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Vydávajíce první číslo nového ročníku „0BRANY“, míníme
s pomocí Boží kráčeti v před na dráze započaté za cílem: hlednti
pravdu, podporovali dobro, prospět-i lidu, hájili jedno
tlivce i celé vrstvy společenské proti křivdúm.

Chceme, aby v politice, v životě kulturním'i sociálním, v otázkách
hospodářských atd. uplatněny byly zásady práva, spravedlnosti a po
c_tivosti.

A protože duchovní i hmotný pokrok a blahobyt bez pevných
zásad mravných trvale zjednati nemožno, hodláme stále ukazovati k Bohu
jako zdroji vší pravdy, práva a dobra a k onomu praporu, na němž na
psáno „In hoc signo vinccs“.

V boji proti povrchnosti, sobectví a bezcharakternosti liberálního
démona, kterým i veřejnost .naše jest ovládána, spoleháme na podporu
lidí dobré vůle.

Katolíci čeští!
Braňme se proti četným nepřátelům!
Ved'me zmužile boj za nejsvětější zděděné statky duševní i hmotné!
Boží pomoc budiž při tom s námi!'

. Šimon, kaplan, Václav Kotrba,
za redakci. vydavatel.
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Zveme-ku předplacení se na „OBRANU“. Přátely své suažně pro—
símo o sdělení adres, o čilou agitaci ve prospěch „OBRANY“.
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Slovo k čtenářům.
Říká se: Mnoho nepřátel — mnoho cti.
Nepřátel měla dosud věc katolická v Čechách dosti. Ale tím čest jeji opravdu

rostla. Liberální noviny, soc. demokraté, radikálové, pokrokáři, realisté — ti & mnozí
jiní spojili se proti hnutí katolickému v národě našem.

Ani konservativní _kruhy nehleděly sympaticky na organisaci naši. K čemu to?
Jsme také katolíci — tak se volalo na předáky křerťanských socialů i katolické strany
národní.

A přece je renesance katolické v Čechách nevyhnutelné třeba. Lid je unaven
divokými politickými štvanicemi. Je zklamán v očekávání a v slibecb, jež se mu činily.
Široké vrstvy malých poplatníků klesají.

Objevuje se trapná bída v bohatém druhdy království Českém.
Společenský život je rozrušen, ha v mnohém způsobu (doslova dle Vrchlického)

otráven,
Přesvědčení se svléká & obléká jako kus oděvu. Demoralisace se šíří.

Kde jsou: Volnost, rovnost & bratrství. Uhnětený lid marně jich hledá.
Není autority. Literatura vydává mnohé nepěkné plody. jež nervosni čtenáře činí

ještě nervosnějšími. A není, kdo by zakřikl vzmáhající se humbug a dekadenci.
Vlastenectví stalo se reklamním plakátem. To není pravý pokrok!
Je třeba obnoviti ideály, znova vzpružiti ochahlé síly. Je třeba nové víry a lásky_
Na stromech chameleonského liberalismu ani jakobínského rudikalismu neroste dvé

oněch vzácných plodů. Vímeť, že ovocem jejich jest sobectví, vzájemná nedůvěra, boj
vespolný a bezohledné ničení šlabšich.

Je třeba křestanství znova zaváděti do soukromého i veřejného života. Je třeba,

aby se vyplnilo slovo Lva XIII.: Vystupte s praktickým křesťanstvím! Pomozte trpícím!
Přátelé! Rodácil
Kdo z Vás je přesvědčen, že četné veřejné i soukromé záležitosti v Čechách nejdou

správnou cestou, kdo z vás je přesvědčen, že život náš musí býti umravněn, vzdělání
prohloubeno. lid obchodně i průmyslně emancipován, mládež zidealisována, neřesti za
StBVUVÉDy,národnost opravdově chráněna —: vezma (dle sv. Pavla) štít víry, meč
evangelia a pancíř lásky Kristovy — do řad našich vejdi a za svobodu Církve i vlasti
naší neohroženě bojujl

Svoji k svémul
V Praze 12. ledna 1899. Redakce.
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Dvě katolické strany v Čechách.
Napsal ].

Od let sedmdesátých, kdy „katolicko
' pojitická Jednota pro království české“ za

ložená konati začala schůze po četných
obcích naší milé vlasti. seřaďovali se kato
líci vždy těsněji kolem praporu, na němž
vlaje obraz sv. Václava a ostatních světců
našich, a najehož vrcholu záři Kristův kříž.

Bylot zejména se strany mladočeské
zle útočeno proti úkonům náboženským a
proti katolickému kněžstvu českému, které
bylo ve sloupcích novinářských pranýřováno
skoro vesměs vždyt i na př. vlastenec
zrna nejryzejšiho, probošt V. Štulc, ná.
jczdům nejnižším neušel.

Byly šířeny pamflety padařovského a
jiných proroků, byly konány schůze a před
nášky (Barák), kde nejhorším způsobem
byla tupena katolická církev. Lidn namlou—
váno, aby se „vymknul ze jha římského a
aby přilnul k pravoslavné církvi“.

Již tehdy radili přední zastanci kato—
lických idei u nás, aby se utvořila samo
statná strana katolická, která by vyhlásila
svůj program, zakládala spolky, sbírala dů
věrniky a kandidovala při volbách.

Ale návrh ten se neuskutečnil Bylať.
staročeská strana. řízená Fr. Palackým a
drem Riegrem, věcem náboženství katoli
ckého zrovna tak příznivě nakloněna jako
záležitostem školským, hospodářským a pod.
Mimo to česká šlechta konservativni, vedená
zejména znamenitým statnikem hr. Jindř.
Clam- Martinicem, nechtěla,aby se síly
tříštily. Podpořili tudiž katoličtí kněží čeští
horlivě stranu staročeskou. Byli jejími dů
\ěiniky, řečnili ve schůzích a přijali mandát

poslanecký (zemský i pro říšskou radu)
z rukou staročeských. A tak byly by věci
zůstaly, kdyby Staročes'i nebyli bývali po
raženi od mladočeské strany. Tato strana
podržela v programu svém: naprostou svo

bodu svědomí, jí tedy náboženství jest věcí
soukromou jako všem cizozemským liberál—
nim stranám, od nichž program přijala. Na
schůzích voličských docházelo stále k tito-
kům proti katolickému náboženství.

Hlavní orgán strany mladočeské, „Ná
rodní Listy“, nepřestávalybagatelisovati
a snižovatí snahy svatováclavské víry naší,
přinášejíce hanlivé články i o sv. Janu Nep,
o sv. Vojtěchu atrl., vykládajíce cyrillo
methodějskon ideu jako počátek pravoslaví,
bouřice lid Husovými reformami, hanobíce

Šimon.

biskupy, hlavně dr. B., podporujice hnutí
starokatolické atd.

A konečně i „Šípy"l
lnastalo hnuti mezi katolíky českými.

A sice — ku podivu v nejnižších a v nej:
vyšších vrstvách zároveň, kdežto střední
vrstvy na malé výjimky zůstávaly chladny.
Dělnický lid sám v malých mistech kupil
se kolem kněží, hledaje u nich pomoci a
rady. Biskupové pak nabádali k organisaci,
jak jim pokynuto od samé stolice apoštolské,
sv. Otce Lva XIII

Byl také již nejvyšší čas, aby se i u nás
se strany katolíků něco stalo. Lid děl
nický byl totiž od čilých agitatorů soci
álně demokratických „V nejvyšší míře po
štván, ba rozlicen. Zivnostnictvo a. malo
rolnictvo klesalo vždy do větší bídy. Vlastenci
nejlepší, rozmrzení nad urážkami a zrádco
váním — začali se straniti veřejnosti, hle
dajíce v zátiší pokoj a klid po rozčilujicích
zápasech. Za těch okolnosti bylo nutno nc
čekati déle. Po způsobu katolíků jiných zemí.
zejména blízkých nám zemí rakouských a
města Vídně. kde křestanští sociálové (anti
semité) dobývali programem svým zvučného
úspěchu v nejširších vrstvách lidovýchl byl
sestaven křestanskosociální program českých
katolíků, propagovaný hlavně drem Rud.
Horskýrn a sociálními řečníky v družstvu
Vlast seskupenými, který též přijat byl na
sjezdu v Litomyšli a v Praze.

Byly zakládány spolky katolické, hlavně
směru vzdělávacího a podpůrného, takže
jich dnes jest na 300. Ve spolcích těchto
čile debatováno o poměrech hlavně dělni
ckých. Mezitím konaly se ročně velké sjezdy
katolíků českých a sice v Brně, v Táboře,
v Příbrami, v Králově Hradci a konečně
loni v Praze.

Na těchto sjezdech probírány byly
všecky akutní otázky, katolíků se dotýka
jici. zejména věci školské, agrární, řemesl
nické, vědecké a umělecké, spolkové a oba
ritativní, tiskové a literární, jednáno 0 děl
nících i zaměstnavatelich, o národnosti a.
vlastenectví. o otázce ženské atd. a bylo
hlavně voláno, aby se katolíci českoslovanští
co nejpevněji sorganisovali.

Ztěchto velkých sjezdů. jichž si všecka
veřejnost naše musila povšimnouti, a jež si
vynutily respekt na všech stranách, povstala
snaha. organisovati se na širších základech,



nežli to učinílajiž stávající strana křesťansko
sociální.

Po některých episodách (na př. volební
akci do říšské rady před 2 roky) sestaven
konečněvýkonný komitét katolické
národní strany v Čechách. jenž měl
především ve skutek uváděli resoluce pa
mátného sjezdu pražského

Bylo konáno několik porad, na nichž
usne—seno aby se národní katolická strana
nezávisle vyvíjela vedle stávající již strany
křesťansko-sociální.

Ježto pak již od roku 1895 snažili se
mnozí předáci katoličtí spojiti v mohutný
svaz všecky katolické nepolitické spolky
v království Českém, což na sjezdech znova
v resolucích přijato, byla otázka tato ve
řejnosti předložena.

Avšak nedorozuměním patrně vznikl
ztoho spor, který mohl míti vážné ná
sledky. Výkonný výbor strany křesťansko
sociální jal se totiž varovati spolky před
vstupováním do svazu.

Tím povstal zejména na venkově zmatek.
Jednotlivci i spolky myslili, že se mají pře
barvovati a pod.

Za tou příčinou svolalo „Po li tick é
tisko'vé družstvo pod ochranou sv.
Jana Ne p. v Hradci KrálOvé dne 4. ledna
t. r. do téhož města ke společné konferenci
zástupce obou stran katolických, aby v si
tuaci politické docíleno bylo náležitého
světla a svorného, taktického postupu obou
stran.

Z výkonného výboru katolicko-uarodní
strany dostavili se delegáti J. 0. p. hrabě
Vojtěch ze Schónbornů. vsdp. kanovník Bu
rian, řiditel Strakovské akademie p. JUDr.
Trakal a dp. kaplanJ. imon.

Výkonný výbor křesťansko-sociální
strany zastupovali Dr. Rud. Horský a dp.
Pokorný-Dlouhý. Významnou tuto schůzi
zahájil případným proslovem vsdp. kanovník
Dr. J. Soukup, uděliv slovo jednateli po
litického družstva, dp Dru Reylovi, jenž
pojednal*) o povaze a oprávněnosti křest.
demokratického hnutí.

Po té následovala debata, které súčast—
nili se hr. V. Schónborn. dr. Rud. Horský,
dp. dr. Reyl, dp. Dlouhý-Pokorný. J. M.
biskup dr. E. Brynych. vdp. děkan Střebský,
dp. J. imon. dp. J. Haškovský, vdp. farář
Khun, řid. dr. Trakal, vdp. kanov. dr. Bu
rian a vdp. kanov. dr. Soukup.

*) Řeč tuto přinášíme doslovně níže.

OJ

OJ přítomných asi 35 zástupců různých
spolků katolických i od zástupců obou stran
katolických přijat pak byl následující projev:

1. Existence a oprávněnost obou stran.
jak katolicko-národni, tak i křesťansko-so
ciální se uznává.

2. Obě strany setrvají na společné půdě
katolických zásad, ačkoliv vlastní svou
taktiku si ponechají. Společné stanovisko
v časových otázkách vymezí od případu
k případuspolečné, rovnoprávné de—
legace z obou výkonných výborů.

3. Vzdělávací katolické spolky a ne
politické jednoty*) ponechají si úplnou ne
závislost vůči oběma stranám. ačkoliv je
dnotlivým členům spolků těchto, jakožto
jednotlivcům ponecháno na vůli přihlásiti
se k programu kterékoliv z obou stran
Vzdělávací jednoty, (jakožtojednoty), mohou
tedy zcela svobodně uzavírati župní, die
césní i zemské svazy, jež podporují jejich
rozvoj.

4. Zásady tyto, společnou úradou fll'
malované, nemají sice závazné platnosti pro
další postup obou stran, ježto neměli pp.
delegáti ku přijetí jich plného mandátu.
Jest však přáním konference. aby byly
normou v budoucnosti.

Kéž se nyní rozvine žádoucí činnost
na všech stranách ve prospěch naší veliké,
Společné, svaté věci katolické.

\'ediž nás: střízlivost. spravedlnost a
zboznost. Suaviter in modo, fortiter in rel

Osobnich třenic a kyseIOsti hleďme se
varovatí. Rozdělení postupujme, ale společně
se braňme a bojujme.

Bude-li dobrá vůle, nedojde k roz
tržce. Naše shoda je soli v očích všem ne
přátelům, jak z dlouhé zprávy „Nár. Listů“
ze dne 7. ledna je patrno. V článku tom
hanobí be'gický episkopát, že Daenso sus—
pendován. Pravit doslova.: l,Vůdce a repre
sentant populárního hnutí, prozářeného
ohněm křestanstíí skutečného &demokracie
nejupřímnější z něho se rodící, representant
moderního obrodného proudu v katolické
církvi, muž nových snah a cílů dovozová
ných z hloubky křesťanského učení — srazil
se na svém postupu s autoritou starého
ztrnulého (!) katolictví, s vojáckou jeho &
nelidovou (l) organisaci, s prázdnou formou,
přísnou á tvrdou, které jméno zůstalo, ale
z níž život a pravda, vše to. co zváti dlužno
křestanstvím, dávno, už dávno unikla.“

') At je politické přesvědčenijednotlivců
kterékoliv! — red. —

1:1:
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A dále: „Je to svědectví neupřímné

komedie (|) kterou klerikalismus trOpí s tak
zvaným křesťanským socialismem. Tento
byl vítán (jako jesuitský prostředek), pokud

-sloužil starým zájmům hierarchie, pak dovedl
opuštěným generálům klerikálním získávatí
nové rekrnty & novou armádu. Ale běda
smělci, běda naivní dušil“

Zasypavši dra Horského výsměchem
končí„N. L.': „Jak patrno, Daensů
v Čechách episkopát obávati se
nemusí.“ Pražští odbojníkřestanští
aociálové k výši svých úkolů nevy
rostli. Ukažme že vůči přečetnýmnepřáte
lům jsme naprosto svorni. Slov bylo promlu
veno již dosti. Nyní necht následují —skutky.

Jáchym Ondřej hrabě Šlik.
Napsalprof. Josef Vávra.

Život tohoto českého pána se váže
k truchlivým událostem, které přivedly stát
český na úpadek, a jeho samého na po
praviště, o čemž jest neveselé vypravování.

Hrabata Šlikové z Pazounu' a Holejče
pocházeli z německého města Chebu, během
16. století rozrodili se na čelné „větve a
drželi veliké statky v Loketsku & Zatecku.

Česky uměli z obecné tehdy potřeby,
ale Němci zůstávali a záhy přijali viru
Lutherovu, kterouž všude na svých statcích
rozmáhali. Jáchym hrabě Šlik (? 1574) zů
stavil synům svým Jeronymovi, Ferdinandovi
a Juliovi statek Vintýřov u Kadaně, \“jehož
správu se uvázal nejstarší, takže mladším
bratrům nemnoho zbývalo. Jeroným umřel
('l- 1612), a statek Víntýřov dostal se jeho
zeti, a to byl známý hrabě Henrich
Mathes z Thuruu. Juliův syn Jáchym
Andres hrabě Šlik, rozený r. 1569, záhy
opatřil se výživou u dvora drážďanského.

Již asi starému kuríirstu Augustovi
saskému sloužil za pauoška. potom byl
dvořanem kurfirsta Kristiana, jehož synu
Janu Jiřímu (roz. 1585) byl hofmistrem.

Hrabě Jáchym Ondřej záhy se oženil,
již před r. 1590. když za chot vzal Annu
Marii Libšteinskou z Kolovrat, z lutherského
rodu na Petršpurce osedlého. Ta urodila
mu syna Julia, dcery Alžbětu, Annu Sídonii
& třetí neznámého nám jména; ale zemřela
asi r. 1600, a hrabě Jáchym Ondřej r. 1603
vyhlédl sobě za druhou chot bohatou panu
Annu Kateřinu ze Smiřic, vdovu Jaroslava
z Vartemberka, která držela panství Svi
jany s polovici města Turnova; sájn držel
sice toliko malý statek Věrušičky v Zatecku,
ale přece mohl se již řaditi mezi přední
muže stavu panského v Čechách a s nimi
se účastniti všech jednání stavovských; jsa
vzdělaný a výmluvný, ocitl se brzy mezi
náčelníky ve šlechtě.

Poměry náboženské a tudíž ipo—
měry politické byly tehdy velmi napjaté.
Většina zemských stavů zvala se stranou

podobojí, ale řády církve utrakvistické již
dávno opustilaa držela se řádů luther—
ských. namnoze i kalvinských; mnozí
páni &vladykové přilnuli k jednotě českých
bratří, kteří hleděli k přísné správě života
a co do věrouky se blížili k zásadám kal—
vinským.

Ale všichni ti akatholíci postrádali zá
konité ochrany podlé zemského zřízení, jak
stálo do r. 1609, a pokojný jejich pobyt
závisel toliko na snášelivosti zeměpána.
Podobně bylo i v ostatních zemích české
koruny, na Moravě. ve Slezich i v Lužicich,
také v Uhřích a obojích Rakousích.

Katoličtí stavové tehdy v zemích če—
ských byli v menšině; ale pod vlivem stanov
koncilia Tridentského & podle výchovy své
v konviktech řádu jesuitů nabývali páni a
rytíři katoličtí dokonalého utvrzení ve víře
a vnitřní síly k její obraně, a počet jejich
ponenáhlu vzrůstal přílivem konvertitů,
u nichž jednak studie na katolických ško
lách a jednak ovzduší dvora císařského
měly veliký účinek. Povolaným náčelníkem
českých katolíků byl sám král, tehdy císař
Rudolf II. (1576—1612)

Takové poměry v Čechách měly své
pozadí po vši Evropě. Mocnosti katolické
se řadily k obecnému postupu. Arcikniže
Ferdinand ve svém rodinném údělu (Štýrsku,
Korutanech a Kraňsko) v letech 1595 až
1602 provedl úplnou obnovu katolické víry,
podobně Maximilian, kníže bavorské, ve své
zemi vyhladil všechno protestantství, v Belgii
vedl arcikníže Albrecht důrazně válku
s Hollanďany, v Polsku vzmáhalo se uvě
domění katolické, a v pozadí stálo Špa
nělsko vždy ještě mohutné, i bohatá tehdy
Italie.

Proti tomuto katolickému šiku stáli
němečtí knížata strany lutherské &
kalvínské, s nimi bohatí Hollanďané, v po
zadi Dánsko, Švédsko a Anglie.

Věci protestantské tehdy napomáhala
protirakouská politika Francie a Benátčanů,
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do jisté míry i turecká. v dl
Rudolf II. od r. 1592. alka, kterou ve

_Mandat císařský r. 1602, namířený
proti českym bratřím a strane kalvínské,
pobouril _českéstavy strany podobojí; uzná.
vali potrebu, domáhati se svobody české
konfessr z_r. 1575, která. spojovati měla
lutherany 1 české bratry v jeden celek.
Ale k rozhodnému kroku v tom směru se
odhodlali teprv 1608, když vypukla ruznice
v samem rodě císařském. Rudolfa II. bratr,
arcikníže 'Matyáš. njednal totiž s Turky
r. 1606 mir, vzbouřilé protestanty uherské
upokoyil udělením náboženské svobody a
načelniku jejich Štěpanu Bočkajovi postoupil
zeme Sedmihradské.

Císař Rudolf odepřel tomu všemu své
POtVl'qu; proto arcikníže Matyáš r. 1608
s velkym vojskem Uhrů, Moravanů a Ra
KUŠPDD přitáhl do C cb, aby na něm vy
nktll postoupení všech jeho zemi. Ustrašený
cisar na rychlo svolal český sněm v máji
[1508. užadal tu ochrany proti svému bratru.
I'u'byll stavové strany podobojí na koni;

- limitní! si. že císaři daji žádanou pomoc,
“__Jlm pevolí svobodu náboženství. V čele
Jench byli hrabata Thurn a Šlik, lutbe

ráni a čeští bratří, páni Václav Budovec,
Bohuchval Berka a jiní.

Stavovská. deputace předložila. císaři
k potvrzení 25 artikulů. z nichž první žádal
svobodu české konfessí. Jacbym Ondřej
hrabe Šlik ty žádosti přednesl jazykem
německým tak rozhodným hlasem,
že prosba se nesla spíšejako hrozba.

Císař maje po boku svém katolické
pány Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic a Jara"
slava z Martinic, tazal se jich rozpačité,
co by tu činiti měl; ale hrabé lik za ne
odpověděl úsečné: „Vaše Cís. Milosc
rciž buď ano, buď ne!“

Císař zapamatoval si jeho jméno dobře
& propustil deputaci se slibem dobré úvahy.
A hle, již po čtyřech dnech stavové pod
obojí ve velkém počtu vynutili si u císaře
slyšení. V jich čele hrubé Šlik opetoval
císaři žádost stavů a chtel míti okamžitou
odpověď. Tu císař v té tísni svolil k oněm
podaným artikulům. Jen to, co se týkalo
náboženství, odložil na pokojnéjší čas. b' tim
stavové zatím se spokOjili, a již 8. června
vidíme hraběte nka mezi vyslanými ze
sněmu, aby jednali s arciknížetem Matyášem
o smír. (Polar.)

O hnutí křesťansko-demokratickém.
UvažujeTh. Dr. František Reyl.

Církev katolická. jest řízením božským, ale pro lidstvo určeným, proto snažili se vždy
lidé vnésti do církve své snahy a tužby.

Církev Kristova jest založena pro všecky národy; přece však každý národ snažil se
v organismu katolické instituce zachovati svůj individuelní narodni ráz.

Právě proto, že pro lidstvo a v lidstvu založeno jest kralovstvi Boží, vydány jsou na—
uka a. ústava církevní stálým útokům časových myšlenkových proudů, jež povětšině měly
spíše ráz bořivých cyklonů, než osvěžujícich vánků.

Není úkolem naším propútrati, jak a do jaké míry duch času působil v minu—
iosti na vývoj církevního života, protože mínime si povšimnonti pouze směrodatných idei
v době přítomné.

Znajíce tisícileté dějiny cirkve katolické, neobáváme se poruchy její žulové stavby,
jsouce předem ujištění, že útoky svou bezvýslednosti přesvědčí svět nanovo o božském jejím
původu; ale chvějeme se o blaho lidstva, jež v bouřích a zmatcích trpí nenahraditelnou
škodu v ohledě časném i věčném.

Jest tedy nutno konati pilnon hlídku v duševní atmosféře světové, abychom postřehli
každý nový myšlénkový zjev a. abychom ho buď vykořistili pro své snahy anebo neškodným
učinili.

Od druhé poloviny našeho století bylo nutno zápasiti s materialistickým názorem
světovým. Dnes naši pozornost vyzývá, i pole socialni, kde nesmí se o osudech naších roz
hodovati bez nás. Od několika let obracíme se celým šikem proti nepříteli, jenž na poli
sociálním chce kliditi plody své staleté setby. V rozlehlých šicích vojenských nedojde oka
mžitě vrchni povel svého provedení při nenadálém útoku nepřátelském. Proto není divu, že
ani v našich řadách neshledáváme stejného taktického postupu v sociálním působeni. V boji
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svém snažíme se nepřítele zdolati vlastní jeho zbraní, stiháme jej ve vrstvách společenských,
na poli zemědělském i výrobním, řešice otázku agrární, dělnickou, živnostenskou atd.

Jak tomu jinde, není ani naše vlast ušetřena proudu časového, jenž se jeví v mnoho
tvárnosti duchovních idei a cest. Nastává tedy kleru našemu povinnost, všimati si všech
světových ideí. Snahu při tom máme všichni stejnou: prospěti lidu svému v časném i ve
věčném blahu Taktikou však se dělíme: na tábor konservativni a na tábor pokrokový čilina stranu katolicko-národní a křesťansko-sociální.

Obě strany tyto shodují se v otázce náboženské a školské, různí se však v otázce
socialni a politické. *) —

Nejkrajněiším křídlem křesťansko-socialni strany jest křesťanský demokratismus. jenž
svými snahami hodlá čeliti demokratismu sociálnímu. Křest'snský demokratísmus jest hnutím
v Čechách poměrně mladým. ačkoliv v jiných zemích na př. ve Francii a v Belgii jest již
propagován od dob Lamennaisových. Můžeme však hnutí toto i u nás konstatovati a jeho
povahu i oprávněnost oceniti.

]. Povaha demokratismu a jeho vyznavač-i.

V Povaze lidu českoslovanského jest značná obliba k demokratickým zásadám. Osobni
svobodu Všech příslušníků rodiny shledáváme v nejstarším zřízení českoslovanském Demo
kratickým zásadám popřán volný průchod zvláště v bouřích husitských, ačkoliv tento prudký
rozmach lidové síly podkopal zároveň základ zdravého demokratismu a přivedl jádro národa
to jest stav selský v nebývalé nevolnictví.

Zákonem z roku 1487 nevolnictví stavu selského bylo na dlouhá staletí potvrzeno,
čímž demokratismu zasazena smrtelná rána-. Náklonnost k zásadám demokratickým však ne
utuchla v národě českém a projevuje se ve snaze po samostatné církví v bojích 0 kom
paktata, v hnutí českobratrském i v přijímání bludů lateránských.

Nového osvěžení dostalo se ideám demokratickým po roce 1848, kultu pak demokra
tického socialismu holduje se v Cechách všeobecně od let sedmdesátých.

e strana svobodomyslná a pokroková snaží se zásady demokratické provésti v so
eialním, v politickém i v náboženském ohledu, není žádnou novinkou, ale to jest zjevem
novým, že i někteří příslušníci katolického klern přejí ideám demokratickým a to jak na
poli politickém, tak i na poli církevním.

Tak na př. v čas. „Nový život“ III. roč. str. 203 a 204 stojí:
„Lidovost, demokratičnost je nutným, podstatným rysem v povaze křesťanství .....

V celém učení Kristově nenajdeme nic, co by podporovalo spojení moci světské s duchovní,
onoho ducha. středověkého, ducha vižicího tak těsně moc feudální k moci církevní a naopak.
A z něho zůstalo nám dosud mnoho dědictvím. Celé zřízení, totiž vlastně způsob vlády
církevní, docházení úřadů církevních a učení o poměru církve ke státu, změnilo se pod jeho
vlivem a zůstalo namnoze změněno dosud — změněno ke svému neprospěchu proti dobám
církve z prvních století.“

Slovy těmito vysvětluje J. Svozil obsah idey cyrillomethodějské na základě slov
Spasitelových: „Víte, že knížata národů panují nad nimi & kteříž větší jsou, provozuji moc
nad nimi. Ne tak bude mezi vámi: ale kdož by koli chtěl býti mezi vámi větším, budiž
služebník váš: a kdo by chtěl býti mezi vámi prvnim, bude váš služebník; jakož Syn člo
věka nepřišel, aby mu bylo slouženo, nýbrž aby sloužil i aby život svůj dal na vykoupení
za. mnohé.“ (20, 25.——28.) Přeje si tedy pan S. rozlukn církevní od státu, čímž ovšem
shoduje se s požadavkem liberálního demokratismu.

Idey křesťanskéhodemokratísmuhájil i časopis „Křesťanský Demokrat“, jenž
však koncem roku 1898 přestal vycházeti.

Dále s propagaci křesťanského demokratismu setkali jsme se letos i ve schůzi česko—
slovanských bohoslovců na Velehradě, takže patrno, že s ideou touto nutno v české
katolické veřejnosti počítati. Jest to idea u nás dosti nová, proto nemá ani dosud tolik
přátel, jako odpůrců.

Pouhou nevraživosti však anebo násilnými prostředky nedá se tato idea potlačiti, po
něvadž vůbec hnutí duchové vymyká se fysickému zákonu o tlaku. Myšlenky, hmotnými

*) „Lidový List“ III. ročník č 6. Provolání výkonného komitétu.
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prostředky znásilňované. stanou se podobnými lesnímu požáru, jenž potutelně plazi se
v kyprém mechu do značné vzdálenosti, až náhle vyrazí v příhodném okamžiku v mohutný
plamen, jenž ztravuje obrovskou kořist. Rovněž idea demokratismu křesťanského bezohledně
potlačována, šířila by se potutelně v našem podrostu beze všeho rozumného dohledu a mohla
by nás jednou překvapiti v té síle, že by nebylo ani možno hnutí toto uvésti v přimě
řené meze.

Jest tedy povinností prozíravých vůdčích kruhů katolických, aby vyznavačům křesťan
ského demokratismu poskytly příležitost formulovati na foru veřejnosti své zásady beze vší
obavy, že za své myšlenky budou pranéřováni aneb kaceřováni, vždyt o dobré vůli nesmí
se nikdy a u nikoho a priori pochybovatí. Projeveué mínění budiž opět věcně kritisováno
a přiměřené rektifikováno. osobní však ncchut budiž z této výměny náhledů naprosto vyloučena.

Zminívše se o povšechuém stanovisku k novým myšlénkám, obratme se ku programu
křesťanského demokratismu.

Demokratismus vůbec jest odrůdou liberalismu, proto sdílí stejné znaky s ním.
Chcef. také 011 naprostou nezávislost člověka jakožto svéprávného a svobodného individua.
Reklamnjet pro každého člověka v ohledu náboženském úplnou svobodu svědomí, pro
hlašuje náboženství za věc soukromou. od moci světské zcela. odloučenou. Na školském polí
horuje pro školu bezkonfessní. V sociálním ohledu neuznává žádných rozdílů stavovských,
vychvaluje volnou soutěž a svobodnou výrobu. V politice uznává jen autoritu „suveren
ního lidu“ a uplatňuje „moc z lidu“ všeobecným r -vným hlasovacím právem. Křesťanský
demokratísmus ovšem nepřijímá naprosto všecky zásady demokratísmu liberálního, zvláště
ne na poli náboženském a školském, ač není pochyby, že chce-li zůstati důsledným. neubrání
se vlivu zásad liberálních, jak to nejlépe lze stndovati na činnosti francouzského knězo
Lamennaisa, tvůrce křesťanského demokratísmu ve Francii. Narodil se r. 1782 v St. Malo
v Bretagni z rodiny šlechtické. V 34. roce věku svého byl vysvěcen na kněze. Zemřel
r 1854 v Paříži nesmiřiv se s církví a zakázav si církevní pohřeb. Ještě roku 1818 ve
svém spise „Essai sur liindiíl'érencc en matícre de religion“ hájil ohnivě autoritu cír
kevní ve všech odvětvích lidské práce a dokazoval přesvědčivě, že nebude vyvrácen kořen
společenských zmatků, dokud nepřijde k plné platnosti autorita církevní jak při pravdách
nadpřirozených, tak i v otázkách vědeckých, politických i socialních.

Rozum lidský prý neubrání se bludu na poli vědeckém bez ohledu na nauku církevní.
politika pobloudi bez“ patřičného ohledu na zákony Boží a společenský život jest nemožný
bez zásad křesťanské charity.

Avšak již po pádu Karla X. r. 1830 založil týž muž časopis „Avenír“, aby propa
goval v církevních kruzích katolických zásady demokratické.

Prospekt nového časopisu prohlašoval směr listu:
„Majorita vyžaduje náboženství a svobody. Společenský řád jest zhola nemožným,

jsou-li obě svrchu uvedené idey v nepřátelství. Jen v přirozeně správném spojení obou leží
blaho budoucností. Avšak ještě s mnohými předsudky a nedostatky v tomto ohledu jest bojo
vati. Na jedné straně jsou mužové v pravdě zbožní, ale zcela nic aneb velmi málo v duchu
svobody jednající; na druhé straně stojí tábor rozhodných přátel svobody, kteří znenznávají
význam náboženství. Doba však jest příhodna, aby tyto protívy a neshody byly urovnány,
nebot ve francouzském liberalisml zjevil se spásonosný obrat. Jsoutš dva druhy liberalismu
“ nás (ve Francii): starý a mladý. Starý liberalismus, jakožto dítko ničivé nauky filosofické
18. věku a jakožto dědic jejího zášti vůči křesťanství, dýše jen nesnášelivosti a zotročo
vánim. Mladý však liberalismus, jenž jednou starši systém povalí, omezuje se v ohledu ná
boženském na požadavku rozinky církve od státu, oné rozluky, která nevyhnutelnou jest pro
svobodu církve a která všem osvícenějším katolíkům stejnou měrou se zamlouvá!“

V duchu výše citovaných zásad demokratických žádal Lamennaís v časopise „Avenir“
úplnou svobodu náboženskou beze všeho omezováni a beze všech zvláštních výsad, úplnou
rozluku mezi církvi a státem, zrušení státního platu duchovenstvu, volné styky s papežskou
kurií, svobodnou volbu biskupů, svobodu vyučování, svobodu tisku i spolčování a rozšíření
práva volebního na nejširší kruhy.

Tot' krátce program křesťanského demokratismu francouzského, jenž našel horlivé vy
znavače v Belgii od r. 1831 a jejž v Italíi v letech padesátých hlásal mnich P. Ventura
de Raulica a dvorní kaplan, Vincenc Giobertí.
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Na zasadach Lamennaisem vyslovených budují příznivci křesťanského demokratísmu
i u nás své požadavky, s případnými ovšem změnami, takže platí do jisté míry také i 0 pro
gramu jejich úsudek Montalembertův, jenž v kritice zásad Lamennaisových napsal: „S pra—

' ktíckými, novými a podstatně oprávněnýmiičestnými ideami, které po 20 let již jsou denním
chlebem křesťanské apologetiky, spojujeme ku své škodě přepjaté a přemrštěné theorie, pa
chajíce dalši zlo tím, že současně oba druhy myšlének zastáváme nedůtklívou logikou, která
všecky věcí buď zneuctívá aneb ničí.“ (Le pěre Lacordaire 15)

Proto však přecenechceme šmahem zavrhovatí program křesťanskéhodemo
kratismn, ježto není pochyby, že ujímá se práv širokých tříd lidových, jakkoliv to činí
mnohdy tempem příliš urychleným, vyvolávaje svými pronikavými opravami úžas a zděšení
v kruzích konservativních.

Jest zásluhou, ba povinností každého vzdělanc=, aby byl obhájcem nezadatelných lido
vých práv, jichž se nemůže žádný člověk zříci. Slovo Spasitelovo: „Misereor super turbam“
ma každému vzdělanci (tím více knězi) býti pohnutkou, aby si všímal vrstev lidových, které
vlastně tvoří základnu společnosti lidské.

Poctiví, prosti, pracovití občané tvoří normální společenskou úroveň, nad kterou po_
vznáší se šlechta rodová., církevní i duchová, a pod níž klesá zlosyn a ničema.

Jest tedy zcela pochopitelno, že pořádek společenský závisí vlastně na tom, jak zá
kladni hladina společností lidské jest urovnána a spořádána. Nikdo soudný však neupře, že
vrstvy lidové. základnu společnosti tvořící, uklídněny nejsou, nýbrž že zmítány jsou tužbami
a snahou o lepší budoucnost.

Nikdo rozumný tedy nezavrhne a neodsoudi kroků, které podniká demokratismus ve
prospěch ujařmeného lidu, neboť by tím prohlašoval. že chce schvalovati a hájití očividnou
křivdu a násilí.

Uznávajíce oprávněnost lidových snah za příslušná práva, chceme vyšetřovati, kde
a do jaké míry tužby demokratické jsou rozumny a uskutečnitelny.

ll. Demokratísmus v otázce náboženské a školské.

Na poli ci rkevn i m žádal Lamennais úplnou svobodu svědomía rozluku církve od státu.
Nehledíce ani k tomu, že v době 12 let zapomněl muž tento na svůj plamenný spis,

v němž vyžadoval od lidského rozumu nevyhnutelně uznání autority církevní nejenom ve
věcech víry, ale i v otázkách vědeckých, pozorujeme v požadované svobodě svědomí u věcech
víry naprostou negaci zjeveného náboženství a legalisací všech možných bludů v přítomnosti
i v budoucnosti.

Rozluka církve od státu připouští v dalších důsledcích, aby církev omezila se svým
vlivem pouze na obor svědomí a zřekla se úplně svého veřejného působení, veřejného kultu,
ba i své tisícileté viditelné organisace. Církev od státu olloučena nesměla by nikdy bez
těžkého provinění proti ršemohoncnosti statní upravovati veřejný život svých vyznavačů,
ve státě žijících, a mohla by proživati opět dobu skrytosti zašlých časů římských cesarů.
Demokratismus horujicí pro rovnost všech věřících v církevním zřízení opravuje samého
Božského Mistra, jenž v církvi své hnedle od počátku zavedl stav učícich a. poslouchajících,
a ocíťuje se v povážlivém rozporu se zdravým rozumem, jenž uznává, že bez autority není
žádná společnost, tudíž ani náboženská., možnou.

Autorita a jí odpovídající povinnost poslušnosti jest nutným poutem a svazkem duchů,
jsouc společenskou tepnou, z níž všecka plodná a zdravá činnost se pramení. Bez autority
a bez poslušnosti neudrží se ani nečetná rodina v mezích spořádaných. tím méně lze toho
očekávati od větších společností, nevyjímajíc ani viditelného království Kristova, církve

oží. —

Nikdy proto, ani před dobou Aristotelovou, jenž ve své „Politíce“ charakterisoval člo
věka jako společenskou bytost (šďm midraš—:), nepopíralo lidstvo nutnost autority, ačkoliv
o formě a povaze její vyměněno bylo nesčetné množství náhledů a uvedeno mnoho i krva
vých bojů.

Zdravý rozum i historie odsuzuje naprostou rovnost všech věřících v církevním orga
nismu, což nade vši pochybnost vyjadřuje též autoritativní hlas církve: „Kdyby někdo tvrdil,
že všichni křesťané bez rozdílu jsou kněžími Nového zákona, aneb že jsou všichni vespolek
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stejnou moci duchovní obdaření, popíral by patrně církevní hierarchií, jež tvoří dobře zří
zený šík.“ (Conc. Trid. Sess. XXIII. C. IV.) *)

Demokratické lrorováni o naprosté rovnosti věřících shoduje se s odsouzenou naukou
reformatorů, kteří tvrdili, že všecka duchovní moc církevní spočívá v lidu, jenž může jí na
zvolené duchovní právoplatně přenášeti.")

Křesťanský demokratismus ovšem nepřijal tento požadaveksvého liberálního
bratra v příčině naprosté rovnosti věřících v ústavě círke 'ni, protože nemůže neuznati, že
jakkoliv duchovní úřady jsou nad lidem věřícím povýšeny, přece jsou všecky každému, jenž
předepsaným podmínkám vyhoví, přístupny.

Přeje pak sama církev katolická zásadám demokratickým v příčině obsazování církev
ních úřadů, nelrledíc na rozdíly stavů, nýbrž na hodnost kandidátů Byly snad doby, kdy
synové i bohatých a urozených rodů nabízeli církvi své služby, mnohdy i na úkor jejiho
božského poslání; dnes však ochuzená církev doplňuje řady i nejvyšších svých správců muži
z lidu.

Jest tedy hierarchie církevní skutečně lidovou a proto křesťanský demokratismus nemá
příčiny, aby souhlasil s požadavky liberálních demokratů, jimž neběží tak o lidovost církve,
nýbrž spíše o její zotročení.

Rovněž nemůže katolický kněz trvati na požadavcích Lamennaisovýclr v příčině svo
body svědomí a rozluky církve od státu neboť znamená. požadavek tento svobodu bludů a vy
loučení církve z veřejného života.

V otázce náboženské nauky není tedy pro křesťanský demokra—
tisníus místa.

Jestliže v citovaném článku p. Svozílově jsme shledali, že se reklamují požadavky kře
sťanského dcmokratísmu na poli církevním, nesetkali jsme se dosud s ideou touto v otázce
školské. Lze tedy předpokládati. že křesťanský demokratismus schvaluje a souhlasí s po
žadavky křesťanskýchrodičů po konfussijniškole. Liberální demokratismns ovšem

_žádá úplnou emancipaci člověka ve vychování a přeje si,aby dítku nevštěpovaly se ve škole
ani úcta k Bohu, ani zásady mravnosti. tvrdě, že teprv ve věku dospělém má se člověk svo
bodně rozhodovatí pro to neb ono náboženské vyznání.

Na poli školském ovšem svou zásadu volnosti liberální demokratismus zrazuje,
neboť zavádí nucenou návštěvu školní a předává školu úplně v moc státu ačkoliv jak církev
tak i rodičové mají přirozené, božské, tudíž i uezadatelně právo na školu.

Ostatně církev katolická přeje demokratísmn v otázce školské v tom smyslu, že všem
národům a všem vrstvám národním hlásala a hlásá svou božskou nauku ». pro všecky stavy
otevřela své školy, kdežto pohanský starověk o povšechné, lidové vzdělání se nestaral, po
nechávaje rodičům starost-_aby si paedagoga pro své dítky opatřili.

Každá klášterní a farní škola byla ohniskem kultury pro syny lidových vrstev již v té
době, kdy státu ani nenapadlo pro lidovou osvětu něco podníknouti. Podnes přispívá církev
i při vši své clrudcbě poměrně více na vzdělání lidové, než milítarismu oddaný stát při svých
obrovských příjmech.

Nemůže skutečně stihnoutí církev katolickou výtka, že by vzdělání lidové zanedbávala
a kde se to snad nedělo prostředky dosti vydatnými a moderními, shledáváme, že se zame—
škané svědomitě dohání.

Chceme-li při otázce školské povšimnonti si církevní péče o vzdělání lidu, jenž již dávno
opustil síně školní. pak nutno přiznatí, že za příkladem osvíceného papeže, sv. Otce Lva XIII.,
závodí katolické strany ve vzděláni lidovém prostředky čistě moderními a působivými, t. j.
novinami, knihou, přednáškami i spolky. V tom ohledu předčí církev katolická i tak zvané
demokratické strany, které spíše považují lidové vrstvy za ..volební materiál“, než za vhodnou
půdu ku záslužné osvětové práci. Vždyť často v nestřeženém okamžiku vyklonzne z péra de
mokratického redaktora po':vzdech „U nás v Cechách pracuje na vzdělání lidovém jenom
strana katolická. "

*) Quad si quis omnes Christianos promiscue noví tcstamenti saccrdotes esse, aut omnes psri
inter se potestate spirituali praeditos aíl'nmet, nihil alíud facere vídctur, quam ecclesiasticam hierar

chíam.qunlc est ut castrorum acíes ordinata, conl'nundcíerid. SS. XXIII. Can. 6. „Si quis dí\erít in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina
ordinationcl lrnstítuam, qune constat ex cpíscopis, presbyteria et mínítrís: anathema si



Přehlédnuvše praksi církevní na poli náboženském i školském. shledali jsme, že vrstvy
lidové berou rovnou účast jak v hierarchickém zřízení a ve věčné spáse. taki vc všeobecném
vzdělání, jest tedy v církvi katolické lidovost čili demokratísmus význačnou známkou již od

_ dob apoštolských až po dobu přítomnou, takže všecky další požadavky křesťanského demo-
kratismu byly by odchylkou od zlatého středocestí a zabočily by na scestí, kamž nemůže se
odvážiti žádný katolický kněz.

Postaráme se tedy dostatečnou měrou o zájmy lidové, budeme-lí na pevné půdě církevní
vzdělávati lid osvětovými prostředky, jak je hlava křesťanství věhlasem svým doporučuje.

Ill. Dcmokratismus na poli sociálním a politickém.
Jako v otázkách víry snažil se Lamennaísuplatniti zásady„ nového liberalismu“

tak i v otázce soeiální a politické řídil se zásadami liberálními. Během úředního vyšetřování
Lamennaísových zásad vŘimě roztrpčil se hrdý tento muž tak proti nejvyšší hlavě křesťanství
že ve spise „Paroles d'un Croyant “, roku 1834 vydaném vyhlásil nesmiřitelné nepřátelství
autoritě církevní i státní. Formou starozákonních proroků hřímal proti knížatům a vládcům,
jakožto zplozencům satanovým a proti katolické církvi. jakožto zaprodané zrádkyni lidské
důstojnosti. Dobu svou prohlásil roztrpčený kněz za „skvrnu lidských dějin“, revoluci
a násilný převrat prohlašoval nejenom za právo, ale i za sv. povinnost národů, kteří st mají
sami mečem zbudovati nove" křesťanství a nový stát na troskách sešlé společnosti nynější.

Z těchto zásad patrno, že již dávno opustil Lamennais ve své zaslepenosti půdu zdravé
reformy společenských poměrů Zásady tyto neliší se ve své zhoubnosti pranic od zásad soci
ální demokracie, která ústy svého předáka Bebla prohlásila se na sněmě ve sv. Havlu r. 1887
pro revoluci slovy: „Kdo by věřil, že poslední cíl sociální demokracie lze dosíci v mezích
nynějšího ústavního zřízeni. buď nezná tohoto cíle, aneb jest podvodníkem“

Jasný, záštím nezkalený rozum uznává, že bez autority společnost lidská se neudrží,
a násilným převratem prospěšné reformy se uedocílí, jak toho nejlepším důkazem byla fran—
couzská revoluce v minulém století.

Proto odsuzuje se výstřední demokratismus Lamennaisův sám sebou a nemůže se vůbec
ani křesťanským demokratismem nazývati. nemaje v sobě ani jediného tahu ze vznešeného
evangelia Kristova.

Lamennais ovšem reklamoval sí vůči papeži Řehoři XVI. naprostou svobodu svých my
šlének, slov i činů na půdě čistě politické a sociální což učinil r. 1898 v listopadu í hel
gický sociolog, farář Daěns (Dáns) vůči svému biskupu, ale zapomněl, že bez ohledu na
evangelium Kristovo a autoritativní hlas církve nelze provésti žádné prospěšné reformy spo
lečenských poměrů. Přehlédl tedy tento bystrý duch, že i na poli sociálním a čistě politickém
není naprosto neodvislým od autority církevní.

Jest pochopitelne, že musila stolice papežská odsouditi chorobné a záhubné nauky
svého syna, vždyť by jinak padalo i na ni podezření, že s naukami těmito souhlasí.

Na základě výnosu papežského dlužno prohlásiti, že pro výstřední
křesťanský demokratismus Lamennaisův a Daensův není včeském ducho
venstvu místa, ačkoliv dle zprávy „Katolických Listů ze dne 28._prosínce1898 jeví se prý i v Praze sympatie k těmto odchylným směrům

Pokud tedy demokratické zásady mohou býti hájeny v kruzích katolických na poli
sociálním a politickém?

e naprosto lidovost nesmí se vylučovati z katolického tábora, připomenuto bylo svrchu
při výkladě pojmu našeho v demokratismu Mimo to jest známo, že ve vysokých kruzích
církevních lidové hnutí má své mocné zastance. Zajímavý doklad toho přinesl římský ka
tolický list „Osserv. Romano“ dle záznamu .Katol. Listů“ v č. 283. z roku 1898. Utemet
v této zprávě:

„Velikou seusaci v Italii působí právě řeč, již promluvil kardinálParochi na banketu
francouzských poutníků. kteří přibyli nedávno do Říma, a kterou teprve nyní uvelejnil
„Osserv. Rom.“ Kardinál pravil mimo jiné: „Otázka zdravé a zákonité demokracie jest
nyní rozluštěna Vy jste v pravdě křesťanskými demokraty, vzdávám Vám za to své uznání. .
Toho dne. v kterémž bude míti Francie v pravdě křesťanskou demokracii, nebudo nucena
báti se ničeho a pozvedne slávyplný svůj prapor v lesku a třpytu až k nebesům. A náro
dové pak řeknou: Povstala opět z mrtvých Francie Karla Velikého, Francie sv. Ludvíka,
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Francie Jindřicha IV... Za jiných dob byl papež suverénem nejenom ve svém paláci, nýbrž
i ve svém státě; aby potrestala nás za naše hříchy, dopustila Prozřetelnost, že je dnes sotva.
ve svém paláci suverénem. Ale vzpřimuje ho potěšitelná myšléuka. Na místě děl, jste zde vy,
kde by mohly býti zbraně, jsou zde srdce národa francouzského. Jste předchůdci lidového.
hnutí, kteréž vyčistí svět a řekne k sv. Petru: „Vstaň. okovy tvé jsou rozlámáuy." Italské
listy následkem této řeči zuří přímo jako v šílenství. Důkazem toho,že tvrdí, že hlásá se
v ní obnovení světského panství papežova, cestou 1e.voluce

Církevní kruhy vystihují zcela správně, že pouze lidové hnutí může odstraniti kvas.
zlořádů nastřádaných liberalismem za patronance mocných tohoto světa. Jen lid a silné lmutí
lidové řekne k sv. Petru: „Vstaň, okovy tvé jsou rozlámány.“ Chovát'papežská
stolice oprávněnou důvěru ve hnuti lidové, ale opakujeme ve hnutí skutečně lidové a ne ve
hnutí nevědomých a poštvaných mas.

Pojem této pravé demokracie křesťanské vysvětlil autoritativní hlas sv. Otce Lva XIII.
v promluvě ku francouzským dělníkům dne 9. října 1898. Sv. Otec pravil: „Ježto jste zde
vyslovili slovo demokracie, slyšte, co o tomto pojmu třeba vštípíti v srdce: Jest-li demokra—
tismus prodchnut naukamí rozumu, ozářeuého věren, jestliže, vystříhaje se klamných a pod
vratných theorií, s nábožnou resignací příjme jako nutnost rozdíly třídní a různé poměry
společenské, jestliže, hodlajc řešiti možným způsobem \'šeliké společenské problémy neztratí
se zřetele pravidla lásky Ježíše Krista, o níž Spasitel pravil, že se podle ní poznají jeho
nčeníci, jestliže jedním slovem, demokratismus bude chtíti být křesťanským: přivede vlast
vaši ku štěstí a blahé budoucnosti. — Pakli však učiní svými zásadami revoluci a socialismus,
pak,i bude rozmetávati základní zákony, na nichž společenský řád spočívá: bude bezpro
středním následkem této snahy i pro dělnictvo samo zotročení, bída a zkáza. Budiž vás do.—
leko, nejmilejší synové, tak trnchlivé myšlénkové poblouzeni.“ („Vlast“ r. XV. stránka 3302)
Jeden z nejosvícenějších papežů, jimž bez odporu jest nynější sv. Otec, uezatracíje'naprosto
křesťanský demokratísmus, nesmíme ho tedy zatracovati ani my, avšak nesmíme zapomínati
zásady sv. Otcem vyslovené.

Na poli sociálním nesmíme s Liebkuechtem *) zatrhovati naprosto vládu jakožto ne
demokratické zřízeni, aniž smíme hlásati, že všecka zákonodárná moc vychází jen z vůle
lidu, vždyt jest protimyslno, aby suverenní. zákonodárný lid byl zároveň svým zákonům pod—
roben, nevzpominajíce ani toho, že posledním důvodem závaznosti zákona každého jest zákon
Boží

Ovšem jest zcela spravedlivo, pečovati, aby zákonodárná moc vyhlašovala jen takové
zákony, které vyhovují i potřebám lidových vrstev, což se ovšem nejsnáze docílí, jestliže i lid
má v zákonodárství náležitou účast.

Dle výroku sv. Otce nesmíme zatracovati lřídní a stavové rozdíly a blouzuiti po ua
prosté sociální rovností. Tot bychom chtěli opravovatí samu přírodu, jež vykazuje rozmanitost
a různost jedinců při celkovém svém souladu. Pro absolutní rovnost, zhola nemožnou, horo
vati nebudeme, ale můžeme pečovati o rovnost relativní ve společnosti lidské. Musíme
totiž pečovati, aby všem stavům, které jsou jakoby údy společenského organismu, dostalo se
tolik životní sily, kolík ku svému zdaru potřebují. Kdyby životní míza společnosti lidské
soustřeďovala se stále jen v kruzích privilegovaných, zhynuly by brzy střední stavy — chudo
krevností.

Zdravý demokratismus nesmí tedy rušiti zájmové a třídní rozdíly, vždyť společnost
lidská neskládá se z množstvíjatomů lidských. nýbrž ze souhrnou organisovauých celků, které
na svou existenci mají nepopiratelně právo. Zdravý demokratísmus nevystupuje proti
šlechtě, protože šlechta svým rozsáhlejšim pozemkovým majetkem a svou dědičnou posloup—
ností jest znamenitou hrází proti atomisnjícímu vlivu liberalismu a svým vyšším společenským
postavením tvoři přechod mezi korunou a lidem obecným. Ovšem požaduje zdravý demokra—
tismus od šlechty, aby svého sociálního vlivu používala k hájení nejvyšš'ch statků lidských,
t. j. sv. víry a vlastenectví. Jest to zcela oprávněno, žádá—li demokratismus od šlechtice,
aby byl šlechticem n'ejenom rodem, ale i duchem!

Zdravý delnokratismus uznává tedy oprávněnost jednotlivých stavů jakožto přirozených
organických částí společnosti lidské. Pro tyto organické celky a ne pro jednotlivce rekla.
muje zdravý demokratísmus poměrnou rovnost jak ve společenském životě, tak i v p o l i_

„Was die Sociuldemokrnten sind.“ Str. 9.
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tice. Nehoruje zdravý demokratismus pro všeobecné rovné hlasovací právo, nýbrž pro
všeobecné hlasovací právo dle zájmů práce a dle zájmů jednotlivých stavů.

Kdyby společnost lidská byla hromadou čili součtem stejně oprávněných jedinců, bylo
by rovné všeobecně hlasovací právo zcela oprávněno, ježto však stát jest organismem
morálním, složeným z organismů menších, dle zájmu práce utvořených, jest třeba hájiti
právo těchto jednotlivých organických stavů a požadovati hlasovací právo všeobecné sice
s. relativně rovné všechstavů,absolutně však nerovné.
' l—[rozitze všeobecného absolutně rovného hlasovacího práva nebezpečí, že z nynější pluto

kracie upadne v o troctví ochlokratie nejčetnějšítřídy dělnické, prosycenézása
dami revolučními a na vůli svých prácedárců závislými

Státní společnost není ani hromadou samých boháčů ani ne jen společností pouhých
dělníků, nýbrž harmonickým organismem, složeným z jednotlivých celků, proto blaho a zdar
společnosti toho žádá, aby se nenadržovalo žádnému stavu na úkor druhého. V poměrném
všeobecném hlasovacím právu spatřuje a spatřovati musí křesťanský demokratismns hranici
svých politických tužeb, nechce-li zásady křesťanství zrazovati.

Dotknuv se jen význačných jevů v otázce náboženské, sociální ipolitické, dokázal
jsemsnaddostatečnouměrou,že výstřední demokratismus, i klerem pro
p a g 0 v a n ý, n e ni lid u p r o s p ě š e n, protože jednak obohacuje lidové vrstvy tim, oč
Jiné vrstvy obral, jednak přisuzuje lidu právo, jež samému Bohu patří.

Jest tedy nutno výstřední demokratismus zavrhnouti.
Za to však zdravý demokratismus, o potřeby lidu pečující, jest nejenom oprávněn ale

i samou církvi uznán. Mírnému, oprávněnému demokratismu hoví, dle mého náhledu, v Čechách
křestansko- sociální strana, pokud tr vá na zásadách sjezdu lito
myšlského a pražského

Má li ovšem strana tato setrvati v kolejích vezdy správných, jest nutno, aby docházela
vlídného spojenectvíse stranou konservativni, katolicko- národní nebot jinak v rozluce
spatřují záhubný antagonismuus

Soudiin však také že bez lehké, haicujici strany odvážných křest. sociálů neobejde se
pevný. konservativni šik katol.-národní str.any

Nechat je taktika různou, velení však budiž jedno!
Chceme jistě všichni blaho svého lidu. Protož nebudeme utrácetí své síly v malicherném

boji o slovíčka. a osobní zájmy.
A radují se nad tím, že vůdcové obou katol. stran přišli, aby vzájemným dohodnutím

byl nastiněn společný pra covní program ke cti Boží a ku prospěchulidu
Snáze této „Zdař Bůhl“ —

Egyptologie a bible.
Podává dr. A. Podlaha.*)

Devatenácté století, jež právě sklonku
svému se blíží, může se právem honositi
velikolepými objevy, jež v něm učiněny
byly ve všech oborech vědění lidského.
K nejznamenitějším objevům v oboru badání
dějezpytného náleží bez odporu vše to. co
assyriologie a egyptologie na světlo vynesly
a dosud ještě neunavně vynášejí. Starověké
dějiny byly těmito objevy netušenou měrou
rozšířeny a prohloubeny. Život vzdělaných
národů starověkých, o nichž dosud toliko

*) Prameny: Max Miiller, „Asienund
Europa“.Abbé Fl. de Moor „Eiégyptologie
et la Bible“ v časopise „La science catho—
lique“ 1898 číslo 10. a 12; \'ig'ouroux,
„Bible a nejnovější objevy“ a j.

kusé byly vědomosti, předvádějí nám objevy
ty v plné životnosti až do nejmenších téměř
podrobností. Jazyky dávno již vymřelé
a literární jejich památky, jež psány byly
značkami, jichž význam dávno již upadl v za
pomenutí. oživly úsilím neunavných adůmysl
ných badatelů zase a svěřují nám tajemství
dob dávno minulých. Jakou to nesmírnou
cenu mají tyto starobylé památky pro badání
historické a kulturníl A cena tato ještě
vzrůstá, pomníme-li. že přemnohé z doku
mentův těch současný jsou s Pismem sv.
a pojednávají o národech, s nimiž národ
vyvoleuý býval ve stycích přátelských i ne
přátelských, ba týkají se mnohdy i přímo
národa vyvoleného samého. O mnohých
událostech a podrobnostech dosud jen
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z bible známých máme nyní také současné
zprávy, zaznamenané tehdejšími letopisci
národů sousedních. Jimi podána jest, jak
samo sebou patrno, možnost kontrolovatí
správnost udajův biblických. Nuže, zdaž
kniha nám tak drahá obstála v ohni této
kontroly, zdaž osvědčila se jakožto kniha
věrohodná?

Nezapomeůme, že moderními objevy
na poli assyriologickém & egyptologickém
nezabývají se vždy jen mužové křesťanství
upřímně oddaní. kteří v nich pátrají po
dokladech, o něž by opříti mohli věro
hodnost kníhy knih, nýbrž, že jsou to ne
zřídka mužové, kteří se ubírají za cílem
zcela opačným a kteří chytají se sebe
menších detailů ohjevy těmi na povrh vy
nesených a budují na nich smělé hypothesy,
jež mají patrnou tendenci protibiblickou;
naopak zase utajnjí anebo seslabití hledí
vše, co Bibli jest příznivo. Než z hypothes
těch neobstála dosud ani jedina. a tendenční
toto badání samo zase bourává, co bylo
vystavělo. Jsou však mezi badateli Lmužové,

kteří sice k praporu křesťanskému zjevně
se nehlásí, kteří však prodchnuti jsouce
poctivou snahou vědeckou nebledají leě
pravdu a neváhají ji vysloviti, když se
domnívají, že ji byli nalezli, a to se všemi
důsledky, jež z ní vyplývají. Činívají tak
se vzácnou nestrannosti; vyslovují bez
obalu náhled dosavadnim běžným míněním
vědeckým odporující, at je to komu libo
nebo žel, čímž jsou ovšem velmi nepohodlní
zástupcům onoho směru, kteří by bibli rádi
stůj co stůj zničili. Ovšem, tito střizlíví
učenci nechtějí býti apologety našeho ná—
zoru o knihách biblických a obhajují histo..
ričnost toliko některých jejich částí, nicméně
i za to zasluhují uznání. Mnohdy ovšem
domnívají se i mužové tito, že některé
objevy epigrafické odporují udajům bibli
ckým: avšak i tu ukázalo se, že zdánlivý
spor dá se vyložiti & odstraniti.

A k některým takovýmto záhadám
v badání egypt nlogickém chceme poukázati
v tomto pojednání.

(Pokračování)

__“ "Gřěomýam

_„ gjj . . .. ČESKÉ VĚCI. .. ., ., lis——
—%»2

O Vánocích ještě bylo politické ovzduší
u nás naplněno slibnými mračny, z nichž
slibován byl hojný a vydatný déšt, který
měl svlažiti naši vyprahlou hospodářskou
i statOprávní půdu.

Znamení byla dost dobrá: P ř e v z e ti
opavského matičnéhogymnasía
od státu, připomenutí soudním úřadům
slezským, abydbalyjazykové rov
n o p r a v n o s t i, rozhodná řeč min. před
sedy hr. Thuna na dotaz dr. Engla. a ryt.
Jaworského stran vypovídáni Čechův & Po
lákův z Pruska a pod.

Veřejnost naše doufala, žeisněm král.
Českého bude zahájen reskríptem, který by
byl příznivou odpovědí na lonskou únorovou
adresu lidových i velkostatkářských poslanců
českých.

Ale královské poselství, jímž vláda
28. prosince sněm náš, na který Němci se
nedostavili, zahájila, neuspokojilo, ježto
znělo právě tak, jako reskripty všech ostat
ních sněmů cislajtánských. V poselství se
pravíz- „. . . Oddanost mých věrných ná
rodů, necht budoucnost cokoliv ve svém

lůně tají. dává bezpečnou záruku toho, že
moc a vážnost státu nezmenšena dále po—
trvá.. Duševní a hmotná vzdělanost, opírajíc
se o práva jednotlivcůstátními zá
kony Základními zaručená&o rov
noprávnost národů, všudeutěšeně
se rozmohla.

Pečlivému pěstování blahobytu jedno
tlivých částí, nezbytnému pro stálý pokrok
celku, nemůže než prospívati, když za
stupitelstvům zemským, jakožto
činitelům v prvé řadě povolaným, aby dbaly
zájmův obecného blaha, zjedná se při vy
tváření veřejných institucí mile-.
žité působiště ku provádění je-_
jich ústavních práv. Doufáma přeji
si, aby přes všechny protivy názorů a snah
vůle opravdová, věcně napomáhati dušev
nímu a hmotnému blahu obecnému, zro—
dilaspolupůsobení všech sil prod
chnuté vzájemnou úctou ku právům a
slušnou spravedlnosti.“

Dojem první byl — obecné zklamání.
Dr. Eng-l uepřestával krčiti rameny, když
byl od soudruhů svých interpellován. „Nai-„
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_Listy“ vřizném článku napsaly: „Vláda hr.
Thuna, která je za toto poselstvi zodpo
vědna, podepsala si — úmrtní parte".

Dne 29. prosince pak promluvil dr.
Ba xa na sněmě peprnou řeč, plnou vý
“čitek klubu mladočeskému, jenž prý hraje
dvojí úlohu, jenž podporuje vládu centrali
stickou a německou, za které české men
šiny hynou, království české je ochuzováno,
na kontrolních shromážděních vojenských
ani slůvko „zde“ česky promluviti se nesmí

_a ve které dokazoval, že musíme do opo
eice — a to prý též dle slov Palackého,
jenž řekl: „Byli jsme před Rakouskem a
“budeme po Rakousku . . .“ Reskript na
zval: „urážkou a pouhou frází,“ začež byl
od maršálka kn. LobkoviCe k pořádku
volán.

V téže schůzi i dr. Engel i dr. Herold
dost oposični projev učinili, zvláště když
vláda úsly místodržitele král. českého, hr.
Coudenhora, prohlasila, že k léčení deficitu
zemského vláda míní poskytnouti jistý
úděl z dané pivní & kořaleční a jiných
dani spotřebních, dále zavésti zemskou daň
ze služného, z výnosuspořitelen a
zavésti snad progresivní přirážky
k přímým" daním a pod.

To je velmi hubený dar. nebot vše to
by vyneslo asi 2 mil. zl, kdežto rozpočet
král. českéhovykazujejiž ke 21 milionůmdef icitul

Všecky noviny zahovořily tonem — opo
sičnim.

Ale během 14 dnů se mysli uklidnily.
-Zvenkova docházely zprávy, že pro oposici
není ve voliěstvu — nálada. „Národní
Listy“, které mají už dlouhý čas hlavu Ja
nusovu, moudře radikální praktiku odložily.
Poslanci pak mladočeští v listech venkov
ských vykládati se jali, že poselství není
pro nás tak zlé. ba že znamená i jakýsi
úspěch. Tak na_př. dr. Engel v „Hlasech
od Blanika“, Spindler v „Podřipanu",
Dr. Pacák v „PodvysockýchListech“, dr.
Fořt Labských Proudech“ atd.

Rozhodnuti tedy nastane, až dojde ke
druhému hlasování o rakousko-uherském
vyrovnani. Tu sejiti se mají důvěrnicí mlado—
čeští, aby o situaci rozhodli a aby poslan—
cům určili, zdali mají vládu hr. Thuna
podporovati či se k ní do oposice postaviti.

Zvláštní je, že dr. Stránský (po
křtěný před 6 r.) na Moravě — pro opo
sici k vládě agítuje i píše v „Lidových No
vinách“ brněnských.

Zatim namáhaji se vládní i polovládní
listy německé („Fremdenblatt" atd), aby
došlok novému jednání o smír mezi
Cechy a Němci.

České listy projevily smírnou íáladu,
ale německé nikoli. Ony (a poslanci ně
mečtí též) volaji: Dřive zrušte — jazyková
nnřizenil Aby pak nahnaly světu germán
skému strachu a hněv proti nám rozmno
žily, píši, že chceme počeštění německé
části Čech, „revindikací“ uzavřeného území
a pod.

Situace je tedy stále stejně ponurá a
chmurná, napjatá a zauzlená. Vyžadovala
by důležitost poměrů. aby poslanci naši
byli sami muži sily Herkulovy a bystro
zraku státnického.

Ale zatim oni hrozí — že mandáty
složi !

0 síle české dal svědectví posl. dr.
Steiuwender ve své řeči v Béláku, kde
zřejmě doznal, že proti Čechům dlouho by
se v Rakousku žádná vláda neudržela.

Dále pravil v Linci dne 3. lednu na
sněmu l—Iornorakouskčmpo mnohých útocích
na Čechy se strany liberálů a nácionálů
konservativni posl. Huber: „Otázku jazy
kových nařízení nelze jinak, leč vzájemným
dohodnutim řešiti. Pakliže se na nich nic
nemění, nesou toho vinu ti. kdož zákonité
projednání jazykovité otázky obstrukci zne
možňují. Politovati jen sluší. že Němci
u vlády vlivu pozbývají a Slované ho
nabývají. toho vinn však jedině nesou ně
mecké strany, nebot jednáni jich v parla
mentě vede k tomu. že právo lidu daně
nemůže býti vykonáváno. Neuznává-li se
zásada většiny, pak přestává všechen par
lamentarismus. Násilnými prostředky ne
může žádná vláda zabráníti pokro ku
Slovanů, a bylo by velmi vděčno, kdyby
některý z poslanců menšiny dovedl udati
zákonitý prostředek,jimž byse tomuto
slovanskému pokroku učinila přítrž. Na
proti žádosti posl. Jiigera, aby konservativni
Němci s Poláky pokusili se vymoci něme
ckou státní řeč, mohu pověděli jen:
Výš to nejde! Necht se jen dr. Jiiger
dá zvoliti na říšskou radu a vyvede ten
kousek. Pokrok Čechů dospěl již
před vydáním jazykových nařízení
tak daleko, že zrušením jazykových
nařízení postupu jejich sotva lze
zabrániti. Federativní systém není tak
nebezpečný, severní Americe a Švýcarům
dobře se při něm daří. Všem moudrým
lidem jest ostatně jasno, že naše řlšská



rada nikam nevede, stoji jen drahé poplat
nické peníze a je práce neschopna.“ —
To jsou přece rozumná slova katolického
Němce!

Na Sušicku &Horažd'ovicku zvolen
za poslance pan Prášek, rolník ze ivna,
člen oposičniho proti klubu mladočeskemu
„sdružení rolnického“. „Nár. Listy“ přiná
šejí o volbě zprávy, jakoby pan Prášek byl
vlastně si poslanectví koupil za — dout
níky a peníze, jež prý se rozdávaly mezi
voritele. To prý je čistý pořádek . . . Ale
kdo začal podobné věci u nás? Dělo se to
za éry staročeské? Dále obviňují „Nár.
Listy“ několik kněží ze Sušicka, že prý
pro p Práška horečně agitovali atd. To
přece „svobodomyslný“ orgán by činiti
nenió'!

Protestní schůZc Čechů dolnora

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁČÁST. age——
Íl
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kouských konala se ve Vídni dne 8. ledna.
Po řečech mnohých zástupců živnostnictva,
dělnictva atd. přijata byla resoluce, Ve které
se protestuje proti návrhu Koliskovu,
aby „němčina byla jediným zemským ja
zykem ve školách a v úřadech v Dolních
Rakousích.“ — Ve Vídni žije asi 300.000
Čechů. ba snad asi 38 procent (dle něm.
stati—tiku. dr. Mayera) všeho obyvatelstva
videňikého tvoří Čechové. A ti mají býti
jazykově bezprávní? At pamatuje Vídeň
na to. z čeho tyje! Opustili ji živel slo
vanský. divne se jí povede!

Rišská rada je svolána na den
17 ledna. Jednati se má také o osnově
zákona, kterým se na rok 1899 prodlužuje
platnost dalsiho kontingentu branců. N'
nečti oposični ohstrukčnicí musi tedy do
znati barvu.

___—W—
]. Hnutí mezi českými rolníky.
Rolníci čeští valem odpadají od praporu

mladočeského! Takové jest dnes proudění
v stavu tom. Dost dlouho sloužili mlado
českýin vůdcům za podstat. Dnes chtějí státi
na svých nohou.

Několik voličských schůzi posledních do
kazuje, jaká. nedůvěra, ba. rozhořčení panuje
v rolnictvu proti mužům, kteří před 10 lety
vydupali ze země „Selskou jednotu“ — proti
Staročechům. kteří slibovali rolnictvu menší
daně a levný anglický kapitáliumořeni dluhů
hypothekárnich,kdežto nyní chystají se hlaso
vuti i pro ony položky rakousko-uherského vy
rovnáni, kterými se rolnictvo naše cití velice
poškozeným.

K tuhé srážce mezi poslanci a vedením
„rolnického sdružení“ došlo na schůzi žofinské
v Praze dne 6. ledna. Předseda sdruženi pan
St. Kubr pravil, že nemohou rolníci souhla
siti s tím, když poslanci čeští hlasuji pro zvý
šení platu—úředníkům, když rolníctvo, dělni
otvo a řemeslnictvo tak bídně živoří.

Jednatel pan Hrubý zatronbil mocně na
radikální pozoun řka, že Vídeň je hlucha
k rolnictvu; stav rolnictva se nezmění, pokud
se neopraví obchodni smlouvy, nepřemění daně,
nezlepší rakousko-uherské vyrovnáni, nezřidí
obilní skladiště atd. Pan Hrubý mínil, že by
se min Kaizl poděkovatí měl, nežli zasadíti

českému rolnictvu ranu nejtěžší. Rolnictvo si
pomůže, vynutí—lisi respekt silnou a ne
odvislou organisací. (Pan Hrubýo to
dost pečoval v minulém roce, konalt — 218
přednášek! !)

Posl. Formánek a posl. dr. Engel
hájili klub mladočeský. Tento pravil, že nám
hůře není, poslanci že za vše nemohou, ježto
mají mnohé obtižeapod. Dále pravil: Strana
svobodomyslná nechce nutiti vás k nějaké
součinnosti nebo spojitosti s námi!

Po řeči p. Zinka mluvil poslanec Udr
žal, jenž vyčítal „sdružení“, že má poslance
jen jednoho, p. Práška. Dále řekl: zradu vy
týkati rolnickým poslancům posavadnim nikdo
nemůže. U nás není pro věci rolnické dosta—
tečně porozumění,ani v našem klubu (!).
Běh věcí neřídí však sila poplatní, ale intel
ligence! Naší snahou musí býti, abychom
delegaci naši neseslabovali, ale sesilovali.
Trvejme v jednom táboře (veliký hluk).

Pak mluvil posl. Janda, jenž pravil:
Rolníci naši nemaji pevného programu a nejsou
svorni, mluvice jeden tak adruhý onakl Mu
síme jeden druhému přátí, tedy i úředníkům
zvýšení platu!

Pan Hrubý pak znova dlouho mluvil
pro samostatnou cestu Dále mluvili pp. Nolč,
Nebeský, Choděra a.Konig, načežjedno
hlasně přijata resoluce, v níž se praví:
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„Rolnictvo české varuje zástupce českého
národa, aby pro nynější předlohy rakousko
uherského vyrovnáni za bezcenné sliby ne
hlasovali, ale nejkrejuějši odpor zdvihli. Proti
každémuzvýšení dani potravních rolni

'ctvo protestuje. Rolnictvo nezvratněptrvá a
neustupněbude líájiti samostatnost če
ského státu dle smluv státoprávních. — Rol
nictvo české protestuje proti zkracování
práv sněmu král. Českéhď i žádá více času
pro sněmování a ponecháni mu dani přímých.
Valná hromada schvaluje u s a m o s t a t n ě ní
se od stran politických a utvo
ření strany agrární, která hájiti
bude zájmy středního stavu tohoto, aniž by
zapomínala povinností svých vůči ostatním
stavům a celému národu českému vůbec."

Pak mluvil jeětě poslanec U d ržal
o svornosti a o možnosti, že poslanci
lidu (l) mandáty vráti, poslanecHo
vorka a delegát zemské jednoty řemesl
nicko-živnostenských společenstev pau Safr,
načež v dlouhé řeči posl. dr. E n gel obha
joval jednání mladočeských poslanců; připo
mínal, že v dobrotě dají se chyby lépe napra
viti, než bojem, řekl, že přijdou-li do konfliktu
s voliči, daji jim mandáty k disposici atd. —

Na to zvolen výbor a schůze skončena.
Rozumíse, že Národní Listy“ do

rolnictva se daly co možná záhy. Hned 8. ledna
v článkudra Ryby: „Stavovské tří
d ění' zaklínáni jsou rolníci, aby nechali
svých zájmů a podřídili se — „vedeni ná
rodnímu“, abychom, na houfce rozděleni, ne
byli (prý) hravě potření. Doslova praví: „Po
litická organisace hospodářská, postrádající
pouta myšlenky národní, neznamená nic ji
ného, než boj jedněch proti ostatním, ro z
klajdspolečnosti národní a konec
n á ro d a! — Frivolně vyvolaný zápas třídní
neznamená leč dekomposici naši národní ar
mády a konečnou jeji zkázu.“

Tak zle to přece nebude. Což pak po
slanci mladočešti sami nedali podnět k orga
nisacistrany národních dělníků?

Budou-li silny částí, bude mohutný celek.
Dnes ale rolníctvo í živnostnictvo klesá.

My rozhodně sympatisujeme se stavov
ským tříděním. Nenít to žádná dekomposice
a ničení.

Jenom si přejeme, aby rolníctvo pro
gram svůjprohloubilo, aby nepoliti
sovalo příliš, ale odborně, věcně a rázně pra.
covalo!

_ * * *
ll. Remeslnici naši pořádajíschůze,na

nichž se protestuje proti kura toriu čili řidi—

telství „Zemského úvěrního fondu cí
saře Františka Josefa", který byl zří—
zen pro .-maloživnostníky a nadán obnosem
500.000 zl. Vyčítajit, a právem, že v kura
toriu vedle obchodníků a 2 řemeslníků
německých, kteří byli vzati z pražského
„Handwerkervereínu", žádnýčeskýře
meslník se nenalézá. Kde toho příčina, pá—
trati nechceme Snad se věc dá ještě napra—
vití. Jinak bychom radili našemu živnostni
ctvu a řemeslnictvn, jež se nalézá ve stavu
velice zbědovaném, aby nehledali a neočekávali
pomoci zvenčí, od obci, země, státu, aby ne—
naříkali jen, ale aby se chopili svépomocí,
aby zakládali co nejvíce odborová d r užs tva,
nákupní a prodejní jednoty, podpůrnéaůvěrní
spolky, kterými se věru více dokázati dá,
nežli stálými protesty, nekonečnými debatami
a předkládáním různých programů. Když
ostatní vrstvy společenské se ůsilovně organi—
snji, může to učiniti též stav řemeslnický a.
živnostenský, druhdy u nás velmi mocný a
vážený.

Upozorňujeme na obrovské švindlc uher
ských vinařů, ; nichž právě několi/.; bylo pro
padělání vína odsouzeno! Varujeme před ctí—„
rajícimi se podvodníky!

*

Ill. Dělníci.
Obcenaše dělnický komu nálni pro—

gram prý začaly studovati. Zdali jej budou
i prováděti?

Po příkladu dělnictva anglického, ame—
rického a německého začíná i naše dělnictvo
prakticky prováděli některé ze svých poža
davků. Tak na př. v Lounech utvořilo se
družstvo, kteíéíná zaůčel postaviti dělníkům

domky, splatné v delši lhůtě. Je to zjev
potěšiteluý. Žádoucno, aby nalezl hodně násle
dovníků.

Sociální demokraté pořádali
v poslední době množství schůzí, na nichž se
žádalozrušeni novinářského kolku
a sice třeba i pomocí g 14. Správně přípo
míná se jim, že soc. demokratičtí poslanci
spojeni s nacionály a liberály německými za
mezují vlastně, aby se kolek novinářský zrušil,
nebot min. Kaizl hned po svém nastoupení
osnovu zákona podal. A oni, kteří pro 5 14.
v parlamentěvládu žalují, žádají,aby
vláda dle 5 14. jednala. Tahhle se chytají
— vrány.

Pražský měšťanský pivovar
byl od sociál. demokratů 3 dni boykotován.
Stalo se, že posl. Březnovský navrhl, aby na
Štvanici nepopřával hostinský soc. demokra
tům místnosti obecních ke schůzim. Následkem
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toho „Právo Lidu“ přineslo „denni úkaz“, že
soc. demokraté do žádného z 20 hostinců
pražského měšt. pivovaru nevkročí. Správa
pivovarní v „“Zaslánn se omluvila, že jí je
jedno, kdo do její hostinců chodi. Hostinský
p. Horak prohlásil, že schůze na Štvanici soc.
demokratům dovoleny budou. — A nyní byl
slavně boykot — odvolán!

Výsledky nově osobni daně z přijmu.
Min. Kaizl podal tato zajimava data: Ve
škery roční příjmy v této polovině říše od
hadují se asi na 3000 mill. zl., v čemž ovšem
zahrnuty jsou i příjmy menší než 600 zl.
ročně. osobní daně z příjmů nepodrobené.
Příjmy daně osobní z příjmů podrobené tvoří
asi třetinu t. j. 1100 mill. zl. Příjmy tyto
vykazují nasledující stupnici: od šesti set
do 1000 zl. r. č. ma 404.044 poplatník
celkem 3024 mill. zl. čili 270/0 veškerého
příjmu. Od 1000 - 2200 zl. r. č. má. 2l5.l00
poplatníků celkem 275 mill. zl. čili 246%,
od 2200 do 3600 zl. má. 50.75I poplatníků
summou 139-6 mill. zl. čili 12'48'3/0 Poči
taji-lí se tyto dvě skupiny za vlastní jádro
středního stavu. a počíta-lí se rodina po pěti
členech, náleželo by ke střednímu stavu asi
1,330005 osob či '/„ všeho obyvatelstva.
—- Ke třídám zámožnýín možno počítati na—
sledujici poplatníky s příjmem od 3600 zl.
do 6000 zl. r. č., jichž jest 22.089 se summou
příjmů 1005 mill. zl. čili 898%; konečně
bohačů s příjmem ročním 6000 zl. a více
jest I7.874 v úhrnné sumě 301 mill. zl. čili
26900/0. Z těch přiznalo 255 osob

vročni příjem přes "10.000 zl. r. č. Dle
povoláni připadá na zemědělství přiznaný
příjem 110 mill. zl., na domy 138 mill. zl.,
na průmysl, obchod a samostatné podniky
338 mill. zl., na osoby se stálým služným
458 mill. zl, na kapitalisty 216 mill. zl.

„Velká. okkase“. Tak čteme v našich
„velkých" vlasteneckých novinách pražských.
Coje to? Nabízí firma Samuel () hler a spol.,
dale Schneider Moritz a dále Zikmund
Stránský atd. látky na šaty, latky prací,
hedbůvné a lněné, koberce, záclony. zboží
dámské i panské a t. d. a to — za značně
„snížené ceny“ nebo za „báječné levné ceny“.
Tyto inseraty nesou ročně vlasteneckým velko
žnrnalům českým tisíce zl. — nebot jedina
firma Z. Stránský na př. dala do „Prava lidu“
insert za — 900 zl. Představte si, co musí
zaplatiti za dva i třikrate řozsahlejší inseraty
v našich novinách vlasteneckých! Ony ve
zmou vše, jak se jim nabídne. Kdyby aspoň
y ,okkase“ předělaly! Vždyť- to zrovna do

očí bodá. Což něm. slovo Occasion (vlastně

z latinského) nedá se ztlumočiti po česku?
Našim denním listům je lhostejno, co na třetí
a čtvrté straně tisknou. A našemu vlastene
ckému obecenstvu jest jedno, kde své po—
třeby kupuje a objednává. Výborná. orga
nisace.

„Hospodář Československý“ navr
huje, aby se po způsobu museí všeobecných
a školních zařídila. okresní musea hospodářská.,
jež by zahrnovala veškeré produkty v okresu
se dařící, ornici, znázorněni poměrů všech
stavů, technologii, strojnictví hospodářské atd.

* u:
*

Zidě v Haliči a v ruském Polsku.
Píše JUDr. Michael Navrátil.

Židé hrají v Polsku neobyčejnou úlohu.
Bez přehánění lze říci. že jsou a budou
„morovou ranou“ pro Poláky, pokud nepo
daří se buď je vystěhtvati nebo nějakým
způsobem zhoubnou jejich činnost pod
lomití.

Jak se to státi má, jest ovšem velmi
nesnadná otázka. Jsout tam nejen rolníky.
nádenníky. řemeslníky, továrníky. ale mají
též obchody zcela ve svých rukou. Tento ob
chod je nepřetržitou řadou partik. čachrův
a taškářství, jak ze soudních líčení vysvítá.
Obchodní židovstvo je tu neobmezeným
pánem nemusít se nikde před křesťanským
konkurentem ostýcbati. Žid jen se židem je
v obchodním spojení.

Trapne je, že nejen velkoobchody, ale
i menší obchody. jež u nás vedou křesťan
ské firmy, mají vesměs židé. Obchod s drů
beží, masem, rybami, ovocem jest
vesměs v moci jejich. V sobotu kuchařka
křesťanská na trh ani nesmí, poněvadž by
nic nekoupila, nebot židovští obchodníc: sla
vice šábes. nepřišli, a tak není co koupit.

Židé jsou zváni opravdovým vředem
na těle Polsky. Oni opijejí sedláka a tak
ho duševně i tělesně zabíjejí. Oni drží vše
na venkově v rukou, tak že se říká, že
celé polské království je vlastně
království israelské.

Poláci ovšem nenávidí židy na smrt,
ale pomocí žádné neznají — bez židů ne
mohou žíti. Oni by měli vzíti obchod do
svých rukou, učiti se hospodárnosti a vě
novati se řemeslům a tak odůati židům vý
dělek. Ale v té příčině my Slované vůbec
jsme slabí. Vždjt v Rusku skoro ani jeden
bankéř není Rus, nýbrž žid.

Ve Varšavě všechnyzastavárny
(lomburdy) mají židé ve své moci, pouze
jedna je městská. Při licitaci jako uyeny
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vrhnou se na předměty licitované a všecko
za pakatel sami skupují. V městech provo
zují také podomní obchod, chodípo
dvorech a volají: „Handl—pánové.“ Každé
malé dítě židovské vi již, co je to handl.
Vše, co se mu hodí. strká do pytle. Hadry
(galgány). peří i koati. — idé mnozi byli
usvědčení, že sváděli děti a služebný lid
k prodeji cizich věcí. tedy k domácí krádeži.

Žid po ulici kráčí se zamazaným rancem
neb nějakým špinavým zbožím a volá: „na
bok!" Každý musi dobrovolně ustoupiti
s chodníku do prostřed ulice, nechce-li býti
pošpiněn. A špinaví jsou notně. Krajan naš,
professor na lékařské fakultě ve Varšavě.
Dr. Lambl, nám pravil, že i cholera té
špíny židovské se bojí.

Úřady ruské poddané své stále ve všem
vedoucí, ba do všeho jako chůva je strkající,
musí slabší, méně probudilé křesťany proti
vychytralým židům chrániti, musí bezbranné
děti — (své poplatníky) — obraňovati před
prohnanými orientálními kočovníky. Ruské
úřady činíce mnohdy rozsáhlá opatření proti
židům, nehoni se za žádnými směšnými
ideály rovnosti a svobody, ani nešíří bar
barství“ Ony konají svoji svatou povinnost,
kde osudný aparát prohnilé a korrupční
byrokracie není překážkou.

A kde srdce bije pro jednu potřebu,
kde pronikl rozum čirý a křesťanský, žád
ným novomodním předsudkem nezatemnělý,
uznává se Správnost jednání toho.

Nynější židé v Polsku jsou již dávno
usedli, přistěhovavšese tam ve středo
věku. Počet jejich je tak znamenitý, že
zároveň se svými souvěrci na Rusi tvoří
skutečně více než třetina židů rozšířených
po vší „tváři země.“ Je totiž všech židů na
povrchu zemském na 8 milionů, z těch při
padá na Rusko 2'/,_.mil., na Rakousko l'/2
mil, na Německo '/„ mil., na Španělsko
pouze jeden tisic.

Nepatrný tento počet roztroušených
synův israelských po celé zeměkouli chce
kralovati celému světu. Všichni národové
cítí již jejich váhu a vládu. Pouze rakou
ské krajiny jižní: Tyroly & Krajina, kde
jsou věrní katolíci, nemaji židů.

Za to Halič a Kongresovka jsou druhou
Palestinou.

Majice před očima ohromnou tu sumu
obyvatelstva židovského ve Varšavě (sto
padesát tisíc) a v Kongresovce vůbec, musíme
zvolati: „To již nutno mluviti o národě
židovském v Polsku a o krá10vství
polsko-židovském. Zidé v Polsku tvoří

svorný samostatný národ, nebo chcete- li
ohromou kolonii, kde žid zůstává stále mezi
svými. On zde nemohl, jsa stále ve styku
se svými soukmenovci, assimilovati se s oby
vatelstvem domorodým, jako se to jinde
stalo.

Nynějšížidé polští jsou „observa nti“,
zachovávají totiž pokud jen možno veškeré
staré tradice s houževnatosti přímo příslo
večnou. (Srovnej pořekadlo: Drží to jako
židovská víra.) Oni jsou věrni svým staro
dávným obyčejům, oni pranic nepřijali ze
zvykův obyvatelstva domácího, z něhož žijí.
Oni mluví buď německy nebo zvláštní
hantýrkou. sestávající z hebrejštiny, ara
mejštiny a něrnčiny.*)

V Polsku jsou monopolem židů všecky
finanční Operace, bursa a bankéřské závody.
Oni drží ve své odvislosti majitele usedlostí,
rolníky, měšťany i šlechtice. Na vesnicích
mají židé četné selské statky a všecky
hospody (krčmy) jsou jejich majetkem. V ně
kterých vsích. přijde-li v sobotu cizinec do
místa, umřel by hladem, má-li žid zavřeno,
nebot od křesťana nic nedostane.

Ve Varšavě potkáme zdaleka nápad
ného žida neb židovku na každém kroku.
NejVíce jsou soustředěni v předměstí P ra z e,
na Starém městě a na Nalevkácb.
V židovské čtvrti náleží mnohdy jeden dům
několika majitelům (jako v pražském Jose
fově). Často se stává, že, když policie má
vystoupiti proti nepořádku v některém domě,
nemá, koho by volala k zodpovědnosti, nebot
místo jednoho držitele objeví se celá řada
majetníků, kteří se z povinnosti hledí vy
vléci.

Na Nalevkácb nacházejí se mnohé domy,
v nichž od přízemí až na půdu narovnány
jsou zásoby zboží nejrůznějšího, jež pochází
z obchodův, mnohdy lstivě a švindléřsky
provedených. Slyšeli jsme o tom od osob
naprosto spolehlivých na př. toto: Zahra

*) Je to skutečně zvláštní, že žid na
celém světě mimo svou mateřštinu ovládá oby
čejně jazyk německý. Slyšeli jsme židy na. bal
kánském poloostrově, v jižní Francii, v Itálii,
a tu, kde by se toho žádný nenadál, kdykoliv
nalézají se mezi sebou v důvěrném hovoru,
nemluví než německy. Věrohodní cestovatelé
praví. že v celé ruské říši, v celé Sibiři. ba,
až na hranicích čínských. kdekoliv chceš neb
musíš něco německy mluvit, najdeš žida, který
umí německy. Tak prý jest tomu také nejen
po celé Americe, nýbrž i v jižní Africe.
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svou obchodní ochotu. Když varšavský žid
totiž chce koupiti zboží, kupuje v cizině.
Cizozemský velkoobchodnik obrátil se nej
dříve na kommissionaře ve Varšavě a táže
se jich po kreditu dotyčného židovského ob
chodníka. Důvěrníci jdou k židovi, kde praví :
„Co nám dáš, když ti vystavíme dobré vy
svědčení?“ „Sto rublů,“ nabízí žid. „To je

__fÍN-GÉĚĚLm—h—_l__._
_*Ěa o o 0 0 ŠKOLSTVÍ. . o . .

málo. Vždyt vyděléš 50 tisíc. “ „Tedy tisíc
rublů. Jste spokojeni?“ „Ano.“ Příznivé
vysvědčení pak posláno cizí firmě, lehko
věrný obchodnik uvěří. pošle zboží na úvěr
v ceně 50 tisic rublův a — žid ve Var
šavě v krátkém čase udělá bankrot a tak
zahy stane se boháčem, kdežto jeho věřitel
byl okraden. Vésti proces nic nepomahalo.

..?—___—

Nalézame se v době ustavičného vřeni.
Časem propukají nad úroveň všeobecné ne
spokojeností ale zjevy tak nápadné, že dlužno
se vážně zamysliti.

K nejvíce nespokojeným vrstvám spole
čenským patří učí telstv 0. Na každé schůzi
důležitého stavu toho ozývají se nesčetné
stížností. Tak na př. bylo na.schůzi v Al brech
ticích tak i na schůziv Praze.

Již valná. hromada delegátů„ Ústiedniho
spolku jednot učitelských v Čechách“ dne
1. listopadu, kde zastoupeno bylo 116 krajin
skýclí jednot 336 delegáty, projevila mnoho
stesků.

Na schůzi te usueseny tyto požadavky:
1. Základní služué: a) zatimních učitelů

po zkoušce dospělosti 500 zl., po zkoušce
způsobilosti 600 zl.; b) definitivní učitelé za
řaděni buďte do XI. tř (800 zl) a postupujte
dle norem státních úředníků do X. třídy;
c) učitelé měšťanských škol zařaděni buďte
do X. třídy a postupujte do IX. třídy;
d) řídicí učitelé a řiditelé poživejte 200 zl.
funkčního přídavku; školy chlapecké a dívčí
buďtež spravami odděleny; e) nestane-li se
učitel od zkoušky způsobilostí definitivním
do 5 let, mějž služné dle XI. tř Přestoupi-li
učitel z obecné školy na měšťanskou, po
čítejtež se mu léta služební jako ztrávena na
měšťanské škole (dodatek p. řid. Vlacha).

II Všechny osoby učitelské maji natu
rální byt, ve městech přibytečné.

I Po 35leté službě od zkoušky způ
sobilostí má učitel právo na výslužné. Deli
nitivuě ustanovení učitelé mají nárok na
pensi, která po zkoušce způsobilosti činí

.30 procent služného a vzrůstá, každoročně
»o 2 proc. Vdovy a. sirotci (do 24 let) poží
vají pense dle norem státních úředníků.

I . Při obsazováni definitivních míst
učitelských přihlédúno budiž nejprve k letům

služebním, počítaným od zkoušky dospělosti
píi rovné kvalifikací a rodinných poměrech
kteréhokoli žadatele z kr.á.l eského za volné
konkurence učitelův a učitelek. Nestane-li se
zatimní učitel po 10 letech od zkoušky způ
sobilosti definitivním, požívá. služného dle
XT. třídy. Nestane-li se učitel obecné nebo
měšťanské školy po 30lcté službě definitivním,
požívá služného dle XI. třídy.

V. Industriální učitelky buďtež definitivně
ustanoveny, mějtež stálé služné a nárok na
výslužné.

Na to počala v učitelských časopisech
o požadavcích těch rozprava. Mnoho svízelů
a strasti přednesena, zejména na obydlí učí
telů a podučítelů venkovských, jež jsou v pravdě
někde hrozná.

O vánocích došlo ke schůzi v Praze,
kde učitelstvo projevilo nespokoje
nost s poslanci mladočeskými, kteří
o učitelstvo se nestarají a snahjeho
si nevšímaji. Někteří učitelové dokonce
přimlouvali se, aby žádosti učitelstva českého
dány byly posl. Berner-avi, sociálně-demo
kratickému štváči, který na př. bouřil děl
níky naše proti jubilejní výstavě.

Poslanci, kterým výtky na schůzi oné
činěny byly. začali se hajiti, zejména dr. He
rold, Krejčík. Udržalatd. „Nitro d ni Listy“
přinesly několik řizných, výhrůžných stati;
mnozí venkovští učitelé pražskou akci odsou
dili v „zaslanech“

A tak za stávajících poměrů nemají učitelé
naději na zlepšení svého postavení.

Zajimavejest, že „Vych ovatel“, orgán
katechetského spolku v Praze a Jednoty Če
ského katolického učitelstva v království če
ském v článku z 1. ledna t. r., „Pokoj li
dem dobré vůle“ nadepsauém,v němž se
mluví přesvědčivě o mnohých trampotách uči
telstva školy nynější v příčině vyučováni, do—
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zorn, ůřadůihmotném postavení, vybízí se
kněžstvo, aby se s učitelstvem spo-.
jilo a sice n kříže.

Snad k tomu po dlouhém putování a mar
ném bloudění konečně dojde! —

Zemědělství na venkovských ná
rodních školách. Dle výroční zprávy ame
rického ministra zemědělstvípodané za rok 1898
patrno, že Spojené státy severe-americké ne
zapomínají vedle rozvoje svého průmyslu na
zájmy zemědělství. Ve zprávě se podává.
přehled 0 nejnovějších snahách aby na ven
kovs kých národních a normálních školách
učilo se i zemědělství. Novoyorská vysoká
zemědělská škola opatřena přiměřenou sub
venci ku přípravě učitelů, aby byli způsobilí
na školách zmíněných o zemědělství předná
šeti. Zároveň siřeny zásady tyto ve výbor
ných letácích, vysokouškolouvydávaných.
Odbor pro dobytkářství při mínísterstvě roz
šířen zvláště dozorem při dovozu a vývozu
masa i dobytka. Dále se dovídáme, že léčena
s velmi dobrým zdárem (800/0) cholera u vepřů
pomocisera. Odbor chemický zabývá se

zvláště podporou americké výroby cukru z řepy
a shledal, že jsou poměry půdy americké pro
pěstování cukrovky co nejpříznivější. Pěsto
vání na zkoušku se šíří stále; semeno se roz
dává a opatřuje ve všech možných druzích:
vývozní odbor zabýval se hlavně poměry na
Kubě a v ostatních nových územích. A u nás?
Všecko ztrnulé, těžkopádné, mechanické, cen
tralistické, ba úmorné Takhle se těžko vy—
maníme z posavadní malomocí, když se ukládá.
učitelstvu jen více — saní, takže v sa
mých statistických tabulkách a číslicích uton e,
a když rolnictvu na řepu a pod vyšší daň
se uvaluje.

Zavedení tělesného trestu do škol.
750 obcí dolnorakouskýclí předložilo dne 7.
ledna prostřednictvím posl. Steinera zem
skému sněmu petici za školní opravu. Vpe'tici
žádá se za zavedeni tělesného trestu na ško
lách, stejné učivo pro všechny dolnorakouské
školy, sedmiletá návštěva školní, rozšířeni
rolnického vyučováni zřizováním nových škol
a žádost, aby žáci škol rolnických a vinař—
ských zařaďování byli do náhradní zálohy.
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Kdo bude papežem. Liberální tisk
nemůže se dočkati chvíle, kdy nynější náš
sv. Otec Lev XIII. zamhouři oči. Každého
čtvrtletí píše se, že sv. Otci ubývá sil rapidně
a že co nevidět 901etý stařec skoná. A tu
rozdávají papežskou tiaru zcela libovolně.
Jedni praví, že největší naděje má kardinál
Rampolla, vůdce nesmířitelných (intransi
geantů), rozený r. 1843. Jiní míní, že pa
pežembudeSerafín Vanutelli, jenž prý
by byl papežem diplomatickým. Jiní myslí,
že se papežem stane kard. Ondřej Ferrari,
arcibiskup milánský, který zavedl přísnou
kázeň v kněžstvu, jíní že G. Sarto. kdežto
mnozi hádají. že se papežem stane kardinál
Soampa. Dle starého proroctví (jasského
biskupa Malachiáše ze XII. stol.) následovatí
má po crux de cruce íPÍllS IX.) lumen de
coelo (Lev XIII) — ígnis ardens (oheň
planoucí). A toto prý heslo hodí se na kard.
Soampu, jenž má slunce ve znaku a je pa
tronem chrámu Madonny del fuoco. Jiní by
přáli papežský trůn kard. Dom. Jacobi
nímu, jenž je miláčkem římského lidu, jsa
činným v mnohých sociálních spolcích. Dále

_K;

pokládají za možné budouci papeže kard„
Cretonia a Ferratn kteří jsou známí
jako conciliatorísté a ,religíoesové. Ještě
jiní míní, že bude po Lvu XIII. papežem
některý francouzský nebo německý kard.,
protože vlašských kardinálů jest nyní pouze
polovina. — Myslím, že je tento spor před
časný. Mimo to mnozi rádi by měli papežem
kard. Luigi Oreglía, jenž je kamerlengem
a řiditi bude mezivládí a volbu příštího pa
peže. Jiní veliké naděje činí L. M. Par oc
chímu jenž jest (veneralnimvikářem Říma;
vyniká znalosti jazyků vážen od mladého
kněžstvo., jemuž rád přednáší. Slavné jsou
jeho úvahy o moderní líter.atuíe Loni přijati
demonstrativně francouzské dělníky na pouti
do Říma zavitavši ——Jinou skupinu kardi
nálů zovou „relígíosní“ čilí apoštolskou, kteří
politicky nevystupují. Jsou to kard. Capo
celatro. proslulý svou zbožnosti, moudrosti
a učeností jenž mnoho spisů vydal ajest pro
sjednocenou Italii, dále kard. Pierrotti,
mnich dominikánský, jenž je vrchním inten
dantem papežských paláců, pak Angelo di
San Pietro z rodiny rolnické, jemuž (prý)
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v 15. roce od starého mnicha bylo proroko
váuo, že bude papežem ajenž vyniká zbožnou
vlídnosti, takže pokládán je za polosvatého
& G. Gottí, jenž má též ve znaku hořící
pochodeň , je to generál řádukarmelítanskěho,
zbožný učený, obratný a. taktní, zjevu mi
lého a vznešeného. — Dále se uvádějí (kard.
neapolský) Prisco, Manara (unkonský) a
Golenti (rovenský). —- Necht nebe dlouho
zachová lumen de coelo — sv. Otce Lva XIII.

Nedostatek kněží na Litoměřicku.
V novinách českých i německých vede se
právě spor, proč v Litoměřickém semináři
jest málo zejména českých alumnů. takže
v diecési nedostává se již 100 kněží. Ndp.
'biskup Dr. Em Schoebel vydal 8. pros. 1898
pas tý řs ký list, kde příčinynedostatkutoho
uvádí hlavně rodinné a školské vychováni
na vliv „ducha času“. České listy („Nár.
Pol.“ a „KatoL Listy“ at. d.) v několika
statích svaluji vinu na řádění známého na
cionálního kněze — redaktora P. A mbro že
Opi tze, který německý lid katolický poštval
v uzavřeném území na české faráře a. ka
plany. takže tam mají pravý očistec. Ně
mecké listy zase vínu svaluji na — rektora
semináře litoměřického, vdp. dra Kord áče.
Politování hoden je ten zjev, neboťje opráv
něna obava, že za několik roků nastanou
velmi smutné poměry v nejkrásnější (kraji
nářsky) české díecési. Němci chtějí, aby
v obcích jejich jedině kerndeutsch kněz byl
dosazen, zejména za faráře. Jejich města jsou
velká. na př. Liberec (53 350 obyvatelů), Ústí
(32.716), Jablonec (25.557), Teplice (20.083),
Novosedlice (17.779), Chomutov (18 450),

Litoměřice(17.137), Duchcov(16.449), Warns
dorf (15.600), Žatec (14.236), Most (11.750)
-.atd A v těch nestrpi se český kněz. Ten je
dán do menších, obtížnějších, hornatých far,
na př. Kleinbahn (654 obyvatelů), Šemano
více (775), místo 608). Sušany (404l) Tou
cheríny (836) Rošovice (698), Hrensko (696),
Hořatíce (840) Gersdorf (921) atd. Na se—
minář chlapecký (konvikt) v Bohosudově
(Mariaechein) platí litoměřická konsistoř 10 000
zl. ročně. Tam vystudují levně — Němci Na
české studentstva posud se nedalo nic. Trudné
poměry sociální, špatný plat duchovních
(zejména prabidné pense). obtíže s vybíráním
štoly — ty a jiné jsou příčiny, proč v Lito
měřicku je bohoslovců i kněží nedostatek.
Hlavní však bude nekřesťanské jednání „kře
sťanských sociálů“ směru Opitzova, kterýžto
pán původně měl potírati starokatolického
faráře P Níttla, ale nyní potirá ._ české
státní právo, jazykové výnosy Badeniovy a

Gautschový a — české duchovní kollegyl
Divný způsob „lásky křestauské“.

l'. Schell a dr. Můller. Snahy po
zdokonalení theologického studia a nábožen
ských věci vůbec docházejí stále větší pozor
nosti. Po Schellovi, který se ocitl na. samé
hranici kritické přišel prof. dr. Miiller s bro
žurou: „Der Reform-Katholicísmus die Reli
gion der Zukunft“, Wiirzburg 1899. Dr. Miil
ler horli. aby se katolictví pěstovalo v nej
širší míře. O protestantismu praví, že dbá
hlavně zjednati si vládu, majetek a pod., ve
den jsa zásadami revolučními, trvaje v negaci
spíše proti katolicismu a obohacuje se zjeho
zdrojů. Scholastiku dr. Miiller odsuzuje a po
dává tyto návrhy: 1. Využitkovati nově ob
jevy vědecké i ve filosofiia theologií a ne
protiviti se jim a priori. 2. Theologům
dáti širší vzdělání po způsobě uni
versit azvláště universitních semi
nářů, kde vlastní vědecká práce se
pěstuje (Tento požadavek bude nutno nej
dříve spluíti. Povážímelí, jaký náklad se děje
na fakultu právnickou. filosofickou a zvláště
medicínskou, porovnáme-lí počet professorů a
docentů na těchto fakultách s nepatrným po
čtem professorů na theologických ústavech i
na fakultě, vidíme, že náprava se státi musi).
3. Konati synody, jak sněm Tridentský
určitě je předepsal. 4. Súčasniti se lidu
milných podniků laických a vůbec
s laiky v dobrém se stýkati. Mnohá
náprava může z toho vzejití a mnohému by
se dalo zabránítí. 5. Dávati laikům i kněžím
Písmo sv. více do rukou. („Hlídka' míní že
by se mohla po návrhu spisovatele jistého
vydati u nás anthologie ze Starého i Nového
zákona. nebot vědomosti biblické jsou velmi
kusé u většiny katolíků). 6. V kritice a
polemice vystříhati se navzájem jizlivosti
a podezíravosti, která „tak pěkně (!) musí se
tvářítí, jako — zápal pro víru“. 7. Místo
vzdalování—hledati sbližování s pro
tivnýiui stranami. — Jak vidno, jsou
v tomto „reformním katolictví“ Miillerově
staré požadavky upřímných a věrných ka
tolíků.

Nadace od kněží založené. Ducho
venstvo v Čechách založilo 370 stipendií
s kapitálem l,487.176 zl., z čehož plyne
důchod roční 49 376 zl Na Moravě 207 stip.
s kapitálem 490.659 zl. (roč. důchod 18.076),
ve Slezsku 33 stip. s 69.206 zl. (2.292 zl.
roč. důchodů). V ostatních zemích císlajtáu
ských 1333 stipendií s kapitálem 4245257 zl.
(161.924 zl. ročních důchodů). Uspoříl tedy
ze svých příjmů pro chudé studující kněžstvo



_22_

v tomto století — 6 292 301 zl. Kteiý stav
učinil něco podobného? Kde jsou přátelé školy?

Pašijové hry v Hořicích (Hóritz),
kteié založil k podpoře Bóhmerwaldbundu bu
dějovický purkmistr Taschek a které řídil —
německý žid S. Deutsch. udělaly krach. Je
smutné, že se mohlo připustiti. aby hry ná
boženské řídil potomek Israele. Je to také
znamení doby. Něco podobného myslili jsme,
že možno jen v Haliči, kde oslavuje na ve
řejném banketě v Jaroslavi jako největšího
osvícence a lidumíla purkmistra žida tamní
děkan. .Ale v Čechách?!
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Německá lhostejnost náboženská
V Piusku bylo r. 1897 uzavřeno 24. 201 ci
vilních manželství. Z těch většina — odepře
i křest, jako učinili jejich civílně oddaní;
předchůdci. To jsou účinky „svobodného
zkoumání lutheránského“.

Abbi' Perosi Mladý kněz italský ns—
psal několik hudebních skladeb, z nichž vy
niká zvláště oratorium „Vzkříšení Lazara“.
Časopisy italské bez iozdílu stran míní, že
Perosi překonal daleko — skladatele Musca—
gního, který byl do nejnovější doby vyhlašován—
za nejženiáluějšího komponistu italského.
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Uhry. V Uh rách panuje obstrukcedále.
Poslanci oposicní navrhuji hlasování dle jmen
z příčin nejmalichernějších. Bar. Bánffy vy
jednává s vůdci odštěpenců. Nepodaří-li se to,
musí odstoupíti. Pak padne i ujednání Išel
ské stian rakousko—uheiského vyrovnání. Ži
vot hospodářský,kulturní a sociální je v Uhrách
stále bídnější. Maďarská svoboda a humanita
se stále špatnějí osvědčují.

Německo. Vypovidací dekrety přísluš
níků cizích se stále množí Hr. Thun musil
své prohlašení, že by stát rakousko-uherský
sáhl k podobnému prostředku zmírniti, ba od
volati. Dán ové však se brání proti něme
ckému ukřivděni houževnatě. Obchodníci dánští
zavázali se nic z Německa odbil-ati, čímž již
za 5 mil. marek škody způsobeno Němcům.
Kritik Brandes odřekl v Berlíně řeč svou.
Časopisy dánské mluví (zle nakvašenou) řečí.—
Rusko se proti vypovídánísvých příslušníků
výslovilo krátce ajadrněl — Noviny německé
přinesly některé výroky Bismarckovy o říši
habsbuigské kterými byl náš stát těžce po
tupen. nebot mluví se o hnilobě a pod.
Časopisy výkladem výroky ty opatíovaly,do—
vozujíce, že by bylo nejlépe spolek s Ra—
kousko-Uherskem zrušiti. Zatím se ukazuje, že
výroky ty jsou podvrženy. Z toho však pa
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trno, jaký směr vane v německém lidu! —
Podivné je, že ve Vídniv „'“Burgtheatiu dává.
se kus „'„Bismaik“ v němž se tento bez
ohledný muž k1ve a železa oslavuje!

Francie. Republika fiancouzská nevy—
chází z útrap. Sotva fašodská porážka trochu
zapomeuuta, již se oznamuji pohromy z Asie
a z Madagaskaru, pro který panuje stále spor
meziFrancií a Anglií. — Komedie Drey
fussova trvá bez přestání. Utvořila se již
liga nová „La patrie francaise“ (francouzská
vlast), aby potupnou agitaci Dreyfussovskou
potírala. solidaritu Francouzů posilovala a
zájmy armády hájila. Proti tomu Dreyfussovci'
utvořiti míní „Union natíonale“, aby
bezvýminečně (!) se podrobili rozhodnutí ka—
sačního soudu a pod. — Nejbídněji vede se
při tom francouzským řeholím, kněžstvu &
školství. Všechen vztek Panamistů a všech ji
ných níčitelů francouzského lidu obrací se
proti institucím církve katolické. Výsledky
toho jsou již dosti smutné a budou —- ještě
horší! —

Španěly. O malomoci mocné kdysi říše
španělské svědčí okolnost, že právě zrušeno.
bylo: ministerstvo osad. Všeztracenoí
Kuba, Portoriko, Filipínské ostrovy, peníze,
vojsko i čest!

KRONIKA. :. o o o „33:___.„„
-»?qur.,-\

Stavovská sebeobrana. Advoká ti
ohradili se proti novému konkursnímu řádu,
nebot má býti řízení zjednodušeno. Páni

advokáti
obchody, nebot z konkursní podstaty lví po
díl připadl jejím moudrým správcům. A nyní.

měli při posavadní praxi dobré
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se mají připraviti na léta hubená? To bolí!
—Ve Spolkučeských advokátů upozornil
dr. R. Perner na to, aby důstojnost stavu
advokátního chráněna byla ve smyslu etickém.
Pravilt: „Jest obecně známo, že nejen ži
dovští advokáti, ale i někteří čeští samí do
cházejí pro informace do krámů malých
kupců, ba že konference dokonce v dílnách (!)
živnostníků konají. To se děje na. úkor
vážností stavu a bez věcné potřeby a pomá
hají takovi advokáti stranám ve zlehčování
stavu.“

Reformy u pražské obce. Na.návrh
p. Rusa budou žofinské lázně — zdra
ženy. Za led se nečeká, jako jiná léta, ale
musí se platiti napřed. — Udílení koncessí
hostinských bylo vzato komíssi hospodářské
a dáno zvláštní nové 12členné komisí, v níž
jest 10 majitelů domů, stavitelé a dr Holu
bovský, samí to interessenti v záležitostech
koncesních. — U prašné brány dána výpověď
třem českým živnostníkům a krám pronajat
— německému knihkupci. — Na elektrickou
sít dráhy městské zadány vozy německé
firmě W'alkrově, 0 11.000 zl. dráže nežli od
Křižíka. Vozy mají však takové vady, že se
některých ani použiti nemůže. — Na zku
šební cesty elektrické — posláni byli lékař
a obchodník. Cesty ty stály mnoho tisic. Pan
Březnovský o tom dne 2. ledna pravil: „Náš
elektrický podnik jest zkušebným králíkem.
na kterém se všichni učí. — isprávní rada.
Ale jest to drahé. učení za peníze poplatníků.
— Spojeni vůkolních obcí s Prahou od
loženo. O připojení Libně rokováuo býti má
až v květnu.

Husův pomník v Praze. — O Hu
sově pomníku jednati se má znova ve
schůzi sboru obecních starších v Prazevpon
dělí dne 16. ledna. Na programu jej chtějí prý
míti obě strany — dle slov dra Podlipného.
Vlastním aranžérem jest ale dr. Černohor
ský, který má na starostu s vrchu. Jest
známo, že starosta nepřeje si, aby se o věci
jednalo. Ježto se však s mnohými členy měst
ské rady i sboru rozkmotřil, naličili naň past.
Ale dr. Podlipný odejel do Italie na 8 dní
— k nemocnému synovi, jak stálo v novi
nách. Myslilo se, „že si dovolenou prodlouži,leč
p. starosta se 11. ledna vrátil. Což nezáleží ny
nějím pánům konšelům na radnici na míru a
pokoji v městě dost již neutěšenými poměry
hmotnými porušeném? Což není dost té krise
stavební v Praze? Což nedoléhána radnici
denně nářek živnostníků a řemeslníků praž
ských, zejména staroměstských kteří nema
jíce díla stěhovati se musí pryčz města? Což

nebudi vážnou pozornost ty řady nezaměstna
ného lidu dělnického, jež se před radnřcí denně
kupí? Což jsou naše politické a národní věci
tak upraveny, tak zajištěny, aby si Praha
mohla dovoliti nové spory a hádky, jež do
daleké budoucnosti zasáhnou a semenem ne
svárů a škod se stanou!? Zda se. že liberálním
pánům konšelům na radnici stává se nějak ne
volno pro — různé příčiny. na nichž pražské
poplatnictvo veřejně již žaluje. A proto musí
býti zase spuštěn ten veliký husitský stroj
hromotvorný aby se voda hezky zase zaka
líla. Pak to nějaký čas zase půjde! My však
všem. kterým upřímně běží 0 pokoj v Praze
iv Čechách 0 pravý prospěch lidn našeho,
který již dost jest n nepřátel našich doma
i za hranicemi jako buřičský označován,
voláme: Caveant consules! Hledte, co způsobíte
— obci a vlasti!

„Manítestační schůze.“ V novinách
čteme o samých schůzích manifestačních.
Sejde-li se 50—60 dělníků, je to „mani
festačni“ schůze. Voličské schůze, na kterých
bývá někdy několik tuctů osob, jsou označeny
též jako manifestačni. Také nčeníci konají
již schůze manifestační Patrno, že některá.
fráze u nás tak se otřepá. jako písnička na
flašinetu. Manifestačnimi neměly by se ozna
čovatí schůze, při nichž se jedná o věcech
méně důležitých a při nichž nezřídka dochází
k pranicim.

Úmrtí. Ve Vodňanech zemřel notář
a spisovatel Otokar Mokrý dne 1. ledna
v 45. roce věku svého. Mokrý přeložil z pol
štiny básně J. Slowackého. napsal „Jihočeské
melodie, „Básně“, „Na dívčím kamení“. „Dumy
alegendy“ a ,Jasem a šerem.“ Nebyl básní
kem hluboké koncepce, ale vnimavým lyrikem.
— V Krakově zemřel 4. ledna t. r. provin
ciál řáduJesnitů P. Jan Badeni. bratranec—
bývalého předsedy min. hr. Badena. Byl vy
níkajícím katolickým publicistou a horlivým
stoupencem křestansko-socialniho hnutí v Ha
liči. Psal zejména do „Przegladu Powszech
něho.“ S dp. Kopalem po sjezdu v Brně sí
čile dopisoval o věcech českých.

Vypovídání Slovanův z Němce.
Prušáci vypovídají Slovany ze Slezska a Dany
ze Šlezvika. Ministerský předseda hr. Thun
ozval se proti bezohlednosti pruské, pravě,
že říše naše může po případě dovoliti si něco
podobnéhu vůči pruským občanům u nás.
Berlin nžasl nad smělou tou řeči. Pruské
časopisy žádaly, aby hr. Thun, jakožto „ne
přítel trojspolku“, se poděkoval. Podobně
díktovaly naše německe časopisy — Wolfova
|,Rundschan“ a židovsko-zednářská |,Neue



_.24_

freie Presse“. Jim přiskočil na pomoc ma
ďarský revolucionář — Košnt mladší. Císař
Vilém II napsal našemu mocnáři vlastno
ruční dopis. Následkem těchto okolností —
dne 24. prosince hr. Thun ve vídeňských
vládních novinách výpověď svou — odvolal.
A tak vypovídání Slovanů z Němec trvá
dále. Dánové se hájí — zapřisáhajit se, že
přeruší s Berlínem obchodní styky, a již tím
na 5 mil. marek škody Prušákům způsobili.
U nás — jiná methods.. Trojspolek se —
vžil... Ale příklady táhnou. Nyní i německé
naše obce vypovídají české občany houfněji,
i takové, kteří 30—40 let žili v německé
obci (na př. p. Škola z Budějovic). A naše
obce české?

„Svoji ][ svěmu“. Malíř Hynais ma
loval podobiznu paní Hrušové, choti advokáta
v Pardubicích a sice za slíbený honorář
6000 zl.. který mu však nebyl vyplacen.
Mistr Hynais žaloval a vyhrál. Zastupovati
se dal — advokátem židem drem Katzlem,
kdežto dra Hrušu zastupoval— žid dr. Sachsl.
— Dr. Podlipný. starosta pražský, zastu
puje židovku M. Freundovou proti českému
žívnostuíku.

V době plesů. Kdejaký spolek, všecky
pořádají ne věneček, ale ples. Za tou příčinou
jezdí subskribovat k „vlasteneckým“ lll'málll.
Mnoho se již namluvilo i napsalo proti tomuto
modernímu vydírání. Řeklo se: Kdo se chce
bavit, at si zábavu zaplati. To je správné!
Myslíme. že by nejlépe učinili přetížení
jednotlivci, k nimž se každý společek se sbě—
racím archem utíká, kdyby si dali nápis na
dveře: „Na zábavy —- nepřispívá se“ anebo:
Lasciate ogni speranzal

belesové, obchodnice v Praze,
sloužící Anna Sieglová skočila 5. ledna s okna
3. patra do dvora a. sice pro „nedorozumění“
se svou paní. Těžce se zranila.

Jak poučuje „Nájemnik“ nájem
niky. Dne 31. prosince rozjímá redakce „Ná
jemnika“ o starém roce, kdež praví: „Celý
národ“ — jedl, pil, kouřil a hrál, a radoval
se každý, mladý i starý, chudší i majetnější,
nemocný i zdravý . .. Avšak povídám: hrom
musil do tohoto státu (kde celý národ jí,
pije atd) uhodit a sméci jej s povrchu zem
ského. nebot stát ten není k nalezení.

Zanedbanou mládež do káznic.
Zemská konference učitelská na Moravě vy
slovila své přesvědčení v příčině zločinné
mládeže touto resolucí: Proti mravnému kle
sání mládeže zanedbané a opuštěné jest je
diným prostředkem nucené vychování, i od

poručuje se zřizování ochranných ústavů,
jež mají tvořiti organický celek Náklady se
zařízením a vydržovánim ústavu spojené po—
nesou stát, země, okresy, obce i rodiny.
Zvláště pak možno užití přebytku ze sirotčích
pokladen. — U nás v Čechách jsou přebytky
ty vysoké. Mládeže zločinné přibývá., kdežto
polepšoven je nápadně málo u nás:
v Libni. na Vinohradech a v Říčanech. (Oli
vovna). Ale —- „spíše se dostane hoch do
Strakovské akademie nežli do polepšovny“ —
pravil dr. R. Hoši mravně klesli. mladiství
zločinci, plní drzosti a špatností měli by od
státu býti odloučeníod společnosti ostatních,
aby jich nenakuzilí. Učitelové, soudcové, úřady
atd mohou uspíšití rozřešeni otázky té.

Kněz přepaden azavražden. Kaplan
P. Horký ve Velkých Pavlovicích (Morava)
hyl sekerou těžce zraněn na procházce. Vč
domí už nenabyl. škonal 3. ledna.

Bosenský rozpočet na rok 1899.
vykazuje požadavek 19,496 780 zl a úhradu
19,549250 zl. Zemský dluh z r. 1895 obnáší
12 mil. zl a uhražen jest již na 11.850 000 zl.
Nyní se nová půjčka 4'/._, proc. vypisuje,
k účelům produktivním (na železnice a pod.)
v 60 letech umořítelná. — Rozpočet králov
ství českého jest— 21 mil. zl. a úhrada přes
1 mil., takže u nás vše se přirážkami dobý
vati musí. A zemský náš dluh — roste! Pěkné
hospodářství! —

V Německu vydal nedávno jeden žid
spis, v němž zcela vážně radí křesťanům, aby
se smísili se židy a přijali něco jejich víry
a dali se obřezat!

V Paříži v poslední době napsal jeden
člen pověstného spolku židovského „Alliance
israelite“ otevřený list, v němžto žádá, by
zavedlo se do rakouských gymnasii vyučování
jazyku hebrejskému, ježto s křesťanskou
vírou to jest již velmi špatně

Počet Židů. Dle „Jewish Year book“
obnáší počet židů na celém světě 11,000 000
a z tohoto počtu jich je v Evropě na
8,0 00.000. VRusku žije jich 4,500.000, v moc—
nářství habsburském 1,860 000 (v Uhrách
707.472), v Německu 367.000, v Turecku
120.000 a v Anglii i s koloniemi 148.107.

Rakouští Slované v Americe. v Ar
gentinii jest asi 25.000 rakouských vystěho
valců, nejvíce dalmatských Chorvatů. — V Ame
rice vychází 33 českých časopisů; českých,
polských a slovinských spolků je v St. Louisu
45. V Chicagu je 57 rakouských spolků, vět
ším dílem českých a polských; 8 českých,
10 polských a polské národní museum.
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Nový labyrint světa. *)
V době plesů.

Vida dlouhé a široké návěští, zastavil
jsem se. Soudruhové moji, Rozvaha
& Šibal, jali se čísti.

„Co to jest?“ táži se.
„Velkolepý ples“ — zvolal Šibal. „Bá

ječné vyražení! Nejkrásnější divky. pře
stkvnstné oděvy, tisíce světel, nebeská hudba!
Ach, jak se těším!“

„Obyčejná skákanice, okukování vzá
jemné, liché poklonv. Společenské lži, únava
& nuda-" — pravil Rozvaha.

„Ale za podívanou to stojí?“ ptám se.
Stojí — řekli oba zároveň. _
„Tedy se připravme. Ples jest již dnes

večer“
Soudruhové radili mi, jak se mám

přistrojiti. Zavedli mě k vlásenkáři, kde
jsme všichni dostali nový účes, vlasy nám
trošku napálili a uatřeli voůavkou, knír
navoskovali a vzhůru zatočili a ostatní
tvář hladce oholili

„Jste jako švihák, “ chválil mě Šibal,
strkaje mi zrcadlo k nosu.

„Nevím, jestli se poznám.“ řekl jsem.
„A co nyní?“

„Koupíme límce. útlé vázanky a bledě
modré rukavice. Vše musí býti dle nejno
vější mody,“ radil Šibal.

„Já vše to vezmu ze své staré zásoby,“
řekl Rozvaha.

Doma mi do oděvu pomáhali. Chtěl
jsem obléci čamaru. Ale ibal řekl: „ a
maru berou na ples ještě jenom chudí stu
denti a pak vlasteneěti přepjatci. Plesový
úbor náš je frak a kluk.“

,.Já se obleku tedy jako chudý student,“
řekl Rozvaha. bera čamaru.

Hleděl jsem na oba své soudruhy, jak
se v kroji svém vyjímají.

„Frak lépe padne a lehce se v něm
tančí,“ vykládal ibal.
_ „Ale je to moda německá, vlastně fran

couzská. tedy věc cizí.“
„Tedy si vezměte koženky, vyšívanou

*) Z knihy stejného názvu od J. Šimona.

košili s rukávy nadutými a květovaný ko—
žich, vy starešinof' smál se ibal.

Při tom oblékl mě do fraku.
„Je to nášnový národní kraj?“

ptám se.
Oba se zasmáli.
„Pojedeme, či půjdeme ?“ pravím.

„Pojďme pěšky — vždyť je to několikkroků. “ pravil Rozvaha.
„Já již povoz dříve objednal. Na ples

— pěšky? Na botách by se to poznalo!
Výboři by si nás soucitnš prohlíželi. slu
hové by si nás nevšimlí. Pojedemel“ horlil

ibal.
Jeli jsme tedy. Ples byl na Žofíně.

Když jsme k můstku přijeli, řecké plameny
ozařovaly řeku a nábřeží. Tu tísnilo se
mnoho lidí.

„Co tu chtějí?" ptám se.
„Dívají se na komedií,“

vaha.
„Oho!“ vece Šubal. „Ty ženské, mladé

i staré, a ti mladíci baví se pohledem na
přijíždějící panstvo. Hleďte, jak jsou ve
selíl“

Zaslechl jsem slova: Ta. je hezká! To
jí to sluší! Ta stará je hezčí! Jako anděli
Ale padlý... A ještě ostřejší slova.

Podivil jsem se. Ale Rozvaha vykládal:
„To jsou švadleny a dcery domovníků, lidé
v podzemí nebo v podstřeší bydlící. Jdou
se podívat, jak se vyjímá šat, na němž lpí
mnoho kapek vlastní jejich krve.“

„Špatná šička která se píchne,“
al Šibal.

Pomalu vůz se šinul ku předu. Konečně
premovauv sluha otevřeli náš povoz. Mrštně
vyskočil Šibal a hned přitloustlým dámám
klaněl se,_rukavičky na rukou jim líbaje.

Rozvaha podotkl: „Ten se vyzná! Chraňte
se jeho radl“

„Vždyt mám rozumi“ odvětil jsem.
Vystupovali páni i dámy z vozů a od

kládali svrchní šat. Matky starostlivě mě

mínil Rojz

odpí
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řily dcerky své, záhyby roucha i účes jejich
poopravujice. Rozčilením chvěly se divky.
Oči majice dokořán otevřené, zíraly před
sebe, nic nevidouce & neslyšice.

„Proč se tak třesou?“ táži se.
„1 strom chvěje se v bouři. A bouří

v ňadrech jejich srdce nedočkavostí a před
tuchou, sladkými nadějemi, očekáváním roz
koše a tajemným štěstím,“ řekl ohnivě Šibal.

„Celou noc nespaly a dnes zase ne
budou spáti. Jaké pak to štěstí?“ pravil
Rozvaha. \

.Mládí všechno snese.“
Řetěz pánů, majících na prsou pestré

stužky, zpytavě prohlížel příchozí; dámám
se klonili, některé nahoru doprovodili. Ně
kteří z nich starostlivě na dveře pohlíželi.
Jeden pravil: ,Už by tu měl býti.i „Kdo ví,
jestli přijde,“ řekl druhý.

„Koho čekaji?“ ptám se.
„Protektoral“ dí Šibal. „To jsou nej

dokonalejší výboři z celého města.“
Zatím nastal v skupině dam a pánů

hluk. Všech oči hleděly na dámu vysoké
postavy, oděnou v bohaté, ale nápadně šaty.
s vysoko načesanými vlasy. Páni seskupili
se, něco si pověděli a pak jeden z nich
dámě oné vracel vstupenku, řka, že nemůže
jí býti dovoleno, vstoupiti do plesu.

Nápadně oděná dáma bránila se —
angličtinou. Vidouc, že jí není rozuměno,
mluvila německy. Ale pánové neposlou
chali. Dáma pak odešla, pohrdlivě usmí
vajíc se.

A zase řada jiných přišla. Hleděli jsme
na svěží rozpačité tváře mladistvých dcer.
držících se svých matek, i na sebevědomý
pohled starších krásek i na lhostejnost
mnohých pánů nejmladších.

Tu přišel muž hřmotného těla kstolku
výborskému. Ptal se, zda vešla již jeho
paní. Líčil ji: bohaté, trochu nápadné šaty,
vysoko načesané vlasy

„Jsem americký konsu!,“
val se.

Páni na sebe pohleděli. Několik se jich
zaěervenalo v rozpacích. Ale jeden zvolal:
„Neviděli jsme podobnou dámu. Snad te
prve přijde.“

Chtěl jsem konsulovi sděliti, že hle
daná dáma odešla. Ale Rozvaha zatáhl mě
prudce stranou, řka: „Pojďme odtud.“

Sli jsme tedy po schodišti koberci po
krytem a květinami ozdobeném.

„Nyní se ocitneme v pohádce, přene
seně sem z ,Tisíce a jedné noci*,“ nadšeně
vzdechl Šibal.

představo

Vešli jsme. Oslňující světlo omamovalo
oči, hukot tlumených slov z tisícerých úst
divně v sluch působil. Vyhřátý vzduch na
plňovala smíšenina z vůně květin skuteč
ných, z celých konví voňavek na šat rozli—

“tých a z lidského dechu.
Páni stáli u stěn a v prostředku. Na

povýšených poněkud sedadlech usadily se
vážně průvodkyně dívek. v světlé obleky
oděných. Pláštěnky jim sňaly s obnažených
šíjí. naposled prohlédly je od hlavy k patě
a pak je přenechaly pánům, hlásicím se o ně
hlubokou poklouou.

„Proč je vodí kolem do kola?“
se svých průvodců.

„Všecko živé musí kolovati. I země se
točí v ellipse. A my zde jsme oběžnice
kolem zářivých slunci,“ mluvil Šibal. „Ach,
jaká krasa! Nádherně! Dokonalé! Nepře
konatelněl“

„Musíme těž kolem?“ řekl.
Ale již jsme se pohybovali. Nebylo

možno stanouti. Šibal, na všecky strany se
ukláněje, mluvil:

„Hleďte na tuto slečnu! Jaká postaval
A její úbor změnivého hedbáví, jak ladnýl
Je to dcera statkáře z X. Má 50.000 zla
tých. To je váhal“

„Ale lehkého ducha,“ namítl Rozvaha.
„Oho! Seznámím vás.“ Ale ubránil

jsem se.
„Aj, tady je Mici Pávoval Jak božsky

vypadá! A zde Kitti Starých! Jako nej
luznější senl A Dadla Nových! Jako jaro
nejpůvabnější! A Jůža Dunovicl Neznám
spanilejši divky...“

Nežli jsme kolem obešli, zvěděl jsem
množství jmen a všecky znamenité vlastno
sti předních dívek. Nemohl jsem přesvědčiti
se, mluví-li Šibal pravdu či Rozvaha, jenž
jim i krásu i něhu i srdečnost upíral.

Zavznělo zvučné vytrubování a kotlů
dunění

„Jaké štěstí. Protektor je tu! Hleďte,
jako pravý kavalír,“ upozorňoval Šibal, táhna
nás blíže.

Utvořeným průchodem z pánů i dam
šel muž našedivělý. Zlatý řetěz houpal se
mu na prsou. Samolibý úsměv pohrával
obličejem.

„Již dvakráte měl opletání se soudy,“
šeptal mi Rozvaha.

Protektor vystoupil a výbory na pový
šené místo, plné palem, cizokrajněho stro
moví i květin.

„Zde zasedá výkvět ducha, krásy a bo
hatství,“ vykládal Šibal. Pohledna viděl

ptám
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jsem ne příliš spanilé tváře. Tvrdost nějaká
v rysech spočívala.

„Jsou to pytlaři,“ řekl Rozvaha.
„Kterak'P“ dím já.
„Nahromadili pytel peněz, a sedíce na

něm, nechají se zbožňovat Pojďme od nich.“
Ale již nás odstrčili sluhové. Chváta

jíce sálem. natahovali provaz kolem pána
a dívek, nechávajíce nevelkou mezeru
prázdnou.

„Jaká to bude zábava s provazem?“
táži se.

„To je k vůli pořádku. Bude se před
tančiti,“ řekl Šibal.

„Co je to ?“
„Nejpřednější slečny a páni zatančí si

jednou kolem sami.“
„A proč to?“
„Aby ostatní viděli, jak se tančiti nemá.

Aby viděli, že jsou ve společnosti, kde pa
nuje rovnost. A aby si prohlédli šaty a
šperky několika vyvolených osob,'l zlobil se
Rozvaha trochu hlasitěji, tak že se mnozí
obraceli.

Zahráli „polonaisu promenádní“, které
nikdo si nevšimal. Pak hráno v rychlejším
tempu. A hned asi osm párů otáčelo se
v prostoře mezi oběma provazcí. Neušli dů
kladnému posouzení. Zcela hlasitě mluveno:
„Koukejte, ona je veliká a on malýl“ „A
ta divná kyticel“ „Hleďte na její zkažený
účes!'* „Že upadnoul“ „Tenhle by si ji
chtěl vzít?“ „Vždyť si nesrovnali krok!“

Í" ' ')
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„Kolikrát bude tahle předtanečnicí?“ „Však
už stárnel“

Pak provazy staženy, páry se ztratily,
štastny. že to dobře dopadlo.

Bylo devět hodin. Všeobecný rej začal.
„Musíme také se zapotit pro vlast a

národ,“ žertoval Šibal.
„Co to hrají?“
„To je přece český tanec — polka'.“
Páry se točily okolo své osy. Tu se

rozběhl parou některý, jeden vrážel do
druhého. tam vyskakoval někdo příliš, jinde
k zemi se krčil. ,

Hledím i poslouchám. Ten je schválně
trochu přihrblý jiný v uniformě příliš se
vypíná. Ten svraštuje obočí a čelo, kdykoli
slovo promluví, jiný špulí ústa a zdvořile
cení zuby.

A dívky! Jak jsou upjatél Jak sešně
rované! Sotva dýchat mohou. Některá má
v očích slzy. ale jako pýří, točí se přece.
Ta zde rty nápadně svírá, jina do kořán
otevírá a se směje.

Vidím, že se většina směje.
„Čemu se smějí?“
„Samy nevědí. Děvčata smějí se vůbec

i zvlášť,“ rozumovai Rozvaha. „Když vyve-g
dou hloupost, smějí se, a když jsou chvá
leny, smějí se též. Když se dvě potkají,
smějí se. A když se loučí, smějí se zase.
Smějí se všemu i ničemu. Smějí se, ikdyž
by plakat měly. A nejvíce se smějí. když
mají — hezké zuby.“ (Pokračovánl.)

!
(„,

Jak píše česká spisovatelka na, sklonku 19. století.

Očekáváte snad, pane redaktore, že
si budu dobírati některou naši spisovatelku?
Nikoliv. Kdybych byl k nějakému tomu
„dobirání“ naladěn, dobral bych si ne tu
spisovatelku, ale náš literární svět, celou
tu naši veřejnost. Čítáme někdy. jak trudné
byly u nás poměry literární v padesátých
letech. Božena Němcová kdysi prý neměla
ani na chléb, Jaroslav Kaljna zase prodával
sám svoji báseň „Kšaft“ v Zelezných dveřích
(ale ne snad v krámě, nýbrž na dlažbě
venku stoje) po 2 kr. Ty doby ovšem už
minuly, během let jsme se povznesli velice
v tom našem literárním životě. A proto

sotva uvěříte, že ku konci XIX. století
může se stati ještě něco trudnějšího. nežli
co jsme slyšeli o Němcové a Kalinovi.

Tedy právě o Novém roce poslala mi_
jistá spisovatelka jména u nás dosti zvuč
ného jakýsi rukopis. Z přiloženého dopisu
pak podávam tento doslovný výňatek: „Pra
cuji ještě o jedné povídce, kterou bych
Vám také zaslala. Jde mi ta práce zvolna,
protože nemámani stolu. ani židle.
Sedím na slamníku, na kliněmajíc
úzké prkénko, které jsem si v to
várně na řemeslnících vyprosila,
a tak píši. Nyní bych k tomu měla času
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dost, protože jednak není práce (chodíme
3—4 dny v týdnu na „šámu“, nakládat
stohy, přehazovat plevy, nakládat
hnůj a p. Pak mám zase v obou rukou
hostec, sotva jimi pohnu, vidle někdy
zvednouti nemohu, a tak jsem již po
2 tydny vydělala jen 96 krejcarů, totiž
3x32 kr.
. Dokud jsme byly na řízkach, měly
jsme po 40 krejcařích denně a plných
7 dni.

Píšete, Velectěný pane. že takové
práce snad konat nemusím. Já však musím,
nechci li zahynouti bídou. Hledati
si tak'zvané „lepší“ zaměstnání, jest mi
prozatimnemožnopro nedostatek vhod
ného obleku. Tedy musím setrvati. Ko
nečně jest to přece ještě lepší než v Praze,
kde jsem za nesčíslné úsluhy dostávala od

Jisté nemocné paní dvakrát denně kávu.
Také se mi zdá, že mi tyto zkušenosti

třebas na škodu nebudou. O byt se starati
nemusim. Docílila jsem toho, že mi dali
v kasárně (pro dělníky) světničku pro sebe,
ač jinde bydlí několik dělnických rodin
.pospolu. Jak mi je v tom okolí, nedovedu
vylíčiti. Jsem vyléčena ze všelijakých illusí.

_Ostatnějsem zde nalezlai duše soucitně.
Nevim,_jak se to zde roznesla, že mluvím
nekolika jazyky a pod. Přišeli sám
spolumajetnik velkozávodu sv. pán ze Sch.,
aby se na takovou podivnou dělnici podíval.
Přesvědčiv se o plynnosti mé frančiny. za
.psal s1 moje jméno a zeptal se mne, chtěla-li
bych být jinak zaměstnána?

_ To už se stalo před týdny — a dosud
1110- Také mi mnozi zde slíbili opatřiti
VyučOvání němčině po hodinách. Abych
někam dostaviti se mohla, až mne zavolají,

musila bych mít aspoň celé botky.
Ty jsem v těch polích rozbila.

Snažně Vás prosím, jestli se Vám tato
moje práce hoditi bude, abyste mi vyplatil
honorář napřed. Pořídila bych si za to
botky a nějaký starý stolek. Nehněvejte
se proto na mne, ale ustrňte se nad mojí
bídou, abych v ní nezahynula. Nebot co
si tou prací teď vydělám, za to se ani
jednou denně nemohu najíst. Uhlí také
přikupovat musím.

Račte mi psáti pod adressou... poste
rest., neboť. na svůj pseudonym se nemohu
legitimovati, a v kasárně by to vzbudilo
pozornost. Lidé by pak měli nedůvěru ke
mně, a neobstála bych mezi nimi. Takto
mne ještě dost rádi mají.“

Věříte tomu, pane redaktore? Ne
přidávám ani slova. Tedy r. 1899 živí se
plodná a uznaná spisovatelka česká šla
páním řízků, přehazovánim plev, naklá
da'ním hnoje a podobnými pracemi, jež
s literaturou nikterak nejsou ani v nej
menší spojitosti.

Když se o nebožtíkovi Stroupežnickěm
psalo v novinách, že jest mu na radnici
přidělen úkol spisovati strávníky ve „fiš—
pance“, veřejnost se ho ujala. Ujme-li se
někdo této spisovatelky, nevím; ona totiž
uveřejňovala dosud své práce většinou
v literárních podnicích katolických,
a osud takových pracovníků naší širší ve
řejnosti tuze na srdci neleží.

Tedy tentokráte feuilleton beze všech
šprýmů a žertů, pane redaktore. Není se
věru čemu smáti. Psal jsem to jen proto,
abyste viděl jak se také může vésti vzdě
laným ženám v době, kdy se všude povídá
o té emancipaci žen.

Váš oddaný B. Temnotárius.

Divadelní listy.
Nemálo zajímavým jest i rozbor, byt jen stručný, dramatických prací Stroupežnického.

„Velký sen“ padá do roku 1248, může tu tedy býti řeč jen o tom, jaká úloha dána
je kněžím. Vystupují tři, biskup pražský, velmistr templářský a probošt pražský. Děj
týká se bouře, která roku 1248 proti Václavu I. povstala, když král, který dříve
moudře panoval, trávíval čas svůj na odlehlých hradech s nemnohými společníky. V čele
vzpoury stál sám králevič Přemysl Otakar. Jak známo, byla to Anežka. důvěrnice krá
lova & vroucí ctitelka lidu českého, která byla příčinou smíru mezi Václavem a Oto
karem. Král potom ovšem dopustil se na pánech opětně zrady. Z historie známo,
že blahoslavená Anežka byla několikráte zasnoubena proti své vůli mocným pánům, ale
že si vždy vymohla svobodu. Žila jen Bohu v přísném životě kajicím a svému lidu,
.,jehož byla andělem strážným. Tato blahoslavená Anežka vystupuje v kuse rovněž, ač je
v jejím vystupování anachronismus Narozena r. 1205 byla v roce 1248, kdy děj náš se
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odehrává. 43 let a dávno klášternicí (Ekert, Cír. Vít. I., 345 n.; Palacký I. 298 n).
Papež, tehdáž strana velmi vážná, stál cele na straně Václavově. Biskup Mikuláš přál
sice stavům a byl proto dán i do klatby, ale že by zřejmě stál na straně zbouřencůg
a činně zasahoval do události, Palackému nezdá se pravděpodobno. Známo jen to, že
byli u Václava jako poslové sněmu pražského a od něho do žaláře uvrženi (Pal. I. 320).
Ve hře zaujímají cele stranu Otakarovu, ale to vlastně činí je sympatičtější. Nás nej
více zajímá osoba blahoslavené Anežky, která je nám tolik milou a svatou, takovou
tichou a blahoslavenou holubicí českou. na niž s čistou mysli i mysliti jen si dovolujeme.
Básník klade ji do úst něco, čim, doufáme, ji nechce snížit, co však nejen nesrovnává
se s pravdou historickou, ale odporuje celé povaze Anežčině. Jaroslav, vítěz nad Ta
tary, vyznává jí lásku svou. Činí tak ovšem ušlechtile. krásně. Anežka odpovídá. že jej
miluje a vysvětluje, proč všecky sňatky jí nabízené odmítla. „Dosud marně doptávali se
mne, proč zamítla jsem sňatky s přátely krále Václava -— vévodou bavorským a brun
švickým — hrdinný vítěz nad Tatary zaujal duši mou i srdce mé navždy.“ Jaroslav
má zemříti za hodinu trestem smrti. Anežka ho zachrání; dá mu klíč, jenž mu otevře
bránu hradu, v němž je vězněn. Přizná se pak k tomu a je viněna, že tak utvrdila od
boj. Ale Anežka jednala dle svého svědomí, tušíc, že tak bude se jí zříci lásky k Jaro
slavu. Něžně jí sluší. že se hlásí k Otakarovi před rozvztekleným otcem. Král zvítězí,
a Jaroslav umírá. Tu Anežka veřejně hlásí se k lásce své, k lásce jediné! Dí pak:
„V Praze, na břehu šumné Vltavy zdvihlo se péčí moji posvátné útočiště klášterní.
Tam uchýlím se nyní a srdce mého bol krutý zvolna utíchne ve vroucích modlitbách
a písních posvátných, jež duše má až do posledního dne mého života k Hospodinu
vysilnti bude na přímluvu za všecky trpící a nešťastné“ Klesne k mrtvola Jaroslavově.
S touto úlohou Anežčinou & s tímto jejím důvodem, jíti do kláštera, nikdo zajisté ne
souhlasí. Musíme jej odmitnouti jako nepravdivý a ve smyslu našem nečestný. Takové
vylíčení věci, katolíku přece tolik jasné a pochopitelně. pochází snad z toho, že básník
patří k těm, kteří nedovedou se povznésti k myšlence. že do kláštera se vstupuje
z jiných pohnutek. Zde děj je úplně vymyšlený, ba historicky nemožný. Úloha ostat—
ních duchovních je důstojná, vyjma snad hrdá slova templářova o klatbě, v oné době
ostatně možná a pochopitelná. Ač stojí na straně odbojného sněmu. nesloužíljim to dle
tendence hry k necti; stojí na straně české a národní proti německé straně svaté
římské říše. „Velký sen“ měl toliko dvě představení.

Rozkošná jednoaktovka ze staročeské domácnosti „V panském čeledníku" hraje sice
v r. 1580, tedy je z pověstného šestnáctého století, ale historicko-náboženské otázky se.
nedotýká. Také osoby duchovní tu nevystupují. Dáváno bylo pětkráte: Zaráží tu a tam,
jen některá pověrčivá nebo náboženská rčení, tvořící vtip nebo dodávající směšnosti ně
kterým osobám nebo situacím. Na př. Mikuláš hříbě chce na to vzíti tělo páně, že jeho
milosdvý pán trefil jelena, ač filuta dobře ví, že tomu není tak a jen se mu vysmívá.
Nábožná rčení má, zvláště stále v ústech neskonale směšná figurka ševce Slunce. Ku
př. „aby pán Bůh všemohoucí Vaší Milost v těchto botách vítězství nade všemi nepřá
tely popřáti ráčil“, nebo volání ve směšných situacích téhož „pro milosrdenství boží.
pro spásu boži“. Když vidí opici paviana, křičí bez sebe hrůzou: „Čert, čert! má
v truhlici živého čerta! Čert! Spas duši, je to živý, chlupatý čert“ (utečel. —- Potulný
šprýmař vypravuje o kaplanu ua Krumlově, který, ač osoba duchovní, byl pán veselý,
všelikých vtipů šprochýř žertovný, který své dni jen při truůku, ba tak říkajíc po fran
tovsku trávil.“ Jmenoval se Matěj a byl svému pánu víc šnškovstvím než pobožnosti
platen — —"

Duchovní osoby vystupují ještě ve dvou hrách Stroupežnického, ve hře „Václav
Hrobčický z Hrobčic“ ave hře „Zkažená krev“. Prvá je oblíbená hra, dávaná třináctkráte.
Jedná se v ní 0 tajemství zpovědní. Dcerka selského furianta, taková pravá, tvrdá česká
palice, měla nemanželského syna. při jehož narozeni zemřela, aniž přes všecko ukrutně
naléhání vyzradila otce. Jen farář. jenž ji zpovídal, to zvěděl. Chlapec byl synem da—
rebného, panského synka Jiřího. Farář stal se vychovatelem Jiřího a zároveň staral se
o vychování dítka, zachovávaje tajemství. Proti sedláku stojí neméně tvrdý feudal, otec
Jiřího. Z Jiřího stane se znamenitý šlechtic. šlechetný nad míru. Nevěsta jeho z děje pozná
celou věc, ale přesvědčí se o veliké ušlechtilosti svého snoubence. a stane se jeho

.chotí. Zásluhu to výchovy farářovy. Vše dobře skončí. Hra sama je úchvatná v po.
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vahopise. Farář je sice osobou více negativní a ustupuje do pozadí, ale odlesk děje padá
v krásném světle i na něho, ba nepřímo nejvíce na něho. Ve hře druhé „Zkažena krev"
jedna se o chorobné, snad dědičné kleptomanii Barušky, dcery fíamendra Šlapéka. Farář
je výborný znatel starožitností, jichž má. i hojnost. Děj odehrává se v jeho pokoji. Farář
je vedlejší osobou. nebot děj soustředěn je v Barušce, její lasce ke Karáskovi, její ná.—
chylnosti ke krádeži, jíž i podlehne. Ale osoba farářova je důstojná a vážná. Děj mohl
by se konati i jinde. Ale duchovní osoby jsou“ dnes na divadle pravou manií. Zasa
,hují ovšem všude v život lidu, a my musíme býti vděčni, nejsou-lí aspoň karrikovény.
Tato hra měla šest představení.

Dvacetkrat dávání Stroupežnického „Naši furianti“, hra lidová., účinná., velmi do
vedna jako každá hra tohoto velikého dramatického talentu. Zaklínaní se. braní jména
Božího nadarmo, křižování, nábožná, pozdravování jsou sice u lidu v obyčeji, je jich uží—
váno i při darebáctví a od darebaků. ale na divadle nás uráží.
na divadle jsou předmětem výsměchu a zlehčují náboženství.
jsou velmi časté. Nemůžeme souhlasiti.

—-————Ž3' o o o o KRITÍKA. ' 0 0 0

U lidu jsou hříchem.
V „Našich furiantech“

Moderni, tak zvané realistické kusy jimi pře—
kypují, jak dale uvedeme. Nemělo by se tak dítí. (Pokračování)

,'ls
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Z hudebního světa. Konkursna operní
libreta dopadl velmi uspokojivě. Z třinácti
.praci odměněna Ovčák od A. Weniga 500 zl.,
Kostnice 'Sedlecká J. Havlíka 400 zl. a Ha
drián z Rímsu od K. Kádnera 300 zl. Mimo
to čestná. učiněna zminka mimo jiné o líbrettě
„Hloupý Honza“, jehož autorem jest kato
lický básník a vůdce katolické moderny
K. Dostál Lntinov.

Jen jedna věc nás při naších konkursech
všeobecně zaráží, totiž že nikdy se nedbá.
přísného inkognita. Pří konkursu operním na
př. jeden den oznamuje správa divadelní, že
se sešla ke konkursu díla s násl. názvy a
hned brzo na to dočítame se, že budou se v Nar.
divadle dávati opery dříve v konkursu ano
nymně uvedené, při čemž se skladatelé plným
jménem uvádějí. Něco podobného děje se i
nyní při líbrettech, kde víme že na to neb
ono libretto jest již opera hotova. Jest to
jen stížení práce poroty, která. zvolena ku
posouzení prací a zároveň nepříliš lícliotívý
pro nás doklad našich poměrů, které nazveme
mírně řečeno — sousedskýmí.

Z nových oper oznamují se dr. A. Dvo
řáka: pohádka „Čert a káča“; H. Trnečka:
„Andrea Críní“ z dějin dožecích Benátek,
jako dohotovené novinky.

Druhý koncert „České filharmoníe', který
mimochodem řečeno vynikal mnohem větší
živostí než prvý. naplnil nás radostí potud,
že na jasavý potlesk musila býti orakovana
Smetanova: „Vltava", kdežtovalčík Glazunova,

který mimo pěknou instrumentací ničím jiným
nevyniká., byl s díkem odmítnut. Stkvěla to
satisfakce geniu Smetanovu. '

MladístvýknězDonLorenzo Pe rosí,
jehož oratoria „Vzkříšení Lazara“ a „Pro—
měnění Páně“ byla v Italii s nadšením při
jata. byl jmenován sv. Otcem doživotním
kapelníkem síxtinského sboru.

Práce Perosiovy vynikají hlubokým po
jetím, neobyčejným výrazem hudební myšlenky
a na mnohých mistech vroucí zbožnosti,
která. zvláště ze všech jeho sborů a choralů
vane. Uslyšíme je letos ve Vídni a bohdá.
i v Praze. Aspoň se, pokud vime, hudební
kruhy o ně velmí zajímají. A při tom dovo
lujeme síotúzku. Což Edgar Tí nel, tento
vroucí ctitel sv. Františka, nebude uveden na
naše podium koncertní a jediná. zásluha o to
se ponechá. pouze německému Síngvereínu?

Dr. Ant. Dvořák napsal dvěnovinky:
symfonickoubáseň _Holoubek“, která, bude
provedena v koncertě slovanském a „Píseň
boh atýr s ka“, již zahraje Česká filharmonie.

Opera: Třetí opera z konkursu operního
vypsaného družstvem Nar. divadla, J. B. Fo er
stera: „Eva“, byla. při svém prvním pro
vedení na Nový rok velmí lichotivě přijata.
Hledíme pouze k hudební a textové častí
novinky, bez obvyklého u nás novínkového
nadšení. které zabíhá mnohdy až v bízarnost.
Konstatujeme, že „Eva“ jest dilem intelligent
nlho hudebníka par excellence, jenž dovedl
vroucí své verše nejen vycitítí, ale také do
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detaillů zhudebniti. Ptáme-li se však po drama—
tické síle, která dílem vane a nás uchvacuje.
nedostane se nám uspokojivé otázky. Připadá
“nám to jako čarokrásný kaleidoskop: obdivu
jeme se obrazu, který pouhým trhnutím ruky
se mění, a kdybychom jej chtěli vyjmouti a
uschovati, rozpadá se nám v samé lesklé
části, bez vnitřní spojitosti. Drama G. Preissové
ale „Gazdinu robu“ sice J. B. Foerster zcelil.
vzdornou povahu Evinu, která i v poslední
chvíli poddati se nemíní a raději (v originále)
vrhá se do Dunaje, romantickým a gonnodov
sky zabarveným ukončením oslabil.

Dilo obsahuje krásná detaillní líčení při
rody, ozvěny zpěvu národního a zajimavou
instrumentací.

Činohra. V národním divadle sehráno
Dumasovo drama „Francillon“, kde se
háji naprostá rovnost obou manželů v lásce,
věrnosti i nevěrnosti. Manžel Lucian jest
kreslen jako hejsek skoro až slabomyslný ve
své náklonnosti k nějaké herečce. Žena jeho
Francillon stihajic muže zahraje si . na ne
věrnou, chopícsejistěho mladikaajdoucsním
k večeři. Má dojíti k rozvodu. Ale věc se
vysvětli, a manželé se smíří. Ovšem — že otázka
— na jak dlouho?

Dálesehránaod Boženy Vikové Ku
nětické původnihra o Sjedn. „Neznámá
pevnina“. Obecenstvo i kritika přijala tento
kus dosti chvalně, protože hra jest plná od
poru, obsahuje nezáživné povídání, psycholo
gické líčení velmi slabé. eních jako Peterka
a nevěsta jako Otilka v „Neznámé pevnině“
sotva kde se najdou. A když, musili by jinak
býti na scénu umístěni! Za tuto hru do
stala však B. Viková-Kunětická cenu asi
300 zl. Dějí se to u nás pěkné věci. Zdá se,
že nám samým možno vyčítati, že žijeme
v říši „nepravděpodobnostL“

Mimo to dáváno drama o 1 jednání
„Sýček“ od Gabriele Finna. Je to
moderní hallucinační představení, rozvleklé.
místy fádní a na konec vedle strašidelné
scény -— komické.

Nyní se připravuje Hauptmannovo drama
„Forman Henčl“. Myslíme, že jsou lepší
věci, jichž by si mohla všimati naše činohra,
o niž se říká, že je vedle baletu a opery
v Nár. divadle popelkon.

P. T. nakladatelům! Díla nám za—
slaná budeme zaznamenávati a kritisovati.

Red.
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Ačkoliv právě minul trh vánoční, přece

těžko z té záplavy potištěného papiru jme
“novati některé význačnější publikace (nepři
hlížeje ovšem ku spisům výhradně katol.).
které by hlavně vynikaly ušlechtilou tendenci
mravní a náboženskou. Většina u nás plove
doposud jednak ve známém širokém proudu
bezbarvého indifferentismu, jednak v přímém
antagonismu ke všemu křesťanskému a zvláště
katolickému. Nelze se dnes rozšii-ovati o tom
nebo onom. Bude to úkolem příštích čisel
„Obrany“, která si literatury pilně chce všímati.

Zajímavý spis Veremunda v Něme
cku, který ostre ukazoval na nedostatky
katolické literatury v Německu, odbývá velmi
trefně J. Kreiten v „Stimmen aus Maria
Laach“, kde ukazuje, že Veremundus zašel
trochu daleko a že výtky a stesky, které
literatuře činí, jsou data starého, protože se
.již před desetiletím objevují v časopisech
katolických 0 sporu celém s případným také
(použitím našich poměrů se zmíníme.

Zajímavý jest francouzský spisek: „Hi

stoire de la musique par Albert Soubics“
Boheme v loni v Paříži vydaný (Librairie de
bibliophiles E. Flammarion succes.) Spisovatel
vydal již dila podobná o hudbě ruské a pol
ské a jak sám praví doplňuje jí dílem o hudbě
české. Mluví o počátcích hudby v Čechách,
jmenuje sv. Vojtěcha, biskupa pražského,
o němž podivně tvrdí, že „ílappartenoit a la
famille Libicenski“, pak o arcibiskupu Arno
štovi. Zmiňuje se o českých hudebnících
stoleti XII., XIII a přechází na doby nej
novější, v nichž podává sice i jména nejmlad
ších, pomíjeje mlčením umělců zasloužilejšich,
při čemž však patrno, že je dosti jednostranně
informován. Aspoň by se podle jednotlivých
výroků dalo souditi přímo na pramen, odkud
spisovatel čerpal. Ze jsou i v tom, co podává
četné mezery, nelze se ani diviti. Ostatně však
jest to pozoruhodný spisek.

Z našich novinek jmenujeme: Výklad
Božské komedie Dante Alighieriho
dle prekladu J. Vrchlického, se zvláštním zře
telem na Aristotela a sv. Tomáše. Napsal J.
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Blokša. I. díl: Peklo. , Máme sice znamenitý
celkem překlad nesmrtelného díla Dantova,
ale bez výkladu zůstává namnoze nepovšimnut.
Záslužná práce faráře Blokšy, který již dříve
svými studiemi Danteovskými na sebe upo
zornil, tomuto nedostatku bohdá odpomůže, ač
neuvázne-li při známé u nás liknavosti ke
všemu vážnému záslužný podnik při prvém díle.

„Naučenínastávajícímu politikovi“,
spis Fraryův, vydává v politické knihovně
.klub národní strany svobodomyslné“v Praze.
Ti, kdo chtějí u nás politiku dělatí, ledacos
ze spisu pochytí. Jeu že se nám zdá. že
u nás každy „politik“ (a to jsme přece
všichni —?) má dost jíž rozumu a přiučíti
se považuje za — ponižující. Je to násled
kem zanedbané v pravdě politické výchovy.
Naše časopisy většinou pěstovaly osobní klep,
jalovýmí frázemi velebíly vlastenectví, příná
šely ukrutně líčení krádeží. vražd a loupeži.
A nyní — Eimovy řeči (v 22 sešitechvy
dané) nenalézají čtenářů.

„Pikantně humoristická četba“.
Nakladatelství I. L. Kober v Praze ínseruje

_v časopisech pod tímto titulem tato díla:
Rozpustilé novelky od C. Menděsa, Kompro
mitovaná paní od E. Blasca, Propast lásky
od Al. Dumase, Mili strýc a můj farář od
de la Bréta. Dekamerone od G. Boccaccia,
Krásná miss Nevíllova od B. M. Cocker-ové
a Humoristické novelky od G. Maupassanta.
V novoroční den přinesly všechny časopisy
inserzát Žádejte zdarma 1. číslo „Pikant
ních Listů“. V. Tellerovo knihkupectví
oznamuje: Černý papež nebo jezovitské pikle
(816 stran —jen 17120 kr.). Zo la: Zkáza
Červený Beneda“ atd. Dále skoro dennějest
v denních listech pražských tento inserzát
Sensační spis! V době 4 let třetí vydání.
Francouzského vydání prodáno 200.000 vý
tisků: Muž a žena v manželství. Lé
kařské dějiny manželů ve zvláštních podrob
nostech. Theorie o určení pohlaví při plození,
neschopnost, neplodnost a pod. a prostředky
proti tomu. — Dále: Hygiena ženy těhotné
a novorozeňátka od A. Debaye. Dále:
Muž a žena. Přírodověda muže a ženy od
jich zjevení se (l) na povrchu zemském až
k našim dnům. S přídavkem: Odějinách líd
ských monstruosit. . Sensačui, dosud ne
známé (!) „podrobností'. — Lid se musí —
vzdělávat! — Kober oznamuje dále romány
Pavla Kocka v novýchvydáních:Hrbáček.
Příběhy zamilovauého písaře. 259 stran.
Uprchlá láska. 200 str. Slečny z ob
chodů. 2 svazky. Violeta, krámská
„u bílé slepíčky“. Děvče s třemi spod

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-1.1

níčkami. Čtverácké- kousky pana
Gustava. 330 str. Syn mé ženy. 242 str.
Démon žárlivosti. 245 str.

Zpráva o druhém sjezdu katolíků
českoslovanských v Praze od 22.—25.
srpna 1898. konaném, vydaná u p. V. Kotrby,
podává nám přehled veškeré té akce, kterou
možno označiti jako znamenitou Zpráva liči
přípravy k sjezdu, pak čtyři schůze slav
nostní, kde pronesena tolík řečí obsažnýclt
a památných, tolík pozdravů vřeiých s. do
jemných. kde mluveno o dvojím jubileu, sv.
Otce a našeho císaře a krále. o vychovatel
ském stanovisku cirkve, o tisku a charitě,
o povinnostech zaměstnavatelů k dělníkům.
o ženské otázce, o křesťanském socialismu a
národnosti a t. d Pak obsahuje všecky řečí
v odboru školském sociálním, spolkovém, vě
deckém a tiskovém promluvené. zejména o
školách odborných, o dělnickém zákonodárství,
o společenstvech živnostenských a zeměděl
ských. o filosofií bezbožecké o moderním dí
vadle a křesťanství, o zachování starobylých
památek náboženských v zemích českoslovan
ských atd. Na to uvedeny jsou resoluce, prů
běh sjezdu eucharistického a Vínoencíáuů.
průvod do_chrámu svatého Víta a četné te
legramy Uprava zprávy jest vkusná. Doporu
ručujeme spis ten všem našíncům

„Rad. Listy“ oznamují, že na Král.
Vinohradech letos o sv. Václavě otevřeno
bude veliké divadlo, v němž bude hráti „vý
stavní“ personál řízením p. Vávry.

