradce Král Po obědě, který bude v
Národním domě, odbývati se bude společná schů
ze kléru zmíněných vikariátů, na níž referovatí
bude řečník z Hradce Král. Kdo reflektuje na
oběd, přihlas se u děkanského úřadu v Rychnově
n. Kn. Též duchovenstvo ostatních vikarlátů se
vřele zve.

"Československá strana
tidová.

Divadlo v Adalbertina.| Dramatický odbor
Jednoty katol. tovaryšů sehraje tuto neděli (28.
Hstopadu) »Písmákovu dceru« od Fr. Rutha. Za
čátek o půl 8. hod., konec o 10. hod. Ceny míst:
Křeslo 5 Kč, I. místo 4 Kč, II. místo 3 Kč, sedadlo
na galerii 2 Kč, k stání 1.60 Kč, dětský a vojenský
lístek 1 Kč. Předprodej lístků v knihkupectví A
dalbertina a dne 28. t. m. v 1. č. v Adalbertinu
(v administraci Obnovy).

Mistni orgamisace čel. strámy lidové v Tře
bechovicích pod Orebem koná v neděli 28. listo
padu ve 3. hod. odpol. veřejnou přednášku v sále
u Jarkovských, Přednáší předseda Vilém Koleš:
»BratřiOrebšti ajich účast v hmutí husitském.«

Čermilov. Místní organisace čsl. strany Hdové
pořádá veřejné schůze: V sobotu 27. Hstopadu o
7. hod. večer v Bukovině v hostinci p. Hodka;
vSeděl 28. Nstopaduo 2. hod. odp. vČerailově
v hostinci pí. Jindrové; v nedšši o 7. hod. večer
v Libranticích v host. p. Kučery. Na všech schů
zichpromluvípí. prof. A. Šeaková, sekretářka
Rady žen, ©posledních událostech v čsí. republice,

Financování imporin a ouporiu. .
Pojišťování losů. 8-O
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Hradec Král 2. prosince valná hromada orga
nisace Hdové strany o půl 8. bod. več. s timto
programem: 1. Proslov předsedy. 2. Zpráva jed
natelská. 3. Zpráva pokladní a revisorů účtů. 4.
Volba výboru. 5. Volné návrhy. Plná účast členů
netna. — V neděli 5. prosince pořádají sdružené
katol. spolky o 5. hod. večer mikulášskou nadílku
spojenou s div. představením: Za živa do nebo
(dětská hra o 3 děistvích od Ant Fischerové).
BNžší viz na plakátech. Chudé dítky hradecké bu
dou poděleny obuví, ostatní vhodnými dárky. Žá
dáme katol rodiče z města i oko o hojnou účast.
— Členové, kteří se o dříví přihlásili u jednatele
organisace ČSL., dostanou je v lidovém konsu
mu, kterému byly všecky objednávky postoupeny
k vyřízení.

Úvěr,družstvo Eliška v Hradcikrál,
katolický ústav,

přijímá vklady a poskytoje půjčky.

Zprávymístní a zkraje.
Klicperovo divadlo. Zamračený Strlodberg byl

životem oprávněn provádět bolestné operace a
je to pro diváka zrovna zoufalá bolest, cítí-li své
nitro otřesené jeho výrazem poeticky silným a
řezavým. Nikde ve Strindbergových rodinných
dramatech nevystupuje tak vypočítavě tragika lás
ky a nenávisti, vymýšlejicí si nejrafinovanější
způsoby muk, jako v jeho »Tanci smrti«. Zoufalý
zápas dómonického epileptika, se všemi abnorma
litami jeho stavu, se smrtí, bolestná touha mladé
ženy, chtivé ukojení svého ženského prvku, ne
zpívá, ale fve dísharmoniemi bolesti do světa a
odpuzuje všechny, kteří by se chtěli ještě příblí
žit. Bolest je veliká a lidé jsou bídní a slabí, řekl
si Edgar; proto podléhá každý, kdo se k jeho pu
stému prahu přiblíží. A Alice, jeho Žena, opakuje
tu tragedii až do omrzení s ním. Že si při tom
rve vlasy pak zoufalstvím, to viděl jen Kurt a ten
toho pohledu nesnesl, protože byl člověk. A lidé
jsou bídáci, řekl Edgar. — Pí. Durasová svým
bolestným výkřikem v nás zakřikla vše, co mohlo
ještě volat proti ilusi a otřásalo naším nitrem k
zhroucení. Hrála jedinečně. Rovněž tak p. Zví
kovský, jak Jen při dramatě Strindbergově, kde
záleží víc než kde jinde na každém sebe menším
stínu barevném a každém drobném pohybu oka
i ruky. — Po Strindbergovi vystřídala se řada
více nebo méně cenných komedií na našem jevišti.
Po všechny večery prodebatován byl poměr mu
že a ženy až k znechucení diskretně | nediskretně,
rozumně 1 hloupě. Uplatňovali se tu stále titíž Hdé,
kteří neměli ani příliš mnoho příležitost podati
nám kus nového ve svém talentu. Velmi zajíma
vými byly dva celkem neizdařilejší večery: Hil
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Buftovo »0 Baba: a framevesdký překlad rov
fkění hry Romana Rolanda »Vlci«. ŠlI jame aa
tato představení s naplstým očekáváním, protože

„to byty práce vyžadující velmi stimých mdividní.
»© Bohe«, kterou Hilbert nazval také »Pěste,
řeší problém boží způsobem pozoruhodným a 3
psychologického stanoviska přijatelným. Úzkost 0
dítě přivádí matku k obchodnické víře v Bobik
která za to a za obět, ke které nemá aai práva,
chce vymoci ma »trestalíčí adrtící pěsti« boží,
aby povolila Skrnpulosní její úzkosti uvádí na
pravou cestu rodinný přítel, lékař. Ale Bůh ne
prodává svoje milosti a proto utržil rouhání, vý
směch, vyhlášení boje a jeho »pěste »drtin«, "až
regdrtiia. - Senířlivě působí ideologie | matčina,
sestřina a doktorova. Postavy vykresleny byly
dosti zdaříle. Kowaříková zvlášť vystupňovanou
efektovaností podala typicky úzkostmi bičovanou
maltu. Mazač selhal. On, jenž měli tvořit pilíř
právě protivného světa, o nějž by se byla opřela

srozumitelným. — Druhým snad efektem nejsil
nějším večerem byli Rolandovi »Vlci«. Tragický
konflikt Teuliera, vědce nadšeného láskou k vlasti,
intehgentního Ideologa spravedinosti, s brutální
silou ulice — davu. Teulier soudil zcela mravně,
že je přední povinností jeho spravedlnost a pak
vše ostatní. Proto bojoval za očištění D'Oyrova,
třebas osobně nesympatického. Ale ulice a sprostý
dav chtěl slávu a vítězství a čerta dbal o mo
rálku Teulierovu. A revoluční štáb? Ten chápe
jako zrádné heslo nervosní volání učencovo: »Vla
sti ize dáti všc, vyžaduje-li toho, zdraví, život,
sín, city, jenom ne svědomí!l« A Verrat, opilý
vítězstvím, jehož pikle jsou plny osobní aevraži
vosti a manie povýšence, je z vlků trhajících kůži
vlastních druhů ten nejhorší a nejtypičtější. —
Člověk člověku vlkem. Člověk se má co brániti,
aby netvořil v duši analégie možná dost neloyální.
Souhra byla výborná. Místy jí sice scházel citel
ně spád, pevné memorování úloh; které ostatně
přílš efektu a působivosti nerušily. Benotský byl
přímo démonic.+ voják, povýšenec, a Teulier
Zvíkovského ideální inteligent, houževnatě bojují
cí za ideál spravedlnosti. B. Jek.

Armáda a veřejné Projevy. Armádní rozkaz
bývalého ministra Národní obrany dra Markovi
če, vydaný letos v srpnu, připomněl příslušníkům
čs. branné moci, že se nesmějí nikterak súčast
Řovati veřejných projevů a svémocně zasahovati
do záležitostí veřejných i soukromých. Dr. Mar
kovič zvlášť zdůraznil, jaké následky to má, jest
liže vojsko nezachovává přísnou nestrannost a
neřídí se rozkazy svých představených. Rozkaz
Markovičův nalezl vřelého ohlasu v celé české
veřejnosti. Soudíme, že také obecenstvo | maše

k podleněho jednati,t. |. nepopuzovatiještěvojáky do veřejných záležitostí zasahujících,
neschvalovati jejich činy a vůbec nějak je podpo
rovati. Republika potřebuje klidu a zdisciplinova
né armády.

Berní správa v Hradci Králové přestěhovala
dnem 15. Hstopadu (pro nedostatek místností v
budově čp. 177-195) oddělení pro daně domovaí
(činžovní a domotřídní) do budovy okres. fin.
řHditelství v Jiříkově tř. č. 323 (pod pivovarem).

Do Hradce Králové a okolí! Do kanceláře 0
kresní úřadovny pro péči o válečné poškozence
v Hradci Králové dostavují se invalidé, žádajíce
zaměstnání a přes veškerá opatření, jež úřadov
na tato pro žadatele podniká, nelze žádostem
těmto“ vyhověti, neboť prosby nám! vznesené na
majitele závodů, podniků soukromých, jakož i na
správce podniků, ústavů a úřadů státních o ozna
mování uvolněných míst našemu úřadu, nesetkaly
se' s dostatečným pochopením, neboť oznamo
vání volmých míst neděje se dosud. Vedení sna
hou po zlepšení poměrů oněch válečných poško
zenců, jimž nebyla poskytnuta možnost uplatniti
se za stávajících poměrů, žádáme tímto opětně,
aby všichni páni zaměstnavatelé oZuamovali nám
uvolněná místa ve svých Závodech, čímž odpo
moženo bude bídě trvale usídlené v rodinách
těchto lidí, kteří v nezaměstnanosti mmobdy do
pouštějí se přečinů protl zákonůnr a nařízením,
mnozí pak, hlavně mladí, propadají zkáze.

Engiisk Cirele every Monday at 8 p. m, Grand
hotel Next time yomnevar can tell by Shaw will
be read, New participants cordialy invited, also
those who do not perfectHymaster the language.

Německý kroužek každý čtvrtek v Grandho
telu,v 8 hodin.

čeština), ve kterémČeši | Němcibudoumáti pří
ležitest 2dokonaliti se v zemských jagycích. —
Grandhotel.

Společenský večer připravuje odbočka čel'
Červeného kříže v Hradci Králové na čtvrtek dne

4 proziinyL r. vo dvoraně Adalberta. Z ochsty
laskavé při něm účinkují: hudba místního plsku
čsl. Jegionářů č. 4 Prokopa Velikého, pěvecký
sbor. tělocvičné jednoty »Sofol: a dram sdruž.
eďyis, jež sebraje aktovku od Karla Engelmálere
»Jak táhla pwačna«. Čistý výnos věnován bude
chudinské péči zdejšího města a okolí a proto
jest se naditi, še obecenstvo neopomene podniku
věnovati veškeroa přízeň. Dárky do bufetu z
měste, | venkova jsou vítány a prosí se, aby včas
odevzdány byly pí. Richtrové, choti velkoobchod
níka suknem zde. Předprodej vstupenek v závodě
pana Ant. Šubrta na Velkém náměstí.

Třebechovice pod Orebem. Soc. »Rozhledy«
rozvěšují své špinavé prádlo před veřejností,
proti čemuž bychom nic neměli, kdyby nás ne
chat na pokoji. Konstatujeme, že jsme u Jarkov
ských vůbec žádnou schůzl neměli a tedy celý
ten tlach vyznívá na ptano. Nejnovější spasitel
třebechovického dělnictva, občan Dočekal, který
je zde od včerejška domovem, ve svém velikáš
ství je na omylu, když myslí, že se o něj staráme.
imponuje jenom řediteli měšťanské školy panu
Erbenovi; ném nikoliv. Dotyčný pán tuistil četnou
deputaci rodičů dítek čestným slovem že prý
dokud on bude ředitelem, potud kříže v měšťan
ské škole zůstanou. To jeho čestné slovo však
ihned vyprchalo, jak na něj přišel občan Dočekal.
lm, není nad karakter! Však příležitostně si o
něm povíme více.

Bramborové hospodářství. Nádraží v brambo
rovém kraji okolo Něm. Brodu Jsou plna vagonů
se zmrzlými brambory, které se rozvážejí do
škrobáren a lihovarů. Pisatel měl příležitost v
Herálci u Humpolce viděti 5 vagonů zmrzlých
bramborů, které odtud rozváželi do škrobáren
ma Skále a ve Větrném Jeníkově. Dle nálepek na
vagonech byly brambory ty poslány ze Sloven
ska přes Břeclavu do České Třebové, kde je
hlavní rozdělovna. Odtud byly poslány obllnímu
komisariátu v Jablonci n. Nisou jakési Lizi Rós
nerové. Z Jablonce n. Nisou, kde zmrzlé bram
bory nemohli potřebovati, dostaly se tyto až do
Herálce. Bude z nich škrob a líh. Pánům z mfni
sterstva výživy zní asi celé dny v uších poně
vadž v tammf krajině nadává na ten pořádek
každý. Při tom se ponkazuje na to, že ze 4 metr.
centů bramborů se vyrobí 1 metr. cent škrobu,
který se prodává zu 800 Kč. Mají tedy škrobaři
krásný výdělek a Hhovary neméně, když má litr
lihu státi v lihovaru 42 Kč. Není divu, že lid se
domnívá, že brambory se úmyslně vydávají zká
ze. Na ústředny sadávali ve vlaku i —židé.. Dle
odůvodňování nebyla to u nich politfka.

Velká starose městské rady v Něm. Brodě.
Mysitii byste, že v době tak pohnuté každá měst
ská rada se bude starati o upevnění solidarity
českého živlu a o očistu českých obcí od cízác
kých parasitů. Vždyť právě Něm. Brod má čerst
vé zkušenosti, jaké dobrodiní mu přineslt haličtí
židé, kteří se nyní rozskákali Jako kobylky do
vnitra české země, aby se pásli na českých ni
vách ještě více. Ale německobrodská | městská
rada naopak dne 16. t. m. se usnesla vyzvat ve
řemě nalepenými plakáty občanstvo k vystupová
ní z katolické církve. Usneseno zároveň vyzvat
profesorský sbor i sbory učitelské k spolupode
psání provolání. — Takhle prozrazují volnomy
šlenkáři, jak mají v českém lidu slabou půdu.
Jestliže jsou pravdou výkřiky, že český národ má
k Římu přirozený odpor, proč teď v době svobo
dy tolik fanatických protikatolických schůzí a
proč docela ještě zvláštní plakáty jako před dry
áčnickým krámem? Věru divno dost, že tak fa
natičtí vlastenci an! jednou nevydali provolání,
aby čeští židé odpadli od synagogy a Talmudu!
Katolická církev teprve ve spoření se sv. Václa
vem učinila z kmenů naší vlast obývajících led
nolitý a zdatný národ. V té době však právě židé

.
7.

i
| českon zemí slovamské zajíce válečné v

aby jeprodávaN do otroctví. Komáse
Jépe lWbfminulost židovských otrokářů sež.
sv. Václava a Vojtěcha po zrušení otroctví,

ať Šene vodu ma židovsko-bollevický mlýn.
drtí svobedu slovanských křesťanů zROVA,

jak. dokazuje Rusko.A čím více v Čechách při
bude odpadiíků, tím více vzroste počet nikolivlastencůalebolševiků,snimižsi pakměstské:
jsi

alstickým nezmaton. Ale vtírá se otázka, sdalt
lsou městské rady proto, aby předpisovaly víra
či nevěru, či aby se raději staraly tak trochu o
aprovisací a pozorněji sledovaly přílé eskamo
térské prsty oěkterých parasitů.

Nábytek na splátky.
Továrna Skuhorský, EradooKrálové.

Osníkposaslání©Kčpředem.
——É—

AAAAAAAAAAAA
Kostelní paramenta

a bohoslnžebné náčiní
Poopo esnách nakonpite u opora

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradeo Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné.

[amýnNmínié
pravé voskové,výborné

polovoskové,
paškály,

trinagle,jakoéi

S rmmu
dodává opětně kašdé množ

ství, nejlevněji stará česká

továrnanasvícemýdlaasodu

| Jos. Pilnáček,HradecKrál,

arozsrakeObnovu!arozšiřujte

Nejstarší české firmy:

Jgnáce V.Neškudia syn
| v JahionémL Orl. (Čecky)

MEbratr P. J. Neškudly, býv.

ž arářevoed)
veškeré koskostetníroweha, horouhve,

Bozoale:* přesměty:
boke u-. předm

Oenfky, rozpočtyi sási
neskáz. uadarma afranko
Tisíce ;ochralných oznámí

ud. avyznamesání.

Jerněj nákupní pramen v rep. Českoslovonsk6



Číslo48.a.

Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Kdo podvrací republiku?
Extranárodní a nadnárodní policajti s karábá

. čem v ruce pozorně špehují, co kde řekl Hlinka
nebo jiný nespokojený ludovec. Při každém ne
příznivém projevu slovenského katolictva na tvá
fích otrokářů objeví se jízlivý úsměv ——a hned
rána karabáčem. Ale aby se odstranily po'čivé
příčiny nespokojenosti katolických | občanů, to
diktátorům a sběratehům »klerikálního zrádcov
ství« sni na mysl nepřijde. Sveřepá taktika mon
go!lských pašů nazývá sc nyná »národní stráží svo
body“.

Polovici těch bezuzdných násilností, jaké za
dvě léta spáchány na slovenském a českém kato
'icismu, nesnesla by u nás žádná německá společ
nost, žádný Maďar ani žid; ba i cikán by se prud
ce ohradil proti takovému sveřepému barbarství,
jakému jest v šanc vydán český katolik. České
katolické spolky působí a manifestují i v Německu
svobodně. (Na př. nedávno v Hambornu.) U nás
zcela pokojný farář, který ani ve straně lidové ne
pracuje, neví dnes, zdali zítra nebude zkrvaven a
oloupen od vlastních krajanů.

V minulých dnech přinesi tisk dvě zvlášť
křiklavé ukázky surového násilí. V Radhošti u
Vys. Mýta dne 21. listopadu tlupy násilníků neto
iko se dobyly do kostela a fary a loupily, nýbrž
ještě farářem po zemi smýkaly. Jeden ze zlosynů
ještě křičel: »Nebojte se četníků, až přijdou; čet
níci jsou naši, nesmějí vám nic udělat!« Vřava,
»hospodaření« v církevních budovách, českoslo
venské bohoslužby, střílení, spílání atd. — to vše
cko trvalo od půl 9. hod. z rána až do 5. hodiny
odpoledne.

Týden předtím (21. listopadu) vyháněli přísluš

stela za sprostých nadávek. Smýkali jím hrubě.
Když se dověděli, že odnesl Velebnou svátost,
přepadli jej, mlátili ho pěstí, smýkali jím po zemi
a zbili i varhaníka.

Takhle se tedy v Čechách realisuje svoboda
a snášelivost, tak se uplatňují zásady Husovy a
Komenského.

Hrdinové v kůži zaječí! Jak nejapně prozrazu
jete svou otrokářskou povahu a zároveň odpornou
zbabě!ost! Jdete proti pokoným neozbrojeným.
Přepadáte občany, jichž ozbrojenou obranulisá xy
byste obvinili z příprav na vhastizradu. Ale jen
zkuste zabrati jednu jedinkou německou Synago
gu! I kdyby vás bylo sto tisic, vytřel by vám ra
bín zrak tak důkladně, že byste do smrti nezapo

„mněli. Pokrokoví rytíři, odvážih jste se páchati
vandalství v některém kostele německém nebo
maďarském? Za kterými živly stojí mocná zášti
ta židovská, před těmi blednete jako před tváří
Medusinou a mizíte v děrách jako sysli.

Hrstka pražských bo'ševiků, opírajíc se o clzí
bo žida Hiflersona. hrozí vládě přímo do očí pře
pedáním klidných domů pražských, jestliže na
bede moci faktického práva řádný rozsudek, jímž
Lidový dům se odevzdává soc. demokratém Tu
sarovým. Ale největší sirana národní jest ve psí.
Uidovce a katolfky vůbec beztrestně smí týrati a
olepovati každý zlosyn.

Dr. Rádi hromovými slovy odsmsuje Čechy,
kteří se odvážili ublížit velkoněmeckým »berán
edems. Ale na ochrana katolických trpitelů nemá
as) slova. České a slovenské katolíkypřepadá vají
t vejíní. ale vněmeckémúzemí Velkoněmcínade

vojsko týrají. Liberámi a socialistické listy s ia
rize.ským smutkem zaznamenávají, kdy se které
mu sektáři stalo u nás nějaké příkoří před 300—
500 lety. Ale o přítomném vandašství, páchaném
již tak dlouho na krvi české, vůbec ani nereferuli,
natož aby banditslví ve jménu české humanity po
káraly. A při tom setrvačně zpívají, že jsou pro
svobodu, pro náboženskou snášelivost a - Že pro
to Husa slaví, aby vychovávaly k svobodomysl
nosti. Zbabě:ost tu podává ruku nepříčetné tyranii.

Pře.í si zodpovědní mužové vytvořiti v malé
a dosud nedobudované naší republice Irsko?
Smějí si houfy haiduků u nás dovoliti takové klac
kářské zbojmictví, které tropí našemu státu za
hranicemi největší ostudu?

Právě proto,že historie bude jednou
soudit, katolíci ani nesmějí dále snášeti sviště
ní Pantážnického biče. Nesmíme dopustiti, aby
z kraje, nazývaného v národní hymně »bohumi
lým«, stala se oblast konkurující s arnautskými
horami.

Kdo pak lo klade nejnebezpečnější podkopy
do základů republiky tak mladé? Jsou to kalení
bezvěrci, kteří pod piáštíkem nové církve přepa
dají vlastní krev; vybijeji kostely, pak sc houfně
modlí 2—3 měsíce, ale škrabošku odhodí, iakmile
jest ziřštěno, že rána zasazená skutečným věřícím
již se těžko vyhojí. Jsou to lidé, kteří na posměch
všem po„mům práva do platných zákonů kopají
jako do smetí.

Tohle si katolící s vládou neujednali. A v kom
je jiskra citu netoliko vlasteneckého, | ale vůbec
lidského, nesmí si přáti, aby jeho krásná vlast
stala se reidištěm zločinných zbojníků. Věru krvá
cí srdce při patření, jak se šlape těžkou botou po
odkazu našich ušlechtilých buditelů a jak suro
vostmi sc přivádí do rozkladu to, co bylo krás
ným staletým snem našich předků.

Právě když se obnovuje diplomatické 5po.cni
Francie s Vatikánem, vychovanci českých řemesl
ných demagogů se dávají v masopustní rej nad
rozbítými kříži, jako by u nás nebylo jediného
Němce, jediného německého žida.

Ale všecko do času! Zločinci nebudou účtovatl
s námě,nýbrž naopak súčtujeme s nimi ku prospě
chu českého lidu a státního klidu my.

Ze světa vědeckého a
uměleckého.

Veliký zálem vzbudily objevené základy 10
mánského kostelíka u hlavní věže pražského
dému asi metr pod nynější dlažbou. Jsou to
zbytky kostela zbadovaného roku 875 Bořivojem.
Ovšem dlužno vyčkatl výsledků přesného a Po
drobnějšího odhadu. — »Drobné umění« upozor
uje na vyalkajícího výtvarníka Fr. Trelu, tvůr
ce nádheraých ikon. Tento umělec vzbudil velikou

pozomost odborníků mistrným umístěním kovo
vého třpytu zlata a stříbra mezi ostatní barvy.
»Trela navazuje na staré byzantské techniky,
zapomenuté již... Přímým východiskem jeho
práce 'sou tabulové obrazy české italsko-pražské
skooy z doby Karla IV. .... Jest to předevšín
sv. Václav, jehož miluje a jehož obraz v mnohých
obměnách maluje jako výraz české snášelivosti
a moudrosti«. -- Vyšel V. cyklus »Promluv« P.
Fr. Žáka nákladem V. Kotrby. Obsahnie výklad
perikop. Známo est, s jak velikou dychtivostí sa
hal vždy český lid po Postilách. Nuže -—zde máte
velice časovou Posti.u pro inteligenci. Jadrné, při
tažlivé promluvy, vyhýbajíci se vší frázovitosti
a všemu bo:-nbastu, jsou psány takovou formu.
že i prostý čtenář snadno porozimní. Tímto pátým
cyklem ukončil autor dílo celé. Kdo chce hluboko
vniknauti do ducha evange'ia, do tohoto nevyčer
patelného zdroje nejvznešenější mystiky i prak
tické fi'osořic. sáhne zajisté po Žákových -Pro
muvách: s veHkou láskou. -- V brněnské -Hlíd
ce« cennou úvahu podává A. Novák pod titulem
»K výročí bělohorskému.« Dr. Mareš doka
zuc. že universitu v Praze založil Karel [V. ni
koli jako císař římský. mýbrž jako český král.
Učinii tak na sněmu zemí českých, splniv tak ú
mysl děda svého Václava II. Universita založena
nákladem království českého a postavena pod
ochranu sv. Váchva. Tolo založení mělo slou
žit k zvelebení království českého... Dobře,
že také jednou universitní profesor se osměli ije
k tomu potřebí nyní kuráže!) pravdivě poukázati
na zásluhy Otce vlasti o Živel český. Ale proč
universita schválně dřímala. když se slavila šesti
styletá památka narození Karlova? U nás oslavo
vala se rušněji památka dobytí pařížské bastify
než zrození nejosvíceně.šího panovníka českého,
který ze všech kráiů byl zomím českým největ
ším dobrodincem. — V republice saské, v Bré
mách a Hamborku, usnesly se zákonodárné sbory.
aby se přestalo vyučovati na státních školách
náboženství. Ale německý říšský soud v Lipska
rozhodl, že zmíněné zákony jsou v rozporu %
článkem 149 říšské ústavy, dle "něhož vyučování
náboženství jest řádným předmětem vyučování
na školách; výjimka plati pouze pro děti bcz
vyznání. -- »Ženské Slovo« (příloha volnomyšl 1
kářského »Čes. Slova«) napsalo, že »bobečkové«
nedovedou -někdy ani dobře čítat.« Tohle je
bezděčné, ale hodně výmluvné posouzení výslod
ků modemi školy, přeplněnévotnomyšlenkářský
mi učiteli, kteří pro samé horování pro Jokrok
nevidí na vlastní práh. Ministerstva totiž nf.ce
ienom nepřijímají takové úřednice, které chodily
do školy jen dvě -— tří léta, — Italský gen:rál
Fusco, který byl za války přidělen italské volen
ské misi v Paříži, by) nyní vysvěcen biskupeln
v Grenoblu na kněze. Na láhna byl vysvěcen



v srpnu 1919 v Lurdech. Dosti poučné znamení
doby! —'Čulš nakladatelství Neubertovo (Editton
Neubert) v Praze přikročilo k novému záslužné
mu činu, jehož praktický význam pro rogvoj hu
debního umění bude vděčně uvitán zvláště od u
čitelů houslí. Nakladatelství vydalo »Výbor 28

houslových duety český klassíků« a »Albummelodií« (rovněž pro dvojě housle). Vyhověno tak
potřebě dávno cítěné. Mladí houslisté dloubo a
dlouho byli syceni přestáďtými me:odiemi starých
Italských oper, podprůměrným Pleyelem, fórovým
Mazasem a pod. Co vycházelo v českých nakla
datelstvích, to obyčejně nebylo o mtoho lepší.
Ale nyní Jan Bušek vybral rukou velice obrat
nou krásné melodte domácí | jiné slovanské a
některé vynikající cizí, z nichž uvil sHčné dva
věnce. Oba ty sešity povzbudí hrající mládež
zručným výběrem k horhvosti — Proslulý E.
Denis dne 29. listopadu ve své významné před
nášce v Plodinové burse pronesl tato slova: »Ná
rod, který chce žíti, musí zůstati věrným své
národní tradici. Pokusí-li se uvolniti pouta, která
jej váží k minufosti. upadá; přeřízne-li je, stane
se kořistí cizincůh.« Výborně řečenot Neplatí tento
výstražný hlas v prvé řadě volnomyšlenkářům?
Vybrčování náboženství ze škol a vyhazování
křížů značí přece řezání pout, jež nás spojují
s národní minulostí. — V řecké Eleusklé byl od
halen diážděný dvůr propyleí. V Oropu nalezena
socha Hermova a nápis ache'ského spo'ku, který
svědčí, že tato organisace vytvořila první vládní
systém parlamentní.

Kulturní jiskry.
Žádáme o urychlenou Statistiku obyvatelstva

pražského. Je-li v Praze řada úřadů zhola zby
tečných, jest zřízení komise pro přesné sledování
pohybu pražského občanstva nejvýše žádoucí.
Vždyť se jedná o životní zájmy naší republiky
v době, kdy se do hlavního města našeho státu
jen hrnou podezřelá individua z ciziny. Jestliže
se přesně vypočítávají chlebenky, jestliže bytový
úřad staral se o byly, které vůbec opatřiti ne
mohl jen ať se dovíme v době nejkratší, kolik
za dvě poslední léta v Praze se usadilo nových
Němců, Židů, Maďarů a nebezpečných cizích bol
ševiků. Je-li bytová nouze, ať se vykáže z Prahy
přebytečný počet vetřelců, kteří pro náš národ
ničeho užitečného v Praze nedělají.

Ve Vídní již lid ví, kolik nových židů si tam

zakoupiio velkoobchody, jak stoupl počet židov
ského studentstva atd. Ačkoli však v české Praze
na hlavních třídách člověk slyší víc dialekt ně
mecko-židovský než řeč českou, posud pražští
usedlíci od úřadů se nedověděli, kolik těch cizích
dobrodinců z Haliče, Pešti a Vídně hostí. Radikální
tisk vytrvale naříká na bytovou nouzi, ale jeho
slzy jsou krokodýli, protože nevysvětli zřetelně,
jak pro cizí dobrodruhy a kšeftaře sami pražští
občané jsou vystrkováni až za periferii našeho
hlavního města.

Tedy jen honem ven se srovnávací velepotřeb

nou statistikou! Jsme-li v republice opravdu de
mokratické, ať se celá veřejnost naše dozví co
nejdříve, kolik obtížných cizinců přibylo! Tady
neplatí výmluva, že jest potřebí čekati na všeo
becné sčítání lidu. Jedná se a srdce republiky. Je
také potřebí pátrati, kteří lidé a za jakou odměnu
umožríli v Praze pobyt podezřelým cizákům, kte
ří tajnými cestičkami snaží se do našeho národ
ního tělesa přivoditi rozklad.