„Rozhledy“ v č 7. přinášejí překlad
ruské povídky od Čechova „Zachvat“, v níž
se odporně líčí návštěva bor.delů

as“ , maje radost ze samostatného
obrodnéhoducha, v „Novém Životě' pro
jeveného, volá na konec: Když nebát se
Škrdla, nebáti se ani Brynycha a ne
podkuřovat Kohnovi.“

„Naše Doba“ v čísle 3. přínáší stat
o Voltairovi, kde líčí se jeho zhýralost, ne
cudnost, mělkost atd.

„Kat. Listy" dokazují v č. 11. uče
nému fysiku dru Záhořovi, jenž měl před
nášku o spalování mrtvol, že meziná
rodní kongres lékařský v Berlíně roku 1894
prohlásil: „Zárodkové nemoci (parasiti, bak
terie a pod) hynou v době poměrně krátké
po pohřbu, mnohem dříve, než mrtvola setli.
— Není obavy, že by klíčivky přešly do
vody, v zemi neb do vzduchu, aby je zneči
šťovaly. Ani plynové výpary z mrtvol
ve vzduchu nemají účinek zdraví škodlivý.“
— Naši někteří páni z obec. úřadů mají ja
kousi smůlu.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-\lethodějská knihtiskarna V. Kotrba v Praze.



Vzčělavaci knihovna katolická.

Pzdělanac! knihovna katolická jest periodickásbírkaknih
a brožur z pravidla malého objemu, ale pokud možno jadrného obsahu, jež slo
hem důstojným, nicménč však vůbec srozumitelným pojednávati budou o růz
ných důležitých otázkách z oboru apologie, cthiky, dějin církevních, občanských
i kulturních, přírodních věd, acsthctiky, sociologie a jiných se stanoviska kato
lického. Zejména časové otázky dojdou vždy rychlého povšimnutí a ocenění

Ve Vzdělavacíknihovněkatolické vyšlyjiž tyto vzácné spisy:

Svazek]. „Apologie víry křesťanské na základě věd
přírodním-116%

Sepsal kan. F. Duilhé de Saint-Projet.

Přeložil Dra A. Podlaha.

Svazek ll. Dra jana Sýkory

„Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle
čtyř evangelií“.

Četná vyobrazení v textu. Cena 3 zl.

Svazek lll. Dra Pavla Vycllodila
Stran 74. „Básnictví a nil-avouka“. Cena40kr.

Svazek IV. Dra Eugena Kadeřávka
„0 původu tvorstva ellezprav liilbliekýcli“.

Stran 64; cena 40 kr.

SvazekV.: Podobizny světců.
Francouzský napsal A. Hello; přel. S. Bouška, O. S. B.

Četné obrazy starých i novějších mistrů. -— Titulní list kreslil mistr ]enewcin.
cna 2 zl.

Svazek VI. Dra Fran/. Kryštzžfka

Dějiny církve katolické ve státech rak.-uherských s oll
zvláštním zřeteleln k zelnínl koruny české od r. 1740—1898.

(S obrazy vladařů rakouských,) Vyšel díl 1. Cena 3 zl.
Dílu ll. sešit 1.

Svazek Vll. Dra _?os. Tumpaclm:
Soukromé vlastnictví.

6 sešitů. Dvě sociologických studií. Cena zl. 1.35.



Svazek VIII. P. A. Lapólm T. J.
Moravané.

Stať ze spisu »Evropa a svatá Stolice za dob Karlovců
Z frančtiny přeložil Dr. Frant. Ehrmann.

Cena 50 kr.

Svazek X.: Msgra Em. Baugaua'a:

.,Jcžíš Kristus“. Důkaz Jeho božství.
Z l'rančtiny přeložil Aut. Melka. — Cena 45 kr.

V tisku se nalézají:

Svazek IX. Dra ?oszfa Bílczckačlza

Arclmeologie křesťanská ve službách dějin církevních
:! věronky.

S četnými illustracemi v textu. Z polského orig. podává Dr. :?:)st Tun/pach

Vyšel sešit 1—6.

Svazek Xl. P. Vic/am Cat/zrána T. ].
Socialismus.

Autorisovaný překlad VII. rozšířeného vydání z r. 1898.

K tisku uchystány tyto spisy: J. A. .Za/mm

„Vědu :: učenci k::loličtíiš.
Z nngličiny přeložil V. Hasuka.

l)r. A. Vřťštzíla

„l,icln'n :! úrok vc. svělle katolické llll'll\'0ll|(_\'“.

Dr. J. E. Orli )! Lara

„Věda :! z_icvcní“.
(Vyvrácení Draperových »Dčjin konfliktů mezi náboženstvím a vědom.)

Spis poctčný cenou královské Akademie pro včtly ethické a státní v Madridě.

Zc španělštiny přeložil Frant. Poku/16k.

Cena sešltu o 3 nrších 25 kr.

Přihlášky k odebírání přijímá každé knihkupectví, zvléštč

Cyrillo-Melhoůějské knihkupectví G. francl

v Praze, v budově městské spořitelny.
>—
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Za četná uznání, jež nás po vydání 1. čísla nového ročníku došla,
a stále docházejí, srdečný dík. [ rady a pokyny s povděkem přijímáme
a, pokud lze, vždyr dle nich se řídíme.

Všech Vás pak snažně prosíme, byste na „OBRANU“ stále po
ukazovali, ji v čltárnách, “spolkových knihovnách, veřejných místnostech
žádali a českým rodinám doporučovali,

Nakladatelství i redakce své úloze doufají dosláti, kéž i naši přátelé
považuji za morální povinnost tisk náš podporovati.

Zveme ku předplacení se na „OBRANIT“. Přátoly své snažně pro
síme o sdělení adres, o čilou agitaci ve prospěch „OBRANY".

Předplácí se 8 zl. ročně, ] zl. 50 kr. půlletnč.

Administrace Praha ŽOO—II.

Oznámení.
Tull věcné loterie pro Velehradské :: Svatohostýnské

podniky :! j."nebyl dne 6. prosince 1898 na den sv. Mikuláše, an právé
nynírozpr'odej losů se do proudu dostal a velké množství jich ještě ku
prodejizbývá.Nutnobylotudižtah na rok, na den 5. prosince l899
ke si. Mikuláši odložili.

Tiskem a“naklade-ln*_Čyrillo-Vlld—eílodejshewhnililiskarnyV. Kotrba .vnl;r'aze.
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Pro Pralin i venkov
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RUČNÍK xv. V PRAZE, DNE 2-1. l.l£DX.»\ lHílí). (*ism 2.

Hus, Čechové a Němci.

Dne 16. ledna rokovalo se na pražské
radnici zase o pomníku Husově. Návrh
městské rady. aby propůjčeno bylo místo
pro pomník Mistra Jana Husa na Staro
městském náměstí byl přijat a sice
44 hlasy proti 40.

Před hlasováním učinil jménem strany
staročeské dr. Milde prohlášení, v němž
se praví: „Prohlašnjeme že jako zajisté
každý uvědomělý Čech, vážíme si Mistra
Jana Husa, pro jeho veliké zásluhy () jazyk
a národ český, pro jeho čistou povahu
a pro pevnost jeho přesvědčení
(sic), za které dal i život svůj a tím zářící
zajisté podal příklad všem, zvláště ale době
naší, bohužel — tak zhusta bezcharakterní,
co nejvíce... Jsme, ale posud přesvědčeni,
že Betlémské náměstí hodí se k postaveni
sochy Mistra Jana Husa nejlépe jakožto na
místě jeho působení. Míníme, že by porušen
byl starobylý ráz náměstí Staroměstského,
kdyby sloup Mariánský, postavený králem
Ferdinandem III. na památků osvobození
Prahy od Švédů přeložen byl blíže kostelu
Týnskému na místo domu rázovitostí vy
nikajícího, jenž by zbořen musil býti, což
zajisté připustiti nelze.

Ježto ale sloup Mariánský s velkého
náměstí tím méně může úplně odstraněn
býtiatojak z příčinnáboženských, taki
proto, že by, necht patří Jeho Milcsti, králi
českému nebo ke kostelu Týnskému. sotva
asi k odstranění jeho kdy nejvyšší svolení,
po případě svolení vyšších úřadů církevních
a politických uděleno bylo, takže byly by
pak na náměstí i pomník Husův isloup
Panny Marie, tedy pomníky dva, z nichž
jeden by překážel pohledu na druhý a jež
ani se stanoviska esthetíckého a uměleckého,
ani pro různorodost jich sobě naprosto od
porující zajisté 'připustiti nelze — at po
mlčíme () nepřistojnostech, ke kterým by
zavdaly podnět; — a nechtějíce naprosto
zardati příčiny sebe menší k nějakým

novýmrozmíškám a zvláště ne ná
boženským. kterých jsme byli posud
bohudík ušetřeni, budeme z plna přesvěd
čení hlasovati proti návrhu rady městské.
Ano máme to i jako Čechové a. vlastenci
za svou povinnost pozdvihnouti varovného
hlasu svého proti přijetí návrhu městské
rady i z důvodů politických“

Za mladočeskou stranu promluvil dr.
Scheiner, který velebil Husa jako nej
slavnějšího a nejšlechetnějšího reformátora
a zápasníka, tvrdil, že „umělci vyslovili se
pro náměstí Staroměstské. že národ upírá
zraky své s nejživějším zájmem k posvátné
půdě té. jež krví otců našich jest zbro
cena,“ a ohražoval se. jakoby při pomníku
Husově šlo o náboženskou otázku, o provo
kaci náboženského přesvědčeníg'jde (prý)
o uctění šlechetného a neohroženého zá
pasníka za mravnost a důstojnost lidstva,
za volnost smýšlení, svéráznost a svobodu
utlačovaného českého lidu.“

Po té mluvil řid. Tonner, jehož ga
lerie divoce přerušovala, načež jí pan Ton
ner vmetl ve tvář: Odi profauum vulgus...
což dr. Podlipský v excentrické pose tlu
močil galerii: On vam praví, že „pená
vidí lid,“ ač vulgis značí —lůzu. Riditel
Tonner byl pak umlčen.

Po té přečetl dr. Chudoba prohlášeni
strany mladočeské, v němž se praví, že při
pomníku Husově nejedná se než o věc
národní (l?) do níž jiné zájmy zataho
vati se nemají . . .

Proti návrhu hlasovali všichni Staro
čoši až na pp. Gregora, Hlasivce a. Pa
sovského. kteří nahle „ochuravěli“.

Pro návrh hlasovali mladočešti obecní
starší.

Gallerie provázela hlasování lo
mozem, řevem a neslušnými, bai po
tupnými poznámkami.

Volalo se na př.: „Toje krejčí? Hanba
mu, lumpovit“

1
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Mecenáše Olivu zahrnuli syčenim a
povykem. — Dále křičeno: To je zástupce
,Slavie“? Budeme ji — boykotovatl Na
jiné křičeno: „Zrádcovél'“ Byly pronášeny
i ilasfémie a slova rouhavá, jichž tu uvésti
ani nelze. '

Hle, lid začal poněkud tykadla vy
strkovat.

Jak přijala hlasování veřejnost?
Německé noviny: „Tagblatt“,„Bo

hemie“, „Neue Freie Presse“ atd. přinesly
úvodní članky o hlaSOvání tom. Jednomyslně
volaly: Katoličtí Němci z alpských zemíl
Hleďte, vy máte poslance, kteří se spojují
— s husitskými Čechy|

A s gustem otiskly židovskoliberální
listy ony članek „Národních Listů“,
v němž přímo kramářským & dr_váčni
ckým způsobem svolán byl lid český pod
prapor hnsitismu, v němž spíláno „zfanati
sované frakci ultramontanni v Čechách“,
posměch tropen z „politiky vatikánské“ a
skončeno konečně doslova: „Nyní ti řádní
a praví kněží lidu našeho umlčení (?l) &
schýleni k trpnosti. Za to však v pepředi
se tlačí a na. tržištích se ozývají agitatoři
a zápasníci nesnášelivého (l) ultramonta
nismu, jemuž ovšem v národě českém nic
více nepřekáží, nežli ta doba naše husitská
s jejími bohatýry a mučedníky, s jejím
Husem a Jeronymem, Žižkou a Prokopem
v čele! — Vyhladit z národa našeho lásku
a úctu k těmto vznešeným synům a chlou
bám jeho: stalo se nanovo heslem epigonův
Lamormainových a Koniášových.“

Katoličtí Němci byli hlasováním
pobouřeni. Poláci a Slovinci rovněž.
Hned 17. ledna ve vídeňském parlamentě
vytýkaličlenové křesťanského sdru
žení slovanského (Chorvatia Slovinci)
klubu středu jakož i katolické li
dové strany německé a Poláci
mladočeským poslancům usnesení obecního
zastupitelstva pražského, zejména dru Gré
grovi (sic l). Němečtí konservativci pouka
zovali k tomu, že bylo nanejvýš nepolitické
právě v nynější rozechvěné době, učiniti
usnesení takové a netajili se obavami, že
antisemité a liberálové použijí věci té k agi—
taci proti katolické lidové straně, již bude
vytýkáno, že jde — s Husity, čímž je po
stavení strany nejvýš znesnadněno.

Posl. Kern žádal vysvětlení, bude-li
sochou Panny Marie hnuto či nic. Aby
dostal odpověď authentickou, žavolán k tele
fonu starosta pražský dr. Podlipný, který
ujistil zástupce katolické lidové strany, že

sochou P. Marie bnuto nebude. Ale kato
lická strana lidová & ostatní strany pro
hlásily, že vyčkají rozvoje dalšího v této
věcí

Na to přinesly noviny pražské prohlá—
šeni dra Podlipného, jenž praví. že
v platnosti (') zůstává usnesení
z r. 1896.kdy byl přijat návrh, aby
pomník Husův stal na náměstí Be
tlémskéml

Rozumí se, že „Národní Listy“ udiveně
a v „posvátném rozhořčení" protestují proti
náhledu starosty dra Podlipného, stavíce
se na stanovisko radikální. . '

Přehlížejice celou věc, konstatujeme
tato fakta:

l. Záležitost pomníku H-isova dostala
se na radniciz umíněnosti radikálů,
hlavně dra Černohorského a oněch, kteří
postavení starosty dra Podlipného chtěli
podkopati. Pro pomník musili hlasovati
mnozí Mladočoši proti svému přesvědčeni
(ač to nevykřikovali jako Staročech (?) Pa
růžek) & sice pod pokutou — vyloučení ze
strany. Pro pomník hlasovali — židé, pro
testanté & mužové zjevně protinábožensky
smýšlející.

2. Liberální Němci projevili ji
zlivou radost nad aférou Husovou volajíce:
Hajlól Luther! Němci katoličtí a slo
vanští poslanci protestovali. Časopisy
jejich: „Linzer Volksblatt“ (Většina pražské
obecní rady patrně ztratila všechen rozum)
„Vaterland“, Slovenec“, „Czas“ atd. za
vrhují dvojsmyslné jednání mladočeských
předáků.

3. České noviny: „Politik', „Hlas
Národa“, „Moravská Orlice“. .Hlas“, mnohé
venkovskéa zvláště „Katolické Listy"
vyslovily četné obavy před hlasovaním a
pokáraly usnesení. „Hlas Národa“ na př.
di: Sami se přesvědčíme, která strana roz
važovala moudřeji (důvody historické, nábo
ženské, politické). zda staroče=ká či mlado
česká.“

„Politik“ praví: „Galerie spílala a na
dávala. Starosta nehájil svobody slova proti
hlomozu dost energicky. Mladočeská strana
použila galerijnich spolčenců. Chtěla—snad
terrorisovati či svou blednoucí (l) popularitu
křikem a nadávkami obnovni? . . . Ujednání
nebylo se strany mladočeské dodržena.“

„Právo lidu" a „Národní Listy“
— dvě duše šlechetné a krásné se sešly.

„Radikální Listy“ triumfujíe vo
lají k Mladočechům: Jen ku předu | A Husa
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ctěle nejen jako vlastence, ——ale i „refor
matora“!

4. Klub konservativních velko
'statkářů na říšské radě, jimžjsou

přece katolické záležitosti velmi blízké.
nedal žádného prohlášení. To působí podi
veni značné, zejména u katolíků pražských.

5. České občanstvo zůstalocelkem
klidne. Poslanci ve Vídnii dr. Podlipný
— míní. že Hus přijde na Betlémské ná
městí. Lid prohlédl, zdá se již trochu, jak
se dělá kalafunová politika. Souhlasných,
telegramů došlo do „Nár. Listů“ za celý
týden pouze — asi 8. Také sbírky na
pomník nedějí se znova — asi 150 zl.
všeho všudy od 16. ledna! To je k posa

vadním 95.000 zl. málo. Na pomník třeba
aspoň250000zl. Čechové zahraniční
žehrají na jednání naše. Docházejí dopisy,
v nichž prosí rodáci naši. abychom vzhledem
k temné budoucností zachovali svornost.
mír, přízeň vzájemnou! Dr. S. z Paříže
piše: „Což pak ti Čechové nemají už nic
důležitějšího na práci?“ '

6. Budiž nám povzbuzeuím slovo „Vater
Iandu“: „Českým katolíkům budiž tento
případ pobídkou, aby hleděli si získati
takového postavení, byse příště nikdo
neodvážil přejití k dennímu pořádku
o jejich tužbách a stížnostech“ . . ..
Věc je vážná sice. Ale nesmíme ji bráti
— tragicky. —

Jáchym Ondřej hrabě Slik.
Napsal prof. Josef Vávra.

(Pokračování)

To jednání se skončilo na zámku
v Libni 27. června 1606 Císař postoupil
svému bratru koruny uherské, obojích Ra
kous i Moravy, sám podržel jen Cechy,
Slezy, obě Lužice a Tírolský úděl.

Na zemském sněmě, který se začal
28. ledna 1609, stavové podobojí se zvý
šeným důrazem žádali na císaři svobodu
české konfessí, a hrabě Šlik tu opět vy
nikal v přední řadě sněmovníků, naléhaje
na svornost mezi lutherany a bratřími.
Když pak císař stale odpíral české kon
fessi a dával stavům odmítavé resoluce,
oni 24. května usnesli se, užíti násilí a na
jímali vojsko proti císaři.

Do stavovského direktoria o 30 čle
nech byl Jáchym Ondřej Šlik v první radě
zvolen. Těmi kroky byl posléze Rudolf II,
nechtěje užíti násilí proti násilí. nucen, ma
jestátem ze dne 9. července 1609 povoliti
svobodu české konfessí vydatí stavům ve
správu konsistoř pod obojí í Karlovu aka
demíi.

Při volbě stavovských defensorů nad
těmi ústavy zvolen byl hrabě Šlik za před
sedu. Když po těch bouřích Rudolf II., na
duchu i na těle chorý, došel klidu, pojal
opozděný zámysl, vojenskou mocí obnovíti
vážnost svého důstOjenství, potrestatí'stavy
pod obojí za jejich vzpouru a pokořiti
bratra svého Matyáše.

K tomu konci zřídil bratranec jeho
arcikníže Leopold v zemici Passovské vy
datnou armádu, již na podzim r. 1610.

Lid ten opanoval Linec, Krumlov a Budě
vice. o masoposte r. 1611 dobyl Berouna,
a brzy potom opanoval Menší město Pražské.

Ale k důrazněmu vedení další války
nedostávalo se mu peněz, a tak tím zpo—
zdilým pokusem sám vystrojil úpadek svůj.
Stavové čeští uhájili starou a novou Prahu,
svolávali krajské pluky do Prahy. a od
Vídně táhl jim král Matyáš na pomoc.

1 tu stal hrabě Jáchym Andres Šlik
v popředí stavů a účastnil se generálního
sněmu 12. dubna 1611. kdež cisař Rudolf
zbaven byl vlády v Čechách, a na jeho
místě volen ». pak i korunován byl král
Matyáš. Rudolf II. zemřel v lednu 1612,
jsa jako na výmiňku.

Nový kral sice potvrdil majestát Ru
dolfův z r. 1609, ale posavadni opossia
stavovské, která mu dopomohla k trůnu,
nejevil valn'é přízně. Při obnově nejvyšších
úřadů zemských měl předni zřetel na ka
tolické pány. Hrabětí Thurnoví síce udělil
výnosný úřad purkrabí Karlšteinského, ale
hrabě Jáchym Andres lík při tom povy
šování byl zcela opomenut; snad mu v tom
škodilo jeho příkré chováni proti Rudol
fovi II. na snémě r. 1608. _

Ve věcech soukromých měl hrabě Slík
zatím nemálo zaměstnaní Chot jeho Anna
Kateřina ze Smiřic r. 1610 stouala k smrti.
Nemajíc dětí, postarala se o to, aby pan
ství její Svijanské připadlo manželu jejímu
bez překážky pánů z Vartemberka. Proto
prohlásila, že jest jemu dlužná, 100.000

3*



kop míš.. a v tom domnělém dluhu po
stoupila jemu Svíjan, které takto se staly
pravým vlastnictvím hraběte Šlika.

Téhož roku 1610 prodal hrabě svůj
vzdálený statek Věrušičky Lochnarům z Pa
líěe. a za to koupil hned od Fridricha
Rausendorfa ze Špremberka za 2900 kop
stateček Kurovodice, Svíjanům příležitý.

Na podzim r. 1611. asi rok po smrti
své druhé manželky, zamýšlel hrabě nový
sňatek manželský. Vyhlčdl sobě nevěstu
mladou, bohatou, jazyka německého, víry
lutherské. Byla to Voršila Sofie, dcera
1- Viléma z Opperštorfu. pána na Kozlu
ve Slezích a Susanny z Hardeka.

Tudíž vydal se na. severní Moravu
k svému zeti Bernardu z Žerotína, pánu
na Rudě. odkud ucházel se o svou vyvo
lenou, slavil na Kozlu své zasnoubení a
o masopustě r. 1612 své svatební veselí.

Věno její, 20.000 kop míš., zjistil na
dílu panství Svíjanského, a sice na Nu
dvojovicích, Modřišicícb a Lažanech s dvory
a lesy. Potom prodal od Svíjan svůj díl
města Turnova za 25.000 kop míš. pánům
Smiřickým ke Hrubé Skále, za to ale při
koupil statek Přepeř.

Hrabě Jáchym Andres Šlik nedržel se
dlouho v úřadě starosty defensorů církve
pod obojí. Nová konsistoř té církve měla.
v sobě živly různých odstínů náboženských,
a vlastní lutheráni byli tu v menšině. Za
to vyvinul hrabě nemalé úsilí pro věc
lutherskou po stránce praktické. Během
času totiž usadilo se na Starém městě
pražském množství lutherských Sasíků a
bohatli zde obchodem a řemesly.

Na kolik se naučily češtině, o tom
nejsme zpravení; ale pravda jest, že tehdy
nemohouce užíti německých kázaní v praž
ských kostelích strany pod obojí. chodili
na německá kázaní do jesuitského kostela
sv. Klimenta, a mnozí uchvácení výmluv
ností páterů, zvláště P. Ondřeje Neupau
tera (1592—1618), přestupovali na víru

katolickou a pak chodili na pouti do Staré
Boleslavi a k sv. Ivanu.

Tu chtěl hrabě Šlik ty konverse pře—
trhnouti zřízením německého farního ko
stela na Starém Městě; proto žádal v kon
sistoři již r. 1610, aby k tomu účelu byl
postoupen Týnský chrám. Ale potkal se
s tuhým odporem. Tu hrabě již roku 1611
dal se do stavby nového chrámu na farní
osadě Týnské.

Byl to chrám sv. Salvatora na Staro
městském náměstí. který dostaven byl roku
1614; při němž zřízen i kněžský dům a
také šestitřídní gymnasium dle vzoru gy
mnasií jesuitských, tak aby synové praž
ských Němců jíž nebyli nuceni choditi na
katolické gymnasium k sv. Klimentu.

Náklad na ty stavby a na fundaci pa
storů a profesorů se udává na 60.000 zl.,
k němuž se scházely sbírky se všech stran.
Správcem chrámu a školy byl dr. Hellwig
Garthius, z Drážďan povolaný, a ze Sas
byli ostatní funkcionáři při tom chrámě.

I jinde v Praze bylo tehdy o něme
ckou bohoslužbu postaráno. Na Malé Straně
vznikl r. 1610 lutherský chrám sv. Trojce
na Újezdě a německým kalvinianům postou
pila Karolinská akademie svého chrámu
Božího Těla na novoměstském dobytčím
trhu. Vlivem hraběte Šlika byl pastor
Garthius, jehož si chválili pro učenost a
výmluvnost povolán za člena konsistoře pod
obojí. a tak sesílena byla v konsistoři
strana lutherská.

V oněch časícb, kdy se schylovalo
k veliké bouři stavovské, stál hrabě Já
chym Ondřej Šlik opět v přední řadě pan
stva. strany pod obojí, jako defensor účastnil
se kroků proti arcibiskupu Loheliovi v pří
čině nové modlítebnice v Hrobech, i proti
opatu Zelendrovi v příčině lutherského
chrámu v Broumově. Když na sněmě roku
1617 císař Matyáš žádal na stavech přijetí
svého bratrance Ferdinanda Štýrského za
krále českého, v sezení dne 8. června hrabě
Šlik rozhodně mluvil proti tomu návrhu.

(Pokruč.)

Egyptologie a bible.
Podává dr. A. Podlaha.

(Pokračování.)

I. V prosinci roku 1895 učinil slavný
výzkumceanglický Flinders Petrie
znamenitý nález. Zabýval se tou dobou
výkopy na zříceninách několika chrámů

Thebských. Jeden z těchto chrámů, na zá
padním břehu Nilu ležící. zbudován byl
původně faraonem Amenotisem III, (jinak
„Amonhotep“ zvaným), zbořen však fana—
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tickým jeho synem Amenoíisem IV., jenž
přijav jméno „Chnenaten“ jal se prováděti
.změny v dosavadních náboženských názo
rech egyptských. Znovu zbudoval chrám
ten faraon Menepftah (či Merenptah).
A v tomto chrámě učiněn byl zmíněný ná.
lez. Jest to stéla *) z černého granitu
312 m vysoká. 162 m Široká, a 033 m
silná. Jest. to největší stéla kamenná. jenž
dosud v Egyptě byla nalezena. Dal ji zho
-t0viti Amenoíis III. a opatřil ji nápisem,
v němž oslavuje vládu svou. Meneftah na
lezl ji patrně v ssutinách, dal na druhou
strnnu vyrýti nápis svůj a pak zazditi ji
-do zdi nové stavby tak, že původní nápis
Amenolisův byl skryt. Později, když obno
vený chrám opětně v ssutiny klesl, vypadla
deska tato ze zdi na zem, zůstala však té
meř bez značnějšiho porušení.

Vzácný tento starověký památník
vzbudil velikou pozornost nikoliv starším
nápisem Amenoíisovým, nýbrž mladším ná
pisem Meneftovým. Ukázalot se, že se
v tomto nápise činí výslovná zmínka
o — Israelitech! Jest to dosud první
případ vůbec, že jméno tohoto národa bylo
nalezeno na hierogljfském památníku!
A jméno toto právěnalězá se v nápise faraona
Menefty, jenž dle mínění přemnohých
učenců vládl nad Egyptem v oné době.
kdy Hebreové z Egypta pod vedením Moj
žíšovým vytáhli do země zaslíbené! Chá
peme tudíž ovšem snadno rozruch, jenž

negčekávaný nález tento mezi učenci způso il.
Než, kterak zní tato zmínka o Israeli

tech? Egyptolog Griffith přeložil zname
nitá to místo takto: „Nebot slunce egypt
ské (t. j. farao) způsobilo tuto změnu;
jakožto nástroj k pomstě určený zrodil se
král Meneftah. Náčelníci sklanějí se (před
ním) k zemi říkajíce: „Pokoj s tebou."
Nižadný z devíti cizich národů nepozdvi
huje hlavy své. Pokořeni jsou Tohennuové
(t. j. obyvatelé Lybíe); Chétové (t. j. Hit
tité) se ztišili; Pa.-Kanana (t. j. země Cha.
nanejská) násilím jest zničena; Askadni
(t. j. Askalon) jest dobyto, dobyt i Kad
mel; Jenu Syrské, jest učiněno, jakoby
vůbec nebylo;národ Israelský jest
oloupen, bez semene (bez potom
stva); Syrie (? snad Palestina stala se
podobnou vdovám země egyptské; ve ve
škerých zemích vůbec zavládl mír; všichni

*) „Stéla" jest vlastně slovo řecké a
značí tolik „co sloup, pomník.“

lupiči byli pokoření králem Meneítou, jenž
jako slunce zdrojem jest života den co
den.“

0 Israelitech jest tu toliko několik jen
málo slov, a přece jaké důsledky z lako
nické této poznámky se činil Někteří
učenci vidí v nich p0tvrzení zprávy bi—
blické, jiní zase dokazují, že Písmu sv.
naprosto odporují, a opět jiní konečně
míní, že se slov těch nedá se vyvoditi nic
jistého, ani pro bibli. ani proti ní.

Tvrdiť jedni. že jest tu řeč o utisko
vání Israelitův v Egyptě, a že slovy
„národ Israelský jest oloupen, bez potom
stve,' míněn jest krutý rozkaz faraonův,
aby každé nově narozené pachole hebrejské
bylo usmrceno. Tak domnívá se Dr. Sellín,
k jehož mínění připojuje se i Vígouroux.

Učený egyptolog Naville překládá ona
slova takto: „Israel jest zničen, nemá žad
ného potomstva,“ a domnívá se, že jest tu
stručná narážka na exodus Is rae
litů v, jenž v očích Egyptanů byl
prý tolik jako jejich zánikem: vyšli totiž
z Egypta na poušt, kdež pro Egypťany tak
řka zmizeli, nezanechavše v Egyptě po
tomstva. V době, kdy nápis Meneftův byl
psán, nedobyli Israehté ještě země Kana
anské, ny'brž byli teprve na cestě a pro—
dlévalí na poloostrově Sinajském.

Naproti tomu zase ti. kdož dříve již
tvrdívali, že Israelité v Egyptě nikdy vůbec
ani nebyli, nemeškali užíti tohoto místa
jakožto důkazu pro své mínění, tvrdíce, že
jest tu řeč o válečné výpravě faraona Me
nefty proti Israelitům v Palestině
usedlým, & že tedy nelze na nějaký
exodus Hebreův z Egypta pomýšleti.

Ale prof. Fr. Hommel dokazuje zase,
že farao Meneftah do Přední Asie a Pale
stiny žádné výpravy vůbec ne
pod nikl, a že tudiž zde nemohou býti
míněni Israelité tam usedli, nýbrž Israelité
v Egyptě prodlévající.

Minění Hommlovo patrně sdílí i prof.
J. V. Prášek, an dí. „Současný nápis potvrzuje
že národové sousední od Libyůveaž k oby
va'elům Palestiny, avšak i osedli ve
východodeltských krajinách,
jako Israelité, bylitehdyEgyptanům
nepřátelští.

Z učenců, kteří míní, že 7. nápisu
Meneftova nelze činiti nižádných důsledků
ani ve prospěch, ani v neprospěch bible,
uvádíme prof. Ermana a Wiedemanna.
Erman vyslovuje se o věci té takto: „Sckvělý
nový objev, jejž učinil Petrie nesvědčí ani
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pro události líčené v Exodu ani proti nim.
Spiegelberg **) dokazuje, že Menefta po
kořil Israele, a nad to přesvědčivě dovo
zuje. že Israel byl tehdáž pouhým kme
nem a nikoliv státem, a že se nalézal
v Palestině. Avšak zdaž Israel přišel
z Egypta. nebo bylnli-kdy v Egyptě, otom
nám dokument Meneftův nepodává žádného
poučení.“

A egyptolog Wiedemann píše: „Stély
Meneftovy nemůže býti užito k určení ze
měpisného sídliště Israelitův v době, o níž
jest řeč. Nemůžet z textu býti vyvozeno
nic jiného, leda že kdys existoval nějaký
národ Israelský, jenž nalézal se v bídě a

") Míněn jest. tu překladatel nápisu
Meneftova Spíegelberg, jenž podal překlad
od překladu Griffithova poněkud odcliylný.

—GŘOÉÉÉ___—_———
- - . ČESKÉ VĚCI. . . .

neměl ani obilí. Avšak nelze ani zjistiti,
zdaž se to přihodilo za panování Meuef—
tova. Nevím — dodává — zdaž by možno
bylo lze s úspěchem a přesvědčivě odpo—
rovati, kdyby někdo chtěl vtom spatřovati
narážku na hlad, jenž přiměl rodinu Jaku
bovu k tomu, aby opustila Palestinu . . .“

Z celé této řady různých hypothes
jde patrně na jevo, že místo v nápise Me
neftově není tou měrou jasno, jak by žá
doucno bylo. Lze však, jakož jsme viděli,
dáti jemu zcela dobře takový vyklad, jenž
s Písmem sv. úplně se shoduje. Nejnověji
podal abbé Fl. de Moor duchaplný výklad
záhadného místa stély Meneftovy. Jelikož
však hypothesa jeho snaží se zároveň vy—
světliti některé jiné záhady v egyptologii
se vyskytnuvší, dlužno dříve o záhadách
těch se zmíniti. (Pokraě.)

___w
Nové jazykové řády, jizniž upra

vena jazyková otázka ve Slezsku. budou
platiti od 1. března tohoto roku. Zemský
president hr. V.Thun povolal dne 18. ledna
všechny okresní hejtmany k sobě, jimž
uložil. aby co nejpřesněji šetřili předpisů
v příčině přijímání a vyřizování českých
a polských podání a sice tím jazykem.
kterým se podání stalo.—Na Opavsku žije
asi 50.000, na Těšínsku asi 80.000 Čechů.

* *
*

Kabinetní list císařeFerdinandaz 8.
dubna 1848. který byl od nejvyššího soudu
jako zákon platný vyhlášen v celýchČe
chach jest vymožeností dosahu velkého. Jím
se stvrzuje, že všichni úřadové veřejuí a
soudové osazení býti mají osobami obojí
řečí zemské mocnými.

*
*

Dne 13. ledna promluvil vPraze 0 si

tuaci dr. (F e r ol d. Pravil, že nutno vyčkativ posava ním směru, nebot situace je nám
nepříznivá. Nutno sesilovati naše posice,
zejména na Moravě a ve Slezsku, protože
o ty země vlastně vedeme zápas.

* * *

Dne 17.1edna přijal klub poslanců
mladočeských ve Vídniresolucí,
v níž se schvaluje taktika dosavadní a praví,
že kiub setrvá v nynějším směru a udržo
vati bude solidaritu s kluby ostatními.

Rovnoprávnost i v Liberci. Místo
držitelství kral. českého zakázalo usnesení
libereckého zastupitelstva ze dne 3. pro
since 1889. dle kterého řeč německá byla
výhradně úřední řečí libereckého magistrátu
a sice z důvodu, že usnesení to prohřešuje
se proti platným zákonům, zvláště proti 2.
odstavci čl. 19. stát. zákl. zákonů ze dne
21. pros. 1867.,jímžse rovnoprávnost
zemských jazyků v úřadě a veřejném životě
uznáva. — Bude musití tedy obec liberecká
přijímatí i dopisy české, ač zatím proti
místodržit.výboruprotestuje.

* ' *
*

V Jičíně konala se 15 ledna schůze
„politického klubu pro město Jičín a okolí“,
kde pronesli radikální řeči dr. Klouček, p.
Loskot a p Kříž. V resolucí žádá se
všeobecné hlasovací právo, zrušení zasta—
ralých privilejí posavadních. znalost obou
řečí při všech c. k. státních i zemských
úřadech a plnění českého programu dle zá
sad dra Julia Grégra a Sladkovského. Pak
přijat návrh, aby pomník Husův stál na ná

městí Staroměstském. — **
*

Ve vnitřním našem českém životě
je velmi mdlo, ba mrtvo jaksi. Je to únava
— či ticho před bouří? Či je to vinou
sézony masopustní, kdy vše u nás tančí?
Samý ples,-věneček, šibřinky, zábava . . . _
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Národ český na nic jiného nemá dnes času
a porozumění! ——

* *
*

„Bunt německých měst“ vČechách
povolen nebyl, protože se to příčí obecnímu
zřízení, a sice tak po delším jednání dne
21. ledna rozhodl říšský soud, vyhlásiv,
že rozhodnutí místodržitelství král. Českého.
kterým se zakazuje s p oje ní 0 b ci, jest
právoplatné. *

*
Němci na říšské radě provozují ob

atrukci trochu mírnější a to dle způsobu
maďarského. Navrhuji totiž, abyse dlejmen
hlasovalo a to pro nepatrné slovně opravy.
Obávajíce se pak, že by parlament mohl
býti „rozehnán“, žádají vládu, aby odročila
říšskou radu, by se mohlo prý o novém
smíru — s Čechy jednati. Němci totiž míní,
že vláda bude s nimi vyjednávati, jako baron
Báníi'y činí 5 opo=icí uherskou. Oni sesta
vují tedy — 52 postulátů, znichž první
ovšem zní: státní řeč německá! K podobné
taktice radí i posl ryt. Hochenburger, jenž
vydal brožuru „Nový Babylon“, v níž
se žádá, aby sestaveno bylo: „německo
české (!) ministerstvo o bčan s ké. které by
smiřovací akci provázelo. Rozumí se,že žádá
též —-uzavřené území německe v Čechách
atd.| Všecky tyto plány nacionálů a pokro
kářů německých musíme odbýti slovy: V Če
chách, na Moravě a ve Slezsku musí za
vládnouti úplná & naprostá rovnoprávnost
jazyka českého s německým!

* *

Dne 19. ledna volal na říšské radě
posl. Kaiser: „Nemáme žádného státu!
Nemáme žádného práva, žádného zákona.
V Rakousku vládne jenom zvůle učiněná
tyranie“ (Potlesk vlevo.) „Náš nebohý ně
mecký lid jest denně potupován, ujařmován
a utiskováu. Nestrpime, aby věrný německý.
národ byl snižován (|) na otroka. .. Turecko
musí nám záviděti...“ V téže schůzi vo
lali na sebe poslanci pěkná slova. Na př.:
Wolf na Schramnila: „Vy jste zrovna ta
kový padouch a klevetnik jako pan Das
zynski“ Kozakíewicz: „Vy ochlastaný
klukul“

* .

Druhá protestní schůze Čechů ve
Vídni. Dne 16. ledna opakovaly se pro—

testní řeči Čechů vídeňských proti známému
návrhu Kolískovu. Po několika prudkých
řečech, vnichž se i na konsistoř vídeňskou
útočilo, byla přijata. příslušná resoluce. Pak
byli hromadně z Pratru vracející se Ce
chově, jejichž hlavní jádro byli dělníci ná
rodní i sociálnědemokratičti, od policie i ná
silím rozháněni. Vídeňské liberální časopisy
tvrdí, že je to nový ukaz „české národní
marnivosti“. že to je hroznou provokaci
lidu německého. Z klidného, rozvážného,
pracovitého a říši věrného (!!) německého
lidu, činí se prý lid podrážděný ve všech
čivech (l) nesčetnými provokacemi poslova
ňováni, čímž prý se vhání do obstrukce
uejkrajnější. — Myslíme, že 300000 Če
chům ve Vídni přísluší zrovna takovájazy
ková práva, jako 30.000 Němcům v Praze,
kteří v ní mají gymnasia, vysoké školy &
požívají naprosté rovnoprávnosti u všech
úřadů.

* *
*

„Deutsche \Vclt“ vBerlíněvycházející
pravi o uašem království: „Náhled, jakoby
v Berlíně lhostejně smýšleli o tom, zda
Čechy náležejí přátelské nebo nepřátelské
vládě, jest velice naivni. Čechy slovanské
jsou klínem v německém mase, jejž tak
silný národ. jako jsou Němci, příležitostně
již odstraní — Nežli takovýto trojspolek
— raději nicl Což nemůže býti z prvého
řišskoněmeckého místa (od něm. císaře)
promluveno slovo povzbuzeni (!) pro bo
jující Němce?l — V Berlíně jsou na stráži.
Pro Čechy, Moravu, Vídeň a Dolní Rakousy
nelze rozumně poraditi jiného prostředku
bojovnéhonež postaviti se po bok Schoe
nererův! Nutno žádati: Prohlášení ně
meckého jazyka za jazyk státní. Vyloučení
Haliče z Rakouska. Snížení německých (!)
dani. Státní smlouvu s německou říši a ně
meckou armádu v Rakousku. Panovník
v Rakousku žil by jako — bavorský král...
Nesmí se zapomínati, že připojeni Rakouska
k německé říši není více utopistickou
idei několika Schoenererovců, ale že otázka
ta stala se mocenskou pro říši německou
v okamžiku, kdy naše vojenská správa musí
se obávati nepřátelskéarmády v Čechách,
tedy právě v srdci Německa...“ Podobné
hlasy jsou v německé říši stále četnější.
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l. Rolníci. Mezi vedenimstrany mlado

české a vůdci rolnického sdružení vyjednává
se o smír. Klub mladočeský nahlédl že by
bez rolnických voličů velmi brzy se scvrkl.
Klub poskytne několik mist rolnickým kandi
dátům a míní vzítí na požadavky jejich zře
tel. Bude nutno mnoho doháněti. I zde platí
slova: „Očista, kázeň, práce!“ Rolnictvo
naše mnoho politisovalo posud. Lidé velikého
orgánu hlasového, kteří dovedli hřimati proti
Vídni, Maďarům a Němcům, kteří sl bovali
dobytí rázem českého státního práva, byli
oblíbeni Mezi rolnictvem samým v obcích a
v okresích nebylo svornosti. Vidělo se to při
cukrovarní otázce, při dodávkách, při úvěru
atd. Tn je nutno nastoupíti cestu skutečné
práce. V tom ohledu může býti rolnictvo
v jižních zemich německých a u nás v ze
mich alpských vzorem. Oni založili si množ
ství malých záložen, hlavně dle systému Raif
feisenova. U nás rolníci dluží se posud na
vysoké úroky. posud jeětě mnozí raději jdou
k židovi, nežli by delší a obtížnější cestu
veřejné půjčky nastoupili. A odtud tolik exe
kuci selských usedlosti, tolik drobení, tolik
baráčníků, majících 1—5 korců poli, kteří
se mají mnohdy hůře nežli nádennící Také
v otázce prodeje obilí musí hledět napra
viti rolnictvo naše posavadní potupný způsob,
kdy překupníkům bezohledným je vydáno na
milost a nemilost. Odporučujeme znoxa:
Očistu. kázeň a práci!

11. Remeslnici obmezujíse právě skoro
jen v Praze i po venkově nyní ve dnech ve
selého karnevalu na pořádání věnečků a. zá
bav. Kdy bndcu jednati ve prospěch svého
stavu samostatněji a praktičněji? — Kdyby
aspoň tanečnici a hlavně tanečnice od našich
živnostníků a řemeslníků všeckypo
třeby své odebírali. kupovali a je správně a
rychle zaplatili ?

Pozcmštění lékáren. V několika
,N. L.“ jistýčláncích dokazuje v odpol.

farmaceut, ze poměry \; lékárnictví u nás
jsou neudržitelný. Tak na př. na Kr. Vino
hradech, kde by mohlo býti 7 lékáren, jsou
pouze — 2! Lékárníci stali se „kapitalisty
a koncesní právo dáno na pospas spekulacím
bursovnim.“ I navrhuje se, aby byly lékárny
pozemětěny, to jest. aby se lékárna po lé
kárně vykoupila za cenu, kterou by ustano

vila zemská komise. .Lékárna každá. má
míti ——stejné regály. stejné (i) množství zá.
suvek, stojátek atd., tak, aby každý farma
ceut ve dne i v noci jistě expedovati mohl,
jak v Chebu. tak v Praze. Lékárníci stali
by se zemskými úředníky, směli by se ženiti
a zaopatření byli by v době stáří. I ženy
ve farmacii by nalezly pak výživu Tyronů
(praktikantů) stanovil by se ročně dle potřeby
určitý počet, čímž by odpadly podobné ina
chinace, jako se dějí u mistrů, kde raději se
drží 10 učňů než 3 řádní tovaryěi.“ — Ne
víme, zdali se tužby našich „latinských kuch
tíků“ splní.

Ill. Dělníci. V přednášce své. kterou
pronesl prof. dr. Albín Bráf dne 10. února
1898 v akademickém čtenářském spolku:
„O politické a sociální působnosti akademické
mládeže“. pravil o hlasovacím právu
slovutný řečník: „Jsou lidé mezi námi, kte
rým všeobecnéstejné volební právo (saf
frage uuitersell francouzský), je ideálem
volební soustavy. Dnes snad sice už ne všem,
kteří ještě nedávno pro ně borlili, ale dost
velikému počtu dosud. A přece jest to dosti
opelichaná šablona. přiléhajícídů
sledněryzek individualistickém u, řekl
bych skoro atomistickémn nazoru spole—
čenskému, jedno z osudných dědictví libera
lismu. Pochopujeme. že je chce sociální
demokracie, jet pro ni prostředkem, aby
znenáhla státní moc pomocí brutálního prin
cipu majority ocitla se v ruce její. Ani mi
nepřipadá pokládati volební právo, vyměřené
na podkladě poplatnosti dani přímých (dle

-určitéllo censu) za vrchol moudrosti. Bylo to
svým časem dobré východíětě, aby volební
právo zůstalo v rukou vrstev relativně vzdě
laných a politicky zralejěích, ke převratům
méně náchylných. Ale poplatnost při
mých daní pozbyla svého oprávněni býti
znakem poměrně větši vzdělanosti a politické
soudnosti. Ale zároveň všude povstala proti
čistě índividualistíckému pojímání společen
skému tak rozhodná reakce, že mocný proud
dnes panuje pro společenskou organi
sací na povolání zbudované, což
musí si zjedrali platnost i v právu ústavním
a volebním, jakož si jí zjednává ve správ
ním. Volební právo může býti všeobec—
n ý m, aniž přece pouze ěablonovitě individu
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alistickým.“ — Jak patrno, je prof. dr.
Bráf pro křesťanský požadavek, jenž chce
z astoupení dle zájmů či, jak prof.Bráf
říká, dle povolání. Že by všeobecné, přímé
a rovné hlasovací právo pro národ náš český
nebylo na prospěch, jest chováním se po
slanců sociálně-demokratických jasně doká
záno.Ale všeobecné zájmové zastou
pení prospěje ičeskěmu lidu i nám
katolíkům. Protož jest zde práce naše
určena sama. sebou! —

Smutné poměry mají b e d n á řš tí děl
níci v plzeňských pivovarech.
Ačkoliv závodům těm dobře se daří, placeni
jsou bednáři jako tomu bylo před 20 lety.
Akciový a společenský pivovar dává vyráběti
nové sudy v Německu a sice íirmě Boden
heimově! Rozumí se, že mezi dělníctvem
panuje značná nespokojenost.

Dělnictvo v Ostravě. Uhelný obvod
ostravsko vítkovický čítá na 50.000 obyvatelů.
Poměry dělnictva jsou však hrozně bídné. Co
vydělají, pr0pijí. Tak na př, v Mor. Ostravě
za rok 1898 bylo u okresního soudu 1322
osob vyšetřována pro zločin a sice každý
30. člověk. P ře s tn p k ů bylo souzeno 5897
(a sice 2846 z města a 3051 z okolí), tedy
každý p átý (! !) člověk Viděli opilce se
rvát patří k největším všednostem. Vidětí
dělníka zavražděného jest tak husté, že to
ani noviny nezaznamenávají. Po výplatě
následuje v krčmách hýření a roztloukání
všeho. V Ostravě podáno za rok minulý
4628 (!!) exekuci! A to hlavně pro ko
řalku Proč vláda neobmezí prodej té
otravy? Proč není zákon prlti opilství ze
dne 19. července 1877, platný v Haliči a
v Bukovině, vyhlášen také v Ostravě a okolí?

socialismus — náboženstvím? Gn
stav le Bou vykládá socialismus za jistý druh
moderního náboženství, ježto základem (prý)
jeho jest laskavá lidumilnost, naděje v lepší
budoucnost a víra v nauku hlásanou. Pří
vrženci socialismu mají tedy příznak věřících
od houževnatosti jedněch až po fanatismus
druhých. Za to demokratísmus je pro
tivon, ba nepřítelem socialismu. jet demokra
cie založenana — individualismu a de
inokratismus chce rozvoj sil jednotlivcových,
podporuje schopnosti a nadání jedinců a zá
sluhy oceňuje, čímž se sláva vlastně druhem
aristokracie. Demokracie zavádí rovnost před
zákonem, ale trpí, aby podlehl slabý silnému
a nechává tlačili se obratnějšíhok nadpráví,

jak to nejlépe lze pozorovali na Americe.
„V obcích amerických (praví anglický spiso
vatel Maine) je slabý nemilosrdně tlačen ke

zdi. Ti, co mají úspěch, pocházejí ze silného
plemene. V čase kratičkém vytvořila se
ohromná nerovnost soukroméhomajetku a.
přepychu domácího.“ — Socialismus je tedy —
antidemokratíckým ve svém vývoji. Aristo
kracíe upevňuje n ero v n osti již utvořené,
vtískujíc je do ústavního a národního práva.
Demokracie tvoři -— aristokraty nové. Socia
lismus brani se proti oběma. Ale stává se,
že aristokraté (boháči, urozenci šlechtici)
hlásí se mezi sorialísty, ba. stávají se vůdci
jejich, nebot — chtějí hájiti právo slabých,
aby nebyli vystaveni záhubě. Příroda ta
(dí le Bon) hlásá rozvoj, pohlcení, utraceni
slabých (theoríe evoluční). Kultura — ta
hlásá, že i slabí mají právo k existenci, že
nemají zhynontí. že „právo silnějších“ musí
býti obmezeno.“ — Zdá se. že i v liberál
ních sférách, v nichž se posud mnozí učenci
pohybovali, svítá, a že konečně po mnohých
odchylkách dojdou i učitelé universitní k ná
hledu, že spravny jsou zásady — socialismu
křesťanského.

* * *
V revolučních dnech r 1848 i největší

proletáří, chuďasové a nuzácí nesáhli na cizí
věc. Na vrata budov psalo se křídou: .Ma
ietek je svatýl Neškoďte nikdel Po
věste zloděje! A nikde se nic nevzalo.—
Poměry se od té doby valně —'změuilyl

* *
*

České pivo do ciziny. Pořádseu nás
roknje a hádá, mluví a naříká, že nemáme
obchod ve svých rukou, že nejlepší pro
dukty (uhlí, železo atd.) mají v rukou naši
odpůrci a pod. A zatím si ponecháváme i to,
co je speciíícky naše, urvati takřka před
očima. Tak je to v oboru cukerním, kde
všeho obchodu takřka zmocnili se cízozemšti
židovští spekulanti, takže my jen řepu obdě
láváme, hodně se dřeme, a oni zisk nejtuč
nější mají. ale i v oboru pivovarském.
U nás postaveno sice v posledních letech
mnoho velikých pivova'ů. Ale ty konkurují
mezi sebouv krajinách českých Jinak si po—
čínají Němci, Dánové a jiní národové, kteří
pivovaří. Tak na př. Dánové vyvážejí pivo
do daleka. Sládek Jacobsen a jiní zbohatli
vývozem nesmírně Podobně Němec Dr e—
her. který do daleka. pivo vyváží. U nás
hlavně p l z e ň s k ý pivovar odvážil se za
hranice. Jiné naše pivovary obmezují se na.
odbyt piva ve svém okolí a zle spolu konku
ruji. Toho nebylo by třeba, ba mnohé pivo
vary mohly by výrobu svojí značně zvětšiti,
kdyby si hleděly vývozu. Zvláště Halič a
Bukovinu bylo by možnozásobovatinaším
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pivem. Dobré pivo do Haliče dovážené za
obstojnou cenu našlo by zajisté odbyt. Ně
mecké pivovary ze Slezska a na Moravě
s úspěchem postupují v Haliči. Ba 010
m o u c k ý pivovar právovarečného měšťanstva
dal si zhotovíti železniční vagony pro vývoz
piva do Haliče s nápisy polsko německými.
Rovněž německýpivovar karvinský vyváží

značné množství piva do Haliče Není po
chyby, že by exportu schopný český pivovar
našel v Haliči a Bukovině pro svůj výrobek.
dobrý odbyt, kdyby měl tam věci znalého
zástupce. Vždyt v Haliči ležíimnoho vojska,
které jest dobrým kousumentem piva, jsout
tam celé české pluky!
bojíme se přes práh.

Ale my pořád ještě

ŠKOLSTVÍ._W—
IL

Ukol pokračovacich škol pro dívky.
Mnoho se naříká na to, že našim dívkám do
stává se málo vzdělánipraktick ého. Divka
vyjde ze školy a neumí se ani u stroje v ho
spodářství, ani na poli, ani v dílně řemesl
nické, ani v příbytku dělnickém pohybovati.
Nezvykla. té drobné, ač obtížné práci. Systém
vyučovací je dnes takový, že divka venko v
ská má zrovna tak se vzdělávati, evičiti,
háčkovatí a krajky dělati, počítati a slohové
úkoly pracovatíjake dívka vel k 0 městská.“
Je to zhoubný centralismus, který ani v úřa
dech ueni zdravý, natož ve školství. -—Proto
se zakládají školy pokračovací, kde se
dívka odrostlejší připravuje aby z ni byla
dobrá žena, matka i hospodyně. Dobře úkol
škol těch naznačil ředitel Frant. Mareě
v Brně, jenž pravil: „Učiňte dívky především
účastny řádného dalšího vzdělání školního.
Pak je učte práti. žehliti, spravovati pun
čochy, pI-išívati knoflíky; učte je, aby si
uměly samy ušiti šaty a k tomu těž pořádné
prádlo. Učte je vařiti pokrmy záživné a vý
živné. Učte je péci chléb, učte je že dobra
kuchyně činí zbytečnou lékárnu. Učte je, že

&a/OÉM

zlatý má 100 krejcarů a že ten spoří, kde
méně vydává než přijímá. a že všichni, kdož
více vydávají než přijímají, musi zchuduouti
Učte je kupovati a pak přepočítávati, zdali
účet se zbožím se srovnává. Učte je, že jim.
bavlněný šat zaplacený lépe sluší nežli šat
hedvábný vyvěřený. Učte je pracím zahrad
nickým, učte těšiti se z boží přírody. Učte
je, máte li na to penize, též hudbě, malířství
a všem uměním, ale mějte vždy na paměti,
že jsou to věci vedlejší. Učte je důvěře v sebe,
svépomocí a pracovitosti Učte je, že řemesl
ník poctivec větší má cenu, byt neměl jmění
ani krejcarů, než tucet vjšňořených lenivců.
Učte je, že štěstí manželské nezávisí na vzne
šených způsobech nebo na majetku mužové,
nýbrž jedině na mravní povaze jeho. Věru,
blaze domácnostem, v nichž vládnouti budou
ženy takto vychovanél“ — Svatá pravda!

Obec libeňskii staví nákladem60.000
zlatých školní budovu íři které zřízeny budou
též školní sprchové lázně pro
mládež. Jestli se osvědčí. zřízeny budou
lázně podobné i v ostatních školních bu—
dovách.

———>3iNÁBOŽEUSKÉAÉIŘIZÉVNIZÁLEŽITOSTI.'p—

Změny v náboženském vyznání
udály se mezi obyvatelstvem pražským
r. 1898 následující:Z katolické církve
vystoupilo & prohlásilo se za bez vyznání
25 osob; k církvi evangelické helvetského
vyznání přestoupílo katolíků 16; k evange
lické cirkvi augsburského vyznání 13; k svo
bodne reformované církvi státem uznané 9;

v

k pravoslaví 1; k starokatolictví 1; na ži—
dovskou víru přestoupily dvě osoby a k na
božeuské společnosti Baptistů 1 osoba. —
Z evangelické církve helvetského vy
znání přestoupila k církvi katolické 8 osob;
k svobodné cirkvi reformované 4 a 2 osoby
prohlásily se za bez vyznání. Z evangelické
církve vyznání augsburského přestoupily
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k cirkvi katolické 2 osoby. — Ze židů
přestoupílo k církvi katolické 26 (!) osob;
k evangelické církvi augsburského vyznání 5,
k evangelické církvi helvetského vyznání 1 a
za bez vyznání se přihlásilo 5 osob. Z osob
bez vyznání přihlásily se ku katolické
církvi 4 osoby, k cirkvi evangelické helvet
ského vyznání 2 Ze společnosti baptistů
přestoupila k evangelické církvi helvetského
vyznání 1 osoba Z pravoslaví k církvi
katolické 1 osoba a ze společnosti svobodné
reformované církve přestoupilak evan
gelické církvi augsburského vyznání 1 osoba.
— Na venkově jest poměr podobný. Ve
Vídni přestoupila loni 589 katolíků k pro
testantismu. Z národních ohledů učinilo
tak -— dle výroku pastora dra. Zimmer
mana 270 osob. Jim jest katolické německé
duchovenstvo — protiněmeckým! Týž pastor
pravil (dne 19. ledna) ve Vídni: Evangelická
církev pohlíží na hnutí „Pryč od ima“ —
sympaticky a vítá je z národních i nábožen
ských ohledů co nejradostnějí. Doufám, že
hnuti to bude míti příznivé úspěchy.“ —
Wolf a Schónerer pořádali dne 15. ledna
velkou schůzi, na které prohlásili, že až se
přihlásí 10.000 Němců, všichni společně k lu
theránskémn vyznání odpadnon. Posud prý
mají na 3000 přihlášek. Tato agitace jest
vedena z příčin jazykových, a sice — „pro
krále pruského.“ Naší Prusofílové se tím ani

A co se prý tehdy nestalo. nastati může nyní,
Tyto štvanice měly by rozhodující kruhy v říši
naší potírati rozhodnějším způsobem, nežli se
děje doposud, kdy panuje nevysvětlitelná skoro
volnost. slova a svoboda pobuřujících agitací._

Umělci V klášteře. Klášter Bene
diktinů v Drážďanech jest od několika
let útulkem umělců. Umělci obývají klášter,
oddávají se tu v klidu a ústraní svým pra
cím. nejsouce podrobeni kázni náboženských
předpisů, zachovávajíce svou svobodu. Jsou,
tu malíři, sochaři i básníci. Nemajíce starosti
o vezdejší chléb, malují okna kostelní, ini
ciály a illustrace do missálů, obrazy oltářní.
Někteří umělci pobyli tu dva. tři i čtyři
roky. Mnohým jde tichý život klášterní tak
k duhu, že se vrací do kláštera vždy o prázd
ninách. Benedikt'ní pak touto svou pohostin—.
ností zaopatřují si bohaté sbírky umění kře—
st'anského.

V Kolíně nad Rýnem žádala konsi—
stoř katolická. aby nedovolila policie vystou
piti proslulou chansonettu Ivetu Gilbertovou,
která přednáší pikantní písničky. Policie od—
pověděla, že patří Gilbertová mezi znamení
tější umělkyně a že zákaz by nebylo snadno
vydati. Ale vyžádala si písně a zakázala ty,
které byly poněkud „pikantnčjší“.

V Darmstatl tě sdruženíprotestantských
_farářů žádalo zákaz operety „Ples v opeře“.

netají. Praví, že již jednou Rakousko bylo Docílili, že aspoň o vánocích opereta hrána
blízké protestantismu, neboť. i císař Maxími- býti nesměla. — Nedalo by se následovatí,
lian prý byl již na cestě ——k luteranismu. i u nás?

.........ý—TZŠŘŠĚÉÍÍÉ
+; ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI. 553_—
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Uhry. Krise trvá dále. Vyjednávání
mezi oposicí a ministerstvem bar. Bánffyho
nechce se daříti. Košut, Szilagyi, Czaky_ An
drassy, Polonyi atd. dobře si rozumějíce, žá
dají nejprve odstranění bar. Bánffyho, aby
na rakouskou naši část důrazněji mohli ude
řiti. Stav říše se povážlivě zhoršuje.

» *
||.

Německo. Říšský sněm přijal předlohu,
kterou se zvyšuje 0 26.000 mužů v míru
kontingent vojáků. Ve sněmovně pruské
rokováno dne 21. ledna o poměrech v Po
z n a ň sk u a. severním Šlesviku. Ministr dr.
Miqnel pravil, že odpor a agitace proti celist
vosti říše musí býti zlomený.

Vyjednávání mezi A 11g 1ii stran kolonii
vázne. V příčině Samojských ostrovů nastala
značná zápletka.

Nápadně veliké tresty ukládají se těm,
kdo se dopustí písemné urážky císaře Vi-v
léma Il. A jsou mezi odsouzenými i — uni—
versitní profesoři!

* * *
Francie. S dychtivosti čeká veřejnost,

aby se již zhoubná aféra Dreyfussova skon—
čila. Ve sněmovně následuje dotaz za dota—
zem. Noviny nepřestávají aféru přetřásatí.
Právníci a soudcové napínají svůj důvtip.
k vůli hnusné věci té až k prasknutí. „Od—
balení" za odhalením se vyřinujl, jež den
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platí, ale druhý den bývají dementována.
E s t e r b a z y přijel do Paříže svědčit v aféře
Piekartově.

Někteří francouzští politikové a. žurnály
rádi by viděli, kdyby Francie s Německem
-se spojila aneb aspoň smír uzavřela. Je to
zejména „Vie illustrée“, „Gaulois“ a „Fi
-garo“. Ale Němci v Berlíně davaji odpověď
odmítavou. Napřed prý se musí Francie vzdáti
myšlenky na o (1ve tu. Vládní listy německé
praví: „Chceme dílo z r. 1871 zachovati.
Nesmímese rozdvojiti s Anglií. Je nutno,
bychom dostali záruky, že Francie vypustila
z mozku svého myšlenku na odvetu“

Zatím doplňuje Francie své loďstvo, jež
není zrovna v nejlepším stavu. Velikou ra
“dost připravili však veřejností dva francouz
ští ženijní důstojníci, kteří sestrojili ponornou
lodici torpedovou (minonosku), která. se dá
“tak iidití, že připluje nenadále k lodi ne
přátelské. Časopisy sbírají na zřízení více
lodíc systému tohoto.

* *
*

Němci založili nový agitační spolek:
„Pro německou kolonisačni politíku“,

který bude dle stanov svých podporovati
hlavně Schulverein, spolky pro udržení ně
mectva v cizině, všeněmecké sdružení, společ
ností koloniální, „spolek pro podporu něme
ctva ve východní marce“ (to jest v říši naší)
a pod. Podepsaní jsou na provolání též četní
něm. professoří universitní. Soolek bude tedy
čeliti hlavně proti nám — Čechům a Polá
kům. Fanatícké vášně našich sousedů rostou.

* *
*

Rusko svolavši státy k odzbrojovací
konferenci, podává nyní bližší návrhy, ovšem
ve velmi neurčitých rysech. Ježto však všecky
říše na mírumilovný hlas carův odpověděli
tím ůsílovnějším zbrojením, zbrojí icarska
říše. Zdá se, že si budou páni diplomaté na
„mezinárodní konferenci míru“ vlastně uka
zovatí listiny s ohromným počtem vojska &
loďstva a že hovořítí budou spíše o novém
zbrojení nežlio — odzbrojení. —
Posud rozhodnuto není, zdali také papežská
Stolíce konference se súčustní. Zřízení pa
pežské nunciatury v Petrohradě bylo od
ročeno.

CDL. __._._.__ ..,o)

Pražské chudínstvi Nový vrchní
řiditel chudínství v Praze, p. Sokol, na
stupuje v šlepějep. K. Venduláka. jenž
ee poděkoval s čestného toho úřadu, protože
mu bylo překáženo uskutečniti vážné plány
v příčině bezplatného obstarávání práce ne
zaměstnaným a. v zamezení pouliční žebroty
v Praze. Od něho byl založen „fond pro
cizí p řisl uš ní ky“, ze kterého mělipod
poru dostávat-í chud'asové do Prahy nepatřící,
ale v Praze od mnoha let usedli. Fond ten
dosáhl však pouze 16.000 zl, kdežto by vy
žadoval asi 100000 7.1 ročně. I bude znovu
vydáno zvláštní provolání k pražskému oby
vatelstvu, by do fondu hojněji přispívalo. Po
licejní stráž má žebrajieí lid oznamovatí též
na řidítelství chudinském. Ve schůzi městské
rady pražské dne 17. ledna usneseno, že za
řízení stravovny v Praze se nedopo
ručuje. ježto by se jí zneužívala a ježto prý
jí není třeba. V Praze prý je ústav pro bez
platně sprostředkování prace a služby, bursa
práce, útulna, soukromé dobročinné ústavy
pro složky, obecní kuchyně a společenstevni

noclehárny a pod. —— Je patrno, že se nic
nového v cbudinství podniknouti nemíní. A
přece je reforem nezbytně třeba. Ovšem, tato
činnost jest nehlučná, namáhavá a i nevděčné., .
a k té pražští pání architekti a doktoři na
radnici rozhodující mnoho chutí nejeví. Oni
raději pracují v — pivovaře a v otázce
pomníku Husova. — Leč máme-li správně
referovati, musíme zmíniti se o dopise, jejž
nám přítel listu zasílá o reformě chudin
stvi. Di v něm: Byli jsme zvědaví, jak si
bude nový říditel pan Sokol počínat. Ra
dikálně? Demokraticky? —- Prvně nařídil
přestavení nábytku v kancelářích a úředníky
jinak .rozsadíl*. Do své kanceláře, kterou
dal patrně z ohledu na chudě pokrýti draho
cennými koberci, dal i zavěsit drahý (za
65 zl.) lustr, a konečně pustil se do v_yzla—
cení pokoje, kde „ouřaduje“ — sám. Ze si
při tom chudí libují a p. řidítele blahoslaví,
se v1.

Lidové běhy vzdělávací zaváděny
jsou po způsobu, jak to v anglických a né
meckých městech je zvykem, též u nás



v Praze a ve větších městech venkovských.
Zajímavé věcí slibují podati přednáškvala—
tovech me i 19. lednem a 26. únorem po
řádané a sice v radnici. Ma býti na př.
promlnveno: 0 rychlé pomoci v úrazu" (sta
rostu města MUDr. Mašek) o našich narod
ních organisacich (uč. Tarantik), o ženské
otázce (učítelkasl. Pithova) o spolcích
».ústavech lidumilných (superiordp.
P. Stulik), stav lidu po válce 301etě (uč. p.
Svoboda), písemnictví české ve stol. 19.
(učitelka sl. Varousova), o letorách (učitel p.
Werner). vynálezy našeho věku (inže
nýr p. Ešner), o sociální otázce (právník
Prunař), cizí vliv na naši mluvu (prof.
Nekola), o ochraně dlužníka dle no
vého exekučního řadu (soudcep. Liška),
o obchodě podomním (advokát dr. Ho
stašl.elektřina ajeji použití v prak
tickém životě (oliciál poštovní p. Bóhm),
o tělo lidském (lékař dr. Nohejl) o řízení
porotním vzhledem k trestnímu zákonu a
trestnímu řádu (soudní tajemník p. Rouček),
o dějinných a uměleckých památkách v Kla'
tovech a v okolí (profesor Vaněk). O testa
mentě (advokát dr. Melan), Mikrobi, škůdci
a dobrodinci člověka (řiditel p. Nešpor), o p ů
vodu a významu jmen mistnich se
zvláštním zřetelem ke Klatovsku
(profesor Prusík), přehled vý z n ačn ěj š í ch
zjevů z písemnictví světového (prof.
Vočadlo), o potravinách a jich porušování
(řidítel Nebovidský) a z českých dějin (prof.
Petr). — Rozumí se, že vstup je bezplatný
ke všem přednáškám. Některá themata jsou
dojista velice časová í mohla by se s jistými
změnami všude po venkově našem probírati.
Dobré jest též, poukázati k místním dějinám
a zvláštnostem.Bylo by žádoucno, aby
též naše katolické jednoty podobné
kursy uspořádaly k poučení i k
nmravnění lidu našeho.

Pozůstalost dra Vašatého. Na tri
krátstotisic zl. po drn Vašatém bude rozdě
leno mezi pozůstalé příbuzné jeho. Hlavní díl
obdrží bratr jeho, říditel školy p. Vašatý.
Spor o dědictví zavdal podnět k nechutným
polemikám novinářským mezi drem Součkem
a řid. Vašatým Dr. Souček veřejně tvrdí, že
důvěry k p. říditeli nechoval — a nechová.
Ježto i české noviny skoro vesměs staví se
proti bratru dra Vašatého, jest postaveni
jeho zajisté málo závidění hodné. Ostatně
ještě jsou lidé kteří tvrdí, že se závět dra
Vašatéhonajde.

Tři bály studentské v týdnu. Naší
akademické mládeži nemožno vytýkati, že by
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se o zábavu nestarala. Tak na pr. mezi 15
a 22. lednem uspořádala na Žofíně tři plesy
r'epiesentačni'C Dne 16. pořádal ples
Akademický čtenářský spolek. dne
18. medikové čeští a dne 21. čeští
technikové. To je přece více než dost!
Zvláště pokárati nutno. že čeští tcchnikové
pořádají ples svůj v pátek, v den postní.
Je vidět, jaké jest katolické přesvědčení a
většiny naši intelligence technické. A pak —
což se páni občané akademičtí nemohou ve—
spolek dohodnoutí, aby si nedělali konkurenci?
Následek ukvapeného jednáni jejich jeví se
v tom,že návštěva jejich zábavy, ze které
míní posilniti trochu vyčerpanou svou pod—
půrnou pokladnu (k tomu cíli se totiž
plesy ty pořádají) bývá slabá.

émon zlata. Dne 15. t. m. zastřelil
se báňský rada Scholz ve vlaku. jeda
z Prahy do Mostu, kde měl prudký výstup
s o. k. vrchním báňským radou p. Preussem
proto, že dovolil,aby „severočeské tě
žařstvo“ zasáhlo při dobývání uhlí bez
dovolení (!) do majetku erárního, z něhož po
delší dobu kořistilo, jak svědčí štoly, hnané.
pod zemí.

Frankfurtský Rothschild vyzna
menan. Baron Alfred Rothschild vyznamenán
byl od císaře Viléma II. korunním řádem
první třídy. A proč? Poněvadž „(prý) jeho
vlivem docílena mezi evropskými
velmocemi lepší svornost a lepší
styky.“ Splňuje se zase slovo baronky Roth—
schildové, která na vídeňském plese před lety
v kritické době byla otázána, co soudí, zdali
válka bude: Nikoli. Můj muž — nepůjči
penize . .. A válka opravdu nebyla! Tedy
ani parlamenty, ani diplomaté, ani vladař',
ale pokladny milionářů Rothschildových řidi
osudy národův.

„Bildcrhuch-Dreyfuse.“ Vedle po
věstných sešitů, nadepsaných „P a n o r a m a“,
kde je asi 15—20 velikých listů s podobiz—
nami hereček nižšího řádn a sice v kostýmech,
které zahaluji pouze nepatrnou část těla,
dale výjevy z krčem, v nichž je ženská
obsluha atd. je vystaven u pražských pro
davačů novin a časopisů: „Bílderbuch Drey
fuss“ , v němž je „"ubohý“ bývalý kapitán
francouzské armády vymalován na Dábelském
ostrově jako v nějaké mnčírně (zatím se do
kázalo, že pije šampaňské, kouří havaua a
má se tak dobře že velice ztloustl), dále
„neunavná' a „nejvýš obětavá“ jeho choť.
(s kterou Dreyfuss ani dlouho nežil, a to
z různých důvodů). část jeho příbuzenstva,
advokáti jeho atd. Je to až protivné, jak i
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unás noviny a obchody si Dreyfussa vši
mají. Je to snad spojeno také s oním drey
fussovským konsorciem. jež sehnalo 20—30 mi
lionů, aby nejen ve Francii, ale v celém
světě — dělalo si přátely? Že to vystavil
též „Prodej novin" na Přikopech,nedi
víme se, jest to -— jako skoro všecky novi
nářské kanceláře a závody — židovský
podnik.

Dr. Geiger: Goethe a židé. Dne
15. ledna pozval si pražský „Spolek pro há
.jení židovských záležitosti“ vynikajícího (?)
souvěrce, aby přednášel o Goetheovi a jeho
poměru k židům. V dlouhé řeči vykládal dr.
Geiger, že Goethe židům přál, že si jich velmi
vážil, ačkoli o nich také štiplavé poznámky
psával. ale to prý bylo modou. Zkoumaje
historii židovskou a divě se tomu, že posud
hrají tak důležitou úlohu, řekl prý Goethe:

'—Židéobstáli za všech praktických
časů jen proto, že měli zvláštní po
sláni ve světě, zrovna (prý) jako —
Němci, kterým též neobyčejné svě
tové poslání jest usouzeno. — Dr.
Geiger měl obšírněji vyložiti, v čem to svě
tové poslání židovského plemene vidí. zdali
v tom, aby talmud jako nauka byl přijat ode
všeho lidstva anebo aby židé svět si podma
nili a zdali to chtějí učinili na cestě posa
vadní -—totiž pomocí burs a kapitálu, novin.
obchodu a spolků anebo zda konečně budou

"svět podmaňovati — humanitou.
* *

*

1—Hrahč Julius Falkenhayn zemřel
dne 13. ledna ve Vídni. Byl vynikající politik
konservativni. Narodil se 29. února 1829,
jako nadporučník v r. 1848 a 1849 sůěastnil
se válečných výprav v Italii. Po r. 1857
věnoval se správě svých statků v Horních
Rakousích a v Uhrách. R. 1867 zvolen byl
do sněmu hornorakouského, r. 1879 na říšskou
radu. Ve sněmovně vyšínul se pílí a vřelým
katolickým přesvědčením. R. 1879 za vlády
hr. Taafa stal se ministrem orby. Kře
stansko-sociálni program prohlásil zejména
ve .velké řeči své dne 9. května r. 1890,
která vzbudila velikou sensací, zvláště odpor
vášnivý u liberálů německých. R. 1893 podal
předlohuo rentových statcích, jež pro
vedena však nebyla. Za ministerstva knížete
Windischgraetze byl opět ministrem orby až
do r. 1895. Založivklub pravého středu,
jehož byl předsedou, stavěl se vždy na sta
novisko spravedlnosti a práva a podporoval
hr. Badeniho a jazyková jeho nařízení tak.
že oposice německá jej na smrt nenáviděla,
zvláště když navrhl proti obstrukci násilné

svou „lex Falkehayn“, pro kterou mnoho vy
stati musil. Ač chorý, byl do poslední chvíle
na svém místě, kde se jednalo o čestnou prácí.
Všecky listy naše věnovaly mu zasloužený
nekrolog. „Nár. Listy“ na př. napsaly, že
hr. Taaďe označil jej českým poslancůmjako
— „druhého ministra.-krajana, jenž
nejhorlivěji se v ministerské radě
našich věcí ujimá.“ — Ztratili jsme
přítele! Církev istát náš ztratili jednoho

z nejlepších synů svých! .:
* *

1- Architekt Mocker. Dne 16. ledna
skonal pan Josef Mocker, c. k. vrchní
stavebni rada, architekt a stavitel velechramu
sv. Víta, rytíř řádu železné koruny III. třídy,
rytíř papežského řádu sv..Řehoře, majitel
čestného kříže pro Ecclesia et Pontifice, řádný
člen české akademie cís. Františka Josefa I.,
místopředseda křesťanské akademie, čestný
člen akademie výtvarných umění ve Vídni,
konservator c. k. ústřední komise pro zacho
vání historických a uměleckých památek atd.
Pohřeb jeho z chrámu sv. Víta na hřbitov
Vyšehradský konán s velikou slávou. Nad
hrobempravil kanovník dr. K arlach : „Zhasla
hvězda, zářivým leskem zasvítivši na obzoru
nejsvětějších ideálů. Sklonil hlavu svou navždy
rodák český, nevšední okresu. a chlouba vlasti
své. Hořce slzí rodina i vlast i církev sv'
Byv odchován v duchu křesťanském a zušlechťo
van mravem bohumilým, přilnul celou duši
k umění, jež jeho mladistvé srdce ukajelo
touhami, naplňovalo ideály nesoucími se až
k nadhrězdným výšinám. Po celý mužný život
stal výhradně ve službě umění výtvarného a
umění církevního, jemuž zasvětil bohaté síly
ducha svého, všechen život svůj. — Tvořil
díla mohutná, krásná, převelebná, jež po věky
hlásati budou jmeno té krásné, skromné a
tiché duše. Velechrém metropole české, sv a to
vítský dóm, do všech krajů vlasti naši
i přeshranice její hlásatí bude zvěst o mistrnosti,
věhlasu a duchaplnosti Mockrově. Vedle Par
léře, Beneše Lounskéhqa Rejžka živým písmem
vryto bude každému Cechu jmeno Mockrovo.
Na Vyšehradě velebný chram jeho tvoři
címu duchu vyvděčovati se má za všecku svou
ušlechtilou úpravu. Kutná Hora se staro
hilým chrámem sv. Barbory, tím pravým
divem umění českého a krásy neskonalé, se
svým půvabným vlašským dvorem, svěd
kem to slavných i trudných dob národa če
ského a hrad Karlův Týn, mohyla to ně
kdejší moci a slávy našich Přemyslovců, ten
zbožný utulek milovaného Otce vlasti Karla VI.,
ta posvátná schránka nejdražších jeho klenotů,.
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u nichž za dědictví sv. Václava se modlival,
ty znova obnoveny v duchu Mockrově! A dále:
Vinohrady, Žižkov, Křivoklát a pře
mnohé jiné chrámy &svatyně jsou výborným
dokladem toho, s jakou láskou k nejvzneše
nějšim ideálům umění i krásna kochal se
Mocker, jaké byl ueúmorné pile, jakým ušle
chtilým a zbožným vynikal duchem. On ne—

znal odpočinku, kde se jednalo o církev a
zisku ni slávy nehledal. V tichem úkrytu
nejraději pracoval, skromný, tichý, ušlechtilý,
stále klidný, láskyplný a obětavý“ — Všecky
časopisy naše o Mockrovi obšírně se roze
psaly, jeho velike zásluhy o umění výtvarné
uznávajíce. —

Čest jeho památce!
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_V Akademií spolku českých žur

nallstů dne 17. ledna konané byly předne
eeny tak slabé věci, že by to každý časopis
'etrhati musil, kdyby se právě nejednalo o —
časopisy, Hleďme, jaký byl sestaven program:
1. „Český novinář“ — báseň od Svat. Čecha —
přednesl Jan Vávra. 2. „Blatácké písně“
(„U našich stájů“, „Čí se to koníčky pasou“,
„Bořilecký zvony“ atd) zpívala sl. A. Kett
nerová. 3. „Fantasie na motivy z Prodané
nevěsty“ od Smetany-Ondříčka a Wieníow
ského Souvenir de Moscou — sehrál pan Ku
belík. 4. „Toccata a Fuga“ od Bacha-Tausí
siga (!) zahrála sl Irma —- Lowy-eva (!).
Pak zase 5. „Blatácké písně“ (Kdy jsem stál
u dvířek“, „Já mám holku", „U okyuka jsem
=stával', „Já jsem mistr — seminárcky“ za
zpíval pan V. Viktorin. G. Etude charakteri
stique od F. Godelfroida a „Caprice original“
od Ver-dalla — zahrál na harfu p. J. Strnad.
'.7. „Na přástkách“ od Dvořáka a „lldazurka“I
-od Khana zahrála sl. Irma Lówyova. — To
je přece program, který by se hodil někam
-do okresního města, ale ne na koncert če
ských žurnalistů v pražském Rudolfinč.
Dvojnásobně opakování blatáckých písní a
dávno známé, sevšedněle kousky na piano!
.Jaká to chudoba! A k tomu se nenalezla
žádná pianistka česká a křesťanská, ale mu
sili naší páni žurnalistó poprositi — s'ečuu
Lowy! Kde to jsme? Což nemohl spolupůso
bití náš znamenitý divadelní orkestr, který
se v koncertě populárním dne 15. ledna. znovu
tolik vyznamenal? i musí se stále osvědče
vati pravda, že novináři jsou pro své vlastní
věci nejšpatnějši aranžěři? Na kom je vína?

* *
*

Činohra. ,Forman Henčl." I-Irav5
jednáních od Hauptmanna. Je to kus,vněmž
je síla, rozruch, mnohe zdravé jádro. Kdyby
nebylo skoro samých špatných v kuse osob,
dále hrubosti některých, slov příliš sprostě
znějících, byla by to dobrá akvisice pro čino

herní repertoir. Děj jest tento: I. jednáni:
Henčl slibuje hrozně dlouho umírající ženě,
že si služku Anči nevezme. II jednáni: Slu
žebná přijímá návštěvy, jež ji lichotí, dává
Henčlovi výpověď, ale nechá se přemluviti —
raději na sňatek. 3. jednání: Henčl přivede
ženě — dítě její nemanželské, jež ona týrá.
4 jednání: Scéna v hospodě, kde Henčl zví,
že ho žena podvádí. 5. jednání: Za nocipři—
pravuje se dlouho Henčl na sebevraždu,ako—
nečně na biči se oběsí. — Hráuo je dobře,
zvláště paní Hiibnerová a pan Slukov vy
nikají.

Ples v opeře. Národní naše divadlo
zase jednou zahrálo čistě židovskou operetu
nesoucí název „Ples v opeře “ Slova totiž na
psali dva židovští literáti a sice Viktor Léon
a H. Waldberg a hudbu složil židovský
skladatel R. Heuberg er. kritik zaměstnaný
v židovských novinách vídeňských. Děj ope
rety jest psán dle veselohry „Růžová do
mína“. Vrcholem děje jest scéna, kde do 4
pokojiků zaváděny jsou 4 ženy k večeři. Při
tom padají ošklivá slova, jež opsána jsou ze
židovského „Pschíittu“ aneb „Karrikatur“
vídeňských, jako na př. sklepuik se táže dá—
mičky: „Dodo, kdy se budeme spolu jednou
soukromě zase bavit ?“ Ona: „Až jindy.
Teď mám nejvíce — prácel“ (Při tom shání
milovníky). Aneb: Malý kadet poučuje sta
rěho strýce. jak má zamilovaně kroutit očima,
vzdychat. ruku líbat, tisknout se atd. ke své
dámě. Hudba je slabý padělek Straussův.
Obecenstvo chladně přijalo podivnou stravu.
Také kritika ve všech listech „dílo“ židovské
trojice odsoudila. Správa Národního divadla
nemohla si prý pomoci a musila operetu pro—
vésti a sice —- z vděčnosti (prý) za to,
že pan Heuberger podporoval ve Vídni českou
hudbu, zejména skladby našeho Smetany. Neni:
to vděčnost na nepravém místě?

Německé divadlo hrajekus „Zaza“
od P. Bertona a Ch. Simora, který je ně—
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meckou kritikou naprosto odsouzen. Zaza je
dcerou dareby, který jeji matku svedl a opustil.
Matka zahynula opilstvím. Zuza. má mnoho
milenců, ale odbývá je. Konečně přilne k je
dnomu, který je — ženat. Žiji spolu nějaký
čas. Na to nastanou rozbroje. Zuza setká se
s chotí a děckem svého milence a — upouští
od něho, ale jen na nějakou dobu. Po třech
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Feuilletonni mravouka. Nikdone
čeká, že denní listy 'naše budou přinášeti
mravenčná nějaká. pojednání. Ale co se ve
feuílletonech podává, jest přece jen tuze silný
tabák pro široké obecenstvo. Zejména .Nár.
Listy“ — jako činí nad čarou, tak působí
pod čarou — totiž důsledně potírají katolické
zásady. Ony přijímají soustavné překlady
z cizích novellistů (Catul Mendez a t d.).
v nichž se lascivním způsobem pojednává.
o životě lidském. Také původni práce jsou
psány ve smyslu podobném. Tak na př. dne
19. ledna v odpoledním čísle feuilletonn „Ne
beský požitek“ (od Kara Beu Jehndy,
tedy obřezauce nějakého) mluví se způsobem
přímo pitomým o věcech záhrobnieh. Vizme,
co píše: „Nemohu ani za to, že jsem po smrti
přišel '— do nebe. Jest ovšem pravda, že
jsem kdysi přečetl v kavárně literární zprávy
dvou čísel „Vlasti“, listu otvírajícího přímo
brány nebes, vzpomínám si také, že jsem
jednou v návalu pobožné galantnosti nesl své
drahé Zúze (hle, starý zákonnikl) „Sedm
stupinkův do nebe“ v teletině, modlitební
knížku neobyčejné krásy, z kostela svatého
Ignáce až na Malou Stranu, — ale to je přece
jen dost málo k dosažení věčné blaženosti.
Mám v silném podezření některého s vatého,
že stojí anonymně za redakcí „Vlasti“ & že
zapamatoval si mé bohulibé (!) počínání v ka
varně mám také v podezření svoji bývalou
drahou Zúzu. že byla tajným členem nějakého
spolku pro uctívání svatého ducha“
doslova napsáno! Dále stoji: .Petr, velmi
charakterní pán.. .. Hned se mne ptal, co
dělá panička“ . .. Tak mu poradil sv. Petr.
aby odšoupl v podlaze kus oblohy a plivl
dolů na lidi, — tam dole jsou renegáti a
zrádcové svých matek. — Kara Ben Jehuda
skutečně prý plival. — My také.

letech shledeii se zase — a tu mluvi již zcela
o všedních věcech. V jednáni prvním koná se
přestrojování dam. scény z tiugl-tauglů, rvačka
mezi ženami a podobné hezké věci -— jak
patrno, německé umění sahá také do fran
couzského bahniska A tento jinde zakázaný
kus (na př. v Německu) uchystalo nám pro
české obecenstvonaše národní divadlol

aeg——

O nesvornosti a nedobrém životě
českých exulantů v Lešně podává. zajímavé
doklady ve „Vlasti' č. 4. (leden 1899) dp.
Václav Honejsek v článku: „Emigranti a exu
lanti čeští v Perně a Lešně.“ Martinius
na př. píše: „Lešenšti (s Komenským) nej
prve se usmívaií vysmívají, posmívají. ba i
lají, foukají, bublaji. a to ohlášení (almužny)
za všetečnost a buřičstvi vyhlašují. Ovšem se
jim ten groš — nechci říci vyšantročený —
v ruce zahřál! — Komenský zase nazývá
Martinia „trapitelem svědomí lidských, srdce
zlobivé, neupřímné. uenkojitelné. lstivě zdvi
hajiei nářky proti bratření. nechutné to sa
tanovy pomeje“ atd. Jiný český bratr (Felix)
nazývá Martínia buřičem. který má tak tvrdý
nos jako čelo, křivopřísežníkem. nemravným
knězem, špehýřem a známým utrhačem.“
Martinius pak odpovídá: „Co já k těm špi
navým a bachantským důvodům řeknu? Zda
o sla když koho kopytem udeřil, kde před
rychtáře obeěleí"

Spisy redakci zaslané
„Včelařská Besedy“. Přátelůmvčelky

medonosné napsal J. M. Kadlčák, předseda.
včelařského spolku frenštátského Mor. Ostrava..
1899 Nákladem spisovatele. V pěkně
upravené knize (157 stran) pojednává se o
tom, jak se před 100 lety včelař-ilo, 'liči se
život včel (rozdily včel, trubei, dělnice krá
lovna, potrava, práce, stráž, úprava medu atd.),
nemoci a nepřátelé včel, rojení, obydlí atd.,
dále nářadí včelařské se popisuje, tržnice vče
lařska, těžení medu atd. Doporučujeme.

P. T. pány autory spísův a nakladatele
žádáme, aby nám zaslali vydané knihya spisy,
jež budeme registrovali u o nich referovali.

Odpmědný reduktor P. Jos. Šimon 1137 Vydavntel a nakladatel V. Kotrba v Praze.ll.
Cyrinlo-Mcthodč—jskúknihtiskdrna V. Kotrba v Praze.



Vzděla'vací
Knihovna &&ío/z'ckcí.

Pořádají:

])1'.Josef Tumpach. Dr. Ant. Podlaha.

vzdělanacf knihovna katolická jest periodickásbírkaknih
a brožur z pravidla malého objemu, ale pokud možno jadrného obsahu, jež
slohem důstojným, nicméně však vůbec srozumitelným pojednávati budou o růz
ných důležitých otázkách z oboru apologie, ethiky, dějin církevních, občanských
i kulturních, přírodních věd, aesthetiky, sociologie a jiných se stanoviska katoli
ckého. Zejména časové otázky dojdou vždy rychlého povšimnutí a ocenění

Ve Vzdělavacíknihovněkatolické vyšly již tyto vzácné spisy.

Svazek I.
„Apologie víry křesťanské na základě věd přírodníoll“.

Sepsal kan. F. Duilhé de Saint-Projet.
Přeložil Dr. A. Podlaha.

Svazek 11. Dra _*7amzSýkory

„Umučení :: oslnvení Pánu našeho Ježíše Krista
podle čtyř evangelií“.

Četná vyobrazení v textu. Cena 3 zl.

Svazek 111.Dra Pavla Vyc/mdila
„Básnictví u.mruvonkn“.

Stran 74. Cena 40 kr.

Svazek IV. Dra Eugena Kadeřávka
„0 původu tvorstva (Ilezpráv bibliokýcllň

Stran 64; cena 40 kr.
Svazek V.:

Podobizny světců,
Francouzsky napsal'Á., Hello; přel. S..-Baltika, O. S. B.

Četné obrazy starých i novějších mistrů. ——Titulní list kreslil mistr Jencwcin.
Cena 2 zl.



Svazek VI. Dra Frant. Kryštůfka
Dějiny církve katolické ve státech rak.-uherských s ob
zvlášt-ním zřeteleln k zemínl koruny české 01.r. 1740—1898.

(S obrazy vladařů rakouských) Vyšel díl 1. Cena 3 zl. Dílu ll. sešit 1.

Svazek Vll. Dra 705. Tun/pachu:
Soukrolné vlastnictví.

6 sešitů. Dvé sociologických stuclií._ Cena zl. 1.35.

Svazek Vlll. P. A. [,a/Játra T. ].
' Moravané.

Stať ze spisu »Evropa a svatá Stolice za dob Karlovců-.
Z frančliny přeložil Dr. Frant. Ehrmann. Cena 50 kr.

Svazek X: Msgra Em. Bongauda:
„Ježíš Kristus“. Důkaz Jeho božství.

Z frančtiny přeložil Ant. Malka. — Cena 45 kr.

V tisku se nalézají:

Svazek IX. Dm _?asefa Bilozmvskč/zo
Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních 

a věrouky.
S četnými illustracemi v textu. Z polského orig. podává Dr. Yasef Tumpac/z.

Vyšel sešit 1—6.

Svazek Xl. P. Victora (fat/zrána T. ].
Socialismus.

Autorisovaný překlad VII. rozšířeného vydání z r. 1898.

K tisku uchystány tyto spisy: J. A. Za/mm
„Věda a učenci katoličtí“.

Z angličiny přeložil V. Hazuka.
'Dr. A. Vřeštá/a

„Lichva a úrok ve světle katolické ml'avouky“.

Dr. J. E. Ortiy Lam
„Včela a zjevení“.

(Vyvrácení Draperových »Dějin konlliktů mezi náboženstvím a vědom.)
Spis poctěný cenou královské, Akademie pro vědy ethické a státní v Madridě.

Ze španělštiny přeložil Fram/,' Polumek.

Cena sešitu o 3 arších 26 kr.

Cyrilla-Methoččjské' knihkupectví G. frakci
v Praze, městská spořitelna.
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Spisy redakci zaslané :

„Vlast-“, roč. XV. č. 4. Red. T. Škrdle. Zajímavý obsah: Čechové v pru
ském Slezsku. Emigranti češlí v Pcrně a Lešné. Synodální řeči M. .lana
Husí. Klesání obilnlch cen. Cesta na Rýn. Nielscheova kritika křesťanství atd.

Dělnické Noviny, red. Tom. J. Jirouška. Obsah jako vždy pečlivě sc
Stavený.

Česká Panama. Několik drobných obrázků 0 hmotném a mravním
úpadku národa českého od R. Vrby. Výborná kritika zbahnilé společnosti
peněžní v mnohých okresích, ve sborech samosprávných, v intelligenci atd.

Český Jinocll. Bed. prof. V. Miiller. Případný a zajímavý obsah.
Rozhledy po lidumilství. RedigujeJUC. F. C. Vlkpečlivěa s láskou.

Doporučujeme vřele.
iblpzor, roč. XXII., čis. 1. a 2. redakcí Vl. Šťastného. Působí velice zdárně

vybraným obsahem. Kéž najde hojného rozšíření.
Stráž. Orgán sírany katolické národní na západní Moravě, v Třebíči; red.

A. Jakubský.

Snužně prosíme, byste llll „OBRANU“ stále poukazo

;vnli, ji v čílárnúch, spolkových knihovnách, veřejných.

místnostech žádali :! českým rodinám doporučovali.

%“ Předpláclse 3 zl. ročně, “'$
! zl. 50 kr. půllofně.

Administrace Praha ŽOO-ll.

H" _;I'iskem :: nákladem Cyrillo—Melhodějske knih—liskíirrnš''vfkóuúá v Éra-ze.



Vychází:
5. a 20. dne

každého měsíce. 0 BRANA. Předplatné:
Pro Pr lhll 1venkov

celoročně 3 zl.,
čtvrtletně 75 kr.

ROČNÍK xv. V PRAZE, DNE 5. ÚNORA isso. ÍÍSLO 3.

Svaz katolických spolků v Čechách.
Splněno konečně přání organisatorů ka

tolického hnutí v království českém: máme
ústřední svaz, do kterého klademe značné
naděje.

Toto „Zemské sdružení katoli
ckých spolků království Českého“
znamená nepopiratelně velký krok ku předu.
Dne31.1edna konala se valná hromada
u stav ující, které se účastnilyvšeckyka
tolické vzdělávací spolky pražské a sice:
Jednota katolických tovaryšů, jednota svato
václavská, křesťansko sociální kroužek. kon
gregace Mariánská, kongregace akademiků,
Jednota katolických učitelů, ochranné druž
stvo katolických tovaryšů v Praze a spolek
paní a dívek, dále národní jednota kato
lická ze Smíchova, vzdělávací besedavKar
líně, jednota katolických jinochů a mužů
z Vinohradů, Svatojosefská jednota z Hole
šovic a Břevnova, katolická jednota z Čer
noušku, Drahnoújezda, Vepřku a Beřkovic.

Kanovník dr. Burian pravil: „Bude
nutno systematickou konati práci v našem
táboře a dále nutno zachovati železnou
kázeň. Vše musí býti vedlejší, jen cíl náš
musí býti hlavní a s ním pevnáajednotná
práce spojená s osobními obětmi ve pro
spěch dobré věci. Stavme a nebořme! Kdo
chceš ve prospěch věci svědomitě praco
vati, pojď mezi nás a budeš srdečně vítánj

Když stanovy v některém ohledu opra
veny. konaly se volby. Aklamací zvoleni
pánovi: Feuerstein, vp. Dlouhý-Pokorný,
dr. Hermann, Mudra (rolník) vp. Pauly,
dp. Pohunek (farář), Satorie (dělník), vp.
Stejskal, vp Rouček, prof dr. Ruth, V. Špa
ček (učitel), Šindler (účetní), dp. Trykar
(fará ř).

Za náhradníky zvoleni pánové: vd. Ko
tích, Myslivec Hoň'mann, Hakl, Šolle, Vo
kou a Naviátil.

P ředse d ou jmenován od J. Em. pana
kardinála kan. dr. Burian.

Základ tedy položen. Nyní stěny ostatní
i krytbu budovati dlužno. A pak teprve na—

stane úprava vnitřního zařízení. To jest
pochod přirozený. Necht není sporů nyní
o tom, jaké má zařízení to v podrobno'
stech detailních býti. To vše časem se ukáže.

Na schůzi ustavující bylo patrno, že
svornost a jednota jest heslem všech účast
níků. Necht také potrvá shoda želanál Ve
svazu zastoupeny jsou všecky takořka stavy,
proudy a směry v našem katolickém životě
v přítomné době Se jevící.

Veřejnost právem očekává od „Zem
ského sdružení“ hezký kus vážné práce,
které na všech stranách nás katolíky ná
ramně mnoho čeká.

Vždyt naše spolky jevily posud v ně
kterém ohledu bezpříkladnou nečinnost.
Mnohé obmezuji se na pořádání — zábav,
věnečků a výletů. Přednášky, zejména po
venkově, konají se nesoustavně Podpora
mravní i hmotná členům spolku udělovaná
naprosto nedostačuje.

Ba stává se, že naši lidé někde i proti
sobě pracují, jak patrno z četných stíž
ností i do veřejnosti proniklých.

Tak na př. dne 1. února v „Katal.
Listech“ napsáno: „Docházejí Stesky
zvláště od duchovních, kteří horlivě se sta
rají o život Spolkový a o sílu naší organi
sace. A na koho si stěžují? S bolestí to
uvádíme: nejvíce na své vlastní bratry (spolu
kaplany & faráře), kteří jednak přímo proti
věci (!) bojují. jednak úsměšky sizní tropí
a kaplany organisatory všelijak pronásle
dují, brzy to, brzy ono si vymýšlejí, vidí
atd. K tomu podotýkáme, aby se uvážilo,
že kněz, který se spolkovému životu věnuje,
věnuje tomu svůj volný čas, kterého by
vlastně ku svému zotavení použiti měl, že
není nic příjemného, seděti mnohdy dlouho
do noci v kouři ve schůzi spolkové a ráno
časně vstávati a konati své funkce dále a
že jest věcí plnou obětí a sebezapření, pro
spolek se exponovati, spolkové přednášky
obstarávati a Spolek řiditi. — Proto jest to
zlomyslnost vyššího stupně, těmto obětavým

3
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lidem praci ještě ztrpčovati a to z místa.
odkud toho nejméně lze očekávati.— Mlčeli
jsme k tomu dlouho. ale dále, poněvadž věc
nabývá rozměrů vážných, mlčeti nesmíme
a upozorňujeme předem k tomu. že naše
listy utvoří železný kruh, který beze všeho
ohledu bude veřejně pranýřovati všechny
ty osoby a to s plným jménem těch, kteří
tuto krtčí práci provádějí na velikou škodu
naší věci. opírajíce se tak a zřejmě brojíce
proti vůli našeho nejd. episkopátu a sva
tého Otce“ . . .

Myslíme, že nebude třeba někoho z na—
šich lidí prauýřovati. Vždyt přece
musí každý opravdový katolík — a zvláště
katolický kněz viděti, jak lid náš za
nynějších pitomě-liberálních poměrů, kdy
i ta nejhloupější hesla se ujímají, hyne
hmotně i mravně, jak je společenský život

otááven a jak „panama“ skoro vkaždé obciřá .

Vždyt musí každý cítiti nebezpečenství
pro věc náboženskou, národnostní. kulturní
i sociální, jež nám hrozí.

A tu by eňaltovsky chtěli lidem sku—
tečně obětavým _vpadávati do zad vlastní
naši — soudruhové? Toho, Bůh dá, nebude!

Hleďme, jak mnoho máme nepřátel!
A kolik že přátel? Kdo se nás upřímně

zastane? Máme snad příznivce v byro
kracii?Civevládnoucínynímladočeské
straně? Nebo snad v jiných tak zvaných
nár. stranách.jednotáchaspolcich?
Vžurnalistice?Vučitelstvu?Vmas
sách řemeslnictva. rolnictva aděl—
nictva? Nebo snad ve vyvýšenéintelligenci
— v protessorstvu a mezi — p. t. pány
advokáty?

Stojí to za spočítání. Veliká číslice to
nebude, když počítáme co nejmírněji. A tu
by se kladly ještě překážkyvcestu od těch,
kteří vlastně mají bíti se, ježto se — ojejich
zajmy jedná? Nechápeme zaslepenosti té!

Odpůrci naši sradosti netajenou dívají
se na liknavost a resignaci jedněch, na
sbíhání ze řad — druhýchanastrach —
té největší části tak zvaných našinců.

Tak na př. „Národní Listy“ registrují
každou nepatrnou odchylku v táboře našem,
jen aby deprimovaly řady naše. Dne 2. února
píší nově: „V klerikálním táboře našem po
delší dobu patrný již je boj. Několikrát

jsme se již o něm zmínili. Národní katolická
strana, jež ráda nyní vystupuje se škra
boškou (!) křesťanského socialismu. utkává
se ve sporu s několika jednotlivci. kteří na
poslání křestanského socialismu hledí vá ž
něji (?!) a kteří cítí, že se Schoenborny
a Brynychy pro demokracii oživenou kře—
stanstvím bíti se nemohou. Srážky v té
příčině jsou patrny na všech katolických
schůzích a je li komickým (!) někdy davo
lávání se svornosti. je to právě zde kde
zásady sporných stran přímo diametrálně
proti sobě stojí. Ale iv širších kruzích
kněžstva není spokojenost se štváckou
agitaci (!) bojovných některých klerikálů.
Široké kruhy kněžské z dřívějších dob,
zvyklé přátelskému spolužití s ostatními
vrstvami občanskými, dobře vidí do karet
těmto pánům. To. co venku dnes veřejně
a bezohledně působí pro politickou pro
pagandu klerlkalismu. jsou praobyčejní
strébři (!) ašplháčkové. jichž jednání prosté
veškerého idealismu má za účel jen a pouze
získati si protekci mocných hierarchů v boji
o tučnější prebendy. — Proto musí kde co
býti rozeštváno, proto jsou denuncováni (l)
i nejoblíbenějších kněží k přetrhávání veške
rých styků sobčanstvem, proto musí zuřiti
klerikální palbav s veškerou bezohlednosti
na celé čáře! Ze tu slušné kněžsto samo
trpí. že tím jeho život jest otravován (|)
— to klerikáním štrébrům je lhostejno.
Ale trpělivost má své meze a tak jeví se
zřejmý ačastý odpor proti nim. Jsou prostě
a po zásluze — v 0povržení. O, nebohé
křestanství. co zločinů anepravostí jmenem
jeho již spácháno“ —

Hle, tak informuje o snahách katoli
ckých český i cizí lid — úřední orgán mlado
ěeských poslanců! Proč nepíše podobně o —
protestantech nebožidech vČechách
usedlých ? Proč jenom nám vytýká nesnášen
livost? Proč upírá nám právo k organisaci?

Pozorujme v tom — naši opuštěnost,
slabost, bídu!

Očekáváme od svazu vzdělávacích spolků
katolických, že vykoná mnoho dobrého ve
všech směrech, zejména že vymetati bude
bezohledně chlév Augiášův děsně zanesený!

Bude to jeho čestnou, ač netajme si
toho, též i těžkou úlohou!

—7)172-.



Proč klesá mládež studující.
Uvažuje ]. Kř.

Denní listy přinášejí až úžasné a ne
uvěřitelné zprávy o ralinovaných krádežích
a lupičství, o zločinech násilného smilstva,
urážení náboženství a t. d.. kterýchžto zlo
činů a přestupků se dopouštějí hoši již od
12—14 roku počínaje.

Pan JUC. C. Vlk na schůzi katol
pol. jednoty v Čechách pravil: „Statistikou a
zkušeností je doloženo nade všecku po
chybnost, že kriminalita mladistvých lidí
ustavičně stoupá nejenom u nás' ale i
jinde, jmenovitě v Německu, Italii a ve
Francii.“

Bude se nám snad vytýkati, že my
katolíci jsme snad úzkoprsí. Slyšme tedy
výrok státního zástupce pana Merhauta
při známém processu Pávově: „Máme
před sebou mravní zvrhlost. S odporem &.
ošklivo=tí musí se každý slušný člověk od—
vrátiti od tohoto případu. Že vlastně již
nemáme mládeže ani ve velikém městě,
ani na venkově, toho dokladem je zase
tento případ. V če ra stál před tímto sou
dem 17tiletý iníadík, takřka pouhý hoch,
jenž oddal se prostopášnosti, a aby hýřiti
mohl dále, dopustil se krvavé loupeže na
bezbranné ženštině. Tento dnes obža10vaný
oddal se ještě v mladších letech prosto
pášnému životu. A dnes vidíme, kam až se
dostal.“ (Hlas Národa, v dubnu 1896.)

Někdo snad řekne, že toho příčinou
jest nevzdělanost, kdyby prý byl vzdělaný,
nemohl by tak klesnoutil

'Zkušenost však učí, že tak zv. vzdě
lanost zločinům nezabraňuje. Je dost re
álek, technik a universit. různých aka
demií atd. A přece přibývá mladých hříš
níků a zločinců, přibývá káznic a krimi
nálů, porodnic a nalezinců, polepšoven,
blázinců, chorobinců atd.

Že počet potrestaných osob nápadně
nestoupá, to neznamená ještě, že zároveň
ubylo zločinnosti. Ukazuje to jen huma
nitu v soudnictví. jež se jeví v překva
pujícím někdy rozsudku osvobozujícím, ale
ne zvýšení obecné morality. — —

Ale hled'me již trochu na naše české
studentstva. Kde jsou ty doby, kdy na
akademika pohlíželo se s patřičnou vážností,
kdy říkalo se, že jest „budoucnosti a
chloubou národa“!

Dnes — (mluvím ze 'zkušenosti ") —
jedni i nejhorším neřestem se oddávají,
„zapadajíce“ do krčem i nejnižšího rázu.
kde v kalu a neřestech utápějí svoji inte
ligenci. . ,

Jiní chodí do tančíren. kde v dým
a prachu, při pití, ba i karbanu hýří, utra
cejíce peníze, otcem a matkou mozolně
vydobyté, a zdraví duše i těla ničí.

' „ las Národa“ ze dne 3. pros.
1896 přinesl líčení u okresního soudu na
Ovocném trhu, kde právník 11. ročníku
3 hanbou před mnoha svědky musil vy
slechnouti prostitutka, která se bez obalu
chlubila, jak mu pro klukovství holí na
práskala.

A dle svých vzorů akademických řídí
se i mnozí žáci škol středních. Jejich ba
ženíma ideálemjest: „zahýřit sil Kdo
s nimi nedrží. je „hlupákl“

Smutné jest, jak studenti mnozí cho
vají se ke svým professorům a v kostele
jak počínají si při „nucených“ službách
Božích. _

Jak se postaví proti svému professoru
drzým způsobem leckterý student na odpor,
je-li napomínán, o tom by mohly konfe
rence a karcery mnoho povídati. Nelibost
projevuje mnohý hlasitým mumláním, sy
čenirn. nebo i dokonce, jak to učinil student
X. v Praze, hodí svému professoru knihu
na zem . . . Jiný vyhrožuje, že si bude
u ředitele stěžovati.

Je vinna tu snad slabost professorů?
Nikoliv. Příčiny leží ——v mravní bídě
studenta samého.

Hleďme, jak se chová mnohý v ko
stele. Na mnohém je znát, že se neumí
— modlitl Co je svato a vznešeno, tomu
se mnohý vysmívá. Na jistém gymnasiu
jeden na př. napsal před zpovědí na kus
papíru seznam hříchů, jak mu napadly. A to
pro jiné sloužilo jako „vyznání hříchů“ . . .

Veliká část studentstva pilně čte různé
socialistické, pokrokářské a anarchistické
časopisy a brožury.

Kniha katolická se smíchem a po
tupou bývá odmrštěna jakožto klerikální a
papeženská. —

Jejich zamilovanou četbou jest smyslný

*) Pisatel je sám — student.
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M an t e g a z z a se svými „ psycholo
giemi“ a „hygienami lásky“, „ženy“
atd., **) dále spisy od Debay-e „Muž a
žena, „Děvče s třemi spodničkami“, „Hrbá
ček“ od Kocka, Dekameron a Casanova
a tak dále.

A jiné podobné „krásy' studenti mi
lují jako: „Sapho“. „ ilená vášeň“
všelijaké pepřené humoresky od Zoly,
Villemotá, Maupassanta a podob
ných vynikajících zhonbců jemného a mrav—
ního citu.

Nedivme se však tomu. Nebot kde
jaké knihkupectví, tam jest zjevně vy
loženo plno nemravných spisů a obrázků!
Na státních drahách a v prodeji novin lze
dostati jen různé „pikantni“ listysještě
pikantnějšími obrázky, jež obstoupeny jsou
hlavně mladíky. ba hochy.

Naše studentstvo se ani neštítí čísti
různé „k rváky HynkOv a Bensingrovy.
Rozumí se, že pak hanobí „Jezovity“, od
kazujíce se při tom na perňdní romány
o jesuitech (I) nebo na „vědec-ký“ spis
pana Bílka (jehož spisy i některý professor
na středních školách doporučuje).

Velice rozšířen byl mezi studenty před
2 roky časopis „Nový kult“ „(sborník
to pro umění, politiku a život“. vycháze
jící na Olšanech). A co píše se v „Nov.
Kultu?“. Ve článku „Vznik církve
Satanovy“ stojí psáno na příklad: „Ne
pomáhá-li Bůh, musí pomoci Satan . . .“
„A počali vysmívatí se Bohu, v bláto a
špínu zašlapávati Jeho Tělo, plivati na
nejsvětější . . .“

tomto pozemském pekle A na konec tato
budoucí spása jest — jen lžil Neboť hle!
Církev Kristova, posvátná nevěsta, stala se
nevěstkou . . .“

Dále nejvýš rouhavým způsobem jest
psáno v článku tom o zřízení cirkve ka—
tolické. o coelibatu a pod. Přímo barbar
ským způsobem mluví se o největější svá
tosti oltářní. Církev Kristova prý „s oškli
vostí odstrkuje ženu, jako nečisté zvíře,
hada . . .“ Církev naše nejprve zakazovala

**) „Mantegazzn vedla pl-i spisech
jehomyšlenkamravnosti(!);chcenás
polepšiti. nikoli znemravniti, chce nás po
vznésti na základě vědy (proto studenti vědy
chtivi tak rádi to čtou) a zbaviti předsudků
zastaralýcli.“ Takové nesmyslnosti najdeš
v reklamách o těchto spisech vydaných p.
Salačem (Kobi'em).
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badati o bytosti Boha a nyní „zakazuje ve
všech věcech užívání rozumu (!)“

.Zločin“ (prý) „nevězí v činu.
nýbrž v úmyslu. tož není hříchem,
co ze zvyku anevědomosti jest“

„Hřich není žádným vlastnim (l) zavi
něním, naprosto neproduktem svobodné
vůle, nýbrž jest dílem černého Boha. Není
hříchu, poněvadž zlé jednání jest Bohem
chtěno. Věčné zatracení jest
blbým vynálezem. Nicotné a směšně jsou
všecky svátosti . Tento Bůh (starozá
konní) byl infamním zlosynem . . . On
lhal, nebot prarodiče nezemřeli přece! Byl
sprostým vrahem!“ . Smrt Kristova je
(prý) profanacel" . . .

Spisovatel toho článku se diví, jak
je možno, aby byla „bajka 0 Jeho (Kristově)
Těle udržitelné., jež křesťané ještě stále
jedí . . .“

O církvi Kristově, o Bohu a o mrav
nosti se mluví takto u nás . ..

V článku „Plaidoyer morální volnosti“
čteme: „Došli jsme tak daleko, že, kdyby
na scéně opery před obecenstvem — —
předvedli nám to, co všichni znají, čeho
všichni vyhledávají, co všichni zbožňují:
ženu obdivuhodně(l) nahou, zvedl
by se celý téměř sál a cítil by se insulto
vaným.“ A tu spisovatel se těší na den,
kdy bude moci viděti „úlohu Venuše hra
nou bez oděvu, jako čistou, antickou
sochu“ . . . Takovéto divadlo (dle názoru
pana spisovatele) „mělo by býti podporo
váno od státu."

Spisovatel si dále stěžuje, že se nesmí
líčiti svatební noc na jevišti, ač vraždy
a krveprolití smí se představovati. Dále
praví: „Kristus mluvil se ženou hříšníci a
odmítl ji odsoudit“. Slova Jeho: „Odpou
štějí se ti hříchové tvoji“ znamenají dle
spisovatele:„Ty'snezhřešila, nebot
jsi milovala.“

Hnusným způsobem v „Nov. Kultu“
se mluví o neposkvrněné Panně Marii,
o mnoha svatých atd. ***)

A pak se nedivme, že nevázanost se
šířil Dovolí-li úřady takovouto literaturu
rozšířovati. pak at se nikdo nedivi, že
kriminály a nemocnice se plní.

K politování pak jsou rodičové, kteří
pozorujice zkázu mravní dospívajících dětí
svých. neumějí si to vysvětliti.

O běda! Bědal Běda!

***) Listy tyto nezabavené uschovány
jsou v redakci „Kat. Listů“.
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Jáchym Ondřej hrabě Šlik.
Napsal prof. Josef Vávra.

(Dokončeni.)

Nic na to nedbal, Šlik že upadl v ne
milost ještě větší u dvora. Odvaha jeho
stále vzrůstala až do krajnosti. V březnu
r. 1618 byl mezi svolavateli schůze stavů
podobojí v Praze, kdy se jednalo o protest
proti rozsudku císařskému v příčině chrámů
v Broumově a Hrobích, taktéž byl mezi
pořadateli druhé schůze stavovské v Karo
lině. kdež stalo se konečně usnesení o roz
hodných krocích proti císaři a jeho místo—
držícím na hradě pražském.

V osudný den 23. května 1618 vešli
stavové podobojí ve valném počtu na hrad,
z královské kanceláře vytiskli některé
z místodržících, ale dva z nich. pány Jaro
slava z Martinic a Viléma Slavatu, obstou
pili a zahrnovali je obžalobami.

- Hrabě Šlik hněvivě jim vyčítal, jaké
těžkosti že způsobili stavům podobojí prý
z návodu jesuitů. Potom následovalo
vyhození obou katolických pánů z oken
kanceláře do Jeleního příkopu.

Po té byl hrabě Šlik ze stavu panského
zvolen do prozatímně vlády 30 direktorů
zemských, a cokoli tato vláda podnikla ke
zdaru povstání a ke zmaru smíření, vždy
tu měl hrabě Šlik účast vynikající. Když
v červenci 1618 přibyli do Prahy vyslanci
stavů moravských, Karel z Lichtenšteina
a Karel ze Žerotína, aby vyjednávali o smír
odpořilých stavů s císařem. byli z ostra
a nevlídně odbyti.

Hrabě Šlik tehdy konal služby jako
zemskýberník, jako prodavatel kon
fiskovaných statků církevních, jako
spisovatel konfederací se stavy uherskými
a rakouskými. V září 1618 byl ve Vrati
slavi, aby tu na knížatech a stavech slez
ských zjednal vydatnější pomoc na válku
proti císaři.

Když umřel císař Matyáš v březnu
1619 a potom, když sejednalo o královský
trůn, hlasoval hrabě pro sesazení Ferdi
nanda II. a zároveň s přáteli svými Václa
vem Berkou z Dubé, s Oldřichem a Vilémem
.Vchynským agitoval k tomu, aby za krále
českého zvolen byl kuríirst Jan Jiří Saský.
Ale většina stavů byla pro mladého falc
krahí Fridricha, do něhož tehdy byla naděje,
že proti císaři mu pomáhati bude tchán
jeho, král anglický, a evangelická unie ně

mecká. I byl také 26. srpna 1619 zvolen.
Hrabě lik sice nerad to viděl, poněvadž
zvolený král byl víry kalvínské, ale
brzy se spřátelil s nutností, &když falckrabě
se ubíral do Čech, hrabě Šlik na hranicích
ve Waldsassech v čele deputace stavovské
21. října 1619 jej slavně vítal dlouhou
a ozdobnou řečí německou a uvedl
jej do Prahy.

Nový král sotva 2. listopadu byl ke
runován, povýšil hraběte Šlika k úřadu
nejvyššího sudího v echách a svěřil mu
fojtství v obou Lužicích. Tím došel
hrabě vrchole vezdejší své slávy, a násle
doval příkrý sráz na dráze jeho života.

Zahuba mu přišla mimo nadání z luther
ského Saska, k němuž on lutherán vždy
jevil zvláštní náchylnost od mladosti své.

Když totiž v létě r. 1620 srážely se
voje císařské, španělské, polské a voje ka
tolické ligy německé jakoby v jediný těžký
mrak, který od jihu táhl do Čech na po
valení vzpoury:kurňrst Jan Jiří Saský
z nenávisti proti kalvínské vládě v Čechách
dal se na stranu císařovu a uvázalse
v úkol, pro Ferdinanda II. dobytí obou
Lužic a Slez.

V září r. 1620 opanoval Budyšín a. tím
přestalo úřadování hraběte Šlika jako fojta
lužického.

Na Bíle Hoře dne 8. listopadu dolehla
zdrcující rána na povstání české, a hrabě
Šlik z obavy o své hrdlo uprchl do Slez,
odtud do Lužice. kdež potají se zdržoval
ve Zhořelci. Měl zajisté doufání, že kuríirst
saský jej ušetří jako někdejšího svého hof
mistra a vždy přívržence. Hrabě nebyl si
ani vědom velikosti a dosahu toho všeho,
co od r. 1608—1620 proti domu rakouskému
podnikal. Nebot depustil se té zpozdilostí,
že ze Zhořelce psal knížeti Karlu z Lichten
šteina, tehdy plnomocnému gubernatoru
v echách, pokorný list, v němž prosil
za milost, vinu sváděl na jiné, zvláště
na „zlého“ hraběte Thurna jako svůdce,
ano nabízel i své služby k uvedení Slez
v poslušenství císaře Ferdinanda.

Ale ten list, který vycházel z pouhé
bázně o hrdlo a statek. neměl jiného účinku.
než že prozrazeno bylo, kde hrabě se
zdržuje.
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Kuríirst z návodu svého kancléře dok

tora Hoě dal po něm pátrati. Hrabě Šlik
proto opustil Lužici a skrýval se u svého
přítele, pana Krištofa z Redern, na panství
Fridlandském. Než tam byl od kornety
saských rejtharů 10. března 1621 zatčen
a dopraven do Drážďan. Tam chován byl
devět neděl pod stráží, ale mohl tu přijímati
návštěvy svého syna Julia. '

Marná byla jeho naděje, že kuríirst ho
nevydá do rukou císařských. Po rozsudku
pražské komise hrdelní, dle něhož měl býti
trestán na cti hrdle i statku, byl 27. máje
pod silnou stráží dopraven do Prahy, tam
uvězněn.

Marny byly slzavé prosbyjeho manželky
Voršily Soíie z Oppersdorfu a syna jeho
Julia u knížete z Lichtenšteina. Dne 21.
června roku 1621 byl hrabě Šlik první
ze 27 odsouzených, který na Staroměstském
rynku byl popraven.

Na theatrum před radnicí, černým
suknem prostřené, provázeli jej čtyři ně
mečtí (l) predikanti od sv. Salvatora,
v čele jich pastor David Lipach, a me
dlili se s ním do poslední chvíle. Očitý
svědek dí, že hrabě vstoupil z okna radnice
na theatrum na smrt bledý a dopolou mrtvý.
Zprvu utata mu byla pravá ruka, pak mistr
popravní mu srazil hlavu, kteráž potom
vysazena byla na mostní věži podle jiných.

Tělo bylo odevzdáno choti a synu
k pohřbu v kostele sv. Salvatora na ná
městí, který hrabě byl založil, a kdež ve
sklípku pod kazatelnou byl uložen.

Šlik měl plnou důvěru ve vítězství
věcí, kterou zastával s odvahou nepro
zřetelnou. Tato důvěra ho zklamala
a přivedla ke smutným koncům.

Statek jeho Svijany a Kurovodice byl
konfiskován, na 76.021 kop míš. nízko
odhaden &.puštěu knížeti Fridlandskému;
vdově jeho však zůstalo věno 20000 kop
pojištěno. Paní tato uchýlila se do Opavska
ke své matce Zuzaně z Hardeka, která
držela statek Doslav. Týž statek byl po
smrti pani Zuzany r. 1625 prodán a hra
běnka Šliková po čase odebrala se do Čech,
kdež od knížete Fridlandského držela v dě
dičné léno díl Svíjan, a sice statek Nudvo
jovice. Při víře lutheránské zůstávala do
smrti, která ji stihla r. 1649. —

Z nevlastních její dítek umřel syn hrabě
Julius Šlik r. 1623, asi bez potomků. Dcera
Alžběta vdána byla za Alše Berku z Dubé,
který s těžkostí se udržel na statku svém
Loukovci. Jiná dcera jejíž jméno neznáme,
umřela již roku 1612 jako chot Bernarda
z Žerotína na Wízmberce, jehož bratr Pře
mysl měl za chot její sestru Annu Sídonii
Šlikovu.

Na zimu r. 1649 ubírala se stará hra
běnka Voršila Žofie Šliková k svému zeti
Přemyslovi z Žerotína na. Moravu, aby při
tomna byla slavnosti zasnoubení jeho dcery
Anny Lidviny s hrabětem Michnou. Ale na
cestě pod klášterem Kamencem. když jela
řekou Nisou, kočár její se překotil, a ona
utonula 4. prosince 1640.

*
*

*

P a n i

1. Ochrana dělnictva vůbec.

Pojednání a články o této otázce
jsou nyní tak četné, že by vyplnili celou
knihovnu.

Nejnověji docent Dr. J. Lukáš uve
řejňujeve „Věstníku české akademie
cís. Františka Josefa pro vědy. slovesnost a
umění“ obsáhlou zprávu o cestě své, kterou
s podporou téže akademie vykonal ve Švý
carsku a v Porýnsku, by tam shlédl některá
zařízení ke blahu dělnictva.

Prohlédl závody v Mnichově, Šafhúzech,
Brůttisellenu, Waugeuu. v Molisu, Mulhou
zích a okolí, v Kolíně n. B., v Důrenu &
v Cáchách, Gladbachu. Elberfeldu, Essenu
a t. d.

&dělniCi.
V úvodě připomíná spisovatel sjezd

v Curychu (23 28. srpna 1897), který
se zabýval otázkou zákonné ochrany děl
nické. Ochranou dělnictva sluší rozuměti
zvláštní ochranu, kterou poskytuje stát
živnostenským dělníkům proti nebezpečí,
jež jim hrozí z poměru pracovního, z jejich
Osobní a hosmdařské závislosti na jich za
městnavatelích. — Mimo tuto máme i zvláštní
ochranu dělníků na př. ve spolcích dělnic
kých. od církve a zaměstnavatelů atd.

K zákonné ochraně dělnictvapatří:
Zařízení místností pracovních v ohledě zdra
votním a bezpečnostním, povinnosti ručení
za škodu závodem na těle a zdraví dělníků
způsobenou, řád tovární, seznamy dělnické,
doba pracovní žen, mladých dělníků a mužů,
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práce nedělní, výplata mzdy, pokuty, pra
covní smlouvy, výpověď a propuštění, pra
covní knížky a vysvědčení, právní ochrana
dělnictva, dozorci živnostenští, státní nebo
samosprávní soudove' živnostenšti a úřady
dohodčí, výbory a komory dělnické a pod.

Zájem dělnické třídy leží nejen v ochraně
před škodlivým vlivem dílen na zdraví a
tělo dělníkův, ale i v tom, aby krb rodinný
poskytoval dělníku záruku spokojeného a
spořádaněho života, k čemuž ovšem musí
být — veden a vychován. Mladí dělníci
mají býti vedeni k rozšafnosti, střídmosti a
spořivosti, ženské pak dělnice k — vedení
domácnosti, spořivosti a ctnostem pravé ho
spodyně vůbec. Vždjt nespořádaná domá
cnost, neupravený a nečistý být vyženou
dělníka v náruč různých náruživostí, jež
hubí tělo nebezpečněji, než nejnamáhavější
práce v dílně.

Ale zákon v život rodinný zasahovati
nemůže. Tu musí přispěti činitelé jiní. Za
městnavatelé mají k dělniku svému zá
vazky i — mimo zdi tovární. Oni mohou
mnohovykonati při zřizování dělnic
kých bytů, zakládání spořitelen děl
nických, společných vkladů nákupních a
prodejních (nákup ve velkém), při zaopa
tření v nezpůsobilosti a pod.

Dále v příčině mravní podnikatelé jsou
zodpovědni, jestli mravní úroveň dělnictva
jejich klesá. Proto mají zřizovati při závo
dech svých opatrovny, školky a pod., v nichž
děti naleznou dohled a přiměřeně zaměst
nání i výchovu. V mnohých závodech děv
čatů m poskytuji příležitost naučiti se
ručním pracem a samostatnému vedení do
mácnosti, což je lepší, nežli dlouholetý pobyt
(ve službě) v rodinách lepších. kde naučí se
hledět na život rodinný a potřeby jeho se
stanoviska, nehodicího se pro poměry ma
lých domácností. Někde jim poskytují pří
ležitost v útulnách a asylech nabytí zkuše
nosti v soukromé dobročinnosti.

Zákonem se tyto věci vynutit nedají,
to musí diktovali láska k bližnímu a dobrá
vůle. Při zákonné ochraně i ten nejsvědo
mitějši podnikatel nestaral by se o víc,
nežli aby učinil zadost předpisu zákona.
A pak poměry jsou různé: Četná rodina,
nemoci v rodině, méně obezřelá hospodyně,
lehkomyslný a nepečlivý otec a jiné nepří
znivé okolnosti to jsou, proti nimž není
léku jednotným předpisem zákonným. Tu
musí zasáhnouti ruka soukromá dle
skutečně potřeby a konkrétních případů.

Hamburský senát (dle Zeitschrift

der Zentralstelle fiir Arbeiter Wohlfahrts'
einrichtungen 1897) nařídil, aby chudin
ská rada v Hamburku všecky osoby při
chudinství zaměstnané, zvláště tedy okresní
přednosty, otce a lékaře chudých, aby při
osobách péči své svěřených zvláště na to
pozorměli,aby užívání školních dětí
k živnostenským pracím a zaměstnáním
vedlejším pokud možno bylo obmezeno a
pohybovalo se pouze v mezích přiměřených
& dovolených. hledě na tělesné i duševní
blaho děti. Zvláště otcové chudých')
mají vhodným napomenutím působili ve
smyslu tomto na rodiče a po případě ra
ději zvýšiti (l) jim podporu chudinskou,
nežli dopustiti, aby školou povinné dítky
s rodiči svými pro rodinu již vydělávaly.
Kdyby to nepomohlo, necht se obrátí k ústřed
nímu úřadu chudinského ústavu, jenž po
třebné pak zařídí u úřadu poručenského a
policejního.

Zákonná ochrana musí se vztaho
vati na případy, kde zneužívání převahy
podnikatelovy v neproSpěch dělníka je
snadné, lákavě a zhoubné. Zvláště tam je
nutne, kde bezprostřední osobní účastenství
podnikatele na podniku a styk jeho 3 děl
nictvem mizí, jak to jest u celé řady akci
0vých podniků, skládajícíchse z nej
různějších vrstev společnosti lidské, které
mají na zdaru závodu svého jen potud
zájem, aby se jim dostalo — co největší
dividendy.

11. Ochrana ženy.
Řád živnostenský (rak.594, č.5.

něm. 137, curyš. zak. 18. června 189455)
předpisuje, že šestinedělky smí býti užíváno
k pravidelné praci živnostenské teprve po
čtyřech nedělích po slehnuti; v té době po
žívá i podpory z nemocenské pokladny, je-li
pojištěna pro případ nemoci.

Strana křestanskosociální pak
žádá vůbec odstranění ženské práce
v dolech, lomech, velkoprůmyslu a pod
0 této věcipraVilCarton de Wi art(z Bru
sselu) v Curychu: „Práce Žen vyvolaná ka
pitalismem jest neslýchaností, zapřeuím
historického pokroku, prohřešováním se proti
přírodě. Fysická konstituce ženy jest přece
slabá. V Belgii jest zaměstnáno 50.000 žen
v továrnách, 12.000 pouze v průmyslu tex
tilním. Jak vypadají? — Důvod, že práce
ženy jest nevyhnutelná k zachování rodiny,
připomíná mi Danteova hr. Ugolino v hlado

") Mělo by se zavésti také u násl
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morně. jenž pojídá vlastní děti, aby jim—
zachoval otce Práce žen j: st jednou z hlav
ních příčin úpadku společnosti lidské, rov
něž jako práce dětí, a zavedena b_vlate
prve na počátku tohoto století pod vládou
Roberta PeeravAnglii, aby mzdy mužů
byly stlačený! Následek toho byl, že jsme
viděli ženu v továrně, muže pak doma u
dětí. C'est la libertě. qui opprime, c'est la
loi, qui olfranchit (zákon a svoboda —
utlačujel)

Nasjezdě curyšskémobhájci práce
ženské pravili: Zena má míti úplnou rov—
nost s mužem, má býti nezávislá . . Práce,
kterou žena opustí v továrně. vyhledá ji
v domácnosti (různý průmysl domácí) což
pro ní je — horší. A vyloučení práce žen
ské není prý nic jiného — než prémie (l)
na konkubinát a napomáhání prostituci!

Jakoby se ženy bránily tomu jbu (l)
rodinného života! Naopak — většina žen
ráda se jhu tomu podrobí. — Konkubinát
a prostituce pak nejvíce se tam šíří, kde
muž nemůže nalézti družku, po jejíž boku
by pookřál ve spořádané domácnosti. U všech
národů vzdělaných žena měla to postavení,
že nemusila v potu tváře dobývati vezdej
šího chleba svého. Mozoly na rukou
ženiných stvořilo buď surové ná
silí divochovo (surový jeho obyčej)
nebo bída a nouze lidu dělnického
v „osvícených stoletích“ našich.

Svobody a emancipace žena prací ru
kou svých — nikdy nedosáhla!

Jestli s prospěchem žena zastává místa
při školách, poště, komptoírech atd., děje
se tak jen z nadbytku sil ženských, jež
práce ty dobře zastati mohou — a to hlavně
ovšem ve stavu — svobodném.

Proti práci žen vdaných. matek
a hospodyů horliti dlužno. U ženy svo
bodné práce lehčí dá se omluviti, ba za
chrání mladé duše. před mravní i tělesnou
zkázou. —

Rád živnostenský zakazuje práci žen
skou v době noční a v některých škodlivých
závodecha přesčas — vdobě těhotenství.
Pomoc nemocenská však málokdy vystačuje.
Proto zakládány jsou společnosti soukromé
na př. v Mulhousích (l866) „Association des
femmes en conches“, jež doplní na 60 fr.
podporu. dá lékařskou alékárnickou pomoc
a pod. Zemře-li dítě ve 14 dnech, dostane
matka 50 fr, zemře-li matka, dítě je pod
porováno. — Mimo to je v Mulhousích (od
r. 1863) Societé de maternitě spolek paní,
jež podporují šestinedělky penězr ze sbírek

po městě konaných. Dámy navštěvují ne
mocné a dávají jídlo, šat, plénky a pod.

111. Ochrana dětí.

Mladé matky by v továrnách neměly
vůbec pracovati. Odcházejí-li z domova
musí nechati děcko — přetížené sousedce
nebo sourozencům...

Pro děti od 3 let jsou zřízeny dětské
zahrádky. opatrovny a asyly, kde
mají bedlivý dozor, společné hry a zábavy.
Děti od 3—6 let batolí se v útulném sále
zaměstnány dle libosti hračkami, knihami
obrázkovými, hotovením ňgurek z papíru,
dříveka kaměnků, poplétáním (hry Fróblovy),
kdežto dospělejší učí se počátkům čtení,
psaní apočítání. osvojujíce sobějisté pojmy
z velkých nástěnných obrazů. Za pěkných
dnů děje se vše to ve slunném dvoře nebo
v zahradě na trávě Dítě nemůže se dočkati,
až ráno dovedena jest do tohoto dětského
ráje...

Taková jest na př. školka tkalcovny
Fr. Brandtse (v Gladbachu porýnském).
Školné za děti dělníků v továrně zaměst
naných — jestli platiti mohou, jest 24 kr.
měsíčně, dělníků jiných pak 30 kr. Vdaným
ženám je práce v továrně Brandtsově na
prosto zakázána.

Firma Petersova v Nevígesu (Elber
feld) zřídi'a pro B—Bleté děti zvláštní za
hrádku při továrně, kde obdrží každé dítě
zvláštní záhonek pro květiny, jahody, řet
kvičky a pod.

Pro děvčata od 13 let zřídila dobro
činná společnost mulhouská k u c h a ř s k é
školy, kde zdarma se naučí vařiti a roz
uměti i vésti hospodářství menších rodin.
Ke kuchařským školám těmto jsou připo
jeny obecní kuchyně a dčlnické
stravovny, čímž dosaženo laciné stravy
pro dělníky nemající kruhu rodinného. Mimo
to učí se tam děvčata ručním pracím, praní,
žehlení a pod.

R. 1890 založila sl. Kannengiesse
rová v Dornachu podobný ústav. kde pod
dozorem jeptišky úplně zdarma děvčata
škole odrostlá pracují, šijí, pletou a t. d.
Místní ňrmy dávají zdarma látky, takže
děvčat i pro rodinu něco upraví.

Vzoremhospodyňské šLoly jest
ústav v továrně Kruppovč v Essenu od
r. 1889, kde dívky od 14 let učí se při
pravovati jídlal zeleniny, ovoce, nakupovati
potraviny, práti, žehliti, zásoby uschovávati
atd. Kurs trvá 4 měsíce a súčastní se vždy
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24 žaček zdarma, nemajetným i 6 marků
měsíčně za stravování se promíne. Pilným
dá se prémie — spořitelní knížka
s vkladem! Po kursu obírží dívka.vy
svědčení. —

„Děvčata v brzku změní se k nepo
znání (líčí paní Jacobíova, představení);
nezvyklá čistotě a. pořádku — brzy příučují
se vésti spořádanou domácnost, naučí se
hospodařití každým špetkem soli, dbají na
čistotu a pořádek, takže rodiče žehnají
škole! Strava stojí denně 52 feniků (31 kr.)
a to je: snídaně (káva a chléb s máslem
10 f.) druhá snídaně (káva a chléb 4-6 f)
Oběd (polévka, uzenice & pod. 21 f.), sva
čina (káva a chléb s máslem 10 f.) a ve
čeře (kaše, chléb s máslem a pod. 7 f.)—
Za dobu školní (4 měs.) přibude na váze
každé chovance 6 —14 procent!

Ve škole hospodyňské vaří se i oběd
propříslušníky továrny na př vdovce
dělníky, jichž ženy jsou nemocný invalidy,
vdovy a jich dětí a síCe za 35 fen. (20 kr.)
Nemocným dává se oběd ——zdarma.

Vyučuje se od 7 hod. ráno doBVečer.
V Hóchstu nad Moh v továrně akc.

spol. Farbvverke vorm. Meister Lucius a
Bíííuíng je škola hospodyňská, kde se po
celý rok vyučují dívky 20 dělníků zdarma:
vaření Spravovaní, kreslení střihů, hotovení
prádla a šatů, šití na stoji, zahrad. pracím,
praní atd. -—

Dělnice dospělejší mají při mnohých
továrnách zřízeny útulny (na př. v Díírenu
íírma Scholler, Mevissen, Bíícklers), kde
bydlí v menších místnostech jaksi samo—
statně, jsouce vyučovány v zimě v šitíí
psaní a pod Z domova nosi sobě dělnice
surovin na celý týden, ale vaří si spo
lečně.

Cášský spolek pro blaho lidu
(V. ííír Volkswohlfahrt) uděluje zdarma po
2 !ěía vyučování každé neděle neprovda
ným dělnicrm a dospělejším dívkám v ruč
ních pracích atd.

Firma Fried. Kruppa zřídila školu in
dustriální!

V Bríittisellen. ve Wangenu (od 1857),
Tagelschuvangenu, Richterswylu založila
„švýcarská všeužítečná společnost“ útulky
pro hochy a chlapce, aby je chránila před
zkázou. Děvčata předou hedbávně nitě
v dílněsútulnou spojene. Doba zaměstnání
v ústavě trvá 4 léta. Po 4 letech obdrží
každá chovanka 300 franků, někdy i jisté
procento (20%)z výdělkové sumy čtrnácti
denní, tedy na př. 20 fr. — Na konci 4.

roku učí se chovanky i ručním pracím, ve
dení domácnosti a hospodářství.

Množství opuštěných, hlavně v Cu
rychu se toulajících hochů pohnuio hr.
Appenzellera, že založil dílnu obuvnickou
pro hochy (z počátku 5 — nyní přes 70

“učňů) pod dohledem mistra, kteří vyrobí
denně 15—1600 (!) párů různé obuví.
Chlapci dostávajíodměny, mají řád domácí
atd., uvykncu si pořádku, osvojí si lásku
k práci, mravností a poctivosti.

Aby mladých si! nebylo snad využítko
váno, o to dbají tovární inspektoři. Chybou
je, že chlapci nemají příležitostí vyučíti se
samostatně obuvnickému řemeslu.

IV. Péče o učeníky.

Slýcháme nářky na nedostatečné a ledn
byle vyučení a výcvik učenictva.

Řád živnostenský nařizuje(ze
jména ze 23. února 1897 č. 63. ř. 2), aby
se pečovala o živnostenské vzdělání učňovo,
času mu neodjímalo pracení jinakýmí (do
pravou břemene a pod), k mravům a cho—
vání v dílně. i mimo ni dohlédalo k praco
vitosti, k plnění povinností nábo—
ženských'přihlíželo, zle s učeníkem ne
nakládalo a pod. Učenici, kteří neodbylí
s prospěchem živnOstenskou školu pokra
čovací, mají (5 99, odst. 3) navštěvovati
odborné kursy. Jestli učeň onemocní neb
uteče, ihned mají býti rodiče zpravení
o tom Kdyby mistr předržel dobu učební
více než 014 dní, dopouští se přestu pku
řádu živnostenského.. .

Tím se napravíti mají pověstné zásady
Smíthových přívrženců, kteřízavr
hují (!) dobu učební, ježto prý nechrání před
špatnými výrobky, nevychova člověka k pi!
noati (k té prý jen práce od kusu nabádá !)
Učeník jest prý líný anemá zajmu na díle,
ježto pracuje ——beze mzdy...

Smithovy zásady jsou ruinou — malo
žívnostnictva, nebot vedou jen k te
vární velkovýrobě, kde je rozsáhlá dělba
práce, u strojů jednotvárná obsluha lidí
nevycvičených (leda v „technice“ jiste,
kterou si v několika dnech osvojí). —

Dělník má do svého povolání přinésti
ze školy obecné základ dalšího vzdělá
vání se. „Bohužel (praví dr. Lukáš do
slova), že někdy obecná škola úkolu tomu
nedostojí, tehdá totiž, když dítě (nehledí
me-li kpřípadu, že pro malé nadání mnoho
naučiti se nemohlo) buď z lehkomyslnosti
vlastní neb iciži, ze slabostí neb nerozumu
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rodičů neb snad dokonce pro nedostatečné
pedagogické vedení neb i pro nedostatek
řádné školy obecně — neosvojilo si ná
ležitou znalost ani základních (!) předmětů
vyučovacích...Jindy opět škola obecná
zařízením svým & učebným plánem
vůbec neposkytuje základů k budoucímu
více méně odbornému zaměstnání žá
kovu."

V obou případech je třeba doplnění
školy obecné, čehož dosáhne se různými
školami opakovacími. pokračovacími, učeb
nýmí kursy večernímí, nedělními, školami

řemeslníckými atd. — Často v krátké době
osvojí si žák školy pokračovací vědomosti,
jimž za léta ve škole obecné se nenaučil,
poněvadž ceny jich neznal.

Každýstupeňvzdělání odborného
umožní značně naučení se některému ře
meslu a zaměstnání vůbec. usnadní isoutěž
na trhu pracovním. ježto dělník theoreticky
vzdělaný a vycvičený určité prácí snáze
obeznámí se s prací jinou. jestli mu za—
městnání původní neposkytne opatření ná
ležitého nebo pudí-li jej náklonnost k za
městnání jinému. (Pokrač.)

Ze života Daniela O'Connella.

Mnoho již piáno bylo o velikém osvo
bodíteli neštastného Irska ve všech snad
řečech a časopisech nejrůznějších stran, a
přece vždy znova vrací se svět k tomuto
obdivuhodněmu muži, aby vzdal poctu jeho
velikému duchu a velkolepému dílu.

Chceme uvésti z knihy, která pochází
z doby, kdy veliký Irčan ještě žil a svět
svou výmluvností uchvacoval, několik uká—
zek jeho života, způsobu mluvení, bychom
čerpali poučení a dojem. jakým působil na
tehdejší Evropu. Je to kniha Moriarthova.

O O'Connellovi praví Macaulay, pro
slavený historik a sněmovník anglický vjedné
řeči své následující: Pan O'Connell mluvil
dnes asi dvě nebo tři hodiny. Nevím to
určitě. nebo když on mluví, nemáme ve
zvyku dívati se na hodinky.“.

Na jiném místě pak praví lýž řečník
asi následovně: „V zápase našem s Irčany
máme my Angličané málo příjemné posta
vení. Přijdeme-li na evropskou pevninu. ať.
sedíme ve vagoně železničním, nebo v ho
telu u tabule, nebo kdekoli jinde ve spo
lečnosti domácích lídí, jakmile se prozra
díme jako Angličané, vždy první otázka
nám položená zní: Jak to stojí 8 O'Con
nellem? A zvláštní poměry Irska k nám
jsou toho příčinou, že O'Connell jest na
pevnině ctěn a vážen u všech politických
stran. u zpátečaíků jako pokrokářů; ka
tolíci zbožňují ho jako obhájce svoji víry,
pokrokáří pak jako obhájce chudého lidu."

Jaké to svědectví o chmakteru jeho!
Jest vždy nejlépe dopřáti obdivovanému

hrdinovi, aby se světa představil sám svými
skutky. Hodláme se touto zásadou říditi
dle možnosti. V krátkosti ještě jenom ně
kolik statí z jeho mládí. O'Connell narodil

se r. 1774 v Cahiru či Cahirciveenu na jiho
západním pobřeží Irska v hrabství Kerry.

Otcem jeho byl Morgan O'Connell, ná
jemce značných statků v oné krajině jež
náležely protestantské universitě dublinské.
Rodina O'Connelů odvozuje svůj původ od
starých irských králů. Rodiště Danielovo
jest krajina divoká a nepřístupná, jakási

erná Hora Zeleného ostrova, kde vždy za
chovaly se stopy neodvislosti a lásky k ná
rodní svobodě.

Zde strávil Daniel svoje mládí, zde
slýchal ještě mluviti starým keltickým ja.
zykem, zde fantasie jeho naplnila se vzpo
mínkami jež udržely se v ústním podání
& písních lidu.

Jeho prvním vychovatelem byl vlaste
necký kněz jménem Murphy (Merfy) jenž
málem byl by OConnella přemluvil abyse věnoval kněžství. S toho sešlo. Že však
za. těch časů děti katolíků nesměly v Irsku
dostávati školního vzdělání, poslal ho O'ec
Morgan nejprve k Dominikánům v Lovana
v Nizozemí, a později do sv. Omeru k tam
ním jezuitům. Zatím nastaly změny v po
měrech a O'Connell odebral se roku 1794
do otčiny, aby zde „jeden z prvních mezi
katolickými Irčany. studoval práva, což
právě bylo umožněno následkem koncessí
Irům učiněných. Pobyt v Lovani a ve
Sv. Omeru měl na O'Connella vliv velmi
blahodárný. Nabyl totiž ponětí o světě mimo
Anglií a Irsko, což jeho pronikavěmu duchu
dalo příležitost ku získání širšího roz
hledu.

Doba však, do které padá počátek jeho
právnického povolání, byla pro Irsko na
nejvýše kritická, byla to doba jeho posled
ního povstání a pokoření. Francouzská re
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voluce nalezla ozvěnuuprotestantů irských,
podobně nespokojených jako byli katoličtí
Irčané sami. R. 1798 propuklo povstání
a ubozí- katoličtí rolníci dali se strhnouti
k účastenství. Nedostatek zbraní a schopných
vůdců rychle válku rozhodl v jejich ne
prospěch, a vláda anglická umínila si ko
řistiti z toho zrušením sněmu irského,
který. ač v něm seděli jenom protestanté.
přece zdál se býti poslední nadějí Irska,
nebot od revoluce americké požíval stejné
moci jako parlament anglický.

Jakým způsobem to bylo provedeno,
o tom sám O'Connell vypravuje v listě
psaném nynější královně po jejím nastoupení
r. 1837. Sněm zakoupen byl v celku za
35 mil. zl. r. m. a odpor obyvatelstva zlomen
násilím. Acta habeas corpus byla zrušena,
stanné pravo zavedeno. vlastenci volani
před vojenské soudy a mnozí z nich i mučeni.
Ze slibů, jež Irsku učiněny ohledně po
lepšení v náhradu za unii nesplněno téměř

nic, za to však připsány i jim obrovské
dluhy Anglie, jež vznikly za válek fran
couzských a obnášely 840 milionů liber
sterl.ngů, kdežto před unii mělo Irsko jen
20 mil. liber dluhů.

O'Connel nebyl by směl býti tím, čím
byl již dříve v srdci svém, aby na ráz nebyl
vstoupil v řady opposiční.

Poslední úpadek irské vlasti a jeho
první vystoupení padají v jeden a týž čas.
Za neodvislost vlasti sliboval Pitt mladší
emancipaci katolíků. Bylo to r. 1799, tedy
právě před sto lety, když O'Connell nejhorli
vějši mezi katolíky irskými ve své první
veřejné řeči co nejprudčeji odmítl domněnku,
jakoby irští katolíci byli schopni. za úlevu
tyranských ustanovení trestních aktů kterým
byli podrobeni, zaprodati poslední stín sa
mostatnosti své země. Onou první řečí svou
vstoupil v řady předních bojovníků, leč
vůdcem národa ještě nebyl. Jest nanejvýše
zajímavo, jak se jím stal. (Pokr.)
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Ríšská rada dne 1. února odro
čena. Poslanci posláni domů. Nepotřebuje
již zpravodaj „N. Listů" svolávali českých
poslanaů srdcelomnými telegramy. Příčina
odročení jest la. že parlament se ukázal
býti naprosto k práci neschopným. Konalo
se samé hlasování a čtení došlých spisů.
Jako episoda byl výprask, který utržil posl.
Wolf, jenž si došel na cis. radu, referenta
„Nár. L." Penížka, do žurnalistické lože,
aby ho ztrestal za to, že na poslance po
křikoval. Bezprostřední příčinou byla po
ražka vlády při hlasování o zvýšení
platu státním sluhům. Jedním hlasem Němci, '
s nimiž i Vlaši hlasovali, zvítězili. Zalekla
se pravice, strach pojal i levici. Poslanecké
kluby konají porady. Parlamentní komise
stran pravice zasedá skoro nepřetržitě. Hr.
Thun vykládal 1. a 2. února v komisi té
příčiny, proč říšská rada odročena. Ve
schůzi byli přítomni: Za vládu min. před
seda hrabě Thun, za český klub dr. Engel,
dr. Fořt, dr. Kramář, dr. Pacak a Plaček;
za klub českých konservativních velko
statkářů: Czernin, Metalll Pálffy. 'Parisb,
Schwarzenberg a Zedtwitz; za polský klub:
Abrahamowicz, Dzieduszycki a Jaworski;

- - ., ČESKÉ VĚCI. .. ., ..

za slovanské křesťansko-národní sdružení:
Barwitski. Berks, Corouini. Povše, Robič,
Spinčič a Vachnianin; za katolickou lido
vou stranu: Fuchs. Tollinger a Zallinger;
za střed: Treuinfels a za Rumuny Lupul.
Bylo předloženo prohlášeni, jež přijato jedno
hlasně a kteréž zni: „Strany pravice hlu—
boce toho želí, že poslanecká sněmovna byla
odročena. aniž by byla přinesla nějakého
užitku obyvatelstvu, aniž by mohla osvěd
čiti dostatečnou péči o velice důležité hospo
dářské potřeby lidu a aniž by byla s to
všechno projednati & vykonati, čeho vyža
duje velmocenské postavení našeho moc
nářství a prospěchy státu vůbec, ačkoli
dotčené strany upřímně a poctivě se vyna
snažovaly, aby těmto svým povinnostem
učinily zadost

Strany pravice velmi toho litují, že
nedošlo ku plodné činnosti parlamentu, je
hož delší ještě zasedání bylo by zbyteč
ným a bezúčelným obtíženim poplatnictva.
Strany pravice projevují naději, že vláda
jednati bude ve smyslu zásad, obsažených
v osnově adresy většiny, a zároveň si vroucně
přejí, aby všechny povolané strany oprav
dově působily k dosažení žádoucí shody ve
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všech sporných otázkách na základě práva
a spravedlnosti.“

Poslanci, noviny, voličově i nevoličově
táží se: Tak co nyní? Parlament odročen
— teprv nyní! Mohlo to být dávno. Tak
míní jedni. Druzí litují, že nezasedá. Posl.
dr. Engel v „Hl. od Bl.“ praví: Zdá se, že
blíží se čas. kdy poslancům českým vzejde
chvíle, by se otázali poslanců druhých:
Můžeme na vás spoléhati? Rejdy záku
lisní nejsou způsobilými. bychom k vývoji
věcí přihlíželi s naprostou důvěrou. Strnnám
i vládě připomínáme: Discite justitiam,
moniti! — Německé listy tvrdí, že na
venek Polácis Čechy a Jihoslovany udržují
solidárnost; ale hledaji při tom cesty —
k zjednání spořádaných poměrů parlament
ních, jsout úhlavními (prý) odpůrci % 14.,
ale podmínky pro společný postup
Poláků s levicí — dosud prý dány
nejsou! I doufají, že dány hudbu a že
praskne zase „železný kruh pravice“. —
České listy doufají. že vláda před
obstrukcí nebude kapitulovati. Rakousko
uherskě vyrovnání. kontingent nováčků a roz
počet atd. bude nutno vyříditi cestou mimo
parlamentární. Hrabě Thun učinil dekla
raci (tak se zvěstuje) ve výkonném výboru
pravice, že „vládě na tom mnoho záleží.
aby strany majority zůstaly v neotřeseně
pospolitosti. Vláda dává určitý slib, že nyní
neučiní žádněho kroku (|) bez souhlasu vý
konného" výboru pravice, jenž má stále
zasedati Hrabě Thun při tom doufá,
že sloučenybudoupřeceživlo vé kpráci
ochotní. Vláda spoléhá na tlak — zdola,
z lidu který trpí dlouho dost nynějšími
poměry. Umírněné živly levice vzaty budou
vpotaz. Na výsledkudorozumovacího
díla závisí zase opětně sestoupení
parlamentu... Jak se zdá. na změnu pro
sincově ústavy a jiných ústavních zákonů
nedoyde, ježto hr Thun míní, že „dobrá
ústava musí být zralým ovocem kompromisu
všech činitelů“, aby nebyla jako ústavy
z r. 1861, 1867 a 1873. — Kompetence
sněmů zemských a autonomie zemi
i království bude všakmožnározšířena...

Levice německá i antisemité učiní
prohlášení společně dne 5. února. — Na
stává pro vládu i poslance kus notně s m i řo
vací práce. Povede-li se, oddychne si lid.
Ale což, jestli poměry ještě více budou
rozeštvány? Co potom? '

*

Státní řeč němĚckii. Po ryt. Hochen
burgovi ozvali sei jíní předáci němečtí. Všichni

soudí, že Němcům musí býti dáno v naší
polovině říšské zvláštní právo. Paragraf 19 st.
základ.zákonův příčiněrovnoprávnost
jazykové nemá prý platiti. Tak hlásá
i umírněný (býv. náměstek zem. maršálka)
dr- Lippert. Tak míní i posl. moravský
O, Elvert, jenž žádá na Moravě pro
Němce zřízení kurie. Tak vášnivě pro
klamuje posl. Prade Rozumí se, že Slo
vané rakouští vůbec a my Čechové zvláště
nemůžeme svoliti k tomu. aby němčině
bylo dáno zákonité nadpráví a aby jazyky
slovanské stlačený byly v inferioritu trvalou.
A musí Němci sami nahlédnouti, že nebude
míru a pokoje v říši. pokud nebude rovno
právnost úplně provedena. 'I'o cítí i spra—
vedlivější Němci jako na př. prof. Gum
plowicz ve Štýr. Hradci, jenž ve spise
o „Státním pravu rakouském“ praví: „Pří
čína. proč se nezdařilo německé řeči za
ujati podobně stan0visko, jakěho se domohla
maďarština. postavení to, jež býva označeno
slovem statní řeč, nesmí býti hledána za
sněmovními kulisaini aneb ve smýšlení
vůdčích ministrů. Ona spočívá ve skuteč
ných poměrech v rakouských zemích. V Ha
liči musila německá národnost a řeč docela
ustoupiti proto, že v Haliči není domácich
Němců. V Čechách byl by počet Němců
dostatečným, aby zaujali stanovisko domi
nující, kdyby v el k o s t a t k á ři zůstali
Němci! Poněvadž se to nestalo, — což
jest společensky vysvětlitelno, pak nemůže
ta 32 procentní část Něinectva, která jest
jako klín vehvána mezi velkostatek, česká
města a český lid venkovský. udržeti pa—
nující postavení, které dříve zaujímala.
Musít se počítati se — skutečností. Můžeme
sice jinak si přáti, jinak chtíti, jinak doufati,
můžeme mluviti o budoucnosti, že totiž tak
bude. Ale když není dle toho skutečnost, co to
pomůže? To si musíme samildoznatí. Německá
státní řeč v Rakousku za nynějších poměrů
nemůže býti dekretovana cestou parlamen
tárni a konstituční, protože není vůbec
většiny! Stojíme však na základě konsti
tuce. A tu se nenajde žádná většina. i když
všechny Němce dohromady sečteme. Jsou
v menšině proti poslancům neněmeckým. To
odpovídá— národnostním poměrům !“ Proti
všelikě- nadvládě němčiny prouesli se znova
řečníci v „českém klubu" \e schůzi
dne 30. ledna pořádané. zejména dr. Baštýř,
dr. bar. Rieger, dr. Šolc. dr. Jeřábek atd.
Myslíme. že zrušení výnosů jazykových od
půrci naši tak brzy se nedočkají.

* *
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]. Rolníci.
Mladočeské spolky a kluby (ve městech

hlavně) dostaly od vrchního vedení pražského
pokyny, aby protestovaly proti tvoření se
a vývoji samostatné strany agrární v Čechách.
Bylo by prý neštěstím pro národ, kdyby se
pěstovala stavovská politika .. Posud však
jen asi 4—5 spolků fermanu z Prahy poslaného
uposlechla. Ohromná většina rolnictva je
s poslanci naprosto nespokojena. Tajemnik
p. Hrubý koná týdně několik přednášek
a. podněcuje proti mladočeskému štábu. „Hlas
Národa" však varuje rolnictvo naše aby zase
na politiku pouhou se neobmezilo, aby totiž
všecku činnost na dobytí mandátů posla
neckých neobracelo ale aby se obíralo otáz
kami hlavně praktickými: sdružováním k ná
kupu a prodeji plodin i strojů, k zakládání
raiňeisenských záložen a pod. — Naše kato
lické jednoty měly by na venkově rolnické
otázky často a důkladně probírati jako to
činí na př. v Domažlicku a na.Blatensku. —
— Přitom musíme opraviti jisté mínění re
dakce „Dělnických Novín“, které soudí žena
Sušicku zvolený poslanec p. Prášek. rolník
z Řivna jest katolické straně blízek. Nikoliv!
Pau Prášek zjevně se přiznává k radikální
straně, jezdí s drem Baxou řečnit na schůze,
netají se zásadami málo nám příznivými. Po
dobně í rolnický posl. Udržal se chová.
V .rakovnické Budči“ na př. pravil: „Stav
kněžský je také stavem učitelským a to za
jisté proti učitelstvu světskému poměrně dobře
zaopatřeným. A stav tento měl po staletí vy
chování mládeže v rukou. Proč působením
jeho nevymizely — kriminály? Proč zrovna
v těch dobách, kdy stav tento byl u vesla,
nejvíce kriminálů se stavělo a. plnilo nejen
samými vínuíky. ale často i — nevinnými?
Vim dobře, že nutno činiti ovšem rozdíl mezi
knězem a klerikáleml" Můžeme říci o
těchto pánech, co napsáno kdysi o doktoru
Vašatém:

„Mnoho slov a ——bíláv

P-roč nás Pán Bůh —*stálteat1está?“ —

II. Živnostenský výbor říšské rady
radil se 27. ledna. Ministr obchodu bar. Di
pauli,pojednávajeo opravě živnostensk é,

pravil: „Posavadními neúspěchy v politice
středních stavů jsou vinni nedostatečné pro
vádění zákona a ivnostníci sami,
kteří by nemělijenom čekati na vládní ochranu
a záštitu, ale více svépomocně pracovati. Va
ruji před trojím nebezpečím: ]. zanášeti
politiku do živnostenskéhozákonodárství,
2 do společenstev boj proti velko—
průmyslu, neboť.by se mohlo vyčitatí živ—
nostenskému zákonodárství zpátečnictví (I?)
cechovní, kterébož zápasu zajisté třeba není
a3. spoléhati přílišuěnastátní ochranu.

Živnostenské kruhy musí v oboru spole
čenstevním více konati. Živnostníci potřebují
nejen ochrany, ale také odborného vzdě
lání. Odborné a pokračovací školy musí míti
ještě větší význam pro živnostnictvo nežli
dosud, kdy mají vliv příliš theoretický.

Průkaz způsobilosti, máuli něčím
býti, musí býti průkazem odborného
vzdělání! Ale to lze provésti pokrokem
odborného a pokračovacího školství.

Zařízení škol vyhovuje poměrům, protože
je navštěvuje pouze část živnostenského do—
rostu. Ale obor ten musí býti rozšířen.

Má-li býti průkaz způsobilosti rozšířen &
zostřen, bude to vyžadovati zřízeni komisí
zkušebních a ustanovení regulativu či
řádu, bez něhož učitelská zkouška dosti ne—
platí. Také průkaz obchodni způsobilosti před
pokládá se při slušné — obchodní škole.

Výsledky společenstevní akce
nejsou uspokojivé! A příčina?Je v tom,
že společenstva nezřizujj se dle odbor ú, ale
dle území! Oprávněua je snaha společenstev,
která měla účast při řešení správních
otázek živnostenských. Dále je pozoruhodna
žádost, aby společenstva byla podporována.
odbornými orgány veřejnými. Průmy
slovým iuspektorům mohla by se svěřiti také
praktická péče o živnosti, jak tomu již jest
částečně na př. v technologickém museu ve
Vídni.

Je třeba více decenti'alísace (!).
která počala ostatně zřízením nových ústavů
technologických v Praze, Liberci a ve Lvově.
V té příčině se stát také budoucně štědře snad
zachová.
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Se společenstvy souvisi podporováni živ
nostenského úvěrnictví a otázkado
dávek vojenských. o něž se bude úřad
obchodni všemožně vynasnaž0vati. Avšak spo
lečenstva i živnostníci musi věnovati větší
péčipři pořizování objednávek!

Doba není přizniva velikým reformním
plánům. Má li dílo býti zdravé a 7dárné,
musí býti důkladné. Jen pokrok skutečný a
zdravý zachrání živnostnictvo. Spása 'však
nezáleží v omezeném (') počtu živnostníků,
ale ve spolčení (!) a upuštění od bojů proti
jiným odvětvím výroby.

Cestou nařízení(!) můžese rozšiřití
se z nam řemeslnických živností, řešiti otázka
konsumních spolků, připustitipřednizá
stavní právo pro stavební řemeslníky, pod—
porovati úvěr obchodní, mohou se vytknouti
prava obchodních cestujících, ustano
viti hranice ameze obchodů detailních. Arcit
je věc tato znesnadněna novým zákonem
o dani výdělkově.

Nastávajícírevisí volebnich řádů
do obchodních a živnostenských komor usnadní
se brzy i malým žívnostnikúm & obchod
níkům větší účastens tví v těchto kor
poracích. Mnohé obchodní komory všímají si
již dosti potěšitelnězáležitostí maloživno
stenských a společenstevních.

Ohledně ochrany dělnictva bude
nutno vytknouti k o mp e t en ci naproti soci
álně politickému výboru neboť. ochrana
živnostenských dělníků patří výboru
živnostenskému

Z požadavků obchodní ch p o m o c
niků jest důležitou otázka zavedení maxi—
mální doby pracovní. Nedělníklid lze
upraviti v mezích dosavadního zákona. Obchod

s lahvovým pivem bude upraven případným
nařízením,jak to žádá výbor živnosten
ský a ovšem“— jestli to schválí vláda . . .“

Ministr obchodu, baron Dipanli, mohl by
slibované reformy hodně popohnatí. Pokleslý
stav řemeslnicko-živnostenský byl by mu za
jeho eneržii v provádění nutných již oprav
nad miru vděčen!