Teď statistika o pohybu pražského obyvatel
stva měla by se otlskovatl každý měsíc.

Úvcd do srovnávací vědy náboženské. Napsal
dr. Jos. Hanuš. (Nákladem V. Kotrby. Cena 12
Kč.) Na takovou knihu čekaH jsme dlouho velice
netrpělivě, protože volnomyšlenkářské fráze více
zamotávaly než luštily. Zde máme práci velice
obsažnou, která ukazuje cestu k potřebnému roz
větvení vědeckých pěšin dalších. Spis přijde vhod
a Stane se praktickou příručkou | inteligentů ne
katolických, kteří stojí o vážné studium v tom
směru. Velmi vhodné jsou poukazy na bohatou
hterataru cizojazyčnou v zmíněném oboru. Jest=

FEUILLETON.

Pordinandovéa němoštiprotestanté.
Do dusného ovzduší radikálně-vlasteneckých

frází a tuctových klateb dřív nebo později jest
potřebí vpustiti proud zdravého průvanu.

Ferdinandům šlo o církevní uniformitu mezí
poddanými v zájmu upevnění politické administra

lvy, kterou chtěl posilovati Josef II. unlformitou
úřední, »státní« řeči.

Habsburkové před BHlou horou i po ní tiskli
jak protestanty české tak německé. A němečtí
protestanté před bělohorskou' katastrofou pocítili
ostří habsburské politiky církevní palčivěji než
Čechové.

Ferdinandovi II nechtěli roku 1596 lutherští
stavové ve Štýrekém Hiradci hoklovati, pokud
Jine nebude povolena náboženská svoboda. Ale
mladý panovník se nezalekl — a 12 prosince mu
fíkerští složili hold obyčejným způsobem. Ferdi
akůd 13. září r. 1598 vydal edikt, jímž nařízeno
futherským predďikantům, aby se vystěhovali do
MdníjakzeŠtýrskéhoHradcetak zcvšech
ostatních jso měst. Protože kazatelé k odchodu
se neměli, arcikníže hned 28. září své nařízení

zostři!; přikázal, aby predikanti pod trestem

smrti opustíň Št Hradec Ještě přeď západem
slunce a v osmi dnech aby zmizeli z veškeré
země. Když někteří kazatelé hledali útulek po

zemi u šlechticů, pohrozil Ferdinand přechovávačům velice příkře.

Ještě téhož roku nařídit arcikníže všem měšťa
nům svých zemí, aby se přihlásili ke katolické
církvi Jinak nechť se vystěhují; pro ten případ
povoluje se jim prodatí vlastní majetek, ale jsou
povinni zaplatiti desetinu ze sta svého jmění.

Roku následujícího (1599) Ferdinand přikázal
všem patronům, aby na své fary a ostatní obročí
presentovali diecésnímu biskupovi kněze katolic
ké; jesťtiže by neuposlechli, nechť přes hlavy
vzdorujících patronů dosadí kněze sám biskup.
Dále nařídil, aby byty protestantské školy zavře
ny; zakázal Hdu čísti protestantské knihy a mě
šťanům přijímati protestanty za 'spoluměšťany;

nechť bez svořenítarářova nikdo mššťinskéhopráva neobdrží.

Ferdinand k vůli rychlejší realisaci své cír
kevní politiky zřídit komisi, icterá by jeho rozka
zy v život uvedlaa protestantské obyvatelstvo
co nejdříve pokatoli Protože se čekal branný
odpor selstářského fatelstva, dostala komise
po bok vojáky. Komisi uloženodosaditi na všech
ny fary správce katolické, zbývající predikanty

to dílo v naší literatuře katolické teho drubu
první; isou tu opěrné body netoliko k výkladu,
ale i k apologil.

Po úvodních kapitolách pojednává se zde o
dějinách náboženství. Autor analysuje smélé tke
orie komparatistů a přechází k původu křesťam
ství, jehož vývoj jest v přirovnání k jiným ná
boženským hnutím jedinečný. Probfrá různé ra
clonalistické theorie a srovnává je s pravdou vě
decky dokázanou. Dr. Hanuš za svého pobytu v
Paříži horlivě rozmlouval s vynikajícími theo'ogy
i filosofy, tak že výtěžky jeho studla nejsou pouze
knižní. Doporučujeme jeho knihu veškeré inteli
genci vřele.

Ústřednové hospodaření zkázou zemáků a zby
tečným přetížením dopravních prostředků. | Jak
bychom měli dostaick lokomotiv, když každý
brambůrek musí vykonati po dráze cestu velice
klikatou, než přide do hrnce? »Venkov« 18. £. ia.
napsal, jak do Bažejovic dopravovány celé vlaky
nahnilých a namrzlých bramborů; přebírání hroz
ně páchnoucích zemčat vyžadovalo obrovského
nákladu. »Venkov« kritisuje takto: »Počítešme:
ústředna platí producentu se vzdálenostním pří
platkem průměrně 44 K za 1 a. K tomu několik
korun komisionáři a kolem 8 K dovoz. Mohos
vyjíti brambory v průmyslových střediscích nel
výše na 56 K za I a. Aprovisace a konsumy pro
dávají však 1 a po 70—80 K. (V Táboře na př.
brambory, které dovezli producenti až na místo,
účtovány konsumentům za 72 K.) Zde ob.evuje se
diference nejméně 16 K, které shrábne ústředna
na úkor konsumeuta. Zdálo by se tedy, že ústřed
na vydělává ohromné obnosy pro pokladnu státní.
Kdo by to ryslil, strašlivě by se zmý'il, poněvadž
ústřednové hospodářství co na jedné straně při
mo vykrádá tyto závratné obnosy z kapes pro
ducentů i konsumentů, na druhé straně tyto ob
nosy několikanásobně prodělává. Počítejme opět.
Ústředna zaplatí producentu, jak již fečeno, 44 K
za | a. Pár korun komislonáři, trochu stojí tisko
pisy a pod., čímž 1 a bramborů zaplatí ústředna
50 K bez dovozu drahou. Nyní však spousta ve
gonů, jak řečeno mus! býti předána -- škrobárně.
Ústředna tyto zdravé zemáky, určené pro kon
sum, zaplatila 50 K, ale škrobárně a j. průayslo
vým podnikům účtuje je po 40 K. Zdálo by se,
že tedy na lěchto zemácích prodělává pouze t0
korun na 1 g. Ale zde teprve přijde v úvahu do
prava po dráze. A tu právě přicházíme k té mej
strašnější stránce ústřednového hospodaření. Bylo

gonu (131 g) bramborů od producenta do středis

byly zbudovány od protestantů; pro případ pe
pokojů měly se ty chrámy zbořiti; lutherské km
hy nechť jsou páleny. Komise měla přifmoutl ode
všech obyvatelů přísahu, že se budou chránit
všech sekt a jejich stoupenců, že budou katolické
náboženství věrně vyznávati a svého zeměpáma
ve všem poslouchati. Kdo by odepřel tuto pří
sahu vykonati, bude mu trestem vylinanství. Ko
mise jako donucovacího prostředku užívala vý
bradně vyhnanství a provedla svůj úkol ku po
divu rychle. Vždyť se tam protestantství do té
doby drželo hlavně diktaturou mocných šlechticů,
kteří šířit sektářství mezi poddanými fysickým
nátlakem.

Ferdinand znaj blaseovanost šlechtických by
rokratů. Věděl, že saž do těch hrdet a statků«
protestantskou konfesi obyvatelstva hájtti nebu
dou. Ale přece váhal zakročit proti nim Io
se vší rázností. Aristokratům zatím přikázáno pro
dikanty propustiti a zdržovati se veškerých pro
testantských bohoslužeb. Ale r. 1618 arcikníže po
stoupil dále. Přikáza! aby všichni lutheráni —
1 Bechtici — buď katolickou víru přijali anebo
vrocesvouvlastopustiliAskutečněvelkávi
šina uposlechia.

Vzdorující menšina stěhovala se značným pa
tem1dozemíčeských;vždyťzvláštěna Moravě
ta císaře Matyáše bylo hotové eldorádo vejrím
nějších sekt a němečtí sektáři, vyhánění z liných



ka konsumního, a:odtud do škrobárny, stála 3600
korun, ba co více, reexpedice vagonu z Mostu
do Baželovic stála 3811 K při 83 a. Pro to jíž
nemáme slov, vidime-li, že zemědělci za přípravu
půdy, za zasázení, ošetřování, sklizeň a dovoz
bramborů na dráhu dá se 44 K, kdežto za pouhou
dopravu po dráze připadá na 1 a 4591 K, t i.
slovy čtyřicetpět korun 91 hal. Tenio vagon bram
borů stál ústřednu (50+45.91 K) A 9591 K, pro
dala jej škrobárně po 40 K. prodělala tudíž na 1 a
56.91 K. Počítáme-li, že ústředna prodělává na
1 g takto zničených zemáků pouze 45 K (prodělává
v mnohých případech daleko více) a počítáme-li
a př. v Bažejovicích dodnes pouze 100 vagonů
prům. a 120 a. spějeme k příšernému závěru, že
ústředna Jedině v bažejovické škrobárně prodělá
vá ona dodaných bramborách (12000X45 K)
340.000 K.<

Takto tedy odkrývá děsné vředy státního ho
spodaření sám orgán té strany, která další činnost
ústředen svým hlasováním zabezpečila. Chápaií
nyní rolníci jasně, jaké hrozné škody vznikly na
šemu obyvatelstvu z rudo-zelené koalice a ze
zrady občanského bloku? Kdyby vagony nemusily
jezditi sem tam se státní -aprovisact, co všecko
mohly v krátkém čase přivézti z ciziny! A zvlá
ště to mělo ministerstvo zásobování uvážiti na
zák'adě několikaletých zkušeností, že brambory
budou zmrzati při státním hospodaření i letos,
čímž ke škodě potravinové přistoupí ještě mnoho
mrzuté a nákladné práce.

Jsou úředníci pro blaho republiky — či obrá
ceně? V naší demokratické (!) republice patrně lid
jest tu proto, aby vyparádil a kavalírsky platil
právě úředníky nejzbytečnější. (Úřednícinezbytní,

protestantské »Kostnické Jiskry<: »Jeden americ
ký přítel našeho listu píše nám mimo jiné tolo:
A ještě něco, co našincům zde nejde do hlavy.
Pro Omahu byl určen českoslov. sul. Rakous
ko-uherská vláda nikdy konsua neměla, po
něvadž obchodní styky jsou pranepatrné. Bude
to jen čistě representační úřad, který bude státi
Vaši vládu na 2 miliony korun ročně. Tu práci,
kterou konsut čsl. republiky bude míti, lehce by
zastal nějaký našlnec zde a nestálo by to Vaši
vládu nic. Tyto dny psal sem p. konsul z Was
hingtonu, kde se právě nalézá, aby mu poslali
mapu Omahy, naznačili vilovou Část města, kde
si chce zalistiti vilu dost velkou a pěknou. aby
tam mohl bydliti sám, jeho ataché (!) a mohl
v ná míti úřadovnu. Ta vila má býti blízko ho
telu, aby neměl daleko na dobrý oběd. Na
šinci se tomu smějí a zároveň se zlobí, Jak Vaše
vláda vyhazuje peníze. Je to k smíchu každému
americkému člověku. když zadlužená země chce
dělat takovou nákladnou representaci! To Vám
na kreditu nepřidá, naopak Američané Vám bu
dou tím méně důvěřovat. Máte tam mnoho žva
rilů a úřadolovců a ti přivádějí národ na mizinu.«

Ergo — tohle jsou ty zázraky protikatolických
extravlastenců, jejichž záření předpovídáno pro
ten okamžik, až zasvitne jitřenka osvobození.
Pro protekční dítě zřízen nejlehčí ouřádek, který
by však hodně nesl do kapsy. A pak že má re
publika málo peněz!

Mábytekna splátky.
Ferárna Skuhorský, Erados Králové.

Ceník po saslén: 6 Kč předem.——————
zemé jak od katolíků tak lutheránů, poněmčoval
svým přílivem zvláště jižní Moravu.

Tu vidýme dva nápadné kontrasty. Zatím co
protestanté v Čechách simě se uvolnili již roku
1575, zatím co sl doby roku 1609 majestátu,
zatím co na Moravě docela protestantismus utis
kova! katolíky, v německé državě Ferdinandově
savládala reakce zcela bezohledná.

Proti komu vystoupila habsburská vláda V
Broumově a Hrobech? Tam byl protestanté ně
mečtí. A těmto protestantům pomáhal protestant
ští stavové čeští, kteří české katoliky pronásle
dovali.

Po bělohorské katastrofě zakročeno přísně jak
proti intheránům českým tak německým. S počát
ku jevil císařský dvůr velké obavy před svým
politickým spojencem, letherským kurfiřtem sas
kým, který hanebně zradil zájmy protestantů čes
kých; proto otáleno s vylmáním predikantů ně
meckých. Ale samy katolické univereity v Ně
mecku projevily veliký podiv, proč panovník trpí
ačmecké predikanty, ačkoli protestantští aristo
kraté ma svých statcích katolíky bezohledně pro
následují. Tedy r. 162? odhaty německým lsthe
ránům v Praze dva'kóstely a dva němečtí kaza
telé odešk.

Když se TardimeňdII. | řesenskémA po ímm

Dopežaí adree: Albibanka.

Vklady zárokují se nejvýhodněji.

Číslo telefosu 83.

Eskont obchodních směnek.

K posledné řeči Zavoralově »Nár. listy« dne
24. listopadu poznamenaly: »Opat dr. Zavoral je
stejně ozdobou našeho parlamentu, jako jest ozdo
bou kazatelny. Jeho pastorní výmluvnost, pronik
nutá ryzí láskou, lidskostí a snášelivostí, nezůsta
ne bez účinku také nz posluchače, jenž náleží tá
boru jinému a nesouhlasí s ním ve všem všudy.
Jak vroucně tklivě zněl jebo hlas, když mluvil
Němcům do duše přátelsky a smiřlivě, ale též
obrněně, když jménem lidové strany ohlašoval
jim rozhodný boj, neopustí-li bludné a nepřátelské
cesty proti republice.« — | Srbský pravoslavný
metropolita dr. Letice ze Sarajeva požádal o při
jetí do katolického kláštera. -- Jak a čím se udr
Žu,i americké sekty, patrno z této zprávy. Na
siezdu presbyteriánů v Pittsburgu v listopadu t.
r. působila zděšení zpráva, že new-yorkské banky
hrozí žalobou, nezaplatí-li tato církev 150.000do
tarů. Jsou to peníze vypůjčené na mezinárodní a
gitaci. Kdyby presbyteriáni místo dalekých agi
tací, prováděných po způsobu volebním, raději
zkvetli vnitřně, nebylo by tok dluhů. — Nová
taktická mírová organisece americké armády VY
žaduje 337.221 mužů. Tedy neúprosný militarismus
přes všecky hezké řeči nalezl cestu i do Spojených

„Států, třebaže jest ještě hodně daleko od předvá
lečného militarismu pruského. —- Dle zprávy
českého soc. demokrata Polacha v Moskvě jc nyní
asi jeden milion obyvatel, z nichž jest 400.000 úřed
níků. A tohle že jest odstranění buržoaste? Nikde
nikdy tolik tyranských ienochů nevyssávalo pra
cující lid jako nyní v Rusku. Polach dodal: »Na
Rusku jest byrokracie, která vyrostla v takové
síle, že celý život hospodářský, sociální a politic
ký jc zbyrokratisován . . . Přijdete-li do. Ruska,
do Moskvy, uvidíte, jak tam strašlivým způsobem
se keťasí, že u nás nemáme o lom ani zdáui.«
Zkrátka židé ruský lid přetvořili na houfy nejubo
žejších malomocných otroků. -—Rusko se vzdává
na milost a nemilost cizím kapitalistům. Tam do
spělo tedy »osvobození proletariátu«. | Sovětová
vláda poskytuje různé koncese kapitalistům států
dohody. Zaručuje, že cizí kapitál, vložený do
podniků zřízených v Rusku, nebude socialisování
ani zabaven; žádnými vládními nařízeními nebu

dou výsady toho kapitálu rušeny. Napřed tedy
bolševici zločinně zrušili průmysl domácí a nyní
jako žebráci klečí před cizími boháči s prosbou,
aby za lichvářské zisky zachránili ruský lid před
smrtí hladem. — V Italii obecní volby značí veli
kou porážku sociální demokracie, která doufala.
že získá aspoň 3000 obcí. Zatím však maclonalisté
získali většinu v 4074 obcích, katoHčtí lidovci v

vzdoru.ícím se zostřity.R. 1624 se nařídilo, aby
se pilně pátralo po všech predikantech; kteří se
nepřiznají k náboženství katolickému, buďtež z
celého království vyhnáni Zakázáno zapisovati
do seznamu občanů kteréhokoli nekatolika v ob
cích země české. Protože byl silný nedostatek
katolickéhaf kněžstva, přilmalo se do země nmo
ho řeholnictva polského. Tedy polskému knězi
musil ustupovati německý predikant.

Nyní v obcích německých postupovala reakce
rychle — tu přísně tam mírněji Jako v obcích
českých. Kteří němečtí protestanté v městech
vzdorovali, byli vypověděni. Jestliže leckde při
hranicích katolická persekuce na čas ochabovala,
dálo se to ze strachu před kurfiřtem saským,
jemuž si němečtí vyhraaci stěžovat. Tolik Jisto,
že tehdy katolická reakce neděla se £ národního
šovinismu, nýbrž z důvodů politiky církevní;
Habsburkové hleděli utvrditi své posice politické
sjednocením obyvatelstva ve víře a hleděli tak
vésti stínou čáru mezi zemí českou a protestant
ským sousedstvem z říše německé.

Patrno tedy, že po Bílé hoře protestanté čeští
neměli v Čechách spolnobyvatelům německým co
záviděti.PředBíloe horoupomáheii čejjí protes
tanté často proti habeburskéma domu protestan

v německým; tm také nerózhodovaly důvody„! <—=.....
doda+ " a

1411 a soc. demokraté v 2052 obcích. Sami nacio
nalisté mají nadpoloviční většinu. Jest významno,
že tak mladá strana lidová obdržela o málo méně
hlasů než soc. demokraté, kteří pracují již tak
dlouho. Nejpalčivější rána soc. demokracii zasazena
tím, že nacionalistům padla do rukou řada velkých
měst. Patrno tedy, že i v Italii pozbývají účinnosti
silná radikámní slova, neodpovídají-H jim prospěš
né skutky. — Ve Washingtoně se buduje nádherný
velechrám Panny Marie za přispění katolíků celé
ho soustátí Bude to největší velesvatyně:americ
ká. Zvonice se bude zvedati do obřovské výše
385 stop, kopule bude vysoká 254 stop. Uvnitř
bude přes 40 oltářů. Velechrám bude ve slohu
románském. — O Bartoškových návrzích na ujař
mení církevního života praví v č. 43. »Kostnické
jiskry«, že jsou pro evang. církev českobratrskou
nepřiatelny. »Ničí naši církevní autonomii a béře
nám právg, jichž jsme po mnohých utrpeních a
legislativních námahách pracně získali... Bar
toškův návrh odlukového zákona znamená zničení
církve a podřízení trosek církve libovůh státních
orgánů. To není odluka církfe od státu. To je
zotročení církve se strany státu.«

Cirkevníobzor.
Kněžská rekolekce v Jičíně koná se 15. pro

since.
Zvýšená kongrua. Zvýšení pense. Administrá

torům beneficif nebylo poukázáno zvýšení admini
strátorské provise (měsíčních 100 Kč). Vyrovnání
se má státi teprve při interkalárním účtu. Poně
vadž by mnohý musil na toužené zvýšení dlouho
čekat, odporučuje se podati kolkovanou žádost
ma zemskou správu politickou prostřednictvím
b. konsistoře. Zvýšení bude jim pak poukázáno,
— Všem pensistům, kteří byli přes 15 let v akti
vitě, byla pense zvýšena na 3000 Kč (mimo tři
kvadri a kvinkvenálek a přídavku 400 Kč, které
zůstávají). S poukazováním zvýšení započato.

Ceskoslovenské strana
lidová.

»Písmákova dcera« v Adalbertinu. Jednota ka
tolických tovaryšů uvedla svým dramatickým
odborem původní Rutovu hru na scénu s neoby
čejným zdarem Dosud byly hrány. obyčejně ve
selohry a snadnější hry. Byl učiněn pokus s cha
rakterním obrázkem ze života venkovského lidu.
Zdar tohoto pokusu dokázal, že v odboru drama
tickém katolické jednoty je několik výborných
herců. Nemůžeme se šířiti o výkonech všech 0
chotníků a uvádíme jenom zejména velmi zdařilé
výkony pana Svatáka, Valáška, Darebníka, zdám
ských rolí představitelku titulní úlchy sl. Janouš
kovu, pak si. Švarcovu, paní Paulovou, Mareč
kovou. Rovněž menší role pánské i ženské byly
s plným porozuměním předneseny. Obtížnon
souhru hry vystavil zdařile režisér p. Valášek.
Obecenstvo odcházelo s uspokolením z divadelního
sálu, projevujíc přání, aby dramatický odbor vě
noval vážným kusům bedlivou pozornost. Divadel
ní tato hra hodí se velmi dobře naším katolic
kým spolkům. Jest jenom !itovati, že jest knižní
vydání rozebráno.

Zprávy místní a z kraje.
KRoperovo divadie. Je málo děl která Čerpe

ce tátku z oboru dětské psychologie, by do
veďa chytiti malého | velkého svou rozkošnos
něhou, svým dětským motivem nalvnosti a roz
eimnosti.Je to ovšem městským dětemznámá knika
»Srdce« od Amicis a H. Burmettové: »Malý lorde.
»Malébolorda« chopil se J. Kůhn! a vytvořil v
souhlase s románovou koncepcí pro jeviště roz
košnou postavičku, typického malého amerického

občana,jenž bude dětem milýmpro vždycky. —
Za vehniíhojnéúčasti obecenstvabyl sehrán »Ma
tý lord«po třikrát tento týden KHicperouna 82
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tituiu výkonu velmi dobrého. Největší enthusiasm
všech velkých i znalých dětí patřil dfvence Vav
ruškové, která byvší dobře vedena, vložila do
svého výkonu tolik dětsky krásného, že se nebylo
možno ubrániti obdivu a pohnutí. Obdiv náš jest
ještě oprávněnější, připomeneme-h si, že je to
přece len dítě, které nehraje routinou, ale s pro
stou dětskou upřímnosti. Gratulujeme drobné u
mělkyni k jejímu výkonu. Čas dá jí jistě příle
žitost ukázati nám toho víc a víc. Také všichni
pánové a dámy zůstali věrní svým tradicím zdat
nosti, ke které se Klicpera během svého dlouho
letého vývoje dopracoval. B. Jek.

»Matý Lord« při polovičních cenách co dět
ské odpolední představení opakuje se po čtvrté
ve středu 8. prosince. Vstupenky u firmy Veselý

na podsíni.
Novákův večer 1. oslavu padesátých narozenin

mistrových pořáďá ve dnech 11. a 12. prosince
pokaždé s jiným programem budební odbor O
kresního osvětového sboru v Hradci Králové. -
Předneseny budou skladby klavírní, písňové, hou
slové, komorní a sborové.

Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové
započala již s prodejem losů 4. čsl. třídní loterie
a doporučuje interesentům včasný nákup, jelikož
při velkém zájmu, který se jeví, nebude 'nožno
na pozdější přihlášky vzíti zřetele. :

Přátelám českých menšin na Orlických horách.
Pamataite na hrdinné české duše, které i v

chudobě odmítají podpory germanisálorů! Podej
te pomocnou ruku místnímu odboru Nár. Jednoty
Severočeské v Hradci Králové, který každoročně
posílá menšlnám mnoho užitečných darů. Od pře
vratu přibyla řada nových škol menšinových. Věc
né dary buďtež dodány do obchodních místností
firmy Jos. Pilnáček na náměstí; peněžité dary
(mimo sběrací arch) zašlete předsedovi odboru
Karhi SI Kašparovi, měst. důchodnímu v Hradci
Králové. Nechť žactvo vzpomene svých bratří a
sester menšinových škot orlických odloženými
věcmi (oďěvem, knihami, hračkami a j.). Vděčná
vzpomínka obdarovaných bude za dobrý kutek
nejlepší odměnou.

Dóbřenice. Na I. neděli adventní u nás v záj
mu blaha republiky musilo se tancovatě. Mládež
měl svůj Kateřinský věneček — jako by nebylo
žádných starostí. Kam vede nezřízená touha mlá
deže po muzikách. ukázala u nás posvícenská
tancovačka; při ní tekla krev mladého Jirouška
ze Syrovátky, který opilému legionáři nic neudě
la!. Legionář sám by! ve rvačce bodnut. Utrá
cejí se hazardně peníze, zdraví, čest i svědomí.

Dobře řekl indický básník Tagore, že Evropa
brzy zapomíná na hrůzy války, že užívá a se
baví, jakoby nebylo milionů mrtvých, raněných
a plačících!

Hořice. Žijeme ve znamení přednášek; jedna
stíhá druhou a všecky mají vzdělat ve směru
protiřímském. Farský, Hrejsa, Bartošek a nyní
dokonce biskup českých protestantů Herben o
paměru českého národa k otázce náboženské. Na
prvních třech jsme se súčastnili svými řečníky,
včera, t. j 28. t. m.. ohradil se »nejstarší« český
bratr v Čechách proti debatě. Pan děkan spěchal
po pohřbu, aby se dostat aspoň k dotazům, alc
zatím přednáška, která začala dříve, byla skon
čena. Ačkoli všichni studenti a studentky dostaš
Kstky zadarmo, nebyly lavice prý ami naplněny.
Prý není proti Římu. vypravovali si, nýbrž pouze
proti římskému klerikalismu. Kosikrát jsme tuto
myšlenku ve všech možných variacích v Hoři
cích již slyšeli? Je to věru již nechutné. Současně
mluvil ma >Doubravce« náš poslanec dr. Nosek
a pan děkan vším právem pronesl, že řeč takové
kvality, tak důkladnou politicky, finančně, hospo
dářsky i kulturně, přednesenou s takou parlarmen
tární elegancí jsme v Hořicích neslyšeli. Účas
tenství bylo veliké, byli tam i příslušníci z jiné
ho tábora; chovali se však tak, že pan poslanec
se vyjádřil. že tak podařené veřejné schůze již
dávno neměl Je vidět, že jsme si to v Hořicích,
co jinde dělají dnes, dávno již odbyli, a že občan
skou svobodu nevidíme v rozbíjení schůzí. Pan
děkan dal řečníkovi dva dotazy, z nichž drahý

Při nákupu
dárků k sv. Mikuláši

l a Vánocům
obrafte se na

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové

(Adalbertinum).

Poslouží Vámdětskými hrami, |
knihami, školními potřebami,
obrazy a jinými uměleckými

předměty.

e rozluce delší parátní řečí zodpověděl. Těšíme
se, že o tomto časovém předmětu promluví, i:
slíbil, před širším obecenstvem v radničním sále.
A ještě třetí schůze se konala v týž čas a sice
soc. dem. levice »Na špici«. V tom ohledu uhýbá
me prý v Hořicích slině na levo. ©
| Kostelnísbírkanasenožatsképobořelév Rosi

cích n. L. vynesla 250 Kč, které svému účelu
odcvzdány.

Z Potěh, Bračic a celé farnosti všichni dobří
katolíci večer 8. prosince na schůzi do Bračicí
Referuje p. post. Košek.

Třetí pracovuj schůze východočeských eSpe
rantjstů koná se 12. prosince v Červ. Kostelci.
Interesenti nechť si dopíší o bližší zprávy paní
Bertě Keyzlarové v Červ. Kostelci, Sokolská 7.

(Zasláno)
Jednota divadelních ochotníků »Klicpera« v

Hradci Králové předkládá veřejnosti seznam da
rů, jež v období 1915—1920 z výtěžků divadel
ních představení věnoval:

E EE a DM 5 e>=
v roce 58 S55 Fž8 Á%

šš O B5 ŠÁS BS
s 7 5“ 5 > M s

1915 1000.—| 2202.60 —
1916 - 600.-- | 1010.— —
19172600- 3266.-—-400—| 1155,
1918. 2414. 540—— 2509.—

1919—20. 289857 462— ———| 10.137.50

Úhrnem| 7539.91. 14.906.—| 361260 13.801,50

©) V rubrice této uvedeny jsou příspěvky
těmto korporacím: Míst. odborům Červ. a Stří
brného kříže, fondu vdov a sirotků, fondu pro
osleplé vojíny, Jedličkovu ústavu, vdovám a si
rotkům po padlých 18. pluku, váleč. zajatcům v
Sibíři a Hinovým obětním dnům.

V Hradci Králové dne 30. listopadu 1920.

Jednota div. ochotníků »Klicpera« Hradec Král.

Jiří Tolman. Karel! Peřina,
předseda. jednatel.

MEŠNÍ VÍNA
zaručeně přírodní, pe porušená, otřídní jakostiNejjemnější prima dro .- . 8 Kč1400 sa 1 litr
Velmi jemný drahý drah . . a Kč -14— za 1 Jitr
Jemnýtřetí droh . . . . . Kč 1350za Jht.
Víno jest úplně čisté a spůsobilé k stáčení do lahví
Dodávávsadechod50 litrůvýšechvalněznámáfirma:
Alois Číšek, pčísežnýdodavatelmešníchvís

a soudní snalec vín.
Založenor.1897 v Humpelel. Zalošenor. 1897

Tranoitní vinné oklepy ve Znojmě,

NONONOMNONOON
Paramenta,

prapory, sochy
aeírkov.nášiní

dodává nejlevněji

JOSEF VEHD,

odborný závod
Jabloné n. Ori.

Pafisk 86 nehonoruje.

8. EMISE AKCIÍ.

Podmínky upisovael:

".->

->

bankavOlomoud.
tn úte a h



Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Pširosi politika.
Všecky nehoráznosti a neomalené útisky so

cialisticko-volnomyšlenkářské, jež se páchají na
katolictvu, pracují vlastně k vystřízlivění sve
dených davů a — ke konečnému vítězství věří
cího lidu. Vžďyť jest na př. přímo komické, když
volnomyšlenkářský terorista velebí husity pro je
ch osvobození svědomí anebo když radikální
vyssavač | republiky | ochuzuje id ústřednovým
hospodařením a při tom křičí, že hmotnou nouzi
zaviňuje kato!icismus. | ten socialistický lid pro
hlédá.