* *
*

Zelezářská společnost rakouská.
Čistý zisk této společnosti za poslední r. 1897
až 1898 obnáší celkem 2,687.000 zl. Ačkoli
berní poplatnost její stoupla ze 270 000 zl.
na 450.000 zl., byla přoce dividenda zvýšena
z 35 na 38 zl. za akcii, t. j. na 19 proc.!
Jiných 800.000 zl. bylo přikázáno speciální
reservě a 15 osobám rozdáno na tantiemách

po 14.000 (1) zlatých! Mimo to vládne kar
tel kolosálnimi utajenými &zvláštními r e—
servami, jež vedly k návrhu, aby se ze
zvláštního tajného fondu užilo 4,000.000 zl.
na.splacení akciového kapitálu a sice na'khždou
akcii 95 zl. Ostatní hotové požitky páči se
na 12 milionů zlatých, které nashromážděny
v době, kdy na všech stranách ozývá se
nářek na tísnící poměry bospódářské, na
chabý zahraniční obchod a nezaměstnanost
dělnictva Nedá se upříti, že posavadní ho
spodářská akce kartelu železářského jest v při
krém odporu s veškerými hospodářskými zájmy,
ona nejen zavinila velmi citelné poškození
průmyslu na ní závislého, ale byla příčinou,
že se zlé účinky nenasytné snahy po rychlém
a nepříměřeném zisku dostavily i v oboru
kartelu nejbližším. Tak na př. železářství
korutanské poskytuje obraz děsné spousty —
bez ohledu na pracovní lid — hutě méně vý
nosné opuštěny, mohutné vysoké pece vy
hozeny prostě dynamitem(!) do povětří, pro—
středek výživy, práce, zmizel, obyvatelstvo
zchudlo — octlo se na pokraji bídy a zoufal
ství. A tato společnost udržovala a udržuje
ceny železa v Rakousku jen pod záštitou
„ochranného cla“ na nebývalé výši — ne
dbajic toho, že řada jiných odborů železo
zpracujícícb chudne a hospodářské záhubě
propadá. Je to bezpřlkladné vykořisťování,
které se posud trpělo. Konečně šejdířské ma
nipulace vyšly najevo, když si ředitelstvo
chtělo rozděliti 4 mil. zl. mezi sebe! —
Hlavní aranžér — pověstný Wittgenstein,
vystoupil (na oko!) ze společnosti. Ostatni
snaží se ošklivou záležitost ututlati. Nesmírné
škody našim žívnostnikům drobným, kovářům
atd. vznikly kartelem tim. Hleďme jen: Cena
železa váleného v Praze jest 11 zl. 35 kr.
za cent, ve Vídni 10 zl. (až 10 zl. 50 kr.)
& v Pešti 9 zl. (9 zl. 50 kr.). Mimo to le
vněji (ll) z Německa se zboží železné a
plechové dostane u nás :i s dovozem) a sice
při větší objednávce až o čtvrtinu. (!) Ne
ni-li pak to k nevydržení?

* *
*

Obrovské dráhy. Sibiřskádráha jež
bude 7061 kilometrů dlouhá, spojí Evropu
s Čínou a Japanem. Dráha Moskevskoindická
spojí Evropu přímo s Indiemi. Přes Afriku
z Alexandrie do Kapského města. postavena
má býti dráha od Angličanů. Dále “má býti
prokopána šije panamská a sice v republice
Nakaraquašské. — Tím ze dojísta změní
hospodářské a sociální poměry světa měrou
nebývalou.
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„Učitvlské Noviny“, jež vydává řid.
Král, píši o hmotném postavení učitelů:
„Učitelstvo české upustilo dnes při projedná
vání o nejtisnivějších stránkách svého posta
veni ode všl zdrželivosti ve svých projevech.
Koho poměry kruté doženou na pokraj zou
falství, nebývá vybiravým ve slovech a pro
středcích, kterými činí poslední pokus, aby se
udržel. V dušlch učitelstva také napjaty jsou
dnes všecky struny na stupeň nejvyšší. Ne

“.

mohou zaznívati tonem sladkým, lahodným,
ale pronikavým, řezavým zvukem píseň jejich
nese se ke sluchu posluchačstva. Jet stupeň
hmotné i mravné mízeríe našich po
měrů již takový, že nesnese dalšího trvání.“
Mimo to žaluje říd. Kral trpce na jednání
„Nár. Listů“ a poslanců mladočeských kteří
pro učitelstvo nemaji nyní smyslu, házejlce je
do jednoho pytle se sociálními demokraty. —

asy se mění!

. „
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Hodne následováni. Kongres repu—
bliky Kolumbijské usnesl se na následujícím
zákoně, který byl o novém roce sv. Otci do
ručen: Čl. 1. Republika Kolumbijská na konci
století, v němž počala život národa svobod
ného, koná povinnost, uznávajíc způsobem
významným božskou autoritu Ježíše Krista a
děkujíc Mu za všecka dobrodiní, která ob—
držela od Něho; činí tak tímto zákonem.
Čl. 2. Jako důkaz tohoto uznání, jako symbol
této vděčnosti národní na věčnou pamět to
hoto usnesení kongresu, kterým se vyjadřuje
silný a hluboký cit národů Kolumbijských.
vystaví se pomník, který po vyžádaném sou
hlase autority církevni postaví se v kathe—
drále Bogotské. Cl. 3. Opis tohoto zákona
doručí se J. 'E. apoštolskému delegátu a druhý
pošle se J. Sv. papeži Lvu XIII. prostřed
nictvím vyslance republiky 11Vatikánu, jako
důkaz přichylnosti obyvatelů Kolumbijských
ke svaté Stolicí. — Tak oslavuje konec sto
letí republika jihoamerická. Co čini kulturní
státy evropské? Spíše se staví pomníky těm,

:)

l i

(v
a

kteří Božské autoritě Kri.
stově.

Pout' na Trsat. Roku 1915 bude se
konati 2001etá památka korunováni sochy
Panny Marie na Trsatu u Rjeky (v chorvat
ském Přímoří). Místo toto jest nejoblíbenějším
poutním místem chorvatských katolíků přímoř
ských. _

Bohoslovccká učiliště v Rímč a
u nás. Dle katalogu řehořské university
v Římě vyučuje na tamější fakultě bohoslo
vecké 15 a na filosofické 10 profesorů. U nás
je na bohosloveckých fakultách nanejvýš 8 až
10 profesorů, kdežto jiné světské fakulty jsou
všelijakými veličinami přeplněny. Tak má vi
deňská universita jen na medicínské fakultě
přes 50 (židovských) docentů. Na bohoslo
veckých učílištích se u nás spoří a na jiných
se rozhazuje. Na řehořské universitě v Římě
učí jen věrouee 6 profesorů. Tak je v ka
tolickém Rakousku věda bohoslovecká na uni
versitách popelkou, ačkoliv university jsou za
loženy katolickou církví.

bojovali proti

GŠBÉÉeZŽ—
__.třň'

(„ ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI.
:)

s

Uhr . Krise trvá stále. Hr._Tisza a
bar. Bánii'y nechtějí spojené oposici povoliti.
Horanzský, Szilágyi, Szell, Lukacz a jiní
marně se radi. Jedni podezřívají druhé.

/

&—
b __

Vládní listy pravi: „Přinášíme oběťjedna
jíce o shodu, ale zemi a ne vám. obstruk
čníci. Země vás opustila u volebního osudí,
ona opusti vás, když hrajete s vášní šíleného
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hráče při obstrukci. Oposíce nemá práva di
ktovati podminky míru." — Obstrukční
noviny (Msgyarorszsg) zase odpovídají: „Chy
trácká \'ypočítavost Tiszova a surovost (l)
Bánffyova jsou význačny ve vládní odpo
vědí.. . I král bude uveden v omyl. Oni
klamou zemi, zrádně a úkladně si vedou.“ —
Slováci, Srbové, Rumuni a Chorvaté
při tom trpí — a zdá se. že vztek rozhně
vanců ještě se svalí na ně.

* *
*

V Terstu jsou samé demonstrace proti
Slovincům Chorvatům a proti říši celé. A to
vše — k vůli projektovanému gymnasiu chor
vatskému v Pazinu Vlašský žid, M. Luzzeli,
řeční ve shromážděních i na náměstí. Luza
volá pak: „Sláva Italii! Pryč s Rakouskem
(Abbasso i' Austria |) Nyní se tvoří rozvětvený
spolek „Národní soud italský“. který
má ve všech obcích v Istrii a v Goricku
všemi prostředky pečovati o udržení panství
vlašského.

*
*

Rusko. Noviny přinesly zprávu, že car
Mikuláš na cestě z Livadie do Petrohradu
zastavil se v Tule, aby spatřil spisovatele
hr. Lva Tolstého. Mluvili pak (prý) spolu
-— o míru a odzbrojení. Tolstý (prý) řekl:
„V opravdovost návrhu carova mohlo by býti
věřeno, kdyby car předcházel ostatním ná
rodům dobrým příkladem.“

Návrhy stran míru uveřejnilysíce
některé žurnály, ale autorísovány nejsou.
Schůze mají se konati v Kodani. Pro mir
pořádají mnohé kluby schůze (zejména bar.
Suttnerová). V New-Castlu dne 2. února lord
Grey pravil, že vůdcové hnuti k zabezpečení
míru světového nejsou nepraktiětí snílkové.
Evropský mír byl by zabezpečen, kdyby moc
nosti uznaly nezměnitelnost (!) nynějších hranic
a kdyby zásada „rovné právo pro všechny“
platila také pro mimoevropské země. Ovšem
Anglie (prý) musí i na dále míti nadvládu (!)
na mořích a na dále vykonávati „své po
slání“ (!) ve světě. . .

*

Francie. Všechšo jednání dá se vy
jádřiti třemi slovy a sice:

Dreyfuss!
Dreyfuss ll
Dreyfuss ! ! !
Revisni komise francouzské sněmovny

skončí svou' akci nyní 0 zákoně, dle něhož
vynesení rozsudku v této špinavé aféře, která
celý svět neustále zaměstnává, bylo od t restní
komory, které jeden z nejlepších francouz
ských soudců, Quesnay de Beaurepaire, vytkl

v „Echo de Paris“ strannictví (tři vyšetřu
jící soudcové, z nichž 2 jsou židé! zcela
otevřeně pracovali pro Píckarta a Dreyfnssa)
—přenesenona celý ka sačni soud. Vláda
Dupuyova, která má též ve svém středu ně
kolik íilosemitů (zvláště min. spravedlností
Lebreta) nalézá se ve velikých rozpacích.

Jinak pospíchá republika se stavbou 30
ponorných lodic torpédových, abyprý
proti Anglií byla připravena.

Za této zchátralosti vládních í veřejných
poměrů ve Francii vzmáhá se duch bona
partský. V Paříži dáván byl kus divadelní,
kde obecenstvo herce, mluvící o možnosti
vlády císařské, bouřlivě přerušovalo voláním:
„Ať žije císaři“ „Pryč se židyl“

* Ill

Bulharsko. KněžnaMarie Louisa,
chot knížete Koburka, zemřela dne 30.1edna
ve Srědci Byla milována všemi, kdož jí znali.
Měla síliti manžela v těžkém postavení, byla
milující matkou dětem, byla andělem strážným
bulharskému lidu. Lidé zaplakali, když zpráva
o smrti její náhlé pronikla.

V novém ministerstvu bulharském za
sedají Načevič, Grekov a Radoslavov. Nyní
mají nepříznivé finance bulharské uzdraviti a
styk s mocností, jenž byl v poslední době
otřesen, znova navázati.

V Bulharsku je radost nad tim, že
turecký sultán odepřel schváliti ujednání bul
harské sněmovny s vídeňskou židovskou spo—
lečností. Tito výdělkáři měli dostati na 60 let
ohromný zisk z dluhu 300 mil. (na 12 pro
cent!) a pak obrovské odstupné(l) za pře
nechání židovské dráhy bulharské státu bul
harskému. Jaké to kuriosum: Sultán —
chránit musi knížete křestanského před
— židyí

* *
*

Německo vypisuje půjčky peněžní
(55 mil. marek tříprocentní říšské půjčky,
125 mil. marek tříprocentních pruských kou
solů atd.). Jedná se — o sesílení německého
průmyslu (zvláště vývozu) a —- vojska! Tak
se připravuje německý císař, jemuž právě za
příčinou fakta, že dožil se 40 let, bylo vzdáno
množství holdu & gratulaci, na konferenci
o dzbrojovaci, konferencimíru. Německ é
úřady vypovídají Slovany aDány neustále.
Dánsko se brání, my Slované nikoli Bis
marckovy paměti v novináchuveřejňo'
vané dokazuji hrabivost pruských státníků,
bezpříkladnou bezohlednost a smělost jejich,
chytrost vůči Rusku a — pohrdavost vůči
říši naší.

* *
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V Austrálii rokovali předsedovémini
sterstev všech austrálských států v Melbournu
o uskutečněnífederace států australských.

Veřejné zájmy v rukou rady měst
ské. Dostáváme z odborných kruhů tento
přípís: Na rohu ulic Lazarské a Spálené na
Novém Městě v Praze, stoji malý, nízký a
sešlý domek lékárníka Schnóblinga, člena
městské zdravotní komise, kterýž úzkou uli
čkou oddělen jest od starobylého kostela Nejsv.
Trojice v ulici Spálené Plocha tohoto domku
tvoři nepravidelný a úzký obrazec, a každý,
kdo zná potřeby komunikace v Praze, soudil
by již na první pohled, že tento domek při
upravování regulačních čar pro ulici Lazar
skou musí padnonti za obět. Vždyť ulice La
zarská, spojujíc nejživější a nefrequentovanější
ul. Vodíčkovon a Spálenou přijímá čilý komuni
kační proud od Palackého mostu a tvoří takto
jediné kommunikační pojítko mezi touto části a
Novým Městem Zdá se však, že dům p. Schnó
bllnga jest pevnějších základů, než by soudil
i nejrozumnější člověk. Komise technická, od
borný rádce městské rady, chránila více zájmů
soukromníke, p. Scbnb'blinga, nežli zájmů ve
řejných, navrhnuvší radě městské jak na
straně ulice Lazarské tak ina straně kostela
Nejsv. Trojice regulační čáry pro p. Sch. nej
výhodnější, jimiž pan Sch. nabytí má nejenom
cenných ploch uličních k zaokrouhlení, nýbrž
i snad 4 front moderního roháku ve středu
města a při nejživější kommunikaci, totiž při
křižovatce elektrických drah. Komise technická
učinila též náběh, jednati o ceně pozemků,
avšak nerozhodla, nebot cena ustanovená
v horší poloze v nejbližším okolí. zdála se jí
býti přílišnou. A proto raději navrhla městské
radě, aby o ceně výhodných pozemků rozši
řovacích jednala důvěrná, (l) komise praesi
diální. Jak také měla komise technická roz
hodnouti, když byl pronesen i náhled, že
stavebník sám by měl cenu nabídnoutí a na
vrhnouti? A co se stalo? Městská rada ve
schůzi své dne 27. ledna t. r. panu Schuti—
blingovi ještě přidala, rozhodnuvši že ulice
mezi kostelem a domem má padnouti do klínu
panu Schnóblingovi. Pan Schnóblíng byl také
timto usnesením nemálo překvapen, nebot
jeho vlastní projekt na spolknutí této uličky
byl svého času městskou radou zamítnut!

' zpravena),

Po vzájemné shodě stala se federace tato
skutkem.

* *
*

- _ĚŠŠD__... _.____.._.__
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Nemohla—Iise použíti této plochy ke zřízení
sadu u kostela a školy? Proč zřejmý zájem
veřejný nstoupíti musil prospěchu soukro
mému? — Stavbu páně Schnóblingova domu
prý prováděti bude poslanec a bývalý obecní
starší, architekt pan QuidoBělský — švakr
II starostova náměstka p Karla Vlčka, před
sedy technické komise.

Německá kázání v Praze. Dp.farář
u sv. Jindřicha, Fr. Janků, zrušil německá
kázání, protože nebyla navštěvována. Německá
menšina jest u sv. Jindřicha. pranepatrná. Ale
když věc do veřejnosti se dostala (hlavně
v „Zaslánn“ v „Kat. Listech“ dp. faráře
Janků, kde trochu neprozřetelně nabízí dva
dukáty tomu, kde mu dokáže, že bylo jediné
kázání německé loni u sv. Jindřicha). učinily
německožidovskě spolky, kluby a noviny
v Praze povyk. Deputace Němců pražských
šla si stěžovat k J Em. panu kardinálovi.
Jak noviny,zejména„Národní Politika“
(která bývá 0 duchovenských věcech dobře

„Národní Listy“ 11 ,.,l-Ilas
Národa“ uvádějí, hlasováno bylo o znova
zavedení německých kázání v kostele sv. Jin
dřicha. Pro hlasovalo (prý) 6 německých vdpp.
kanovníků, proti — 6 českým. J. Em. ndp.
pan kardinál rozhodl pro opětná kázání ně
mecká. K tomu dokládá „Hlas Národa“
dne 3. února: „Dojista jest správné, že v ny
nějších národních bojích ncstranná církev
dává v náboženském oboru dobrý příklad
spravedlnosti a že má náležitý zřetel k ně
mecké menšině, třeba, že jest nepatrná. „Slovo
boží jest svobodné“ — a nesmí býti poutáno
aní politickými ohledy ani strachem před
štvanicemi. Jenom nutno jest, aby zásada, že
íminoritám má se kázntí v jejich jazyku.
bylo.též všude prováděna. Církev katolická,
jejíž biskupové jsou nástupci apoštolů a která
každoročně vysílá do dalekých krajin mi
sionáře, znalé jazyka pohanských národů
protože jest všeobecnou — musí ke všem
býti stejně spravedlivou. Poněvadž však jisto
jest, že silné české menšiny v uzavřeném území
v Čechách a tisíce krajanů našich ve Vídni
neslyší slovo boží v jazyku svém, nezbude

4 "I



jim nic jiného, nežli aby napodohílí příklad
minority u sv. Jindřicha. Nechť. vždy znova
se domáhají aby, co přiřknuto za právo mí
noritě u sv' Jindřicha, stalo se též skutkem
v Liberci, Zatci, v Mostě a hlavně pak ve
Vídni. Při biskupských konferencích ve Vídni
způsob, jak rozřcšena b_\la otázka kázání
v Praze, může býti normou pro všechny mí
nority vRakousku. —„KatoliekěListy“
3. února oproti druhým zprávám novinář
ským praví: „Jsme splnoruosiiění tuto zprávu
opraviti v ten smysl že dp. farář od sv. Jin
dřicha, Frant Janků, byl toliko poukázán.
aby zachoval v příčině kázání, vůbec pof—adek
drahnou dobou v kostele sv. Jindřicha. ustá
lený, který během minulého roku libovolně,
bez předchozího ordinátníhoschváleníbyl
přerušen. Zpráva, že 6 kanovníků německé
národnosti bylo pro —- jeví se již tím ne
smyslnou, že mezi 12 konsistornímí rady jsou
toho času toliko 4 národností německé.“ —
Myslíme. že je třeba největší opatrnosti v chou—
lostivých otázkách podobných. Měli bychom
se všeho varovati, co na te' neb oné straně
způsobiti může trpkost a nevolí. Že zavedení
české bohoslužby ve Vídni, v Mostě, v Žatci
atd. je velmi těžké a že nezáleží jen od roz
hodnutí episkopátu, měli by věděti novináři
mladočeští stnročešti íradíkálni, nebot oni
slouží horlivým, znamenitým a slovutným po
slancům, kterým se nepodařilo za tak dlouhou
dobu ani jedné škole ve Vídnizjednati —
právo veřejnosti. Tedy jen stejn m loktem
nechť se měří.

Valná hromada družstva „Vlast“
konala se dne 25. ledna v Praze. Po někte
rých projevech se strany vp Dlouhého-Pokor
ného byly výklady dp. red. Škrdle schváleny.
Velikou většinou byli kandidáti navrženi do
výboru od družstva zvolení. Nechť „Vlast“
důsledně a s úspěchem jde za svým cílem!

Na Ivovskou spořitelnu dolehly
těžké starosti. Ředitelé totiž poskytli velký
úvěr naftlvěmu družstvu, které se pustilo do
— politiky (!) založivši list „Slowo Polskie“.
Podnik zadlužil se 11německých bank Židé
halíčšti dostali strach, rabíni dali
v synagvgách (!) rozkaz, aby si souvěrcí
došli pro vklady. Nastal veliký poprask.
Nyní dozorcové pátrají, je-li schodek veliký.
Jako u nás . ..

Linhart — Biebel'lc. Německýbnršák
z Brna, K. Bieberle, byl dne 3. února od
souzen na 3 měsíce do tuhého žaláře, že
dne 16 ledna zastřelil lilOSUfaLinhai-ta. Při
přelíčení vyšlo na jevo, že výjev zavinil —
jistý provokatér, který bídně utekl, když Bie

berle vystřelil a posud se nepřihlásil, policie
pak nalézti ho nemůže. V nemocnici se Bie
berle přiznal, že schvalně měřil — na břicho.
Na ilý byl jen trošku. Čepičku bnršackou
schválně podržel, an se v Grandhotelu opa
tříl — 6 ranami nabytým revolverem. Schválně
českou společnost dvakrát oslovil. — Spra
vedlnosti učiněno zadost. Kdo však vrátí otci
& zonfajíeí matce — jediného syna? A proč
v Praze a v jiných městech dochází k po
dobným výjevům? Časopisy naše soudí, že
hlavní vinu nesou — štváěi a že hlavní
otravu přinesl do lidu Wulf, Schoeuerer —
sesurovělý parlament, universitníajiní
(Momsen) profesoři (dr. E ppin ger na sněmu
českém loni pravil: „Silna pěst a revolver
jsou nejlepší ochranou prava . . .“) žurna
listé atd Líd je s hora i z dola kažen. —
Kdy a čím bude vyléčen? — Studenti
čeští usuesli se, že budou nositi odznaky
(čepice a stuhy). Proti tomu _Slavie", kde
je středisko studentů socialistických, uveřej—
nila „Zaslána". kde nabízí německýmstu
dentům — smír. Spolky druhé však praví,
že „Slavie“ nemá práva mluviti za všecko
české studentstva.

* * *

Sebevražd připadá na 1 milion oby—
vatelstva vůbec nejvíce v Německu 271, nej
méně ve Španělsku 35. Za. to sebevraždy
v armádě vykazují pro naši říši ohromné
procento; na 1 milion v Rakousko-Uhersku
je 1253 sebevražd vojínů, v Německu 633,
ve Francii 333, ve Španělích opět nejméně
146. —- Tato číslice jest pro náš stat cha
rakteristická. Povolané kruhy civilní i ve
jenské měly by se vážně obíratí příčinami,
pro které v našem vojsku tolik sebevraždy
se rozmohly, a. měly by je hledět řádně a.
rázně odstraniti.

Max Harden, židovskýžurnalista, v tý
denníkn „Zukunft' kritisoval směle každý
krok císaře Viléma II. Tak na př. o něm
napsal: „Neslyší-li moeuář od rána do večera
kolem sebe nic, nežli sbor blahoslavených,
pějíci hymny o jeho bohopodobností a začí
ná-lí konečně opravdu věřit-,že jsou to vskutku
jenom ohlasy nejhlubšího přesvědčení lidově
duše — kdo by mu to mohl míti za zlé?
Každé hnutí jeho těkavé letory vynáší se za
nějaký div světa, nahodile npuštěuě slůvko
oslavuje se jako výraz geniální hlubokomysl
ností, 0. lidé smrtelní, třeba nosili korunu na
hlavě, mají už tu slabůstku, že raději věří
potlesku, nežli pokárání . .. Pro své ostré,;a
smělé péro byl l—larflenproslulým v Německu,
a listu dařilo se báječně. A nyní se před
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soudem ukázalo, že Max Harden, rytíř „bez
bázně a hany“ — psal anonymní(!) ko
respondenční lístky proti redaktoru Ericha
Hartlebenovi, jež podpisoval: „muž z lidu“.
Na lístcích bylo mnoho utrhačných slov, jako
Dummkopf, Schweínehund a pod Překrásně,
co? Není-li to pouhé drzé kšeftovníctví, celá
ta „mravní“ rozhořčenost Hardena, Nordaua
a jiných německožidovských literátů? Tak
táže se lid v Německu. A což u nás? Co
říci divokému štvaní, jež denně provozují
článkáří .Nene Freise Presse“, všech (asi 5)
vídeňských „Tagblattů“, pražské „Bohemie“
atd. — kteří také dělají z „mravního roz
hořčení“ — pekelný rámus? Není-li to cír
kusové žonglérstvi literární? Není-li to ukrutně
klamání lidu? — Ale lid (prý) chce býti
klamán Ergo!

Národní skandál. Při vyměřováníod
škodného na stavbě dráhy z Jilemnice do
Roketniee nespravedlivě přisuzovánooby
vatelům za odebrané pozemky. Tak na př.
za 1 korec dáváno 97 zl. — (ač platí
300—400 zl.) za mlýn a vodní silu dána
cena nepatrná atd. Obec Jilemnice jednala
(dle „N. L."I ze dne 31. ledna) takto: „Zá
stnpci města ujednali tajně (!) s vídeňským
drem. Thiebenem, zástupcem dráhy, aby pro
veřejnost bylo i obti přisouzeno pouze
11 krejcarů za sáh, ale aby potají (!) pan
dr. Tbieben 25 procent přisouzeného obnosu
přidal . . .“ Z toho patrno, že i hlavy města
hrály s drem. Thíebenem pod jednou dekou
v neprospěch obecenstva. Dr. Thieben však
slibu svému vzdor telegratickému (!) vyzvání
nedostal, proto se usneslo obecni zastupitel
stvo, když věc přišla na veřejnost, podati
proti soudnímu nálezu rekurs. Je to spra
vedlivá. Nemesis Jak se pracovalo mezi drem.
Thiebenem a znalci, vědí ovšem jen zdi . . .
Ale následky odnášejí občané. R 1869 při
stavbě dráhy v Martínicich platilo se 1 zl.
za sáh. Od roku toho pozemky v ceně stouply,
ale přece podníkatelstvo chce platiti pouze
40 kr. za sáhl“ — Je to pěkná demorali
sace!

Podivné poměry v Podmoklí nad
Labem. Píše se nám z Podmoklí: V městě,
kde J. E. pan hr. Thun má velikolepé statky,
pivovar a továrny, rozmohl se v posledních
letech následkem protestantsko židovského
štvaní hrozný německo-nacionální fur-.or.Dříve
byly poměry tamní klidně. Děčín a. Podmokli
sloužiti mohly za vzor spořádaných obcí, kde
Němci Čechům nekladli překážek ve sdružo
vání, kde v různých hostincích česky se ho
vořilo, a kde čeští chovanci has-podářské

školy libverdské zcela bez závaly po česku
vystupovali Ale když přišel židovský redaktor
S. Bergmann, který u bohatého protestant
ského knihtiskaře vydává „Tetschen
Bodenbachor Zeitung", začaly se po
měry měníti. Nastaly štvanice proti kněžím
českým i — německým proti správě hraběcí.
proti klidným občanům atd A po ldletěm
zasévání — dračí símě vzešlo. Dnes nesmí se

ech v obcích těch nahlas ozvati. Úředníci
čeští na dráze, poště a při jiných úřadech
denuncováni všelijak, až byli většinou přelo'
žení jinam. Kněz český, který, v postě před
5 roky postní kázání pro 1500 podmokel'
ských Čechů česky mluvil, u konsistoře
očerněn, že ruší v obci klid, až vypuzen byl.
České spolky byly z místnosti svých vypu
zeny. Od řemeslníků českých nikdo si pra
covati nechtěl dáti, tak že musili se mnozí
vystěhorati anebo — přidali se k Němcům!
Správa hraběcího panství dlouho odolávala
útokům židovsko-nacíonálním. Ale konečně
přece také obrátila, & nacionálům padla
v náruč. Tak na př. při prosincových
volbách r 1898 podepsali volební provo
lání nacionální & liberální strany německé
v Podmoklí — sám řidítel panství br.Thuna
pan Rudolf Hógervkterý ještě před ně
jakým časem dělal — Uecba! Dále podepsal
provolání p. Max Weigel. řiditel pivovaru
br. Thunu, protestant a Prušák! Mimo to
podepsali nacionální provolání c. k. správa
pošty. jeden učitel a ředitel měšťanské školy
K. Díttrích atd V provolání se pravi: „\Vir
wollen ehrlíche Verfechter von
Freiheit und Fortschritt, schlag
fer-tige und schneidige Vertheidiger
gegen den uationalen Feind, wir
verwahrcn uns insbesondere ener
gisch gegen jede liebedíenerische
Jasagereí . . . (chceme počestné zápasníky
za svobodu a pokrok, obratné a řízné bo
jovníky proti národnímu nepříteli, ohražnjeínc
se rozhodně proti služebnickémn přitukování . Š;
Ptáme se: Směl by se Čech postaviti takh'e
proti svému zaměstnavateli? Směl by český
úředník nebo učitel tak zjevně se hlásití ke
straně. která proti vládě vede bezohledný
boj? Zajisté nikoli. Ostatně sloučení dotyč
ných úředníků hr. Thuna s nacionály přece
nezazmz'loboykot proti —pivu hraběte
'l'hnna v Děčíně í Podmoklí!

K vůli Židům srazili se dne 26. ledna
poslanci chorvatští T uškan a Mile i Da
vid Starčevič. Tuškan obviňoval totiž
chorvatské dělnictva, že ve svém čele má —
židy (jako i u nás sociálně-demokratická strana

4*
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— pozn. red.) zejména že časopis „Hrvatski
radnik“ redigují a podporují židé. Poslanec
Starčeviě to popíral, načež Taškan zvolal:
„Mile Starčeviě lže!“ Po té David Starčeviě
zvolal: „Tys lhal včera když jsi řekl, že
jsem se zaprodal. Kdo mi co dal?“ Tuškan:
„Já nebyl při výplatě.“ David Starčeviě:
„Lžešl Od koho jsem dostal peníze?“ Tuš
kan: „Nelhn nikdy.“ David Starčevič: „Kdy,
kde a komu jsem se zaprodal'P“ 'l'uškan: „Je
to těžko říci.“ (Hluk ve sněmovně.) Zidovští
pacholci necht mlčí, když Chorvaté mluví. ——
A tu zvolal poslanec dr. Frank. který je
— židem: „Ten člověk patří do blá
zince! ...“ Tot se rozumí: když někdo něco
řekne o synagoze — nepříjemného, má být
buď zavřen do žaláře, nebo do — blázince.
To je ten budoucí — ráj!

* *
*

Pivovarská strana na pražské
radnici. „Katolické Listy“ vytkly několika
pánům konšelům, že se vlastně více starají
o pivovar pražský a o osobní prospěch
svůj nežli o prospěch obce pražské. Zejména
dru ernohorskému silně zatopily,
vinice jej, že při akciích „prvního praž
ského měšťanského pivovaru" vydělal veliké
peníze atd. Apan dr Cernohorský? Uveřej
niti dal skrze insertní kancelář dlouhá
(placená) povídání. jaký jest hrdina, jak
prý jednoho žurnalista citelně ztrestal &že
tak uěiníi jiným. „Hlas Národa“ inserát
odmítl, ostatní české listy jej — vzaly. Ale
veřejnost se zděsila, ětouc „nadnté“ řádky
dra Černohorského. Novináři sešli se — a
usnesli, že článek ten je hrubou. urážkou
žurnalistického stavu celého. 1 určeno, že
každá akce a podnik, kde dr. Černohorský

bude súčastněn. budou od žurnalistiky igno
rovány! A dr. Černohorský? Ztratil v hodině
kuráž. Napsal skroušené „Zasláno“, v němž
novináře odprošuje. řka, že si jich -velice
váží, že prý tak zlý není a pod. Panu drn
Černohorskému i jeho nejbližší „přátelé“
— kondolovali. My činíme podobně. Ale
jak mohou proapívati věci obecně na rad
nicí za tohoto terorismu lidí. kterým jiné
místo náleží, nežli aby řídili první obec
v království českém za nynějších těžkých
poměrůPIŽivnostenstvo pražskémarně
svolává schůze. marně prosí o pomoc, úvěr,
dodávky.Není slyšena. Zřízenci tram
waj'oví se scházejí, aby si naříkali. Ale
nejsou ani vyslechnutí.Učitelé pražští
marně přednášejí žádosti své a prosby.
O nezaměstnané lidi žádná péče.
Assanaci řídí dr. Stein, židovský obratný
„prokurista“, který svým souvěrcům dobré
služby prokazuje. ale obci? Pitná voda
— kdo by jí nyní hledal? Lázně na Žo
fíně — musily být zdraženy! A tak dále!
Nu, jen když „první pražský iněštanský
pivovar“ se dobře bude mítl Aby se na
různé zákulisní věcí nevidělo — má

pomoci — Husí -— Ale všeho do časul*
» *

Úmrtí. Dne 28. ledna byl v Chrudimi
pochován nejstarší český spisovatel, Ant.
Rybička, jenž proslul hlavně spisem: „Přední
krisitelé národa českého“, jenž má cenu
trvalou. Mimo to sepsal četné studie histo
rické na př.: Královéhradecké rodiny erbovní,
České řehole a říkánl právní, Pravidla a pří
sloví ve správě veřejné a obecní a v právu
občanském a trestním atd. Čest jeho pa
mátce!

3 .. . ., ČÁST LITERÁRNÍ. » .. .. í($%——
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Nový labyrint světa.
V době plesů. (Pokr.)

V tom přitoěil se Šibal s tanečnicí
k nám řka: „Zde Ella Oplotůova. Stepilá,
vnadná, líbezná! — Zde můj přítel, muž
šlechetný“

Podívali jsme se na sebe zpytavě. Ja.
na ní neviděl mnoho vnad a líbeznosti.
A ona na mně asi mnoho nezřela šle
chetnosti.

Tíseň bjla veliká. Zvuk polnic, bubnů
a talířů kovových oh ušoval. Nebylo možno
otočiti se. Šli jsme tedy. držíce se. Musil
jsem pronnluviti.

Táži se tedy: Máte bratra?
„Mám tři,“ řekla a zasmála se. „Je

den je zde, druhý je ínžinýrem, třetí u
vojska.“
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A zase jsme se odmlčeli. „Hrajete na
piano ?“ — dím po chvilce.

„Ne. Ale sestra hraje krásně na housle.“
Dav nás zatlačil blízko k sedadlům

starších paní.
„Děkuji', pravila mi dívka, uklánějíc

se. „Jsem zadána" . . .
A již ovinul kolem ní ruku svou mla

dík se skřipcem na nose, snirého pohledu.
Zmizeli za nedlouho ve víru tanečním.

Já stál nehybně.
„Krátká byla zábava“ ——pravil Roz

vaha, přistupuje ke mně. „Nclíbila se vám“?
„Nic jsem neseznal — ani ducha, ani

srdce. Stati má tu nechala.“
„To je zvykem již." vysvětloval Roz

vaha. Dívky na plesu jdou z ruky do ruky.
Jako míč podává si dívku muž jeden za
druhým. Hle, každý ovinuje ruce okolo těla
jejího. Každý do očí ji kouká. A mluví
k ní každý.

„Co mluvi?“ ptám se.
„Všichni skoro stejně mluví. Pochválí

vkusné roucho, jež umělecky kryje krásu
divčinu. Pochválí účes a ozdoby v něm.
Pochválí spanilý zjev její, hlubokéjako moře
oči, serafinsky znějící hlas, růže na lících
a nach malinový na rtech."

„A jak to každé mohou říci? Tot ne
pravdivé lichocenil Což se jim věříř“

„Tak zobyčejněl lichocení, že za ne
vzdělaného počít'rn jest, kdo slov lesklých
a sladkých promluviti neumí.“

„A což umění a vědomosti?"
„O těch nutno pomlčeti zde. Kdo by

tu chtěl raditiP“
„A o lásce mluví někdy též?“
„Oláace'č“ zvolal Šibal. který mezitím

přistoupil k nám, nebot vlastenecká polka
byla již dohrána. „Nutno hovořiti! To jest
vlastní živel plesový. Kolem lásky všecko
se točí. Hleďte na ty, kteří kolem jdou,
jak důvěrně si v oči hledí, jak se usmívají
na sebe jak si slova sladká mluví, nebo
pouze šeptají. Zde sejdou se ti, kteříjinak
jen po sobě vzdychají, kteří nemají jinde
příležitosti setkati se, kteří snad jenom
v dopisech nejvznešenější city své si pro
jevili“

„Těch málo jest." řekl Rozvaha. „Na
sta jest příležitostí, kde setkati se mohou."

„Na plesu“, mluxil Šibal dále, „sil
něji upevňují se růžová pouta dvou srdcí,
zde slibují si lásku horoucí a věčnou,
hleďte jen. . . .

Hleděl jsem tedy. Ale viděl jsem, že
mnozí chladně vedle sebe jdou. Dívky hrály

si vějířem, zavírajíce a otevírajíce jej, kle
pajíce se ním přes ruku, čela neb úst jím
se dotýkajíce.

„Proč si tak vějířem hrají?“ táži se.
„V tom jest tajemná mluva. Každý po

hyb vějířem má svůj význam — je to buď
znak libosti nebo nelibosti, souhlasu nebo
odporu lásky nebo lhostejnosti. Rozkošná
je to mimická hral“ děl Šibal.

„Ale jak mohou páni rozuměti hře té.
když se dívajíjinam ?“ pravil Rozvaha, uka
zuje na některé. „Hle, ten ke stropu se
dívá, jakoby hvězdičky hledal, onen na pod
lahu hledí, jakoby bál se, že uklouzne,
onen brzy v pravo, brzy v levo se ohlíží,
po jiných dívkách pokukuje. . .“

„A přece i oni lásku cítíl“ hájil je
Šibal. „Oni spleteni jsou. Láska pravá mnoho
řeči nenadělá. Ona jazyk poutá, aby tím
více hl'Lď rozpllovala. Ona se u každého
člověka jinak jeví. Jisto jest, že zde jest
na sta bytostí, které hoří nejposvátnějším
tímto plamenem.“

„Vy jeden z prvních jste, mínil“ Roz
vaha.

„Nezapírám,“ řekl Šibal. „Jet láska
sladký cit, cit,jemuž nikdo nemůže odolati.
Blahoslavení, kdo lásce porozurněli — kdo
nejsou rampouchem, jako...

„Jako ja?“ otázal se Rozvaha. „Mý
líte sel Takovéhle lasce, při níž slamou
srdce hor'í nerozumím, ano zavrhují ji,
protože jest nebezpečnou. Pochvalte dívku
nevinnou a naivní. nazvetejinejhezčízcelé
síně, ze všeho shromáždění, rcete, že je
královnou plesu. Ona uvěří a otevře vám
srdce. Lichocením nejlépe vkrádají se zlo
ději do dívčích svatyn. Dosáhuete od ní
dopis, schůzku, polibek a snad i více. ..
Ale k čemu to? K manželství to nevede.“

„Ach, kdo by hned na manželství po
mýšlell“

Zahrála zase hudba. Čtverylku tančili.
Páry proplétaly se, páni a dámy klonili se
sobe, otáčeli se kolem, v řadách i jedno
tlivě postupovali. Unaveně tančili jedni, jiní
schválně se pletli, smějí e se chybám, jiní
skutečně nevěděli, jak vykročiti.

„Ani tento tanec, řekl Rozvaha, „ne
svědčí nám. Jernm Francouzi, kde jest
vlastně domovem, hopkovati davedou drob
nými kručky, prop ětati se i ukláuěti uhla
zeně a dvorce.“

„A proč se tedy tančí u nás?"
„Mypěstujemetak — francouzské

st y ky.“
*

*
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Národní divadlo \'Btollpilove znamení

operetty. Jest to tentokráte vídeňský výrobek
„Ples v opeře“ zpracován na text fran
couzské veselohry Hennequinovy „Růžová do
mina“. Práce dle známého receptu. Manželská
nevěra, zmatky v osobě způsobené trojím rů
žovým dominem, staří i mladí zhýralcí, pelo
svět ve styku z hautevolé, vše políto pořádnou
omáčkou frívolností a garnírováno tu a tam
hodně massivní sprostotou, k tomu jako dessert
polka, mazurka, valčík, gallop atd a operetta
je hotova.

Ples v opeře nedosahuje ani vtipem slov
ním, ani hudbou starší práce Offenbacha, Le
cocqna, Strausse, jehož zvláště sí skladatel
vzal za vzor a jehož silně kopíruje. Skladatel
R. Heuberger jest vídeňský kritik, který
s operou neměl štěstí, proto zkusil to s ope
rettou. Text hodí se snad do nějakého vídeň
ského chantanu, ne však na scénu král. zem.
ského divadla. a jediného uměleckého ústavu
českého. Poslouchati všecky ty nechutné vtipy,
dvojsmysly atd. není zábavou, ale obětí. Ne
divíme se pranic, že evangelický sbor du.
chovních žádal darmštadské dvorní divadlo,
aby „Ples v opeře"' z repertoíru vypustilo.
Potřebovali bychom podobného energického
protestu *) i u nás, aby páni z družstva je
dnou zmoudřeli a nenutíli ředitelství uváděli
na scénu hloupostí a frivolnosti, které jsou
pověsti Národního divadla jen na újmu.

Ostatně nevíme, jaký ted' vládne u nás
systém Napřed musí každou novinku obehrátí
zdejší německé divadlo a pak se objeví u nás.
Tak tomu bylo s činohrami „Forman I'Ienčl',
„Zaza“, operettou „Ples v opeře“ &ted' snad
přijde na řadu Geisha?

Z novinek se připravuje Davidův ballet:
Kamenný ho st (dle Donna Juana) &opera
L. Lošťáka: Selská boni-e (podledramatu
Subrtova „Jan Výrava“).

V 51. populárním koncertě uslyšíme prý
slavného houslistu z Londýna E. Saureta.

* *
*

Jubilejní padesátý populární kon
cert Umělecké Besedy. Padesát populár
ních koncertů, hlasatelů pravého umění nej
širším vrstvám národa. Kdo vidí, jak u nás
vkus umělecký i ve třídách t. zv. intelligence

*) Ovšem z kruhů veškeré intelligence.

je v plenkách, kde se přesvědčí, jak na př
nesmrtelná dila Beethowenova se poslouchají
jen proto, že toho žádá „bon ton" a že tak
mnohý, který při těchto skladbách sladce
dřímá, znamenitě by se bavil při odrhovač
kách zahradního koncertu, kde mnohdy tam
bourova palička vzduchem se kmitající bývá
vrcholem umění, ten s povděkem vzpomínati
musí zásluh Umělecké Besedy. která podjala
se podniku, jenž jinde bývá bohatě dotován.
Ve Francii jsou veliké subvence státní a.
městské na podporu populárních koncertů.
U nás tomu jinak. Na 49 koncertů doplatila
Umělecká Beseda 3939 zl. 34 kr. a jen zá
sluze některých peněžních ústavů naš ch (Ob
čanská záložna v Karlíně dala na populární
koncerty od r. 1888 celkem 920 zl.) a je
dnotlivců lze přiěísti, že jubilejní koncert
vůbec byl dosažen. Teprve loni dostalo se
populárnímkoncertům dotace zemské. Jak
se dovídáme, odmítla lada král. hlav. města
Prahy (!!) žádost za dotaci populárních
koncertů, čehož třeba co nejvíce litovati. Po
vážíme-li. že v Praze bylo několik
tisíc vydáno na zbytečné koncerty
sokolské kapely, že s ochotoudostává
se podpory a drahého místa spolkům sokol
ským, sportovním atd., naplňuje to zármutkem
vidíme-lí, že není porozumění pro umění hu
debni, které přece předevšim jiným zušlechtuje
srdce člověka a zjemňuje jeho mysl. Když
nezbude král. městu Praze ani 100 zl. na
podporu tak záslužného podniku, na který
jinde vydávají se tisice, svědčí to o nepo
chopení celé instituce popul. koncertů.

Tím větší zásluha těm, kteří se o ně
starají, a ku své hanbě musíme doznatí, že
prvními jejich mecenáši byli Němec Dr.
H z Biílowu a Rus Petr Iljič Čajkovskij.
Tito umělci položili základ k fondu populár
ních koncertů. Sledujíce postup populárních
koncertů, vidíme mnoho práce, mnoho zkla
mání, ale také mnoho vytrvalosti a nadšení
u pořadatelů Z počátku byli samé produkce
orchestrální, pak komorní a konečně odká
zány populární koncerty po založení „České
filharmonie“ a „Ceského spolku komorního“
na cizí světové umělce, kteří v populárních
koncertech co nejlépe se osvědčují. Bylo by
zajisté přáním každého upřímného přítele
umění, aby populární koncerty nalezly tolik



příznivců, aby bez obavy volně se mohly vy
víjeti ke zdaru českého umění.

V krátkosti zmiňujeme se o posledním
jubilejním koncertě v němž účinkoval kla
virui virtuos Rus V. šl. Sapelníkov, kte
rého před 10 lety sám Čnjkovski u nás uvedl.
Od těch dob se Sapelnikov uklidnilavyvinul;
jeho úhoz jest plný energie & elegance, ale
nepostrádá přece potřebné měkkosti a něhy
jak v koncertě Čajkovského B mol i v ostat
ních menších skladbách dokázal. Dr Dvořák,

„_ ..

. 'EŠPGXQJIN' *

známý příznivec populárních koncertů, diri
goval svoji symf báseň Vodník, dílo plné dra
matické síly a. úsečuosti, při ostatních pak
číslech (Beethoweu Leonora č. 3, Smetana
„Z českých luhů a hájů“) osvědčil nynější
pořadatel populár. koncertů pra-f. H. Trneček
svůj talent dirigentský, spojuje účinně po
třebnou energii s nepostradatelným klidem,
čímž dosáhl výkonu nejen jednotlivého, ale
zároveň mocně odstíněného.

* *
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Publikace literaturyr katolické.
Z belletrie jest to „Ludmila“, která při
nesla ve třech číslech svých díla našich nej
známějších povidkářů B Brodského, Aloise.
Dostala, P. Kopala.

Bredského „Ob ětovaná“ vyniká pě
knou náladou, ač zabíhá v přílišný romanti
smus. P. Kopal odpozoroval životu ostré rysy
na svých postavách, jež nám předvádí ve své
povídce „Z města do vsi“. Destálův
„Druhý sňatek“, líčící život vesnický
s mnohými jeho chybami, trpí trochu roz
vláčnosti.

Dějepisná literatura obohacena spisem
Dr Fr. Krásla a J. Ježka: Sv Vojtěch
(podil dědictví sv. Prokopského). v němž celý
život a působení sv. biskupa našeho ijeho
úcta v lidu českém jest vylíčena. Bohatý ma
teriál historický, který tu snesen, jest tím
cennější, protože bude vhodnou zbraní v rukou
katolíků proti hanobitelům sv. Vojtěcha, kteří
každé příležitosti užívají, aby jeho zásluhy
o vlast zlehčilí a historické zprávy o něm
v pochybnost uvedli. im více spisů podob
ných, tim více bude světla v naší historii
Zpracovati tak ohromný materiál vyžaduje
arcit', práce nesmírné, děknjme, že ho máme
sebraný. Na tomto základě pracovati dále
bude mnohem snadnější.

Apologetický význammá také spis
Dra.Jos. Bilczewského: Archaeologie
křesťanská ve službách dějin církev
ních a věrouky Je lí vůbecstarověkkře
st'anský důltžítý pro obranu viry katolické,
jest to tím spíše křesťanská archaeologio
která nám skytá tolik látky obranné proti
všem námitkám nepřátel že dávno ještě není
a dostatek (ceněna, a zvláště ne u nás. Cu
v tě příčině vykonal v Italii de Rossi a

jeho žáci, dostává se nám ve známost jme
novaným spisem, který má nejen pro pozná ní
křesťanského umění ceuu velikou, ale jest to
v kámen vrytá a barvami zvěčnčná dogma.
tika. Eucharistia, střed katolické bohoslužby,
otvírá se před očima našima v katakombách,
svátosti nalézáme zobrazeny v kapli svátosti,
před námi se rozkládá ikonografie Krista,
Bohorodičky, Svatých Páně atd. Z-láště tu
pozoruhodna úcta Marianská, která. se jeví
na obrazech katakomb. (Viz citovaný spis
str. 246 sqq.) Jest tu nahromaděno apologe
tického materiálu. jehož možno užití s pro
spěchem na všech stranách.

Z německé literatury katolické jmenu
jeme tu jako pokračování předešlého: Ge
schichte Rom's und der Pilpste im
Mittelalter od Hart-. Grisara S J.
(Vydává B. Herder ve Frýburku seš. M. 1'60.).
které, počínajíc koncem čtvrtého století, líčí
nejen dějiny Říma, ale zvláštějtaké umělecký
a kulturní život. který byl církvi katolickou
ajejími vrchními pastýři vzluzen. Obrazy
provázející slova. vše jen ohjasňuji a vy
světlují.

Ostatní literatura. naše neposkytuje s na
šeho stanoviska katolické aesthetiky a mrave
uky mnohopotěšitelného.Naše obrázkové
časopisy hledí si čas od času nudit, a
bylo-li co vytkuuto, omlouvaji to známým
heslem „povýšenosti nměui“, ač zásada tato
jest naprosto chybná, jak jindy ukáží me.

Lumír, který zněníl osoby i úbor, zůstal
ve starém ovzduší. Knihovny naše přinášejí
vedle věci uezávadných obyčejně hodné pro
ctnto věcí naprosto nevhodných. Na př. vedle
poetického Tyla, Čelakovského. Díckcnsejatd.
níáme ve „Světovéknihovně“ llilbelas po
pletenými názory panthcistíckými, kterými
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vyplnil drama sve „Judita", z níž podle zná
mého vzoru rationalistů setřel všechno, co
Písmo sv. kjeji chvále povídá; nevidíme více
nadšenou bojovníci za víru a vlast, ale ženu,
která touží po muži a zdvihá zbraň pro své
zneuctění Tak vše promícháno a bylo by po
třebí důkladné práce se strany katolické, aby
do tohoto chaotického pletiva aspoň trochu
přivedeno světla. Jest to zadostiučiněním ka
tolické kritice literární, že nepřátelé věci ka
tolické, třeba vposměchu, musi o ni vyznatí,
že si pracuje do rukou, t. j. mluví na všech
stranách stejně Proč? Protože se řídí pev
nými zásadami křesťanskými, kterých
naši moderní radikálové v literatuře a umění
úplně postrádají. —er.

„Světozor“ ze dne 28 ledna na str. 135.
přínáší povídku od Viková-Kunětické,
kde se nalézají znamenité názory 0 manžel
ství „bez kněze“ a „bez pout", kde Milča
dojde do bytu jistého Meliše, aby pěstovala
„souzvuk duševních a tělesných pocítů“, kde
se líčí obšírně a způsobem dekadentsky pe
pleteným jistý akt, který jenom v nejlasci
vnějších „povidkách“ nebo spíše anekdotách
francouzských, německých nebo vlašských byl
líčen a který Meliš vyjadřuje slovy k Milči:
„Ty nesmíš být donucena, ty musíš sama
chtít“.. .V povídce“ se na př. praví:
„Dlouho seděli tak, on s nachýl nou, jako
skácenou hlavou na prsa a ona vetknuta
v jeho klíně (!) s nahým krkem, na němž
chvěly se jí tepny. Pak otevřela očí a setkala
se s pohledem jeho. Dívali se na sebe tmou,
v které jen oči jejich svítily jako očí při
krčených (!) koček Vyprahlá pláň objevila
se v jejich dušich, jako by jí žhoucí pisek
zasypal. Nebylo v ni místa pro myšlenku ani
pro běžný pocit, kterým vykazuje se dojem
chvíle vzpomínkám. Nic budoucího nezastavila
se u nich. . Ale ticho vpíjelo se bobtusjíc
do jejich mozku a do jejich srdcí dál. Na
běhlé, hladké, utkvělé bylo přissáto k nim
hltavě atd. A pak vyšli z pokoje. Vlhký
vzduch zvedaiící se ze dvora, prosycený plísní
a nehybností (!) opuštěných míst, napadal jim
na bledé, vášní strhané tváře.“ — V čís. 13.
příjde pokračováni této dlouhé přípravy
ke —- koitu! Pěkně se „Světozor“ tuti.
Je cosi podobného v „Klosách“ polských
nebo v „Nivě“ ruské, s kterou se „Světo
zor“ rád srovnává?

„Česká Stráž“ v číslo 4. ve článku
„Žurnalistika“ praví: „Politickýbankrot
našich dnů svaluíe lid na poslance a poslanci

na lid. Oba mají pravdu. Poslanci se 0 man
dáty přímo derou a dosáhnnvše jich a s nimi
i immunity a peněžní zaopatření, nedbají
veliké své zodpovědností, nedbají svého práva,
zastupitelských povinnosti. Poslanci pravdu
mají též, pokud slabost svou omlouvají sla—
bostí, karakterní kleslostí a nevědomosti vo
ličstva. Ale je tu ještě třetí vinník — žur
nalistika denní. Neni již, čím bývala.
Bývala silnou, poctivou a poučnou. Dnes od
ložila boj — nahoru. Ona dělá poslance,
pomáhá pochybným spekulantům politickým.

urnál bez rozpaků doporouči. by problema
tickým osobám svěřila veřejnost i existenční
záležitosti národního celku, potřeby rodin,
obcí. kraje i země; to vše vkládá do rukou
lidí nespolehlivých.. . A pak — inserce!
Inserty mají nahraditi nedostatky obsahu. Vy
vinula se insertní, soukromopodnikatelska po
litika žurnálů, jež dostává převahu — nad
politikouprvní! — Dále: Politické strany
jsou ve službách soukromých žurnálů, čímž
vzniká nezodpovědné. suverenuost žurnalistů
nesvoboda poslancův, stracbujících se o přízeň
žurnalistiky, povrchnost“ a t. d Vše
pravda. Na jiném místě praví: „Noviny
nemají širokých stanovisek, moderního roz
hledu, zaměstnávají se přetřásáním jalové po
litické slávy, naplňují sloupce vraždami, jsou
na kšeft, hoví nízkým choutkám nevzdělaných
davů — Naříká se na bezmyšlenkový text
života? Hlavní vinu nesou noviny; hubnje se
na uepodníkavost. nahnílost poměrů —
stopujte ji do redakcí denních listů. Zakládají
se — pivovary . . . Schází příprava novi
nářů, to jest — studiu m; novinář má znáti
život, mít jasný zrak pro potřeby a nedo
statky národa, být opravdu učitelem jeho.
Ale zavad“ o socialism národní hospodářství,
historii, náboženské snahy. íilosoííí, ethíkn
umění atd — náš žurnalista mlčí. On je
chuďas houěný žurnalistickou robotou ze dne
do dne . . . Vyčítá se novinám, že falšují
fakta. zamlčují, co je jím nemile, odpůrce líčí
jako blbce nebo padouchy a strauníky jako go
niíluí hlavy, veliké politiky a umělce že to
jsou negři ve službě komandujíciho kapitálu
Oni lhou, falšují, podvrhují, přemety dělají -—
jsou bezcharakterní. A lidé si zvyklí na
to a žasli by, kdyby se objevily noviny po
ctivé, pravdomluvué a čestné.“ ——Co se čte?
„Karolinská epopeje" Zeyerovy — 13 výtisků
se prodalo r. 1898 ale kalendáře Pikant
niho světa — 26.000 výtisků! Jsou celé
kraje, kam nevníkno elitněiší literární dílo.“

'řOdpoxědný redaktor P. Jos. Šimon 1137
C

davatel a nakladatel V Kotrba v Praze.Vy
yrí lo-Methodíjská kníllíliskarna V. Koírba v Praze.



Vzdělavací
Knihovna Řalob'cká

Pořádají:

Dr. Josef Tumpach. Dr. Ant. Podlaha.

Pzdělavací knihovna katolická jest periodickásbírkaknih
a brožur z pravidla malého objemu, ale pokud možno jadrného obsahu, jež
slohem důstojným, nicméně však vůbec srozumitelným pojednávati budou o růz
ných důležitých otázkách : oboru apologie, ethiký, dějin církevních, občanských
i kulturních, přírodních věd, aesthctiky, sociologie a jiných se stanoviska katoli.
ckého. Zejména časové otázky dojdou vždy rychlého povšimnutí a ocenění

Ve Vzdělavacíknihovněkatolickévyšlý_již tyto vzácné spisy:

Svazek 1.
„Apologie víry křesťanské na základě věd příl'0(lllí('ll“.

Sepsal kan. F. Duilhé dc Saint-Projet.
Přeložil Dr. A. Podlaha.

Svazek ll. Dra _?mm Sýkory

„Unlnřoní :: oslovení 'ánu našeho Ježíše Krista
podle čtyř ovnngolií“.

Četná vyobrazení v textu. Cena 3 zl.

Svaick Ill.. Dra Pavla Vychodila
„Básnictví :: nn-nvonkniň

Stran 74. ' Cena 40 kr'.

Svazek IV. Dra Eugena Kadeřávka
„o původu tvorstva dle zpráv bibliokývhta

Stran 64; cena 40 kr.
Svazek V.:

l'odobizny světců.
Francouzsky napsal A. Hello; přel. S. Bouška, O. S. B.

Četné obrazy starých i novějších mistrů. ——Titulní list kreslil mistr jencwein.
ena 2 zl.



Svazek Vl. Dra Frant. K7yštúfka
Dějiny církve katolické ve státech rak.-uherských !: oh
zvláštním zřetelem k zemím koruny české od r. 1740—1898.

(5 obrazy vladařů rakouských) Vyšel díl 1. Cena 3 zl. Dilu II. sešit 1.

Svazek Vll. Dra _“705.Tampu/m:

Soukromé vlastnictví.
6 sešitů. Dvé sociologických studií. Cena zl. 1.35.

Svazek VIII. P. A. Lapólm T. ].
Moravané.

Stať zc spisu »Evropa a svatá Stolice za dob Karlovcůc.
Z frančliny přeložil Dr. Frant. Ehrmann. Cena 50 kr.

Svazek X.: Msgra Em. Bonga/ala:
„Ježíš Kristus“. Důkaz Jeho božství.

Z frančtiny přeložil Ant. Melka. — Cena 45 kr.

V tisku se nalézají:

Svazek IX. Dra řasefa Bilcsfwske'lza
Al'chaeologie křesťanská ve službách dějin církevních

a věrouky.
S četnými illustracemi v textu. Z polského orig. podává Dr. ?asef Tun/pach.

Vyšel sešit 1—6.

Svazek XI. P. Victora Cat/zrána T. ].
Socialismus.

Autorisovaný překlad Vll. rozšířeného vydání z r. 1898.

K tisku uchystany tyto spisy: J. A. Zakma
„Věda a učenci kaloličtíii.

, Z angličiny přeložil V. Hazuka.
Dr. A. Vřešťála

„Liehva a úrok ve světle katolické mravonky“.

Dr. J. E. Orli )! Lara
„Včela a zjevení“.

(Vyvrácení Draperových »Dčjin kenňiktů mezi náboženstvím a vědom.)
Spis poctěný cenou královské Akademie pro vědy ethické a státní v Madridě.

Ze španělštiny přeložil Frant. Po/mnek.

Cena sešitu o 3 arších 25 kr.

Cyrillo-Methoůčjské knihkupectví G. francl
v Praze, městská spořitelna.
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Slovo k pražskému duchovenslvu —

Egyptologie a bible (Pokračování)
— Ze života Daniela O'Conclla.

(Dokončení.) — České věci. —
Národohospodářská část. —- Škol
ství. — Náboženské :: církevní
záležitosti. — Zahraniční události. -—
Kronika. — Kritika. — Lilcralura.
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Časopisy a knihy redakci zaslané:
Alétlleia, .časopis vědecké jednoty Arnošta 7..Pardubic v Praze, red.

Dr. Karel Vondruška.
Vlast, časopis pro poučení a zábavu, č.5. únor Redaktor '..l' Škrdle.

Obsahuje četné básně a. články. zejmena„ (echové vPiuském Slezsku“
„Cesta na Rýn“, „Klesání obilních cen“ „Synodální řeči Mistra Jana
Husi“ (od Dr. 'Lenze), „Valná hromada družstva_ Vlasti“ a. drobná
zprávy literární. ,

Vychovnlel, časopis věnovaný zájmům křesť. školství. Unor, č. 4.
Obsahuje články „Autorita“, „Jak vzbuditi u dětí lásku ke chrámu“.

-„Z dílny svobodných zednářů". a zajímavou směs.

Anděl Strážnýč, časopis pro křesťanskou mláde7. Redaktor 'P. Vihí-mAmbrož. Únor č. 6. Obsahuje pěkne básničky, povídky & životopisy
svatých.

Český jinocll, časopis „pro dospělejší mládež českoslovanskou. Red.
professor Václav Muller. (HSM 6. obsahuje: „Památnosti zemí česko
slovanských“ (obrázek Křivoklát,), navod ke hře v šachy, básničky
a. směs.

Náš domov, časopis zábavný, redaktor J. Vévoda v Zábřehu na .\lo
ravě. Pěkné povídky a illustrace.

Libuše, matice zábavy a vědění, vyd. 14'.Šimáček, číslo 1. ročník 29.
_,„Zamolaná vlákna“, román od Boženy Svobodové.
Renneslnieko-živnostenské Noviny, neodvislý list. věnovaný

zájmům středního stavu. Vydává .Václav Kotrba v Praze. QUO-Il.
Nový život, měsíčník pro umení. vzdč(líní a zábavu, vede a vydává

Karel Dostál v Novém Jičíne. Obsahuje: ,Ccstou křížovou“,.„Rokycaua
o křesť. demokratismn“ , „Bílkův dům“, .,Valašskč Moziříčí“. „For—nm“
(zajímavou směs). '

„Jednoho jest třelm“, staré a nové' tužby od Václava Vlčka,v nf—mž
se nabádá lid, aby obnovena byla národní jednota (( kázeň 7, r. 18753.
by se v poměrech českých všecko napravilo.'

Výhog' ze spisů V. Kosnlákn, knihovnu naší mládeže. upravil
Fr. Silhavy', díl první.

Dělnické Noviny (č 12. 16. února)., orgán křesmnsko-soviální strany
českoslovanské, obsahuje četné zprávy a pojednání „Pomni, abys (len
sváteční světil“ od dra Rud. Horského.

Ss. lůnclmristin. orgán spolku kněží klauějících se ne,.jsv svátosti
oltářní. linor 1899, číslo 12. Vydavatel J. D(občna v Kroměříži. Obsah:
„Devatero rozjímání o nejsv. Svátosti“ atd.

lllíqlkn, číslo 2., únor, ročník 16., v Brně, redaktor A. Sniekul. Obsahuje: —
„() pokroku katolictví“, „Církevní věci v Hyríi“. „Pomčry paedanonicke
lísemnictví a umění, směs, rozhled v církevníctví, 11:L10d()hO\pOd(llbt\l
a školství.

Kněz :! politika. z francouzského prelozil V. Lankaš „Časov6u\ahy“.
Číslo 5., redaktor Dr. F. Reyl. Výborná brožura'

Obzor v Brně redaktor V. Šťastný.
Praha (Modrá knihovna č. 45). Vydává ln V. lůezníček. Časový roinán

společenský.
( zl.—(opiskatolického duchovenstva.redaktor dr. I'. Krásl dr. Kry

štůfek a dr. Tumpach, číslo*)_..
„Museu-lví, časopis bohoslmců českomoravských, ročník 33., pořadatel

J Kovář v Brně. Sešit 2. Bohatý a zajímavý obsah.

Tiskem a.nákladem Cyrillo-\Ielhodě_|ské knihtiskárny V. Kotrba v“Praze.



Vychnzí:
5. a 20. dne

každého měsíce. 0 BRANA. Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně 3 zl.,
čtvrtletně 75 kr.
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Jeho Milosti, vysoce důstojnému Pánu, panu

preláta král.
fovi, Chelčickéin lxomenském, o socialismu atd

Dru Ant. Lenzovi,
Českého, probošta na. Král. Vyšehradě atd., spisovateli spisů o Husovi, Vikli

atd.

srdečné blahopřání k YOletým narozeninám
(20. února.). _

Bůh žehnej muži, který pilný je jako včela, ryzí jako zlato a, nepoddajný jako žula!
Ad multos anuos!

Slovo k pražskému duchovenstvu.

Sešli se při jedné slavnosti pražští du
chovní. Utvořily se skupiny a jednotlivci
hovořili Spolu A tu otázal se starší jeden
duchovní mladšího spolubratra: „A odkud
pak vy jste? Kde jste ustanoven ?“ —

„Prosím — já jsem na X faře ka
planem.“

„A já tam jsem — farářeml" zvolal
starší „A my se neznáme?!“

Tato příhoda, anekdotou spíše se zda
jící, byla před lety v „Čechu“ avypravuje
se častěji mezi duchovenstvem pražským,
které si skoro všeobecně stýská na nedo
statek vzájemné pospolitosti.

Duchovenstvo pražské nemá střediska,
kde by se občasně scházela k důvěrným
poradám & přátelským rozhovorům o všech
otázkách, jež dnes nýbaji myslemi lidu na
šeho i světem vůkolním. A přece je nutno
ob řas dorozuměti se o věcech týkajících se
pastorální prakse i theoreckých nauk nevé
se rodících, o trudných věcech štolárních,
o věcech patronátních, školských, obecních,
chudinských, poplatkových a sterých jiných.

V Praze je množství duchovních, kteří
v různých oborech (uměleckých, literárních,
samosprávných, finančních, spolčovacích atd.)
veliké věci vykonávají. Sami odpůrci kato
lického náboženství rikaji: „Vymáte kněž
stvo vysoce intelligentni .. .“

Ale hledíme li na výsledky horu-cné
mnohdy práce našich duchovních, shledálue,
že mohly by býti daleko větší, a vliv du
chovenstva pražského že mohl by býti mno
hem více uplatňován, nežli jest nyní, kdyby
bylo — žádoucí jednoty, společné akce, sje
dnoceného postupu.

Dobře dalo by se docíliti jednoty na př.
také v cyklistických kázaních i v příleži
tostných řečecb. A jak by to účinkovalo,
kdyby se současně o důležité věci na mnoha
místech důrazně promluvila!

Panuje obecný stesk mezi duchoven
stvem pražským, že pastorace obmezuje
se na nejnutnější věci, že faráři ukováni
jsou v kancelářích svých, tak že mnohý
sám naříka, že je písařem pouhým, že
s farním obyvatelstvem při pohřbech. svat
bách. a křtech takřka žádných styků není,
kaplani pak že přetížení jsou školami,
pod jichž tíží zejména i katecheti na
obecných a měšťanských školách klesají.

Ale tyto stížnosti jen tak říkajíc letmo
sděluje jeden druhému. při nabodilém po
tkání na ulici a pod.

A přece všecky ostatní stavy sdružují
se v pevný svaz, aby hájily své společenské,

hospodářské a občanské zájmy. — Tak činí
učitelstvo, úředníci, lékaři, advo
káti a pod.

4
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Stává se, že napaden bývá i některý
pražský kněz. Někdy se bráni, někdy však
nepodniká ničeho k sebeobhájení. Bývá to
v novinách sociálně-demokratických, radi
kálnich, pokrokových atd., jako na příklad
v „Právu Lidu“ a v „Záři“ (posl. číslo
mluví o Žižkově).
' Co jednoho se týče, padá i na druhého.
U duchovních více než kde jinde platí heslo:
Co jeden to druhý; nikde se tak negeneru
lisuje (Lille, Marseille v posl. týdnu). Doba
je opravdu velice vážná.

Duchovenstvo pražské za věků minu
lých stálo v popředí činnosti náboženské,
kulturní, literární, společenské, mravní.
Stačí otevříti spisy starší, kroniky. letopisy
nebo Tomkův „Dějepis Prahy“ nebo „Dě
jiny čes. literatury“, nebo spisy Wintrovy
a t.. (1

Dnes přes všecku horlivou. obětivou.
do úpadu po většině konanou práci je du—
chovenstvo pražské sans phrase — odstr
čeným pastorkeml

Kdo dbá jeho slov? Kdo se řídí jeho
varovným hlasem?

Snad radnice? Vždyť je tam nyní
jediný zástupce — a ten umlčen. Ci kruhy
obchodní průmyslové, vědecké a
umělecké? Nebokruhyfinanční?

Snadaspoňokresní školní rada?
Na obecné Školství vydává Praha statisíce
ročně. Do každé školy za sta zl. pomůcek
rok co rok obětuje se. Počítejte, kolik
z toho dá se na věci náboženské! A jaké
svízele & obtíže se činí, ma-li být ten či
onen kostel poopraven. Dopouští se, aby se
sbírkami krejcarovými dilo nutné započalo,
jako na př. v památném Týně atd.

A jak je při jiných úřadech a in
stitucích? Jak senedělní klid zacho
vává? Co je v Praze zanedbané mlá
deže! Jaké scény nejen pod večer, ale za
bílého dne na ulicích! Jaká žebrotal Jaké
zjevy děti zubožených, k nemravnosti ná
chylných do zkázy se řítících! Jakého
stupně dosáhla prostituce! Co je vinár
niček, kořalen, lidomorenl

Dejte nám českého Boscal“
dp. Kopal v „Katolických Listech“.

Dejte nám pražské — Boskyl možno
analogicky zvolati.

„Correspondenz—Blatt" v posl. čísle píše,
že proti kořalečni hlíze, proti místnostem
i proti osobám mor ten šířícím katolický
kněz vystoupiti má nejen jako občan po
vinnost. ale je přímo vázán svou kněžskou
přísahou!

volá

A co je jiných velikých a vážných
otázekl Jsou tu na př. poměry patro
nátní. Bude nutno je upraviti. Již se ke
naly důležité porady v mnohých \'ikariátech,
na př. v Lanškrounsku a v Blatensku a pod.
V resolucích (zmíníme se o nich obšírněji
časem) žádá se. aby biskup obsazoval místo
uprázdněné, a to z duchovenstva celé die
cése. Je v tom moderni pokrok — je to
věc podobná jako při státních úřadech.

Otázka patronátní je zejména v Praze
velmi choulostivá. Několik případů farních
obsazení roztrpčilo, zarazilo a zarmoutilo.
Patronátní věci ani u „K.“ stolu v Mě
šťanské Besedě ani obcházením pánů kon
šelů ueradno vyřizovati.

Bude nutno časemjestli ne rozděliti
zneva okresy farní, tedy aspoň nynější četné
nesrovnalosti v obvodech uprawti.

Den za dnem nové vážné věci přináší.
Jednotlivec dnes nestačí. Proto se práce
rozděluje, aby se rychleji a úspěšněji dilo
podařilo.

To vše nutká přimo ku sjednocení, ke
svazu, k poradám. Již na četných místech
konaly se od 4 let tak zvané „volné kon—
fe rence“ z popudu litoměřického ordina—
riátu. Nynější pak vdp. generální vikařpražský
F. Brusák, přijímaje kněžstvo dne 3. pro
since r. 1898, pravil: „S radostí vzpomínám
na sch ů zky naše před 20 roky. Mno
hému jsme se přiučili jeden od druhého.
O mnohém jsme se informovali. Přátelský
styk vzájemný přispěl k tomu, že uvarovali
jsme se četných kollisí. Vzájemně jsme se
posilovali, pobádali i pracovali . . . Přál
bych si, aby podobné schůzky ko
naly se zase . . .“

Nuže, co by vadilo, aby se porady či
schůzky podobné nemohly konati? Snad
rozdíl věku? i postavení různé? i vzda
lenost mista? Nebo nedostatek času?

To vše nejsou překážky neodstrani
telné. At kaplan či katecheta (občanských
či měšťanských škol). ať farář a konsistorní
rada — společné věru pole mají i práci na
vinici, břímě dne i horka, zodpovědnost
i soud.

Nebude ani rozdílu mezi svět
ským nebo řeholním knězem, nebot
všichni jsme služebníci Kristovi
a proti všem obrací se hněv štva
ných, zaslepených. zbědačilých
davů.

Přestala doba, kdy platilo i o knězi
pořekadlo, že ne jlepší je ten, o kterém
nejméně se mluví . . .
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Namítue—li kdo, že kněz nemá mí

cha ti se do veřejných věcí. zejména ne do
politiky, odpovíme: „Nemíchalí bychom
se do politiky, kdybyste vy se nemíchali do
náboženstvil" (Slova biskupa E. Brynycha.)

Ostatně: „Kněz, jenž mluví a káže ve
jméně církve. jenž má právo i povinnost ve
známost uváděti a rozšiřovati celé její učení,
má tímže pravo i povinnost zabývati se —
politikou.“*)

Chceme-li na prospěch stavu kněžského

") „Kněz a politika“ z franc. přel.
V. Lankaš, „Čas. úvahy“ č. 5. Výborná to
brožurka, hodící se pro přednášky.

i občanstva v zájmu soukromém iveřejném
radostně žíti v dobách dobrých &s úspěchem
brániti se v dobách zlých, nutno po způ
sobu měst jiných (na př. kněží ve Vídni
mají každý prvý úterek v měsíci, v Řezně
každý týden atd.) se scházeti, seznati a
dorozumětí se, informovati se a pomahati
si bratrský se sloučiti.

Jestli kde, tož zajisté hlavně u nás
plati slova filosofie starší i nové: „Spása
— ve vás.“

Jděte na veřejnost s prakti
ckým křesťanstvím — nabádá sv. Otec
Lev XIII.

J. Šimon.

Egyptologie a bible.
Podává dr. A. Podlaha.

(Pokračování)

II. V obšírně zprávě, v Karnaku nale
zené, kterou slavný farao Thutmes III.
(panoval dle běžného mínění vl. 1515—1461
př. Kr.; dle chronologie abbéa Fl. de Moora
vl. 1810—1756 př. Kr.) sestaviti dal ová
lečné výpravě své do Palestiny, vyskytuje
se mezi hojnými jmény podrobených měst
také jmémo Ba(i)t»jáh, t. j. ve znění
hebrejském „Bet-Jah . Konečná součást
místního toho jména .jáh“ jest patrně zkrá
ceninou jména Božího J ah vé 11či Jehova.
Prof. Max. Mííller. poukazav k zajímavému
tomuto jménu, píše: „Pro dějiny nábožen
ské jest jméno toto velice důležito, nebot
možno zněho usuzovati. že v Palestině byl
Jehova uctíván již za panování Thutmesa III.
Obyvatelé střední Palestiny nejen že znali
jméno Jáh (: Jahvéh, Jehova), jež rozší
řeno bylo u všech Semitů Palestinských,
nýbrž oni pokládali Jah-a (Jehovu) za Boha
nejvyššího — tomu zajisté nasvědčuje uží
vaní tohoto jména. A tím rozpadá se mnohá
hypothesa vniveč. zejména pak tvrzení, že
Mojžíš za boha israelského zvolil sobě na—
rodniho boha Kenitův (či Cinejských), jenž
nazýval se Jahv.'

K tomu možno doložiti ještě, že božské
jmeno Jahvéh vyskytá se ve fo.mě zkrácené
u Hebreův v Egyptě žijících již před Moj—
žíšem. a to ve jméně matky Mojžíšovy
Jó-cbé-bed.

Konstatování nezvratného fakta, že
jméno Jahvéh, t. j. jméno jediného pravého
Boha. se vyskytá jakožto součást názvu
jednoho města Palestinského, připomínaného

Thutmesem III., jakož ijako součást jména
matky Mojžíšovy, jest patrným důkazem,
že zak0nodarce Hebreův nenabyl známosti
tohoto jména u Kenitů na poloostrově si
najském &že teprve on nezavedltotojméno
Boží mezi svými soukmenovci v Egyptě,
jimž bylo toto jméno známo již před jeho
narozením.

00 pak se týče toho, že toto jméno
Boží bylo v Palestině znamo již „v době
Thutmesa III. a že ho tehdáž již užíváno
bylo jako součásti Palestinského města
Bét-Jah, míní abbé de Moor, že věc tu
vysvětlíme sobě snadno, jestliže máme na
mysli zmíněný již fakt, že jméno to bylo
známo I-Iebreům v Egyptě prodlévajícím již
před Mojžíšem. a jestliže přijmeme jeho
hypothesu, dle níž spolu s Hyasy
z Egypta na počátku XIX.stol. vy
puzenýmí, zároveň také vypuzeni
byli přemnozí Hebreové, kteříž
sloužili ve vojsku jejich, a kteří
pak v Palestině založili kolonie
ještě za času patriarchy Efraima,
syna Josefova. Tato hypothesade Moo
rova zasluhuje zajisté bedhvého povšimnutí,
jelikož pravděpodobnost její jest nep0píra
telna. Nuže, sledujmež další vývody učeného
kněze francouzského.

Dle jeho mínění byli to právě tito
Hebreové před Mojžíšem do Palestiny se
vystěhovavši, kteří tam rozmnožovali úctu
k Jehovovi, jenž v končinách těch ostatně
zajisté již dříve byl poněkud Znam pro
střednictvím patriarchů Abrahama, Isáka a

470!
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Jakuba, kteříž požívajíce zajisté mocí a zá
možnosti svou veliké vážnosti u oliyvatelův
Palestinských. veřejně uprostřed nich vzdá
vali úctu pravému Bohu.

I nenaučili se tudíž Hebreově odjiných
Semitův Palestinských znáti Jehovu. nýbrž
naopak ostatní Semité palestinští obdrželi
známost jména a kultu jediného pravého
Boha od Hebreův.

Co se pak týče Madianských, soukme—
novců Jethra, tchána Mojžíšova, čili Cinej
ských. kteří znali pravého Boha a klaněli
se jemu, — o těch pravem zajisté možno
tvrditi, že buď tuto známost pravého Boha
sobě uchovali jakožto potomci Abrahamovi,
anebo že jí nabyli od sousedův svých, kteříž
byli potomky jednak Ismaelovými, jednak
Esauovými.

Jethro byl nepochybně — podobně jako
král Salemský Melchisedech — zároveň kně
zem i emírem. Dle Kei arozkládalo sejeho
území jihovýchodně od horského řetězu
zvaného Horeb až k východnímu zálivu
moře Rudého. Toto území nebylo příliš
vzdáleno od země Edomske', jehož jižní část
dotýkala se severního konce zálivu Akab
ského.

I můžeme tudíž zcela dobře připustiti,
že mezi kenitskou či cinejskou větví Ma
dianskou, jež pocházela od Abrahama a k níž

náležel Jethro. a mezi zemí Edomskou,
obývanou potomky patriarchy Abrahama
byly od pradávna úzké styky jimiž pové—
domí o pravém Bohu u nich se udržovalo.

IlI. Vtéže zprávě Thutmesově uvadějí
se také v Palestině jména Josef-el a Ja
ko b-el. Nékleřl učenci míní. že jsou to
jména místní; součást jejich „el“ vykládají
ve smyslu „bůh“ a pokládají pak názvy ty
7a jména národních heroů Josefa a Jakoba
ze bohy pokládaných, jež dána byla pozdě)i
určitým místům palestinským. Ale u He—
breů nenalézáme ani stopy po tom, že by
byli kdy zbožňovali patriarchy své. — Avšak
poslední onu součást uvedených jmen hiero
glyfických lze čísti také jinak; ne pouze
jako „él". nýbrž spíše jako „ar“ nebo
„áar“. což jest v egyptštině přítvorkem
(suflixem) značícím příslušenství, a takž by
pak jména ta znamenala tolik jako „při
slušníci Josefovi“ nebo „Joseňté. Josefovci“
a „příslušníci Jakobovi' čili „Jakobité, Ja
kobovci“. A tyto kmeny pokládá abbe de
Moor rovněž za kolonie založené od
Hebreův ještě před všeobecným
exodem z Egypta. Takéjměno„Aper“
(Flinders Patrie čte „Afel“) vyskytující se
dvakráte v seznamu Thutmesově považuje
zaoznačenípředmojžíšských kolonií.
israelských v Palestině. (Pokr.)

Ze života Daniela O'Connella.
(Dokončení.)

Tehdejším vůdcem irských katolíků byl
bohatý-obchodník hedvábím, jménem Keogh,
upřímný sice vlastenec, ale zároveň dobro
myslný sluha anglických centralistů každému
energickému kroku nepříznivý.

Povstati proti němu znamenalo způso
biti roztříštění v dost už zmalátnělých kru—
zích Irčanů. A přece Keogh odstraněn býti
musil. O'Connell, tenkráte ještě neznámý,
zbavil se ho bez křiku a'rozbroje. Při všech
možných příležitostech veřejných, při slav
nostních hostinách veřejných byl vždycky
O,Connell Keoghovi. jenž obyčejně před
sedal, na blízku. pronášel naň přípitky,
velebil jeho zásluhy. a jestliže tak učinil
někdo jiný, vyprosil si dovolení, aby za
vysocectěuého vůdce směl odpověděti.

Tím, jsa ještě neznámý, získal příle
žitost. aby rychle vynikl, a jeho vtip i jeho
výmluvnost dokonaly věc ostatní. Za krátký

čas obecenstvo zvvklo si naň a Keoghr
octl se v pozadí. O'Connell prostě ho pre-.
rostl.

Je to řídký případ, aby zástupce sta
rého směru tak lehce byl zatlačen zástupcem
směru nového. Teprve smrti Keoghovou lid
připamatoval si, že starého vůdce dávno
vystřídal jiný.

Není nám možno dlouhý politický běh
osvoboditele Irska probírati krok za krokem.
Bylo ostatně o tom dost již psáno. Ale stůj
zde přece úryvek jedné z jeho největších
řečí. oné totiž, kterou dne 17. dubna 1842
zahájil agitaci na prospěch zrušeni jednoty
Irska s Anglii, v jejímž průběhu pořádal
tábory, z nichž k jednomu sešlo se 500.000
osob.

O'Connell rozvinul před svými poslu
chači nejprve historii unie, poukazuje pak
na škody, které Irsku způsobila ;_ a když.
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odůvodnil schopnost Irska k samosprávě.
zakončil řeč následovně: „Radní Purcell
praví. abychom nekramařili s politickými
vášněmi, nýbrž spokojili se s požehnáním
spánku a ztrnulého klidu a šli v pravý čas
na lože, bychom opět v plné síle mohli
povstati. Ale proč a tím máme souhlasiti,
moji rodáci? Proč máme trpělivě přihlížeti,
jak se na naše svobody šlape nohama?
Proč máme zachovati klid, když můžeme
vydobytí neodvislost našich rodáků ? (Slyšte,
slyšte !) Praví se nám, že malé pokroky
ta věc udělala, počítají se peníze uplynu
lého roku i počet přívržencův odtržení a
s povykem se ukazuje na rentu repeální
5000 liber šterl. (Dar národa O'Connellovi.)
Stojí to za křik ? Nuže, kdyby radní Purcell
byl býval se mnou spolčen. když jsme se
snažili o emancipaci, byl by tenkrát při
počátku našeho snažení shledal náš počet
méně než nepatrným. (Slyšte !) Katoličtí ze
mané zdržovali se nás a neměli jsme ani
jednoho lorda. Já však jsem zůstal stále
pevný a vy všichni znáte konec. Než uply
nulo šest měsíců, nebyl žádný dům dosti
veliký, aby pojal členy katolického sdru
žení. (Souhlas.) A praví-li se, že nemám
šlechtu na své straně, pak se táži: měl
jsem ji snad, když jsem započal agitaci za
emancipaci? Nikoli! A když přišla, stalo se
tak jen, aby naše snahy krášlila, ne však,
aby nám pomohla. Radní Purcell at si ne
lichoti, že nám schází silná pomoc mno
hých zemanů (gentry) Což nehlasovalo 44
irských representantů pro odtržení, když
jsem tu věc r. 1834 ve sněmovně poslanců
rozvinul? A teď mi ukažte jednoho z těch
pánů. jenž svoje hlasování odvolal.

O*Connell líčil pak, co vše mu bylo
slíbeno pro Irsko, pakli svou agitaci za
staví, a jak selhaly sliby obou sněmoven
i krále. načež pokračuje: „Nemohu se
spokojiti s nynějšími poměry. Klid & spo—
kojenost dávám větrům v plen Nechci uleh
nouti s nadějí, že někdo jiný se nad námi
smiluje a nám učiní. po právu. (Souhlas.)
Nechci tak učiniti. Mé svědomí to zapo
vida, můj rozum to zatracuje, můj cit se
toho děsí. (Souhlas)

Msi-li kdo zálibu v otroctví svém,
že rád by žil věčně jen pod jařmem?

A kdybyt snadse u
-moh' volným. raděj zůstal otrokem?

Já nejsem takový otrok. (Souhlas.) Ne
podrobím se nikdy. Pan Sydney připouští —
a kdož by to mohl popírati? — že jsem
nedokázal znovu, co bylo tvrzeno. A co
jest jeho námitkou proti mému důkazu
onoho posledního tvrzení? Není to událost
z minulých dob, která by se nedala vyvrá
titi; ale je to předmět budoucích naději,
proroctví, které dokázati není možno. Irsko.
než se stalo samostatným (před válkou
s americkými osadami), bylo pohrouženo
v bídu a neštěstí, a od uskutečnění unie
opakovaly se pouze příběhy z let 1777,
1778, 1779 a 1780. Jmenujte mi zemi,
která by se nebyla stala šťastnou, jakmile
se stala svobodnou. A nyní, když jsem vaši
pozornost tak dlouho zaměstnával, přijměte
můj dík za tento rozhovor. Způsobem,jakým
jste ho vedli. udělali jste dojem na svou
zem, a záleží-li něco na tom, též na ne
patrnou osobu. která teďk vám mluví. Ne
stojím zde jako mluvčí jedné strany. Za
jisté nejsem zde, abych mluvil za Atory,
a právě tak nechci hajiti ani whigy. (Slyšte !)
Nejsem tu, abych započal hádku o lorda
Graye jako místodržitele nebo lorda Nor
manbyho. Nejsem tu ve věcech sektářských.
Vedle mne stojí člen církve anglikánské,
radní O'Neill; po mojí druhé straně stojí
presbyteriánský přítel mr. M*Clelland; zde
stojíme vedle sebe, katolík, presby
terián a protestant, jako svědectví
našich společenských poměrů — svěde—
ctví budoucí jednoty. Kdybychse
mohl domnívati, že jsem schopen proněsti
jenom jedno zlé slovo o náboženském pře
svědčení my'ch bližnich, vzdal bych se na
věky boje, kterému se nyní zcela zasvěcuji.
(Slyštel) Ale nesnášelivost a bigotterie mizí
vždy více před denně rostoucí osvětou,_a
jest mi jistotou, že věci pravého nábožen
ství a všech národů světa kynou ještě štast
nější dnové Sotva dnes jest země, kde by
ještě lidé byli pronásledováni pro víru. Ne
chováme více nenávist k vůli víře. Pod
ovládajícím vše vlivem křesťan
skě osvěty a křesťanské lásky
klíčí vzájemnost cítění v srdcích.
A přijde jednou den, kdy Všichni svorně se
stoupíme se pro blaho naší krásné země.“
Rozumí se, hřímavý souhlas.

Hle, tak mluví a jednají předáci —
katoličtí. Arnold Můller.
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Dne 2. února promluvil v Meranu posl.
dr. Karel Grabmayer (z ústaváckého
velkostatkářstva). Pravil: „Nutno ohraničení
učiniti mezi iredentickými (Schónererovými)
a státu věrnými živly německými. Mezi
Němci, kteří chtějí ze státu ven a Němci,
kteří v Rakousku zůstati chtějí, není žád
ného společenství. Němci však zde vý
hradního panství musí se vzdáti. Chce
me-li říši udržeti. musíme s ostatními ná
rodnostmi, především se Slovany se snášeti.
Se svými 8'/2 mil. nemůžeme pomýšleti.
abychom 16 mil. Neněmců trvale pod své
jho uvrbli. Ale pro poctivý a trvalý mír
musí býti podminky sestaveny. Prvni pod
mínkou jest—pevné sevření německé opo—
sice k jednotnému spoluruěenství. Němci ne
smějí něhoho vyhledávati. ale čekat mohou.
Kdo čekat nemůže. to je stát. Hrabě Thun
chce Čechy nasytiti (|) koncessemivšeho
druhu a teprve pak pokusiti se o doroz
umění s Němci. My Němci však stojíme na
tom, aby Čechům (l) byla především odňata
nespravedlivé, loupežná(l) kořistjazyko
vých nařízení. Pokud trvá nynější většína.
není naděje, že by se zdařil sebe upřímněji
míněný pokus smíření. Nad rniru výhodné
postavení Čechů vzbudilo u nich tolik pýchy
& hrdosti, že není pomyšlení na dorozumění
snimi. Nejdříve musí eši se Svého
hrdého oře dolů. pak s nimi budeme
vyjednávati, dříve nic. Protož náleží k ne
zbytným podmínkám míru především osa
mocení Čechů (l) a rozpuštěnínynější
většiny. Misto „ ryč od Říma“ at se raději
volá: „pryč od echů“! Německým men
šinám v zemích jazykově smíšených musí
býti zaručena ochrana. Čech v Chebu
nemá míti jiných práv nežli tyrolský
Vlach na př. v Kufšteiněl“ —

* *

Dne 12 února mluvil posl.Dr. Eduard
Grégr ve Slaném v důvěrné schůzi. Opa
koval výrok, že kdyby se přesvědčil o jiném
smýšlení svých voličů, ani okamžik neváhal
by složiti mandát. Pak prohlásil se „proti
zátopě falešných a zaslepených proroků“.
kteří by prý chtěli národ náš rozděliti na
stavy, mluvil o vládě hr. Taaffea, Badenia
a Gsutsche a o hr. Thunovi pravil: „Vě

,děli jsme, že je nejen rakouským. ale také
českým kavalírem, že miluje svou vlast
a má smysl pro spravedlnost. Možná. kdyby
neměl vázané ruce, že by byl obstrukci
zkrotil. Nastoupili jsme vyčkávací poli
tiku čili etapovou a očekáváme klidně.
zdali vláda splní, co slíbila a čeho požadu
jeme. Politika etapová toje—jako kdybych
měl u dlužníka velký obnos a on nemohl
by ho najednou zaplatit. tu bych se s ním
vyrovnal na lhůty. Hr. Thun činí již splátky.
— Člověk nesmi vždy jednat — podle citu
Nechci překážet vedení této politiky. Opo
siční proud by znamenal rozbití nynější
pravice a osamocení české delegace. Hrabě
Thun je mi přece milejší než nějaký Chlu
mecký. Dřive musíme uskutečnit program
národní — a pak politický. Ve smír
s Němci nemám naděje. S nacionály. kteří
by s námi zacházeli rádi jako vláda pruská
s poznaňskými Poláky. není přece vyr0vnání
možné. Schónererovcí pracují na rozbití
Rakouska a přičlenění zemi koruny české
k německé říši A liberálové němečtíi velko
statkáři v srdci mají týž program jako —
nacionálové. Němci pro sebe maji zahra—
niční soudruhy, dále byrokracii a — po—
divným řízením — i vojenskou správu!
Musímetvořit jednu armádu.Stavovskými
zájmy nesmí se národ tříštit! My jsme
pracovali — pro všechny stavy. Jen lidé
neprohledaví & obmezení mohli by národ —
třištit v atomy.“ Po řeči dra Hohlwega
a p. Zázvorky. jenž hájil stavovské dě
lení se, přijata resoluce. kterou se vy.-ilo
vuje poslancům důvěra. — Jak se časy
měnil Kdo čte tuto řeč, musí se ptáti:
Mluvil to dr. Ed. Grégr?

* *
*

„Rozbití &znovuzřizení Rakouska“
jmenuje se brožura. kterou vydal „All
deutscher Verband“, spolek to. který pe
nězi i skrze agenty v Čechách provozuje
velezradnou agendu všeněmeckých politiků.
V brožuře nejnovější se pravi: „Vynucení
opětného připojeni (!) Rakouska k německé
říši bylo by důstojnou cenou vítěznou za
oběti,'které německá říše po 3 desetiletí
svému vojsku přinášela. Teprve na tomto
širším základě mohlo by mocí svého váleč—
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ného loďstva vynutiti a zahezpečiti si ono
postavení ve světovém hospodářství. které
ke svému trvání v budoucich stole
tích (!) zapotřebí má. Naše budoucnost —
leží na moři. Ale naše přítomnost je mezi
Jaderským & Baltickým mořem, mezi Me
melem a Průpravem. Toliko „spojené
Německo“ je s »to zmoci veliké zámořské
úkoly, kteréž je očekávají.“ — Takhle se
dělá — nálada!

* *
*

Český sněm sejde senž po 16 březnu.
Na programu bude jednání o rozpočtu, o
královském poselství, o kuriátním zákoně,
o změně volebního řádu. 0 školách menši
nových, o úpravě platů učitelských. o zři
zení nových soudních obvodů krajských a
okresních, o pozemštění škol průmyslo
vých atd. —

* :!

Konference delegátů německýchstran
oposíčnich bude se konati asi za 14 dní.

* *

„Nová dráha české politiky“ zove
se časová úvaha o dvou větách z ústavy
od dra J. Slavíka, ve které se dokazuje.
že k provedení úplné autonomie není
třeba změny ústavy, ale dostačí provedení
nynější v základech svých autonomiatické
ústavy. Ústava, jak zákony státní ji'uka—
zuji. během doby moha by vzítí na sebe
takovou tvářnost, že by k pro vedení
státního prava zbylo vedle nemnohých
změn jen „provedení formalit.“*

*
Dr. Kramář v „Revue des Re

vuee' uveřejnil počátkem února úvahu o
říši naší. nadepsanou „Budoucnost Ra
kouska“, ve které praví, že „niveau po
kleslého společného parlamentu lze jedině
skrze delegace ze sněmů vysílané pozdvih
nouti,“ a kde radí státníkům vídeňským,
aby se nebáli způsobíti „státní převrat“
(Staatsstreích), nebot nynější ústava také
převratem státním byla vlastně oktrojována.
V ústředním parlamentě nesměly by se pro
jednávati otázky nacionální, ale jen
čistě hospodářské. Privilej německé řeči
měl by platiti jenom ve vojsku a v ústřed
ních úřadech.“ — Tento návrh dr. Kra
máře setkal se s velkým odporem něme
ckých novin a řečníků. Také napolo ofticiósní
„Fremdenblatt“ proti dru Kramářovi vy
stoupil \! článku, kde psal o „trpasličích
nárůdcích slovanských“ (|). Listy staročeské
neschvalují vývody Kramářovy, pravice, že
jsou nevčasné, zejména jeho výrok: „Einem

abgespielten alten Luxusclavier gleicht der
Dreibund“ — „trajspolek podoba se obe
hranému luxusovému klavíru.“

* *i
Předsedou nejvyššího soudu stal

se Čech, dr. Habětínek. narozen r. 1830
vPraze, syn učitelův. Byl členem minister
stva Hasnerova a hr. Potockého. — Místo
předsedou nejv. soudu stal se dr. Emil
Steinbach, bývalý ministr v min. Taaf
feově. původce volební opravy, pro kterou
hr. Taaffe padl.

*
*

Mladoěeši vydali dne 12. února ma n i
fest k „národu českému', ve kterém se
praví: „Zápas jazyka českého o rovno
právnost není ukončen,ježto velká část
poslanců německého národa trvá. na nespra
vedlive'm požadavku národní hegemonie ně
mecké a nadřízenosti němčiny, což bez
násilí udržetí se nedá. Němci chtěji zastra
šením, donucením a rozvratem obnoviti
vládu menšiny nad většinou za znovuzříditi
despocii křivdy a nepravosti. Obstrukce
podkopává základy parlamentárního í kon
atitučního života, doufajíc, že absolutisru jí
lépe poslouží, než spravedlnost a svoboda . . .
Ochromenost parlamentní oslabuje naše po
stavení vůči zemím uherským; všecka prace
pro ohrožené zájmy orby a řemesla, prů
myslu a obchoau je ničena a k zahálce
odsouzena.

Svoboda nemůže prospívati. když rovné
právo národů není zabezpečeno. Nynější
řády ústavní nejsou způsobilé vyhovovati
poměrům historicke-politických individualit
království a zemí tohoto soustátí, a poru
šují právo národů i rozvoj jejich.

Krise ústavní bude rozřešena jen prá
vem a spravedlnosti ve v škerém ústrojí
státním. Poslanci čeští věrně setrvali při
parlamentní většině na základěspo
lečného programu, uznávajíce nutnOs—t
solidarity všech stran pravice, jimž jde
o zachování historických práv, rozšíření
samosprávy zemské a provedení rovného
práva. Oni podniknou vše. by program
ten byl i prakticky vykonáván. Na zá
sadách rovného práva českého a německým
jazykem možnoje dohodnutí s krajany
německými, kterého národ český v zájmu
klidného spolubytí a hospodářského rozkvětu
zemi naších vřele a toužebně si přeje. Vy
kupovati smír ten nemůžeme za ponížení
jazyka našeho a podlomení naší národní
existence.



My věrni svému státoprávnímu pře
svědčení chceme vynaložiti vše, aby vývoj
peinérů ústavních směřoval k pevnému kon
solidování říše dle poctivé spravedlností.
Podmíuku zmírnění národních zápasů vidíme
v rozšíření působnosti sněmu král
Českrho, v osamotnění správy státní v ze
mích českých a v rozhojněni samosprávy.“
— Na to vo á manifest všecky vrstvy če
ského liduku sj ednocenosti. ježto Němci
přes všecky různosti podali si ruce ke spo
lečnému a rozhodnému útoku a proti nám
stojí jednota Němců v říši i mimo' ni; lid
český má odmítnouti všecku snahu, vypo
čtenou na rozpadnutí se společnosti národní
v částky vzájemně se potírající a seřadit
se v jediný pevný šik“ —

Němci nazvali umírněný tento projev
(dle „Hl. N.“) „ein Manifest des Hoch
muthes“ — („Bohemia“ 14; února). Je to
prý „manifest pýchy, dobývačnosti a za
pírání (l) státu“. Žádají. aby Cechové byli
— isolováni. tvou Poláky, kteří vy
dali manifest velice záhadný — ijejich list

„Czas“ vytýká, proč neužili v něm slova
„obstrukce“. proč nezmínilise o „programu
pravice“ a pod. — aby se od nás odvrátili
a s Němc1 spojili k nové vládě. Již i
„Neue Fr. Presse“ vzkřikla: „Smír bude —
bez Čechů a proti Čechům.“

* *

Dr. Škarda na obhájení nynější tak
tiky mladočeských poslanců vydal pojednání,
ve kterém dokazuje, že se čeští poslanci —
nezměnili . . .

a:
*

Předseda sněmovny vídeňské Dr. F u ch s
vyslovil se, že vláda před svoláním sněmů
dobře učiní. když odstraní „jisté překážky“
dorozumění národnostního, jehož „be z
obětí“ z obou stran nebude (prý) možno
dociliti. „Nejlepším místem pro jednání
o smír jest — „sněm český.'l — Tak
soudí jeden z vůdců katolické strany lidové.
—Ale „Radikální Listy“ přecevolají:
„Ukažte, poslanci českého lidu, německým
katolíkům '— záda“.

'Šváb.—
NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST. $,.—___—%.

I. Rolníci.
Okresní výbor vinohradský vydal osvěd

čení, v němž varuje český lid před drobenim
se na různé stavy, zejména před tvořením
samostatné strany agrární, živnostenské, děl
nické a pod. Toto osvědčení přiznávají též
některé jiné obecní a okresní výbory.

Dne 12. února. konala se v Blatné schůze
voličská k doplňovací volbě sněmovní ve sku.
pině Březnice-Blatná-Mirovice. Na schůzí pro
mluvil okresní starosta březnický p. J. No
votn ý z Hlubině, který souhlasí se zása
dami sdružení zemědělcův čili nové strany
agrární. Pan Novotný vytkl tyto hlavni po
žadavky rolníctva: ádné upravení cen ohil
ních, diktovaných posud obchodem terminovým
a blankoterminovým, pevné sdruženi rolnické
ke stanovení cen těch, řádná ochranná celní
politika, zavedeni stejného dopravního tarifu
v obou polovinách říše, odstranění refakci a
zrušení mlecího zřízení, respektování potřeb
našeho rolnictva při uzavírání nových celních
a obchodních smluv, zi-izeni laciněho úvěru
osobního, vyvození dluhů hypotečních, ome—
zení daní a dávek, zrušeni tax z převodu

usedlostí, zavedení vzájemného pojišto
váni (! souhlasíme úplně. Red) zemského,
uvolněni vývozu dobytka, zavedení řádného
odborného vzdělání pro rolnictvo, upravení
pojištováni rolníka pro případ nemoci, úrazu
a stáří a pod. — V řeči své trpce si stě
žoval, že u nás vidime jen to, co ve výšinách
se vznáší, a slyšíme jen to, co se mluví vy
soko nad hlavami davů; velkoprůmyslnicí,
bursiáni atd. mohou se nadíti všeliké pomoci,
ale rolník čekati má, až naň milostivě dojde
řada — Proti kandidatuře pana Novotného
mluvil blatenský okr. tajemník p. Kalina..
jenž vytýkal p Novotnému!různé „kotrmelce“
v politickém chováni, hlavně, že připijcl (!)
na lesnickém sjezdě knížeti K. Schwarzen
bergovi Na schůzi mluvili ještě pp. Em.
Hrubý, Sebek a Rataj.

II. Zivnosti.
Anketa maložz'vnostm'cká. „Ačkoli zápas

existenční pro každého jednotlivce jest ne
snadnějším v době naši, v době rozvětvené
kommunikace, překotných často převratů tech
niky, rychle se měnícího vkusu rostoucí moci
kapitálu a břitké soutěže“ (viz „Hl. Nár.“



z 10. ún.), ačkoli nároky na osobní zdatnost,
pracovní výkonnost podnikatelskou bystrost
a pokrokovou intelligenci jednotlivce jsou ne
poměrně větší. než kdykoli v dobách starších,
kdy při menší soutěži a užším styku vyra
bitele s konsumentem byla větší ustálenost
ve výživě i výdělku. přece jest ruch mezi
nynějším maloživnostnictvem zárukou, že tento
důležitý stav nevyhyne. Jedna se o ustále
nost výdělku a výživy. Toho lze docíliti
prostředky mnohdy velmi spletitými a vydat
nějším nasazením mravních i rozumových sil
každého jednotlivce. Ankety, sjezdy.
debaty a resoluce jiného účelu nemaji. 0 s ob ni
podmínkyjsou nevyhnutelny. „Zemská je
dnota řemeslných a živnosten
ských společenstev“ anketu novou
zase připravuje. Má se na. ní jednati o těchto
věcech:

1. Zřízení závodu, dílny (předpisy a po
stup úřadu). ředpisy o nastoupení a provo
zování živnosti oprávněné & neoprávněné.

2. Řád živnostenský, zejména 537. 38.
a 60. Průkaz způsobilosti a dispense.

3. Nedělní klid, práce přesčas. štuk
werk, řady pracovni.

4. Zařízení k ochraně dělnictva s. uče
nikův, postup úřadův a inspektorů živno
stenských.

5. Pojištování dělníkův a učeníkův, po—
jištování živnostníků v nemoci a v stáří.

6. Zákon o porušování potravin a jeho
provádění v praxi.

7. Ostatní předpisy zákonné a jiné živ
nostnictva. se týkající.

8. Poměiy dělnictva maloživnostenského,
stávky, postup úřadův a živnostenských in
spektorů.

Ceny a jakost surovin a látek po
mocných, vliv různých kartelův a monopoli
sování na úkor maloživnostnictva.
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10. Velkovýroba & velký ka.-.
pitál.

11. Úvěr maloživnostnictva.
12. Výioční trhy a obchod podomní.
13. Podpůrná akce maloživnostenská

zemská i státní.
14. Výchova učňů, vzděláni živnostni

ctva, společenstva živnostenská.
15. Sdružování se ve společenstva vý

robní, strojové.. nákupní atd.
16. Sazby železniční a vodní (mýta),

naše tarifnictví.
17. Předpisy celní

vliv na cizí import atd.
18. Veřejné dodávky, ohled na malo

výrobce, neúčelné jich rozdělení, mající za

cla dovozní a jejich

následek brzy přetížení
statek práce atd.

19. Offertní řízení a provádění jich.
20 Obtížení mnohých živností daněmi. —
O těchto dotazech rokováno bylo, jaksi

předběžně ovšem, na schůzi organisačni ko
mise zemské jednoty řemesl.-živ. společenstev
dne 7. února. Mluvili zejména p. Krato
chvíl, p. I-Iartvich (o úvěru), p. Ve
verka a jiní živnostníci. Bylo naříkáno na
to. že vyjímaje českou spořitelnu pražskou,
která maloživnostnictvu ročně jistý obnos po—
skytuje. žádný ústav peněžní nic nečiní. Pan
Hartwích pravil. že jubilejní fond pro
maloživnostnictvo naprosto nevyhovuje. V če—
ské spořitelně rozhodujeo úvěrupro
maloživnostníky ne důvěrník, ale sluha
spořitelny, jenž vyšetřuje poměry a navrhuje
výši úvěru... Mnoho nadějí klade se dookresních anket maloživnosten
ských, jež mají uvědomovati společenstva
o odborových věcech a podporovati mohutnou
organisaci maloživnostnictva.

Bylo by záhodno, aby seřemeslníci a
živnostníci od porad, anket, sjezdův a schůzí,
kde se pořád rokuje, debatuje, navrhuje a —
nařiká vzchopili k rázné a úspěšné práci
svépomocné,jak v úvěru, tak v dodáv
kách i ve družstvech výrobních a nákup
ních a jiných praktických záležitostech.

* *

prací, bl zy nedo

*

Za 8 let — 12 padlých záložcn.
Od r. 1890 padlo těchto 12 peněžních
českých ústavů: R. 1890 Občanská
záložna v Libčanech; 1891 Občanská záložna.
v Opořanech. Občanská záložna v Locheni—
cích, Obč. záložna v Neveklově, Obč. záložna
ve Slabci. Rolnická záložna v Nesmeni; r. 1893
Hospodář. záložna v Praze (všecky jmenované
s neobmezeným (!) ručením), r. 1894
Občanská ztložna v Bakově a Občanská zá
ložna v Chotusicích, obě s ručením neobme
zeným; r. 1896 Okresní záložna hospodářská
v Křivoklátě, Hospodářská záložna v Mělníce,
Občanská záložna v Třeboni (neobmez ruč.)
a Potravní živnostenský spolek v Kopistech
u Mostu. -— Mimo to stalo se veliké zprone
věření v mladoboleslavské spořitelně (defrau
dant Wilt — 100.000 zl.) Německé listy po
smívají se našemu podivnému hospodaření.
Bylo by věru žádouvno, aby zavedena byla
záhy řádná kontrola úřední nade všemi ústavy
peněžními, kde se jedná o těžce vj'dčlany'
peníz malých "lidi.

*

Listy odborné naléhavě žádají, aby se
konečně přistoupilo již k založení banky
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vývozní pro náš chřadnoncíprůmysl. Uka
zujice na. to, že ve Francii, v Německu a.
zvláště v Anglii panuje v tomto ohledě zim
ničná přimo činnost, stěžují si, že ani vláda
ani průmyslníci dostatečné informace v cizině
nemají, tak že náš vývoz je stále passívnější.
Pouze v truhlářství bylo k nám loni za
7 mil. zl dovezeno a jen za 19/2 mil. vy
vezeno!!

* *
* ,

Zidě v Haliči a v ruském Polsku.
Píše JUDr. Michael Navrátil. (Dokonč)

Kdo poprvé přijde do Haliče a spatří
ty aahrbené postavy s pejzy od uší dolů
vísícimi a se špinavými keftany lenívě vlá
četi se po ulicích města, ten musí se státi
antisemítou. Přátelé*) a. obhájci židů. jděte
do Krakova (na Kazimír) a na' Nalewky ve
Varšavě — a vrátíte se odtud jako Pavlově,
kteří byli druhdy nevěřícími Šavly.

Ruská vláda netrpí židů n, aby nosili
pejzy a kaftany v zadu nerozpůlené, jako
mají právo v pohostinné Haliči. Dříve když
šel žid po ulici 3 pejzy. gorodovoj (strážník)
nůžkami neb šavlí mu je uřízl a kaftan na
dvě polovice vzadu rozdělil. A žid platiti
musil ještě pokutu — 5 rublů.

Byt i způsob ten nebyl snad dost hu
manní. ale o zdravém křesťanském vědomí
svědčil.

“Revoluce diktovala celé Evropě heslo:
žid je křestanu rovný. Žid símyslil:
Nyní jsem mu roveň, ale v brzku budu já
pánem a poddaným mně bude svět.

Polští židé, zdá se, bojí se vody, a
proto drží se jich všemžoná nečistota. Staro
věrné židy v Haliči zovou Husity. Tínosí
před šábesem v pátek večer vysoké beranice
i v největším vedru —- a lesklé pláště
dlouhé, a obvázání jsou pasem. Na těle nosí
různé řemení a bez ostýchání i na dráze
ve vagoně obvazují silhlavu řemínky, jednu
ruku obváží si různými provázky, a při
tom se modlí.

V pátek večer slaví vigilii (svatvečer)
šábesu. Tu bývá v židovských domech bo
hatá illuminace. Lampa a několik svíček
podle možností je rozsvíceno a celá četná
rodina je shromážděna kolem stolu Starý
žid, hlava domu. kroutí hlavou a něco he
brejsky brebencuje, div sí hlavu nevykroutí.
Ostatní se naů dívají. Tak se modlí.

Ve Varšavě si židé v domech, kde sami
bydli a jsou neobmezenýmí pány, staví ve

* *) Jako pan dr. Engel — red.

dvoře stany & v nich konají své obvyklé
pobožnosti. Do velké nádherné synagogy ve
Varšívč žida v kaftanu vůbec nepustí
Jedenkráte se strhla z toho ohromná bouře
a došlo k velké pračce. Rovněž nesmí žádný
žid v kaftanu oděný vstoupiti do zahrady
saské neb do restaurace. kde scházejí se
lepší třídy obecenstva. Proto se židé nej
více procházejí v parku Krusiň—íkém.

V Haliči nosí židé vesměs černé kaf
tany, čepice nebo klobouky. V té příčině
jsou židé v ruském Polsku částečně již ci
vílisování, nosit dlouhé kabáty barvy šedé
i bílé.

V Haliči mladé žídky (až do 23 roků)
mučí a trýzní, aní jim nedají dost jíst, aby
se nestali vojáky.

Potom když nejsou odvedeni, si po
přejí a vynahradí si všecko několikanásobně.

Polské židovky, pokud jsou mladší, jsou
dosti sličné a šatí se zcela moderně. asto
vídáme po ulici kráčeti elegantní dámu
v nejmodernější toilettě se židem, jenž má.
celě zamaštěný kaftan a o němž by člověk
myslil, že je žebrák. Je to otec — s dcerou.
Záhy se provdají. Jakmile jsou upoutány
k manželům, tu musí si dát zcela vlasy
ostříhat na znamení, že se nechtějí žádnému
jinému muži líbit a pak nosí paruku. Vy
padají v tom ovšem velmi obyzdně, zejména
když stárnou. a na zevnějšek již nedbají.

Jak praveno již, jsou židé v Polsku
vším Oni jsou hokynáří & kupci, pro—
dávají na ulicích sodovou vodu, prádlo, ga
lanterní zboží, papír, mají trafiky krčmy
a hotely,jsou krejčími. ševci, kováři,
ba i nádenníky. Polak těžkou náden
ckou prací rád nekoná.

Mnoho židů je tu však též naprosto
chudých. tí žijí v děsných poměrech.

Kousek suchého chleba a slaneček je
jedinou jeho potravou. Ba, mnohý, který
pracuje v pívovaře a mohl by dostati piva.
co by chtěl, raději zaleze si do koutka a
zůstává o suchu, nebo pije vodu, než aby
poprosil o pivo nebo o vodku. Je-li to
pýcha. či co jiného, nesnadno uhodnouti.

Cibule &česnek je zde jídlem tak roz
šířeným jako u nás brambory. Říká se, že
česnek obsahuje velkou léčivou sílu a chrání
před epidemiemi. které by jinak tu úžasně
řáditi musily kdyby se zde taková spousta
česneku 5. cibule nesnědla. Tento obyčej
podrželi synové israelští ze své vlasti na
chodě.

Zídovských milionářů je v Polsku velmi
mnoho. Zijí v přepychu a kazí svými zvyky
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křesťanské obyvatelstvo. I nejvzdělanější
žid je zde v ohledu mravním takový ma
terialista jako Turek, nebo pohan.

Bohatí židé obchodují ve dne ve svých
bankovních domech a na burse, na večer
pak hýr'í při šampaňskěm. Jiní jsou majiteli
žurnálu sedmé to velmoci, a olupují sta
tisíce křestanův o zděděné mravy & víru.
Cizinec, který odjížděl z Varšavy pravil ne
davno: „Byl jsem dvě neděle ve Varšavě a
Poláka jsem neviděl. Z nádraží odvezl mě
drožkař — žid. Bydlíl jsem v hotelu —
hotelier žid. potřeboval lékaře — ten byl
žid, musil jsem koupit lek — lékárník žid,

f_-:_———_-—.__—___——————_
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knihkupec — žid, bankéř — žid, posluha —
žid. atd atd.

Je to pravda. Na ulici potkáš žídovku
s ovocem, na vozech z venkova vidíš samé
židy, při městských nákladních vozech kráčí
žid — žid a zase žid — do nekonečna.
Žid je tu hlavním — a křesťan pouze jen
vedlejším faktorem.

Je to pravé eldorado pro íilosemitské
nedočkav e, kteří již blouzní i zde o tom.
kdy vlády ve státech budou mluviti hlavně
hebrejsky — (jak hlasa jedna brožura
před nedávnem v Ženevě vydana). K tomu
snad ale přece tak brzy nedojde!

lm.—
!““
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Učitelstvo české i německébude míti
schůzí společnou v Lovosicích v březnu, na
níž raditi se má. o některých společných zá,
ležitostech.

„Čas“ dne 11 února píše: „Vzdělání
politické klesá.... Je třeba karakterův
a vzdělání. Ve Francii zavedeny byly školy
pro vědy politické. Od poslanců se žádá„ aby
veřejným věcem dobře rozuměli. Ale u nás?
Znechutilase politika dok tor ů. Mlado
česká strana roku 1895 navrhla ze 49 míst
venkovskýchjenom — ll advokátů za Prahu
z 10 míst — 4, za ostatní města ze 30
míst — 16 advokátů, z nichž všichni (až na
jednoho) zvoleni Proto milá. česká. politika
má. hodně kancelářský ráz — a mnoho aktů
V poslední době točí se politika nejvíce () pro
cedury s o n d n i, tak že by člověk mohl my
sliti, že v českém národě činností nejdůleži
tější je souditi se nebo souzenubýti.. .
Umění poslanců jevívá. se v dobré vyřídilce
a schopnosti o každé věci okamžitě debato
vati pro i contra. Proto líd vola: „Pomozme
si samil“

„Minerva, spolek pro ženské stu
dium“. vydal na ústav svůj loni 5000 zl.
V přípravce bylo 56 žaček, v [. třídě 30
a 4, ve vyšší třídě 11 a 3 žačky mimořádně
S vyznamenáním bylo 36 žaček 2 žačky
měly vysvědčení 2. třídy, 5 povolena opravna
zkouška. Při maturitě na akademickém gym
nasin z 11 žaček 5 prošlo, 3 povolena oprava
po prázdninách, 2 na celý rok, 1 nezkoušena.
Třídy nalézají se v místnostech školy svato
štěpánské. Letos je v přípravce 44 žaček.

ve II. ročníku 52 žaček a v VI. třídě 26
žaček. úhrnem 122 Ředitelem je školní rada
J. V. Jahn. Předsedkyníje sl El. Krásno
horska. — editel p. Jahn v řeči své vy
slovil politování, že nynější ministr vyučováni
není příznivcem ženského studia. ale rozhod—
ným odpůrcem... Ale zkušenost učí, že mí
nistři netrvají dlouho... I nutno pracovati
dale. _

„O hygieně" tělesně individuality
ženy“ přednášela dne 10. února v Ústřed
ním spolku českých žen pani Šnajdaufová-Ča—
deva; kladla důraz na výchovu dívek v mládí,
zejména po čas, kdy do školy chodí, ža
dajíc, aby dívkám bylo popřano hodně po
hybu a. vzduchu, by se otnžily a vyhnuly oné
nervositě. ktera se tolik v posledních
letech zmáha a jež má z veliké části původ
ve slabostí a v chybách hygienických, ve vý
chově a. ve způsobě žití. Dale doporučovala.,
aby dívky vedeny byly k čilosti tělesné i du
ševní, objasňovala nedobrě nasledky stalého
seděni, učení a. nepřiměřeněho čtení a pod.,
poučení dávala pro různá povolaní ženská.,
praktické příklady uvádějíc, a ukázala na to,
jaké následky bývají, jeli chorobná. žena
v manželství, kdy je pak celé žití řetězem
utrpení a bídy

Školní dítě v Praze stojí na 64 zl. (!)
ročně, ve Vídni na 47 zl. Roku 1896 vydalo
se na obecné školství v Předlitavsku 45 mi
lionů zlatých To činí na jednoho obyvatele
1 zl. 90 kr. ročněpoplatků!

Proti přetěžování domácími úkoly
žáků škol středních vyslovilse ministr
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uherský Vla a si o z. V nařízení jeho se praví:
„Ukládání úloh domácích, jež samo o sobě ne
může přece býti pokládáno za vyučování, musi
ustoupiti důkladnější činnosti učitele, jenž zá
sluhu svou má. spatřovatí v tom, že spolu se
všemi žáky ve třídě prop racuj e látku
předepsanou učebným plánem. Bude-li si učitel
tak poěínati, přisvoji si žák učebnou látku
v hlavních rysech už ve škole, a jeho práce
domácí obmezí se pouze na opakování nebo
písemné použiti toho, čemu se naučil ve škole.
Naproti tomu je mi však známo, že někteří

___—GN—!%cm“

__:3

Oslava J. M. probošta Dra Ant.
Lenzc konala se dne 19. února ve dvo
raně svato-Václavské záložny za přítomnosti
vdpp. kanovníků z Hradčan. Vyšehradu,
mnoha professorů, duchovních a světských
hodnostářů, delegátů spolků katolíckých“,
zejména Maríanskě kongregace, akad. ma
riánské kongregace, kat. jednoty učitelské,
kat. tovaryšů, kat. lídowěho'spolku a mnoha
dam, celkem asi 300 osobzpředních kruhů
katolického obyvatelstva pražského. Po kan
tátě slavnostní (řízením dp. Em. Pauknera)
proslovil P. R. Burian, kněz ryt. řádu
křižovníckého vzletnou báseň. kterou k ju
bileu napsal, načež promluvil prof. dr. M.
Kovář obšírnouřeč o dru Lenzovi. Ve
lebil jej jako skrovněho, zbožného. bez
úhonněho muže, který dosti přetrpěl. Ze
života jeho uvádíme: „Narodil se v Netoli
cích 20. ledna 1829. Otce nepoznal a matku
záhy ztratil. V semináři budějovickém již
psal básně a pojednání. Působil v Deštné,
Jilovicích, vČes. Budějovicích jako profesor
vsemináří, kde na pokyn biskupa J irsíka
započal apologetickou činnost svou proti
Alf. tastněmu, a v Praze vydal zejména
spisy: „Učení mistra Jana Husi", „Sylla—
bus“, „Učení Petra Chelčického o Eucha—
ristii“, „Vzájemný poměr Chelčického k Jed
notě“, „Apologie sněmu kostnickěho“. „An
thropologie“ a „Socialismus“ atd. Zasvětil
život svůj dobru a pravdě. Steré skutky
šlechetně vykonal.

Spisů jeho je přessoajsou: l. aske
tické, 2. theologickě, 3. obranné.
Z asketických děl největší jsou Mariologi e.
V knihách jeho je mnoho naneseno mute

učitelé dávají žákům i na jediný den odpo
činku v týdnu tolik úloh, že mu není
možno, aby den sváteční mohl ztráviti v dů
věrném styku s rodinou a popřáti unavenémn
duchu odpočinku slušnou zábavou. Proto, ne
bude-lí už možno ztenčítí počet úkolů domá
cích. sluší dbátí, aby žáci aspoň v ne
děli (l) byli zproštění domácích prací. Toho
se dá. dociliti, a žáci nahradí tento jím po
skytnutý odpočinek zvýšenou čilontí a pozor
nosti v době vyučování.“

* *
*

»—>3WABOŽENSKÉ A CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI. „(;—a—
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riálu, takže mnohá jsou díla monumentální.
obraně proti nevěreckěmu sedláků ——

ňlosofuAlfonsu tastnému z Pada
řova užil sarkasmu a satyry, aby jeho ma—
terialistické názory vyvrátil, což se mu
skvěle podařilo v pěti brožurách. Mnoho
výborných pojednání uveřejněno ve „Vlasti“.

O jeho dobročinnosti svědčí dopis děk.
Kamaryta z Deštné, jenž sděluje. že 2200 zl.
na útulnu v Deštné poslal dr. Lenz. —
Dr. Kovář zmínil se též o nedůstojněm
útoku „Nár. Listů“ a některých vzdělanců (?)
na. probošta Lenze, což shromáždění odsou—
dilo právem. — Po řeči zaburácel sálem
dlouhotrvající potlesk.

Po té přečtený telegramy a při
pisy (přes 100) od Jeho Svatosti papeže
Lva XIII. (apošt požehnání) od české
koleje vŘimě, od nejd. biskupů dra Bauera,
Schoebla, Kalouse, dra Brynycha, od hraběte
Vojt. Schoenborna,od kapit. jednothradci
Králové a Budějovicích. od dra Hrubana,
od dra Kvíčaly a spolků ňlologů, od pře
mnohých farářá z Čech a Moravy, od spolků
katolických, od redakcí katolických listů
atd

Pak odevzdal gymnasíjní professor
Můller jubilantovistkvostněalbum spo
dobiznami katol. spisovatelů. Po té promluvil
J. M. dr. Lenz vzdávaje díky všem. Líčil
strasti svého života, lásku k českým dějinám,
obhajoval naše katolické předky a prosil,
aby Praha zůstala svatou, by nedala
sáhnouti na památku sv. Jana Nep. a na
sochu Rodičky Boží. kterou ani židovští
katané, když Krista křižovali, ne
odvážili se potupití. —
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Shromáždění projevilo vsdp. proboštovi
znova svou oddanost alásku při zakončení
schůze dp. T. Škrdle m, jenž ve jménu
literární sekce družstva „Vlast', která
oslavu uspořádala, slovutnému jubilantu
mnogaja ljeta a slávu provolal, čímž schůze
skončena.

Oslava konce století. Na schůzích
mnoha katolických spolků stalo se usneseni,
aby konec století oslaven byl úctou nejsvě—
tějšího Srdce Páně a návštěvou poutních míst.
U nás vyslovily se jednoty podř ipské
pro návštěvu Star 6 B o ] es l a ví, jednoty
jihočeské pro společnou pouť na sv. Hor u
u Příbrami

Zesnulý býv. kancléř Caprivi měl v úctě
členy katolických řeholí, což osvědčil nejednou.
Zejména missiouáři katoličtí byli od něho
všude doporučováni, jako na př. P. Acker s.
Hr; Caprivi přál si, aby Jesuité a Redempto
risté zase do Německa směli se vrátiti.

Pastýřský list lineckého biskupa
Doppelbauel'a. právě vydaný jedná o otázce,
kdo jsou falešní proroci a proč se jich' stře
žiti máme. Mimo jiné praví: Falešným pro—
rokem je ten, kdo ve veřejném životě národ
nost nad všechny ostatní poměry stavi. Dá
vejte, co je císařovo. císaři. — pravi Spasitel.
Také my milujeme národ, kterému přinále
žíme. Státoprávní svazek ale. ve kterém se
nalézáme s různými národy pod žezlem na
šeho císaře, jest světějši nezli národnost.
Ostatně musime všecky lidí tudíž také vše
chny národy milovatí bez rozdílu, jakou řečí
mluví. Falešní proroci jsou u nitř draví vlci.
Co ale činí vlk (\Volf)? Působí zhoubu ve
stádč, trhá is a usmrcuje je! Rovněž tak fa
lešní proroci Tito vlci přivádějí lidi nejen
o věčný život, nýbrž také oštěsti vdočasném
životě. Falešní proroci mluví o svo bodě,
pokroku a kultuře, o sebevládě
lid u a nechtějí dáti 'pokoje, dokud by z pa
novníků neučinili pouhé stíny! To nemůže
nikde prospívati a zejména našemu soustátí
rakouskému to nemůže jíti k duhu. Falešní
proroci vynášejí. kde se jim to hodí, svou
zemi a nechtějí o cizině ničeho slyšetí. S tímto
důvodem útočí na papeže, nazývají jej ci
zincem, nazývají katolíky lidmi bez veškerý
vlastí. kdežto sami'cizínu. která leží na se
veru daleko tak neodsuzuji. nýbrž, toužebně
přes hranice Rakouska hledi. Tisíceré jsou
svůdné kousky. jichž falešní proroci použí
vají. Střezte se falešných proroků!

Proti „továrnám' na modlitební
knihy vystupuje se v Německu velmí rázně,
zejména v Bavorsku, kde biskupové nechali

modlitební knihy od znalců prozkouinati. Nyni
kardinál Kopp nařídil farním úřadům, aby
vyšetřovaly, jak modlitební knihy mezi vě
řícími kolují. Pozorováno totiž, že i prote—
stantští, ano ižidovští spekulanti vyrá
bějí bezcenné továrenské zboží. jimž dávají
název: modlitební kniha. Také u nás mělo
by se v této věci něco státi. Každý katolický
poutní k musí býti uražen, když na Svaté
Hoře nebo jiném posvátném místě vidí, jaké
osoby prodávají a vyrábějí dcvocíonalie (rů
žence, obrázky sošky, křížky atd). S potě
šením pak přijme zajisté každý zprávu, že
v Příbramise utvořilokatolické druž
stvo pro výrobu a prodej poutního zboží.
Nechť prospívá!

V Chorvat-sku nastane asi doba kul
turního boje. Maďaronšti poslanci chtějí mezi
státními a církevními institucemi boj, chtěji
interkonfessionalismus čili — vypuzení nábo
ženství ze škol atd.

Aby svčccna byla neděle na po
štách, navrhl posl. Liugens v Prusku. Návrh
propadl. Pochovali jej liberálové.

V Istrii vlašský (židovský) list „Inde
pendente“ štve proti duchovenstvo. Volá:
„Když "se nechce církev zříci (!) svých du
chovních pastýřů, zřekneme se jich my.“

V Lublani vydal biskup dr. J eglič pa
stýřský list „a účelu člověka“. Dále bude je
dnáno o svěcení konce století. -.

„Los von Rom.“ Wolf pobizi v_„Ost
dentsche Rundschau“ již i studenty, aby se
zřekli katolické víry. Tak prolétla novinami
zpráva. že 20 gymnasistů v Kroměříži
z Církve vystoupilo. Ale ředitelství ústavu
zprávu tu popřelo. —- Přednášek s heslem
„Pryč od Říma“ koná se týdně hojně. Posud
několik tisíc je přihlášených. Jestli skutečně
odpadnou, nelze ovšem s jistotou říci. Wolf
pravi nyní: Němci musí vystoupiti z církve
katolickéi z příčin hospodářských . ..
Jest statistikou dokázáno. že protestanté jsou
hospodářsky silnější, katolíci chudší. V Ko
blenci na př. třetina protestantů platí polo
vinu všech daní. Ve týru jedna šestina
protestantů platí třetinu daní, v Kolíně
nad Rýnem sedmina protestantů plati —
čtvrtinu daní (katolík 8'29 marek, protestant
18'65 marek daní). Podobně i v Kre fel du,
v Bonnu (4'34—14'62 marek) — A kto
muto štvaní úřady nnše mlčí.

* s
*

Vánoční pastýřský list J. M. ndp.
biskupa královéhradeckého Časové úvahy..
Red dr. Fr. Reyl. — Vybizi k duchovní
obnově. .
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Uhry. Ministerstvobar. Banffyho
se dne 15. února poděkovala. Nerad loučí se
Bánň'y s vládním křeslem, což z jeho dlou
hého „labutího zpěvu“ v klubu liberálním

. patrno.
Německo. KnížeHerbert Bismarck

smířil se již prý s císařem Vilémem docela
_ a vstoupí do státních služeb. a sice jako vy

slanec v Petrohradě. Kancléř kn. Hohenlohe
má odstoupiti a místo jeho zaujati kníže
Radolín.

Dne 6. února konal se v Berlíně sjezd
členů spolku selského (Bauernbund), kde byla
usnesena celá řada reformačních návrhů. Je
dnota čítá přes sto tisíc členů.

Náspy při velikých pevnostech
budou v Německu odstraněny a zavedeny pře
nosné věže. sloužící k ochraně celých krajin,
na místa strategicky důležitá.. Dále zřízeny
budou opevňovací skupiny, pevnůstky to od
hranic až k hlavnímu městu vedoucí, ze že
lezné konstrukce.

Německo a Amerikaa— hledaji se.
Zdali .se najdou, neví se ještě. Dne 11. února
na říšském aněmě v Berlíně statní tajemník
Billow prohlásil, že Německo chce si Spo
jené státy získati jak při obchodních smlou
vách, tak i v politických věcech jako na př.
při válce na Kubě a na Filipínách kde (prý)
splěe Američanům nežli Španělsku Němci stra
nili. „Vyslovuji přání, že v7ajemnou ochotou
a úctou poměr mezi německým a americkým
lidem bude, čím dal_ jistější a přátel
ětějěi“

Nova řeč císaře Viléma II. Dne
3. dubna pronesl na banketě braniborského
sněmu cís. _Vilém II. tuto řeč: „ lenové rodu
mého přede všemi knížaty zastupovali osobni
zodpovědnost vůči vládci v nebi... Nejvzneěe
nějěím dojmem cesty mě do Palestiny bylo —
stati na hoře Olivetské, kde na úpatí jeji byl
vyb.-jovau nejmocnější boj světa. boj o spásu
lidstva _ jedním jediným! Okolnost ta mne
pohnula. abych složil přísahu směrem vzhůru,
bych lid svůj sjednotil... V cizině schá
zela mi jezera braniborská. se svými tma—
vými lesy a jasnými vlnami vod v marce
Braniborské. A byti Evropa na nas ně
kdy snad hleděla s patra, jest nám přece
lépe než v cizině.... Pravdu děl Moltke po

roce 1870; že nestačilo říši německou zalo—
žití. ale třebajest také: viděti strom
růsti. Je to dub německéříše. Zdravý vzrůst
jest mu určen, poněvadž střežen jest Brani
borci, v jichž zemi tkví jeho kořeny. Snesl
mnolíou bouři a nejednou hrozil mu pad. Ale
kmen a kořen, v písek (l) marky zapuštěný,
vydrží bohdá po věčnost! Mohu dnes slíbíti
jen znovu. učiniti vše k tomu cíli, co mohu.
Ta cesta ma na svatá místa přispěje k tomu,
chrániti strom ten a pěstovatí ho. Jako
dobrý zahradník chci větve, jež
jsou zbytečné, ořezati a dostati se na zví
řata, jež o hlodati chtějí jeho kořeny,
abych je vyhladil... Doufám, že uvidím, jak
strom stkvěle se vyvíjí a jak před ním stojí
Michl německý, maje ruku při jílcí meče,
zrak obrácený na venek, aby kmen chraníl.
Jistým jest mír jen ten, jenž stoji za štítem
a pod mečem německého Michla Je to krásné
počínauí -— chtíti všem národům mír zjednat.
Ale jest jedna chyba při všech výpočtech
těch Pokud vladne v lidstvu „neodčin ěný
hříc'o“ (císař dle výkladu myslíl dědičný
hřích. Red.) dotud bude válka. záětí, závist
a spor a dotud bude hledat bližní oproti dru
hému se vyvýěíti. Co ale mezi lidmi, to i mezi'
národy jest zákonem. Protož musíme se sna
žiti abychom aspoň my Germáni k sobě
luuli jako pevný balvan O tuto skálu
německého lidu tam daleko za mořemi u nás
doma v Evropě at rozbije se vlna, mír
ohr ožující. Marcobraniborské— ural“—
Řeč tato vykládá. se jako hrozba prot,
Hannoverska Brunšvicku a Líppe-Deltmoldskuí
proti socialním demokratům a oposičníkům
vůbec. 1 v Rusku učinila dojem nepříznivý.
Císař Vilém II. pronesl již tolik řeči, že jsou
v Reclamově bíblíotéce na 300 stranách oti
štěny. Listy německé (a nebyly zabaveny
proto) praví, že císař učinil již projev neli
bosti Polákům, "\Velfůín. Dánům, agrárníkům
ijunkérům židům i ultramonranům, svobodo—
myslným milítarístům i protímílistarům, pro
fessorům, socialistům byzantíncům i anar
chistům, byrokratům, přátelům míru i jeho
odpůrcům, „Vorwilrts“ pak dokazuje, že
i proti alkoholistům i proti temperenclářům,
proti stavkářům i příliš podajným lidem. proti
Bismarkovi i pro Bismarka a vůbec (za 10 let)
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proti všem. — Je dobře často a hezky mlu—
viti, — ale i mlčeti považuje se mohdy —
za zlato.

Francie. Dne 10. února přijala pa
řížská sněmovna většinou 107 hlasů návrh
vlády Dupnyovy, aby trestní komoře nynější
byl odňat process Dreyfussův a aby byl při
dělen celému spojenému senátu, t. j. 3 ko
morám dvora kasačního. Pro tu věc zdvihly
židovsko-liberální noviny báječný povyk. Tak
na př. pražský „Tagblatt dne 11. února
napsal doslova: _Die Schlechtigkeit (!)
hat gesiegt, bestialischer (!| Fanatismus hat
einen furchtbaren, Frankreichs Justiz herab
wiírdigenden und franzósische Nation weit
mehr noch wie dessen Richterstand entehrenden
Frinmph errungen Und wesshalb dieses
kržtnkende Misstranens wotum, dieses nicht
genug zn verdammende (!!) Attentat auf die
Heiligkeit der Justíz? Was ist gegen diesen
Tag der Ungliickstag von Sedan ?! Der
1. September 1870 hat Frankreich tief ge
beugt. aber nicht entehrt, der 10, Feber 1899.
aber hat es entehrt, hat es in Schmach und
Schande gestíirzt. ..“ To je nářku, to je slzí
pro jediného francouzského kapitána, íenž
vlast sice zradil, ale za nevinna musí
býti prohlášen, protože jest židem.

Francie. „La Patria francaise"
konala 15. února schůzi, kde předseda Coppée
před 2800 účastníky vyslovil uznání Ques
nayovi de Beanrepaire a prohlásil, že liga,
čítající již 80.000 členů, bude požadovati're
formy zákonů. Na schůzi bylo hlučně voláno:
Ať žije armáda!

Felix Faure, presidentfrancouzskére
publiky, zemřel náhle dne 16. února v 10 hod.
večer. Všecka veřejnost vzdává mu chválu
jako muži poctivému. Všech států zástupci
vyslovili vládě francouzské i vdově presiden
tovč soustrast. Faure vyšínul se vlastní silou
na nejpřednější místo velikého státu. Osobní
politiky neprovozoval Za jeho pětiletého pre
sidentství došlo k allianci Francie s Ru
skem a k dohodnutí obchodnímu s Itnlíí.
Dreyfnssovské štvanicí opíral se, tak že ně
mecko-židovské listy haní jej po smrti; na př.

Čeští a němečtí studenti. Protipro
hlášení „Slavie , jež nabídla smír něme
ckým buršákům, učinil projev „Politický klub

Ě—l o o o o KRONIKA. o o o o [-—ea=<v 
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.Bohemie' 18. února praví. že mu vynika
jící státník anglický (prý) řekl: „Sie eut
ehren Frankreich.“ — F. Faure byl teprve
58 let stár. Lékař jeho praví. že aféra Fa
šodská (nečestná pro Francii) a Dreyfussova
(ještě nečestnější) jeho smrt přivodily. —
V tomto století vladaři Francie mají osnd
tragický. Tak na př. král Ludvík XVI. po
praven. díktatoři Robespierre, Danton a Marat
zavražděni, Napoleon I. zemřel na ostrově
sv. Heleny, Karel X. a Ludvík Filip vypu
zeni ze země. Napoleon III. 1870 zajat a
trůnu zbaven. president Thiers donucen vzdáti
se, Mac-Mahon svržen, Grévy povalen. Carnot
r. 1894 zavražděn, Kazimír Périer (po 7 měs.)
poděkoval se a Faure mrtvicí nyní zemřel.

Dne 18 února, zvolen ve Versaillu nový
předseda republiky francouzské, Emil Lo u
bet. Jest již Glletý a byl dosud předsedou
senátu. Dostal 483 hlasů. Proti němu stojící
Méliue dostal 270 hlasů. Nacionální strany
(Deroulěde. Drumont) a krajní republikáni
považují Loubeta za Dreyfussovce. Vyčítá. se
mu, že měl ruce ve špinavé aféře Panamské.
a kruté jednání ve stávce v Carmaux. Ně

—mecko-židovské listy jsou volbou
Loubetovou — spokojeny.

* *
*

Dne 24. ledna. vydáno vládní sdělení. dle
kterého budoucí k o n fe r e n e e m i r u má
se asi osmi věcmi obírati. Jedna z nich jest,
aby zůstaly státy evropské asi na 5 lc-t při
nynějším stavu svých mořských a pozemních
sil vojenských, dále. aby se zřídil jakýsi sbor
či areopag míru. který by jako smírčí soud
hleděl srážky mezi státy urovnávati. — Při
tom vzpomínají listy na pokusy předešlých
panovníků ve příčině míru, zejména Jiříka
Poděbradského v r. 1462, jenž jednal
s králem Ludvíkem XI. francouzským, císařem
německým Bedřichem III. a republikou be
nátskou. dále krále franc. Jindřicha IV.,
který založití chtěl „všeobecnou křesťanskou
republika“, dále spisy abbea de Saint-Pierra
(1713). J. J. Rousseaua. Kanta (Zum.
ew gen Frieden) atd.

národ. dělnictva“ v Praze dne 5. února Bylo.
dokazováno,že akce její byla nevčasná
a praveno: „Kde je úpadek národního citu,
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není ani smyslu pro lidskost. Skutečnost káže
ne škemrání o mír, ale boj. Kdo má. smysl
pro právo a spravedlnost, nesmí boji se vy
hýbati, nemali přispěti křivdě k vítězství.
Proč „Slavie“ mlčela, když v Prusku polské
studentské spolky byly rozpouštěny? Otravné
proudy do „Slavie“ zavlečeny. Musi platit
přísloví: Míru ve všem zachovejl Ale vlast
když v nebezpečí. oběť žadnou. sebe větší, —
neměř, bez miry ji dej !“ — České listy po
stavily se proti projevu „Slavie“ až na „Hlas
Nai-oda“, který v projevu tom yidí „červánky
lepši budoucností“, týdenník „Cas“, „Českou
Stráž" a pod., a ovšem i — „Právo Lidu“.
Spolky studentské většinouzavrhují je
dnání „Slavie' až na „Jungmanna“ a evang.
„Jeroným“. — Výbor „Slavie“ lekl se
svého činu a odvolal jaksi usnesení své. Ná
sledkem toho 13 soc.-demokratických akade
mikii „Slavii“ opustilo. Němečtí studenti
odmítli (!) ruku od .Slavie" podavanou
na schůzi své a pak v časopise „Akademische
Blatter', kde se praví : „Bieberlovi byly ukra
deny — hodinky. V německém studentstvu
pocit radostného (!) zadostučiněuise
ozval, že národnostní fanatik (Linhart) tre
stem, jejž sam zavinil, na místě byl za
sažen.“ — V ,Nár. Listech“ bývalý starosta
-„Slavie" neříká. (dne 15. února) nad proudy
nynějšími ve „Slavií“ a svaluje vše na lenost,
ba zbabělost ducha, oblomovštinu — ono
“bísmus, dekadenci, individualismus, nepocho
penon lásku k bližnímu, kteréž (prý) vypě
stoval — prof. Masaryk... Za čas zajisté
uvidime “ještě jiné „ovoce“ činnosti tohoto
universitního „reformá.tora“.

„Česká. spořitelna“ ve valné hromadě,
12. února za předsednictví hr. Coudenhova,

“místodržitele král Českého, konané, usnesla
se dáti 600.000 zl. na zřízení útulny pro
rekonvalescenty, 100000 na Klariiv
ústav pro slepce a — „Grandhotel“, tedy asi
200.000 zl. darovala na studentský útulek
pro německou mládež university a tech
niky. — Na české studenty — anikrejcaru...

Lex Bromovský-. Dne 13. února po
slanec Březnovský navrhoval v obecním za
stupitelstvu pražském, aby Čechové směli nosit
k sebeobraně revolver a býkovec. „Česka
Stráž“ k tomu podotýká.: „Necht každý
našinec nosí šavli, ilintu a českou kokardu,
jenerálové poslanci at tahají za sebou k anon,
a kdo je dvojnásobným poslancem, at tahá.
kanony dva.“ — Pak snad se docílí smír.

Professor židovský Schenk na me
dicínské fakultě vídeňské ocitne se snad v dis

ciplinárním vyšetřování proto, že naukou svou
0 plození, která. se ukázala hnmbug-ovým
švíndlem, pomocí inseratů v denních většinou
liberálněžidovských listech vydělával množství
peněz. což je na újmu akademické hodnosti.

Cizinci se zakupnjí v českém kraji.
V radikálním okrese Novobydžovském (kde
poslancuje dr. Baxa), jest panem velkostatku
Obory — Blaschke z Dubu. Rafřinerie
skřivanska patří teď bratřímLiebigům.
S 111i d a rs k é panství koupil poněmčenec
Tschischeck (Cížek!).Barchov ma
Teuchert, Hlušice drží Wagner. Sami
germanisátoři, kteří uestrpi rozhodnějšiho
Čecha. Ve Sřivanech propustili úřadníky z ra—
fiuerie, lesního, zahradníka a jiné úředníky.

Dr. Morosz — falešný plukovník
americký. Sensačni zatčeni! Noviny dlouhé
referáty přinesly o dobrodruhovi, který zkom
promitoval mnoho osobností našeho uměle
ckého světa. Přijel z Bernu, kde napálil dceru
pastorovu, 3000 franků slíbeuím sňatku od
ní vylákav V Praze seznámil se s několika
důstojníky, kteří uvedli jej na ples so
listů divadla národního dne 13 února na
Žofíně. V sále procházel se v křiklavém a
falešném (!) paradním kroji polském, který
z Boehmovy půjčovny získal. Tančil s před
ními umělkyněmi. Byl mu usPoi'sdan i zvláštní
večírek, dostal celou řadu fotografií Zatčen
byl na žádost jistého Polaka. Ukázalo se, že
lékařem není, že valky španělsko-americké se
nesůčastuil a že si dal falešné jméno, an se
prý jmenuje Lawczinski Tyszkowskí. „K. L.“
dobře praví. že „Praha přes všecku svou ve
likost a historickou slávu dokázala opět (před
8 lety byl to dobrodruh vojvoda Kosta Her
manov Černohorec, pak mnoho falešných dů
stojníků, falešných šlechticů atd.) že jest —
velikou vesnici. Kdo navlékne na sebe par
strakatých šatův a umí se otáčeti a směle
vystupovati, hraje ve společnosti úlohu."

„Výstrahu mladým lidem“ uděluje
tiskem, jak na strakatých plakátech na na
rožích v Praze nalepenýcli lze čísti, „kře
stanský spolek mladíků“ v Praze,
podnik to evangelicko-americký. V brožurce
vypsány (prý) jsou i „nemoci tajné“ a
prostředky k uvarovaní se jich.

„Sklep ve vídeňské radnici“ byl
oteiřen. aby „při víně a pivě vrátila se stará
veselost do Vídně“ — jak dr. Luegsr při za
hajeni pravil. Veselost netrvala dlouho. Již
druhý den došlo k pranicí mezi buršáky
„Wacht am Rhein“ z;ivajícími a mezi Lue
grovci. Krev zbarvila místnosti, kde Němci
byli mezi sebou a -— žadný ech.
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Vzrůst obyvatelstva. Zajímaváčísla

0 vzrůstu obyvatelstva v Evropě a různých
jejich státech přináší „l'Economiste“. Koncem
r. 1897 čítala Evropa 3797 mil. lidi oproti
343 milionům lidí v r. 1887. Přírůstek oby
vatelstva v Evropě v 10 letech činil t-edy
353 mil. neb 10'3 proc. za 10 let čili 1 O3
proc Na prvém místě jeat Rusko (evropské)
s přírůstkem 2 01 proc., po té následuje Ně
mecko 1'15 proc.), dále Holandsko, Finsko,
Srbsko a Turecko (více než 1 prac. ročně),
teprve pak Rakousko (0-86 proc.), Veliká
Britanie (0'68 proc.), Italie (043 proc.) a
konečně Francie pouze s 008 proc.! Co se
lidnatosti týče jest na prvém místě Belgie
(ač v té příčině nepředstihuje. jak známo.
valně Slezsko a Čechy), dále Holandsko, po
té Velká Britaníe, Italie a Německo. _Nejříd
čeji obydleny jsou Norsko, Finsko, Svédsko
a Rusko. Ke konci příštího stoleti bude dle
toho procentuálního průměrného vzrůstu či
tati Rusko (evropské) 228 milionů, Německo
106'/,_. mil., Rakousko-Uhersko 79 mil., Velká
Britanie 65 mil., Italie 443/4 mil. a Francie
pouze — 4l'/,_. milionu! Ovšem, nenastanou-li
nějaké katastrofy!

Proti volapiiku. Dr. F. A dle 1-píše,
že Schleyerův zámysl, aby sloučil národy
evropské jednou řečí, sotva se zdaří a sice
proto, že by uostal hrozný zmatek v pojmech.
Za příklad uvádí na př. rčení: Co je vám
do toho?“ —- což by si Cech s Němcem
mluvící dle slovniku volapiikového přeložil:
„W'as ist Ihren in das“„ Angličan pak
pravi: Haw dou jou dou wie thun sie
thun : „jak činíte ěiniti'P', cožznačí: „Jak
se máte?“ Kdo se anglicky neučil, divně
se podívá, když by se ho někdo „wic thuu
sie thun“ zeptal.

o o o o KRITIKA, o o o o

sea

V nastávajícím obdobi masopustním ne—
vyskytlo se v hudebním světě pražském žádné
zvláště důležité události. Národní divadlo před
vedlo nám tentokráte pantomínu „Kamenný
host“, k níž hudbu složil A. David. Tento
obor her se u nás příliš nepěstuje. Od dob
Wornesrova „Ztraceného syna“, který po
stránce hudebni i mimické došel zasloužené
pozornosti, nebylo podobného díla u nás. Není
pro to pravého porozumění. Ale zakořeniti

'v

Krátká. moudrost. Italský sociolog-r
Enrico Ferri (Revuebleu 1898) praví, že
zlo anarchistických piklů spočívá v _nedo
statku organisace sociální jež prý bude roz
luštěna šťastně r e g ul a cí p r á c e na těchto.
dvou zásadách: 1. Každý musí praco
vati. 2. Zajištěna buď každému práce do
statečná, alespoň potud. aby se existence
jeho nepodobala existenci otroka aneb do—
konce — životu zvířete. Ale kdo má thése
ty provésti? A jak? To je to' hlavní!

Známý Lombroso vysvětluje zločin
Luccheniův tím, že vrah je synem alkoholika
a tudíž — nepl'íčetným!

* *
*

'l- Arcivévodkyně Marie Immacu
lata. V sobotu o půl desáté hodině večerní
zemřela ve Vídni arcivévodkyně Marie Im
inaculata Klementina, chot' arciknížete Karla.
Salvatora, jenž zemřel 18 ledna 1892. Ze
snulá narodila se 18. dubna 1844 v Neapoli
jako dcera krále Ferdinanda Il. Dvorní smutek
trvati bude 16 dní.

Dne 9. února zemřel spisovatel a skriptor
knihovnyuniversitní Bohuslav Čermák
v 52. roce věku svého. Napsal několik knih
povídek a kritik (zejména o Nerudovi).

Dne 10. února skonal slovutný dějepisec
a dlouholetý archivář pražský, Josef
Emler, řádný professor české university.
Redigoval „Pramevny dějin českých“, „Časo
pis musea král. Ceského', vydal „Dekrety
jednoty bratrské“ a připravil k tisku na ti-.
sice listin. Činnost jeho bylo velmi rozsáhlá.

ne 12. února zemřel P. Ivan Adolf“
Wagner, knihovníkna Strahově (roz. 1846),
který jak v duchovní správě. tak i při uspo—
řádání veliké knihovny strahovské získal si.
nehynoucich zásluh.

"| \

pantominu na půdě dosud nepřipra
se „Kamenný host“ nehodí. Nevyuíká ničím,
praobyčejná pitka, která ve všech operetách
vtipněji a účinněji byla provedena, rozvlečena
tu na dlouhé tři akty, krátké sice trváním,
ale pro diváka nekonečné. Má to býti parodie
„Dona Juana". při níž hlavní osobou stává
se socha komthura, která přijímá. pozvání
Juanovo k hostině, důkladně si zahýří a pak
Juana uškrcuje. K tomu napsal David hudbu

4b



s klavírem. Není na ní mnoho nového ani
zvláštního, pokouší se mnohdy dosti šťastně
o archaísující ráz ale celek jest mdlý, jemuž
veliké prostory divadla našeho neslouží, jej
dusí. —

Koncertní síň jest opuštěna, nebot
vše nyní obracelo se k síní Terpsichory. Te
prve poslední nedělí odbýván koncert po—
pulární 51. Z celého programu. který vy
kazoval čísla virtuosa na housle E. Saureta,
který hrál s neobyčejnou vervou a něhou,
hlavně nové písně mladého skladatele Fr. Pícky.
Jsou to roztomilé písničky plné nálady, hu
moru a vtipu, prostínké u výrazu hudebním,
ale přece neobyčejně výrazné, přiléhající těsně
k rozmarnému textu Fr. S. Procházky. Velmi
vkusně přednesl je p. Šír. Fr Pícka impro
visoval také na varhany. Byla to hra barvité,
bohatá na inyšlénky a zajímavá provedením.

Nových událostí hudebních nelze mnoho
oznámití. Nár. divadlo obsadilo místo hudeb
ního dramaturga skladatelem Zd. Fíbichem.
Byla-li volba šťastná, ukáže budoucnost. Nám
by byla vítanější volba mladého, energického
a intelligentního kapelníka. Také Praha uslyší
dílo Perosího; bude to jeho nejnovější „Um u
čení Páně/'. Při všestrannépozorností,které
se Perosi těší, a při nepopiratelně zajímavosti

jeho děl bude to jistě hudební událostí.
Referujc prof. 11112110.

*

Dne 5. února konalo se slavnostní před
stavení v Nár. divadle na počest postavení
poprsí „Jos. Kaj. Tylovi. Slavnostní řeč
pronesl řid. F. A. Subrt, jenž pravil. že
T_vl pro divadlo žil od mládí až do své smrti,
[bylt ochotníkem, kočujícím hercem, řidítelem
divad. společností, vydaval hry divadelní a
staral se o zřízení zemského divadla. On
sloužil veliké idei národní. Po živém obraze,
kde Tyl BGČÍCÍpřed divadlem byl navštíveu
Od Musy & genia, již mu ukazovaly tři sku
piny (hlavnich jeho prací): „Strakonického
dudáka“, „Jana. Husa“ a „Paličovy dcery“,
sehrán byl po 129. „Strakonický dudák“

„_ *
Cmohra. (Refcruje R. P.)
Ve smíchovském divadle ukončen byl tyto

d?? Cyklus Národní Jednoty Pošumavské.
Věnováno mu bylo původně 12 večerů, po
zději Přidány ještě mimořádně tři. Snaha
spravy smíchovského divadla nesla se hlavně
k tomu, aeznámití naše obecenstvo s vážnými
pracemi cizích autorů moderním slohem píší—
CWh, a tak částečně nahradití nedostatek a,
ChudOBtrepertoiru našeho Národního divadla.
Ačkoliv některé práce byly výborné, — pří

pomínám zde pouze výtečné sociální drama
„Bartoš Tuřanský“, Čechovu „Čejku“, Hale
vyho „Vesnický farář“, Baluckého „Husy a
hnsičky“. „Slovutna paní“ a pod. ——přece
hrálo se obyčejněpřed poloprázdným (!)
hledištěm. Jelikož také dle toho jevil se fi
nanční neúspěch, připadla správa smíchov
ského dívadla na. zvláštní myšlénku: přidala
totiž k cyklu ještě tři večery, vybrala ně
kolik pikantníc'n her, a — docílila úspěchu!
Že hry tyto potáhnon, dalo se soudili již
z jich publikace: „Hry tyto tentokráte mimo
řadně censurou dovolené, pro svůj volný ton
spíše pro zvláštní intimní volné jeviště se
hodící, dávány budou pouze jednou.“ A hrálo
se před vyprodaným domem, velká část obe
censtva. opouštěla pokladnu, nedostavši již
vstupenek. A co se dávalo ? P r e v o s t o v y
„P 0 l o p a n 11y", zdramatísovaný román stej
ného jména, práce to 11a d o b ro šp a t n á.
pak Dřirmannova hra „Svobodní
lidé“. Divím se velice, že smíchovské di
vadlo sáhlo k této vídeňské předměstské
odrhovačce, která ani ve Vídni nedocilila val
ného úspěchu. Třetí pak večer věnován byl
Przybíszewského hře„Velké štěstí“
a Windově dramatu„Svatební noc'.

Przybíszewského „Velké štěstí“ zůstalo
pro svoje jemné psychologické zpracování
úplně nepochopeno, „Svatební noc“ je na.
prosto banální hra, která pro svoji neumě
leckost nezasluhuje ani zmínky. Umělecké
tendenci cyklu bylo těmito večery velice ublí
ženo. *)

* * *
„Zazaí', komedie v ójednaních. V ně

meckém divadle pražském hrál se „Ples

*) Není tomu dlouho, co rozpoutal se
v denních časopisech boj, máme-lí stavětí
druhé divadlo nebo ne, a máme-li pak,
mít-li to býti divadlo veliké nebo malé. Po
ukazováno na to, že Národní divadlo nestačí
a že se tím zanedbávají moderní práce jak
domácích, tak i cizích autorů, a zatím, když
ve smíchovském divadle podávána byla příle
žitost seznati některé novinky, nešel tam,
vyjímaje několika divadelních labužníků, nikdo.
Z počátku měli jsme za to, že snad nedo
statečné místnosti jsou příčinou malé návštěvy,
přesvědčily jsme se však, když hrány byly
zmíněné „pro intimní jeviště se hodící hry“,
že daleko není tomu tak. Že správa smíchov
ského dívadla, respektive Národní Jednota
Pošumavska, k tomu prostředku sáhla, ne
divím se, ale čemu se divím, to jest našemu
obecenstvu a jeho krasochuti.
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v opeře“, proto musila se bezcenné. ta ope
retta hráti na českém Národním divadle.
V německém divadle davali komedií „Zaza“
-a proto musili týž kus za 14 dní dávati také
v divadle českém. Je v tom zvláštní systém.
Nyní, dne (4. února) hraje německé divadlo
komedii francouzského spisovatele Edmonda
„RostandazCyrans de Bergerac.“ Kusje
chválen od kritiky všeobecně: Zčeštěn jest
prof Vrchlickým. Ale české divadlo bude
kus hráti — snad za rok . . . „Zaza“ je
kus pro jistý druh francouzského obecenstva.
ale ne pro nás. Hled'me: v prvním jednání
je převlékání a svlékání a rvačka žen, pravý
tiugl — tangl. „Zaza“, šantánová zpěvačka,
má množstvn ctitelů, s nimiž se odporně
bavi. V druhém jednaní žije „v líbánkách“
s ženatým mužem. Přijde bývalý milenec a
chce ji odvěsti zase k divadlu. Přijde matka,
sprostá osoba; popíjí kořalku a zaknsuje
šunkou. „Zaza“ se doví, že má — ženatého
milovníka! Rozhodne se, že pojede do Paříže
k jeuo ženě. Treti akt: Zaza přišla skrotit
sokyni. Chysrá se „vyškrábat ji oči“. Ale
přijde děcko — Zaza se dá do pláče a —
odejde. Ve čtvrtém aktu, v bytě svém Zaza
pravi svému milenci, že byla u jeho ženy.
Un ji chce za to udeřit. (Tyto scény byly
sehrány nejlépe !) Zaza se odhodlá jití k di
vadlu zpět. Páté jednáni jedná u východu
ze „zpěvní síně“. Zaza mluví (po 3 letech)
se svým bývalým „miláčkem“, zavzdycha ——
a pak veli kočimn — aby ji odvezl domů.
Jet slavenou „umělkyní“. Celý kus jest
vlastně solový výstup paní Benoniové, která.
„Zazu“ hraje. — Kritiku. přijala kus celkem
dost chladně. Ale obecenstvo — to se hrne!
Inu, Varieté bývá také plno, když je silná
atrakce . . . Divadelní kancelář oznamuje:
„Divadlo k představení hry „Zaza' bylo již
dopoledne vyprodáno. Záznamy k nejbliž
šímu představeni již dnes se přijímají.

* . *
*

Mdme Yvette Guilbcrtova tedy
_přece v Praze! To bylo očekávání, to
bylo ptaní! Konečně přijela a. dne 3. (v patek)
zpívala při zvýšených cenách, či vlastně de

klamovala 8 kousků francouzské musy saty
rické. O půl osmé sjelo se k divadlu ně
meckému v městském parku na 100 po
vozů. Byla to německá šlechta, bursovní špe
knlanti a bankéři, velkoobchodnici pražští
i okolní, zámožní soukromníci (z valné
části ovšem židé). Bylo imnožství dam v
nejdražší úbory oděných. Když madam Guil
bertova vyšla, ze všech mist kukátky ji mě
řila zvědavá společnost. Mdme Y. Guilbertova
přednášela svůj repertoir s dobře naučenou
mimikou. hlasem dráždivým, neomaleným,
někde a jinde zase dojemně prochvělým.
„Bnrcovala šelmu — bestii — v člověku ve
lice směle“ — jak napsal o ni list německý
„Kóinische Zeitung-“. Přednášela (s průvodem
hudby) satiru na „staré pany', kteří se
za děvčaty honí, mnoho na svědomí mají a
pak přece v kostele od kněze — jako po.
ctivci jsou velebeni, zpívala o babičce jak
lituje uprchlé krásy atd. Potrhat se mohli
židovští commis a židovské i křesťanské dámy.
jak tleskali! A po dvouhodinné, duchaplné
zábavě rozejeli se zase domů, shlížejíce po
hrdavě na svět kolem sebe, domnívajice se.
že užili pěkně den 3. února, že nežili tento
den nadarmo . . . Jak dlouho shovíval Bůh
za časů Noemových?

>: *'
Dne 1. února sehráno bylo ve Smíchov

skěm divadle „Valným Intimním Jevištěm“
Karáskovo drama „Hořící duše“. Pan Jiří
Karásek, spolupracovník „Moderní Revue“,
jinak dosti seriosni spisovatel a kritik. uškodí!
si touto prací velice. I vlastními jeho přáteli
a stoupenci přijata byla velice chladně.

Páně Karáskovo drama není naprosto
schopno života.

Jak „Moderní Revue“ ve svém posledním
čísle oznamuje, vyjde drama „Hořící duše'
úplně přepracované v březnu. Myslím, že by
pan Karásek učinil lépe, kdyby je odložil
nadobro.

1. březnem počne opětně Cyklus tento
kráte Národní Jednoty Severočeské. Slibují
se nám tři vážné práce a osm vynikajících,
u nás posud nehraných veseloher.

malem

-——+Zji „:_o *. LITERATURA.. . . . +—
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Časopis „Le Correspondant“ uveřejňuje
“historickédrama Ale xsndra P ar odiho
.nazvané „L e P a p e“, jehož hlavní osobou

jest slavný papež a vítěz v boji za investi
turu,Rehoř VII. Sám spisovatel v předmluvě
pravi, že dilo nechtěl jen podati některému



divadlu, protože nemá žádné podobnosti s dí
která hověji současnému vkusu a nestará se
o souhlas množství. že jest to dílo přísně
umělecké, psané pro jakousi duševní elitu.
Praví, že jest to apothéosa katolické církve
v Řehořovi zosobněná. Dilo své jmenuje dilem
přísně historickým a praví, že představuje
jen mnicha a krále, v onom právo a povin
nost, v tomto jen násilí a libovůli, že vyvo
lává představu dávného boje mezi křížem a
mečem, mezi duchem a hmotou. mezi zákonem
evangelickým a hrubým naturalismem. Osobu
Řehořova líčí přísně dle pramenů histor,ických
zvláště dle vlastníchv jeho spisův. V dramatě
vystupují mimo sv. Rehoře Jindřich IV.. cí
sařovna Anežka, matka Jindřichova, Mathilda
Toskánská a manžel její Gottfried de Bossu,
kardinál a legát Jean de Vallombreusevatd.
Děj odehrává se mezi r. 1075—1077 v Rímě,
Wormsu, Spýru a konečně v Kanosse.

* *
*

Lucius Flavus zove se dvoudílnýhisto
rický román od znamenitého německéhoromano
pisce katolického Josefa Spíllmanna S. J. jehož
děj vzat jest z dob zkázy Jerusalema. Je to
velikolepý obraz, v němž líčen svět židovský
s celou zoufalostí národa zavrženého, svět
římský, pohanstvo ve své nejistotě a marné
touze po blaženosti zde na světě, a konečně
svět křesťanský, jehož spasné učení jako teplý
svit jitřní záře přináší člověčenstvu pokoj,
mír a. útěchu. Jasná postava hrdinného Lucia
Flava, něžná Thamar, drsný Eleapar jsou po
stavy velmi poutavé. Hrozné obrazy z oble
ženého Jerusalema jsou podány s neobyčejnou
pravdivosti a názornosti. Jak se dovídáme,
bylo již spisovatelem zadáno právo překladu
do češtiny, a zajímavá práce tato co nevidět
bude také v rukou našeho čtenářstva, jemuž
spisy Spillmannovy doposud nejsou známy.
Pro svou ušlechtilou tendenci, důkladnost a
poutavost naleznou jistě mnoho čtenářů.

Zpráva 0 II. vkšeob. sjezdu kato
líků československých v Praze. Ještě

Snnžně prosíme, byste na

9).—

neutuchlo nadšeni v duši všech nás vzbuzené
II. všeobecným sjezdem katolíků českoslovan
ských v Praze. Kdo na sjezdu byl, nemůže
zapomenouti. a pro ty, kdož se ho účastniti
nemohli, vydána byla v tomto roce „Zpráva
0 II. všeoh. sjezdu katolíků českoslovanských
v Praze“. Všecky otázky důležité, jež vyvolal
čas, byly důkladně projednány v řečech
vzácných a učených řečníků na sjezdu tomto
— i jest tedy „Zpráva 0 II. sjezdu“ vele
cennou knihou, budíc vzpomínky v duši účast
níků a poučujíc ty, kteří na něm osobní účasti
neměli. Cena 2 zl.

*

Spisy Dra A. Lcnzc uvedeny jsou.
v úplném seznamu na obálce tohoto časopisu,
i upozorňujeme důtklivě na ně čtenáře své.

* *
*

Kompakmta. Články, jež pod titulem
tímto těšily se značné oblibě čtenářstva na
šeho, byly právě vydány ve zvláštních otiscích
pod názvem: _Kompaktata kapitola z české
krise“ od P. Ji'ího Sahuly Nákladem Cyrillo—
Methodijské knihtiskárny V. Kotrby v Praze.
60 stran. Cena 30 kr.

* *
v *

RcmcslnickooživnostenskéNoviny.
Právě vyšlo č.3. č.III Stojíce pevně pli
zásadě „Svůjksvémtotá vstupují„ Remeslnicko
živnostenské Noviny“ již po třetí v řady svých
čtenářů. řemeslníků a živnostníků, aby je
v jich málo závidění hoduém postavení há
jily, jim radily a s nimi zdatně zájmy střed—
ního stavu proti všeho druhu škůdcům za
stávaly. — Za dvě uplynulá léta získaly si
„Řemeslnícko - živnostenské Noviny dobré
jméno a pevné postavení, nebot každý ne—
předpojatý živnostník a řemeslník kterého
koliv směru musí uznati, že „Remesluícko
živnostenské Noviny", kladouce malou váhu
na politický směr hledí si ze všech sil svých
toliko své věci ve prospěch malého muže
Nelze tedy než čaiopis co nejvřelejí dop »
ručiti. Předplácí se ročně 3 zl.

„OBRANU“ stále poukazovali,
ji v čítárnách, spolkových knihovnách, veřejných místnostech
žádali :! českým rodinám doporučovali.

Ě.—Předplácí se 3 zl. ročně, 1%
' zl. 50 kr. půllefně.

Administrace Praha ŽOO-II.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-II. Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo--Methodějska knihtiskérna V Kotrba v Praze.



Vzdělavací
Knihovna katolická.

Pořádají :

Dr. Josef Tumpach. Dr. Ant. Podlaha.

Ve Vzdělavacíknihovněkatolické vyšly již tyto vzácné spisy.
Svazek ]

„Apologie víry křesťanské na základě věd přírodníelW.
Sepsal kan. F. Duilhé de Saint-Projel.

Přeložil Dr. A. Podlaha.

Svazek Il. Dra _7amz Sýkory
„Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista

podle čtyř evangelií“.
Četná vyobrazení v textu. Cena 3 zl.

Svazek lll. Dra Pavla IOM/ladila
__ „Básnictví a lnravonka“.

Stran 74.

Svazek lV. Dra Eugena Kadeřávka
„O původu tvorstva dle zpráv bibliokýelř.

Stran 64; cena 40 kr.

Cena 40 kr.

Svazek V.:
Podobizny světců.

\ Francouzsky napsal A. Hello; přel. S. Bouška, O. S. B.
Letné obrazy starých i novějších mistrů. ——Titulní list kreslil mistr Jenewein.

ena 2 zl.

Svazek VI. Dra Fra/zr. Kryštůfka
Dějiny církve katolické ve státech rak.-'nherských s oh
zvláštním zřeteleln k zemím koruny české od r. 1740—1898.

(3 obrazy vladařů rakouských) Vyšel díl 1. Cena 3 zl. Dílu ll. sešit.l.
Svazek VII. Dra _“705.Tumpac/za:

Soukronlé vlastnictví.
6 sešitů. Dvé sociologických studií. Cena zl. 1.35.

Svazek Vlll. P. A. Lapólra T. ].
Moravané.

Stať ze spisu »Evropa a svatá Stolice za dob Karlovcůc.
Z frančtiny přeložil Dr. Frant. Ehrmann. Cena 50 kr.

Svazek X.: Msgra Em. Balqgraudtz:
„Ježíš Kristus-“. Důkaz Jeho božství.

Z frančliny přeložil Ant. [Vit/ka. — Cena 45 kr.
Cena sešitu o 3 nršíeh 25 kr.

Cyrilla-Methobějské knihkupectví 6. franc!
v Praze, městská spořitelna.



('yrillo-Rletllodějská kníhtiskárna V. Kotrba v Praze
vydala následující velice cenné

_ď? .„,

Syllabus
Jeho Svatosti Pia IX.

s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných
myslitelů Alfonsa Padařovského.

Druhé opravené vydáni. ——Stran 486. Cena Zl. 240.

Socialismus
v dějinách lidstva a jeho povaha

a církev katolická,
jedině schopná ku řešení otázky socialni.

. Stran 392. Cena Zl. 240.

Vzájemný poměr učení petra Chelčického
starší Jednoty Českých Bratří a Táborů

k nauce Valdenských, Jana Husa a Jana Viklira

Cena 1 zl. 60 kr.

Wario/offer Jiruš/a ; Ščam'z/óz'c,
i první/lv arcibiskupa Pl'ažxkc'lm.

") l Na základě spisujeho: Psalterium de Laudibus Beatissimae
irginis, Čili Mariale Arnesti.

l 265 stran. Cena zl. 1'35.
Vážný spis.

' Soustava učení M. Jana Viklifa
na základě pramenů.

i Cena 1 zl. 50 kr. Cena 1 zl. 50 kr.

Objedm'wky těchto spisů přijímá & vyřizuje

Cyrilla-Melhoilějské knihkupectví G. franc! v ?raze,
llLl(l()\'žlměstské Spořitelny.
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Časopisy a knihy redakcí zaslané: , ..

Ludmilu, sbírka zabavne čet-by pio ceský lid Vyšel svazok čtvrtý.
Redaktor ThC Jan Pauly kaplan na Smůhovč. l)op01n('-nienir-\!

Řemeslnickn-živnostenské Noviny.. neodvislý list věnovaný
zájmům středního stavu. Č. 4. Vydává Václav Kotrba v Praze. “ZOO-ll.

osvětu, č. ].—3. Vydavatel (( redaktor Václav Vlček. Obsahuje příspěvky
od Mikše, lleyduka, G. Preissové. lš. Adámka. F. ].)roel'nízk_\'. Fr. „\\(l.
Šubert-a, K. Kálala, Dra. Práška, J. l.. 'l'nrnovskgřlio. J. J. 'l'onžiniskóho, ll.
Tyršově, l\'.Zakr(-,\_ise,1\“.V. \'ykonkalzl, |\'“.Knií-lla, Dra ll. .Iir(\('\k(.1..l. Knlnsn,
J. Polomn, F. Bílého atd. Některá voliee případná. slova o naší společ
nosti přineseme ukázkou.

Věstník ěeskýell professorů, číslo ?),.pořúdúro(l.Fr. Bílý. Obsahuje
články od Dra Cády. Dra. Nábělka. (Několik slov () slovanských řečech
(\ o sloumskó liteiatuře na středních škol.-ích českých). .l. Sommra.
Krenlze atd.

Dělnické Noviny (č.13. 1. března) orgán křesťansko-sociálnísírany
českoslovanské, obsahuje čelné zpravy (\ pojednání .Pomni abys (lensváteční svělil“ od dra Rnd. lIoisk( ho

Škola Kolského Srdce 'áně, časopis pro katolíky. Red.Dr. Pavol
Vychodil (LP. Petr IIlobík na R:.(jhradč. "lřozein Kras-m'- (( poučné články.

Květy Mnrianské (březen). lh. P. Vychodil (\ red. I\'. ln(x. (S obr.)
=\'_vclmvutel,( časopis věnovaný x(ijinnin křesť školství. llřezen. č.:7)

Obsahuje články:, ,Škola (\ socialni (l(\iii(\kí:(eie“. .l':01ř-(b(( ústavn po
lepšovaoích a jejich nábožei'isky ráz“ a 7aiímavon směs (

K(iteohctska pl lloh (\ k „Vyeho\'“at(\|i.Redaktm .l. Šmejkal.—
Obsahuje: Pia'wdniny školní 7.11příčinou sv. zpovědi, -\\.hoit,\' k 7.('(knni
(( diobn( zajímmé zpiavy.

Hlídka, (č..- březen) vydaní pape7ska knihtiskarna benediktini) ((ii
hradskych vlšrmy ro(l (\. Sinelml.()li3(1lmie články od l\. Baiioše (\.
Svojsíka, V. Vávry. Dra Musila. Dale posudky literární. směs (( rozhledy
ve vědě. hospodářství a školství. Na konec odpovídá Dr. ll. Neuschl
redakci „Naší D0by“, kde byl spis NCHSChÍflVpřímo ohnvným způ
sobem slrhán. , “

Stráž, organ katolické náiodní Stl'žlll\ na 7ápadní Mouwě. -——'1řebíč,č. £)
Obsahuje: Pastýřský list Jeho Exeol. areib. olomouckého ThDr. Kohna
atd. ((td.

Náš domov, časopis zábavny, 1e(l(1ktor..l Vévoda v Zábřehu na Mo—
ravč. 1. březen, č. ..5 Obsahuje: Di Antonín |.en7. povídky, básničky,
pěkná. vyobrazení atd.

' '"ii—(_síšnÍ—šiňškiíáš'č—yrícínénšoá'ějšišě knihtisln'ii-nyvv. Koubík; Praze.
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Stavovské třídění.

Proti stavovskému třídění vede se nyní
tuhý boj v novinách i na schůzích. jež
poslanci mladočeští konají. Dostali patrně
rozkaz od výkonného komitétu a. „na ko
mando mluví všude stejně."

Všecky projevy vycházejí z obavy před
tímto nejmodernějším hnutím, jež si jinde
znamenitě klestí cestu v občanstvu.

Proti stavovské organisaci mluvil dr.
Engel idr. Herold, dr. Dvořák, dr. E. Grégr,
dr. Pacák, dr. Fořt. posl Barták atd. atd.

Ve schůzích okresních výborů.
v nichž jsou Mladoěeši ve většině, přijímají
se resoluce. v nichž se zatracue roz
třídování stav0vské jako nárndu a vlasti
nebezpečné. Tak na př. na Vinohradech,
v Mnich. Hradišti, Roudnici, v Poěátkách,
Nov. Strašecí.

Také některé kluby polítíckéaněkolik
spolků hospodářských proti třídění pro
testuje.

Aby spíše hnutí toto bylo udoláno,
vysíláni jsou i předáci neb zástupci oněch
stavů. kde nejvíce se jevínespokOjenosti —
tedy učitelé, rolníci a řemeslníci, by lili do
ohně hodně vody.

V klubu svobodomyslném konala se dne
20. února officielní přednáška a de
bata o té záležitosti. Po řeči dra Dvořáka,
který potíral stavovské třídění sociálních
demokratů, promluvil posl. Barták: Mám
za to, že vlastní stavovská polilika na př.
zemědělská, živnostenská, sociální a jiné
odstíny politiky — finanční. obchodní. prů
myslové atd. jsou jenom částkou všeobecné
pólítiky, která platí pro všecky stavy ane
může se říditi politikou jednoho stavu a
také politika jednoho stavu musí býti ře
šena v souhlasu a zasadach celku. (Proti
tomu nikdo nic nenamítá)

Jest jen zbytečným tříštěnímsil ná
rodních, usiluje-lí se o rozpoutání zápasů
třídních. K čemu to? Závisíme jeden na
druhém —-a proto jen ve společném jednání

a dohodě můžeme nejlépe prospívati . . .
Je chybou lidu našeho, že bez hlubšího
nazírání na. věc dá se snadno zvrtkati a že
hned vše odsuzuje, jakmile se hned věci
nedaří hned se nadchne pro nové proroky
a novéstrany.

Kde jsou tedy ty hrozné příčiny. že
spolek rolnický se odvrací nespokojen a.
s nedůvěrou od strany svobodomyslnéa od
její delegace? Což nekonáme svou povin
nost? Rulnictvo nepotřebuje=strany agrární,
ale potřebuje všeobecné organisace, jež by
je pojila v mohutné těleso, zorganisované
po obcích, v družstvech, ve společenstvech
okresních a ve svazu zemském. Návrh o
nucených hospodářských společen
stvech měl by se státi zákonem .. Ten
víšek slámy zapálené nebude zářiti plame
nem stálým. Nastane vystřizlívění, až rol
nictvo pozná. že vrhlo se za bludiěkou.

Pak potírali třídění stavovské —
živnostníci. posl. Němec a posl. Krejčík,
kteří oěekáxují od zdravého instinktu ná.
toda, že dá výhost volání: „Napřed jsem
živnostníkem a pak teprve Čechem.“

Ve schůzi v Nov. Benátkách dne
26. února pravil posl. Šulc: „Rolnický
odbor klubu poslanců usiloval, aby se schválil
návrh 0 zemském pojištování proti ohni
& krupobití. Ale nejv. maršálek nedal ho
na denní pořádek, protože v zemědělské
radě se připravuje návrh na okresní spoři
telny se zemským zajíštovacím ústavem."
-— „Nebylo důvodů, aby se vyvolával v ny
nější kritickě době třídní stavovský boj
proti organisaci celého národa. Nastal by
boj dowací, boj všech proti všem a naše
síla by byla níěena'

— Dr Herold pravil: „Delegace če—
ská neopustíla program státoprávní. Stát
ního práva můžeme se domoci buď změnou
zřízení nynějšího nebo převratem státním,
t. j. rozhodným slovem panovníka . . . Vláda
musí být nucena respektovati vůlí českého

5
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národa. Musíme si přáli, aby se vláda od
hodlala k rekonstrukci ústavy přeložením
těžiště do sněmů zemských.“ 

— Po té pravil člen výboru „Sdružení
čes. zemědělců“ pan Syrový z Horek:
„Na komando generálního štábu vládnoucí
strany pořádají se po celém království
schůze na otlačení & újmu stavu rolni
ckého. Jelikož dělníci, řemeslníci, živnostníci,
doktoři i — kostelníci se organisovali. proč
staví se hráz proti organisaci rolnictva?
Sliby r. 1889 rolnictvu učiněné — nespl
něny. Pro všecky stavy poslanci něco udělali.
jen nic pro rolnický. Rolník, jenž platil
150 zl. daně, dostal 100/0 slevu (asi 15 zl.)
zpět — ale přirážky zvýšeny mu byly
o 40—50 zl.'.“

— Na to dr. Herold pravil: „Že se
při volbách mnoho slibuje. viděli jsme vždy
— ale strana (!) to neslíbila. . . Každý přítel
lidu musí se snažítí, aby se zavedla pro
gressivní daň personální. Po rolnících budou
se organisovati — chalupníci. domkáři a če
ledínové. Živnostníci též mají různé zájmy.
Rolnictvo bude poraženo zcela přirozeně (!)
pouhou dynamikou a silou cifer. Zvítězí
všeobecné rovné právo hlasovací. Rolnictvo
podlehne, poněvadž je početně slabší. Ne
rolníci v obcích budou mít většinu. Kde
začalo toto hnutí, není na sněmu
žádných stran až na dvě: stranu
klerikální astranu sociální, které
musí při tomto boji též v našem
národě zvítězití. U nás zvítězí
sociálně demokratická strana, kde
je tovární dělnictvo, a na venkově
zvítězí klerikálově,ale nikdy agrár
níci. —

Což jste si nemohli rolníky volit již
dříve? V klubu zemských poslanců mají
rolníci vždy (?) většinu . .. Sdružení samo
odpadlo. — Každé sestavování stran poli
tických na základě stran stavovských jest
chybou — již vzhledem na stav samotný.
Nyní je třídění takové přímým poškozo
váním prospěcbů našeho národa. Nezů-ítanet
při této třídě a programu posavadním. Tento
boj třídní je povahy internacionální a ne'
může býti vybojován leč na půdě mezi
národní. —

Učitelstvo je již částečně na půdě inter
nacionální. Smutný zjev ten vidíme i u stu
dentstva. Třídní boj jako lavina povede
stav rolnický na internacionálnístanovisko.
To je systém zápasu celého světa. „Takový
luxus“ mohou si dovoliti velcí (?) národové.
ale my musíme setrvati na půdě národní.

V Německu mají agrární stranu velice sil
nou, ale vedou ji — feudálové. Už dnes se
ví, že naše sdruženi vidí nejraději feudá
lové. Prospěch národa káže, bychom byli
jeden duch, jedno tělo, jedna armáda —
pod společným vedením.“

Posl. dr. Herold je příliš bystrý muž,
aby nerozeznal, jak sám sebe poráží čet—
nými průpovidkami svými. Proč jen u nás
panuje takový diletantismus ve věcech uej
vážnějších?

Posl. Prášek, rolník ze Slivna. odpo
vědel dru Heroldovi ostatně ihned. Pravil :,
„Rolnictvo na Beuátecku má zdravý úsudek
a' nedá se. Sdružení se odtrhlo poněvadž
bylo ígaorováno při volbách a při uber-.
ském vyrovnání. Žurnalistika rozbíjí organi
saci rolnictva. Kdo chce politisevati. musi
mit — plný žaludek Velký je rozdíl mezi
bojem třídním & zájmovým politickým.
Třídní boj je bojem majetných a nemajet
ných (boj to revolucionářský), kdežto bojv
stavovský znamená. udržeti stávající—
řády. Rolnictvo nevede třídního boje, ale
žádá zájmové zastoupení.u

* *
*

Na schůzi v Mladé Boleslavi pro
mluvil 26. února posl. Teklý. Pravil: „Ke
smíru na straně české jeví se ochota. Ná
prava poměrů nynějších přivoditi se dá.
znovuzřízením státu na základě federalisti—
ckém. Centralismus dohrál. Rakousko must
býti spolkem národů rovnoprávných a rovno
cenných. — Je potřeba svornosti všech
vrstev národa a proto silou veškerou opříti
se ví)nutno snahám čelícím ke stavovskému
separatismu. Proč my Čechové třídíme se
ve strany politické a stavovské a rozdmý
chujeme vzájemný boj? Lze postup takový
kdy omluviti před soudem dějin? (ale,
alel) Bylo by hříchem hodili politiku eta
povou přes palubu. Musíme ji přivésti ku.
konci.“

Podobně mluvil i poslanec Špindler.
Resoluce „odsuzuje rozkladné (!?) snahy ka
stovuích živlů"

V Hoře Kutné mluvil proti samo-
statnému organisování se stavů dr. Pacák
také dne 26. února.

Téhož dne v Blatné hřímalproti hnutí
agrárnímu posl. dr. Fořt Pravil: „Mně se
zdá, že se pánové sdružili jen pro osobní.
své cíle. Nejsem fanatikem přehnaného
svornostování. Ale nové tříštění sil, volba
nového agrárního poslance za. zdejší okres
— bude dělovou (!) ranou, vypálenou z niv
blatenských proti jednotné organisaci národa,



a bude signálem ]: početí nového dlouho
letého zápasu vnašem vlastním lůně a bude
podán důkaz, že národ český nezaslu
huje(l) jiného osudu než otrockého. —
Necht skloní se pak raději dřív neb později
v hrob (l), na nějž dějiny postaví sloup
hanby s nápisem: Tak tresce Bůh ple
meno svárlivců. kteří rvouce se vespolek,
rdousí vlast... Na Blatensku dán pak bude
k sloupu tomu první fundament“ —

A Blatensko — fundament dalo. Rolník
a okresní starosta pan J Novotný po
slancem byl zvolen a to s mandátem, aby
do klubu mladočeskeho nevstoupil . . .

Trhá se ta organisace mladočeskýcb
pohlavárů, protože založena byla na čistě

liberálních zásadách, protože neměla pra
vého srdce k trpícím vrstvám středním,
protože slibovala všecko všem a splniti
nemohla skoro nic.

Nespokojenéučitelstvo, dělnictvo,
řemeslníctvo i rolnictvo atd. musí
jinými cestami hledati splnění svých zájmů
a tužeb.

Pravda není. že stavovskou polí
tikou národ slábne. Naopak, kde jsou
pevně organisované, blahobytem oplývající
a neodvíslé všecky stavy společenské, tam
se vede dobře icelému národul

Organisace stavů musí se ovšem díti
na základě křesťanském, nebot jen tak
nebude síliti stav jeden na úkor druhého.

]. S.

Zednářstvi a katolické školy ve Francii.

Kdo pozoruje běh veřejných události
ve Francii, mohl snadno znamenati v po
slední době neobyčejné pozdvižení proti
svobodě vyučování, vlastně však proti ka
tolickému školství. Všichni nepřátelé církve
ajejích ústavů od nejvyšších úřadů státních
počínaje. jako senátu, sněmovny poslanců,
generální rady Seinské. až do posledního
kroužku socialistů, — kteří se neštítili. jak
pravdě podobno, zneužítí proti církví, hlavně
školským bratřím, hanebneho zločinu Lill
ského — vše postavilo se do šiku proti
nenáviděné církvi katolické a jejím služeb
níkům.

Že takovéto počínání. zvláště ve ve
likých shromážděních ústavních, nemohlo
p0vstati samo. a že k jeho pozdvižení bylo
potřebí silnější moci, nežli jsou ministři
a president republiky, jest nabiledni. Zdravý
smysl lidu označoval také ihned zednářství
jako moc, která dnes ve Francii vladne
a všechny veřejně záležitosti řídí, podle zna
menitých slov arcibiskupa Aixského, jenž
řekl: „Nejsme v republice, ale v zednářstvu.“
Že pak nynější válečné tažení proti kato
lickému školství řízeno jest z lóží zednář
ských, otom podává nám zajímavé doklady
jesuita Emanuel Abt ve francouzském časo
pise „Études“, kde dokazuje z vlastních
výroků aprotokolů zednářských. že zednář
stvo řídí všechny proticírkevní útoky ve
Francii, a že od dvaceti let jest původcem
všech zákonů proticírkevních, jež ve Francii
byly vydány.

Podle ofíicíelních zpráv zednářských
vidíme, že všechy návrhy, projekty a usne
sení, která se stala v posledních desíti
letech ve Velkém Orientě ve Francii. byly
pak uzákoněny v komorách poslanců. Chceme
_íen ukázati. jakým způsobem bojovala shro
máždění Velkého Orintu proti svobodě vy
učování. Můžeme pozorovati trojí směr,
tři skupiny návrhů, z nichž:

]. směřovaly k potlačení učitelů řá—
dových, vlastně ku zničení kongregací a řádů
církevních-,

2. usilovaly potlačiti vyučování svobodné
uvádějíce, že řeholníci akněží nejsou hodni
práva vyučovati;

3. směřovaly ku zničení školství kato
lického tím, že chtěly zameziti pokud možno
návštěvu škol církevních.

I.

První skupina návrhů směřujících ku zni—
čení kongregací patrna již v usnesení schůze
delegátů všech lóží francouzských, v září
1891 odbývané, kde se praví: „Shromáždění
vyzývá všechny br. delegáty. aby se po
starali každý ve své lóží o to, by se za
hájila akce ku potlačení kongregací nábo
ženských“

V září roku 1892 usneslo se shromá
ždění zednářů: „Shromáždění prohlašuje,
že je to přísnou povinností každého zed
náře. aby. je-li členem generální rady,
v každém zasedání podal návrh na odlou

&*



čení církve od státu a potlačení kongre
gací náboženských. Je-li členem parlamentu,
jest povinen pracovati úsilovně na. potla»
čení ústavů řeholních. at uznaných čili nic,
a na zabrání jejich statků.“

' Ve zprávě'o jednání gener. shromá
žděuí Velikého Orientu ve Francii ode dne
21. do 26. září 1896 čteme, že zpravodaj
hr. Crescent pravil: „Jsem naprostým pří
znivcem odvolání zákona z roku 1850 a
vyhrazení monopolu vyučování státu tím,
že se potlačí kongregace, at autorisované
čili nic, byt se skrývaly pod kterýmkoli
jménem,“

Roku 1897 vracejí se zednáři opět ku
potlačení kongregací náboženských. Jeden
řečník tvrdí, že všichni republikáni (roz
umějí se totiž zednáři) v tom se naprosto
shodují, druhý opět praví, že toto potla
čení nejméně již tucetkrát bylo usneseno.

Zprávy o posledním valném shromá
ždění nejsou ještě vydány, avšak jsou známa
usnesení malého konventu a kongresu lóží
kraje pařížského v červenci minulého roku
konaného. Kongres tento, jenž má veliký
vliv na budoucí valné shromáždění, usnesl
se na hlučné manifestaci ve prospěch Drey
fussa a ministerstva Brisson-Bourgeois, s ne
menším pak hlukem učinil ještě návrh, který
dosti jasně vyjadřuje nynější smýšlení zed
nářův o tak zvané převaze klerikalismu a
jeho nebezpečí pro republiku. Usnesení toto
je tak významné, že je citujeme doslovně.
Br. Bouvret podává jménem 10. komise
zprávu, jak by mohlo býti zažehnána ue
bezpečí klerikalismu a zamezena jeho pře
vaha ve veřejných úřadech, žáky kongre
gace tam zavedená: „Kongregace uvažuje,
že na konci devatenáctého století, sto let
po veliké revoluci, nebezpečí klerikalismu
se zdvihá hrozivěji, než kdy jindy; uva
žuje, že klerus stal se stranou politickou,
organisovanou pro boj volební a pracujícr
ve svůj prospěch proti republica, která jej
platí; uvažuje, že všechny úřady veřejné

jsou zabrány klerikály od štábu armádního
až do úřadů koloniálních, nevyjímaje ani
námořnictvo, veřejné práce, pošty a tele
grafy atd ; uvažuje, že tento stav věci uvádí
s republikou v nebezpečí i civilisaci; uva
žuje, že by to bylo zločinem, aby se tento
stav třeba jen na krátko prodloužil: po
dává návrh:

1. aby se uskutečnilo odloučení církví
od státu škrtnutím rozpočtu kultu;

2. aby kongregace náboženské, autori
sované čili nic, byly potlačeny;

3. aby statky mrtvé ruky byly kon
fiskovány ve prospěch národa.“

Myslíme že slova. tato úplně postačí,
aby se každý přesvědčil, odkud návrhy
v parlamentě na potlačení řeholí podané
mají svůj původ.

_ II.

Boj proti duchovním učitelům na ško
lách francouzských vede se již od roku
1879 kdy bl. Jules Ferry počal jej zna
mýmsedmým- článkem zákona: Žádný není
připuštěn k vedení ústavu vyučovacího ve
řejného nebo soukromého jakéhokoli stupně,
ani k vyučování na témže, náleží-li kon
gregaci neautorísované — Ačkoli podpo—
rovali návrh Ferryův všichni zednáři, jak
to br. Gambrini, hodnostář lóže l,Ia Par
faite Amitié“ výslovně uvedl, přece byl
tehdy článek sedmý zamítnut. Za to však
pomstili se 'zednáři dekrety z roku 1880.
Oni vypudili násilně řeholníky z jejich obydlí,
když je nemohli zbaviti práva vyučovacího.

Ve shromáždění roku 1891 předložil
zpravodaj hr. Nicolas návrh lóže Marseill
ské „Les Amis du Travail“, aby veřejné
úřady snažily se, pokud možno, aby se—
státnění škol co možno nejdříve bylo do
konáno. Nedávno na malém shromáždění
v březnu 1898 žádá se, aby výkonná radu
učinila vše potřebné, aby bylo úplné se
státnění škol dívčích nejdéle do tří let
provedeno. (Dokonč)

Egyptologie &bible.
Podává dr. A. Podlaha.

(Pokračování)

IV. V nápisech pocházejících z doby
faraonů XIX. dynastie Seta I. (1353—1347
př.Kr)aRamaaII (1347 1280 př. Kr.; dle
chronologie abbé Moora 1601—1534)

vyskytuje se také jméno Ašer ve tvaru
„Asarú“ nebo „As rú'. Muller domnívá se,
že jest to hebrejská kolonie, která usazena
byla v severní Palestině a zaujímala celé
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Galilejsko. Na jedné části tohoto území
usadil se později, po dobytí Palestiny He
breji opustivšími Egypt pod vedením Mojží
šovým, kmen Ašer. Dle téhož egyptologa
vyplývá prý z epopeje oslavující druhou
výpravu Ramsa II._do přední Asie, že země
„Harú“ (Hor : Palestina) byla podrobena
již od Beta 1. Po smrti tohoto faraona po
kusila se severní část této země — nepo
chybně z ponuknutí Chětů (Hittitů) o svržení
jha egyptského, což právě přiměloRamsa II.
k tomu, aby v 8. roce vlády své podnikl
první svoji výpravu do Palestiny. Z uvedené
epopeje dovídame se dále, že tento vítěznou
výpravou zajistil sobě farao držení Palestiny
a že vložil posádky své ido měst foe
nických.

K tomu dodává abbé Fl. de Moor, že
Ramses II. nepochybně docílil uklidnění
Palestiny tím, že vypudil z ni Hebreje
předmojžíšské, kteří tvořili kolonii Asrú či
Ašer, a snad ijiné ještě Hebreje, kteří
v sousedství bydlili, a kteří tudíž vesměs
přinuceni byli utéci se v severní poříčí
Orontn. kdež assyrský panovník Tiglat
Pilesar III., či spíše předchůdce jeho Asur
dan III. je nalezl ještě r. 765 usedlévzemi
„Ja'di“ či „Samala“. tedy po více než osmi
stech letech od jejich vypuzení Ramsem II.

Z překvapujícího fakta, že kmen Ašer
vyskýtá se již za panování Seta I., kdy
Hebreové ještě v Egyptě dleli, jakožto
mocný kmen Palestinský, jali se někteří
vyvozovatí, že vystěhování se kmenů israel
ských do Palestiny dlužno posunouti až
do XVI století, ne.lí ještě díle. Jiní uvá
děli tento fakt za doklad toho, že dávné
dějiny israelske' neshodují se s údaji tradi
cionelními. Prof Miiller míní, že jediným
východištěm ztéto záhady by bylo obmeziti
exodus pouze na kmeny jižní a připustiti,
že se kmenové tito přistěhovali do Palestiny
o několik století později po kmenu Ašer.

Ale abbé de Moor vykládá, že není
zde žádného sporu se zprávami tradicionel
ními; naopak, že zdánlivé nedorozumění
vzniká pravě odtud, že těchto zpráv tradi
cionelních s dostatek se nedbá. a to ze
jména znráv obsažených v kapitolách
VI.—VIII.první knihy Paralipome
non. v nichž jest řeč o zakládání
kolonií vPalestině odHebreů před
mojžišských. Na konci kapitoly VII.
jest ve verších 30—40 řeč o Ašerovi,
synu patriarchy Jakoba, ao jeho potomcích.
Veverši 31. podotýká se tu o Melchielovi,
synovi Beriově a vnuku Ašerově, že jest

„otcem Bersaith“ (hebr. Malkí'él.
hú abí Birzajith“). Dle Bertheanajest
jméno toto složeno z bir či beer, což
značí „studnici“ a ze slova „zajith“, což
značí „olivovník“, a celek tudíž značí jméno
místní. Z toho následuje, že Malchiel uvádí
se označením „otec Birzajithu“ jakožto
zakladatel kolonie tobotojměna.Apo
dobně označeni jsou v kapitole IV. ve
verši 21. Her jakožto „otec Lechy“
(hebr.: 'ér, 'abí Lék“h áf'). a Laada ja
kožto „otec Maresy“ (hebr. La'edáh 'ab'í
Maréšá") — rovněž jakožto zakladatelé
kolonií. Jakožto vnuk Ašerův žil Melchíel
nepochybně na sklonku panství Hyksu
v Egyptě. Dle mínění abbé de Moora ná
sleduje dále z verše 40., že potomci Ašeroví
vyznamenávali se velikou statečností. Odtud
pak usuzuje, že Ašerovci tito slou
žili ve vojště Hyksův a že byli
spolu s nimi Vypuzeni z Egypta
(r. 1890). načež se usadili v území,
kde je Seti I. a Ramses II. nalezli.
Dlužno tudíž rozlíšova'ti bojovné a statečné
Ašerovce. usedlé v Palestině již od
počátku XIX. stol. př. Kr. P., a Aše—
rovce. kteří do Palestiny přišli ve
stol. XV. & oněm statečností se již ne
rovnali, nepochybně následkem útisku a po
roby v Egyptě.

V. V deskách nalezených r. 1887
v Tell-el-Amarně*) činí se zmínka oja
kýchsi „Ja-u-di“ a „Chabiri“. Abbé de
Moor hájí mínění, že „Jaudi“ značí tolik
co „židé“ a „Chabiri“ tolik co „He
breově“. Halévy popírá toto mínění
a tvrdí, že Jaudi-ově jsou nějakým kmenem
syrským. usedlým za vlády assynkého vládce
Tiglat Pílesara lII. severně od Orontu, a že
jsou totožni s obyvatelizemě Ja'di**) uvá
děné v nápisech Sendžirlijských, že však
nemají nic společného se židy. P. Scheil
S. J. připouštěl sice zprvu identitu Jaudi-ů
aŽidů, později však od mínění toho upustil.
Rovněž iP. A. J. Delattre popírá, že
by slovem „Jaudi“ mínění byli Židé. Na
proti tomu americký assyriolog Mo rris
J a s t r o w obhajuje význam názw „Jaudi“
ve smyslu „' idé“.

Co se týče „Chabiri-ů'| tvrdí Halévy
a Scheil, že to bylo plemeno kossajské.

*) Srvn. o nálezu tom pojednání Frant.
V. Zapletala ve „Vla.sti'lXI, 347 avče
skémpřekladědila Vigonronxova III, 4—5.

**) Tato země nazývá se také jinak Sa.
m al a.
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Conder a Zimmern pokládali je za totožné
sHebreji. Sayce a Boscawen však považují
slovo to za appelativum značící „spojence".
P. Scheil opírá uvedené mínění své o faktum,
že ve zmíněných nápisech některé osoby
označené jako „Chabiri“ mají jména kossal
ská. Abbé de Moor však proti tomu namítá,
že kossajská ta jména byla snad dána te
prve Chabirům t. j. Hebreům z Palestiny
do zajetí odvedeným, jako se to později
stalo Danielovi a jeho soudruhům.

„Co se týče Jaudi-ův Halevy-ho“
pokračuje zmíněný abbé — „čili obyvatelů
země Samaly v době Tiglat-Pilesarově.
připomínáme, že tento panovník vládl as
uprostřed století VIII., kdežto desky Tell-el
Amarnské pocházejí z doby Amenoíisa IV.
(1708—1690). Avšak v dlouhém tomto mezi
časí, zabírajícím asi devět století, jež leží
mezi oběma právě uvedenými daty. sběhla
se řada'událostí. jež s dostatek vysvětlují
zmizení jedné části Jaudu-ů palestinských
z doby Amenofrsa IV. a jejich vystěhování
se do severních končin Orontských, kde je
Tiglat-Pílesar nalezl. Těmito událostmi mí
níme: výpravu Seta I. do přední Asie, jež
dle svědectví jeho syna Ramsa II. měla
vzápětí podrobení země Haru či Palestiny
Egyptu, dále první výpravu Ramsa II. do
Asie, jež zničila palestinské Hebreje tou
měrou, že se v epické zprávě o druhéjeho
výpravě. podniknuté proti Chetům, mezi
nimiž nalézali se potomci Hyksův, nečiní
o nich zmínky. Zdá se nám pravděpodob
ným, že Ramses II., přinutil prvou výpravou
svou do Palestiny (r. 1596) část nepokoj

ných Hebreů palestinských k tomu, aby se
vystěhovali do severního poříčí Orontu
v sousedství území Chetův, a rovněž zdá
se nám býti pravděpodobným, že tito He
breové spojeni by'i již při druhé výpravě
Ramsově s Chety. Se stanoviska této hy
pothesy o zatlačení jedné části Hebreův
palestinských na sever Orontu již za vlády
Ramsa II. vysvětlí se snadno, proč papyrus
Harrisův nazývá Arisu-a, náčelníka
Hebreů palestinských,kteří vpadli
do Egypta po exodu Mojžíšově a
po smrti faraona Si-Ptaha Me
renpty III., posledního krále XIX. dy
nastie, „Syřanem“. Před tímto vpádem
uprchla egyptská rodina královská do Ethio
pie. Po třinácti letech tohoto vyhnanství,
v nichž dle vypravování Manethouova, jež
dochází stvrzení nápisy z doby Ramsa III.
Hebreové provozovali nad Egyptem strašli
vou tyranii nepochybně jako odvetu za
útrapy, jež bylo snášeti jejich krajanům
před exodem, vrátili se Setuach a Ramses III.
do Egypta v čele mocného vojsku a vy—
pudili vetřelce. Jest pravděpodobuo, že část
těchto Hebreův kteří byli se v Egyptě již
udomácnili byla od faraonů porobena, kdežto
bojovná jejich část utekla se v dřívější
sídla svá Severně od Orontu, neodvažujíc
se nsaditi se v Palestině z bázně, aby je
tam Egypťané nevyhubili. Uchýlili se tedy
Hebreové tito zase do severních končin
syrskýchvsonsedství Chetův, kteří jakožto
tradicionální nepřátelé Egypťanův vždy byli
hotovi obhajovati je proti útokům jejich.

(Pokr.)

Křesťanské zákonodárství.
Píše jan' Nep.

Církev svatá přivedla v prvních svých
dobách novou krev v žíly starého světa
a přeměnila národy barbarské v pokolení
svatých. Ani bezbožní zákonodárci našeho
věku nemohou se vymaniti přese všechnu
námahu úplně zjejího vlivu. Duch křesťan—
ský působí dosud v naše zákony, leckdy
bez vědomí zákonodárcův, jako působil
v zákonodárství římské.

Můžeme rozeznávati tří doby křesťan

ského zákonodárství: krvavý boj v době,

*) Dle „Brin et Lavoille: La civilisatiou
chrétienne.“ 11.161—165.

Jos. l-lolý.')

kdy pohanství řídilo národy, vítězství ve
středním věku a chytré i methodické utla
čování v době novější, kdy se pohanství
zase zrodilo.

Nebylo by správné mysliti, že nemělo
křesťanství podílu na dokonalosti římského
právnictví.

Římané měli už před Kristem ohromný
počet zákonů. Julius Caesar, Cicero i císař
Augustus pokoušeli se uvésti je v pořádek.
Ačkoliv císařové & právníci byli pohané,
přece dlužno za správné pokládati, že měly
křesťanské idee vliv na díla jejich. Počet
křesťanů byl ohromný ve všech krajinách
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starého světa. Sama ukrutnost, sjakou byli
pronásledováni, hrdinská udatnost, kterou
ukazovali v utrpení, musily k nim obraceti
:pozornost lidí moudrých; přirozeně byli
vedeni k tomu, by zkoumali učení onoho
náboženství, které činí lidi schopnými takých
obětí. Bylo přirozeno, že zvědavost kladla
do rukou mnohých filosofů a právníků po
hanských posvátné knihy nového náboženství.

Možná, že Epiktét, dříve nežli napsal
své znamenité zásady, dlouhý čas zkoušel
Aučeníkázaní horského.

Vliv křesťanství na zákonodárství nej
lépe můžeme oceniti, jestliže je srovnáváme
se zákonodárstvím stareho věku. A tu po
znáváme hned ze začátku podstatný rozdíl
mezi zákony evangelickými a nejznameni
tějšími sbírkami zákonů ve věku starém.

Zákonodárci řečtí byli vedeni neurčitým
ideálem spravedlnosti. Platonovi jest ideál
společnosti neurčité sdruženi. jehož rozličné
živly, úředníci. vojíni, dělníci a umělci se
směšují vjednu rodinu, jejíž hlavou je stát.
Z toho všecky závěry socialismu: zrušení
soukromého majetku, společný majetek žen
a dětí, výchova v rukou filosofů neb úřed
.nikův.

Celá politika Aristotelova může se
shrnouti ve dvou slovech: přemoci socia
lismus Platonův aukázati přednosti svobody
jednotlivce; než rozšířil příliš práva soukro
mého majetku: otrok jest v jeho očích
„užitečné zvíře“, jehož může používati pán
jako býka neb osla, & chudý nezasluhuje
podpory ani v nejhorší nouzi.

Zakladatel však křesťanství klade za
základ našeho poměru ať kBohu, aťkbliž
nímu veliký zákon lásky. Církev, věrná
tlumočnice evangelia, zařizovala všecky po

Íuěšy společenské na tomto základě bratrskéás y.
Žádná společnost nemůže trvati a sku

tečně netrvala bez lásky, která sjednocuje
části rozdílné. Avšak zcela jiná jest láska,
kterou nadšeni bývají pohané, a zcela jiná
jest láska, kterou milost Ježíše Krista
v srdcích obrozuje. Láska mimo křesťanství
nekráčí nikdy bez zájmu, hledá spíše pro
spěch vlastní než bližního, jest obmezena
na úzkou sféru. Pohané milovali přátely
pro jich vnitřní neb vnější dobré vlastnosti,
avšak nenáviděli příslušníky jiné obce neb
národa a snažili se přivésti je v porobu.

Křestanská mravouka převrátila celou
tuto theorii. Lidé ve styku vzájemném ne
vedli si ukrutně a milovali jeden druhého
podle příkladu Bohem jim daného. Z tohoto

základu lásky vycházely překvapující vý.
sledky: úcta před člověkem i chudým
a nízkého postavení, upřímné snášení bez
práví. pomsty potlačené, námahy, by se
zlepšilo postavení chudého, počestného děl—
níka, sirotka i starce.

Jaké síly bylo třeba, by vnikl duch
lásky v zákonodárství pohanské! Nejednalo
se o to. násilně zrušiti řád společenský ode
dávna zřízený, nýbrž jej očistiti apodrobiti
zákonu evangelia. '

Aby zmírněna byla nezlomná přísnost
starého zákonníku, bylo třeba zákonodárce
přesvědčiti, že autorita vychází ze zřídla
vyššího, než jest člověk, t. j. od Boha spra
vedlivého a dobrého, který způsobil, že
všichni pocházíme z jedné rodiny, a nás
objímá pouty téže náklonnosti.

Vykladači posvátného zákona dvanácti
desek zbožňovali brzy město Řím. brzy
císaře Tato modloslužba vešla v mrav v té
míře, vjaké vůle decemvirů, triumvirů a
císařů byla pokládána za výraz samého
práva. Takť končili vladařové své rozkazy:
„Tak se nám zalíbilo" Jedním slovem:
dle starého zákonníku čerpal zákon od vla—
daře celou svoji moc, celou svoji autoritu.

Bylo nutno dáti císaři na srozuměnou,
že vladař nemá býti ukrutným pánem, nýbrž
laskavým otcem lidu. a že má povinnost
starati se o dobro všeobecné i přes škodu
vlastního osobního zájmu.

Evangelium převrátila jediným slovem
tento nenáviděný despotismue.

Všecka moc pochází od Boha. Zákono
dárce jest povinen uznati nad sebou svrcho
vaného pána, jehož vůli podrobiti se mají
všichni tvorové; nutno jest autority vlada
řovy sice poslouchati. avšak nesmí se ho
poslouchati. nařizuje-li něco, co Bůh za
kázal: „slušít poslouchati spíše Boha nežli
lidí.“ Nemame se ohlížeti po vínku a ná
ramcích císařových a — opuvrhovati Stvo
řitelem.

Tyto základní zásady křesťanskéhopráva
byly potlačovány po více než tři sta let
soudními stolicemi, v amfitheatrech a v hlu
bokých vězeních, až zvítězily ediktem Kon
stantinovým. Theodor a Valentinian uzná.
vali, že jest povinností a zároveň vysokou
ctí pro zákonodárce o sobě říci, že jest
vázán zákony.

Od té doby pokládali zeměpánové za
čest prohlašovati se dobrými křesťany; na
počátku svých rozkazů psali slova jedno
duchá, ale významná: „My, milostí Boží
císařové, králové . . .“
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Tato křesťanská nauka o původu moci
udržela se po všecka Století přese všechny
změny politické až na naše dny.

Autorita zeměpánova vychází z Boba.
Ale ještě více: moc zákonodárná, soud
covská a výkonná mají si postaviti za účel
dobro poddaných (bonum commune).

Zákon není, jak Rousseau míní, výraz
vůle všeobecné, nezávisí na lib0vůli. Jest
to prohlášení věčného zákona, učiněné tím,
který má péči o společnost.

Zeměpán má souditi vinníky sprave
dlivě a trestati je v případech velmi těž
kých i trestem smrti; avšak má pod zá
konem evangelia mírniti spravedlnost mi
losrdenstvím. Má potlačovati veřejné nepo
řádky, ods'nzovati souboje, vyhýbati se válce,
jak jen možno, udržovati s ostatními národy
poměry, založené napřirozeném právu a
ustálené smlouvami, hájiti soukromého ma
jetku, podporovati obchod. potlačovati lichvu
& t. d.

Svatý Tomáš mohl tuto krásnou nauku

uspořádati, mělt před očima příklad Lud—
víka IX.

Svatý Ludvik je vzorem křesťanského
krále: statečný vpóli válečném, hrdýu pří
tomnosti nepřátel, šlechetný vůči spojencům
skláněl koleno před Bohem a prohlašoval
se za služebníka svého národa.

Jaký rozdíl mezi ním a Augustem.
který se prohlásil za boha; Neronem, který
se opíjel krvi svých poddaných; Trajánem,
který dal zavražditi deset tisíc gladiatorů,
by oslavil své vítězství!

Zákonodarci, nadšeni duchem křesťan
ským. mirnili znenáhla přísnosti, opravovali
chyby zákonnikův občanských, kteréi v lůně
křesťanství zachovaly si leccos z tvrdosti
římské.

Tyto nápravy byly připravovány dlouhý
čas vyučováním řádných pastýřů, často i vy
nuceny na moci světské rozhodností papeže
a biskupův. .

Roku 313 dal Konstantin vyrýti kříž
na své prapory aprohlasil, že náboženstvím
říšským bude od nynějška křesťanství.

(Pokr.)

Z paměti vikáře A. Dlaska.
Sděluje ]. ] e ž e k.

Bylo to roku 1832, když jsem začal
v Praze na novoměstském gymnasiu stu
dovati. Professoři, ač Cechové neb Mora
vané, nepromluvili na nás českého slova;
všeliké vyučování bylo buď německé neb
latinské. V Praže mezi lepší třídou vůbec
neuslyšels toho času českého slova, jen v niž
ších třídách mluvilo se česky „češtinou
pražskou“. řečí polo německou polo českou.

Několik nás českých studentů z ven
kova drželi jsme dohromady a mluvívali
jsme česky. Roku 1836 dostal se na gymnaj
sium jako prof. náboženství P. Prokop Dvorsky
po P. Zachariášovi Klaprovi, který ač vý
borného srdce, přece jen byl Němec. Nový
professor promluvil někdy na nás česky a
věru divili jsme se, že to dovoleno, aby
professor na žáky česky promluvil.

Ve výkladních skříních knihkupců ne
spatřil jsi vyloženou českou knihu, ač jsme
se po nich ohlíželi, jediný Neureuter ve
velké jezovitské ulici a Jar. Pospíšil v Li
líové ulici v nepatrných krámkách něco
českých knih měli.

Stalo se jednoho času, že prof. Dvorský
oznamoval nám nové vydání Králodvor

ského rukopisu, a hned přidal, že student-.
jestli ho u vydavatele Václ. Hanky odkoupí,
jej za 1 zl. r. m., čili 24 kr. stř. obdrží.
Spořil jsem a maje 24 kr. stř. v' kap.—ie.
odebral jsem se na Hradčany, kde V. H..
bydlel.

Myslilo se tehdáž, že s pány jen ně
mecky mluviti se smí, a pánům se říkalo
vesměs „Herr ven.“ Vynašel jsem být
Hankův a žádal jsem služebnou, aby mne
u něho opověděla. Vyšel mně naproti starší
pán a hned js-m se tázal: „Habe ich die
Ehre mit dem Herrn v. Hanka zu sprechen ?"
Přisvědčil, tázal se, co chci, jak se jme
nuji atd. a konečně doložil česky: „Ale
vždyt jste ech, proč nemluvíte česky?“
Vjelo to do mne jako jiskra elektrická,_
spustil jsem arcit česky, vykládal, co jsem.
věděl. a facit toho všeho byl, že mne la
skavý pán Rukopis pěkně vázaný daroval,
napomínal atd.

Při čtení této památky básnictví na
šeho českého otevřel se mi nový svět. Učil
jsem se básně napamět, deklamoval je atd.,
až dlouhá trapná nemoc (tyfus) konec uči
nila mé horlivosti. Po prázdninách r. 1837.
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vstoupil jsem do tak zvané lcgiky a dal
jsem se zapsat do přednášek o české mluv—
nici, avšak do oddělení pro Němce. Vyu—
čoval tehdy jako suplent Vávra, úředník,
arcit jazykem německým. Když jsem po
3—4krát přednášky navštívil, dal se se mnou
do řeči také student, kolega Bohusl. Lieh—
mann, který na ústav filosofický v Praze
přišel z Litoměřic.

Ptal se, proč jsem se nedal zapsat do
přednášek českých o české literatuře. Po
skončené hodině čekali jsme na p. Vávru,
předložili jemu můj omyl a on slíbil, že
mne do českých přednášek zapíše, coži
učinil. Několik nás doprovázelo jej vždy po
hodině domů a cestou nám ještě o české
literatuře vykládal.Jako studenti seznámili
jsme Se někteří blíže a uvolili se, v slohu
českém se cvičiti.

Neunavný Liehmann (dávno již mrtvý)
pavolal Činka (zastřelil se později), Václ.
Nebeského, Slavíčka a ještě několik do
našeho spolku; práce jsme si vyvolili a
básničky nosívali jsme k Pičkovi, tehdáž
právníkovi. a práce historické neb povídky
k Vrtátkovi, který Vlastimila začal vydávat.
Nyní se sbor náš již rozšířilamy dle mož
nosti vlastenectví pěstovali; nazývali nás
„vlastenci“, a odpůrcové „vlastenCer“, „íla
štencer“ atd.

Spolek náš trval, až jsem do semináře
vstoupil r. 1839, pak arciť začal život nový.
Kdežto před tím kjednomu neb ke druhému
jsme se jednou za týden scházeli a své
prácičky předčítali, opravovali, v polštině
se cvičívali, nesměl jsem jako alumnus vy
cházet dle libosti a musil jsem zachovávat
přísný domácí pořádek.

V ročníku bylo nás 30, a sice 20 Čechů
a 10 Němců, představení Bittner (srdečný,
dobrý to muž) & Rost mluvili s námi ně
mecky, jediný Paleta někdy s tím neb
s oním mluvil česky.

Čechové hned z gymnasia známí stali
se přáteli, z jiných gymnasii knám se při
dali, dělali jsme sobě známosti s jinými
z vyšších a později i z nižších ročníků.
Hned v prvním roce scházívali jsme se
u Václ. Štulce, který jako prefekt studentů
se Slavíčkem, později děkanem vBrandýse.
v jednom pokoji přebýval.

V zimě po večeři na půl až tři čtvrti
hodiny byli jsme někteří ze všech roků
u Štulce, který nám předčítal a vykládal
o české literatuře, někdy z dějepisu, někdy
z věrouky atd. Bývali tam Zikmund (pozd.
professor). Fr. Řezbář. Mudra, Hlinka,
Krámer, Čiška, Suchan, Rajský, Hronek a j.

Ačkoliv přednášky byly bezzávadně,
přece praeses Rost se obával, abychom se
příliš vlastenectví neoddávali. aneb dokonce
Husitismus, Bolzanismus. neb Schneidria
nismus nepěstovali. Přiloudal se několikrát
mezi nás, aniž jsme ho pozorovali, poslouchal,
nic neříkal.

Přece však jen některé překážky byly
kladeny těmto schůzkám, které jen v zimě
trvaly. Někdy přišel dr. Staněk mezi nás
a vykládal nám česky zdravovědu, ale to
mu bylo zapovězeno od představených. Proč,
nevim.

Dva neb tři navštívili jsme dra Amer
linga, který dělal toho času přípravy
kencyklopedii a naučnému slovníku, někdy

afaříka, zvláštní úctu prokazovali jsme
Jungmannovi. Palackému, které jsme potká
vali, jen prof. Koubka jsme zvlášt nemilo
vali, protože nás jednou ve své přednášce
urazil.

Četli jsme Květy, Včelu (jejímž redak
torem stal se Havlíček později, který
v semináři také nějaký čas byl a všelicos
pro tak zvaný rusismus od rektora snášeti
musil, až i ze semináře vystoupil). Když
vyšla nějaká dobrá česká kniha, kupovali
jsme, čítali, jiným půjčovali, za stálé odbě
ratele českých klassiků přihlásit se dali a
jak jsme mohli. českou literaturu podporo
vali. V přátetském poměru stáli jsme sJak.
Malým, Tomkem, Tomíčkem, Fantou, Spin
kou atd., i Sabina někdy přišel, vykládával
o studentech franc., o revoluci, a protože
schvaloval takové rejdy, brzy jsme jej vy
klidili, že víc nepřišel. _

Takový byl život v semináři; po vy
svěceni r. 1842 jsme se rozešli a každý
pracoval dle povolání svého na vinici Páně
dle možnosti v rozšiřování uvědomění vla
steneckého a v literatuře, k čemuž toho
časuVlčkovský, Pešina, midinger,
Doucha, Ondrák a t. j. zdárně při
spívali.
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———>—:)q . . . ČESKÉ VĚCI. .. = . „C+——%Gg
Na sněmu moravském v Brně podali

dne 28. února posl. Ševčík návrh na zřízení
českého gymnasia v Boskovicích, dr. Š i 1e ný
návrh, aby vláda vývozu věnovala více po
zornosti než posud, dr. Perek, aby při
sčítání lidu byla i národnost zajištěna. —
Dále podán návrh. aby vláda podporovala
hospodářská družstva, by zřizovala
skladiště atd.

* *
*

Poslanec dr. Gross, mimořádný prof.
vídeňské university, pronesl dne 26 února
1899 v Jihlavě tato pamětihodná slova:

„Členové majority stali se pouhým
slepým hlasovacím dobytkem vlády. Provo
zován neslýchaný čachr a kupování hlasů
vládou. Nade všechny vynikli Čechové. kteří
s neslýchanou nestydatostí zapomněli, že
již cenu za hlasování pro vyrovnací předlohy
ve formě jazykových výnosů dostali a činili
své požadavky či postuláty. Je neuvěřitelno,
ale pravda, že vláda české hlasy zaplatila
podruhé. České požadavky byly splněny neb
aspoň splnění jich slíbeno. Kromě velkých
věcí, jakými jsou jazykové výnosy pro Slezsko
a vysoké školy moravské, žádali ještě celou
řadu dvorních radův a jiných míst, která
jim byla tím vítanějšími. jelikož měli býti
zároveň zatlačeni ze svých hodností Němci
a býti odměněni věrní „Venclově“ za svoji
činnost státu nepřátelskou. A pan Kaizl
a Thun rozdělovali dary tím ochotněji
a štědřeji. 00 pak jim na tom záleželo,
splniti tyto požadavky? — Tento systém,

jehož účelem je všude upevníti Slovanství,
musí vésti k rozkladu Rakouska. Tímto
systémem vnitropolitickým musí býti dotčena
také zahraniční politika a uvedena býti do
ruských proudů. Nadejde den, kterého si
panslavisté přeji, a kdy Rakousko, bude-li
jestě, stane se ruským vasalemf“

Dokud echové nevzdají se dobývač
ných choutek, pokud činí šílené (!) poža
davky, nemůže býti o dorozumění řeči . ..
Jasně řečenol

*
*

Němečtí předáci odedne 25.—27.února
radili se v Praze. Usnesli se, že nebudou
s vládou vyjednávati. dokud nebudou zru
šena — jazyková nařízení. „N. L.“ napsaly
o tom požadavku: „Naše odpověď bude:
Ne, nikdy nel Ustoupíme přemoci brutál—
ního násilí, bojujíce do posledního dechu,
ale nikdo nás nedonutí, abychom se smlou
vali o potupné živoření ve starých svých
vlastech. Znají páni špatně českou lebku.
Sáhnouti najazyková nařízení — podpálí hra—
nici a roznítí požár, jehož plameny zasáhly
byi jiný statek. než se kterým Němci zvykli
hazardovati. Ukázali, že jejich techa po
klidu je—švindl. Jazyk český má za Libě
chovem být již cizí idiom aCech na vlastní
půdě psancem? Již i páni bis ku p o v ě
všimli si agitace, jež čelí k tomu, dáti to
muto státu „vale“ — jenom ti tam nahoře
nezdají se míti ponětí, — jak to vypadá
v kraji, jejž té doby má v moci své úplně
německá irredenta“. ——Tobude těžké
smiřováníl

—Gšzďgcrí©—_—_——
NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST.

IC—iš__?—
I. Rolníci.
Ve spise Ertl-Lichtově je chváleno.

horlivost prostých rolníků v Německu, jak
se chápoučinnostiv družstvech mlékař
ských, mlynářských a pekařských,
vinařských, dobytkářských, ovoc
nářských, zelinářských, chmelař

ských, tabák ových atd. Rolníci v podni
cích svých jsou obezřelí, poctiví, rozšnfni,
spravedlivi (!) a. kupecky zruční . Práce jejich
je vytrvalá. & úspěšná.

Vin a řs ký (:ll družstev je 140. Dovedou
se výborně brániti falšovatelům vina. D0
bytkářská drnžs tva. roční výkazy maji
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v millionechmarek. Ovocnářské pozemky
stouply v ceně dvoj—i trojnásobně. Jest ně
kolik družstev ke znžitkování lesnich (!)
plodin. (Co se u nás v te věci zanedbává !)
Dále existuji družstva vaječná, jež platí
o 20—30 procent za vejce více než jiní
kupci. — Družstva hospodářská musí
býti posilována i u nás. Nechť naši řečníci
lid poučují, by Vzájemnost pěstovali, spořivě
se chovali a lásku měli ke zděděné hradě.
Zemědělství má býti prvním průmyslem zem
ským. Veřejné dodávky maji býti v družstvu
zadávány Necht se zejména na stanicích
drah železných a vodních zřídí skladiště
družstev, by přimo spojili se konsumentí
v městech s výrobci na venkově. Dráhy sleví
jistě sazbu. Doprava ovšem musila by se díti
vlaky rychlíkovými. Drahám by vzešel nový
zisk. (Tak je tomu na př. v Anglii, kde
dráha vyplácí rolníkovi za zboží obnos a za—
kročuje při stížnostech) Podíváme li se, jak
jinde spěchají ku předu. musíme říci, že my
jdeme krokem hleínýždim. Odtud ta bída!
Nechť naši předáci nechají politického
štvaní & jdou se poučit do Hollandska,
Svýcar, Anglie, Hanoverska i Švédska, Fran
cie a pod., jak prospívají společen
stva Tyroly trži na př. jen za ovoce na
1 million ročně. a Čechy _ okolo 2 mill. zl.
Z Francie vyváží se ovoce za 12 míllionů zl.
ročně mimo ohromnou spotřebu domáci. Ame
rika strčí 286 millionů zl. ročně za ovoce.
Uherská vláda dodává rolnictvu hotové stromky
skoro zadarmo. — I od Moravy bychom se
mohli učiti. Tam družstva hospodářská jsou
mnohem čilejší než v království našem. O zří
zení skladišf pak petice podává hlavně —
farář posl. Ševčík!

II. Průmysl.
Ve Strakonicích dne 19. únorausne

seno v poradě, založiti nový podnik textilní
v oboru zboží trikotového (stávkového i ple—
teného), fezů a pod. Ku sprostředkování vy
zvána strakonická Obě. záložna.

Vývozní banka ve Vídni má do
stati podporu ročně 250.000 zl., aby „spro
středkovala mezi cizinou a domácí výrobou“.
Zdá se, že to bude nová „dojná kráva“
pro německé nacionální „gríindery“. Péče
o zvelebení poklealěho našeho průmyslu musí
se díti jinakl

Velkobazary. jež ublížily našim živno—
stníkům a. malovýrobcům tak hrozně, nachá
zejí podporu od vlád i se strany obecenstva
stále nezkrácenou a hojnou. Marně volaji
malí řemeslníci, aby se jim práce neodnímala,
aby kapitalistické výrobny & různé „bazary“

nesměly prodávatí výrobky, jež se řemeslnicky
zhotovují.V Paříži“ a vLondýně, v Ber
líně i ve Vídni rozšiřujíse „bazary,“ kde
člověk dostane všecko mimo chléb a pivo.
Obrat peněžitý v bazarech je přímo obrovský.
A lákadlo na obecenstvo je stále větší. Někde
dostane každý, kdo aspoň za 2—3 zl. koupí
dosti cennou věc zadarmo. V mnohých ba
zarech zadarm o fotografují (na př. v Berlíně
a Wertheima). Jinde dávají obrazy a foto
grafie nejen závodů dotyčných, ale ibrožury
a pamětíhodná pojednání ze všech oborů
činnosti lidské! — Ubozí malovýrobci! Co
oni mohou dát svým odběratelům zadarmo?

III. Dělníci.
V Náchodě stávkuje 1500 dělníků ži

dovské továrny S Doctorovy. Dělníci žádali
30procentní zvýšení mzdy, ale snížili poža
davek svůj na 20 procent. Továrníci nabízejí
jen 15 procent. Zivnostníci a obchodníci ná
chodšti pořádají na stávkující dělnictva sbírky.

* *

Dne 26. února *pořádalP olitic ký
klub křesťansko—sociální strany
ve Svatováclavské záložně schůzi, při které
mluvilose „o zavedení všeobecného
rovného práva hlasovacího na sněmě
království Ceskeho. Návrh ten hájil
p Myslivec. Přítomni soc.-národní a sne-de
mokratičtí dělníci ztropili veliký povyk. —
Petice klubu toho byla od předsedy p. Ho
vádka a Dlouhého-Pokorného donesena J. 0.
hr. Vojt. Schoenbornovi, jenž byl požádán,
aby ji na sněmě podal. I-Irabě Vojtěch Schoen—
born po přečtení peticí tuto — klubu vrátil.
Zajimavo jest, že vlastni organisátor české
strany křesťansko-sociální strany, dp. farář
Dr. R. Horský, petici onu nepodepsal, poně
vadž se vymyká obsahem i tonem z posa—
vadního programu strany křesťansko-socialni,
kteráž, jak známo, žádá zavedeni hlasova—
cího práva dle zájmů Jak se zdá, ua
stane v samé křesťansko-sociální straně roz
štěpení. Praví se, že pp. Dr. Horský, V. „ižka
a. Dr. Reyl z vedení strany hodlají vystoupiti.
Tím by ovšem klub velice byl seslaben.

=!— **

Spojenectví s Německem. Jaké jsou
cile říše sousední? Německo se namáhá, aby
v oboru hospodářském rozhojnilo statky při—
slušníků v německé říši a aby seslabilo tak
ekonomicky Rakousko, by toto bylo nuceno
ucházeti se o vřaděni svých zemí do celniho
svazku německého. Jen slepci to nevidi. Již
dnes všude se jeví hospodářská malomocnost
této říše oproti Německu, s nímž nemožno ji
konkurovati a od něhož jest znenáhla ze
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všech trhů vytlačena. V německých
krajích průmyslových “dnes dosud nesměle
ozývá se přání toto, jež co nevidět bude pro
jevována hlučnějí, až na konec stane se vše
národním heslem Cislajtaníe jako součást „h o

spodářské jed noty středoeveopské“
znamena podřízenost naši. Na jedné straně
vypovídají Němci naše příslušníky — a na
druhé straně sami se k n á m tlačí.

* »:

Několik radikálních frází udal pak posl.

+! .. ., ., „ ŠKOLSTVÍ. . .. . .__.01U—
tří—4

Dne 10. února konala se schůze
učitelstva severníhoPojízeří v Tur- Dr. Klouček.
n ově. Účastnilo se jí 500 učitelů a občanů.
Mluvil Dr. Š a m á n e k („učitel ve službách
národa“), jenž pravil: „Svobodnou jest mo
derní škola pouze na papíře, výchova učitel
stva je šablouovitá, učitel ve škole i ve ve
řejném životě omezován je tlakem a. chikanou
centralistické byrokracie rakouské. Pan in
spektor je všemohoucím pánem ve školství,
učiteli se brání ve výchově opravdu národně
uvědomělého a svobodomyslného (!) českého
občanstva. Učítelstvo bude pracovatí s ob
čanstvem, aby samospráva byla rozšířena.
Česká škola českému národu!“

O hmotném postaveni učitelstva pro
mluvil p. Jirout, jenž vytkl požadavky
na př. 500 zl. co základni služné učitelů, po
zkoušce vyspělosti 600 zl, pak postup do
11. a 10x. třídy dietní dle normy úředníků
státních. Školy obecné, měšťanské, chlapecké
a dívčí budtež správou odděleny. Dále necht
padne čínská zeď mezi jednotlivými okresy,
jež brání, aby učitelé žádali a dostati se
mohli i do okresů jiných. České učitel
stvo nevybočí na cesty beznárodní.

Posl. Teklý pravil: „My žádáme od
našich učitelů, by naše děti vzdělávali, jejich
ducha a srdce zušlechtovalí, z nich vychovali
karaktery celé, aby budilí v nich nadšení pro
věci dobré a ušlechtilé, aby pěstovali lásku
k vlasti a mateřskému jazyku a stali se apo
štoly vědy a umění & veškerého pokroku.
Poselstvo české je si vědoma, že třeba k tomu
pracovati, aby se učitelstvo nedostalo do
poddanství ani církve (ó jéruml) ani
státu, aby mělo práv takových, jaké zaručují
zákony všem občanům. Strana svobodomyslné.
se starala, by učitelstvo české nalézalo se
na výši doby moderní (veliký effektl). Jsem
rozhodným nepřítelem třídění a škatulkování
našeho národa. Úkolem poslancovým je, aby
prostředkovala vyjednával mezi stavy roz
vaděnými (palmáre?), jichž zájmy jsou
protichůdné“

Po té přijata byla tato resoluce:
1. Obecné školství budiž záležitostí zem

skou. Vydávati zákony školní přísluší zem
skému sněmu, učebně osnovy, školní knihy a
pomůcky schvalovati přísluší zemské školní
radě po návrhu zemské konference učitelské.
Školní plat budiž zrušen. Nákladna
školství obecné budiž uhražován z peněz zem
ských za přímého spolupůsobení státu. Mlá
deži školní necht zdarma poskytne se všech
knih a potřeb k učení.

2. Všem národnostem budiž ve školství
zachováno rovné právo, ve smíšeném území
jazykovém budiž zákon o zřizování škol též
pro národní menšiny prováděn tak, jak se
provádí v obcích s obyvatelstvem jednojazyč
ným. Zákon necht chrání rodiče, domáhají-li
se škol pro české menšiny a posílají-li děti
do těchto škol. Skoly ty nepodléhají místním
školním radám národnostních většin.

3. Učitelstvo jednotným akademickým
vzděláním připraveno budiž k důležitému
svému povolání.

4. Hmotné postaveni učitelstva budiž
upraveno v krátké době podle návrhů, na
nichž usnesla se valná schůze delegátů jednot
učitelských v Praze ze dne 1. listopadu 1898.

5. Učitelstvo poživejž plných práv ob
čanských, která každému občanu rakouskému
přiznávají základní zákony státní, a budiž
mu zabezpečen vliv ve veškerých věcech škol
ských, jaký mu dle významu náleži.

Jesli bylo v r. 1896 pouze 12 v Če
chách, a sice v Praze 8, na Smíchově, Vino
hradech, Žižkově a v Liberci po jedněch. _
Bylo v nich 279 chlapců a 288 děvčat, na
konci roku jen 185 a 198.

Dětských opatroven bylo104,v nichž
bylo počátkem roku 7627 dítek (3504 hoši a
4123 děvčat), během roku přijato pak 2933
hoši a 3117 dívek, tedy celkem 13.677 dětí
bylo opatrováno během roku, z těch 2907
během roku ubylo, takže ku konci bylo 10.770
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dětí. Je tedy opatroven méně než okresů
v Čechách.

Dětských zahrádek bylo221, v nichž
bylo na začátku roku 5185 hochů a 5945
dívek, úhrnem 11.130 dětí; během roku pli
jato 5749 chlapců a 6312 děvčat, tak že
opat-ováno'bylo 23.191 dítě. — Kéž se po
staví co nejvíce podobných ústavů, aby byla
vložena do útlých duší dětských první semena
dobra, zbožnosti a poslušnosti, aby byly dětí
zkázy uchrůněny.

* * *

Dne 23.=února spolupracovník časopisu
_\Vage“_ rozmlouval s ministrem vyučování
hr. By'lan dtem o nedávných opatřeních
proti učitelům. Důvod k tomuto zakročení
shledává.ministry tom, že učitelé p oli
t i c k o u čin n o s ti, zakládáním listů do
mněle odborných, vystupují silně jako poli
tič tí stranni ci. „Jestližeučitelé,“pravil
ministr, „oddávají se vynikajícím způsobem
politické činnosti, jestliže ve veřejných schů
zích vystupuji jakožto řečníci — & schůze
tyto . často dopadají velmi bouřlivě, tak že
v nich" docházíva často ke skandálům,
ano i ku rvačkám, — co si mají potom
rodičové myslití o školním ústavě,
slyší-li že učitelé činně se súčastnílí výtrž
ných scén? [Že pak úcta žáka před učitelem
takovými událostmi, o nichž slyší, nevzrůsta

jest zajisté nepochybno.u Ministr prohlásil;
ale, že na zakročení proti učitelům neměl;

žádného přímého vlivu, teprve cestou stíž—
nosti byla disciplinární rada ministerstva ure
dena v činnost.

IU
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Uprava učitelských platů na Mo
ravě. Dle návrhu zemského výboru budou.
platy učitelstva moravského zlepšeny. Pod
učitelé provisorní budou míti 450 zl., po
zkoušce 500 zl. a právo na 150 zl. kvinkveá
nálky. Třetina učitelů škol obecnýchbude:
míti 600 zl.. třetina 700 7.1.a ostatní 800 zl.
a šest kvinkvenálek po 100 zl., takže ko
nečné služné bude 1500 zl. Učitelé škol mě—
štanských mají míti 800 zl. 900 zl. a
1000 zl. a 6 kvinkveuálek, tedy konečné
služué1800zl — Při obsazování míst
mají okresní školní rady pouze teíno sesta—
vití. Jmenování učitelů zůstaveno — ze m a ke
školní radě. — A to je na Moravě, jež
se zove ——„klerikální“.

* .
Sněm pruský povolil na návrh stát..

tajemníka Biilowa -— 300.000 marek na ně—
mecke školy v cizině — rozumí se v první
řadě u nas! Je to pěkně spojenectví.

* *
*

Na universitách v Prusku je posud
414 žen, které navštěvuji kolej a studují.

———>3; NABOZENSKÉACÍRK—EVNÍZALEZITOSTI Hc
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Sedmdesáté narozeniny slavil dne
28. února vys. důst. pan převor ryt. řadu
Maltěnského Fr. Warter. Svou srdečnou
vlídností, dobrotou, skromnostifštědrým pod
porováním chrámův a všech dobročinných pod
niků dosahl jubilant všeobecné úcty a lásky
u vrstevníků svých i v nejširších kruzích
občanských. Bůh popř-ej mu dlouhého života
a splnění všech šlechetných záměrů jeho!

Sv. Otec Lev XIII. dne 27. února
ochuravěl dosti vážně. Lékaři Dr. Lapponi a
Dr. Mazzoni operovali mu na. noze nádor.
Vůči mons. Angelimu pravil papež: „Ještě
žiji Tak rychle Peccí ueumírál“ Lékařům
pravil: „Chci. abyste mne ve dvou dnech
uzdravili, aniž bych cítil nějakých bolesti.“
Dr. anzoni odvětil: „Tot by byl zázrak,
jaký vykonati nejsem sto.“ — Do 4. března
došlo na 30.000 telegramů. Liberální listy

mají dlouhé zpraty o — příštím konklave
Vědí, že kardRampolla. kard. Oreglia, kard .
Parocchí, kard. Ledochówski, Steinhuber a
Mazella — již (prý) se srazili ve svých mí
něnich... Bůh da, že sv. Otec Lev XIII.
bude ještě žití dlouho.

Biskupské konference v Praze.
Mezi 28. únorem a 2. březnem konaly se
v kn. arcibiskupském paláci na Hradčanech
porady, kterých se sůčastnili všichni čeští
biskupové, totiž: J. Em. kardinál hr. Scho'n
born, J Exc biskup Dr. M Schóbl, Dr. Martin
Riha. a Dr. Ed. Brynych. Předmětem porad
bylaotázka patronátní, dálestano
visko k agitaci vedené za heslem: Los von.
Rom. Jak známo, přijaly četné vikariatni
porady v příčině patronátu obšírná resoluce,
v nichž se žádá, aby patronaty byly zacho
vány, ale aby kněží z celé diecése směli se
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o" uprázdněné beneficium ucházeti & biskup
sám aby patronovi terno navrhl Na konfe
renci souhlasili nejd. biskupové čeští v tom,
aby patronáty byly zachovány a aby se vše
liké změny děly za společné akce státní,
protože bez zákona státního sotva bude lze
s patronátní otázkou hnouti. Jet patronátů
velmi mnoho, na př. v litoměřické diecésí na
“90. Jednání s každým patronem zvláště trvalo
by dlouho, a možná, že by k cíli nevedlo.
Také se strany duchovenstva mohlo by dojíti
k nespokojeností, protože by opravdu mohli
býti zkrácení přemnozí, kteří za stávajících
poměrů nynějších maji vyhlídku brzy na obročí
se dostati anebo postavení své zlepšiti, kdežto
za. volné konkurence všeho diecesánního kněž
Stva byly by naděje jejich třeba nesplnitelné.
0 celé věci bude jednáno jeětě častěji Co se
týče stanoviska k agitaci vedené od Wolfa,
Scho'neíeía a protestantských agentů, došlo
k některým vážným usnesením. — Že je
třeba rázněji proti nesvědomitým ba vele
zrádným štváčům, „los von Rom“ 'volajícim,
vystoupiti, leží na bllední. Nejedná se
pouze o odpadnutí indift'erentnich
několika katolíků,. těch by nebylo
"škoda. Ale je nebezpečí, že svedeny
budou duše nevinné, že bohopnstou
agitaci zvikláni, ha v přesvědčení
=svém zvráceni budou lidé posud
řádní. I tu platí: Princípíis obsta! — Ně
mecké listy denně více štvou proti církevním
zřízením. Vídeňské, pražské i venkovské listy.
hlavně židovské (!), přinášejí skoro denně

2. března), ve kterých činí se biskupům před
hůzky, lid se proti episkopátu pobuřuje, ba
k novým„husítsko-lutherským(!)
tradicím“ navádí (jak v úvodnímčlánku
na př.učinil„Prager Tagblatt: tak
též 2. března). Církevní i státní úřady měly
by co nejdůraznějí se vyslovití proti podob
nému jeduání, jež neváháme označiti slovem:
ničemné, podvodné, podvratné u.
revoluční. Považme, zdali by něco po
dobného dovolilo se konati v Rusku, ani
nemluvíme v Prusku? Vždyt tam nesmi
ani člen Tovaryšstva Ježíšova volně promlu
víti! A u nás trpí se schůze evangelických
agentů, kteří volají: „Jeden národ, jeden
císař, jedna víra“ & kteří se chvástaji, že
mají již na tisíce přihlášek k odpadnutí &.
že co nevidět —- zařídí velikou protestant
skou slavnost, pří které dojde ke sbratření
našich „irredentních“ Němců a Prušáky pra—
vými. — At se neříká oblíbená fráze, že
„několika odpadlých duší není škoda, že
evangelíci nic tím nezískají a katolická cír
kev nic neztratí“ . Kdyby se tak všeobecně
mělo myslíti. veta bylo by po vší missio
nářské činnosti. _

Ireland v Rimě. Americký kardinál
Ireland urovnal nyni spory, jež se začaly
vésti o heckerísmus (to jest zřidití ame
rickou církev po americku, odtrhnouti se snad
od Říma, zdemokratisovatí hierarchické zří
zení a pod.) a podrobil se rozsudku apoštol
ské římské stolice. V listu svém praví, že
veřejně zamítá a zatracuje bludy a odchylná

*články „z kruhů kněžských", ve kte- mínění i domněnky, jež jistí lidé „amerika—
rých projevuje se nespokojenost se hmotným nismu“ přikládají. — Nedorozumění přestalo.
postavením kněžstva (na př. „Bohemia“ dne Alleluja!

—g93x ÉĚ,m
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Francie: dne 23. února při pohřbu
"presidenta Faura došlo na ulicích pařížských
k velkým demonstracím, při kterých posl.
Deroulěde a Hubert byli zatčeni. Jsou obviněni,
že chtěli svéstí armádu (gen. Rogeta), aby
"svrhla presidenta Loubeta. Od té chvíle pa
nuje v Paříži zatýkání, domovní prohlídky,
rozpouštěny jsou spolky„ schůze zakazovány,
'letáky a manifesty kondskovány, plakáty
ničeny. Svoboda občanská je oblnezováua.
Policií dal pres. Loubet a min. předseda
Dupuy — po 2000 fr. za „statečné“ držení

a'
ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI. 4——
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se. -— Deroulčde pravil, žc „nechává se ani
vězení, ani vyhnanství ani deportace aniž
věcí horších, jen když by Francii prospěl."
Dreyfussovské časopisy žádaly, aby Deroulěde
byl zavezen na „Dabelský ostrov“ místo
Dreyfusse, který by již prý okamžitě měl být
do Paříže (— snad za gcnerála?) povolán. —

Senát ve 3denním rokování. při čemž
mnohořečníků mluvilo proti přikázání
revise processu Dreyfussova sdruženým ko—
morám soudu kasačního — ježto prý usna
dní tyranstvi' (!), přijal návrh vládní,
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aby se vešlov rokování podrobné a to
156 proti 125 hlasům. —

Zabavených věcí bylo ve 2 dnech na 12
(|) vozech. Jsou to fotografie a.obrazy vévody
Filipa Orleánského, seznamy osob atd. Z toho
se soudí, že existuje orleanistické spiknutí.

Německo a Anglie. Kníže Radziwil,
delegát Německu. při pohřbu Faurově pravil
zpravodaji čas. „Liberlč'e Co se Anglie týče,
nezdá se mi, že by mohl nastati vždy plný
s o ul &.d, poněvadž stalo se nejmocnějším obchod
nim soupeřem Anglie a zájmy obou zemí
velmi se liší.

Němci a Poláci. Čas „Kam. Volks—
zeitung radil Polákům, aby „houževnatě
a. chladnokrevně pokračovali v oprávněném
odporu proti germanisační politice.“ — Za
toto spravedlivé slovo je katolický list ko
línský od — protestantsko-židovské žurnali—
stiky dán na pranýř.

Chorvatská menšina Oposičnípodala
dne 18. února na suěmě král. Chorvatského
adresu ke králi, ve které stěžujesi na
násilnictvi Maďarů v politické soudní íiuaučui
správě, neříká na bána Khueu-I—Iederváryn
&praví se: Vláda Vašeho Veličenstva v králov.
Chorvatskem, Slavonském a Dalmatském ne
může se od 15 let zváti žádnou vládou
ústavní, nebot tato vláda nešetří ani osobní
svobody aniž dopouští svobodného projevu a.
volného mínění občanského v mezích zákona
(ani vdobě sněmovních voleb!). činnost vlád
ních orgánů pří volbách ve vlasti naší jest
nejen nátlakem, ale nekonečnou řadou zneužití
moci úřední, řadou zločinů n. násilností, za
něž jsou vínnicí již předem (!) zproštění zod
povědnosti, baještě se za to vyznamenávají . . .
V naší vlasti neposuzují se úřední schopnosti
jinak nežli dle toho, jak polit. úředník umí
prosadit volbu vládního kandidáta. Za dob
voleb platí ne zákon, ale násilnictví
moci politické. Političtí úřadové zapisuji do
seznamů volebních lidí. o nichž vědí, že hla
sovati budou pro kandidáty vládní, a škrtají
oposičníky. Provolání konfisknjíse. Schůze
oposičnich kandidátů nesmějí se odbývati.
Pro kandidáty vládní však pořádajíhosti
ny na účet okresu! Oposiční kandidáti bývají
před volbou zavření. V nejklidnějši obce
posílá se vojsko, jež zakročí protí voličům
oposičnim jako bnřičům, takže krev teče
jako např. v Bosnjncích kde bylo 9 osob za
vbito a“50 raněuo. I soudcovská moc
spoutána je okovy vládního systému . . .Sně
movni většina vylučuje na 30—40 schůzí (|)
poslance oposični — z pouhého podezření. ,—
Neodvislé noviny stíhány jsou konfiska .jako na př. sestátnění

cemi a, pokutami. — Hle, jaký ráj pa.
nuje v Uhl'dch. Nikoli blahobyt, pokoj a štěstí,
ale tyranie vládne v Chorvatsku.

Ministerstvo uherské, jež sestavil
Kol. Szell, je od r. 1867 již desáté. První
sestavil Andrássy, druhé Lonyay, třetí Szlany,
čtvrté Bitto, páté hr Weukheím, šesté Kol.
Tisza (1875 —1890), sedmé hr. Szapary, osmé
Wekerle, deváté lar. Báníl'y. Je to minister
stvo liberálně-nacionální & národům
nemaďarským hrozi horší příkoří než posud.
Vždyt vládní list „Pesti Hirlap“ píše: Ze
slovanského federalismu v Rakousku hrozi(l)
nebezpečí — Uhrám! Rakouský absolu
tismus (t. j. německý!) byl nám na prospěch.
Slovanský federalismus bude na náš orga
nismus působiti jako zvolna usmrcujicí
je d. Federativní zřízeni —posílí odboj našich
národnosti Rumuni, Slováci atd. — budou
následovati příkladu Čechů. PolákůaSlovineů.
Stane-lí se federalismus v Rakousku vládním
faktorem. bude to „pohřební píseň“'(!) životní
otázky maďarstva. Jestli se však vší mocí(!)
nevzepřemenovým proudům, kdo zamezí,
aby se slovanské Rakousko skutkem nestalo?
Kdo zlomí želemou logiku dějin, jestli zájem
mocnářství vystoupí proti — zájmům ma.
ďarstvi? Stojíme v předvečer velikého nebez
pečí. Musíme se postaviti proti osuduému
nepříteli, jenž nám hrozí — v podobě sla.
vísmu — Jak vidět. všichni jsou stejní i
Tísza i Košnt i hr. Apponyi i Horenszký i

y. Program min Szellova. Dne
1. března prohlásil min .předseda K. Szell
program, jenž zní: Vláda přidržuje se nez
vratné základnz r. 1867 a považuje za jednu
ze svých nejpřednějších ůlohprovedení vyrovnáni
až do r. 1903. Vyšedši z lůna strany libe
rální', chce vláda především opíratí se o ní, ale
přijmetaké ráda každou podporu jiných stran.
Ohledně zahraniční politiky panuje mezi směro
datnými činiteli úplná shoda. Je to politika
míru a základem jejím je trojspolek. Vláda
se vynasnaži, aby zákonem upravený poměr
k Chorvatsku a Slavonskn měl ráz přátelský
a hodlá se držeti spořivosti, ve finančních
ohledech nutné. Ač neustálého zbrojení sluší
litovati, přece jen vlastenectví káže, aby se
v zájmu schopnosti monarchie k boji přiná
šely oběti Totéž, co o vojsku, platí o hon
védech. Vláda se vynasnaží, aby mezi státem
a církví zachovala nejlepší poměr. Minister
ský předseda mluvil pak o záležitostech
jednotlivých odborů ohlásil různé předlohy,

veřejné správy _eo
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možná s největším zachováním samosprávy,
zákon o inkompabilitě atd. Vláda se vyna
snaží, aby zákony provedla. bez obledu(!) na

předáci na. př. Molnár, Koht, Horanszký,
Szentivanyi, Bártha Polonyi, Zichy atd. vy
slovili celkem s programem vládním souhlas.

národnost a vyznání. Vůdčí hvězdou kabi
netu bude: zákon, právo a pravda. Ministr
skončil přáním, aby strany zanechaly boje a
sjednotily se ku společně práci pro blaho
vlastí. Potom nastalo rokování.

Za předsedu sněmu zvolen dr. Percell. Baron
Bánň'y stal se královským uherským nejv.
hofmistrem (korouhevním pánem), tak že může
ze sněmu se ctí odejiti.

Jednotliví * *

__faei'ge.
ČÁST LITERÁRN—Í—.. .

Lesklý povrch.
(Obrázek) — Naspal Boh urnil Brodsk ý.

(Pokračování.)
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„Co je to, že máš koně tak sedřené?“ rozkřikl se vrchní na Martína.
oves a prodáváš jej.“

Já?“ bránil se uraženě kočí. „Já už, milostpane, sloužím třicet let vo Vystrkově
u koní, a nikdo mí nemůže dokázati, že bych jediné zrnko ovsa byl odcizil. Vždyť je
to má hanba, když přijedu mezi jině panské kočí a mám špatné koně.“

„A čím to, u ďasa, je, že teď ti koně věsí hlavy, jakoby chtěli scepenět.
musíš vědět. Stůňou-li, proč jsi to neřekl dřív?“

„Poníženě prosím, oni nestůňou. jím schází něce jiného.“
„A co? Mluv. Sice uvidíš, že to budu zítra žalovat milostpánovi, a ten tě na

hodinu vyžene“
„To by byla pěkná spravedlnosti“ rozlobil se Martin. „Když jsem tady sestaral,

měl bych býti vyhnán? To by se milostpán ode mne dověděl. kdo sedřel koně.“
„Kdo je tedy sedřel?“ křikl vrchní podrážděn.
„Oni, milostpane. Jakživ jsem se nenajezdil. tolik. jako teď. Nemiue dne, abychom

nejeli někam do zabavy. na návštěvu, na řízení. A nejede-li milostpán. a koně by
si mohli odpočinout, poručí zase mílostpaní, abych zapřahl a jel na procházku. A jak
musím jezdit! Jedu-li pomalu, jsem hubován, že dřímam. Do kopce, s kopce jde to
stejně, a koně si ani neoddychuou. Beztoho začíná podsední kulhat. A jací to byli
koně! Kdyby se byly trochu jen ušetřili. mohli trvat léta.“ 

„Ty chlape nestydatá, ty tedy povídaš, že jsem já koně sedřel'ř'I volal vrchní za
tínaje pěsti a chystaje se kočího udeřit.

„ 6. ne. já musil dělat, co mi milostpán poručil.
na bití starý, a jakživ žádný pán na mne ruky nevloží|.“

„?očkej, darebaku, jak odjede milostpán, potáhneě. Já tě naučím)—
Vrchní se třásl hněvem, ale kočí už pozoroval že nemá tě kuráže a pánovi

tosti, jako ještě před několika dny. Všelicos už za bývalých vrchností zažil zakusil &
nedal se prodati.

..I s Pánem Bohem,“ povídal klidně, „já si živobytí najdu třeba dřívnež o ni.“
Štěch nevěděl, co na to odpověditi. Necítě pevnou půdu pod nohama, nemohl

s náležitou ostrosti vystoupit a tak vyrazív pouze nějaké nadávky opouštěl konírnu.
Kdyby byl věděl, že kočí připraví mu větší nesnáze, než co jíněho, byl by jistě při své
povaze schopné všeho podlízauí, zase se přičinil jej udobřiti. Ale kdež on 0 kočího dbali
Majetník panství si takového člověka i nanevšímne a až odjede, on vzdorovitébo vyhodí.

Časně ráno vyjížděl Martin z Vystrkova. Pan vrchní proti svému obyčejí byl již
vzhůru a volal naň, aby na nádraží jel krokem, tam dal konům nažrati ovsa a na zpá
teční cestě švihl do nich, aby dobře klusali.

„Jistě kradeě

Ty to

A bít se nedám! Já už jsem
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Martin jen hlavou přikývl a záhy zmizel. To jsi mi ani povídat nemusil, myslil si,
sjížděje volně po klikaté silnici dolů do údolí a odtud po strani dále na druhé návrší,
odkud již cesta rovně běžela. ke stanici. Je-li ten pán jen trochu všimavy', uvidí hned
sam, co koním je.

Zlobil se, že byl včera nevinně týran & že snad měl'býti ještě bit. Totak, k stáru
dostávati za věrné služby rány & k tomu od člověka, jakému dosud na panství rovného
nebylo. Je pánovity', nadutý, každého týra, stale něco vytýká. ale sám svých chyb
nevidí. Aby se každý před ním plazil, a za to nemá v ničem uznání. Teď je skoro
hanba s koňmi jeti, a Martin Opravdu měl zlost. že s takovým spřežením musí vézti
samého milostpana. Ale bude-li se ho na koně ptáti, umiňoval si, že ničeho nezatají.
At taky jednou na takového pana dojde. Aspoň si všichni oddychnou, zkrotí-li ho někdo.

U stanice zajel do znamé hospody. hodil koním ovsa a když se blížil čas příjezdu
vlaku koně zapřáhl &předjel před stanici. Vlak přihučel, a Martin se ohlížel po milost
ndnoví. Lidé hrnuli se ze stanice. ale žeby mezi nimi byl Vystrkovský pán, viděti nebylo.
Aspoň Martin se domníval, že takového pana musí poznati dle oděvu a držení těla.

(Pokr.)

33 . . . . KRONIKA. ., . Š . if(—:g—
*———e$——

O poslamích praví „Česka stráž:"'
Ti karteloví rytíři, kteří z bank berou tisíce
zlatých, že se starají o lid? Zákony prý
dělají. Je to znat: všecky jsou dělány — bez
.srdce a. bez hlavy . . . '

* * .
_ ll

Proti připojení Libně ku Praze,
:podali dne 20. února staročešti obecni starsi
obšírný protest, ve kterém se praví, že při
pojeni statí se může jen na újmu financí praž
ských. Praha má již 39 mil. zl. dluhů, Libeň
ma na 2 mil. zl., a nové 2 mil. by asi vy
žadovala její úprava, kanalísace atd.

* *

Tři domy pamztné na Staroměstském
náměstí sbourany budou. Tak mladočeska
většina se usnesla. dne 20. února, a to po
řečí Dra. Friče, jenž se v „boření“ vyzná,
Dra. Scharfa, také jednoho z vůdců bořitelii atd.

* *
*

Defraudant Wilt, který zpronevěřil
v Mladoboleslavské spořitelně na 120.000 zl ,
odsouzen byl porotou, do které vzatí byli
vesměs roiničtí členové, do žaláře na 4
lěta o. zaplacení 19.000 zl., jež z diet ne
vrátil. Přeličení bylo opravdu sensačni. Vyšly
na jevo zajímavé věci na př. že se nekon
trolovala řadně ve spořitelně. že si celé
město sice šeptalo, jak může Wilt pořadati
hostiny nádherné. kterých se předni(l) osoby
sůčastnily, ale řiditelstvo spořitelny nevědělo
— o ničem atd. Lépe nebude, nežli až nad
všemi peněžními ústavy bude přísný dozor
zemský nebo státní.

Ustav slepců“ „Francisko-Jose
finum“ vede — zbankrotělý něm. továrník
a pak kupec 'p. Sllldl z Malé Strany. Ustavn
se vyčítá, že nehledí rovnoprávnosti, ale při
jiina skoro sainé německé slepce, a pak
ne staré, nýbrž mladé osoby, tak že ty se
nudí a (prý) „zapřadají i milostné pletky.“

' *
lsraelité v Cechach mají pro dívčí

sirotky krejcnrový spolek, který má. již fond
výborné zařízený 184.374 zl. Nyní“ byl po
staven výborně zařízený dívčí sirotčinec. V čele
tohoto ústavu stoji pp. M. Benies, Ad. Bloch,
ll Grab, M. Hahn, D. Bunzel-Federn, Bondy,
Falkowícz atd. — A naši sirotci?

* *
*

Čeští sportovníci: cyklisté, veslaři,
footbalisté, tennisté, athlěti atd. sešli se dne
25. února u Choděry v Praze, aby poroko
vali o nepřátelství, jež vůči nim osvědčují
němečtí sportovníci a žurnalistika. Němečtí
sportsmani'v Praze napsali za hranice: „My
potíráme Cechy jako nepřátele německé
řeči & mravu, jako lidi, kteří nestydí se sa—
hati k násilí, paleni &vraždění, aby Německo
zničili.“ —— V cizině se o nás věři. co se
od židovských sportovníků z Prahy napíše.
Český sport je boykotovan. Čest naroda jest
pošpiněns. Ceští cyklisté v Liberci a jinde
a kol sražení, klacky jim do kol vrhány.
V Německu kočuji panoramy, kde ukazují
„hrůzy pražskél z r. 18 7. —Inu,
pražští poturčenci horší jsou než Turci sami.

*
*
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Dr. Frischnuer. pařížský dopisovatel
do vídeňské „Neue freie Presse“, byl pro své
Dreyfussovské agitace vypovězen z Paříže.

*
* *

Z vídeňské radnice vypovězen byl
referent „Neue freie Presse“, žid D. Zenker.
pocházející z jistého českého města! Dr. Lueger
odůvodňovul vypuzení jeho delši řečí. Mezí
jiným řekl, že podobným, Vídeň hanobícím
způsobem může psáti jenom nějaký meziná
rodní židák nebo'placený literární žoldák...
Zajimave je, že o Praze psali židovsko-ně—
mečtí „žoldáci“ ještě hůře, nežli oVídni.
A přece nikomu nebylo ani malé napomenutí
uděleno! O Praze píše se skoro denně lživě,
zúmyslně se znetvořují česká zřízení, tak že
škodí to našim poměrům hospodářským i spo
lečenským. Řízná důtka byla by i u nás
na místě.

* * *
Znamení doby. Dne 12. února založen

byl (dle „Pozoru“) oheň v kn. arc. semináři
chlapeckým v Kroměříži. Počalo hořetí ve
dvou učírnách. Podlahy byly polity petrolejem.. *

*
J. Najzr, 42letý pobuda, vlákal děvče

do poutnického kostela v llandorfé, kde je
z n á s i l n i l.

* * *
Bratři Fr. a V. Tomáškové z Be

rouna byli souzení před odvolacím senátem
pražským, protože Fr. Tomášek vzkřikl v ho
stinci na důstojníky p. Z. Quoyku a F Macha:
„Vy chlapi, darebáci, mám lepší čest v těle.
než vy oba dohromady.“ — Pan Fr. To
mášek. nájemce velkostatku v Ořechu, od—
souzen k 15 zl. pokutě, p. Václav Tomášek
zproštěn obžaloby.

*

V Stanislavi konal se proces s ryt.
Korytovským, kterému pomohla.z vězení také —
161etá dcera správce trestnice, žalářník a bar.
Brunicki.

* * *
V Praze přejet hoěik 15. února na

elektrické dráze. Malka jeho bavila se na
chodníku s ženou jinou. Obecenstvo chtělo
kouduktéra zabili. Osm strážníků do 11 hod.
v noci hlídalo trat. Ochranné koše u vozů
obec — nezavedla. Proto tolik neštěstí.

* *
*

Zakladatelé„České spořitelny“ jsou:
hr. Fr. Vrbna, kn. A. Lobkovic kn. Josef ze
Schwarzenberga., kn. Fr. Dietrichstein, hr. Jos.
Vratislav z Mitrovic, hr. Filip Kinský, kníže
Kamil Rohan, hr. Jan Kolovrat, kn. Rudolf
Kinský, arcibiskup Václav L. Chlumčanský,

hr. Fr. Deym a hr. Buquoy. K těmto prvním
zakladatelům přistoupili později: hr. Kristián
Clam-Gallas. hr. Arnošt \Valdštein, hr. M. Thun,
ěl. Litmel, A. Fiedler, hr. Prokop Hartmann.
M. Zdekauer, pražské obchodní gremium, Jos.
Schicht a kníže Karel Thun—Taxis.

* *
*

„Le Progres dela Sontme“ uvádí,
že Francie zhyne na — opilství. Pití absyntu
tak se rozšířilo, že působí starost přátelům
lidu francouzského. V nynější době jest ve
Francii 450.000 vináren & kořalen. Národ
francouzský spotřebuje 14 litrů čistého al
koholu ročně na jednu hlavu. Přede dvěma
lety byl ještě se svými 485 litry -— v řadě
sedmé, Dánsko 5 8-85 litry bylo v čele. Ne
mocnice jsou plny alkoholiků. Mladí lidé —
16- či 17letí jsou úplně na mizině. Z 1000
v pařížském ěpitále léčených osob připadlo
na 100 mužů -— 70 (!!) alkoholiků.

* *
*

Dle „Rokycanských Lístů„ v noci:
14. a 15. února povracelí neznámí útočníci
(lokálka je nadepsána: „Hyenísmus“) na hřbi—
tově 51 kříž a hroby děsně pošlapali.

* *

Pau J. Tscherner v PrazeVII.—376
v závěti ustanovil, že po 10 let nájemníci
v jeho domě bydlící nemusí platit činži ! —
K následování doporučujeme.

* *

Dr. Pavel Durdík ve příloze „Nai-..
Listů“ dne 26. února uveřejnil článek: „Uči
telé ve Španělsku“, kde uejhnusnějšim způ
sobem napadá __ kněžstvo nejen španělské,
ale i — naše v Cechách. Dr. Durdík, jako
znalec léčivých prostředků, měl by si něco
předepsati proti jedovatíně, ošklivé to ne—
mocí, sice mu předepsán bude recept od
jiných.

* *

„Nár. Listy“ zzhajují novou kampaň
na chytání hejlů. Začínají vydávat v odpo
ledním i ranním čísle dvakrát asi týdně
„ h 1 i d k u “ školskou živnostenskou atd.
Rozumí se. že začaly — s hrubými uráž
kamí klerikálů, církve a pod. — Tím že se
zreformuje zbahnělý stav? Nikdy!

$ *

„Pryč od Rímn.“ Pastor Dr. Biiiun
lich z Halle mluvil v Berllně na schůzi „evan
gelíckého spolku takto : _Protestantstvi v ka—
tolických zemích — v Italii, Španělsku, Fran
cií, Rakousku (zvláště v Čechách) se vzmáhá.
A kdo to zavinil? Rím ské kněžstvo..
Klerikalismus drží s Poláky, Dány, Čechy,
Elsasany. A proč? Ze hněvu proti Luthe
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rovi. — Ultramontanismus, jenž podmanil si
svět, přinesl světu úpadek (l) hmotný i du
ševní. Protestantstvi znamená blahobyt a
rozkvět národů. V Čechách má každý Němec
heslo: „Pryč od íma“na1tech, a to:
advokát i učitel, průmyslník i listonoš rol
ník i dělník i katoličtí kněží samí,
kterým v římském terrorismu jest nevolno.
Přestup z katolické víry bude (prý) veliko
lepý a imposantní. Vystoupí se v massách.
Musíme našim bratřím příspětí, abychom
jednali v úmyslu císařeViléma II. (|) jenž
řekl: „Všechna má snaha směřuje k tomu,
abych odstranil. co rozděluje veliký ně
mecký národ“. Podpornjme náboženské hnutí
v Rakousku — penězi !“ — A sebráno na
30.000 marek. Prof. Witte prohlásil že
18 mladých kazatelů může každou chvíli
spolek poslali (!) do rakouských měst....
Rektor Wiehland navrhoval, aby spolek
podporoval školy rakouské, kde se — „ná
boženství na školách — zanedbává“
Voláme: Přátelé, bděmež!

* u:
*

Jednota pro obnovení kláštera
bl. Anežky v Praze ve valné hromadě dne
1. března konané za předsednictví generála
ryt. řádu křižovníků, dra. Václava Horáka,
konstatovala, že s opravami bude lze brzy
počíti. Mimo veliký počet dobrodinců vzpome
nuto služebně dívky (!), iež darovala.
zlatý řetěz v ceně 74 zl., šňůru granátů

vceně 87 zl. a zlaté hodinky. — Jmění:
28.538 zl., vydáno 5400 zl.

* *
*

Na sněmě dolnorakouském navrho
val posl. Schneider dne 3. března, aby
„židé byli při zadávání praci veřej
ných vyloučen i.“ Návrh byl přikázán
zemskému výboru.

* * *
Svatováclavská záložna rozdalaletos

5780 zl. různým spolkům. Neni to sice „Grand—
hotel“, ale je to celkem dosti. — Starontou.
ve valné hromadě dne 1. března zvolen zase
prof. Drozd, a výbor zůstal týž. Vice lide-.
vostí — by neškodilo.

*
„ZáítitM, lídumilný spolek zdejší, loni

opatřil službu 38 dívkám a byt 120 cho
vankám. Noclehů loni bylo — 25.710! —
Kéž je spolek tento co nejvice podporován!

* F
*

Bankovní závody v Teplicícha Ústí:
nad Labem poškozeny byly od plokuristy
Drechslerovy firmy — o 250.000 zlatých
S. Drechsler a V. Schónberger — z mi
zeli! Jsou ovšem stíháni. Prohráli prý
obnos ten na burse. .

*
*

0 nalczcncich rozepisují se „Kotel—.
Listy“ v několika delšichstatích. Snad podaří
se konečně povzbudíti tolik mecenášů, aby co.
nejvice ústavů pro ty nbožáky bylo zřízeno,

——ďJ___—T_(PŽRímá——KA.___ch —-——_____Říš?—
Činohra. (ReferujeE. P)
Na pamět čtyřicetileté spisovatelské čin

ností p Václava Vlčka dávána byla dne 25.
února jeho výtečná historická trnrhlohra
„Eliška Přemyslovna“ Jest to jedna
z jeho nejstarších, však nejlepších prací dra—
matických, vyšlat poprvé roku 1866 a od té
doby dožila se již čtvrtého vydáni, posledně
vyšla roku 1893.

Svoji ušlechtilou mluvou a dějem, vzatým
hlavně z naší slavné minulostia prodchnutým
vznešenou láskou ku vlasti stala se dramata
Vlčkova populárními a snad i v tomto směru
posud až na malé vyjímky ojedinělými,

Vždyť již jeho první dramatická práce
z české historie „Soběslav“ vydaná v r. 1864
poctěna byla cenou.

Mimo tyto uvedené práce napsal Vlček
další znamenitě truchlohry: „Milada“ „Pře—
mysl Otakar,“ „Lipany“ a „Povodeň
K poslednějmenovanému dramatu čerpal látku
ze svého románu „Samohrady.“ Těž ně
kolik dobrých veseloher napsal nám Vlček,
připomínám pouze „ ach u“

Nehledě zde ani k jeho bohaté činnosti
novellistické (napsalt Vlček celou řadu národ
ních románů, které patří k nejobsáhlejšhn
publikacím novellistyckým vůbec) získal si
Vlček svými dramatickými pracemi neoceni
telných zásluh pro národ náš, vždyt vydal je
v prvních dobách našeho obrození, kdy dra
matické umění naše bylo ještě v plenkách.
Přispěl tím Vlček nejen k obohacení drama—
tické literatury české, ale i nemálo k po
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vznesení naší národní hrdosti a k zušlechtění
národního citu.

Pro svoje neohrožené vystupování ve
věcech národních v posledních letech. zvláště
Jeho obhajování pravosti rukopisu Králodvor
ského proti novějšímu hnutí najmě t zv.
„pokrokovému“ dožil se Vlček mnoho ne
přátelství od mladší generace Ale oni též
dnes musí nepokrytě jeho veliké zásluhy plně

. oceniti ajeho literární plodnosti se pokloniti.
Provozováno. byla „Eliška Přemyslovna"

s úspěchem slušným, zejména sl. Vlčková u
p. Seifert dovedně si vedli.

Cyklus„Narodni Jednoty Severo
česke“ ve Smíchovském divadle jest. jak
noviny oznamuji odložen až do příštího pod
zimu. Budou však dávány ve prospěch této
Jednoty některé novější hry. Započne se prý
Sarduovou novinkou ,La 1nurquise.'

Hudba. Koncertní saísoua nevykazuje
nic obzvláštního. Český komorní spolek ve
svém třetím koncertě předvedl nám král.

-dvor. saského varhaníka Ed. Tregleru, jehož
výborná hra jest ještě z dob jeho pražského
působení s dostatek známá. Trio sestávající
ze sl. Urbanovy, prof. F. Mařáka & J. Buriana
předneslo skladby Dvořáka (Trio B-dur) a
Beethowena (op. II. č. 4). Bylo by žádoucno,
aby toto sdružení umělců, jímž dostalo se za
výkony zasloužené pochvaly, sestoupilo se
v pevný svazek, za tím účelem, aby pilným
cvlkem docílili oné jednolitosti a zároveň
duševní příbuznosti, které se při výkonech
českého kvartetta obdivujeme. To však je u
nás chybou, že podobné ensembly se obyčejně
seltupují jcn za účelem jedné produkce.

Jmenované L. Perosiho oratorium. které
spolek hud. umělců dne 26. t. 111 předvede,
sluje: Umučení Páně azpracováuo jest na
základě evangelia sv. Marka, kap. 14. 15.
Skládá se ze tří dílů. První předvádí nám
večeři Páně. druhý: modlitbu Kristovu na
hoře Olivetské, a třetí smrt Vykupitele. Dílo
Perosíovo jest zajímavé tím, že spojuje día
toniku Palaestrinovskou s moderní chróma—
tíkou. Jednoduché sbory většinou na kvint
akkordu &. jeho obratech založené zajimaji
svou vážností & velebností, kdežto sólové
zpěvy se vyznamenávají vroucnosti u něhou
neobyčejnou. —

Red. Dalibora chce zavésti donaěí spole
čností v Paříži obvyklé—_Matíniesartistiques“
produkce koncertní volnější, při nichž by ve
prospěch dobročinného účelu prováděly nejlepší
síly umělecké některé novinky. Je-li naše
obecenstvo na takovéto zábavy připraveno,
ukáže zajisté brzyjejích průbčch. První
Matinié má se odbývati v polovici března
ve vinohradském Národním domě.

Porota, zvolená kn posuzení oper, kon
kurujících o cenu vypsanou družstvem Nár.
divadla, přiřkla ji třemi hlasy Kovařovi
covým Psohlavcům. Myslíme,že jinak
ani jednati nemohla. V porotě zasedali pp.
A.Beneviez řed.konservat.,A'Čeeh, kap.
N. d. Dr. J. Borecký hud. ref., J. R.
Rozkošný sklad. a pf. H. Trneček,
skladatel.

Operní repertoir Národního divadla ne
přinesl nic pozoruhodného. Opakuje staré
věci a těží z operet a frašek jež měly slou
žiti jen pro masopust.r_i—GAM

___..gýll..... . LWÍ__Ú€<——%—
Konečné dočkali jsme se vydání sebra—

ných spísů Karoliny Světlé. této nestorky
české zábavné literatury. Vycházejí péčí na
kladatelstvi p. J. Otty. Počato jest vesnickým
románem„Kříž u potoka.“ Na tyto spisy,
Karolíny Světlé, dýšící pravou a poctivou
láskou k vlastí upozorňujeme zvláště.

* *

Mám v rukou :vazeček básní Růženy
Jesenské „Písně ][ tvé duši,“ jež vyšly
v kabinetní knihovně. Nejsou sice žádným

uměleckým výplodem. ale jsou mně přece
milejěí nežli ta vyumělkovaná nezdravá filo

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11.

sofie, některých našich dam spísovatelek jako
na př. jsou paní Kunětická ve svojí „Nezná
mé pevnině“ &v „Silhouettách mužů“. o kterých
ještě později promluvím.

Slečna Jesenská je velice upřímnou
ve své poesii a poví nám vše, čím jí srdce
překypuje. ale nikomu tím neublíží.

1- Dne 21. února zemřel známý žurna
lista a spisovatel Góbel-Kopídlanský. Zemřelý
byl typickou osobou a zakusil mnoho zlého
v dobách našeho pronásledování v letech šede

Vsátých.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodějská knihtíekdrna V. Kotrba v Praze.



Cyrillo-Methodějská knihtiskáruu V. Kotrba v Praze
vydala následující velice cenné

.. " ::1:; » -=-—“f.:|' ' ' '

Spisy Dr Ant,Lenze
Syllabus

Jeho Svatosti Pia IX.
s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných

myslitelů Alfonsa Padařovského.

Druhé opravené vydáni. —- Stran 486. Cena zl. 240

. .Soclahsmus
\: dějinách lidstva a jeho povaha \

a církev katolická,
jedině schopná ku řešení otázky socialni.

Stran 392. Cena zl. 2'49.

Vzájemný poměr učení petra Chelčického
starší Jednoty Českých Bratři a Táborů

k nauce Valdenských, Jana Husa 'a Jana Viklira
Cena 1 zl. 60 kr.

Wlarm/oyie ofr/msta _; Qalt/6:23
prvni/:o ara'bixl'lt/a PrašJ-l'c'llo.

Na základě spisujeho: Psalterium (le Laudibus Beatissimac
Virginis, čili Mariale i\rncsti. “

265 stran. Cena Zl. 135.

Soustava učení M. Jana Viklifa
' ;" na základě pramenů.

. Cena 1 zl. 50 kr. Cena 1 zl. 50 kr.

Objednávky těchto spisů přijímá. a vyřizuje

Cyrilla-Methohčjské knihkupectví 6. francl v Praze,
liullova městské spořitelny.



Právě počal v_yoházeti
_ _ . W „. dil%

znamenitéhospisu abbé Fouarda:

Prvopočátkové církve.

Svatý Pavel. Jeho posledníléta.
Přeložil kněz lan Ev. Hulakovský.

Vychází \' sošílech po 50 kr. ('.elkcm bude asi (i sešilů

Novinka!
Historické paměti ,

bývalého panství Mníšeckého
a kláštera sv. Maří Magdaleny na Skalce.

S 2 rodokmcny.

_Dle původních pramenů sestavil a napsal v lclcch IBM—1893
Josef Vávra,

proks—“or na (:. k. české realce v Praze.

_Cena 60 kr.

Do tisku uchystány:

Sebrané spisy
Václava Špačka.

Vzččlavací knihovna katolická.
Pořádají lh: Josef Tumpach a Dr. Ant. Podlaha.

Vzdělavucí knihovnu katolická přinášídíla nejpřednějších
spisovatelů katolických, jež pojednávají ()různých důležitých olázkách z oboru.
apologie, elhikv, dějin církevních, občanských i kulturních, přírodních věd,
aeslhelikv, sociologie a jiných se stanoviska katolického.

Vychází v sešitech :hlrchovýcll po 25 kr.

Přihlášky k odebírání přijímá každé knihkupectví, zvláště

Ggrilln-Meihoděíské Knihkupectví G. Francl v praze,
v budově městské spořitelny.
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\'lmln a poměry v Čechách. -—
chnářslví a katolické školy

ve Francii. (Dokončení.) -— Kře
_ Janské zákonodárství. — l'áni

1 ; ;. dělníci. _ České věci _N'árndohospodářská část. —-Škol
ství. — Náboženské a církevní
záležitosti. — Zahraniční události. —
Kronika. ——Kritika. — Lilcrnlurn.
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Časopisy a knihy redakci zaslané:
Zápach napsal K. V. Rais, nákladem F. Šimáčka, č.3 (16 kr..) Po

kračování zajímavé povídky 7. pohorského života, líčícíJsympatického
faráře a kaplana ve Studenci.

Dělnické Noviny, č. 14., dne 16. března, obsahuje—„Pomni, abys
den sváteční světil“, pojednání historicko- socialni od dra'Rudolfa
Horského, Vláda tmy“, a řadu jiných članků, dopisů a zpráv. a pak
polemiku proti„ Lidovému Listu“ a jeho stoupencům.

Vychovatel, číslo 6. ze dne 15. března 1899 'přinzíšíčlánky: „Skola
'a socia'lní „demokracie“, „Péče kněze o nalezence“ od faráře V. I-Iálka
a hojně zprav drobných. '

Křesťanská sociologie. sešit (3.druhého dílu od dra R. \euschla.
Výborný spis, který obsahuje velke mnoho Cenneho materiáldu (\- .\ia
sarykově„ Naší době“byl dr Neuschl prudce napaden)

Rádce duchovní, redaktor-kanovník dr Josef Burian. Obsahujeřadu
případných kázaní postních a velikonočních.

Przoghid“ katolivki, číslo 10., ve Varšavě,obsahuje pojednání o .pn
sobení Ducha sv. v dějinách,posudky literární a pod.

\ový zivot, číslo 3. obsahuje lurlinovu báseň l"r. Lad:Čelakovskemu.
llaarmu pmídku „(.estou l\'í'í7.0\ou“, Šrámk0\ u polemiku proti
článku dl i\eyla \“ 1. čísle Obrany „() křesťanském denrokratismu
(se silně kulhajícím přirovnúním dra Reyla k llokyeanovi
o kompaktalec'h jednaiíeímui. 'l"orum, obsahujíci. (wall) a kritiky atd.

lloi-íeí duše, tragédie od Jiřího Karáska. Je to dvkadeníské líčení
souchotinářského a nervosního člověka; lhostejnóho bratra jeho “a hy
stericke „pohlavím bodané“ ženy.

\last, císlo (&březen. ()bsalruie činik)r od Vyhlídala.P. Buriana, K. Uo
' stala, člra muze, prof \líillera. Kamešv. redaktora Vanččka (O l'Ie

ckerovi) a mnoho zajíma-vým drolm_\"(:hzpráv 7. literatury a umění.

Náš domov, č. 6; Obsahuje 'články od \fj'choclila, _Vlasty lilillnerovó,
J. r\—'lalota„I)o.<t;ílaa různé pěkne básně a vyobrazení.

Řemesluieko-živnostenské Jovi-ly., č. 5. ze dne 10."března,mají
dobre posudky liberálního nehOSpodářsh/í' ve stavu řemesluiekem, ze
nm na v článcích: Nírode, dr7. dolu-:ornuh“ Jeský granát“ atd. -—
Doporučujeme odborným společenshum /l\llO'\i.(l]Sl\Ym

Zdravě—tme se božskému srdci Páně, spisek od P. l:).m Koval—e.
vydaný (Býrillo-Methodějským knihkupectvim G. l"ran<:la (UOkg,) pojed
nava o úctě nejsv. Srdce Páně. od jednotlivců i v rodinách projevo
vané, jež přináší pokoj, potěšení a požehnání. — Doporučujenm.

Zábavy večerní, č. VI..,1899: Rodinný ži v o t, pěkna. pO\'ídka
od %. li'leuriotove, přeložil J. F. Khun.



Vychází: Předplatné:
b. a 20. dne Pro Prahu í venkov

každého měsíce. ' CQIOWČHČ3 II"
. čtvrtletně75 kr.
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ROCNIK xv. V PRAZE, DNE 20. BŘEZNA 1899. '“.íSLO 6.W

Vláda & poměry v Čechách.

Vytýka se nynější vládě, že sa nechává.
vésti od Čechů.

Německé listy jsou plny variací na toto
theme. Také řečníci němečtí a to nejen
pověstný Wolf, ale i univ. professoři,
dvorní radově i ústavověrní velkostatkáři
—-až do omrzení zpívají písničku podobnou.

Naši však poslanci, voličové íčasopísy
prohlašují, že vláda nadržuje — Němcům,
hledíc. jim ve všem vyhovětí, hněv jejich
usmířiti a požadavky splniti.

Kde jest pravda? Je ministerstvo Thun
Kaizl-Dípaulíovo slovanským či německým?
Komu nadržuje? V čí prospěch pracuje? —
Pozorovatel nestranný, kterých jest ovšem
po řidku, dozná. uši. že vláda nynější chce
býti co možná, nestrannou a spravedlivou,
ale že vladne přece jen v kolejích centra
listicko-německých. Vždyť již samé složení
vladni nasvědčme tomu. Až na míu.Kaizla
& zástupce Polaků — samý Němec na křesle
vládním. Všechna přednější místa v říši,
všechny nejvyšší odborové úřady, ba i místo
držitelství a c. k. zemské spravy jsou ně
mecké.

A přece í němečtí poslanci liberální
i velkostatkaři ústavačtí prohlašují Opět a
opět, že vláda je Němcům — nepřátelská.
Dokudueodvolajíse jazyková nařízení,
nechce žádná. z německých stran s hrabě
tem Thunem jednatí. Takovou odpověd ob
držel hr. Thun zase dne 10. březnavl'raze
od dra Schlesingra, v takovem smyslu zní
Všecky německé projevy.

Ani na sněm kral. Českého dne l4. března
Němci z Čech se nedostaxili, uěinívše pro
jev, že pokud dosavadní poměry trvají.
sněmovních prací súčastníti se nemohou...

Neni-li to osudna hra s nejdražšimi
statky národů? Lid v Čechách hyne, ato
český lid i německý.

Rolnictvo stojí proti obrovské kon
kurenci ciznho obilí bezbranné. statky se
CÍ'IŠLÍ, chabr-us děsně řádí, z 91.200 osob

loni z říše naší se vystěhovavších dozajista
bylo i mnoho tisíc rolnického obyvatelstva
českého.

Řemeslníctvo jest bezuzdnousou
těží mezinarodniho. většinou židovsko-angli—
ckého kapitalu podlomeno nadobro. Ve vý
robě strojní panuje prava. anarchie. Nikdo
nebdí nad tím, zdali se výrobky odbudou,
zdali se přebytečnou výrobou tisíce rodin
neožebračí. Řemeslníci stojí rozervaní mezi
sebOu na. rozvalínach lepší své minulosti.

Dělnické a socialni záležitosti jsou
přes ohromnou důležitost svou úplně ne
povšimnuty. Proletařů přibývá. Vzrůvta ode
dne ke dni číslice désných výjevů bídy
a nouze na ulicích a v brlozích měst i na
cestách polních a na vesnických navsich.

Povodně a jiné živelní pohromy ničí
rok co rok majetek tisícerých rodin. Slovem.
kamkoli se podíváme, všude plno hloží
a trní, bod ačí a plevele. Všude nespoko—
jenost, výbuchy náruživé, nepřízen a ne—
navrst. Součinnost a, vzájemně.ústup
nost staly se docela neznámými. Stav
rozeštvan je proti stavu. Denně nova
hesla se rodí, namířena proti pořádku,
proti mravnosti, proti míru, proti nabo
ženství.

„Los von Rom“. jež se od jedné ně
mecke obce ke druhé provolava, znamena
zaroveň: Los von Oesterreicb! Na tisíce
br až u r hanobících viru katolickoui všecka
zřízeni říše naší rozdavá. se v německých
spolcích. Volá. se: Jeden jazyk, jedna víra,
jeden císař — všeněmecký to pr- gram.

A proti tomuto řadění vlaua stojí
celkem nečinně. Vynikajici univ. pr-fessor.
dr.R. . ., vyjadřil se, že, co nacionální i libe
raluí Němci provozují, jest — revoluce.

A není nikoho, kdo by zastavil tento
nebezpečný proud. Vláda je prý slovanská,!
Poslouchá echůl — Jaké to íroniel

Jest však již nejvyšší čas, aby katilinúrs
ské úklady byly odhaleny a zmařeny. Je třeba,
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aby zavládl systém rozhodností, systém
spravedlivosti a práva. Stálé couvání před
irredentisty, před lidmi, kteří rovnopráv
nosti znáti nechtějí, kteří a náboženstvím
čachruji, kteří jsou tak zaslepeni. že raději
do propasti by uvrhli říši, nežli aby se
vzdali nadvlády nepatřičné, rozmnožuje
zmatek a bídu.

Němcům musí rozhodně býti řečeno.
že rovnoprávnost jazyková v Čechách vy
žaduje. aby Čech iNěmec v celém krá—
lovství Českém jazyka svého mohl užívati.

A pak musí býti pracováno na polích
nyní ladem ležících. aby povznesen byl
průmysl i obchod náš. aby rolnictvo bylo
od záhuby zachráněno. aby řemeslnictvo
bylo k novému životu vzkříšeno, aby lid
dělný i úřednictvo. učitelstvo a jiné vrstvy
došly splnění svých oprávněných tužeb.

Má vláda nynější tolik síly, aby útoky

nepřátelských živlů odrazila a nedávala se
vésti. ale skutečně — vedla.

Či nemá té síly? Bude i dále slabou
vůči irredentistům německým i košutovcům
maďarským, kteří po pádu bar. Bánů'yho
již prohlašují, že si nové vyrovnaci články
budou díktovatí?

Nás v rozvoji našem může nynější
centralisticko-německý systém (ten „obe.
hraný luxusní klavír“ dle slov dra Kramáře
o trojspolku) zadržeti a může nám hodně
uškodíti.

Ale Bůh dá. že nás ani nejnovější
zednářské a protestantské tažení — nezníčí !

Německý lid, u nás bohdá pozná. že
veda bezohlednou vojnu proti nám. poško—
zuje hmotně i morálně také sebe.

Pevně doufáme, že katolicismus teď
na obou stranách dosti zvadlý znova roz—
kvete a mír, pokoj i požehnání v naší ne
štaitnou nyni ze ni se vrátí.

Zednářství a katolické školy ve Francii.
(Dokončení)

Nezdá-li se tu, jakoby výkonný výbor
Velikého Orientu byl vlastně francouzskou
vládou ? Avšak přese všechny snahy svo
bodných zednářů zůstalo přece mnoho ře
holníků, řeholnic a kněží učiteli francouz
ské mládeže. Prcto vrátili se zednáři ku
jmenovanému sedmému článku, jejž rozší
řili & d0plnili.

Již na valném shromáždění roku 1891
řekl br. Fernand Faure Mm.: „Ff., chcete-li
upřímně aby zanikly nebezpečné následky
vyučování klerikálniho, jsou jenom dva
prostředky: první, aby bylo usneseno, by
žádný ústav nesměl trvali a nikdo vyučo
vání udíleti v celé zemi, nežli stát.

Na zednářském shromáždění roku 1896
přijat návrh poslance br. Severa, aby bylo
naprosto zakázáno vyučování všem řeholím.
Konečně na kongresu lóží pařížských roku
1898 učiněn krok další a usneseno žádati,
aby se vyučování stalo státním mono
polem.

IlI.

P0něvadž všeshny pokusy potlačiti úplně
školství církevní nepotkávaly se s kýženým
u zednářů výsledkem, chopili se nejkrajněj
ších násilností, k nimž náleží řada návrhů,
jimiž má býti školství klášterní zbaveno

žactva. Již r. 1891 podával ve shromaž—
dění zednářů zpravodaj br. Nicolas návrh,
aby učiněny bvly kroky u každého mini
sterstva, by všickni úředníci, kteří placeni
jsou z veřejných fondů, byli poukázání, Žn
mají dítky své posílatí do škol laických.
Tento návrh byl jednohlasně přijat.

V letech následujících byly tyto dra
konické předpisy ještě zostřeny. Ba, na.
malém shromáždění zednářském v březnu
r. 1898 byla navržena osnova zákona. jehož
první článek zní: „Všichni funkcionáři, dů—
stojníci nebo podobní úředníci, vůbec všichni
občané, kteří berou jakýkoliv plat, povolený
v rozpočtu, at státním, at krajském, at
obecním, musí pod trestem okamžitého od
volání dítky své posílati do škol obecných,
občanských nebo vyšších, jež řízeny jsou.
úředníky státními. Tím měli býti katoličtí
úředníci postaveni před krutou alternativu:
buď obětovati postavení, postup a budouc
nost anebo dáti dětem svým vychování,
které odporuje jejich víře a svědomí.

Avšak podobný zákon měl se vztaho
vati také na budoucí úředníky a smě—
řovati k tomu. aby žáci škol katolických
vyloučeni byli ze všech úřadů, všech vyso
kých škol státních a zkoušek doktorských.
— Všem kandidátům se řekne: „Buď ly—
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ceum a škola státní, aneb naprosto žádné
místo, žádný diplom, žádná karríera pro
vásl“

Tot jest obsah pověstného návrhu
Pochonova. jímž Se parlament francouz
ský má zabývati. Zednařa poslanec Pochon
učinil sice tento návrh poprvé na generální
radě Ainské, avšak dříve již přijat návrh
ten na kongresu lóží východních, a Velký
Orient francouzský pro sebe otcovství to
hoto návrhu reklamuje. Návrh ten pro
jednán na volném shromáždění zednářském
roku 1891. kde usneseno: „Budoucně nikdo
nebude moci býti ustanoven za úředníka
státního, neodbyl-li studia pro úřad ten po
žadovaná na státních školách. Diplomy a
vysvědčení studijní mohou býti vydány jen
těm kandidátům, kteří tři poslední léta
před zkouškami studovati budou na škole
statní. krajské nebo obecní.“

V dlouhé debatě o tomto návrhu vy
sloveno blahopřání br. Pochonovi za jeho
chování v pravdě republikánské, při čemž
hr. Blatin o původu pověstného tohoto ná—
vrhu takto promlouval: „Původ tohoto ná
vrhu. pravil Mm. Ff. vyšel z vašeho srdce,
ze zednářstva samého, z konventu a vý
konné rady. V posledním roce na základě
jistého počtu projevů, v tomto smyslu v kon
ventě učiněných. výkonná rada sloučila
všechny poslance a renatory zednáře. Br.
Floquet a br. Brisson pomáhali při tomto
sp0jeni podobně, jako veliký počet našich
vynikajících přátel v parlamentě; a po řeči
br. Thulic. jakož i velmi zajímavých slo
\'eCh br. Brissona všichni jednomyslné se
rn hodli pro návrh Pochonův.“ Na základě
tohoto usnesení vypracován byl návrh za'
kona, jenž byl přijat na valném shromáždění
zednařstva francouzského všemi proti třem
hlasům. a výsledek hlasování provázen dlou
hým potleskem a voláním: „Vive la Ré
publique“.

Od této chvíle neustávalo zednářstvo,
aby návrh Pochonův stal se skutkem. Tuk
malý konvent z roku 1898 jedná o návrhu
lóže „Triple Union et Amitié“, aby návrh

Pochonův byl obnoven. Kongres lóží kraje
pařížského zabývá se podobné tímto záko
nem, k němuž přidává ještě dodatek, že se
žádá na všech budoucích úřednících a dů
stojnících aspoň jednoroční návštěva učení
filosofického, kde se jim dostane vychování
demokratického. jež osvobodí jejich srdce
i jejich ducha.' K tomu není potřebí za
jisté komentáře, vyjadřnjít slova až příliš
jasně poslední cíl celé akce zednářské.

* ' *
*

Sledujeme-li vývoj veřejného života
francouzského, shledáváme, že všechny tyto
návrhy zednářské, směřující k úplnému zni
čení školství katolického, a tím k úplnému
podrytí vší víry, s velikou ochotou usku
tečňují zákonodárné sbory francouzské. Tak
jedna senát, vněmž skupina zvaná „l'Union
répnblicaine“ složena jest ze samých zed—
nářů, majíc za předsedu zednáře M Guyota.
Generální rada seinská není vlastne po
dlouhou dobu nic jiného, nežli íiliálka lóží.
Vždyt to otevřené řekl dr. Després:

„Jsem zednář & svobodný myslitel;
jako všichni ostatní republikánstí členové
rady. tak ijá za své zvolení a politické
úspěchy jsem povinován zednářství.“ Po
dobně i sněmovna poslanců není ničím jiným,
nežli hříčkou v rukou zednářstva, kde po
slušní br plní rozkazy svých zednářských
představených

Z králkého toho obrazu pozná zajisté
laskavý čtenář, kde třeba hledati nejhlav
nějšího nepřítele všeho, co souvisí s vérou
a náboženstvím katolickým.

Podobný obrázek dal by se konečně se
stavlti ze všehozákonu lárství proticírkevního
a protinziboženského zemí vzdálených i blíz
ských, a všude bychom postřehli zhoubné
působení tajné společnosti. která pod rouškou
humanity. svobody & bratrství napsala na
prapor svůj heslo svobodných myslitelů
„Ecrassez l'infame“ na vyvrácení autority
církevní i světské, hledíc nejdříve udoati
školství náboženské, jako pevný základ
víry a ctnosti v životě veřejnén i sou
kromém. —er.

Křesťanské zákonodárství.
Píše lan Nep. josef Holý. (Pokračování)

Konstantinem počíná dlouhá řada pa
novníků. kteří u vykonávání moci zákono
dárné brzy čerpali z evangelia a nařízení
církevních, brzy podléhali vlivu svých vášní,

roznícených starým kvasem pohanským.
— Odtud ona zvláštní směsice pohanství
a křesťanství v zákonnících všech národů
evropských. Zákonodárství křesťanské ne—
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mělo nikdy dokonalé platnosti ani u národů
nanejvýš křesťanských mimo vládu sv. Lu
dvíka ve Francii a Karla IV. u nás v Če
cbách.

Nařízení Konstantinova v jednotlivo
stech nesou pečet dvojí bídy, bídy vladaře,
který je vydal, a bídy doby, v níž byla
prohlášena. Konstantin omezuje se totiž na
to nejčastěji. aby mírnil nelidské zákono
dárství svých předchůdců. Jeho dílo je ne
dokonalé, ale můžeme je pozdraviti jako
naději. která předpovídá další pokrok.

Absolutismus císařův jest dalek toho,
by zcela zmizel. text zákonů jest vyjadřo
ván přísnosti skoro barbarskou, manžel,
otec, pan zůstávají stale pravými samo
vládci v lůně své rodiny; avšak nejkrutéjší
tresty jsou vymýtěny. a vykonavaní otcovské
autority podrobeno jest od té doby dozoru.

Podle zákona z r. 314 byly všechny
oběti tyranství Maxencova propuštěny na
svobodu. Rok na to zapovidá označovati
na čele zločince, určené pro amfnheater
nebo do dolův. V témž čase zapovídá pod
tresty nejpřísnějšími hanlivý trest smrti
na kříži.

Otec, který zavraždí syna neb dceru.
je trestan žalářem, a finanční úřady mají
na útraty statu živiti & šatiti opuštěné
dítky.

Roku 315 bylo zakázáno zajati pro
dluhy pacholka dlužníkova nebo zvířata
v zemědělství potřebná.

Roku 316 byly zjednodušeny formality
osvobozeni otroků, postačilo od té chvíle
představili se biskupovi a lidem a obdržeti
dosvědčupcí list. Dle nařízení z r. 322 má
každý obžalovaný právo zvoliti si obhájce
před soudem. Tři léta později byly gla
díatorské půtky přísnězakázány.

Když panovník prohlásil zákonodárství
nové a tak dobrodějné, lepšily se mravy
za blahodarného vlivu křestauství. Prosto
pášnosti v manželství a přestupky svobod
ného stavu ustoupily řádné společnosti man
žel—ké a stavu panenskému, jehož ctností
přinášely plody příkladné a blahodárné.

Avšak tyto krásné počátky byly ná
silně zadrženy zlopovestnou reakcí Juliána
odpadlíka. Než, církev uměla vyčkati. byla
trpěliva, nebot obdržela od svého Zakla
datele slib, že bude trvati až do skonání
světa.

Když Julián odpadlík podlehl v polích
Ktesif-mských, upravila církev opět s ne
obyčejnou živostí svou kázeň, a stát mohl
pracovati za jejího řízení na opravě občan

ského zákonodárství. Povstávající bludy,
dosud živé pohanství. přílišné nároky cí
sařů byzantských, nepokoje velikými vpády
způsobené kladly veliké překážky dílu
Konstantina, Theodosia Velikého a Honoria.
a přece společnost lidská, přeměněna mi
lostí křestní. obdržela nové právnictví.

Theodosius II. dal r. 438 uspořádati
první officíelní zakonník. Justinian I.
dal jej roku 529 prohlédnouti a daplniti,
přidal k němu ještě Digesta nebo Pan
dekty, Instituce a novelly.

Tato sbírka práva občanského, která
jest posavad podkladem studií právníků mo
derních, jest kompilace složena ze trajího
živlu: obsahuje četné staré zákony řimske,
mnoho zákonů vypůjčených od církve; avšak
hlavně se skládá z nařízení Konstantina a
jeho nástupcův. Je to skutečně veliký po
krok nad zákony pohanskými. zvláště ve
prospěchženy, dítěte a otroka-. avšak
zůstává ještě příliš daleko za ideální do
konalostí, kterou kázali apoštolové, apro
niž byla zaříZena církevní kázeů.

Jak velice převyšují dekrety papežů,
sněmů biskupů nařízení císařů byzantských,
kteří se nedovedli odloučiti od zvyků po
hanských ani pokorné poslouchati příkazaní
evangelických, kteří chtějí zároveň noaiti
meč %kaditelnicil

Sotva byl zákonník Theodosia II. uve
řejněn. zrušil tento panovník nařízení Kon
stantinova a Honoriova. která obmezovaia
naprostou svobodu rozvodu. Sbledal je pro
lidskou slabost příliš přísnými.

Justinián neustal za své vlády dávati
zákony s pomocí Triboniána. Jeho nařízení
nesou na počátku formu: „Ve jménu Pána
našeho Ježíše Krista“. avšak jsou poskvr—
něna velikými poklesky: schvalun otroctví
a rozvod.

Brzy na to zničili barbaři všecky ony
moudré opravy, které Způsobíly nové za
kony pod vlivem církve sv. a zadrželi na
dlouhá léta pokrok vzdélanosti.

Mahomed přichází. Začínáspor
vésti s církví sv. o nejkrásnější končiny
světa, uvadí svými zákony jak protíspole
čenskými tak vašním líchotícími část sta
rého císařství řnnského opět v barbarství.
Podle koranu mají lidé pokládati ženy
za svůj majetek neb „pole své práce:“
„Vezměte si,“ dí prorok. „ty, které se vám
líbí. dvě nebo tři nebo čtyři. Jestliže se
bojíte. že jich nebudete moci řádné vy
držovati, vezměte si jednuneb dvě otrokyně.“
Zákony válečné jsou nespravedlivé
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a ukrutně: všecka kořist náleží prorokovi,
zajatci pohanští zasvěcení jsou smrti židovští
a křesťanští stávají se poplatnými „Vejménu
sameho Boha jest dovoleno zapuditi man
želky;“ avšak třeba jest „vzdáliti je v čase
vhodném a odloučiti se od nich se zdvo
řilostí.

Proti všem těmto nepřátelům boj0vala
církev sv. sama. Uprostřed této potopy
porušenosti jediná kazala p o s v a t n o s t
m a n ž e l s t v í,') přála úctě ženy a nevin
nosti dítek, učila člověka dodržovnti přísahy
a míti ohled na hodnost své přirozeností.

Když národové evropští dospěli k svému
ustálení, rozdělil se duch zákonodárný ve
dvojí směr, který potrval po celý s t ře dní
v ěk. Na jedné straně císařové východní,
nadšeni rozkolníckým duchem, který zdědili
carové ruští, přišli úplněk staré zásadě práva
římského: zákon b ře celou svoji sílu z vůle
panevníkovy.

Na druhé straně zeměpánové západní,
více se podrobujíci zákonům církevním,
utíkali se k církvi sv. & tázali se národa
v polích květnových &březnových, v místech
a shromážděních hlavních neb částečných.
Odtud ona známá forma: zakon vychá/,i ze
souhlasu národa a 7. nařízení krale: lex fit
conseu-iu populi et constítutione regis.

Tento nádech křesťanské svobody pů—

*) Prof. Masaryk nedávno v před
nášce (dne 6. března.)že teprve evangelíci
povzneslill) ženu, kdežto katolíci ji snižovali.
Prof. Masaryk jde ve své nepřízni ke kato
lismn tak daleko, že se stáva. směšným.

Pozn. red.

Páni
ll. Péče o dělnictvo.
Ve výborném pojednání svém uvádí

prof. dr. Lukáš dále tjto ukázky. jak
jinde ku blahu dělnictva se prache.

Mnohé továrny v Německu zavedly
školy pokračovací, abyupevnilyaroz
šířily vzdělaní škoy obecne, čímž se po
vzne:e dělník na úroveň průměrneho pra
covníka a umožněna mu pevná existence.
Tak je to v Georg0Maríenbiiue (u Osna
bríicku), kde po 4 leta dělníci mladší (od
14 lB'let) musí školu navštěvovati & kde
učí inženýři závodu jednou týdně čtení,
psaní, mluvnici, počtů m, kreslení od ruky

sobí v zákonodárství sálických, riparských
a burgundských Franků.
_ l-ozůstalé úryvky tohoto starého zákono
dárství ukazují, že náboženství dobylo
velikého vítězství nad barbary, způsobujíc,
že milují čest, konajíspravedlnost
a ohled mají na mrav nost, zvlaště na
posvátnostmanželství.

Láska našich předků pro všecky svo
body, at občanské at soukromé, ukazuje
se přede vším v organisaci a výkonech
veřejné moci. I zde jest samá ro v n ost
před zákonem: i nevolníci mohou bráti úto
čiště k soudům. '

Zákonodárství středního věku, sebrané
později Domatem (Jean Domat: Les lois
cíviles dans leur ordre naturel 1689),
obsahuje pravo římské. právo církevní, na
řízení a zvjky. Nalézáme zde dosti mezer
a dost nedokonalostí; ale jaká změna ve
prospěch vzdělaností! Skoro všude se slavně
hlásá posvátnost a nerozlučitelnost man
želství. uznává se opět čest ženy dítku
se dostává místa, které mu přirozenost
určuje, nevolník. chráněný zákonem Božím,
přijatý v rodinu jako nerozlučný pomocník,
nemá nic společného s otrokem starých časův.

Pohanská renaissance převrátila tento
krásný pořádek & zrušila celé toto moudré
národohospodařství. Dekret z roku 1614
potlačil ve Francii souhlas národa u vyko
návání moci zakonodarné, a revoluce roku
1793 potlačila souhlas panovníkův. Je to
vždy absolutní vláda at pod tou neb onou
formou. a vláda spravedlnosti zažije vždy
tyto změny, nebude-li poslouchati církve,
orgánu nejvyšší pravdy a tlumočnice zakona
Božího. (Dokonč)

a dělníci.
atd. Každý žák musí se súčsstniti všech
lekcí pravidelně a přesně, chovati se slušně
a pozorně a na cestě i jinde má.chovati se tak,
jak na křestanské jínochy sluší! Kouřiti
venku i u škony je přísně zakázáno. Pro
nedbalost a pod. je žák vyloučen, což má
za následek propuštění z práce. 0 veliko—
nocích odbývají se veřejné zkoušky
& odměnaíni za pili a řádně chování.

Továrna Kruppova má 15.519 děl
níků (r. 1890) a 361 učňů. Každý učeň je
přikázán jistému odbornému dílovedoucímu,
jenž dbá nad jeho výciíkem aotcovsky bdí
nad jeho chováním. Učeň má denně 40 kr.,



což vzrůstá až na ] zl. 50 kr. Polovička
mzdy se vyplácí učňovi. polovička druhá
se uložíavyplatí po vyučení.*) Jestli
je učeň propuštěn (pro nepoctivost, nezří
zený život a pod.)propadnou úspory ve
prospěch pensijní pokladny. — Po vyučení
musí jíti tovaryš na zkušenou. Jestli byl
vždy hodným. může po 5 letech žádat
o přijetí do „Kruppovy veleobce“ a tu se
dále vzdělává.

Továrna Kruppova, mající nyní 20.000
dělníků, z nichž mnozí jsou neženatí,
má od r. 1856 tak zvanou rnenáž, kde
r. 1873 bylo ubytováno 1775 dělníků,
kteří podrobeni jsou „domácímu řádu“.
Každý obyvatel menáže obdrží: Železnou
postel s rohožkou a poduškou ztrávy moř
ské, dvě vlněných přikrývek s povlakem.
prostěradlo. ručník a skříň. Maso k obědu
je každý den, večer polévka s masem tři
kráte týdně. Na týden obdrží každý 'ls kg.
pražené a mleté kávy a '/4 kg. másla. To
vše za 45 kr. Z konsumního spolku
obdrží levně prádlo, šaty, pivo, tabák atd.
Dělníci zvyknou střídmosti, zachovají si
zdraví, základ to spokojené budoucnosti.
V kasárnách (pro 1200 osob) zřízených
jsou vyloženy časopisy, bibliotéka, kuželník
a kulečník.

Pro spořádaně a pilně dělníky zařídila
ůrma zvláštní byty v domcích(asi pro
15 osob), kde je pokojík, vzdušná a světlá
jídelna a společenská síň s knihovnou.
Domky leží v zahradě parku podobně.

Kruppova firma ročně dává 7000 zl.
na“ stipendia. aby si zajistila vzdělané
a schopné dělníky.

* *
*

Dělnice (v průmyslu textilním, pa
pírnickěm. a pod.) vydány jsou mravnímu
nebezpečenství u cizích lidí ve značné míře.
Stravovatelě přijímají dělnice (osiřelé nebo
děvčata z chudé rodiny) ne pro blaho
děvčat," ale aby vydělali peněz a tu —
využitkují nezkušenosti a lehkomislnosti
děvčat mrzkým způsobem. Přlmhuřují oko
nad lehkomyslností mladých dělnic, aby se
jim nevystěhovaly, a od styků s muži je
nechráni. Také na zdraví nejsou dělnice
chráněny v nečistých a malých ložnicícb'.

Proto jsou založeny v mnohých městech
útulny pro dělnice, kde by nalezly náhradu

*) Německý řád živnostenský ze dne
1. června 1891 a rakouský z roku 1895
5 78 podobný způsob výplaty nčeníkům těž
přijal.
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za domov &vychovávány byly; Tak je na př.
v Cáchách, kde je mnoho žen v to
várnách soukeuných, na jehly a v přádelnách
zaměstnáno.„Akciová společnost pro
blaho dělnictva“ — založilar. 1881
útulnu, v níž za levný peníz dostal se být
istrava & kde se vyučuje ručním a do
mácím pracím. Po práci dělnice jdou přímo
do útulny a o 10. vykonavše společnou
modlitbu jdou spat. Ráno o páté vstávají
a v domácí kapli zase modlitbou den začnou.
Přísně se dbá, by dělnice v čas a společně
z práce se vracely. — Výlohy vydržovací
hradí se hlavně z akcií (ročně splácených)
a z milodarů. Venkovské dělnice ochra
něny před bídou a nouzí i před mravní
zkázou. R. 1896 bylo vútulně tě ubytováno
394 dělnicl

V Mn. Gladbachu r. 1868 katoličtí
továrníci (za schválení konsistdře) založili
útulnu podobnou. — Při útulně této je
„spolek dělnic“ (v Cáchách „spolek nedělní“)
pro dělnice mimo útulnu bydlící, jež v ne
děli hlavně vyhledávaly společnost pood
rostlých mladých dělníků v místnostech
zábavních a to — bez dozoru rodičů. Ve
„spolku dělnic“ vzdělávány jsou dělnice ve
směru mravně náboženském, v ručních a do
mácích pracech, všití prádla, vaření apod.
Zabava slušná není vyloučena, zejména
zpěv a vhodné hry se pěstují

Za 15 kr. měsíčně dostává se dělnicím
— kávy a látek k šití. Za pili a mravnost
dány jsou odm ěny. Vyučování ve vaření
děje se ve 4 kursech, v nichž za 12 dní
se Opakuje týž jídelní lístek dle výborně
kuchařské knihy „domácí štěstí“ (das hiius
liche Gliick') kterouž kuihu vydal spolek
„Arbeiterwohl“ (česky v Chrudimi r. 1888).

Pro služebná děvčata zřízenyjsou
v každém větším městě zvláštní útulny, kde
za nepatrný poplatek naleznou byt a celé
zaopatření a kde se spíše služby dcpídí.
Tím uchována jsou děvčata zkázy, jež jim
hrozí, přijdou-li hledat služeb do většího
města, v němž snadno padnou do nesvědo
mitých rukou různých lidí,- provezujících
přes přísný dozor veřejných úřadů své ne
kalé řemeslo.

"Ve Švýcarsku a jižním Německu mile
překvapí peče. která věnuje se děvčatům
službu hledajícím. V každém vagoně umí
stěno je návěstí v několika jazycích (l),
v němž se upozorňuje na. nebezpečí, jež
děvčatům v neznámém městě hrozí, a uka
zuje se na útulny v jednotlivých městech.
kam děvčata s důvěrou mohou se obrátiti.
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Útulný ty stojí pod dozorem zvláštního ko
mitétu, většinou z dam složeného. Někdy
utvoří sek tomu cíli též společnost akciová,
nečinící nároku na dividendu (na př. vCu
rychu: Herberge fůr Arbeiterinnen).

V bavorských vlacích jsou pod provo
láním uvedena i jména dam a byt jejich,
kam se děvčata obrátiti mohou. Také na
nádražích ve velikých městech mají dámy
svou úřadovnu, kde děvčata obdrží od spo
lehlivých osob pokyny a rady potřebné
v cizím městě.

Kdežto útulny a pod. pro dělnice po
vstaly z podnětu jiných osob, útulny pro
muže (tovaryšská sdružení) povstaly z vlastní
vůle dělnictva mužského. Příčina leží vpo
volání ženy, jež považuje svůj stav dělnický
za přechodný. Sám Stvořitel vynášeje kletbu
(dí slovně dr Lukáš) nad padlým člověkem
muže ztrestal slovy: V potu tváři dobý
vati budeš chleba svého, — kdežto k ženě
vztahovala se pouze slovav příčině těžkého
postavení jako matky. Proto dělnice ne
chtějí se ani naléhavě starati o budoucnost
svoji, spíše hledí každá, aby co nejdříve se
dostala po bok muži a dosáhla samostat
nosti a znepatření u krbu rodinného.

A i tam. kde zmizí veškera naděje na
za0patření se ženy dělnice v domácnosti,
nedostává se pohlaví ženskému potřebně
energie, prozíravosti a přehledu. —

Útuluy mužů dělníků na základě své
pomocí založené vyskytují se výhradně u
dělnictva vyučenébo řemeslům v lůně růz
ných tovaryšských společenstev. která jsou
pouhou napodobeninou starých tovaryšských
spolků z dob, kdy cechy mistrovské dostaly
ve svou moc úplnou disposici nad dorostem
živnostenským a kdy uznávalii tovaryši za
dobré — proti této rostoucí moci se sdru
žovati a práv svých dobývati a obhajovati.

Sdružení tovaryšská jsou velmi motmá.
Vládnouce značnými hmotnými prostředky,

za mnoho let uastřádanými poskytujílve
svých domech úplného a výhodného za
opatření. Nezaměstnaným poskytne se oka
mžitá výpomoc po případě opatří se jim
i zaměstnání a zamestnaným dává se za—
opatření za nepatrný peníz. Jsouce ubito
váni ve společných ložnicích a společně
stravování, naleznou ve své útulně i zá—
bavy. poučení a dalšího vzdělání.

Dorost dělnický z dílen maloživ
nostn íků a zvláště učenici z nepříjemného
dozoru mistrova lákání jsou do továren
k obsluze strojů, jež lehko lze obstarati
a při nichž kyne snadný výdělek. Tim
zmohutněla velkovýroba, jež odňala řeme
slům valnou část dělných sil, rozestavivši
je kol nesčetných důmyslných strojů, které
dřívější práci rukou lidských převzaly
a s obdivuhodnou přesností 8. vytrvalostí ji
vykonávají.

Proto zřizovány útulny tovaryšské, by
dělníci nebyli odkázáni na přístřeší osob
cizích, těžících z neznalostí nebo dobráctví
svých spolubližních. V útulnách sešli se děl—
níci z továren i ze závodů živnostenských.

Ale továrny zaměstnávají tež značný
počet dělníků nevyučeuých, jimž přístup do
tovaryšských útulen zabráněn. I zřizovány
útulny pro dělnictva nevyučené nezorganí
sované ». sice od podnikatelů samých, kteří
si chtěli zajistiti určitý počet dělníků po
třebných a pak i z lidskosti mínili poučítí
i ochrániti mladý lid před nebeZpečenstvím.

Tak na př. povstala vM. Gladbachu
útulna továrních dělníků, kde svobodní
dělníci bydlí ve společném domě, jsouce
společně stravování a užívajíce společných
místností zábavních na př. koncertního sálu,
herny, kulečníku, kuželníku atd. aspolečné
knihovny.

Že takové útulny velice prospívají, leží
na bíl'e dní.

(Dokončení)

ČESKÉ .VĚCI.

Rozpočet král. Českého na rok 1899.
Děláme dluh). To je první mišlénka, která
se v hlavě rodí při pohledu na rozpočtové
číslice. Máme přirážku zemskou 51 kr. na
každý zlatý státních daní, ale to vynáší
pouze 15,680597 zl. Potřeba však činí
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22,060.460 zl. Schodek 4,500.000 zl. nutno
uhraditi _ půjčkou.

Vlastní úhrada zemské správy obnáší
pouze — l,78_0.508 zl. Hyneme, klesáme,
chudneine. Bohatě království české stane se
odraným, opelichaným stkvostem.



. Daně státní pozemkové činí 30,746 269
zl., jine pak dané činí na 100 milicnů zl.
A zemi české vrací se pouze asi 50 mil.
zpět. Ostatní ohromné mili0ny zůstanou —
ve \ídni. Podobně je tomu na Moravéa ve
Slezsku. Půjde-lí lo tak dále. budeme za
10 let míti asi 120 mil. zl. dluhů — z nichž
budeme platit asi 10 mil zl. úroků. A vlady
váhají pořád odstraniti tento zhoubný sy
stém. Pohleďme blíže na potřeby a úhrady.

Zamský rozpočet navrhuje jako potřebu
na r. 1899 pro zemský sněm 176.311 zl.,
tedy 0 12.300 více než vloni b_vloschvá
leno. Pro zemskou správu 549 343 7.1,
9039 zl. více než vloni. Pro archiv zemský
a dejiny Čech 24 479 zl, o 2882 zl. méně
než v loni. Pro hospodářství polní a sa
dební 51.738 zl.. 0149521. méné nežvloni.
Pro zemedelstvívřadné potřebě 496.665 zl.
a. v mimořádné 493.965 zl., úhrnem 990.630
21.. 0 16.471 zl. více než v lnni. Pro účely
zdravotní 76.540 zl.. () 11.400 zl. více než
\! loni. Pro účely humanitní v řádné po
třebě. 3614.034 a v mimořádné 60.970 zl.,
() 245.590 zl. více než v loni. Pro účely
vyučovací a vzdělávací v řadné potřebe se
navrhuje 10 969.862 zl., vmimořádné 544 400
zl.. úhrnem 11514262 zl., tedy o 917.207
zl. více než bylo v loni sněmem schváleno.
Pro účely umělecké v řádném rozpočtu 213.043
zl. a v mimořádn m 83.318 zl., () 46 309 zl.
méně než v loni. Pro účely bezpečnostní
650.123 zl. v řádné potřebě a 6341 zl.
v mimořádné, úhrnem 656.464 7.1.,0 52.849
zl. méně než v loni. Pro účely vojenské
160.830 zl. o 27.270 zl. méně než v loni.
Pro veřejné stavby v řádné potřebě 258.382
zl., v mimořádné 2,354. 534 zl.. o 215 847
zl. méně než v loni. Pro všeobecný výdaj
pensijní 153.047 zl1 o 6672 zl. více než
vloni. Pro dluh zemský vyžaduje se 1,121.535
21.. 0 168.964 zl. více než v loni. Celkova.
potřeba rozpočtena na 22,060469 zl., tedy

0 1,071. 011 zl.
schvaleno.

Úhrada jest navržena na rok 1899takto:
Při zemském sněmu 100 zl. jako v loni. Při
zemské správě 401.751 zl, o 2121 zl. více
než v loni. Při archive zemském adéjinách
českých 405 zl, o 35 zl. více než v loni.
Při hosnodářství polním asadebníiu 34.834
zl., o 701 zl. více než v loni. Při země
delstw 65.817 zl , 0 5.824 zl. více než vloni.
Při účelech humanitních 416.425 zl., o
59 947 zl. více než v loni. Pí—i'účelech vy
učovacích ». vzdělávacích 376.420 zl.. o
138.970 zl. více než vloni. Při účelech
bezpečnostních 221200 zl. 0 16646 zl.
více než vloni. Při veřejných stavbách
263 536 zl. Vlastní úhrada činí celkem
1.780.508 zl, o 268.518 zl. víoe nežvloni.
Zemske přirážky a státní údě.y 16448597
zl., o 182.956 zl. méně než v loni. Celkova.
úhrada či í tedy dle rozpočtu 18,229105
_zl., 0 95.562 zl. více, než v loni schvaleno
sněmem.

Co se tkne zemské přirážky na uhra
zení schodku, navrhuje předloha toto: Roz—
počet vykazuje po odečtení vlastních příjmů
1,7so.508 zl.. schodek 20,279 952 zl. Dle
noty finančního zemského řiditelství v Praze
ze dne 8. prosince 1898 obnášejí přímé
zemčpanské daně, předepsané na r. 1898
v království Českém vyjímajíc osobní daň
z příjmů, celkem 30.746.269 zl.

Jak vidno venuje král. České na země
dělství nepatrný celkem obnos 990.630 zl.,
na školství pak 11514262 zl.. tedy přes
polovici celého rozpočtu zemského. Přitom
však jsou platy učitelstva. takové, že upra
veny býti musí. Nezbude, leč žádati co nej—
důraznčji, aby buď stát převzal některé
instituce ve svou správu sam. anebo aby
nastala. a utouomie zemí a království ta—
ková, by většina. peněz v zemi vybraných
také v zemi zůstala..

více, než v loni sněmem

NARO—DOHOŠPODÁŘSKÁ ČÁST <————

I. Rolníci.
Karlovarská spořitelna dala.letosna

dobročinné účely — 92450 zl.
Regulace malého Labe. Na.horním

Labi skoro každoročně bývají povodně jež
ohromné škody působí. Tak na. př. r. 1895

z pozemkové daně 3391.372 zl. musilo býti
odepsáno 232.632 zl.! Tisíce usedlostí bývá.
ničeno. V posledních 20 letech bylo 25 zátop,
z nichž roku 1876 povodeň 42 dni trvala..
V oblasti tá nalézá. se 49 cukrovarů, 233
mlýnů, 71 pivovarů, 9 _lihovarů, 17 továren



—l2l—

na stroje,—“10 továren chemických, 31 píl, 64
cihelen, LG porcelánových a cementových to
váren, 6 skláren, 117 prádelen atd Ročně
se v oblasti té dobývá na 1,888.763 metr.
centů pšenice, -l.039.015 metr. centů žita.
2,493.700 metr. centů ječmeneý 1,772 535
metr. centů ovsa, 1,021 290 metr. centů jetele.
5,906 200 metr. centů bramborů a W.:-398.975
metr. centrú cukrovky. Ale to je vše málo.
Mnohem více by stále v poříčí labském závodů
a více by plodin, bylo sklizeno, kdyby Labe bylo
splavněno, takže by levněji uhlí se dová
želo a zboží vyváželo. — Ale otázka splavnění
našich řek — to je bohužel bolestuá stránka
našeho hospodářství státního a' zemskeho.II.Zivnosti.

Pražští hostinští stěžovali si dne 13.
března panu místodržiteli hr. Coudenhovovi
na. to, že se nadbytečné udělují koncese ho
stinské a výčepnické a sice nad skutečnou
potřebu obyvatelstva. Mistodržitel pravil, že
nařízení již v loni vydané stran přísného vy
šetření od příslušných živnostenských úřadů
upadá v zapomenutí. — Jest to věru na po
váženou co se nyní v Praze ina venkově
děje. Kde nový dům se staví všude skoro
se zřizuje — hostinec nebo vinárna,
kořalna nebo kavárna. Samosprávné
úřady nešetří namnoze pravé miry, úřady
politické pak nedbaji mnohdyani na za
kaz úřadů samosprávných a povolují hostince
přece. Následkem toho vzmáhá se rozmařilost
utrácení, taneční hýření, z toho pak chudoba
a proletářství.

Proti uzenářům pražským za
hájili boj němečtí zvěroléknři, kteří prý shle
dali, že jest šunka uhrovitá. Tak v Karlových
Varech zvěrolékař Messner zabavil 250 kusů,
v Drážďanech 25 kusů atd.

Jak se nám sděluje, dostali ředitelé praž
ských gymnasii a reálek pokyn, aby knihy
do školské a profesorské knihovny zařud'o
vané nechávali vázati v trestnici(!!) na Pan
kraci Proti tomuto opravdu pochybenému
činu musíme rozhodně protestovati v zájmu
maloživnostníků knihařských. Oni plati daně,
jsou těžce ba bídně živi, — a ještě že jim
má ten dost malý groš vytrhnouti z ruky?
Nechť se ujmou věcí této živnostenská spole
čenstva a společnou akcí zakročí!

Klempíři pražští usnesli se podati pro
test proti kartelu „kovových baronů, kteří
plechy různé a zboží kovové zdražují, a proti
prodávání klempířských výrobků hokynáři.

0 mlynářských poměrech praví„Če
ský Dělník“ dne 17. března: „Nedělní klid
se nedrží ve mlýnech, kdy je technika mlýn

ských strojů tak pokročilá, vyrábí se mouky
nadbytek, mouka se musí vlétě neustále pře
rovnávat (jinak tlouci) a přemílat, ale ne—
dělnímu hučení strojů a otročení lidu ne—
mohou páni. pytlobaroni odvyknouti... Žádná
solidarita .nepanuje mezi chasou a vzdělání
málo nebo žádné. Utrmácený chasuik příjde
z práce domů. sní něco, chopí se dýmky,
usedne a přemýšlí o své bídě. Nechává všecko
plavat docela netečné kolem sebe. Když má
trochu času, vyhledává společnost, ale
jakou? Kde se pije a hrají karty. Lotynka,
ta se pěstuje skoro při každém mlýně...._
Dříve byl chasník každý řemeslu vyučen.
Teď se berou -— nádenníci. Jsou mlýny,
kde je stárek — bývalý švec, kožešník
nebo lamač kamene. Postup je v díle, ale
úpadek mezi chasou. Nedělní klid se musí
vydobyt. noční práce necht je lépe placena
nezli denní !"

III.Dělníci.
Pan V. Myslivec objasňuje, že na

schůzi „Politického klubu křesťansko-sociál
ního“, kdež jednalo se o rozšíření volebního
práva na zemský sněm, vedle jiných řečníků
hájil zásadu rozšířeni volebního
práva do zemského sněmu zříf
zením nové kurie dělnické o 50
poslaucích, jak je navrhuje výkonný sbor
křesťansko-sociální strany pro království

ské.
Předseda výkon. sboru křest strany

socialni pro král. České pan Jos. Hovádek
zaslal „Obraně“ následující vysvětlenírv pří—
číně naší zprávy ze dne 5. března. kterou se
naše sdělení v některém ohledu opravuje a
doplňuje. Přípis zní: Není pravda. že petice
o zavedení všeob. rovného práva hlasovacího
na sněmě král. Českého byla od předsedy pol.
klubu kře<ťansko sociálního pana Hovádka &
Dlouhého Pokorného donesena J. 0. hr. Vojt.
Schoenbornovi, jenž byl požádán. by ji na
sněmě podal Není pravda, že hrabě Vojtěch
Schoenborn po přečtení petici tu klubu
vrátil. — Pravda jest, že petice žádající roz
šíření volebního práva na zemský sněm, byla..
deputscí sestávající ze zástupců výkonného
sboru křest.-sociální strany pp. V. ' ižky. dp.
Dlouhého-Pokorného a Hovádka podánad.
O. hr. Vojt. Schoenboruoví se žádostí, zda
by ochoten nebyl na sněmě jí podatí. Pan hr.
Vojt. Schoenborn petici tu po čtyř-nedělníúvaze
vrátil výkon. výboru ktest.-sociální strany Není
pravda, že vlastni orgauísátor české strany
křesťansko-sociální, dp. farář Dr. R. Horský,
petici onu nepodepsal, poněvadž vymyká se
obsahem a tonem z posavaduího programu
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křestansko-sociálni strany, kteráž, jak známo,
žádá zavedení hlasovacího práva dle zájmů.
— Pravdou jest, že dp. farář Dr. E. Horský
petici tu nejen stilisoval. ale i vlastnoručně
zároveňs vdp. Dr. Fr. Reyleln, p. Václ. Žižkou.
dp. P. Holým, Leop Havelkou, dp. Dlouhým
Pokorným a Hovádkem vlastnoručně podepsal.