Vládní kruhy starají se o nejrůznější druhy
sportu, o cizí Armádu spásy, o ubytování polsko
židovských uprchlíků, o židovské výčepníky v
Podkarpatské Rusi, pečuf o bezpečnost Hilier
sona atd. Ale při tom jako by církevní potřeby
lidu věřícího nebyly záležitostí vysoce důleži
tou. Radikální pštros strká hlavu do písku a 0
hlédne se s jakýmsi zájmem jen tehdy, kdy jest
za barbarského řevu znovu »zabrán« některý ka
tolický kostel.

To »luštění« církevní otázky katolické proje
vuje se výhradně negací, ďebatou, co by se mělo
katolkům uloupit, jak by se přiskřípli katechetl,
jak vychovávat mládež »protiklerikálně« a pod.
Ale nějaké přípravy k rozumnému a přátelskému
dorozumění s katolíky nikde.

V rozhodujících kruzích vládne přímo pově
rečný strach před jakýmkali projevem nábožen
ským, třebaže přece národ (který prý si vládne
sám!) svou převážnou vělšinou jest smýšlení
křesťanského. V »národě Husově a Komenského«
politikové jsou velice opatrní, aby veřejně nikde
pevyslovili ani jméno »Bůh«. Před cízími (i zbož
ně křesťanskými) hosty naši politikové velice úz
kostlivě dbají toho, aby se zakryl katolický char
akter velikých mas českého lidu.

Tahle politika polární noci ovšem dlouho po
kračovati nemůže. Vždyť přece i do cizích listů
až za oceán přicházež zprávy, že ma Sv. Horu
putovalo přes 100.000českých katolfků, že na Ve
lehrad se jich schází ještě více, že lidová strana
jest svou početnosti nyní prvou stranou národní
atd.

P I polární moc má své konce. Po přečastých
sřečích o husitech a Bílé hoře bude konečně nutno
*veřejně pojednávati o tom, že teprve katolictví
)z hašteřivých kmenů v české kotlině utvořilo
skutečný mocný národ. Musí se přemýšlet, proč
Karel IV. povznesl náš stát k tak velké slávě a
proč sam! vítězní husité naposled se podrobili

samému úskočnému Sigmundovi, jen aby obnovili
spojení se světem katolickým. A proč sám osví
cený husitský král Jiří Poděbradský s Římem
tak horlivě vyjednával? | Zásluhy | katolických
kněží-buditelů pobělohorských nevymaže z Čes
kých dějin žádný | volnomyšlenkářský | fanatik.
Rovněž nikdo nezatušuje, co znamenají katolíci
pro české osvobození a upevnění republiky v do
bě kdy rusko-židovské mise, Maďaři a Němci
ohrožují základy státu. Pštros musí nechati kli
ček. Katolíci si to vynutí.

A že ta chvíle jest nedaleká, ukazuje světová
šachovnice zřejmě. Ti politikové, kteř: v různých
státech se postavili ostře proti Vatěkánu, roz
množili bolševictví, vyvolali zlé duchy, které
snažili se mamě zažehnati. A všude se poznává,
že sopečným výbuchům zabránili právě katolíci.
Nestačí tedy u nás politika skrčeného provinciali
smu v době, kdy hlaholí obrodné hymny katolic
ké ve státech mocnějších.

V »Národ. listech« 27. listopadu již první jarní
skřivánek se ozval. Poukazuje se zde na obnove
ní styků Francie s Vatikánem, | Pisatel praví:
»Francle poznala za války a ještě snad více po
válce, že se poněkud briskním přerušením styků
s kurií vzdala velmi cenných výhod a privilegií.
které jí plymily z dobrého poměru k Vatikánu.
Vyrostlo v tisku mnoho smělých kombinací, kte
ré vidí již vyrůstati katolické říše v Bavorsku,
Rakousku, Maďarsku, Polsku a — v Českosloven
sku. Vše to má ještě čas, ale bude dobře, když
budeme věnovati těmto kombinacím pozornost.
... Dělá-li se v Anglii, Francil a jinde politika
s »náboženstvím«, proč bychom ji nemohli dě
lati v Československu?« Dnes je prý k vzájem
nému dorozumění ofrkve a republiky francouz
ské příležitost nad jiné vhodná, »neboť sotva lze
doufati, že všichui nástupci sv. Petra budou tak
liberální jako nástupce právě vládnoucí... Kdo
čteš,. aplikuj!«

Ano — nechť aplikuje rozvážně i u nás každý
rozumný politik, kterému záleží na uktidnění stá
tu a na zkrocení odporných otrokářů, od nichž
se katolíci ani nesmějí dát ujařmiti. Skřivánek
v »Nár. listeche zatím se odmlčel. Žádná ozvěna
z kruhů pokrokářských! Ale i to Jest významné,
že nebyl zakřiknut krkavčími skřeky. Demagogo
vé totiž těžce přemýšleH, jak začíti rozumnější
politiku, aby se proti jejich čelům nevyrolily šípy
vlastních svedených, zklamaných žáků. Ohlašo
vati pokrokářský bankrot — toť úkol velice ne
příjemný. Ale do chladné lázně konečně se sko
čit musí přece.

"Dopežní měmes:Albibanka,

Vklady sárokují se nejvýhodněji.

Úlslotelefonu88.

Eskont obchodních směnek.

ze světa vědeckého a
uměleckého.

Náš krajan Jar. Srmolík (t. č. americký námoř
ní důstojník) sestavil stroj, který umožňuje po
rouchané ponorce vyplutí nad hladinu a proni
kavým zvoněním i pronikavými paprsky volati
o pomoc tonoucím. — V »Časopise katol. ducho
venstva« píše velmi výstižně o sociálním křesťan
ském hnuti ve Francii dr. Jos. Hanuš. Dr. Snopek
zde pokračuje ve stati »O působnosti slovanských
apoštolů v Čechách a o křestu Bořivojově«. Dr.
Statečný píše o monismu. Velice zajímavá jest
úvaha dr. Miklíka »Svátostné způsoby ve světle
moderního atomismu«. — Nová správa Palestiny
obrací svůj zřetel k starožitným nálezům, jež lze
očekávati v léto pamětihodné zemi. Zřízeno bylo
za tím účelem archeologické oddělení, které bude
zodpovědno za zachování veškerých starožitností.
Vrchní zpinomocněnec v Palestině vyzval veškeré
tamější archeologické společnosti, aby správci to
hoto nového oddělení bylo oznamováno vše, Co
má jakoukoliv zajímavost pro archeologii v Pales
tině. Zástupci všech oněch společností budou po
věření k obstarávání této služby. — Krásná a ča
sová sbírka básní Fr. Odvalila »Co v duši zalé
halo« vyšla nákladem »Družiny literární a úmě
lecké« v Olomonci. Odporučujeme vřele. — V
Chalsei založeno museum bakterií, těchto drob
nohledných tělísek, která hrají v organismech tak
obrovskou roli. Sbírka má již přes 800 různých
druhů bakterií. Tyto jsou udržovány při životě
umělým způsobem. Některé z nich vyžadují sl
potravy, po které jiné zase hynou. Jsou velmi
citlivé na temperaturu. Žijí a rozmmožují se v
malých skleněných tmbách.Brzy bude lu sbírka
všech škodlivých i užitečných mikroorganismů na
světě. — V Zemědělském nakladatelství A. Neu
berta v Praze vyšla J. Rodena »Naše maličká«.
Spisovatel stat se oblíbeným u české obce čte
nářské již svým »Irčiným románkem«. — Na lé
kařskou fakultn české university v Praze vetře
lo se plno cizích židů pomocí padělaných nebo ii
nak nezákonně nabytých dokumentů; vždyť jest
Praha eldorádem cizinců. Zmínění vetřelci užívají
svého pražského pobytu ke zoela jiným účelům
než ke studiu. Čeští a slovenští medikové prot!
cizincům podali protest, žádali na ministerstvu
školství a národní osvěty, aby Jich byli zbavení.
Ale ministerstvo, které dovedlo tak pružně vy
stupovati proti českým katechetům, nápadně se
odmlčelo.Když čeští akaďermikové čekali celý mě
sfc na odpověď marně, sešli se 25. listopadu zno
vu na fakultní schůzi. Zde dozrával úmysl ony ve
třelce vůbec do přeplněných poslucháren a labo
ratoří nepřipustiti. Jenom na velké naléhání zá
stapoe ministerstva, rektora university a děkana
lékařské fakulty akademikové od svého | plánu
zatím upustili. Kdo by se diviř velikému rozčile
ní? | Maďarsko-židovští posluchači vydávají se
před úřadypodvodněza Slováky a son při tom
tolik drzí, že se domáhajf pro sebe přednášek ně
meckých. Chovají se na fakultě tak, jako by tam
byH pány a čeští posluchači pouze hosty. — Pro
fesor mediciny W. T. Coughlin na katolické mi
versitě v Sant Louis (ve Spojených Státech) byl
jmenován členem komitétu rozhodnlicího o uděle
ni tří Nobelových .cen. Přidělen odboru. fysiolo



Založeno 18968.

nesmrtelného Dantea Blokša sděluje. že výk.ad
»Očistce« byl nucen r. 1900 vydati vlastním ná
kladem. Jelikož se tak zadluži!, přesta! pracovati
o výkladu ili. dílu. Také jeho překlad Danieova
»De vulgari eioguio« a »Convita« zůstal ro neán
statek hmotných prostředků nedokončen | Ovšem
nyní republika tím méně knězi-splsovateli po
skytne pomoc k dalším pracím o Danteovi.

Kulturně jiskry.
Roráty. Jest pěkné svědectví pro hradecké

katoliky, že si zachovali v adventě pění rorátů.
Jaký to milý pobled: panimáma jde do kostela
s knihou archového tvaru, otevře zpěvy, psané
v starých kličich a švabachem, a zpívá radostně
a zvučně jako mladice! Vydání toto, které vyšlo
před více než sto lety, už je řídké. | hradečtí k
toci budou za nějaká léta nuceni ohlédnouti se
po rorátech nových, neboť staré už se neotisku.:
a zachovati je v paměti není možno. foť příčina
těchto řádků. Máme nové vydání rorátů. Nedělní,
pondělní a úterní vydal Msgre Lelmer. Slova u
pravovaji Štulc, Šťastný a Rais. Středeční, čtvr
teční, páteční a sobotní vydal P. Fr. Žák T. J.
Slova upravil sám a nápěvy vzal z hradecké
ho kancionálu rorátního Je to kanojonál krásný,
pečhvěpsaný, zachovalý. Chová se v museu. Je
o několik desitiletí mladší nežli kancioná! kle
mentinský neboli jesuitský, ale souhlasí s ním
skoro úplně. Hradecký neuvádí vždy celého ná
pěvu, důkaz to, že se podle něho zpívalo. Stači'o
začiti, a iiteráci s lidem věděli již, jak nápěv jde.
Podle tohoto kancionálu ©vydal, „ak řečeno, P.
Žák nové roráty.

Co je přirozenějšího, nežil aby hradečtí kato
líci sáhli k těmto rorátům. jakmile staré vydání
zahyne? Navázali by tak na mimrlost. Nápěvy
jsou celkem tytéž. Odpadly lidové ozdůbky, kte
ré do zpěvů vnikly. Dlužno na ně pohlížeti jako
na nešvar. Proto není žádná škoda, odpadnou-li.
Poněvadž řečený kancionál Je o něko ik desítiletí
mladší klemenlinského, dlužno souditi, že jeho
nápěvy byly již tehly zlidovělé a že proto vy
puštění některých nynějších lidových ozdůbek

a přeměn není osekávání, nýbrž žádoucí očištění.
Slova starých rorátů jsou málo cenná, jsou jed

o
FEUILLETON.

Káyž opustil papež Řím.

- Pokrokářské ohňostroje, které po krátkém za
syčení pohasínají, snaží se spáliri všeliké vzpo
mínky na obrovský kulturní význam papežského
Říma |“

Kdyby ve středověku po ztroskotání říše řím
ské nebylo stolice papežské, této horlivé protek
torky vzdělanosti a so.idarity západoevropských
národů, vyspělá civilisace bývala by roznesena
na kopytech koní obrovských horá mongo'ských.
Volnamyšlenkářský Inteligent kárá »Pimskou tmu“.
Kdyby však ve středověku nebýva!lo obrovské
energie papežského stojce, týž moderní soudce
spravoval by jako negramotný ulařmenec Škr
pály některému mongolskáému chánovi. Výhradně
církev uchovávak a šířila kukuru v době, kdy
vladaři zcela se oddávali věcem po'itickým a ho
spodářekým.

Dějiny Říma ve středověku sou velice názor
ným ukazatelem, co znamenala pro ku'turu stolice
papežská. Řím byl zbuštěným obrazem západní
Evropy, byl zrcadlem kusturního snažení katolic
kých oblastí vůbec. Nuže — Řím zachovai svůj
význam výhradně sanežatván.

Založeno 1868.

notvárná a hlavně chybná přízvučně. Jea pří
zvučná úprava dává rorálům svižnost, kterou se
vyznameonuvají české písně katolické. | Proto v
novém vydání jsou slova upravena. Přiléhají k
originálu, ale sou nová, myšlenkově bchatší a
formou bezvadná.

Tyto roráty vyšly u V. Kolrby v Praze II.

Úvěr,družstvo Eliška v Hradci Král,
katolický ústav,

příjímá vklady aposkytuje půjčky.

Rozmanitosti. i
VYruských za ateckých táborech v Německu

snaží se kormrnisté terorem donutiti internovaná
rudá vojska k boji za vítězství bojševictví. Dů
súcjníci 2 mužstvo stěžují si na neoralený nátlak
berknské bolševické mise. Vždyť němečtí komuni
sté hrozí, že v případě neuposlechnutí budou pří
s-ušníci rodin zajatců v Rusku postříleni. -- -Ru
cé Právo- sdělue, že Tusar nakoupil si na cestu
do Egypta u čsl. socialisty Hryzbyla látku ca
obleky za 28.000 Kč. Tohle ovšem průměrný občan
v demokratické republice činiti nemůže. »Rudé
Přívo« prudce vyčítá, proč Tusar nekoupí! u soc.
demokratů. — Výsledek voleb v Jugoslavii byl
tento: demokraté 96 mandátů, raďikálové 93, ko
munisté 56, Radičova strana 46, se.ská strana 42,
ličová strana 24, soc. demokraté 20. Jiné srrany
dohromady získaly 20 mandátů. — Chudirská rs
da města Plzně ustanovia za vychovatelku čes
kých dětí v městské útulně židovku z Ukrajiny.
Tedy české. dobře kva-lfikované řehonice se vy
hánějí a cizí židovka má privilej. — K otázce
vystěhovalectví slovenského ptá/se +28. říjen:
»Může-li býti co tragičtěišího, Mežto. že chudý
Čech a Slovák se z osvobozené vlasti stěhu.e a
vlast jeho stává se eldorádem vyděračů, keťasů
a dobrodruhů? | může býti větší zklamání, než

vratu do staré vlasti. když vidí, že něelen na
návrat neni ani pomyšlení, ale musí se v cizině
staratl o nové příchozí, kteří v poutech opouštějí
rodnou zemni.aby v cizině hleda'i skývu chleba?!
Bohužel —- u nás se již oikdo za tyto poměry——ě——————

Bylo by málo řečeno, že toto město při do

časném vzdálení dvora papežského přestalo po
kračovati, že pouze zkostnatělo; nepřítomnost pa
pežova totiž znamenala strašnou hniobu Římu,
nenáhlé klesání do bahna barbarství. Papežská
tiara csvědělla se ve středověku jako jeďiná pruži
na rozvoje Říma.

Není potřebí podrobné anatyse. Události samy
pouču.j přesvědčivě a vedce výmluvně. Dokud ve
XIV. stoietí papežský dvůr skle! v Avignoně,
město toto zvelebilo se tak velkolepě, že v Ev
ropě zobecnělo př.sloví: »+Kdose vzdaluje od A
vignonu, vzdaluje se od rozumu.« Rozkvět věd a
umění v tomto městě os'ňova!l. Ale právě v této
době rychle upadal Řím, který přes 50 let ve
svých zdech žádného papeže nehos'iň Když r. 1367
na důrazné výzvy Karla IV. pamež Urban V. pře
sídH do Říma, zhroztt se nad rninami památné
katolické kultury. Samy hlavní koste.y a paláce
byly polovičními troskamě. Poznalo se, že papež
bez Říma býti může, ale že existence Říma bez
papože jest skorafnemožná. Papež započal ihned
restaurovati Jak polozřícené chrámy tak liné vý
znamné budovy. Město poma'u se probouzelo z
hnitobného spánku.

V nastavší trapné době schismatu pro mnohé
bouře byly restaurační snahy v Římě valně zdr
devány: Když konečně rozkol na sněmu kostnic
km. bad- pohřben.-Jexitapní papež Martin V. po

ar! nezastydí. Do Prahy přišel legionář hleda: mí
sto; uměl pět řečí, byl schopný a pracovitý, s
nejlepšími referencemi a byl by vzal místo „Pké
koli. H'edal měsíc a utrati! veškeré svoje úspory;
nenašel však nic a roztrpčen odejel kamsi do ci
ziny. V tutéž dobu přišel do Prahy, do téhož do
mu. Němec, který anl česky zezna) a žádné stálé
povo.ání nemě); za lýden sedě! v tep ém, výborně
honorovaném místě u edné z největšch německo
židovských firein v Praze« — >»Journal de la
Orotte de Lourdes« uveřejníl dopis syna vynikají
cího japonského diplomata Metona. Mladý Japo
nec zde cznamu,e své cbrácení na víru katollc
kou. — Presidum národní rady židovské byo
dne 5. prosince přijato presiden'em Masarykem
ve slyšení. Deputace powkázala na příznivý vý
s'edek, .cvící se v soustředění všeho židovstva
v Podkarpatské Rusl a us'avení »sďružených stren
židovských. pro naslávaiic“ volby, Zároveň pře
sidium národní rady židovské předneslo-rúůzná přá
ní a pojednalo o požadavcích týkajících se kultur
ních židovských institucí. President vyslech! de

puťaci se zřejmým zájmem a s'bi! účinnou pad
poru proleveným přáním. Velice se divíme, proč
židé ve zprávě o výsšedku audlence se © těch
kulturních požaďavcích nevys'tovili | určitěji. Oč
kato'.k musí bo'ovati s nasazením vší energie,
to už synagoga má dobře zabezpeženo. Sám soc.
dem. ist sdělil, že v Podkarpatské Rusi lid kře
sťanský houfně se otravuje v kořalnách, které
jsou vesměs v rukou židovských. Vykonalo by
kedy židovstvo i bez vyžáďárí audience velký
ku'turní čin, kdyby své jedovaté krámy zavřelo.
Na to by nebylo zapotřebí zvláštních svolení. -
Na S'ovensku vede náš stát ve v'astní režii ně
kolik státních lázní. Hospodářské výsledkv těchto
státních lázní jsou ubohé. Tak Tatranská Lomnice
měla za letošní saisonu příjem 1,400.000 K, z če
hož zbylo čistého pouhých 30.000 K. Vše ostatní
sežrata režle. D'e »28. říina« se tvrdí: Že prý
jistí vlivní páni se svými manželkami byli delší
dobu vTalranské. Lomnici úplně zdarma. čímž
by se tak ohromná režie vysvěťila Veřejnost 'est
zajisté zvědava, co je na těchto zprávách pravdy,
poněvadž prý na 'oto hospodářství byl upozorněn
nejvyšší kontro'ní úřad, který tam provedl revisi,
o jeimž výsledku se zachovává velké mlčení. V
Tatranské Lomnici měl svale sídlo generální in

podobné mrhání peněz činěn zodpovědným. poně
vadž ce,ou'ctní Saisonu měl kontrolovati. Jak jin
de se hospodaří, uvádíme za příklad jen malý
Sliač, který pouze z koupelí a lázní má čistého
na 400.000 K. Restaurace byla pronajata a vyne

bylo vše ve státní režii, i restaurace. — Teď 'en
vo'ejte dále po státní soclahisaci! Čelé zástupy
liných individuí čekají na rozmnožení pohodlných
ouřádků. — Činnost »Svazu národů: zahájeri
bohoslužbami. Přeď první schůzí sloužil pon'ifi
kální mši sv. biskup Msgre Besson; přítomen by!
svazový předseda Motta se zástupci ženevské
vlády, hlavní tajemník +»Svazu národů« Eric
Drummond a ve'ký počet iných diplomatů a de
legátů. Besson měl promluvu o katolickém sla
novisku ke Svazu. Při odchodu z kostela udělil
požehnání obrovskému zástupu Hdu. který se do
chrámu již meveše'. To u nás jsou jinší kubíci.
Netoliko boří sochy a »vyvtastňnjí« církevní bu

překonání iěžkých překážek s'avil r. 1420 svů.
vjezd do věčného města. Ubohý Řím! Sotva měl
podobu srěsta. Kam oko dohřéd.o, všude rozkiad,
zříceniny a bledá nouze. Trosky paláců staly se
hnízdy banditů, kteří páchali na veřejných ulicích
ziočiny ve dne v nocí. Bída byla tak Žžalostná,
že mniši, aby zahnali had, proďáva své knihov
ny a že nebyly ani prostředky k zaopatření světel
do chrámů. Všude bylo viděti zbořeniny zarostlé
travou a křovím. Mezi rozvalinamí krčily se nově
zbudované nuzné baráky. V níže položených čás
tech «něsta utvořity se bažiny, které šířily otrav
ný zápach. Památný Andě'ský hrad byl větši“
nou v zříceninách. ©

Ke konci XIV. dloletí Mamiet Chrysoloras
psa: svému císati do Cařihradu, že skoro žádné
sochařské dílo neušlo v Římě pohromě; materiálu
z výtvarných uměleckých památek se užívá k vý
robě schodů, prahů u dveří, koryt a k budování
zdí. Stavivo budov polozřícených odnášeno k pá
lení vápna. Mnoho chrámů bylo bez střech; jiné
proměněny v koňské stáje. Sama staroslavná
basilika sv. Pavla měla jen kus střechy, takže
déšť a krupobití v ní volně řádilo K večeru pa
stýři mali svá stáda k přenocování do kosigla.
Do odlehleší části města docela ze zpustlé Kam
paně vnika'l vleí, takže bylo nebezpečno V SA
mých vatikánských zahradách. Divá zvěř vyhra
bávala | na hřbitově v Campu Santu mrtvoly.



dovy“ aleklekají zároveň před zlatým 1le'eren
Židovským. A .eště se hrdě rozhlížejí, zdali se
svět diví.

Cirkevní obzor.
Osobni zprávy. Vyznamenán: p. Jos. Hoke.

katecheta v Chrasii, obdržel expositorium cano
nica:e. — Úmrtí: pp. Hugo Jiroušek (V Vuln.),
kněz jubilár na odpočinku v Luži, f 4. prosince,
Fr. Hovorka (V Vuln.), farář v Bohdanči u Par
dubic, + 6. prosince. — Uprázdněré fary: Kórver,
ve vikariátu litomyšlském, na patronátu A'berta
Thurn-Taxis. Konkursní lhůta končí 11. ledná
1921. Čachotn, va vikariátu německobrodském.
na patronátu JUDW Otty Meta'la. a jeho choti
Amalie, resignací faráře Jes. Freyc. Koikursní
lhita konží 14. ledna 1921. Bohdaneč, ve vikar.
pardubickém, úmrtím faráře Fr. Hovorky. Kon
kuršní 'hůta končí 17. ledna 1921. Administráto
rem ustanoven dp. Otakar Hůla.

Úmrtí. Dne 8. t. m. odpoledne konal se po
hřeb p. faráře Fr. 'Hovorky v Bohdanči u Pardu
bic. Jakou vděčnost sl získaly jeho če né zásiu
hy, svěděHo obrovské účastenství | koláturníků.
Kněží kráče'o před rakví 16. Když p. vik. sekretáf
J. Pa'cuš ze St. Ždánic nad rakvi promiuvil, za
plakali v přeplěném ko tee staří mladí. A zno
vu s upřímnými slzami se loučili věřcí. když na
hřbitově p. farář V. Šetina děkoval korporacím,
spolkům, obec. zastupitelstvu, učite/stvu atd. jmé
nem spolusvěcenců. Dlouho se nezapomene, čín
by! tento ušlechtilý kněz české menšině v Rokyt
nici. jak v Bohdanči pomáhal lidu za vásky a jak
energicky háll práva věřících za svíze'né doby
po váké. Odpoč.vej v pokoji!

Z vlkarlátu jaroměřskéh“. (Rekolckce a
konference.) Ve čtvrtek dne 23. prosince

konati se bude ve farním chrámu Páně v Josefo
vě o půl 1i. hod. dopol. za řízení vdp. P. Žáka
T.J. z Hradce Králové rekolekce. Po ni bude V
hote'u »Fried< bliže náměstí konference ducho
venstva, při níž promluví pozvoný řečník z Hrad
ce Král. o věcech časových. K oběma zvou se i
vdpp. z víkariátů sousedních. Kdo přeje si poled
ního občerstvení. račiž to záhy oznámiti d. far
n.nu úřadu v Josefově, senž potřebné ofstarí.

M Telegramy: Agrobanka.

Akciorý kapitál na K 120,000.000—

| == Centrála v Brně. —

Meziříčí,Tábor. Letní expositura v Lázních
tejegramy:

Financování podniků.
Remboursní úvěry.

Třídní loterie.

Ceskoslovenská strana
lidová.

Hradec Králové. Krásný mikulášský večer u
spořádaly sdružené spolky strany 'idové dne 53.
1 m. Provedena skvěle velice tklivá dětská hra
»Za živa do nebe«. před níž promluvil připadně p.
katecheta Dostál. Pak by:y chudé dítky poděleny
obuví za peníze získané z šlechetného daru Sv.
Otce a ostatní jinými vhodnými dárky. Dvorana
Ad2'bertina byla přepiněna. Návštěvou nás po
ciil i p. biskup dr. Kašpar. Představení v úterý
re cpakova'o k plné spokojenosti obecenstva.

líradec Králové. Dne 16. t. m. přednáší v or
ganisaci strany lidové dp. P. Fr. Žák na thema:
Kristus osoba historická“ či mythická? Počátek o
pů! 8. hod. Súčastněte se v počtu největším!

Pastorační a oryganisační kurs ve dnech 27., 28.
a 9. prosince 1920 uspořádá klub lidového ducho
venstva v Praze v refektáři semináře. Probrány
budou otázky moderní pastorace a organisační
práce. Prvý díl věnován m'ádeži, druhý dosrě
iým. Themata jsou: [. Pastorace nHádeže školní
u'imo školu. Přehled dorostových organisac: vů
bec a katolických zvášť. Činnost vzdělávací ve
skupinách kato.ické «mládeže.Činnost nábožensko
výchovná. Jak pracovati a politickém a sociálním
vzdělání m'ádeže dospívající. Činnost zábavná. Po
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Ačkoli Martin V. byl zahrnut svízelnými sta
rostmi církevní politiky, pečoval med energicky
netoHko o zrestanrování nejpoiřebnějšch budov,
ale naďto o nové uměecké zvelebení Říma. K od
stranění trosek z ulic (aby se tyto staly opět
schůdnými) imenoval zvláštní úředníky (mistry
cest). Rázně zakročil proii hnzdům četných lou
pežníků ozbrojenou rocí. A Jest velikým divam.
„ak brzy papež pří prostředcích velice skrovných
moudrou taktikou zhojí. těžké rány svého města.

Papež Eugen IV. (1431—1447) byl z Říma r.
1434 vypuzen ničemným spěknutím © svěláckých
sobců, v jíchž čele stál mocný knfže Filippo Ma
rio Viscontěžz Milána. V Římě prohlášena repub
Hka. Ale místo nových řádů nasta'a tam anarchie.
Luza pienila církevní budovy a kazila nejvzác
ně ší památky. Sami noví gubernátoři místo zjed
nán' pořádku rabovall k svému osobnímu zisku.
Proto také vlastenečtí Římané stupňovaji své vo
lání po obnovení papežské vlády tak úsllně, že
ještě téhož roku plnomocníci papežští vjeli za ve
likého jásotu obyvate'stva do věčného města.

Nové překážky však zdržovaly trvalé usídlení
"papežovo v Římě.

Konečně r. 1443 po téměř desíti'etém vyhnan
ství papež slavil svůj vjezd do uklidněného mě
sla, jsa pozdravován velice nadšeně. Ale ty hlu
boké stopy předchoz! »repeblikánské« anarchlel

jaký seznal Martm V. r. 1420. Nuzní obyvatelé ve
svých campaňolových plášlích a botách připadali
cizincům jako pastevci. Z antických památníků se

illo vápno; i z chrámů kradl se mramor a jiné
drahé kameny. V úzkých, zpustlých wicích pro
háněly se krávy. kozy a ovce. V některých mís
tech byly od obyvatelstva opuštěny domy, kte
ré hrozily zřícením. Ze strachu před pádem vet
chých zdí poctivé obyvatelstvo vyhýbao ve sa
mé ulici vedoucí k Sv. Petru. Otravný dech mo
čálů kampaňských bf'o síně cítit v samém Ří
ně, V okoli Vatikánu odvažovadi se času nočního
v'ci na hřbitov, kde vyhrabávali mrtvoly. Ko
ztely sv. Pankráci a Panny Marie in Domnica
byiy blízko sesutí; koste! sv. Štěpána byl bez
střechy. — Zkrátka lid sám souhlasil v mínění,
že z Říma by se bez papeže stalo zpustlé hnízdo.

A ejhle — po těch trapných peěrlodách papežo
vé znovu učinili z Říma nejvýznamnější ohnisko
evropské vzdělanosti a obec velice bohatou.

Kdo tedy posud blábolí o -temné noci« Říma,
jen ať si vzpomene že tehdejší nepřátelé papežské
stolice v Ita'ii byli nepřáteli netoliko opravdové
ho křesťanství, ale i drobného lidu a zdravého
kulturního rozvoje. Papežství při Svém postupu
bylo nuceno bojovati s bezcitnými sobci a demon

strovalo skutky velkolepými svůj upřímný zájemo pokrok vskutku udlechtitý. .