„Katolický lidový spolek“ v Praze
na schůzi dne 12. března ve svatováclavské
záložně konané rokoval o „křesťanském so
cialismu a jeho vedení u nás“. Předseda J UDl
Herman pravil: První pionýr křest sociali
smu v Čechách byl poctivý a upřímný katolík
p. Václav Žižka pak red. T. J. Jiroušek.
Pak činně působil „sociální odbor“ družstva
„Vlasť vedením dp. F. Škrdleho a Dra Hor
ského. Došlo r. 1894 na sjezd katol. dělní
ctva českého v Litomyšli a. r. 1896 v Praze.
— Dnes — život veřejný í společenský je
otráven podvratnými zásadami nemravnosti a
nevěry. My měli bychom sháněti šiky upřím
ných a udalných bojovníků k obhájení naší
svaté věci. My však kamenem bušime mezi
sebou, rozbijejíce dilo jeden druhému. Povstává
kněz proti knězi, aby se rval ve své pokoře
o slávu strannického vůdcovství, aby dvojil a
rozbíjel katolický tábor v době kdy toho
nejméně potřebí. Struna rozkol mezi námi ší
řící, která si osvojila právo na vůdcovství
křest. socialismu, má v čele — kněze. Aby
své slávy dosáhl, chtěl strhnouti za sebou
celý náš katolický ženský svět. Jemu neběží
-— o věc. Rozkol a truc je mu healem za
každou cenu Jednání o shodě s ním jest
nemožno. (Nastala veliká bouře odporu) Co
zde činíme, jest protestem mnoha laiků,
kteří povstávají aby očistili společenský život
své strany.

Pak mluvil holič V. Dvorský: Nemů

žeme více mlčky přihlížetí k politice dp. P.
Dlouhého. (Vřava.) Venkov se horší, viní nás
ze hniloby, lenosti. Jsme, a musíme býti křest.
sociály všickni V Praze o volbách vydobyli
jsme aspoň revers p. poslance Březnovskeho.
Pau J UC Šindler celkem nejvěcněji líčil upadek
hmotný i mravní a horoval pro spojení všech
katolíků. Pravll: „Půda selského lidu je za
dlužena, obilní obchod v rukou židů, řemesla
jsou rušena řemeslníci klesli na pouhé otroky
židovských konfekcionářů, továrny a průmysl
nejsou v rukou našich, statisíce dělnických
českých lidí vydělává do roka miliony židov
ským podnikatelům . . . . Nepoctívost žeje
odevšad na nás —- vizme jen ty četné úpadky
v záložnách! Bolem jsme naplnění my kato
ličtí laikové, vídouce, že svornost porušuje
kněz jenž má býti vůdcem naším. V Lid.
Lístě & na 2. sjezdě katol. spolků rozkol za
sivá. Proti „Slavínu“ založil „Budoucnost“.
— Po té schůze byla za nezvyklé vřavy
skončena. Došlo ikinsultacím, jež prý budou
míti dohru— před soudem! . . Pěkně pokra
čujeme. jen co je p avda. „Právo Lídu“ kvi
tuje naše různice s povděkem. Ačkoli nesou
hlasíme s jednáním dp, Dlouhého-Pokorného,
který by talent svůj mohl obrátíti ke skute
čné positivni práci (k budování nových spolků,
úvěrních svépomocných ústavů mezi rolníky a
řemeslníky i dělníky atd.). tož také nemůžeme
souhlasiti se způsobem tónu iveřejué kritiky,
kterých dne 12. března užito. Kde zůstala slo
va sv. Augustina: „In necessaríie unitas, in
dubiislíbertas,iu omnibus charitas', která
před každý náš program sí dáváme? Zdálo
se ostatně že schůze byla jaksi nepřipraveua,
čemuž se máme vždy hledět vyhnouti. —
„Dělnické noviny“ počínají proti straně „.Lid
listů“ otevřený boj.

o o 0 O ŠKOLSTVÍ. . obo—w—l

Upravení právních poměrů índu
stríálních učitelek“ jich zaopatření
pro stáři. Letos konečně dojde k splnění
tohoto zcela oprávněného požadavku učitelek
ručních praci. Zemskývýbor ve zprávě
sněmu v záležitostí této podané navrhuje
opravu zákona, kterým se změní g 34. zákona
ze dne 19. prosince 1875 č. 86 z. z. v při—
čině právních svazků učitelstva. Navrženou
osnovou se stanoví: Svobodné neb ovdovělé

učitelky ručních pracízpovolání, které přede
psanou zkoušku a výsledkem podstoupily,
trvale ni. jedné nebo více školách nejméně
šestnáct hodin týdně ručním pracím vyučují
&. ve svém oboru řádně se osvědčily-, jmenuji
se c. k. zemskou školní radou se souhlasem
zemského výboru delinitivnímí s nárokem na
služné neb výslužné.Roční služné učite
lek ručních prací, které na měšťanských
nebo městských a zároveň na obecných školách
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jsou nstanoveny, činí bez rozdílu tříd platu
500 zl., na obecných školách 1. až 4. třídy
platu 450 zl, na obecných školách 5. třídy
platu 400 zl. a na obecných školách různých
tříd 425 zl. Každá definitivní učitelka jest
povinna až 20 vyučovacích hodin týdně na
jedné nebo více školách převzíti. Ustanovení
zákona, dle něhož každé provdání se ženské
osoby učitelské za dobrovolně vzdání se služby
jest pokládati, platí i v příčině definitivních
učitelek ručních prací; tím není však vylou
čeno aby tyto učitelky po provdání svém
nebyly znova ustanoveny za odměnu stano
venou dle počtu týdenních hodin vyučovacích.

„ eský Učitel“ dne 15. února v 10
kálce „Komediantství" hnbuje na učitele,
kteří hrají na varhany. Kdyby se prý škola
emancipovala od služby varhanické a od —
závislostí na faráři, mělo by to pro svo
b odn školy netušený význam.

Kouřil na kůru kostela. Ve Lvově
přistižen byl žák 6. třídy reální školy, jak
si zapálil na kůru cigaretu. Řiditel dal žákovi
políček. Studenti sešli se za městem ausnesli
se -— stávkovaií, dokud nebude dáno spolu.
žákovi zadostučinění. Také septimáni k nim
se připojili. Někteří žáci byli vyloučeni.

Pohoršujíci mládež obrázky a spisy.
V Praze mnozí obchodníci mají ve výkladních
skříních předměty, jimiž se mravnost velice
uráží. Katolické spolky i jednotlivci obrátili
se již často k policejnímu řiditelství, aby po
horšující tyto výklady byly zamezeny. Ale
marně. Nyní (dle „Hl. N.“) pražská okresní
školní rada vyzývá zvláštním přípisem
všechna řidítelství škol aby jí oznámila,
nalézají-li se vobvodu školním ve výkladních
skříních obchodníků kresby a obrazy, které
by mohly mládež pohoršití a býti na úkor
veřejné slušnosti. Někteří papírnící mají
obrázky jako lákadlo veřejně vystaveny třeba
— naproti škole. Některé veřejně plakáty

a skoro všecky obrázky na dýmkách
u dotyčných obchodníků vystavují pro všechny
očí na odiv pikantní nahotiny, co pak si do—
volují kresliči jistých pražských a vídeňských
listů, jest známo. A kdo že se tlačí před
prodejnami novin ačasopísů, v nichž illustro
vaně pikanterie jsou na veřejný obdiv vylo
ženy za sklem nebo příbíty na dveřích?
Nejčastěji „vzdělává“ se tu školní nedospělá
mládež, která obrázky a texty pod nimi
zrovna hltá A jak to vypadá s kresbami
». textem na stěnách některých soukromých
místností v našich kavárnách a hostincích
& pod.? — Věru, kdyby pražská okresní
školní rada opravdu chtěla zamezili po

horšení nedospělých, nemusíla by zvláště vy
zývatí řidíteleškol, aby referovali, nýbrž
z vlastní zkušenosti svých členůměla
by plné ruce práce. Vyzvání na řidítele škol
učiněné mnoho nevydá. zde by bylo třeba
obšírnější akce. Slušní obchodníci měli by
semi míti na zřeteli. že po ulicích a mimo
výkladní krámy nechodí jen lidé dospělí
(kteří ostatně nemají ani času výklady sí
prohlížeti) a že na mládež a lehce vznětlivou
její fantasií třeba jest bráti patřičný ohled.
Na některé plakáty hodil by se velmi dobře
pořádný fíkový list a pro „záchodovou litera
turu“ (dle „Hl. Nár.“) hodilo by se nejlépe
mokré koště obecních metařů... Ale jsou
jisté věcí, které zrovna křičí, jichž však nikdo
viděti nechce Nejvýš že odbudou se byro
kratíckým přípísem a zase se spokojeně
zavrou očí; svědomí má pokoj. A mravnost
veřejná? A mravnost mládeže? — Ticho
o tom, to jsou choulostivé věci. Ještě by tě
vykřičeli za „pokrytce a svatouška“. —- My
slíme, že jest povinností orgánů obecních
i policejních, aby proti podobným nešvarům
přísně zakročili V Německu jsou obchodníci,
kteří by vystavili něco pohoršlívého pro
mládež — trestáni pokutou nebo vězením.
Ovšem — to jest vNěmecku. U nás — jiný
řád, jiný mrav.

Zpráva zemského výboru o stavu
národního školství byla dne 17. března
na sněmě zemském tiskem rozdána. Z množ—
ství statistických dát zprávy nejpřednější
místo zasluhuje číslo vzrůstu národních
škol. V 60 českých venkovských školiíích
okresích bylo r. 1898 2611 školních obci,
0 29 více než r. 1897 a v 48 německých
venkovských okresích 1910, o 13 školních
obcí více je tedy Celkem 4.4 nových školních
obcí. Celkem jest nárdních škol 5362 o 74
více). Škol národních _s vyučovacím jazykem
českým jest nyní 3023 (o 49 více) s 9710
třídami. Z toho počtu jest českých měšťan
ských škol 137 (o 4 více) a obecných škol
českých 2886 vesměs v českých venkovských
okresích až na měšťanské školy v Č. Budějo
vicích a v Duchcově a na -— 30 obecných
českých škol v německých okresích školních.
Národních škol s německým jazykem jest nyní
2339 (o 25 více), z těch je měštanských 98
(o 4 více), obecných škol 2241 (o 21 více)
5 5904 třídami. Kdežto vněmeukých okresích
jsou toliko 2 měšt. školy české, jsou v českých
okresích školních 4 měšťanské školy německé
a naproti 30 obecným školám českým v ně
meckých okresích stojí 29 německých v če
ských okresích což při zuamých menšinových
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poměrech bije do očí. K tomu ovšem přistu
pují ještě německé měšťanské školy
v Praze, Karlíně, Vinohradech. Smí
chově a v Plzni vedle něm.obecnýchškol
v Praze, jichž jest 8. Co se týče soukromého
školství, bylo roku 1898 všech soukromých
škol 258. V českých venkovských okresích
školních jest 82 německých soukromých škol
(0 7 méně), v německých okresích jest 42 sou
kromých škol českých (o 3 více). V celku
jest 115 soukromých českých škol obecných
(o 3 více), německých 140 (o 6 méně). —
v Praze jest 12 soukromých německých škol.
České soukromé školy navštěvuje 12 642 děti
(o 368 více), německé pak 11.875 (0 424 méně).
Českých děti navštěvuje německé soukromě
školy v českých venkovských okresích 1741
(o 62 více). v německých venkovských okre
sích pak 455 (o 87 méně). v městských okre
sích jest pak 1,021 českých dětí na německých
školách soukromých z čehož ovšem na Prahu
připadá lví podíl Naproti této germanissění
žoi 3217 českých dětí na soukromých školách

německých každoročně sklizené nachází se
celkem 8 německých dětí na českých soukro
mých školách v německých a 42 v českých
venkovských okresích a 2 v městských okresích
celkem 52 německých dětí Toť jsou čísla ukazu—
jící co nejsmutnf'ji obrovskou ztrátu české krve
v uzavřeném. území i v samé Praze. Kolik če—
ských dětí z tohoto půlčtvrta tisíce hynoucích &
tlicích na duši ina těle v německých mornách
soukromých vrátí se národu v pozdějším věku ?
K tomu však přistupuje ještě ztráta českých
dětí na obecných školách veřejných. Celkem
603.587 dětí s českým mateřským
jazykem a s německým 328.587 školou po
vinných. V uzavřeném německém území jest
celkem 21.885 českých dětí školou povinných
s z těch navštěvuje 15.233 verejné školy
německé, pětkráte tolik co německých děti
chodi v českých okresích do českých verej
ných škol; tely bezmála dvacet tisíc
českých dětí navštěvuje v Čecháh německé školy.
Tot jsou ovšem poměry velice smutné!

* *
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_V Soluni, jak nám oznamuje monsignor
J_aenig, je pouze 80 židů a. 3000 kře
sťanů. Je tam právě postaven katolický chrám
Páně ke cti Panny Marie Z ech vypra
vena býti má roku příštího pout do Pele
stiny k návrhu dp far red. Vaněcka. Mon
siguor Jaeníg navrhuje, aby se výprava
v Soluni zistavila a. sůčastnila slavného vy
svěcení kostela nového, Cyrillomethodějská
idea! Necht se splní!

_V Německu odmítl min. Bosse žádost
katolických poslanců, aby bylo zřízeno kato
lické oddělení v ministerstvu kultu. Je prý to
vzhledem k protesnantské většině -——nemožno!
Ale R, Opitz chválí přece — Prušáky.

_ Správní soud ve Vídni rozhodl ke
stížnosti žida Luciana.Brunnera, že obec
vídeňská 30.000 na katolické chrámy nesmí
,dáti jako příspěvek. Povinnost o chrámy se
_staratí _má prý .— „farní obec“, tak chce
_tomu zákon ze dne 7. května 1874. — Ae
_vždyt.ty „farní obce“ nikde se neutvol—ily.
neexistují! Bylo by však záhodno, aby obce

NABOŽENSKÉA CIRKEVINIZÁLEŽITOSTI. jez——
.)

(nejen vídeňská), jež tisíce peněz k různým
účelům -— také na synagogy — vydaly, pe
níze zpět požadovaly. Zajisté více by posti
žení byli nekatolíci — nežli iny katolíci.

V Augšpurku (dle „Neue Augsburger—
Zeitung“) koná se v kostele sv. Petra české
kázání. tichá mše sv 3 zpověď po česku.
U nás v severních Cechách — nacíonálové
nechtějí to dovohti.

Poslanci velkostatkářšti na suěmě
českém poslali papeži Lvu XIII. blahopřání
k pozdravenl jeho. Obdrželi odpověď s apošt.
požehnáním dne 18 března.

Odsouzení redaktoři pro urážku
církve. V Bolzanu odsoudila. 14. března.
porota Em. Ulricha, red. „Nordbiihmísche
Volkszeitung', (dříve red. „Bo zener Ztg.“)
a Hanuše Korsena, red. „Marburger Zig.“
pro urážku katolické církve na 3 měsíce do
žalnře zostl'eného posty. —- ak jednají ——
varolsku. U nás ocírkevni ohrady, biskupy,
náboženství smí se otírati včetných novinách
každý neznaboh — bezuestně.
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Snčm uherský rokuje o rozpočtu. Dne
13. března posl. Major dovozoval. že Ra
kousko Uhersko bude musiti zabrati část po—
břeží čínského, jako to činí Rusko,
Anglie, Francie, Německo aItalie. Jest (prý)
to..o nezbytně potřebí pro rozvoj obchodní
& průmyslový, ježto Německo i na balkán
ském poloostrově vytlačuje rakouský a uherský
průmysl a obchod. Veliké oběti, jež Uhry
stavbou železnic & zavedením paroplavby
přinesly, jsou (prý) dosud marny, nebot Němci
všude nabývají vrchu. Dne 16 března doka
zoval posl. Štěpán Tisza, že parita a vy
rovnáni Uher s Rakouskem nezalezi v tom.
aby se pomáhalo hegemonii německé
v Cislujtanii. Je to sice prý na pováženou,
jestli Němci v naší polovině přijdou o svou
nadvládu ole Maďaři prý se nemají do toho
michatí.

Německo. Po 14 dní skoro bojovalo se
v Německu o tom, zdali bude schválena nová
předloha vojenská kterou by se rozmnožil
roční kontingent nováčků o 7000. Vláda či.
nila se, co ín-uhla, aby předloha prošla. Ale
střed katolických poslanců nenechal se zvi
klati: předloha při druhém čtení padla. Před
konečným hlasováním prohlásil pak kancléř
H oh e n l 0 h e, že vláda od požadavku svého
nyni ustupuje, ale doufat, že za nedlouho. až
poslanci se jinak rozmyslí, předloha přijata
bude. Nyní již má Německo více Vojskai
v době míru nežli Francie.

Všecky no ví ny v říši sousední přiná
šejí články o evangelickém hnutí v naší říši.
Rozumí se, že hnuti to po-lporují_ jako činí
na př. „Magdeburger Zeitung-“. Také
spolky Gustav-Adolfské vměšujíse činně
do propagandy protestantismu u nás, nabíze
jíce peníze (!) pastorům i odpadlým kně
žím u nás... To je pěkná alliance!

Cecil Rhodes byl přijat od něm. ci
suře. Jedná se o spojení železniční od Kapsku.
až do Kahiry. _

Francie. Casopis „Figaro“ přinesl
rozmluvu redaktora svého s papežem. My
slíme, že rozmluvu, ta, jež prošla všemi no
vinami na světě, a kde dost strauuicky o
Dreyfussoví sv. Otec se vyslovuje, — jest
vymyšlena.

S n ě m o v n a rokuje o rozpočtu. Kon
statuje se, že vývoz francouzský klesá. Nej
více mluveno při rozpočtu ministerstva vo

jenství, jenž obnáší již 875 mil. franků. Mi
nistr vojenství Freycinet pravil: Stav
pěchoty naproti sousední mocnosti jest nižší,
ale sluší dbáti počtu obyvatelstva. „Osud“
rozhodne se dříve nežli dojde řada na —
zálohy. Musíme se vynasnažiti. abychom na
hradili kvantita kvalitou. Zakládáme sina
tom co Francie vykonala v 15 letech pro
svou obranu. Nyni chystáme se k výměně
ručnic, jež nebudou míti sobě rovných.
Země může pohlížeti důvěrně do budoucnosti.
Vojsko musí býti připraveno každý den na
poslední obět. Tok bude armáda nepřemožitelna.

V Toulouě vyhozena prachárua do
povětří. při čemž bylo zabito přes 40 a ra
něno na 150 osob. Praví se, že se to stalo
vinou anarchistů.

Z Maskatu (vých. Afrika) chtěli si
Francouzi učiniti pevnost Ale Angličané jim
to překazili Po Fnšodě — nová porážka.

Dne 18. března dokazoval posl. Pion,
že Francie musí se připravovati k námořní
válce. Anglie zvyšuje náklady na loďstvo neu
stále a také trojspoiek válečné loďstvo roz—
množuje.

Spanelsko. Sněmovna byla rozpuštěna.
Ministerstvo konservativni převzalo vedení
v ubohé zemí. Popuzený lid dělá demonstrace
a volá: ,Pryč svládou, pryč s — jezovíty.“
Zednáí'ská rozkladuá politika ——pokračuje.
Sagísta, Silvela a _iíui španělští politikové
svalují své viuy ba zločlny — na nešťastnou
královnu která si však více vážnosti získala,
než všichni ti sobečti politikové dohromady.

Italic. Po dlouhém smlouvání se ochotna
je prý Čína 5 Italii, jaž by ráda. usadila
se v čínském zálivě sanmunském, aby
tak trochu zahojila rány svévAt'riee utrpěné,
vyjealnávatí. Některé listy viaské píší proti
výpravě italské do Cíny, ježto prý tam nic
Italie nezíská. '

Amerika. Na Kubě rozložili se již
hladoví Jankeeové. Bývalým povstaleckým
vůdcům dán — honorář 4 mil. dolarů (žádali
8 mil. : 20 mil. zl.). Nyni učiní Američané
z Kuby zlatý důl cukerní a tabákový, což
bude míti neblahý vliv na poměry evropské.

Na Filipínách se však Američanům
nedaří. Fil pinci neupusti od guerilly dokud
jediný z nich jest živ. Počet povstalců páči
se na 30000 — dle jiných na 100.000.
Hlavní město Manila bude nejspíše rozvráceno.
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Telesné tresty v Německu. Výnosem
pruského min. vnitra. bar. von der Recko
dne 21. dubna 1898 zostřeny tresty takto:
zápověď, npaní na lůžku až do jednoho týdne,
spoutání železnými okovy nohou arnkon, jež
jsou odděleny půl metrovou tyči od sebe. a
tělesný trest do 30 ran osobám, jež ublížily
úředniku, podnikateli neb zřízeuci tělesně.
Rány vyplácejí se koženým bičem. Latové
vězení (úzka komůrka) má podlahu a stěny
z ostrých, troj hr auuých lati. jejichž ostří
obráceno do komůrky; trestanec bosonohý ne
může delší dobu ani seděti ani stati ani ležeti,
nenachazi v noci ani ve dne klidu, takže tělo
pokryje se pruhy. S trestem tímto spojen je
půst a temnota. V této mučírněmůže
býti člověk přidržen až ——14 dni. Dale jest
židle trestní, stolice dřevena, na kterou
se odsouzenec za nohy. hrdlo a ruce připne
aby se hnouti nemohl. — U nás panuje —
tak zv humaníta v trestnicích,takže jsou
osoby, které po Kartouzích nebo po Pankraci
přimo — touží. —

„0 pohlavní otázce“ ve studentském
spolku předuáěetibude pan Drobný, sta
rosta ,“Slavie , pokrokový socialista Pěkně
se studenti naši chovají . .

Židovský advokát dr. Reichníauu
proti vůli paní Bergrové, majitelky domu
v Liberci, podal sondu akta své klientky
— německy. Z toho plyne naučení, ke
komu mají se naši lidé obraceti! —

V „Samostatuosti“ číslo 20. potírá
JUDr. Jan Kříž nazor Dr. Slavíka, jenž ve
své brožuře vykládá., že v říjnovém diplomě
jsou vrata pro autonomii. Dr Kříž praví, že
„Nova dráha“ Slavíkova je „pia fraus', jež má.
úmysl dobrý,ale naší národně politické posici
muže být i osudnou.

Herec má studovat v životě své po
stavy. Pruské listy polemickyse utkaly proto,
zda herec smí užívati svých spolubližních
k experimentům, jež by vésti mohly i k zlo
činům (.studijuim vraždam“) jen proto, aby
se správně informoval, jak má.ziočiu podobný
na jevišti představovati. Dle „Kroku“ by pak
mohlo dojíti k tomu, že k provedení nějaké
moderni sensačuí hry stačili by — zločinci
v některé trestnici zavření. Jak jsme se do
věděli, i u nas panuje mínění že herec nebo
herečka má. napřed situace, jež představuje

na jevišti, prožít. Alespoň jista. herečka. která
hraje úlohu opilé žeuě'tiny. opila se
skutečně, jen aby prý hodně realisticky hráti
mohla. Jiná. (zpěvačka) mající představovati
vjisté opeře šílenou, zašla si do — bla
zince, kde studovala šílence, a informace
si nechala podavati od — ředitele blázinec
spravujícího. Velice pěkné!

V Rakousku je 10 000 lékařů, tedy jeden
na 2500 obyvatelů. Ročně přibude až 900 lé—
kařů ubude však jen 300.

Americké roury v Německu. Ná
sledkem opětného zvýšení cen za roury
jsou americké závody a to, podstoupiti soutěž
na trzích německých. Z Berlína se oznamuje,
že závody v Peusylvanii nabídly telegraíicky
400.000 stop rour železných pod zdejší tržní
cenu a nabídka jejich byla přijata.

U nás smí se na divadle dávati
vše Režisér Souneuthal ve svých „pamětech“
uveřejňuje vzpomínku z doby, kdy byl Bismark
ve Vídni návštěvou Tehdy se hrálo ve dvorním
divadle. Na počest přítomného ve Vídni
vzácného hosta knížete Bísmarka bylo divadlo
v lesku. Dávali „Krále Jindřicha VI.“ (2. díl).
Ministr zahraniční hrabě Andrássy seděl
s hostem v loži Ve třetím jednaní otráví se
kardinál Beaufort a umírá v plném ornátě |!)
za silného škubani křeči coram publica. Bis
mark je hluboce dojat. Obrací se k Andrássyovi:
„Blahopřeji vám milý hrabě, že jste u své
censury prosadil. aby se ten výstup mohl
davat zcela podle knihy. My v Něíneckujsme
to ještě tak daleko uepřivedli. Andrássy ještě
téhož večera sdělil triumfálně uznání režiséru
Sonnenthalovi, který je teprv nyní světu vy
zrazuje. — Co se tkne snižování církve, jsme
u nás po Francii snad prvním státem . ..

„Česká společnost pro veřejné
zdravotnictví“ mimo jiné věci chlubí se
ve výroční zprávě, že v členské schůzí dala
podnět k založení „Spolku pro spalování
mrtvol . Ve výboru je několik pánů doktorů,
učitelů a dam. Jmění mají 823 zl. —

Dne 14. na sučuíč dolnorakouském
pravil posl. Noske: „Neodpovídam na nadávky
Schueídrovy. Pocházejít z nejhlubší spodiny
kořalečuí krčmy.“ Posl. Schneider: „Věivůku
rozcuchaný, placený židovský kluku! Noska
lže, poněvadž je za to placen .. .“ Pěkně.
se jeví ta. německé. kultura.



. „Druhé české divadlo budiž samo
statné“ — tak se volá, čím dál, tím hlasí
těji. Dne 16. března v konviktě uspořádali
schůzi zástupci spisovatelů českých z ,Máje“,
na které za účasti asi 600 osob promluvili
pp. tech, Schmoranz, Dr. Klumpar,
Dr. Pippich, prof.Bělohoubek, redaktor
Klofá č, stud. Fučík, sociální demokrat
Lukes a řed. Šmíd. Všichnihorovali proto,
by novédivadlobylo lidové, zcela samo
statné, s levnými cenami. Přijato.
jednohlasně příslušná resoluce. — „Radikální
Listy“ v čís. 31. napsaly o věci této: „Ná
rodní divadlo octlo se tam, že dávno upadl
v nívec jeho význam kulturní i vůdčí a že
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je dáno v šanc několika diktatorům, kteří;
terorisují i zdravý rozvoj dramat. umění če.
ského vůbec. — Družstvo národ. divadla na—
držuje (!) německým zájmům a vyhrožuje
spojenstvím s nimi, stane li se pokus o di
vadlo samostatné... To zaráží, to uráží, to
vyzývá. bychom zburcovalí všeobecnou akci
ne proti Národnímu divadlu. ale proti lidem,
kteří by nejraději udusili všechen rozvoj kul
turního života v Praze.“ — Nyní se bude
zase volati „národ“. aby sbíral— maličkost,
jenom asi 500.000 zl. Je těch sbírek tolik,
že našincí nevědí, naě dříve platit. A při tom.
blahobyt — klesá.

* *
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Divadlo. (Čínoh ra. ReferujeR. Pánek).
— Pěvci „Růže stolisté,“ „Ohlasů písní- ru
ských a českých“ Fr. L. elakovskému uspo
řádalo Národní divadlo 6. března na pamět
sté ročnice jeho narozenin slavnostní před
stavení. Představení počalo symfonickou básní
„Z českých luhů a hájůu od Bedřicha Sme
tany Po té následoval živý obraz, kde tři
allegorické skupiny, představující největší bá
snická dila Fr. I). Čelakovského: _Růži sto
listou“, „Ohlasy písni ruských“, a „Ohlasy
písní českých“ vzdávají svému tvůrci hold.
Při tom přednesla paní Kvapilová šest básní
z „Růže stolisté", a pan Šínaha bohatýrský
epos „Čurila Plenkovič" z „Ohlasů písní rn
ských. “ O významu Fr. L. Čelakovského netřeba
se zde obšírněji zmiňovati, stačí pouze při
pomenouti že jest vedle Kollara našim nej
populárnějším básníkem starší doby. Básnická
jeho díla vydávají a čtou se ještě dnes, ač
tak přísné požadavky kladeny jsou, což za
jisté svědčí o jich nemalé vnitřní hodnotě.

Po přednesu zmíněných básní následo
vala Smetanova opera „Prodaná nevěsta“ se
slečnou Kubátovou v úloze Mařenky.

Slečna Kubátová, která tentokráte po
třetí pohostinskn vystoupila, líbila se velice,
má jasný a zvučný hlas a časem asi podaří
se některé nedostatky odstraniti.

Slečna midová, velicenadějná kolora
turní pěvkyně, podepsala smlouvu s Národ
ním divadlem na dobu šesti let Stalo se tak
—jak se nám oznamuje, po dosti tuhém boji.
— Operní, jakož i činoherní reportoir Ná

rodního divadla nevykazuje v posledním čase.
pražádných novinek, jinak jest tomu však ve
Smíchovském divadle. Za poměrně krátkou
dobu vypravila tamější správa opětně dvě
pozoruhodné novinky; jsou to: Sardouova
veselohra „Markýza“ a Vossovo drama
„E va“; zvláště poslední drama od Richarda
Vossa vedle Hebela, druhého zakladatele ně
meckého moderního dramatu. zasluhuje po
všimnutí. — Jako nejbližší novinka připra
vuje se Stríndbergův „Otec“, o kteréž příště
obšírnějí pojednání.

Ve vídeňské „Zeit“ naříká p. Hermann.
Bahr, jeden z mladších vídeňských literátů
na divadelní zlořád — vyvolávati autory při
premiérách Obecenstvu nejedná se prý o kus
samý, ale o autora, aby mu buď uspořádali
ovací, nebo skandál, dle toho jak je oblíben.
— Věřím panu Bahrovi. Mat on z posledních
časů smutné toho zkušenosti, jak mu nejen
tleskali, ale také ho a to častěji vypískali
Proto asi ten nářek. My jsme ovšem jinší
chlapíci, my tleskáme všemu, at“ je to dobré
nebo špatně

Umělecká zábava.
Za vzrušení radostného byli jsme při—.

tomni dne 16. března t. r. zahájení prvního.
,matínée artistíq ne" v Praze, nového.
střediska společenského. Dojem. který jsme
odnesli, byl nejvýš příznivý. Něco tak milého,
mladého a ryze uměleckého jakoby přivanuto
bylo nastávajícím jarem v suchopar našeho.
společenského života.

Stávalat se Praha svým jednotvárné ply-.
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noucim a nespolečenským životem přisloveěl
nou a zůstávala, co se uměleckých a. spole
čenských středis'k týče. daleko za městy stej
nebo, ba i 'nÍŽŠlhO řádu. Nebylo ani při-'
ležitosti; kde by se umělci sami, a pak mi
lovníci umění všeho geuru scházeliatak mezi
sebou intimně se pobaviti mohli.

Jen na divadlo, plesy a menší spolkové
zábavy byli Pražané společenským životem
odkázáni. Ale to přece dnes, kdy umělecký
vkus a smysl pro umění všech oborů, zvláště
pak pro hudbu u nás tak jemně jest vyvinut,
nikterak nestačí.

A tak zavázal si mnohé pau Mojmir Ur
bánek ze „Salonu Dalibora“ k velikým

'dikům a to nejen umělce samotné, ale i mi—
lovníky umění ze širších vrstev, že připadl

-——GN. -v

na myšlenku, zavésti u nás „matinées artisti
ques“. Neni to sice myšlenkou originelni. jest
to čistě po způsobu pařížském, ale to nevadi,
u nás 'jest to novinkou," a to velice vítanou.
To odpoledne. stráveIIéfev půvabně upraveném
divadelním sále, ověšeůěm originelnímí pla
káty pařížských divadel. jakož i zimní za
hradě Národního domu na Vinohradech při
vybraném jak uměleckém, tak i zábavném
programu, (jmenujeme výborné výkony na př.
p. Ot. Kozla & slč. Malkovské) utkví zajisté
dlouho každému účastníku v paměti. Podnik
tento zasluhuje vším právem nejživějších
sympatií našeho umění milovného obecenstva.
Můžeme tedy směle doufati, že nás „Salon
Dalibora“ na příští matinée dlouho čekati
nenechá. rp.m—; . .

——-—>2—)íl .. .. . . LITERATURA, . . . .. hg..——$_——
(Referuje R. P.)
GustavFlaubert: Výchova sentimen

'tální. Přeložil Stanislav Mašek. Knihovna
„Zlaté Prahy “

Novým svým románem dokázal nám Flau
bert nad slunce jasněji. že směr nynější mo
derni výchovy naší mládeže nespočívá na.
pravých a pevných základech a nevede také
ku kýženému cili, ale přivádí na scestí. do

“duševní bídy a morálního kalu. Moderni
nynější výchovou stáváme se přecitlivělými
& nervově slabými.

Takc' hrdina. Flaubertova nového romá
nu Bedřich Moreuax jest sentimentálně vy
chován. Jest to mladý, intelligentni muž,.ÍGnž
jsa nasáklým' nezdravou kulturou našeho stoleti,
má hlavu plnou vzdušných plánů, a rozbřed
lých ideii. které nikdy nemohou dojití usku
tečnění. ale žádné síly a vytrvalosti nemá ke
skutečné, plodné práci.

A tak omámen blouznivou atmoeférou
“sentimentality dává průchod svoji vášni, Zn.—
miluje se do vdané ženy. která však vědoma
jsouc svojí povinnosti, odmitáz počátku jeho
ztřeštěué nabidky.

Moreaux vida však v této lásce jediný
a konečný cil svého rozháraného života, ne
znráci naděje, ač dobře ví, že tento cíl se
nikdy neuskuteční a vlastně ani uskutečniti
nesmi.

A v tom vlastně spočívá celá tragika
románu: Moreaux stůuě marnou touhou, o niž
“dobře ví, že je marnou a. že marnou být

musí, vždyt, kdyby on došel cíle a touha jeho
ukojena byla, ztratil by vlastně to. co mu
nejsladším a vlastně pro jeho život nezbytným
— sentimentalítu.

A tak konečně, po letech. když žena,
kterou on po celý život svůi tak vášnivě
miloval. stane se zase svobodnou a necític
se více spoutanou jhem manželským. sama
přichází k němu a nabízí mu to po čem on
celý svůj život snil. toužil a marně vzdychal
——odmítá ji Moreaux, nechce se mu již
její lásky. Sestaral a sešedivěl, mezitím co
život svůj vláčel duševním kalem, co honil
se marně za ideálem. pro nějž ubijel svoje
zdatné síly A nyní by měl dojíti cile?

Nyni, když odkvetly všechny jeho naděje
a v duši pustá zbyla prázdnota ne, to už
je pozdě . . . A pak, vždyt poskvrníl by
tím „ideály z mladších let“ a. ztratil by
zbytky .své sentimentality.“

Zjev Moreauxův není nic nového. Jest
to Byronista, jenže v jiné moderni masce A to
má být pokrok? Ne, rozhodně nel To není
pokrok — ale úpadek.

V tento, abych tak řekl „flanbertovský'
líčený duševní proces vplétá autor několik
politických episod z pohnutlivé doby pařížské
revoluce v roce 1848. aličí je opětně tim
svým tak jej charakterisnjicím způsobem

Flaubert má svůj zvláštní originalni sloh.
Stavba jeho románů je monumentální archi
tektonickou praci, kde však neschází ani
jemných do detailu propracovaných struktur

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11. Vydavatel a nakladatel V. Kotrha v Praze.
Cyrillo-Methodějskú knihtiskárna V. Kotrba v Praze.



Právě počal vycházeli„ „.díl“a
znamenitého spisu a'lpbé _Fouarda:

Prvopočátkové církve.

SVatý FaVeL Jeho posledníléta.
Přeložil kněz Jan Ev. Hulakovský.

Vychází v sešitech po 50 kr. ('.elkem bude asi (i seši:ů-.

Novinka!
Historické paměti

bývalého panství Mníšeckého
& kláštera sv. Maří Magdaleny na Skalce.

S 2 rodokmcny.

Dle původních pramenů sestavil a napsal v letech Issa—1893
Josef Vávra,

prófes<or na e. k. české \reulce v Prnu'.

Cena 60—kr... __. „...,—.v . ...-w .— \1- ._._.. ...- . r—m....M— v—vrvnm.- ___--. —-('.\\'.'l_—': v _.-,._ .—

Do tisku uchysta'ny-.

Sebrané spisy
, Václava Špačka.

Vzččlavaci knihovna katolická.
'l'oi-žulají Dr. Josef Tumpach a Dr. Ant. Podlaha.

Vzdělavncí knihovnu katolická přináší (lila nojpřcilnč-šícli
spisovatelů katolických, jež pojcihiín'nji „ různých iliili—žitýchotázkách z oboru
apologie, ethiky. dějin ('Ílk'VllÍCh, (.ln'nnských i kulturních, přírodnifh věd,
:wsthotiky, sociologie a jiných so stanovisku katolického.

\'vcllází v sošilcc-ll :Šnrohol'ýcll po 25 kr.

Přihlášky k odebírání přijímá každé knihkupectví, zvlz.štč'

Ggrillo-Methnděiské Knihkupectví G. Francl \: praze,
v budově městSke' spořitelny.



(Jyrillodletllodějská_knihtiskárna V. Kotrba v Prum
vydala následující velice cenné

:: " „ vm... ' *f*—___.„. ''''' " ' !
'.hl' " * .-— “ * - . ' ,..v:„v--—, . .

Spisy. Dr. Ant. Lenze
.:--: v ar.. . „:=-775? .“ ' . ' - *fo 'w' <4—

Syllabus
Jeho Svatosti Pia IX.

s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných
myslitelů Alfonsa Padařovského.

l.)ruhé opravené vydání. — Stran 486. Cena zl. 2'40.

Socialismus
\! dějinách lidstva a jeho povaha

a církev katolická,
jedině schopná ku řešení otázky socialni.

Stran 392. Cena zl. 2'40.

Vzájemný poměr učení petra Chelčického
starší Jednoty Českých Bratří a Táborů

k nauce Valdenských, Jana Husa & Jana Viklií'a
Cena 1 zl. 60 kr.

Wario/op? Miloš/a _; ?am'uóic,
prani/m drtičů—kupa Pfahl-57:0.

Na základě spisu jeho: Psalterium (le Laudibus Beatissimae
Virginis, čili Mariale Arnesti.

265 stran. Cena zl. 1'35.

Soustava učení lVl.Jana Viklifa
na základě pramenů.

Cena 1 zl. 50 kr. Cena 1 zl. 50 kr.

Objednávky těchto spisů přijímá a vyřizuje

Cyrilla-Methoččjskě knihkupectví G. francl Praze,
budova městské spořitelny.

Tislicm a náklatleinWCyrillo-Mellloíl—elírsltellnihlisllšlíyí—VJKolrlm v Pram.



Rcsurgilc. — Něco () náboženském
vychování na středních školách. »—
l'rncujmc k obnově lid—lm. —
Křcshmské zákonndárslví, — Od
pověd na kritiku ro Rokycanovic.
— Ceské věci —_-Národohospo
(lářská část. — Skolství. — Ná
boženské a církevní záležjlosli. ——
Zahraniční údálosti. — Cásl lile
rární. -— Kronika. — Kritika. —

Lilcrnlura,

RmAKcnvam;
A ZODPOVEM'

%?wau— ŠUMQN
<>



Časopisy a knihy redakci zaslané:
Nový veliký obrázkový časopis počne vycházeli ve lhůtách

čtrnáctidenních na podzim tohoto roku v Praze. Bude to list, jenž
po stránce literární i illustrační státi má na výši doby, jelikož čestně
representovati chce literární a umělecký ruch doma i v cizině. —
Vté příčině bude mu vzorem zejména nádherná revue „Catholicum“,
jakož i výborně redigovaný list „Le mois litteraire et pitloresque“.
Mezi jiným položil sobě nový náš časopis za úkol povznésti původní,
morálně bezvadnou produkci v oboru umění výt-varných u nás. Bude
to však zároveň také konservativni obrázkový list rodinný, jakéhož
dosud v literatuře naší nemáme, ačkoliv na př. literatura německá
honosí se dvěma takovými časopisy („Alte und Neue Welt“ a „Deut
scher Hausschatz in Wort und Bild“). Ze velikého illustrovaného listu
naznačeného směru nanejvýše jest nám třeba, o tom zajisté nemůže
býti pochybnosti. -—Veliký obrázkový čtrnáctidenník vyžaduje ovšem
ohromného nákladu, jest však přece naděje, že nový rodinný list na
lezne dosti přízně, aby se mohl nejen udržcti, nýbrž i vzkvétati. —
Nový list redigovati a vlastním nákladem vydávati bude Dr. Ant.
Podlaha, jenž veškerý dotazy ochotně zodpoví (adí-essa: Praha, 128-111).
Věci administrační'bude obstarávati Cyrillo-Methodějská knihtiskárna
v Praze, 200-II. '

Vyelnovatel č. 7. dne 1. dubna přináší článek prof. Fuxe: »Nášvprů
mysl a naše poměry školskéc, v němž si stěžuje, že se úpadek našich
řemesel, obchodu a průmyslu dá vysvětliti z nedostatečného vzdělání
školního. Dále obsahuje snůšku citátů „Květy ducha“ od J. Flekáčka,
školské rozhledy a různé zprávy. K číslu přiložena. obsažuá „Kate
chetská příloha“.

Proč je zle na světě? Příspěvekk poměrům hospodářskýmse sta
noviska řemeslnicko-živnostenského od V. Sedmidubského. (Cena 5 kr.)
Ukazuje na četné vady ve středních vrstvách.

Otec Komlelík :: ženich Vejvara, seš. 1. (cena16 kr.), román od
Ignáta Herrmanna, nákladem F. Topičc. 2. vydání. Dobrá satiricko
zábavná kniha. '

Dvou lásek spor od Pavla Margueritta, illustrace od Luďka Márolda.
Seš. 1. (40 kr.) Nákladem J. Otty. Román vyniká jemnost-í slohovou
a líčením duševních nálad.

Obzor literární a umělecký, roč. I., čís. 1. Vydáváprof. Jaroslav
Vlček. Obsahuje články: Boj o starou Prahu od 0. I-Iost-inského, K ju
bileu Fr. L. celakovského od F. Táborského, úvahy a referáty od
L. Čecha, Dr. Drtiny, Dr. Tobolky, Dr. Krejčího (O snech), J. Červe
ného, Dr. Boreckého atd. Dále rozhledy umělecké a hovornu. — Na
kladatelé: Bursík a Kohout.

APrzeglml katolieki, 23. března, č. 12., pojednává o boji prot-i semi
nářům v Němcích.

Náš domov, č. 7., dne 1. dubna-, obsahuje články: kníže V. A. Kounic,
několik povídek, básně a rozmanitosti. Pěkné illustrace. \Redaktor
J. Vejvoda v Zábřehu na Moravě.

Stráž, č. 13., dne 24. března. V Třebíči.
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vcísro 7.

RESURGITE!
Posvátná doba velikonoční hluboko vždy

v pamět se vryje všem, kdo súčastní se
posvátných obřadů v týdnu pašijovém, vy
slechne zpěv žalostných hodinek, hledí na
mytí noh nejchudším mezi chudými v klá
šteřích a v sídlech biskupských. kdo za
stavil se u Božiho hrobu a přidá se k zá
stupům oslavujícich vzkříšení.

A protože četné, přečetné byly to davy,
jak i denní listy registrovaly a jak se nám
sděluje, které do chrámů vcházely, můžeme
právem za to míti, že zavznělovnejednom
srdci a neslo se od duše k duši: „Re
suvgite !“ ')

Lid náš cítí potřebu duchovního po
silnění v době plné zmatků a nejistoty,
v době zrady nejčernější a přátelstviklam
ného, zbabělostí a nepoctivosti, zbahnělosti
mravů. šejdířství a vzmáhajícího se— bar
barství.

Tisícové spěchali ke kříži a v němém
bolu hleděli na Spasitele. Hlavou táhly mno
hým myšlenky nejsmutnější, srdce bylo plno
citů nejbolestnějších. Vždyť vedou úporný
boj o existenci a o kus chleba denne musí
se takřka rváti, vždyt rodinné, manželské
poměry jejich jsou trudné, krb domácí vy
chladlý, vždyt nemají na tom širém světě
přítele opravdu upřímného.

A Kristus mluvil do duše jejich zarmou
cené: Spali jste. Nepřítel mnoho koukole
zasil na poli. Nyní býlí a bodláčí všude
plno kolem vás. Bděte a modlete sel Pra
cujte, byt hodina již jedenáctá nastala vám.
Pracujte svorně! Odpouštějte! Pomáhejte
sobě na vzájeml Bojujtel Ne ve tmě choďte
ani v hodováních, ale.v duchu a pravdě!
Cesta, pravda a život já jsem! Hledejte a
naleznete!

Resurgitel Resurgite!
A tisicové šeptali si slova Spasitelova,

klaněli se mu, čelo pokořili svoje, duši

*) Resurgite! : Vstaňtel

očistili, vzhůru pozdvihli, ideály mládí svého
obnovili, z chrámů v rej všedního života
nesli si posvěcení.

A řady českých katolíků znova se utuží,
kázeň trochu uvolněná různým nedoroz
uměním napravi se, šiky se znova srazí,
k sobě tisice jiných přivolají, takže budou
tvořiti pevný tá b o r, vedoucí zápas za snahy
nejšlechetnější, za pravdu svatou, svobodu
pravou a bratrství upřímné, bránice se bí
dám morálním i hmotným.

Vidíme duhu míru vystupovati nad
obzorem. Dnes ještě vše nalézá se vkvasu,
v rozechvění, v nejistotě. Dnesnevíme, kde
zakotvíme, nebot bouře víří kolem nás dost
mocná a horší ještě asi se dostaví. Ale čer
vánky vidíme pláti na dalekém, dalekém nebi.

Resurgitel Resurgitel Resurgitel
K dobrému potřeba jest celé zástupy

jednotlivců i massy lidová nutiti. Oni tak
zvykli nepořádkům, tak ve štvanicích vy
rostli, tak s desorganisací srmtli, že si ne
mohou představiti nový křesťanský řád. Nad
to vše křesťanství bylo v lidu zhanobeno,
očerněno, v opovržení uváděno. Mysl lidu
uvedena na scestí.... Mnohopráce bu
ditelskě konati dlužno.

A jako druhdy v Jerusalécně drželi
v jedné ruce meč na obranu a v druhé
kladivo a kámen stavební, až se jim poda
řilo nepřítele odraziti a chrám i hradby do
budovati - tak my musime i na poli hospo
dářském i osvětovém co nejúsilovněji zá
pasiti.

A v rodině, škole a obci započíti
nutno. Proti rodině namířeny nejkalenějši
střely. _Abyrodinu ztroskotal, napsal Bebel
svou „Zenu“, kterou soudruzijeho ve sta
tisíci exemplárech rozšiřovali. A tu nutno
rodinný krb znova upevniti, ženě a dětem
záchranný útulek, celějejich štěstí, — znova
vrátiti.

A v obcích hlásati dlužno: lásku
a svépomoc, upřímnou jednotu a střídmost

7
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(spolky střídmosti), emancipaci od vyssavač
ských překupníků (ochranná. družstva) —
„Nei-ht se vidí — skutky vaše dobrél“ —

Program náš jestjasný, jest osvědčený,
jest to: křesťanství pravé

Nechť nerozděluji nás podrcbnostijeho

některé méně důležité. Hlavní věc na pa—
měti mějme: Obrození, reformu rodiny,
školy, života společenského.

A Bůh nám dá sílu i vítězství.
Resurg te! _

]. Simon.

Něco o náboženském vychování na středních školách.

Kdykoliv čteme nebo slyšíme, jak ně
kteří akademicky vzdělaní pánové dávají
na jevo smýšlení protináboženské, tu vždy
mimoděk vzpomínáme na leckteré poznámky,
které jsme na gymnasiu slyšeli a které ne
sloužily ktomu, aby víra naše byla upevněna.

Vzpomínky tyto smutné chceme krátce
se čtenáři sděliti a tím sine ira et studio
upozorniti na jeden z přečetných pramenů,
z nichž se protínáboženské smýšlení tříd
vzdělaných prýští.

Hlavním zdrojem jest zajisté četba psaná
duchem katolické vířea církvi nepřejícím. Pil
ný čtenář mnohých českých „historický-ch“ po
vídek musí v mladickém nadšení zahořetí
nenávisti proti církvi katolické. když tak
často čte, jak ku př. prý krutě církev pro
následovala české jinověrce, jak prý pape
žové národ český nenáviděli a podobné
dějepisné lži &.bludy.

Ale jest ještě horší četba, která se
snadno dostane do rukou studujících, totiž
knihy a časopisy. které hlásají čirou nevěru.
Z knihoven ústavů ovšem studující knih
takových nedostává, ale lehko k nim od
jinud přijde. Pisatel těchto řádků sám již
jako quartán četl spisy Alfonsa Padařov
ského, několik ročníků časopisu Hus, Re—
nanův život Pána Ježíše a jiné spisy, které
ovšem naň učinily dojem velmi špatný.

Pravým zajisté štěstím bylo pro něho,
že po quínlě dlel o prázdninách u příbu
zného kněze, kde se mu dostaly do ruky
spisy Lenzovy proti Šťastnému a spis Po
dlahův „O životě Krista Pána“ a jiné apo
logetické knihy, které pochybnosti jeho
rozptýlíly. Ale, bohužel, každý čtenář spisů
nevěreckých není tak šťasten, aby se mu
dostaly do ruky knihy, kde útoky nevěrců
způsobem srozumitelným a přesvědčivým
jsou vyvráceny,

A proto jsme toho mínění, že předná
šky náboženské a zvláště exhorty mají dnes
studujícím škol středních literaturu apolo
getickou nahratiti. Který katecheta nebéře
dnes patřičného zřetele na běžné útoky nevěry,

ten zajisté chybuje. Jelikož jest nemožno
zameziti, aby studující spisů špatných ne—
četli, musí katecheta při každé vhodné příle
žitosti na neodůvodnčnost a vrátkost útoků
nevěreckých poukázati ajejich nepravdíVOst
srozumitelně \ysvětliti.

Pamatujeme si dobře, jaké vrtochy nám
působilo ku př. tvrzení nevěrecké o „bra
třích Pána Ježíše“ a nepamatujeme se, že
bychom na gymnasiu o této výtce kdy slovo
slyšeli.

Rovněž tak o „zdánlivé“ smrti Kristově
a přirozeném výkladu jeho zázraků. A jak
důležíto jest zvláště při církevním dějepise
poukázati na mnohé dějepisné lži a bludyt

Co jest to platno studujícím, vyklá
dají-li se jim široce a dlouze systémy Gno
stiků, Manicheův a jiných sektářů, na které
si dnes nikdo ani nevzpomene, a když se
Hus a celá jeho doba probéře jen dle učeb
nice, ne-li ještě kratčeji, když se o otázce
svatojánské ani slovo neřekne a když se
k Lutrovi a jeho zkázonosné deformaci ani.
nepřijde.

Je potom div, že znalost doby husitské
podle historické pravdy jest tak nedosta
tečna a že Lutr utkví v paměti studujícího.
dle líčení professora dějepisu jako neohro
žený bojovník za svobodu svědomí a čistotu
víry proti „zkaženému“ Římu? A mnoho li
se leckde poví o trudných dobách pobělo—
horských ve vlasti naší? Pro samé kacíře
z církevního starověku se leckde ani k tomu
vůbec nepřijde a známost dob těch se čerpá.
z historických vlastně nehistorických povídek
a románů. v nichž co katolík to ukrutnik,
co odpadlík to hrdina ctnosti.

I když však není možno pro nedostatek
času všelicos ve škole vysvětliti, jak by
bylo žádoucno, tu lze tak snadno učinitir
při exhortách.*) které by za našich dob.
měly býti hlavně rázu apologetického.

*) Při tom nemůžeme potlačiti poznámku,
že leckde dosud obvyklý způsob pouhého
čtení exhort jest dávno přežilý & ve všech
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Apologetický ráz při vyučování nábo
ženském na středních školách jest i proto
nutný, že někteří professoři tu a tam pro
nesenými poznámkami & náhledy víru stu
dujících podrývají a oslabují. takže i v oněch
studentech, kteří knih nevěreckých nečtou,
lecjaké pochybnOS'i povstávají.

My uvedeme prostě, co sami jsme na
gymnasiu slyšeli, ovšem beze všech udání
osob a místa.

Pamatujeme se zcela dobře, jak náš
professor přírodopisu, který ve veřejných
přednáškách horlivě hlásal darwinismus,
nám v sextě pravil: „Suďte semi, hoši, co
jest důstojnější Boha: tvrdí-li se, že Bůh
stvořil několik prvků a sil a z těch že se
vše vyvinulo, nebo tvrdili se, že Bůh jako
ČilTOdějDÍkv pohádce za šest dní vše udělal?“

A jindy pravil docela: Co jest rozum
nější, tvrdití, že se člověk vyvinul z tvorů
jiných podle zákonů přírodních nebo učiti,
že Bůh jako nějaký cihlář člověka z hlíny
uplácall (ipsissima verba).

Jaká nevědomost křesťanské věrouky
jest k takovému výroku nutna, nemusíme
ani jz-odotýkati. I na tomto pánovi se osvěd
čuje slovo pisma: blasphemant, quod ignorant.

Při logice v nauce o důkazech a syl
logismech jsme slyšeli tento výrok: Důkazy
jsoucností Boží již dávno vyvrátil ňlosof
Kant a jest divno, že podnes se v některých
knihách (totiž náboženských) uvádějí.

Pan professor patrně pozoruje dojem
slov svých, ihned rozpačitě dodal: Tim
nechci snad tvrditi, že Boha neni. To také
Kant netvrdil. Tím má býti řečeno, že exi
stencí Boží se může zabývati toliko víra,
ale u_ikoliv věda.

Ze i takto opravená řečenávětakutvr
zení víry Boží nepřispěje, jest patrno.

Při psycholr-gii jsme slyšeli tento náhled:
„Ve starověku \edly lidstvo idey politické,
ve středověku náboženské, v novověku ná
rodnostní — budoucnost pak patří hu
manismu, jenž nezna rozdílů ani politi

liomiletikách odsouzený šlendriau. Tolik vol
ného času má zajisté každý gymn. professor
náboženství, aby mohl exhortu půlhodinovon
memorovati. '

Že i sebe lepši čtená exhorta nechává
posluchače chladnými a.nikdy pro mluvu z paměti
přednesenou nenahradí, je věc samozřejmé. &
všeobecně známá.. Kázani posluchačům čísti
nemá si věru žádný kazatel dnes dovoliti,
nechce-li čísti kázaní prázdným lavicím nebo
— ucpaným uším a chladnému srdci.

_hloupějším.“

ckýcb. ani náboženských,ani národnostních“
— Když jsme četli v Liviovi že Rhea
počals Romulaa Rema z boha Marta, pravil
při výkladu pan professor: „Báje podobné
nacházíme ve všech mythologiích, ba ani
křesťanství se jim nevyhnula“

V jakém světle se po takové poznámce
leckterému studentu objeví vtělení Syna
BOŽlhO. lehko si domysliti.

Při dějepise se ptal jeden spolužák:
Jak je to se sv. Janem Nepomuckým? a
dostal za. odpověď: „Dějepis ho nezná.
Ostatně se v té věci obratte na pana kate
chetu.“

Při výkladu ctnosti podle lilosofie Pla
tonovy vykládal nám mezi jiným pan pro
fessor, že „u klášterníků o žádné ctnosti
nemůže býti valné řeči. protože prý jsou
ve svých cellách zavření a všech bOjů vzdá
leni. Jen ten prý jest v pravdě ctnostným,
kdo ve víru života ctnost zachoval.“

Jiný mladý pan professor nám vyklá
dal rozdělení studia na universitě, kolik
let se musí na každé fakultě studovati a.
kolika zkouškám podrobiti k dosažení doktor
ského titulu. A tu pravil: „Nejtěžší doktorát
je medicínský, po něm přijde právn cký a.
potom filosofický. A což theologický? —
ptal se kdosi nahlas. Ah. odsekl professor,
to myslíte doktorát z katechismu?— to je
věru pro universitu ostuda, že není dosud
zrušen.“ —

Kolikrát jsem si při svých nočních
bděních, zvláště nad hebrejskými, aramej
skými, syrskými a arabskými gramatikami,
z nichž jsem se připravoval k rigorosu, na
tento výrok vzpomenul a divil se, jak může
akademicky vzdělaný pán něco takového
říci. —

A teď ještě něco na konec.
S vysvědčením s vyznamenáním v kapse

chodím po maturitě od jednoho professors
ke druhému, abych se za vše poděkoval &
poroučel. Když jsem všady na otázku: co
budu studovat, odvětil, že bohosloví, přáli
mi páni chladně: „Mnoho štěti.“ Naposled
jsem přišel k tomu nejpřísnějšímu, který
nikdy ani slůvka. závadného v ohledu nábo
ženském neřekl.

Když jsem mu řekl, kteří spolužáci
budou studovat se mnou bohosloví, pravil:
„Váš kollega N. bude asi z vás tří nej
lepším knězem, protože byl od jakžiia nej

(Mimochodem řečeno. až na
předmět tohoto professors prospíval řečený
spolužák v ostatnim dobře.) „Pro vaše bu
douci povolání vám dávám jednu radu:

7-1'



—l32—

Hřešit můžete ale nesmí se o tom nikdo
dovědět. S Pánem Bohem.“

Mně se zalily oči, že jsem sotva po

pokloně dvéře našel. Takové urážky & rady
jsem se od svého bývalého professora ne—
nadál . . . Dr. Pý.

Pracujme k obnově lidstva.
(Upřímně slovo ]: spolubratžím )

Píše V. Pokorný, kaplan v Liblicích.

Na sjezdě česko-slovanských katolíků
„pravil jeden řečník, že kněžstvo jestktomu
pevoláno, aby pracovalo o regeneraci, o ob

..nově lidstva.
Nikdy snad nebylo této akce tak po

třebí. jako dnes, kdy valná část lidstva
otrávena jest nevěrou a požítkářstvím, aneb
alespoň vlažností náboženskou.

Máme sice, říká se, ještě dosti upřím
ných katolíků. Ale upřímnost, ryzost ka
tolického charakteru jest zjevna hlavně
v boji, kdy jedná se o věc katolickou a proti
katolickou. A tu mnozí, o nichž myslili
jsme, že jsou dobří katolíci, snadno pod
léhají vlivům strany protivné, protikatolické.

asto jest. slyšeti ve schůzích mluviti
socialistu, radikála,_jenž napadá naši cír
kev. její instituce. její kněžstvo. A co činí
shromážděné posluchačstvo k ato l i c k 6 ?

|. —
Příčinou toho jest nedostatek katoli

ckého vědomí, katolického přesvědčení, jež
svůj ]ůVOd má v nynějším duchu časovém.
Anemá-li dojíti kvěcem horším prvnějších,
jest potřebí regenerovat lidstvo — obnoviti,
utvrdití v něm křesťanské katolické vě
domí a přesvědčení. A k tomu povolána
jest církev — jest její kněžstvo.

S duchem času mění se náhledy, mění
se požadavky lidské a dle toho musí po
stup církve také se říditi. po případě mě
niti. Ačkoliv církev učení a obřady měnití
nemůže, přece musí však způsob onoho
nařízení Kristova „docete omnes gentes“,
(učte všecky národy) různým způsobem
prováděti.

A poněvadž nachází se valná část lidu
v degeneraci, musí opět nastati regenerace.
Regenerace ta musí díti se tím způsobem.
jak se dala za časů Ježíše Krista. Kristus
přišel s nebes, sestoupil mezi lid, volal:
.,Kdo z vás viniti mne může z hříchů.“ —
I kněz, prve než začne svou regenerační
práci mezi lidem, musí sám sebe se tázati:
Jsem mravně čistý, mravně způsobilý před
lid se postaviti?

Chybí-li mu cosi, necht nejprve zrege
neruje a obnoví, k čemu se hodí na př.
kněžská „duchovní cvičení.“ Vždyž zásady,
jež chci hlásati jiným, musím nejprv za
chovávati sám.

A.jako Kristus sestoupil mezi lid, i kněz
musí mezi lidi — k tomu má především
kostel. Ten však dnes nepostačuje, dnes nelze
všecko říci v kostele. Proto nesmí čekat,
až přijde k němu lid, ale musí jít za
lidem, musí do společnosti.

Slýchal kde dříve o dělnických schů
zích, kde by lid proti církvi a knězi se
usnášel? Pořádají-li nepřátelé naši schůze
proti nám, pořádejme my je proti nim.

V kostele se nemůžeme s lidmi hádat,
jejich mylné náhledy vyvracetí, proto mu
síme tam, kde se lid schází.

Jistý náš předák nedávno promluvil
tato pravdivá slova: „Víš-li, že bude někde
veřejná schůze, nevyhýbej se, poslechni, co
se tam mluví, je-li tam napadena církev neb
kněžstvo, jí se zastaů. Pamatuj vždycky,
že Kristus neučil jen v chrámě a v syna
gogách, ale všude, kde mohl, i pod širým
nebem. Pronásledování se neboj. byl bj's
špatný bojovník, špatný učeník Kristův. vždyt
se najdou lidé, že se tě zastanoul

Toto tvé neohrožené vystupování bude
jako magnet působiti na lid dobré vůle.
A kde můžeš, poučuj, můžeš-li, založ ka
tolický spolek.

Zprvu třeba jen čistě. náboženský, na.
př. různá Bratrstva. A usíluj, abys dostal
na katolickou stranu ženy, jež působití
mohou na srdce mužů. Maš-li osadu příliš
zanedbanou, tu povolej missionáře a za rok
neb dvě léta uspořádej obnovu sv. missie.
Uzřiš záhy změnu.

Po sv. missíi přikroč ke zřízení něja—
kého spolku. Zádný nedovede oceniti, co
takový spolek znamená a jak ulehčuje
pastoraci. Můžeš na př. sebe více ká.
zati a napomínatí, aby muži v čas velko
noční vykonali sv. zpověď, nic to nepro
spěje. Ale když se ustanoví den a řekne



—133—

se: nyní půjdou mužští členové našeho ka—
tolického spolku k společnému sv. přijí
mání, uzříš že většina jich příjde, nebot
jeden vida druhého, dodá sí odvahy a přijde.

A to znamená za našich dnů velmi
mnoho. A jak potom mnozí za to dobro
diní duchovnímu správci děkují!

Potom musíme se starat o dobrou
četbu. Všímejme si bedlivě všeho, co
v literatuře vychází, a shledáme-li, že někdo
církev napadl, postavme se proti křivdě,
aneb odkryjme lež; hlavně socialistické listy
mějme na zřeteli & stíhejme je opravami,
a uzříme, jak obrátí.

Dnes musí činnost kněze býti tedy ne
stranná, chrám nestačí, nebot mnozí 0 kostel
ani nezavadí. Pastýř dobrý musi hledati
„ztracenou ovci“. A to je spojeno s pře
kážkami. K lidem nám nepřátelským, hlavně
socialistům, buďme laskaví; hrubé vystupo
vání spíše roztrpčuje. Potkáme lí lidí po
dobné, je-lí možno, porozprávějme s nimi,
ale nikdy sami nezačínejme ojeho zášti proti
kněžím. [ k veřejným hříšníkům pohoršení
tropícím buďme laskaví, to jest nejlepší
cesta, jak lid nám odporující si nakloníme.
Ovšem s hrub.i a surovcí nic společného
míti nelze.

Všude vykládejme pravdy náboženské
(katechismus) neboť většina nájezdů na cír
kev pochází z neznalosti pravd nábožen

ských. Děti se, jak známo, za nynějšího
školského systému mnoho nenaučí nábožen—
ství, a když něco pochytí, brzy zapomínají.

Zanechme zejména zbytečných výtek,
hlavně na kazatelně nevyčítejme známým
lidem chyby, jichž se dopouštějí v osadě,
není-li to nezbytne, nebot tím se darmo
působí mezi lidem roztrpčení. Dá se sice
ledacos vytknouti. ale není radno mezislo—
vem Božím mluvíti o všedních záležitostech
nebo o věcech obecních. Hleďme si raději
opatrně zjednati vliv na orgány veřejné, na.
úřady neb obecní výbory. Je-lí kněz čle
nem nějakých korporací, na př. obecního
výboru. místní školní rady, má. do schůzí
pilně chodítí a přidělené sobě funkce vy
konávati důkladně. Tak může ke cti stavu
duchovního přispětívmnobém ohledě. Dále
starejme se o věci celé obce a osady se
týkající. a zvláštní strany nedělejíne si
v obcích. Velmi prospěšné je starati se též
o věci hospodářské, o úvěr a pod.
Necht jednak každý sobě vinice, na níž
pracuje, dobře všimne. a horlivé i platně
pracuje, tím přispěje k regeneraci, k obnově
nynější společnosti.

Ovšem při tom všem necht nikdo ne
spoléhá jen na pomoc svou, ale i na pomoc
s hůry. — Modlitba a dobrý život kněze
přinesou požehnání podnikům jeho i sna—
hám občanů.

Křesťanské zákonodárství.
Píše lan Nep. Josef Holý. (Dokončení.)

Pro zákonodárce nijak nepostačí, aby
byl učeným právníkem nebo vzácným advo
kátem, nýbrž třeba mu míti péčí o to, by
chráněna byla práva Boží, čest zemépána
a zájmy poddaných. Jinak at se nazývá
vláda jak chce, ukazuje se despotickou a
otrockou.

Slavnýbiskup Frep pel dí: „Zaměůte
jen výrazy: na místo panovníka dejte lid,
neb abych se lépe vjjádíil. většinu shro
máždění, které zdánlivě lid zastupuje; pře
nesle na tohoto mnohonásobného panovníka
všecka řádná. práva, která staří právníci
přiřkli jedinému panovníku bez protiváhy
svobod zemských neb městských, a máte
všemocný stát dle učení re\oluce fran
couzské, stát jako pramen vší moci v řádě
občanském, politickém a společenském. stát
jmenující všecky veřejné výkony, stát ja
kožto jediného soudce, jediného pořadatele,

jediného učitele & professors, stát dávající
zemím a obcím hodnosti, jaké se mu líbí,
— máte jedním slovem vše, co činí mo
derní centralisaci, vše, vyjímaje svobodu."I

Zákonodárci. kteří se chtějí tohoto
jména v pravdě hodnými státi, mají si vy
volíti Mojžíše a Ježíše Krista za vzory,
církev za rádkyni, řádné požadavky pod
daných za vůdce, a zájem obecný za po
hnutku.

Církev neustále přeje studiu právníctví
církevního i občanského, největší část právni-'
ckých fakult povstala jejím působením, vy
vinovaly se p(d její přízni a zkvétaly za
její štědrosti. Ještě do dneška zaujímá právo
důležité místo v programu katolických vy
sokých škol.

Kdoplnění této stati povznasme zraky
své k nejzazšíinu východu, jehož zařízení
přes přiliš obdivuje moderní bezbožnost!
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Čínský trestní zákonník se všemi ná
stroji trestními, s bambusem, železnými
pouty, s hroznými zchytralostmi, dlouhé a
bolestné smrti, vyznačuje se přísností ve
denou až k barbarství.

Větší část základních zákonů jest vy
mezena pojmy širokými, dosvědčujícími klam,
špatnost & porušenost čínských právníkův.
Tak člověk nemůže míti dvě manželek, totiž
„blavních“. Avšak může se dáti „zákonně“
oddatisněkolika ženami „nižšími". Rozvod
je dovolen, a zákon manželům nesmí v tom
ohledu klásti překážek.

Zákonodárství nejen v základě uznává
otroctví, nýbrž i schvaluje jeho krutosti a
nespravedlnosti.

Dítě není chráněno v Číně žádným zá
konem. Za to jest úctakmrtvým přehnána
až k modlářství; s císařem se nakládá jako
s „bohem“, a osoby kolem něho bývajíko
lem lamány. jestliže Fe neopatrnosti zmý
lily při připravování léků neb potravy.

řady jsou nad pomyšlení prodajné,
vydírají při vybírání daní a smlouvách ob
chodnich. Skutečně „císařství nebeské“ jest
ještě vzdálenější od pravé vzdělanosti, než
říše ottomanská.

Než, křestanství proniká do končin nej
zazšího východu, rozsévá všude símě po
kroku a zalévá je krví svých mučeníkův.
Toto vzácné símě se již ukazuje pod blaho
dárným vlivem světla Božího; poroste a
přine:e s pomocí Boží plody v nadbytku.
Stane se to tehdy, až Cina ve styku skře
atanskými národy přijme zákonodárství kře
sťanské a prohlásr jeho výtečnost.

V skutku mravy veřejné se zmírňují
a společnost dochází větší vzdělanosti v té
míře, v jaké zjevený zákon nahrazuje zá
konníky čistě lidské; a naopak: Národové
řítí se v barbarství, jestliže pod záminkou,
že se vrací k učení přírody, zapomí—

nají na zásady evangelické. Předcházející
příklady dokazují to s dostatek; než dovo
láme se posledního a snad více překvapují—
cího, než všechny ostatní.

Kdo nemyslí zvláště v naší době na
podivný osud národa židovského?

Filosofové, politikové, národohospodáři
přičítají hlubokou zášť, kterou se židé liší
od ostatních lidí, vlivu povahy, okolí, dě
dictví, vlohám rodu a letory; aby se zlo
tak zastaralé zhojilo, není léku, který by
nebyl býval předložen od systému žádají
cího naprosté jich vypovězení až k vládě
bezúzdné svobody a úplné rovnosti.

Nechceme se vysloviti ani o platnosti
těchto theorií ani o způsobilosti těchto zá
sad; avšak jestliže se dostali židé do spo
lečnosti. jisto jest. že je to na její škodu
a že úpadek mravní je toho následek.
Zavřeli oči před světlem evangelia, zjinačili
biblí, a dali přednost talmudu před zákon-)
dárstvím sinajským; od té doby však staví
se vší moci na odpor společenskému o
kroku, který sleduje zákonodárství kře—
stanské.

Talmud skutečně zavrhuje veliké zá
kony spravedlnostia všeobecně lásky,
a klade na jich místo učení, které odporuje
všem právům lidskosti.

Věřící talmudu mají vyznávati jako
články viry nenávist a opovrhování ostatním
pokolením lidským.

Jestliže některý národ ve svém celku
řídí své svědomí dle takého zákonodárství,
pokládají jej ostatní národové plným prá
vem za nebezpečného nepřítele.

Nechat semita přestane bojovati proti
evangeliu, nechat béře ohled na sociální
přikazání evangelia, a národové křestanští,
plni soucitu, pro jich slepotu, ale dbali svého
neštěstí, nepovedousním vojnu. a tak bude
otázka židovská rozluštěna.

Odpověď na kritiku „o Rokycanovi.“
Pan Jan Šrámek kritisuje v 2 a 3.

čísle „Nového života“ mouřeč „O kře.
stanském domokratismu“, uveřejně
n0u v 1. čísle „Obrany“. Kritika pohybuje
se v mezích věcně rozpravy, proto na ni
odpovídám. Pan kritik sice uznává. že „se
první obírám souborně naším křesťansko
demokratickým hnutím, ale úvaha má zdá
se mu býti někde nejasnou a někde ne
správnou'.

Připouštím, že jsem mnohdy úsečným
a stručným slohem odbyl předmět, jenž by
zasloužil obšírnější a srozumitelnější formy.
Výtka tato však jest bezpředmětnou, po.
váži-li se, že jsem: 1. mluvil kvyškoleným
pracovníkům na poli socialním, jimž nebylo
třeba nudných výkladů o známých věcech,
že 2. doba k řeči byla vyměřena nejdéle
na 3/4 hodiny. a že 3. článek můj jest do
slovným zněním proslorené přednášky.
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Pan kritik by mně tuto výtku nejas—
nosti mohl snadno zmírniti, kdyby si byl
všiml v „Obran'ě“ poznámky na předchozí
stránce, kde se výslovně připomíná raz
mého článku. Jest to tedy pouhé nedo
patření, které se může i svědomitému kriti
kovi přihoditi.

Jakkoliv jsem přiznal úsečnost a tím
i často pro laika nejasnost stylisace, ne—
mohu připustiti výrazu nesprávnost“.

Nepřesvčdčil jsem snad dostatečně p.
kritika o svém názoru na katolické socialni
hnutí, ale z toho neplyne. že by tvrzení mé
bylo objektivně nesprávným. A nesvědčilo
by to zrovna o skromnosti p. kritikové,
kdyby své názory považoval za neomylně
dogma.

Názory naše se ovšem nekryjí, ale
„proto nemusim to býti já, který se mýlí.
— Pan kritik vůbec nedokázal ani o jedi
ném mém výroku, že jest naprosto ne
správným, nýbrž odsuzoval pouze křivý
výklad mého tvrzení. ale nepozoroval ani,
že mým slovům tento mylný výklad přičinil
sám, nebot si nepovšíml různých omezují
cích částic slovesných. jimiž jsem zdánlivě
povšechné tvrzení determinoval k určitým
případům. Nechci tvrditi že je to překruco
vání mých slov, ježto nepředpokládám u kri
tiky p. Šrámkovy zlého úmyslu, ale ohra
zují se proti libovolné imputuci nenáleží
tého smyslu.

Tak na př. Lamennais sám svůj de
mokratismus zval „mladým“ liberalismem,
proto mohl jsem i já považovati jej za „od
růdu“ liberalismu.

Vcitované větě (str. 48.) „nenípravda,
"že by kdo na poli čistě politickém a se
cialním byl odvislým od autority církevní“,
bylo vynecháno slůvko „naprosto“, takže

poskytlo toto opomenutí vhodnou příležitost
p. kritikovi ku nezasloužené výtce.

Názor můj o úkolech šlechty chtěl
p. kritik vyvrátiti poukázáním na poměry
francouzské, kde židé starou šlechtu vytla
čují z panství, zatím však tímto faktem po
tvrdil, že „š!echta svým rozsáhlejšim po
zemkovým majetkem a svou dědičnou po
sloupností jest znamenitou hrází proti ato
mísujícimu vlivu židovského liberalismu“,
nebot kdyby byla Francie před 100 lety
nezrušila stavovské rozdíly, neměla by tolik
„šlechty“ židovské. P. kritikovi jest snad
přece milejším rodový šlechtic, než židovský
lichvář.

Názor můj o poměrném všeobecném
hlasovacím právu, třebaislabě odůvodněný,
jest přece rozumnějšim, než znásilňování
intelligentních a majetkových tříd všeobecně
rovným hlasovacím právem. Ostatně p. kritik
čte jistě socialně demokratické noviny a
proto nebude se horšiti nade mnou, že
bych nerad, aby celou zákonodárnou moc
dostal ten „dobrý“ tovární lid.

Posléze pak se ohrazují proti výtce,
jako bych považoval všecky dosavadní spo
lečenské. řády ve všem za nezměnitelné,
vždyt na str. 8. své úvahy výslovně jsem
podotkl: „Nikdo rozumný nezavrhne a ne
odsoudí kroků, které podniká demokratis
mus ve prospěch ujařmenéholídu.“ K tomu
závěr-kem dodávám: Svědčilo by to. při mé
desítileté praktické činnosti na poli social
ním o značné 'nechápavosti, kdybych ne
dovedl posouditi kam až v demokratickém
horování může zajíti katolický kněz ačkoliv
připouštím, že v theorii mohou se proná
šeti a hájiti náhledy i nejvýstřednější, a to
i v časopisech katolických.

Th. Dr. Frant. Rcyl,
předseda jednoty katol. tovaryšů.

o
—-—>—:i|] - - ., ČESKÉ VĚCI. .. . .___—$$—
Nově krajské soudy v Čechách.

Dne ::O. března ohlášeno bylo, že vláda
předloží sněmu král. Českého návrh na
zřízení pěti krajských nových soudů v e
chách asice ve Slaném, vKlatovech,vLito
myšli, v Trutnově & v Kurlovarech. České
noviny přijaly tuto novinku s netajenou
nedůvěrou. zejména když o jazykovém smíru
místo v Praze — vláda promluvila ústv
místodržitele hr. Kielmansegga na sněmě

!

iva——

Dolnorakonském. Německé listy nazývají
vládní návrh —„darem z lásky“ (Liebes
opfcr nebo Osteropfer) a to prý velmí ne
dokonalým. který nemůže — znepokojené
(prý) Němce usmířiti. I žádají úplné roz
hraničení okresů, aby měli „vyčištěné“
území své a nemusili poslouchati ten —
inferiorni český idióm. Rozumí se, že se
my echové takovému trhání země všichni
rázně opřeme. — Tyto nové krajské soudy
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skládati se mají: a sice ve Slaném z okresů:
slánského, velvarského, novostrašeckého,
rakovnického, křivoklátského, unboštského
(dosud v obvodu zemského soudu pražského),
pak lounskeho z obvodu krajského soudu
mosteckého. roudnického a líbochovického
z obvodu krajského soudu litoměřického —
celkem v rozloze 2469 ětv. kilometrů a
244 815 českých obyvatelů. pakv Klatovech
z okresů: klatovského, planického, nýrského,
domažlického a kdynského dosud v obvodě
krajského soudu plzeňského, pak sušického,
kašperskohorského a hartmanického v ob
vodu krajského soudu pí eckého v rozloze
2162 čtv. kilometrů. 175.382 obyvatelů,
z nichž jest 1.25300 cchů a 50.022
Němců, v Litomyšli z okresů : litomyšlského.
poličského, vysokomýtského, lanškrouuského
& ústeckého n. 0. (z obvodu krajského
soudu chrudimského) v rozloze 1650 čtver.
kilometrů a 190.042 obyvatelů, z nichž jest
137800 Čechů a 52220 Němců, pak
v Trutnově z okresů broumovského, úpi
ckeho, teplického, polickeho (z obvodu
krajského soudu královéhradeckého). pak
trutnovského, marešovskcho, žacléřského,
vrchlabského. hostinnébo & rokytuického
(z obvodu krajského soudu jičínského),
v rozloze 1601 čtver. kilometrů a 184.422
obyvatelů, z nichž jest 150.000 Němců
a 33.000 cchů, konečně v Karlových Va
rech z okresů: karlovarského, bečovského,
nýdeckého, loketského, jachymovského, bla
tenského, žlutického a bochovského (z ob
vodu krajského soudu cbebského) a dou
povského obvodu krajského soudu moste
ckého v rozloze 4744 čtver. kilometrů
a 183.121 obyvatelů, z nichž jest 180 215
Němců a 2935 Čechů. — Obvod slánskeho
krajského soudu bude tedy úplně český,
karlovarský úplně německý, klatovský a li
tomyšlský převahou český atrutnovský pře—
vahou německý.

Vláda prý i přes odpor české nebo
německé strany má v úmyslu jazykovou
otázku řešiti a to paragrafem 14. Rozumí
se, že nikoliv na úkor Němců, kteří volají
pořad (i princ Liechtenstein dne 29. března
na sněmě ve Vídni), aby byla staatssprache
německá zahy zavedena. '

Sněm moravský ukončen. Zasedal
od 20. února. K větsim srážkám nedošlo.
vždyt nejednalo se ani o odstranění ne
spravedlivého volebního řádu, ani o vy
rovnání a pod. Usneseno, aby zřízeny byly
2 české zemské vyšší reálky v Holešově
a \'e Val. Meziříčí a povoleny subvence

pro střední školy v Místku a v Moravské
Ostravě Slibeno od vlády, že vyšší reálku
v Novém Městě bude převzala do Správy
státní. Čes. nár. divadlu povolena subvence
— 4000 zl. Rozpočet moravský činí 7 mi—
lionů zl.

Němečtí poslanci, aby se vymluvili
přece, když není již to možno na sněmě,
pořádají stálé schůze v každém vetším
městě a vesnici Obsahem jejich dlouhých
nářků jest: Vláda v říši naší patří jen
ajen Němcům! Jazyková nařízení nutno
zrušit! Feudálové musí být odslrčeuí od
vedení politických věcí. Tak mluvil i 81lety
dr. Roser, známý horlitel proti hře v loterii.

Jak germanisace v Čecháchstoupá,
patrno z dat vyňatých ze „Slovenski Sveth
R. 1650 bylo z 942.000 obyvatelů Čech
815.000 Čechů a 127.000 Němců (86 proc.
Čechů a 14 proc. Němců); roku 1780 bylo
z 3,257000 obyvatelů 2405.000 Čechů
a 1.152000 Němců (65 procent Čechů
a 35 procent Němců); roku 1859 bylo
ze 4778.000 obyvatel 2,915000 Čechů
:; 1,863.000 Němců; roku pak 1890 bylo
Němců v Čechách přes 37 procent. Za
250 let se počet Němců v Čechách více
než zdvojnásobil (!), totiž ze 14 proc..
na více než 37 proc. Musíme se věru co
nejúsilovněji brániti, abychom se neoctli
za nových 250 let v nitru germánském
docela.

„Rozhledy“ v čísle třináctém ze dne
1. dubna v delším pojednání od Alex.
Nekl ana dokazují,že názor německý: jako
by k upravení „otázky jazykové“ byla při
slušnou říšská rada — jest nespráv
ností. Dovozují to z authentického textu
19. článku zákl. zákonů ze dne 21. prosince
1867, az řeči polských, německých a jiných.
poslanců tehdy proneseuých.

eský sněm zasedati bude (prý) jen
ještě tři neděle. K větším debatám dojíti
nená, aby Němci nebyli dráždění... Bude
tedy jednáno jen o rozpočtu. Posud se jen
samé návrhy činí na. př. 0 uvalení zem
ského poplatku na uhlí v Čechách dobyté,
o pěstování tabáku v Čechách, 0 dozoru
státním na českou spořitelnu a pod. —

Poslanci mladočeští jsou jako auguři.
Smějí se, když se potkají, ale do smíchu
jim vlastně není. Co zamýšlí vláda, se při
znávají, že nevědí nic. Dr. Sláma byl
v Rychnově přímo insulteván od rozezlených
radikálů. Sláva mladočeských triumfatorů
bledne. Nemohlo tomu ani jinak býti. Libe
ralismus všude doklepává. —
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I. Rolníci.
Pořád se mluví po venkově našem 0 or

ganisací, o svépomocí o reformách atd. atd.
Samé schůze, obrovsky dlouhé, články samá
fráze, —_-ale málo skutků. Od sněmu, kde podáno
množství návrhů opravných, zejména v při
čině zemského pojíštováni (proti krupobití,
ohni atd), nemohou naši rolníci mnoho oče
kávati, nebot sněmovní mlýn mele velice
zvolna a co namele — nestojí za mnoho.
Přes půl měsíce již sněm zasedá ale ani
jeden posud návrh nebyl přijat, samé první
čtení. Ke druhému nebo třetímu sotva tedy
dojde. Rolníci naši musí sami se reformovati.
,N. D.“ v této záležitosti piše: Porovnání
našeho zemědělstva s cizinou — je pro nás
vysvědčením chudoby! — My všichni musíme
se staratí o to, aby zemědělcům i živnostni
kům byl umožněn odbyt jejich výrobků. Vždyť
na př., na českém jihu vhodným výběrem se
mon, lepší m obděláváním půdy a pečlivějším
tříděním a čištěním obilí dosáhli četní stat
káři jilločcští takových kvalit, že jihočeský
ječmen a žito vytlačuje mimo nadání ruskou
aamerickoněmeckou konkurenci ba že se stává
zbožím exportním. V Německu na př. obnáší
průměrná úroda řepy po lrhektaru půdy asi
320 metr. centů, u nás jen 220 metr. centů,
takže v Německu vyrobi se z 1 hektaru
půdy 41'7 a u nás ppuze 271 metr. centů
cukru. Tedy o polovinu méněl Ale, i půda
vraci svědomitě kapitál a práci jí věnovanou.
U nás nechalo si rolnictvo vyrvatí obchod
s obilím, semeny, vejci, pelim atd. Rolníci
němečtí se však organisují a hledí se eman
cípovatí od prostředkovatelského obchodu. —

Německo má 2000(') mlékáren rolnických—
Čechy 20! Mlékárny organisovány jsou ve
svazy a družstva rovněž tak v Dánsku, Irsku,
Americe. Dále staví se rolnické pekárny 3.
mlýny i parou hnané. Dále maji družstva
vinařská, dobytkářské., jateční ovocnářská
zelinářská, chmelařská atabáková atd. V Če
chách je pouze 21 rolnických družstev ná
kupních a prodejních 20 mlékařských,55
ovocnických, 3 strojní a 1 zelinářské. Musíme
se tedy organisovati odborově. „Naše doba“
navrhuje, aby se zřídila elganisace krajská.
Myslíme že nebude lépe, pokud nebude školství
na venku změněno a pokud si naši rolníci
neodvyknou dělatijenom vysokou „politiku“. —

'na třídy nynějšími

_Na sněměkrál. Českého dne 23. března
podával Dr. Škarda o činnosti okresních
hospodářských záložen v roce 1897. Pravil.
že bude nutno k docílení jistoty a přesnosti
v ústavech těch zříditi dozor zemský nad
záložnamí.

II.Rcmcslnici.
Proč chudne lid?

Jedna příčina jest zbytečné spolkaření.
Avšak ozývají se čím dál vážnější hlasy
proti tomuto zlu. Tak „Obzor národohospo
dúřský“, „Hlas Národa“ , (Řemeslnicko--živnost.
noviny, as“, „Česká Stráž“, „Osvěta“, atd.
proti fángličkaíení u nás zahnízděnému neje
dnou již se prohlásily. V březnovém sešitě Naši
doby“ pravi se v odstavci: „Zemědělské, živ
nostenské a obchodní věci“ o předmětu tomto
tyto myšlenky : _— „Přepychn, to jest vše
zbytečného, jes: u nás věru dost, kdo by hle
děl jen na ono množství spolků, které pod
všelikými tituly pěstuji vlastně jen zábavu,
uniformu, prapor a jinou parádu, na nepo
měrné množství hostinců, v nichž tolik lidí
tráví večery dlouho do noci, na. nesčetné ta
neční zábavy, síně zpěváků, průvody a slav
nosti, jež obrovskou většinou připadají právě

poměry hospodářskými
skutečně nebo domněle tísněné, skoro by se
tázal, jakým právem se smí mluviti o otázce
agrární, maloživuostenské a maloobchodnicke,
nejsou-li všechny ty stíny, o nichž mluvi sta
tistika, jež spatřujeme na rozích ulic, a o nichž
sem tam dočítáme se v novinách, vlastně jen
nahodalými výjimkami v celkovém hospodář
ském blahobytu, jen tmavší čárou v celkovém
jasu života společenského . . .

Poohlédněme _se po oněch tisících spolků
hasičských veteránských, zábavních, „podpo
rovacich“ a pod, odkud rekrutují své členy,
otažte se hostinských kdo plní jejich míst
nosti, na kterých plesich se spotřebuje nej
více nápojů a potravin. proberte řady prů
vodů & _slavnosti-„národních“, — z jakých
tříd se to vše bere, kdo tak _neůčelně plýtvá
svým důchodem a kapitálem! Vždyt právě
mnoho takovýchto zjevů dokazuje, že by bez
„mass lidových" nebyly ani možnyl A rnbem
obrazu jsou pak — zastavárny, dluhy, ne
placení věřitelům, konkursy a bída při každém
sebe menším otřesu, odbytu, neúrodě a pod.



Extrem za extréméml Zvykněte městského
maloobchudnika nebo malovýrobce na životní
míru jakou musi zachovati učitel, professor
a nižší úředník, a položili jste základ k jeho
bohatství nebo aspoň upevnili jeho hospo
dářskou existenci.“

A tu praví „Naše doba“: Zajímavou
obžalobu vrhly v té příčině klerikální „Řemesl
nícko-živnostenské noviny“ —- pražským zla
tníkům, kdo zkazil velikolepou druhdy výrobu
a odbyt světoznámého zboží granátového?
Zlatníci hádají tu na majitele poli granáto
vých (že lacino davali granáty), tu na brusiče
(že špatně bronsíli), na obchodníky s granáty
(že mnoho slevovali na zboží a že dávali na
dluh), na židy (že chtěli laciné jen hotové zboží),
na vládu (že výrobu domáci nepodporovala)
a na Ameriku, že uvalila veliká cla na všecka
výrobu z Evropy tam docházející. Ale hlavni
vinu mají sami zlatnící ve směru mravním,
odborovém, živnostenském, občanském. Vedlt
se život přímonezřízený. Když zlatník denně vy
dělal 10zl.— a to byl výdělek téměřpravidelný,
jistě o něco více(!) spotřeboval ještě. Dělaly
se dluhy které se neplatily, nedbali o umě
lecké provedeni, začali zasazovati granáty
do stále horšího kevn, až ztoho vzácného
umělého průmyslu v Čechách zdomácnělého
udělali trhovíun praobyčejnon téměř bezcen
nou, pro každého vesnického kramáře k pro
deji způsobilou, ale pro vážný a vznešený
obchod nedůstojnou . . . A následky? Zboží
bylo násilím vypuzeno z obliby obecenstva
našeho i z trhu zahnaničního,většina zlatníků
pozbyla úplně samostatnosti a Pražská obec
neměla ani dost mist lampářských, metařských
a sluhovských, aby všechny pokleslé příslu
šníky staroslavné živnosti zlatnické zaopa
třila . . Snad pomůže trochu nově zřízená
škola zlatnická v Praze“. . .

Ale naši živnostníci se rozhoupon, až
jí'm nějaký čiperný žid obchodník olevře očí.
U nás se jen naříká,uvádějí pohyb v parlament,
sněm, komory žurnalistika . . . Pokud řemeslo
má zlaté dno, tedy bestarostnost, přepych a
utrácení, sahající i nad tučná výdělky, pak
znevažování odběratelstva kažení potravin a
snižování cen. Otřeseni odbytu, cizi konku
rence 'a jakákoli jina příhoda učiní z „buj
ného města — město pláče a bídy“, jak se
praví o hnmpoleckém domácím českém sou
kennictví. A zatím co naši výrobci bývali
pověstní noblesou (!), s jakou“ marnotratně vy
líazov'ali sta a tisíce, zatím co bohaté a vý
nosné trhy bývaly pro řemeslnické kavalíry
jako posvícenskými hody, kde se, jak ven
kovské tradice praví, zapalovaly dýmky zlat—
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kamí (!) a desítkami, kdežto výroba zůstávala
pořád na témže primitivním stupni —: pře
tvořovali konkurenti němečtí z neúrodných
hor severočeských zanikající a levně zaku
pované mlýny na mechanické tkalcovny, jiní
zaváděli parní pohon a moderní stroje, starali
se o odbyt cestujícími doma i v cizině, a tak
proti zmírajícímu maloprůmyslu našemu stál
tu z nenáhla vyspělý a mohutný veikoprůmysl
liberecký, brněnský. krňovský atd.

Je třeba i vnitřního zkokonalení, vzdě
lání &.— mravnosti! Dobře učinili v Jiste
bnici (k podnětu Alf. Šťastného), že založili
„spolek proti přepychu“.

Takovéto spolky měly by zaváděny býti
takřka v každé obci naši, zejména tam, kde
jsou továrny. Naše pak jednoty svatojosefské
anebo podpůrné měly by činnost svou směrem
reformním hlavně rozvíjeti, proti luxusu na
venkově bojovati. proti hýření pytlačeni a
střílení. proti zábavám šantánovým (i na —
vsích již pořádají „orfeová“ a „šantánová“
představení!), proti moru kořaiečnímuatd. atd.,
vyhlazovací přímo zápas vésti. Proč založili
v Belgii, v Bavorsku, v zemích porýnských,
ve Slezsku atd katolíci tolik peněžných ústavů,
jež velice prospívají? Protože překazili ohro
mné utrácení ve vesnicích a v městech. Po
dobně „armáda spásy“ pracuje v Americe a
v Anglii. Protestanté němečtí a švédští mají
rovněž množství „spolků střidmosti“. Necht
našinci zmužile a rázně bez (ohledu na pravo
nebo na levo) chopí se díla záslužného!

Posl. Adámek odůvodňoval dne 23.
března návrh v příčině podporování vývoje
pokračovacíhoa odbornéhovzdělání živnost
níctva. Navrhoval, aby zřídilo se několik
nových škol řemeslnických, aby kočovnými
učiteli odborně vynikajícími byli živnostníci
upozorňováni na pokroky jejich odvětví. a
aby zřízeny byly (dle záměru' min. Gautsche)
poradní sbory při zemskýchvládách pro
odborné školství v zemích.

Mezi mlynáři našimi zdá se, že přece
zavládne větši ruch. Stížnosti na uherskou
mouku na šejdířství mnohých cizích ňrem,
na nedostatek úvěru a pod. dostoupily vrcholu.
Mlynáři naši volají: Necht kupuji pekaři, ob
chodníci s moukou a hlavně naše hospodyně
českou mouku! Je tu dosti mlýnů, aby
stačily mlýti.

„Katolické družstvo' vyrábějící
solidní, vkusné a křesťanským tradicím od
povídající poutnícké zboží v Příbrami (na sv.
IIoře) zailuhuje od našich poutníků podpory
co největší, aby bylo pomoženo naším živ—
nostníkům a nebrali tučný zisk z našich
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obrázků, křížků a sošek — židovští obchod
níci. —

Sedláři a řemenáři v Praze utvořili
svépomocné družstvo nákupní po způsobu druž
stva pekařského a truhlářského, jež velmi
prospívají. Tržnice byla již otevřena. Svoji
k svému!

Obch od ní komora v Liberci, ke které
patří veliký odvod český (až po Pardubice)
jež vystavila si vlastní nákladný palác,
podporuje pouze německé živnostníky. Pořádá
kursy poučné (8 nedělní)a sice jen německy,
takže český řemeslník nic z toho nemá.

Dovoz masa z Ameriky do Evropy
stále stoupá a sice roční cena činí již přes
10.000 milionů zlatých. Jak generál Miles
žaluje, dodává se i maso — z koni, bai
z tisíců nemocných zvířat do konserv.
A naši lahůdkáři hodlaji masnéty výrobky
přece odebírati.

V Pardubicích sjezd obchodníkůvý
chtdočeských dne 2. dubna jednal o p rů ka—
zu způsobilosti, o kartelech o konsu
mech dělnických, o školství odborném, o podom
ním obchodě, o cejchování vah, měr a závaží
atd. Byla přijata resoluce, kterou se poža
davky obchodnictva v delší radě vypočítávají.

ezníci pražští, kteří byli od ži
dovských překupníků velmi tisněni a šizení,
utvořili kartel a družstvo nákupní i vyhle
dávají přímé spojení s rolnictvem za příčinou
koupě dobytka. Povede se jim zajisté dobře.
Jen ku předu!

III. Dělníci.
„Dělnické noviny“ 1. dubna přiná

šejí dva další články namířené proti činnosti
vp. Dlouhého-Pokorného a p. Myslivce. Vp.
Dlouhého nazývá Dr. E. Horský „zlým de
monem" strany křest.-socialni. Pan Myslivec

——e ŠKOLSTVÍ. . . . .

— je pojmenován „zázračné dítě.“ Vytýkáno
jim že kam přijdou na přednášky, počal se
jevití chlad k „Vlastí“ a „Děln. novinám“
od nejvěrnějších pratel a spojenců. Dále se
pravi: „Vp. Dlouhý má úplnou povahu &
taktiku Wolfovou. Pod pláštěm výstřední de
magogíe žene se bez rozvahy a bez plánů za
svými fantaslickými pmiysly a za nepřítele po
važuje každého, kdo slepě se nežene s nim.
Skoda muže toho . My staří členové se
sejdeme, dohodneme se s moravskými spolu
bratry a svoláme sjezd našinců.“ Kéž by
zavládla místo těchto žalostných třenic —
positivní činnost. Zdá se, že především sami
na sebe musíme zvolati: „Víces praktickým
křesťanstvím !“

Doúrazové pojištovny dělnické
pro království české, budou za. nedlouho již ko
nali volby a sice v oborech polním, v prů
myslu textilním a v oboru chemickém, pivo
varském a cukrovarském. V Gčlenné volebni
komíssí zasedá jediný Čech, prof. Dr. Bráf.

kresní důvěrnicí národně-so
cialni strany, počtem 140, měli od 1.—3.
dubna konferenci, na niž jednáno: „O boji
proti tuberkulose“, české otázce. socialismu
a komunální politice socialni (ref. Klofáč), o
organisaci, o družstvech výrobních, o poklad
nách pomocných, o pojištiváni nemocenském
a ůrazovém, o levných bytech dělnických a
ústřední dělnické škole, 0 všeobecném právu
hlasovacím do zemského sněmu a obcí, 0 za
vedení živnostenských soudů a zřízení dělni
ckých komor atd. — Velice zajisté obsáhlý
program. Bylo by záhodno, aby také naší
křesťanskosociální předáci konferenci po
dobnou uspořádali a se zemskými důvěrníky
častěji se radili. Tím předejde se dnešním
zmatkům v táboře křest. sociálů našich, který
čím dál trapněji působí.

_—W.—
Porada zemských školních inspek

torů konala se dne 27., 8 a.29
ve Vídni. Shromáždili se v ministerstvue vya
učováni všichni zemští školní inspektoři za
předsednictví odborného přednosty ryt. Herbsta
k poradě o záležitostech středních škol. —
Prvním předmětem porad byly p ře k á ž k y
úspěchu vyučování a prostředky
k odstraně ní jejich. Schůzeuznala, že

p ř e p l n ě n i středních škol jest hlavni pře
kážkou úspěchu vyučování a učinila usnesení
o opatřeních proti přeplnění středních škol.
Druhým odstavcem porady byla tak zvaná
analyticko-zvnková methoda &
její použití při vyučování v zemských jazy
cích, zejména při vyučování n č 111e c k é m
na neněmeckých ústavech. Shromáždění vyslo
vilo souhlas s onou methodou, která oba. cíly
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vyučování jazyku stejným způsobem sleduje
a na jedné straně snaží se dosíci mluvnické
jistoty, na druhé pak jazykové sběhlostí. —
Dalším odstavcem jednání bylo dozírání
n a šk oly, jakož i praktický výcvik a vě
decké další vzdělávání učitelů středních škol.
Schůze vyslovila se pro nové vydání instrukci
pro zemské školní inspektory, jakož i pro to,
aby rozšířený zkušební rok kandidátů učitel
stvi byl zaveden i na školách reálných. Ze
vrubně bylo jednáno dále o některých nktuel
ních otázkách, jako o zkouškách vůbec, o vy
skytujícímse nedostatku učitelstva,
o lhůtách zkoušek, o návrhu nového řádu pro
maturitní zkoušky na školách reálných'atd.
Je na čase, aby se učení na středních školách
zreformovalo.

Biskup brněnský dr. Fr. Bauer pro
mluvil na sněmě moravském řeč o školství
národním a jeho nedostatcích. pro kterou
židovskoněmecké i liberálně (žídovsko) české
novinyjej potupily. Výko u ný výb or katol.
národní strany na Moravě ndp. biskupovi
tento projev učinil: — „Za neohroženou
a rozhodnou obranu náboženské a mravní
výchovy ditek ve školách obecných — ne
skonale díky. Lid náš toužebně si přeje, aby
výchova mládeže jeho se nesla. směrem
mravně náboženským“

Návštěva měšťanských škol. Kon
cem škol. r. 1896—97 činil počet žáků na
všech měšťanských školách 58.934. Z těch
bylo žáků: s českých jazykem mateřským
36.637, s něm. 22.283 a jiným a. _ České
školy měšťanské navštěvovalo 35.192 dětí

——>3j NÁBOŽENSKÉA CIRKEVNIZÁLEŽITOSTI.__ _ wem . „
„Los von Rom“ : „pryč odRíma“zni

od německéobce k obci. V „National Zeitung“
berlínské pravi (?) vynikajici katolický hi
storik o hnutí tom: „Situace vRakousku má
mnoho podobnosti s poměry, kteréž panovaly
v Praze před třicetiletou válkou. Zmíněný
historik míní, že se také v Rakousku nyní
jevi zející protivy a spatřuje v hnutí, kteréž
se řídí heslem „Pryč od ima!“, symptom,
jejž prý třeba počítati k nejvážnějším, které
v tomto století v Rakousku byly pozorovány.
Schoenerer nabízi všem, kdo odpadnou, že
lezný prsten „Bismarkův“ na památku. Němci
agitují, aby žádný „opravdu německý“ student

a to: Chlapců 20.103, děvčat 15089. Ně
mecké školy měšťanské navštěvovalo 23.742
dětí ato chlapců 13.423, děvčat 10.319. Dle
jazyka mateřského bylo na českých školách
měšťanských českých dětí 34 647 a to chlapců
19.759, děvčat 14.888, německých děti 545
ato chlapců 344, děvčat 201. Na německých
měšťanských školách bylo: německých dětí
21.744 (12.372 chlapců a 9372 děvčat), če
skych dětí 1990 (1046 chlapců a 944 děvčat) ;
dětí sjiným jazykem mateřským 8 (5 chlapců,
3 děvčata). I. třídu všech měšťanských škol
navštěvuje 29.802, I[. třídu 18 992, III. třídu
10140 děti. '

Protestantský diakon žítavský Otto
Hardeland v brožuře „Kterak pojeduávati
o šestém přikázaní Božím ve škole a při
poučování konfirmandů“ (Lipsko l898) praví:
Předůležíto jest poučování o šestém přikázani,
poněvadž dnes porušování tohoto přikázaní
namnoze ani za hřích se nepovažuje a od
vrchností jako vražda nebo krádež trestáno
nebývá., poněvadž hříchy proti šestému při
kázaní v posledních letech mezi vznešenými
iprostými, mladými istarýmí tak hrozně
se rozmohly, že každý, kdo očí svých schválně
nezavirá, úzkostliv býti musí o blaho lidu
a též vyznatí musí, že náš lid, dříve pro
svou cudnost tak velebený, čím dále tím
více podobnější jest starému, mravně zvrhlému

ímu, když záhubě své blízek byl. Nedivíme
se tomu ani, vždyť různí činitelé, zvláště
cizoložnédivadlo a oplzlá literatura
o tuto zkázu již dlouho všemožuěusilují.u —
Ovšem opatrně si počínati nutno!

\

nešel do seminářel V Žatci, protože komisař
vládní rozpustil schůzi voličskou, ze vzdoru
nad tím usneslí se, že — z římskokatolické
církve vystoupí. Dr. Eisenkolb z Chabařovic
vykládal shromážděným mužům, paním a pan
nám německým že nemůže býti horší, pano
vačnějši a výbojuějši církve, nežli jest —
církev papežská, která (prý) vypověděla boj
všemu šlechetnému a vznešenému. Vysvobo—
zení z tohoto jha (') římského leží (prý) jen
v —- přimknutí se k evangelické církví.

Duchovní konference, jež se v Praze
oVelíkonocích konaly, byly navštíveny velmi
silně. Zejména v klášteře Jesuítském, kde
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byly konference po celý týden pro ženy a.
pak dluhý týden pro muže, \\ Redcmptoristů
na Hradčanech, dále v Klementinskě zrcadlově
kapli (dp. prof. Havránkcm pro vzdělavací a
podpůrný spolek českých žen a dívek'kouaně)
upoutaly množství pražského obyvatelstva
z kruhů dělnických. měšťanských i nejpřed
nějších. Také pro 826 trestniků ua. Pau
krácí konaly se exercicie (dpp. Jemelka
a Forslner) a to s dobrým výsledkcín.

Z Olomoucké diccěse docházejínás
protesty proti ustanovení prince z Hohenlohů
kanovníkem olomoucké kapitoly Vjšeiiíme
blíže ještě některé z nich a uveřejníme, bude-li
možno, několik z nich. Jak patrno, způsobila.
tato událost mnoho zlé krve Vlny rozčeřené
tak hned se neuklidní. .. '

Církevní slavnosti na sklonku sto
letí. Zvláštní komitét ku pořádání “slavností
a pobožnosti na sklonku XIX. stoleti ustá
noven byl J. Em. ndp. kardinálem hrabětem
Schónbornem v“ arcidiecési Pražské (a sice
podle komílělů v.jíných diecésích ku přání
sv. "Otce vzniklých). Kcmítét hodlá. letos
v Praze a předměstích pořádatí tyto slav
nosti:

1. Ve" čtvrtek 11. května (0 svátek
Nanebevstoupení l'áně) bude pořádán odpo
ledne od katolických spolků pražských slav
nostní průvod k soše Rodičky Boží na. Staro
městském náměstí. 2. Dne 28. května. (v ne
dělí, o svátek nejsv. Trojice Boží) bude se
kouatí pout mužů z Prahy na. sv. Horu, kdež;

bude mše sv. pontiňkální, kazáni. křížová
cesta a požehnání. 3. Dne 11. června (třetí
neděli po sv. Ducha) bude pořádán průvod žen
k soše Panny Marie na sv. Hoře (neděle třetí je
t. zv. korunovace Panny Marie na sv. Hoře). 4.
Dne 18 června bude na výstavišti velechramu
sv. Víta mše svatá ku poctěsv. patronůa na
vyprošení si jejich ochrany, slavnostní řeč
u bývah'ho lirubu sv. Vojtěcha, katolické

.spolky přistoupí ve chrámu sv. Víta k sv.
přijímání. 5. Dne 15. srpna (o svátek Na
nebevzetí Panny Marie) odpoledne sůčastní
se katolické spolky a lid slavnostního kázání
v basilíce týnské, načež bude požehnání a
průvod k soše Panny Marie na Staroměst
ském náměstí. 6. Dne |O. září (ve svátek
Jména Panny Marie) bude odpoledne průvod
z Roztok na Levý Hrádek kde byl první
křesťanský kostel v Čechách, kde Bořivoj
s chotí Ludmilou skáceli modly pohanské.
7. Dne 17 září vyjde hromadný průvod z ko
stela sv. Mikuláše na Malé Straně na Petřín,
před XIV zastaveními bude křížová. cesta.
Mimo to je na rok 1900 projektováno několik
podobných slavnosti a hlavně první hromadná
'pout českých katolíků do svaté země. Cesta

' trvatí má asi měsíc.
Arcibiskup New-Yorský Corvigan

zaslal papeži Lvu XIII. list, v němž pro
hlašuje po příkladu arc. Irelanda, že nebude
nadále podporovatí snahy tak zvané „ame
rickě“ a že se podrobuje zcela názorům pa
pežovým.

—v* Dj ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI. +—%.—
Uln'y. Dne 9. března promluvil v uher- _

skě sněmovně Gejza Polonyi (dříve S.
Pollsk, židovský obchodník) proti slovanské
většině v naší říšské polovině takto: „My
Maďaři (l) podáváme pomocnou ruku ne
zákonné (!) vládě vRakousku, která. zjevně
proti německé hegemonii se tam zasazuje.
Jest politování hodno, že maďarský národ
a maďarské. vláda klidně mohou přihlížeti
na strašlivě (!) ono dílo, které se před Li
tavou provádí. aby panství slovanského
živlu přišlo k platnosti a němectrí úplně
bylo potlačeno. I—Itgemonií německou (!)
trvalý stav tam necht je zaveden.“ — Se
míté jsou všude stejně opovážlivi!

Rusko staví koráby. V čínských vo—
dách má. již 15 korábů, obrněnců, křižníků

a 7 torpedových lodí. -— Proti finské
samosprávě postavili se ruští ministři Kuro—
patkin a Podědonoscev. Rozhodnuto. aby
pluky finské netvořily samostatný celek. ale
podřízeny byly ruské správě vojenské. —
„Opravy“ byly vykonány carským manife
stem, protože sněm finský protestoval. Depu
tace 400 nejpřednějších Finů nebyla v Petro
hradě k carovi předpuštěns, i musila. se
vrátiti domů.

Rusko: Petrohradské časopisyoznamuji,
že následkem trvalých nepokojů studentských
byli všichni studující petrohradské
university ze studií vyloučeni. Kdož
opětně sa na universitu zapsatí hodlají, mají
podati své žádosti — které s'největši přís—
nosti budou _zkonmány a na něž vzat bude
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zřetel jen 11studentů, kteří výtržnosti se ne
súčastnili -— rektorovi university. Zda se,
že vypuknou' následkem toho na všech uni
versitách ruských opětné bouře. Jak známo,
povstalo hnutí proto, že policie na ulici stu
denty — bičíky sešlehala

Italie po svých pcražkách v Afrie
clue se zmocniti většího území v Číně
(Sanmunbai) Ale Anglie nechce to při
pustiti. — Za nesmírnou vymoženost (!|)
považuje ministerstvo italské, že papež
ská stolice nebylapozvána a nesúěastní
se konference míru v Haagu. Zdá se,
že uspěchy konference budou — illusoruí.

Francie. Ve sněmovně navrhoval
secialista Breton, aby s francouzských mincí
odstraněn byl „směšný“ (prý) nápis na ob
rubě: „Bůh ochraňuj Francii.“ — Navrh
padl. — Rozpočet, který obsahuje obrovské
položky na věci vojenské byl přijat dne
29. března 464 proti 46 hlasům. — Sně
movna se odročila do z. května.

— S Anglií učinila republika fran
couzská.dohodnutí, dle kterého obdrží osadu
na Nilu. Patrně se cítí Anglie ke zkrocení
dervišských zastupů nedostatečnou a potře
buje spojence.

Německo vede spor o samojské
ostrovy a Arglií! Stříleno bylo na ves
nice, jež zapáleny, a sice z lodí obou těch
velmocí. Takhle se roznáší — kultura

Německo: Kníže Chlodvík Hohen
10 ha, říšský kancléř německý, slavil 31. března
BOIeté narozeniny. Německé noviny oslavují
jej dlouhými úvahami. Také vříši naší časo
pisy oplývají chválami kn Hohenlohe z Schil
lingsfiirstu, velebice jeho státnickou mysl ze
jména r. 1866, kdy se stal ministrem zahra—
ničních věcí vBavorskn, kde zjednal prusko
bavorské „vyrovnáuí“. R. 1874 stal se vy

slancem v Paříži, r. 1885 místodržícím v Elsas
Lotrinsku. R. 1894 26. října stal se kancléřem
říšským. „Prager Tagb'att“ dne 31. března
líčí Hohenlohe. jako — „dajěnacionala'.

Prof. Dr. Delbl'ůck odsouzenbyl pro
kritiku svou v l,Preus. Jahrbiicherť kde na
zval vypovídací politiku německou barbar
ským jednáním — k pokutě 500 marek,
mimo to dostal důtku. — V Německu jsou
jiné zakony. U nás profesaoři universitní pod
pisovali protesty proti nařízenímhr. Ba
denia, oni Mommseuovn epištolu schvalovali.
Vlada naše si toho „šlechetně nepovšimla,“
praví 28. března „Politik“ apřipojuje: „O du
mein Oesterreich, du hast es besser. du bist
gemiithlícli und nicht so stramm wie Preusseu."
U nás štýrsko-hradecký „konvent“ sestává.
ze suplentů a professorů středních škol, kteří
ve svém oboru by karieru neudělali a proto
— dělají politiku nesmířitelně nacionální.

Rumunsko. Na ministerského před
sedu, liberala Denutra Stourzdu, vola opo—
sice: „Uraziijqi národ rumunský! Zaprodal
jsi nás Maďardm! Odstup! — Oposičníci
dělají obstrukci myslíce. že Stourzda padne
— jako padl v Uhrách Bánň'y. Proti Stourd
zovi svědčí hlavně maďarská brožurka která.
se přičítá. bar. Bánffymu. Ve spisku tom se
praví, že Baní'l'y porazil min. zahraničních
záležitostí hr. Kalnokyho, protože nedržel
(prý) s Maďary. V Bukurešti uznali (prý),
že nic nemohou očekávat od protiuherskě
politiky, jak Stourtlza v Pešti ujišťoval.
Rumuni v Uhrách a v Sedmihradsku mají
býti vydání v plen — maďarissci. Vlada si
programem učinila: poddsjnost, krotkou
ústupnost vůči Pešti i Petrohradu! — Na
ulicích bukureštských' jsou bouřlivé výstupy.
Do oken min. Stouídzy hazi se blato a
kamení.

>“ eco.
KRONIKA. o o o o „F;——___—03an—
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Počet nováčků u nás má býti zvýšen.
V Rusku se odvádí ročně 290.000 branců,
ve Fran cii 240.000 mužů (r. 1874 pouze
130.000), tak že v čas valky může Francie
postaviti do pole 4,272000 mužů. V Ně
1neck u je pravidlem, že každý zbraně schopný
muž musí býti odveden... U nás odvádělo
se po r. 1866 pouze 95.000 ročně, nyni pak
130.000 branců. Francie ma presenční stav

vojska 573 000 mužů, Německo 526.000 (nyni
vyšší však než Francie), Italie 264.000 mužů
——a Rakousko — 330.000 mužů. A tu (prý)
dle výkladu vládních listů nutno zvýšiti u nás
kontingent branců._„Poster Lloyd“ praví:
„Na konferenci míru v Haagu nebudou se
moci delegáti oddávati žádnému stavění fan
tastických budov. Militarismus je vlastně do—
brodiníin (!!) Rakouska, nebot“vojak se
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vlastně nachází ve vychovávacím ústavě, zdržuje
se na čerstvém vzduchu, dostává tvrdší svaly
a stává se vůči počasí & nemocem otužílejším.
Výcvik ve zbrani — sílí nervy!

Úrední sloh při úřadech státních a
samosprávných byl zjednodušen. Nemá býti
užíváno obvyklých posud úvodů, titulů a oslo
veni, ale prostě: c k. ministerstvu, nebo:
o k. okresnímu hejtmanství zemskému výboru
král. Českého, c k. místodižitelství atd. Také
jinak má se psáti: Panu c. k. inistodižiteli,
panu c. k. presidentu ministerstva &.pod. Je
to dle francouzského slohu. Ovšem při sou
kromých dopisech podobných zkrácenin uží
váno býti nemá.

Pomnik Dan. Adamu z Velesla
vína. V Praze utvořila se společnost, která
míní na rodný domek Dan. zVeleslavína za
saditi desku. Společnost dala provolání do
novin dosti obšírně. Nyní uveřejňuje „Druž
stvo pro postaveni pomníku Dan. Ad. z Ve
leslavína“ obsáhlejšíprovolání s názvem:
„Český lide náš“, v němžse praví, aby
3001eté výročí Veleslavínova bylo oslaveno
založením sadu a kovovým poprsím
českého arcitypografa. Žádají, aby „každý
i tu malou službu prokázal“ a uspořádal sbírku
ve společnosti, mezi přáteli Piosí korpmace,
spolky, zastupitelstva, záložny — o příspěvek.
Prosi za stavivo sazenice, knížky a pod.
Provolání, končící slovy: „Český lide, ucti
takto sám sebe! Český lide, vyslyš nás'“ —
je podepsáno od pp. J. Zátvorského, zedníka
R. Fully, učitele a dále od řemeslníků, sluhů
a dělníků. — Bylo by záhodno vyšetřití, na
kolik spolků soch a pamětních desk již se
sbííár

Fidlovačka. VPraze a v pícdměstíchje
íak blaze že po 6 neděl vedl se spor o íidlo
vačku. posud na nuselské louce pořádanou.
Policejní řiditelstvi r.ozhodlo že na „-íídlo
vačku“ má právo obec nuselská. Praha na
benátských ostrovech (Štvanici) ale měla dne
2 dubna „národní“ zábavu svou. Mimo to
byly koňské dostihy, pomlázka na
Smíchově, hudba v každé větší restauraci . . .
Celý ten život mnohých lidí je jako — fidlo
vačkav!

Casopísy o velikonočních svátcích vyšly
v obrovském přímo rozsahu. Tak na příklad
„Prager Tagblatt“ měl 64 stránek,
„Bohemie“ 54, „Národní Listy“ 24,
„NárodníPolítika“ 44stranatd.Aobsah?
Trošku domněnek z politického oboru, pak
trochu spolkových a různých zpráv, hodně
zpráv o lupičstvi a sebevraždách a dvě tře
tiny ostatní — inserty. Štastní čtenáři!

Židovská. koloniální banka utvořila
se v Londýně. Má název „The Jewish Colo-c
nial Trust“, základní kapitál jest 20 mil. zl.
(po 1000 zl akcie). Banka míní „podnikati
stavění drah, kolonisovati Syrii, Palestinu a
jiné světa části, kde by židům šlo k duhu“
(doslova dle „Bohemie“ ze dne 4. dubna)j ze
jména chce využitkovati velikých uhelných
ložisek v Syrii, zřizovati pěstění pšenice ve
velkém a to (prý) energicky. Věříme!

„Ruch katolický“ ve Lvově sděluje,
že pro \Volfa, který s rodinou (prý) právě
k protestantismu (!) přestoupil, vybírají ko
mitéty v Berlíně, Hamburku, Slesviku, Erfurtě,
Darmstadtě, Mnichově. Lipsku a Vratislavi.

Vypuzený kncz. Dr. Isidor Zahradník
byl od nacionálů z Jihlavy vypuzen. Žije
nyní v Praze na Strahově.

16 000 italských dělníků Němci si po
zvali, české dělníky pak hodlaji šmahem pro
pustiti.

V Halle professoří, lékaři a stu
denti vyslovili se proti tomu. aby ženy dále
studovaly na universitách. Vydali prohlášení,
v němž praví, že dochází při studiu žen
k trapným situacím na. klinikách.

Dr. Eiselt a dr. ('crnohorský zpru
covali pro Prahu nový volebni řád, dle
kterého maji přijíti učitelové a intelligence
ostatní z 2 sboru — do 4., aby-v ohromném
tomto sboru „dělnickém“ utonuli. a nebyli na
překážku snahám „liberálních“ advokátů, eta
vitelů a inženýrů na radnici. Purkmistr má
býti volen na — 6 let, náíuěslkové jen na 13.
Všecky noviny naše — až na „Nár. Listy" (|)
vyslovily se proti famosui této „opravě“.

Dr. P. Durdík nepřestává uveřejňovatí
feuilletony o Španělsku, kde způsobem od
souzeni hodným a nedůstojně útočí na kato
lické kněze, kláštery, pouti atd. Všechno zlo,
porážky na Kubě, bídu, nemoci atd. přičítá
dr. Durdík — katolickým kněžím. A mravně
naučení z toho plynoucí? Že náš lid bude
podobně ztracen, kdyby se přidal ke kleri
kálům. Není nad „učenost“!

Pčstní právo? Red „PondělníchNovin“,
pan Lad. Mattuš, dal do listu svého zprávu,
že si paní Benoniová-Dumková „objednala“
adressu uznání pomocí švadleuy své &.ně
kterých svých ctitelkyň. Byl 22. března soud,
na kterém vyšlo několik nepěkných zjevů
z naší společnosti na jevo. Tak na př. paní
Benoniová pravila: Celou gáži musí herečka
u nás dáti na ——šaty . . . Která nemá bratra
nebo příbuzného u novin a pod., neudrží s_e.
Ale soud neshledal na obžalovaných viny.
A tu pan Benoni ztrestal p. Mattuše holí;
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Na to vzali si naši dva přední umělci dovo
lenou avodjeli do Italie... Opravdu, nepěkné
zjevy, kus pěstniho práva.

Spolekněmeckých žurnalistů v Praze
ve schůzi dne-19. března konané zvolil do
výboru samé skoro židovské žurnalisty a sice
pp. dr. Adlera, dr. Feistnera, Freunde, Gier
schika, H Katze, dr. Klaara, Lóbla, dr. Mercyho,
J. Sterna Tewelesa, Willomítzera, Wíinseheho,
za náhradníky S. Kohna a SpiethoíTa. Atito
pánové — dělají německé veřejné mínění
u nás! Oni (prý) tlumočinefalšované
německé přesvědčení! Je to možno? A pokud
si to daji Němcilibiti? Což synagoga roz
hodovati má nejen na trhu peněžním, ale i ve
všech ostatních oborech a odvětvích lidské
práce a lidského ducha? Quo usque tandem?

Mezinárodní sjezd žurnalistů v Ři
mě mezi 4 a II.duhnem projektovaný, obe
slán byl 900 žurnalisty, z nichž ale pouze
300 připuštěno. aby jednání se zjednodušilo.
Mezinárodní družstva novinářská jsou však
bohužel nejvíce v židovských rukou. Z Vídně
aspoň (mimo několik antisemitů) jsou samí
židovští redaktoři vysláni, podobně i z Pešti,
z mnohých měst německých, francouzských,
anglických a italských Poláci určili však na
sjezd pravé rodáky své a to: Bienkowskěho,
Drzcwieckého, Muslowského, Nikorowicze a
Skrzyňského. Kdo z Čechů do Ríma jel, ne
zvěděli jsme

Raiffeisenovýeh záložen v Čechách
bylo r. 1898 v činnosti 320. spor bylo na
3,282.263 zl V Bavorsku však je vkvětu
1100 záložen Raiíl'eiseuových.

Proti hýření v obcích zemskávláda
v Kolíně- nad Rýnem hodla přísně zakročiti.
Má býti zavedena vysoká daň v obcích
z tanečních zábav a radovánek, aby se
zabránilo nynější smutné faktum, že dělníci
iroluici v mnohých obcích hýří 2—3 dny
v týdnu, nevyspalí a vysílení jdou do práce,
jsou až po krk zadlužení atd. Následek toho
jest: úpadek mravnosti, nespokojenost, roze
rvané svazky rodinné _a všeobecně zhoršení
socialnich poměrů. _

zemich českých bylo roku 1896:
7l_1,710.000zl ve spořitelnách a sice:
v Čechách 506036000 zl., na Moravě
110,247.000 zlatých. — Spořitelna vídeňská
(„první rakouská spoř.“) má 220 mil. vkla-lů,
čistý zisk ročně 800 tisíc zl. — Ú, jak by
mohly veliké tyto podniky bídě odpomáhati!
Ale jaký duch vládne v nich?

Nove vynálezy'elcktri--kého osvětí
lovúní. Doposud bylo osvětlování elektrické_
příliš drahé,aproto Auerovy hořáky plynov'ó,

které svou malou spotřebou plynu osvětlení
velice zlacinily, nyní na újmu elektrického
osvětlení všeobecně se rozšířily. Zajimavo jest,
že nyní sám Auer zabývá se elektrotechníkou,
a učinil zajímavý vynález. Dr. Auer z Wels
bachu totiž objevil, že osmium dá se velmi
dobře užití k žárovému světlu elektrickému.
Drátky z osmia, pokryté vrstvou kysličníku
thornatého, září bílým jasným světlem, a přece
nikterak se nemění, neberou zkázy. Jedinou
chybou je doposud, že výroba osmia jest ne
obyčejnědrahá. Prof Nernst v Gůttinkách
objevil, že ITUŽIIOužíti také k žárovému
světlu alkalických zemin. Tak užil magnesia
(kysličník hořečnatý), jež vydává krásné, ne
obyčejně jasné, bílé světlo. Nesnáz působí
doposud, že třeba napřed magnesií prohřátí,
což vyžaduje jakéhosi složitějšího mechanismu;
to však dalšími zkouškami bude zajisté brzy
odstraněno Výhoda záleží v tom, že světlo
této lampy jest o 2/3 lacinější než světlo ny
nější elektrické žárovky. Oba vynálezy zna
menaly by však úplné vítězství elektrického
světla nad osvětlením plynovým.

Něco z chemie. Uplynulo sotva dvacet
let od pakusů Cailleteta a Picteta jimž se
podařilo poprvé plyny zkapalnítí, arcit v množ
ství nepatrném. Doposud byla příprava kapal
ného vzduchu tak složitá, že se jen málokde
dařila Teprve před nedávnem sestrojil prof
Linde v Mnichovějednoduchý stroj, kterým
možno při poměrně nepatrné síle a nákladu
vzduch 11 větší míře zkapalníti. Toho dosa—
huje se totiž značným snížením temperatury.
Má-li na př. vzduch býti zkapalněn, potřebí
nejméně temperatury —1400 až —1970 *
Dr. Linde sestavil stroj, kterým se dosahuje
této temperatury použitím t. zv. protiproudů.
Ztlačený vzduch proudí vnitřní rourou do
roury zevnější, kde se tlak zmírní a tim tem
perature. ochladí. Tímto ustavičným střídáním
proudu ochlazuje se vzduch vždy více, až
zkapalní. Timto processem možno dosáhnouti
potřebné temperatury ve 3—4 hodinách, na
čež lze vyrobiti až 3/4 litru tekutého vzduchu
za hodinu. Tekutý vzduch se přechovává v ná
dobách, zhotovených od anglického fysíka
Dewara. Jest to totiž láhev s dvojitými
stěnami, mezi nimiž jest vzduch úplně vy
čerpán. Zajímavé jsou vlastností kapalného
vzduchu. Jest to jasná. trochu namodrala
tekutina. Naleje li se trochu kapalného vzduchu
do jiné nádoby, rychle se vypařuje, při tom
vytvoří se nad nádobou hustá mlha, jež tvoří
zmrzlé páry, nádoba sam1 pokryta jest ledem
a pevnou kyselinou uhličítou. Naleje-li se
trochu rtuti na kapalný vzduch, ihned mrzne,
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podobně voda. Síra zbělá, růmělka aežloutne.
Namočíme-li do tekutého vzduchu kaučukovou
ronrkn, ztvrdne tak, že ji možno kladivem
rozbití. Parafin ztvrdne, že ho možno rozbití
na. prach. Jestliže přijde tekutý vzduch na.
kůži, způsobí puchýře, nebot páli. Zvláštností
jest, že chemické účinky látek se zmenšují.
Za to tím podivuhodnější, že semena. rostlin

___.___.„A„rc'*

nepozbývají své klíčivosti, jak zajímavými
pokusy dokázáno. V nejnovější době podařilo
se Dewarovi zkapalniti vodík při —200" C.
a. Helium. Jak patrno, pokračuje lidska věda.
úžasně. A přec co všechno to proti tajemné

knize p?řírody,již všemohoucí ruka Páně vytvořila
* *

*

"*r_a._
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Lesklý povrch.
(Obrázek) —-Napsal Boh umil Brodský.

(Pokračování)

Najednou k němu se přitočí nějaký človíček. pomalý, slabý, s krátkým, šedivým,
vousem. Oblečen byl jako nějaký měštau a v roce držel malý vak.

„Jste z Vystrkova?“ ptal se krátce.
„Jsem,“ povídal Martin ledabylo.
Na to neznámý ničeho neodpověděl, ale už se hrnul do kočáru.

a diví. Co je to zač? myslí si.
může být.
mají různé nápady.

Martin se ohlíží
Aby to byl sám milostpán, můj ty Kriste, to am ne'

Ale ptal se po Vystrkově, a tedy snad to možná bude ou.
Martin se vzpřlmil & mrskl okem

Nu takoví pani
sedí- li už ten panáček. Seděl.

Tlumok položil podle sebe a pokrývkou zahalovnl no'ny.
„To už mi ten pan vrchni horších koní naproti poslati nemohl?“ řekl přísně, hnízdě

se do kouta kočáru.
„Poníženě prosím, to jsou naše nejlepší.“
„Tak? No, to je asi u vas pěkný pořádek. Jeďtel“
Martin zamlaskal a pobídnuv koně. rozjel se.

ležícím a vyjeli ven do kraje.
pobízel kone, aby stále klusali.

'Nechte koně si oddycbuout,“ poroučel pán ze zadu.
nedivím, že ty koně strhate.“

„Pan vrchní jinak jezdit nechce,"

Kousek za městečkem stoupala cesta do vrchu.
Mlčky projeli městem u stanice.

Martin

„Jezdíte-li vždycky tak, pak se

omlouval se Martin, jsa potěšen, že milostpan
začína. „Kopec nekopcc, cesta necesta. Jen když to ubanif'

„To je tedy velký pan. A vždyt vam podsední kulhá.
„Kulka jejich Milosti. Je toho koně Skoda. A druhý to taky dlouho nevydrží.

Ale kam se děje. Jdou den ze dne a to aby měli nohy železné.
„Kam to ke všem rohatým tak často jezdíte?
„Všelikams Jednou do zabavy podruhé na návštěvu, potřetí k řízení. nebo si pani

vrchní vzpomine a chce na prochazku“
„Vida, paní vrchní se dává vozit na pr0cházky? Jen když to vím. Já na pro.

cházku chodím. Ale nejsou to ty koně, které asi před půl rokem byly koupeny. Ty stali
podle účtů 0qu set“

„Poníženč prosím, jsou, jejich \íilosti.
Já tuhle zkusím s nimi.
je taky těch zvířat líto. ale což naplat.
kopec cesta necesta“

Zamžikal očima & slabounce se usmál

Od té doby jeden den v konírně nestali.
Abych porád seděl na kozlíku a jen do nich praskal. Člověku

Pan vrchní porouči a já. musim jet, kopec ne

aby ho pán ze zadu neviděl. Tu maš
myslil si radostně. teď mě vyžeů. Slyšel jak pa'n cosi pro sebe německy povídá. Z roz—
hněvaného Z\uku soudil, že asi vrchního nechválí. A'e pamatuje, žeje dOblBkout železo,
dokud je žhavé, osmělil se dále mluvití.
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„Ja měl být včera od pana vrchního bit, že prý _má'm sedřené koně. Slíbil mi,
že jak jejich Milostodiede, že na hodinu mě vyžene“ _ ,

„Uvidíme, uvidíme,“ řekl pán. „S těmito koňmi už jezdit nebudete. Ať si koupl
pan vrchní koně sám. Já nemám panství pro zábavu svých úředníků. A jaký je to
pán, ten váš pan vrchuí?“ .

Martin počal hovořit, ale už střízlivěji. Poznámka, že panu vrchnímu koně dál
pán kupovat nebude, valně jej ochladíla. Povídal o vrchním, že je tuze pyšný a. zlý, ale
to ostatní, čím by mu byl mohl ublížití, zamlčel.

Byli asi na půl cestě, a v dálce se ukázal Vystrkov.
„Zastavte,“ porouěel milostpán a vylezl z kočáru. „Dejte pozor na tento kufřík

a jedna co noha nohu mine, k Vystrkovu.“
A už se pustil na pěšinu, jež tudy běžela poli k Vystrkovu. Bylo jí pěšky

k zámku blíže, než jízdou po silnici. Ta se točila velikým obloukem a tvořila záhyby,
aby stoupání nebylo velké. Martin s podivením hleděl na milostpána, že jde pěšky, že
cestu zná, ačkoliv zde nikdy nebyl. Nevšílnl si mapky, kterou pan držel v ruce. Jel dle
rozkazu zcela pomalu a pokud mohl, stihl pohledem mílostpána. Bude tam dřív než já,
soudil. Ten je překvapí Jen aby tomu vrchnímu hodně vyhuboval, ale koně at mu nechá.
Bylo by to přece ošklivé, kdyby Vystrkovský vrchní ani koní neměl.

Zatím milostpán statně vykraěoval. Rychle se na všechny strany ohlížel, někdy na—
hlédl do mapky a už zase stoupal po mezích a pěšinách. Luka i osení vonělv. a od
nedalekých lesů tabla sem vůně pryskyřice a zpěv ptactva. Ustaraná a zasmušilá tvář
panove se vyjasňovala. Příroda naň působila svým kouzlem &.probouzela jeho suché nitro
ke svěžejšímu oddechu.

Až dosud strávil většinu svého života v dusných kancelářích a pi—arnách. Byl
podnikatelem staveb. zvláště vodních, které mu vynesly několik slušných milionů. Když
cítil se býti zabezpečeným, nechal podníkatelství a vrátil se k soukromému životu.
Dítky měl již provdány a proto pro ně i pro sebe a svou _ženu koupil Vystrkov. aby
měli kde léto společně tráviti. Na panství se ani podívat nešel. Poslal tam své znalce
a nabídl panu baronovi pěknou kupní cenu. Pan baron tušil beztoho. že dlouho Vystrkov
dluhy přetížený neudrží, a správně hádal, že ve dražbě by za panství takové sumy ne
utržíl. Nerozpakoval se aprodal tedy panu Hornovi panství hned. Poněvadž musil do zá
meckých pokojů většinou býti dáván n0vý nábytek a místnosti znovuzřizovány, ne
přistěhovalo se nově panstvo do Vystrk0va hned. ba soudilo se, že se tam bude stěhovati
až budoucího roku. .

Ale pan Horn znenadání chtěl se na panství podívat a se přesvědčitjaký pořádek
tam panuje. Jsa mužem zvyklým práci a odříkání, jenž celý svůj život strávil v při
činění, nepotřeboval k cestě příprav. Telegrafoval, aby byla přichystána příležitost a
opatřív se mapkou. kráčel teď k svému sídlu pěšky. Krajina, kterou šel, a která se
zraku jeho otevírala, velmi se mu líbila. Byla paborkowtá, lesnatá a malebná. Byl pře—
svědčen, že jeho domácí budou tu jak náleží spokojeni.

Jen to mu působilo zasmušení, že mu bezpochyby začínají útrapy s úředníky.
Rád se již zbavil starostí se svými podniky spojenými, a teď tím více se lekal. žesnad
nové mu nastávají. Jsa sám k sobě, přísným. konal úplně svědomitě své povinnosti,
a nemínil ani úředníkům poklesky promíjeti. Ovšem vedle toho nebyl mstivým, nevyháněl
nikoho hned pro první přeěín a dal se snadno uchlácholíti a usmířiti.

Stoupaje po stezce vzhůru k Vystrkovu, přemýšlel, co dělati a vrchním. Slova ko
čího jej připravila, že neshledá vše v pořádku.

co tak přemýšlí, najednou nedaleko lesíka asi pět minut ode dvora vystrkovského
vzdáleného. viděl člověka dosti slušně oděneho, ležícího břichem na me7i a statečně bafají
cube. Měl hlavu podepřenou o ruku a díval se líně dolů do údolí. Pan Horn, nepřítel
vší lenosti, svraštil čelo a zastavil se.

„Co tu děláte?“ ptal se ostře.
Cblapisko se naň se strany podívalo a vídouc, že je tazatel nějaký malý pán, ne

změnilo své polohy. Bude to nějaký obchodník obilím, neb nějaký agent, jakých k panu
vrchnímu přicházelo do roka mnoho. Už něl na jazyku ostrou odpověď, ale pak si vše
rozmy slil.
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„I dávám tu pozor,“ řekl zdlouha.
„A nač? Kdo vás sem poslal?“
„Milostpán Mám dávat pozor, až starý pojede.
„Kdo je ten milostpán ?“
„No, náš pan vrchní. Čeká dnes nového pána.“
„Ahá', to je ten starý, viďte?“
Otázaný jen hlavou přikývl a upřel zase pohled do dálky na silnici.
„Tak se mi zdá. jakoby už jel, ale takhle Martin nejezdí. Nu, počkám až

bude blíže.“:
Pan Horn už se ho dále netázal, ale jaksi kysele se usmívaje chvátal dále. Vyšel

na rovinu, kde rozkládal se rozsáhlý panský dvůr, za ním park, v němž uprostřed bé
laly se zámecké zdi. .

Širokou branou vcházel na dvůr. Na pravo hned při vchodu bylo obytné stavení pro
úředníky. V prvním patře bylo jedno okno otevřeno, a z něho vyložená jakás malá.
paní. Měla hedvábný živůtek, učesána byla dle nejnovější mody a v uších se jí třpytily
brillantové náušnice. Dívala se na chodce s vysoka & ani se nepohnula.

Paní vrchní, myslil si pan I-Iorn a kráčel dále. Dvůr byl umetený, a pan Horn ze
všeho pozoroval, že tu panoval před jeho příchodem horečný chvat. Ješté teď běhali
čeledínové sem tam, a mladý adjunkt všecek upocen křičel to i ono.

Horn se bezděky usmál. Stanul uprostřed dvora a na okamžik přemýšlel. co delati.
A tu vidél proti sobě směrem od vrat parku chvátati vysokého, nastrojeného pána. Vy
kračoval zpříma, a celé držení jeho těla svědčilo, že se pokládá za mocného pána. Viděl
už Horna & ani k němu nezamířiv, obracel se ke stájím & volal: „Dnes nemám kdy,
přijďte jindy.“

„Ale já. bych přece rád svámi mluvil aspoň slovíčka.“ řekl Horn a šel sám k němu.
„Jste pan vrchní správec ?“

„Ano. Čeho si přejete? Mluvte rychle, chvátám.“
„Není potřebí chvatat. Oznamuji milostpáuow. že starý už je tady.“ Při tom se

posmešně uklonil a hned na to svraštil čelo.
Vrchní se zarazil a nevěděl, co odpovědčti. Podivná slova cizincova jej pomátla.
„Kdo je ten člověk, jenž pode dvorem hlídá, až starý přijede?“
„To snad poklasný neco řekl,“ koktal vrchní, jemuž se oči otevíraly, an tušil, že

má samého majetníka před sebou.
„Kdo ho tam poslal?“ houkl Horn rozzloben.
„Ja mu říkal, aby se podival.“

_ „Tak? Což nemá poklasný žádnou práci ve dvoře? A mě potřebujete hlídat? Což
máte tak špatný pořádek ve dvoře, že se musíte mého příchodu obávat? Proto jste
vrchním úředníkem, abyste trpěl nepořádek? Já vás za to platím, abyste dohlížel na
jiné, a ne abyste dával hlídati mě. Vidím, že mi tu nastane pěkná práce. Ale uvidíte,
že se od vás klamati nedám. At jdou lidé po své obvyklé práci, a pak přijďte do
kanceláře.

Lidé vybíhali ze stájí, slyšíce křik. Viděli pana vrchního skroušeného adomyslili
si, že ten nepatrný človíček tak bez obalu křičící jest sám milostpán. Adjunkt utekl ze
stájí druhými dveřmi ven do polí, a vrchní chvátal, aby poslal lidí za. jich zaměstnáním.
Z okna bytu pana vrchního zmizela paní vrchní a tetelíc se strachem utekla. do kuchyně.
Chystala pro milostpána oběd a teď s hrůzou pozorovala, že asi z dobrého dojmu, jaký
chtěla na majetníka panství udělati, nebude nic.

Zatím Horn roztrpčen. otáčeje holí ubíral se k zámku. V bráně napadl klíčníka se
ženOu. Ti už byli opatrnější. Uctivč se uklonili, čekajíce, až sám promluví.

„Je ve vsi řezník?“ ptal se jich.
„Není. Ale máme zásobu masa v lednici.“ ,
„Uvařte mi trochu hovězí polévky a udělejte mi k masu knedlík,“ poroučel. _
„Prosím, jejich milosti, pan vrchní chystá pro jejich milost oběd,“ osmělil se

podotknouti klíčný. _ (Pokr.)



Divadlo Činohra. (ReferujeRudolf
Pánek)

Cyrano de Bergerac Bohatýrská komedie
o 5 dějstvích od Edmonda Rostanda. Přeložil
Jaroslav Vrchlický. Vystavil režisér pan Jos.

maha.
Čtyřistakráte dávána byla. tato heroicka

komedie v Paříži v divadle Porte Saint-Martín.
Úspěch to na Paříž zajisté ohromný, bez—
přikladný, avšak pochopitelný; dramatická
práce Rostandova s předmětem vzatým z nej
poetiětější a nejromantičtější doby francouzské
literatury z doby Ludvíka. XIII. oplývá nejen
bohatstvím překrásného verše, nejčistšiho
rythmu a bohatstvím přerozkošných episod,
ale znamená. i převrat staré školy dramatické.
Ano, Cyranem de Bergerac počíná mimoděk
nová. epocha dramatické tvorby, nové moderni
drama, jež nevíže se pouze na děj několika
hlavních osob, vedle nichž osoby ostatní jsou
pouhou doplňovací stafáží bezvýznamnou; zde.
vidíme, jak vedle hlavních osob hraje celý
dav svoji vlastní. zajímavou a důležitou úlohu,
jež v harmonický celek spada ku hlavnímu
ději. —

' Že úspěch Rostandovy komedie byl v Pa
říži tak zcela mimořádný. že v jediném dí
vadle mohla býti provozována během půl
druhého roku (poprvé sehrána byla 28. pro
since 1897) tolikráte, sluší přičísti vedle pravě
uvedených předností také i tomu, že látka
vzata jest z francouzské historie, a že hra
vypravena byla sub anspiciis samotneho spiso
vatele. jenž jest prý též výtečným režisérem.

Jinde však přijata hra (v Berlíně a ve
Vídni) dosti chladně, ve Vídni by malem byla
propadla.

Na českém jevišti. kamž uveden byl Cy
rano de Bergerac 22. března. přijat byl s pra
vým enthusiasmem a také si toho plně za—
sloužil. Premier podobných se v životě diva
delním udá velmi málo.

Cyrano de Bergerac, zchudlý šlechtic
Gaskoňský, vrstevník Molicrův, filosof, poeta,

"hudebník. mechanik, vojín. rváč, dobrodruh,
krátce jakési universnm, jež obsáhlo vše, co
mu mohla podati věda tehdejší doby, zachází
nejen obratně mečem a da cítit každému jeho
hrot, kdo se mu příčí, ba i tomu. o němž se
domnívá, že špatně soudí o jeho velikém nose,

ale i veršem, a rozplývá. sc něhou a galant
ností vůči ženám. '

Na jedné straně idealista a gentleman,
na druhé satirik, jenž bodavou ironií poráží
lidskou maruivost.

A tohoto Herkula s něžností Ovidiovou,
jemuž však chybí krasa Hyppolitova, zdrama—
tisoval Rostand a tím vyrval jej zapomenutí.

V těch pěti aktech Rostandovy komedie
zrcadlí se bohatýrská. povaha Cyranova, jeho
ryzí charakter, jeho touha po volnosti a svo
bodě, ale i jeho palčivý sarkasmus a bol nad
jeho vlastním smutným zevnějškem.

Obsah jest tento: v I. jednáni, jež
počíná divadelní scénou v hotelu Burgundském,
setkáváme se s Cyranem, jak za hlučného
protestu obecenstva přerušuje výstup herce
Monlfleuryho, nemoha snésti jeho frivolni hry.
Jest mu však proto odbývatí souboj s De
Valvertem, jehož za deklamace improvísované
hallady mistrně přemůže, začež sklízí nelíčené
pochvaly a obdivu obecenstva. Přítomna jeho.
roztomilá sestřenka Roxana zve jej po té
prostřednictvím svojí dueňy na druhý den
k dostaveníčku. Tim rozradostněn (chovat ou
tajnou lásku k Roxauě) přepere Cyrano u.
Nelské brány na sto pobudů. již ztrestati
měli jeho přítele Lígničra. Jake jest však
jeho překvapení, když dovídá. se při dostave
níčku s Roxanou, jež odehrává. se v lahůd
kařském krámě pastičkaře Ragueneaua (je
dnaní II.). že sestřenkamilujekadetazjeho
pluku, Kristiana z Neuvíllette. Ač zklamán &
v hloubi duše zraněn přece jí přislíbi ochranu.
štastnějšímu sokovi. A tu také plni, nebot
střetnnv se později s Kristíanem, jenž jej
uráží a tupi jeho nos, odpouští mu Cyrano a
nabízí svoji pomoc v lásce k Roxaně, kterou
Kristian s radostí přijímá.. Jet on sice dobrým
vojiuem, hrdinou, nemá však výmluvoosti a
nevyzná se v hříčkach slovních a frázích, bez
nichž, ač je krásným, u Roxany malo by po
řídil. - .

Úchvatnon jest scéna v 111.jednání
za noci před Roxaníným domem, kde Cyrano
za Kristiana změněným hlasem deklamnje
něžná. slova lásky k Roxaně, jež stojí na bal
koně, pokrytém břeětanem. Roxana domnívajíc
se, že k ní mluví Kristian, rozplývá se něhou
& radostí nad svým duchaplným milencem.
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Kristian zatím využije situace, vyšplhá se na
balkon, kde mu padne v náruč Roxana. Po
chvíli požehnává mnich, vyslaný De Guichem,
který též miluje vášnivě Roxanu, sňatku je
jímu s Kristiánem. Hrabě De Guiche příchvátá
za mnichem, jest však Cyranem zadržán, jenž.
deklamuje mu úryvky ze svojí fantastické
básně „Cesta do měsíce". Jednání končí po
mstou De Gnichovou: Kristian a Cyrano po
sláni jsou se svým plukem k obléhání Arrasu.

Ještě při rozchodu slibuje Kristian Ro
xaně, že bude jí psátí; tento úkol vykonává
za něho Cyrano velice svědomitě, nebot posílá
jí dopisy z ležení před Arrasem (jed nání IV.)
téměř každý den. ba i dvakráte, jež oplývají
něhou a neukojitelnou láskou.

Roxana, puzena nevýslovnou touhou po
svém duchaplném milenci, spěchá do tábora,
kde sděluje s Kristianem, že nemiluje ho více
pro jeho tělesnou krásu, ale pro vzácnost
duch a. V tom spatřuje on konec svojí lásky,
živené klamem — jde v prvních řadách do
boje a zasažen jsa nepřátelskou kuli — umírá.
Mezitím co Roxana kvili nad mrtvolou svého
milence, vrhá se Cyrano s resígnací s hloučkem
Gasknňců v nerovný boj.

V jed n á n í V. nalézáme Roxann po
patnácti letech v klášteře sester křížového
řádu v Paříži (kamž se uchýlila), jak očekává
Cyrana, jenž jí denně navštěvuje. Dnes se
však Cyrano opozdil. potkala jej vážná ne
hoda: jakýsi lokaj hodil mu kus dřeva na
hlavu, čímž jej vážně poranil. Utok stal se
zúmyslně, nebot Cyrano stal se vyšším kruhům
nepohodlným, tepaje je nemilosrdně ve svém
denniku.

Ač smrtelně raněn, přichází konečně Cy
rano k Roxaně a prosí ji, aby mu zapůjčila
poslední dopis Krístianův. jehož obsah při
nastalém soumraku recituje z paměti. Z toho
poznává Roxana, že Cyrano byl vlastně ten,
jenž vzbudil vjejim nitru svou poesii plamen
lá—ky. Jest však již pozdě. Cyrano zachvácen
horečkou, umírá, vykonnv před tím hrdinný
zápas se smrtí.

Azvláště toto posledni jednání, prodchnuté
tragikou nešťastného Cyrana, působí na“ vás
přímo suggestívně. Nad celým dilem vůbec
vznáší se lepá umělecká noblessa. prodchnutá
částečně romantismem, částečně hlubokou tra
gikou,_ jakož i zdravým humorem.

Uspěch byl jak po stránce herecké, tak
i co se týká výpravy velíkolepý.

Pan Seifert, jemuž přidělena byla
hlavní úloha, vystihl Cyrana znamenitě, také
ijeho přednes veršů byl dokonalý. Paní Lau
dová v úloze Roxany, již připadl těžký úkol

nejen zamilované, ale i heroiny, sehrála tuto
šťastně. Stateěně vedl si pan Mošna jako
Rngueneau, a pan Vojan jako hrabě De Guiche,
jakož i ostatní ve hře zaměstnaní pánové a
dámy jímž připadly menší úlohy.

Překlad Vrchlického v rozměrech origi
nálu jest úplně dokonalý. — Dočkáme my se
někdy podobně sestavené hry z dějin naších?

Pohostinsku nazývá se jednoaktovka
v temnou roušku pseudonymu zabaleného Mi
kuláše Ryvína, kterou vystavil sám pan ře
ditel Šubert

Jakási kouversační hříčka vystřižena ze
salonu naší lepší společností — Doktor Merta
ožení se s venkovskou dívkou, jež mu však
svým vzděláním neodpovídá. A to jej činí ne
spokojeným. Jednoho dne přichází do jeho
pomalu již rozhárané domácností herečka Dóra
Lenská, s níž doktor ještě za svobodna udr
žoval důvěrný styk, a která v městě, kde je
Merta usedlým, vystupuje pohostinsku. Dóra,
která Mertu stále miluje, chce navázatí opětně
staré styky lásky a již by se jí to podařilo,
nebot našla dosti připravenou půdu, když
náhle vzpomíná Merta své ženy a čím jest ii
povinen. Vidouc svůj neúspěch, sděluje Dóra
s Merton, že její láska k němu byl pouhý
herecký experiment, nic však více, a roz
trpčena odchází.

Chtěla patrně rozbití mladou tu domác
nost, docílila však opaku: manželé se poznají
& teprve nyní počnou pro ně dny pravé lásky.

Celá hra je plna slovních hříček a frází,
jež nezanechávají celkem v nás hlubšího
dojmu.

Co vlastně autor nebo autorka (a ta
bude asi nejspíše) chtěl nám svojí aktovkou
říci?

Hráno bylo (zejména pi. ](vapílovou)
celkem dobře.

*

„Otec“ drama o třech dějstvích od Au
gusta Strindberga. Dáváno poprvé ve Smíchov
ském divadle 15. března.

Literární produkt skandinávského polo
ostrova vrcholíl v posledních třiceti letech
skorem výhradně v románech švédské spiso
vatelky Flygaré-Karlénove. I u nás zajisté
posud v živé pamětí jsou romány této lite
rátky z několika ročníků „Líbuše“.

Její povídky, nasáklé vodnatými, měl
kými a bezbarvými hist-oriemí o ženíších,
svatbách a p., působící nezdravě na vnímavá
srdce ženy, natropily v Švédsku mezi ženami
mnoho zlého a přivodily netušený rozmach
feminismu, ale nezdravého a nepřirozeného
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A jak hluboce zapouštěla ženskost svoje
kořeny v bahnitou půdu švédské společnosti.
tak iponenáhlu vyvínoval se mezi muži anti
feminismus. až dospěl k pl—emrštěnosti a stal
se právě tak nezdravým jako feminismus

A výsledek toho jest.. že dnešní skorem
celá skandinavská literatura, psaná rukou
muže — vypověděla vášnivý a nesmiřitelný
boj proti ženě a vůbrc všemu, co jest žen
ským, jest to boj plemene proti plemeni.

Všici téměř moderní spisovatelé skandi—
navští stali se absolutními misgynaiky, sní—
žujíce ženu ve svých románech a dramati
ckých pracích na tvora podružného bez vlastní
vůle, soudného rozumu a duševního života.
Jedinou téměř jejich práci neodložíte, abyste
nepocítili z ní hnus a odpor k ženě.

Jedním z tz'chto, ba jich vůdčí dnes
hvězdou, je August Strindberg. '

Jeho romány a dramatické práce, jinak
mistrovským slohem psané, jsou plny nesmí—
řitelného odporu proti ženě a opakem plny
mužského, aristokratického individualismu.

Vrcholem jeho antífemínístické erotiky
jest jeho tříaktové drama „Otec". Zde shle
dáváte se s psychologickým obrazem boje
mužova rozumu proti ženské vůli.

Hrdina Strindberg'ova dramatu, rytmístr,
člověk vysoce vzdělaný, ale již od svého
mládí bez vůle (matka jeho nechtěla jej míti,
jest to tedy nemoc dědičná) podléhá vlivům
své ženy, která jej v jeho nemoci ošetřuje
a cítí k němu lásku matky, ne však ženy,
ajako tato jej vášnivě miluje, ale jako
ona nenávidí, poněvadž jest jí rozumově
silnějším, t. j. převyšuje úroveň jejího
vzděláni. Poněvadž, rytmistr poznává, že vy
chováni jeho dcery v rozhárané domácnosti
nebralo by se správným směrem, rozhodne
se. že dá ji do lycea. Při tom však naráží
na. tuhý odpor emancipované své ženy, již
nejde tak o dceru, kterou by snad měla
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ztratili, jako o to že by měl on svou vůli
prosadíti. Konečně když vidí. že odpor jeji
byl by marným, chápe se ďábelského pro—
středku: uvede totiž svého muže v pochybnost,
zdali jich dcera jest jeho pravým dítětem
a odůvodňuje to jeho vlastní při jisté příle
žitosti pronesenou myšlenkou, totiž. že žena
vi vždy, že jest pravou matkou dítěte, ale
muž nikdy ne, poněvadž může_ (!) vždy
on pochybovalio její věrnosti;

Rytmistr. jemuž životní rozhárantstí po
číná měknouti mozek. (!) zžiráu jest. ono'u
pochybností, tak že se mu stává. ponenáhlu
myšlenkou fixní, až posléze nadobro sešilí
a zmírá na ochrnutí srdce.

ena tato hledala na jeho rozumu tak
dlouho, až jej ubila, až zničila fysicky imo
rálně to „velké dítě bez vůle“, jen když
prosadila svoji vůli. Tragický skon rytmistra,
šílence, raftinovanost jeho ženy. s jakou jej
tato udolává, působí na diváka příšerně
avzbuzuje hnus a odpor proti ženě. Ošklivost.
tu chtěl Strindberp; docílili a také se mu to
plně podařilo.

Ale nyní jest otazka: Jest tento vášnivý
boj proti ženě přirozený, může vésti jednou
ku kýženému cíli, aby jednou žena i muž
stáli vedle sebe v životě rovnocenní? Které
plemeno jest tedy vyšší a které nižší, které
jest lepší a které horší? Myslím, že jsou
asi stejní. Ale vytknul. jest každému z nich
jiný cíl a jiný úkol, jemuž mají plně do
stati, aby docílen byl harmonický celek. Pře
statí by měly vášnivé tyto boje, jež vedou
na zcestí nezdravých morálních výstřelků. —

Pan Vávra, bývalý ředitel výstavního
divadla, vystoupil tentokráte na Smíchově
pohostinsku a sehrál roli rytmistra zdařile.
Za to slečna Táborská nevžila se nikterak
v úlohu jeho ženy, čímž dojem dramatu
značně byl seslaben.

*

.m———

Silhouetty mužů. NapsalaBož.Vikova
Kunětická. Refernje R. Pánek.

S řešením „Ženské otázky“ má. paní Kuně
tická nemalou potíž. Chce učiniti ze ženy
samostatné individum, nezávislé od každého
životního činitele, tím méně však od muže, a
tuto propagandu ve prospěch svého nezdra

vého ideálu — ženské emancipace — vnucuje
takořka šarlatánsky čtenářům svých románů
a povídek, neb posluchačům divadelních kusů.

Chce ženu odvrátiti od povinnosti ji již
od pravěků vykázané, chce ji vyrvati domá—
címu krbu, chce roztrhati přirozené svazky,
jež vížou ženu na muže a naopak.
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Staví se jí však jedna velmi důležitá věc
v cestu, to jest mateřství.

Ano mateřství, tato zpropadeně nemilá
nutnost, kdyby téjen nebylo, pak by se ovšem
„Ženská otázka“ rozřešila hravě!

Ale i tato záležitost nepomátla filosofo
vání pani Kunětické, ona pomohla si velice
snadno: Což nemůže se stáli žena veřejné
postaveni zaujímající matkou? K tomu přece
není potřeba, aby se žena vdala. a tak se
zbaíila svojí existence vždyt styk její s mn
žem stačí pouze na jistou dobu .....
pak může on zas iít, není ho více potřebí,
žena dostála svému úkolu, stala se matkou a
přece se nevdala, a neztratila svoji svobodu,
svoji individuality.

To je přece vznešená theorie, že žasne,
kdo čle. „Ženská otá'lka" dle pani Kunětické
nezanáši se žádnou vznešenou myšlenkou, na
vytkla si žádný vyšši ideál za cíl, ale pouhou,
holou skutečnost: zaopatlit se. Ano. zaopatřit
se, to je jediným cílem „Ženské otázky“ pani
Kunětické.

Zaopatřeni to ve smyslu pani K. jest
dvojí: bud' dosíci veřejného postavení a tak
státi se úplně nezávislou od muže, když již to
jinak nejde — tedy obě tova t(!) svojisvobodu,
potlačit svoji individualitu a — vdátí se,
ovšem za muže se „slušným“ postavením.

Aby pak spíše docílila úspěchu, nezdráhá
se pani Kunětická použití prostředků, jež
v každém ohledě muže v očích ženy zlehčují
a ponížují.

Ale to není vznešený protest ženy proti
zdánlivému egoismu muže, nýbrž nízký, ne
odůvodněný nájezd, výpad vyvřelý z rozvášněné
duše ženiny, jež necítí nic -— než nenávist
k muži.

Postavy mužů paní Kunětické jsou bla
seované figurky, bezkrvé, bezoduševnělé, jež
hnány jsou osudem v duševní bídu, v morální
kal a když stojí na výši svoji zkázy. pak
přijde žena a — zachrání je. Filosofie paní
Kunětické není nám, mužům, konečně ni
kterak nebezpečnou, vždyf. takých duševních
mrzáků, jaké pi. Kunětická kreslí, jest bohudiky
pramálo. Komu však jest nebezpečnou, to jest
samotné ženě; ostří, které namířeno bylo zde
proti muži, obrací se mimoděk proti ženě.

Vždyť paní Kunětická svojí theoríí otra
vuje čistou jinak duší ženinn, učí ji pohlížeti
na muže, na toho ji přece přírodou povola
ného a nezbytného dínba, jako na plevel,
jako na cosi v životě nepotřebného a překá
žejicího jí v rozvoji.

Otravuje duší ženinu, činí ji nespokojenon

se svým stavem maluje ii vzdušné ideály
ale odvrací ji od skutečnosti.

Chce postaviti nepřekonatelnou hráz meziženou a mužem.
Nejsem sice zásadně proti tomu, aby

ženy nezanjímaly veřejných služeb, anebo aby,
nestudovaly, ale dle methndy paní Kunětické
byly by veřejné úřady a komtoíry ženami
přecpány.v1dyt by každá poněkudjen inteli
gentni žena musila(') se emancipovat a státi
se pak samostatnou!

Ženská otázka byla by ovšem šťastně
rozřešena. \le co potom s muži?

Ženská otá'lka stala by se pak mužskou
Ne vážená pani Kunětická. takto ne—

rozřešite Vaši ženskou otázku. Nikoli, samy
ženy nebyly by Vám za to vděčny. Čí myslíte,
že by bíly, neb že jsou ženy veřejné posta
veni zaujímající šťastný? Naopak, jak při
kladůje na sta, za malý nepatrný žold, jehož se
jim dostává, musi celý den strávili shrbeny
nad psacími stoly v dusných obchodnich místno
stech, kdež jest vydána jejich slabá. jemná
tělesná konstrukce v plen nezvyklým životním
nehodám a bouřím A výsledek? Ženy takové
zchřadnou za krátký čas jak na těle tak i
na duchu

Mohla byste mi vytknouti, že muži závidí
ten lehčí výdělek ženě Nikoliv. Tu zlatku
denně (přečasto všaki méně) nezávidijim nikdo'

Namitnete. že musí se žena domáhati
časemzlepšení svého sociálního postavení.
Je však tvrdím, že činila by tak marně.
věřte mi. její práce oproti muži za vic nestojí!

A ony ženy, jež se vdají a nasáklá jsou
Vaší theorií. ani v manželství nebudou štastny,
vždyt pohlížeti budou na muže opovržlivě,
jako na bytosti všední, jich nehodné.

A proto tisickrále učiníte lépe, použi
jete-li svého talentu (a ten rozhodně máte),
abyste ženu poučila., jak vznešený cil jest jí
přírodou vykázán: býti chotí a matkou, jak
neskonale důležitou jest výchova dětí a jak
na této závisí blaho celých národů. Bude
Vám za to příští generace jen blahořečíti.

O vlastním obsahu knihy ani se nebudu
zmiňovati; neset všude stopy „výbojné“ ženské
emancipace, o niž jsem se proto obšitnějí
zminil.

Ladislav Quis: Ballndy. Naschnouci
větev české balladické činností přibyla Quíso
vými balladami nová svěží ratolest. Nerudou
jakby toto odvětví české literatury, které
u nás tolik kdysi bylo pěstováno Erbeuem a
Hálkem, nadobro zaniklo. Ještě Vrchlický a
z mladších pak spisovatelů Ladislav Quis
jsou na tomto poli činnými. A přece národní



—15'2—

naše pověsti, mythy a báje skýtaly by tolik
vděčné látky ke zballadisováni. Ze tomu tak
jest, dokázal Quis poslednisvojisbirkou ballad
skrovnou sice na počet. ale bohatou vnitřním
obsahem_v míře nemalé. Některé balludy
jako: „Svanda dudák“, „Pekelný žaltář“,
„Švandovy dudy“ nabývají svoji klas čností
“ceny trvalé a také celé sbírce dominují.
Ukázky zdravého českého humoru jsou v bá
sních: „Hloupý Honza“, „Ballads o nebohém
ďáblu“ a v „Balladě Sedlické“, jež humorem
přímo překypuji. Nejen že zavděčil se nám
Quis svými balladami, poskytnuv nám tím
nezvyklého literárního požitku, ale obohatil
svojí vzácnou sbírkou v tomto směru chudou
naši literaturu. R.