Telefony: kab id testy i,o————
Vklady 1+ K 800000.000-4

Beserry na K 70,000.000-—

dratislavě úlu. 589,

Financování imporiu moxpertu,
Pojišťování losů.

organisace Sdružení mládeže. — II. Dnešní pa
storace kněze na venkově a ve velkoměstě. So
clální vzdělání kněze a sociáhr! výchova lidu. Druž
stevnictví a svépomocné instituce. Dnešní stav a
snahy lidové strany a práce kněze v místní orga
nisaci. Naše církevně politické poměry a př.pra
va na ne.bližší budoucnost. — Začátek 27. prosin
ce odpoledne ve 2 hodiny. Prom.uví vesměs prak
tikové a odborníci. 29. večer představení v Uranii
»Čarovná noc« předvede skupina Praha VII. Při
hlášky buďte poslány na Sekretariát katolické
mládeže Praha II., Salmova ul. č. 8., při čemž
budiž podotknuto, zda se refiektuje' na společný
nocleh a vstupenku na divademi představení.

Na Hlinecko. 12. prosince koná se v Kaienič
kách o 11. hod. dopol. okresní konference mlá
deže s programem: 1. Řečnický kurs. 2. O včelař
ských kroužcích. Vařejčko, okresní důvěrník mlá
deže.

Ma okresní konferencidavyřntnů čsl. strany Mdové okresu novopackého, konané 28. listopadu
v Nové Pace, bylo s po'ítováním konstatováno.
že veliká většina kato ického duchovenstva okre
su novopackého chová se nevšímavě k veškeré
práci organisační mezi katotickým lidem 2. důvěr
níků v jejich těžké práci nikterak nepodporuje.
Shsomáždění důvěrníci vznášejí tudíž důtklivou
výzvu k veledůst duchovenstvu okresu novopac
kého. aby v nynějších těžkých dobách v zá mu
víry a církve sv. se nevyhýbalo práci mezi kato
lickým idem, zvláště když zkušenosti dokazují,
že katolický kněz může se plně spolehnouti na
organisované 'idovce vždy a za každých. i neci
těžších okoností. | Shromáždění důvěrníci plně
doufají, že dobře míněné toto upozornění úplně
posteči. V Ncvé Pace, 28. listopadu 1920. Jménem
okresní konference okresní důvěrník.

Kostelní sbírka na semožatské pohořelé v Rosi
cích m. L. vynesla 250 Kč, které svému účelu
odevzdány.

Hradec Králové. Na valné hromadě organisace
lidové strany dne 2. prosince byl zvolen tento
nový výbor: předseda — p. A. Fait, místopředseda
— vd. dr. G. Domabyl a pí. B. Kořínková, hlavní
důvěrník — dp. Dostál, mfstodův. — sl. M. Za
hradníková, žapísovatel — dp. J. Buryšek, poklad
ník — p. v. ber. spr. Pospíšil, kelportér — p.
Drasnar, listonoš, revisoři — senátor dr. F. Reyt
a pí. Kieslichová, členové: p. Třasák, pí. Kudláč
ková a pí. Marečková. — Ve čtvrttk dne 9. pro
since se obvyklá členská schůze mokoná.

Shromáždění číčná IL řádu sv. Františka
bude IV. neděli adventní 19. t. m. o 3. hodině od

poledne v chrámu Páně sy. Jana v bisk. kněž.
semináři. Také nečlenové jsou vítáni.

Záložna v Hradoi Král.
sapsané společenstvo s ručením »hmeseným

Československé náměstí.
Vklady na knižky.

Půjčky. - Úvěry osobní
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vedle. - Eskompt účtů a směnek.

Zprávymistní a zkraje.
Klicperovo divadlo. Lakomec. Vesesohra o.5

jednáních od Moliéra. (Režisér B. Stein.) Moliére,
iragikomik, muž, jenž byl tvůrcem slávy Ludví
kove věku XVH. století, tvořil typy, jimž se divák
srál v krvavých slzách gdporu nad lidskými chy
bami. Mollére herec, dramaturg a básník tvořil
mnoho a v tom bylo nebezpečí šablony, ale Mo
Vére kgmajka poycbolog dovedi se "dpypdnými



vyhnouti. [o:o nebezpečíklade také velké nároky
na provádějícího umělce a proto přirozeně byl on
sám ne.íepším interpretem svých postav. Lako

večerem, provedeným v dobovém stylu velmi do
vedně. Pan ing. Hruška podal úzkostlivého, lako
mého«larpagona se vší tragikou jeho vad S ne

obyčejně dovednou komposiční technikou a Sou
dem. Rovněž pan Jan Huňáček přispěl nemálo
k dokonalosti Mollérovských typů. Těšíme se na

deny jako obě dosavadní. — B. Jek.
K uctšní památky + paní Barbory Eiglové

věnoval výbor dámského spolku »Anežka« 60 Kč,
dobročinné komité dam 20 Kč, plukovník Jlrotka
s chotí 25 Kč a p. ředitel Sekera, 20 Kč ve prospěch
ditek hmchoněmých v. Rudolílna, jimž byla zesnulá
paní velkou příznivkyní. .

Mládeži dospívající. Nynější doba vyžaduje
zdravého a silného dorostu, který fe podmíněn
střízlivostí. Největším jeho nepřítelem je aikohol,
jenž zhoubně působí na vývoj organismu | na
jasný rozum. Zveme všechna sdružení mládeže i
jednotlivce, kteří souhlasí s myšlenkou abstinence
4Čs. abst. svaz v Praze) na ustavující schůzku
kroužku mladých abstinentů v Hradci Králové vc
středu 15. t. m. ve Studentském domově v Jirás
kových sadech (restaurace). Promluví lam pan
MUDr. Studnička o škodlivosti alkoholu.

Našim přátelům. | Oznamujeme předem, že
»Obnova« příštím rokem bude vycházetl měsíčně
jako apologetická revue, čímž bude vyhověno
naléhavým požadavkům doby. Katolictvo v na
šem státě stol před zápasy velice houževnatýau.
V takové situaci se odporučuje účelné hospoda
řeníi v časoplsectvu,zvláště jsou-li tiskařské po

-měry velice obtížné. Obyčejný týdeník jest nucen
referovati o těch událostech, o nichž píše i jiný
list bratrský, čímž vzniká zbytečně částečná kon
kurence. Zato však revue uveřejňuje výhradně ú
vahy ceny trvalé, které se stávají vílanou po
můckou nášim řečníkáům a organisátorům. »Ob
nova« bude vycházeti o 16 stranách formátu »Žl
vota«. Roční předplatné 24 Kč. Prosíme své dosa
vadní přátele, aby horlivě agitovali pro nejhojněj
ší vzrůst nových odběratelů. Velice důležitá the
mata bedou v revui probírati osvědčení odbor
nici, takže časopis ten v mašem hnuti bude míti
úkol velice významný.

VYVYVYVYVYVYVYVYy:
Nejlevnější a mojbenpečnější

pojištění propřípad úmrtí avěnaditkém
poskytaje dobročinný spolek

„Charitas“ v Hradci Králové,
jenž, založen jsar. 1908 na zásadě křesťanské své

oci,za dobu svého trvání vyplatil na podporách
iž na 150.000 kormm, získav 676 členů.

Eee „přijímámaušei žemyod 24 de45lot. ý členco zavazuje, še splatí při úmartí

spolučiena 2 IK, jež ae vyplatíbez průtahu buďonitým příbusným aneb účelu a osobám, ješ
si člen písemným prohlášením výboru sa svého
životaosnačil.Lékařská prohlídka zdarma.

Při epolku trvá od r. 1911 ne
odbor,jenžposkytujetéš věno de

opělým v demjejich sňatku, případně v den
dospělosti jejich, ameb také při úmartí
těch, kteří je doodboru věnného přihlásili. Vy
platí se tolik korun, kolik osob vw době nároku
u odboru bylo přihlášeno.

Jinochy můšeo přihlásiti až do stáří 16 let adívky do 16 let kašdý, jen kdyš týš jest tělesně
zdráv a nepřekročil Ob.rok věku svého. Zápisné

© K je pro on 8 jné, rovněžpříspěvek pe
1 E ve am ěných „padoch povinné podpory. — : Wprospektu,jejš na pošádání
sdarma zasíláme. — Adresa ní. i

Spolek „Charitas“ v radek Král,
Dr.František Reyl,

předseda.
A

Jednatel.

VYVYVVYVYVVYVVYVVY
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CHRÁHOVÉ=
RADIDLO
dodává opětně kašdé množ

ství, nejlevněji stará česká

továrna na svíce mýdlaa sodu

Jos. Pilnáček, Hradec Král,

Nábytek na splátky.
Továrna Skuhorský, Hradec Králové.

Ceník po zaslání 6 Kč předem.

—ó KOLÁRKY
oeluloidevé, dvojité

opět zasílá

F STADNÁ, OLOHOUČ
výroba kostelních paramentů

a praporů.

Vhodný dárek, Krásný obraz.
Obrazy.

Zrcadla. | Rámce.
Výroba rámei.

Vkusnézasklívání fotografií.
Veškeré zboží papirnické.
Nejstarší Filiálka:

t. dr. závod Kiosk u mostu.

Mradec Kráj. Krám naproti poště.| ÚAliců.

Eiglové,
vzdávám upřímné díky a vroucí

Adéla Blgliová,doera.

0000000000000

Kostelní nádoby,
kalichy monstrance atd., klenoty, notářské
prsteny, todiny, jídelní příbory, opravy a

znovu zlacení odborně a levně provádí
JAN STANĚK,

paslř a ciseleur, stálý přísežný znalec zem
ského trestního a okresního soudu,

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

E
Prohlédněte sí výkladní skříně

a noré obchodní místností firmy

Mělnická společnost
pro průmysl košíkářský,

společnost a r. o., Mělník,
fiNálka: Hradec Králové.

Českoslov. náměstí, proti Zálošně.

Praktické vánoční dary.
Stálé výstava.

Nábytek, kočárky, koše, galanterie.

Faramentní závod
nejstarší české firmy:

Ignáce V.Neákndla syn
v Jabloném 2. Orl. (Čeeky)

bratr P. J. Neškudly, býv.
aráře ve Výprachticich)

doporučuje:
veškerá kostelní rou
cha, korouhve, pra
pery. akož | kovové
ehesiuž. předmětyCeníky, rozpočtyi zásilky

na vkástu zdarmaafranko
Tisíce rochvalných usmání

s vyznamenání.

Nejlevněj.nákupní pramen v rep.Československé|

MEŠNÍ VÍNA
saručeně přírodní, ná, dní jakosti
Nejjemnější prima druh —. . A Ko1400 za 1 litr
Velmi jemný drahý droh . . A Kč 14— sa 1 litr
Jemný třetí druh .. . . . 8 Kč 1350 za1 litr.
Víno jest úplně čisté a spůsobilé k stáčení do lahví
Dodáváv sndechod 50litrů výše ohvalněznámáfirma :

Alois Číšek, přísežnýdodavatelmelníchví
a soudní znalec vís.

Založenor.1897. v Humpelei. Založenor. 1897
Tranoltní vinné ohlopy ve Znojmě,

arozšiřehe UÚDNOVUÍarozšiřujte

AAAMAAAMAAMAAAAAAAAAA

Kostelní paramenta
prapory a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších

cenách nakoupíte u doporučené fy.

JOSEF NEŠKUDLA
Nový Hradec Králové, Čechy.

Vyžádejte si ceny, nežli objednáte
u firmy jiné,
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Číslo telefonu: 94 (Tiskové družstvo).

Katolicina národní stráži.

„útsků a takové ožebračování, jaké s nadlidskou
trpělivostí smeslo katolictvo. Neurvalé hajducké
činy naších protivníků přímo dráždily k svépo
moci a k hledání pomoci zahraniční u dohody.
Sec. demokraté zcela nepokrytě se spo.čovali k
dosažení svých cílů se sotdruhy německými;

agrárníci začal pomýšleti na politický blok, v
němž by by!i členy i němečlí agrárníci; vo!no
myllenkáři zcela zřetelně postupejí společně s
s volnomyšlenkářskýmí židy i zahraničními. O
přízeň židů i české národní strany přímo zápasí;
jedna drubou denuncaje z antisemitismu a cbvi

přízní.

Naše strana lidová, která tvoří jedinou oprav
dovou záštitu nezadajných práv českého katolic
tva, nespolila se však politicky ani s katolíky ně
meckými v naší republice aní s jinými živly ne
českými. Stála pevně při národa ž v těch trpkých
dobách, kdy za svou českou loyalitu tržila nej
serovělší kopance. Svým prozíravým jednáním
neflépe odpověděla na jedovaté lží radikálů, kte
ří tak často bezecíně nás vinili, že pracujeme pro
návrat Habsburků.

Vyšlehly otravné plameny bolševické. V tako
vé povážlivé sitnaci mohli pro sebe rychle lovit!
| nespokojenci U, kteří se ke komunistům nehlásí.
Při nejmenším mohli prováděti vyděračnou, revol
verovou politiku a dát sí svou republikánskou
loyalitu důkladně zaplatit. Nechť se nezapomíná.
že lidová strana jest z národních strezmnejvětší

'a že zvláště nyní nerovná se jí svým pojtem ani
strana národně demokratická ani národně socizli
stická ani agrární. Tak mohutné těleso za politic

kých nebosociálnfah
ním něco znamená.

A co učinili našinci ve chvíjich, kdy žoldnéři
Soňnenschelnovi a Bronstelnovi nasadili páky k
zhroucení naši republiky? Okamžitě byli lidovci
pohotově k obraně svobody a ce'istvosti našeho

státu. Zapomněli i na nejčerstvější rány, zasazené
Hm rukou českou; pečovali výhradně o to, aby
se kalení škůdci všeho českého nechechtali nad
hrouticí se budovou naší samostatnosti.

: Vyšly také v katolickém tisku „adrné výzvy k
obraně vlasti. Na př. v brněnském aDni« dne 14.
t. m. čteme v delším provo'ání: »Dělníci a děl
nice, nastupte věšmde práci! Koma bude násilně
znemožněna, dostav se k Besednímu domu na
společný táborl Orl, uposlechnětc přesně dzaých
instrukcí a rozkazů! Všichni naši přivrženci ve
městech | na venkově buďte -připraveni, abysle
mohli konat! svou povinnost! Vyzýváme všechny
našemuže ve stáříod 16do 60 iet, aby se při
hlásili v sekretariátě čs. siravy lidové v Brně,
Besední dům (»Svornoste) za m účelem, aby
uhájili proti komeunistickému náporu, bezpečnost
osoby a majetku, zákon a klidný vývoj sociálních
poměrů ... Jest třeba podapříil státní autoritu.c
Druhý den týž list oznámil, že Orlové v Brmě.na
stoupili službu a vyzval aby se zmobilisovalo O
rglstvo vevšech krajích k hálení pořádku. Při
nadaná výtva aby důlnictvo strany lidové všude
uasteupio práci.

Poukazaeme ade zvláště na Brno, protože tím

viků než v Praze, tak že v Brně byla situace
mnohem kritičtější.

Dne 14. t. m. prohlásil v poslanecké sněmovně
Msgre Šrámek: »V takové chvíli oznamujeme ce
lému národu, že neznáme žádných rozdílů mezi
siranami a prosýme, abychom se semkli v jediný

mohutný československý tábor, který cznámi
hromovým hlasem svoji silnou vůli, brániti se
proti všem nepřátelům 2 zejména proti nepříteli
vnitřnímu tak, aby do budoucna zaš.a každému
chuť drzom rukou saktati na kořeny naší státní
samostatnosti. Jménem strany lidové prohlašuji,
že podáváme ruku každému směru, který v tom
ohledu chce jíti s námi a že stavíme se za
každého, jenž užívaje svých práv zákonných, ne
zneužívaje jich, chrání státní pořádek.«

A což Slovensko! Co tu bylo paličských ra
dikálních lokálek o »velezrádných rekdech< Hlin
kovců! Zmatek zaviněný bolševiky býval by nej
příhodnější chvílí k povstání proti pokrokářskému
úřednictvu strany tak veliké. Zatím sám borko
krevný Juriga, který kladi na slovenskou autono
mil zesílený důraz, v poslanecké sněmovně schvá
hl Mičurovo vypovědění jak cizích bolševiků tk
i dzích kněží <. jeptišek. To jest přece důkazem,
jak | tento hrdovec si přeje záchranu repub'iky.

Zkrátka lidovci i autonomisté Hlinkovi zacho
vali se v době ne'výš kritické velice čestně, tře
baže pod střechou republiky musili tolik vytrpě
ti. Zato na. volnomyšlenkářských schůzích štvalo
se a štve dosud nikoli proti bolševikům a rebez
pečným elementům cizožidovským, nýbrž proti
katolictvu. Kdo tu dokazuje větší touhu po klidném
vývoji a zabezpečení republiky? Katolická stráž
národní jest pevná.

Diktsturazadiktaturou.
> „Po lyrických zpěvech o husitské svobodě
svědomí a po pláči nad českými emigranty v 17.
století nastupuje barbarský teror a diktátorský

většinám občanstva.

Švind!, jaký páchaly protikatolické živly se
svobodomyslností. nemohl býti lšpe odhalen než
zlevy nedávnými.

Pokrokářům se ježí všasy nad hrozbami 2
pokusy bolševiků; ale zapamínalí, že nynělší ko
mpnisté jsou vlastně jejich vyučenci. Kde se De

násilně a úsilně zbavuje posvěcení Boží
ho. kde se vyvracejí kořeny posittvní víry kře

sťasské, přece není divu, že prosté davy 0
třásají 6 autoritou lidskou. Kde zsniklo vědo

mí zodpovědnost před Bohem, tam se také prác

Dopelní adrese:Alhibanka.

Vina sárokují se nejvýhodněji.

pocit zodpovědnosti před světskými vrchnostmi a
před celcu společností vůbec. Nemá-li platiti mo
rálka křesťanská, prostý dav nechápe, proč by
měl se vši poniženosti přijímati morálku diktova
nou bezvěreckými inteligenty, zbohatlíky a so
beckými špihaly.

Znevážením kategorických příkazů nábožen
ských morá'ní úroveň nestoupla; naopak 10zmo
hla se mravní anarchie. Každá strana si tvoří mo

táborům vnucuje.
Mluvi-li se s tak velikým vzrušením o kruté

diktatuře komunistů, jen ať se nezapomíná, které
diktatury předcházely.

Jestliže stoupenci Šmeralovi a Sonnenschcinovi
se smačí ujařimiti tělo, družina Bartoškova už dáv
no dříve ohlásila, jak hodlá ujařmiti samy duše 3
jakým bezohledným způsobem chce dusitli pře
svědčení a svědomí občanů věřících. Diktatwa
volnomyšlenkářská není lepší 2. soucitnější na
ona Munovu.

A ve škole? Pokrokové učilelstvo přece ne
pokrytě prohlásilo, že hoďtá kato'ické děti i proti
vůli rodičů (platících na školu) odkatoličit. Tite
učitelé mluví před dětmi proti článkům katolické
víry, Ihou drze o sv. Jenu Nep., štvou proti ka
techetůám; netoko ohlašují. že náboženskou vý
chovu chtějí vypuditi ze škol zcela, ale docela
zapovídají zřizování i soukromých ško! nábožen
ských. Není tohle sveřepá diktatura? A tohle činá
lidé, kteří před převratem k zakrytí vlastních
násilnických plánů deklamovali tak často o svo
bodě svědomí.

A což to zabírání kos'elů proti právnímu řáda
a přes protesty -katrjického občanstva? Jestliže
odpadšcí vytloukají kostely a fary za pomoci
volnomyšlenkářů a docela i bolševiků, pak se [0
rozhodně neděje k povznesení ducha náboženské
bo; takové lupičské přepady znamenají dravou
chamtivost, vylití vzteku na společnosti věřící 3
pokus o diktaturu.

Jestliže zbo'níci tak dlouho beztrestně řádili
v kostelích, mení divu, že jiní —jkn -Podobní —
začali uplatňovati svou diktaturu zase ve stat
cích, v továrnách a jinde. A jen slepý nevidí, že
mezi volnezryšlenkářstvím a bolševicivím icst
těsná souvislost. V obou tábořech jsou ne'čilej
šími a nejchytřelšími agitátory radikální židé.

To, co se nýní vybíjelo. připravovalo se Mě
ďtouho. V minulém století radikání m'adošeší

-číslotoladna 0

oné oojednlehpolmáě.

DOP oh hánuánů
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ními idexmi náboženskými. Když však z jejich vy
učenců stával se soc. demokraté, kteří začal
mladočeské advokáty karabáčovat, pojednou ex
travlastenci bledli a markýrovali údiv. Nechtěli
se hlásit k vlastním dětem. A když nynějším vol
nomyšlenkářům zahrál tureckou komunisté, zno
vu údiv zcela zbytečný. Vždyť myšlenková anar
chle snadno se hlučně vyblí.

Bolševigké strašné plány, přepady a krvavé
skutky jsou jen posledním slovem dlouhého pro
cesu a zrůdného přerodu. Jsou přirozenou ko
nečnou výslednicí materialistického | názoru na
život. V prostředí ozářeném talika žárovkami 0
světy došlo k sociálnímu šílenství tak nesmyslné
mu a zhoubnému, ké u nás nezavládlo an! v do
bách pohanských. kdy zde nebylo ani jediné II
terní školy. Jakoby se dala mozkům trvalá dovole
ná! Všeliké právní pojmy převráceny na ruby,
až by se sám negramotný Mongo! divil. Ušlechtilé
češství š'apáno hrubými podpatky Bronstelno
vých námezdníků.

Ale tolik parmatuime, že diktatura jedna dělá
taskomny na založení diktatury jiné. Ti, kteří u
silují o zřízení otrokárny duševní, nechť při bolše
vických výstřednostech také trochu přemýšlejí o
chybách a podvodech škoty vlastní.

Na universitách v Berlině, Góttingách a Mar
burgu, na kterých není katolických theologických
fakauh, zřízeny budou stolice katolické theologie,
aby posluchačstvu dána byla možnost poznat ka
tolický názor světový. A u nás? Není protikato
lický fanatism u nás směšným? — Za těch 10
týdnů, co komunisté »hospodařili« v soc. dem.
Lidovém domě, zůstali dlužní tiskámě »Práva li
du- přes jeden milion korun. Jen za tisk pasivního
»Rudého Práva« dluhují přes 400.000 Kč. Kdyby to
pohod'né hospodářství bylo trvalo rok, bylo by
se rozptýlilo všecko jmění Lidového domu. »Ho
spodářům ovšem se při tom nevedlo zle. — Při
Jedxání s ministerským předsedou vůdcové bolše
viků byli samé: +»Račte prosím, odpusťte, my
mic.. .« Dr. Šmeral ho uiišťoval, že za kladenské
randá!y nechce být výkonný výbor komunistický
učiněn zodpovědným. Prý všecko, co se tam dělo,
Stalo se přes hlavu výboru. Prý komunistický po
žadavek odstoupení vlády není namířen prott cso
bě Černého. Zkrátka jako hadi a úhoři. — Po
zemkový úřad chce vztáhnouti ruku také na lesy.
Čemu učí zkušenost z Rakouska? Státní lesy vy
nášely z hektaru 44 haléřů. V Německu byl vý
nos státních lesů o 66 procent menší než lesů
držených v soukromém majetku. Tedy jen s no
vými centrálami a státní socialisací hodně opatr
ně! To se vždycky rozmnoží úřednictvo, které
pak jest skvěle placeno, ať již hospodářský pod
mik zkvétá či skomfrá. — V sobotu ktadenští bol
Ševici zabavili veškeré nebolševické noviny z
Prahy došlé a rozdávali pouze svůj tisk. To učinili
v době, kdy houkali pro neomezenou svobodu
sku. Sami se dopustili na tisku nejpustšího násilí,
charakterisujíce tak Saml svou hadí morálku. —
Jak ďábelsky Jhali komunisté na velkou škodu
naší republiky, patrno z těchto zpráv »Rudého
Práva« z 13. prosince: »Dělniotvo a legionáři v
boji za socialistickou republiku! Dnes rozvíjí se
stávka do ohromných rozměrů. (!) Včerejškem po
stavilo se 80.000 železničních zřízenců a 17.000
legionářů za stávkující dělnictvo. (!) Kladensko
obkličováno vojskem, dělnictvo je vedeno legioná
H. (1) Kladenský, severočeský a rosický revír stojí
úplně, západočeský a moravsko-ostravský z velké
části. (!) Dělníci strany českých sodalistů víc a.
více připojují se ke hnutí. Pryč s krvavou vládou
'Černého, ať žije socialistická republika! Pražské
dělnictvo má slovo rozhodující! — Všecky tylo
zprávy Jsou vylhány. 80.000 železničních zřízen
cA a 17,000 legionářů ... .« To je lež na lež,
která měla býti náhražkou Šmeralovy a Sonnen
scheinovy statečnosti. — Opět vylosrpený kostel!
V M. Ooběnicích zločinci vypáčil tabernakulum.
z něhož odcizil posvátné nádoby. — Zatím co
v Praze štvai komunisté z bezpečných úkrytů
své ldi ke krvavým srážkám na uřicích,koma
stický vůdce dr. Kalabishájil předsoudemzlo
činného arcikeťasa, milionáře Netušíta. A pak prý
komunisté jsou proti soukromým majitelům a zbo
hatiíkům! Ovšem poctiví sonkromí držitelé zkus!
od nich dost, Dr. Kalabis byl placen z péněz ha
nebně našichvačených. Komunistická »Rovnoste v.
referátu o sporu Netušllově zamičela, kdo bájí
zlosyna. Vytoučtti takového advokáta ze strany
ji an! nenapadlo. — »Právo Hdu« 12. prosince píše:

»

bec od dělnictva žádné zmocnění neměli. Výkon
ný výbor levice, který všude mluví o tom, že
jedná jen jako plnomocník dělnictva a vykonavatel
jeho vůle, vyhlásil generální stávku, aniž se vů
bec od dělnictva žádné zmocnění neměli. Výkon
lázal, aniž důvěrníky z továren svolal a dal jim
rozhodnouti. Pánové provedli zde zkoušku s dikta
turou naď proletariátem. Hodih do zástupu heslo,
dali lidmi sobě oddanými dělníky štváti z tová
ren, zbavil je v neikrušnější vánoční době vý
dčiku, necha'i je bloumati po ulicích, aniž by se
někdo o ně staral. A když jim odepřela sednouti
na tuto nesvědomitou, hazardní hru s největšími
zájmy děmictva Praha rozjíždějí se.po venkově
a pokoušejí se falešnými pověstmi vyvolávati
stávky lam, aby na účet venkovského dělnictva
pražšíí vůdcové zachránili svo'i prestiž.« V témž
čísle »hrdinství« a necchvěiná důslednost dr. Šme
ra'a se charakterisuje takto: »Ve svých zápisech
válečných nalézám toto: V květnu 1916 bylo sro
cení hladových žen na Žižkově. Dne 8. května
téhož roku byly zavolány na policejní komisač
ství na Žižkově soudružky: Z. V., Ch. T., kde
jim bylo řečeno policejním správcem, že na Žiž
kově utvořila se tajná organisace, kterářVe svých
schůzích dorozumívá se posuňky, a že organisa
ce ta má úmysl demonstrovati proti nedostatku a
hladu. Dne 9. května skutečně sešlo se několik
set žen u žižkovské radnice, žádajíce brambory
a chleba pro hladové děti. Starosta neměl ničeho,
odkázal ženy, aby šly na he:tmanství. Na týž den
nechal si zavolati dr. Šmeral přední spudružky k
sobě do redakce a tam jim přímo zakázal domon
strovatů. jinak že budou ihneď zatknuty. 12. května
táhty žižkovské ženy na místodržitelství. Hybern
ská ulice u Žižkova však byla uzavřena policii,
která zabránila ženám vstup do Prahy. Na rychlo
přiběhl dr. B. Šmeral a počal eduviti k hladovým
ženám takto: »Ženy, mějte strpení, uskrovněte
sel« Po těchto slovech propukla bouře odporu,

voláno »Zrádče!«, zdvihaly sc pěstě a deštníky
proti dru Šmeralovi, který byl vzat v 'ochranu
proti rozbouřeným ženám císařskou policlí. Kdo
vidí dnes dra Šmerala a žižkovské ženy, ten
vzpomene si na to, jak lidská mysl česká rychle
zapomíná na počínání lidí, kteří slouží vždy tam.
kde myslí, že rychleji se vyšplhají na velikána
Ve válce zapověděla naše strana Šmeralovi při
/atl ministerstvo krvavého císaře a republika ho
kopla za jeho otrocké služby Rakousku, proto ten
vztek a proto musí býti republika rozvrácena.
Takový byl a takový je dr. Šmera) dnes.« — Jak
byl vyvádění komunisté z Lidového domu? Muňa
udeřil jednoho děmíka a dostal za to dvě facky.
Ostaní redaktoři šli většinou dobrovolně. | Jen
Šmerala museli smést po schodech. Na schodech
řek) Šmeralovi jeden z dělníků: »Ale tovaryši, ty
isi sekramentsky těžkýl« A když jej donesli na
dvůr, řekli: »Ttk, a teď ho postavýme.« Šmeral
však chtěl, aby ho nesli i přes dvůr, a tu mu řekli:
»Jak se nepostavíš, tak tě tady posadíme do toho
bláta.« To úplně pomohlo, Šmeral prosil, aby tak
nečiní a honem se postavit Na to sl rozhalil
vestu a začal si vytahovat košili. Soudruzi mu
poradili, aby toho nečinili a pamohli mu obléci zim
ník, mačež Šmeral bez řeči odešel. — Na norim
berském sjezdu Hdové (liberální) straby mluvil
vůdce Stresemann a mámo jiné pravil: »Výše však
než všecky konfese stojí v Prusku jednota všech
národních a křesťanských vrstev, která jest pří
kazem . Proto budeme ze všech sil potí
rati kulturní boj.« Němci tedy v zájmu národní

jednoty zavrbalí co nejrozhodniší kukurmí bo).

| Ruttuřníjiskry.
Strach židovského tisku o bolševická Rovišát

ka. Že bolševictví u nás jest poháněno do předu

Rovalagenerální stávku? Z cdlé řady míst doví mí křesťanám, jest již zcela ařetmo. Preto židov“

poražené zbojníky bolševické. »Tribuna« psa'a v
sobotu tak, že bolševici dostávali vzpruhu k ne
vým akcím. Pak v svorném souhlasu s »Časeni«
se starala, aby se nějak rozdělili soc. demokraté
s bolševiky o ma.etek soc. dom. strany a Lidový
dům. (Jako by se mělo jednati s lupiči zcela
přátelsky!) V té chvíli sama soc. dem pravice
v »Právu lidu« konstatovala, že se nejedná o ma
jetek Lidového domu, nýbrž o útok komunistů na
republiku. Nabídla se, že ten boj statečně pro
bojuje, ale židovský tisk snaží se chrániti b'ínové
semínko, které bez citelné porážky bude dále
ohrožovati bezpečnost našeho malého státu, který
stelně ještě není dokonale dobudován.

O taktice židovského »Prager Tagblatiu« píše

15. t. m. sano »Právo lidu«: »Prager Tagbiatte,
orgán velkokapi:alistů, vyslal si na Kladno svéhe
zvláštního zpravodaje, který byl způsobem, jak
komunisté na Kadně »revoluci« prováděli, velmi
mile překvapen. Ve včerejším čísle prozrazuje,
že na příklad okresní hejtman kladenský zavo
lat si telefonicky poslance Skaláka a zeptal se
ho, kam vlastní chce vésti celou tu stávku (od
nikoho na Kladně nemohl se patrně o smyslu celé
této po dvě léta připravované akce dovědět nic
rozumného). Skalák dal mu uklidňující niištění,
že mají býti jenom odvoláni četníci, dána armne
stie a že budou žádati okamžitou socialisaci ve'ko
statků. K čemuž »P. T.« moudře podotýká, že
tadý vlastně dohoda s pravicí je dobře možná.
Týž zpravodaj sděluje, že důvěrnk kladenskéhe
dělnictva, který 'el s ním do Prahy, mu vykládal.
že ozbrojení kladenského děhmiotva stalo se jen
za tím účelem, aby se zabránilo přestupkům. proti
majetku během generální stávky! Proto prý ne
chápe. proč ozbrojení dělníci jsou zatýkáni! Ne
víme, Co si zpravodaj kapitalistického listu pu
myslil o důvěrníku a revo'ucionářích, kteří se
ozbrojl, aby se kapitalistům při generální stáv
ce nic nestalo! zde ještě nebylo. aby (lak.e
nízkým způsobem Bylaom'ouvána akce dělnictva
vůči zpravodaji kapitalistického tisku. Člověku je
stydno a hořko.«

Z toho všeho patrno, že židovští kapitalisté ::a
prosto se nebáli nepřátelství soudruhů Šmeralo
vých. Vždyť také komunisté zabíra'i výhradně
stalky a továrny mašitelů vokřtěných. Jak byli
bolševici spříznění s židovským tiskem, patrne
z této významné okolnosti. V Kladně vrchní kn
munista učitel Náprstek každého dne vlastnoručně
spaloval všecky české noviny, ale pardonova.
»Prager Tagblatt« a »Bohemil«.

Právě ne'ezeny při prohlídce komunistických
bytů dokumenty, jak bolševické hnutí bylo u vás
umě'e živeno penězi moskevských židů. Nebylo
vlastně těch nových důkazů ani potřebí. Kdyby
se byl projednat včas proces s Muňou, bývali
bychom již před rokem vidě'i jasně celý židovsko
šmera'ovský plán — a neby'o potřebí nyní krve
prolití. Ale vlivní židé se postarali o zastavení
přelíčení. Nenf divu, že teď lest Židovský tisk
velice nervosní.

Cirkevní obzor.
Výplata kongruy a pense duchovním bude se

dít od 1. ledna 1921 prostřednictvím poštovního
šekového úřadu bez kvitapcí. ©Duchovní. mající
konto u šekového úřadu, přejí-li si výplatu dobro
pisem, nechť oznámí číslo svého konta účetríma
odboru zemské správy pohitické v Praze III, Thu
novská ul. 184 (oddělení 9.) a připojí prohlášení,
že si přeí výplatu dobropisem a souhlasí se str
žením kolkového poplatku. Kvitance pro 1. ledsa
1921 nebuďtež berním úřadům posílány. Odpe
dají vůbec; kolkový poplatek bade při výplatě
zadržen. Všecky letos splatné obnosy notno ještě
do konce roku vyzvednout.

Rychnovský vikariát. Dne 9. proslnos komala

účasti kléru vikariátů: rychsovského, kostelecké

boa králického, při níž vzletnos řeč prozesi ©
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ptgryn= lalckém spisovatel a básník vdg. P.S. J. Po sv. zpovědi odebrali se účastníci

ao“ £ »Nár. dům«, kdež konala se společná
schéme, na které promluvil oblíbený, populární
řečník vdp. Fr. Jukl o palčivých stavovských 0
rázkách slovy tak přesvědčivými. že nalezly plné
ho oblasu v srdcích přítomného kléru. Nato ujal
se slova slov. poslanec p. Dr. Nosek, který vý
stižně referoval způsobem sobě vlastním o Par
tamentní činnosti poslanců Ixdového klubu, 0 chy
stané rozince a pod. Po vyčerpání programu vzdal
předseda schůze vdp. Jos. Pohl z Liberka řeč
níkům za jejich cenné referáty vřelý dík. Připo
menouti dlužno, že ma základě jednohlasného U

pili všichni kněží rychnovského vikariátu z Jed
noty.
W
2 Veledůst.

duchovenstvu.

Oznamujeme nové vydání

Missalk Omannn
vazby

Formát
vel. vel.

36x25 malé folio 32x23 velký kvart
v černé kůži
s červ. oříz. Kč 807— Kč 637-—

v černé kůží
se zlat. oříz. „ 875— „ 705—
v červeně kůži
se zlat. oříz. „ 909— „ B3—

Příruční vydání missálů
151/,x10

Polokož. vazba s červ. oříz. Kč 113—
Kožená vazba s červ. oříz. „ 130—

« Polokož. vazba se zlat. oříz. „ 127—
Kožená vazba se zlat. oříz. „ 149—

| Miniaturnívydání
Kožená vazba s červ. ořiz. Kč 115—„ osezlat. „ „ 14—

Missae defunctorum
v plátně s červ. oříz. kč 59— Kč M—

„ sezlat. , n ————a

$ vkůžisčerv. „m . 156— , 14
„+ sezlat. „ A 170— |, 133—

Malý kvast bude vydán asi o velikonocích.

| Breviarium romanum
nejnovější vydání se všeml dodatkya doplňky.

Vyd. 129 115x175 4dílné na slab. ind. papíře
celokož. vaz. s Červ. ořiz. Kč 325—

» „ sezlat. „ „ 370—

Ceny vazeb řídí se dle cen výrob.
dle nakladatele.

Na objednávku dodá

Oružstevní
knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové.

teskoslovenské strana
lilová.

Dělnícikřesťanští!Odložiekonečhěvšecku

sdružení křesťanského dělnictva! Těm, kteří tak
hořce trpěl terorem soclalistickým, svítá uyní
lepší doba. Jestliže lidovchpomáhali k *ich=oně
zepubliky a bojovali proti podvratnému bolševictví
ze všech sil, rádi bychom věděli, zdali ucn.ácí
dáhončí zájmů cizáckých se odváží pronáslado
vati křesťanské dělnictvo dá! Vzhůrm hlavy!
Všinde žádejte rázně, aby se 'konečně opravdu
Aacbovávaly zákony vydané na ochraju pláv

dělníkových!
Na opravu tětoovičny věnovat Orlu v Hradci

Králové neld. arcipastýř dr. Jos. Doubrava 500 K.
Talocvičná jedmata Orel vzdává vroucí díky.

..„Dar. Senátor Msgre dr. Fr. Rey! věnoval Ti
brán dsešstvu ne účely: Woo Kč. —
Bet „odplat! :

L

Sylvestrovská zábava v Adalbertinu. Připra
vu.e se ve'kolepá zábava k pobavení všech. Bu
dou účinkovati tamburaši, zpěváci a nejlepší ko
mikové: pp. Klivický z Pardubic, Valášek, Sva
ták, Nestelberger atď. Zábava bude zajisté prvo
třídní. Vstupné jen 6 K.

Poděkování. Sdružení katolické studušící mlá
deže S. S. S. v Hradci Králové děkue srdečně
p. redaktorovi Šupkovi a šlechetným ďárcům za
133 Kč, které byly vybrány na schůzi lidové
strany v České Skalici.

Do Hradce Králové a okoli! Vánoční
hra »Jesličky« v Adalbertinudne 25
a 26. prosince o 5. hod. odpol. Ceny oby
čejné. Vstupenky v Družstevním knihku
pectví.

Na Chrudimsko! V neděli dne 19. prosince 1920
o 9. hodině dopoledne koná se Okresní konference
důvěrníků čsl. strany lidové v divadelním sále
hostince p. Jos. Lohniského v Chrudimi na Nov.
Městě, na niž důležitá sdělení učiní poslanec pan
Sos. Adámek a župní sekretář p. Rud. Kozel. Na
konferenci nechť se určitě dostaví všichni důvěr
níci, dále zástupci odboček hospod. sdružení a
Raifaisenek. Odpoledne pak téhož dne o 3. hodmě
koná se tamtéž veřejná schůze místní organisace.
na níž o politické a hospodářské situaci promluví
člen panské sněmovny p. Jos. Adámek. Lidov
ci z celé farnosti, dostavtež se v plném počtu!

Vhodný dárek, Krásný obraz,

Zrcadla. | Rámce.
Výroba rámců.

Vkusné zasklívání fotografií.

Nejstarší Filiálka:
t. dr. závod Kiosk u mostu.

U KEolidů
WMradecKrál. Krám naproti poště.

Zprávymistní a zkraje.
Divadlo. Dramatické sdružení »Tyl< v Hradci

Králové sehraje v sobotu dne 18. a v neděH dne
19. prosince repertoirní frašku Intimní scény na
Smíchově »Bytová nouze«, která v krátké době
byla na 50 scénách provedena. Dále sehraje totéž
sdružení na Vánoční svátky v sobotu dne 25.
večer a v neděli dne 26. prosince odpoledne a
večer Jiráskovu »Lucernu«. Dne 31. t. m. od 7
hodin večer opakuje se »Bytová nouze«, konec
bude před 10. hod. Na Nový rok večer sehraje
nejlepší veselohru sezony »Zločin v horské bou
dě« od Štolby. Záznamy a předprodejiv papirmictví
pana Matouše.

Koncerty pražského pěveckého sboru »Sme
tana«. Je radostným faktem, že v hlavním městě
republiky vyrostlo vedle sdružení pražských učí
telů těleso rovnocenné, svérázné; je to pěvecký
sbor »Smetana«, jenž uspořádá 8. a 9. ledna pří
ího roku koncerty v našem městě. Nelze než
vřele doporučiti návštěvu jeho koncertů, kdež
1 členové naších pěveckých těles budou moci vy
slechnouti skladby svého repertoiru v reprodukcí
přísné slohovosti a zpěvního krásna.

Kralinský slezá Ligy Masarykovy proti tuber
kulose odbývati se bude 19. prosince o půl 11.

ký program pracovní v českém severovýchodu.
„Liga Masarykova rozdělena m 3 oblasti:
! pražskou, plzeňskou a královéhradeckou. Jde tu

hlavně odělbu práce apak zakládání odborů v
každém okresním městě. Jedná se o prácí namá

Hradci Králové. nd slezd má rozvinonií širo

S
přijímáme

|

havou i v nejoďehlejších osaďách. Pamatuime, že

24.120 lidí. Každé páté až sedmé úmrtí jest zavi
něno tuberku'osou, která jest nemocí převážně
vrstev chudobných. Národohospodářské poško

zení nemocí tou odhaduje se jen v Čechách na
40 milionů korun ročně. Tyto peníze musí zapla
ft zdraví poplatníci na daních. V zemích, kde
zahá en systematický boj proti samým zárodkům
hrberkulosy, Úúnrrtnostzmačně se zmírnila Masa
rykova liga založila 70 místních odborů, vypla
tila mnoho peněz. zapravila léčebné poplatky za
chudé nenocné atd. Vydává měsíčník »Věstník
Masarykovy ligy«, určený hlavně pro lid. LigéĎ
volá do svého středu netolko všecky lékaře, ale
všechny lidumilné duše, jimž záleží na zdraví na
šeho idu. — Na královéhradeckém siezdu bude
promluveno o sociálně-zdravotních úkolech Ligy,
provede se volba delegátů do valného sjezdu a
členů Ligy krajinské. Jest žádoucno, aby krajínský
s.ezd byl hojně navštíven. Jsou do něho pezvány
politické organisace 2 korporace samosprávné,

kukurní a hospodářské.

Zásobování uhlím. Obchodní, Živnostenská a
průmyslová ústředna rozesílá všem žadatelům ©
příděl uhlí průmyslového, kterým byly vydány
koncem minulého měsíce přihláškové formuláře,
dotazníky ministerstva. veřejných prací, jež mají
podati podklad pro novou úpravu zásobovacího
plánu. Dotazníky tyto dlužno přesně a správně
vyplniti a zaslati dvojmo uhelnému oddělení mi
nisterstva veřejných prací nejdéle do konce pro
since t. r. Těm žadatelům, kteří dotazníky v téte
ihůtě ministerstvu nepředloží, nebude na příště
žádné uhlí přiděleno.

Veřejná dražba. Dopravní úřad v Hradci Král.
prodá ve veřejené dražbě, která se bude dne 22.
prosince 1920 v místnostech skladiště Záložníhe
Úvěrního Ústavu odbývati, různé nalezené před
měty, jako hole, deštníky, ruční tašky, tlunoky,
součástky oděvů, boty a j. Koupěchtiví se zvou.

English Circie. Lecture by Mr. Vavřina, mara
ger of the YMCA »About fe in Ameriza.« Mos
day, 2th of December Grandhotel.

Osobní. Disponent Družstevního knihkupectví
v Hradci Králové p. Vilém Darobník se snouben
kou sl. Mařenkou Matějkovou, dcerou hostinského
v Malšovicích oznamují, že sňatku jejich bude
požehnáno 1. ledna 1921 ve farním chrámu Páně
sv. Cyrila a Methoda v Karlíně. (Místo zvláštního
oznámení.)

Černá ruka, Poslední dobou rozmohly se po
celém venkově krádeže lak, že obce byly. nuceny
zavěsti prafidenou službu ponocenskou, konanou
veškerým cbčanstvem. Leč Služba tato okazuje
se bezvýslednou. Zloději počnou práci svou teprv
před pátou hodinou ramaf,/když ponocování je u
končeno, anebo zase před devátou večer, kdy
ponocování začíná. | Smělost zločinců těch jest
bezmezná, V Plotičtích před třemi týdny se vlou
palt do bytu paní Wagnerové, svázali H a přivá
za'li ji k poste!. Lupiči patřili k nějaké >polešno
sti, která byla dopadena; jeden z mích se oběsí,
Paní ona pak dostávala výlrrůžné dopisy, že
bude zavražděna. jestliže prozradí pachatele. Věc
udána a Ččetnictvo konalo hifdky. Minulý týden
však příšel k bytu pí. Wagnerové jeden z oné
ťupy, zaklepal na dveře a hlásil se jako četnický
závodčí, aby mu bylo otevřeno, že jde na hlídku.
Pan' Wagnerová otevřela a luplč ra ni vystřehl.
Rána ji zasáhla na rameně. Paní byla ráno odve

pachatel patří do tlupy zločinců, kteří mají rozdě
lenou práci: jedni kradou drůbež, druzí neníze.
třetí mábytek a pak společně věci prodávaií. Idea
organisační se uplatňue veHce nebempečně a pro
středky proti takovéto organisaci se ukazují bet
mocnými. Hlídka sebe pečkvělší nemůže býti na

všech místech a takový zlosyu Čvčíhé okamžik,
kdyhlídkaodejdena jiné tmísto aprovede svůj
zločin zcela nerušeně. Nejlépe by bylo, kdyby
každý se opatřil sbrasí a sám proved obřans

Jj



Různé zprávy. «:
Moravsko-Slovenská banka v Glomoaci jířed

kládá k upisování 45.000 nových akcií po Kč 400-—
momin. Lhůta upisovací končí 31. prosince. Nové

akcie maf nárok na dividendu od 1. ledna 1920.
Upisovací přihlášku možno obdržeti u Moravsko
Slovenské banky v Olomouci i v administraci
tohoto listu.

Vhodným dárkem románku »Dvojí jaro« učirí
te k Vánocům velkou radost. Právě vyš+l p (to
si jej včas ob.edneite v naší administrazi. Cena
jest nepatrná 18 K a jest to nejvhodnější ú.'ek.
Objednávky vyřizuje administrace »Lidu«, Praha
H., Spálená ulice č. 15.

soziuneObnovu!a rozšiřujte

WOIONONONONONONM:
Nutná příručka
pro farní úřady:

Codex Janis Ganoniei
vázaná v poloplátně Kč 5280

Lze ji obdržeti v
Družstovním knihkupectví v Hradal Králové.SILOMAE OB MAM)
Mábytek na splátky.

Továrna Siuhorský, Hradec Králové.
Ceník po zaslání 6 Kč předem.

Řurodáráne70
| několik tisíc metrů plátna, šifonu, 80—90 cm kana
fásu, zefiru, Dále dětské šatečky, pánské,

bluzoviny. hotové zástěry, surové a prací hedvábí.
Vše za nákupní ceny i pod nákupní ceny.

Hospodářská Družstevní JednotaP'rabaII.Spálenául.15.
Umělé zuby

kupuji a platím za starý zub 7—9 Kč. Staré zlato
a stříbro kupuji za nejvyšší cenu.

$tan. Stejskal,
závodkošin.azlatnickývHradelKrálové,

Čelakovského ul. 448,

Vhodné
a praktické dárky! v každé ceně, jen v dobrých jakostech.

J04. PAVELKA
HRADECKRÁL PALACKÉHOTŘ.

Jedinýprodeji—Světovéznačky. překvapi Ea doplní radostný den!
Pro démy: |

modernínovinky. Prádelna.

Pletené soupravý. Žehlirna.
Pro pány: Sběrny:

moderní novinky. Palackého 80.

Kabáty. — Svesiry. Kartová502.

Záložna v Hradoi Král.
únpčané spolešensivo s ročením »hmezsným

Československé náměstí.
Vhledy ne knižky.

Půjtky. - Úvěry osobal
a hypoteční. - Zálohy. - Kauce.
Vedla. - Eskompt účtů a směnek.

dodává nejlevněji

UBSEF VEN
Českos!

odborný závod
Jebloné m.Ort.

hóré obthodní místnostifirmy

Mělnická společnost
pro košikářský,

apolečnost s r. o., Mělník,

WAO6ika:Hradec Králové.
Českoslov. náměstí, proti Záložně.

OZNÁMENÍ

use víceletém PEpobyu v ciziněytejménav alavii, vrátil jsem se do Hradce
krá ové, kdejsemotevřelv Palackéhotř. č. 83. již dříve chvalně známý

| ZUBNÍ ATELIER.
| 13,3ospězioSig zbpovamělez aB toy

1 ostatní práce v obor tento náležející pro- |
vádim s hejvětší pečlivostí od 1. ledna 1921.

Ěrosím ct. obesenstvo o novou přízeň |
a rám vhlabokéúctě

8. ČÁSLAVSKÝ.
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Číslo telefonu: 94 (Tiskovédružstvo)

srdce štěstím naplnily,
v klenby chrámu hlaholily

„ve stromečku svatozáři

zrozen z přečistého květu,

aby opět zemí Širou
z duší zanícených vírou

Vladimir Hornof.

Weimehutnějšívelmoc.
Úplatný tisk marmě si hraje na slepou bábu;

marně prchá před povinností přikazulící, aby ze
světodějných událostt poslední doby sestrojil ob
raz nejsilnější fysické velmoci světa

Jest wšude patrno, jak světový svaz Šklovské
aliance promyšleně die podrobného r'ána pracuje
o podmanění celého světa.

Již to bylo velice nápadno. jak při pováleč
ných smdouvách vždycky vymoženy určité výhra
dy a výsady židostvu ve státech nejrůznějších.
Při všelikém mirovém jednání vystupovali židé

|nikoli jako poddan: toho kterého státu, ale jako
Nonostatná státní cbec. Židům docela dána v moc
i Palestina, kde velká většina občanstva hlásí se
K církvým křesťanským anebo k Islamu. Mnoho
-č v 'iberálným tisku psalo o míru saint-germain
ském. ale nefeklo se hned. jak veliký podíl na
ujednání měli židé Lansing Mandl, Leewis a Hou
se. .

Židé skoro ma ce'ém svěě nají své. důvěrníky
4 vyzvěďače v nejrůznějších politických stranách.

Po raportech čiperně rozesílaných pak jelich cen
trála zařizuje chytře kroky další. Že ji největší
překážku klade křesťanství, toť nespormo. Proto
se zřizují expositury na potlačení ducha křesťan
ského pod tituly zcela nevinnými a velice vábi
vými. Nyní vidíme, jak rozeštvaní lidé pokřtění

navzájem se rdousí. zatím co svorné židovstvolásá.

Generální štáb, který dovede svésluhy velice
štědře platiti. počíná si tak obezřetně, že celá
řada stran, frakcí a demagogů ani dobře nevi,
komu vlastně svým štvavým fanatismem slouží.

Poukázali jsme již dávno na zjev velice ná
padný. Když byla branná noc centrálních mocí
rozbita. nehnulo se francouzské vojsko dále za
Rýn, aby podmínky míru krátce a rázně dikto
valo. Dohodová vojska jižní neobsadila Pešti ati
Vídně. Čelné obce v Malé Asii mohly býti obsa
zeny hravě. Zatím však s poraženými se vyled

návao ďlouho a dlouho tak, jakoby bývalo tenr
ve před válkou a jako by tu bylo co činiti s ne

*přátelí fysicky. rovnocennými. Židé totiž měli lak
v Berlíně tak v Pešti, Vídni a Cařihradě obrov

Depešní adresa: Albibanka.

Vkladysúrokujíge nejvýhodněji.

Ólalo telefona 65.

Eskont obchodních směnek.

ské jmění, které se musil před mirein dobře
zabezpečit. Na to bylo potřebí delší doby. Proto

se trpěiy dlouho vzdory jak BerlínaJak Peši a

Cařihradu. Bronstein mohl býti zdrcen již roku191a o

Ale tajná ruka hatila i nejpřirozenější výpočty.
Miiionová vojska ukazovala se stabými proti moci
neviditelné, v jejímž zájmu udržuje se politická
rozháranost v Evropě ještě dva roky po válce.

Do tainých praktik a čachrů temné a bez
ohledné moci vnikají aspoň aěkterá světělka. Na
př. prostulý maršál Foch v »Matinu“«upřímně vy
zmal,proč jeho věhlas se stal náhle malomocnýn.
Kdykoli Foch učinit včasně nějaký návrh ohledně
projektovaného míru, byl zakřiknut Clemenceau
em. Když v Londýně ve válečné radě protestoval
proti rozhodnutí Haigovu. Clemenceau mu přímo
nařídil, aby mičel. I kďyž sám Haig chtěř viděti
ve Fochovi velitele všech spojeneckých | vosk,
Clemenceáe se proti tomu stavěl. Foch se zasa
zaval o to, aby Spojenecká armáda zůstala na 0
kupovaném území německém tak dlouho, pokud se
podmínky míru nesplní. Poincaré ho v této sra
ze podporoval. Ale (Sernenceau, který se předtím
představoval jako kladivo Němců, nejpotřebnější
zársky Fochem navrhované mařil.

Hlas katolického pocítvce zůstal hlasem vola
fcího na poušti, protože zájmům židovských ka
pitadistů lépe se hodily státní nejisto:a, rozvrat
a krise. než zdárnéuklidnění tšjce zkoušené
Evropy.

Kdyby Lenin a Bronstem v přední řadě neob
starávali zákmy židovské, již by bývali | dávno
hotovi. Ani jediné dělo by nebylo vyvezeno z ji
ného státu na posilu rudých garď ruských, kdyby
tu spolu nepracovala israelská aliance. Z Ruska
jes: nynf židovská robotárna a otrokárna. A pod
placený tisk dívá se na to zamikle. Když však
v Maďarsku mělo býti popraveno několik bolše
vických židů-zločinců, hned zněly hřímavé pro

„testy 1 z rudého tisku českého. Minulý týden no
"vé provolání českého tisku soc. demokratického
ve prospěch jiných zločinných komisařů bolševic
kých. kteří mají pykati za strašná násilí. Všichni
u komisaři — počtem dese: — jsou židé. Odtud
poplach tak starostlivý!

Zkrátka židé maji své sítě rozplaty velice ú
čelně a vtipně. A kdo na systematickou korupční
práci nejmohutnější velmoci | světové | poukáže,
hned jest mrskán oď prodejných demagogů, kteří
se bojí o své tainé příimy.

Z bolševické dilny.
Jest listo, že sami vůdcové českých bolševiků

velmi dobře vědí, jakou nepravost páchají na če
ském lidu. Vždyť přece jest jim dostatečně znám
chromný krach boiševických idejí v Rusku, kdes
za půltřetího roku Bronsteinova řádění jest so
ciální scenerie stále příšernější.

Každý poctivý vůdce lidu má říci: »Počkáme,
jak budou bolševické| felormy| uskutečněny v
Moskvě. Pak teprve uvěříme pohádkám o rusko
židovských kouzlech a začneme spolupracovati.
Dosnd totiž v Rusku není žádné diktatury próle
tariátu. Poctivou prací ruční sni bolševik se tam
vyšivití nemtíže. Není tam rovnosti, nerespettuje



mysových stojí. Zkrátka v sovělovém Rusku
převracejí se v praksí samy bolševické zásady
es ruby; Bronstela sám ubíjí plán ten, jejž dři
ve horlivě blásal. Židovsko-bolevičtí komisaři v
Rusku jakoby se svou praksí vysmívali vlastnímu
oficielně ohlášenému programu. A těmto cynic
kým, vyděračným zhoúbcům netoliko státního po
řádku,ate| saméhokomunismamajipomáhatibez
rozpaků komunisté čeští? ©Rozhodně jest zatím
tho vyčkati.«

Tak by měl mluviti i komenistický agitátor,
který na opravdovou. realisaci komunistického
programu vážně pomýšií.

Zatím však vidíme v akci českých komonistů
tak ztřeštěné přemety, že nemohou bolševiskou
politickou a hospodářskou soustavuzajistiti .ani
fehdy, až by se jejich fysickému náporu podařilo
na čas udolati vrstvy nesoclalistické

Jak hrozné potoky krve prolly mučírny ži
dovských komisařů v Rusku, jest dobře známo 1
českým bolševikům. Rovněž věďí, že náš předseda
ministerstva byt nucen hájití životů a majetku
poctivého českého občanstva. Když však m. p.
dne 14. £t m. vkročil do poslanecké sněmovny,
zařval na něho posl Burian: »Zločinec, násilník,
gločinec!« Posl. Toužil volal: »Vrah českých děl
nfků, vrah české demokracie!« Dr. Šmeral: »Han
bal« Kučera: »Černý patří do kriminálu a ne do
parlamentu!<« — Tak a podobně rozčilovali se
uměle farizeové, přátelé strůiců děsných ruských
črezvyčalek — na občana, vystoupivšího proti
zločinným zbonikům. Člověk trne nad nejdrzejší
záměnou. pojmů. Nevíme, máme-li se diviti šílen
ství duševní tuposti či dryáčnické, rafinované ne
poctivosti, která z nejpotřebnějšího práva vyča
rue »nejkrutější bezprávi« a docela krvelačnast.
Takový jest obraz nejnovější orientace laické mo
rálky, jež měla nahradit morálku konfesní.

Na Kladně sestrošili sl před vypuknutím »ge
nerání stávky« komunisté organisaci do všech
podrobností. Centrem bylo Kladno, odkud se roz
větvily sítě po celém světě, Nalezeny dokumen
ty, že tamější kormministébyli v písemmém spoje
ní s kammisty ve zněmčeném území. v Maďar
ska, Rusku, Ital, Americe, i — v Číně. Hlavní
tiskárnu měž vlastně v Berouně, aby se mohly
letáky bezpečněji do světa rozietěti Měli tanou
abecedu a dával svým Mřediskům jména vymyš
lená.

Dle nalezených písemných důkazů jednalo se
o převrat radikální. Za «einistra orby v novém
státě kommmnistickémbyl určen Stádník, který ho
spodářství nerozumí ani za mák, ale zato v létě
byl strůjcem přepadání statků na Mělnicku. Za
ministra vnitra vyhblédnut 2áletý mladík K. He
rynk. K nejnebezpečněším a nejvlivnějším vůd
cům náležel učitel Náprstek, jemuž se přij bolše
vickém horování vedlo velmi dobře; len ti vy
bral ministerstvo školství a osvěty, aby pak z0
tročá víastní kolegy-vonomyšlenkáře. Když byl
zatčen. nalezlo se u něho mnoho porůcek, které
sebral v úřadě a také mnoho aprovisace, určené
sirotčinci, jehož byt hlavou. (Tedy takhle správa
sirotčince přišla mmohem drážce než správa ře
bolnic.)

Byl zosnován mimo jiné plár, aby komunisté
zabraki faru, klášter řeho'nic. dům Armády spásy
a Sokalovnu. Tedy posud jiných kumštů komu
nisté u nás nedokázai než kradení, loupení a

FEUILLETON.

Osvěta věčného města za Dapeže Mikuláše V.

Bylo dosti církevních hodnostářů, kteří i v Ří
mě tak horáivě podporovali rozvoj věd a umění,
až zapomínal na své nejdůležitější povinnosti k
církvi. Hierarchové, kteří příliš přilnui k synům
světa tohoto a kultuře čiře laické, budili v duších
bořících pro Krista přirozeně pohoršení a často
více ušlechtilým zálmům náboženským uškodili
než prospěli.

O takových nechceme měuviti. Poukazujeme
však na velkolepé kulturní akce osvíceného Pa
pože Mikuláše V., kterému byl živoš dle evange
ia věcí nejpřednější a obnovení všeho v Kristu
péčí nekdůležitěsší,

Sami protivníci papežovi uznávali. že tento
nástupce sv. Petra zvelebuje Řím rnikofl z ba
žení po osobní slávě, ale z touhy po upevnění
centrální správy církve katolické a ze snahy. pro
epěti širým vrstvám obce věřících.
, Ušlechtilý, opravdový refomnálor| sat se

mezi vrstovuky nejslavnělším oropagátorom věd
a umění. Mikuláš V. panoval od r. 1447—1455,

tedy jes dobu krátkou. Ale co všeckopro svolo
bení Říma a osvětu evropskou vykonal! Z města

stávkováni, Tohle « výs.ednice nejmodernějšího

pokrokového úsilí »vyvrcholené civilisace« bez
Jak se starali komunisté o pokrok a asvíce

nost, patrno z toho, že ignoranta Muňu z vazby
propuštěného v Kladně uvítali jako vítězného
krále s banderiem. družičkami a obrovskými fa
dari hornictva. | Hlavní vůdce komunistického
bnutí na Kladensku Zápotocký však se vyládřil
že krejčí Muňa jest člověk »se slopičím mozkem«.