Sebrané spisy. Vydalyse sebranéspisy
Čelakovského, Jungmanna., Vocela, Tyla. Bo
ženy Němcové, Hálka, Friče, Beneše Třebíz
ského, Jiráska Nerudy, Rubeše, Vrchlického,
Svatopluka Cecha, Heydnka, K. Světlé atd.
Ale mnozi se proti novému uveřejňování všech,
i těch nejmenších praci spisovatelů našich opi
rati začínají. přejice si, aby vybráno bylo ze
spisovatelů těch to n ej ] e p š i. Senhlasíme.

Maroldova vý—tava. Na 400 črt.
tukových obrázků, perokreseb a akvarel vy
staveno jest v budově městského musea praž
ského. Jest to řada genialních illustrací.
Jenom několik obrázku je hotovo zcela.
Všecky ty náčrtky jsou velice drahé a sice
150—400 i více zl často za pouhou skizzu.

Srdcem i kosmem. Básně Beneše
Griiuwalda. Nakladatel Bursík a Kohout.

Básničky tyto psány jsou ve vleku starší
školy básnické a to obsahem iformou. Hned
po přečtení prvních slov poznáváte, že poetovi
byl Vrchlický vůdčí hvězdou.

Nepodávajl nám tedy nic nového, ale
míle se čtou pro jich poctivě minčný aupřímuý
sujet. Jest to daleko zdravější poesie, nežli
fabrikuji páni v „Moderni Revui“.

Přečetl jsem zase jednou takovou knížku;
jsou to „Stíny v duši“ od Karla Babánka,
nákladem „Moderni Revue“.

Nemýlím-li se, debutoval pan Babánek
asi před dvěma lety sbírkou básniček „Vy
tržené listy“, dues podává nám několik
ukázek svoji prosy. Co mě z celé této knížky
nejvíce zajímá, jest její název, poněvadž jest
upřímně a pravdivě míněn, ano „Stíny v duši“,
páně Babánkoia duše musí býti pravým rej
dištěm stínů, jež vrhají chimery, jimiž jest
jeho osoba obklopena.

Z každé věty čiší hrobový chlad, děs
a jest citit vůni hřbitova.

Jen smutek a smutek vytknul sobě pan
Babánek za svůj cíl, ale ne smutek a bol
krásný a vznešený, ale děsivý ». příšerný.

* *

Nákladem Fr Šimáčka vychází úchvatný
pohorský román „Západ“ od K V. Raise,
který vyšel před třemi lety v „Osvětě“ a
neobyčejně se libil.

. * .
Firma Bursík a Kohout vydávati bude

nově revue redakci Dr. J. Vlčka. Naděje
me se, že nová tato publikace nezaboří na
cesty, po nichž ostatni kráčejí a napíši na
svůj prapor a spravedlnost, ohled ku věcem
katolickým.

Z_časopisů:
„Ceská Stráž“ dne 30. března ve

článku: „Česká Getsemane“ pravi: Dle všeho
i my echové překročili jsme svůj kulminační
bod. Síla naše, zdá se, vyvřela. Ne sice ve
vědách, badání, umění, technice a blahobytu,
ale ve snahách a. bojích za ro v n ost lidi,
osvobozeni člověka slnžebného, ducha od tmy.
Dnes hyneme nedostatkem velkých hnuti,
myšlenek a ideálů. O ideálech se jen mluví
a lže. Ve skutečnosti vládne mezi námi so
becká podlost a nevyplenítelná láska k polo
člověckémunevolnictví . . .“

„Čas“ dne 1. dubna praví: VRakousku
připadá na 100 pracujících mužů 79 samo
statně pracujících žen, v Německu 39, v Anglii
56, v Severní Americe pouze 15. — Jeden
český nakladatel pravil před soudem. že
vydělává 70“/„. (Který asi?) — V Pardu
bicích připadá na 95 mužů — 1 hostinec.
Blahobyt! — Městská rada v Jičíně za
pověděla ž e n s k ou obsluhu v hostincích

„Alótheia“ (v dubnovémčísle) pravi:
Dnes musime účtovat s chybou, která se
stala. očividně s vydáním Badeniho na
řízení“ „Čas“ k tomu dodává: „Za kus
papírových vymoženosti to dovedla politika
mladočeská tam, že se proti národu českému
vzbouřil celý německý svět. A my jsme vlastně
politicky na. ústupu víc a víc a dožijeme se
na konec porážky takové. že stav náš byl
před jazykovými nařízeními lepší ne?. ten,
jemuž kráčime vstříc. '

„bas' navrhuje, aby se „Ceská
R e vu e“ vydávala n ě m e c k y (Biihmische
Revue) jako Maďaři vydávají „Ungarische

evue“.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11. Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodčjská knihtiskarna V. Kotrba \: Praze.



Právě počal vycházeli
nt 11-dil“an

znamenitéhospisu abbé Fouarda:

Prvopočátkové církve.

Svatý PaVel. Jeho posledníléta.
Přeložil kněz lan Ev. Hulakovský.

Vychází v sešitech po 50 kr. Celkem bude asi 6 sešitů.

Novinka!
Historické paměti

bývalého panství Mníšeckého
a kláštera sv. Maří Magdaleny na Skalce.

S 2 ródokmený.

Dle původních pramenů sestavil & napsal v letech 1884—1893
Josef Vávra,

professor na c. k. české realce v Praze.

Cena 60 kr.

Do tisku uchystány:

Sebrané spisy
Václava Špačka.

Vzčělavací knihovna katolická.
Pořádají Dr. Josef Tumpach a Dr. Ant. Podlaha.

Vzdělavncí knihovna katolická přinášídíla nejpřednějších
spisovatelů katolických, jež pojednávají o různých důležitých otázkách z oboru
apologie, ethiký, dějin církevních, občanských i kulturních, přírodních věd,

_.aesthetiký, sociologie a. jiných se stanovisku katolického.

Vychází v sešitech :Sall'chovýchpo 25 kr.

Přihlášky k odebírání přijímá každé knihkupectví, zvláště

Ggrilln-Methodějské kníhkupectlrí &. Francl \: praze,
v budově městské Spořitelny.



lila—šímčlenášúm dopemčujeme následuiící knihy:

Kvety Marlanske.
Promluvy k úctě nejblah. Panny Marie

při pobožnosti májové
Podává, Ant. Klos.

„* Schváleno ncjdůatojnčjšíbiskupskou konsistořív'IIradci Králové. '—
Stran lék-€:.—Cena. 50 kr

Ruzenec nezs y
ln'itýKrálovně kněží.

Dle II. vydání nčm. spisu Dra Loop. Ackcnnnnna, kněze (liecése Vircburské

napsalVáclav Brabec,
_ farář v Jírnech.

Schváleno nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou konsistoří v Praze, výnosem ze dne 10.
dubna 1896 číslo 3415.

Stran 192. — V tuhé elegantní vazbě l zl. 30 kr. ——Vkusná úprava.

Maj Panny Marie Lurdské.
Na základě spisů církevně schválených

sestavil, & ctitelům i odpůrcům neposkvrněné Bohorodičky věnuje

Dr.Karel Lev Řehák,
arar.

OBSAH: I. část: Úvod a XXXI čtení () událostech v Lúrdech. — II. část:
Trojí pobožnost růžencová. Devatero litnníí. Néšpory () neposkvrněném Početí.

Písně. Dodatek o pouti Rakušanů do Lúrd.

S | titulním obrazem a 9 illustr. v textu. — Stran 298. — Cena I zl.

Veškory spisy zde uvedené má na skladě

Cyrillo—Methodějskéknihkupectví G. Francl v Praze.
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Náchodské bonřc. -'— Poměr kře
sťana kc slálu a křesťanství.- —
Zikmund Mislík z Hiršova. —
Starý ráz Prahy. _— Venkovské
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Časopisy a knihy redakci zaslané:
Nový veliký obrázkový časopis počne vyoházeti ve lhůtách

čtrnáctidenních na podzim tohoto roku v Praze. Bude to list, jenž
po stránce literární i illustrační státi má na výši doby, jelikož čestně
represent-ovati chce literární a umělecký ruch doma i v cizině. »—
Vté příčině bude mu vzorem zejména nádherná revue „Catholicum“.
jakož i výborně redigovaný list „Le mois litteraire et pittoresque“.
Mezi jiným položil sobě nový náš časopis za úkol povznésti původní.
morálně bezvadnou produkci v oboru umění výtvarných u nás. .Bude
to však zároveň také konservativni obrázkový list rodinný, jakěhož
dosud v literatuře naší nemáme, ačkoliv na př. literatura německá
honosí se dvěma takovými časopisy („Alte und Neue Welt“ a „Dent-
scher Hausschatz i_nWort und Bild“). Ze velikého illustrovaneho listu

vnaznačeněho směru nanejvýše jest nám třeba, o tom zajisté nemůže
býti pochybnosti. —-Veliký obrázkový čtrnáctidenník vyžaduje ovšem
ohromného nákladu, jest však přece naděje, že nový rodinný list na
lezne dosti přízně, aby se mohl nejen udržeti, nýbrž i vzkvétati. —
Nový list redigovati a vlastním nákladem vydávati bude Dr. Ant.
Podlaha, jenž veškery dotazy očhotně zodpoví (adressaz Praha. 128-III.).
Věci administrační bude obstarávati Cyrillo-Methodějská knihtiskárna

* v Praze, 200-11. _
Rozhledy po lidnnlilství, red. JUDr. Fr. Cyrill Vlk, čís. 3., dne

15. března, obsahuje články prof. Miillera (])obročinnost a umění),
B. Rozvody (Nemocnice a klášter Alžbětinek v Praze) atd. Dopo
ručujeme!

"braun práve (orgán strany křesťansko-socialni \! Brně,), číslo 12..
17. března, přináší výborný článek „Zidovská tkalcovina“ a množství
zpráv. „

Dělník, číslo (3. (dne 24. března), přináší báseň „Stěstí“, článek „Kdo
nám pomůže“ a četné různě zprávy. Příloha „Zenské listy“.

Obzor, číslo 5. v Brně, přináší články od Fr. Bartoše, Sahuly, Korandy,
Mrázka atd. Redaktor Vl. Stastny. Doporučujeme!

Anděl Strážný, číslo 8., duben, obsahuje pěkne Básničky a povídky.
_, Red. P. Vilém Ambrož.
Skola božského Srdce Páně, red. Dr. Pavel'Vychodil a P. Petr

lllobil. Časopis pro spolky a bratrstva mezi Čechoslovany. Čislo dub
nové obsahuje búseň „Prosba před sv. přijímáním“, články „Poklady
mešní liturgie", „Potopa světa“ atd.

Sebrané spisy Václava Kosmákn, sešit 1.—6.,v Brně,nákladem
papežské knihtiskárny Benediktinů Rajhradských. Vřele doporučujeme!

Květy Marianske, red. Dr. Pavel Vychodil; číslo 3. a 4. — Pěkné
články asketické, básně a pod.

František Sušil, životopisný nástin od Dra Pavla Vychodila,sešit
1.—3., lerně. Doporučujeme! ,

lllícllm, číslo 4., duben, v Brně, měsíčník vědecký, obsahuje výborně
články od J. Olivy, V. Vávry, Dra Musila a obsáhlou rubriku o písem
nictví a umění, bohatóu směs a rozhled. Doporučujeme!

Ss. Eucharistii-,' duben, číslo 4, orgán Spolku kněží klanějících se
nejsv. Svátosti oltářní.
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Nác ho ds ké b ou ře

České veřejnosti dne 15. dubna vydali
členovérozpuštěné sociální komisevNá
'chodě provolání, jež zaěíná: „Bída mezi
chudými českými tkalci na pruské hranici
nabyla povahy hrozné. Od Náchoda až po
Hronov rozléhá se dnes srdcervoucí vý
křik hladu a zoufalství. Od Úpice až po
hranice je to český lid, jenž zmírá, nemoha
se uživiti za 2—3 zl. týdenní mzdy. A ochu
zeným, zmalátnělým krajem razí si vítězný
pochod -— „německý kapitál“ . . .

V Náchodě a v okolí zavládla strašlivá
bída. A proč? Lid dělnický po 5 neděl
stávkoval. Tkalcovny (většinou židovské)
dávaly takovou mzdu, že dělníci nemohli
býti živi.

Tkalci dostávali týdně 3—6 zl. mzdy.
Co to jest pro rodinu? Aby pak ještě lépe
„obchod“ šel. zaváděli továrníci práci
ženskou. Leny a děti nepožadují tolik,
jako muži. 0 zlatku, ba i o dvě dávali jim
méně! *)

Dělníci. kteří se nalézalivětšinouvor
'ganisaci sociálně—demokratické, zastavili
práci a žádali nejprve 30procentní, pak
lóprocentni zvýšení mzdy. Ale ani toho se
jim nedostalo. Když již hlad se dostavoval,
vrátili se mnozí do práce. Pouze v továrně
Pickově nechtěli přidati ani 8 procent.

A k vůli tomu vznikly nepokoje a. vý
tržnosti dne 5. dubna. Lid vytloukal okna,
pustošil židovské krámy a židovskou školu
a — plenil v krámech i drancoval majetek.
Policie a četníci hlídali pouze budovy na
náměstí. Kořalny S. Manka & Horpackého
zničeny, pekaři Hellerovi, kupci Miillerovi

*) V továrně Mauthnerově jest 192 mužů
-a 206 žen (mnoho z nich jest pod 16 let
stáři), u firmy Doctorovy jest. 666 dělníků —
většinou žen (!) a z nich jedna pětina ne
dospělých (!), u firem Goldschmidt, Hitsch
mann, Pick atd. jest také několik set osob,
z nichž přes polovinu tvoří ženy a — děti.

a Kirschnerovi, řezníku Ledererovi, obchod
níkům Ledererovi, Stránskému a Landesovi
bylo ukradeno nebo zničeno všechno zboží.
I oheň byl založen. ale na štěstí záhy uha
šen. Drancovám trvalo do 3. hodiny ranní.

Pomoc vojenská přišla teprve v šest
hodin ráno.

Nastalo zatýkání. Přes 70 osob vzato
do vazby.

Škodu přes 100.000 zl obnášející má
hraditi — obec, ježto prý zanedbala po
vinné péče chrániti majetek.

Továrna Pickova, k vůli které zlo
činy ty vznikly. utrpěla škody pouze asi
15 zl. — Pak přidala dělnictvu —-5 procent
na mzdě!

VNáchodě zavládla nouze a bída. Po
koj udržuje — soudce vyšetřující a množství
bodáků. Listy německo-židovské („Neue
Freie Presse“ a různé „Tagblatty“) vrhly
nejšpinaVější urážky ve tváí' „českému lidu“,
jenž prý pokračoval v pálení a kradení,
jaké započato v Praze r. 1897. Čeští venko
vané prý šli do Náchoda „rabovat“ s nů
šemí, košíky a — s vozyl Náchodské obyva
telstvo (prý) se smálo při loupeži páchané.
Místo 8 domů udělaly si židovsko-německé
noviny — 801

Nepotřebujeme věru dokládati, že za
tracujeme ničení majetku, žádáme proto,
aby pachatelé byli potrestáni — a že přísný
to bude trest. to víme již z minulosti.

Ale připomínáme. že není pravda, ja
koby sociální demokracie daleko byla oněch
bouří, jak v „Právu Lidu“ a v něm.-židov
ských novinách tvrdila. Vždyť napsal 10 dní
před pleněním „Textilník“, orgán sociálně
demokratický (l): „Stávka v továrně Jakuba
Picka — bude horší všech ostatních, jakéž
ještě nikdo neviděl.“ — Nebylo to osudné
štvaní?

Ale nyní jest otázka: Co bude dále?
Což věc vyřízena bude tím, když budou
mnozí zavření dle zásluhy ovšem a — mzda,

8
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neurovnané poměry, bída, hlad atd. když
zůstane jako dříve?

Voláme tudíž ke vládě: Nechť se
tkalcovské zaměstnání co nejdříve upraví
cestou zákona. Tkalci žádají, aby zaměst
nání jejich bylo prohlášeno za živnost.
Nechť se stane dále přítrž využitkování
ženských sil, dětských nedospělců.To

přece volá o slitování, ha 0 pomstu — dd
samého nebol

Nechť se sociální otázky k vůli jazyko
vým sporům — nezanedbávají.

A čeští poslanci mohli by také vyko
nati v tomto směru více — než podati
interpellaci na sněmu, jak učinil —
dr. Engel. . imon.

Poměr občana ke státu a křesťanství.
Píše Dr. jos. Pošmůrný, O Cr

Kdo by neznal. jakou řadu neskona
lých dobrodiní prokázalo křesťanství lidstvu?
Ono zajisté zničilo nesmyslné modlářství &
pohanské pověry se všemi ohavnostmi a zlo
činy. rozšířilo pravou vzdělanost a ušlechti
lý mrav. rozlomilo pouta nesčetných otroků.
posvětilo život rodinný, povzneslo ženu muži
na roveň, založilo školy nízké a vysoké.
nemocnice a útulny pro nemocné, osiřelé
a sestaralé bližní.

K těmto dobrodiním druží se ito,
že křesťanství přineslo občanskou svobodu
a sice tim. že způsobilo křesťanský stát,
čili že upravilo poměr občana ke státu a
naopak ale zásad křesťanských, které se
velice lišily od zásad pohanských o poměru
občanů ke státu.

Je-li za dnešních dnů potřeba, aby se
nevděčnému lidstvu stale a živě před oči
stavěla velkolepá dobrodiní, jichž se mu
dostalo od křesťanství. tu zajisté se nesmí
ani zapomenouti poukázati na blahodárný
vliv křesťanských zásad na poměr občana
ke Státu.

Neboť kdož hy neuznával jak za naších
dnů důležito poučiti lid c veliké změně.
které křesťanství ve státě k dobru občanů
způsobilo, když stoupenci zásad liberálních
nepřestávají volati, že třeba zásady kře
sťanské ze života státního naprosto vymýtiti,
protože prý státu postačí pouze základ
čistě právní, a zásady křesťanské prý jen
vyvolávají zbytečné různice mezi občany
různých vyznání, a'tak jsou prý jen na
újmu řádu a dobru státnímu.

Proti těmto hlasatelům liberálních proti
křesťanských zásad voláme zase my : Vraťme
se, dokud není pozdě, k zásadám křesťan
ským nejen v životě soukromém, nýbrž i
veřejném a státním, nechceme-li, aby se
zase domohla vlády pohanská zásadao vše

mohoucnosti moci státní anebo stejně ne—
bezpečná. nauka o všemohoucnosti lidu.

Těm. kteří chtějí nadobro vytlačiti zá
sady křesťanské ze správy a zákonů stát
ních, nevědouce, jaký převrat zásady ty
vyvolaly, když víra křesťanská se domohla.
kýžené svobody avlivu na všecky společen
ské poměry, radíme a je prosime, aby se
neobtěžovali trochu poučiti,jak to vybliže'lo
oobčanskon svobodou. které prý nyní Cir
kev svými uaukami překáží, za dob pohan—
ských.

S politováním mnohdy čítáme básnické-_
i prosaické chvály na zlaté časy pohanské
svobodv a volání těch (prý) krásných časů
zpět. Řeči takové spočívají jen buď v ne
Vědomosti nebo slepé nenávisti k Církvi.
kterou by řečníci tací rádi lidu. poměrů.
těch neznalému, vylíčili jako zapřisáhlou
odpůrkyni občanské svobody a zaataňkyni
tuhého pohanství a nevolnictví.

Nuže ptáme se, jak to vyhlíželo s ob
čanskou svobodou ve státech pohanských?

„ Máme zde ovšem na zřeteli jen Řeky
a Rímany, protože hlavně s jejich zásadami
se zásady křesťanské utkaly v tuhý boj a
protože zásady tyto až dosud nalézají své
obhajce.Národové křesťanští v Evropě jsou
sice odchovanci Církve, ale zároveň dědici
vzdělanosti a zásad klassických národů,.
které až podnes mají nemalý vliv na smý
slení a konání národů křesťanských.

Na otázku svrchu položenou odpoví
dáme. že v dobách pohanských byla moc
státní oproti občanům neobmezenou, ab
solutní, a proto o pravé občanské svobodě
nemůže býti ani řeči, leda že bychom roz
uměli svobodou tou bezuzdné hovění chtí
ěům tělesným anebo ten narod zvali svo
bodným, v němž jen malá hrstka vyvolenců
a samozvanců vládne podle libosti a všicknř.
ostatní se musí podrobiti.



Ale rozumíme-lí svobodou občanskou
rovnost před zákonem. Všem volný přístup
k důstojenstvím a úřadům, jakož i účasten
ství v zákonodárství všech stavů a vrstev
národa, potom není možno rrluviti o občanské
svobodě Řeků a Římanů ani vtěch dobách,
kdy poroučelí celému světu, protože neu
znávali ani úplné svobody osobní. která
jest přece nevyhnutelnou podmínkou svobody
občanské(František Pohunek: Staropohanské
štěstí, svoboda &.lidskost ve světle pravdy.
Vlast III). .

Nikoli občanská svoboda, nýbj'ž tuhý
a přísný absolutismus vládl v Recku a
v Římě. Nad rodinou vládl absolutně otec,
nad všemi občany vládl absolutně stát.

Nejvyšší zásada, která krátce, ale úplně
vyjadřuje mínění Řeků & ímanů o poměru
občanů ke státu a naopak, zní: Blaho státu
budiž svrchovaným zákonem (Salus reipu
blícae summa lex esto).

Blaho státu bylo tudíž nejvyšším a po
sledním cílem pro každeho občana i'čelu
tomuto mu.—il se každý naprosto podřídití
a se vším, co byl a co měl, sloužiti.

I sám' filosof Plato, který napsal celou
knihu o vzorném státě, jak on si jej před
stavoval, ač popíral, že by jedině stat byl
všemohoucím zdrojem všeho práva a zákona,
přece hlásal takový státní absolutismus,
který úplně pohlcuje. i přirozená práva
jednotlivého občana.

„Vy nejste sobě samým vlastní, píše,
aniž vaše jmění není vlastně vaše; vy pa
tříte i s jměním svým svému národu aještě
více patří celý národ se svým majetkem
státu.

1 jeho slavný žák Aristoteles hledí
statní absolutismus zásadně odůvodnítí a
dí, že stát stojí výše než jednotlivec jako
vůbec celek stojí výše než část, účel výše
než prostředky. Stát prý jest sám sobě
účelem a jednotlivec jest jedině k vůlí
státu a nikoliv naopak.

Neobmezená noc panovníkova byla
v Římě prohlsšena t. zv. zákonem králov
ským (lex regia), kterým dano panovníkovi
pravo nejen naložiti dle své vůle a choutky
se jměním každého občana, nýbrži s každým
občanem vůbec. 

Tak na př. císař Kalígula dal svým
agentům v Římě moc nade vším jměním
všech občanů a jednomu ze svých příbuzných
pravil, aby uvažil, že jest mu dovoleno
všecko a proti všem.

Strašný tento absolutismus byl dů

loa —

sledným provedením zásady, o které idnes
nezřídka čítáme aslýcháme, že totiž všecko
právo a všecka moc spočívá vlastně v lidu,
který přenáší mocaprávo své na panovníka,
který vládne sice z milosti lidu, ale může
tropiti. co chce.

V Římě platilo: „co se líbí panovní
kovi, má platnost zákona“, nebot mu národ
udělil všecko své právo a moc.

Podříditi se docela prospěchu, velikostí,
moci a cti státu, obětovatí ve prospěch
státu svůj majetek, ano i život, bylo nejen
přísnou povinností, ale platilo také za ctnost,
která pojištovala obětívému občanu slávu
nejen u vrstevníků, ale i u potomků.

Z povinnosti, ve všem řídíti se jen
prospěchem státu, vyplývaly všecky ostatní
povinnosti, jejichž plnění činilo jednotlivce
řádným a užitečným občanem.

Povinnosti kjíným lidem měl pohanský
občan jen proto, že byli také občany.
K těm, kteří nepříslušeli k témuž státu,
neměl pražádných povinností a nepokládal
jich vlastně ani za lidi v plném smyslu,
neboť jen občan byl vlastně celý člověk.

Protože blaho statu bylo projednotlivce
nejvyšším cílem. a stát zdrojem všeho práva,
jest pochopitelne, že státní moc vykonavala
neobmezenou vůli ve všech směrech života
Svých poddaných, ani záležitostí náboženské
a rodinné nevyjímajic. Stat určoval, jací
bohové mají býti clěni a jakým způsobem,
určoval kněží jednotlivých bohů, trestal
rušitele státního náboženství. Příkazoval,
aby občané vstupovali ve svazky manželskě,
trestal a pokutoval ty kteří z lásky k prosto
pášnému životu ženitbě se vyhýbali, určoval
staří snoubenců, ano i počet děti.

Z toho patrno, že jednotlivec zaniká
se všemi svými osobními zájmy ve státě,
který se 0 cizí národy stará jen potud,
pokud je chce přivésti pod svou nadvládu.
A proto ípro občana jest lidstvo obmezeno
jen na spoluobčany; na osudech ostatního
lidstva neběře pražadneho účastenství.

U eka platil každý cizinec za barbara
a nepřítele. Nějaká státopravní ochrana pro
„barbary“ byla neznama; ačkoli bylo jako
zásada přijato, šetřiti vyslanců cizích ná.
rodů, přece ve skutečnosti i této zásady
ne vždycky dbáno. Ba i mezi jednotlivými
řeckými statečky nebylo právního vztahu,
a i zde plat lo právo silnějšího které se
bralo kvytčenému cíli usmrcovanim mnoha
lidí, ničením měst. prodejem žen a dětí do
otroctví. (Pokrač)

&*
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Zikmund Mislík z Hiršova.
Napsal Vlastimil Hálek, farář v Liboci.

Protivníci naši uvádějí že v době Po
bělohorskénebyloprý katolických šlech
ticů, kteří by zároveň byli dobrými Čechy bý
ivali. Příhana takovajest nemilá, zejména za
doby naší. kdy otázka národní veliké dů
ležitosti nabyla. Že pak podezírání to neu
stále se opakuje, a z naší strany k němu
se mlčí, zdálo by se skoro, že by tak
pravda bylo. Ale jestli v dějinách onoho
věku se ohlédneme a sledujeme život a čin
nost mnohých mužů, sezname nejen jejich
živou viru katolíckou.aleí rázné hájení řeči
české proti odpůrcům.

Stálí! nejpřednější mužové političtí věrně
ke svému katolickému naboženstvi. Mono
grafie, životopisy jejich třeba shledávati
V tom záleží pravá, objektivnost. Katolíci
doby Pobělohorske byli rázní. neohrožení,
nenáviděli ==ml0uvání, povolování: jakým
pravem rrá tedy dějepis umlčovati nejkrá
snější skutky a výroky jejich? Nezdolné
charaktery takovýchto katolických mužů
zjednáwji národu našemu čest doma i před
katolickou cizinou.

Takovým mužem v době Pobělohorské,
který zasluhuje, by o něm katolický děje
pis vlasti naší něco pověděl. jest generál
Zikmund Mislík z Hiršova, ') veřej
nosti posud málo známý, který svůj meč
nejen proti nepřátelům císaře svého a své
vlasti tasil, ale i zvláště na obranu české
řeči třímal.

Rodina Mislíků z Hiršova jest jedna
z nejstarších a nejvzácnějších rudin Praž
ských. První, jenž z té rodiny vynikl. byl
Matěj Mislík. soused Nového města
Pražského, jemuž král Ferdinand I pro
šlechetné jednání a zásluhy o panující dům
Rakouský majestátem v Budějovicích
v pondělí po sv. třech Králich r. 1530 da
ným propůjčil hodnosti erbovní, aby mohl
užívati erbu vladyckého a psáti se „z Hir
šova“, i pečetiti potřeby své voskem čer
veným.

Erb 2) rodiny Mislíkovské vypisuje se
takto: Štít zelený, v němž jest kohout
v plameni s červenými křídly roztaženými,

') Míslíkiiv podpis nalézáme na všech
listinách s i- a. n e s y.

.“ D. 2 Kv. 10. K. 1. — Reg. Stav.
43. F. 16.

drže v ústech kroužek zlatý; nad štítem
helm otevřený s příkryvadly černými a.
červenými, nad tim kohout tím způsobem
jako ve štítu. Později snad pochybením
malíře nebo pro větší pOčtlČllOSt pokládán
kohout v plameni za ptáka, báječného fe
mxa.

Synové Matěje Mislíka byli Jan na
Košířích a Ladislav na Radiči. 3) Zík
mund Mislík byl třetím z 5 synů Jana Mi—
slíka. Byl to muž jemného chování, vzdě
laný. mluvil česky, francouzsky, italsky a
německy; a stejně dokonale v písmě se
v těchto řečech vyznal. ]) Byl oblíben
v kruzích učenců, ve společnosti šlechty
i u dvora císařského. Kníže-biskup Pasov
ský, arcivévoda Leopold Vilém. bratr císaře
Ferdinanda III., choval se k němu nejen
jako velký příznivec, ale spíše jako přítel,
an Mislík jeho komořím byl.

Drahu života vyvolil sobě vojenskou,
počínaje r. 1640 nalézá se neustále v poli
v jižních i Severních Čechách, v Německu;
zasílá přátelům a známým d0pisyo seřízení

“svého v0jska, o tažení jeho, různých svých
osudech. Stojí při dvoře císařském ve Vídni
a zase v poli s vojskem, neb v různých
poselstvích do Německé říše. 5)

Hlavním úkolem jeho bylo, aby pro—
následoval a z Království vyhnal nepřatel
ské voje Švédské. Vůdce Švedskěho vojska
Baner musil před přesilou císařských z Čech
ustupovati, a když již zatlačen byl až za
hranice České, pustil se Mislík se svými
kyrysníky za ním až do Saska, odkudž
teprve se vrátil do hlavního stanu ve Žlu
ticích. Švédové ustoupili pak za hranice, kamž
také Mislík táhnouti musil; a tím válka
přenesena za hranice.

Mislikovi bylo stále čeliti proti Švé
dům, a to proti \ůdci Banerovi.“) Těžká

") Titulái' od r. 1589.
4) Historisches Zeítbild aus der zweiten

Hitlfte des 30jiibrigen Kríeges. Von Fischer
Neuhaus.

5) Dopisy v Jindřichohradeckém archivě,
svazek _Familie Mislík von Hirschliof.“

“) Týž podpisuje se na. listinách všude
Baner, vedle toho píši jej jiní: Banner, Pa
nier. Dopis Misllkův z Teplice z 5. ,listop.
1642, v Jindřícliohradeckém arcliivě.



to úloha pro obrista, jenž v celém Bechyň
ském kraji jediný a plukem byl. Rezek
nazývá ho ne nadarmo „statečným“. Velite
lem císařského voiska byl arcikníže Leopold
Vilém, nicméně jemu stále po boku stojí Mi
slík. Baner nechal švédskému vojsku veškeru
zvůli. V severních Čechách Litoměřičtí na.
kolenou klečeli před příbytkeíu jeho, prosíce
o milosrdenství. Až manželka jeho se za
ně přímluvila.

Než Baner musil před Mislíkeín ustu
povati. V rozhodné chvíli arcikníže Leopold
Vilém vykonav pobožnost \chrámě sv. Víta
a dav ozdobiti hroby špatronů českých. po
stavil se v čelo armády. Dobyl s Mislíkem
Děčína, kdež Baner věznil mnoho kněží,
najmě řeholníků. Ještě jednou utkáno se
bojem \) Žlutic, kdež se Mislik velmi vy
znamenal. Zahnání Bauera za hranice ech
uvítalo obyvatelstvo Čech a pocity nejra
dostnějšími. Po různém pronásledOvání vi
díme Mislíka v kruté bitvě u Breitenfeldu
(23. října 1642), kterak bojuje jako lev,
ana císařská armáda semknuta byla do že
lezného kruhu švédského. S nasazením
vlastního života a s úplnou ztratou svého
vlastního pluku kryl Míslík ústup vojska
císařského s velkou srdnatostí. „Pan Mislík,
kterýž veliký a znamenitý dobrý gmeno
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má, gak gest se zmužile a udatnie prži te
occasii chowal, a ten nám wšem Cžechům
weliké a znamenité dobre gmeno opiet
učziniL“ píše pan Jezberovský z Prahy 9.
listopadu 1642 Janu st Černínovi z Chu
denic.7) Ano, samému arciknížeti život
zachránil. *

Po té porážce chtěli Švédové uskute
čníti smělé záměry, dorazití letem k Vídni
a tam díktovati ponižující výminky míru.
Než Mislík s houževnatým napjetím všech
sil upravil ze zbytku novou armádu, a tak
postupu Švédů zabránil, jsa vůbec stále na
stráži před možným tahem nepřátel na Vídeň.

A když potom později Švédové Prahy
se zmocníti usilovali, aodtud opět k Vídni
chtěli postupovati, byl to Míslík. který
v jižních. Čechách nejsilnější baštu proti
těmto nárazům udrž0val. Mír Vestfalský
(v listopadu 1648) ukončil tyto trapné
poměry.

Ve třicetileté válce ukázala se nejlépe
hrdinská statečnost Mislíkova, s kterou sám
šel i pluk svůj nadchnul v boj za císaře,
vlast a náboženství katolické, by smířil
dynastii s národem, na němž dosud lpěla
pohana revoluce. (Pokr.)

7) Jindl'iclíohradecký archív.

Starý ráz Prahy.
Dne 16. dubna konána na Žofíně schůze

českého studentstva, na níž jednáno () hu
bení památek pražských &ničení malebného
a historického rázu Prahy.

Architekt Štěrba pravil: Dle seznání
konservatora p. Heraina bylo za 100 let
sbouráno více nežli 500 (l) památných bu
dov, tedy více nežli za 300 let (ll) posta
veno. Stáří budov nelze imitovati nebo na
hraditi. Svérázné skupiny, ulice, náměstí
a prOSpekty starých budov tvoří starý ráz
Prahy, který jest pravym dokumentem velké
minulosti. Maďaři bolestně pociťují nedo
statek památek starých ve svém nadherne'm
městě. U nás '— boří se!

Na 76000 cizinců vábí památky ty
ročně do Prahy. Kdyby Praha byla fadním
městem jako — Vinohrady. nezavadí o ni
ani jeden turista z ciziny. Do starých sku
pin nemají se budovy moderní stavěli, lišit
se účelem. disposici i slohem.

Zachování starého rázu nestane se —

zazdíváním portálů řims a t. d. do nových
staveb, jest to ukládaní kuriosit do líhu.
Regulační lineál a assanační motyka nesmí
se štvát na staré budovy V malých klika
tých uličkách starých obchody a živnosti
nejvíce prospívají, poněvadž nejhustěji jdou
jimi lidé. Rozšířením ulic zřídne frekvence.
Zavedením drah obecenstvo vyveze se ven.
Vystavěníin nových drahých krámů zmenší
se počet jejich. Řemeslníci vyhánějí se ze
středu obce. Úřady. banky, školy — tlumí
ruch obchodní a životní.

ím více Praha modernisuje se a stává
se obydelnou čtvrtí horních 10000 — tím
více vylidňuje se a ochuzuje.

Asana ce provádí se z ohledů osobních
a prázdnými hesly. U vás vladnou — velká
slova a populární hesla v mínění veřejném.
Nezodpovědná anonymní většina vzastupítel
stvech rozhoduje. U nás řadíegnismua pcd—
nikatelské spekulace. stavební lichva » par
cela'řství kapitálu . . .
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Dr.Luboš Jeřábek pravil: Památky
naše bořeny jsou za éry české jako za dob
vlády německé. Odstraněny pražské kašny,
jež dávaly typický ráz města. Zbořen pa
mátný kostel sv. Kříže menšího. (památka
z dob Přemysla Otakara II.), jehož jediná
parcelace obcí Pražskou byla pak 2 leta
po zboření koupena pro budovu Školní za
tutéž cenu, co stál původně celý kosteli
s okolními pozemky.

Zbořen starožitný dům zbraslavský,
zbořena podloubí na zeleném, uhelném a
vaječném trhu.

Zastaveu zúmyslně a vědomě (!) jeden
z nejpěknějších pražských prospektů, t. j.
kostel sv. Havla, budovou městské spoři
telny!

Přes všecky varovné hlasy, protesty a
články časopisecké všech politických odstínů
bořena památka za památkou a ráz Prahy
stírán — systematicky. Ale upozorňování,
poučovani a mírná kritika nic nepovolily..
Vždyt zbytečné a schválně urychleno zbo
ření prelatury sv. Mikuláše, pyšné to bu
dovy Dienzeuhoferovy! Dále zničeno celé
zákoutí na severní straně radnice. určeno
zbourání 3 domů na Staroměstském ná
městí — přes vážné hlasy odborníků, časo
pisů i zemského výboru.

Pak promluvil spisovatel Vilém Mrštík:
Umírněností nepohneme městskou radu
k pochopení našich přání. V nynější době
převratů má vláda vykořisťovatelů a anal
fabetů (!) bohaté žně; zisk, mamon jsou tu
suverenními pány, neuít u nás dostatečného
vzdělaní. Nynější složení obec. zastupitel
stva jest neschopné rozhodovat o věcech
týkajících se jmění, vkusu, kultury . . Tento
sbor beze všeho studu a třeba z pouhého
trucu udhlasuje, že všecky vaše vědomosti,
namáhání a zkušenosti, vkusi věhlas Hum
boldtův atd. nejsou ničím než slinou, kterou
nutno rozš ápnouti.

Z'o vězí v provádění— autonomie!
Tak jsme si ji nepředstavovali — to není
dobrodiní. ale trest. 'I'o vedekpřesvědčení
jsme-livůbecpro svobodu zralí...

Nežli takovou svobodu. raději žádnou.
Lépe je čestně padnouti rukou cizí, nežli
nečestné a bídné se utloukat rukou vlastní.
Jak přijde k tomu celý národ.- aby pohanu
Snášel za několik nešťastných lidí? Již jde
o nás světem zvěst, že barbarsky naklá
dame se svými památkami, že co Čech, to
Avar a Hunl Jakým právem zaslouží si
toho lid český, ve svém jádru tak intelli
gentní? Na to odpovíme: Není národ infe

riorní, ale nedostatečni jsou, kdož věci jeho
spravují. Kam se poděl stavební úřad, kde
byl zákon. když se páchaly na Praze nej-,
horší zločiny, když stavěn pověstný Ro
žánkův dům, hyžděno náměstí Malostran
ské atd.

Za velké ideje hořeti, trpěti, mřít a
vítězit, to je v naší povaze . . . Praha sama
krásná a slavná, zbudovaná celými věky
v podobě úchvatné a poeticky vzacné — je
hyžděna rukou trpaslíků, kterou nelze jinak
nazvati než — rukou inferiorni!

Boj za Praha je jedna z velkých zkou
šek uaší kulturní zdatnosti, je boj za dů
stojnost lidskou, je obranou vlasti proti
jejímu zneuctění, zkaríkování. Teprve když
svými motykami nás uhodili do hlavy, když
topory svými začali rýpat se v našich prsou,
rozohněných pro krásu Prahy, vydali jsme
zvuk ze sebe.

V Avignonu starosta města, že dal
zbořit památnou věž, měl při,-it o řetěz
primatorský. Osud ten není daleko ani u nás.

Na konec přijata byla tato resoluce:
„Shromáždění na velké manifestační schůzí
dne 16. dubna 1899 v Praze na Žofíně
úplně uznává svrchovanou důležitost otázky,
shrnuté v pojem „stará Praha", a prohla
šuje:

1. že vchováni rozhodujících kruhů na
radnici nespatřuje povinné péče o zacho
vání starého rázu historicky a umělecky
důležitých části Prahy v jejich celkovém
obraze i význačných jednotlivostech.

2. Tím je Praha poškozována nejen
v ohledu aesthetickém. ale i národním
a hmotném

3. Proto protestujeme, aby královská
malebná Praha byla pozvolna obírána o své
krásy a věkOpamátný ráz.

4. Regnlování Prahy necht přimyká se
k charakteru každé části města, a otázka
Velké Prahy budiž řešenasplným vědomím
zodpovědnosti rozhodujících kruhů pro pří
tomnost i budoucnost; pročež dále pro
testujeme:

5 aby autonomní úřady naše rozho
dovaly o věcech, kterým v nynějším složení
svém pravděpodobně rozumětí nemohou;
nebot tak dobro autonomie se stává zlem
a tím podlamuje se důvěra a oprávněnost
našeho snažení; to tím více. že Praha je
společným kulturním majetkem celého na
roda, o němž zastupitelstvo jediného města
z důvodů všeobecně národních i ethických
nemá práva samostatně a libovolně roz—
hodovati.
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6. Shromáždění uznává okolí Prahy na
mnoze tak barbarsky zpustošené za inte
grující část města a žadá úsílovně 0 za—
chOvaní všech přírodních půvabův okolí
dosud nezničených a to z důvodů nejen
aesthetíckých, ale především zdravotních.

7. Shromáždění vítá nový stavební řád
jako účinlivý prostředek nápravy v našem
“smyslu a přeje si, aby nebyl zamezen nebo
pokažen vlivy, které předstíraným hájením
svobody vlastníka podporují řádění egoismu
podnikatelskeho, stavební lichvu a parce
lářství

8. Shromáždění rovněž žádá, aby pů
sobnost nového zákona rozšířena byla na
veskera města král. Českého, jichž umělecke
pamatky » starobylý ráz ochrany vyžadují,
a zmocňuje pořadatelatvo, aby po úradě
s odborníky v tomto směru vypracovalo
&podalo sněmu pamětní spis s tou výslovnou
prosbou: budiž do doby, nežli zakon na
bude právní moci. ustanovena zemským
sněmem zvláštní komise pro ochranu všech
našich zájmů, které by jinak za nynějšího

systému byly vydány v šanc novým a snad
horším škodám.

9. Shromáždění, vzpomínajíc velkého
účinku hesla Staré Prahy při posledních
dcplůovacích volbách do sboru obecních
starších, schvaluje úmysl pořadatelstva zor
ganisovati se samostatně pro příští vo- \
lební boj.“

Dne 18. dubna na. sněmu českém při
prvnímčtení osnovy stavebního řádu
Pro Prahu, Plzeň a Budějovice pravil Dr.
Škarda: l,Hiedělo se, aby Praha zacho
vala svůj starobylý ráz aby rozvínujíc
se šetřila krás těchto a zachovala svou
charakteristickou podobu. Staly se vážně ne
správnosti. Praha byla málo podporována
od činitelů kteříjipodporovati mají. Státní
budovy jsou chatrně vypraveny, že k okrase
neslouží. Na místě. kde se mohla Praha
šířiti, trčí nádraží, vadící rozvoji města jako
klín “ -—

Doufejme. že se konečně probudí u nás
smysl pro krásu a přirozené půvsby měst.

jš.

Venkovské živnostenstvo.
Píše Václav Pokorný, kaplan v Liblicích.

Není dnes člena řemeslnickěho stavu
který by nenaříkal na své stísněné ahídné
postaveni. Hlavně ovšem pozdvihují hlasu
proti nynějšímu bídnému svému stavu ře
meslníci v městech Ale je-Ii stav těchto
nesnesitelný, daleko horší jest stav řemesl
ného lidu po venkově, ve vesnicích. Lidé
ti, nemajíce pevné organisace, jsou osamo—
ceni a bídně tlukou svůj život vezdejší.
A naděje na pomoc? — Ach. tajest daleko!

Udává se dnes za příčinu úpadku
nedostatečný úvěr. Nemá-li ho dnes ře
meslník vměstě. tím méně ve vesnici. Dnes
jsou na př. na venkově koželuzi kteří
ševcům, nemaji-li domek — více nečekají,
nežli 10 zl. A kde má ubohý obuvník
brát? Mnohý přijde, objedná si boty, ale
o platu ani slechu. A má li řemeslník
existovat, musí začastě jiným způsobem
'si chleba dobývati. A tím se stává, že naši
řemeslníci venkovští chytají se polního
hospodářství, oni polaří. ale tím zanedba
vají svého řemesla, práci ledajaks odbudou.

Ale jestli nemůže býti práce v čas
hotova. bněvá se zákazník &více nepříjde . ..

To jest také jedna z příčin, jež naše

maloživnostníky přivedla k úpadku. Slíbí
totiž: práce bude tehdy a tehdy hotova.
A potom již jest 14 dni neb 3 neděle přes
určenou dobu a pořád marně čekáš. Tu
raději zákazník jde a koupí si potřebnou
věc na výročním trhu — na jarmarce.

Čím jsou židovští konfekcíonaři v mě
stech. tím jsou jarmarečníci na venkově.
Takový jarmareční švec jest proti venkov
skému usedlému živnostníku ve znamenité
výhodě. Předně má doma větší úvěr. dále více
prodá a více se odbude, potom odbírá od
židovských koželuhů všecko ZbOŽl, dobré
išpztne, čehož je ovšem více. On lehčejí
platí, neba-t na jarmarce prodá za hotove.
Naš lid koupí, jen když jest výrobek hodne
laciný, na jakost se skoro nehledí, jen když
výrobek má. vzhled boty neb kabátu a pod.

Jarmarečník také se nestará, jak dlouho
věc vydrží, dnes je zde a zítra 3 nebo
4 míle dále. A žádný ho nejde shánět.

Kdežto domácí živnostník má stále
strach, že přijdou a řeknou: Věc dobře mi
nepadne. nesluší, není hezká, jest prasklá.
A tu mnií opravovat a ovšem zadarmo (I),
nebo mu to konečně i nechají.
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A co ještě zlost a obtíže naších malo
žívnostníků venkovských zvětšuje, jest, že,
když věc koupená. na jarmarce jest chatrná,
přijdou lidé., aby to domácí řemeslník klížil
a dohromady dával. On při tom zabijí čas
drahocenný, jenom aby pár krejcarů vy
dělal.

Nedivme se pak, že za tak neblahých
poměrů řemeslníci svoje řemesla opouštějí
ajiný pramen výživy si vyhledávají, že
jdou nádeničít na pole nebo do továrny.

Jiná věc zhoubná jest, že řemeslníci
pracují za tak nízkou cenu. že nezřízenou
konkurencí ostatní spoluživnostníkv poško
zují. Proč nemají tarífjednotný jako každý
i ten nejmenší kupec? Ale k tomu se ne
chtějí řemeslníci odhodlati.

Někdo však namítne: Vždyt jest po
řád v nov nach. jaký nedostatek řemesl
níků různých (obuvníků. krejčí atd). Ni
koliv to není nedostatek řemeslníků, ale
hledáni jsou otroci, kteří by se za fatku
(obyčejně židovskému konfekcíonáři aneb
jarmarečníku). což jedno dnes bývá, dřelí
a to jen0m v tak zvané Sezóně, to jest na
podzim a na jaře.

Dále lví podíl na úpadku našeho ven
kovského maloživnostníctva má přepych,
jenž se bohužel i po našem venkově za
huízdil. Dceruška selská chce se vdávat.
Nevezme si však sedláka, ale „pána“, na
př od pošty. od dráhy, z úřadu apodobně.
Chce nábytek. Domácí truhlář by (tak si
myslí) nedovedl udělat panský „ele-gantní“
nabytek, nebo by „mnoho“ požadoval (za
důkladnou praci musí být přece větší mzda).
Jede se tedy do Prahy nebo do krajského
města a zde se koupí v židovském skladě
nábytek na oko elegantní, ale často starý
apouze přebal—vený.A potom se diví doma.
když z „intelů“ a „dívanů“ začnou lézti
švábi, štěnice a t. d. (Faktuml) Nu, mají
aspoň elegantní nábytek . . . A ubohý do
mácí Ulli-MĚ? Ten to má. spravit. rozumí
se, že hodně lacino, nebo — zdarma!

Anebo má. býti ve městě bál. Slečna
N. N., dcera velkého rolníka, se účastní.
Musí být elegantní střevíčky a šaty. I koupí
se od žida z konfekce a tak se stane, že
rano slečna tančí po punčoše místo po
podešvu, aneb že musí náhle domů. ježto
jí prsty z nóbl „atlasmých“ střevíčků lezou
a šat se rozpadává.

Náš živnostník venkovský nemůže si

držeti všecky časopisy módní, jež ve Vídni,
v Paříži a v Praze vycházejí, on nemůže.
za levný peníz vyrábět. Žídovi to nic ne
udělá, drží-lí pro své mistry modní žurnály,
nebot má levnější materiál, levnější pra
covní sily. Na př. S. Kompert, židovský to
várník na obuv v Mnichově Hradišti, když
nastane něíaká zvláštní moda. pozve si
z Paříže (!!) 4 nebo 5 mistrů, kteří v 5
neb 6 nedělích jeho ubohé otroky — té
modě vyučí . . . Takový „mistr“ dostane za.
ten krátký čas 1800—2000 zl., kdežto ten
domácí otrok vydělá na té modě zrovna
tolík jako dříve — 5 neb 6 zl. týdně.

Ti dělnícimusí platit i reklamu kon
fekcíonářům, velike inseráty ve „vlastene
ckých novinách" atd.

Smutný je to stav. Mně se zdá, že jest,
to kletba Boží právě na ta řemesla, v nichž
se nejvíce znesvěcovala neděle. kde se pra—
covalo „at byl svátek nebo pátek“. Ta ře—
mesla právě dnes jsou v největším úpadku.
na př. obuvníci krejčí, truhláři. Zapomn
nalo se v našich dílnách na staré přísloví:
„Bez Božího požehnání marné naše namá—
hání.“ Leckterý pomocník řemeslnický mohl
si uhospodařítí pár zlatých, aby měl do za
čátku své živnosti. Ale všecek výdělek po
hltily ony nešťastné „modré pondělky“ . . .
A těžko řemeslo zkvétá, když se začne
s prázdnýma rukama a při tom není úvěru,
není důvěry, není odbytu a také — so
lidnosti!

Jest otázka, kde nápravu hledatí? Zde
mají otevřeně pole činnosti naše obce &.
sbory zákonodárné. Nedívme se, že myslí
mnozí dnes. že by skoro byla národu na
šemu prospěla více reorganisace na
šeho maloživnostnicna nežli po
věstná papírová jazyková nařízení hr. Ba—
deniho, o jichž zrušení se stále jedná. Tím
by se bylo zachránilo tisíce chudých lidí,
kteří dnes apějí vstříc jiste zkáze. Aby ne
byly poměry čím dále tím horší, musí se
starati jed n o ty řemeslnické (skrze spolčo—
vání, tržníce a pod.), dále obecní zastupi
telstva, úřady zemské a státní. A hlavně
lidu našemu m-vsí býti vštěpováno pře
svědčení. aby nedali zahynouti vlastním svým
spoluobčanům, ale drželi se Palackého hesla
„Svoji k svěmu“.

A pak — hodně více křesťanských
názorů musí se vrátiti mezi obyvatelstvo,.
aby trvale napravy bylo docíleno.
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„Bohemie“ dne 17. dubna mínila do

kázatí, že Němci mají v říši naší většinu.
Němců samých je pouze 361 procent. ale
k nim (!) musí se prý připočísti 13 2 pro
cent Rusínů & 29 procent Vlachů a pak
1 procento Rumunů, což dohromady tvoří
53 procent, tedy většinu, jež má prý vlád
nouti!

Zemská daň ze služného vynésti má
(při 619.684 zl. 17 kr. daně státní) 309.842 zl.
8 kr., což je celkem k 22 mil deficitu
zemskému ——maličkost! — Dojde-li kuzá
konění předlohy zemského výboru, bude
platiti ten, kdo má 10 zl. osobni daně
příjmové. 15 zl.. kdo 12 zl. platí, bude
platili 18 zl._a tak dále.

Prof. Lamanský soudí, že „Čechové
by měli spokojiti se tím. co mají... Němci
prý českému jazyku učiti se nemusí, ale
Čechově. kterých je málo. To (prý) je spre.
vedlivější .. ." Ejhle, panslavistal

* *
*

Dne 12. dubna bylo mladočeským po
slancům dru Englovi & Kaftanovi ve
schůzi na Malé Straně činěno ze řad ře
meslnictva a živnostnictvo. mnoho výtek.

Celá schůze skončila — porážkou politiky
mladočeské.

„Hier“ má se volati při kontrolních
shromážděnich & nikoliv „zde“. Dle vý
nosu sborového velitelství ve Vídni (násled
kem výnosu c. a. k. říš. ministerstva války
ze dne 6. dubna 1899) nařízeno, že při
kontrolnim shromáždění a při jiném slu
žebním vyvolání hlásiti se nutno slůvkem
„hier". jiná odpověd odporuje řádu a jest.
eventuelně trestná jakožto neposlušnost.

Veliký rozruch způsobila vyhláška. že
bude zřízen„vojenský Schulverein“ pro
děti důstojníků aby se v Čechách. v Ha
liči, v Krajině a t. d. mohly naučiti ně
mecky! Nyní prý musí děti své posílati
— do škol českých nebo polských! Ži—
dovské & nacionální listy tento záměr vy
nášejí velice, zejména proto, že vejenský
schulverein má býti podporován od -—vše
německého schulvereinu. který, jak na dolno
rakouském sněmu dne 12. dubna od ně
kolika poslanců křestansko-sociálních bylo
dokázáno — znemravůuje! Uvidíme, zdali
k tomu dojde, nebot vystupují proti zá—
měru tomu i — Maďaři!

ÁĚZĚĚ:
——+Z)g NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST. He:—

+
I. Rolníci.

Na sněmu českém podává se řada
návrhů, kterými má býti stavu rolnickěmu
pomoženo. Tak na př dne 14. dubna odů
vodňoval posl. Schwarz návrh na. úpravu
chudinstvi v městech i na. venkově. —

O meliorací mluvil poslanec Udržal.
O Raiffeisenských záložnáchpromluveno
dost obšírně abyly doporučeny pro rolníctvo,
aby si zakládalo je co nejčetnéji. Poslanec
dr. Pacák podal návrh, aby utvořeno. brla.
„zemská kal-tělní rada“, aby zhoubnému
řádění kartelářů byla. učiněna přítrž. —

Dále bylo jednáno dne 18. dubna. o
změně zákona z roku 1872 (za příčinou
úplného odepsání záloh povolených následkem

živelních pohrom), návrh na zamezení
tuláctví & proti zlořádům páchaným od
cikánů atd.

Skoda, že jsou to samé návrhy. Samá
slova. řeči — ale skutky? Rolnictvo naše se
tedy musí lépe sorganisovatí, aby zasáhnonti
mohlo do vel—ejnýchvěci důraznějí na prospěch
svůj i národa celého.II.Remeslnici.

Min. obchodu Ale x. H e g e d ii a dne
23. března při rozpočtové debatě v Pešti
() hospodářské situaci v Uhrách a. o plánech,
jež vláda maďarská chová, pravil: 13.000 obcí,
jež posud nemá spojeni poštovního dostane
ho Poštovní spořitelna má být zjednodušeno.
Výlohy při železnicích budou zredukovány;
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část příjmů však z pošt a železnic bude vě
nována na polepšení poštovníhoa želez
ničního personálu. Bude proveden rozvoj skla

“dišt obilních (l!) na státních drahách za sou
činnosti hospodářů í obchodníků. Rozvoj
živ ností a řemesel musí se opít-ati hlavně
o odborné školy. Malovýrobu nutno zorga
nísovati a. sice v ústřední svazy! Továren
bylo na 1000; _nutno mnoho dohánětí Ob
chodní a. živnostenské komory (!) pokládám
za zastaralé: sepisovaly posud síce pěkné vý
roční zprávy, posílaly dobrozdání a stížnosti
ministerstvu, dělaly nahoru mnoho práce —
ale dolů (ll) nevykonaly nici Společenstva
živnostenská poskytují smutný pohled. Jejich
rozpočet tvoří přes půl mil. zl.. ale na pro
spěch rozvoje živnosti z toho připadá

.sotva — 20.000 zl.. Podobně je to i u spolků
hospodářských. Společenstva jsou o sobě slabá
— a nutno bude je přiřaditi k zemskému
průmyslovému organismu. Otázka dělnická
nerozřeší se ani prapory l') ani průvody ani
všeobecným právem hlasovacím. Podaří-lí se
pojištěním pro stáří, nemoc a pod. osud děl
níků nlehčiti, zmizí znenáhla příčiny hnutí
dělnického. Tarifní otázce všechnu péči nutno
věnovat. Ve vývozu (!) nutno pokračovali. jen
tím vzroste blahobyt. Malířství. sochařství
opět se rozvinuly. ale mnohými studiemi vzniká
proletariát . . . Hle takto mluví se v Uhrách:
Blahobyt se musi rozmnožit . .. U nás na
sněmu se konstatuje. že tkalcovstvím nyní na
př (řeč posl. Hovorky 23. března) za týden
(! !) s celou rodinou vydělá denně 10 - 15 krej
carů, týdně 1 zl. až 1 zl. 80 kr.! O. jaká
bída je v krajích i ve městech! I zločiny
z bídy i sebevraždy velmi zhusta se páší.
A zatím ——vše se točí kolem jazykových
nařízení. Němci hubují, Wolf má irokesské
sólo. Ale zkřivit se jím vlas nesmí. Ani
mandátů na sněm zbaveni nebudou. Ticho
u nás.

Podivné odhadování! Každé chvíle
čteme v denních listech ve zprávách ze soudní
síně., že odhadování jmění v konkurs npadlých
živnostníků našich děje se nesmírně libovolně
ba. nespravedlivě. Tak na. př. v Rakovnice
úpadek vyhlásil obchodník p. Lelek, jemuž
odhadcové odhadli majetek na. 7436 zl. —
kdežto při soudu v Praze dne 12. dubna
(před stálým senátem) bylo prokázáno, že
zboží mělo skutečnou (|) cenu 26000 zl.
Tedy mýlka o pouhých 19000 zl. — Pan
Lelek byl zproštěn obžaloby. — Ale ptáme
se: Jací jsou to odhadcové?l

III. Dělníci.
Pří poradách o nuzném stavu řemeslníků,

které se konaly za. předsednictví ministra ob
chodu barona Dipauliho ve Vídni, objevilo se,
že stav tkalcovských řemeslníků v Rakousku
jest nade vše pomyšlení zoufalý. Tkalcovny
strojové úplně toto druhdy kvetoucí řemeslo
zničily, ale přece setrvávají při něm dosud
zejména v Čechách a Dolních Rakousích tisíce
rodin, poněvadž nemají s dostatek odvahy a
podníkavostí, aby se vzdaly této nevděčné
práce a uchopily jiného výnosnějšiho zaměst—
náni. V dolnorakouském Waldviertlu způsobily
tkalcovské stroie přímo pohromu. Mzda těch.
kteří dosud věrni zůstali starému ručnímu
stavu. jest děsně malá. Za tkaní 10 loket
organtýnu platí se mzda 3 a půl kr., a při
pravidelné celotýdenní (!) práci vydělá dobrý
dělník 87 a půl kr. Ženám se platí za 10 loket
5kr. a. poněvadž mohou celkem jen 13 kusů
v týdnu zpracovatí. vydělá si žena stěží 65 kr.
Manželé tedy společně vydělají týdně 1zl. 52 kr.,
ale z toho si musí ještě zaplatit „ělíchtu“,
která činí nitky pevnějšími a na níž jest
třeba týdně 34 kr. Ale i tato zbývajzci mzda
1 7.1. 18 kr. týdně jest pro rodinu nejísta,
poněvadž často nastává nedostatek práce.
Mimo to hledí se fnktoři v láci zboží před
stihovat a snižují ještě každou chvíli mzdu
nbožáků. Tak bylo dříve za látky ze žíní,
které se jen na ručních stavech mohou tkůti,
placeno faktorovi 12 zl. a dělnikova mzda
obnášela asi 3 zl. Dnes konkurencí sklesla
cena ta na 6 zl. a. mzda na 90 kr. O něco
lépe daří se pnnčochářství Mzdy za upletení
páru punčoch vyplácí se 4 kr. Za. tkaní
aksamitových látek platí se 30 kr. za metr,
což by mohlo vynésti 3 až 4 zl. týdně, jenže
látek těchto jest méně tleba a tkadlec často
půl léta a déle nemá práce. Chudina ve
Waldviertln přičítá svou bídu strojům, proti
nimž chová nesmiřitelné zášti, a přece jest
přechod k tovární technice jedinou záchranou
její. Vláda chce zřizováním tkalcovských
kursů, opatřovániin nářadí pro apreturu, pod—
porováuim výrobních společenstev alespoň čá
stečně ubožákům pomoci Ale pronikavá a
trvalá pomoc tato sotva bude, poněvadž tkal
covšti řemeslníci, odkázáni jsouce na spro
středkovatele prodeje, vždy budou podléhati
soutěži tovární — Lépe nebude, leč až stane
se výroba tkalcovská, jež je dnes po továr
nicku provozována, zase živností řemeslnou,
kterou smějí provozovatí pouze lidé vyučení
\e svém oboru. anebo společenstva. To je
v programu křesťansko-sociálním. Nenastane-li
tak, bylo by lépe, aby tkalcovství bylo se
státněno aby totiž továrny převzal sám stát.
Dělníci aspoň by nemřeli hlady.



Sjezdy učitelské. Dne 9. dubna ko
naly se v Praze dva učitelské sjezdy a sice
český a německý. Na českém bylo asi 1200
učitelů, na německém asi 1500. Bylo pro
mluveno mnoho řeči, jež tlumočily požadavky
učitelstva. Byly přijaty souhlasné resoluce.
v nichž se praví: „Hospodářské postavení
učitelstva Cech jest beznadějné, působí rušivě
na práci školní, budi hluboké roztrpčení
a škodí zájmům národa. Národ však, jak
projevuje peticemí, nechce, aby strádali ne
dostatkem jeho učitelé, jejíchž lásce, péči
a důmyslu svěřuje svou celou budoucnost.

Proto očekává učitelstvo celého království
s důvěrou, že pronikne konečně poznání, že
musí učitelstva býti pomoženo, a to záhy.
Bohatá země nalezne, bude-li clítiti, také
prostředky — akdyhy nastaly nepřekonatelné
překážky — musí stát, jemuž školy podléhají
a. pro nějž školy také pracuji, postarati se,
aby učitelstvo náležitě bylo odměňováno za
práci svou

19000 učitelů v Čechách nemůže být se
svými požadavky odmítnuto aniignorováno.

Učitelstvo má nepopiratelně právo žádati.
aby jeho příjmy byly upraveny na základě
% 55. říš. zák z roku 1896 dle norem ode
všeho učitelstva z královawí přijatých, tak
aby se rovnaly 3 nejnižším třídám
platů státních úředníků, aby všechno
učitelstvo požívalo naturálního bytu nebo
příbytečného, aby doba služební zkrácena
byla na 35 let od zkoušky způsobilosti,
a aby při obsazování def. míst učitelských
přihlíženo bylo nejprve k letům služebným,
při rovném stáří k veřejné kvalifikaci a k ro
dinným poměrům kteréhokoli žadatele z krá
lovství za volné konkurence učítelůaučítelek.
(Výborně.)

Valný sjezd českého učitelstva s_iisto
tou očekává, že poslanci vymohou učitelstvu
plná práva občanská a spravedlivý disciplí
nární řád.

Konečně shromážděné učitelstvo jedno
myslně prohlašuje, že nevyvratně trvá na
svém kulturním požadavku akademického vzdě
láuíf

Na schůzi včeských učitelů mluvili pp.:
"Černý, Rašín, Suster, Klecanda, dr. Engel,
Jiránek, dr. Masaryk a dr. Baxa.

Učitelky podaly „ohraženi“ v novi

nách, že připuštěny nebyly ke slovu, a že
kollegové jejich zacházejí s nimi — nespra
vedlivěl

Na německé schůzi mluvili pp : Haupt
mann. Schreíter, dr. Werunský, Mirsch,
dr Verkauf a'posl. Wolf.

Zemský Výbor podal sněmu král. Če
ského výpočet, co by stálo zvýšení platu, jak
v resolucí 2. března 1898 navrženo bylo na
sněmě a jak v peticich učitelstva bylo žá
dáno (Petice zněly: Aby roztřídění platů
učitelských dělo se dle osob a ne dle obcí,
aby na školách národních bylo služné j e—
dnotné, aby počet žactva v jedné třídě
jednotřídních škol a škol měšťanských byl 60,
aby místa podučítelská na obecýškolách
byla zrušena, aby pense se udělovaly po
35leté službě, aby remunerace za. němčinu a
frančtinu činila 25 zl. aaby industriálním učitel
kám dostalo se zaopatření ve stáři.) Die
toho nejnižší služné na obec. školách má býti
500 zl., po lOleté službě 600 zl., po 201eté
službě 700 zl. a po 301eté službě 800 zl.
(Ve větších městech žádáno o 100 zl. vice.)
Dle toho by vzhledem k 16.230 systemiso
vaným místůmučítelským činil doplněk asi
125 600 zl. &.s 150/(, místními přídavky asi
246.285 zl. Přeměnou mist podučitelských
(3835) zvýšil by se náklad o 466.000 zl.
Následkem výslužby po 35. roce zvýšil by
se náklad asi o 276.000 zl. Celkem by ná—
klad vzrostl 0 2,265 323 zl. Zemský výbor
ve zprávě své praví: Při nynějším nepříznivém
stavu zemských financí lze sotva pomýšleti
na to, aby tyto změny byly na ten čas pro—
vedeny. Bez pomoci státní nebylo by lze žá
dané upravení služného učitelstva provésti.
R. 187l přispěvek zemský k nákladu škol
nimu obnášel pouze 356.241 zl., kdežto již
r. 1875 činil 1569.620 zl. a na rok 1899
je vypočten na -— 10 mil. zl. — Kdyby
měly okresy pomocí přirážek na školství
platili, vzrostly by okresní přirážky někde
až na 40 ba až 61 procent!

Maturitní zkoušky na reálkách
výnosem (ze 7. dubna) ministra vyučováni
hr. Bylandta změněny. nad obsahuje 28 článků.
Před maturitou 3 měsíce pndati se musi žá
dost. Professorský sbor uvaži, má li býti ža
datel připuštěn. Při zkoušce nemá se klásti
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hlavní váha na jednotlivé vědomostižá
kovy, ale na všeobecné (!?) vzdělání. .na
jeho duševní obzor a vyškolení ducha. Sebe
podrobnější znalost některého předmětu ne
musí (prý) býti důkazem 7ralosti. Z před—
mětů vyžadujících pamětí. nechť. je konána
zkouška ve formě volného coloquia (roz

___:šog —l—-—_—-— _
—————>'3i NABOZENSKE A CÍR—KEVNÍZÁLEŽITOSTI.

mluvy). Texa obnáší
18z

Na universitách v Německu iest.
49.000 posluchačů, z těch 435 dam. V Ra
kousku je 22.858 posluchačů v Uhrách 9455.
Ve Francii jest 40.000 universitních poslu—
chačů. — Nadbytek všudel

6 zl., u privatístů'

M9——
„Věrnč k Rímuf' — P. hr. Ledo

chouski, S. J. přednášel dne 14. dubna
na Žofíně ve schůzi Bratrstva sva
tého Michaele o nynějšíchštvanicích
„Pryč od Říma“. Pravil: „Církev ukazuje se
nepřemožitelnou, vítěznou. Myšlenka utlačo
vauá skupí kolem sebe tím více přátel, nebot
myšlenky nelze k a n o u em potlačítí. Dío
klecián postavil sloup: Deleto nomíuechri
stiano! (Vyhlazeuo jest jméno křesťanské !)
Ale již “K0 nstantin sklouíl se před kří
žem. Francouzští panovníci věznili papeže.
Náměstí svatopetrské zarostlo. . Ale vítězně
zase vrátili se papežové do Říma. 171 pa
pežů bylo vyhnáno, žalováno neb usmrceno!
Ale Monfaugo dobře pravil : „Spoutaný biskup
jest předchůdcem svobodné církve.“ — Pro
testant Paulsen pravil: Církev má živou
sílu. čehož litovatí netřeba, síce zavláduou ——
ruské poměry. — Uherský primas Kar. Szi
mor pravil: O církev svou se nebojím. neboť
má zaslíbení Páně, ale o svůj národ bojím
se. neboťten zaslíbenínemá. — Líebknecht
řekl: „Pochovati chtěli církev liberalismem,
ale hrobai padl sám do hrobu.“ — Církev
jest sloup, o který se všechna kladiva roz
bíjí, — i zednářské. Co značí heslo „Pryč
od Říma“ ? Znamená: Pryč od Krista! Pryč
od Boha! Tak v Aši odstranili kříž s pro
testantské fary.. „Ukřižovaný Kristus po
hanům je k posměchu a židům k pohoršení,"
řekl sv. Pavel. — Heslo „Pryč od Rims“
přinese církví požehnání. Přimkněme se věrně
k Římu, v jehož táboru jesti — Rakousko,
které by mělo míti na paměti historii knih
Síbyllíných.“

Professor Havránek promluvil pak

nadšeně o významu apoštolské stolice a ze
jména o papežích Pnu VI.. Piu VII , Lvu XII ,_
Piu VIII, Piu IX. a Lvu XIII

Prelát scholastík vsdp. kunov Krasl
promluvil dne 16 dubna na schůzi „Kato
licko-politické jednoty pro království České“
v Praze výbornou delší řeč o slavnostech
na konci století pořádaných u nás (výtah při
neseme příště), při čemž pravil: „Ki-íčí se
„Pryč od Ríma“.. Kdo to volá? Štváči
ze řemesla. Oni praví: Pryč od sv. Petra,
pryč od Boha! Volá se tak v severních Če
chácha 7namenáto: Blíže k Berlínu!
Sbííají se veliké sumy v Prusku (v 7emí
spřátelené!) Štve se ze msty píoti círk vi
k atolic k é, která hlásá lásku k bližnímu,
rovnoprávnost a rovnocennostnárodů.
Štve se v novinách, ve schůzích, v hostin
cích. na raduicích. v parlamentech. Pastořit
ze Saska a odjinud, řeční u nás. 10.000 od
padlíků ještě není. Ale jak dlouho bude se
k řádění přihlížeti? Nutno konatí missio
pro stavy jednotlive, pouti atd.

„Národní Listy“ uveřejňují stiž—
n o s ti 7.katechetských a kaplauskýc'u kruhů-.
V řadkách těch je vedle pravdy -— množství
jedu zlosti, hanobení vyššího duchovenstva.
jizlívosti, hrubosti a t. d. Tím se ovšem věcí
dobré neposlouží. Systém „Nár. Listů“ jest
patrný: Vzbudíti rozkol nespokojenost. Ale
když srdce budou otrávena. co potom ? Ať.si
každý uvědomí, jakou to mají „lásku“ „Na
rodní Listy“ ke kněžstvu, jehož vůdce nízce
tupí, jako na př. ve 7právě o pardubické
visitaci ndp. biskupa dr.a Brynycha, kde
s neobyčejnou íozkoši konstatuji, že spolky:
a lid vrchního pastýře svého neuvítal.
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Konference miru mají se již za Německo se velmi pobouřilo k vůli
14 dní konati v Haagu. Dostavi se zástupci
devatenácti států evropských a. pak Siam,
Spojené Státy, Čína a Japonsko. — Pozvání
nebyli: Monako, Bulharsko a —- papež. To
nepotřebuje dlouhých výkladů.

Francie. Lill sk 6 pronásledovániškol
ních bratří řeholních (bratr Flamidien jest
posud ve vazbě, ačkoliv vyšlo na jevo, že se
zavražděni chovance dopustiti nemohl) nese
ovoce. Města jina odstraňují a pronásledují
bratry školní. Utvořílo se i „družstvo“. jež
má za účel — vynalézati zločiny (!) na školní
bratry a do žaláře je vrhati.

Francie hledi se dorozuměti s Italii.
Při prohlídce loďstva francouzského a ital
ského v Cagliari byly proneseny od admi
rála francouzského i od krále Humberta pří
pitky. jimiž se přátelství obou států po
tvrzuje.

Aféra Dreyfnssova pořádse ob
novuje jako hnusná tasemnice. „Figaro“
denně uveřejňuje výpovědi vynikajících osob
nosti z protokolu loni sepsaného Ministři a
politikové nuceni jsou odpovidati stále na
zvědavé interpelace. Dne 16. dubna prohlásil
býv. min. Barthon, že revise processu
Dreyfussova jest nezbytna 1. pro nepravidel
nost (l) ve vyšetřování, 2. pro nezákonné ve
dení processu a 3. pro dokázané trestné
skutky Henryho a Paty de Clama... V mi.
nisterstvu francouzském zasedá stále několik
židů, nyni Lockroy a Delcasse. Noviny jsou
podplaceny, agitátoři a emisaři na schůzích
balamuti lid. Republika!

Samojským ostrovům, kde podporuje Matanfu.
katolického knížete, kdežto Anglie aAmerika
loďstvem svým chránily vzbouřené domorodé
kmeny. Několik německých vojáků padlo.
Nastal hluk v novinách, jakoby mělo vy
puknouti vojna anglicko-německá. Ale bonře
zase utuchly. Ministr něm. Bíilow prohlásil
15. dubna na řišském sněmu, že dostala říše
německá_od Ameriky iAnglie satisfakci. Ale
v Londýně 17. dubna prohlásil parlamentní
sekretář Brodrieh, že Německo dá satis
fakci za to, že se následkem štvaní něm.
zástupců útočilo na jmění aživoty amerických
a. anglických příslušníků. Kdo má pravdu?

Úředníci poštovní, učitelé atd. v Německu
byli vládou vyzváni, aby se vzdalovali spolků,
jež provádějí „nátlak“ na vládu. Je prý to
proti jejich postavení a úřední přísaze.

nás něco podobného se se strany vlády
nevydá. —

V pruské sněmovně podánbyl
návrh na zřízení rýnsko-labského průplavu,
jenž by vyžadoval přes 260 mil marek.

Rusko. Roku 1898 vývoz výrobků
z Ruska vykazuje snmn 798,857.000 rublů,
kdežto dovoz do Ruska pouze v sumě
562,01'3.000 rublů.

V jižních guberniích panuje hlad za pří
činou neúrody a — báječně mizerné správy
úřední. Jak jest známo, panuje tam veliká
úplatnost.

Belgie. V mnohých báňských obvodech
přichystána jest dělnictva k obrovské stávce.
Vojsko jest připraveno, aby zakročilo.

RONIKA.

_——g;'%<2—_._—_
„Domovina“. spolek pro záchranu hy

nouclch žen a dívek, konal 13. dubna v Praze
valnou hromadu, kde mluvil p. Adlof o prosti
tuci. Pravil: V jisté pražské ulici na 180
krocích je — 9 vykřičených místnosti, brlohů
prostituce. Proč se nezakročí dle 5 512. trest.
zákona? Dále brojeno proti špinavé literatuře
a. proti specialistům lékařům. V Rychnově

a v Jičíně odstranily ženskou obsluhu! ——
Ale v Praze? ,

Telegrafie bez drátu. Italský vyná
lezce Marcoui ve Vimereutn na franc. pobřeží
průplavu La Manchského zřídil na stěžni.
54 metrů vysokém pokusnon stanici telegra
fováni bez drátu. Tajemstvi ukryto jest
v 10 metrů vzdálené salaši, kde jsou přístroje,
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odkudž jde drát na stěžeň. Na p břeži an
glickém — kde je podobný stu-žár a salaš —
50 kilometrů vzdáleném, Marconi sprostředkuje
za každé pohody, za klidného i bouřného
ovzduší, za mlh i větru spojeni telegrafické
a to rychle, přesně a určitě. Stroj v minutě
klepati počne po otázce dané odpověď na
proužek papíru. Znalci míní, že tím učiněn
začatek telegrafovani elektrického, jež odstraní
tisice sloupů a drátů. kabely a pod. Angli
čané upsali na využitkováni tajemství Marco
niho 5 mil. franků.

Lékařský sjezd v Karlovarech
konal se od IQ.—13. dubna za přítomnosti
335 osob. Sjezd zahájil místodržitel hr. Conden
hove. Mluvili zejména professoři a lékaři
z Berlína, Děvina, Kielu, Vratislavi. Frank
furtu, Vídně, Lipska. Halle, Petrohradu atd.
Dr. Scholl z Nauheimu přednášel o chro
nických srdečních vadach mládeže,
které mezi jiným přičítal nezřízenému spor
tovnictvi. Sjezd spojen byl s odbornou vý
stavou různých přístrojů, lékařských dia
gramů a pod

Ministerstvo financí 13. dubna vy
hlásilo potěšitelnou(!) zprávu, že za tabák
&. doutníky bylo přijato v měsíci lednu a
únoru letos o 527 000 zl více nežli ve stejné
době roku loňského. _

Kongres žurnalistů v Rímě. Ve
dnech 8—12. dubna sjeli se do Říma žurna—
listé z celého světa — ale židovští. Ce
chové na kongressu zastoupeni nebyli. Infor
movali jsme se i zvěděli jsme, že nebyli
ani pozvani. Nejsout ve „světovémdruž
stvu“ žurnalistickém. Byli zastoupeni nejčet
néji ovšem Vlaši, pak Němci, Francouzi, Po
láci, Maďaři, Angličané, Belgové, Dánové a
Švédové. Král Humbert i královna Markéta.
uvítali sjezd a pohostíli. Také purkmistr
římský a ministři hostili účastníky kongressu.
Pražské německé noviny přinášejí dlouhé po
pisy slavností těch zejména od pp. Auster
litze, Wiene atd. Byli zváni na koncerty a
zábavy. Libuji si, že jim „Venuše římská“
ve zvláštním sale byla nucena dělati honéry —
dalt ministr vyučování zákusky prostříli v sále
výstavním Celkem vysvítá ze zpráv těch, že
moc a vliv synagogy roste měrou ohromnou,
což konstatuje i referent -itz v „Prag. Tug
blattu“, jemuž prý div se hlava nezntočila,
když patou bouchl na římský kapitol, kam
druhdy židé — nesměli vstoupiti. Příští kon
gres bude — v Paříži.

Přednášky pro děti. Literární refe
rent „Nan Listů“ dne 15 dubna přimlouvá
se za to, aby také pro děti konány byly

lidové přednášky vědecké. umělecké, lite
rární a pod., by se vyvyšoval krasocit šířily
poznatky a vědění Dnes prý šíří se pod růz
nými hesly do lidu .strašliva“ literatura, jež

—ve jménu nejvyšších pravd otravuje mysl
dobrosrdečných věřících, vpravujíc jim nazory,
jež snižují duševní úroveň, trestuhodným způ
sobem Měl by se (prý) organisovati
spolek, aby staral se o dětské přednášky
z oboru zeměpisného, národopisného. přírodo
pisného (dle Vraze a — D u rd i kn. (!) —
snad jeho španělské cestopisy?n atd. — Jen
kdyby děti se učily tomu, co maji umčti & co
budou v životě potřebovati!

Plčmč skrčenců? Ve „Starožitnostech
země české" soudí prof. dr. Píč, že vČechac'h
v době diluviální byli lidé současníci ledové
periody a fauny nordické, o čemž (prý) svědčí
nálezy na Jenerálce a v Lubné. Pak (prý)
nasledne „dlouhá. doba nepaměti", načež se
objevuje plémě „skrčenců“ a plémě „ka
mennýeh mohyl“. Plémě skrčenců bylo (prý)
již kulturně vyvinuto hledělo si orby a vedlo
obchodní styky s národy západní a jižní
Evropy. Plémč to přišlo rprý') z Durynska. —
Domněnky, holé domněnky.

Vyšší kultu 'a . .. Poláci vedou mezi
sebou spor, která. kultura je vyšší, zdali --
varšavská nebokrakovská? Slovanské
starosti!

Perfidic. Člen francouzské akademie,
Anatol France. v novémrománě „Le anneau
d'amethyste“ líčí též abbča Guitrěla, „poli—
tika", jenž se stane biskupem dik protekci ([ )
3 svůdných přítelkyň jeho, jež užívají svých
vnad pro „dobrou věc“ strany klerikální . . .
Ničemnost tu neomluvi ani fakt, že A. France
je — židem

Monako má, z herny výtěžek
24,500.000 franků. — Co je tam učiněno ne—
šťastných a zbědačelých lidi.

70000 osob selského lidu z Haliče
odešlo dle „Kul—.lvovakého“ do Německa a.
Dánska —- v poslední době. aby si vyhledala
chleba! Smutná. je situace v Haliči.

Za „národní skandál“ vyhlašujiv ně
kolika člancích „Narodni Listy“ brožurku
poslanců mladočeských (!) pp. Dra. Dyka,
Koniga & Hájka, kteří svou cestu po Bosně
vyličili jinak. nežli jak se dočitěme v Ho
lečkových zpravarh o Bosně a. Herce
govině, v nichž jsou líčení katolíci" jako živel
protežovauý ale neslovanský a — nebez
pečný, kdežto pravoslavní Černohorci &
Srbové jsou popisováni jako neobyčejuí hrdi
nové a — světci. A nyní napíši 3 poslanci
z tábora, mladočeského, že prý některé roty



— llíT —

černohorské občas chodí do Bosny — krást.
To je urážka černohorských skal a zločin —
proti Národním Lístům“ spáchaný.. Ží
jeme pod zhoubným terrorinmem „Národních
Listů“. Kdy to líd náš prohlédne?

Německý „Schlllvereíu“ měl v roce
1898 příjmů 204.000 zl. Kolik za ten peníz
koupeno českých duši ?

Znamení doby. V Novém Jičíně (na
Moravě) popraven 14. dubna vrah Pagač.
S Bohem se nesmíříl. na rodiče nadával.
0 duši pravil. aby si ji aoudcové vzali —
do kabely. Stále chtěl jist; dostal řízek,
guláš, vejce, pivo, doutniky. Když po 12. hod.
nedali mu žádaných 12 (!) litrů piva. hřmotil
až do rána

Proti odpadlickěmu hnutí vydal
dne 14. dubna pastýřský list kardinál arcib.
dr Gruscha, v němž se pravi: „Od ně
kolika neděl volá sek nám: Pryč od Rima—
odpaduěte od církve, jejíž hlava sídlí v Římě.
Pomněte proč se volání to ozývá na tolika
místech! Pro události v politickém životě,
s nimiž katolická víra ani papež nemohou
býti spojováni. Víra katolická dnes není
jin á, nežli byla dříve. Politické události ne
mohou učínití_víru pravdivou ani klamuou.
Namítá se: Rímská církev není nacionální.
Je to pravda i lež, jak se to vezme: Církev
římská není národ n í, neboť-je od Ježíše
Krista pro všechny národy a pro všechny
lidi založena. Ale ona jest národní, ježto
každý národ v lásce objímá. — Jiná námitka

[===——
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Divadlo. (Činohra. ReferujeR. Pánekl
Reprise l'ailleronovy veselohry „ M y š k a “
v novém obsazení, se slečnou Marii Hilber
tovou v úloze titulní, líbila se značně. Svým
obsahem, prosyceným zdravým a svěžím hu
morem a šťastně volenou technikou scén pře
vyšuje až na malé výjimky skorem všechny
u nás hrané veselohry francouzských autorů,
jimž nejde o nic jiného. než vzbudit sensaci
svým pikantním a frivolnim obsahem s hodně
scénicky zamotauým & nepřirozeným dějem.
Paílleronovy veselohry překypují poetickou
náladou a svěže přirozeným humorem. jemuž
neschází vážně miuěuého jádra. Není v nich
ani stopy po krkolomuě spletitých & bomba
stických scénách a tuctových nebo pikantuč
oslazených vtipech.

zuí: Katolická víra nese s sebou zpáteč—.
nictví. poněvadž katoličtí národové v po—
slední době byli mnohými pohromami stíháni.
Ale budete li vážně uvažovati. shledáte, že
katolíčti národové teprve tehdy počali kl e
sati. kdy od učení a příkazů církve katolické
se odlučovatí počali a nepřntelsky se pusta
víli proti ní. — „Pryč od Říma“ týká se
především papeže Kdo jest římský papež ?
To jest nejvice do oči bijící a největší zjev
světa jaký nikdo nemůže pozorností svou
minouti, ježto příliš zasahuje do dějin věků
křesťanských. Vzdor všem útokům a lomozeui
bude papežství však trvati do konce světa.
Jak mocní nepřátelé zdvihali se již po 1900 let
proti papežství! A všichni zahynuli, třebas
i mnozí papežové zhynuli smrti mučenickou.
Musít papežství žití spolu s cirkvi, neboť, bez
papeže není pravé církve.“

O Schoenererovi napsal 13. dubna
„Vaterland“: Ani pruský král nemá onu moc
v evangelické církvi, jakou nad evangelíky
rakouskými míti se chlubí pan Schoenerer.
Děti a blázni u nás si pohrávají stále s ohněm.
Ti, jimž náleží pečovati o veřejný pořádek,
jsou zodpovědní za tuto pošetilon a blaznov
skou hru.

Umrtí.
Dne 16. dubna pochován byl professor

dr. B N c u re u te r, šlechetný lidumil a učenec,
který po celý život sloužil vědě, založil českou
dětskou nemocnici atd Jmění své (asi 150.000
zlatých) odkázal dobročinným družstvům.

Slečna Hilbertová zhostila se úlohy naivní
Marty s dovednosti, jakou jsme zvyklými vi
dati jen od pravých umělkyň. Slečna Hilber
tová jest roztomilý zjev s pěkným předuesem
a mimikou, která vážné pojímá své umělecké
poslání, a bude záhodno k Nár. divadlu ji
npoutati. Také ostatní úlohy, nalézající se
v rukou pana Seiferta, paní Sklenářové-Malé,
Laudově a Danzerové, byly náležitě sebrány.

Pani M. G. Savina. Od _vystoupeni
Ermeta Zacconího, italského hereckého mo
derniaty. s jeho děsivou, hluboce vzrušující
hrou a velíkolepou studií herecké pathologíe
nezažili jsme tak velice úchvatného dojmu,
jako dne 13. dubna, kdy poprvé vystoupila.
v Národním divadle pani Savina, car. rue.
dvorní herečka, se společností ruských umělců
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divadla petrohradského, jako Teťana Rěpina
v Suvorínově stejnojmenné komedii. Suvorin
napsal vlastně svoje drama jen pro jednu
osobu, a. tou jest Tatana Rěpina Celá síla
i dojem hry závisí na osobě hrdinky i její
představitelky. Autorovi nešlo patrně o nic
jiného. než zdramatisovati některou lokálku
ze svého denníka „Novoje Vremja". a proto
vylíčil ženu. jejiž život je nejvýš měniVý,
rozmarný a divoký, totiž : herečku.
Tat'anou Rěpinou vytvořil Suvoriu bytost po
vahy těkavé, přesycené životem a. jeho po
žitky, ženu divokou i něžnou, jež miluje roz
háraně sice, však horoucně. Tat'ana Rěpíua
jest Osou celého diamatu. Paní Savína. vzác
nými uměleckými prostředky vytvořila zvláštní
realistickou studii, která jest psychologicky
prohloubena a plasticky představena.. Savina
hraje bez planých výkřiků a pos, bez pře
hnaného pathosu; celý její výkon utkán z nej—
jemnějších linií, tlumených tónův a barev,
nikde nevyruši zbytečně sesílovaný hlas, ne
bažít ruská herečka po efektu ani v „parád
ních“, vzrušujících scénách. Vše pohybuje se
v klidných, intimních mezích, avšak n e vy
stihle přirozených. Jeji hlas jest
divně, uáladově zamlžený, jest uchvacující a
okouzlující. Do těch nejjemnějších kontur vy
stihla paní Savina jemnou a. dětínnou, ale i
vášnivě zběsilou duší Tat'any.

Scéna, kdy Tatiana opijí se šampaňským,
vystihnuta byla. v tak silných. až příkrých,
ale přirozených barvách, že výkon tento vy—
myká se všemu popisu. S hypnotisující sugges
tivuostl působí na nás poslední okamžiky Ta
tauy, kdy ona poživši jedu, —- umírá! Tu je
virtuosita přimo závratná.

Dojem, jaký jsme si z představení od
nášeli, byl ohromující, otřásající, jenž se ne
zapomenutelně vryje v naší pamět.

Také i výkony ostatních spolúučinkuji
cích, zejména pánův, byly výtečné.

Dumasova komedie _Dám s. s k ame
líemi“. kabinetní kousek každé tragédky,
sehrána byla dne 15. a 18. dubna Ten sym
patický rys v povaze Marguerittině. kterou
paní Saviua hrála, v němž zrcadlí se ono
obětovné přátelství, jež dává najevo svým
družkám, nad něž se povznesla, stavši se
z chudé grísety bohatou milostnicl, to štěstí,
jež jeví. kdy žije s Armandsm, štkaní a vzly
kot i dušený pláč, kdy jí schvátí bol a zou

*falé odříkání (po rozmluvě s otcem jejího
milence, Duvalem), i úsměv vnitřního blaha
a smíru. jenž mihne se jí na tváři ztrhane'
a znetvořené v posledním již zápase, — to
vše vystihnuto jest tak pravdivě a. při
rozeně, že divák Stržen jest k domněnce,
že nevidí zde pouhou hru -— komedii, ale
myslí býti přítomen sk utečn ému ději
z lidské tragédie. Ne, tak neumírá pouhá
herečka. na scéně, tak umírá se skutečně, to
nebyla pouhá divadelní eskamotáž, ale přímá
skutečnost. — Tím poetickým nimbem chtěl
míti autor svoji hrdinku obestřenu, tak stává
se tato bytost diváku sympatickou.

Dne 16. zahráli Suvorinúv kus „Paní
maj orka“ s přirozenostímístrnon.

Ruští hosté byli dne 17. dubna uctění
na Zofiné routem a 18. dubna zahrnuti spou
stou květin na jevnští. Pau Gorev k obe
censtvu zvolal: „Dej Bůh — na shledanou!“
Přejeme si totéž. Bude to k prospěchu na
šemu divadlu i našemu obecenstvu.

_--———m.6'7£adm——
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Oratorium. Nejzajímavější událostí celé
uplynulé hudebni saisouy velikonoční jest
provedeníoratoria. „Umučení Páně"| mla
dého italského kněze a maěstra D on Lo
renza Perosiho.

Málokterá událost vyvolala tolik hluku
,jako úspěchy Perosiho v Italii i mimo ni,
a řekněme spravedlivě. málokterému sklada
teli bylo zase tak křivděno jako Perosimu.
Nechuť orgánů liberálních proti úspěchům
katolického kněze je vysvětlítelna, a po nich
nelze se diviti, když i naše žurnály (jeden
illustrovaný list tu doposud třímá palmu ví

tězství) uchopily se příležitosti té. aby podle
receptu „Neue freie Presse“ dotknuly se ne
šetrně červených Eminencí a klerikální pro
pagandy, která prý Perosimn všude pomáhá,.
To je krátce lži. O Perosím a jeho úspěších
psaly nejdříve listy liberální poněvadž listy
t. zv. klerikální nehoní se tak po sensaci
za každou cenu jako ony. a vyčkávají vždy,
co na té či oné věci pr.avdy Proto také
měly listy ostatní volné pole a využitkovaly
ho plnou měrou aby ještě před provedením
jeho díla u nás proti němu učinily náležitou
.náladu“. (Poku)

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-ll. Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyri-lo-Methodějská kníhtiskárna V. Kotrba v Praze.
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Fišš) \! měsíci květnu
% vyjdeI. sešit díla

Lev Xlll.
jeho života'působení

vylíčilAdolf Srb.

,Va (lí/0 Iota přijímá přihlášky každé [mi/1
Á'u/Mcle zvláště Cyr/'llo-A/Ief/mďč/ské(G. Franc/).

Bližší v prospektu, jenž bude přiložen k příší-ínm
sešitu „Obmnyí

Každý uvědomělý katolík nejen že sám
bude. odebírali vzácné (ulo dílo; ale přičiuí so.
! o jeho rozšíření.

Vždyť sv. Otec Lev X[IL nejen že je zbožňovíín
věřícími, ale před [ním kloní se i nepřátelé Církve, vy
znávujíee, že Církev od ponbíííkátn [nnoeenee Ill. ínt—Éšila

se vážnost-i & vlivu tak vše?)heenemu jako

% zapanováníLvaX[lí. É—_



illašim členářúm doporučujeme následující knihy:

Kvety Mananske.
Promluvy k úctě nejblah. Panny Marie

při pobožnosti májové
Podává Ant. Klos.

„' Sclxáluno nejdůstojnějšibiskupskoukonsistořív Hradci Králové. *“
Stran létá. —Cena. 50 kr.

Růženec kněžský
uvitý

Královně kněží.
Dle H. vydání něm. spisu Dra Leop. Ackermanua, kněze diccésc Vircburské

napsalVáclav Brabec,
farář v Jirnech.

Schváleno nejdůstojnější knížecí urcibiskupskou kousístoí'í v Praze, výnosem ze dne 10.
dubna 1896 číslo 3415.

Stran 192. ——V tuhé elegantní vazbě 1 zl. 30 kr. ——Vkusná úprava.

Máj Panny Marie Lurdské.
Na základě spisů církevně schválených

sestavil, & ctitelům i odpůrcům neposkvrněné Bohorodičky věnuje

Dr.Karel Lev Řehák,
ínrář.

OBSAH: I. část: Úvod 8. XXXI čtení o událostech v Lúrdech. — II. část:
Trojí pobožnost růžencová. Devatero litanií. Ncšpory 0 neposkvrněném Početí.

Písně. Dodatek o pouti Rakušanů do Lfn'd.

S [ titulním obrazem a 9 illustr. v textu. — Stran 298. — Canal zl.

Veškery spisy zde uvedené má na skladě

Cyrillo-Methodéjské knihkupectví G. Francl v Praze.
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První květen, — Poměr křesťana
ke státu :- křesťanství. ——Nqšc.
školství. — Církev svalzí :] rodina.
— Oslava konce devatenáctého
století. -—_ l'ožndnvky živnosten
ské. -— Ceské věci. _— Národo
hospmlářská „část. _— Skulství. —
Náboženské & církcvní zálužilgsl .
— Zahraniční události. _. Liásl
literární. “— Kronika. ——Kritika. _
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Časopisy a knihy redakci zaslané:
Rozhledy po lidumilství, čís. 3.. 4. Doporučujeme.
Náš domov, čís. 7. a 8., red. Jos. Vejvoda.
Vycllovntel, ]. května čís. í).
Obzor literární a umělecký, seš. 5. a 2.
Českoslovanské listy drůbcžnickě :! králíkárskě, čís.1.
Sebrané spisy Václavu '(OSlllákd, sešit 1. a (i.
Západ, obraz pohorskj'r od K. Raise, nákl. Bursíka a Kohwta, seš. 4. a .").
Voitěcll Šrámek: Víra, naděje a láska, kniha modliteb katolických

pro všechny pobožnosti roku, veřejné' 1soukromé. Nákl. Cyrillo—Metho
dějského knihkupectví. Seš. l. a 2. po 24 kr. — Doporučujeme!

Osvěta, ročník 29., číslo 5. přináší články od V. Vlčka, R. Tyršově,
(i. Proissové, Adolfa lleyduka, Vřesnického, Toužímského, Zákrejse,
„\l. Dlouhého atd. lostatní zprávy literární, hospodářské a sociálníjsou
V\bomé.

Časopis kul. duc1m\enstvn, seš.4.,přinášíčlánky od Dra.Pecháčka,
\\intery, Dra. Nmáka, Dra. Iiráka, Dra. Podlahy Dra. Neuschla a za
jímavou směs (na př. missa contra Ilusitas) a kritiku literární.

K\ěty Mariánské, seš.5.
Měsíc Panny ]larie, naší milé Paní nejsvětějšíSvátosti oltářnídle

P. Eymarda přel. lan llorec'zk\ Duchovní knih. č. 5.3, cena :5! kr.
Bludičky, napsal Vojtěch Kr. Ja\ orník, seš. l. (i\nih0\ na naseho lidu,

roč. Hl.) Nákladem knihtiskáinj Benediktinů Rajhradských.
hlděl Strážný, květen,číslo9
Škola Božskdlo Srdce Páně, red. Dr. Pa\ el Vychodil a P. Petr

Hlobil. Květen.
Hlídka, č. 5., květen, obsahuje články od J. Olivy, V. Vávry, Dra. Mu

sila, Bartoše a obšírnou stat o písemnictví, dále smčs a zajímavý roz
hled ve vědě, umění a školství.

AICtlneia, seš 2. v dubnu, přináší články: Otázka univeisitní, vy voj _
society a práva slovanského v Čechách a rozhledy.

N(ný Život, květen
Vlnsť,č .
Dělnické Noviny, 1. května. „
Ovoce llusitismu, napsal Jiří Salmla. (“asové úvahy, red. Fr. Reyl,

číslo 7.
Kneippovy byliny léčivé s názvy lidovými, s udáním, kde by

liny restou. kdy kvetou a proti kterym chorobám jako thé, prášky
nebo tresti se doporučují a jiné osvědčené léky domací, sesta\ ll rol.
Ian ležek, který zasílá za 50 kr. (Í'ranko), Král. Viriohrady. ] ollá
rova ul. č. 11. ,

Museum, pořadatel Jan Kovář seš. 3.
Zábiuy večerní, roč. KX., číslo 1.a 2. „Rodinný život“. Napsala

Z. Fleuriotová, přel. Jos. l'. l.(hun Díll. all. '
Ludmila, sbírka zábavné četby pro česky lid. Sv. V
Vzdělávací knihovna katolická, sv. \l. seš. 5. a (i. Pořádají

Dr J. Tumpach a dr. \. Podlaha. '
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každého měsíce. 0 BRANA. Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně B zl.,
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ROČNÍK xv. v PRAZE, DNE

Prvni

Oslava prvního máje dopadla letos velmi
slabě. Z průmyslových středisk oznámeno,
že konaly se schůze, při nichž se mnoho
mluvilo, ale že k výtržnostem nedošlo nikde.

Ve Vídni bylo na příklad schůzí 40,
v Praze asi 15, v Brně, v Ostravě a jinde
také dosti. Dělnictvo provolalo „slávu svo
bodě“ anebo „sláva sociální demokracii',
rozešli se do pivnic a hostinců.aby oslavili
„svůj“ svátek a druhého dne šli zase klidně
do díla.

Ostatně veliká většina dělnictva vůbec
ani prvního máje neoslavila!

Jak se časy rychle měnil Před 10 lety
působil první květen velkolepé naděje u
jedněch a u druhých nesmírné obavy. Vo
lalo se totiž: „Proletáří se spojí na celém
světě a vymohou si občanskáihospodařská
sveje práva. Řečníci agitátoři sociálně
demokratičtí byli poslouchám s nejživějším
účastenstvím. Tehdy měla jména Marx,
Engels, Lassalle a jiní ještě dobrý zvuk.

Ale co stojí na hliněných nohou, brzy
se skácí. Dělnictvo nepřiblížilo se ke splnění
svých požadavků tak, jak se mu hlásalo.
Naopak vrstvy ostatní začaly se spojovati
& organisovati také.

Zaměstnavatelé utvořili kartely,
ringy a trusty, a zavázali se pod pokutou,
že budou platiti mzdu ujednanou a že bu
dou zboží prodávati dle umluveného cen
níku.

Rolníci & řemeslníci, jimž řečníci
dělničtí prorokovali sklesnutí, ba vyhynutí,
začali se v oboru svém organisovati také,
mnohem sic volněji nežli „páni“ i „dělníci“,
ale postavili se na samostatné stanovisko
přece.

Vyskytli se v lůně sociálních demo
kratů samých muži prozíraví, na př. lon
dýnský Be rnstein. kteří vyznali, že se
posavadní cestou marxovsko-lassallskou zlep
šení poměrů svých nedodělají ani dělníci,
natož vrstvy ostatní.

5 KVĚTNA 1809. ČÍSLO 9.

květen.

Šiky dělnické se tříští na drobné sku
piny. V Německu a ve Francii je táborů
sociálně-demokratických již několik. Také
u nás nastalo rozdělení dělnictva. Národní
dělnictva odlučuje se od beznárodního.
V některých krajích českých vedou obě sku
piny zápas vyhlazující.

A dělnictvakřesťansko-sociální?
To nevystupuje skoro na veřejnost. Schůzí
se pořádá celkem málo. Organisace není
úplná Dále vadí tomu spor, který nastal
mezi staršími předáky, zakladateli hnutí
tohoto a mezi mladšími bojovníky za kře—
stansko-demokratické ideje.

Doufejme, že se na nedalekém sjezdě,
který svolává. dr. Rudolf Horský do Prahy,
věcí objasní a že nastane nový ruch anová
úspěšnější práce.

První květen nepřinesl nových výhod
žádných dělnictvu, jež nepřestává žádati:
zavedení minimální mzdy, zaopatření ve
stáří a neschopnosti ku práci, rozšíření
spolčevacího práva, zavedení rovného vše
obecného a přímého práva hlasovacího, právo
na práci, rozmnožení inspektorů atd.

V mnohých končinách vypukly stávky,
jež blahobytu velice jsou na závadu. V Brně
na 15000 dělníků v přádelnách stávkuje,
v Budějovicích došlo k výtržnostem mezi
zedníky stávkujícími, v Hronově, Náchodě,
Úpici Hořicích atd. počet stávkujících se
množí.

Ale naděje na zlepšení stavu posa
vadního nejsou valné. Vše je u nás v krisi,
jazykové spory ochromily všecku činnost.
Nejednát se o nic, nežli o to, kde a kdy
slovo české nebo německé smí se promlu
viti nebo napsati!

.Průmysl je zaražen, není odbytu, vý
voz klesá.

Řemesla jsou v úpadku, a vláda ne
pomáhá pranic, jak s rozhořčením dne
2. května zvolal na sněmě českém poslanec
Adámek.

9
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A učitelstvo, rolníctvo měšťanstvo?
Jeden stav nuříká více než druhý. Kdo

ten trudný stav napraví? Kdo formuli kou
zelnou vynajde?

Až bude ještě hůře. lidé poznají, jak
si třenicemi sami největší pohromy připra
vovali. Křesťanská láska způsobí máj i
v lidské společnosti.

Poměr občana ke státu a křesťanství.
Píše Dr. Jos. Pošmůrný, O. Cr.

(Pokračování.)

I Římané znali oproti Neřímanům jen
právo hmotné přesily a podmanění. Po
zdější mezinárodní právo, které jakási ob
mezená práva přiřklo cizincům &obyvatelům
podmaněných zemí. plynulo jen ze snahy
učiniti Řím střediskem celého světa.

Úplným člověkem a celým občanem
byl v Řecku a v Římě jen ten, kdo něčím
ve správě nebo obhájení státu přispěl k jeho
velikosti, moci a slávě. Jen kdo měl moc,
vliv, jmění nebo aspoň byl obdařen vý
tečnými dary ducha, výmluvností, chytrostí,
udatností a činně účastnil se veřejných zá
ležitostí, byl pokládán za užitečného, váže
ného občana.

Kdo se však nemohl súčastniti státních
záležitostí, protože čas a síly své věnoval
orbě, obchodu, průmyslu. řemeslu, chovu
dobytka a j., i kdyby nebyl otrockého původu,
byl přece vyloučen z užívání práv a výhod
státních a skoro na roveň kladen otrokům.

Ale kdo ani prostředečně nepřispíval
k dobru státnímu jako tito, kdo neměl
jmění nebo pro stáři či nemoc byl k práci
neschopen, považován za obtíž státu, který
se ho hleděl zbaviti.

Kdo nekonal přímých služeb pro stát,
počítán byl mezi chátru a neměl žádné
váhy.

Taktéž nic neplatily ctnosti osobní,
nýbrž toliko občanské. Starý Rek a Říman
mohl býti osobně jakýmkoli zhýralcem, cti
mu tím neubylo, neprohřešil-li se jen jako
občan proti státu a jeho zájmům.

Ze všeho patrno, že pohanský stát byl
vlastně jen součet občanů. kteří se súčastnili
vlády aveřejných záležitostí, kdežto ostatní
byli pouhá nulla.

Toto postavení jednotlivce ke státu
příčilo se přirozenému právu lidskému
abylo vedle úpadku náboženského příčinou
zajisté hlavní neodvratného rozkladu státu
pohanského.

Když upadlo náboženství v opovržení,
když zmizela zbožnost a stud, ba i rodina

zbavena byla mravního svého základu, mu
sila se i budova státní v základech po
hnouti, nebot všecky hlavní její podpory
byly podkopány.

Kdežto dříve každý činil vše jen ke
prospěchu státu, nekonal nyní nikdo, než
co čelilo k jeho vlastnímu prospěchu.
V této snaze byl každý sám sobě nejbližším,
a nezkrocená ctižádost a svévole byly zá
konem, který řídil činy lidské.

Tím rozbil se starý organismus státní,
jednotliví občané skupili se v různé strany.
které se hnaly jen za svým prospěchem.
z čehož povstaly četné vzpoury a války
občanské. Protože náboženství pozbylo své
moci a vlivu na občany, mizely kvapem
všecky ctnosti osobní i občanské. A tu
státníci ohlíželi se po prostředku, který
měl nahraditi náboženství.

K tomu cili učiněn pokus, postaviti na
místo náboženství filosofii a zaříditi stát,
(jak i nyní někteří chtějí), podle zásad
ňlosoňckých. Ovšem zásady tyto filosofické
měly zůstati tajemstvím vládců, poněvadž
náboženství filosofické. jak psal řečník
Scávola, ikdyby bylo samo o sobě pravdivé,
musí zůstati k vůli mnohému škodlivému
lidu neznámým.

Ač Cicero zval filosofii vůdkyní v ži
votě, vzpružinou ctnosti. přece nebyla s to,
aby zachránila své stoupence před zoufal
stvím a pochybováním o vší pravdě, jak dí
Scitvola: „Vše se zakládá jen na domněn
kách, pro pravdu není již místa, vše jest
zahaleno v temna.“

K povznesení náboženství zavedeny
byly všecky možné kulty cizích národů —
ale to jen urychhlo rozklad všeho nábo
ženství a také rozklad společnosti státní.

Někteří myslili, že bude starý pořádek
obnoven. bude-li veškerá moc soustředěna
vrukou jednoho, který by vládl nad národy
jako bůh.

V těch dobách byla všecka péče věno
vána stanovení zákonů a dozoru státnímu
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— ale marně. Poněvadž náboženství pře
stalo býti vnitřní páskou občanů, nezbývalo
nic jiného než vnější páska. která záležela
ve státním despotismu, který oloupil občany
i o poslední zbytek občanské svobody.

Moc vojenská byla vším. Kdo nechtěl
souhlasíti s rozkazy neobmezených vladařů,
jejichž nemravnost, ukrutnost a surovost
přesahovala všecky meze, kdo nechtěl se
jim v prachu kořiti jako bohům — zaplatil
to životem.

Ptejme se nyní, jaké postavení zaujala
Církev oproti státu.

Ačkoliv činnost Kristova se nesla
k tomu, aby založena byla na základě Jeho
učení adíla vykupítelského nová společnost,
přece ani Kristus Pán ani jeho učeníci
neodpírali poslušnost stávající moci státní.
ani nepopirali její oprávněnost. Naopak
Kristus pravil pokoušejícím Ho faríseům:
„Dávejte císaři, co je císařovo“ A apošto

v v
8 e S

Píše N.

Na

O našem školství bylo by lze napsati
celou historii, a to jen z té doby, kdy trvá
nynější školský zákon. Jak zákon — jinak
„mrtvá litera“ — může působiti na ta kterou
instituci & tím i na společnost širší. toho
příkladem snad nejkřiklavějším jest právě
zákon školský.

Máme dosud v paměti odpor v našem
národě proti tomuto zákonu, když vešel
v platnost. Stavělo se mu na odpor ne
jenom snad kněžstvo, nýbrž i učitelstvo í
lid. Když člověk čte články a zprávy o tom
z tehdejší doby, kdy „okršláky“ a „šulráty“
stíhala hana celého naroda, kdy učitelé, než
aby byli přijali členství v okresní školní
radě, raději se dali propustiti ze služby —
tu zdá se. jakoby ze všeho toho vyznívalo
známé: „Timeo Danaos et dona ferrentes“
——po česku v tomto případě: Bojím se
dárku, který mně uštědřili liberální Němci.

Byla to skutečně tísnící předtucha,
která odpor ten vyvolala, nebot sotva kdo
mohl předvídati zhoubné následky tohoto
zákona, které se jeví právě nyní a které
budou, potrvá—li zákon ten dále. hroznější
& hroznější. Pravíme, že toho tenkrát nikdo
netušil, poněvadž zákon vyhlíží na pohled
nevinný. Kdo si přečetl jeho první 5 a tu viděl
černé na bílém, že „školy obecné zřízeny

N.

lové napomínali věřící. aby byli poddán
všelikému lidskému zřízení a mocnostem
vyšším, buďto králi nebo vladařům od něho
ustanoveným, a to sice netoliko ze strachu
před trestem, nýbrž pro Boha a pro své
domí. Za důvod pak udávají, že není moc
nosti leč od Boha, a které jsou, ty že od
Boha zřízeny jsou, a proto každý, kdo se
mocnosti protiví, zřízení Božímu se protiví
a odsouzení sobě dobývá (I. sv. Petra 2 13.
sv. Pavel k Řím. 13. 1—8).

Slov těchto uposlechli křestané a po
slouchali zákonů státních, tak že se právem
v dobách pronásledování odvolávají na to,
že vyhovují všem oprávněným požadavkům
státu jako spoluobčané pohanští.

Křesťané nechtějí a též nemají dle
vůle Církve sv. přestati býti občany státními,
ale stát jim musí dovoliti a umožniti, aby
mohli jako křestané, jako členové Církve
Kristovy žíti.

olství.
, učitel.

jsou k tomu, aby dítky ve zbožnosti a
mravnosti vychovávaly“ — mohl zvolati:
Český a křesťanský člověče, co chceš víc?
— A tento % je dosud nejčastěji užívanou
zbraní obhajců tohoto zákona. Těmi jsou
lidé, kteří buď nemyslí a skutečně se tímto
5 dávají zaslepiti — ale těch je menšina.
Většina je těch, kteří z pouhého nepřátel
ství protí škole náboženské zákon ten hájí,
ač potají nad tím „pořádkem“, jaký tento
zákon vyvolal, zoufají..

Koho snad mámíl ten 1. 5 tomu možno
poraditi, aby si pozorně přečetl zákon celý
— najde-li v něm jen jedinou větu o tom,
co vlastně se má dělatí, aby se toho účelu
— vychovati mládež ve zbožnosti a mra
vností — docílilo. Nenajde tam ani jediné.
A proto myslící člověk pozná, že ten 1. %
stojí v čele zákona jen proto, „aby se ne
řeklo“

Zatím však ponechme tuto věc stranou
a podívejme se, co zákon ten sliboval
— a co ve skutečnosti způsobil.

Především 1) pokud se týče učitel
stva: ,Učitel bude svobodným a neo d
vislým Je zbaven církevního dozoru, sám
bude říditi školu. Bude míti zajištěné
služné, jež mu bude vypláceno berním
úřadem. 0 školní plat nemusí se starati.

9%
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Poskytne se mu vyšší vzdělání na učitel
ském ústavě.

2. Pokud se týče mládeže; školní
docházka bude trvati osm let. Žádné dítě
nesmí zůstati bez školního vyučování.
Musí býti řádná methoda vyučovací, potřeb
né pomůcky. školní knihovny. Na to dozírá
inspektor. Bude postaráno o řádné školní
budovy. Nedbalýrn rodičům vyměřeny budou
přísné tresty. Tedy vzdělání jest ve
škeré mládeži zabezpečeno.

3. Hledíc k lidu: obecenstvo bude ve
styku se školou a súčastní se ve správě
školství: bude si voliti místní školní radu,
která bude nejbližším dozorčím orgánem,
bude voliti členy do okresní školní rady.
Místní školní rada_ má mnohá práva nad
učitelem.

Tak to bylo na papíře, — a výsledek
(ovšem také na papíře) nemohl býti iiný
než: největší spokojenost a blahobyt v uči
lelstvu, vzdělánímládeže, lásku a zájem
v lidu pro školství.

A nyní pohleďme, jak se to má veskutečnosti.
1. Učitel je zotročen. Nemá nad

sebou faráře, ale celou legii poručníků
z jiných stavů. At švec, krejčí, chalupník,
at umí číst či neumí, at je mravný či ne—
mravný, nemůže se státi členem místní
školní rady a jako takový jest částí tohoto
„dozorčího úřadu“, může přijíti kdy mu libo
do školy a jak dlouho mu libo, ua učitele
„dozírati." Tato místní školní rada dává
mu dovolenou, učitel není oprávněn napo
mínati uedbalé rodiče než jejím prostřed
nictvím, přesvědčil-li se učitel, že dítě za
nedbalo školu z pouhé nedbalosti, ale místní
školní rada napíše, že stonalo, pak je pravda,
že stonalo, což se stává z pravidla, když
páni členové si najímají školní děti do práce.
Kdyby učitel dítě potrestal, nerozumný ta
tík obrátí se na starostu, který si učitele
předvolává jako kteréhokoliv občana, má-li
se zodpovídati z polního nebo lesního pychu.
Takovou „svobodu“ přinesl zákon učiteli
ve skutečnosti.

Služné má učitel ovšem zajištěno —
ale staří učitelé by nám pověděli, že ubrá
ním různých dávek a pozemků byli vlastně
na služnem zkrácení. Ani někdejší pomoc
ník, který měl u svého učitele stravu, ne
naříkal tak na bídu jako nynější učitel, se
zajištěným služným. O učitelských ústavech
se stále říká, že neodcbovávaji učitele pro
život, a že učitel. když z ústavu vyjde,
teprve se musí učiti.

2. Školní docházkaje namnoze nedbalá.
Osm let se nechodí do školy již proto, že
zákon povoluje ve dvou posledních letech
úlevy, které mládež demoralisují. Tyto úlevy
jsou tou měrou nakažlivé že si je dělá i
mládež, která K nim po zákoně práva nemá.
Proto nalézáme většinou ve vesnických ško
lách po celé léto několik dětí, ostatní pra
cují na řepě, na bramborách a pasou do
bytek. Tresty se neosvědčují, protože ne
pomáhají. Vydělá-li dítě za týden zlatku,
proč by se nedal tatík za to dvakrát mě
síčně šest nebo dvanáct hodin zavřít? A
trest stíhá skutečně jen toho chuďasa; ale
ten, kdo tu nedbalost vlastně zaviňuje, totiž
děti do práce si najímá, trestán z pravidla
není, nebot pp. členové místních a mnohdy
i okresních školních rad činí tak jako ne
členové a nebudou tedy zakročovati samí
proti sobě. — Jindy užívalo se napomenutí:
Rodičové, posílejte svých dětí do školy,
aby byly ved eny k Boh u. nebot budete
z toho někdy odpovídati! — Nyní se volá:
Posílejte děti do školy, ab y nabyly vzd ě
lání — a aby vás nestihla pokuta nebo
kriminál. Ale to „vzdělání" málo „táline“
rodiče, jimž jest zápasiti o kus chleba, a
kriminál nemá jiného účinku. než že lid de
moralisuje a uvádí školu a učitele v nená
vist. Množství dětí toulá se světem a školy
vůbec nevidí. Tak vyhlíží to „zabezpečené
vzdělání ve skutečnosti.“

3. Na obce uvalena břemena nesnesi
telná. Poukazuje li se k tomu, že byly zří
zeny krásué školní budovy, neškodilo by,
vypsati krátce historii těch staveb. Četným
obcím hrozilo se, že bude stavěti okresní
školní rada na jejich náklad, když po léta
marně se nařizovalo. Není divu, že se obce
vzpíraly. Jsou případy, kde se platilo i 500
procent školní přirážky. Nejvíce dětí bývá
v obcích kde jest mnoho chudiny. Proto
jest nespravedlivo ukládati tato břemena
obcím. Dokud stavěly školy okresy, všecky
obce na stavbu každé školy připlácely.
Potom se to změnilo, uložilo se to obcím,
a tak mnohá, která dříve připlácela třeba
na patnáct jiných škol v okrese, nyní si
svoji musila vystavěti sama.

Účinek školského zákona se nejevil,
pokud působili učitelé staří — ze dřívější
doby. Změnila se ovšem stránka admini
strativní, místo vikariatů zřízeny školní
okresy s inspektory, ale jinak zůstalo vše
při starém. Aby zákon ukázal se, jakým
jest, musila vyrůsti nová učitelská generace,
odchovaná na učitelských ústavech, týmž
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zákonem zřízených. Tuto generaci máme
nyní; starých ubývá, a přibývá. mladých.
Proto jeví se účinek zakona nyní víc a více.

„Quem dii odere, paedagogum fecere“
— pořekadlo již od Římanů pocházející bylo
pravdivým v každé době. Nebylo doby, kdy
by učitelé byli nenaříkali.

Slýcháme ovšem tvrditi, že každý na
říká na své povolání, každý domnívá se,
že to jeho zaměstnání jest nejhorší. Avšak
nářek učitelů vždy měl své závažné pří
činy. což i lidé z jiných stavů uznávají.
říkajíce často: Já bych nemohl býti učitelem!

Učitel pracuje s mnohými dětmi a tím
přichází ve styk i s mnohými rodiči. A tu
není divu. když mezi mnohými dětmi nale
zne se několik ubožaků tak těžce chápa
vých, že je s nimi práce nadlidska, a né—
kolik nezvedenců, jichž nelze napraviti.
Byt bylo takových jen malé procento. stě
žují a slrpčuji mu praci velice. Učitel svě
domitý přece i do těch zabedněných mozků
něco chce vpraviti — a také musí, sice
zaslechne často stížnost, nikoli: Naše dítě
se ničemu nenaučilo, nýbrž: Učitel naše
dítě ničemu nenaučil. On chce také největ
šiho nezdaru napraviti — ale s jakým
„vděkem“ setkává se tu u nerozumných
i'odičůl

Tím chceme jen objasniti, proč učitel
stvo vždy mělo příčiny ke steskům a stí—
žnostem. Posouditi to dovede jen ten, kdo
toho zakusil.

Jestli však člověk ku každé prácí má
zapotřebí Boží pomoci, a jestli každý jen
důvěrou v pomoc vyšší dovede přemáhati
obtíže svého povolání, -— pak ovšem má
této důvěry zapotřebí učitel nejvíce.
A také byla zbožnost vždy tak srostlá téměř
s prací učitelovou, že jedno bez druhého
téměř nebylo lze si mysliti. Zajisté jen důle
žité pohuůtky přivodili dosud uchovalý
obyčej, že práce ve škole začíná se ikončí
modlitbou.

Proto také učitel v každé době byl
jen tenkrát spokOjen,když nalézal útě
chy v Bohu. Proto v dobách dřívějších
učitelé. byt předobře znali obtíže svěho po
volání. přece jen syny svě opět na učitel
ství dávali. V nynější době děje se to dosti
zřídka.

Dřívější učitel vstupoval do života vy
zbrojen ne tak vědomostmi jako zbožnosti,
ta byla jeho „unum nccessarium.“ Bez
mnohých vědomostí se již obejíti mohl, to
mu nijak nevadilo, aby byl snad nemohl
dobře učiti a naučiti, cítil-li se pro uči

telství povolaným (měl-li, jak se říká „kan
torskou krev“*)'— ale zbožnosti postrádati
nemohl.

A jak jest nyní? Učitelské ústavy jsou
bezkonfessijní jako školy obecné. My, kteří
jsme byli na jistém ústavě v letech sedm
desátých, nepamatujeme, že by byl který
z pánů professorů vyslovil jmeno Bůh —
kromě katechety. který učil týdně dvě ho
diny (z 28 až BO,) v posledním docela jen
jednu, a v té měla býti probíránai metho
dika. (Nyní jsou v každém ročníku 2 hodiny.)

A podivme se: z češtiny mluvnice, sloh,
literatura všech dob, úkoly domácí a školní;
z počtů každý týden úkol domácí a každý
měsíc jeden školní, — od rovnic až do lo
garithmů; z dějepisu dosti podrobná znalost
dějin všech říší, ze zeměpisu znalost celé
země atd. Hospodářství učil jeden pán tak
důkladně, že jsme dovedli namalovati všecky
druhy pluhů od nejstarších dob, a div, že
jsme nepočítali jednotlivá zrnka písku v nr
nici. Příští rok přišel jiný, který zase div
že na krávě srst nepočítal; znali jsme
všecky nemoci domácich zvířat od králíka
až do valacha. (Jen tak mimochodem budiž
poznamenáno, že když jsme po dvou letech
přišli ke zkoušce, nezkoušel ani první ani
druhý pan, nýbrž třetí professor chemie.
jehož koníčkem byla samá umělá hnojiva —
a znás neuměl nikdo nic.)

Zapomínalo se na osvědčené „non multa
sed multum." Než, budiž čest těm pánům
— každý přičiůoval se ze všech sil, abychom
vynikali v jeho oboru — ale pak ovšem
není divu, že při té spoustě učiva nezbylo
času — na Pána Boha.

Na otázku: Jaký výsledek může míti
vyučování náboženství ve dvou hodinách
nebo docela v jedné hodině týdně, když
v ostatních 28 ani slovem o ně se ne
zavadí — jest odpověď velice snadná. Není
divu. že za takových poměrů bylo nábožen
ství považováno od kandidátů za předmět
vedlejší — poslední! A což máme říci
tomu, že na jiném ústavě, co katecheta
vystavěl. professor přírodních věd úmyslně
bořili

Před velikonočními svátky se nařídilo:
Po svátcích přinese každý zpovědní lístek

*) Což plati dosud. Aspoň řikával jistý
professor učit. ústavu: Napište si přípravu
pro praktický pokus jakou chcete, dejte si
tam všecky své otázky a. odpovědi dětí —
nemate-li v sobě kantorskou krav, nesvedeto
ničeho.
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na důkaz, že byl u sv. zpovědi a sv. při—
jímání. — Každý mohl jíti, kam chtěl. Ale
nejvíce kandidátů vyzpovídal pan páter
Híppolit z.jistého řádu — jen že o tom
ani nevěděl. Pan páter Hippolit měl totiž
úhledné písmo, které dalo se snadnonapodo
biti. Aspoň polovice kandidátů měla lístky
podepsané od P. Hippolita. Bylo to nápa
dné, ale jak se mělo zjistiti, kdo u zpovědi
skutečně byl a kdo nebyl?

Měli býti povoláni znalci písma?
Na tak lehkou váhu brány náboženské

povinnosti u věku kdy pokušení nejvíce
na člověka doléhá. kdy jediný hříšný krok
státi se může osudným a zmařiti celý další
nadějný život — a to ještě u mladíků,
z nichž mělise státi vychovatelé mlá
deže. učitelé, jimž tak velicejest za
potřebí zbožnosti pro těžké povolání!

(Pokrač)

Církev svatá & rodina.
Píše Ian Nep. ]os. Holý.*)

Církev svatá nalezla hned z počátku
v rodině nedostatky *) a zlořady aproto
hned od počátku se vší péčí starala se
oto, aby vymýtila tyto zlořády, kterévpo
hanství rodinu hanobily. Majíc před sebou
nejdokonalejší ideál sv. rodiny v Nazaretě,
odsoudila tyranství manželovo a otcovo.
snižování ženy a zneuctění dítěte a obda
řila manželský sňatek vznešeností, trvalostí,
silou a posvátností, které činí manželství
tak úctyhodným u všech počestných lidí.

Dle zásad křesťanských manželé jsouce
nerozlučně spojeni, jsou povinni sobě čistou
láskou, nedotknutelnou věrností a oddaností.
Posilněni milostí svátostnou mají zmužile
společná břemena snášeti a vzájemně se
podporovali na cestě touto zemí k nebi,
aby svého cíle šťastně došli.

Dítě je tak vznešené, že jednorozený
Syn Boží nezdráhal se vzíti na se slabosti
dětské, že je živí vlastním tělem v životě
duchovním, že Duch sv. v něm jako ve
svém chrámě bydlí.

Služebník není v rodině ani otrokem,
ani cizincem; má místo při krbu domácím,
a práce mu dává právo na hmotnou odměnu.
' Máme-lí podrobně líčiti vliv církve sv.

na rodinu, třeba nám přípamatovati si její

Ětav, v jakém ji založená církev sv. shlea a.

Začneme u dítětel Jaké bylo jeho po
stavení? Starý inovy' zákon adějiny svědčí
o ukrutností starých vlád vůči těmto ne
vinným tvorům. „Každé pachole, které se
Israelským narodí, uvrzte do řeky!“ přikázal

k_rál Farao. Narození Mojžíšovo, jenž byl

*) Na základě: „Brin et Lave'le: La
civílísatíon chrétienne“. Použita také apologie
Weiazovy.

do vody vhozen, a Oidipova, jemuž otec
Laios dal nohy propíchati aho služebníkem
n'a Kithairouu pohodítí, narození Cyrovo.
jehož otec Kambyses poručil Harpagovi
nově narozeného chlapce usmrtiti, jsou
dosti známé příklady tohoto pohanského
barbarstvr.

Arístofanes předvádí na jevišti oby
vatele Megarského, který přichází na trh
Athénský, aby prodal své malé dvě dcery

„Co chcete raději, mám vás prodati
nebo nechati hladem umříti?“

„Prodej nás, prodej nás|“
I prodal je, jednu za trochu česneku,

druhou za měřící soli a ještě si přál. aby
mohl takto prodati svou ženu a matku.

Ve Spartě rozhoduje o životě novo
rozence stát; slabé pohazuje do Tajgetu,
silné nechává. při životě.

V Athénách také dětí pohazovali. Appu
lejus ukazuje nám manžela. který se vy
dává na cestu a ženu nechává těhotnou;
až prý porodí, má dítě zachovati. bude-li
to hoch. ubude-li to holka, má je usmrtíti.

V Římě shledáváme neméně smutné
divadlo. Syn je dle zákona totéž jako otrok.
Jako otrok může býti každou chvíli zabít
nebo prodán, nic nemá vlastního, vše ná
leží otci. Otec rozhoduje úplně o dítěti,
pro děti je otec vlělený zákon: „Jak otec,
poručí, tak bud ž správnél“ Již tak zvané
zákony Romulovy přikazují, ponechati jen
hochy a. prvorozená děvčata Zákon dva
nácti desk poroučí netvorné děti zabití.
Seueka vypráví, že se také tak skutečně
dělo.

Ještě častěji byly dítky pohaz0vány.
To jest ještě nelídštější nežli okamžité
usmrcení. Buď bídný červíček hlady umřel
anebo jej psi sežralí. Císařové Augustus,
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Vespasian. Titus, Domitian, Trajan zabývali
se uspořádáním zákonů o pohazováuí dítek.

Istarým Germánům dovoloval zákon
zabiti slabé dítě.

Indii byly pohazovány anebo usmrce
vány dítky. které neslibovaly sílu a krásu.
Ještě podnes usmrcují Indové veliké množ
ství děvčat. I v Siamu a Japonsku jest
pohazování dítek obyčejem. U Mohamedánů
neplatí rovněž život dítěte nic. V Arabii
pochovávali děvčata za živa, nyní je házejí
do vody.

Manaové pálí netvorné dítky za živa
za zvláštních obřadů. ernoši usmrcují
velmi často mrzáky. I v Australii jest
usmrcování dítek obyčejem.

V Číně není sice zákona o pohazování
dítek, ale Číňané v praxi zachazejí s ži—
votem dětí hrozně nesvědomítě. Počet po
hazovaných dětí je ohromný.

Dlužno doznati, že opuštěné děti se
prodávaly v Římě také za prvních císařů
křesťanských. Nemohlat vláda jejich býti
od počátku ve všem dokonalá.

Sv. Basil líčí neštastníka pronásledo
vaného věřiteli; nemá peněz, nemá. co by
prodal až na. děti. Ale tu bojujev něm hlad
s láskou otcovskou. Rozhoduje se, až klesá.
Ale, které dítě má prodati? Ke každému
z nich lne láskou upřímnou. Ale když
jedno prodá, budou se ostatní na něho
podezíravě dívati, bojíce se zas nové zrady.
Těžké rozhodnutí!

Čtouce podobné scény, žehnáme našemu
věku, který nezná takých bolestí. Ovšem
zlořády ty zmizely z křesťanské Evropy;
ale zprávy missionářské vypravují nám dosud
o ukrutnostecb, páchaných na dětech v po
hanských krajinách.

Z toho vychází najevo pravda, že při
rozenost lidská jest porušena až do základů
u všech národů pro dědičný hřích, a že je
diný vliv křesťanství dovede krotiti její
bezuzdné vášně.

Hned od počátku starala se Církev oto,
aby zajistila dítěti ochranu a úctu. První
sněmy církevní podrobovaly vraždu dítěte
dlouhému pokání, leckdy po celý život.

Lactantius. vychovatel synů Konstanti—
nových, hájil života dítěte v paláci císař
ském proti strašné mravouce veřejně v po
hanství připuštěné, řka: Zabiti dítě je zlo—
činem, nebot Bůh jim dal duše pro život.
nikoli pro smrt Člověk odnímá dítěti život.
jehož není původcem. Rovněž zločinné jest

pohazování dítek. Zločinný je i, kdo dítě
pohazuie, i kdo je vraždí . . .

Konstantin poslouchal jeho slova a vy
dal zákony proti vraždě a pohazování dítek.
Vrah dítěte nechat se hodí do mořev pytli
spolu se zmijí a opici.

Církvi nepostačovalo chrániti život a
fysické zdraví dítěte; bděla zvláště nad
jeho duší, aby zachovala jeho nevinnost,
aby upevnila jeho vůli a otevřela oči jeho
pravdě.

Co vykonala Církev katolická pro vý
chovu dítěte, zasluhuje zvláštního pojednání,
proto na tomto místě o tom pomlčíme.
Viděla vždy v dítěti a mladých lidech, které
sama vychovala, nejen naději pro budou
cnost. nýbrž často i ochranu pro přítomnost.

Tyto zásluhy ani nepřátelé nemohou
Církvi svaté upříti.

jak je krásné — zůstati neporu
šenýml

„Neznám ve světě nic milejšího. než
mladého člověka. dvacet let starého, který
si zachoval nevinnost," děl sám Rousseau.
Nesou také řídké případy. že dítě, věrné
praktickému křesťanství, přivádí na dobrou
cestu otce, který zapomněl na své povin
nosti Jak krásně na př. působí v rodině
první svaté přijímání dítek se vším. co je
předchází a co je následuje. Je to den
čistých radostí, posvátných citů, krásných
vzpomínek, kdy Církev svatá, zabývajíc se
zvláště dítětem. obklopuje celou rodinu
ovzduším svatých myšlenek.

1 lidé, světu oddaní, nezůstávají bez
účinku, jak nám vypravují příklady dvou
takých lidí. Prvnímu přineslo první svaté
přijímání dceruščino blaho pro duši, druhý
byl dojat až do útrob prvním sv. přijímá.
ním synovým, že nabývá skutečné výmluv
nosti, když mluví o zpovědnici a oltáři.

Jediná Církev katolická zná tajemství
takých radostí, které nejsou z tohoto světa
a které tak potěšují v trpkých strastech;
ona jediná jest s to, aby zadostučinila této
ideální potřebě lidské duše, jediná usku
tečnila tento vzor dítěte zářícího nevinnosti,
mladého člověka. milostí proměněného; a
chceme-li přirovnávati mládí věrného kře
stana, na př. Ozanama nebo Montalem—
berta, k předčasně uvadlému životu tolika
mladíků za našich dnů (z ochrany církve
vymaněných), nevíme, čemu se máme více
diviti, zdali podivuhodné schopnosti katoli
cismu — povznášeti srdce. či podivné sle
potě těch, kteří ho neznají. (Pokr.)



Oslava konce devatenáctého století. *)
Napsal prelát scholastik dr. Fr. Krásl.

Když se chýlilo XIII. století ke konci svému. povstala v Italii pověst, že v roce
třináctistém budou se udělovati v Římě veliké odpustky. Pověst ta. rozšířila se z Italie
po Evropě, a sotva že nadešel 1. leden r. třináctistého, počali poutníci putovati ze všech
krajin do Říma. Ačkoliv papežských archívech nebyla nalezena listina o velikých
odpustcích na konci století jednající, vidél se papež Bonifác VIII. vůči nesmírnému
počtu poutníků pohnuta, že prohlásil v bulle ze dne 22. února r. 1300, že se v řečeném roce
a v každém následujícím stém roce uděluji plnomocné odpustky všem, kdo hříchů svých
litují, z nich se vyznají a, jsou-li Římany, chrám sv. Petra 30kráte a, nejsou-li Římané,
15kráte navštíví.

Poutníků dle letopisců bylo tolik, že je nemohl Řím pojati, a že mnozí zahynuli
v tlačenicích. Papež Klement VI. který nám potvrdil universitu, zkrátil k četným
prosbám Římanů bullou danou v Avinioné roku 1349 čas mezijubilejní na 50 let a to
proto. aby větší část křestanů plnomocných odpustků byla účastna aby víra, naděje
a láska mezi křesťanskými národy se rozhojnila, pak že také židé po 50 letech slavili
jubilejní rok a konečně i z té příčiny. že Duch sv. sestoupil na apoštoly padesátý den
po Vzkříšení Páně. Podmínky k dosažení odpustků byly tytéž jako při prvém jubileu,
toliko byla přidána návštěva kostela Lateránského. Jubileum druhé trvalo od vánoc
1349 až do vánoc 1350. Ačkoli byl tenkráte mor, a panovala veliká zima, sešlo se tolik
poutníků, že nenalezli přístřeší ve sv. městě. Bylo jim odpočívati na polích kolem Říma
pod širým nebem; hostinští pro množství hostů nemohli přijímati stravné od každého
poutníka, proto přemnozí položili peníze za stravné na stoly, aniž by kdo mimo hostin
ského byl se jich dotekl. Mezi poutníky nebylo ani nejmenšího nepořádku.

Dějepisec Villaní udává, že bylo stále v Římě přes million poutníků po celý rok,
který počet k vánocům 1250 se zdvojnásobil. Od papeže z Aviniona poslán byl do Říma
k řízení u pořádání slavností jubilejních kard. Annibale da Ceccano, jemuž bylo
vystupovati proti zištnosti Římanů, z nichž mnozí vydirali poutníky. Značná část poutníků
neviděla již domova svého. nebot podlehla moru Hlavní účastnice všech jubil. slavností
byla svatá Birgitta ze Švédska. ktera svatostí svého života, dObl'OČlnDýlDlskutky
a spasitelným napomínáním poutníky vzdělávala.

Na památku 33 let pozemského putování Krista Pána ztenčilpapež
Urban VI. r. 1389 meziletí jubilejní z 50 na 33 let, Za příčinou rozkolu v církvi nebylo
jubileum ani roku 1390 ani 33 let potom r. 1423 příliš navštíveno. Za to bylo slavné
páté jubileum r. 1450 za papeže Mikuláše V. Při této příležitoati sešlo se mnoho
milodarů, jichž papež užil k církevním a vědeckým účelům. Konečné stanovil papež
Pavel II. r. 1470, aby se jubileum slavilo vždy po 25 letech, jak se až dosud deje.
Šesté jubileum slavilo se r. 1475.Při sedmém jubileu r. 1550bylozavedeno
otevření a zavření svaté brány při chrámu sv.-Petrském. Z následujících jubileí bylo
jubileum r. 1525, tedy osmé méně navštíveno; za to deváté pod papežem Juliem III.
r. 1550 bylo četné navštíveno a vyznamenal se při něm nad jiné sv. Filip z Neri
založením bratrstva Nejsvětější Trojice Boží. Také jubileum desáté pod papežem
Řehořem XIII. r. 1575 bylo slavné a památné zté příčiny, že mnoho protestantů vidouc
tak krásné slavnosti v Římě, vrátilo se do lůna církve svaté. I jedenácté jubileum
roku 1600 za papeže Klementa VIII. jest paměti hodno nesmírným počtem poutníků,
návratem četných protestantů do církve a obrácením se valného počtu Turků k církvi
katolické. Papež a kardinálové dali krásný příklad tim, že laskavě přijímali poutníky,
je hostili a jim nohy myli.
_ _ Také následující jubilea byla důstojně slavena; jen r. 1800 nemohlo býti slaveno
jubileum pro poměry časové. Za papeže Pia IX. mělo býti konáno jubileum dvakráte,
nestalo se tak pro nepřízeň časů. Za. to udělil papež Pius IX. ve formě jubilea plno
mocné odpustky r. 1850 a 1875.

*) Částečně přednesena na schůzi katolicko-politické jednoty v Praze dne 16._dubua 1899.
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Jest známo, že jubileum počíná prvními nešporami Hodu Božího vánočního a to
tím, že papež u veliké slávě otvírá tak zvanou svatou bránu u sv. Petra. V týž čas
otvírají brány kostelní tři kardinálové u hlavních chrámů římských a to v Lateráně,
u Panny Marie Větší a u svatého Pavla za hradbami. Rok na to zavírá se podobnými
slavnostmi sv. brána. Jubileum bylo původně konáno jen v Římě a návštěva apoštolských
hrobů byla nutnou podmínkou k získání odpustků. R. 1500 bylo stanoveno. že je lze
získati pod jistými podmínkami v celém světě katolickém. Papežové rozšířili totiž po
ukončeném jubileu v Římě na kratší čas následujícího roku jubileum na celý obor
katolický. Podmínky k získání odpustků jsou přijetí svatých svátostí a návštěva jistých
kostelů Zpovědníkům dostává se zvláštní moci v posv. tom čase také od zadržených
hříchů rozhřeševati.

Po tomto historickém úvodu bezděky naskýtá se otázka, jak my nastávající
jubileum slaviti budeme?

Program slavností a pobožnosti, jež se konati budou v Praze, byl pečlivě sestaven
a již uveřejněn. Těmito pobožnostmi má býti především uctěn Spasitel světa, aby
shlédl očima svého nesmírného milosrdenství na strast a bídu všech svých věrných
a hájil mocnou rukou svou církev katolickou. O, kolik dobrodiní prokázal nám v tomto
století? Račte se pamatovati. ctění pánové, na počátek tohoto století, kdy Napoleon
držel v zajetí papeže Pia VII., jelikož tento nechtěl svolíti ve světoborné plány jeho.
Jak nehodně s hlavou církve katolické zacházel, jak mořil papeže i hladem, kázav dáti
pouze 2 fr. na jeho výživu denní. Napoleon myslil, že koná dílo své a konal zatím
dílo Boží. Když byla nevěra a zpustlost mravní ve Francii ztrestána, zapadl Napoleon
jako meteor do Atlantického oceánu a umřel ve vyhnanství. Pius VII. však vrátil se ze
svého vyhnanství do íma a ve světě katolickém zahlahohl jásot: „Deo sint laudes“,
„Buď Bohu chválal“ '

Napoleon jedl, jak dí francouzské rčení z papeže, a na toto jídlo zemřel. Prostý
missionář přibyv na ostrov sv. Heleny, dal si ukázati komnaty, ve kterých svržený
velikán bydlil. Podali mu také památní knihu, aby do ní něco.vepsal o Napoleonovi.
Jest v ní upomínek mnoho duchaplných i méně duchaplných, v řeči vázané i nevázané.
Missionář se dlouho nerozmýšlel a napsal slova žalmisty Páně: „A nyní králové patřte.
učte se, kteří soudite zemi. Služte Hospodinu v bázni, chopte se kázně, aby nerozhněval
se někdy Hospodin, avy nezahynuli jste, uchýlivše se z cesty pravé.“ (Žalm 2. 10—12.)
— Ještě jeden mohutný pronásledovatel povstal proti církvi Páně v tomto století.
Zpyšněv úspěchy v politice. odvážil se beze vší příčiny utiskovati a vyhlazovatí církev
katolickou v Německu aztrpčovati život papeži Piovi IX. Nadutě pravil v říšském sněmu
německém: „Do Canossy nepůjdeme“, ačkoli ho nikdo k té cestě nenutil. A jak dopadla
jeho věc? Mluv si, kdo co mluv. nezemřel v Berlíně. ale ve Friedrichsruhe — ve
vyhnanství. A jak malým ukázal se býti ve svém neštěstí. Starý Lactantius, který na
psal spis de morte persecutorum ecclesiae. ve kterém dokazuje, že nepřátelé a proná
sledovatelé církve svaté vždy vzali špatný konec, měl by v našem století dva pěkné
doklady ku svému tvrzení. 0 židovi Gambettovi, od něhož pocházejí slova: l,Nepřítel, to
jest klerikalismus“, nechci se zmiňovati, byl příliš malým, ale přece také špatně zahynul,
jsa postřelen svou milenkou Leonii Leonovou.

Na začátku tohoto století zvonili umíráčkem cirkvi katolické, roku 1870 zvonili jí
hranu v Italii, všechno jí pobrali, papeže ožebračili, ústavy katolické zrušili a ta pro
následovaná církev zase povstala jako fénix, mohutní a zkvétá dále; nynější vclemoudrý
a osvícený stařičký svatý Otec těší se takové vážnosti mezi vzdělanými národy v celém
světě, jaké se od časů Innocence IlI. papež netěšil.

Rcete, velectění panové, není to záruka zvláštní ochrany Boží, není to nad slunce
jasný důkaz, že Kristus Pán svou církev dále řídí a že jí nedá zahynouti? Nebojme se,
nebuďme malověrni, On jest s námi a ne0pustí nás. Buďme však za tuto ochranu vděčni
a vděčnost svou ukazujme súčastněuím se při slavnostech na konci tohoto století
k tomu účelu konaných.

Mocnou ochranu poskytovala též katolíkům ve století XIX. Matka Boží Maria.
Úcta k ní vzrostla utěšenou měrou právě v našem století. Z té příčiny pořádány budou
dva průvody k její soše na Staroměstském náměstí a dva průvody na svatou Horu, by
Maria Panna velmocná byla i na dále nám spomocua. Také sv. patronů nezapome
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neme, by nedali zahynouti nám ani budoucím. Proto bude pořádána slavnost na výsta
višti našeho velechrámu v den sv. Víta a konána pout dne 10. září na Levý Hrádek,
odkud svatá víra Bořivojem a Ludmilou šířila se po těchto našich vlastech.

Na závěrek konána bude křížová cesta na Petřín. Ano, křížová cesta! Kristus
Pán v jedné části naší vlasti koná nyní cestu křížovou. (Dokonč.)

Požadavky živnostenské.

Stav řemeslnicko-živnostenský nachází
se na kraji prapasti. Zákony a novellami
živnostenskými nebylo odpomoženo bídě.
Velký počet druhdy samostatných řemesl
níků a živnostníků jest bez práce a hyne,
dílny jsou prázdné, daně a činže vysoké,
úpadky a zabavení majetku se úžasně množí.
Ani v továrnách řemeslníci zaměstnání do
stati nemohou. Děti jejich trpí hlad.

A jaká jest vyhlídka do budoucnosti?
Čím dál tím hůře bude, nebude-li reforma
důrazně prováděna. Jest nutno, aby zejména
země i stát případnými zákony změnili ny
nější anarchii ve výrobě. Dnes jsou sklady
přeplněné zbožím německým a židovským,
kdežto řemeslník, nemaje práce, klesá hloub
a hloub.

Čech od Němce'práci nedostane. Ne
štastně spory jazykové hubí střední stav
nesmírně. Pročež mnohé jednoty živnosten
ské v Praze podaly ke sněmu král. Českého
tuto petici:

Žádáme:
1. aby živnosti byly od úřadů po

rolovány jen od živnostenských společenstev
a živnostenských úřadů a sice na průkaz
způsobilosti a vysvědčení o nabyté zkuše—
nosti v práci a když toho žádá místní po
třeba, by se předešlo ničivé kapitálové
konkurenci, kterou se stav řemeslnicko
živnostenský proletarisuje;

2. aby žadatel prokázal se, jakou hoto
vost má k provozování živnosti své. Těm, kdo
daně ani společenstevních příspěvků neplatí,
ani svým povinnostem vůbec nedostojí, necht
jest odňato povolení živnost provozovati;

3. aby společenstevní úvěrové ústavy
byly hojně zakládány;

4. aby nedělní klid v živuostech i v úřa
dech byl zaveden a dodržován;

5. aby společenstva měla moc udělo
vati pokuty „pořádkové“ a menší tresty
těm mistrům, kteří se proviní proti někte
rému usnesení společenstva nebo svým kol
legům;

6. aby se ženitba pov010valateprve
po 24. roce věku; by se předešlo tomu
faktu, že dnes se „žení bída s nouz1“;

7. aby živnost samostatně nemohl pro
vozovati, kdo není aspoň 25 roků stár;

8. aby společenstva dostávala vojenské
a erární dodávky;

9. aby Společenstva v celém obvodu
nynějších komor obchodních tvořila komoru
živnostenskou pro sebe s právem voliti po
slance své;

10. aby zřízen byl živnostenský sbor
v ministerstvuse samostatným mini
strem v čele

Zvláště pak žádáme:
1. aby zakládány &zřizovány byly s při 

spěním zemským školy řemeslnické,
nákupní jednoty a tržnice;

2. aby obmezeny byly hostince a zvláště
kořalny a vinárny s ženskou obsluhou a
přísněse zakročiloproti prostituci;

3. aby živnostníci měli účastenství na
nemocenském a úrazovém pojištování, jaké
mají již dělníci;

4. aby sl. c. k. vláda neprodleně dala
prováděti nutné státní budovy v Praze, na
něž náklad byl povolen a plány schváleny.
Zejména erární budovy: vysoké školy na
Slupi, stavba budovy c. k. finančního ředi
telství. nádraží císaře Františka Josefa,bu
dovu c k. zemského soudu, c. k. školu ka
detní. Dále necht se racionelně provádí
splavnění Vltavy a spojení DunajesLabem.

5. Aby bylo zakázáno ve státních bu
dováchprovozování řemesel poživno
stensku od dělníků (na př. v trestnici, na
c. k. poště, ve všeob. nemocnici). Dělníci
mají tam za0patření, daně neplatí a přece
v dílnách pracují výrobky řemeslnické a
chléb odnímají živnostníkům.

Má-li stav řemeslnicko-živnostenský býti
povznesen, nepomohou slova, ale skutky.
Nechceme výsady, ale žádáme jenom za
práva. —

* *
*
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"Usnem chudí . . ..
Atomy své horké krve
rozpouštíme v moře láv,
vyschlé lány zúrodňujem'
teplou mízou vlastních hlav.

Rudý pot náš barví lány,
oheň sálá z bílých pór,
tvrdou zem až k centrům žhavým
ora'. stohlavý náš vzdor.

A když dovlečeme přece
k horizontům těžký pluh,
ohlédnem' se, co nám vzešlo?
Usnem chudí — bez zásluh! —

Bláha Arnošt.

%
Dne 22. dubna došlo na sněmu pro

slovo „zde“ místo „hier“, jímž čeští zá
ložníci v Říčanech se hlásili, ke sporu
mezi českými poslanci a vládou. Dr. Dyk
a dr. Baxa promluvili proti stanovisku
vojenské správy. jež (prý) uráží českou
národnost, jež nás dráždí a štve a když
se něco stane, pak celá přísnost zákona
dopadne na nás. Čeští úředníci jsou po
vinni souditi proti svému přesvědčení. ba
proti zákonu (na př. v případě Bieberlově).
Dr. Baxa pravil: Dnes stíhají se naši lidé
proto, že se hlásí jazykem českým, ale
nestihaji se ti. kteří konají horší věci, kde
jde přímo o velezradu. Nám se zakazuje,
co je nám svato. Vojsko, to jsme my. to
jsou naši sourozenci a takové dráždění se
špatně vyplácí... Místodržitel hr. Conden
hove hájil řeč armádní, při čemž se pře
řekl a pravil, že uznaná je nutnost „státní
řeči“. — Dr. Engel, dr. Šíl, dr. Pacák,
posl. Anýž, Udržal a Prášek opřeli se roz
hodným způsobem tomu, aby posl. Barták,
jenž záložníky v Říčanech vyzval, by se
česky hlásili, byl sondu vydán, při čemž
promluvili hodně perných slov proti vojenské
ijustiční správě. Posl. Barták pak — soudu
vydán nebyL ,

Na sněmě král. Českého čtou
a podávají se samé petice (asi 4000 již
jich došlo) a návrhy. Návrhy agrární po
dali a odůvodňovali zejména posl. Štastný
(o selském právu), posl. Hyrš (o zvelebení
lnářství), posl. Prášek (vyšetření poměrů
výměnkových na usedlostech rolnických),
posl. Horák (stran odstranění daně pozem
kowé a zavedení progressivní daně osobní)
atd. — Četné návrhy učiněny a resoluce
přijatý, jimiž se žádá, aby vláda vpravila

svazy okresních společenstev živnostenských
dle odborů, aby podporovala zařízení škol
živnostenských, aby nákupní a prodejní
družstva pomáhala zakládati. aby obmezila
práci v trestnicích, aby proti kartelům se
postavila atd. Dne 2. května mluvil proti
informačním židovským kancelářím, jež dá—
vají o křesťanských obchodnících zprávy
obyčejně špatné, kdežto židovské obchod
níky vychvalují, k úvěru jim pomáhají
a lživými informacemi úpadkům slouží! —

Proti ohraničeníokresů soudních
zdvihá se protest" na mnoha stranách.
V Třebenicích dne 23. dubna mluvil ze
jména dr. Pařík, aby nebyly Lovosicím
přiděleny, ale aby se jim dostalo okresního
soudu samostatného. Podobné protesty do
cházejí ze Slánska, Boleslavska a zejména
z Trutnova, kde se obecní rada usnesla:
Nežli okres smíšený -— raději žádný!

Dr. K0 1is k o podal na sněmě Dolno
rakouském návrh, aby němčina byla pro
hlášena za jediný jazyk úřadů autonomních
v zemi.

„Asiatským skandálem“ nazvaldne
29. dubna dr. Herold událostívChebu, kde
dr. Tieftrunk a dr. Miřička nesměli u soudu
mluviti česky, kde byl advokát dr. Mi
řička pohaněn a povoz jeho zadržen, pro—
tože vytáhl revolver, na radnici přes noc
uvězněn a — z veřejného násilí obviněn.
Dr. Herold pravil: „Obraz, který nám v Chebu
poskytla naše politická & justiční admini
strace, to není evropský, ale již asiatský
skandál, poněvadž nikde nenaleznete tako
vou zbabělost, takovouničemnost po
litických a soudcovských úřadů naproti ná
rodnosti české. Já to opakuji, že to zba
bělost, když úředník přes výslovnýpředpis
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Gautschových nařízení odepře mluviti ja
zykem českým u přítomnosti presidenta
krajského soudu a ne0patří se ani v celém
Chebu byt neprávem zadrženému zástupci.
Pro to nemám leč Greuterovo: Fujl Fujl
Fujl Luze nedávám vinu, ale těm, kteří
jménem zákona mají konati spravedlnost.
Oni porušili povinnost svou. — V Praze
vyrukuje vojsko, aby chránilo buršáky, a
v Chebu není jist svým životem u soudu,
jenž se dovolává práva, tam zpívají „Wacht
am Rhein“ . . . Zde je soudce. jenž dráždí
strany, zde jsou zbabělí političtí úřednici.
Jestli se neučiní kroky, které by uvedly
pořádek v naše poměry, musí platit: oko
za oko, zub za zub, za křivdu křivda, za
bezpráví — bezpráví se strany naší. Chce-li
místodržitel zůstati v tomto království místo
držitelem. musí respektovati právo a ná—
rodní požadavky většiny české. To žádáme,
na tom trváme — a když to nepůjde po
dobrém, my si to na každém místodržiteli
dovedeme vynutiti.“ — Radikální řeč tato
ode všeho českého tisku byla schválena.
Jedině „Hlas Národa“ proti slovům: křivda
za křivdu protestoval. — Místodržitel dne
2. května odpověděl delší řečí.vníž omlou
val jednání soudních a politických úřadů
a v níž sebe hájil. Pouze policii městskou
a několik lidí, protirakouské písně zpívají
cích, odsoudil. — Odpověď neuspokojila.

Zejména dr. Škarda a dr. Baxa proti slo
vůin hr. Coudenhova povstali. — Z mno—
hých končin docházejí dr. Herolda. blaho
přejné projevy.

Ministr zahraničních věcí, hr. Golu
chowski nalézal se v minulých dnech
v Pešti, kde jednal se státníky uherskými.
O čem? Novináři se hádají. Jedni praví,
že o — pochodu Rakousko—Uherska do
Číny a zabrání kusu říše té, druzí 0 for
málním připojení Bosny a Hercegoviny,
jiní — o královské korunovaci če
ské (!) a t d. Pravda jest zakryta, nebot
u nás ani čaSOpisy, ani parlamenty — za
hraniční politiku nedělají a také o ní —
nic skoro nevědí.

Zákon o užívání obou jazyků
zemských při úřadech samospráv
ných, od sněmu království českého přijatý
zachovává rovné právo obou národností
úzkostlivě. Veškeré samosprávné úřadyv celé
zemi jsou povinny přijímati podání v obou
jazycích a odpovídati ——ve svém jazyku.
Proti zákonu bouří německé noviny, např.
„Bohemie“ (zákon prý je „drakonický. ná
rodní chikany zavádějící“), „Prager Tag
blatt“, listy venkovské, obecní zastupitel—
stva (na př. liberecké). Apřece odlet 1860
němečtí vůdcové samy pro podobný zákon
mluvili a pracovali, jako dr. Schmeykal,
dr. Herbst aid.

, __'_v—__'V—'———__——__=—]

———+j] NARODOHOSPODARSKACAST. Leg——

+
I. Rolníci.
Akr půdy vydává v Anglii 63 zl., ve

Francii 42 zl., v Německu 40 zl, ve Spo
jených státech 22 zl., v Rusku 15 zl. Jeden
dělník obdělá ve Spojených státech 21 akrů
půdy, v Anglii 8, ve Francii 9. —

V Srbsku zemřel 11. dubna sedlák Ka
tič, který byl vůdcem agrární strany ataké
r. 1889. předsedou skupštiny. Mluvil málo,
ale vždy moudře. Nade hrobem řekl řečník:
„Komu jsi nás, sedláky srbské, zůstavil, náš
milý a dobrý strýče Milo? Od koho budeme
poslouchati moudré rozhovory? Kdo nás bude
nyní učiti. kterak lépe vzdělávati půdu, lépe
chovati dobytek, pěstovati révuaovoce? Kdo“
nás bude nyní bránit proti nezákonnosti a
tyranii? Kdo nás bude učití, jak třeba možně
hájiti svá národní práva a svobody? Kdo nám
v boji bude vůdcem,když tebe nemáme, zlo

mená naše peruti? Věčný tobě dík za všechno.
Ale těžko nám bez tebe.“ — Přičiněnímjeho
rodná ves stala se vzornou. Pole a nivy
podobají se libosadu. V Crkvenci není zaha
lečů, zlodějů, opilců, smilníků, karbaníků,
podvodníků, ba ani dlužníků. V Crkvenci není
nikdo dlužen nic, leč Bohu duši a tělo. —
(N. LQ Muž ten navštěvoval jen vesnickou
školu a 3třídní obchodní školu. — Nejen
učenost, ale zdravý rozum a zkušenost
v životě dobro působí.

II. Remeela a průmysl.
Sdružení pnpírnických továren

v Rakousku. Skupina majitelů továren na
papír, k níž náleží již 13 podniků, obce dle
způsobu rakouských továren na fezy ntvořiti
velikou akciovou společnost. Továrny by byly
za akcie zakoupeny a dostaly by jistě suniy
v cenných papírech. Tímto způsobem má se
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zříditi sdružení, které by diktOvalo (') ceny
papíru pro celé Rakousko, což se dosud po
mocí kartelu nepodařilo askutečniti. Také
továrny celuloso vé mají býti zahrnuty
v plán tento. Veliké akciové společnosti pro
výrobu papíru nemají prozatím žádného vztahu
k tomuto podniknutí.

Pokračovací a odborové vzdělání
živnostenstva. Ve schůzi sněmudne 29.
dubna jednalo se v druhém čtení o návrhu
posl. K. Adámka v příčině podporování vý
voje pokračovacího a odborného vzdělání živ
nostnictva. Sněmovní komise živnostenská na—
vrhla: vláda se vyzývá, aby 1. upravila a do
plnila učebně osnovy obec. a měšt. škol
tak,abyna vícetřídních obec. školách
a na školách měšťanských ve vyšších ročnících
bylo žactvo vyučováno také základům národo
hospodářství, správovědy, odb. účetnictví a
kreslení, jakož i všeobecným ře m e s ln ý rn
zručnostem; 2. aby horlivě se ujala deíi
nitivního upravení průmyslových, obchodních
aj. škol pokračovacích, škol odborných, vše
obecných, řemesl. škol, jakož i vzděl. prům.
škol pro dílovedoucí a mistry zemským zá
konodárstvím; 3. aby při stávajícím nedostatku
odborných a státních průmyslových škol na»
dále neodklúdala potřebné rozmnožení těchto
ústavů, zvláště, aby přistoupila ku zřízení
české státní průmyslové školy v Č. Budějo
vicích a odborné školy mlynářské a kože
lužské. — Vláda má podporovati soustavné
pořádánímistrovských běhů v Čechách
pro všecka odvětví řemesel, zakládati mi
strovské dílny, podnikati výstavy prací učňů
a zdokonaliti zkoušky učenické.

III. Dělníci.
Edvard Bernstein, stoupenecdruhdy

Marxův a Lassallův, hlásá dnes nauku jinou a
sice evoluci (vývoj nenáhlý) a nikoli—revo
luci. Ve spise „Předpokládání socialismu a
úkoly sociální demokracie“ kritisuje štvanice
vůdců dělnických, dokazuje, že sestátňorání
podniků má své meze a klade hlavní důraz
na ——organisování dělnictva dle
oborů práce, tedy na to, co Lev XIII.
v památné své dělnické encyklice doporučoval.
Dále vyjadřuje se: Řeklo se: „Proletář nemá
vlasti“, ale to by mohlo platit pouze 0 děl
níku vyloučeném ze života veřejného v letech
1840, kdy něměl práv. Dnes v Německu vý
rok ten nemá oprávněnosti aještě více jí po
zbude, až z proletářů stanou se dělníci —
občany. Když bude dělník v obci a ve státě
rovnoprávnýmvoličema tím podílníkem
na majetku národa, když zdraví dělníka bude
chráněno, o výchovu dítek postaráno, když

proti příkoří bude chráněn — bud e míti
vlast, aniž by přestal býti světoobčanem.
Vždyt národové se za našich dob též sbližují,
aniž by přestali vésti vlastní, samostatný život.
Pohodlné by sice bylo, kdyby všichni lidé
mluvili jednou řečí, ale jakého půvabu, pra
mene požitků duševních by lidstvo tím ztra
tilo! Splynutí národů vjeden celek jest krásný
sen ale nelze jej v dohledné době očekávati.
Národové nesmějí ztratiti svou samostatnost.
Sociální demokracie musí se státi — stranou
opravní a nikolirevoluční. —

Lid tkalcovský. Obyvatelézápadního
Podkrkonoší mají nízko oceněna práci, která
věnují celý den od božího rána až do večera
v létě v zimě až do pozdní noci, a při které
vydělají se sukařkou která jen cívky do
člunu souká, zlatý čtyřicet krejcarů, nejvýše
dva zlaté v témdni. k čemuž musí tkadlec
ještě přidati dalekou cestu do Jilemnice,
Vrchlabí Seifu atd. a útraty za mnohé přípravy
ka sdělání osnovy hraditi. Dělník, který vydělá
2zl týdně, náleží k nejschopnějším. Zubožený
lid tkalcovský hyne od pokolení k pokolení, živě
se od let dávnýchjen bramborem a spoře
chlebem. A tak pomalu klesá řada vesnic
pozvolným odumíráním aubýváním sil. Dojem
tento si odnáší každý. kdo znal vesnice krko
nošské před čtyřiceti lety a kde nyní při do—
růstání druhé generace podívá se na bledý,
vyschlýa zakrnělý lid horalskýý Zde
bída nekřičí, nebnrácí, neloupí, ale mluví
hroznějšími slovy, jež ve vyzáblých tvářích,
vyhaslém oku každý čísti může. Povolané
kruhy měly by se poohlédnonti i zde a kom
petencí svou prozkoumati příčiny těchto na
naše doby bezpříkladných výdělkových po
měrů tkalců ru odělných. Ale vláda. — má
prý jen regulovati jazykové spory — a nic
v ce.