Když Šmera! mindký čtvrtek na Kladně vyzý
val dělnictvo k práci byta schůze velice bouřil
vá. Ze shromáždění voláno: »Dříve jste nás hnali
do stávky a teď zase do práce. June jako psi,
každého dne štváni jinak.« Šmeral klidnil pouka
zem. že se bude žádati za propuštění zatčených;
nestane- se komunistům po vůl, bude se stáv
kovati zas. Na ta Sova ozýval se veliký hluk
odporu. Volalo se: »Prač tedy máme začít praco

vat. když za několik dní budeme zase stávkovat?«
Sami němečtí komunisté spráskli rukama nad

nešikovným vypuknutím a nelapným průběhem
boMevické revoluce u nás. Orgán německých ne
odvislých socialistů »Preiheite dne 17. prosince
napsal: »Hnutí v Československu skončilo těžkou
porážkou. M'sto aby popohmalo proletářskou re
vokucí, jak předpkládat komurněsté, přineslo roz
bodné vítězství buržoasii. Nejhorší a nejzločin
něšší na komunistickém postupu je toto: žádný
sodný člověk nemohl ani okamžik pochybovat,
že při současném poměru sW bude porážka děl
náctva nevylmistelná, přiime-E toto bol Ale ko
munisté boj přijali, aby zachovali svou politickou
prestyž. Byli zajatci svých radikálních frází, své
bo nezodpovědného| prorokování bezprostředně
nadcházející revoluce. Aby nemusili přiznati svůj

omyl, vedli dělníky k porážce.<

Ze světa vědeckého a
uměleckého.

J. Š Baarův »Ho'oubek«, jehož samostatné
vydání bylo tak dychtivě očekáváno, konečně
vyšel v Cyrilo-Methodějském| knihkupectví O.
Franck, v Praze. Tato kněžská idyla náleží netoli
ko k oeikrásněším spisdm Baarovým, ale k nei
významnějším plodům české beletrie posledního
desitiletí vůbec. Vděčné by zde bylo srovnání s
tkHvým Raisovým »Západem«. Baar pitvá duši
učžechtitého kněze ještě znistrněji a podrobněli
než Rais; upozorňuje na řadu světlých stránek
kněžského působení, jež obyčelně unlkají zraku
průměrných laiků-inteiigentů. Do tohoto kněžské
ho románu vryj Baar svoji individualitu velice vý
razně, takže nad některými stránkami vznikne
debata i mezi Hdmi vůle dobré. Ale v tam sou
hlasitl budou všichně vážní krillkové, že hlavní
rysy díla jsou místmé, zušlechťují a že spis ten
kst zároveň významným prostředkem k seznáni
charakteru křišťálové české duše. — Ve Francil
stal se pokus o zavedení nové soustavy těsnopis
né, jež má název »brevigrafie«. Vynálezce Duva!
ubezpečuje, že se brevigrafil naučíme ©mnohem
dříve než stenografii. Nový systém zkracuje po
mocí Hter maší abecedy; jednotlivá slova sou na
značena pouhými obvyktými literami za použití
všech rozdě'ovacích znamének. Brevigraficky mož

no psáti i na psacím stroji. — V Praze vychází

rozva'iny, učinil obec oslnivé nádhery a veliké
bo blahobytu.

Papež hlavně chtěl zabezpečiti své sídelní mě
sto proti přepadům loapeživých velmožů, rozoh
niti opravdovou zbožnost, zaželmati aebezpečí
epidernických nemocí a dodati budovám estetic
kého půvabu.

Papež znovuzřídů 40 koste'ů, v kterých byla
při pobožnostech v čase svatopostním zastavení.

lác senátu a pro magistrát konservátorů zbudoval
aový krásný dům.

Opravil vodovod, který dal ozdobiti nádherným
vodotryskem. Dal čistili a regulovati uNce. Pří
chody k věčnému městu byty ulehčeny a bez
pečnými učiněny. Na př. Můvliký most (Ponte
Mole) sestával! v prostřed ze dřeva. ale papež
onen dfl poručit nahraditi kamenem. Na pravém
jeho břebu budována tvrdá ochranná zeď. Též dal
Mat mmsty opraviti a opevelti — Polorogvalené
městské zdi začaly se rych'e opravovati r. 1451.

Mikuš přestavěl celou jednu čtvrt Říma v
monumentální residenci v duchu | renesančním.
Pomijíme zde velkolepý p'ás přestavby Vat
kánu a výčet nejkrásnějšíchnových budov, kte
ré vzrůstaly za pontifikátu Mikulášova. S'edujme
však, jaké umělce papež k dvoru svéma připoutal.
Tradice papežského Říma byl přirozeně interna

O.
rusky psaný Židovský !ist »Russkaje Vollax: iod
akci est vyhrazeno 5velkýchpokojů, v nichž
Dracují židovští žurnalisté. Zavítá-li k nám však
některý inteligent jihos'ovanský, shání v Prem
byt velmi těžce. —Profesor dominik. biblické
Skoly P. Vincent můstil, že stará stavba v leb
roně, Jž se užívá nyníJakomešity, jestavbou

Veledůst.

duchovenstvu.

Oznamujeme nové vydání

Miooal6 ŘOADUR
Formát

vel. vel.
86x25 malé folio 32x28 velký kvart

v černé kůži
s červ. ořiz. Kč 807-— Kč 637-—
v černé kůži
se zlat. oříz. „ 873— „ 705—
v červeněkůži
se zlat. oříz. , 909— + B—

Příručnívydánímissálů
15/,x10

Polokož. vazba s červ. oříz. Kč 113—
Kožená vazba s červ. ořiz. .„ 135—
Polokož. vazba se zlat oříz., 127—
Kožená vazba se zlat. oříz. „ 149—

Miniaturní vydání
12:/,x8

Kožená vazba s červ. ořiz. Kč 115—
sezlat , „ 14—

v plátně s červ. oříz. Kč 59— Kč 54—
„ sezkt , P

v kůži s červ. | „ „ 156— , 14—
» sezlat |, „ 170— , 153—

Malý kvart bude vydán asi o velikonocích.

Breviarium romanum
nejnovější vydání se všemi dodatky

a doplňky.
Vyd. 12* 115x175 4dilné na slab. ind. papíře

celokož. vaz. s červ. ořiz. Kč 325—
. „ Sezlat , „ 30 —

Ceny vazeb řídí se dle cen výrob.
dle nakladatele.

Na objednávku dodá

Družstevní
knihkupectví a nakladatelství

w Mradei Králové.

o
nefkůznějších národů katolických Mikuláš zva.
k práci v Římě stavitele a umělce jak italské tak
německé, nizozemské, francouzské a španělské.
Papež zaměstnával ženááíního sochaře, stavitele
a malíře Battistu Abertiho z Florencie, jomuž p0
máhal výtečný Bernardo Gamberelli Rassellino,
Již dříve vstoupitdoslužebpapežskéstolicesta
vite) Antonio di Francesco. Všichni byli z Floreu
cile. Také povolán k prác! Rido'fo Floravante z
Bononie, který pro schopnosti v různých odborech
byl zván Aristotelem. Architekti ve službách pa
pežových utvořit zvtáštní organisaci Lembar
ďan Be!tramo di Marino pověřen stavbou kůru v
Sv. Petru a citadely w Orvietu. Do Říma tehdyse
všech stran proudily houfy praczíchho lidu.

Bystrý papež při svém plámi sledoval pečivě
zásadu, aby vše'iká výtvarná umění v novostav
bách byla podřízena velkolepé architektuře.

Mezi malíři praculíckni pro papeče na prvém
mistě budiž jmenován nesmrtelný Pra Gtovansl
Angetioo da Fieso'e. Ve shužbě Mikulášově byť
l nejvýznamnější předchůdce Perugiův Benedetto
Beonfigiio, dále Bartolomeeo « Folgna a Andrea
del Castagno. Benátští ma'fří Antonlo a Bartole

tco z Mura obdrželirozkaz.abyně obraz Madony,obklůpené anděty. Pro pra
Goval 1vynikající Plero dol Pranostca a Brama
ftno. Mezi malíři papežovými kteří pochámeli «



Bašoda Velikého. — Příštím škoním rokem budezavedenmaSlovenskunavšechškoláchzpěv
jako povinný předmět. Nařízeno, aby tam, kde ma
darisace utlamila hlaho) slovenské kostelní písně,
učitelé vyučovali děti | dospělý Jid zpěvu sloven.
etrkevních písní. Tedy kostel pojednou považují 1
pokrokáři za významného činitele v záchraně ná

rodnosti. Ono nařízení není ovšem Žádným kro
ken k odimcecírkve oď státu: zato- však posfií
výsmámně slovenskou duši. — Za záshihy o vě
decký pokrok byl ve Francii imenovánl rytíři
Čestné legie kněží P. Eduard Branly a opat J.

-Rousselot. Branly proslut svými objevy v oboru
telegrafie bez drátu. Rousselot získal světovou
slávu jako vynálezce experimentální fonetiky. —
Protikřesťanští filosofové stali se ubohými tro
sečníky. Právě nejvýraznější hlavy filosofické ny
mějšího století kladou zvláštní důraz na velký
význam křesťanství. Sám proslulý profesor v Je
mě Rud. Eucken, který jest tak často i od českých
fllosdií citován, zabývá se křesťanským názorem

živetním velice vážně. Z Platona bere názor o u
niversální povaze filosofie, oď Aristotela přijímá
nauku o ústroienství, nehybné energii a teleolo
tických kategoriích. Ale nejsilnější vliv na Eucke
na mě'o křesťanství. Sv. Augustin mu jest »vé
doucí hvězdou při řešení věčných problémů«.
Encken sám vyznává, že jsou mu hlavními učiteli
Platon, sv. Pavel a sv. Augustin. Zcela rázně od
mítá Eucken moderní positivistické po-fmání ži
vota. Praví. že naturalismus odporuje sám sobě:
vždyť každá věda přírodní, pokud hledá v různo
stech jednotu, přestupuje svět čiře hmotný a u

"znává skutečnost, klerá se Hší od hmoty. Jestliže
"naturalismus popírá skutečnost duchovou, popírá
sam sebe. Socialismus nevede k lidskému pokro
ku. nýbrž nacpak k úpadku, protože značí jenom
aplikaci materialistického poifmání života. — Svě
tová katolická solidarita má dle plánu mezinárod
ního komitétu míti čtyři sekce: vědeckou, sociální,
charitativní a tiskovou. Politika jest ze Světové
katolické solidarity vyloučena. Prvá schůze ka
tok solidarity má býti 2. února 1921 v Paříži: bu
dou na ni pozvány všecky národy, aby se smlu
vity stanovy a Svaz aby byl řádně ustaven.

Rozmanitosti.
Péče státu o zásobování spočívá v takových

to opatřeních: venku se platí za Cent bramborů
44 .K, ale v městě je prodává aprovisace za 70—
80 K, a to jen proto, že brambory dodá ústředna.
A při tom ještě ústředny neobratným hospoda
řením prodětávají. — Ve Spojených Státech ame
rických jest nyní 17,135.000 katolíků. Ačkoli za
posledních let proudy vystěhovalců z románských
zemí značně prořídby, přibylo v Americe za po
slední rok 186.000 katolíků. Z Žných vyznání
přidalo se k naší cirkvi 24.000 katolíků. To jest
velice výmlavná odpověď na štvaní femeslných
demagogů, svádějících k odpadům. V Americe ne
jsou občané pošetitejší než v Evropě. — Ve Špa
ačisku založen byl spolek katolického rolnictva
r. 1913. R. 1914 založeno bylo 500 odboček se
150.000členů, r. 1919 bylo již 4000 odboček s půl
milionem členů. Finanční obrat činí! r. 1919 ve
zlatě 600 milionů peset. Spolek jest nejmohutnější
tidovou organisací ve Španělsku vůbec; dal pod
mět k mezinárodnímu sjezdu selskému v Ženevě
r. 1921. — Velká rada kantonu basilejského roz

K
městnán ve Vatikám: po celou vládu Mikuláše V.
Také jedem německý a leden španělský malíř
slogži papežskému dvoru. Malíři v Římě hoto
vůli | množství obrazů světských.

Papež podporoval | rozvoj průmysh: hedváb
aického, zlatnického a pod Zřízena tehdy | veliká
éfina k botovení koberců; za tím účelem povolal
papež Francouze Renaada de Malncourt se 4 po
mocníky. Objednávky rouch a nádob do různých
kostelů stoupa'y tak, že bylo potřebí zříditi odbor
né dílny i v Sieně, Benátkách a Jinde. Velkolepý
stavební a umělecký ruchšířit se rychle diepří
ladu Říma do dřouhé řady jiných obcí italských.
Od doby Karolingů neviděla Evropa nikde tak
borečného stavebního ruchu Jako za MikulášeNA
věčné město.

Ještě větší zásluhy získal si papež podporou
- různých odborů vědy. Oeiger praví: »Řím rovnal

se pod ním jedinémustaveništi, velikédřině; v
tmě. čase podobal se nekonečné pisárně; bylo-li
úavěnípapežipotěšením.bylomavášnípsaní,pře

eládání a shromášdění napsaného a přeloženéh.«
- Jakmile se stal Milrháš papežem, vějchní humaní
sté vItaliljásaliprávem;mnozí2 nichsmatbý
velého chudého učence tobo osobně. Poggfo,který
byl pokládán za nestore repulíiky učenců.busd

« span
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hodla, aby se odstranilo interkanfesní vyučování
náboženství, prohlásivši, že takové vyučování ne
může působiti u žáků nadšení. Místo toho se do
poručwe, aby jednotlivé církve vyučovaly své
příslušníky ve školských místnostech svému ná
boženství. Usnesení tolo jest velikým úspěchem
basilejských katolíků. — Spojené Státy dovedou
si udělati pořádek. Tam ministr práce nařídil,
aby byl vyvezen bolševický vyslanec | Martes,
protože jest cizincem a člemem organisace, která
hlásá násilné svržení viády Spojených Států. —
Nehroznšiší vysvědčení sl dali brněnští vůdcové
bolševictví; po prohraném násilném pokusu 0
převrat 800 bolševických důvěrníků na Brměn
sku prohlásilo 14. prosince, že »dostavuje se oka
wžik, kdy nutno střízlivě uvažovat«. Tito zkra
chovaní politikové také konstatovali, že »ani je
diný hlas neozve se proti argumentům, jimiž je
odůvodňována potřeba skončiti stávku«. Ale nevě
děli sami tito demagogové, že bylo potřebí nej
stříztvě šího uvažování právě před počátkem po
litické generální stávky? Raději se staví hlou
pými a zklamanými, než by se přiznali, že žalost
ný výs'edek předvídali předem. Napřed hnali do
stávky všecko — a teď nepřipouštějí »ani jediné
ho hlasu« pro akci, kterou prohlašovali za kou
zelnou bránu vedoucí do jistého ráje. — Zástup
cové obchodních komor v Americe snaží se ote
vříti Chicago světové paroplavbš. Hodlaií spojiti
veliká jezera v sonsedství Chicaga s mořem po
mocí průplavu. — Na zahradě Fr. Grunta v Luti
ně u Olomouce objeveny letos nové 3 pravěké

vými kroužky. Nalezené předměty darovány Vla
steneckému mvseu v Olomouci. — V německém
Halle vypukla komunistická stávka agitaci halič
ského žida dra Sterna. Ukončena byla 18. t m.
Policie chystá se Sterna vypověděti. -—Mzda děl
níků v Americe stoupla proti době předválečné
jen o 100 procent. Dříve vydělával tam dělník
denně 2—5 dolarů. nyní 4—10 dolarů. U nás
stouply dělnické mzdy o tisíc procent; přes to
však dělníku americkému vede se lépe než na
šemu. To zvyšování jest vlastně falešnou hrou,
při níž Intelgenti trpí strašnou nouzi a dělníkům
zbývají holé dlaně. Ohromný díl sespolečněných
domů zpustl tak, že v nich nelze bydliti,Vtádne
1 ve vnitrozemí surověši a krvavější militaris
mus než v Prusku a aež v pradávné pohanské
Babylonii nebo Persit. .

(O
čase papeže Mikuláše do Říma — částečně z vlast
ního popudu, částečně byvše od něho povoláni.
protože si přál viděti je na svém dvoře. Když
veliký mecenáš se jednou dověděl, že v Římě jsou
ještě někteří vynikající Hteráti šchž nezná a
kteří žifí bez slávy v zastrčených ubikacích, zvo
lal: »Jestliže jsou zruční, proč jenom nepřijdou
ke mně? Přiimu a odměním i prostřední.

Pro humanisty nastat nyní zňtý čas. V Římě
utvořita se veliká učená společnost, v Jejíž čele
stáli Poggio, Valla, Manetti, Alberti, Aurispa. Tor
teto a Decembrio. Nejradění obcoval papež s Ma
nettim, u něhož se klasická vzdělanost harmonicky
pojila s vroucí zbožností katolickou.

Papež povolal do Říma řadu učenců, kteří se
výhradně zabývali překlady z řečtiny.Mikuláš
sám čítal elefantní překlady s velikým zájmem
a odměčova! překladatele štědře. Vespasisno da
Bistloci konstatuje: »Teprve tehdy se stali pří
stapnýzní vědě Herodot. Timkydides, Xenophon,

Polybias, Diodor,Appian,PhHo,Theophrast aPlo
lemaeus. S nepopsatelnou radostí čerpala se he
Manská moudrost ze samých zříde!.«Jestpozoruhodno,žepapežmléhaiabysc
především pořídil metrický překlaď Iliady a 0

šově: sšteckonezhycalo, dlezdá se, že pře
stdiBo do Italie.<Papež žádal překladynikoli ře

“ a

Financování importu a oxportu. (i
Pojišťování losů.

Kulturní jiskry.
Hradec Králové v rozpočtové debatě senátu,

Senátor dr. Reyl ve své řeči o nákladu na škol
ství upozornil na veliká břemena českých obcí,
které zřizovaly vlastním nákladem střední školy,
odpírané českému národu vládou vídeňskou. Za
příklad takové vlastenecké a kulturní obětavosti
uved! město Hradec Králové, které před lety již
zřídilo a vlastním nákladem udržovalo reálku, ob
chodní akademii, lyceum a školu pro dívčí po
volání. Náklad na tyto školy obnáš: ročně 388.000
K a zatěžuje značnou měrou beztak přetížené 0
becní finance. Řečník doporučoval ministru škol
ství, aby snaži! se břemena obětavému městu u
lehčiti převzetím těchto nákladů na účet státu.

Pk. Dr. Fagen Kadeřávek: Soustava filosofie
křesťanské čili Aristotelicko-Tbomistické. Dil dru
hý. Nákladem vlastním. Tiskem Biskupské knih
tiskárny v Hradci Králové, v komisi Družstěvního
knihkupectví v Hradci Králové. — Svým časem
jsme se v »Obnově« zmínili o prvém dílu tohoto
díla epochálního a vřele isme ho odporučili, že
nemá chyběti v knihovně žádného kněze a že Je
mají pině čísti a studova'i nelen kněží, nýbrž
i laikové. Co jsme napsaii o dílu prvém, platí v
míře ještě větší o tomto dílu druhém, poněvaděv
něm spisovatel na přemnohých mísiech s důklad
ností jemu zvláštní pojednává a řeší otázky, ve
kterých právě v dobách přítomných chybují mno
zí, a to značná část z neznalosti, z nevědomosti.
Jest ovšem potřebí, aby každý, kdo chce mít
ze čtení a studia prospěch, přikročil k práci bez
předsudků a s vůlí vytrvalou. Jeďno i druhé,
bohužel, u rmohých schází. Na filosofii křesťan
skou hledí s opovržením, a mají-li o ilubokých
pravdách vážně a důkladně ovažovati, jest to pra
ně obtížné a knihu odloží, pronášejíce o ní úsudky
přenáhlené a nespravedlivé.

Abychomse aspoň poněkud o obsahu toho
to díla výtečného zmínili, upozorňujeme, že V
něm spisovatel vykládá metaíysiku zvláštní. totiž
metafysika o přírodě čii kosmologii,str.
7. až 208, metafysiku o duši lidské čili
psychologii,str. 213. až 536. a metafysiku o
Bohu čili theotogii přirozenou, str. 539. až 699.

1. Kosmologii dělí na čtyři oddělení: O jsouc
nosti přírody, 7—28, že věci, jichž souhrn nazý
váme světem. skutečně /sou. o bytnosti přírody,
29—150, co tyto věci sou, co je vniterně tvoří,

(O
kládáním zaměstnání a kavalírsky za to placeni.
Gregorovius praví o gapeži: »V osmi letech svého
pontifikátu pokryl Řím knihami a pergamenem;
byl srovnáván s. Plolemacem Philade!phem.<

Velkou zásluhou papežovou bylo, že se snažil
položiti antické vzdělání na základ původní —
řecký. Zvláštní význam měl nový překlad Aristo
tela, protože arabské překlady byly velice chatr
né. Papež však starál se pečlivě | o rozkvět lite
ratury theologické a nalezt si k tome účelu prá
covatky velice zdatné.

Jakou zásluhu má o shromáždění největší
knihovny světe, napsali jsme Wž Jinde.

Tehdy ušlechtii Čechové hleděli k Ital: se
závistí. Co učinila husitská válka s »Římem *e
veru« — s Prahou dříve tolik proslulou? Veliký
kulturní odkaz Karla IV. ležel v troskách. Husit
št mýsýři s obmezenou bouževnatostí bojovali
proti renesanci — z university dříve tak prosulé
zbývalapouze -těžce udržovaná fekultaartistská.
pouhý stín bývalé slávy. Zatím co národové TO
mánštívespojenísosvícenýmŘímemrychlev
kultuře pokračova!, v Čechách živoříla ztrnulá
polokuitara. Země těžce še bojila z krvavých ran.
ješ Mzaaadii ani Čechové.Zato v Římě trinm
filní pochodvědy ! nění. u *»
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150—171 a konešně velice důkladné a podrobné
pojednání o darvinismu, 172—-203.V oddělení dru

hém prabírá tři různé názory o bytnosti bytostí:
atomismus, dynamistnus, hylomoriismus; neschva
luje ani aomisnu> ani dynamusimus nýbrž hylo
morfismus, t. ]. byiosti skutečné vulterně netvoří
ani atomy ani síly, nýbrž látka prvá a tormy
podstatné.

2. Psychologii dělí na pět čási.: O isoucností
těia lidského a duše lidské, 217—224,že 1ěla u duše
opravdu jsou. o bylnosii těla lidského a duše
lidské, 225—264,co iuto těio a duše jsou, o Činnosti
duše lidské, 205 - 493, o původu člověka, 494—507
t. « 0 původu pokolení sidského vůbec a nyní
jednotlivých lidi zviášť, a o cíli Čiověka, 506—329.
Následují tři dodatky: O úsoucnosti 4 bylnosti
pouhých duchů, o spritualismu a spiritismu, O
dvojím významu srdce lidského, 529—536. Zde zu
„ména třeba upozorniti na část třetí, ve kleré je
důkladné a ve.mi podrobné pojednání © inohutno
stech duše lidské. V části o původu člověka od
suzuje pantheistický emanactanismus, že se duše
jednotlivých iidí vyronily z Boha, takže jsou Jeho
čásimi, traducianismus, který hájil mezi jinými
Tertutian, který tvrdí, že »člověk celého zp.ozuje
člověka“ a generaolanismus, »že duše lidská čin
nosti rodičů vzniká st oořitelsnou, od Boha
jím udělenou. V tom záleží generacianiSmus: a
hájí zceia správně kreacianismus, t. j. učení, že
duše :ednotlivých čidí stvoří Bůh, jako stvořil
duše prvých rodičů. Zde ovšem výk:ad traduci:.
nismu a generacianistnu je nejasný; neboť učení,
které tvrdi, že člověk cesého zplozuje člověka,
jest doásla generacienismus, a učení, které tvrdí,
že duše lidská vzniká činností stvořitelskou rodi
čů od Boha jim udělenou, je kreacianismus. Nutno
tedy traducianismus a generacianismus vysvětliti

3. Theologii čiii metafysiku o Bohu dělí na dvě
části: o soucnosti Boží, 540—599a o bytnosti Bo

ží, 599—699. že Bůh jest a co a jaký Bůh Jest.
V části prvé jest deset důkazů pro :soucnost Boži,
čtyři kosmologické, jeden teleologický, tři psy
cho'ogické. jeden zázrakoslovný a jeden histori
cký. Na to vyvrací námitky proti pravdivým dů
kazům o „soucnosti Boží, celkem 25, z nich ze
jména námitky Kantovy. Konečně připomíná dů
kazy nepravdivé, které zamítá, zejména str. 591
důkaz ontologický. Na str. 592—593 upozorňuje
na nesprávné jednání téhož fi'osoia německého,
který přes to, že tvrdi, že isoucnost Boží rozu
mem dokázati nelze, a že důkazy pro jsoucnost
Boží jsou buď paralogismy nebo sofismata, tvrdí
také, že »rozum praktický z řádu mravnosti Boha
vyžaduje, poněvadž kdyby Boha nebylo, člověk
by blaženosti nemohl dosíci: proio prý člověk
morá!ně věří, že Bůh jest.« Názor tento „ako ne
správný spisovatel vyvrací.

V čásii druhé jest podrobné pojednání o bytno
sti Boží. o 'om, co Bůh jest, a jak tuto bytnosí
poznáváme. Dále zedná o příviastcích Božích: jed
notě. pravdě, dobrotě, kráse Boží, a o dokonalo
stech Božích: o nutnosti. jednoduchosti, nekoneč
nosti, nezměniteinosti Boží, o životě Božím o věč
nosti a nesmfrnosti Boží. Pak sedná o rozumu Do
žím a Jeho poznání, © vůli Boží a jejich dokona
lostech. o ctnostech Božích: svatosti. dobrot'vosti.
spravedlnasti. blaženosti Boží a celé pojednání
končí učením: o činnosti Boží zevnělší: stvoření a
zachovávání světa. Zde jest vlastně učení o vlast

nostech Božích klídných, zángrných 4 kladných,
jakož i činných vzhledem na rozum. vůli. moc.

Tím jsme naznažili aspoň poněkud obsah to
hoto velmi důležitého a důkladného spisu, a pa
ku'eme ku všem myslícím laikům a kněžím ta
slova, která řekl andě! sv. Augustinu: „Vezmi a
čtit« Nechť si každý, kdo jen může. spis ten opa
tří a studuje ho pině. Cena 32 K a 2 K porio le

ve'ice nízká. Úprava ie celkem slušná.
Dr. Fr. Šu.c.

Návrat barbarského vandalismu. V 6.—7. seš.
»Sty'u« napsal Zdeněk Wirth: »Signál, daný ská
ceném Mariánského sioupu na Staroměstském ná
městí, byl zahájením obrazoboreckého hnuti, jež
nemá paraiely v.XIX. sto'elí. Oď počátku r. 1919
zničeno tak na tisíce znaků, soch sloupů, Božích
muk, v některých okresech středních Čech dokon
ce soustavně a plánovitě. Vášeň vybíjí se neje
mom na památkách. na nichž Ilpf tratliční nenávist
národa, kdysi zrazeného a potupeného. ale i na
nevinných výtvorech venkovských | řamesiníků,
votivních darech nejprostší zbožnosti venkovské
ho člověka. Nepomohlo dosud poučování, ani ú
řední zakročajšl a nepomůže, dokud se nezmění
poměr širokýéh vrstev k svědkům minalosti, do
kud neopadnou vlny náhle vyšlehlého, dlouho před
tim živeného záští k naší Mistorii v rámci habs

burské říse. Neošekávěme tento obrat záhy, pro
tože asní upřímně podporován moci dnes nej
silnější, politickou stranou, ale jsme přesvědčení,
že také náprava nevzejde z této strany. Snášeli
vost k minu.osti, k jejím pozůstatkům, může vy
trysknouti enom z mysli ušlechtilé, z překonané
ho sobectví a nejvyšší spravedlnosti všech ku
všem. Odstraněním Mariánského sloupu Je zni
čena rovnováha prostoru náměstí úplně a zasa
žen je i Šalounův pomník Husův, komponovaný
pro polovici náměstí a dnes zbavený uzavřeného
prostoru, který mu vymezoval s'oup Mariánský.
Stejně ochuzeno náměstí nialostranské snesením
pomníku Radeckého, který, nevýzuamný jako dilo
přastické, byt přece mistrovským výkonem situ
ačním, a také zřícený morový sloup ve Slaném
a shozená socha Jana Nepomuckého v Hořovicích
patřily svým umístěním a poměry mezi šťastně
řešené přpady. Steně neumělecky působí a solva
by'o by jindy irpěno, kdyby nebylo nátlaku ne
myskhvého davu, oloupí-li se komponované dílo
umělecké o některou svoji část. A přece dnes snu
síme mlčky snášeti, že jezdecká socha —císaře
Františka na nábřeží Masarykově neb inramoro
vé poprsí Fiirstenbergovo v Křivoklátě byly vy
ňaty z architek'cnického svého rámce, že často
průčelí budov. jako císařské znaky na K'enenti
nu nebo hradí jízdárně nebo šlechtický znak v
Kounicích bysy bezoh.edně otlučeny, nebo že vel
ká sousoší „sou násině zbavována soch určitých
světců, jako v Sedci, řleřm.onově Městci úebo
v Semilech. Bohuže'“. všechéy to. argumenty
málo váži proti argumentům přímočaré filosofie
dětinské pomslychtivosti. Pomn'ky a sochy boří
u nás úitiž licé. kteří s hrdostí chodili -za českcu
slávou“ a s polěšením konstatovali. Že na vrali
stavské radnici dosud stkví se český lev a že po
Ně.recku a lacii všude zanechaly pozdější doby
vzpomínky na Čechy, ačko'i jinak nenáviděli :vto
prokleté kacíře.:

Orřavujene! Nynější obrazoborectví není »dě
dinskou- pomsiychtivosti, ale rafinovaným a zavi
lým drážděním věřícího iidu českého. Volnomy
šienkářští fenatikové v protihabsburském bouření
leda j chyiře záminku k mrskání duší českých.
Přítomné řádě“í jest nete.iko protikulturní ale i
protinárodní. Moderní barbaři snaží se odstraniti
všecky odznaky a památky. připomínající nábo
ženský sklon jádra lidu našeho, aby cizinci při
jiždějící do naší republiky by'i svádění k domněn
ce zcela falešné o uhazínaicím. katolictví. Nede
mokratickým, protilidovým ničením toho, co zbu
dovali zbožní předkové, má se fašovati historie.
Jak tu rozhoduje nikoli dělinství ale sveřepé.
promyšlené násilnictví, to přece patrno i z volno
myšlenkářského parlamentního návrhu na
odstranění| veškerých| náboženských| odzua
kův i z budov soukromých. Mezi obrazoborci 4
Volnou Myšlerkou vidíme jediné pásmo. Panstvo
toto není tok nejapné. aby nevědělo, že koto
lictví bylo hluboce vkořeněno v celém národě
našem již pět stotetí před vládou Ferdinanda |.
a ostam'ch dakích Habsburků v naší vlasti. Kdo
rozbíjí památníky, „aké se těšiy u nás veliké
úctě za sv. Václava, sv. Vojtěcha i Přemysl. 1.
a Karla IV.. nemstí se Habsburkům, ale surově
dráždí český cit.

pro pasy a legitimace během

1 hodiny————
fot. atelier

J. F. LANGHANS,
spol. s r. ©.

Hradec Králové,
Adalbertinum.

Obrana.
Kalení Ušáci Da ústupu kličkují a fhoa. Že se

bolševický násnostmi a generální stávkou při
pravoval státní převrat die -pokynů Moskvy, pře

svědčil se každý, komu není veřejný Život e
gypiskou | mou. Vždyť. docela. dr. Šmeral byl
krátce před tím dán od Moskvy pod kuratelu žida
Sonaenschelna: proto, že se k revoluci připravo
val nějak dloubo. Ve schůzi na Vysočanech volal
kamenista Jílek: »Krev tégi masi, neboť Jedině
v ksvi so zrodí náš bishobyt.« Komunistické »+Ru

m s —< a

tězství revohice; volalo: »Pryč s krvavou vládou
Černého, ať žije socialistická republika!« Páchány
krvavé náslnosti na strážcích veřejného pořádku,
chránících občany pokojné.

Po prohrané revoluci však komunistický orgán
brněnský »Rovnost« napsal © odpůrcích bolševi
ctví: »Z našeho zápasu, ketrý byi bojem obran
ným proti atentátu na naši stranu a který je
bo.em za sociální požadavky, jichž spnění až do
nedávna s'ibovala i buržoasie, udělai boj proti
repubHce a když tak co nejvíce seštva'i nevšdo
mé lidi proti nám a když vyzbrojili se zbraněmi.
jež rozďány Sokolům, Orlům a kde kterému ne
příteli socialismu přikročili k provokování ob
čanské války. Tu jsme nechtěli, té isme si ne
vřáli a do lé nepů.den.c, i když nám ji vláda a
buržoasie vnucuje! Rozmyslíme si dělati buržoa
sii berana pro její choutky v době, kdy ona to
potřebuje!«

Bolševičtí podvodníci praví dále v oznámení,
že stávka jest skončena, toto: »Přičiněním bur
Zuasie, protidělnické reakce, ale také i protisocia
ustickým stanoviskem t. zv. pravice 1 národně
sociání strany, byl nynější zápas sveden na ko
le.e, kde by si ho přála buržoasie míti. Cenerální
stávka, která byla prohlášena jednak na obranu
proti politické persekuci. jednak za vydobylí po
žadavků sociáního rázu, vyvinula se v zápas,
který dle přání Luržoasie má býti vyvreholen v
násilný boj vsech proti všem, Majíce na mys.
jen a jen prospěch provelariálu a dobře vědusco.
že by bylo osudnou chybou, abychom naběh:
kapitalistické buržoasii, rozhodli „sme se doporu
čin dě/nicivu, aby Svuj boj přerušilo a zítra nee
stoupito práci.« ,

Tuh.e máte dokiady ciarakieru | námezuníku
Úronsteinových. Sotva cikán odvážil by se lhát
úo oči celé české veřejnosti tah črze, jak lo
činí cficie'ní miuvčí brněnských komunisiu. Podie
tcho výkladu za nic nemohou saroví zbojníci;
krveprolití zavinili patrně ti. kteří musili bráni
vlastní životy a majetek proii lupičství a otíokáf
kářsiví. Aráice před tinto lhaním právě v oko
Brna bylo zcela zře.mé komunistické povstání,
uk že bylo nutno k Oslavanům vylrhnouti i s dě

„ostřesectvem. | Tři parlamentáři komunistického
vojska, vyzbrojeného i kuloiety, přišii k veliteli
čsl. vojska Špcnarovi se vzkazem: -Pane veliteli,
vezměte na vědomí, že jsme důstojníci rudé ar
mády, která proti vám stojí „ako nepřítel.. Veli
ie) eČrovědě!, že nepřišel se vzbouřenci vyjedná
vai. lito na oko se podda'i, ale pak zahájili pal

čunistů v navstavším boji zabito
a čsl. vojsko ukořistilo 3 kulomety. A teď se ne
stydí »Rovnosts líčiti zápasiště tak, jako by »bur
žoasie“ sama chtěla dohnati komunisty k revo
„uci Komunisté terorisovali Cělnictvo chtě.ící pra
covati. zabírali továrny a Statky, odváděli násilně
do rudé armády, v některých obcích obsadili ú
řady, páchali nási'nosti na vojsku i četnictvu. A
teď najecnou všecko zavinia potutelná buržoasie.
usilující o zničení dělnictva!

„Dobře si všimněte, jak ďábelsky snaží se pod
váděti veřejnost a docela i vlastní svedené lidi
bolševičtí bankrotáři.

Ministerský předseda vyslovil podiv, úroč se
staví část děsniciva proti vládě, která mi v pro
gramu dalekosáhlé sociá'ní reformy. Ale »Rov
nost«, aby zatušovala pravdu, vyráží najednou
tvrzením. že k slibům da'ckosáhlých sociá'ních
reforem byo donuce::o ministerstvo kauristickou
bouří; toto povstán. však usilovalo o něco zcela

svého — o zotročení dělnictvo. které by nesouhla20% moskevskými paragrsiv.
Nikdy v Čechách se nečiskly lak neoma'ené a

drzé lži, nikdy se tak nepodvádělo jako nyní, kdy
komunistická péra se namáčejí v rusko-židovském
iedu. Kde Bronsteirův nosorožec reprorazí *iMíc
kým náporem, iam se mění náhle v lišáka, D'a
čícího nad +znásilněníme.

Tohle všecko se dal nřede/dati. Český ny
nější patriorcha dr. Šmeral již r. 1907 s nejkřikla
věší smělostí ve své agitziní brožuře falšoval
smvs] Písma: děbře pežítul. že inrsikové hteř.
bible nečtou. zap'atí inu ochorně daň ze své hlou
posti. Jak můžete pak cd fosšovače Písma čekati
pravdu a Pectivost v VnéT: oboru? Kdo se do
pouští zločinu na samém Písmu, páchá pak snad
no zločin | v zkci sociální. Teď vidí národ, jakou

spoustu lí vychrlily komunistické sopky jak vBmě tak v Praze.

Dr. Šeeral poráží tvrzení »Rovnosti«. Marně
byste čekali. kdy čeští sluhové moskevského ži- 

dovstva promluví upřímně, z plného přesvědčení
vnitřního. To“Jest samá diplomatická klička, samé
ubíkází do syslích děr. Dá-M ti bolševik ránu,
v následujícím okamžiku slavnostně prohlašuje, že

chtěl uhoditněkoho jiného atebe vlastně pohla
M4



dis. Tuhle taktiku zkouše'i Šmeralovci i na min.
předsedovi dru Černém.

Zbabělé a nelapné výmluvy »Rovnosti« dr.
Šmnera' bezděčně potřet dre 16. t. m. na schůzí
důvěrníků v Kladně. Pravil, že Kladno začalo
odboj a stávku sanio, nedohodnnvší se s praž
ským výkon. výborem. (Ale proč se zrovna Sou
časně stávkovalo v Prace | jtnde?) Prý nebyla
provedena stávka hospodářská. nýbrž politická,
5 pokusem o převrat. (Jak svá slova nyní vy
kroutí »Rovnost«?) Prý vina nezdaru spočívá v
nejednotnosti akce — výkonný výbor pražský
za nic nemůže. (Ovšem kdyby byla revoluce
zvítězila, pak by se byl přihlásil o slávu hned.)
Patrno tedy. že zni lidé nejbližší marně na Šme;
ralovu upřímnost čekají. K tomu všemu tento de
magog vinu pražského vedení strká na jiné, jako
by jeho pomocníci byli největšími pošetilci. Ale
zároveň usvědčuje ze lži komunistickou »Rov
nost«.

Jest již bolševictví Zažehnáno? Neoude míti
repubiiko hidu, pokud nezvítězí u valné většiny
na eho sátu pevná morálka křesťanská. Hrabi
vých individuí u nás přibývá. A lito čidé chápa.í
st všech prostředků a všech uavových proudů.
které chytrým jednotlivcům přinášejí rych'é obo
hacení a možnost uplatnění diktaiury. U nás Jest
bez práce plao lidí, který: politika bylo. výnus
ným řemes vii a na ktoré se náhovou při rozdilení
tučné placených stá mch míst nedostalo; vždyť
právě v radinásníců sirenách těchto vyži“
požet velice povážlivý. Proto také chamtiví jed
notlivci činí oposící vlastním stranási z4kládaií

zvlá“'m frakce - anebo se přitilí k štědré Moskvě, koerá pří své agenty ihned kovalirsky. Ná
rodní dek/amace stávají se takým šp'havcům při
sratření zlssého kovu zcela prázdným a. cůrap
vý zvukení A pak bo'tevičti vůdcové
mohov vžív počítati na účinnou pomoc obmeze
ných povalečů, kicrým žádná bouře ničeho ne
vezine ale nanpak spíše poskytne některé výho
dy aspoň na několik týdnů a měsíců. Komunisté
nikde se neptají při rekrutýrce nových č'enů ra
vysvědčení občanské zachovalosti. Agentům Bron
steinova lánu plaií za »bezchorakterního buržou.
píný občan, který dvacetiletým dřením a spoře
nim si pomoh" k několika tisícovkám: zato všek
ušlechtilým muže budoucnosti a ubohým mu
čedníkem jest jim i takový vyděděnec. který pro
mrha! nezřízeným životem statek — jen když nV
ní nemá ničeho. I kdo sedě" včera v Arimimále pro
okrádání občanů pracovitých. u bo:iševiků dmos
může býti netoiko členem »obrodné spole:nosti
komunistické«, ale docela i jejim úředníkem. Lidé
kteří po srážce v'aků u Čelakovic okrádali těžce

zraněnépasožéryp se v komunis.ickéspolečnosti okamžitě“o svůj dil. Bronstetnovy pluky
potřebuji fysické síly. potřebují mohutných n'as
a tyto rekrutují všude. —- Bolševiciví rafinov?ně
jest udržováno při životě židovským vynálezem
nedostatečmých a špatně vedených centrál, kte
ré chudinu každou chvíli nechávali na holičkách.
zaviňr vzrůst podoudného obchodu a Prospí
vají silně jen jednotivcům. Jestliže u nás vclže
radikálním židům plán bo'ševický, tito je! chytře
obnoví v jiné podobě. Státní neklid vždycky plní
židovské kapsy.

Stále se hlásá právem, že jen pořádek. kid
a práce spasí naši republiku. Ale zevnějšího kli
du nikdy se nedosáhne, pokud nebudou uklidněny
mysli. © pokud se nevystěhu'e z uší anarchie
mravní. © Odk'onem od křesťanství však rychle
vzrůstají revoluce mysli a právní nejisto.a i tam.
kde hmoiné poměry k bouřím podnětu nedávají.
Na př. kladenským rebelantům wBd'o se pe, než
státním úředníkům 2, jiným pokoiným inteligentům.

Kdo iedy chce zažehnati bolševictví, ať Ien
působí vydatně k obnovení harmonie v duších.
Vo'nomyšlenkářskou anarchistickou filosofii k u
křidnění srdcí se nedospěje rozhodně. Francii a
Jta'ii před zhouhným moskevský m vírem zachrá
nilo v přední řadě katoiictvo. A b:'o by dobře.
aby se pamatova'o na význam věřicího lidu ve
státě i u nás dřive, pokuď nebudeme státi před
vyrabovaným krámem, před smrtelným Mžken
civilisace a občanské svobody vůtec

To už 'e z minulých bovří v nejrůznějších stá
tech stará zkušenost. Napřed se stve proti kate
lctvu, radiká'ní koby ky všecko vypasau — a pak
rozedrané a vyhladovělé davy znovu se vrazejí
k církvi a prosf úpěnivě o pomoc. Ať tedy hi
storie učí konečně opravdově a vždycky dřív, než
bývá pozdě.

Úrěr.družstvoEiškav radi Kr,
příjímávkladysposkytejepějšty.

tů C

Židovskádiktatura vRusku.
Za pomoci libivých hese! moderních upevnili

z.dé v Rusku svou tyranii tak zručně a důkladsě,
že by jim mohli mongoistí chánové závidět.

Jest dobře si připomenouti, jak se na ioio
vanství připravovali židé již hodně dávno. Nvni
vabývá zvláštního významnu kniha Rossova -Ži
dovská otázka-. vydemá iž roku 1907. (Pře.ožená
i do češtiny.) Autor dokazue. že všecky bouře
a zimaiky tropcné v Rusku za války rusko-japon
ské byty dilem židů. »V jéto době židovský ka
úal, vystupující pod2 jménem »Bund-. sebral vel
kou armádu Loovníků. které rozeslal po celé
usi. Armáda by.a přísně solidární, byia ve stí
lé:n styku mezi sebou a jednala přesně podle pře
dem stanovezého pánu. Do této armády paiřlii
především bohatí a vlivupiní židé. In'eiigenii ži
dovšti, © doktoři. advokáti, der'isté. studující,
všichni byli proniknuti duchem revolučním a své
zásady h'ásai buď zicvně nebo taině. Dle poli
cení stat.siiky bylo ze 100 revolucionářů 90 židů.
Zidé s hrdosti o sobě tvrdili, že vždy a všude
řídis anarchii a revoluci. stojíce 22. bitevním ši
kem. V Moskvě zile pednitili ozbrojené povstá
ni, jakkoli na barikádách nebylo ani jediného ži
da. Židé dovedli se skrývati na bezpečných mís
tech. Neby'o města městečka, vesnice, kam by
židé byli nezavléki revoluční hnutí. Tam siři.e
no. onde loupeno, tam házeny pumy atd. V zá
podní Rusi podniknuta hotová výprava proti po
Jice.n/m| důe'ojníkům a proti policistům vůbec.
Zákeřná koule zprovodila se světa mnoho lidí.
k eři byli ve Sužbách policie. | vyšší hodnostáři
byi vražděni: v Saratově zabit generál Sacha
rov, v Černigově gubernátor Chvostov atd., vra
hy byli židě a židovky po většině. Veškeru čin
nost revoluční řídil židovský »Bund.. Maje 0
hrormé jmění, »Bund. nelitoval ho na organisaci
revolučního Inutí. Úsimou revoluční činností a
cestou hrozeb chtěli židé vynuiiti na ruské vlá

dě ta práva, jichž potřebovali k ovládnutí celé
Russ 2. k úp'nému jj vvssávání. V židovském ča
sopise »Moskevských Vědomostech- č. 19 stálo:
»Zmatky ou nám vítány. Jakmi'e dosáhneme.
čeho dosíci chceme, nevydáme více zni korějky
na nepckoje. ježto budeme musit použiti všech sil,
aby se nám zase vrátily miliory.které jsme už
na zmatky vyd>.i. Pak rozprostřené po Rusku
své obchodní. orůmvstově, úřednické, školní a
soudní sítě, Pak nebudeme raprosto po'řebovati
ruské inteligence až nabudeme práv v Rusku.
Dobideme-li Rusko. dobudeme celého světa.

P každý nopředpoamtýsvědek nynějších pře
vratů poznáví 'eště lépe, že ruský spisovatel na
prosto nelhal. Židé nejhůře nyní zotročili v Rusku
:y davy. jež jkr nejčl'eji pomáhaly k pádu cari

rismu.
Nové a nové doklady o skutečném tyranském

panství židovských zbohaťíků na Rusi jen se sy
rou. Právě cituje »Venkov: tyto řádky londýnské

ho »MorniigPostus:
»Sově.ské úřednictvo .e kontrolováno větši

nou židy; počet Rusů je směšně malý. Informace
o sovětské správě byly uveřejněny v Novém Yor
ku ve spisku »Kdo vřádne v Rosku«, vydaném
edružením pro jednotu Ruska. Tento spisek po
dává detainj obraz o personá'u různých departe
mentů sovětské vlády na zákledě oficielních or
gánů bo'levických. Ze stásních úředníků je tu se
psáno 503 osoby, z nichž lest 406 židů a jen 29

Rysů,32 Lotyšů, 12Němců.12Arménců,3 Fi
nové. 2 Potáci, 1 Čech. 1 Oruzinee, 2 Tibeťané
a 1 Maďar. (Sovětská váda zaměstnává vcelku

42 žuroalistů, z těch je 41žid a jedný,Oorttil.

SEDEL
„©pravý Rus. Ze 22 dlenů rady lidových komisařů
3 jsou skutečnými -Rusy (Lenin, Čičerin a ia
kýsi Mondelstam). 17 členů jsou Židé a oslalní
Arménci. Válečný komisariát s Trockým v čele
má 43 členů, z nich ani jediný není Rusem, 34
sou židé, 8 Lotyšů a | Němec. Komisariál vnitra
čítá 64 Čienů, šéfem je Zinověv (Apfelbaum). Z
těch je 45 židů ostatní jsou Lo:vši. Arménci.
Ně:nci a 1 Polák. V čele komisariátu zehraníčního
stoji Rus Čičerin: tento sbor „ná 17 členů, 14
„sou židé, 1 Arménec, t Lotyš a 1 Němec. Flnanč
ni komisariát má 430 členů, z- těch je 2 židů.
2 Rusové, 1 Lotyš a 1 Polák. Ani jedicho Rusa
nenajdeme v komisariátu lustice (čítá 18 židů a
1 Arménce). Sieně v komisariátu zdravotnictví
jsou 4 židé a 1 Němec, ale ani jeden Rus. Vv
veřezném vyučování jscu 2 Rusové z 53 členů ko
misariátu, ale 44 židů; cstatek zase cizinci. Ko
imisarkát sociální péče © veden vesměs židy (je
jich 6);: v komisarlátu veřejných prací jsou: 7
židů. 1 Němec; v komisariátu pro rekonstrukci

ruského Červeného kříže v počtu 8 — zase židé.
Komisařů z provincií ruských e 23, z lěch jsou 21
žid, 1 Rus a 1 Lotyš. Vyšetřující komise nad úřed
níky bývalé říše carské ná 5 židů a 2 Rusy. 10
čenů čítá komise pro vyšetření o vraždě cara
Miku'áše JH. -© v ni je 7 židů. 2 Rusové a I
Armén.

Zrovna takový obreaz ukazuje »Morning Post:
v jiných ruských úřadech. A tomuhle se říká »vlá
ďa ruského Jidu-! Pak ještě Židovský tisk lže,
že ruský 'id konečně sc osvobodí! od knuty. Kro
mě židů každý cizinec v Rusku má větší vyhifdky
na nělaké vlivné místo než rodilý Rus. Tak ha
nebně neby! ruský lid ujařmen ani ve středově
ku vládou tatarskou.

A jak v Maďarsku a u nás? Podkopy po'oženy
zrovna tak iako v Rusku. Napřed se vyslala z
chytrosti placená avantgarda křesťanská a pak
vystrčisi svůj praporec Židovští komandanti už
směle. Když náš národ jásal rad osvobozením.
židé řekli, že jsme vlastně ujařmenci a že 10 ©
svobození teprve sami provždou -7 ovšem dle
ráž: moskevské. Ale již první otevřený útok byl
svěťým dok'adem, že tyranie má nasta'i zrovna
taková. jako v Rusku. A volnomyšlenkáři, kteří
přece zce'a zřetělně vidí kam radikální židovstvo
směřuje, remají nic piinějšího na prácí než roze
štvání pokřtěného "idu českého.

Cirkevníobzor.
Horm'letická novinka. V Občanské tikárně v

Brně vyša z péra osvědčeného pas'oralisty dra
Jos. Kupky homiletická sbírka s nadpisem: »Ká
zání a homilic na neděle a svátky církevního C0
ku«. Jesr to skutečně homiletická perla lak po
stránce foriá ní. tax zv'áště obsahové, Naše ho
mledcká literatura obsahovala dosud většinou

jen thomatická kázání; homilie nebyl? pěstěna
v té míře, ak by zastuhovala. A přece jaxé krá
sy taji se v řádné homilii! Autor ve své -bírce
podává hluboké a originemí myšlenky. Vše po
dáno všsk siohem prostým, až obratnost au'oro

va buci údiv. Na počácku uvádí Spisovaiel čte

stupně krok za krokem jednotivé jeho fáze. Má
za sebou Hž cennou práci homletickou. (Viz spi
sy: +O mči sw.. <C rkevný rok a .«) Byl profe
sorem pastorání theologie v semináři brněnském,
takže jest odborníkem vynikajícím. Hloubkou my
Slenek riožno pub'ikaci Kupkovu porovnati se
spisem českého výtečného pastoralisty Msgra dra
Jindry »Perutě míru«. Doporučuje se tudíž talo
sb/rka spolubratřím co nelvřeleji. — Fr. Pak)AE JAMa Ta



« KanonickéIntesiftery. Na děkanství v Hrad
ai Králové investován byl p. Jan Brabec a na
děkanstvíve DvořeKrál p. Váct Vaněk.

Spolek sv. Josela ke vzájematmu pojilování
katol kněží Při podpůrnémspolku sv. Josela v
Praze zakládá se pojistný spolek sv. Josefa pro
katol. kněze „republiky Čsk Stanovy tohoto spol
ku vyhotoví odborník na stovo vzatý, p. dr. Ka
rel Svoboda, ředitel městské pojišťovny pražské
a docent pojišťování oa české technice, a výpočty
pořídil pojistný matematik téže pojišťovny p. B.
Hruška. Oba páni přislíbili svou pomoc 1 při ve
dení spoku. Členem spolku může se státi každý
katol. kněz Čsl republiky. Spolek zabezpečuje
svým členům každoroční důchoď starobní, počí
nale od 60.—64. roku stáří, ve výši nejméně 400
K, nejvýše pak 2400 K ročně s velmi výhodnou
invasidní rentou. Každý zvolí si sám výši svého
starobního důchodu hned při svém vstoupení .do
Spolku a dle toho, jakož | dle svého stáří v době
přístupu plati svůj roční příspěvek. Za každých

100 K zvolené renty starobní platí kněžípřístupu
jící ve věku 24—29 let 14 K ročně po 35 ler, ve
věku 30—34 let 18 K po 30 let. ve věku 35—39

Re 24Kpo 25 let, ve věku40—44let 33 Kpo do
bu 2 let. V roce po poslední splátce obdrží od
spoiku plnou zvolenou rentu každoročněaž dosvé
smrti a to I tenkráte, kdyby zůstával dosud v
činné sužbě. | Stane-i se však člen invalidním
před dosažením plné renty starobní, přestane
platit příspěvky a dostane rentu invalidní buď do
časnou neb trvašou dle své inva'idity. Výše této
invalidní renty jest vehní výhodně sestavena

a řídí se dle počtu dokonaných let členských a
dle složených příspěvků. Vstoupí-li člen do pense
po 8 členských letech, obdrží 30 proc.. po 10 le

tech 40 proc. své renty starobní atd. Podrobný
prospekt bude každému ochotně zaslán. O potře
bě, ba nutnosti takového spolku pro kněze netře
ba šíři slov. Ať se utváří paměry pro kněze u
nás jakkoliv, vždy-bude třeba, aby kněží měli svou
vlastní pojišťovnu. — Spolek sv. Josela v Praze
1-04 (fara u sv. Ducha).

| Geskoslovenská strana
lidová.

Valná hromada spolku »Anežka« v Hradci
Králové. V neděli 9. ledna koná spolek paní a
dívek »Anežka« valnou kromada o 2. hod. odpol.
v malém sále »Adalbertina«.

Při pmetoračním kursu, pořádaném klubem du
ohov. čsí. strany lidové v pražském semináři ve
dnech 27, 28. a 2. prosince. proberou se the
mata: © Pastorace mládeže školní «nimo skolu.
Přehled dorostových organisací vůbec a katalic
kých zvlášť. Čímost vzdělavací ve skupinách ka
tolL mládeže. Činnost nábožensko-výchovná. Jak
pracovati na politickém a sociálním vzdělání mlá
deže dospívající. Činnost zábavná. Poměr pohla
ví ve spolcích mládeže. Činnost okresní organisa
ee Sdružení mládeže. Dnešní pastorace kněge na
venkově a ve velkoměstě. Úvod do sociální otáz
ky. Družstevnictví a svépomocné instituce. Dneš
m stav a snahy lidové strany a práce kněze v
místní organisaci. Naše církevně-politické pomě
ry a příprava na nejbližší budoucnost Začátek
dne 27. prosince o 2. hod odpol. Přihlášky na
kurs přijímá Sekretariát katol. mládeže, Praha II.
Salmova ul. č. 8, kdež možno se přihlásiti o spo
lečný nocleh a lístek na vánoční hru »Čarovná
noce v divaďe »Uranii«.

Královéhradecká. V neděli 2. ledna 1921 © 10.
hod. dop. bude v »Adnibertinu« okresní konference
důvěrafků všech mistních organisací. Program:
1.Zprávaočinnostizarok1920azprávapoklad
ni. 2. Volba okresního organisačního výboru. 3.
Stanovení dalšího plánu pracovního. 4. Volné ná
vrhy.

Hradec Králové. Jesličky budou v »Adalberti
25. a26. prosincevždy e 5. hod edpol. Před

prodej vstupenek v Družstevuým knihkupectví.
Tělocvičný kurs. Východočeská župa orelská

v Hradci Královépořádá I. ledna1921kars v»Adalbertinu«promužstvo.O©hodvkapliv
»Adalbertinu« měe svatá a potom cvičení v sále.
Dne2. lednastejnýpořadpro žesy. Poplatekza

výlohy (otop. osvětlení). Každá
odbor jsou povimny vyslati cvičitele.

Orelská zábava sylvestrovská v Hradci Král.
hod.

tanbu

HE
v sAdabortinu«. Výteční

Vstupné osoba 5

Záložna v Hradcí Král.
sepsané společenstvo s ručením »hmeneným

(Československé náměstí
Vklady na knižky.

Půjčky.- Úvěryosobní
a hypoteční.- Zálohy. - Kauce.
Vadis. - Eskompt účtů a směnek.

živnost jen na přímý prodej nakoupených potravin
nebo pícnin na konswnenty, nýbrž « námi dále ob
chodu., aby si podali žádost za udělenípovolení
dle $ 10. nať. vlády republiky Čsl. ze dne 3. září
1920 č. 516 Sb. zák. a nař. u okresní správy po
litické v Hradci Králové, opatřenou 2 K kolkem
do I. ledna 1921. Po zmlynutí této ihůty budou
všichni obchodn.ci a živnostníci, na něž se vzta
aje citované nařízení a kteří si toto povolení
neopatří, oznámení za účelem zavedení trestního
řízení lichevním soudům.

Klicperovo divadlo, Jednota div. ochot. »Klic
pera« překvapuje nás novým a novým elegantním
a souladným provedeném svých her. Byl to zase
Molnárův »Ďábel«, který se po několikaleté pře
stávce objevih na scéně a nesl stopy dovedné,
vypočítané režie p. ing. Hrušky. »Ďábel — žije
V Č'ověku a je mezi Jidmi«, řekl si Molná Chodí
hleda.e, koho by pohl.il — Je o tom psáno jin
de. Je to kdosi, jenž má trochu bystřejší rozum
a oči než člověk, jenž rychleji soudí z každého
pohybu očních brv a každé pomlky v řeči, jenž
rychle hádá z ruky a .že, kdy se mu to hodí. V
tom tkví jeho démonická síla, že chce za každou
cenu vás donutit k tomu, »abyste namířili revol
ver na jeho če'o pro zlatý dukát, který on vám
bere z ruky, který on sám zakutálel. . « Nu a
pak jest historie prostá. Hanuš nevezme si Elsu,
ale chtěi by raději ďábla zabít pro krásnou Jo
laniu. kterou on mu bra.e do ruky — a pak s ví

je plno sršicích aforismů, plné napiatého očeká
vání. Jenom že všichni podřéhají démonismu ďáb

lovu. Vždyť isou přece lidé, kteří dovedou zdolat
i pokušení. — Výkony p. ing. Hrušky a sl. Skor
kovské byly do detailů promyšlené a dokonalé.
Také p. Pacit měl příležitost poďati typ individa
elnější než v Lakomci.Na něžnosti milenecké je
příliš energickým a v rozhorlení málo výrazným.
Sonhra byla péčí p. ing. Hrušky v každé situaci
strhující a chytlavá. — Due 18. a 19. prosince pro
vedi »Tyj« ako novinku na naší scéně »Bylovou
nouzi«, časovou frašku od Frant. Arnola a A. Ba
cha. Praška je sice přihéhavá, dobová a nová, ale
tím, že je směšná a pikantní, není řečeno ještě
všecko. Nebýti toho »brzdění« a toho vytahovaj
la, neměl by člověk ani pokušení se smát. A ne
vím, není-li to dost nelogické. že továrník dává
ve druhém jednání na jevo, že snad zná jméno své
dražky v nešťastném vytahovadle, dávaje si vy
světlovati jeho změnu od Jurikové a při tom má
u sebe služebnou — dceru a její jméno mu jinak
není nápadné... Agens při hře by! p. Valášek
a Machek, kteří hru také udrželi při životě. —
B. Jek.

Jednota Klicpera v Hradci Králové sehraje v
neděj 2. a v pondělí 3. ledna poslední novinku
Karla Čapka :R. U. R.« Rossumis Universal Ro
bots.

Engiisk Circle. Majnday 26h of December,
8 p. m. Orandhotel. Onests cordlalty invited.