Bohatství na světě. Anglickýstatistik
Mulhall odhaduje bohatství národů na světě
na 70.000 mil. liber šterl. (7,000.000 mil. zl.)
Z toho je nepohyblivého bohatství 321/2, po
hyblivého 371/2 miliard, Spojené státy 16-35
miliard. Anglie 118 miliard, Rusko 6'/._. mi-o
liard, Rakousko-Uhersko a Italií 8 miliard.
Na jednoho obyvatele připadá nejvíce v Anglii
— 332 liber' Australia, Francie. Spojené
Státy, Kanada, Německo, Rakousko, Italie
Vtržhě prvenství má Anglie, po ní Německo.
Spojené Státy, Francie. R 1894 vyrobilo se
za 5676 mil. lib. št. tovarů (v Americe tře
tina z toho), od roku 1840 vzrostl průmysl
americký 22krát, evropský jen dvakrát. —
Roční výdělek dělníka v Americe činí 460 zl.,
pak Spojené Státy, Kanada, Anglie, Francie.
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Španělsko, Rakousko, Uhersko, Italie, Rusko
(100 zl.)

Daní je ve Spojených Státech přes 500/0
ročních důchodů, v Německu 10'10/„,v Rusku
960/0, v Anglii 8'6"/„_ v Italii, Francii, Špa
nělsku, Rak.-Uhersku 180/0! — Italie jest
dlužna 140/o svého majetku, Spojené Státy
25%, Německo 11/40/0, Rusko, Anglie, Ra
kousko méně.

Dovoz a vývoz států jednotlivých:
Dovoz Vývoz

Anglie 5106 mil. zl. 3516 mil. zl.
Spojená Státy 1605 „ „ 2166 „ „
Německo 2432 „ „ 1893 „ „
Francie 1789 „ „ 1589 „ „
Rusko 1048 „ „ 1270 „ „
Nizozemsko 10210) „ „ 846 „ „
Rakousko 850 „ „ 800 „ „
Belgie 719 „ „ 594 „ „
Švýcarsko 451 „ „ 302 „ „
Japonsko 233 „ „ 167 „ „
Čína 307 „ , 297 „ ,
Brasilie 218 „ „ 270 „ „
Argentina 196 „ „ 202 „ „

Na schůzi politického spolku „Trojan“
dne 30. dubna ve Zbríslsvi hájil (!) sociálně
demokratický dělník „Českou spoiitelnu“, že
darovala 500.000 zl. bnršákům. —

Žen je u nás (mezi 9 mil. nad 10 let
starých) samostatně zaměstnáno 61,4 milionu
790/0, kdežto v Americe jen 15%, v Anglii
26%. v Německu 39%.

Výkonnývýbor strany sociálně-de
mokratické (posl. Dsszynski, Krupka atd.)
připravili již resolucí pro sjezd, jenž má se
konati o svátcích svatodušních v Brně. Praví
se v ní: Poctivé upravení otázky národ
nostní a jazykové v Rakousku ve smyslu
rovného práva, rovnocennosti a rozumu že

možno jen v opravdové demokratické společ
nosti, která by byla založena na všeobecném,
rovném a přímém právu volebním. Musí se
zavrhuouti předevšímkaždý byrokraticko-státní
centralismus a feudální pri—ileje (l) zemí. Ra
kousko může býti jedině demokratickým stá
tem spolkovým. Tento stát dělí se na auto
nomní, národní samosprávná území, jež se
mají pokud možno přizpůsobití jazykovým
hranicím. Samosprávné obvody každého ná
roda tvoří vespolek národní jednotu, jež své
jazykové a osvětová záležitosti úplně samo
správně obstarává a spravuje. Národní meu
šiny ve smíšených územích budou chráněny
zvláštním zákonem ve svých národních pracích.
Neuznáváme žádného nsdpráví národního
& zamítáme(!) požadavek státní řečí, za
to však uznáváme skutečnost, že němčina jest
jazykem dorozumění sprostředkujícím, ale
uznáváme ji jen jako praktickou nutnost
a nikoli výsadu. Sjezd uznává právo každé
národnosti a rozvoje národního, jehož se ná
rodové domohou ne malicherným sporem, aie
pevnou solídárností.“ — V resolucí jsou
některé dobré náhledy. Škoda, že se so
ciální demokraté dle nich neřídí!

Statistická dělnická kancelář
ve Vídni konala dne 2. května poradu za
účelem organisace stálé statistiky v příčině
sprostředkování práce dělníkům. Zprávu po
dávali zástupci ústavů veřejných i obecných
pro sprostředkování práce, zástupce zemského
výboru král. Českého, ředitelé úrazových po
jišťoven a jiní znalci. Mnozí vyslovili se pro
spolupůsobení ústavů sprostředkovacšeb spo
lečně s úrazovými pojištovnami a nemocen
skými pokladnami. Má se opatřiti práce
dělníkům z nemocí se zotavujíeím u předejití
malomyslněnl dělnictva.

„__Í___..z_.__:;—____ÉŠ£XQ\ÉL__ :_—.____— _..„__
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Dne 27. dubna jednalo se na sněmě král.
Českého o dohlídce ke školám. Posl. Adámek,
dr. Pražák a dr. Čelakovský přimlouvali se
za to, aby inspektoři nebyli pouze státními
byrokraty. ale aby bráni byli co možná z prak
tických učilelů, by byli netoliko kancelářskými
úředníky, ale skutečnými rádci učitelstva a
jeho vůdci. Mají býti stále ve styku s naší
školou národní. Placení mají býti z fondu
státního, jako tomu jestv Haliči. Posl. Adá
mek proti vládnímu prohlášení, že náklad nc

může převzíti stát (l), pravil: „Chce-li nás
vláda. pokládati za pouhou loutku, pak pro
sim, at si nás nenechá hrát na sněm, at si
vládne sama! Takhle je to horší nežli vydá
vatí nařízení dle 5 14. Říšská. rada nemůže
uic dělati a sněmům vláda podvuzuje ruce.
To je nejhorší absolutismus.

„Polemikao volné konkurenci“ uči
telek s učiteli dosti ostrá vede se v novi
nách. V „Učitelských Novinách“ v čísle 17.
ze dne 20. dubna t. r. uvedl učitel důvody,



—183—

které _dotvrzují oprávněnost požadavku za
volnou kokurenci učitelů. Jsou to: řad ře
ditele školy je ůřad obtížný, spojený s ne
malými starostmi. Tyto starosti vyžadují ve
likou míru napjetí nejen sil duševních, ale
ifysických; ony potřebují nemalé miry klidné
energie, která nikdy (?) u ženy nevyskytuje
se z příčin v samé přirozenosti ležících vtao
kové míře jako u muže. Více rozvážné ener
gie je potřebí tam, kdevaouladu má se udr
žeti sbor ženský. Řed tel školy má míti jasný
pohled do celého živo & veřejného, který
kolem něho se pohybuje. K tomu je nevy
hnutelně třeba, by vnikal do všech jeho zá
hybů, aby měl všude přístup a všude aby byl
respektován. To se však může podařiti zpra
vidla lépe učiteli nežli učitelce, která má
přístup k mnohým věcem omezený. Svěří-li

“se místo správcovské osobě mužské, zlepší
se tím hmotné postavení nejen jediné osoby,
nýbrž je to skoro vždycky zlepšení existence
celé rodiny. Nebot dožije-li se učitel toho,

že může se státi správcem škol, jest zajisté
(na nepatrné výjimky) ženata často již otcem
četné rodiny. Kde pak je tento důvod u uči
telky? Vždyt Víme, že již i podučitelka (a
ne snad jednu nebo některé) je s to, aby si
ze svého platu vedle nádherných toilett mohla
platiti sedadlo v divadle, jezditi na letní byty
a tam dělati honoraci. (!) U ženské to jde,
ta neví, co to starost o rodinu Učitel (nc
ožení-li se dobře) to dělati nemůže. Ten je
rád, když si může jednou za čas zaplatiti
lístekk stání (?) na galerii. Z těchto důvodů
měly by naše kolegyně uznati, že požadavek
volné konkurence je oprávněný, a měly by
býti spokojeny a vděčny' za to, že učitelé
domáhají se pro ně platu rovného.

Učitelky se ovš m brání takovému jed—
nání svých pánů kolegů, pravíce. že mívají
i kázeň ve škole dobrou a že jsou lepšími
vychovatelkami nežli muži. — Spory tyto
jsou velmi ostré a svědčí o —- znamenité ko—
legiálnosti.

“větrů—_—
———>3,;_

gra
Visitace a biřmování J. E. ndp.

kardinála hr. Schoenborna v Staroměstských
!kolácli a kostelích slavnostně se odbývala
Ve mnohých školách ozdobili nejen školní
síně, ale i schodiště. Chrámy byly plny .
To dopaluje „Radikální Listy“, jež žehrají na
„nenvědomělost“ lidu, na servilnost učitelů,
reptají, že se koupily kytice . Zejména
o škole svatojakubské psaly žlučí koučíce:
„U Jakuba — ztratili íilipa“ (rozumí se libe
rálové a radikálové).

Pryč od Vratislavi! Tojestheslo,
klerév některých českých novinách pražských
i na Moravě se hlásá. Podnět k tomu dal
záměr kardinála vratislavského Koppa, u Opavy
zříditi německý konvikt a biskupský seminář
ve Vidnavě. Noviny žádají, aby rakouské
Slezsko v církevním ohledu bylo úplně vy
loučeno z diecése vratislavské a přidělilo se
k arcibiskupství olomouckému. Vyčítá se dále
kardinálu Koppovi, že na sněmu opavském
hlasuje i proti nejspravedlivějším národním
požadavkům Čechů a Poláků, kdežto by ani
do schůzí (prý) choditi uemusil. V poslední
době (na stížnost okres soudce Waniczka ve
Frýdku) poručil faráři v Janovicích, dp. Šti
hlovi, aby neužíval s úřady — jazyka jiného
nežli německého. Farář má bez odkladu c. k.

NÁBOOŽENSKÉ A CÍRKEVNÍZÁLEŽITOSTI. ; :T
.

okres. soudu zaslati výkaz německý a do 8
dnů biskupovi svému zaslati zprávu A přece
žijevv Janovicích 1802 Čechů a pouze 16
Němců. Je-li věc pravdiva, jest na pováženoul

Přičiněním zejména vsdp. preláta dra.
Krásla přijaty byly na sněmu král Českého
některé re.oluce, v nichž katecheti, duchovní
správcovéasvětští učitelé náboženství žádají:
aby na veřejných školách obecních kateche
tům bylo dáno platu 800 zl. a osobní pří
davky (v Dolních Rakousích a na Moravě
mají na obecní škole katecheti 800 zl, na
méštanské 1000 zl.), aby počet vyučnvacích
hodin snížen byl na. 22 (exhortu v to 2 ho
dinami počítaje), aby doba služební byla 35
letá (na střední škole 30letá), aby odcházejí
címu katechetovi do duchovní správy — dáno
bylo odbytné a aby se mohl státi správcem
školy. Požadavky tyto byly uznány ve školské
komisi spravedlivými. Nechá se též vyplní!

,.Los von Rom“ zníti nepřestává.
V Brně promluvil dr. G. Trautenberger, senior
augšpurské konfesse, odcházeje do Švýcar, při
slavnostním večeru, kde byla celá rada městská
takto: „Neopustím Němce v Rakousku, ne
zavru ústa, neodložím sekeru (!!) válečnou,
dokud mi zůstane něco hlasu, dokud mi srdce
bude tlouci v těle, neumlknu, budu bojovat,
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budu mluvit a kázat o svaté německé říši.
Čím více se ta volné učmccké slovo rdousí a
dáví, tím třeba více německé mužnosti. At
žije náš velký německý národl“ — Takových
agentů prušáckých je u nás — mnoho.

Vikariát vratislavský vydal předpis,
dle něhož kázati na rozloučenou kaplani
a farní administrátoři nemají, ježto se v oh
cích působí zbytečný rozruch astrannictví.

Udíleti odpustky ua tisíce let, jež se
někde udělovaly, výnosem sboru odpustkového
ze dne 5 května 1898 nyní zapovězeno. —

Uherská sněmovna rokovala ve dnech
1—3. května 0 „zneužívání“(!) kazatelny
na volby. Po mnohých řečnících promluvil
sám předscda ministerstva Szell, řka, že
musí býti „vliv duchovenstva“ na volby za
mezen.

———6>4[Jesli——
ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI. G4——

+
Na sněmě štýrském dne 27. dubna

pravil při debatě o nařízeních dle 5 14. zá
kladních zákonů posl. Walz: „Klerikálové
jsou —- političtí šejdíři. Pakli připravíte Ra
kousko o jeho německou povahu, zmizí s mapy
světa." —

Poslanec H a g e a h o fe r pravil: „Ne—
jsme zrádci lidu. S lidmi však. kteří zra
zají víru, dynastii a vlast, nechce míti naše
katolicko-lidová strana nic společného. V Ad
montu byl obraz císařův p ř el e p e n ( !)
Schoenererovou podobiznou. (\'olání: Co je
nám do toholl

* .
*

Strach před židy mezi augli
ckými spisovateli roste. Arnold White na
příklad v brožuře praví: „Jiste jest, že vět
šiaa přistěhovalých židů nepřichází do Anglie,
aby se stali příslušníky státu a aby pracovali
o rozkvět jeho. Nestanou se Angličany! Po
liticky zjednají si vážnou moc, s níž jednoho
dne bude nutno počítati. Angličtí státníci, ač
až dosud antisemitské „z t řeště n o s t i“
ve Francii a „ty ran ství" carovo odsaze
vali, počínají nyní sami jeviti znepokojení
v příčině vzrůstajícíro vlivu židů v Anglii.
Salisbury váhá proti nim postnpovati — do
znává slabost svou. Přistěhovalcctví obmeziti
znamená — nraziti židovské velkoíinančníky.
Kosmopolitická bažina ta jest však pro vlast
naši pravým nebezpečím.“

Předseda min. lord Salish u ry pravil
dne 1. května v anglické sněmovně: „Do
hodnutí naše s Ruskem týká se hlavně drah
v obapolných našich operačních územích v Číně.
Anglie se zavazuje, že nebude stavěti žádnou
dráhu severně u veliké zdi a nikoho že ne
bude ke stavbě takové pobádati. Rusko se
podvoluje témuž ustanovení v údolí Sany-ce.
Dohodnutí toto je známkou dobrého smý
šlení mezi oběma vládami, jež bude ještě

Anglie.

vzrůstati. Ono zabrání srážkám mezi oběma
vládami v dalekém dílu světa a povede k do
bodnutí tím i v jiných předmětech.“

V dolní sněmovněpoukazovali po
slanci agrární na úpadek zemědělství. žádajícc
zavedení ochranných cel. Seton-Karr uka
zoval na vzrůstající odvislost Anglie od ci
ziny v příčině dovozu potravin; kdyby vy
pakla. válka — byla by prý Anglie vyhla
dověna. Mimo to průmyslové její výrobky
jsou Německem, Amerikou a Japonskem ze
světových trhů vytlačovány. Agrárníci žádají,

aby stát stavěl nárfdní zásobárny obilí.*
*

Německo. Pruské listy píší stále jedo
vatě o Rakouska-Uhersku. Orgán bývalého
kancléře Bismarcka „Hamburger Nachrichten“
prohlašují, že trojspolek musí býti vystřídán
spolkem jiným. Italie z trojspolku vnejbližší
době vystoupiti hodlá, anebo již vystoupila,
jak ukazuje slavnost francouzsko-italského
bratřcní vCagliari. Může právem řečeno býti,
že myšlénka obnovení spolku tří císařů dnes,
kdy dle všeobecného mínění trojspolek trvá
spíše dle jména nežli dle skutečnosti, visí
ve vzduchu. Italie beztoho přistoupila do
trojspolku jen s půl srdcem a v případě
války nemohla by závazkům dostáti. Německá
říše má po svých posledních zkušenostech
s Anglií všecka příčinu, aby se postavila
konečně rozhodně po bok Rusku. Německo
a Anglie jsou přirození nepřátelé, právě tak
jako Anglie aRnsko. Bude-li spolek císařství
německého, ruského a rakousko-uherského
obnoven, může se oň Italie opírati (|), Anglie
stane se skromnější a mír světa byl by za
bezpečen.“ —

Rozumí se, že by trojcísařeký spolek,
největších výhod Německu poskytující, byl
spolkem (pro Rusko a zejména pro říši naši)
— největších nehod. —
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_ Na B_usi zatýkojí Poláky ve Varšavě Italie. Ministerstvo Pelleuxovo podalo
1 v guberniu-h sousedních i Rusy. Policie a žádost za propuštěnon, protože čínská výprava
kozáci hrají hlavní kroniku. se nezdařila & protože v 7emi je čím dál tím

* * * větší rozvrat.
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Divadelní listy.
K historické hře Vlčkově „Anežka Přemyslovna“ nemáme s našeho stanoviska

co říci. Po stránce divadelní ocenil ji pěkně Neruda v „Nár. Listech“ ze dne 18. dubna
1876. V jeho „Povodni“ hlavní osobou je sestra Methodie, již sice také jen útrapy
světa hrozné zanesly do kláštera, která však v život klášterní cele se vžila a hraje úlohu
společnice srdečnou, upřímnou a obětavou. Drama je vzato z Vlčkova románu „Samohrady“,
je nedramatické. Methodie je líčena jako tklivá duše, na jejíž oko a tvář utrpení a
vítězství nad sebou až k lhostejnosti je veliké, rozlévají jemnou zádumčivost. Takové
líčení je sice možné, ale není to pravidelný stav; ten je veselí. Obě tyto hry dávány byly
jen jednou t. j. propadly. '

Jiráskových her bylo do r. 1896 dáváno tré; „Kolébka“, „Vojnarka“, „Otec“.
„Kolébka“ padá do roku 1377. jehož nese stopy i v řeči. Margreta, která mluví o pěkném
kázání střídníka, o nábožnosti a počestnosti, je jedovatá jako ocet; pan purkrabí, který
Alenku varuje, že tančíc a zpivajíc „ďáblu ústa ofěruje“ a pištce poslouchajíc „uši
ďáblu ofěruje“ a zle na ní ďáblem nasazuje, je chlapík velmi podařený. Oba strojí
Aleně kolébku, — kolébati staročeský trest pro záletnice — ale dostane se jim samým
té cti. .Ale to snad patří do koloritu minulosti. A pak ti nbozí svatí v nebi jsou
už k tomu odsouzeni, že jimi nejvíce oplývávají ústa klevetnic a záletuíků. Hra je
ostatně rozkošná. _Dávána osmkráte.

„Vojnarka“, z moderní doby, je ještě pestřejší; je všelijakými výkřiky jako sv.
Panno, Jezus Marjal & p. prošpikována. Poutníkář Hruška chodí bez čepice. „Když se
člověk dobrovolně slibem zaváže, musí ho držet.“ (S pathosem.) „Šak ale Spasitel naš pro
nás víc trpěl a krví se potil — —", vykládá Hruška. Činí tak od 15 let, co měl tak
divné vidění Nemohl spát, a tak vzal útočiště k Panně Marii a putoval do Vambeřic
a pak do Cell a hned to & něho spadlo. V Cellích byl už dvanáctkrát a ještě jednou
půjde (s pathosem): „Dvanáct apoštolů, třináctý Kristus. Eště jednou, panímámo, eště
jednou. Letos po žních — —“ Do Vambeříc už pout schání (s pathosem). Ve čtvrtek
půjdem. Ráno bude vŘikově sloužena mše svatá ke cti a chvále Božíana dobrý oumysl“
— a pak vyrazí s muznkou. Láká Vojnarku, namlouvaje jí zároveň, že Dostál k vůli ní
jen půjde. A Dostál je figura, s ním by mohla ještě světa užít. Vojnarka nejde,“ ale
dá za muzikanty na mši a na jednu extra. Oulisnik Hruška i s tím je spokojen. Když
to nejde s Dostálem, začne s jiným. On vlastně je každému k službám, hned několika
najednou. Při tom dělá pobožnébo. Když ho Drtina má ke hře v karty, odpovídá: „Já
zpěvák, a karty!“ Však ale pravi svatý Barnabáš: „Nehrejl Nehrej! Neprohrášl“
Ale Antonína zrovna do hry nutí. Znamenitý „pobožný zpěvák“. Stará Havlová, matka
Antonínova, je taky podařená. Její Frantík viděl čtyry lumera a vyhrál. Marja Panno,
vyhrál! Zpyšněl. Antonín je jiný. Marjá Panno! Otce nebeského. ne, je lepšího srdcel
Když je obdarována, libuje si „Marjá Panno! Budu se za vás modlit, aby vám nebeský
Pán Bůh . . .“ A tak má plná ústa stále „Jesus Marja, pro Ježíše Krista . . .“ Je to
snad dle zkušenosti vše pravdivé, ale tam až realismus nesmí přece sahati. „Voj
narka“ měla třinácte představení.

Ještě silnější je „Otec“. Je taky dramaticky silný. Je celý náboženský. Divíšek má
dva syny a dceru. Tuto přinutil nelidsky proti její vůlí do kláštera, Jana zase do se
mináře. Učinil tak ze sobectví a hamižností. aby lacinč dětí se zbyl ». aby vše dostal
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druhý syn a tak rod Dívíškův opět se pozvedl. Jeho soused Kopecký má dceru, kterou
pan majstr miluje. Kopecký se zadlužil pro náklady na své děti, z nichž jeden syn
právě stává se doktorem. Divíšek skoupí směnky a jako bezcitný líchvář zničí Kope
ckého. Divíšek dělá při tom velmi pobožného. Ke kluku, který jde a pány na hon, dí:
„i ty hošíku bezbožný! Neslyšíš zvonit na mší? To jsi křestan? To je mládež! Nic nedá
na Pána Boha a na kostel“. Pan majstr chodí na Annou; ona jde s ním na pout. Dí
víšek ho nutil dříve. nyní jak to shlédne, ho nepustí u. Kopeckému lichvářsky zadrhne
krk. K dětem je rovněž tak krutý, obraz otce tyrana. Děti jsou jen pro rodiče. Pont
vidíme před očima. vše, kříž, korouhve, ženy suzlíčky, mužesrůžencí přes prsa, sdešt—
níky, a slyšíme slova předříkávače & zpěv lidu:

Na všecky muziky
líbezně hrajte
královně andělské
chválu vzdávejte.
Pohní se celé nebe,
neb jest matka pokoje
zdrávas, zdrávas Marial

Divíšek nábožně se křižuje a často mluví s kazatelskou a pathetickou nábožností
o božím řízení, o důstojnosti a povinností syna a kněze, tu je slaďounký s odpornou
úlisností, ale vždy tvrdý jako skála. Jan ze semináře vystoupl. Tu příjde katastrofa.
Kopeckého statek přišel do rukou Dívíškových. Jeho druhý syn počíná si proti stěhu
jícím, a zvláště proti Václavovi neurvale. pyšně a drze. Nastane hádka. Mladý Divíšek,
Bobeš jménem, tasí nůž, Václav v obraně proti své vůli ho zabije. Tu vchází starý
Divíšek, ještě nic nevěda:

Bobšil (Blíže) Bobšil (U dveří venku.) Josefel (Stane u prahu otevřených dVEřÍ: má
v ruce nerozsvicenou, červenou lampičku. pod paždí obraz. Rozhlíží se u prahu) Jsou
pryčl (Rozhlíží se, vzdycbne.) Tady nebožka máma — tady jsem — jako hoch —
(Klekne u prahu) Děkuju tí, pane Bože, děkuju ti nejsvětější matko, panenko Marja,
že jsem se dočkal. — Rač mně, nebeský otče, požehnati. (Vstávaje sebere lampičku a
obraz, které před sebe na zem položil a mluví k obrazu a k lampíčce.) Vy jste tu bý
valyl Jen vy a já jsme ostaly, vás tu pamatuju, pojďte zas první na poděkování Pánu
Bohu. (Postaví lampičku na lavici u kamen, nahmatá v rohu, kde byl stůl, hřebík,
pověsí obraz, šk rtne, škrtne, zažehne lampičku, jde s ní pod obraz. Skroušeně.) Panenko
Marja, co jsem se k tobě namodlíl! Ty's mě vyslyšela. (Chce připevnit lampičku pod
obraz.) Ani to prkýnko tu neostalo — Kde pak oni lampičku! To jen sprostácí —
(Hmatá.) Ani skoba. (Nevrle). A Bobeš kde tejcí. aby pomoh'. (Ohlíži se.) Ani stoličku
tu nenechali, všecko jak by vymet'. (Svítí sí. hledá a jde k eedmčce. U prahu stane
v náhlém, prudkém překvapení.) Co — co (shýbá se ustrnut) člověk! (Níže skloněn svítí,
ustrnulý, pak vyděšen.) Jeans Ma'rjal Bobšil (Na samém prahu.) Je to on! Kríste
Ježíšíl (Vrazí do světničky) Bobši! Krvácí! (Proužek rudého světla, jak v sedničce
postavil lampičku na zem, padá po zemi na scénu. Slyšeti zvuky největšího rozčílení.)
Bobšil Josefel (Vyrazí všechen rozrušen.) Je bez sebel Pomoc! Vodul Vodul (Hledá
rozčílením zmaten nějakou nádobu.) Nic — nic, ani hrníček! (Otevře prudce okno.)
Pomoc! Vodu — Lidičky pomoc — pomocí Vraždy! (Vyrazí ven. Slyšeti prudké pum
pování a šplýchání vody a. zase Divíškův hlas.) Lidičky — kde jste kdo — ,

Pak nastanou zase výkřiky: „Ježíš Marja, Kríste Ježíši“ a p. Jan, vida že nyni
Annu nemůže si vzítí, když její bratr zabíl jeho bratra, zlíbá jí ajde do semináře zase.
Otec mu nyní brání, ale Jan jde. A tak na konec zůstane tyran sám, zlomen, zničen.
Všecko ho opustí. Je to hrozná scena. Vedle poutnického průvodu vidíme i pohřební
průvod s muzikanty a družíčkami, jak se vrací z kostela. Zvláštní typyckou osobnosti
je tu mimo to Křívda. jakési veřejné venkovské svědomí v rýmovačkách. které ovšem
jsou rovněž často náboženské. Je to osobíčka dost zdařiláa pěkná. „Otec" Jiráskův dáván
pětkrát od r. 1895, kdy byl n0vínkou. Leckde byl zakázán. A právem. Teď už nic ji
ného neschází, než aby na jevišti sloužila se mše, chodilo se kpříjímání, kázalo a zpo
vídalo. Přijímání bratrské vlastně jsme už měli ve Vrchlického Exulantech. Zpověď jinde
také už byla. Brzo už budou kostely skoro zbytečné nebo vše: mše, požehnání, ká
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zaní, úvody šestinedělek, svátosti, pouti budou se dávati na divadle. Rakouský vojín,
nebo něco, co se týká vojska, školy a p. nesmí se realisticky dávati; církevní věcí ano.
Náboženství a církev tvoří ovšem kos života národního a společenského, ale ušlechtilý
vzdělanec a přítel národa obmezí se vždy raději jen na nejnutnější a bude ty věci bráti
co nejdelikátněji. Jest to dost divné, že právě v době nábožensky vlažné víra a církev
jsou přitahovány k tomu. aby byly předmětem zábavy a nemilosrdné, kruté kritiky
diváctvu. Ten pravý vzdělavatelský moment obou je pravidelně pominut nebo pojímán
jednostraně, asi tak, že pan majstr nejdříve svou holku zlíbá a pak šlechetně odejde do
semináře, nebo že jeptiška dříve pohřbí svou lásku. Jak malicherně, j k nízko stojí
kulturní obzor takových her.

Lesklý povrch.
(Obrázek) — Napsal Boh um il Brodský.

(Pokračování.)

„Co pan vrchní? Prosil jsem se ho o něco? Já od svých úředníků milostí ne
potřebuji. Jděte a vařte. Až bude uvařeno, zavolejte na mne. Mám pokoj připraven?“

„Ano, jejich Milostí.“
„Dobře. Dejte mi tam vody a jak kočí přijede, přineste _mikufřík, převléknu se.“
Klíčný dovedl jej nahoru do připravené ložnice a klíčná s chvatem počala chystati

oběd. Měla radost, že ji milostpán vyznamenal, a chvátala, aby se stala hodnou jeho
důvěry. Za chvíli přijel na dvůr Martin. Pan vrchní vyběhl k němu z kanceláře a dů
věrně se ho ptal, co se to stalo, že milostpán šel pěšky.

„Nevím,“ odpovídal Martin ledabylo, .Huboval, že mu pan vrchní poslal naproti
nejhorší koně, a ptal se, jsou-li to ty koně, které tolik stáli. Dal se pěšinou a mně po
roučel, abych jel, co noha nohu mime. Jo, kdybychom byli dřív takhle jezdili, byli by
koně jako lvi.“

Vrchní se ho dále netázal. Pozoroval, že je zlo, a že Martin se ho už nebojí.
Raději chvátal nazpět do kanceláře, kde s důchodním očekával příchodu pánova. Těšil
se, že až přijde, pozve ho k obědu & tak poněkud usmíří. Ale za okamžik přišel
adjunkt se Zprávou, že si pan Horu poručil oběd u klíčných.

To byla poslední rána, a z celé odvahy vrchního nezbylo nic. Vyběhl nahoru
& všecek zoufalý zavolal ženu do pokoje

„l'echystej nic. bude jíst u klíčněho,“ pravil tlumeně, běhaje při tom po pokoji.
„Co se mu stalo?“ ptala se ho úzkostlivě.
„Což já vím? Je to beztoho nějaký blázen, chce mě týrat. Už na dvoře přede všemi

se na mě rozkřikl jako na kluka. Bude-lí tak dále vyvádět, dám výpověď.“
„A co si počnemeř“ namítala Julinka, majíc pláč na kahánku.
„Musí ti tatínek vyplatiti věno.“ odpovídal tvrdě. „Beztoho už je na čase, aby

řekl, co dostaneš. Zítra půjdeš domů. Tentokráte musíš pěšky. Řekneš tam, co se
stalo a vyřídíš, aby už všechno uchystali.“

Julinka neodvážila se říci, že věna nedostane žádného. Bála se muže a výstupu,
který by byl udělal. Ale za to sama pocítila velikou úzkost a zoufalou stísněnost. Po
dnech \'clmi bezstarostných a v plném pohodlí & slávě strávených hrnuly se najednou
časy velmi kruté, v nichž ji opouštěla domýšlivost, sebevědomí a pýcha. Neměla dosud
jasného rozhledu, co se potom stune ale vycítila, že se stane něco velmi zlého. Sedla
na stkvostnou pohovku a rozplakala se. Sama sobě žádně vinny nedávala, ale svalovala
v duchu vinu na své rodiče, že se jí nepostarali o věno.

Děvečky v kuchyni se divily, že nejde k obědu ani milostpán, ani jejich páni. Vy
cítili, že se tu něco stali, & šuškajíce mezi sebou, zlomyslně přáli naduté paní vrchní,
že ji potkalo také něco nemilého.

Zatím už klíčná uvařila prostý oběd & Horn nasytiv se s chutí domácí stravou,
šel do kanceláře. Nedbal poklon ani vítání, ale usadiv se poroučel důchodnímu. aby
otevřel pokladnu a knihy, že se přesvědčí o stavu panství. Důchodní měl vše vpořádku,
za to však vrchní dostával šleh za šlehem. Horn přehlížeje jednotlivé položky, ptal se
po příčině výloh, po účelu velikých vydání a po čistém užitku.
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„Jak se stalo, že koně, kteří stáli osm set, jsou zničeni?'l ptal se ostře. „Žádné
vytáčky. Mně je milejší, když se přizná'te, než abyste zapíral“

„Já nevím,“ zajikal se vrchní.
„Tedy vám já povím, jak se to stalo. Honite je na zábavu, na řízení, na návštěvy

a když nejedete vy, jede vaše paní na procházku. Prosím vás, kde béřete peníze, že
může vaše paní jezdit na procházku? Moje žena šetří koněachodí na procházku pěšky.
Snad by vaši paní taky neubylo, kdyby se pěšky prošla. Vždyt má práci doma a je-li
ženou úředníka, vrchnost dělat nesmí. Uhonil jste koně a teď máte, co chcete. Já vám
jiných koní nekoupim. Ode dneška budete koní užívat pouze knutným úředním cestám,
a jakmile se dovím, že jste s nimi jel na návštěvu nebo na procházku, vezmu vam
koně docela. Pak budete chodit pěšky vůbec, protože já jsem nekoupil panství pro své
úředníky, ale pro sebe. A nikdy více se nesmite odvážit učinit nějaké vydání bez mého
svolení. Každého týdne předložíte mi výkaz, co je potřebí vyplácet. a až výkaz ten
schválím, teprve pan důchodní peníze vyplatí. Abyste nemohl ostatně počínati si jako
neobmezený samovládce, kdykoliv budete chtíti zavésti nějakou novotu, připojí nejstarší
správce k tomu své dobrozdání.“

Vrchní mlčel. Co si měl jiného počít? Zde se nemohl rozkřikuouti, poněvadž by
jinak následovala výpověď. A pustiti se do světa jen tak, hledati štěstí jinde, to vše
bylo velmi nejisté, velmi odvážné. Jeho pýcha došla pokoření, poněvadž pan Horn po
vídal vše před důchodním, kterého Štěch už dávno poučoval, že on, vrchní, jest jeho
pánem. —

Návštěva Hornova způsobila ve Vystrkově i v okolí pobouření. Vypravovalo se
vše, co nový majetník povídal, jak si počínal, kterak se k v1chnímu choval, a hvězda moci
aobávanosti vrchního vůčihledě klesala. Jemuostpán dovědělseještě toho večera o všem,
co se stalo. Byl povolán do Vystrkova k nemocnému rolníku. a na zpáteční cestě vy
pravoval mu soused, jenž ho vezl, co se v poiedne ve dvoře dělo.

„Tak vida, jak i bohatí páni mají někdy rozum a vídějí dále, než by si člověk
myslil,“ povídal si pokyvuje hlavou. „To asi panu vrchnímu i jeho paní není vhod.“

„Ba není,“ svědčil soused. „Povidala čeládka, že chodí všecek krotký, na lidi už
nekřičí, nenadává a nehrozí. že každého vyžene. A paní vrchní dala odpoledne jedné
děvečce výpovčď Bude teď míti jen jednu. Povídá se o ní všelicos-a prepuštěuá děvečka
zpívá o ní. až je to hanba poslouchat.“

Jemnostpán neodpovídal. Co prorokoval, počalo se plniti, a teď se chudák starý
bál, aby to nebylo horší, nežli se domníval a než by snad bylo potřebí. Zdeňce ničeho
neříkal, ale ona sama nazejtří přiběhla do fary všecka uděšena ptát se, co je pravda ne.
kolujících pověstech. Lidé k pověstem přidali, co za dobré uznali, a zveličili ještě dost
veliké pokoření Štěchovo.

Rozplakala se, slyšíc, že i na sestru přicházejí zlí dnové, a že už asi nebude jí
pohrdati proto. že je ženou pouhého učitele. Nepřála ]Í toho a bála se zvláště o rodiče.
Ti budou zprávami těmi dotknuti nejvíce. Maminka bude naříkati, a tatínek bude trpěti
sám v sobě. Vzlykajíc prosila jemnostpána, aby sestry neopouštěl a setká-li ses Homem.
za Štěchovy se přimluvil.

Pohnut jsa její láskou slíbil jemnostpán. že učiní, co bude moci, a uchlácholil
Zdeňku, jak mohl. Maje příčinu Horna navštivíti, aby u něho o opravu kostelíka ve
Vystrkově zakročil, vyjel si tam několikátý den po příjezdu Hornově do zámku. Byl
přijat vlídně, a Horn sám šel s ním do kostelíka, podívat se na nutné opravy. Shledal
kostel v bídném stavu &uznal. že tak dále býti nemůže.

„Důkladuých oprav podniknouti nemohu,“ povídal přímo, „poněvadž i ostatní
patronátní kněží dovolávaji se pomoci, ale něco se státi musí. Kdyby úředníci nevyssávaii
panství k svému vlastnímu prospěchu, mohlo by vše už dávno býti hotovo. Teď najednou
se vše nedokáže, ale během času snad bude uvedeno všechno do pořádku. Nezmění-li se
vrchní. propustim ho, ajiný úředník bude snad pečlivější.“

A tu jemnostpán, ač nerad se pokládal a svým jménem kryl očividné chyby jiných,
počal se za vrchního přimlouvati a žádal Horna. aby Štěchovi popřál času k napravení.
Jak pozoroval, nebylo to majetníku panství velmi milým, ale přece slíbil, že vrchního
nepropustí, dokud nebude donucen.
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Pokoření Štěchovo činilo divy. Příští neděle nemohla Zdenka do kostela, necítíc
se zcela volnou. Přemáhajíc se připravovala oběd, když se tu otevřely dvéře, & v nich
se objevila — její matka. Přijela do kostela a po kostele namířila k domku, aby p0prvé
navštívila dceru.

Poplakaly si obě, Zdenka radostí, že už matka nejeví proti ní takového nepřátelství
a smiřuje se s jejím stavem. Byla ke Kuklovi. když přišel domů, neobyčejně přívětivou
a těšila se, že je Zdenka zdráva a spokojena. Paní nadlesní plakala ne radostí nad
štěstím Zdenčiným, ale nad nehodami, které stihly Julínku & které byly předzvěstí věci
horších.

Dva dny před tím přišla Julinka do Stračina a svým nářkem poděsila rodiče. Líčila
vše ještě horší, než to v skutku bylo, a sdělovala mužovo přání, aby mu bylo vyplaceno
věno. Tím otce velice pobouřila. Vytýkal jí, že je právě taková jako Štěch, že ví, jak
mu jest zápasiti s dluhy, a že jde jej ještě více rdousit.

„Ty jsi věděla, že nebudeš míti peněz. Proč jsi mu toho neřekla hned? Mim snad
penize ukrásti? Či nemám jísti a dáti tobě? Ty a matka nemáte se mnou srdce. Rády
byste předčily všechny paničky, rozhazujete a mne se na nic neptáte, leč když potřebu—
jete peněz. A pak vezmi, kde vezmi.

„... KRONIKA.oooo

Zdence je hůř. nemá takových příjmů a přece je
spokojena, přičiňuje se a nepřipravuje mne do hrobu.“ (Pokr.)

iw,- _!

Vzácný rakouský politik. patriarcha
spravedlnosti, přítel národa českého,
zejména v r. 1871, muž pevného cha
rakteru, křesťan výborný.

hr. llohcnwart Karel,
dne 26. dubna zemřel a pochován byl
ve Vídni. Císař a král s ohromným zá
stupem osobností pravdu a právo milu
jicich pohřbu se súčnstnil. Zemřel, ne
obohativ se po příkladu jiných státníků.
Čest jeho památce!

Nekrdilie — co je to? V Polné u le
síka zabito bylo slušné děvče 19leté, A. Ilrů
zová, ve středu před velkonočními svátky.
Mrtvola, obnažená do poloviny, nalezena po
3 dnech Patra se ustavičně po vrahu, jenž
děvčeti hlavu odřízl skoro, ale marně. (Na
kom je vina ?) Zidovský obuvník jeden,
J. Hiilsner, byl jako podezřelý z vraždy
zatčen. „Neue freie Presse" & za ní všecky
žid o v sk e novinypíší, že na „rituelni“
vraždu nemůže býti ani pomyšlení, protože
prý žijeme — v 19. století! Ježto krev
všecka byla zachycena & odnesena, vysvětlují
to listy ouy „uekroíilii". Vrah polohlázen
(tot se rozumi, blázen býti musí, nebo aspoň
nepřičetuý) hledi z mrtvoly veškeru krev do.
stati. aby mrtvola nepropadala tak rychle
hnilobě a vrah „akt nekrofilie“ mohl na ni

vykonati . .. Jiní soudí, že nebyl vrah sám,
ale že měl pomocníka. Zdali se záhadná tato
vražda děvčete (v Polné během roku druhá !)
objasní? '

Na sučmu dolnorakouském interpeloval
posl. Schneider v příčině vraždy v Polné,
jež se stala palčivou otázkou. V interpellaci
praví, že v Polné byla 191etá křesťanská dívka
A. I-Irůzová zavražděna od židů, že vrahem
je košerák z Golčova Jeníkova, jejž lidé (prý)
viděli, když u studny si ruce umýval, :: že
pod nehty zavražděné Hrůzové byly částečky
lidského masa Pozoruhodno jest, že v Polné
byla synagoga, byt rabinův i dvou představe
ných židovské obce prohlédnut. Detektivové,
kteří chtěli vše svaliti na chorobného Janda.
ukázali se směšnými. Pátrání po vrazich není
ještě skončeno. — Zdali se dovíme pravdu?

K našim národním poměrům. Mi
nulého roku s velkým uapjetím sledován byl
průběh soudního řízení o zabití českého herce
p. Lipovského příslušníkem německé národ—
nosti v Litovli. Jak z pramene hodnověrného
se nám sděluje, bude politování hodná tato
záležitost znovu projednávána před soudním
tribunálem, ježto prý se tu jedná o čin zjed
naný a uplaeený.

Výstava Krasoumné jednoty v Ru
dolfinč nedávno zahájená podává značný
soubor akvarel, pastel, kreseb, litografii a
maleb nejrůznějších umělců skoro ze všech
národů.
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Sionisté v Praze.
Rabíni byli donucení vysloviti se, jak

smýšlejí o hnutí sionistickém. Rabín Abel
sohn ve Varšavě prohlásil, že „sionská my
šlénka jest nití, která svazuje všecky části
židovstva. je pružinou tajemnou, jež v mlá
deži židovské probouzí náb. ženské city, v in
telligentních kruzích židovských zanikající“
V Paříži rabíni prohlašují. že myšlénka židov
ského státu v Palestině stane se brzy skutkem;
“židé budou míti tam k rél e, jehož vyslanci
budou u všech dvorů panovnických.

Společník židovské firmy „Pražská le
dárna Liiftschit-z a spol.“. BernardLuft
schitz, zanechal a paní Jechové 2.500 21.,
aby měst-ský radní pan J. 0. Jech — hla
soval pro zakoupení leda'rny té pražskou obcí.
Špinavá to aféra. kterých se přihází dnes ve
veřejném životě více —jež ale nepřijdou na
světlo!

Prof Masaryk v lidovépřednášceuni
versitní (dle „České Stráže“) pravil: „Člověk
je složen z těla a duše a proto vedle práce
má největší vliv na společnost náboženství a
filosofie jako celkový názor na svět. Společ
nost nemůže býti bez hospodaření, bez nábo
ženství a filosofie. — Dějiny mnohých sou
časných vladařů posud nejsou napsány, za to
ale napsány už dějiny domu Rothschil
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dova. dějiny nad míru poučné, kde se do
čtete. jakou souvislost má politika s bursou
a peněžnictvím. — Každý z nás musí mít
v sobě centrum (středisko světové). to je
ta pravá světová centralisace. — U nás v Čc
chách měli bychom mysiit nejen na bohatnntí,
ale i jak využitkovat bohatství. Běda národu,
kde zbohatlě třídy nedovedou užívat bohatství
šlechetně a k cílům vznešeným! — Zvykněme
si milovat, myslit, pracovat — a pak budeme
snad také veselí. Naše nedostatky hospo
dářské i mravní znázorňuje český kome
dian t který za — krejcar zlomí vaz.“

Závěti baronky Hirschové odká
záno přes 40 mil. (l) franků různým židovsko
zednařským „dobročinným“ ústavům, na př.
„allianci Israelité Universelle“ pro školy
v Orientě 7 milionů franků, náboženským ži
dovským obcím v Berlíně, Paříži, Mnichově,
Bruselu, Londýně po 500.000 fr., pro školy
židovské v Haliči a Bukovině 3 mil. franků
a. pro jiné účely tamže 2 mil. — Potom ne
mají židé se chlubiti, že není mezi nimi —
chudiny ! Ale odkud ty peníze ? Baron Hirsch vy
dělal je při stavbě tureckých drah a na— burse.

Rychlopalná děla kalibru 7-5 cm.
budou zavedena brzy v armádě naší obnosem
— 40 mil. zl., což se rozvrhne na několik
roků. — Blahobyt tedy stoupne.

'|!L).—„___—
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Selská bouře. Jako jinde tak iu nás
přišlo do mody zpracovávati kde které vhodné
drama neb román na text operní. I rázovíte'
drama Šubertovo „Jun Výrava“ dostalo se
v této formě na jeviště ve zpracování Jarosl.

,Kvapila, jenž oděl je plynným veršem a vy
nechav obratně scény vedlejší, vytvořil půso
bivý text, jenž operním tradicím dobře od
povídá, ač právě přílišným odstraněním scén
vysvětlujících stává se mnohé nejasným.

Hudbu složil tentokráte nováček na poli
tvorby dramatické, L. Lošták. Nevíme, zda
právě na tomto poli kvete mu úspěch a stkvělá
budoucnost. Forma operní vyžaduje pevné
ruky, jež ovládá celý materiál skladby hu
dební a proniká do všech tajů nádherných
obratů harmonických. Té pak se mu rozhodně
nedostává. Práce hudební jest velmi chudá,
o polyfoníckém zpracovánía thematickém ve
dení není skoro v celé opeře potuchy. Sklu
datel chce nahraditi vše přebytkem melodie.

ale i ta nejsouc oblékána novým a novým
rouchem, nýbrž vracejíc se tak, jak jsme již
byli slyšeli. brzo unavuje, nebaví.

Skladatel béřc se směrem eklektickým,
ale přihází se mu častý lapsus doslovné re
miniscence hlavně na Smetanu, Čajkovského,
Muscagniho V melodickém vedeni spokojuje
se někdy skladatel vzory ne právě nejlepšími
a obětuje zamlouvajícímu se až larmoyantnímu
tónu mnohdy celý charakter skladby.

Velmi uznáníhodna jcst snaha skladatele
po českosti, která však nezáleží v pouhé ko
pii písně národní. Píseň národní, česká a
slovanská. vůbec chová tolik charakteristických
rysů a drobnůstek, kterých třeba při skladbě
dbáti, že tu potřebí dlouholetého studia, aby
chom v ducha písně národní vnikli. A v tomto
duchu písně jeví se českost skladby.

Instrumentace „Selské bouře“ ukazuje
sice na. dobrý pozorovací talent skiadatelův,
jenž na pravém místě shání se po účinném
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prostředka, ale celkem pohybuje se v mezích
konvencionelních barev orchestrálních, které
příliš neinteressují. Vadou velmi citelnou je
nepěkná, mnohdy uečeská deklamace slova.

První akt baví nejvíce pestrou scenerií
lidovou. V druhém aktě skladatel ochabuje,
ve třetím pak nenalézá více ukcentů, které
by zájem posluchačů znova probudily.

Celkem možno říci, že „Selská bouře“
nepřináší nic nového a na dráze naší operní
tvorby neznamená žádný pokrok. Je to práce
pokusná, která má pro skladatele jistě důle
žitost tím, že slyšel práci svou a bude tedy
míti příležitost, aby se budoucně uvaroval
chyb, kterých v prvé práci své ještě nepo
střehl. Provedeno byla práce Loštákova velmi '
dobře. Nescházelo také ponbuzujícího po—
tlesku, kterým se u nás zvláště při premierách
neskrblí.

Vystoupení mladistvé koloraturní pěvkyně
Cecilie Šmídové v „Kouzelnéflétně“uká
zalo neobyčejný talent této damy, která již
dnes, vládnouc hlasem zvučným, přednáší ko
loratnry i nejobtížnější lekce a souměrné.
staccato se jí pak daří přímo brillantně.
Vhodná náhrada zajisté za pí. Petzoldovou
Sittovou, jejíf obor doposud není obsazen.
Pokusy se členy naší opery, kteří doposud
působili v jiném oboru a kteří nyní, jak se
doslýchá, na obor koloraturní aspirují, nepo
vedou k cíli. Ostatně, kdo dovede prohléd
nouti všechny záhyby divadelní kamarilly?

Tenorista p. 0. Mařák vystoupilv„Kou—
zelné ílětně“ (Tamino) a „Sedláku kavalírn“
(Turridu). Má pěkný, čistý, ve výši svěží a
vyrovnaný lyrický tenor, vokalisuje správně
a hodí se zjevem svým i celým založením úloh
pro partie lyrické velmi dobře. Vášnivá úlohy
a la Mascagniův Turridu nebudou jeho obo
rem. Intelligentní zpěv jeho nemůže se srov
nati s vášnivým křikem, jejž Mascagni zrovna
zdá se žádati. Koncertní saisona končí. Zpo
slední doby bylo opět několik lidových nebo
populárních koncertů. Avšak obyčejně, kdo
nepřijde, jest lid, i při cenách sebe menších.
V prvé řadě třeba to jmenovati koncert Hla
holu (v neděli dne 30. dubna), v němž vybor
ným řízením prof. Knittla provedeny nejzda
řilejší vokální skladby letošní saisony, písně
národní atd. ve vzorném podání. Výborný
učitel hudby p. Růžička pořádal klavírní ve
čer, v němž ukázal svou vyspělou techniku,
přemáhající obtíže s pravou elegancí.

Zajímavým zjevem byla virtuoska na
housle, pí. Snenger-Sethe, Belgičanku, která
v koncertě ve prospěch pražských chudých
hrála Vieuxtempsův koncert d mol, pak Sara

banda a Guigne od Bacha a dva Brahmsmy
uherské tance. Veliký, plný tón, vyspělá
technika a vřelý přednes jsou charakteristické
známky její hry. V místech vzrušujících dává
se někdy příliš nnésti, čímž výkon její po
zbývá pravého klidu a uhlazenosti. Za to
výborně se jí zdařilý Andante koncertu apak
skladba Bachova, kde přesné frasování hu
dební a členění bohatého přediva polyfoni
ckého znamenitě působilo.

Nešverova oavertura k opeře „Lesní
vzduch“, již v koncertě tom orchestr konser
vatoře řízen řed. A. Beunewitzem přednesl, je
práce v každém ohledu pozoruhodná. Snad
by se opera Nešverova hodila lépe pro Ná
rodní divadlo. než tak mnohá z loňských
a letošních novinek. — er. —

V minulých dnech provozováno bylo
ve smichovském divadle několik no vine k.
Jsou to: Fastrova jednoaktovka„V tou
hách“ a nedávno zemřelého dramatického
spisovatele Jaroslava Distla dvouaktovka
„M 0 d r 5. k r e V“, obrázek z pražské spo—
lečnosti. Prvni práce, ač psaná ve formě zcela
obyčejných dilettantů, přece prozrazuje misty
slibný talent, jenž snad později se uplatní.
Druha, s chudičkým sice dějem, sršíci však
satirou a bujným humorem, kritisujicí prav
divě pražské společenské poměry, ukazuje,
jak nadějného spisovatele dramatického urvala
nám smrt.

Pan J. Kii 11n el zdramatisoval pro smi
chovské divadlo Jiráskův román „ s o
hlavci“ , avšak velice nešťastně, učiniv
z něho jakýsi „ohraz“ z naší historie. Ne
hledě ani k tomu že učinil tak bez auto
rova. svolení, přece nemůžeme pominouti mlče
nim, aby dila seriosnich spisovatelů, repre
sentujicich naěi literaturu a umění, takovýmto
způsobem byla. popularisována a aby vtaho
vána byla na předměstské scény na pospas
svátečnímu obecenstvu, jež lačni po sensačnich
kusech a „obrazech", jakým také „Psohlavci“
mají být. Tim dobré věci se neposlonži, na.—
opak zavání to prospěchářstvim.

Hudba. — Oratorium.
(Pokrač.) Že tim zájem oskladbu svrchu

jmenovanou vždy víc a více rostl, rozumí se
samo sebou; ani odložení produkce v po
slední chvili protože barytonista p Benoni
musil odjetí na zotavenou do Italie, nemělo
vlivu na úspěch novinky.

Per tot discrimina rerum — dne 7. dubna
slyšeli jsme Perosiho.

Perosi narozen r. 1872 v Tortoně, kde
mu jeho otec byl prvním učitelem hudby. Pak
studoval na konservatoři milánské a na to



na hudební škole řezeuské u Huberta, kde
vnikl do ducha gregoriánského chorálu a cír
kevní hudby vůbec.

Teprve v nejnovější době vzbudily ve
likou pozornost a sensaci čtyři rychle za
sebou se objevivší oratoria na text písma sv.:
Vzkříšení Lazara, Proměnění Páně, Vzkříšení
Kristovo.

Z těch provedeno u nás záslužnou péči
spolku hudebních umělců „Umučení Páně“,
v němž zhudebněny některé obrazy z posled
ních kapitol evangelia sv. Marka Perosi jest
v každém ohledě zjev pozoruhodný. Kdyby
byly snad i přehnány dithyramby italské,
které vidí v Perosim nový směr v církevní
hudbě, přece nelze upříti, že Perosí hledí
vrátiti hudbě posvátného ducha vroucí zbož
nosti, která vane zkaždé stránky jeho parti
tury. V pravdě nazvali bychom práce jeho
meditací v tónech. Teto základní myšlence
podřizuje Perosi celý aparát hudební. Jeho
orchestr je tak decentní, vede si s takovou
umíněnosti a reservou, že to v naší době až
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překvapuje a po neurvalostech nové Italie
zrovna blahodárně působí. Ačkoliv nemá Pev
rosi žádných effektů přehnaných, dýše přece
ze všeho tolik vroucnosti, tolik citu, že to
posluchače skutečně uchvátí a způsobí v něm
onu zbožnou náladu, již skladatel chce vyjá
dřiti.

Když) jen toto faktum máme na mysli,
trvám že to úspěch veliky'. Z této snahy Pe
rosiho vyplývají i zvláštnosti formální. Ne
nalézáme tu velikých, celých, polyfonuě pro
pracovaných sborů, ensemblů nebo hudebních
kusů, aby jen naše pozornost neb vla od hlav
ního předmětu, posvátného děje, odvrácena.
Jemu stačí pouhá imitace, fnghetto nebo kontra
punktický doprovod chorálu, který sbor jedno
hlasně iutonuje. Sbory jsou jednoduché, vět
šinou pouhý kvintakord, k němuž se pojí
septima a nonový průtah; tot asi celý mate
riál tónový. ale přece velmi působivý. Za to
v melodických liniích Perosiho poznáváme
Vlacha, což však nemá býti výtkou, nýbrž
předností. (Dokončení)
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Referuje R. P á n e k.

Vykvctly hlíny.
Houdka.

Svět smutných. Básně J. Opolského.
Obě knihy vyšly nákladem J. Pelcla (Revue
Rozhledy).

Po přečtení svazečku básní I-loudkových
uchvácen jsem byl těžkou melancholii a to
pro její hořkosti plný a vášnivě zoufalými
akkordy vyznívající obsah. Mladý tento talent
prozrazuje zvláštní svérázný temperament.
Vítám tuto sbírku básničekspovděkem. nebot
Houdek. jenž z vlivu Macharovy realistické
rhetoriky se emancipoval, jest již úplně svým.

Je to výkřik našimi jak sociálními, tak
i národnostními poměry rozbolavěné a otrá
vené duše, jež marně hledá v bludišti stínu
aspoň kousek světla spásy.

Básně Vladimíra

Stůj zde typický rys těchto veršů z bás
ničky nadepsané „Nad mou kuihou“:

„Svých myšlenek bičem, vyzbrojeným
ostrými hřeby ledové ironie
já šlehal své srdce a kouřící krev
se z tisíce drobných ran pozvolna prýští.

Však ještě v tom přívalu svištícich ran
se náhle zachvělo marnivou touhou.
svou krvavou památku hluboko vtisknout
do tohoto vetchého šátku Veroniky,
než přijrle jeho Golgotha . . . .

„e však není autor výbojným a že ne
chce mladého čtenáře strhnouti s sebou ve
svoji čistě subjektivní však přece jen hlubo
kými vášuěmi rozervanou a poněkud i nepo
chopítelným bolem přesycenou poesii, tomu
zajisté nasvědčují poctivě míněné verše:
„Pro tebe, jenž chceš ze knih ssátí as
elixír vášně, jež ti rovna nebi —
kéž verš můj Taygetskč je skály sráz,
kde třísky leží znetvořeuých lebí!
Pij zde svou smrt a brzo slabývaz
zlom ve propasti. jež se dole šklebi —
věř, tebe nelituji! Vpříští čas
mrzákův takých není zapotřebí!

Doufám však také. že ani samotného
autora. to rozcitlivělé a rozvášněné nitro, jež
básním jeho jest podkladem, neuspokoji a že
můžeme v příští době očekávati od něho
poesii plnou vůně světlejších květů, než jsou
„blíny“.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11. Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyriilo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze.
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Vzácná kniha jest (lilo F. Vigourouxe

& nejnovější ijeng D Palesíině,
Eggplě & Hssgpii.

Zdá. se,)jako by Bůh Eg'y'pťan) (\ Chaldejce vyvolal z lnobů
v pravý čas. Out nmý zivot vlil v exegesi \\ apologetiku kie
síanskou v době, kdy racionalismus \yhledavů nových zbmní,
aby podkopal Jeho mocné (lilo. „Jest painetilmdnm“ (lí (li. lli
(:kell, „že oba velikolepe obje\) hislmicke naší doby podávají si
tukoika ruce, aby obhájily mojžišsky puvod Pentateuehn. Zatím
co eg)ptol()rrie nás už do nejmenších podlobnoslí poučuje () po
mčiech eg)ptsk)'ch a. potvnuje tíni authentičnost této knihy,
nutíc nás, ab)chom uznali, ze ji sepsal autm, jenž jako Mojžíš
7.il v údolí Nilském, ukazuje assyiiologie fulešnost hypolhésy
o \ů7.n)'ch původních pramenech (\ dokazuje jednotu tohoto zá
kladního spisu zjevení bo7skébo. “ kdo by \\ežasl, vida, 7.0v době,
kdy \\evěiecků k\itik:\ povstala \\ p\ohl:'\sila, 7e nevidí ue7.m)thy
vPismu sudém, l'rozietelnost v)volala \mtvé 7 jejich lnobu,
.\b)' \')(l:\li svědectví spisovatelum Pisum sv.? \\ieheologieké ob
iev') učiněné \ 1G"g)plč \\ v Assyilii v době novější potvrzují tudíž
histmičnost \\ piavdivost, našeho Písma svatého. Milvé sta\ by a
památníky eg)j__\tské\\ a55)\ske, je7 po dlouhé věky makum lid

\\1 pod ssutinami by'l) skiyty, jakož i 7\'\ha(lné 7.p\\u napiS)
hieroglyfické \\ klínove o7ivly taknika u. \07110V01\IVse \\silim \\e
\\umny'ch badatelů, aby pronášel) nad jiné piesvčdčivá a pádua
svědectví na obmnn knih posuitn)".ch Naplnila se tu \ podivu
hodné míre slova Písma svatého: ,.l-Judouli tito mlčeti, kameni
bude \olati“ (Luk.l ,10.a) „l\\'\n\en 7e stěny kričeti bude, \\
(lie\o odpovidati bude“ (lIab.2, 1 .).

Cena. sešitu (o 48 stranách s mnoha vyobrazeními) jen20kr._
Díl [. cena2 zl. 20 kr. Díl ll. cena2 zl. 40 kr.

Díl Ill. cena2 zl. 80 kr.

Předplatné: na 5 sešitů 7.l. l.—, na. 10 sešitů 7.1.2.— přijímá

Cyrilla-Methodějské knihkupectví G. Franclv Praze.



Élašim ělenářům dopnmčujeme následující knihy:

Kvety Marlanske.
Promluvy k úctě nejblathanny Mariepři pobožnosti májové.

Podává. Ant. Klos.
' Schválenonejdůstojnějšíbiskupskoukonsistol-ív Hradci Králové.“_

Stran 1&&.—Cena. 50 kr.

“;"“ku k i __v V k ,Ruzenec nezs y
nvitýkrálovně kněží.

Dle H. vydání něm. spisu Dra Loop. Ackermnnna, kněze diceése Vil'cbnrské
napsalváclav Brabec,

farář v Jirnech.

Schváleno nejdůstojuější knížecí nrcibiskupskou kousístoí—íV'Prnze, výnosem ze dne 10.
dubna 1896 číslo 3—ll5.

Stran 192. — V tuhé elegantní vazbě 1 zl. 30 kr. — Vkusná úprava.

' . . r "

Maj Panny Mame Lurdske.
Na základě spisů církevně schválených

sestavil, a ctitelům i odpůrcům neposkvrněné Bohorodičky věnuje

Dr.Karel Lov Řehák,
arar.

,/ OB$AH= I. část: Úvod a XXXI čtení o událostech v Lfn-dech. — II. část:
TI'OJÍpobožnost růžencovzí. Devatero litaníí. Nešpory o neposkvrněném Početí.

Písně. Dodatek o pouti Rakušanů do Lúrd.

S | titulním obrazem a 9 illustr. v textu. — Stran 298: — Cena I zl.

Veškery spisy zde uvedené má na skladě

-_cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl v Praze.
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Casopisy a knihy redakci zaslané:
Rozhledy po lidnlnilství, ě. T).,dnc l.') května. Obsahují pro

\olaní k lidiunilům (\e prospěch nalezencfn). články: .-\I1f_'ll(l\'_\"nový
zákon p\oti piiactví, \'e))10c)\iceakl\\tor -\lžl)ětinok \- l raže .lo-li oprav
něna ještě dohrmhiuost soukromí). atd. Rod. .ll'C lr G\rill \-'lk.
l)opor'-u<ujeme.

Náš domov, čís. IO. (li). května), red. .lo.\—.\'ejvoda. Ul.)sahujc články:
llrahě l\'. llohenn'art, povíd')v od \. Pittncrové \) \'alouška, četné
básně a obrázky. \

Nový Život, čislo květnové, obsahuje básně ll. Salusa, články od Al.
Korália, Dra Svítila, l:. lloleěka, .l. Baara, l)ra .\lu.\'ilaatd. a zajímavou
směs (Forum).

Vlasť., (". )'.e(l T. Škullu. ()l)$21llllj('(láuk\ od ..l \\hlídala, hladomola,
l))a Kouláčc, l))a Podlahy, l))a lenze ,prol .\liillcra .)td.

Obzor. č. *.) piinaší články od Arndta. Kramolišě, $tupavského at(L
Doporučujeme.

Španělsko :! Filipiny.. časová studie od .l. .\l. l)0(ll)or.\'kól)o.dle
l)ra Hlumeutiitta, lohna l010)na))a,l)ra lliilnmra, Dra Pindta do (ini
moraěs a prof. Sempeia.

Přítel domoviny, sv. U.: Křižáci,roman llenryka Sienkiewicze. přel.
.l. Langner.

Vychonuel. čís. l() l.'). května, přin.'\.\íčl.'\nk_\: () domácím zaměst
nání školních dětí. \.íš pruu)_\sl_a na.\e po)něr\ .\kol.\kě, atd.

Rádce duchovní, red. l)). Burian. Seš. 1).
Víra. naděje :! laska od Vojtěcha Šrámka Seš. 1,8. Doporučujeme.
Pouští od Dia K. .\la\',e sešit l(), 12
Nový illustrovaný časopis vydavati bude llr. .-\nt.l'odlaha. (iratu

lujome k podniku tomu. ('ěští katolíci do jednoho necht so za od
běratele přihlásí!

Doporučujte v českých rodinách k odebírání

Zábavy večerní,
které nastoupily )okem 1899 dvacátý ročník. 10? .\.\mostatn\ch knih .
posk\tly _nžčtenářůmsvým „Zába aby večerní a \\ořiti mohou
úplně samostatnou knihovničku dobrých knih v každé čmké domacnosti:
podányí \ nich place, kteió nejen bavily, ale \zdělávaly i \'_\'chovž\val_\'
Právě v\'.\el Z. lleuriotové: ,Rodinný život“, přel. ). l\hnn, ll dil. Pěknýobrázek rodinnýchpoměruliamounlqu

Předplatmxna „Zalnuy večerní“ jest i plo létta příští opět jon_" 2zl.„
Cyrilla-Methoččjskéknihkupectvíó. franc)

v Praze,
budova městské spořitelny.

a budiž zasíláno na
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ROČNÍK xv. v PRAZE, DNE 20. KVĚTNA 1899.

Konference míru v Haagu.

Na podnět ruského cara Mikuláše II.
sešla se dne 18. května v nizozemském
městě Haagu konference 26 států ze všech
dílů světa, aby se poradila o tom, jak by
se dalo zabraniti vzrůstu nesnesitelného
již mílitarísmu, jak by se přítrž učinila dal
šímu šílenému zbrojení a jak by se daly
zápletky různé vyřídití výborem meziná
rodním.

Na. 100 diplomatů nejpřednějších za
sedati bude asi 14 dní v malebném městě
holandském, aby se tedy radili, nikolioúpl
ném odzbrojení, ale o tom, jak by se po
lovina skoro výnosu všech daní nemusila
vynakládati na vojsko a zbraně.

Časopisy, jednotliví politikové i celí
národoxé uvítali konferenci míru s největší
radostí. Ale naděje v positivný výsledek
byla již zkalena výroky úst nejpovolanějších.
Císař německý před 2 měsíci prohlásil totiž
v příčině konference té: Německo jest nej
bezpečnější, když bude mítí armádu nejsil
nější. To je pravá ochrana miru

Také Francie prohlásila, že jde na kon
ferenci jenom k vůli spojenci svému, Rusku,
a že v příčině Elsaska a Lotrinska učiní
na poradě jisté výhrady.
_ Podobně Anglie, Spojené Státy, Italie,
Cíua aJaponsko míní jisté zvláštní projevy
učiniti.

Jednání samo má býti přísně důvěrné,
a pouze usnesení (resolu 9) mají býti uve
řejůovány.

Aby zachován byl mír a zbrojení pře
stalo — volají národové, volají učenci, hu
manisté. Aby setrváno bylo na nynější
dráze — přejí si diplomaté a vojenští hodno
stáři.

Každý, kdo pozoruje milionové šiky,
velice rychlé dopravní prostředky, zavedení
bezdýmného prachu, obtíž opatřování armád
potravou, rychlopalné zbraně atd.. doznati
musí, že vésti válku bylo by spojeno s hroz—
nými ztrátami lidských životů, že by způ

sobiti musilo katastrofu v průmyslu i ob
chodě, v řemeslech ihospodářství, v umění
a vědách atd.

A jest otázka, zdali úžemí, k vůli ně
muž by se vedla strašlivá, vysilující válka,
stálo by za ty obrovské oběti . . .

Jedna okolnost bije při odzbrojovací
konferenci této do očí, totiž ta věc, že pa
pežská stolice k poradám nebyla pozvána.

A přece za všech 19 věků Církev ka
tolická starala se o zavedení i udržení míru,
což i zarytí odpůrcově její uznávají. „Pa
pežství je mír“ _ toto pořekadlo je známé.

Od dob Leibnítzových uvažována byla
otázka tribunálu, který by odstraňoval spory
mezi panovníky a jemuž by předsedal papež.
I v tomto století papežové nejednou rozhodo—
vali o vojně a míru. Ještě před 15 roky pa
pežská stolice rozřešíla spor mezi Němec
kem a Španěly v příčině Karolinských
ostrovů. Tak žádal sám kancléř kn. Bis
marckl

Na sjezdě katolíků francouzských
v Liege hr. Collinet pravil: „Mír může za—
jištěn býti a socialismu přítrž učiněna býti
-— zřízením ínternacionáluího rozhodčího
soudu pod předsednictvím sv. Otce. On
může jako nový Lev katastrofy Attilovy
zameziti, rozpor mezi národy a společen
skými vrstvami odstraniti, boháče a chudé,
kapitálapráci smířití. Mezinárodní zákono
dárství o upravení práce připravuje se již
déle. Musí následovatí i mezinárodní za
bezpečení míru.“

Francouzský jeden list napsal: „Nálo
dové západu, unavení a vysílení, obracejí
se k Vatikánu, naslouchajíce žádostivě slo
vům míru, jež z úst nejvyššího kněze při
cházejí. Papežství má opětně býti rozhodčím
a zakladatelem míru v Evropě . . . Kato
lická. Církev zdá se vždy více býti velikou
civilisační mocí. Nesmírná prázdnota roz
hostila se v mravním světě. Církev samo
jedinít může ji vyplniti. Strašně hrozící
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zjevy ze hloubi vystupují, mocné armády
ke krvavému vraždění stojí připraveny:
jenom Církev může do tohoto stavu, jenž
národy v záhubu uvádí, mír vrátiti“

„La France Militaire“ („vojenská Fran
sie") konstatovala již r. 1889 nutnost mezi
národního rozhodčího soudu vzhledem na
strašné zpousty, jež světovou válkou by na
staly. List „Observateur Francais" pak na
psal: „Nenalezne-lí Evropa prostředku. aby
problém militarismu rozřešila, budelli po
kračovati, aby se ve zbrojení vyčerpala a
kasárnami a pevnostmi pokryla, jde své
záhubě vstříc. Kdo pak má se iniciativy
k odzbrojení uchopiti? Ten, kdo je přiro—
zeným knížetem míru, dědic oněch papežů,
kteří středověku poskytli božský mir. —
Papežství může s výsledkem ve prospěch
míru a odzbrojení vystoupiti, poněvadž má
autoritu morální a hlasu jeho může býti ve
všem lidstvu porozuměno.“

„V křesťanských stoletích stalo se pa—
pežství rozhodčím soudcem mezi knížaty a
národy nikoliv moci svého náboženského
nejvyššího úřadu učitelského, ale následkem
křesťanské organisace společnosti lidské.
Papež stál v čele lidstva, byl zároveň ma
jákem, kormidelníkem, vůdcem a otcem a
to nikoliv pouze v nadpřirozeném, alei v při
rozeném řádě. Od toho dne, kdy přestal
papež tento sprostředkovací úřad zastávati,
roztříštilo se křesťanské sociální zřízení
v trosky. Nastoupila „hra — rovnováhy“.
jež více krve prolila, než války za světové
říše římské a za dob stěhování se národů.
Hříčka tak zv. rovnováhy jest — rozbita.
Nelze více částí dohromady shledati. Máme
nyní volbu mezi starým barbarstvím či re
staurací křesťanského světového zřízeni
(zcela dobře!)“

„Bien Public“ vbelgickém Gentu roku
1885 napsal: „Co jest právo bez zákono
dárce, jenž je delinuje, a bez tribunálu,
jenž je opravuje? Kdo má obtíže řešiti a
mezi stranami rozhodovati? Evropa musí
zvolíti rozhodčího soudce a ten jediný při
jatelný kandidát jest - na stolci Petrově.
— V této době vzrušené náruživosti a ne
přátelství a v žízni po pomstě a v národ

ních vášních vidíme prostředníka, jenž by
mohl upraviti podmínky mír zajišťujícího
odzbrojení. Jest to papež, povýšený nad
rozdíly národů a vzdálený všeho podezření
strannictví. Jako Otec veliké rodiny kře
sťanské má nejvroucnější přání viděti všecky
národy šťastné a v míru žijící. Kéž by kní
žata dnes vzpomněli, že mají přirozeného
praesidenta a rozhodce obezřetnéhol Mír na
byl by pak odvislým od žaloby hraničního
strážníka, od chvastavosti nevědomce a od
nálady deSpotyl Proč se nám má zdáti
Otcovský úřad papežství jen vidinou zašlých
století?

Evropa ve světle dějin může badati.
Přítomnost jest proto tak bídnou, že mi
nulost není čistou. Přijde snad ještě den,
kdy podobní ztracenému synu řekneme:
„Nech nás vejíti do domu otcovskéhol“
Tam nalezneme opět spravedlnost, bratrství,
mír a všecka dobra, jež jsme svou vinou
promarnili a ztratili.“

Tehda postavili se státníci vlaští proti
těmto hlasům, volajícím, aby papež byl roz
hodcem míru a války. „Nemůže to být,“
(psal „Diritto“) — „všechna náboženství
jsou intolerantní, — a papež je tedy také
nesnášelivý .

Také _nynívláda italská (židovskozed
nářská) překazila pozvání papeže Lva XIII.
na „konferenci miru“ do Haagu.

Sama židovská „Neue Freie Presse“
farisejsky ovšem, litovaln, že římská. stolice
papežská na konferenci zastoupena nebude.
Univ. professor dvorní rada Zucker (žid)
v úvodním článku „Politik“ tvrdil. že se
tu stala — křivdu.*)

Za takových poměrů nemyslíme, že po
rady konference budou korunovány výsled
kem požehnanýin. Ba spíše se zdá, že z kon—
ference vzejdou nové zápletky, že se
tam může jiskra zažehnouti, jež by pak
mohla způsobiti i požár světové války!

J. imon.

*) Zvláštní je, že židé: miliodář ve Vur
šavě, Bloch, bar. Suttnerovn, žurnalista Stead
atd. hlásají v novinách, že oni dnli podnět
k carově návrhu!
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Oslava konce devatenáctého století.
Napsal prelát scholastik dr. Fr. Krásl. (Dokončení)

Mezí našimi spolukrajany rozšiřují se hromadně letáky, aby bez meškání přistoupili
k cr'rkvi protestantské. „Pryč od Říma," hlásají vlci vrouše beránčím, a proč? Poně
vadž prý dosavadní víra nemůže SVČdOJ'lÍlidu uspokojiti; církev katolická se prý přežila,
je-li nějaký útvar hoden, aby zanikl, jest to Církev katolická.

Římská církev uvedla prý celé země k bankrotu a národy ve zkázu. Proto může-li
kdo se ještě zachrániti, honem at se zachrání! Nevíme, kdy bude rozhodující bitva mezi
katolicismem a protestantismem, ale to víme kdo v ní vyhraje. Protestantskému duchu,
který již ovládá. svět, náleží budoucnost a vítězství. Evangelická víra má mnoho vyzna
vačů, pro ni hoří mnoho nadšených srdcí. Ubírá se německými zeměmi od Rýna k Vý
chodu, od severního moře k jihu. Římské katolictví mějtež si romanští národové, pravo
slavné vyznání Slované, protestantství vždy a všude budiž údělem Němců.

Víra katolická. klesá, poněvadž církev římská jest vzdělání nepřátelská. popírá prý
vědu, vylučuje zásadně svobodu myšlení. Že tomu tak, to prý dokazují snahy „kleri
kalů“ v Rakousku, kteří se chtějí stůj co stůj zmocniti obecných škol, aby prý mrak
duševní poroby spadl na národy. Církev římská hoví prý modlářství, ctí kříže, obrazy
a ostatky svatých a to ku konci osvíceného 19 století. Mezi katolíky není ani jednoho
vynikajícího muže, za to největší myslitelé, básníci. mudrci, státníci a vojevůdcové byli
evangelického vyznání. Církev katolická prý činí člověka neštastným, obmezeným zanej
větším otrokem. — Naproti tomu protestantská církev, () je, ta činí člověka v pravdě
svobodným, osvíceným, šťastným, ba nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Proto svlec
každý svůj zastaralý katolický kabát a oblec si z brusu nový, pohodlný kabát evange
lický. Procedura je lehká. Jest třeba napsati stručné lejstro, k němuž se hned mustr
přikládá, a poslati je řádně vyplněné — na podpis se nesmí nota bene zapomenouti —
na hejtmanství. Všecko at se udělá rychle bez otálení a rozvažování, příležitost jest
příhodná, jak jich bude v obci víc, utvoří církevní obec evangelickou a budou-li míti
většinu. poberou katolíkům kostely i se záduším. —

Již v šesti letácích vydaných v Sasku a rozšiřovaných v severních Čechách se tyto
myšlénky opakují. Toto hanebné řádění jest vypočtěno na lidi chudé duchem, na hejlyx
kteří se i na nejmizernější lep dají chytití. Jak ničemní jsou vůdcové, kteří tak podlých
a ošuntělých zbraní užívají. A evangelický svaz v Berlíně to schvaluje, nevzejde mu však
z toho žádné vítězsví. Odpadlíci — padanky — mu velikou radost činiti nebudou a brzy
nad nimi bude plakati.

Anyní podle starého rčení: „Quis, quid. ubi, quibus auxiliis, cur,quomodo. quando,'f
podívejme se blíže na toto hnutí „Pryč od Říma.“ Bude z toho vidno, že to není hnuti
tak náboženské, jako spíše politické. , _ _

Quis — kdo to rozšiřuje? štváči ze řemesla, kteří nevynikajíce ničím, chtějí lovrti
v kulných vodácha zraditi nejen svou víru, ale také svou zemi. Jsou to katolíci dle jména.
kteří po své matce církvi házejí blátem, nejsou to Mohamedáné, ale novomodni pohané;

Quid. — Co to znamená: pryč od íma? To znamená nepodporovati papeže, ktery
prý je dost bohat. má palace, knihovny a zahradu, vede-li se mu zle, at to prodá, at
učiní dražbu na Vatikánské umělecké sbírky a bude hned dost bohat. „Pryč od , ima“
znamená nekonati pouti k papeži, ale raději do Saského lesa k velikánun ktery _pro
následoval církev. „Pryč od Říma“ znamená. neposlouchati papeže, který pry jest cizrn
cem a jehož slova prý nemají vahy. — „Pryč od Říma“ znamená: „Pryč od sv. Petra,“
který v Římě byl a v Římě zemřel jako první papež, proto to znamenáltaké pryč od
církve a pryč od jejího zakladatele Ježíše Krista, Syna božího, proto také
„pryč od Boha.“

Ubi, kde pak se to děje? Nejvíce v severních aseverozápadních Čechách; pak také
v některých jiných zemích vnitrorakouských. Štváči nejsou spokojeni pod mirnym žezlem
naší staroslavné jasné panující dynastie a šílhají jinam. .Pryč od Říma'kznamená u nich
„pryč od Rakouska,“ ale. to se bojí vyslovíti. „Pryč od Říma“ jest: BllŽG _k'Berlinu.
Zpívají v Rakousku o ochraně Rýna, ačkoli tuto řeku nikdo neohrožuje. NejVic se tomu
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smějí Prusové, ti by mohli ty štváče na Rýně jako obrance proti Francouzům tak
potřebovatil

Quibus auxilis. — Jakými prostředky se to děje? Každý den dočítáme se v novinách,
že v Berlíně a v jiných městech německé říše ustavily se z evangelíků tamních komitéty,
jež sbírají ve prospěch protikatolického hnutí v Rakousku. Veliké summy byly sebrány
v sousedních vtak zvaných spřátelených zemích ve prospěch pomocné akce pro rakouské
protestanty, proti kterým nebylo ze žádné strany útočeno; tyto peníze odvádějí se lidem.
kteří bojují proti katolictví a proti naší vlasti; sbírá se správněji řečeno pro zdejší
štváče, kteří štváči jsou z toho žoldu živi. Že spolek Gustava Adolfa nezůstává v tom
ohledě pozadu, samo sebou se rozumí. Tedy ne za rakouské zlatky, ale za pruské marky
se tak děje.

Cur — Proč to dělají? Ze msty proti katolické straně německé, která nechce se
podříditi jejich komanda. Žádný katolík není vlastenec a německý katolík ten dle nich
není zcela již ryzí Němec. „Deutschthum und Katholicismus vertragen sich nicht“
Msta tato však neplati tak straně jako spíše cirkvi katolické, která hlásá lásku k bližnímu,
rovnoprávnost a rovnocennost národů. U jednotlivců jest to také osobní msta, že byli
jednou rytíři, ale pro své dobré chování oproti redaktorům vídeňských listů rytířství
ztratili. Proto se mstí cirkvi katolické. — Zdroj celého hnuti jest tedy zpupnost, pano
vačnost a msta i pýcha jednotlivců.

Quo modo — jak to činí? Nejdříve se to dálo tajně, pak veřejně v novinách, ve
schůzích, v hostincích, ba i na radnicích a v parlamentech Byli zváni pastoři ze Saska
a odjinud, aby osvěcovali ryzím evangeliem naše krajany.

Quando — kdy? Za našich dnů již se to děje hezky dlouho a jest na čase, aby
církvi a vlastizrádnému počínání tomu byla učiněna přítrž. Něco nemilého se jim přece
přitreňlo. Chvástali se, že dne 1. dubna 1899 bude hromadné přestupování, ale 1. duben
byl pro ně prvním aprilem. 0 10.000, kteří měli přestoupiti ani muk, nyní jest ticho.
Z pohnutek prý čistě náboženských odstoupil jeden pohlavár, ale chot druhého nechtěla
svoliti a proto druhý ještě čeká, aby byl 10 001. Zdravá mysl obyvatelstva zvítězila nad
léčkami, které jí byly chytře nastraženy. V novinách ovšem lhou, že jich přestupuje
více, ale musí lži opraviti. Doufejme, že jako udělali náboženský bankrot, že i v poli
tickém ohledu ve prospěch Rakouska samozvani apoštolé protestantismu dohospodaří.
Dokud rakouští národové budou věrni své katolické víře, nepřijde na ně pohroma. Kdyby
však měli odpadati k protestantismu, tak nadejde ta pohroma. Proto jest třeba, aby se
víra oživovaladuchovními cvičeními mezi jednotlivými stavy a městy
mezi lidem, jež rovněž konati se budou.

* *
*

Při slavnostech a pobožnostech pořádaných ku konci století budeme prositi Boha,
aby bděl nad církví svou a naším milovaným svatým Otcem, aby bděl nad Rakouskem
a naším milovaným královstvím Českým. jakož i nad našim těžce zkoušeným císařem
a králem Ecce non dormitabit neque dormiet, qui custodit populum euum.

Koruna jaksi slavností našich má býti pout, kterou podniknouti hodláme na přes
rok do sv. země. Již sv. biskup Vojtěch chtěl tuto pout konati a dospěl za tím účelem
až do jižní Italie. Roku 1064 poprvé v zemi naší slyšeti bylo volání k výpravě křižácké
do Palaestiny. Strach soudného dne vzniknuvší z toho, že r. 1065 připadal Hod Boží
velikonoční na den 27. března, ku kterémuž dle starodávného podání kladeno Vzkříšení
Páně, vtiskl do ruky některých křesťanů českých hůl na cestu do svaté země. Také r. 1096
súčastnili se Čechové ve výpravě křižácké; vešlo tehdáž v obyčej. putovati do svaté země.
Roku 1122 putoval do Palaestiny župan Oznata, r. 1123 župan DluhomilaJindřich Zdík,
syn Kosmův. Roku 1130 vydal se také pražský biskup Menhart na cestu do Jerusaléma,
odkud teprv r. 1131 do ech se vrátil, poctěn byv od císaře řeckého v Cařihradě
sv. ostatky a jinými vzácnými dary. V jeho-průvodě nalézala se zbožná paní Přibyslava,
vdova po Hroznatovi, veliká dobrodějka klášterů a chudiny. R. 1137 vydal se na pout
do Palestiny olomoucký biskup Jindřich Zdík s opatem sázavským Silvestrem, jsouce
doprovázeni mnohými pány českými a moravskými. Bylo jim přestáti četná nebezpečenství.
— Pozdější biskupové pražští a kanovníci u sv. Víta konali ochotně pout do sv. země.
— Krištof Harant z Polžic výkonav pout v XVII. století popsal ji v pěkné češtině.
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Nuže, nedejme se od nich zahanbiti, nyni cesta ta daleko není tak nebezpečná
a nákladná. jako byla v 11. a 12. století. Dříve pohlíželi na toho, kdo vykonal cestu do
svaté země jako na světce & vzdělávali se jeho příkladem. Spatřit Betlém, Nazareth
a Jerusalém, o kterých jsme již jako malé dítky slýcheli, budiž naším přáním a naším
heslem. Kdo můžeš, pojď a zlíbej ta místa, po kterých kráčel Spasitel světa, kde za nás
trpěl a zemřel, kde každý kámen na něho vzpomíná Pouti tou dokážeme, že jsme pra
vými jeho stoupenci a nejkrásněii oslavíme konec tohoto stoleti.

Proto zdař Bůh této poutil

Poměr občana ke státu a křesťanství.
Píše Dr. Jos. Pošmůrný, O. Cr.

(Pokračování)

Křesťané mají a chtějí tedy býti věr—
nými čltny státu a Církve zároveň, což je
možno jen tehdy, když pravý účel státu ne
vylučuje zároveň účel Církve, nýbrž když
možno ve státě křesťanům žíti dle vůle
Cirkve.

V čem záleží účel a dokonalost státní
společnosti?

V tom zajisté, aby co možno největší
počet občanů byl vzdělaný, mravný a při
tom se těšil hmotnému blahobytu.

Chybi-li jedna z těchto podmínek, pak
jest veta po dokonalosti státní společnosti.
Neboť vzdělaný národ bez mravnosti a hmot—
ných prostředků nemůže zajisté zván býti
dokonalým, zrovna tak jako národ mravný,
ale nevědomý a chudý anebo národ bohatý.
ale při tom nemravný a uevzdělaný. (Bal
mes. Ethik XXI.)

Stát má. sice dosti prostředků ve své
moci, aby rozmnožil zdroje hmotného blaho
bytu a aby vydatně podporoval mravnost
a vzdělanost. Ale pravou mravnost, prýšticí
pouze a jedině z víry Kristovy, vštípiti
v srdce poddaných nedovede & tím také
nemůže si osobiti zásluhu, že by sám byl
příčinou pravé vzdělanosti. která totiž jde
souměrné s mravností.

Účelu však tomuto stát pohanský vy
hovět! nemohl a proto nutné musilo posta
vení křesťana ke státu býti jiné než po
hana.

Mimo to jest známo, že ve státech po
hanských mnoho bylo, co odporovalo zá
konu přirozenému, mnoho nebodného lidské
důstojnosti, mnoho bludného. neoprávněného
a nespravedlivého.

, Křesťané, proniknutí zásadami božské
viry křesťanské, viděli aznali dobře všecky
tyto nedostatky & nespravedlnósti, ale ne.
pomýšleli nikterak snad na převrat násilný.

Hlasatelé evangelia nebyli hlasateli re
voluce, nýbrž napomínali křesťany, aby po
slouchali vladařů světských, aby svědomitě
plnili zákony státní a tak přivedli k ml
čení nevědomost nemoudrých lidí, jak dí
sv. Petr, kteří totiž. neznajíce zásad kře
sťanských, prohlašovali křesťany za zbujné
a neposlušné občany. Apoštolové napomínali
křesťany, aby trpělivě snášeli socialni ne—
přístojnosti.

Jen tehdy, když zákon světský patrně
se protivil zákonu Božímu a žádal zradu
na povinnostech křesťanských. měli neo
hroženě říci křesťané: „Více jest nám po
slouchati Boba než lidi.“

Změna stávajícího řádu, pokud odpo
roval nauce Kristově, měla se státi pone
náblu a sice z moci samého zákona stát—
ního, vydaného vlivem zásad křesťanských.
Církev mocně a rychle přispěla k opravě
občanskéhoi sociálního života tím, že hor
livě hlásala a šířila nauku Kristovu a vy
chovávala lidstvo v zásadách křesťan
ských.

Občan, jenž se stal křesťanem. uznával
sice i na dále ve státě Bohem ustanovenou
moc, citil svatou povinnost plniti zákony
státní, přispívati ke blahu obecnému, ale
vedle řádu občanského uznával ještě řád
jiný, vyšší, nadpřirozený, totiž Církev, která
jest říši dítek Božích, Bohem bezprostředně
založená. která. vede zákony svými členy
své po cestách pravdy, spravedlnosti avěčné
spásy k poslednímu cili života lidského.

Křesťan ví, že mu stát může zjednati
a pojistiti v nejlepším případě časné blaho,
ale že ho nemůže přivésti k plné a trvalé
dokonalosti lidské, k pravému, věčnému
životu.

A proto, ač blaho státu zůstalo pro
křesťana důležitým cilem jeho snah a prací,
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nebylo pro něho již více cílem nejvyššíma
posledním jako občanu pohanskému.

Křesťan nemohl zaniknouti ve státě
jako bezvýznamný činitel, nemohl se dáti
ovládati a omezovati ve všech svých sna
hách zákony státními, nýbrž musil se do
žadovati práva, aby mohl také svým vyš
ším, věčným zájmům životním volně a bez
překážky se věnovati.

Vlivem zásad křesťanských změnilo se
také podstatně chování občanů téhož státu
mezi sebou a k občanům státu jiného.

Občan křesťanský neviděl ve spoluob
čanu jen příslušníka téhož státu, nýbrž
bratra touže drahocennou krví Kristovou
vykoupeného, s nímž měl jednati bez roz
dílu stavu, věku, jmění. vzdělání a národ
nosti, dle zásad křesťanské lásky aspravedl
nosti. Úkony lásky a spravedlnosti neobmezo
vali se jen na spoluobčany, ale prokazovány
všem lidem, třebas byli příslušníky národů
t. zv. barbarských. '

Tím, že se změnil značně poměr ob
čanů křesťanských ke státu, musrl seizmě
niti poměr státu k občanům ato tím spíše,
když přes všecka krvavá pronásledování
počet křesťanů se očividně vzmáhal a s ním našeho doložiti.

i zásady křesťanské v osobní a občanské
svobodě.

Vlivem zásad křesťanských o lidské
důstojnosti, svobodě, věčném cíli, vzmáhalo
se vědomi samostatnosti a neodvislovti ná
boženského života, které se konečně stalo
všeobecným a vymohlo každému občanu
státu křesťanského onu neodvislost a svo
bodu, 0 které občané státu pohanského ne
měli ani tušení.

Rozumí se samo sebou, že převrat
ten nemohl se státi vněkolika letech. nýbrž
že trval dlouho, ano trvá dosud. Zásady
křesťanské se uskutečňovaly v životě stát
ním dle toho, jaké svobody & jakého vlivu
požívala Církev v různých dobách a státech.

Šťastné byly doby a národové, u nichž
byla víra křesťanská říditelkou života sou
kromého i státního, ale hrůzné byly doby.
kdy zavládla nevěra, a Církev zbavena svo
body a vlivu. (Dr. J. Ehrlich. Der Mensch
und der Staat. 265—276).

Nemůžeme ovšem na tomto místě pro
jíti celé dějinyatak obšírně pravdu našeho
tvrzení dokázati, ale přece za nutné poklá
dáme aspoň poněkud pravdivost tvrzení

(Pokračování).

P. Viktorin, belgický minorita, v Číně usmrcený.
V prosinci r. 1898 usmrcen byl v Číně belgický mnich P. Viktorin. muž zbožný,

učený a spravedlivý, který národ náš miloval a česky se naučil.
Od zpravodaje „KatoL Listů“ z Belgie obdrželi jsme tuto zprávu o jeho umučení:

„Protokol lékařů: Hlava četnými údery od trupu oddělená nese zřetelnou stopu hlubokého
udeření, jdoucí od jednoho ucha k druhému. Mozek otevřen, předek hlavy jest rozbit
až k pravému oku, nos jest rozbit &zploštěn. Na levé ruce jest hluboká rána Od lokte
až k tepně nacházejí se stopy po spáleninách. & levá ruka jest úplně rozbita. Po pravé
straně visí roztrhané maso na těle. Též pravá ruka jest plna ran. Celé tělo nese stopy
po bití. Kůže visí s těla na různých místech celá roztrhaná Trup leží otevřen od
podbřiší až ke krku. Na zádech jsou stopy po střelné ráně. Tělo jest blátem pokryto,
z čehož vyplývá, že je nahé po zemi vláčelí . . . Když to vše bylo konstatováno, bylo
tělo _umyto & pak bylo jasné viděti, že různé rány byly žhavým železem učiněny. Rána
levé ruky zdá se, že byla žhavými štípacími kleštěmi způsobena. V rakvi byla mrtvola
fotcgrafována. Tělo podrželo svoji úplnou svěžest a není ni nejmenšího rozkladu na
něm viděti. Dáno v I-šangu dne 26. ledna 1899.“

Když mrtvola byla umyta, bylo tělo nejprve do plátna, potom do bílého hedvábí
a ještě na to do červeného saténu zavinuto, na to oděno do obyčejných šatů, načež
ještě v mešní šaty bylo oblečeno a pak bylo do krásné rakve vloženo. Bratři učinili
stkvostnou smuteční kapli, v nížto nyní naš vážený spolubratr jest vystaven, kdežto my
s netrpělivostí čekáme na okamžik, v němž se mu práva dostane.

Nechť nyní celý svět si učiní úsudek o „Nebeské říši“ a veškerých jejích oslavo
vaných ctnostech a nechť porozumí. že národ bez Boha a jeho přikázání předčí nerozumná
zvířata v krvežíznivosti & ukrutenství.“

To jsou hlavní a doslovné výňatky z depisu z Číny poslaného sem a psaného
PP. Kasíánem a Polydor-em, belgickými Menšími Bratry. Že to zde v Belgii učinilo
převeliký dojem, můžete si snadno pomyslití.
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Též náš belgický senát podal stížnost čínské vladě.
Co se dále za slavnosti a děje od 14. března zde v Belgii na počest P. Viktorína,

o tom se zde rozepisovati nemohu, jelikož by to mnoho archů papíru a ještě více času,
kterého se nedostává. vyžadovalo. Čtenařové tohoto listu budou asi spokojeni, podáme-li
jim zde v doslovném překladu list P. Viktorína, psaný naposled jeho matičce. Na jeho
útěchu vznáší se před jeho duchem obraz jeho vroucně milované matinky. Jí napsal
psaní, jež jeho rodině mělo býti posláno, pakli zemře. Nyní skutečně obdržela zmíněné
psaní světcova matinka. žijící ve Wihogne.

Znít doslovně takto: „Ave Maria! Přemila máti, bratři a sestry!
Ať se vůle Boží děje! Se smrtí v srdci píši vám: Moje křesťanství (křestanska

osada, pozn. překl.) Čú-ši jest zpustošena. Usedlost., domy, vše zahynulo v plamenech.
Bylo jich přes 700 ozbrojených zbraněmi a noži. Ja utekl do Siao-me-tien. Za jeden
neb dva dni zde budou. Kdybych se mohl ještě jednou vyzpovídatií Můj Bože, smíluj
se nade mnou, ja obětují Ti svůj život za obracení nebohých íůanů. Dobra matinko,
na shledanou v nebi! Necht vam dobrý Bůh se odmění apožebně. Po mé smrtí modlete
se za mě a nepřestávejte Čínu a Číňany milovati. Všem vam posilam poslední a svaté
požehnání. Až zemru, neplačte, půjdut do nebe, kdež se za vás budu modliti. Žehnam též
všem svým dobrodincům a budu se za ně v nebi modliti. F. Victorinus, mis. ap.“

Dne 14. března b. r. bylo ve Wihogne-i (kde jeho matka ještě bydlí) slavné
rekviem, a veškery pohřební ceremonie za P. Viktorína, zemřelého za víru v Číně, vy
konány řádem OO. Minoritů.

Pater Viktorin narodil se v Boírs (provincie Lutyšska) a čítal teprve 28 let. Do
Číny přibyl v březnu 1897.

Generalni vikář Monchamp popisuje jeho mučenickou smrt dle zprav svrchu po
daných.

Drahý bratře a otče Viktorine, za živa miloval Jsi nás a náš český jazyk, nezapo
mínej ani nyní na nás v nebesích!“ —

Jak krasný to příklad křesťanských ctností, jaká. láska k Bohu, rodině i vlastí!

Zikmund Mislik z Hiršova.
NapsalVlastimil Hálek, farář v Liboci.

Dlouhé a unavující bylo by vypisovati
všecky vojenské činy Mislíkovy, vojenské.
tažení, dopisy o poloze vojska a plány, jež
sám kombinoval. 1) Jisto jest, že za uda
tenství své požíval nejvyšší přízne císařské
rodiny. Proto rychle postupoval na nej
vyššího nud tisícem lidu válečného, ano
pro své platně a věrně služby, které císaři
Ferdinandu II. a III. po mnoho let činil.
povýšen byl majestátem ve Vídni dne
4. října 1639 daným do stavu panského,
při čemž i erb jeho polepšen a rozhojněn
jest. '-') Později však, ato majestátem téhož
císaře Ferdinanda III. v Ebersdorfě dne
10. října r. 1643 povýšen byl i do stavu
panského rodů starožitných království Če
ského (alter Frei-Herrenstand.) 3)

1) Velké množství dopisů z vojenského
života Mislíkova chová Černínský archiv
v Jindřichově Hradci.

“ D. Z. Kv. 147. A. 1. & Kv. 623. 9. 24.
") D. Z. Kv. 625. C. 20. V Excerptecli

Význačným činem v životě Mislíkově
jest souboj na obranu jazyka českého, do
kterého přiveden byl r. 1646. Jakkoli se
stanoviska katolického se schvalovati ne
může, jest nicméně důkazem, že po bitvě
bělohorské nevymizela láska k vlasti u české
šlechty katolické, jež zůstala ve službách
císařských. Uvedeného roku byl Mislik
s plukem svým na hranicích v severních
Čechách, kdež čelil proti Švédům. Dne
30. dubna vraceje se z hlavního stanu od
arcivévody Leopolda Viléma v průvodu
francouzského hraběte Bassampierra a dvou
služebniků na své stanoviště. přišel s ním
do hádky. Týž dotýkal se jeho cti ipřátel,
útočil na české poměry a hanlivě se onich
vyslovoval. Mislik nejprve to slovy odmítal,
když však týž znova lživé věci (mentita)
pronášel, píše Mislík, „musil jsem urážky

Paprockého (v J índřichohrad. arch.) stojí „dala.
se taxa 1 zl. 36 kr.“ za diplom na. stav
panský od p. Zikmunda Mislíka z Hiršova.
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cti jako každý kavaiír odmítnouti.“ Oba
měli sebou pistole a kord. Odložili pláště,
vzali pistole do rukou. natáhli kohoutky,
a tu Mislík ještě, když počali již mířiti,
jemu domlouval, aby odvolal. Týž však se
trval na svém mínění, pročež spustili k ráně,
ale obě pistole selhaly; proto je odhodili.
Mislík vzal jinou pistoli, Bassampierre však
sáhl ke hordu. Než i z druhé pistole rána
chybila soupeře, pročež tasil Mislík taktéž
kord a dvěma ranami jej zabil. Na to
odjel do hlavního stanu podat zprávu
o celé události. V popise souboje 4) přece
jen se Mislík jaksi omlouvá, že jej úplně
zabil, neb praví, že jednal tak již téměř
v sebeobraně, neb Bassampierre nejvýš
rozzuřen na něj dorážel, oba služebníci že
to viděli a mohou o tom svědectví vydati;
ostatně k takové „honorable action“ že se
musí každý kavalír rozhoduouti.

Ačkoli v čestném souboji protivníka
svého porazil, přece se zdá, že vzhledem
k nařízení císaře Ferdinanda II. ode dne
5. července 1625, jímž každý souboj přísně
byl zakázán, pan Mislík nějaké opletání měl.
Velkých následků však nebylo, nebot krátce
na to vidíme jej státi zase v hodnosti pře
dešlé v čele vojska. 5)

Pokud se týče rodinného poměru, bylo
přáním Mislíkovým, aby se mohl zasnoubiti
s dcerou některé starobylé české šlechtické
rodiny. Maje své vojsko rozložené v Be
chyňském kraji, r. 1639 přišel ve styk s ro
dinou Černínskou, která tam měla své pan
ství. Byl to Jan starší Černín z Chudenic
na Radeníně. Mitrovicích, Choustníka a Pa
cově, syn slavného Humprechta st Černína.
Jeho manželka byla paní Zuzana roz Ho
mutova z Harasova, jedna z nejšlechetněj
ších šlechtických paní své doby, jakož ji
obrovská korespondence, “) vedená v českém
jazyku, vyličuje.

Jejich dceru Alžbětu v témž duchu vy—
chovanou vyvolil si Mislík za svoji nastáva
jící choť Aby toho dosáhl, musil hledati
přízně strýce jejího Heřmana hraběte er

4) Bericht des Generalen S. Mislik iiber
seinen Zweikampf. Orig. v Jindřichohrad.
archivě. Z 30. dubna 1646. Sděluje hraběti
Heřmanu Černínovi.

5) „Souboje v Čechách“ od Jos. Svatka
vLumíru r. 1885. —- Feuilleton v „Pokroku“
27. února 1886 od Bohuslava. Čermáka.

“) „Zuzana Černínová. z Harasova.“. Do
pisy české šlechtičny ze 17. století. Vydal
Frant. Dvorský. V Praze 1886.

nína z Chudenic, známého cestami do Caři
hradu, a k té mu pomohl sám arcivévoda
Leopold Vilém svým listem. ") Svatba s Alž
bětou Černínovou ustanovena v Táboře
17. ledna 1640 a konala se v Radeníně.

Zajímavý jest seznam 8) pozvaných hostů
ke sňatku, jakož vykazuje: Císaře Ferdi
nanda III., arcivévodu Le0polda, knížete
Julia Saského, Gallasa, Colloredo, knížete
Lobkovice. hr. Šlika, markraběte Gonzaga,
purkrabího Dohna. Vratislava Mitrovského,
bratry Jiřího a Václava Vratislava, Václava
Čabelického, hraběte Slavatu, Sternberga,
Talmberga. rodiny Černínskou a Malovcův.
Císař Ferdinand III. vyslal svého bratra
Leopolda, aby jej při sňatku zastupoval.

Než vír válečný zavolal brzy Mislíka
k povinnosti vojenské. a tak záhy musil
opustiti svoji chot. Navštěvoval ji sice ob čas
z tábora vojenského. ale jen na krátce.
Když pak povýšen byl na generála, zdálo
se, že se z vojenského tažení ani domů
nevrátí. Proto ustanovila se paní Alžběta
na tom,“) že po způsobu jiných urozených
paní bude chotě svého doprovázeti. I při
jela koncem r. 1644 do Pasova a pak do
Lince, a tak vždy v určité vzdálenosti v bez
pečí prodlévala. ač při tom mnoho nepo
hodlí snášela. V povaze její zračil se něžný
duch katolický, po výtce vroucí kult Ma
riánský, jenž pronikal ji ve všem jednání
a posvěcoval všecky její myšlenky. To do
svědčují její zajímavé dopisy, jež líčí jašně
její zálibu v duchovních radostech, namnoze
její katolické přesvědčení. “')

Kdykoli ji pan Mislík navštívil, tak to
zařídil, že spolu šli k sv. přijímání. Tak
na př. učinili na den Nanebevzetí Panny
Marie (r. 1645) a v kostelíčku „u P. Marie
Pomocné“ v Pasově „komunicirovali“,nebot
chot její projevil přání, „že by to hrubě
rád viděl“. Byl by málem přijízdě o život
přišel, ale důvěrou v Boha „chvála Pánu
Bohu zdrav byl, jakoby jak živ s tím ko
něm neupadl.“

Největší radostí paní Mislíkové bylo
chrámy a kláštery navštěvovati, mezi jepti
škami prodlévati, s Bohem a jeho svatou
Mateří se obírati. Po hlučných radovánkách
netoužila. ano paním je vyhledávajícím se
vyhýbala. Tak píše, že se jí v Pasově

7) Z 13. října. 1639. J. Hrad. archiv.
8) Jindř. Hrad. archiv.
=') „Listy Elišky Míslíkovy z Chudenic".

Fr. Dvorský v Praze 1890.
")) „Musaeum“ Ročník 1890—91. Str. 124.
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líbí, ") nebo tam je „těch přepěkných ko
stelů tak mnoho. Mně by se zde, poněvadž
tak sama zde jsem, srdečně stejskalo, kdyby
se zde tak přepěkné služby Boží nevykoná
valy. ale to mě všecko potěšení : k0ntely
a mezi jeptišky do kláštera jíti, to má
kratochvil je . . .“

Prvorozený syn Mislíkův, jenž pokřtěn
byl s nemalou slávou na jméno Leopold,
a jemuž chudí lidé ze špitálu ke přání
Mislíkovu byli za kmotry, aby chudobou
neopovrhoval, brzy zemřel.

Druhorozená dceruška jejich byla na
vychování u babičky paní Zuzany Černí
nové.

. „Zuzrle bude k pánu podobná,“ do—
kládá v lásce mateřské, „že říkávají, že
jsou to šťastné děti když jest dcera kotci
a syn k mateři podobný.“ ")

Tchýně Mislíkova, šlechetná paní Zu
zana Černínová, měla velký vliv na něho.
Ve svých psaních hovoří:

, asově nyní divní jsou, není mi to
možná psáti. neb jest v této naší milé
vlasti přepodivně . . . Zle, přezle, nikdy hůř
nebylo. .. Nic jinšího zde v Čechách není
než pláč, úpění & naříkání mnohých lidí...
A kdož ví, jak bude? Ach Bože, prolomiž
nebesa. a podívej se na to. co se děje, ne
račiž milosrdenství svého od nás odvraceti,
a smilujž se nad naším velkým trápením. .
Nesvornost veliká, a my nebozí v tom by

") Dopis z Pasova 1644.
'") Dopis z Pasova. z 16. ledna 164-5.

neme. Právět se ktomu schyluje království
České, že bude na špatné knížectví přive
deno. Kdyby Bůh Všemohoucí ráčil naší
vrchnosti k nám věrným. poslušným Če
chům srdce nakloniti, tu bysme tak trošku
mohli se zotaviti... Berou. loupí, sami
dávati musíme ještě daň lidu; jest nemožná
vypsati těch těžkostí. Božel račiž nám sám
pomoci.“ ")

Než ktomu ještě smrt sklátila 9. pro
since 1645 chot Mislikovu paní Alžbětu,
jenž ji i s paníZuzanou přebolestně Oplakával.
Všickni lidé. kteří ji znali, chválili a litovali ji.
Mislík odejel do kláštera ve Starém Etinku
a tam se uzavřel na tři neděle, odevzdav
se Bohu a modlitbám; tak v zármutku svém
úlevu našel. ") Matka její paní Zuzana

ernínová pak se tím jediným těšívala „že
Pán Bůh ji sobě oblíbil, darmo tomu Vše
mohoucímu Pánu říci, proč tak činíš; ne
bylo lidské pomoci.“

„Mislík podruhé se oženil s hraběnkou
ze Zdáru (r. 1652); dcera jeho po úmrtí
babičky zůstávala u svého strýce.

Nicméně své dobré srdce vždy ukazo
vala. U svého otce za trestaně vojáky se
přimlouvala, tak za Matěje Schróttra. ka
prála z myslivecké kompanie, a Hanuše
Svarce, aby jim byl trest smrti pro jakési
koupení kradeného koně od p. Mislíka pro
minut. ") (Pokr.)

1") Dopis z Prahy 1645 29. prosince.
14) Dopis z 20. ledna. 1646.
I“') Listina v archivě Jindř. Hrad.
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_dái. ČESKÉ VĚCI. . . .. F&—
egg;

V Liberci a v Žatci jest českým
živnostníkům přístup na trhy zakázán! Na
výročním trhu v Aatci dne 15. května
oznámeno 29 obchodníkům českým, že
„z nařízení městské rady nemohou býti
připuštěni na výroční trh, poněvadž jsou

eši, a od nynějška nemá Letec pro echy
žádného místa. necht si (prý) zůstanou
v Čechách . .. A jestli by jíti nechtěli po
dobrém, že budou k tomu donucenil“ —
Takhle se nedoděláme mírv. národního!

V „českém klubu" dne 13. května
pravil dr. Fr. L. Rieger: Není hlavni věci.
abyjedna strana — potírala druhou. Mlado
češi již zmoudřeli & vedou nyní věc jinak

než dříve. Pan dr. Edvard Grégr pravil mi
kdysi: „My děláme nyní staročeskou poli
tiku. jen že v ní neumíme ještě dobře
chodit.“ Necht stane se cokoliv. Mladočeši
nesou odpovědnost za to. co se děje. Ne
chci kritisovati a připomínám jen, že
s ostrosti a s nedůvěrou již nyní proti nim
se vystupuje. Ostatně nesmějí si Mladočeši
na nás stěžovati, nebot politika jich zastu
puje se víc (I) ve staročeských listech nežli
v „Nár. Listech“. My vyčkáme, až politická
eituce se vyjasní. pak řekneme, co budeme
činiti. Možná, že pak toho onoho svým
vystoupením překvapíme, Jen až bude
pravý čas.“ Míchání se jiných sněmů do



našich věcí vláda měla překaziti. Rozhořčení
mezi námi a německými krajany vzrostlo
strašlivým způsobem. Nevím, jak a je-li
vůbecještě možno (l) docíliti míru. A každý
rozumný přece cítí, že musíme se shod
nouti. Události v Žatci atd., kde Čechové
jsou v menšině, působily na zdejší obyva
telstvo takým rozčilením, že při známém
vystupování německých studujících v Praze
padla první jiskra prosincových bouři. Ně
mecké listy vylíčily a stále rozšlapávají
všechny události tak, jakoby Češi na po
tkání každého Němce vraždili. Tot zprávy
tendenční a jdou do celého světa. Ký div,
že i umírnění Němci u nás i za hranicemi
jim věří! To však nám echům nemůže
býti lhostejno, nebot ta nálada, jež v Ně
mecku proti nám se tvoří, může míti ná
sledky. Připadá mi to jako v době husit
ských (ll) válek. kdy každý Čech považován
byl za kacíře. Nynější poměry jsou skutečně
oněm podobté. Toť ovšem věci, jež ne
mohou býti vládě lhostejny. Vždyt přece
vidno, že Schónererovci a Wolfovci ne
směřují k ničemu jinému než k roztržení
Rakouska Když se takové věci jakooněm.
studentu Grohmeovi dají do německých
novin a věří se jim, nedívme se Němcům,
že se rozčertí aže zase jinde budou Čechy
tlouci a zabijeti. Což však takové věci
mohou se beztrestně páchat? Když mne
někdo nepravdou v novinách pohaní. mohu
jej stíhati pro urážku na cti. A když děje
se to národu. to má býti beztrestně? Když
takové nepravé udání může vésti k zlo
činům,pak ten, kdoje napsal, jest
původcem zločinů těch aten se má.
trestat. Ale tu jest mezera v našem zá
koně. A vláda nic nedělá, aby se stala
náprava. A nestane-li se náprava, nebude
nikdy mezi Čechy a Němci v Čechách pokoj.
Především potřebí, aby v zájmu pokoje
a míru zj-řstilase úředně pravda, a aby
tací lidé, kteří podobné nepravosti přinášejí,
byli donuceni přinésti opravy.“ — Dále
mluvilipp. Sedlák, Ěivnáč, dr. Mattuš
a jiní. Konstatováno, že Němci nechtějí (!)
uvěřiti vysvětlování soukromému — na př.
v Lipsku, a že divili se (!), že vláda naše
neuvádí věci ty na prav0u míru. Usneseno,
aby se „domácí rada“ (výbor) českého
klubu radil o prostředcích k nápravě.

Sněm království Českého byl dne
19. května uzavřen. Stalo se tak po šesti
nedělním zasedání. Byly vyřízeny četné
předměty ke prospěchu živnosteustva i země
dělstva a školství. Kníže Jiří Lobkowicz
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při zakončení pravil: „Pravda jest, že ne
byly rozluštěny otázky, jež bych naznačil
jako otázky vysoké politiky (zejmena stato
právní), nedošlo ke změnám zemského řádu,
které zajisté oprávněným způsobem od
mnohých poslanců jako potřebné se pocitaji.
ale mýlil by se, kdo by soudil, že minulé
zasedání postrádalo důležitosti politické.“

Jednání sněmovní bylo celkem klidné.
Němečtí poslanci nacionální: Aigner, dr.
Bareuther. Bohm, Gebler, Iro, Kindermann,
Legler, Prade, dr. Reiniger. Schmidt, Schůcker,
Walter a Wolf v poslední schůzi oznámili
nejv. maršálkovi. že se vzdávají mandátů
svých.

Důležité projevy staly se dne 15. května
při jenerální debatě rozpočtové. Poslanec
dr. Bedřich princ ze Schwarzenbergů stě
žoval si na ztrnulost politickou, jež vrhá
černé stíny i na naši politiku výrobní (země
dělskou a živnostenskou), ukazoval na to,
že vsousedních státech se proprůmyslize
mědělství mnoho obětí přináší, kdežto u nás
ve všem panuje negace, uznal tužby učitel
stva jako oprávněné. ukazoval na zhoubný
centralismus ve školství a zejména. ve ňnanč
nictví. Pravilť: „Stát nekoná vůči králov
ství ceskemu povinnost svou, jak bychom
si přáli. Potřebujeme již přirážku 650/0.
Přímé daně necht se přikáží obcím a okre
sům a spotřebné zemi. U nás hlásá se mir,
jinde boj. My volili do zemského Výbtl'll
Němce a ponechali jsme něm. poslancům
mandáty. My nejednáme ze strachu, jak
německé noviny píší. My hledáme spra
vedlnost, rovnocennost a rovnoprávnost. Blá
tem pomluvy po nás házeno. Odpůrci naši
pohrávají ohněm. který nebudou moci za—
žehnati Revindikační politiky neznáme. Od
nahodilého smíru mezi Čechy a Němci ne
můžeme si slibovati stálý klid v této říši.
Dokavad nebudou upraveny poměry ve Štýr
sku mezi Němci a Slovinci, poměry v Dal
macii, Gorici a Terstě, nemůžeme čekati
pokoj. Proti % 14. se opřeme. Tisk ně
mecký pracuje, abychom byli kompromito
váni. Němci píší, že říše naše musí se roz
padnouti a Čechy že mají připadnouti Sasku.
Národ ale nemůže býti zničen, kde je svor
nost. Zachovejme svornost a shodu my
i vy. Chceme hájiti, co je nám nejdražší,
spravedlnost. zájmy této vlasti iříše. —
Posl. Dr. Kramář zabýval se hlavně krisí
ministerskou, smírem s Němci, jazykovými
výnosy, dr. Baxa útočil na poslance mlado
české a velkostatkařské (že nejsou již pro
všeobecné hlasovací právo a pod.), adr. He
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rold vyčítal místodržiteli slabost řka: „Proč
v Chebu nebyl nikdo z demonstrantů po
stižen? Kdyby měl místodržitel stín toho,
co měl purkrabí Chotek, musil by se vší
silou zasaditi za ochranu cti toho hlav
ního města & prohlásiti vše, co „Prager
Tagblatt“, »Bohemie“ a německý tisk za.
hranicemi při aféře zraněného od opilých
lidí bnršáka Grohmea v Holešovicích na
potnpu Prahy přinesl, — že je to všechno
lež. To je ten dvojí loket, který nám vdě
láoi rozumné politiky braní. Hnutí nynější
je podobné době v r. 1864- 65 před zahrá
ním Šlesvika a Holštýna. Co děje se ve
Slezsku? Tam zakazuje arcibiskup vrati—
slavský úřadování české vdnchovní správěl
A co se děje ve Štýrskn a v Istrii? Nejde
o zákon jazykový, ale o velikou otázku,
o osud monarchie. Nyní jedná se o otázku
velkoněmeckou . . . Jestli vláda nepředloží

líček přijali, o tom není pochybnostil“l —
Při podrobné debatě rozpočtové bylo naří
káno na nepřístojnosti v Klárově ústavě
slepců, na nespravedlivý volební řád, na
zanedbávané zemědělství (mluvili poslanci
Udržal, Fišera, dr. Pippich a. Adámek), na.
nešvary ve všeobecné nemocnici pražské a.
v blázinci (mluvil dr. Baxa, hr. Pálďy. dr.
Záhoř, dr. il. Březnovský, dr. Scharf. hr.
Zedwitz dr. Malinský, hr. Schoenhorn a
dr. E. Grégr).

*
4:

Dne 18. května mluvilo se o školství
národním (mluviii posl. dr. Moravec, Auýž,
Březnovský), naříkáno na přetěžování obec
ních starostů. naliknavé regulování řek atd.
Dr. Fořtjako referent rozpočtový promluvil
případnou kritiku našich financí. Výdaje na.
rok 1899 činí 22 mil., kdežto úhrada penze
1,780000 zl. činí, tedy schodek 20,604.253

některé návrhy zde přijaté kcís. potvrzení, zlatých! Přirážka zemská činí již 550/0 a
pak bychom to považovali za největší ne- 3 mil. zl. znova si země vydluží. __ Kam
vděk za své chování. Jak bychom ten po- to povede? —

„FĚJ Xžfn-_____
>— NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST——l£g._—
+

Remesla a průmysl.
Jak německé listy oznamují, tvoří se

v říši naší několik mocných skupin (ringů :
trustů),bavlnářských, petrolejo
vých, uhelných a papírnických.
Závody velké chtějí zregulovati (ohmeziti)
výrobu a — zvýšiti ceny(!) svých výrobků.
Protože je v Rakousku exekutivai parlament
bez moci, podaří se trust-y a kartely podobné
na úkor dělnictia i odhěraíelstva.

Pražští kožešníci majíspolek,
který oslaví své 5001eté trvání. Společenstvo
měli již před Karlem IV., ale král tento vě
noval jim zvláštní práva.

p a d k y firem soukennických se množí.
Zejména v Brně jest letos již asi pátá to—
várna, která zastavuje platy. Dne 30. března
učinila tak firma Wohlmuthová (patrně žid0v
ská), jež má passiv na 970.000 zl.l —
Zostřete tresty na úpadky a konkursy!

Pivovarů jest 5 velkých v Praze, a
sice smíchovský, vinohradský, nuselský, praž—
ský měšťanský a Wankův (dvorní). Z těch
některý vaří až 90.000 hektolitrů piva ročně.
Menší jsou tyto:

„U zlaté štiky“, výroba 7.300 hektolitrů,
„Na Slovanech“, „ 22.896 „
„U I—Ieruanů“, „ 12.504 „
„U Bachorů", „ 5.968 „
„U Rozvařilů“, „ 1l.130 „
„U Fleků“, „ 2.800 „
Černý pivovar „ 5.160 „
„U Senfloků“, „ 5.856 „
„U Tomáše“, „ 2.124 „
„U Bucků“, „ 7.600 „
Na Strahově, „ 2.080 „
„U Oštčpů" (obecní), „ 5 020 „
Bubenský, „ 2 880 „
„U Karabinských“, „ 2.400 „
„U Křižovníků“. „ 12960 „
„U Sladkých", „ 3.000 „
Na Libušince (obec ), „ 9 180 „
„U Mysllků“, „ 1.896 „
„U Primasů“, „ 51.485 „
„U Palmů“, 4.320

Je nadvýroba piva. A přece se zakládá
pivovar nový, a. sice „Společenský pivovar
pražských sládků". V dlouhánské vyhlášce
(prospektu), ve všech listech (draze) zapla
cené, praví se: „Novému podniku je již pro
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začátek pojištěn odbyt piva ve výši asi
75.000 (!?) hektolitrů ročně. Nový pivovar
nikterak nezamýšlí (|) proti dosavadním ve
likým pivovarům pražským vésti boj konku—
renční, kterým by sebe poškozoval a zhor
šení poměrů pivovarských přivodil. Pozemky
pivovaru (63.154 čtv. sáhů) jsou tak roz
sáhlé, že pivovar může dle potřeby býti roz
šířen i na výrobu 400.000 hektolitrů ročně.
Prozatím zařízen bude na roční výrobu 100 000
hektolitrů. Akciový kapitál obnáší 600.000 zl.
(3000 akcií po 200 zl.) Podepsání jsou:
H. Kreutzer (sládek u Karabinských), J. Rubeš
(sládek u Sladkých), JUC Eng Lederer (piv.
u Bachorů), Fr. Ruth (průmyslník) J. Žitka
(piv. u Rozvařilů), J. Kopecký (obchodník),
E. Reisinger (piv. na Slovanech). Fr. Tichna
(stavitel), Dr. K. Urban (piv. u Hermanů),
J. V. Novák (továrník), Dr. VI. Srb (advokát),
V. Wach (sládek z Libušinky). Jak se praví,
skoupí akcie — židé. A tak nebude podnik
ten sloužiti sládkům. Ostatně je stavění no
Vého velkého pivovaru v Praze — zbyteč
nosti!

V Březnici konala se dne 16. května
schůze mnohých společenstev, na níž jednalo
se o organisaci živnostenské a o starobním
pojišťování. Pan Skřivánek, poukázav na ne
utěšené poměry živnostnictva, dovozoval nut
nost sjednoceného a svorného vystupování
ve prospěch jeho tužeb a požadavků, čehož
dosud nebylo. Dále pravil: Živnostnictvo za
pomnělo na své zřízení cechovní, ono není

dnes jednolitým, jako bývalo. Nenavrátí--li(! )
se k postupu dřívějšímu, je každý krok jiný
marným. Živnostenská společenstva měla by
podávati petice i skrze obecní zastupitelstva.
Komise zemská živnostenská skládati by se
měla 2 osob vesměs potřeb živnostenských
znalých, jimž by cestovné hrazeno bylo jako
delegátům rady zemědělské. Pan Kratochvíl
pravil: Zvnostníci, domáhajíce se zlepšení
svých poměrů hmotných, nečeli proti snahám
celkového národního postupu. Hospodářské
sesílení vrstev středních není jen v zájmu
jich simýc'n, nýbrž i v zájmu vlasti a národa.
Trpkosti a svárů s ostatními vrstvami zemská
jednota společenstev vyvolávati nechce. —
Trudné má vyhlídky řemeslník v nezaměst
nanosti a stáří. Nežli bude moci býti prove
den sněmovní návrh posl. Krejčíka, musí usku
tečněn býti projekt posl. Adámka ve příčině
zevrubné statistiky živnostenské. — Dále mlu
vili 'pp.: Čížek, Krček, Tatter, Gotthard posl.
Novotný atd. Na konec byla přijata resoluce,
v níž se zemský výbor důtklivě žádá, aby
akce pojišťování řemeslnictva byla podniknuta

za spolupůsobení zemské jednoty u přísluš
ných společenstev, by se nestaly důležité věci
pro něho — bez něho . .Dělníci.

Křest. sociálové a křest. demo
kraté. Resoluce na konferenci důvěrníků
křest sociálů českých. v Praze dne 16. května
konané. zní: 1. dr. R Horský, dr. F. Reyl,
p. V. Žižka a red. J. Jiroušek zplnomocňují
se přibrati si k ruce spolupracovníky (6—8)
k vedení strany už do doby svolání zemského
sjezdu strany křest-sociální. 27 Doplněný vý
konný komitét svolá letos na podzim zemský
sjezd strany křest.-sociální. 3. Konference,
uvažujíc o celém jednání dp. E. Dlouhého-Po
korného. prohlašuje, že neuznává jej za kře
sťanskélio sociáln. — Na schůzi mluvili pp.:
dr. R. Horský, red. Jiroušek, dr. Reyl, vikář
Blažko, F. Brož, F. Jirásko, Schneider, R.
Vrba. dr. Herman, kanovník dr. Burian, říd.
uč. Skultéty, uč. Jelinek, J. Pauly, F. Schmidt,
JUC Šindler, Králíček (z Moravy), Zandt (na
prospěch vp. Dlouhého Pokorného), Satorie
atd. Bylo přítomno na 60 důvěrníků z 33
míst v Čechách a 4 hosté z Moravy. Bylo
mnoho jednáno o organisaci, naříkáno na ne
dostatek plodné práce a nevalnou kázeň, na
roztržky, jež na venkově nelibě se nesou atd.
Konstatovány tři strany, a sice: národní ka
tolická (nejširší strana, jež uspořádala sjezdy,
vydala program k volbám n p.), křesťansko
sociální a křestansko-demokratická. — D
mníváme se, že konference ta toužebnou je
dnotu mezi křesťanskými sociály nezpůsobí.
„Národní Listy“ dne 19. května o konferenci
napsaly.- „Křesťanský socialismus stal se hří
čkou v rukou vysoké hierarchie. Co zname—
nalo nejmenší novoto a trochu vážnější po
jímání sociálních a demokratických úkolů ka
tolictví, nad tím vyřknuta klatba po starém,
specificky katolickém způsobu. Episkopát je
vítězem, a vjeho káře zapřažena je ona část
křesťanských sociálů á. la farář dr. Horský,
kteří jako obst'árlé kokety novým a barevně
vyšperkovaným úborem snaží se nachytati no
vých ctitclů. Vyobcovaný P. Dlouhý-Pokorný
sotva utrhne si krk pro trest, kterým byl
obmyšlen, a sotva zaleze nyní za kamna, od
kud prositi bude za slitování." Nový doklad,
že uvnitř dnešního církevnictví u nás nemožný
je vývoj. Demokrasie a sociální pokrok tu
narazí vždy na vysokou a silnou čínskou zeď
šosáctví protilidových a protisociálních před
sudků, jakož i aristokratické nadutosti a ztrnu
losti. Ani P. Dlouhý-Pokorný nebude tu asi —
výjimkou

K tomu podotýkáme, že nejd. episkopát
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na jednání konference žádného vlivu neměl
a že naopak si přál, aby zachována byla
shoda a jedna strana. Myslíme. že se bude
musit organisace katolíků v Čechách pod
niknouti na širším a propracovanějším zá
kladě, nežli posud. Jako liberální mladočeská
strana v sobě zahrnuje různé frakce. jež se
liší v pojímání otázek volebního práva, eman
cipace ženské. otázce řemeslnické a rolnické
& t. d., tak by mohli katolíci čeští utvořiti
jednu armádu, v níž by střed tvořila národní
strana katolická, pravé křídlo strana
křesťanskosociální a levé křídlo strunu

křesťansko—demokratická. Osobní věci ale musí
důrazně býti rozlišovány od ——věcných!

Národní sociálně-demokratická
strana česká oslavila dne 6. a -7. května
letošní máj zvláštním představením v Náé
rodním divadle, velikou schůzí na Střeleckém
ostrově (řečnil red. Klofáč) a zábavou na
výstavišti, kam sešlo se kol 40.000 lidí. —
Kdy manifestace podobné učiní socialisté kře
sianští?

Stávky dělnictva v Brně, v Náchodě,
v Úpici atd. nepřestávají. Lidu vzmáhá se
nouze a hlad.

" “Šáša—“.—

„ -.ŠKOLSTVÍ. . .. .

—“' ???—_—.
l \

Po 301etém trvání osloveny byly nyní
liberální školské zákony namno
hých schůzích a zejména v nacionálních a
židovských novinách. Německé učitelstvo po
řádalo několik schůzí, na nichž byly zákony
ty velmi vynášeny. Posl. Bendel mluvil.
aby se zejména ze škol odstranilo vůbec —
všecko positivní náboženství!

Na sněmě král. Českého jednalo se dne
12. května 0 zprávě školské komise stran
upravení platův čitelských.
Sněm uznal nutnost upravení učitelských
platův a potřebu změny nynější soustavy tříd
místních a zavedení osobních tříd. Po
slanec Schwarz navrhl' aby se přihlédlo
též k peticím učitelek, což přijato. Poslanec

tastný při tom navrhoval, aby se za
vedlo vyučování p o l o d e u ní a aby zrušen
byl 8. rok školní. Tomu se opřeli poslanci
Sokol a Adámek.

Na školství národní v rozpočtu

jest potřeba 10,793.564 zl. a mimořádně
160.000 zl. Při rokování o školství stěžoval
žid dr. Mo r a v e 0 dne 18. května na nacio
nálního ducha (ve smyslu Wolfa a Schoene
reru) v učitelstvu německém. Posl. Břez
n ovský vyčítal, že na německých školách
(v Praze) je 2968 žákův a mezi nimi 1613
židův a 949 Čechů. Německých učitelů zastal
se místodržitel br. Coudenhovc. Posl. Anýž
pravil: Škůdcem českého školství jest dvorní
rada Grohmann,.tojest zlý duch našeho školství,
jenž holduje zájmům německo-nacionálním.
Posl. K | o u č e k řekl: Pokud budou školní
inspektoři & zástupcové vlády v zemské školní
radě tací, jako jsou nyní, nepomůže změna
disciplinárního řádu a učitelstvo
bude míti nad sebou stále nenpfímné rádce
a španělskouinkvisici! Dr. Moravec pravil:
Školní děti německé zpívají „Wucbt nm Rhein“
a říkají: Der deutsche Kaiser — ist unser
Kaiser (německý císař je naším císařem).

——c>_=sBlaza—

—>z)ll_ NÁBOŽENSKÉA CIRKEVNIZÁLEŽITOSTI. IC—Šš

Šíří—_"—
Na den sv.Jana Nepom. přišlodo

Prahy na 40 poutníků. Chrám sv. Víta a
most Karlův byly po celý den přeplněny.
Praha mimo ohňostroj ničím poutníkům ne—
ukázala mateřskou líc. Naopak bylo dovoleno.
aby se k obecním pracím dovážel dlažební
materiál a pod. Praha stále ukazuje, jak je
lhostejnou ke svěcení dne svátečníbo. Co se
týče svátku sv. Jana, doporučovali bychom,

aby sestaven byl s obrázkem světce krátký
životopis, kde by vyvráceny byly nejnovější
nájezdy :: pomluvy, jež se proti sv. Janu Ne
vyskytují, nebot jest přímo bolestné slyšeti
spletené a mylné náhledy o tomto patronu
našem, jež byly způsobeny zejména pamíietem
Ferd. Schulze „Doktor Jobánek“, & „životo
pisem“ sv. Jana Nep. od dr. Herbena a lo
kálkami v „Národních Listech“. Kratičké po
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jednání takové mohlo by se i rozdávati na
mostě a ve svatovítském chrámu Páně.

V Číně dle nařízení císaře smějí mis
síonáři katoličtí nyní kázati volněji, mají
i právo jednatí s mandariuy. Ve výnosu se
praví: Kdyby v některé provincií vznikly
s missiemi obtíže a spory, vyžádejtt—žsi bi
skupové pomoc vyslance neb kousala oné
velmoci, jíž papež přiznal právo ochrany. —
Výnosem tím potěšeni jsou Francouzi, jichž
protektorát v Číně uznán.

Na posvátné obrázky (dle „KatoL
Listů“) katolické dávají někteří litografové
podoby — některých židů a židovek nyní
žijících. Žádáme, aby příslušné úřady za
kročily.

'!

ita;_==.==c—s£
ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI. ($<——

V kathedrále remešské dávána
byla skladba hudební od Th. Duboise na
slova pspeže Lva XIII. „Oda na Francii“.
Ze všech končin Francie dostavili se hosté.
Oratorium má 3 díly. Hudba jest jednoduchá,
melodická a technicky výtečná.

Sjezd katolíků ve Lvově konal
se ve dnech IE).—17. květnu. Slavnostního
průvodu súčastnilo se přes 10.000 lidí. 80
ciální demokraté vyrušovali zejména P. Bo
gdaňského výkřiky: „Lžešl Nemluvíš pravdu !"
Když byli mnozí ze sálu vyvedeni, strhla se
bitka na ulici. Katolický sjezd schválil mimo
jiné též resolucí. aby sváteční klid byl roz—
šířen také na katolické svátky. připadající
mimo neděle.+

Italie. Nové ministerstvo. Král schválil
14. května nově sestavené ministerstvo, v němž
zasedají: Pelloux. předseda a ministr vnitra.
Visconti Venosta, ministr zahraniční, senator
Bonusi spravedlností, poslanec Carmine ti
nancí poslanec Boselli pokladu, generál Mirri
vojenství, admirál Bettolo námořnictví, Boccelli
vyučování, Lacova veřejných prací. posl. Su
londra orby, poslanec Di San Giuliano pošty
a telegrafu. Ministři složili slib do rukou
králových dne 15. kVětna. Časopisy katolické
tvrdí, že ministerstvo nové jest liberální
a zednářské, jako bylo předešlé. O směru,
kterým se bude nbírati Pellouxova vláda, lze
souditi dle toho. že protestovala proti při
puštění papežské kurie na konferenci míru
v Haagu.

Rusko. Za předsednlctvícísaře Mikuláše
konala se porada dne 19. května 0 otázce
vypovídání trestanců do Sibiře, při čemž car
pravil: „Od sedmnáctého století trvající
obyčej dopravovati zločince do Sibiře osvědčil
se od té doby, co země osazovánajest dohro
volnými osadníky, jako zbytečný, ano škodlivý
pro Sibiř. Této zemi způsobuje se veliká
škoda, když osazují se tam zločinci a tato
škoda každým rokem vzrůstá.“ —- Car na
řídil, aby za předsednictví ministra spravedl
nosti zvláštní komise rozhodla, jakým způ
sobem bylo by lze nnhraditi pro zločince
dosavadní trest deportace.

V Německu se zabývaly noviny ob
šírně tím, zdali by shoda s Francií byla
možna. Na konec uznáno, že všechno řešení
této otázky je pouze theoretické.

* *
*

Němci v Poznaňsku hodlají zavésti
nové poměry feudální čili chtějí skoupiíi
všechnu půdu ( !) a dáti ji pak v léno pachtý
řům. Tím prý by Poláky rychleji zgcrmani
snvalí.

* * *
Francie domohla se jakéhosi úspěchu

v Africe, uzavřevši smlouvu s Anglií, která
připustila republiku částečně k Nilu. Na jak
dlouho, jest jiná věc. Aféra Dreyfussova vy
žádala si novou oběť, totiž ministra vojen—
ství Freycineta, který odstoupil. — Poštovní
zřízenci způsobili stávku.. .

*
Nizozemí. K Haagu upírají se nyní

zraky celého světa, nebot se tam zástupci
všech hlavních států raditi budou o odzbro
jovacích návrzích carových. Dne 18. května
konference byla zahájena řečí ministra Beau
forta a vyslance Staala. Stanoveny 3 odbory.
Prvni bude rokovati o obmczcní zbrojení a
nákladů vojenských, druhý o osnovách váleč
ných zákonů, a třetí s praktického stanoviska
bude se zabývnti sprostředkováním při mezi
národních sporcch a přibližně stanoví roz
hodčí sond.
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Okresni soud v Radnici má býti

během 1—2 let zřízen. Sotva to prohlášeno,
již se tam přistěhoval advo kát — a. tot
se rozumí — židovský.

Výstava loutek uspořádánabyla ve
dnech 13.—20. května ve vesnici výstavní
— zásluhou hlavně paní Vlasty Pittnerové a
Jíreěkové u dra Matějky. Obsahuje zajímavý
přebohatý materiál, který poslouží našim li—
dovým spisovatelům i vychovatelům.

„Rituelní vražda“ v Polné? _aN
sněmu král Českého dne 17. května posl. dr.
Baxa nazval posud nevyšetřenou záhadnou
tu vraždu 19leté dívky v lesíku u Polné —
„vraždou rituelnl. při čemž peníze hrály dů
ležitou úlohu“. Posl. Březnovský přitom
zvolal: „Židovské peníze!“ Zdali se dovíme
pravdu v té věci? Posl. dr. Scharf háje
židy, pravil: _Dr. Baxa pronesl tu těžké ob
vinění proti státní správě. Jsem rozhodným
odpůrcem strannictvi židovského. Ale ačkoli
co do náboženských názorů židem
nejsem (!!), nestydím se za to, že jsem
příslušníkem židovského vyznání a pokládal
bych za zbabělost, abych v době, kdy se na
židovství útočí, chtěl se snad útěkem zachrá
nití.“

nLueger proti správnímu soudu.
Židovský milionář Brunner, jenž svým pro
testem zmařil dar Vídeňské obce 30000 zl.
na kostel katolický, způsobilna sněmu
dolnorakouském i ve Vídni ohromné hnutí.
Dne 13. května konalo se ve Vídni 10 veli
kých schůzí, kde přijaty resoluce proti roz
hodnutí správního soudu. Princ Lichten
stein pravil: Naše konfessijní zákony jsou
opičením zákonů pruských. Žídoliberální po
litikové a ministři naši, protektoři švindlu a
krachu, plni nenávisti k církvi, bojácni &
ůskoění, v v d a lí zákony konfessijnl, plné
polovičatosti, pomníky to zbabělé malomoci
jejich. Dnes ve Francii. v městech, 1/4 lidu
(a150[„ venku) není pokřtěno (!) a civilně
se oddává í pohřbívá. Tak to chtějí
i u nás! Chtějí lidu křesťanskému no vou
daň uložití, aby z církve hromadně vystupo
val. Nejsme ochotni snášeti, aby ledajaký pří—
vandrovalý žid směl přistřihovat samospráva
oben

:Národní Listy“ dne 17. kiětna praví:
„Na Moravě massy lidu udržují v spánku ne

vědomosti židé a — klerikalism. Klerikali
sama na Moravě jest monstrem. Je to koko
tice na jetelovém polí. Moravské duchoven
stvo vzdaluje lid s kazatelen, osobním obco
véním a radiu — od národa(!), ba staví
proti národu. Běda, kdo by četl nedoporu
čený spis. Knihy ty ovšem jsou leda kvality
pochybné . . .“ Bodejt by si chodili faráři
moravští pro knihy — do „Národních Listů“ !

„Zlá rota židovakáf', jak se zpívalo
dříve po několik století v písni „Již jsem
dost pracoval“ —- nesmí se řlkati. Židé za
kročili. Musí(!) se zpívati: „Ta rota ne
lidské.. . “

2600 odpadlíků. Schónererůvlist „Un
verňilschte deutsche Worte“ dne 16. května
uveřejňuje první přibližný výkaz přestupovéní
Němců k protestantismu za první čtvrtletí
r. 1899. Počet přestouplých obnáší okrouhle
2600. A to: v Ústí-Chabařovicích 151, Aši
85, Mostu 69, Brasa 67, Broumověl, Horš.
Týně ], Celji 15 Duchcově 13, Chebu 24,
Falknově 10, Fulneku 5, Št. Hradci 145,
Jablonci 91, Vrchlabí 70.1ušpruku 25, Ji
hlavě l, Karlových Varech 73. Chomutově 17,
Celovci 15, Karlíně ]. Kladně 1, Linci 34,
Lnbně ll, Litoměřicích 3, Kadani l, Mari
horu 7, Moravské Ostravě 5 Nymburce 3,
Novém Jičíně 1, H. Sedlici 104, Olomouci 3,
Oseku 2, Podbořanech 12. Praze 7, P. La
nově 37, D. Lanově 21, Plzni 1 Liberci 21,
Žatci 104(! ) Solnohradu 29, Šenavě u Te
plic 5. Kr. Lípě ], Slavkově 1 Ostrově l.
Trutnově 66, Teplicích 19, Terstě 8, Opavě 4,
Tachově 3, Těšíně 2, Vídni 734, na Kral. Vino
hradech 9, ve Vidhosticích 1 a ve Znojmě 4.
Zároveň se sděluje, že bylo upuštěno(l) od
původního úmyslu, aby nashromážděne bylo
10.000 přihlášek. a teprve potom aby vyko
náno přestoupení najednou.

Námořní síla velmoci dle „Revue
scientiííque“ jest: A n g 1i 0 má 42 obrněnců,
112 křižáků, 120 níěitelů torped, 77 torpe
dových lodic; Francie má 36 obrněnců, 37
křižáků, 16 ničítelů torped, 181 torpedových
lodic; Rusko 26 obrněnců, 23 křižáků &
73 torpedovýchlodic; Spojené státy
10 obrněnců, 30 křižáků, 1 niěitele torped,
17 torped. lodic; Německo 17 obrněnců,
22 křižáků, 11 níčitelů torped, 118 torpe
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dových lodic; Italie 15 obrněnců, 27 kři
žáků, 2 ničitele torped, 88 torpedových lodic;
Ra. k o u s k o 8 obrněnců, 7 křižáků, 7 ni- ._m..“.D—

KRITIKA. ii.;__ DJ
(

Činohra. (Referuje Rud. Pánek) Má
jová slavnost národně—sociální strany pomohla
na jeviště Šimáčkově hře „Svět malých
lidí“. Až na tuto hru neposkytlo nám Ná
rodní divadlo od „Cyrana de Bergerac“ pra
žádné novinky. Práce tato před osmi lety
měla býti jakýmsi pokusem naší naturalistické
dramatické tvorby; zůstalo ovšem jen při
pokuse, nebot dnešní bilance v tomto směru
vykazuje obron nou prázdnotu Nebyl by snad
v tomto ohledé nikdo více povolanějším, nežli
právě Šimáček, který delší část svého zralej
šího života ztrávil mezi délnictvem. v němž
spatřoval svoje rodné bratry v práci. ovšem
v práci hmotné. Šimáček nedospěl k svojí
sociální tendenci pouhými studiemi a utopiemi
theoretickými, nýbiž dle pouhé bohaté a
pravdivé skutečnosti.

Ty sympatie, jež Šimáček pocítil během
svého pohnutého života pro„ malého čIOvěka"
a jež se jeví v jeho pracích. přímo volají
po dramatě, jež by jinak charakterisovalo naši
naturalistickou sociální tvorbu, nežli „Svět
malých lidí“.

Dnes pohlížíme na tuto práci ovšem zcela
jinak, a že se tato při posledním předsta
veni líbila, není snad její vlastní zásluhou
nebo pokrokem, ale přízni se strany našeho
dělnictva, jež bylo v předvečer svého svátku
slavnostně naladěno. —

čitelů torped, 56 torpedových lodic ; J &
ponsko 6 obrněnců, 15 křižáků & 23 tor
pedových lodic.

Proti repertoirní prázdnotě v Národním
divadle— v divadle Smíchovském je
živo. Tam provedena byla minulé dni Molié
rova veselohra „Tartuffe“, a to věrně a
tradicioucluč scénicky upravená z doby berce
Coquelina.

Ta erotika, dýšící z toho starodávné
upraveného jeviště, ty starobylé zvyky, mravy,
vtipy a zvláště starodávná mluva působily na
posluchače divně dojemně i melancholicky
(ne však nepříjemně), ač předmětem byla
vlastně veselohra.

Též uspořádán byl v posledním čase
Smíchovskou správou „D i s tl ů v d i v a
d o l n i v e č e r“ a provedeny byly tři práce
tohoto nedávno zemřelého autora, o jehož

„Modré krvi“ jsem se v posledním číslezmínil.
V B—erlině sehrány byly minulého tydne

„Deutsches Theater“ tři jednoaktovky ví
deňského modernisty Arthura Schnitzlera,
známého u nás svojí dramtickou prací „Mil
kováni“. Zmíučué aktovky jsou: „Der gruue
Kakadu“, „Die Gefahrtin“ a „Puracelsus“, a
těšily se dobrému úspěchu.

Zvláště jednoaktovka „Der grúne Ka
kadu“ se sujetem vzatým z dob veliké rave-—
luce francouzské, jejíž provedení činila Ber
línská policie 'nemalých obtíží,
se líbi'a.

značně prý

LITERATURA. . . o .
0
[

Takéjméuo 0 p o l s k e k 0 není neznámo;
čítávali jsme jeho básnické práce v různých
časopisech, na př. v „Rozhledech“; knížka
„Svět smutných“ jest však první sbírkou jeho
poesie. Opolského sloky, zbarvené šedivým ná
těrem smutku, vtěsnané ve formu starší bá
snické školy. avšak se zvučným, elegantním
a pružným veršem, vyjadřuji celou řadu ná
ladových & suggestivních motivů; není to
poesie holé skutečnosti, ani rozbouřených
vášní, neřeší psychologických momentů a
problémů. ale je to poesie bujná fantasie.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-ll.

\velikých snů a do daleka zabíhajícich vidin.
— Obrazy, jež nám autor předvádí, nevznikly
z bezohledné pytvy duše a její analyse, ale
ze zhuštěné fantasie a marných tužeb. a v tom
zabíhá tak daleko. až dopouští se bizarnosti!
Celkový dojem knihy působil na mne tak,?jako
bych šel po velikých, zelených loukách, plných
touhou chvějících se květin, nad nimi však
visel těžký, smutkem prosycený vzduch &nebe
bez slunce, plně šedých chmur. Zda. podaří se
básníkovi jednou ty chmury roztrhnouti & vo
svou poesii naliti něco světlu.?

davatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.VY
Cyrillo--Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze.



" V měsíci květnu '“
M“ vyjde I. sešit díla

Lev Xlll.
jeho života působení

vylíčilAdolf Srb.

/V(1 dílo (ola [)Í'ÚTIIHÍ ])ři/i/(íŠ/q V Á'ažtiť' kil/71

kupec/w: zvláš—!(?Cyrilla-.Hel/)()(Icýls'kě (G. Franc/).

Bližší v prospektu. jenž bude přiložen k příšlínni
sešiln „Ol)r;niy“.

Každý uvědomělý katolík nejen že sám
bude odebírat-i vzácné toto dílo, ale přičiní se
i o jeho rozšíření.

Vždyť sv. Otec Lev Xlll. nejen že je zlmžňowin
věřícími, ale před ním kloní se i nepřátelé. Církve, vy
znávajíce, že Církev od pontilikátu Innocence Ill. netěšila

se vážnosti :: vlivu tak všeobecnému jako
&& za panování Lvu XIII. Á



_ Právě vyšelsešit 37.

Vzácná kniha jest dílo F. Vigourouxe

BIBLE
& nejnovější olšieng D Palestině,

Eggplě & fissgirii.

Ada se, jako by Buh Egypťany \\ Chaldejce vyvolal z hrobů
v pravý čas. Onf. \\o\\' 7'.i\ot vlil v excgesi n apologetiku kie

sťunskou \' době, kd_\ racionalismus \"'_\l|lcd:'\\:'\ nových 7,1brani,ab) podkopnl Jeho mocné \in. .,Jcst jmmčtihodnof (li \l|. Bi
_7',eoba \clikolcpó obje\_\ historické naší doby podávají si

tukoika \||c.e ab_\' obl\a_'ii_l_\\\\oj7.išsk\ \u'nod Pentateuchu, Zatím

co efr_\plol\urie nás \\7. do nejmenších podwbnnsli poučuje \\ Yomělech egypts \'\\ \\ p\>t\\7.uje_\im uull|e|uic||osl této km \),
\\utíc \\.is, ab_\\-l|om uznali ze ji s\|\s\|l autm. jenž jako Mojžíš
7.il \' údoli \ilsk\|\\, ul<a7uj\ :\s.<_\"\inlo_\_riefalcšnosl llypothéS)
\) \ů7\\_\'cl| \\uwdnich lnamenmh \\ dokazuje jednotu tohoto zá
kladniho spisu 7je\ ení božského: lidu l\_\ neyžasl \'ida 7.\,-v době
'\\ \\c\|c\k.\ k|ilika1nnstula \\ p|ol|lz\sila, 7e ||e\i\lí ||e7.invth)
\ Í'ismu .<\\\te||\. l'\o7.ictel||osl \'_\\'\\l||la |||\l\c 7.je_ii\l| lnobu.
ab_\ vydali .<\čde\:'l\\ spisovrzmlum Písmu .<:\. .\\'-\l|eo|o\ri\ke' ob
ie\'\ učinčnó \ l'.\_r_\p\\':| \ .-\s.<_\"|ii\ dobf- n\nvf-jší potvrzuji tudiž
i\istmičnost a \uavdivost našelio Písma smteho. .\l\tvc stavb) \\
pamatníkj egjptské &ass_\|skó je7. po dlouhé \\\k\ nakum lid
slum pod ssutinami b_\l\ skrytv jakož. i 7.|l\.|d\|\'- 7.1\\\u \\upisy
l|ie\\\gl_\li(ké \\ klíuou- o7.i\l_\ lakoika \\ \\;7l|o\niil_v se |'|sili\\| \\c
unnvných badatelu. nln \nonušd) nad jiuc \\i"0$\'\d\':ivz'\\\ pudná
svečdectví na oblanu knih pns\:'\l|\_\'\l| \apl |\il.| se lu v podivu
hodné n\iie slma l'i<\na svatého: lšudou-li tim mlčeli, kameni
bude \olati“ (l..uk ll). -l().) \\ __líaiuvu 7,0 stěny kiičoti bude,'\ a
(hem odpovídali bude“ (Ilab. 2 H..)

(lena sešitu (o 48 stranách s mnoha vyobrazeními) jen

20 kr.
Díl [. cena2 zl. 20 kr. |)íl ll. cena2 zl. l0 kr.

Díl lll. cena2 zl. 80 kr.

Předplatné: na :'- sešilů zl. l.——,na 10 sešitů 7,1.2.— přijímá

Gyrillo-Methoděiské knihkupectví G. Francl v Praze.

$_



Babylonský znmlck. — Egypto
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Časopisy a knihy redakci zaslané;

Četba pro lnlállež. Ze není choulostivéjsmo pole literárního,
jako četba pro mládež, uznává každý paedadog.-- Proto musíme s uzná
ním a s výslovnonýwlěčností vydati svědectví těm, kdož se vší svědo—
mitoslí věnují se záslužnému poslání tomu, a kdož vyvolili si za úkol
dáti dětem do rukou takovou knihu, která by je povznášela.. ducha
osvěžovala, ale nepřepínala & nezkazila.. Jsou to unás hlavně _; časopisy,
jež budte tu uvedený: Rajská zahrádka, Ceský jinoeh, Anděl strážný.

Pro útlejší mládež zvláště Rajská zahrádku plní výborně úkol
svůj, čemuž přispívá značně vedle pečlivě voleného textu množství rozto
milých obrázků, malých. titulních i celostránkovýeh. Píšeme řádky tyto
z přesvědčení, neboť jsme svědky, jak dítě s radostí sahá po své oblíbené
knižnici.

V neméně příznivém poměru. platí slova naše i o Českém
jiuochu, jehož cena předplatní jest vzhledem k bohatému, cennéinn
obsahu a krásným přílohám aut-atypickým. ano i barevným (chromo
litograiickým) přímo neuvěřitelné nízká. Ceský jinoch nejvíce jest roz
šířen na školách měšťanských. gymnasiích a l'OálkáCl'l. A jeho obliba '
——stoupá.; — pro naši mládež jest _to dobré znamení. Uvádíme ještě. že
Rajskou zahrádku rediguje Václav Spaček. Ceského jinoeha prof. Václav
Mí'iller. Oba listy vydává V. Kotrba v Praze, 2UU-Il. šudtež řádky naše
zvláště pro nové ročníky listů těch spravedlivou agitaci. Redakce.

Církev vítězná. Zivotý svatých a světic "iožichsepsal dp. i"r.
Ekert, farář:u Panny Marie Sněžné v Praze. Podíl Dědictví Svatojanského
za rok 1899. Svazkem 4. dokončeno jest záslužné dílo o 302 stranách,
jež naplní radostí každého duchovního. Posudek viz na jiném místě.

* Doporučujtev českýchrodináchk odebírání

Za'bavy večerní
které nastoupily rokem 1899 dvacátý ročník. 107 samostatných knih
poskytly již čtenářůmsvým „Zábavy večerní & tvořití mohou
úplně samostatnou knihovničku dobrých knih v každé české domácnosti:
podányt/v nich práce, které nejen bavily, ale vzdělávaly i vychovávaly.

Pravě vyšlo „Božíhodové kázanit', od F. J. Košťála.

Před latnó na „Zábavy večerní“ jest i ro léta říští o ět 'enP P P P J

M“ 2 zl-“%

Cyrilla-Methoůějské knihkupectví G. francl
v Praze,

budova městské spořitelny.

a budiž zasíláno na.



Vychází:
o. a 20. dne

každého měsíce.
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BRAN Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně 3 zl.,
. čtvrlletnč 75 kr.

r':p-u

ROČNÍK xv. v praze, DNE 5. ČERVNA 1899. “ÍSLO 11.
v

Babylonský zmatek.

V říši naší jdeme z krise do krise.
Není pokoje, není pevných zásad, není stálé
normy. dle které by se řídily veřejné zá
ležitosti.

Od osudného zavedení dualismu,
ke kterému radilo — Německo (kn. Bis
mark), zmitána jest říše naše horečkou trva
lou, která vysiluje tuto monarchii. která.
zmítá touto velikou říši jako vichřice lodí
na vlnách rozbouřených,

Největší protivy místní i národnostní
byly sloučeny v parlamentě vídeňském a
peštském. Sněmům zemským byla odňata
bývalá práva, takže se staly takřka ne
patrnými vzhledem k ústřední sněmovně.
V Translajtánii Maďaři měli vládnouti,
v Cislajtánii Němci.

A když se znenáhla v naší říšské oo
lovině národ náš český. Poláci a Rusíni,
Chorvaté a Slovinci proti německé nad
vládě postavili vítězně, takže vláda ryze
německá nemohla déle obstáti (za hraběte
Taaffea a rytíře Dunajevského) »—rozezlení
Němci vydali nebezpečné heslo: „Pryč od
Rakouskal“

Na schůzích a novinami sgitovali, aby
„znepokojení“ v lidu německém vyvolali.
Tak dlouho vitr zasívali, až sklidili bouři.
Národnostní třenice dostoupily míry úžasné.
— Čech a Polák vypuzováni jsou z práce,
z trhu, z bytu i z krajiny. kde pánem jest
Němec.

V parlamentě řádila obstrukce německá
jako v nějaké krčmě. Všecky zájmy, všecky
otázky jiné, na př. Společenské, kulturní.
hospodářské. náboženské apod. posuzovány
výlučně ze zorného úhlu národního.

Tak jako v republice polské nešťastné
„niepozwaljam“ (vetol) rušilo všecku klad
nou činnost, tak je tomu odlet 1870u nás.
Tážeme se: Kde je právo a spravedlnost?
Kde blahobyt? Kde mravnost? Kde klid a
pořádek? Kde chut k práci? Kde radost
ze života?

Všecky nervy těles národních jsou ho
rečně rozechvěny. Střední stavy hrozně kle
sají. Právě vydané zprávy živnostenských
inspektorů vypravují, že se řemeslnictvu
vede přímo děsně.

A dělnictvo? Tisíce a tisíce pilných
rukou stávkuje. protože nemohli se ubozi
ti lidé uživiti mzdou žebráckou.

Průmyslníci naříkají, že jdou vstříc
bankrotu. Továrny nenalézají odbytu na své
výrobky. Vývozu z říše naší ubývá. Jiné
státy zakládají při konsulátech znalecké
stanice průmyslové, u nás nic v podobném
smyslu se nedělá. Návrh na zařízení vý
vozní akademie padl.

Při tom daně a poplatky stále stou
pají. Na hlavu jednotlivou platíme u nás
poměrně nejvíce, protože jiné země jsou
bohatší a příjem jednotlivců vyšší.

Všeho obchodu, výrobků průmyslových
a zemědělských,továrenaproduktů řemesl
nických zmáhá se kapitál většinou židovský.
Ohromnými prostředky vládnoucí banky řádí
v hospodářství našeho lidu úžasně.

Právem možno nazvati stav ten —
zmatkem babylonskými

A noviny? A poslanci? Nebo příslušné
kruhy vládní?

Vše to se kolem politiky točí! Všichni
politickou písničku zpívají a to, jak praví již
přísloví: falešně a divoce.

Při tom máme 2735 mil. zl. dl u hů
společných (v naší polovice 1629'5 mil.,
o 6 mil. zl. více nežli loni). Ročně platíme
z nich 238 mil. (ll) úroků!

A výlohy na vojsko a loďstvo —rostou !
Maďaři podpalují u nás všechny hořla

viny národnostní. Oni házejí smolné věnce
na budovy naše. Chtějíce brzy míti splněny
tužby své, jež jim vytkl revolucionář Košut,
totižúplnou samostatnost, bezohledně
se chovají k Vídni i všem královstvím a
zemím předlitavským. Baron Bání'fy dosti
vymohl išelskou smlouvou pro Uury při ny

11
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nější obnově vyrovnání rakousko—uherského.
Ale Maďaři to zamítli, a ministerstvo Banífy—
ovo padlo. Nastoupil Szell, který si od
mocnáře vymohl formuli novou, aniž ji vládě
vídeňské sdělil. Chtějí pak Maďaři míti
privilej bankovní na 10 let, ale obchodní
a celní smlouvu jen na 5 let.

Ministerstvo hr. Tauna nemohlo při
stoupiti na tento návrh. Všichni národové
rakouští, Slované, Němci i Vlaši, shodují se
v odporu proti Szellovým požadavkům.
Dolnorakouský sněm k návrhu dra Luegra
jednomyslně protestoval proti maďarské vy
kořistovací methodě.

A přece liberálové němečtí jsou ochotni
zraditi naši polovinu říšskou, jestli jim Ma
ďaři pomohou zase k nadvládě. Bar. Chlu
mecký umlouvá se s předáky uherskými.
Onijeho stoupenci povolí všecky maďarské
požadavky, jen kdyby zase nad Předlitav
skem vládnouti mohli. ..

Anoviny židovsko-německé volají: „At
odstoupí hr. Thun, Kaizl a celé toto slo
vanské (!) ministerstvo. které jazykové vý
nosy zrušiti nechce! Budou-li zrušeny, bu

de-li němčina panujícím jazykem v Cislaj
tánii, — všecko povolímel“

Proto je krise nebezpečná atrvalá. Již
po devadesáté skoro radí se ministři z Pešti
s ministry vídeňskými. Ale všecky porady —
marné. Vždyť se neřídí ani státníci dle —
práva a spravedlnosti. Maďaři myslí, že
mohou z našich nesnází pořádně kořistiti.
Chtějí. abychom se stali uherskou fi—
liálkou.

Ale doufáme v Boha, že se konečně
přece nad Austrií slunce míru a štěstí zase
zastkví.

Doufáme, že nástrahy zahraničné nic
neprospějí, že domácí štváči zahanbeni bu
dou. že svědomitost zavládne zase u vedení
věcí veřejných i soukromých, že právo a
spravedlnost, zákon a mravnost v pospoli
tém životě zakotví se a že z babylonského
nynějšího zmatku vyjde říše naše vítězně
dle průpovědi:„Austria erit in orbe
ultima,“ což vykládáme: Říše naše všecky
ostatní říše přetrvál

Katolíkům nastal ovšem v říši naší
notný kus práce.

Egyptologie a bible.
Podává dr. A. Podlaha.

(Pokračování)

VI. Majíce na paměti, co jsme byli
právě vyšetřili o předmojžíšských koloniích
israelských v Palestině, vraťme se k vý
kladu. jejž abbé Fl. de Moor podává o zá
hadném onom místě stély Meneftovy. Dle
jeho mínění značí „Israel“ na stéle Menef
tově souhrn Hebreův palestinských neboli
kolonií jejich, rozsetých na různých místech
Palestinských. „Israel“ možno tudíž poklá
dati za kollektivní jméno, v němž zahrnuty
jsou kmeny Josef-ar a Jakob-ar s vylouče
ním kolonie Ašer, jež Ramses II. z Pale
stiny byl vypudil.

Zmínka o Israelitech jakožto usaze
ných v Palestině již v době Meneftově
uvádí v nesnáze ony učence, kteří zneuzná
vají dobře odůvodněný fakt, že existovaly
kolonie hebrejské v Palestině již od pano
vání Ahmesa I., prvního krále XVIII. dy
nastie. Aby se vyhnul nutnosti připustiti
na základě nápisu na stéle Meneftově, že
Israelité tehdáž skutečně utrpěli porážku
na půdě Palestinské, popírá Hommel do
konce historičnost událostí, onichž stéla se
zmiňuje.

Rozpaky učencův co do nápisu Me
neftova- zvyšuje ještě omyl, v němž se na
lézají v příčině osoby faraona exodu. Spo
léhajíce na bludný výklad tradicionálního
údaje, dle něhož farao exodu se nazýval Me
neftah (či Merenptah), míní, že tento název
jest vlastním jménem faraona exodu. kdežto
v pravdě jest pouze jeho příjmením. Syn
a nástupce Ramen II. nazýval se vlastním
jménem Merneftah-Hetefermet, avšak jeho
nástupce Seti II. a po něm farao Si-Ptah
přibrali k vlastnímu svému jménu příjmí
Merenptah. jež značí „miláček Ptahův,“
kteréžto příjmení měl již Farao Seti I.
Skutečným faraonem exodu byl farao, jímž
skončila se XIX. dynastie, a po němž, —
po období plném zmatkův. jež trvalo 43 let.
následoval farao Setnecht. zakladatel XX.
dynastie r. 1457. otec Ramsa III. Jest tedy
faraonem exodu Si-Ptah příjmím
Merenptah (III.) Tohoto Si-Ptaha má.
tradice na zřeteli, když klade exodus Moj
žíšův v dobu panování faraona jménem
Merenptah. .

To, co právě bylo řečeno, má solidní
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základ v biblické zprávě o exodu Mojží—
šově, dá!e ve zprávě Manethouově, týkající
se vpádu Pastevcův. t. j. Hebreův ierusa
lémských nebo Palestinských do Egypta,
jakoži v papyru Harrisorě z dobyRamsa III.,
jenž zmiňuje se o zmatcích, v nichž octl
se Egypt touto invasíHebreů palestinských
a tyranskou vládou, kterou provozoval ná
čelník jejich Arisu.

Jelikož pak exodus Mojžíšův stal se
za panování Si Ptaha, nástupce Setia II,
následuje, že veškerá snaha uvésti zmínku
o porážce způsobené faraonem Israelitům
na území Palestinském ve shodu s nějakou
událostí, sběhší se po exodu Mojžiš0vě.
musí nutně selhati. Můžet zmínka ta. týkati
se pouze. kmene „Israele“, usazenéhovPa
lestině již od doby Ahmesa I. (1890—1865).

Známe-li. že Israelité, o nichž se zmi
ňuje Meneftah, jsou oni Hebreové, jež na—
lezl v Palestině usazené již 'I'utmes III.
(1810—1756) a jež označil Jakob-ár a
Josef-ár, vše stává. se jasným. Text Me
neftův potvrzuje pak jen. co známe již
z jiných pramenův, totiž existenci před
mojžíšských kolonií hebrejských v Palestině,
z nichž jedna, jak svrchu (str. 96—97)
jsme slyšeli, připomíná se pod jménem
Ašer nebo As—rú v nápisech pocházejících
z doby SetaI & Ramsa II., kteříž byli
bezprostředními předchůdci faraona Menfty.