Prodloužení lháty k upisování IV. státní půjč
ky. Die výmosu ministerstva financí bude zákon o
upisování IV. státní půlčky ze dne 2%. června
1920 doplněn zákonem o odškodnění oněch maň
telů válečných půjček rakouských a uherských,
kteří isou osvobození od dávky z maletitu anebo
W podéhaší nejvýš obnosem 25.000 Kč. Nový tem
to zákon, jimž souhrm otázek řešení válečných
půjček bude uzavřen, jest připraven; nemoh! však
posud býti pariamentárně projednán. Ministerstvo
financíprodlužujetudížztohotodůvodulhůtuk
apisování IV. státní půjčky na podkladě dluhopi
sů rakouských a uherských válečných půjček,
jež měňa dle posavadního ustanovení skončiti 13.
arosincem 1920, pro všechny skupiny do konce
ledna 1921. Poněvadě první kspon splatný 1. čer
vence1921obsahijeúrokzadobuod1. lednado
konce června 1921, jsou upisovatelé povinni při
upisování po 1. Sedna 1921 příptatiti úroky za do
bu od 1. ledna1931až do dne upsání ato osoby

Spatelná ochůte boljoviků a čel.
společnosti v Přepychách u Opočna. Dne 28. hi
stopadu se odbývala veřejná schůze čsl církve,

na níž hlášení jako řečníci býva.ý přepyšskýkap
han, nyní duchovní správce-čsl. církve vHolobla,
vech Brebis a redaktor komenista Skála. Brebik
příšel, ale Skálu zastupoval zdeiší komunista Je:
nek a nemenší komumista-agitátor Benke. Lide
se sešlo ohromné množství — na 1400 — a to vf
ce než dvě třetiny našinců z celého okolí. Míst
nost na sále u Holanců byla příliš malá pro tak
velké množství a proto se vytáhlo na hřiště —
do' přírody. © Předsednictvo bolševici neciuěll,
poněvadž viděli ohromnou převahu našinců. Prv
ní řečník Bepke řval hromově a nestoudně, urá
žel ve své štváčské řeči náboženské city našebko
věřícího lidu, nazývaje křesťnaství báchorkoa.
Děti prý se mrzačí náboženskou výchovou. Žá

dal volnou výchovu dítěte a tvrdil že náboženství
člověka dělá jen surovým. Blábolil o Kristu, že
byl pouhým jen člověkem a podobně. | Náš lid
bolševické žvanění nějzkou dobu trpělivě poslog
cha!, ale pak hlasitými protesty urážky činěné
našemu sv. náboženství odmítal a tak znemožnil
dašší uráživou řeč Benkovu. Mezitím se dostavil
na řečniště odpadik Brebis, jehož náš lid uvítal
slovy: »Ženich přichází« a před nimž i okolní má
dež plivala. Brebis po krátké poradě s bolševi
kem Jenkem, .enž je vůbec bez vyznání, obrátil
se do hostince Ulrychova, kamž se za ním uchý
lili i předáci bo.ševičtí a mnoho zvědavých na

Šinců. Tam se pokračovalo ve schůzi. Druzi ka
tolici šli do fary, kde se odbývala pak důvěrná
schůze. — U Ulrychů řečníl Brebis ohřívaje vý
vody dra Farského ze schůze ve Smiřicích: Pan
na Maria není už u něho Pannou. A přece ještě
v květnu t. r. vodíval každou neděli průvody do
poutní kaple do Dřízen, kde ji slavál jako Panna
a jako Bohorodičku. Zavrhl křest svěcenou vo
douamazánísv. oleii.Odsoudilii znamenínaší
spásy, symbol křesťanství — sv. kfíž —,řká,
že pravý Čech nemůže býti ctřtelemkříže, kdyš
svého času křižáci vyháněl třímajíce v jedné ru
ce kříž a v druhé meč, věrné Čechy z jejich vla
sti (Ale katolické kostely s četnými kříží a kříž
ky jsou pro stoupence Brebisovy až přílišpři
tažlivé. Kříže na oltářích katolických 4m nepře
kážejí. Čsl. církevníci při svých obřadech také dě
laji často znamení kříže.) Kastsiy prý katolíci ne
kradli — ale zapomněl pověděti, že právě on mezš
těmi kostelními zloději v Holohlavech byt. (Ko
ste'y nekradli katolíci. a'e kradlž je 1 bofili husité
a protestanté, jale zvláště Praha svědčí velice vý
mluvně.) Omlouval stržení sochy Panny Marie na
Staroměstském náměstí, neboť to prý učinil jem
chudí na duchu. Říman nemůže býti pravým Če
chem a vlastencem a proto někokkráte přítomné
vyzval, aby z církve katolické vystoapili, ať
jsou bez vyznání, nebo protestanty anebo pravo
slavní — ale jen ne římskými katolíky. — Daleko
to přivedt bývatý kněz Brobis! Jeden účastník se
vyjádřil: »To nehovořil Brebis — to hovořil z ně
ho sám ďábel!« Hrozná nenávist a pomsta za to,
de se nestal administrátorem — toť přivedlo ne
šťastného toho kněze tam, kde nyní je. Spaliti
se s bolševiky, s nimiž se v noci umlouval o ná
silnickém vzetí zdejší fary a kostek — toť konce
všech konců. — Nemůžeme zamničeti a své nej
větší podivení vyjádřit nad tím, jak smutnou ú
lohu při tom odpadlickém hnutí zdekším hraje
zdejší učitel Brabenec. Ukazuje největšího chame
leona. Za Rakouska byl největším | rakušákem.,
sháněl válečné půjčky, učil malé i odrostlé vla
sterecké rakouské pšsně, pronášel rakouské vla
stenecké řečí, Fabsburkyvychvalovat do nebe s
nyní celé to odpadlické hnutí nelen že podporuje,
nýbrž hraje při tom první úlohu. Myslí tím si af
skati přízeň u zdejšího obyvate'stva, aby se stal
zdejším řídicím. Ale pozor, pane učiteli, abyste
se nezmýlil! — A což teprve náš cestář Kubíček!
Ten aspiruje na kostelnictvý čsl. církve. Říkají,
že mravní způsobilost dle čsí. mravouky k tomu
již má — aproto gratulujemeHižpředem.— P.
Brebis sříbí) do vánoc přijíi ještě Jednon do Pře
pych,ale Žádáme,aby sehnal avzal ssebou
židli, darovanou zakladatelem Dřízen poutní kap
Měce. jež za Brebise tajupině zmízelk. Z nadávek
a randálů bezvěrců spojených se Zahradníkovými
ofrkevnéky patrno, že se tu již nejedná o něla
kou reformaci čí vůbec nové proudění náboženské.
Vylevenost a zvěčilost tu jest vážným znamením.
že se tak obrožmjesamacivilisace a lidskésou
ut.

"Fovárna Sknhorský,HradecKrálšvé,.
Ostík pb meléní ©Kč před



- Wutná příručka
pro farní úřady:

pdar Jaris Čanonici
vázaná v poloplátně Kč 5280.

Lze ji obdržeti v

Politika.
Z říše kama a podvodm. Občas proskočí novi

mami židovská zpráva, že tu a tam bolševici ublí
B samým židům. Čekáte nz další podrobnosti,
Sekátena potvrzení —ale marně. Žongléřidove
du másti veřejnost vždy právě v tom okamžiku,
když slíná nevole proti ruským mučírnám vzrůstá,
Teďse oznamíle,že »diepolských listů«(proč se
jem ty Usty ne.menují?) bolševická armáda uspo
Bádala krvavý protižidovský pogrom v Mohylevu
©Dunajevu.Ale ozpůsobu a rozsaho pogromu
se mlčí.Cožby chtěli býtžidé sami proti sobě?

Vetkoměmecká politika pracuje dáte plnou pa
see k potačení těch, kteří VHlému II. přemohli.
André Chéradame konstatuje dle antopsle, že všu
de na Balkáně jeví se zřetelné účásky promyšlené
sěmecké propagandy. V Řecku již se podařilo živ
lm německým ochromšti Venizelovce, kteří tam
byli jedinými vážnými odpůrci rozpínavosti ně
umecké. Venizelovci stedují návrat krále Konstan
tina s největší roztrpčeností. V Cařihradě vytlouk
G okna řeckého ©monarchického | časopisu | +Pa
ria«. Prý docela z anatolské fronty prchaž dů
Slojníci, prohlašujíce, že nechtějí sloažiti poď krá
em.

V Irska řádí neblahá válka občanská dále. Zno
wa byla usmrcena a zraněna řada anglických voJrůačetníků.Opakníseútokynavládníaeto
mobily. Aby se to překazilo, hrozí Angličané, že
do těch vozidel budou vsazovati také sinfelnistic
ké důstojníky a jiné irské zajatce. Když úřadující
aástupce Irské republiky žádal, aby briiský ka
binet vyjednával se sinfelnisty jako s uznártou vlá
dou, Lloyd George prohlásil, že to jest nemožné.

TakJak vařena maděje na předvánočnímír povs Londýnem.
O koho vlastmě pracovali čeští komunisté?

Odpověď na to dává berlínský komunistický list
„»Rote Fahne«, který praví: »Revoluční dělníci v
Československu bill se ve svém hrdinném a obě
tavém boji nesen za vlastní zájmy, ale také za
zájmy Němců a pro světovou revolici« — No,
ten boj nebydani příliš Jrrdinný ami obětavý. Vůd
cové štvátů žid Sonnenschein a jeho panaš Šme
ralkrátcepředvýbuchem»onemocnělie—aIo
munisté bral rychle do začečích všude, kde stráž
bezpečnosti energicky zakročia. Ale zajímavo jest,
že tovaryli Šmeralovi pomáhali »ubohéma utisko
vanému« Němectvu. Jest vysoce poučno, že 1
mecko-židovštf továrníci v severních Čechách ko
mumisty podporovali. To přece nečiní proto. že
by se byli báli o své kapitály. — Chycený vlk
dovede vkleci velmi dojemněKcáti. Nynfse na
rychlo rozletují tklivé lokálky, proč mají býti přís

mě trestání ti komunisté. kteří bytí Jako prosto
wryslní důvěřivci a naivní dušičky svedení od
ehytrých demagogů. Jaká pak je tu logika? Na
před se provolává hlasem hromovým, že prole
tarlát jest dosti vyspělý, aby správu státu pře
vzal do vlastních rukou. Již předem se zvolí noví
úředníci, pocení komisaři, ministři a pod. A když
to kardiditi báječné kariéry jsou zatčení, najed
sou se pláče, že tito osvícenci vlastně ani nevě
děl oč se jedná — natož aby chtěl vědamě ško
di! Ať už se přetřepává ta otázka jakkoli, jest
faktum rozhodné,že ten iď neby) taprosto uschop
něný k cílevědomé a řádné vládě. Kdo přĚiš »sve
dené« omlouvá. má pamatovati, že netoliko pro
storryshý komunista, ale 1 každé šestileté dítě
ví aspoňtolik. že se nemákrást, dovpita vraždit.
Tu Hdskýcit mfuvf Jasně i proti nejhustší příc!
demagogických poveřů. A kdo hájí svedených,
proč zároveň nevolá. aby byli exemplárně po
trestáni zcela zřejmí svůdcové?

Bvas národů skoněři své první zasedání s vý
"sledkem velice skrovným. Již mynf se skázalo,
že nepočívá dostatečné autority. Nerozřešena ani
otázka evropsícého odzbrojení. Dříve se diplomati
papežovu sprostředkování vysmívali. Nyní nevě
dí se vším svýmrozamemkudy kam Válečné
napětí mezi státy vzrůstá, v
abrají. Sama Aagiie krvácí .
jez '.Ameriky, Ruska a Německa nemáže vyví
"Boutidostatečnowenergii; naopak třese se před
bolševsky. Nebude-liHospodinslívěti důnm.marněpracovat,kteříjejbuduif.—Necionaiisiibká

baštefivcat jest Svaz ipatným průvodcem

vom válku s Polskem Bade io žnovu výprava
Ioupežná, hlavně k vůli aprovisaci, protože straj
mý nedostatek životnéchpotřebse nezažehná sebe
skvělejšími deklamacemi. Bolševicí maif již připra
veny tři armády k útokuna Litvu. — Na drahé
straně se sdějuje, že vzplanulo proti bolševikům
povstání v celém Podolsku. Bo'ševic! ž vykli
dik Žmerinku, Proskurov a Kamenec Podolský,
Bčinivše tak místo ukrajinským povstalcům.

Různé zprávy.
Volnomyšlenkářské máslinictví. Na dea 1. | u.

obrommý počet katolických šen v Bruš chtěl a
spotádati schůzi. Ale pokrokoví učitelé ve spolka
s jinými volnomyšlenkáři pojal promyšlený vita
k znemožnění volného projevu věřícího lidu. Po
ranní schůzi volnomytlenkáře dra Bartoška měla
zůstati velká část účastníků v Besedním domě 6
tamvyčkatikatolickéženy.Agitovalase| ©ka
sárnách, aby se dostavilo 120 vojáků. Bylo jedná
ne | s německými volnomyšlenkáři (Zač tedy
vlastenectví dražisy Bartožkovy stajíl? Teď je
nejvyšší nutnost rozeštvávati Nd národně cítici!)
Spojenýmá silami bezvěrců měli býti naší řečníci
akřičení. — Když se o tom dovědělo pořadateletve
katolické schůze ženské, razhodio 30 © aájma ro
pablikánského klidu schůzi odložiti. To však po
pudilo »husitské« bezvěrce k vzteka — zrovna
jako by tygřím zubům oběť naškala. Vzikli ná
eilně do zabrady křesf. soc. domu, zatlačili naše
Ženy do zadu a před 3. hodinou zahájili schůzi
neohlášenou. Miwvil dr. Bartošek. Ko všemu před
domem utvořila policie kordon a nepoaštěla do
vnitř našich lidí. Volnonvyšlenkáři ma schůze ha
lákal a našim vyhrožovali. Pokrokoví učitelů na

po hodinové vřavě byl tábor rozpuštěn. Ale tu
navrhl jeden učitel volnomyšlenkářskoa resoluci
a redaktor komumistické »Rovnostl« zle se osopil
ta pořicil. Tak běsnili stoupenci stran sbankrotě
tých v pocitu své kulturní malomoci. Po vyklizení
zahrady našinci uspořádali schteí důvěrnon, kdež
před dvěma tisíci lidovců naši řečníci odpověděli
na surové výpady a fanatické 1ži volnomyšlen
kářské. — Hnntí lidové strany bylo násilnictvím
bezvěrců v Brně jen posíleno. Sarovci, kteří před
světovou válkoe tolik minvili o svobodě. sráželi
by s bolševickou sveřeposti našincům šmahem
hlavy, kdyby se nebáli naších silných organisací
a soudu ciziny. Teď jest vylasněm jejích Svínd!
se svobodomysliností zcela zřejmě. Nyní každý
vidí, proč vytahovali ze zaprášených lejster sta
ré šlágry o španělské Inkvisici, o »klerikálních«
pradávných násilnostech v době husitské a pod
Chtěli tak zakrývati vlastní vlčí zuby. Proto také
lkali, jak hroznou inkvisici by sestavila církev,
kdyby k tomu měla moc nyní. Bolševické násilné
rejdy v naší republice jako by jim byty věcí zcela
Ibostejnou. Kdo pak to teď vší mocí usiluje, aby
katolíci byli odkopnuti od společné práce národní
a aby tak zajásali Němci a židé nad svým poli
tickým trimmfem? Jest dobře vzíti pořádně za k
mrec skutečné nepřátele republikánského pořád
ku a bezpečnosti našebo státe.

JernfVzorkovýVeletrhv Praze.Napřání
Ústředního svazu čsl. průmyslníků a ostatních
Interesovaných korporací průmyslu, živností a
obchodu rozhodlo řiditelství P. V. V., že jarní
Vzorkový veletrh v Praze bude konán od 28.
února do 8. března. 1921. Přihlášky vystavovatelů
přilímatísepouzedo31.prosince1920vPrazeI.,
Staroměstská radnice. 

Objednejte si poučné spisy: 1. Russland und
der Panslavismus. 2 sv. 1143 stran. Cena 20 K. —
2. Vláda peněz.I. a II. sv. 1289stran. Cena 24
kor. — 3. Světové zbrojení. Stran 418. Cena 8 K.
— « Válka a náboženství. Stran 123. Cena.9 K.
— 8. Der Kapitafismos im Weltkrieg. Cena 30 K.
— Hodí se za vánoční dar! — Objednávky vyři
zuje Redolf Vrba, spisovatel Prahe VIl—14
schránka.

Chytře od stupně k stupal výše. Židé ve všech
institucích postupníf opatrně po etapách, protože
aáhlý útok by spáče vyburcoval Ale svého cfle
docházejí bezpečně, | Polská »Mys! niepodiegla«
připomíná tuto statistiku £ bývalého vídeňského
parlamentu: Vletech 1807—1901měli soc. demo

Vletech1901-1907mělijen7poslanců,alez
nich 2 židy. V letech 1907—1911(za všeobesného
práva b'asovacího) domohl se již 48 poslanců.
mezi nimiž bylo 8 židů. V letech 1911—18-měli
poslancůsiceméně, pomze40, zle židů více: 9.
V konstilinantě let 1919—20mě sociální demo

-— Na Tod
karpatskéRusižidé ani se přetvářetinemusí.Tac
ld otravovadý židovskou kořalbou jest stejně *
ježichrukou. — Ve Vídniteď jsou židé rmnohes
mocnější nežpředvákou —Na Slovenská | t
houfy židů, které tam přivanárovaly po převrat
2 ciziny, chodí s vítězmými obličeji. Žádané kom
cese se jn šmahem zadávají, zatím co Slovác
boutně prchají před hladem do Ameriky.

Ve zkalomých vodách židám Meliépe se daři
Aťuž vládamí jakoukoliformu,při davovýc
nepokojích žid hrabe oběma rukama. Když za
čaly v Brně komunistické nepokoje, hned židovsk:

krámy začaly zdražovat! zboží nemilosrdně. Jal

io vylňží v Maďarsku? , Nyněšší vláda by ©
měla starati co ne:více o vnitřní klid země, (
smír pokřtěného obyvátelstva. Zatím všakse aa
máhá | pomocí komamistů dostati svých ra
kou Slovensko a jiná odtržená územf. Ze zmatki
těch těží židéznovu. Bývalý ministrmaďarsk;
Pave! Szonde uveřejně v »The New Europe« vý
znamné řádky. Dokazuje, lak zámožnětsí křesť
soclálové maďarští ze strachu před ztrátou jměa
znovu se spolují se židy. Citrjeme vývody Szom
dea de »Venkova«: »Mezi sed'áky není v Ma
ďarsku ani jednoho žida. Naproti tomu jest všaí
z velkostaikátů a z velkopachtýřů 13 procent ži
dů. Szonde praví, že v dnešním Maďarsku jes
asi 50.000 aktivních a záložních důstojníků a vící
než 100.000 úředníků, kteří uprchli z odtrženýci
území. Tito žádají od slátu, aby le živil a poně
vadě jsou h'avní oporou dnešního režimu, snaž
se svézásluhy uplatniti na pol hospodářském
Úřednictvo žije v největší bídě a proto podléhi
korupci. Zakžídají se křesťanské banky a obcho
dy, za kterými skrývají se všnde chytří židé
Obchodem zabývá sc žid a jeho veřejný křesťaz
ský spoečník brání a chrání ho od probouzejícíci
se Maďarů a od násilností důstojníků. Obstaráví
mu pasy a legitimace. Každý větší obchodník-žií
zaměstnává ve svém obchodě zvláštního kfesťaa
ského gardistu. který ho chrání od nepříjemno
stí křesťanského kursu. Financování takových ob.
chodů a korupce pohiceje obrovské sumy peněz
cožvedekohromnémuzdražování,kteréz 9!
prcent zaplatí křesťanské občanstvo. Pro židov
ské banky jest dnešní doba pravým zlatým do
:em. Čím hůře se vede Maďarám, tím lepší ob
chody dělají židovské banky. Nejmocnějším pá.
nem jest dnes býv. ministr obchodu Josef Szteré
myl — Stem, pokřtěný žid. který ztělesňuje +
sobě politickou nemravnost a jest pravým sym
bolem »křesťansého« kursu. Má nejvíce členství
správních rad a proto horue pro kurs. Stejně bý
vatý ministerský předseda Simonyi Semadam sta
se z bývalého nepatrného advokáta právním zá
stupcem několika židovských bank. V parlamentů
ozva'y se již někdlikráte hlasy, směřující proti
obchodní činnosti několka ministrů se židovský
ei bankami. | Židovské banky financuií skora
všecky banky křesťanského kursu. Křesťamské
Maďarsko hraje sice vášnivě na burse, ale bez ži
dů hráti nedovede. Szonde poukazuje na obojakos
hra Friedrichovu, který sice štve proti židům.
nikoli však proti židovskému kapitalismu. Když
byl v kavárně Club zabit bankovní ředitel-žid,
vzbouřila se celá křesťanská veřejnost, až byl
vinfk vypátrán a potrestán. Bohatí židé obracejí
se se svými věcmi na advokáta, o kterém lest ©
becně známo, že jest antisemita. Faktem jest, že
ti nejzuřivější antisemité sou přáteli bohatých ži
dů. V dalších odstavcích dokazuje Szonde. že I
zahraniční kapita'sm je solidármí « maďarským
a podporre Horthyho. Stejně židovský fisk ve
Vídni. Židovský dohodový kapitalism spojil se
se židovským kapitalismem maďarským. Ipronájem
maďarských státních drah byl prací židovského
kapitálu dohoďového. Szonde přichází ke konci
své studie k důsledku, že antisemitism v Ma
ďarsku bohatých židů se netýče chudých však
ano. Ekoradem zahraničního židovského kapitále
Stalo se Maďarsko. — Taková jest tedy hospodář
ská reforma maďarská! Starým židovským čach
rům apodvodůmdala se nová firma. Napsalijsme

klady, Maďařizatím by byll odsouzení k hladu.
Jentedy více upřímnosti aopravdovosti — a



Zotnos: té strzny slýská si saina národně-sociální
»Česká demokracie«. Připomíná flasko, jehož se
strana dočkala s K. St. Neumannem. Jest také
obecně známo, že dr. Vrbenský má mnohem blíže
ke komunistům než k čs. socialistům. Přes to však
— pokračuje »Č. D.« — jest předním »bratrem<,
kterého strana již dvakrát vyslala do minister
stva a doš:o-i by ke koalici, vyšle po třetí. Ale
proč kozmunis.a Vrbenský jest ve straně, která
neodpovídá ani svou tradicí, ani svým prograniem
jeko názorům a přesvědčení? Z důvodů čistě 0
sobních. Pro poměry ve straně :e příznačné, že
čs, socialistické dělnictvo v Pečkách se spojilo
s komunisty proti republice. — V témže čísle nár.
spciámního listu má článek dr. Si. Nikolau, který
vytýká čs. socialistům zejména lo, že vytáhli
Šmerala z rakouského kola a vnutili svým stou
pencůcn, kteří jím opovrhovali, za vůdce social.
stran. Socialistické strany musí provésti očistu
— píše dr. N. — ve svých řadách. To platí také
0 čs. soclalisiické straně, která má docela ve svém

kkebu sšoupence komunismu, kteří přímo pracu.i
pod firmou strany o její rozvrat.

Mový brauný poměr vojska. MNO. vydáno bylo
prováděcí nařízení, jímž veškeré mužstvo převádí
sedle setanovení branného zákona z r. 192) do
nového branného poměru. Tímto prováděním pře
stahou různé kategorie. kleré dosad rozeznávaly
zařezení mužstva neaklivno. Zároveň zrušují
se jm rozdíly v zálohách. na příklad mezi ná
hradsími zálohami, domobranci sloužícími a do
mobrřanci běbem války tříděnými a veškeré ne
dietávní mažsívo zařazuje se do zálohy. Do ní
patří všichni, kdož konali presenční slažbu ať již
v čs. armádě. nebo v armádě býv. monarchie, čí
ve: vojsku zahraničním. Tato zá'oha pak dle u
stanovení branného zákona rozdělena na zálohu
do 40 tet a druhou od 40 let. Tímto převedením
značně st zjednoduší administrativa a evidence
mežstva reaktivního bude jasnější a přesnější.

Čácete-fi své drahě překvapiti pěkným dár
Kč, opadřte jim -Život sv. Markéty Marie Ala
cogue«. Vyšel nákladem Školských sester O.S./F.
«a Král. Vinohradech, Korámmítř.4. Cena | 4 po
šťovným 7 K.

Hodí se pro každško lako dárek pod vánoční
stromek »Katolík činem od Oabriele Polána S..
Kaja tato byta přeložena do všech ŽAažzykůa
»Našinec< vydal jí svým nákladem v překladu J.
Vraštita S.J. Má'o spist docílo takových tspěchů,
jako toto dflo španělského Jesutty. Každý katolík
najde tm:skvělého poučení jak žíti, aby se stal
katolkkem čína, jakého dnešní doba vyžaduje. Ce
na výborné této knihy je 7 K s poštovným. Ob
jednelte v administraci »Našince«. Z mnohých
urist došiy hromadné objednávky.

OZNÁMENÍ.

celetém cizině énavJaroslavli mátí jsem se do káceKrálové, kdejsemotevřelv Palackého
tě č, 83. již dříve chvalněznámý

Na základě bohatých zkušeností získa
ných v cizině zhotovují umělé zuby a chrupy
ve zlatě a kaučuku dle nejnovější methody.
1 ostatní práce v obor tento náležející pro
váťím s největší pečlivostí od 1. ledna 1921.

Prosím ct. obecenstvo o novou přízeň

a vse v hlubokéúctě
B. ČÁSLAVSKÝ.

|
nejstarší české firmy:

Jénáce V.Neškndla syn| „eee
DAT pri v. Výprahtitah)dlB
Ta

Vášeným přátelům!

novy« a zároveň vydávání téhož Hstu jako týde
nfku. Děkujeme vřele za dosavadní př.zeň a pod
poru. Zároveň vyslovujeme nadě.i, že všichni do

apologetické revui. v kterou se právě »Obnova«
proměňuje. S potěšením konstatujeme, že se již
nyní hlásí stušná řada. nových předplatitelů. Pro
sme svých příznivců, kteří dobře pochopili du
cha a zvýšenépotřeby nynější doby, aby horlivě
náš měsíčník odbďtučdVati lak inteligéhci tak 'idu
prostému. Vynasnažíme se opravdově, aby náš
navý časopis poučoval.odůležitých. časových 0
tézkách jadrně a výsdžně. Bez potřebné uvědomě
lest. . veliké řady madšených horlivců brzy by
kotisaly a. poďléhaly. Tudíž úče'ný tisk musí býti
našemu kari stálým strážcem věrným a nežbyt
nou oporou. Proto vzhůru k jaré práci všichni!

Přejeme věem mřítm přátelům šťastných svát
ků a hojnost Božího požehnání v Navém roce.

Redakce a admšnistrace

.. »Obnovy«.
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KOLÁRKY
ooluleldové, dvojité

opět zasílá

( , o

Antonin Zavadil,
nejstarší závodpesiřskýa ziatnický

v Hradci Králové čís. 438.
(dílny sa továrnou nábytku K. V. Skuhesský).

Zhotovuje veškeré nádoby kostelní, otříhra,
broásu a | kovů vuziěloskémprovední

Zlacení sstříbření vohsi; niklovéní.

Osny můřné' Bycblé provedení|

AAAAAAÁAAAAAAAAA
Nojlovnější » nejbouzpočnější

pojlštěnípro případúmrtí avěnaditkám
poskytuje dobročinný spolek

„Gharitas“ v Hradci Králové,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské své

moci, sa dobusvého trvání vyplatil na podporách
iž na I50.000 korum, sískav 676 členů.

ek přijímá muže i ženy od 24 de 45dý členae zavasuje,že splatí při úmartí

upolučlena S E, ješ sovypis bez průtahu buďzákonitým příbusným aneb účelu a osobám, ješ
si člen pisemným prohlášením výboru za svého
šivotaoznačil.Lékažské prohlídka zdarma.

Při spolku (vá od r. 1911 ne
odbor,jenžposkytujetóž věno de

spělým v den jejích sňníku, případně vdem
dospělosti teb, ameb také při úmrtí
tel, kteři je doodboru věnného přihlásili.Vy
platí se tolik korun, kolik osob v době nároku
u odboru bylo přihlášeno.

Jinochy může přihlásit už do stáří 18 let adívky do 15 let kašdý, jen kdyš týš jest tělesně
zdráv a nepřekročil bb.rok věku svého. lápisné

© IK je pro všecky čnjch: rovněš příspěvek pe
1 Kv je eminén p ja povinnépod„ — Bi v prospektu, jejš na pošád

Plazma zasíláme. i dresa ul!

Spolek „Chariias“ v Mradci Král.
Dr.František Václav Jeuše

Boyl, i vaký,

Kostelní paramenta |
a bohoslužebné náčiní v nejvýhodnějších
cenách nakoupite u doporučené 8

vw „9 »MESNÍ VÍNA
Hajemnějšíprimydrahe +AKoJ400ma- eeo oe
Vínojestúplněčistéa kstáčenídolahví
Dodáváv sudechod50litrůvýšeohvalněznámáfrme :
Alois Číšek, příseěnýdodavatelmetnichcíp

a sondní znalec vín.
Založeno r.1697. v Bumpelká. Založenor. 1897TranelnívinnéohlepyveZnojmě,
GIGIOIGIoOIOACICY

skříně
snoré oblhoduí místnostifirmy
Mělnické společnost

ore průmysik
společnosts r. o, Mělník,

Riýtha: MradescKrálově.
Českoslov. náměstí, proti Záložně.

Prakliché vénežní dary.
N64 výsteve.

Bábytsk, hočásky, koše, gaiantesie.jh
b 4 oUměle zuby

kupuji aplatímza starýzub 7—9Kč.Staré zlato
astříbrokupujízanejvydšícemu.

Stan.Stejskal,
návodbodiz. azlatujeký vEralnl Rrdlové,

Čelakovského ul. 443.

VE
triapgle, jakoš i

RADOU
dodává opětně kašdé množ

ství, nejlevněji staré česká

továrna na svícemýdla a sodu

Jos. Pilnáček,HradecKrál, |

Kostelní nádeby,
kalichy monstrance,ker Hlenoty, notářskéreten , , i P fbory, oprav a
Pznovuslacení odborně a Jevné p

JANSTANĚK,pasiř a oiseleur, stálý přiee: znalec sem
ského ního© okres soudu,

Praha L-078, ul. KarolinySvětlé, 12 n.