Vjšetřili jsme tudíž již, kdo byli oni
Hebreové označení jménem „Israel“ v ná
pise Meneftově, jakož i kde udála se ona
porážka, o níž nápis ten se zmiňuje. ako
nečuě jsme stanovili. že tato událost sběhla
se rozhodně před exodem Mojžíšovým.

Příběh ten, datovaný V. rokem vlády
Meneftovy. padá dle chronologie Moorovy
do r. 1529, a udál se tudíž 29 let před
exodem, jenž stal se r. 1500. Rok 1500 jest
také datem konce XIX. dynastie v osobě
faraona Si-Ptaha Merenptaha, jenž nalezl
smrt svou s vojskem svým ve vlnách Ru
dého moře. To vyplývá jasně z verše 15.
žalmu 136 (dle vu]g. ž. 135) kde se praví:
„A svrhl Bůh faraona a vojsko jeho do
moře rudého“ Toto místo je autoritativním
tradicionellním výkladem příběhu oslavova—
neho písní v Exodu XV., zvláště míst 15.
4—9 a 15, 19. Ve verši 31. kap. XIV.
Exodu se praví: „I viděli (Israelští) jejich
(t.j. Egypťanův) mrtvoly na břehu moř
ském“ Takž vyplnilo se, co ve verši 13. téže
kapitoly ustrašeným Hebreům bylo slíbenol
totiž že žádný z pronásledujících je Egyp
ťanův nevyvázne ze záhuby. Totéž jim

bylo slíbeno opětně (verš 17.) těmito
slovy: „Já pak zatvrdím srdce Egyptských,
aby honili vás. a oslaven budu ve farao
novi i ve všem vojsku jeho a ve vozích i
v jezdcích jeho“ t. j. ve vozatajích &.ve vá
lečnicích, kteří na vozích stáli.

Bytí byl nalezen hrob faraona Si
Ptaha a jeho mumie, nebyl by tento nález
nikterak důkazem, že farao tento nezahynul
v moři Rudém. Mohlat se jeho mrtvola na
lézati mezi těmi, jež Israelité viděli na břehu
mořském. a mohla tudíž ovšem pak býti
uložena v náhrobku, kterýž sobě byl farao
připravil.

Vratmež se nyní k nápisu Meneftovu
a pokusmež se objasniti jeho smysl.

V nápise tom (srvn. str. 37.) činí se
zmínka o Libyi, o zemi „Chéta“, o ňlištín
ských městech Askalonu [: Askadni] a Ga
zeiu [: Kadmel] o městu Pa-Kanana a
o městu Jeno' am [:. Jenu]. ležícím poblíž
Tyru, dále pod jménem Hor o Palestině
a konečně pod jménem Ta-mera o Egyptě.

Co se týče jména Israel. jež nalézá se
rovněž v této části nápisu, různí se egypto
logové ve způsobu četby tohoto jména.
Petr—iea Griffith čtou „ISIRAAL“, Dr. Stein
dorlf IESIRA'L &Dr. Spiegelberg ISIRIAR.
Než, přes tuto zdánlivou různost trans
kripse shodují se všichni tito učenci vtom,
že toto jméno značí najisto tolik co ISRAEL,
a že, jelikož jestk němu připojen determi
nativ značící národ, dlužno jménu tomu
rozuměti ve smyslu nikoliv zeměpisném,
nýbrž ethnickém.

Tato část textu Meneftova obsahuje
zřejmě popis krutých pokoření. jež tento
farao připravil různým zemím a městům,
o nichž se zmiňuje, jakož i kmenu israel
skému. Tato porážka předpokládá výpravu
tohoto faraona do Filištinska a Palestiny
až k severopalestinskému městu Jeno am.

Že pokoření Israele stalo se skutečně
v Palestině a nikoliv jinde, lze na určite
dokázati.

Zkoumejmež tedy obsah řádek 26—27
nápisu Meneftova, jež vztahují se k Israe
litům Uprostřed řádky 27. praví se: (národ)
Israelskýjest „fekt“, l,bez semene“ (tak
překládá Griftiath) nebo „bez plodu“ (?)
(dle překladu Spiegelbergova). Dle Spiegel
berga egyptské slovo „fekt“ jest odjinud
dosud neznámé; on překládáje slovy„ země
obnažená“, kdezto Griffith překládá význam
ten slovem „oloupený“. Jest rovněž po
chybne dlužno-li egyptské slovo „partu",
jež následuje bezprostředně za „iekt“. pře—

11*



ložiti „bez semene“ ve smysle „bez po
tomstva“, či „bez plodu“ ve smysle plodn
zemských. Spiegelberg přirovnává slovo
„fekt“ ku kněžskému titulu „fekti“, jež
značí vlastně tolik co „holá hlava“. což
jest narážkou na oholenou hlavu kněží
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egyptských. Nápis končí se slovy: „(Země)
Hor (: Palestina) stala se vdovou egypt
skou" (dle překladu Spiegelbergova), nebo
„(země) Hor stala se podobnou vdovám
země egyptské“ (dle překladu Griffithova).

(Pokrač)

Naše školství.*)
Píše N. N., učitel.

(Pokračování)

Dálo-li se toto mezi kandidáty, kteří
přece byli pro učitelský stav odchováváni,
tím hůře dopadalo to s t. zv. „výpomoc
nými silami,“ vlastně slabostmi, jichž do
stavovalo se v letech sedmdesátých ke
zkouškám na učitelských ústavech více, než
bylo studujících kandidátů. Zákon nařizoval
rozšiřovati' školy dle rozmnoženěho počtu
dětí prodloužením školní docházky na osm
let. Školy se tedy rozšiřovaly, ale zákon se
neptal, bude-li dostatek učitelů; dovoloval
jen, aby se zatím přijímaly výpomocné síly.
V učitelských listech z té doby zhustajsme
mohli čísti pod nápisem „páni bratři“, že
v A. vyučuje tkadlec, v B. švec, v C. vy
sloužilý kaprál. v D. vyhnaný realista atd.
Jaké byly vědomosti těchto „sil“ v nábo
ženství, netřeba povídati. Na otázku, kde
se narodil Kristus Pán, odpověděla jedna
z nich kdysi při maturitě, že v Jerusalěmě,
druhá, že v Egyptě, třetí pak docela, že
v Cařihradě. Ke všemu pak bylo dáváno
zkušebným komisím jaksi na srozumčnou,
aby při zkoušení výpomocných sil nečinily
přílišných požadavků, což se nijak netajilo.
Tak říkával jistý professor kandidátům:
„Nejsnadnější otázky musím přece nechati
pro externisty.“

Třeba že tedy všecko zlé nelze klásti
za vinu učitelským ústavům (bývalých vý
pomocných sil jest mezi učitelstvem veliké
procento; maturitu je pasovala na učitele
sku tečně) přece z toho, co pověděno,jest
jasno, že učitelské ústavy neodchovávají
učitele tak zbožné, jak by si v zájmu jich
samých i školní mládeže bylo .přáti. Při bez
konfessijnosti je to také nemožno; nábožen
ství degradováno na pouhý učebný předmět
a není vychovatelskou pomůckou.

*) V první části tohoto článku na str. 172
v odstavci označeném číslici 1 na, 5 řádku
nedopatřením vysázeno „nemůže“ místo může.

Nemusí tím býti nikdo uražen. Stane-li
se zmínka o tom hned se volá v liberal
ních učitelských listech: Cožjsme my učitelé
neznabozi? — Inu, aby učitel ve svém po
volání byl nejvýš nešťastným, proto nemusí
býti zrovna neznabohem. Postačí, když jest
v náboženství vlažným a nenaučil se hle
dati v něm posily a útěchy v nesnázích, na
něž jest povolání učitele tak bohato.

Zákon, který sice ukládá vychovávati
mládež „ve mravnosti a zbožnosti“ — ale
činí při tom školu „bezkonfessijní“ a za
vádí tedy také „bezkonfessijni“ zbožnost,
nemohl míti jiný následek, nežli nábožen
skou vlažnost, jíž by musilo učitelstvo šma
hem propadnouti, kdyby nebylo vlivů jiných,
jež tu působí záchranné.

Jsou tu především jednotlivci, kteří
pocházejíce ze zbožných rodin, sami také
zbožnými zůstávají přese všecken škodlivý
vliv poměrů. Dále působí na velmi mnohé
přátelský styk sduchovenstvem. Jest přímo
spodivením, že při všem tom štvaní jistých
učitelských listů proti kněžstvu, při všem
tom brojení proti náboženství (děje se tak
ovšem ještě opatrně a brojí se zatím jen
proti bohoslužebným obřadům) přečetní
kněží vyznávají: „Naši učitelé jsou zbožní,
zde panuje úplná svornost a shoda.“ Kde
jest v místč katolický spolek, učitelé zpra
vidla bývají jeho členy.

A můžeme říci, že tato dobrá. shoda
byla by snad všude, kdyby nebylo kněžstvu
a náboženství nepřátelského tisku, kterým
se jednotlivci z učitelstva, hlavně mladší,
dávají k tomuto nepřátelství strhnouti. Jsou
to především „Školský Obzor,“ vydávaný
bývalým učitelem a odpadlým katolíkem.
Hofrychtrem, a -. orgán „Ústředního spolku
jednot učitelských“ zvaný „Český Učitel.“
Nad oba tyto listy vynikala loni zaniklá
„Česká Škola,“ o jejíž hodnotě učiníme si
jasný pojem, uvážíme-li, že její redaktor
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'z obavy před úředním vyšetřováním veřej
nosti se tajil. Sám liberální „Komenský“
napsal, tak že dovede jednati každý kluk!

A tu zajisté 'i nejupřímnější přítel uči—
telstva se etáže: „Pro Boha, klesl ctihodný
stav učitelský již tak, že si vydržuje listy
náboženství nepřátelské. že sám oíicielní
orgán učitelstva stanovisko takové zaujímá.?

K porozumění této věci třeba opět po
ohlédnouti se nazpět. Je známo, že strana
liberální u nás náboženství zlehčovala &
proti kněžstvu štvala odedávna. Přední list
této strany neměl jiné starosti. než jak by
stavy počtem nejčetnější vlákal do libí-Pál
mho tábora. Proto volal tento list: Ubohý
dělníku, ty jsi otrokem svého zaměstna
vatele, pojď k nám, my ti pomůžeme!
Ubohý nadějný studujícíjinochu, tvoji pro—
fessoři ti nepřejí ani nejmenší volnosti,
pojď, tobě také pomůžeme! A ty. ubohý
rolníku, jádro naroda, rolníku pokročilý a
uvědomělý, ale daněmi přetížený, tobě také
pomůžeme. jen sem pojďl

Není snad nic lehčího na světě, nežli
s'ibovati. a nic radostnějšího, nežli sliby po
slouchati. Ubohý dělník poslechl, ale když
se sliby neplnily, stal se socialistou, ubohý
student beznárodním, ubohý rolník nespoko
jeným agrármkem, který při sklenici hro
muje na daně a na zlé časy. — Připomí
náme ovšem, že to platí jen o těch, kteří
sedli na liberální vějíčku.

A tenkráte se také volalo: Pojď k nám.
ubohý, bídně placený český učiteli, my po
můžeme také toběl Již se. stala zmínka, že
učitel ve staré škole hmotně lépe byl za
opatřen než učitel nynější. Dle zásady ničím
neodůvodněné, ano, přímo nerozumné roz
vrženy byly v letech osmdesátých školní
obce ve čtvero tříd. V nejnižší třídě měl
učitel 400 zl. služne'ho řídicí učitel 500 zl.
Kvinkvenálky činil'y 100/0 služněho. Není
divu, že při této bídě učitelstvo se dožado
valo zvýšení platů. Strana staročeská, řek
něme upřímně, volání toho nedbala Buď
mlčela. anebo to odbývala. známým „finanč
ním efektem“. Strana staročeská považovala
učitelstvo za. stav bezvýznamný a poznala
svůj omyl, až bylo pozdě. Najednou nebyl
finanční efekt překážkou, aučitelstvuvnej
nižší třídě přidalo se „prozatím“ po stovce
— ale jak řečeno, bylo pozdě. Bylo to
krátce před známými volbami, při nichž
zvítězili pak — a není to žádným taiem
stvím, že přičiněním nespokojeného učitel
stva — ti, kde stále se chvástali svým přá
telstvím k němu.

Věru, nic nebylo snadnějšího v té době
nežli vyhlašovati stranu konservativní za
nepřátelskou učitelstvu i školství vůbec,
hlavně pak stranu katolickou, a nic příro
z_enějšího. nežli že se tomu v četné části
učitelstva uvěřilo. Pak není divu. že tisk
učitelský dostal nátěr uplně liberální a tím
i kněžstvu nepřátelský. Tisk učitelský měl
sídlo v Praze Veliký liberální žurnál vě.
noval školství velikou pozornost a hájil
práv učitelstva až dost. Hlavně s velikým
gustem uveřejňovaly se zprávy o každé sebe
menší neshodě mezi knězem a učitelem, aby
se ukázalo, že učitel nemá většího prociv
nika nad kněze. Vše to se v učitelských
listech otiskovalo, a který list si podobně
nevedl. byl vyhlášen za zpitečnický. Co jen
zakusila „Beseda učitelská“ pro svůj kon
servativni směr, a „Česká Škola“, která
(v prvních ročnících) týmž směrem se nesla!
Ano. mohli bychom z těchto listů citovati
články, v nichž zřejmě byla chválena a do
poručována škola náboženská! Liberální listy
učitelské však psaly dle komanda. velkého
žurnálu, & z něho vžilo se i v ně nepřátel—
ství ku kněžstvu & domněnka, že školství
nemá větších škůdců nad upřímné ka
tolíky.

Poněvadž veliký žurnál samosprávu vů
bec až do nebe vynášel, musily ji velebiti
i liberální listy učitelské — at ji vykoná
vali třeba lidé naprosto nezpůsobilí. Praž
ským redaktorům se to hezky psalo, když
jak živí nepoznali, jak vyhlíží mnohá místní
školní rada na venkově. Kdyby byl ven
kovský učitel sebe oprávněnější stížnost do
časopisu zaslal, na veřejnost se nedostala.
„Možná, že je to pravda,“ řeklo se, „ale
nám se to nehodí do krámu, my proti
samosprávě psáti nemůžeme.“

Chybou bylo, že v té době nikdo na to
nepomyslil, aby se vydával časopis pro uči
telstvo venkovské. Kdyby se tak bylo stalo,
nikdy bychom se nebyli dočkali poměrů ny
nějších. Bylo by se ukázalo, že kněz není
učiteli nepřítelem, ale že naopak bývá jedi
nou osobou, která 'rozumí jeho práci a jeho
snahám, a které si může v soužeuí po
stesknouti.

Když takový list počal vycházeti, bylo
již pozdě. „Národní Učitel," který se opo
vážil napsati, že zásada: kde platí, at po
roučí, — je nespravedlivá a nerozumná, byl
od liberálních listů ubit.

Jest ku podivu. že se mohlo smýšlení
o té věci tak velice změniti. Dnes tehdejší
„svobodomyslné“ učitelstvo jest už „pokre
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kovým“ a „radikálním“ a bije do svých
svůdců — nevábáme užíti toho slova — jen
cožl Po nějakém velebeni samosprávy ani
stopy! NaOpak volá se: _Zruštemistni školní
rady! My se zemské samosprávy nebojíme,
ale bojíme se okresní a. zvláště obecní!

Je to naprosto falešné mínění, spatřo
vati v horováni pro jakoukoli samosprávu
příznak vlastenectví a lásky k lidu. Jen
jděte mezi ten lid a poznáte, že on sám
o tu samosprávu nestojí. Mnohý řádný muž
raději zaplatí pokutu, než aby se dal voliti
za starostu, a ti. kdo se do samosprávných
úřadů derou, nebývají obyčejně puzení ktomu
horlivostí pro věc dobrou. Kdo tyto poměry
zná, dá tedy těm radikálním učitelům za
pravdu. V tom vůbec shoduje se asi uči
telstvo všecko.

Ale odkud tato náhlá změna? Pouze
odtud, že liberálové nesplnili & nemohli ani
splniti slibů mezi učitelstvo házených. Ten
obrovský švindl, v jehož znamení liberalis
mus žije, byl odhalen nejlépe v tomto pře
vratu. Jest opravdu div, že tak značná část
učitelstva tento švindl již dříve neprohlédla.
Neboť věřiti tomu, kdo volá: Ty rolníku,
budeš méně platit, a ty učiteli, budeš více
dostavati —-k tomu jest opravdu zapotřebí
veliké důvěřivosti.

Tu dotýkáme se smutné věci, náklad
na školství roste — a země nemůže
uživiti svého učitelstva! Vemnohých
zemích se letos učitelské platy upravily,
u nás však nestalo se nic. Na tisíce petic
odpovídá se jediným slovem: Nemáme! —
které ovšem postačí.

Avšak považme, že v době nedostatku
učitelstva byli studující na ústavy učitelské
lákáni stipendiemi, zemskými i státními.
Školné na ústavech se neplatí, čímž jsou

studie také poněkud ulehčeny. Takto při
lákaný kandidát vystoupí z ústavu, a pak
se mu řekne: Jdi — a jak budeš živ, to
budiž tvojí starostí.

Podučitel s první zkouškou má nyní
360 zl, po druhé zkoušce 400 zl. Učitel
má v nejnižší třídě platu 500 zl., a těch
jest nejvice. Za to nemůže býti v nynější
dobé nikdo živ ani obstojně. zvláště, má-li
si z toho platiti byt. Poukazuje-lí se ktomu,
že jindy míval učitel ještě méně, třeba uvá
žiti, že za to „méně“ tehdá mnohem více
koupil.

S úlrpností vypravuje se o učiteli ze
staré školy. jak se snižoval vybíráním so
bctálesu. Nynější učitel však se dožebrává
podpory u obce, aby mu přispěla na byt
nebo na palivo, a tím se snižuje více nežli
dřívější učitel, který si vybíral, co mu na
leželo právem. Představme si pak závislost
takového učitele!

Neméněbolestná jest otázka učitelských
bytů. Oty rovněž nikdo se nestará. V na
šich vesnicích, kde si každý postaví domek
jen pro svou potřebu, slušného bytu ne
najdeme, který by byl prázdný. — V okresu
Jilemnickém před několika lety bydlilo dva
cet učitelů, svobodných i ženatých — na
půdě.

Rozmnožování škol dojista značí po
krok —ale ten pokrok odnášejí učitelé nej
více, třeba nebyli poplatníky. Svobodný
ještě se protluče, ale hůř je ženatým. Ovšem
není zle aspoň 0 dobrou radu; jedni radí
učitelům, aby se vůbec neženili. jiní zase,
aby se ženili jen bohatě. Snad se konečně
dočkáme zákona, aby ženy učitelů (aspoň
v Čechách), byly nuceny před svatbou slo
žiti —- kaucil

(Pokrač)

Zikmund Mislik z Hiršova.
NapsalVlastimil Hálek, farář v Liboci.

(Dokončení.)

Zasnoubila se však bez svolení otce
svého a provdala se r. 1664 za Jeronýma
markýze z Guzolda, švakra strýce svého.
Poněvadž Michlík sůalku tomu nepřál, do
stala jen 24.000 zl. věna a podíl po matce.
Odstěhovala se do Vlach, a nedobře se jí
tam vedlo. —

Bohatákorrespondence Mislikova,
líčící podrobně osudy vlasti české, jeho ka—

tolické a národní přesvědčení, vzala za své
krutým vandalismem ——bylat prodaná jako
bezcenný (!) papir do papírny.') Tu
a tam některé šlechtické rodině zaslaný dopis
v podzimu života jeho dochoval se v Jin
dřicho-Hradeckém archivě a dává nám po
hleděti v jeho poslední okamžiky. Stalat se

') Ze zámku Pacovskěho.
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velká proměna v jeho životě. -— Mislík
uchyluje se pojednou kolem roku 1664
na svůj zámek do Pacova, tam obírá se
zbožnou četbou a přemýšlí o svých plá
nech, jež se mají jeho poslední vůlí usku
tečniti. Jeho společnost tvoří duchovenstvo,
jež Mislík zve, vítá atheologické rozhovory
zapřádá. Svůj znak s generálskou helmicí,
pistolemi. ručnicemi, s praporci. píkamí za
věšuje ve farním chrámu Pacovském na
zeď proti hlavnímu oltáři, & za vojenikou
zbroj vyměňuje modlitební knihu.

Tento krok Mislíkův zůstává pro histo
riky, kteří neuznávají v dějepise pragmatismu
theologickěho, záhadným. Katolickemu děje
pisci však, jenž poznal již přestoupcní Sla
vaty protestanta ke katolické viře. a uznal
je z působení milosti Boží. nezůstane krok
Míslíkův nevysvětleným: Ex bono milite
Caesaris, melior miles Christi/**) Sem od
náší se iposlední vůle, kterou 2 roky před
smrtí dne 24. prosince 1664. napsal aji té
měř všecko svoje jmění odkázal klášterůin
a účelům církevním. Chtělt zají=té Mislík
tímto způsobem usmířiti se s Bohem za
tak mnohý přehmat, kterého se vojsko jeho
v třicetileté válce dopustila. Zastřeliti za
jaté, vypáliti celé vesnice. zpustošiti pole—
bylo surovému vojsku té doby, necht nále
želo kterékoli straně, věcí malichernou; o
čemž se vůdce mnohdy až pozdě teprve do
věděl. Když však přestala válka, a klidný
stav nastal, tu mnohý generál rozpomínal
se na toto řádění sveho vojska, a hleděl,
byt sám příčinou oné zhouby nebyl, svě
domí svě zbožnými dary & modlitbami
usmířiti.

Ačkoli Mislík nikdy takového řádění
vojsku svému dopouštěti se nedovoloval, tím
méně sám k tomu rozkaz dal. jak z listů
jeho, kterými líčí svá tažení, vysvítá: přece
chtěl každou skvrnu se sebe smýti.

Ve své poalední vůlia) ustanovil, aby
pohřben byl jednoduchým způsobem; ale
aby co možno nejvíce mší sv. za něho slou
ženo bylo. a k pohřbu co možno nejvíce du
chovních sezváno bylo. V den úmrtí aby
chot jeho co možná nejvíce chudých podě
lila, poddaným na jeho panstvích každému
5 čtvrtců obilí darovala, sedlákům a chalup
níkům dluhy aby odpustila, ti pak by za
něho jeden Otčenáš zbožně se pomodlili.

") Z dobrého vojína císařského — lepší
vojín Kristův.

“) Posledni vůle ve svazku „Familíe
Mislík von I-Iirschov.“ (Jindř. Hrad archiv.)

Servitům u sv. Michala v Praze, Pau
lanům v Praze, kapucínům na Hradčanech,
kapucínům u sv. Josefa a v Budějovicích odká
zal po 100 zl Dům v Praze daroval své choti,
stříbrné náčiní své dceři Zuzaně. Avšak celé
panství Pacov s J eníčkovou Lhotou a Čeka
nicemi, řádubosýchKarmelitánů v Praze
po smrti své manželky s tou podmínkou,
když v Pacově zvláštní konvent o 24 du
chovních zřídí k oslavě Nejsv. Trojice. Ne
poskvrněné Panny Marie, sv. Arch. Michala,
sv. Vavřince, sv. Terezie pro spásu duše
jeho, a celého rodu. Kdyby toho Karmelitáné
nechtěli přijati, anebo jinde konvent chtěli
zříditi, mělo celé jmění připadnouti Servi
tůmu sv. Michala v Praze. Pro chot svoji
za ochrance žádá Bernarda hraběte z Mar
tinic, nejvyšš. purkrabího & Maxmiliana
z Martinic a jiné šlechtice. Ku konci prosí
císaře, jeho rady a nejvyšší úředníky, aby
nad splněním jeho testamentu bděli. Duší
svou dojemným způsobem doporoučí milosr
denství Božímu a zakládá za sebe mešní
fundaci a anniversarium při kostele v Pacově.
Tělo jeho mělo pohřbeno býti ve farním ko
stele Pacovském před oltářem v hrobce na
místě. kde stojí kříž.

Dále odkázal Augustiniánům v Táboře,
Františkánům v Jindř. Hradci, Kapucínům
v Jihlavě po 100 zl.; kodícillem 4) ze dne
4. listopadu 1666. nejlepšího prvního koně
svého s celým postrojem nejvyššímu hof
mistru Maximiliánu hraběti z Martinic, dru
hého nejlepšího koně s příslušenstvím pre
sidentu nad apelacemi hraběti Karlu Lib
šteinskému z Kolovrat a třetího hraběti Ale
xiovi Vratislavu z Mitrovic. Odkaz svého
velikého jmění bosým karmelitánům na věčné
časy učinil „bei Fluch und Malediction“.
oder „Gottes Strafe“ na toho, kdož by toto
jeho ustanovení změnil aneb zkazil.—")Podo
týká se k tomu, že Karmelitání přijalijehu

*) Do desk zemských vložen 15. listo
padu 1666 sub lít. K

5) K příčině, proč M-slík odkázal jmění
své Karmelitánům, jinak posud neobjasněné,
pojí se pověst v Pacově a okolí rozšířená„
jež zní: Míslík obávaje se trestu pro svůj
souboj prchl, a použil prý právu asylního.
Utekl pak se do kláštera bosých Karmeli
tánů ve Vídni, kteří jej laskavě přijali &
ochranu mu poskytli. Na to ve vinném sudě
dal se Mislík dopraviti do Korneuburkn. od
kud v přestrojení odebral se do úkrytu,
v němž setrval jen krátce, nebot byly inu
následky souboje prominuty.
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legát, postavili sobě v Pacově klášter, a
vše dle jeho vůle vykonali; nicméně při
rušení klášterů v minulém století zrušen
byl i konvent jejich v Pacově a se jměním
naloženo jako u ostatních zrušených klá—
šterů.

Mislík zemřel na Pacově dne 3. listo
padu 1666 a byl tamtéž za veliké účasti
duchovenstva & vysoké šlechty ve farním
kostele sv. Michala Arch. pohřben. Nad
jeho hrobkou pod znakem utvořeným z jeho
válečných zbrani jest deska s timto ná.
pisem:

„Illustrissimus et Excellentissimus D.
D. Sigismundus Joannes Mislik L. B. de
Hirschowa, Dn. in Paczow et Lhota. S. Cae
sareae Regiaeque Mstis Consíliarius aulico
bellicus, Generalís Campi, marschallus Leite
nantius. nec non peditu(m) equitumque Colo
nellus pie obiit III Novembris A. D.: M. D
C. L. X. VI.“

Pokud se týče jeho podoby, ukazuje
obraz jeho, chovaný v zámku v Pacově, že

Z knihy
Modlete sel Modlete sel
V ustaraná. měkká. srdce
zaseje vam Bůh zas zrní
milosti a darů živých . . .

Vyrudlé & silné ruce
v chudičkém a sešlém chrámě
k modlitbě tak denně spjaté!

Chudí duchem!
Velcí srdcem!
Ponižení k chladné dlažbě!
Vidím život vašich dědů,
vidím život vašich dětí,
vidím plahočení vaše
stejné stale, nezmenšené,
v horku dne a mrazu noci,
v bídě porodu a smrtil

Miláčkovél Utýrani'!
Bůh vas slyší, vaše pláče
mroucí v prvním propuknutí,
zaleknuté velkosti svou . . .

Co je bez Boha váš život? T
\,

byl plného obličeje s hustými vlasy a vous
nesl dle španělského spůsobu.

Charakteristika života a činů Mislí
kových, katolické víře a vlasti české nikoli
k necti sloužících, da se vystihnouti slovy
v té době katolickým panem Jaroslavem
Bořitou z Martinic pronesenými: „Paratus
erat in Dei. ecclesiae et domini caesaris
regisque sui servítio fideli semper mori.“

Kral. hlavní město Praha ocenilo pamět
rodiny Mislíkovské názvem ulice „Mislí
kovy“. Majitel pak domu Mislíkovského
č. ULU. 11Spálené ulice dal zhotoviti na
dům pamětní desku s nápisem:

„Dům někdy rodiny
Mislíků z Hiršova

Adam M. 2 H. na Radíci & Košířích.
Náležel od roku 1553

k stavu českého rytířstva 1- 1581.
ákladem

Vojt. Veselého.
L. P. 1864.“

„O život.“

se

V Bohu vzrůst je chudých polí.
radost vymetalých klasů,
zlato uzralého zrní. ,
Bůh jen vzrůst dá vašim stádům
scvrklým na hubenou kravku,
rozmnoží vam ovcí párek
na zvlněné vlny moře
radostné a spokojeně.
0 děti se postará vám
a o vašich dětí děti,
nedá. nikdy zahynouti
sirotkům těm bez' přístřeší,
rozprášeným v šíro světa
jako vrabci po vesnici . . .

Modlete sel Modlete sel
Naberte zas dechu k práci!
Svlažte sprahlé duše rosou,
kterou prší oblak víry
stojíci vam nad hlavami!

Duše dobré!
Chudí duchem!
Ponížení k chladné dlažbě!

F. St. Eisler.

vr—
J



Poměr občana ke státu a křesťanství.
Píše Dr. ]os. Pošmůrný, O. Cr.

(Dokončení)

Středověk, v němž požívala Církev po—
.měrně největšího vlivu v životě soukromém
istátním, byl v pravdě dobou osobníi kor
porativní svobody. Neobmezená moc v lid
ských rukou byla tehdy neznáma. Ve středo
věku byla sice v úctě duchovní moc cír
kevní i světská vláda státní jakožto m cnosti
Bohem dané, jimž nikdo bez porušení zá
kona Božího nemohl se protiviti, pokud se
pohybovaly v mezích Bohem vyměřených.
Ale při tom byli národové proniknutia na
plnění přesvědčením, že každá lidská své—
vole v řádu právním jest zneužitím mocí,
bezprávím, porušením zákona a že každý,
kdo je povolán Církev a stát říditi, musí
se řádu tomu podrobítí jako každý jiný
občan. Papež i císař, biskup i kníže, kněz
i laik, všichni bez rozdílu byli si vědomi,
že jsou jen vykonavateli Bohem stanoveného
řádu a že každý jest povinen, přísně držeti
se mezi, které zákon Boží rozumem a zje
vením označil (Ketteler, Freiheit, Autoritžit
und Kirche. 69).

Proto byla tehdy svoboda svatou a
trvanlivou, panovníci Církví mírněni, náro
dové chráněni, autorita utvrzována. Vedle
Církve nebylo ve středověku žádného ústavu,
který by tak mocně a všestranně byl pů
sobil na zdokonalení společnosti lidské.
Církev působila vzdělavatelně nejen jakožto
ústav náboženský, nýbrž pečovala zároveň
o rozličné důležité potřeby společnosti,
k jichž opatření tehdejší zřízení státní ne
bylo ještě dostatečné. Ona pečovala o chudé
a nuzné; od ní zřízeny byly školy a pěsto
vány vědy a umění; Církev byla pomocnicí
státu i ve vykonávání spravedlnosti a. jiné
správě světské dílem přejetím části po
vinnosti na sebe, dílem poskytováním du
chovenstva ke službám státu. (Tomek, Dě
jiny Prahy I. 99).

Všecka umění, básnictví a krása vůbec
ve všech svých způsobech byla. zasvěcena
službě pravdy, tak že společnost lidská přes
všecky tehdejší poklesky a bludy zasloužila
si néstí krásné jméno křestanské Smýšlení
podlízavé. jemuž se nyní říká. servilnost,
bylo tehdy neznámé. I v těch dobách, kdy
byla moc církevní největší, byla v objčeji
otevřenost v kárání nešvarů a poklesků lid—
ských, o níž dnes není ani slechu.

Ovšem, znalost oněch dob, kdy vlivem
Církve kvetla osobní a občanská svoboda,
jest velmi skrovná & obyčejně ještě ne
správná.

Je to zvláštní úkaz.
Stkvělé doby národa řeckého & řím

ského jsou přemnohým daleko známější než
dějiny dob, kdy Církev katolická vychová
vala národy. '

Dějepisci protestantští zúmyslně roz
hlásili středověk za dobu temnoty & hrůzy
avšech nepravosti barvami nejkříklavějšími,
aby mohli ospravedlniti dílo Lutherovo,
které zcela neprávem obyčejně reformaci,
t. j. opravou, poněvadž bylo podle slov an
glického dějepisce Cobetha devastací, t. j.
zpustošením.

Který dějepisec se odvážil něco uve
řejniti na obranu Církve, upadl v nemilost
kritiků.

Tak si stěžuje na př. německý děje
pisec Bóhmer, že mu kritikové upírali ně—
mecké smýšlení jen proto, že nepovažuje
papeže za antíkrista aŘím za babylonskou
nevěstkn.

Že i u nás tomu skoro nejinak, ví
každý našich dějepisných literárních poměrů
poněkud jen znalý. Bóhmer praví, že děje—
pisci, kteří pomlouvají Církev dějepisnými
lžemí & vynášejí nad ní zavrhující úsudek
jsou rovni soudcům, kteří by vynesli roz—
sudek. aniž četli soudní akta.

Potěšitelným úkazem mezi dějepisci
protestantskými jsou oni badatelé, kteří za
hloubavše se ve zkoumání dějin církevních,
poznali pravdu a stali se upřímnými kato
líky, ku př. Aug. Gfr'órer, Bedř ch Hurter,
Arnošt Jarcke, Jiří Phillips, hrabě Stolberg.
Bedřich Schlegel, Onno Klopp a j.

At se namáhají protestanté jak chtějí,
tolik je jisto, že t. zv. reformacíLutherovou
se vrátil na svět starý pohanský státní ub
solutismus a domohl se nadvlády v mnohých
státech.

Tak jako v těch dobách přišla v opo
vržení díla křesťanského umění a napodo
beny nahotiny pohanské, jako zavržena kře
sťanská filosofie a kživotu vzkříšeny nauky
pohanských mudrců, tak zavrženy i kře
sťanské zásady o moci státní a zavedeny
názory 0 neobmezené moci státní. Směr
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“tento hlavně v zemích protestantských byl
mocně podpořen tím že v nich zrušen dří
vější rozdíl mezi držiteli mocí duchovní &
světské a všecka moc soustředěna v rukou
vladaře světského.

Z tohoto novopohanského absolutismu
vyšla pověstná zásada, že každý poddaný
musí býti téhož náboženství jako panovník
(cuius regio, eius religio).

Křesťanství zničilo pohanský absolu
tismus mocí svědomí, nebot mučeníci ne.
ohroženě předstupovali před své soudce a
řekli: „My nemůžeme konati, co vy chcete,
nebot nám to zapovídá. svědomí.“

A ejhle, novopohanský absolutismus
napadl právě toto svědomí. kterým byl
s trůnu své moci kdysi svržen a vyhlásil,
že nesmějí poddaní jednali dle svého svě
domí, nýbrž včřiti, co věří jejich světský
vladař.

Tím se stalo, že obyvatelé některých
protestantských zemí a měst byli přinuceni,
několikrát změniti náboženství. Ve Falci
na př. čtyřikrát, v městě Oppenheimu do
cela desetkrát. Mcc státní, která se tak
daleko odvážila, nebrala přirozeně zřetele
ani na jiné svobody poddaných a tak mizela
jedna za druhou. _

Našli se spisovatelé, kteří tento novo—
pohanský absolutismus se nestyděli ve spi
sech svých hájiti.

Mezi nimi vyniká anglický filosof Tomáš
Hobbes 0588—1679). Tento obránce tyran
nie vzal za základ své nauky o státní moci
náhled, že člověk jest puzen ve svých pra
cích jedině sobectvím. Sobectví jednoho
naráží na sobectví druhého, z čehož se vy
vinula valka všech proti všem kterou prý
vedli první lidé mezi sebou. Ze vzájemného
strachu prý povstal stát a sice tím, že každý
jednot ivec se zřekl části svého práva, které
přenesl na moc státní. Všecko právo a po
vinnosti povstávají teprve ve státě. Bez státu
není ani právo ani bezpráví, ani dobro,
ani zlo. Rozdíl mezi dobrým a zlým jest
podmíněn státním zákonem. Zákon státní
jest veřejným svědomím, dle kterého jedině
se mají občané říditi. Moa vladařova jest
neobmezena. Naproti němu jest jednotlivý
občan i celý národ bez práva a moci. Vše.
co vladař chce, poroučí a činí, jest dobré
a sice jen proto, že to on chce, poroučí a činí
\'šickni občané jsou zavázáni k nepodmí
něné posíušnosti.

Ze svrchovanosti vladařovy plyne, že
má i nejvyšší moc duchovní, že jest hlavou
Církve. On prý jedině má právo ustanoviti,

které nauky náboženské se mají ve státě
učiti a věřiti. Písmo sv. jest prý jen tehdy
pravidlem života. když je mocí státní za
vedeno. Vladař nikdy nemůže se státi ká
cířem. I když káže poddaným, aby zapřeli
Krista, musí tak učiniti. Stát ustanovuje,
které knihy Písma sv. jsou pravé, jaká má
býti bohoslužba a každý poddaný musí se
dotyčným předpisům podrobiti. Náboženství
prý záleží toliko v bázni před neviditelnými
mocnostmi, které stát uznává, jiná bázeň
jest prý pověra.

Podobné zásady o svrchovanosti avše
mohoucností státu učí i německý filosof
Hegel (1770—1831).

Podle jeho íilos<fie jest stát skutečným,
praesentním bohem, pravým pozemským
božstvem, a musí býti jako takové ctěn.
Církev nestojí ani nad státem, ani vedle
něho, nýbrž stát nastupuje na její místo.
Aby byl člověk ctnostným & zbožným, ne
potřebuje nic jiného konati, než co mu na
řizuje a předpisuje stát. Stát jest sám sobě
účelem a má nejvyšší právo a moc nad
jednotlivci. Lid jakožto stát jest absolutní
moci na zemi. Všichni mají se moci této
bezpodmínečně podrobiti a pro ni se obě
tovati. Nejvyšší povinností člověka jest býti
čler.em státu, poněvadž jen potud má pravou
mravnost, pokud jest členem státu. (Srov.
Dr. Stůckl, Geschichte der neueren Philo
sophie, sv. 2., str. 162 sqq)

Zásady tyto neliší se, jak každý na
první pohled pozná, podstatně od zásad po—
hanských filosofů o státní moci, jak jsme
výše uvedli.

A tyto htgelianské zásady o státní
všemohoucnosti zalíbily se velmi mnohým
státníkům a občanům, a odtud ona stálá
snaha nepřátel Církve, přivésti Církev
v úplné područí moci státní a zbaviti tak
katolíky náboženské svobody, & vytlačiti
úplně zásady křesťanské ze života stát
ního.

K tomu cíli má také vésti úplné od
dělení Církve a státu, kterého by se zastánci
státní všemohoucnosti rádi domohli Vědít
nepřátelé Církve dobře,že se jim nepodaří
vliv zásad křesťanských ná stát zničiti, do—
dokud stát a Církev, abychom tak řekli,
žijí v manželském k sobě poměru. A proto
tam, kde se domohli nadvlády, pracují k tomu,
aby manželství toto bylo rozloučeno. Aby
dostali na svou stranu i věřící lid, tvrdi
pokrytecky, že potom bude nejen stát, ale
i Církev svobodnou, což prý jí bude jen na
prospěch.
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Tvrzení toto jest jednoduše pokry
tecká lež.

Snaha nepřátel Církve a její svobody
nese se k tomu, aby byl stát emancipován
od všelikého vlivu Církve, aby Církev byla
připravena o všecka práva, zatlačena byla
pouze do chrámů, aby jí nebylo možno,
vyslovovati se o zákonech státních a pro
testovali proti nějakému státnímu zákonu
a nařízení.

Podle vůle těchto lidí nebyla by Církev
svobodnou, nýbrž vržena by byla do posta—
vení, v jakém bylavprvních třech stoletích
svého trvání, když nemajíc státního uznání,
musila se skrývali v podzemních katakom—
ácb.

Či byl někdo tak lehkověrný a myslil,
že by nepřátelé Církve nic proti ní nepod
nikli?

Vzpomeňme jen na zákonodárství jose—
linské, na dějiny rakouského konkordútu a
vizme, jak i nyní již sněmovny osobují si
práv sněmů církevních a rozhodují o zále
žitostech církevních (ku př. o manželství,
změně náboženství), o předpisy církevního
práva se ncstarajíce.

Kdyby byla Církev od státu oddělena
ve smyslu její nepřátel, potom by se její
svoboda podobala svobodě člověka, kterému
nikde nechtějí přiznati domovské právo,
který se nikde nemůže dovoliti svých práv.

A jaký následek by to mělo pro jed
notlivé občany?

Každý občan byl by rozdvojen a uvrhnut
do největšího zmatku. Z jedné strany by
mu poroučel stát, předpisoval zákony a
ukládal povinnosti, které by zdruhé strany
se protivily zákonům apovinnostem církev
mm.

Co by si v takovém rozporu počal?
Jak by byl možný pokoj, mír &.blaho spo—
lečnosti státní?

Politikové křesťanští také někdy mluví
0 oddělení Církve a státu, ale ve smysle
docela jiném.

Oni žádají toliko. aby stát, spravuje
své záležitosti, nepletl se do záležitostí
čistě církevních, nýbrž aby řízení záleži
tostí církevních nechal výhradně moci du—
chovní. Ale tak jako není manželstvo roz
loučeno, když otec obstarává záležitosti pa
třící mužovi a matka záležitosti patřící
ženě, tak by nebyl vzájemný přátelský po
měr mezi státem a Církvi zrušen, kdyby
moc státní i moc církevní spravovala svo
bodně vlastní záležitosti. Naopak zařízení
takové by vedlo k pravé atrvanlivé shodě,

z které by vzešel prospěch pro stát i
írkev.

Poměr Církve ke státu a státu k Církvi
dle zásad křesťanských liči Ketteler (I. c.
XXVII) takto:

Církev nemůže a nesmí se odloutiti
od státu tak jako vůbec se nemůže odtrh
nouti od ničeho, co pochází od Boha. Ona
musí ctítí stát jakožto božské zřízení k blahu
lidí. Musí své údy přidržovati k tomu, aby
pro Boha a svědomí poslušni byli moci
státní, pokud odpovídá í'ridu Božímu. Církev
musí podporovati blaho státu všemi svými
duchovními prostředky, radovati se ze spo
řádaných poměrů státních a ktovati každé
rozháranosti ve státě. ()na musí konečně
světu hlásati, že kdo se bezprávně protivi
moci světské, že se Bohu protiví a dobývá
si zavržení od Boha.

Taktéž však nemůže a nesmí moc státní
se odloučiti od Církve, aniž by porušila své
podstatné povinnosti.

Stát jest povinen chrániti práva Církve
jako chrám práva každého ze svých pod
daných a hájiti ji před každým nespraved
livým útokem. Vykonávání spravedlnosti
jest úkolem státu Bohem daným a on jej
musí plniti vůči všem. Stát jest povinen
pohlížeti na Církev s blahovůlí a pomáhati
jí, aby dosáhla svých cílů. I tato část jeho
úlohy plyne z přirozenosti moci státní a
z povinnosti Bohem mu daných.

Stát jest zavázán k této právní obraně
Církve nejen pro Boha, ale i k vůli vlast
nímu blahu. Neboť, kdyby se odtrhl od
Církve a od náboženské víry svých podda
ných, odtrhl by se od Boha a zničil by
svůj vlastní základ. Stát jest konečně za
vázán k obraně a podpoře Církve i k vůli
svým příslušníkům. Majíttitoktomu práve,
aby moc státní respektovala,cíti|a, chránila.
a podporovala jejich náboženské smýšlení
v jejich svazku církevním. Stát není libo
volnou abstraktní veličinou někde za mraky,
nýbrž skutečností určenou ke prospěchu
lidí, které objímá, a proto odloučení státu
od nejvyšších zájmů jeho členů jest poru
šením povinností moci státní.

K tomu ještě doaává týž věhlasný
biskup: „Co bylo zde řečeno o povinnosti
státu, aby právo Církve chránil aji pod
poroval, rozumí se nejen o Církvi katolické,
nýbrž o každé náboženské společnosti, která.
mocí státní byla uznána a která odpovídá
požadavkům přirozené mravnosti a úctě
jednoho Boha.

Kdo vážně o zásadách těchto uvažuje,
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musí zajisté uznati, že odpovídají pravdě,
právu, dějinám a že na jejich základě jedině
jest možna pravá shoda mezi státem a Církvi

a tím také pravá svoboda občanská. — Kéž
by jen státníci a národové dle těchto
blahodárných zásad se řídili!

O nervosní době.
Zpřednášky Dra. Erba v „Cos. Revui“

uveřejněné, vyjímáme:
Coje nervosa? Neurasthenie je

prudká dráždivost vedle veliké slabosti, únava
a zemdlenost, vysílení a seslabení aktivních
schopností a to buď v mozku, v srdci, čidlech,
míše, v oběhu krve, zažívacích í pohlavních
orgánech atd. Příčiny nervosy jsou politické,
sociální, intellektuální. Na nervstvo lidí pů
sobí mocně války a revoluce, vynálezy věd
přírodních. elektřina, parníky a železnice,
literatura (romány), telegraf a telefon, komn—
nikace, jimiž čas a prostor ztratily na vý
znamu, průmysl a beznzdná soutěž ve všech
oborech. — Amerika dala se v zápas se
starým kontinentem, síly se napínají až
k prasknutí.

Jsou krise finanční a obchodní, lid hyne,
vzrůstem velikých měst vzniká proletariát ve
střediscích průmyslových. Spory politická a
náboženské neutichly, zápasit křestanství s ma
terialismem a pod.

Lidé jeví spěch a zmatek v pohybech a
v práci, přílišnou citlivost a lekáni se bu
doucnosti, zádumčivost, měnlivou náladu a
neklidný spánek, zemdlenost a. dráždivost
srdce a cévstva všeho. Nervosu zaviňuji dále
alkohol a absinth, olovo a arsenik, difterie,
chřipka, příjíce, tuberknlosa, časté mrtvice,
úbytě míchy atd.

Čím dále, tím více přibývá hysterie a
hypochondrie, nenrasthenie a psychosy, epi
lepsie, křeči a záchvatů pessímistického vy
světlování situací. Plny jsou nemocnicea po
licejni oddělení. Proto lidé utíkají do lesů,
do hor a na moře . ..

Doba nynější jest kus Athén, Ríma,
středověku i renaissance.

Jsme v Athénách: Je rozkvětkul
tury a umění, jsou boje politické a přepych
a smyslnost nveslýchaná.

Jsme v Ri m ě: Je úpadek v klíně roz
koší a výstředností, jeví se krvavá ukrutnost
požitkářstvi a výboj.

Jsme ve středověku: blouzněnía
mravy surové, nově války křižácké a morové
rány se opakují.

Jsmevrenaíssauci, kdežsejevíve
liká nemravnost dvorská, opilství a neřesti
strašlivě, jsme v následcích 30leté války.

Hrůza z bídy obecné — rozvrat států, zlo
řády a revoluce naplňují mysl. -—

Ten je smysl zajímavě přednášky.
Kam lidstvo za těchto okolností dospěje ?

Blížime se záhubné propastí či nastane zaseobrození?
Dále starosti, bída, zármutek, fysicke

napínání svalstva, předčasné hověuí pu-lu (ona
nie), lih, tabák, káva, čaj. bdění, hudba, divadlo,
četba, dále chřipka. bleduička, špatná výživa,
sedavý život (nedostatek pohybu) vedou
k nervose.

Nervosa jeví se od dětství: zvláštní
podrážděnosti, velkým nadáním, neklidným
spánkem, častým boleuím hlavy. anánšti
národové a Semité jsou k nenrasthenii ná
chylnější než druzí; zvláště nynější doba pů
sobí, že se uervosa šíři. Neobyčejně výzkumy,
objevy ve všech oborech, nemilosrdná. a bez
ohledná konkurence, neíunorné úsilí duševní,
zdvojené potřeby člověka — to vše rodi ner
vosní stav. Přepych se rozšířil, kde ho dřív
nebylo. Beznáboženskost, nespokojenost, chtí
vost se rozmohla. Vše se žene horečně v před,
cestuje v noci ve dne jedná.

Velké krise politické, průmyslové a
linanční, spory stran, agitace volební, nesčetné
spolky rozpaluji hlavy, přepínají mozky, kazí
odpočinek. Dráždidly s. kořením rozrušuje se
žaludek. Literatura burcuje smyslnost ahrubá
pudy a vede k opovržení morálkou a ideály:
stavit pathologickó, sexuální, revoluční pro
blémy. K uchu dorážejí tony barbarských
skladeb Divadla všecka čidla poplaší. Sochy
staví na oči nejhroznčjší výjevy s odporuým.
realismem. A n á p rava? U matky, ve škole,
vpřírodě. Met hodn učební nutno opravit dobu
zkrátit, život zjednodušit, střídat práci a zá
bavu, žactvo vodit do lesů a hor. Vůle buď
povzbuzována, pu'ly potlačovány, mládež zábav
s dospělými lidmi vzdulována, výchova dívek
změněna. Neděluí klid nutno zavést, dobu
pracovní upravit, prázdna v přírodě ztrávit.
Nechť. se zřídí tělocvičny, plovárny, kluziště,
lesy zřizují (feríálni kolonie), spánek v noci
prodlouží. Sňatky mezi nervosnimi os)bamí
měly by se obmczítí. Ostatně prý — nutno
na nervosu trochu zvyknout, mozek hluku,
spěchu, rozčílení, otřesům přizpůsobit a bude
zlu — odpomoženo. —



_? __
Poslanci němcckoliberálni vČechách

nevzdají se mandátů. Dne 30. května Sešli
se v Praze a přijali několik resolucí, kte
rými se zejména protestuje proti zákonu
v příčině užívání ob0u zemských jazyků
při úřadech samosprávných, jak byl na sněmě
českém přijat (resolucí hájil dr. Eppinger),
dále proti zřízení národních škol menši—
n0vých (dr. Fournier), ježto by to prý byla
nová překážka (l) dorozumění obou národů
země, pak proti zákonu o dozoru školním
a obsazování míst učitelských v Praze (dr.
Werunský), atd. Dále po řeči dra Pergelta
byla přijata resoluce o národně politických
požadavcích oposičních stran., v níž se praví,
že Němci musí (!) vtomto státě činiti větší
nároky pro svou národní existenci a svůj
další rozvoj a zasadí se za tyto požadavky
všemi parlamentními a politickými prostředky.
Pak po řeči dra Schiickra shromáždění vy
elovilo svou nevoli (!) nad útoky, jež byly
proti české spořitelně a Klárovu ústavu pro
slepce pronesený. Po řeči dra Funke byla
přijata resoluce, jež se vyslovuje proti slo—
žení mandátů, v níž se praví: „Boi 0 man—
dáty, jejž radikálně nacionální (Wolfová)
strana s urážlivým posměchem a pohrdajíc
německou pospolitosti oznámila, poskytoval
by společnému nepříteli jen vítanou podí
vanou a žalostné i těžce poškozující sílu
národa našeho přiznání rozkolu ve vlastním
táboře . . . Ale Wolfova družina hřímá. již
na liberální „protestanty“ kasíňácké: Nic
není platna vaše chytrosti Lid německý vás
musí svrhnout!

Dne 21. května uveřejnili němečtí opo
sičníci a sice: německá lidová strana, něm.
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pokroková a velkostatkářská, křesťansko
socialní (Luegrova) strana a volné německé
sdružení program. Jest velmi obšírný. Ob
sahuje všeobecné požadavky národně poli
tické a jazykové a zvláštní požadavky pío
jednotlivé země. Žádají: Zvláštní posta
vení (i) pro Němce v polovině ííše naší,
kterou chtějí míti nazvánu .Rakousko“, od
stranění š 14., odloučení Haliče, užší (!)
spolek s Německem („duševní souvislost
v oborech kulturního a hospodářského po
kroku“)atd. ládají dále zrušetíjazykových
výnosů, instrukcí a nařízení, němčinu za
všeobecný sprostředkovací jazyk v Rakousku,
tlumočníky u soudů atd. \Iimo to v Čechách
žádají rozhraničení obvodůjazykových, právo
veta a kurie, školství dle národnosti rozdě
lené atd. Na Moravě a ve Slezsku má zů
stati při německé nadvládě. Ve Štýrsku,
Korutanech, Dol. a Horních Rakousích má
býti němčiny všude a výhradně užíváno! —
Všecky noviny slovanské odsoudily program
tento jako nejvýše urážlivý, jaku veliký po
líček národů neněmeckých, jako pravý
„skandál“. I zahraniční časopisy odsuzují
tyto naduté požadavky menšiny německé
u nás a praví: Nejen většina slovanských
národů, ale ani vláda nemůže připustíti,
aby program tento byl uskutečňován. —
Strany na pravici říšské rady seskupené
pojednají o programu tom skrze své dele
gáty dne 6. června ve Vídni. Bylo by zá
hodno, aby vypracován byl positivní prrgram
autonomní, který by pak byl normou pro
lid slovanský a německo-katolický i pro
vládu

*
*

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁčAsr 8+——%—
I. Rolníci.
Rolnická rada ve Vídni zasedala

mezi 27.—31. květnem. Bylo jednáno o vě
cech rolnictví. lesnictví a. hornictví se týka
jících. Byl zejména. projednán:

1. Návrh na. opravu akciového práva &
připuštěni společnosti s obmezenýín ručením.

(Akciové právo jest u rady nedostatečně. Sou
stava. koncesaová. nechť se odstraní. Výkon
založení společností akciových buď učiněn ve
řejným. Zakladatelé ručte za udání svá. ci
vilnoprávně i tí'eslnoprávně. Výkon založeni
i jednání správ bud' zkoumán nezávislými od
borníky. Instituce zeměpanských komisařů buď
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zrušena a buď zřízen úřad státní. -— Jest
záhodno, aby společnosti s ručením obmeze
ným, jak v Německu ze dne 20. dubna 1892
zavedeny jsou i u nás byly zaváděny; nechť
jsou podrobeny pouze všeobecné daní výděl
kové)

2. Návrhy stran opatření materiálu pro
osnovu nového všeobecného tarifu celního pro
uzavření nových smluv obchodních a pro úpravu
hospodářského poměru k Uhrám (ref. hrabě
K. M. Zedtwitz). (Výhody celní nechť nejsou
vykoupeny na účet zemědělství našeho. Nechť
vláda provede statistická šetření o výrobních
poměrech rolnické a lesnické těžby, nechť se
otevrou nová výrobní území, pokroky učiní
v dopravníctví, ce'nietví a pod., nechť sestaví
se platné -bchodní smlouvy monarchie a celní
tarify domácí i zahraničné)

3. Návrhy o zřízení přiměřeného zájmo'
vého zastoupení rolnického (ref. prof. dr. Bráf).
(Odpadne li někde zřízení závazných odboro
vých společenstev zemědělských, buďtež dobro
volná spolčení povzbuzeua k činnosti, ažipak
nahrazena budou závaznými společenstvy)

4. Návrhy o svépomocných společenstvech
zemědělských na př. nákupních, mlékařských,
skladištních. (Nechť jsou hmotně podporo
vám.)

5. Návrhy oupravení pojíšťování krupo
bítního. (Pojištovnami soukromými i zemskými
organisacemi má býti rolníctvu více pomá
háno. Stát má podporovatí zřízení zemských
pojišťoven.)

6. Návrhy stran révové plísně a zame
zení přívozu cizích rév.

7. Pro dělníky hornické zřízeny bu-l'tež
školy odborné pokračovací. (Má obsahovali:
krátké výklady o hornických výkonech, rou
bování, vystřelování, plynoznalství, řád slu
žební, první pomoc při neštěstích báňských,
výchovu topičův a strojníkův.)

Má se zavésti Shodinná šichta při hor
nictví.

Hr. Vojtěch Schoenborn navrhl k tomu
dodatky, jež byly přijaty a sice: aby pokra
čovací vyučování neobmezovalo se na pouhé
čtení a psaní, aby nedělní vyučování neuji
malo možnost návštěvy služeb Božích, aby
při zřízení knihoven nebyly připouštěny knihy
namířené proti náboženství a proti mrav
nosti.

Hr. Carpino navrhl pak: Ministerstvo
orby se žádá, aby působilo k tomu, by u cís.
a král. zastupitelstev v cizozemsku ustano
vení byli zemědělští znalci, dále aby i u po
litických úřadů (hejtmanství atd.) byli usta
noveni theoretícky i prakticky vzdělaní rol—

níci jakožto orgánové poradní, aby bylo pro.
cováno k povznesení ovocníctví a. pod.

Porad a řeči promluvilo se jistě u nás
více již nežli dost. Kéž by následovaly také
již skutky! Nechť rolnictvo naše po způsobu
švýcarském a americkém co nejvíce svépo
moci se chopí!

Irsku zařídili si rolníci „Irish co
operative Agency Socíety“, družstvo k pro
deji vajec. Každé společenstvo vesnické sbírá.
povozem vejce, jež pak do ústředí se dová
žejí a zpeněží. Podobně děje se v Dánsku,
kde čítá se ve 344 družstvech 18.000 členů,
v Hannoverska & v jiných částech Německa.
A u nás?

II.Remcsla a průmysl.
Ve výroční zprávě živnostenských in

spektorů nacházíme cifry vysoce poučné a
důležité. Zpráva obsahuje materiál nasbíraný
z 12.217 inspekcí, vlastně revisi vykonaných
v 11.057 závodech. (R. 1897 vykonalo se
12.977 inspekcí v 11.680 závodech.) V 11 027
řemeslných podnicích, jež byly potěšeny 12.188
(12.948) inspekcemi, vlastně revisemi, bylo
z těchto revisí vykonáno v noci 119 (149) a
v neděli 229 (255)

Stávek zpráva zaznamenává 169 (179)
a při 70 (82) inspektoři osobně intervenovali.

Celkem lze dle zprávy živnostenských
ínspektorův o roku minulém vyslovití se takto:
Hmotné poměry hospodářského dělnictva i ho
spodářů nebyly vzdor slušné žni závidění
hodné, ba ani prostředně dobré. Slušně se
vedlo kovodčluictvu všech odborův, zejména
výborně si stály továrny na velocipedy(l) a
strojnické továrny. Výjimku činily malé to
várny na hospodářské stroje, jež jednak kon
kurencí, jednak drahou surovinou, jednak ine
příznivými platebními podmínkami jsou ti
sněny. Pří stavebních poměrech, dík mírné
zimě. jež dovolovala celý rok pracovat, byly
poměry dosti příznivé. To hlavně lze říci
o provádění železničních, silničních staveb,
regulaci řek atd. Dle toho zlepšily se i po
měry v cihelnách, lomech, cementárnách a
vápenících. V cukrovarnictvíjak surovárny tak
i rafinerie měly hojnost práce, div že se jim
u nás v Čechách nenedostávalo dělnictva.

Za. to černě nepříznivé poměry jsou všude
v textilníctví. Výroba hedvábí v Tyrolsku po
klesla. Výroba t'ezů v Strakonicích 7azname
nává koncem roku letošního po dlouhém ne
snesitelném úpadku poněkud vzprnžení. Rovněž
í vlněné látky počaly se v posledním měsíci
!epšiti Obrat tento pak se zdá býti trvalým.

Vývoz porculánu a rukavic utrpěl značné
újmy válkou španělsko-americkou. Severočeské
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sklářství, zvláště pak výroba luxusních skel.
jež rychle ztrácí zámořské trhy, kde jindy
dominovala, prodělala během roku dosti značnou
krísí. Stávka pracovníků všech odborů byla
urovnána po svolané anketě v ten smysl, že
se rozhodlo 800 dělníkův a 40 dodavatelův
ntvořiti výrobní družstvo, jemuž snad se po
daří docílili spravedlivé a nutné zlepšení
platův. Běží zde hlavně o výrobce černých
perel, krystalových skel, ílakonů a brusiče.
Rovněž i dále staly se některé kroky k zle
pšení poměrů brusičů skla.

S uznáním zaznamenává zpráva výsledky
činnosti sprostředkovatelen práce, založených
od okresův a některých měst.

Poměry maložívnostnictva jsou skoro ve
směs zoufalé aneb v nejlepš'm případě nepří
znivé. Tomu konečně se nikdo nediví, kdo do
vede oeenit neblahý vliv velkovýroby s nimi
vítězně soutěžící.

S povděkem zaznamenává se hojně roz
šíření elektřiny jako hnací a osvětlovací sily.
Rovněž i Auerovy hořáky v továrnách k hoj
nému použití došly.

írazů za minulý rok bylo dle těchto
zpráv 57 092 (55.278), z těch 428 (502)
smrtelných. Zavedení elektrického pohonu
zvětšuje risíko práce. Nemocenské pojištování,
jež je dnes všude, kromě domácí výroby. za
vedeno, vykazuje výsledky celkem uspoko
jivé. —

K účelu vydatnější péče o další vývoj
organisace ustanoveni js<u vládním výnosem
ze dne 3. června živnostenšlí společenstevní
instruktoři, jakožto orgán ministerstva ob
chodu. l'kolem jejich bude podporovati spole
čenstva při sledování cílů živnostenským řádem
jim vykázaných zvláště pak při uvádění v život
a rozvětvení společenstevních zřízení pro ho
spodářské, humanitní a vzdělnvací zájmy členů
společenstev a jich příslušníkův, ipůsobiti
k účelné organisaci společenstev a pobočních
ústavů jejich. Instruktoři budou živnostenské
úřady při dozoru na společenstva podporovati

__“— %$ 0 o 0 0 ŠKOLSTVÍ.

a o své činnosti a pozorováních min. obchodu
zprávy podávati.

III. Dělníci.
V Lublani konal se dne 28. května

\šeslovinský dělnický sjezd, na němž přijato
několik resolucí v příčině organisace i tak
tiky katolického dělnictva slovinského. Po
horšení způsobilo, že starosta lublaňský lIribar
k dělníctvu zachoval se chladně.

Zákon proti stávkám má býti
v Německu vydán. V navržené osnově hrozí
se vězením až do jednoho roku (nebo po
kutou 1000 marek) každému, kdo by se opo
vážil sváděti tělesným donucováním, hrozbami
nebo pranýř-ovánim zaměstnavatele nebo děl
níky k účastenství (nebo k nesúčastnění se)
v úmluvě nebo ve spolčení, jichž účelem jest
účinkovati na pracovní poměry, mzdu a pod.
Stejný trest má stíhnouti ty, kdo by se od
vážili vynucovati propuštění (nebo nepřijetí)
dělníkův, zastavení práce, boykotovatí při
stávce atd. Trestem vězení maji býti tre
stání všichni, kdož se súčastní srocováni ve
řejného. Kdyby se při stávce ohrozila bez
pečnost spolkového státu neb říše, nebo ma
jetek či bezpečí osob, maji vínnící býti po
trestání až 3letým žalářem, vůdcové óletým.

Stávky dělnictva nepřestávajíani
u nás, ani za hranicemi Zejména na Ho
řicku a v Náchodska na sta dělníků továr
ních uchopílo se již práce v polích, tak že
výroba se obmezila. V Hořicích aa intervence
živnostenského inspektora konají se porady
továrníků se zástupci stávkujících dělníkův,
ale posud bez výsledku, nebot továrnicí na
bízejí pouze 10 proc zvýšení mzdy, kdežto
dělníci žádají 25—30 procent V Brně ně
kolik továren vůbec jíž nebude pracovatí.
Také v Tannwaldě míní tkalcovuy zastaviti
práci. V Creuzotu vrátilo se z 10.000 stáv
kařů 1200 osob znovu do práce. V Petro
hradě došlo dne 2. června ke krvavým sráž
kám mezí stávkujícími cihláři a policii.

u

Náš průmysl a poměry školské.
„Vychovatel“ roč. 14. přínáší z péra prof.
Ad. Fuxe zajímavý článek, z něhož vyjímáme:
V některých vrstvách našeho lidu jeví se do
sud netečnost, ano nepřátelství ke škole, shle
dávét se 20—45“/„ zamrškaného vyučování.

v

Rolníci a velkostatkáři rekrutují do práce
dětí chudiny. Škola měšťanská jest nejlepší
přípravou děti pro vzdělání řemeslnické a prů
myslové a pro praktické směry života, ona
doplňuje školu obecnou řádně Za to střední
školy (reálku. a. gymnasium) nevyhovují sku
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tečné potřebě malého průmyslu. Mladík stane
se k fysické práci méně schopným apřestár
lým. Dlouhá studia pro nastávajícího řeme
slníka jsou ztrátou času i kapitálu. (Na to
probírá prof. Fux učební plán škol měšťan
ských, dokazuje, že nejlépe zde se může při
praviti hoch k průmyslu a řemesla, obchodu
i hospodářství) Ovšem je záhodno, aby za
váděny byly učebné kursy řemeslnickéaškoly

dorost byl lépe a prakticky odchován. Článek
končí: Dokud bude u nás tak velký počet
nerozumných rodičů, kteří vidí lepší zaopa
tření svých synů jen v nekonečném pachtění
po vysokých studiích, byt i tito ani vloh ne
měli. nenastane na poli živnostenském obrat
k lepšímu. Posad velký počet sil nadějných
odcizuje se praktickému životu na úkor bla
hobytu jednotlivce i celé zemi. Kéž nastane

pokračovací při školách měšťanských, aby náprava!

——G>__=„ÉĚQ9&>—
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Ti'cti pout' pražských mužů na
sv. lloru konala se dne 28. května. Z Prahy
vyjelo přes 1000 mužů, všem společenským
třídám náležejících. Průvod skrze Příbram byl
velkolepý. Processi vedl J. Em. ndp. kardinál
hr. Frant. de P. Schoenborn s kanovníkem
prelátem drem Kráslem, kanovníkem Bíndrem
a kanovníkem drem Burianem. Výborné řeči
povzbuzovací pronesli prof. Havránek a dr.
Burian Processí uvital starosta příbramský
pan Mixa, jejž „Národní Listy“ za to potu—
pily. Sv. Otci Lvn XIII a J. V. císaříakrálí
byly poslány telegramy; v prvním prosí se
o požehnání poutníkům, rodinám & celému
království českému, v druhém vzývá se Re
díčka B'oží, by na její orodování Bůh žehnal
panovníkovi a národům rakouským míru a po
koje popřál. Sv. Otec požehnání své z Říma
ihned zaslal. Pozoruhodné bylo, že se súčast
nilí processí též Němci.

Zasvěcení lidstva Božskéniu Srdci
Páně stane se dle encyklikypapeže Lva XIII.
ve dnech 9., 10. a 11. června. V ty dny ve
všech chrámech konati se bndonlitaniek nej
světějšimu Srdci Páně a záslíbné pobožnosti.
V listě svém sv. Otec vykládá, že již za.In

„za(__ 13,
L

__
nocenceXII., Benedikta XIII, Klementa XIII.,
Pia VI. Pia VII. a Pia IX. pocta k nejsv.
Srdci Páně se konala. na to před 25 lety
byla rozšířena. Dále se pravi: My můžeme
Spasitelí dáti svoji vůli a lásku. Když se
jemu zasvěcujeme, uznáváme a! zřejmě při
jímáme jeho vládu. Mnoho je těch,jímž posud
světlo pravdy křesťanské nezasvitlo. Toto za.
svěcení vzbuzuje také naději na lepší poměry
států. nebot ono znovuzříditi &npevníti'může
svazky, jež ústrojí státní přirozeně s Bohem
spojují. V posledních dobách usilovalo se, aby
se mezi církvi a státem zřidilajakási hradba.
Neuznává se autorita církevního a božského
práva s tm úmyslem, aby od lidského žití
každý vliv náboženství byl odstraněn a víra
Kristova byla zničena. Při zločinném tom
úsilí veliký dil lidstva zabředl (lo zmatků, že
nikdo více necítí se bezpečným. Bude-li nábo
ženství odstraněno, sřítí se i nejjistější zá
klady veřejného blaha.

Kanovníky v Olomouci stali se ba
ron Grímmerstein, o němž se praví, že jest
pruským Němcem, a šl. Mayer, také Němec.
Nejen laikové, ale ísami kněží jsou touto
věci co nejbolestněji dotknutí.

ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI. kg.-__

!

Na snčmě dolnorakouském dochází
stále mezi křesťanskými sociály &.německými
liberály k slovním bitvám. Dne 2. června
na př. posl. Steiner pravil, že židé z Haliče,
Rumunska a Ruska přicházejí do vídeňských
nemocnic, čímž vznikají veliké výlohy obci.
Posl. Gregoríg volal: „Nezbývá, leč židy vy

hnati.“ Dr. Ofner pravil, že sociélové dělají
náboženské štvanice Dr. Gessmann křičel:
„Tu je drzost, .saukerl'". Schneider: „Všichni
židé měli by se pověsitl" Dr. Lueger: „Toho
déle nesneseme! My musíme sami udělati po
řádek." Posl. Troll: „Pane maršálka, že se
nestyditel“ Schneider: „Na galerii je žid tak
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drzý, že pokřikujel' (Ten opustil pak ga
lerii.) Na to Schneider pravil: „Vražda v Polné
není pořád prozkoumána. Když se žid dopustí
zločinu, podplatí (!) se ministr spravedlnosti a
odborní náčelníci, aby žid byl propuštěn . . .
"Takový je vliv židů v Rakousku. Min. Ruber
je také podplacen. Ale já tomu „lumpovi"
dokážu“ — Nastala hrozna vřava. — My
slíme, že se takhle neposlouží dobré věci.

* *
*

Uhry. Ministerstvo Szellovo pro
hlásilo v peětské sněmovně dne 2. června.
„Buď rakouská nebo uherská. vláda odstoupí . . .
Parlamentní provedení vyrovnaní — nemůže
býti uskutečněno, musí se tudíž přikročiti
k upravení otázek vyrovnacich na základě
samostatného prava sebeurčení.“ — Poslanec
Košut pravil: „Uherští ministři neměli(!) se
vůbec k poradam do Vídně odebrati. Uhry
samy na základě svého práva sebeurčovúní
rozhodují, Rakušané nemají do našich(!) pO
měrů co mluviti. Ma býti zřízeno samostatné
celní území.“ — Bylo by záhodno, aby se
rozdvojení již docela stalo. Pak se uvidí.
zdali maďarský „kolos“ obstojí. Aspoň se
nam zdá„ že má židovské — hliněné nohy.

* *
*

Německo V Kielu císař Vilém II
zase promluvil při spuštění lodí válečné na
moře. Pravil: „Tato loď je částí veliké branné
moci německé, jíž vlast tak naléhavě potře
buje. Připomínej nám krále Viléma jako ve
likého organisatora vojska Tato loď připo
míná nam císaře, jemuž děkujeme za němec
ckou říši, kterýž jako „nástroj boží“ (!) do
vedl seřaditi německé panovníky a národy.
Rukou svou křtím loď. „Císař Vilém ve
liký.“

* n
*

Rusko. Puškinova slavnost. Ne
smrtelný pěvec kavkazského zajatce (z roku
1821). Cikánů (z r. 1824) Evžena Oněgina
(1831), Borise Godunovn (18:25) a Poltary
(1828), představitel Ruska v prvním období
tohoto století, muž pokroku a volnosti, oslaven
bude v těchto dnech na Rusi, zejména v Petro
hradě, kam přibudou hosté ze všech zemí slo
vanských Z Čech vypravilo se asi 15 až
20 osob. Jak se nam sděluje panem J. K.,
jenž delší čas byl ředitelem jistého továrního
podniku na Rusi, panuje v Rusku veliké roz
trpčení nad německo-filskou politikou nyněj—
šího cara. Působí naň příliš silným dojmem
vliv jeho carské chotí, jež, jsouc Němkyní,

přivolala za sebou do nejvyšších míst množ
ství německých obchodníkův, príunysluíkův,
žurnalistůvi — státníkův. e nebyl jenerál
Komarov potvrzen za předsedu slovanského
dobročinného spolku, přičítá. se 'vlivu německé
kolonie na Rusi.

*
— *

Francie. Dérouléde. který po volbě
Loubetově za presidenta republiky vnikl do
kasáren, volaje k vojsku: „Táhněte do pa
láce elysejského a zachraňte republiku“ —
byl dne 31. května osvobozen z obvinění a
za hlučných ovací na svobodu propuštěn.

Major Marcha nd, který nechtěl se
hnouti z Fašody na Nilu, hodlaje vzdorovati
přesile anglické. jest nyní ve Francii hrdinou
dne. V Paříži lid volá., kdekoli se Marchand
objeví, jemu i vojsku slávu.

Proces Dreyfussův před kasač—
nim soudem bude již rozhodnut. Advokát
Mornard dokázal(!?) že Dreyfuss je nevinen
jako lilie. kdežto pravými vinníkyjsou (prý)
Eaterhúzy, zabitý Henry a zatčený pravě
plukovník Paty du Clam, který bude ve vě
zení asi též odstraněn; řekne se pak, že
spáchal — sebevraždu . . . Výpovědí 5 mi
nistrů valky — nic (prý) neznamenají, vý
povědi znalců písma — „nemají ceny“. ar
máda nema i(prý) do věci co mluviti . ..
Předseda soudu Mazeau pravil, že soud bez
pochyby vynese rozsudek příznivý pro Drey
fussa, jenž pluje již — k Francii, aby se stal
— generálem v „republice, která má. býti
„založena na ctnosti“, jak mínil Michelet,
Thiers atd. — Nacionální listy francouzské
ptají se: Co za to dostanou soudcové od drey
fusského družstva?

Kasační soud rozhodl dne 3. června, aby
rozsudek vojenského soudu nad Dreyfussem
z r. 1894 byl zrušena aby pře soudil nový
soud vojenský, ato v Remeši. Esterhazy pro
hlašuje, že pověstné bordereau psal — on
sám. Proti Loubetovi a Dupuymu konaly se
4. června bouřlivé demonstrace. Volano: „Pa
nama! Pryč s Dreyfussovcil At žije armada !“
Došlo k četným zraněním. Žídovsko-zednářská
alliance jása.

* *
4:

Španělsko vzdalo se posledních kolonií
a sice ostrovů Karelin a Marian, kde měli
50.000 obyvatelův a jež drželi od r. 1521.
Souostroví to získalo pro sebe Německo, jež
chce zvýšítí tam svůj obchod.

* *
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Divadelní listy.
Čl'ly kritické Františka Žáka z roku 1807.

(Pokračování.)

A nyní probereme v celku zbývající hry Vrchlického, pokud spadají do rámce naší
studie. Za nejlepší práci jeho platí „Noc na Karlštejně“, která slavila na Národním
divadle už zlaté jubileum. Kdo nezná této hry, ve které Karel IV. vystupuje tak trochu
jako „světa pán v županu“. ale tak důstojně a mile, že každému kouzlírozčilený úsměv
na ústa ten velikán. pod jehož přísnou zbožnosti a vážným čelem věhlasného vládce
skrývalo se srdce plné něhy a lásky. Be. skoro se nám zdá. že až přes příliš. Že by na
Karlštejně nesměla přenocovati žena, není ovšem historická pravda, vždyt v hradě byly
i komnaty pro fraucimor; to platilo snad jen o věži. Ale toto nevytýkáme. Jen ten
Arnošt z Pardubic nás trochu hněvá. ač mu ty jeho lži nemůžeme bráti srdečně ve zlé.
Vždyt i Karel nebojí se malého úskoku. Ale přece to vytýkáme. Arnošt třikráte se do
pouští lži & úskoku z nouze. Celá veselohra je na takovém šelm0vství založena. Moderní
člověk v tom nenajde nic zlého, naopak, bude viděti v jednání Arnoštově kus měkké
lidskosti a srdečného citu; take jedná se o královou. Ale je to přece jen nedostatek
a chyba, které my katolíci, pohlížejíce trochu jinak na duše nejušlechtilejší spraved!nosti
s. duši světce, přece neradi vidíme a schváliti nemůžeme. Mnohému čtenáři právě
snad z této „lidskosti“ Arnoštovy zazáří do duše paprsek vzrušujícího veselí, ale jsou
zásady, osoby, pravdy, kterým'ani za tuto cenu ubližiti dáti nemůžeme. Ostatně celá hra
je až na to přílišné teplo lásky, bez kterého ovšem nelze si ani sloky u Vrchlického
představíti & jež je jeho specialitou. důstojná, nábožnost Karlova a celé ovzduší dotýka
jící se náboženství jsou důstojnéaušlechtilé. Čtenář nebo divák nemůže býti nerozehřát,
nemůže nemilovati všecky ty osoby, jež tu vystupují, takže i přes onen přes příliš vzně
cuiící žár lásky a přes poklesek proti pravdomluvnosti a důstojnosti Arnoštově můžeme
„Noc na Karlštejně“ připočísti ke kusům, které mají i naše sympatie & působí i v na
šem smyslu dobře.

K nejlepším hrám Vrchlického patří též „Rabínská moudrost". Padá do doby 1608.
Zmiňujeme se o ní jen proto, že hrdinou je žid, zbožný, sympatický, znamenitý, statečný,
poctivý žid; druhá hlavní osoba, Filip Lang, první komorník Rudolfa II.. mizerný da
rebák. Nepamatuieme se, že by Vrchlický byl nějakou jinou osobu svých dramat a snad
spisů vůbec obetkal takovým nadbytkem rozšafnosti, životní moudrosti, jemného taktu,
dohrát-kého čtveráctví, věštecké zbožnosti, pevné & hrdinné poctivosti. židovské pravo
věrnosti, nezlomné víry. něhy manželské lásky, lidumilnosti a přátelské upřímnosti, vy
třibené vzdělanosti a živého soucitu jako rabbi Jehudu. Také specialita Vrchlického.
Dávána byla čtyřikrate.

Do doby renaissance padají a. čistě renaissanční jsou Vrchlického „Pietro Aretine“
a „Soud lásky". Prvý kus prosycen je „renaissanční láskou,“ a onen maskou zbožnosti,
která je tím více farizejská, čím více je na odiv stavěna, která tím více má zakrývati
falše a špatnosti, čím více je vychvalována. Nelze ovšem tvrditi, že by jistá část &jisté
proudy renaissance nebyly bývaly takové, u Vrchlického ale je vždy stejná. Vylíčili jsme
ji lépe ve své studii „směry moderní poesie“. („Obrana“ 1897.) Vrchlický jakoby stále
v ní žil. Je to ovzduší podobné onomu. které dnes připisuje se světu divadelnímu.
Umělecký sice, ale nejmělčejší & nejhladší názor životní; lesklý, veselý povrch se smut—
nou, ba huusnou perspektivou. Maska zbožnosti při tom vypadá jako šaškova čepice
s rolničkami. „Pietro Aretino“ je toho ducha; dáván byl pětkráte. „Soud lásky“, spada
jící do r. 1341 a do Avignonu, .kdc sídlil dvůr papežský, je téhož ducha. Hned úvod
nás o tom poučuje:
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Vzduch jasu pln & hudba v ulicích
a v každém okně květin celý les,
a mezi květy hlavy krásných žen,
a veselé je město Avignon
a hodně. by v něm papež zůstával,
já aspoň, kdybych svatým Otcem byl,
bych po šerém si Římě nezasteskl

Pole co možná nejvice kluzké. kuňkání a hádky o lásce krásných žen všudy jako
písku, duchovní sekretářem soudu lásky, papežský střevíc v tom a papežovo rozluštění
— hle, renaissance „Soudu lásky.“ Jako malá ukázka stůjž zde něco otomto důstojném
p. sekretáři Esparbillovi. Cigalla ho charakterisuje:

To Esparbilla? — toho dobře znám,
ou při kalichu jako při číši
vždy statečné se drží před Penem
a v lásce vyzná se, veř. mnohem líp
než mnohá. dáma. mnohý troubadour,
Jej oslovíme, aspoň poví nám.
zda naše pout sem není nadurmol

A skutečně si vzdychá „oči hluboké,“ o nichž pěl Doria. Doria tak si jej oblíbí,
že si řekne

až budu umírati, zavoláš
mi toho kněze, nechci jiného
a bude smrt jak život veselá.

Vilém se hrozí toho vzduchu. nebot je nepřítel žen, žádá proto, aby Esparbilla byl
mu štítem. Ale dostává za odpověď:

V tom ráji zde. kde láska vévodí,
nač třeba štítu? Ten se odhodí
a po proudu se pluje lásce vstříc!

Vilém: Vy žertujete, otče nábožný?
Esparbilla (honem se opraví).

Tak zvyk jsem sladkým průpovídkám zde,
kterými vzduch je kolem přepinén.
že zapomněl jsem háv i úřad svůj.

máte pravdu, pane Viléme,
zde horoucí je peklo, ubohá
ctnOut v plamenech jak bílý motýlek
se potácí a myslím bez křídel .'
že vyletí, když vůbec vyleti!

Na konec ale svolí přec mu pomoci. nebot se jedná o ženu, již sám miluje, on
tolikráte nazýván „ach, otče velebný “ Nad to je i trochu hloupý. Ale mluví nenuceně
i o lásce. Vykládá o ní Vilémovi:

V ráz nerozvíjí zářný kalich svůj,
leč po malu; jsou čtyři stupně lásky.
Jet první naděj dána milovniku
a druhý jesti sladký polibek
a třetí dostaveníčka je slast
a poslední — je všecko ——vaše pauíl
Na kterém stupni vy jste, pane hrabě?

Vilém: Tak z druhého se chýlím k třetímu,
však divně je mi, nerad zkazil bych
to nejlepší. —

Esparbilla: Když tak jste daleko,
jste jistě na půl cestě k vítězství.



'—228—

Jet láska věru jak šikmá plocha.
necht nahoře jest přízně malá trocha,
jak pohne se hned, roste víc a více,
a brzy octnete se — u třetice,
a když jste tam — pak záhy máte všecko,
dnes sladkou noc a brzy potom — děcko!

Vilém: Však dříve vaše přijde požehnání.

Za to v souboji svědkem býti nechce, nebot nemůže nechat téci krev Kristem spa
senou. 0 různých těch hádkách o lásce, o výměně nevěst, o doetaveničkách, rozsudku
sv. Otce a jiných věcech pomlčíme. „Soud lásky“ dáván dvakráte. Protestujeme co nej
rozhodněji proti podobným plodům. (Pokr.)

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Bohumil Brodský.

(Pokračováni.)

Julinka by byla ráda omdlela, ale dnes ji to nešlo. Šla do prosa a dosáhla toho,
že ji otec slíbil tisíc zlatých. Vypůjčí sije a pošle v několika dnech. Ale to je naposledy,
že jim pomáhá. At šetřil Mají krásné příjmy a budou-li jen trochu rozumně žiti, mohou
zahospo'dařiti slušné jmění.

Nazejtří dostal nadlesní od Stěcha hrubý dopis. Zle se v něm na Typlovy ziobil
a vinil je, že ho podvedli. Při tom učinil několik poznámek, které svědčily, že v jeho
domácnosti není vše tak, jak bývalo. Sváděl na Julínku, že neumi pracovat, šetřit, že
není naučena vésti domácnost a. že svou slávychtivosti zavinila domácí nedostatek. Obsah
listu vynikal v ten rozum, že se s Julinkou napálil a kdyby mohl, že by se jí tuze
rád zbavil.

Nad tím hořekovala paní nadlesní a lekajic se toho, co mělo přijíti, cítila, kterak
se kloní více ke Zdence. Zvala ji, aby přišla brzy do Stračina a potěšila otce, jenž prý
je nyní velmi zádumčivý & nevrlý.

Touto návštěvou Zdenka oživla Byl to jediný stín, jenž kalil její tichý, útulný,
spokojený život. Jen matku usmířit si přála. To se nyní stalo, a ona už si nepřála nic
lepšího. O prazdninach byla s mužem u jeho rodičů. Zpočátku hleděli na ni nedůvěřivě
a po straně řekli synovi, že snad si měl vybrati nevěstu méně panskou, aby mu byla
přinesla nějakou pomoc. Tato že se zdá býti zvyklá na nádherný život a pohodlí. Ale
když Zdenka u nich několik dní setrvala, zamilovali si ji jako svou. Viděli, že se práce
neštítí, že má. dobré srdce a jejich Františka že má. ráda více než vše ostatní na světě.
Pozorovali také synovu spokojenost, uctivé chováni Zdenčino k nim a milý soulad, jaký
mezi manžely panoval. Když Zdenka odjížděla, loučili se s ní s pláčem a slibovali, že
po roce se k nim odstěhují.

Na to těšila se Zdenka i Kukla.—Piáli si míti staroušky u sebe, aby užili klidného
stáří a sdíleli s nimi tichou radost domácího štěstí.

Ale stalo se jinak. Na podzim při honech byli majetnikem lesů Stračinskýcb pozváni
různí kavalíři. Jeden z nich. mladičký, horkokrevný pán dbal více o to, aby zabil hodně
zajíců, než aby dával pozor na. bezpečnost lidí. Chtěje předěiti ostatní množstvím Zabité
zvěře, vystřelil do léče, a v téže chvíli skácel se nadlesní s bolestným výkřikem zakrý
vaje si pravé oko. Střelci i honci se sběhli a s hrůzou viděli, kterak se mu z oka řine
krev. Brok vlítl mu do oka a jen velikým štěstím se stalo, že nepronikl dale. Rychle
byl nadlesní naložen na kočár a úprkem odvážen k lékaři.

Panstvo na chvíli bylo zaražena, ale pak převzal vedení honu jiný myslivec,
a honilo se dále. K večeru při večeři sháněli se, jak je nadlesnimu. Dověděli se, že
venkovský lékař nechtěl s tím nic mít a že jej poslal do Prahy.

_ „Nu, bude míti jen jedno oko,“ prohodil pan majetník. „Musíš mu, příteli, poslati
nějaký dar.-"
' ikovný střelec ovšem byl ochoten a chlubil se, že pošle nadlesnimu sud vína. Za
více beztoho oko takového úředníka bez šlecbtichí nestojí.
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Ale nešlo tu jen o oko. V Praze byl Typl asi měsíc a pak se vracel domů. cítě
stále bolesti. které jej činily velmi podrážděným a zoufalým. Naříkal si, povolával lékaře,
hledal po moci, na konec však ulehl a již nepovstal. O vánočních svátcích skonal.

Toto neštěstí zatřáslo paní nadlesní. Dovolávala se náhrady a výslužného. S náhradou
byla odmítnuta, poněvadž prý nešťastný střelec se již s nebožtíkem vyrovnal. Výslužné
bylo jí sice vyměřeno, ale tak skrovné, že by bývala musila jen s největší opatrností
žíti, sama vše si konati a na bývalé panské zvyky zapomenouti, kdyby bývala chtěla.
vystačiti. K tomu hrnuli se věřitelé a nic nedbali, že je paní nadlesní rozená Labale
de Uvril, žádali zaplacení dluhů.

V největší tísni obrátila se na Štěchovy. Vrchní z počátku nechtěl ani slyšeti.
Zlobil se stále ještě na nadlesní, že jej oklamali & Julinka nebyla již tak hýčkána jako
před tím. Posílali tchyni ke Knklovým. K těm se jí však nechtělo Byla by v Řeteči
ztratila veškeren význam, a proto se tomu zoufale bránila. Na konec přece Štěcha upro
sila a přestěhovala se do Vystrkova.

Ale tam už zmizely ty časy, kde všechno před panem vrchním ajeho paní klekalo.
Lidé i úředníci tuze dobře věděli, že není pan vrchní neses aditelným, že již není vše
mohoucím pánem a že mu může leckdos z teplého hnízda pomoci. Podřízení úředníci
opláceli mu jeho dřívější týrání, osamocejice ho a stavíce se svorně proti němu. Přáli si,
aby byl propuštěn. a proto využitkovali každé příležitosti, aby mu způsobili nesnáze
a nepříjemnosti. Casto pozorovali, že vrchní třeba nechtě toho či onoho opomenul, 'a že
by pouhé připomenutí chybu napravilo. Ale oni nechtěli. At odskáče všechno. Čím dřív
půjde, tim dříve bude jim lépe, tak soudili a hromadili mu překážky, stíhali každý jeho
krok a vždy vyzývavěji se proti němu stavěli.

Horn vyslal na panství revisora, pensionovaného řiditele panství, jenž trávě z vý—
služného a nahospodařených peněz, zastával místo občasného dobližitele na různých
panstvích. Ze žárlivosti, že má býti pod dozorem jiného, choval se k němu těch dosti
chladně a dotkl se ješitnosti stareho pána. Tomuto tedy tím více lichotila úslužnost
ostatních úředníků, kteří v něm tušili svého spojence. Veškeré nastřádané žaloby hrnuly
se na hlavu vrchniho, a revisor, čili jak ho úředníci titulovali, pan inspektor, svědomitě
zaznamenával všechny podrobnosti.

Štěch dostal po inspekci od majetníka poslední lhůtu. Jakmile bude přistiženvtom
nejmenším, bude bez milosti propuštěn, tak zněl krátký Hornův list.

Teď byl přesvědčen, že nezbývá, než rychle hledati jiného místa, aby nebyl pře
kvapen výpovědí. Potají pátral po změně svého postavení, poslal do různých časopisů
inseráty a psal všem známým. Paní nadlesní obrátila. se také na své různé příznivce,
a všichni se těšili. že záhy budou vysvobození z Vystrkova, jenž se jim stal téměř ne
snesitelným. Z některých míst dostávali odpovědi dosti příznivé. Bylo potřebí toliko ně
jaký krátký čas sečkati.

A tu, když téměř bylo již jisto, že Štěch se ctí opustí Vystrkov a svým tajným
nepřátelům ukáže hrdé čelo, najednou stihla je nepředvídaná nehoda. Vrchní se rozne
rnohl kloubovým rheumatismem a musil ulehnouti k dlouhé a trapné nemoci. Úředníci
se postarali. aby pan Horn byl přesvědčen, že je to jen chytrá výmluva, aby se na čas
zbavil zodpovědnosti. Když vrchní podával svému pánovi zprávu o své nemoci, obdržel
rozhodnutí, že dostává na čtvrt roku dovolenou. Kdyby do té doby se neuzdravil, měla
dovolená platiti tolik jako výpověď.

ROzurněl tomu a věděl, že je to Opravdová, poněkud zaobalená výpověď. Trápen
po nemoci a citč tíhu svého povážlivého postavení, potřeboval na někom vylíti si zlost.
Jiný už mu nezbýval, než žena a tchýně. A ty zkoušely nyní dvojnásob, poněvadž mu
sily snášeti něco, nač nebyly připraveny a čemu nebyly zvykly.

IV.

Dokud trvala dovolená. a služné bylo vrchnímu vypláceno, jakž takž byl domácí
stav u vrchních snesitelným. Ale nemoc opouštěla jej jen velmi zvolna, a když ke konci
dovolené byl suchým úředním listem od Horna tázán, je-li již úplně zdráv, musil mu
oznámiti, že je dosud nemocen. Pokořil se a v listě prosil o prodloužení dovolené na
nové čtvrtletí.
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Místo odpovědi obdržel sdělení, že je propuštěn. Poněvadž na panství pensijního
fondu nebylo, a teprve nedávno byl ve službách vrchnosti, byl propuštěn bez výslužby.
Pouze jako příspěvek na léčení měl mu důchod vyplatiti dvě stě zlatých a vrchnímu
bylo volno použiti bezplatného bytu v přízemku úřednické budovy, ale i to pouze na
čtvrt roku. Zároveň jmenován důchodui novým vrchním správcem, a Štěchovi měli mu
v týdnu svůj byt vyprázdniti.

Z počátku nechtěl vrchní ani slyšeti, aby se do nově vykázaného bytu přestěhoval.
Soptěl hněvem, spílal vrchnosti, úředníkům a na konec proklínal okamžik, kdy se s Ju
linkou oženil. Paní nadlesuí ujímala se dcery, a nebylo daleko, že by jí byl Štěch
vyhnal.

Konečně podařilo se oběma ženám jej přemluviti. aby přece svolil k přestěhování.
Nevědělit, kam jinam by se odstěhovaly, a poněvadž bylo peněz na mále, musili šetřiti.
Ale záhy samy uznaly, že bude lépe, když z Vystrkova odejdou.
svému předchůdci měrou, jakou on měřil jemu.

Nový vrchní oplácel
V bytě jej sice ponechati musil, ale

způsobil mu tolik nepříjemnosti, urážek a překážek, že se stal Štěchovi pobyt ve Vy
strkově nesnesitelným.

Uzavřeno tedy odstěhovati se ještě před uplynutím čtvrt roku. Ale kam? Štěch byl
stále ještě nemocen, a léčení trávilo značně sumy peněz. Odstěhovali-li by se do města,
nebudou míti za nějaký měsíc co jisti.
padlo, je čekalo, hlad.

Paní uadlesní psala sice svým přátelům, prosíc je o podporu.

Bída šla na ně, a to. co jim nikdy ani nena

Přátelé však i při
svých zvučných titulech byli sami potřební, vydávali více, než přijímali a cdbývali paní
nadlesui dosti hrubě a chladně.
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„Majalcs“. Mezi 26. u 30. květnem
konala se v Praze řada studentských slav
nosti, jež počala slovanským koncertem v Ru
dolfině. V sobotu 27. května byla na Žofíně
slavnostní schůze, při čemž pravil professor
dr. Hlava: „Neblahé jsou následky fanatismu
a uesnášelivosti, jež vznikly ve studentstvu
našem. Studentstvo musi ctíti a milovati národ
náš. Pro ty, kdož tak nehodlajičiníti, nebude
místa v domě tom.“ Akademik p. Kraus Kopf
pravil: „Studentstvo jest zcela rozháráno.
Veřejnost s nim nesympatisuje, jest netečua
k jeho steskům. Špatně pochopená hesla svedla
mnohého na dráhu beznároduosti. Ale stu
dentstvo má posud zdravé jádro, je schopno
vývoje, má cit pro právo a spravedlnost.
Rektor prof. dr. Reinsberg pravil: „Materi
elní postaveni studentstva českého je opravdu
trudné. A také mravní stav je politování
hoden. Programy studentstva se změnily.
Nutno nejen horovati, ale i ruku k práci při
ložíti. Ideje musí býti uskutečňovány. Ale
nežli se pro ideje rozhodnete, mějte na mysli,
jak dalece jsou ku prospěchu a blahu národa.
Nevnášejte vliv idejí, které jste nezpracovali
v sobě, které se nestaly vašim ryzím přesvěd
čením. A nevnucujte nikomu přesvědčení své.

dokud není lepší, nežli to posavadní bylo.“ —
Slova ta hodna jsou paměti. Na přátelském
večeru mnoho promluveno bylo o příčinách
roztržky ve studentstvu. Dne 28. května bylo
na výstavišti asi 30.000 osob. Ale zábavy
valně nebylo. — Dne 29. května sehrána byla
s pomocí akademiků Bozděchova tragédie
„Baron Goertz“. (Některé veselohry z doby
starší, jež by výlučně byli akademikové se
hráli, lépe by se nám byly zamlouvaly.) Po
divadle byl rout na Žofíně. Také zde zábavu
obstarávali herci zpěváci a zpěvačky diva
delní! (To by se v Polsku atd. nestalol)
Celkem praktický výsledek ze studentské slav
nosti asi nebude. Praha neukázala velké sym—
patie ke studentům, kteří si pohněvali (l)
pány konšely tim, že uspořádali před měsícem
schůzi v příčinězachování starého rázu Prahy.
A páni konšelé pražští se mrzi zle na kaž—
dého, kde jim vyčítá, že chtějí pořád jen
bořit a nic stavět! Pardon! Vždyť oni ne
chávají i na Boží Tělo (!) cihly dovážet
a dláždit . . . Vivat academia!

Konference míru v Haagu. Posud
pracuji subkomitěty tří komisi sjezdových.
Na základě referátu Descampsova byla přijata
jednohlasně předloha osnovy pro mezinárodní
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soud _smírčí a sice dle návrhu ruského, an
glického i amerického. Má býti dosazen stálý
smírčí soud. Konference má zasedatí asi do
25. června.

Hnědého uhlí vyvezlo se z Čech
v r. 1890 do Německa 6,506.404 tun v ceně
26 mil. marek. r. 1898 pak 8,450.107 tun
v ceně 532 mil. marek. Zdražování uhlí ěe
ského pořád stoupá. Mostecká židovsko-ně
meckú společnost uhelná platí akcionářům 20
procent dividendy a 35 procent zisku. Jak
dlouho potrvá to ožebračování našich dolů,
naších roli, našich dědín?

Mobilisacc „na zkoušku“ bude letos
v srpnu provedena. Má se ukázati, zdali je
rozsáhlý aparát vojenský dobře vyškolen . ..

„Nár. Listy“ stále vlastenecky(!) kon
statuji, kde všude „biskup Brynych“ anebo
„pan Brynych“ nebyl uvítán, jako na př.
v Dašících atd.

Německá kolonisa ní banka v Po
znaňsku zakoupila již asi 20 čtverečních milí
za 71 mil. marek. Asi 40000 polských hlav
ztraceno.

O vraždě A. Hrůzové v Polné no
viny denní přinášejí stále nové zprávy. Na
I-Iílsnera bude vznesena žaloba pro zahltí. Za
pírá stále a staví se pomateuým Ale lékaři
soudní prohlásili, že má ——velikou chytrost.
Soudce Reichenbach (křtěný žid) má reputaci
velmi pošramocenou. Židé v Polné (dle Kat. L.)
nedělají si mnoho z celého vyšetřování. Dle
zprávy p. T. v neděli hned po kostele tahali
za rukáv křesťanské muže i ženy a pravili:
Vyšetřujte si jak chcete zavírejte si koho
chcete — jenom od nás kupujte! To je pravá
semítská methoda.

___.g),

Nejnovější mody přinášejí obrázkové
listy celého světa (i několikeré české) a píše
se o nich v denních zprávách i listů poli
tických. Tón udává Vídeň a Paříž. Jsou prý
zavedeny překrásné svrchní damské pláště,
velmi něžné barvy, jež jsou pokryty výšiv
kami květiu. motýlů a housenek z látky hed
vábné atd, Je to smutné, že po způsobu po
hanském a židovském i naše křesťanky jen a
jen na módu a šat myslí, o těch věcech mluví
& sni . . . Kam to vede, ptejte se těch žen,
ptejte se otců, manželů a— chudých švadlen!

Mladočcský předák dr. Pacák há
jil v minulých dnech v Kutné Hoře židov
ského obchodníka Marka Kleinera, který
nadělal podvodným konkursem na 200.000 zl.
škody ve Lhotě Kostelní a okoli. Dostal — 4
měsíce žaláře.

Sázecí stroje zavedeny jsou v Praze
již dva a sice p. Beaufortem a družstvem
„Politiky“. Stroj rotační, který z nekoneč
ného papíru tiskne, skládá. počíta.rozřezává,
rovná a lepí celý výtisk o 32 stranách a za
hodinu 14.000 čísel zhotovuje, jest předstížen.
Výkon sázecího stroje rovná se výkonu 3—4
sazečů. Kpohonu užívá se páry nebo elek
tl'luy.

Bul'šák Bieberle byl odvolacímsoudem
— osvobozen.

Na pražské radnici všichni naříkají
na kompromis. Cís. rada pan Karel Tichý,
jenž pracoval pilně a rázně. vzdal se vší
činnoati a ze sboru vystoupil. Není plánu, není
energie, není obětívé práce na prospěch -—obce!

5 nových bank chtěji židovští kapi
talisté u nás zaříditi. Jedna prozatím (') má
míti akciový kapitál 10 mil zlatých.

KRITIKA. o .. ., .. 5G;—
__—__.%—

Divadlo. Mezitím co u nás hraje se
„Gejša“, „Zaza“ a podobné cirkusové kusy,
německé divadlo provedlo letos již druhý
cyklus a sice Wagnerovy opery. Bylo 16
představení. Nejlepší síly pěvecké z Německa
i zRakouska zpívaly, anejslavnější dirigenti,
na př. Mottl z Karlsruhe řídili opery, z nichž
některé trvaly až půl 6.(!) hodiny! A obe
censtvo bylo nabito v novém německém dí
vadle. Rozumí se, že časopisy německé po—
směšně ukazují na naše hry — a na výkony
svých divadel. Hrajet se v Praze ve 3 ně
meckých divadlech: v zemském starém, vnovém

a v Heineově, kde vystoupí i bývalá herečka
českého národního divadla, sl. M. Pospíšilová.

lIudha. — Oratorium. (Dokončení.)
Nemyslíme, že Perosi promluvil slovo

poslední. Nejsou-li ještě dila jeho ve všem
hudebně dokonalá, je to vysvětlitelno, nebot
nedosahujeme ideálu jediným skokem, ale na
máhavým útokem. Nestavíme také Perosiho
mezi duchy, kteří svými pracemi znamenají
mezníky v dějinách hudby, ale zase nespra
vedlivo jest upírati inu nejen snad nadání
hudebního, ale i docela theoretické průpravy,
když se za to mnohý produkt pochybné ceny
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z pouhé kamaraderie vychválí na Výsost —
Perosiho o 1 a t o r i n m bylo ve sborové části
zvláště pečlivě připraveno p. kap. Vysko
čilem. Provedení byli bychom si tu a tam přáli
plastičtější. Ze sólistů vynikl svým v pravdě
pečlivým přednesem p JUC. Šmaus (Kristus),
za to p. Veverka distonoval. Ostatní sóla
přednesli p. Viktorin a Pták.

V témž koncertě bylo provedeno velebné
„Stabat mater“ Palaestrinovo. Slyšeti dílo
takového významu jest vždy potěšitelno, ale,
bohužel, co jsme slyšeli pod taktovkou pana
kap. echa, Palaestrina nebyl Co platno bylo
velmi pečlivé nastudování, když rozvleklé a
jednotvárné tempo nedalo uplatniti se celému
polyfonickému předivu Palaestrínovu. Sólisté
zpívali korrek-tně sice, byla však patrna ne
zvyklost podobných výk'onů, při čemž také
na závadu bylo tremolovaní v damských hla
sech. Dne 8. t. m. pořádali dva umělci, kteří
vyšli ze zdejší konservatoře, samostatný kon
cert Jsou to klav. virtuos O. Málek a hou
slista J. Kubelík.

J. Kubelík vzbudil již zaslouženou po
zornost, sklidiv pochvalu svou neobyčejně vy

spělou technikou, která. každým výkonem
stoupá.. Pan Málek „z Vídně“ (tak totiž ozna
movaly programy), nabyl od těch dob, kdy
jsme jej jako žaka prof. Trnečka slyšeli, na
energii úhozu a také procítění přednesu.
S přehnanými ovacemi, jichž jsme byli svědky,
souhlasíme potud, pokud mají býti oběma
mladistvým umělcům pobidkou k úsilovné
praci umělecké, která. je teprve přivede k sou—
verennímu ovládání všech prostředků, kterých
vyžaduje výkon umělecky naprosto dokonalý.

Zdařilý byl koncert lidový, který „Klub
mladých“ pořádal na počest K. Kovařovicc,
skladatele „Psohlavců“, dne 16. t. m. Pořad
sestaven z jeho skladeb, a vedle umělců již
osvědčených slyšeli jsme také orchestr aka
demický který jest nám tím milejší, "protože
dokazuje, že neutuchlo ještě všechno idealni
snažení v našem studentstvu. Mladistva pěv
kyně, žačka školy Pivodovy slč. \Volfová.
vynikla zdařilým přednesem písni Kovařovi
cových, plných temperamentu.

Saisona koncertní končí, jen tna ta.n
opozdíla produkce ruší ještě jásavý hlahol,
který se ozývá. v probouzející se přírodě.

___—%),! o o o o

Církev vítězná, Životy svatýchasvě.
tic Božích sepsal dp. Fraut Ekert, farář
u Matky Boží Sněžné v Praze, ku.-arcib.
notář. Nákladem Dědictví svatojánského za
rok 1899. Díl IV. Obsah tohoto svazku ob
sahuje svátky svatých v měsíci říjnu, listo
padu a prosinci.'Spisovatel je znám jako od
borník v církevním dějepise. Spis tento jest
pravým obohacením naší literatury; obsaho
valyt starší životy svatých mnoho legendar
ních příhod a nevyhovovaly sni formou ani
obsahem Celé dílo Ekertovo čítá přes 3000
stran a vypravuje život 528 svatých a své
tíc Zejmena s láskou a porozuměním pro
brany jsou životy sv. patronů našich, věno
vánot jim přes 400 stránek. V tomto IV. sv.
zejména jest líčen obsáhle i výborně život
sv. Františka z Assisi (mnohé z jeho dobro
činných skutků json líčeny k slzám dojemně',
sV. Hedviky (bl. Markéty Marie Alacogne
mohlo býti řečeno více dle rozsáhlého spisu
Hatlera S. J. (0 úctě k nejsv. srdcí Páně)
život sv. Benedikta s bratřími & sv. Stani
slava Kostky. sv. Alžběty Duryňské sv Jana

Odpmědný redaktor P. Jos. Šimon 1137
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z Kříže sv. Josafata Kunceviče, sv. Tomáše
ora, bl. Edmunda Kampíana T. J.. sv. Fran

tiška Xaverského, apoštola indického,sv.Jana
apoštola atd. Nové a případné jsou dodatky
o bl. Hroznatovi, bl. Janu Ncp.Neumannoví,
bl, Janu Křt. de Lasallovi a sv. Petra Fu
rergském. 0 sv. Janu Nepomuckém dovídáme
se, že byl r. 1383—1387 na učení Padov
ském.

Kniha obsahuje též 23 obrázků, jež
mohly býti zdařilejší při tak důkladné práci
slovní, neboť se vzácným obsahem nemohou
se nikterak měřiti. Jsou to většinou prastaré
odjinud převzaté dřevorytiny, jež mají cenn
spíše historickou, ale k oživení díla méně
přispívají. Mimo to jsou to obrazky odjinud
jíž známé, na př. svatých: Lukáše, Karla
Borom, Martína, Alžběty, Leopolda, Ondřeje
Františka Xawrského, Mikuláše, Barbory,
Ambrože, Štěpána, Tomáše a pod. Gratulu
jeme dp. faráři Ekertovi k dokončení díla
jež dle-zásluhy ocení zajisté naše duchoven
stvo tím, že z něho pro úřad svůj hojně po
učení i příkladů povzbuzujících čerpati bude!

davalel a nakladatel V. Kotrba v Praze.Vy
Cyri-nloMethodějská knthtiskúrna V Kotrba v Praze



? Vněkolika dnech “Í“
“* vyjdeI. sešit díla

Lev xm.
Jehoživot &působení

vylíčilAdolf Srb.

Na (I'/70lala přijímá ])ň/lla'šky
každékni/zkupectwj zvláště ijrillo-Met/mďějskě

(G. Francl)

liažllý uvědomělý katolík nejen že sám
bude odebírati vzácné lol-odílo, ale přičiní se
i o jeho rozšíření.

Vždyť sv. Otec Lov XIII. nejen že je zbožňovz'm
věřícími, ale před ním kloní se i nepřátelé Církve, vy
znávajíoo, že Církev od pontifikátu InnocenceIIL netěšila

se vážnosti & vlivu tak všeobecnému jako
QA za panování Lva XIII. Á



K době prázdnin a cestování!

Říp a jeho okolí,
Výbornou pomůckou je pod názvem :ltipw vy

daná knížka, v níž jsou popsány historické a země
pisne důlczilosti l\ipu. Pěkné oblázky činí knížku
i milou památkou -— Vázaný výtisk piodavú se za
35 kr., neváz. za 30 kr. _ Každývýtisk má ně
kolik čistých listů na poznámky.

'lěch, kdož chti navštíviti jedno z nejpamátněj
ších mist českých. zvláště upozorňujeme na

Klášter Želiv.
Cestopisnáčrla. Napsal Václav Petrů.

102stran. Cena 50 kr.

Historické pameti
bývalého panství Mníšeckeho a kláštera sv. Maří

Magdalény na Skalce.
Dle původních pramenů sestavil a napsal

v letech 1884—1893 _
losef Vávra, professor na c. k. české rcalce v Praze.

Cena 60 kr.

WNá perutlch
Upomínky ze svých cest v k;ticí a\i!

ThDr. K. L. Řehák.
Kniha ta rozdělena jest ve 2 díly; v prvním díle piovádí

nás autor do Jihlavy na Moravu, na Velehrad, Hostýn, do Králik
v Čechách a do Mnichova; vll. díle do Wiirishoí'euu, Lindavy na.
Bodamském jezeře, Innsbrucku v Tyrolích Solnohradu, sv. Volf
angu v Horních Rakousích a Lince; dále popisuje pouti ve Fili s

žoríě & na Sv. Hoře, a konečně podává obrázek od av. Duca
v Praze, v němž vyličuje založení farního kostela u sv. Ducha
& celý postu p až do nyn čjší doby, jakož i podává. vyobrazení zá
zračné sochy Bohorodičky z dob hl. Anežky Ceské. — Každý,

kdo pIečte několik stránek lpoutavé knihy te, __- neodlozi ji za—jisté dříve, až ji celou pře
Ce_nal.dilu 40 kr., ll. dilu 1 zl. 20 kr. jest zajisté mírná

. Průvodce po Italii.
Praktická, konveisačni knížka pro tour—isty&

cestující, aby i neznalí jsouce italského jazyka mohli
se dorozuměti v hotelích, obchodech, nádražích a na
cestě vůbec. Se seznamem jednoho sta měst v severní,
střední a. jižní ltalii, s upozorněním na jejich pa
mátnosti sestavil losef Flekáčok. — Vůz. ztuha 80 kr.
Stručný slovnik česko-italský (134 str.) 80 kr.

Cyrilla-Methodějské knihkupectví G. Francl v Praze.
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Časopisy a knihy redakci zaslané.

Nový časopis. Právě počal vycházeti nový neodvislý časopis „Nový
Věkíí. Věnován jest zájmům katolického lidu českého. Císlo'za 1 kr.
“Vyšlo dosud č. 1., 2. a 3. Číslo 1. a 2. „Noveho Včku" vyniká věcnými
články Socialni nebezpečí velikých měst. Vyhlídky české politiky a j.
jakož ,i pěknými a časovými zrn—avami:Pivovar a politika,.Marxova
nauka umírá a j. —_Číslo 3. tohoto krejcarového našeho bojovníka pro
věc katolickou vyplněno jest výborným obsahem. Clanek lírazove po
jištování prozrazuje ruku zkušeného statistika (P. R VrbyP) Pozoru
hodny jsou články: Pryč s kompromisem a Svatojanske drobnosti.
“etné říznó lokálky vzbudí pro list hojný inter-ess. Zvláště. pak dopo

ručujeme-nejen ke čtení, ale 'i k úvaze velice „věcný hlas z venku
„Ke smíru': Vřele doporučujeme všem vdp. duchovním, kteří si přejí,
aby lid. nechaje strannických půtek, hleděl si toliko svate věci kate-.
lickč. - '

Osvěta, svazek 6., redf Václava Vlčka, přináší tyto zajímavé články:
Čechoslovanč a civilisace od Dra H. Jirečka. O školství v Bosně a
Hercegovině od J. Třeštíka, Učely života (obrázek z moravské dědiny
od M. Jahna)_„ Slovenske neděle od J. Poloma, .I. S. i\lachar a Cie.
od V. Vlčka, Mucius Scaevola od 'Dal. Noveho, l—lercova pamět od J.
Bittnera, Mezinárodní sjezd proti alkoholismu od Dra l._).Panýrka. Dále:
Rozhledy v umění výtvarném od R. Tyršově, ()bzor divadelní od riza
krejse, Nove písemnictví od' F. V. Vykoukala, Sněmování letošní od
J. Toužimského a Volné rozhledy.

Náš (lo-nov — 1. června č. 11., red. .I. Vévody. přináší články: Dr Fr.
Srom (s obrázkem) od Drápala, dále povídkya články od Vlasty Pitt—
nerové, M. IAIoíimanové, dp. Vl. Hálka, M. Javorníka, F. Valouška atd.
Dále obsahuje četné básně a směs. ,

Obzor literární a umělecký, red. prolessoraJaroslava Vlčka
sešit 4. přináší články: Počátky české dramaturgie na rozhraní věku
18. a 19.'(od Fr. A. Suberta), Gerhart Hauptmann (od „l)r'aA. Krause),
dále úvahy a referáty od J. Kolouška, J. Vodáka atd., rozhledy "umě
lecké a. hovornu. '

Aiylěl strážný„ red. P. Vilém Ambrož; č. 10. přináší básně od Vl.
Stasi-neho (Sláva nebes). Jičínskěho. Sušila, Ambrože atd. a četné za—
jimave články a povídky pro naši mládež. '

Alexander .Sergějevič Puškin. jeho život a literárníčinnost,k sto
“letč výroční památce narození napsal A. Vrzal. (S obrázkem.) 4 kr.
Pěkná studie o nejlepším básníku ruském, jenž položil základ k čin-'
nosti i Gogola. Turgeněva a Genčarova i hr. Lva Tolstého.

Jiskry u pluménky. Rodičům českým věnuje B. M. Kulda,kanovník
vyšehradský. ——Doporučujeme vlastenecké, mravoučně, dojemné tyto
sloky našeho vyšehradského věštce, který v tomto spise nabádá mládež
naši i rodiče k rozumnC-mu, zbožnému, pracovitčmu životu.

MoravskeŘelneslnicku-živnostenské Listy. 31. května.
Království Boží na zemi, básně K. Dos'tála-Lutíuova.DODOl'llČlljí-šlllef
J. ».'. Machar & Cie., brožurka od V.Vlčka, vníž dostává .J.S. Machar—

od zasloužilého vlastence notný výprask. Právem vyčítá mu p. Vlček,
že vnesl do naší literatury ton tak příkrý. že to musí rozhořčením ua
plnítí. Vyčítá mu, že bral ze Svatohora i od poslanců českých pod
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Naše záložny.
Truchlivé zprávy šíří se rok co rok

0 hospodářství v našich peněžních ústavech.
zejména v záložnách.

Za osm let padlo 14 záložen a sice:
Roku 1890: občanská záložna ve Kníně
v Libčanech, r. 1891 občanská zál. v Opo
řanech. obč. zál. v Lochenicích, obč. zál.
v Neveklově, obč. záložna ve Slabcí, rolnická
zál. v Nesměni, r. 1893 hospodářská záložna
v Praze, roku 1894 obč. záložna v Bakově
a v Chotusicích.

Všecky tyto záložny byly — sneohme
zeným ručením. Dále padly r. 1896 okresní
záložna hospodářská v Křivoklátě, hospo
dářská zál. v Mělnice. obč. zál. v Třeboni,
zál. v Kopistech. Mimo to se zpronevěřilo
Wiltem přes 100.000 zl. ve spořitelně mlado
boleslavské.

Nyní pak zkrachovala záložna v Bu
dyni na Podřipsku. kde účetní záložny,
V. Nešvera, zpronevěřil na 340.000 zl !

Všecka česká veřejnost žasne nad tě
mito úpadky. Ukazuje se na to, že v pe
něžních ústavech vládne „hříšná nevědomost
& hříšná lehkomyslnost“ (N. Pol. 13. června.
Hlas N., Nár. L. a t. d.) Na jedné straně
vládne zločinnost, na druhé nevědomost.
Ve výboru občanské záložny zasedají lidé,
kteří nevědí. co se v ústavě děje, revisoři
neumějí počítati, nevědí, co je to účt0vání.
kteří jednou za čas kouknou do účetních
knih, zatrhnou několik číslic, řeknou. že
„všejevnejlepším pořádku“ a jdou domů
anebo na pivo, kam je pozve obyčejně ně
který úředník záložny neb spořitelnya kde
se při dobrém pití a jídlo oslavuje právě
provedený „těžký úkol“ . . .

Někde se uspořádá. ivečírek, při němž
účinkují „umělci“ a hlavně „umělkyně“
z Prahy a sice ze „šantánů“, při kterých
se zapalují i — ohňostroje (rachejtle !)

Odborníci praví: Svět by žasl. kdyby
zvěděl, kdo všechno může u nás býti ředi
telem, účetním, pokladníkem, revisorem a

úředníkem v záložně nebo jiném peněžním
ústavě. Výroční zpráva obchod. akademie
chrudimské praví. že mnoho absolventů mu
silo si hledati místo nevhodné, že jdou za
písaře ke dráze. ba že jeden dal sei
k praktickému ševcovství, protože ševci
a jiní stávají se — úředníky. Protekce
úžasná panuje při zadávání míst; místo
lepší dostane se „nezaměstnaným“ synkům
„svých otců", kteří by jinde sotva se za
opatřili.

Do nedávna smáli jsme se maďarskému
nebo polskému hospodářství, protože u nás
defraudace ve velkém slohu byly řídkostí.
Ale nyní? Hanbiti se musíme za tento
„pokrok“ a „rozvoj“ našeho národohospo
dářského života. Proč se to neděje u Němců
našich? Protože u nich je větší smysl pro
reelni, obchodní, společenskou solidnost a
mravnost.

Co pak se dělo při akciových cukro
vaiech našich, ta lehkomyslnost nepoctivost,
braní 20—30 procentní dividendy atd., to
se opakuje i v záložnách. Ale jako upadly
četné cukrovary v trosky, tak se řítí jedna
záložna za druhou, kde úspory našich ubo
hých menších rolníků, našich sirotků a dev
jsou uloženy. Kletby ožebračených stíhají
hlavy znemravnělých defraudantu.

Miliony národníhojmění přetěžce získa
ného ztraceny. prohýřeny. Na sta lidí opu
stilo své rodné střechy s mošnou žebráckou,
odešlo i do ciziny. Mnohé osoby s mozol
nýma rukama, křečovitě sepjatýma. za nářku
dětí a žen v zoufalství se zabilo nebo
zbláznilo . . .

A přece poměry v záložnách se na
lepší! Lidé se neptají: Jak je to v zá
ložně naši?

Proto souhlasíme s návrhem, který
jednomyslně opakují všecky noviny naše &
který byl již mnohokrát vysloven, ale posud
ve skutek neuveden, aby totiž každého
roku revidovány byly všecky pe
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něžuí naše ústavy veřejné a zá
ložny zvláště odbornými znalci.

Na př. „Věstník založenský“ piše: Jest
s podřvením, že po tolika zkušenostech naby
tých tam, kde jediné osobě svěřena byla
záložna bez další kontroly, ještě se najíti
mohou záložny s podobným zařízením, jakoby
z celého výboru nikdo nic nečetl nebo se
nedověděl, jaké následky samovláda jediné
osoby v záložnách již měla. Po mnoho let
již radí „jednota záložen výborům záložen
ským, aby povoláním revisora Jednoty zjed—
naly si jistotu, zdali jest v záložně vše
v pořádku. A posud vždy žádaly za revisi
takovou jen ty záložny, u nichž byl buď
vzorný pořádek nebo nic nesprávného se
nedělo. Okolnost tu nelze jinak vysvětliti
než tim, že výborové záložen. v nichž je
nepořádek, buď toho jsou si vědomí a proto
revisi se vyhýbají anebo že vůbec o nic se
nestarají &tedy jim známo není, co se Sprá
vám záloženským již po tolik let radí.
Necht členové záložen sami domáhají se,
aby výbor odbornou revisi dal provésti“

Jinak se opravdu stane, že obecenstvo
pojato nedůvěrou. vybéře si vklady ze zá
ložen a uloží je jinde. Žádná záložna necht
se nevzpírá tomuto požadavku. Beztoho
panuje nespokojení nad tím, jak se v zá
ložnách výbor volí, jak se totiž doplňuje
ze samých známých, jak se každá oposice
umlčuje, jak se tajemně hospodaří, jak se
povolují půjčky z kamarádství, a jak se

z téhož důvodu, kupují objekty mnohdy ne
výhodné, jak se výroční zprávy pozdě do—
dávají a jak skoupě o hospodářství svém
vypravují atd. atd.

Záložny přečetné staly se doj
nicemi několika sobeckých exi
stencí; úkolu svého: 'pomáhati
hlavně řemeslnictvu, živnosten
stvu a rolnictvu neplní. stalyt se
„peněžními ústavy“ výdělkářskými,
ba namnoze i lichvářskými.

Návrhu, a posudků bylo učiněno již
dost. Necht se také již něco stane! Po
dobnými aférami demoralisuje se lid. pud
po hospodářském sebezachování a uhájeni
blahobytu utuchá, spořivost mizí, korrupce
roste a mravnost mizí.

K nebi o pomstu volati musí zprone
věření peněz chudých lidí, vdov a sirotků!

Necht stát, který béře ročně miliony zl.
daní z ústavů peněžních. zavede inspektory
účetní, kteří by zkoumali účetní výkazy
peněžnt

Zodpovědnost za zpronevěření v českých
občanských ústavech peněžních nese —
všecko občanstvo české. nebot je to po
skvrna naší cti a dobrého jména lidu svato
václavského.

Proto každý je oprávněn nalehati na
to, aby pořádek poctivost a mravnost se
vrátila do zkorumpovaných četných institucí.
Žádejme revisi všude, at je to komu milé
nebo ne. J. Š.

O významu lidových přednášek universitních.
Časová úvaha. — Píše RudolfPánek.

I při dnešní politické vřavě a pletkách
na politickém zápasišti, což zdá se jakoby
bylo naším jediným zaměstnáním životním,
vzdor tomu, že denní naše listy plní svoje
sloupce nezdravými a pochybnými zprávami
dneška, po nichž zítra obyčejně nezbude
nic, než pouhý bezcenný cár, vzdor všemu
zmatku, jejž způsobili ztřeštění kazimirové
Wolfianští a přes úklady maďarské jdeme
přece, zdá se mi, vnašem vývoji kulturním
a sociálním ku předu, pomalu sice, ale
přece jen ku předu.

Ta stará, pohodlná šablona přehnaného
vlastenectví, již po dlouhý čas krmilo ně
kolik politiků českého člověka, pomalu mizí,
ty mocné vlny socialniho hnutí, vzedmuté
jsou bojem práce a kapitálu, a rozhoupané

dělným lidem se už nezastaví a nezabočí
do starých proudů

Novou takovou vlnou našeho myšlénko
vého hnutí, vlnou mocnější snad, než zpo
čátku se zdá, jež vniká do našeho pohodl
ného života duševního, každým porem jest
zařízení universitních výkladů lidových, v ci
zině před tím již dávno známých.

Všeobecným úkolem universitní extense
jest popularísování vědy všech odvětví, jest
to jakési dobrovolné rozmnožování řad intel
ligentních lidí akademicky vzdělaných, co
dříve bylo výsadou jen některým vyvoleným,
jimž příznivý osud popřál navštěvovati vy—
soké školy, stává se dnes přístupným nej
širším vrstvám lidu a vniká to i do nej
nižších tříd.
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U nás v Čechách jest mimo toho úko
lem lidových přednášek universitních zvele
bení českého života, zvýšení všeobecné du
chovní úrovně jeho. odvracení dělníka od
nepravých zasad sociálních a poučení jeho
0 správných úkolech člověčenstva.

Jest to jakési obrození duchovního a
mravního života nejen nejnižších, ale ívýše
stojících tříd naší společnosti. jest-to řešení
problémů svědomí a_víry, krátce: celého
myšlenkového života, jenž hýbe duši moder
ního člověka.

Není druhé šťastnější myšlenky nad
tuto, zvláště pak dnes, kdy většina dělného
lidu opijí se marxismem, a dává se vésti
lidmi, jimiž pod pláštíkem falešně demo
kracie nejde tak o jeho blaho, jako o svoje
vlastní. Bude tedy prvním úkolem uviver
sítních exten—ií,aby překonaly toto chybné
stanovisko pracujících vrstev. a aby je po
učily o správném a přesném nazírání na
socialism i na život.

Druhým úkolem lidových přednášek
"bude obnoviti a uplatniti náboženský
a mravní smysl lidu, jenž dnes nachází
se v rozkladu; s tímto činitelem mělo by
se vlastně nejdříve počíti. nebot tomuto
jedině jest možno seslabítí, ne-li dokonce
udolati vír politických bojů a hospodář
ských zápasů.

Umravniti lid, značí založiti štěstí ce
lého národaa tím také i štěstí lidu samého.

Myšlenka, zaříditi universitní extense,
vznikla původně v Anglii, v zemi, jež dala
světu praktickou filosofii, kde poprve vy
slovena zásada, že zrušiti protivy společen
ských tříd možmo jen pomocí všeobecného
vzdělání lidu, a popularisací vědy.

Zakladatelem lidových přednášek byl
universitní professor James Stuart, zTri
nity College Cambridge. asi kolem šede
sátých let; pod jeho dohledem zařizovány
byly kursy, kde přednášeli nejlepší lidé
angličtí: mmístři, poslanci a na slovo vzatí
učenci tisícům posluchačům; sama anglická
vláda hleděla těmto přednáškám příznivě
vstříc. podporujic je hmotně. Dnes pak vy-'
jednává se již o sestátnění těchto podniků.
Též jakýsi druh kočujících přednášek lido
vých zařízen byl v Anglii.

Odtud rozšířila se myšlenka universitní
extense skorem po celém vzdělaném světě.
Nejprve ujala se v Americe, kde lidové
přednášky jsou jednak jakousi zvláštní sto
licí při universitách. jednak těž privátními
podniky, vydržovanými učiteli 'na vlastní
vrub. Abych ukázal, jaké oblibě těší se tyto

přednášky v Americe, podotknu, že v jedi
ném New-Yorku bylo v r. 1896 na 400.000
posluchačů, ponejvíce pracujícího lidu. Zde
však učinili tyto přednášky ještě populár
nějšimi a přístupnějšími tím, že při těchto
kursech zařízeny jsou též lidové knihovny.

Přednášejícími jsou pouze vynikající
universitní professoří, kněží, právníci a pod.

Z evropských zemí bylo to nejdříve
Skotsko a Irsko. kde po způsobu anglickém
zařízeny byly lidové přednášky. Později ve
Švédsku a Norvéžsku, kde souvisejí těsně
s universitami. V Belgii zařízena byla do
konce samostatná socialistická universtta
(„l'université librě), která však jednak pro
jednostrannou politickou tendenci a jednak
pro nedostatek posluchačů v poslední době
zanikla.

V posledním desítiletí zařízeny byly
lidové kursy skorem ve všech větších mě—
stech evropských. Z měst středoevropských
učiněn nejprve pokus ve Vídni, kde z po
čátku obstarával lidové přednášky „Volks
bildungs-Verein“, později ujala se této my
šlenky vídeňská universita a vymohla pro
universitní extensi dokonce vládní subvence.
Zde působí pouze universitní profesoři a
asistenti za honorář 15 zl. za každou před
nášku. Výsledky, jak tisk oznamoval, byly
velice uspokojivé. Co však nemohu pocho
piti. a'co jest též úplně 'bezodůvodněným,
že dle stanov vypuštěny jsou z programu
přednáškyo náboženství a politice.

V Praze učiněn první pokus roku 1896
zařízením „Dělnické.akademie,“ jež těší se
sice u strany sociálně-demokratické veliké
oblibě, u ostatních vrstev však pro svoje
politické zabarvení a stranictví netěší se
pražádným sympatiím.

Proto můžeme jen s povděkem vítati,
že myšlénky zaříditi universitní extensi,
ujala se konečně u nás samotná. universita,
jež jest k tomu asi nejvíce povolanou. po
něvadž má dostatek výborných sil učitel
ských.

Již dle výsledku prvních přednášek
konaných v minulém měsíci možno souditi,
že věc tato našla u nás náležitého poroz
umnění a že plodem tohoto myšlenkového
ruchu bude zdárný vývoj našeho sociálního
hnutí v budoucnosti. Jest ovšem na našem
obecenstvu, jak se toto k tomuto podniku i
nadále zachová, zvláště apeluji na naše česká
dělnictvo, aby chopilo se tohoto prostředku,
kde možno způsobem tak nejvýš populárním
nabýti vyššího vzdělání a tak sblížiti se
naší intelligenci a s ní se spřáteliti.

12*
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A jaký bude výsledek? Ten extrakt
vědy, jenž bude zde podáván, vnikne pomalu
do všech sfér českého života, a lid pozná
sám, že denní žurnalistika, řešíc problémy
socialni i politické, není jediným zdrojem
kulturního. politického a socialniho vzdělání,
ale že jsou zde jiné vznešenější prameny,
z nichž možno čerpali duševní svou potravu
a ten lid prohlédne a rozpozná, že ona
hesla plná hněvu a zášti proti stávajícím
poměrům třídním jsou obyčejně pouhými vý
dělkářskými frázemi, i pozná, že mu jest
potřebí jiné duševní stravy, jež dává utěchu,
a vzpružnje lásku k životu, vůbec člověka
zjemňuje a idealisuje.

Vznititi v řadách dělného proletariátu
touhu po vzdělání, vzbuditi v nich vědomí
lidské důstojnosti, vzbuditi v nich nábo
ženský a mravní cit, objasniti pravý význam
jich povolání a povinností, odvrátit je od

nepravých zásad, povrchních a frázovitých
hesel bude obecnym úkolem těchto před
nášek.

Nechci vytýkati povolaným kruhům. že
ujali se této myšlénky teprve letos, kdežto
jinde jest to již dávno znamou věcí. 00 ne
mohu pominonti mlčením,jest to že některé
naše časopisy pozastavily se nad tím, že
theologické fakultě věnováno poměrně více
přednášek, nežli ostatním. Myslím, že ne
třeba o tom šíře debatovati, vždyt věc tato
za dnešního hesla německého fnroru „Pryč
od Říma“ při nepřátelském stanovisku na
šich liberálů českých k víře rozumí se samo
sebou.

Konečně k závěrce projevuji přání, aby
naše délnictvo nezaknnávalo tuto jím poda
vanon hřivnu. ale hledělo ii stonásobně
zužitkovati ve prospěch svůj, aby pravou
cestou dosáhlo kýženého cíle.

Diviš Černín z Chudenic.
Napsal prof. ]os. Vávra.

Černínové z Chudenic, z rozvětveného
rodu Drslaviců, dle rodinné tradice své se
pokládali za potomky panovnického rodu
Přemyslovců. Záhy vešli do stavu rytíř
ského, majice statky své v Plzeňsku aKla
tovsku. Kn konci XV. století rozrodili se
na několik větví, držíce se strany katolické.
Ale v XVI. století některé rodiny jejich od
padly ke straně podobojí a lntherské; ze
jména to byli Černínové usadili na Radni
cích, Přívěticích a Březině, odkudž se za
koupili i do Litoměřicka a Žatecká. Větev
Tasnovská, sezením na Mělníce, Slatině a
Tasnovicích n Horšova Týna, zůstávala při
staré v1ře, vyjímajíc Černíny, kteří drželi
Lištany a Černíny u Plzně a Vlachovo Březí
v Písecku.

Od katolické větve, usadiié na Chudě
nících, Švihové a Ježovech, odloučil se asi
r. 1564Jan Černín z Chudenic, když
pojal za ženu paní Mariann z Říčan, mla
dou vdovn po Petru Zálnžském z Podhoří,
která mu za věno přinesla nevelký pohorský
statek Nedraho více v kr..jině Sedl
čanské. S ní měl četnou rodinu: syny Di
više, I-Inmprechta, Viléma a Heř
mana, dcery Annu, Kateřinu a Lidmiln.
Byl sice dobrým hospodářem, takže statek
Nedrahovský rozmnožil přikoupením pěti
vesnic; ale když r. 1580 zemřel, záležela

budoucnost jeho potomstva přece jenom na
postupu ve veřejných službách a na výhod
ných sňatcích manželských. Všech sedm
dětí bylo od matky Mariany z Říčan vy
chováno ve víře lntherské; ale dcery se
provdaly za katolické vladyky v Plzeňsku;
Anna za Jindřicha z Vidršperka na Lomci,
Kateřina za Jana Merklínského z Merklíua
na Rácovecb, Lidmila za Václava Koce
z Dobrše na Bystřici a Obytcích.

Ze synů nejmladší, Heřman, rozený
r. 1579, vydal se r. 1598 se známým Krí
štofem I-Iarantem z Polžic na cestu do Pa
lestiny, a ta cesta velice mu prospěla; nabyl
tím zvnčného jména ve vlasti, a r. 1606
oblíbila si ho za chotě pani Mariana ze
Svárova vdova po Karlovi z Kokořova,
s níž získal pěkný statek Nebylovy n Sťáhlav
a také i drahně peněz; r. 1607 povýšen
byl do vstavu panského, a r. 1615 koupil
zámek Zleby v Čáslavskn i s panstvím.

Zkušenosti z jeho cesty na Východ ho
doporučily r. 1616 císaři Matyáši, že týž ho
vyslal do Cařihradu k snltánu Ahmedovi,
aby tu zjednal prodloužení míru z r. 1608
na dalších 20 let. Obratne vyřízení tohoto
poselství získalo panu Heřmana Černínovi
velkou chválu u dvora. -—

Bratr jeho Vilém oženil se s Annou
Budkovskou z Budkova a koupil statek
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Trkov na Selčansku; starší bratr Hum
precht r. 1590 pojal za chot Evu Poly
xenu Voračickou z Paběnic, z jednoty če
ských bratří. a získal s ni statek Prčice.

Nejstaršíbratr, Diviš Černín z Chu
děnic, rodilý r. 1565, od dětství svého se
cvičil u císaře Rudolfa II. vdvorské službě,
zprvu jako sloužící pachole, potom jako
truksas; r. 1592 byl jmenován císařským
radou a členem zemského soudu. Za man
želku pojal katolickou paní Annu. rozenou
Černínovou z větve Tasnovské, vdovu po
Jindřichovi Žákavci z Žákavy, s níž r. 1602
nabyl polovice statku Chocemyšle u Du
mažlic & ujal se rodinného statku Nedra
hovic, z něhož vyplatil podíly svých bratrů.
Ale služby u císařského dvora konal dále,
a r. 1608 podepsal jako svědek smlouvu míru
mezi císařem Rudolfem a bratrem jeho
Matyášem.

Bouřlivých událostí na sněmích r. 1609,
kdež stavové strany podobojí, Iutherskéi
bratrské, vynutili na císaři Rudolfovi svo
bodu české konfessí, panDivišČernín
jakožto služebník císařův nemohl se zjevně
účastniti, ač posud trval ve víře podobojí.
Také nenáležel k rozhodným v té víře,
nýbrž jako Opportunista měl více svůj pro
spěch na zřeteli. Vítězství strany prote
stantské z r. 1609 mělo v sobějiž zárodek
blízké reakce ve smyslu katolickém; neboť
již r. 1610 šly zvěsti o hromadění vojska
císařského v zemi Pasovské, a v Čechách
dobře tušili pravý účel toho zbrojení. Obavy
nových bouří s nedozírnými následky při
vedly tehdy slušnou řadu pánů a rytířů
českých, že dali se na víru katolickou;
mezi nimi byli bohatý Adam Hrzán z Ha
rasova, držitel velkých statků v Chrudimsku,
Zatecku a Litoměřicku, Jan ernhauz
z cernhauzu na Grabšteině a Libni, Václav
Vchynský z Vchynic na Zásmukách, pan
Heřman Černín z Chuděnic na Nebylovech
a nepochybněíbratr jeho Vilém na TrkOvě,
kdežto jiný jeho bratr, Humprecht Černín
na Prčicích zůstával na vahách, ač synjeho
Jan tehdy studoval na jesuitském gymnasiu
u sv. Klimenta

Na pana Diviše Černína dolehlo roz
hodnutí teprve r. 1614, když mu kynulo
výhodné misto královského hejtmana hradu
Pražského, které úmrtím vladyky Jakuba
Menšíka z Menšteina se uprázdnilo. Tento
důležitý úřad, k němuž vázala se odpověd
nostlza bezpečí královského dvora a nej
vyšších úřadů zemských, od dávných časů
byl dáván toliko zemanům katolickým, &pan

Diviš Černín. když mu r. 1614 ten úřad
od císaře Matyáše byl svěřen. nemohl jinak,
než že po příkladě bratra svého Heřmana
se přihlásil k víře katolické. Ovšem
že arcibiskup tehdejší, Jan Lohelius, nebyl
přesvědčen o upřímném jeho obratu; aspoň
v dopise svém ke kardinálu Khlesloví do
Vídně nemálo se na to horšil, že hejtman
ství hradu Pražského svěřeno bylo osobě
nekatolické. Však na veřejnosti pan Diviš
přece jen byl jmín za katolíka; r. 1615

byl mezi berníky zemskými stavu rytíř
ského, maje tehdy za královskou komorou
2500 kop míš. zadrželého deputátu za mi
nulá léta své služby dvorské. Když na val
ném sněmu v červnu r. 1617 arcikníže
Ferdinand byl přijat za budoucího krále
českého a chystalo se slavné korunováni
jeho, byl pan Diviš také v četném sboru
panstva a rytířstva, který jel pro korunní
klenoty na Karlštein. a. doprovodil je do
hradu Pražského.

Ale již blížil se čas bouří, pro pana
Diviše osudných. Známé jsou kroky prote
stantských stavů českých, aby zalekli císaře
Matyáše a odvrátili jej od předsevzaté ob
novy katolického náboženství v echách.
Stavové, ozbrojení, přitáhli ve valném počtu
k bráně hradu Pražského a žádali, aby jim
bylo otevřeno. Pan Diviš jako hejtman
hradní znal příkaz, že lidé. do hradu ne
příslušní, nemají tam vcházeti se zbrojí,
ani v jezdecké obuvi; také mohl tušiti, že
stavové nepřicházejí s úmyslem pokoiným.
Měl tudíž brániti jim přístupu ze vší své
moci. A on v rozpaku kvapil na královskou
kancelář a tázal se přítomného pana Adama
ze Šternberka jakožto nejvyššího purkrabí
Pražského, co by činiti měl. Pan Adam,
katolík dobrý, ale politik váhavý, projevil
mínění, že by páni stavové mohli býti vpu
štěni, ježto jsou přátelé. Tedy pan Diviš
jim otevřel bránu, a pak nasledovalo
z oken vyhození pánů Martinice a Slavaty
i jejich sekretáře Fabricia. Druhé chyby se
dopustil pan Diviš Černín, že za následu
jící vlády stavovského direktoria podižsl
úřad hradního hejtmana a se svými vojáky
přísahal stavům služebnou věrnost a byl
činným v rozličných stavovských komissích.
R. 1619 nastala persekuce katolických stavů,
Ferdinandovi II. věrných. a obeslano bylo
přes 200 pánů a rytířů katolických, aby
přísahali věrnostvzdorokráli F ridrichovi
falckraběti. A oni z obavyztraty statků
přísahali, při čemž uvědomělí katolíci si
vyhradili, aby k ničemu nebyli nuceni, co by



—238—

bylo proti jejich víře; ale pana Diviše Čer
nína nenacházíme mezi nimi. Podobá se
tudíž. že mínění, které o něm vyjádřil
r. 1614 arcibiskup Jan Lohel, bylo správné.
a pak i lze pochopiti, že „pan Diviš králi
Fridrichovi sloužil jako rada, komoříamistr
jeho dvora.

Jinak se zachovali jeho bratři. Vilém
v těch časích ani se nejmenuje a zemřel
v Trkově r. 1629. Humprecht sice po de
ifenstraci byl zvolen do stavovského direk
toria, ale vyhýbal se všem rozhodným kro
kům a r. 1619 ujel do Sas, kdež u kur
-f1rsta se opověděl. že císaři věren zůstáva.

Pan Heřman Černín _iednai jako roz
hodný katolík a přívrženec císařův, sloužil
v císařské armádě a bojoval v bitvě na
Bílé Hoře.

A když po té bitvě za velkého zděšení
mnozí a mnozí utíkali, aby zachranili svá.
hrdla, pan Diviš ernín neutekl; spo
léhal na přímluvu a zásluhy svého bratra
Heřmana a — na svou víru katolickou.
Spoléhal marně; pan Heřman Černín buď
se ho ani neujímal, anebo přímluva jeho
nebyla vydatná.. Diviš Černín byl 20. února
r. 1621 povolán k výslechu u císařského
plnomocnika, knížete Karlaz Lichtensteina,
odtud uveden na hrad Pražský a uvězněn
při úřadě purkrabském se spoluvězni Kri
štofem Harantem a Vilémem Konecchlum
ským, a 3. června 1621 odsouzen při hrdelní
komisí cti, hrdla i statku. Hlava jeho .měla
vystrčena býti v příkopě hradním.

Na příkrost toho ortele stěžoval si pan
Diviš, sváděje vinu na pana Adama ze
Šternberka, že odpořilé stavy vpustil do
královského hradu. Také nechtělcbapati, že
by poprava na něm vykonána býti měla, a do
poslední chvíle d0ufal, že dan mu bude

_ pardon.
Obojetuým byl v přípravě k smrti: pa

teru kapucínu z Hradčan se zpovídal a od
něho svatost'přijal, a chvíli před tím, když
lutherský kněz Rosacius jeho dva spolu
vězně, Haranta iKonecchlumského, k smrti

připravoval, pan Diviš stal vedle pana Ha
ranta, bil se v prsa a se zaslzenýma očima
se přiznal, že tak věří. jak Rosacius mluvil
o ospravedlnění člo věka před Bohem, a na
tom že umříti chce.

Dne 21. června 1621 na samém popra
višti ještě se ohlížel, zdali mu zvěstovana
bude milost od císaře. Marně se ohlížel, a
musil podstoupiti smrt stětím. Bylo mu
tehdy 56 let. Stata hlava jehonebyla vy
strčeua v příkopě hradním, ale vložena s tě
lem do rakve, kterouž zarmoucena vdova
Anna Černínová. převezla do Nedrahovic a.
pochovala v kostele Jesenickém.

Dítek po panu Divišovi nezůstalo. Sta
tek jeho zaležel z Nedrahovic, odhadnutých
16.711 kop míš. (19.163 zl. rýn.), z domu
v nynější ulici poštovské proti sv. kříži
v Praze (2400 kop), a z jistin v 30.000
kopác'h. Vdově Anně ponechána byla po
lovice onoho domu a spravedlnost její
v 13.845 zl. Ostatek propadl královské ko
moře, která r. 1623 prodala Nedrahovice
paní Polexině z Lobkovic za 16000 zl. na
připojení k panství Vysukěmu Chlumci.

Zcela jinak dařilo se bratrům nešťast
ného Diviše. Humprecht Černín, že
v čas obratil, přijat byl od císaře na mi“—
lost, seděl bezpečně na zámku svém Kosto
mlatech u Teplic. stal se purkrabím kraje
Hradeckého a členem sboru místodržitel
skěho v Čechách. Zemřel r. 1630, a nynější
hrabata Černínové jsou přímí jeho po
tomci.

Ještě výše se povznesl pan Heřman
Černín, který výborné uměl těžiti z ví
tězství císařské věci. a obohacovati se tak,
až krušua otom jest úvaha. Ze statků
odpořilé šlechtě konfiskovaných koupil Petrš,
purk, Soseň, Pšovlky, Zihle, Vroutek, Bo
chov, Andělskou Horu, Kysíbl a Neýaek,
vše v tehdejším Žatecko, Schmiedeberk za
Krkonošskými horami, r. 1627 stal se hra—
bětem, a zemřel jako nejv. hofmistr zemský
r. 1651, po němž dědil vnuk bratra jeho
Humprechta.

0 t r o c t V' i.

Píše ]an Nep. josef Holý.*)

Otroctví bylo nejbolestnější &nejzasta
ralejší ranou starého pohanského světa a

*) Boin et Laveille: La civilisatíon chré
tienue, II. 222—246.

také nejnesnadněji bylo jí vyléčiti. Proto
vzbuzovalo zahy péči církve sv. Již v časích
apoštolských předepsal sv. Pavel pánu, aby
miloval svého otroka jako-bratra. a s ním
nakládal jako s přítelem. Od této doby
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neustali papežové, biskupové, bohoslovci.
kazatelé výklady činiti k těmto slovům sv.
apoštola a následovati ho v křížové výpravě,
kterou podnikl na prospěch svobody.

Řehoř XVI. krátkými, ale mocnými
slovy líčil tuto péči církve sv.

Hned apoštolové učili otroky, poslou
chati pány své jako Boha a podrobovati se
s celým srdcem vůli Boží; na druhé straně
doporučovali pánům, aby se ukazovali laska
vými vůči otrokům, a davali jim, co jest
spravedlivého a rozumného, aby s nimi špatně
nezacházeli, dobře vědouce. že je Pán pánů
i otroků v nebi a že nezná přijímání osob.

Brzy zákon sv. evangelia vzbumval
všude vřelou lásku ke všem trpícím. Dle
vyjádření Ježíše Krista, že počítá všecky
skutky milosrdenství, které kdo koná neb
opomíjí konati vůči chudým, jako kdyby je
konal neb opomíjel konati Jemu samému,
dle tohoto vyjádření nakládali křesťané se
svými otroky jako s bra-try. byli i nakloněni
darovati svobodu těm, kteří se ukázali býti
toho hodnými, což se obíčejně dělo o svát
cích velikonočních. Nalézali se i lidé tak
vřelého ducha, že se dobrovolně obětovali,
vzíti na se otrocká pouta, aby osvobodili
své bratry, což dokládá papež Klement 1.

Když pak s pokrokem času tmy po
hanské pověry úplně se ztratily, a mravy
národů pod vlivem viry, která láskou žije.
sejemnily. tak daleko konečně věci došly, že
mezi křesťanskými národy otroctví úplně zmi
zelo. Přes to však nalezli se křesťané, s nej
větší bolestí to doznáváme, kteří zaslepeni
žádostivosti a láskou k penězům. nestyděli
se odváděti do otroctví v dalekých krajinách
Indiány. černochya jiné nešťastnénárody.
nebo aspoň poskytovali moc k těmto haneb
nostein, řidíce obchod s těmito neštastníky.
Římští papežové u velikém počtu nezaned
bali přísně je kárati. Tak učinil Pavel III.
v listě ke kardinálu biskupu Toledskému,
Urban VIII. z 22. dubna 1639. v listě k nun—
tiovi Portugalskému, Pius II. v listě ze 7. října
r. 1462 biskupu Rouvosskému, Beneš XIV.
v listě z 20. prosince 1741 biskupům Brasil
ským. Pius VII. v listě ku vladařů-m.

Tyto instrukce papežů nemálo přispěly
k ochraně Indiánů proti barbarství dobyva
telů a proti žádostivosti křesťanských ob
chodníkův. Přes to ještě obchod vedlídostí
četní křesťané a černochy za Řehoře XVI.

Proto vydal nové nařízení proti tomuto
počínání 3. listopadu 1839 Papež Lev XIII.
p jal šlechetný úmysl, působiti k tomu, aby
na vždy zmizely posledni stopy pohanského

otroctví. V listě svém dovolával se všech
lidí, kterým jde skutečně o čest a důstoj
nost národů evropských. a založil dílo proti
otrocké, jehož řízení odevzdal biskupům nej
horlivějším a nejosvícenějěím.

Jaký bude konečný výsledek tohoto
velikého podniku? Jaké síly má církev
k disposice k vykořenění těchto světských
zlořádův? Abychom mohli zodpověděti tuto
vážnou otázku. třeba prohloubiti přirozenost
cizího zla. které snižuje lidstvo tim, že
je rozděluje ve dvě protivné strany: stranu
pánů a stranu otroků, čilispiše stranu ob
chodníků bez srdce a stranu rozumných
tvorů. přivedených ve stav nízkého dobytka.

Člověk byl stvořen svobodný. Dědičný
hřích spoutal ho v pouta. Nemohl byti vy-'
svobozen, leč nadpřirozenou a božskou mocí.

Nerovnost postavení jest společenskému
stavu vlastni. V každé společnosti jsou jedni
obdařeni mocí poroučeti. druzí mají přísnou
pevinnost poslouchati. Leč pohanské otro
ctví dosvědčuje hluboké snižení, jehož pří
činu třeba přičítati dědičnému hříchu.

Abychom měli spravedlivou ideu sta
rých civilisací a jejich mravní váhy, třeba
atudovati barbarské zákony, které Řekové a
Římané vydali proti nesčetným obětem
otroctví.

Sparťan měl právo domácí otroky
pro nejmenší poklesek trestati jakýmkoli
trestem. Otroci dostávali každoročně jistý
počet ran zcela nezaslouženýcb, jenom
proto. aby nezapomněli, že jsou otroky.

Řím ztratil všechen cit lidskostiapo
dal světu příklad uejhanebnějšího tyranství.
V tomto městě šlo pohrdání otroky tak da
leko, že se zapomnělo, že jsou to také lidé.
Bylo zde zásadou, že je pánu vůči otroku
všechno dovoleno. Pokládali je za domácí
nepřátele a měli zato, že se otroku nikdy
neděje bezpráví.

Páni trestali otroky pro malě chyby
tresty nelidskými; pověsili jim na nohy
ohromnou váhu a krutě je při tom bičovali.
Otroci nesměli před pány mluviti, ano i za
kýchnutí byli trestáni velkým počtem ran.
Za republiky měli páni právo nad životem
asmrtí svých otroků. Pro zlořády odňali
jim císařové tak nebezpečnou moc. Ale nej
nelídštější bylo nařízení, že v domě, kde
byl pán úkladně zavražděn, maji býti usmr
ceni všichni otroci beze všeho rozdilu, zda
jsou vinni či nevinní Nebylo ani třeba, aby
byl otrok v domě, když byl pán zabit; po—
stačilo. když byl tak na blízku, že mohl jeho
křik slyšeti.
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Tacitus vypravuje, jak prefekt městský
Pedanius Secundus byl zavražděn jedním
svým otrokem. Podle starých zákonů měli
býti všichni jeho otroci, počtem na čtyři
sta, usmrcení. To však pohnulo lid, který
se srotil, aby zabránil takému krveprolití.
Senát nevěda si rady. uvažoval, co má činiti.
Tu se ujal slova Castíus a energicky do
kazoval, že třeba je způsobiti krveprolití
nejen z úcty ke starým zákonům, nýbrž
i proto, že by slitování vzbuzovalo zvláště
špatnou vůli otrokův. Krutost zvítězila.
Odvážlwost lidu byla potlačena, čtyři sta
neštastniků bylo usmrceno.

Tuto bytost opovrhovanou, zbavenou
všech práv, vyhnanou ze společnosti vzala
církev pod svou ochranu; dala mu z po
čátku důstojnost svobodného člověka.ozna
čila ho známkou křesťana, později ho
po stupních povyšovala na společenském
žebříku.

Stav otroctví nepřestal hned od po—
čátku církve, to je pravda: nebylot abso
lutně, možno tak rychle a tak dokonale za
měníti sociální postaveni nesčetněho množ
ství lídí. kteří ole stávajících zákonů ne
mohli ani míti co vlastního, ani přikročiti
k samostatnému činu života společenského.
Postavení otroků bylo znenáhla však zcela
změněno. Pani římská seznávala, že se vjejí
hrudi zrozuje soucit a jiné vznešené city.
které vzbuzuje Duch sv. Blandina, svatá
nevěsta Kristova. nalezla na př. ve své paní
vznešenou matku.

. Otrok znovu zrozený stal se schopným
nejheroičtějších obětí a jako Kallixt, Agri

cola, Perpetua a Felicitas prolili svou krev
za víru svatou; církev sebrala jejich popel
s uctivostí a. položila jej na oltáře tam,
kde se každodenně obětoval Ten, který se
pro nás stal otrokem. Krvavé hry gladia
torské byly zrušeny, lid zanechal amňtheatry
a. šel do chrámů, chválil a velebil Boha.

Bohatí, ano i chudí dávali dary, aby
nevolníci byli vykoupení. Sv. Hermet, prae
fekt v Římě, oslavil svůj křest tím, že dal
svobodu svým dvanácti stům padesáti otro
kům; jeho příklad našel četné následovníky,
a každý den muožil se počet svobodníkův.
Ano, otrok osvobozený v kostele 11 při
tomnosti lidu a kněží byl prohlášen za
občana římského a dle ediktu Konstantina
a jeho nástupců požíval všech výsad osob
vznešeného stavu.

Řehoř Veliký slavně prohlásil, že otro
ctví jest v zřejmém odporu s přirozeným
zákonem a učením evangelia. Později ve
středním věku byli to papežové Řehoř VII.,
Kallixt II., Alexander III., Rehoř IX., Alex
ander IV.. kteří i dle doznaní Voltairova
poráželi jednu zeď po druhé, které tak
dlouho dělily rodinu lidskou ve dvě protivné
strany.

Není naším účelem. vypravovati dějiny
tohoto podivuhodného převratu. Učeuci shle
dali a sebrali pečlivě fakta, která se vzta
hují k této tak zajímavé stati našich annálů
náboženských. Studujice podmínky úplného
zrušení otroctví, ukážeme, že je církev
římsko-katolická jedině schopna tyto pod
minky spojiti a tím také uskutečníti toto
veliké dílo. (Pokrač)

Naše školství.
Píše N. N., učitel.

(Pokračování)

Že školství naše je drahé, toho nikdo
popírati nemůže. Proto pravem se volá: o
třemel Ale nikdo neví, kde šet-řitia na čem.
Šetřiti ovšem by se mohlo, a že se neví
kde, toho příčinou jest buď bezmyšlenkovi
tost v povolaných kruzích anebo jakýsi spo
lečný stud.

Chybou ovšem jest, že to nepoví samo
učitelstvo. Mírní živlové z jeho řad jen po
tají si šeptají, že se opravdu penězi plýtvá,
ale nahlas toho neřekne, nebot liberální
a radikální pp. kollegové ženou se za he
slem: Jen ku předu ve všech směrech ! —

a běda tomu, kdo by řekl : Zastavte se aspoň
v tomto jediném směru & uvažujte jen
trochu. nebylo-li by dobře zde sejižjednou
zastaviti. Ten by byl ukřičen jako tmář
a zpátečník.

V každém okrese koná sejednou v roce
konference, které se dostalo pojmenování
„vládní“ Předseda jí okresní inspektor,
a nejdůležitější části programu jest jeho
„zpráva o školství“ v okrese. K tomu se
připojí jedna nebo dvě přednášky, účastnici
obdrží diety (1 zl. 50 kr. stravného a cestovné
dle vzdálenosti) a jedou domu.
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.Pan inspektor ve své zprávě přednese,
kolík bylo tříd, učitelů atd., co shledal kde
dobrého a co závadného ve školách, při vy
učování jednotlivým předmětům a pod. Shro—
máždění vyslechnou zprávu jeho mlčky,
přednášky vyvolených kollegů také, nebot
málo který inspektor je tak liberální, aby
připustil ověci debatu. On přednášku dříve
četl a schválil, & jeho rozum platí.

Chcemejen ukázati, že tyto konference
jsou velikou zbytečnosti. Vždyť okresní
inspektor při každé inspekci má pověděti
učitelům, co závadného shledal, a také to
činívá. Nač tedy svolávati konferenci, aby
jim to pověděl ještě jednou „sumárně“?
Ostatně, má-li něco na srdci, proč by ne
mohl se někdy súčastniti schůze učitelského
spolku, který jest v každém okrese, a věc
tam přednésti? V některém tom spolku byla
by přítomnost jeho opravdu žádoucí.

Kterýsi inspektor řekl při konferenci:
„Pánové, neodcházejte & buďte pozorní!
Vždyt tato konference stojí zemi přes 600
zlatýchl“ —- Tolik tedy stojí ta zbytečná
konference v jediném okresel Proč se ne
zrnší? Nedalo by se tím mnoho ušetřiti?

Jiná věc: každá škola má míti žákov
skou knihovnu a potřebné pomůcky k vy
učování 1 školy vesnické, jednotřídní a dvou
třídní, mívají knihovny o 300 i více svaz
cích,a každého roku dostává správce školy
dotaz, kterých knih ještě pro knihovnu si
přeje, a každé škole dostává se ročně no
vých knih za několik zlatých. Budiž! Řekne
se: knihy se časem přečtou, a je skutečně
zapotřebí jiných. Ale jak se tu hospodaří!
Učitel ovšem jest zavázán nevřaditi žádnou
knihu do knihovny, v níž by bylo něco pro
děti závadného. Ale, což když v jistém
okrese koupila okresní školní rada pro
všecky školy sbírku „básni“, kterou vydal
okresní komisař (takto také „básník“) svým
nákladem? Který učitel odváží se v tako
vém případě říci, že kniha je špatná, & ji
z knihovny vyloučiti? Když pak brzy potom
v jistém učitelském listě objevila se zpráva,
že zmíněná okresní školní rada „koupila
za 100 zlatých jedu pro mládež", byla
kniha ta nakvap sbírána, a všecky výtisky
uloženy snad na věčné časy v archivě
okresní školní rady anebo Spálený — ale
100 zlatých bylo vydáno.

Když byla před lety ministrem Gaut
schem nařízena revise školních knihoven.
množství knih bylo vyloučeno. Některé sku
tečně byly nevhodné, jiné byly vyloučeny
pro maličkosti.— z přílišné úzkostlivosti.

Ale nikdo za ně peněz nevrátil, tot se ví.
Zemská školní rada ob čas dá některou
knihu „na index,“ ale dosud nikdo na to
nepomyslíl, že by třeba tento úřad mohl
zřiditi komisi, která by prohlížela nově
vydané knihy a oznamovala, hodí—li se do
knihoven či nic, aby se nekupovalo dnes
něco. co se zítra zahodí.

Ještě hůře má se to s učebnými pomů
ckami. Čím má býti každá škola opatřena,
jest vyjmenováno .v řádě školním & vyučo
vacím, vydaném r. 1870. Kdo si to přečte.
otáže se s podivením: Což pak nebyly tyto
věci pro školy ještě opatřeny za celé čtvrt
století? — 0, jsou již dávno — ale přes
to musí udávati každý správce školy každého
roku, kterých pomůcek ještě potřebuje!
Kdyby napsal, že žádných, byl by považován
za netečného a nedbalého učitele. A tak,
když už to potřebné jest opatřeno, kupuje
se méně potřebné anebo docela zbytečné.
Na mnohé vesnické škole naleznete kabinet,
který by stačil i pro střední školy. Máte tu
modely parních strojů, telegrafy, přístroje
elektrické a jiné věci, které jsou hodně
drahé, a kterých učitel mnohdy ani užíti
nemůže, poněvadž není na to ani času. —
A při tom kupují se stále novéanové věci.

Nedalo by se zde šetřiti? Ovšem —
ale nikdo se neopováží to říci, poněvadž
právě v tom se vidí školský „pokrok“ _
a přestati bylo by zpátečnictvím. Ale za
to není zpátečnictvím, když má učitel s ro
dinou ročně 500 zlatých.

Než, zůstaůme při služném a poznáme,
jak přímo nespravedlivě & uemoudře jest
rozděleno. Školní obce jsou rozděleny v pa
tero tříd platebních — dle počtu obyvatel
stva, kteréžto měřítko jest pro učitelské
služné naprosto neodůvodněno. Učitel v I.
třídě má 800 zl., ve II. 700, ve III. 600,
ve IV. 550, v V. 500 zl. První pětiletý
služební přídavek činí pro všecky učitele
50 zl., druhý, třetí a čtvrtý po 100 zl.,
další dva opět po 50 zl. Po 401eté službě
obdrží učitel celé služné jako pensi. Mají
tedy pensisté dle těchto platebních tříd:
1250, 1150. 1050, 1000 a 950 Zlatých vý—
služného. Těchto pět pensistů se přestěhuje
na. Vinohrady. najmou si byt v téže ulici,
každému stačí pokoj s kuchyní — vždyt
jsou to zpravidla staří manželé, mající děti
již zaopatřené, — a nyní ten pensista s 950 zl.
marně si láme hlavu, proč má o 300 zl.
méně nežli šťastný pensista s 1250 zl., ač
je tento stejným pensistou jako on,n Vino
hrady mají stejnýpočet obyvatelů a stejnou



drahotu pro oba. Snad proto, že konal ten
pcnsista s 950 zl. po 40 let mnohem těžší
práci ve škole o málo třídáchl Ještě křikla
vější jest rozdíl při učitelích řídících. kte
rým se počítá do pense i funkční přídavek:
na jednotřídní škole 80 zl., na dvoutř. 100,
na trojtř. 125, na čtyřtř. 150, na pětitříd
ních a vícetřídnich 200 zl. koly o málo
třídách jsou vesměs v nejnižší platební třídě.
Má tedy jako pensista:
Správce školy jednotř. z V. třídy 1030 zl.
Řídící uč. školy dvoutř. „ „ 1050 zl.

„ „ „ čtyřtř. ze IV. „ 1150 zl.
„ „ „ pětitř. ze III. 1250 zl.
„ „ „ „ za II. „ 1350 zl.
„ 1450 zl.» n » ' n

Tu může si opět ubohý „jednotřídník“
lámati hlavu. má-li nejmenší pensi jen proto,
že konal po 40 let práci nejvíce namáhavou.
Ale on si pomyslí i toto: Nyní mám přes
1000 zl. pense. Proč mi raději neplatili
tolik tenkráte, když jsem sloužil a měl ně
kolik dětí nezaopatřených. Tenkrát jsem
živořil po 5 let s 580 zlatými. dalších pět
let pak se 630 zl. Teprve po 10 letech měl
jsem 730 zl. — v dobu tu ovšem nepočí
tají se léta služby provisorní.

Učitel v nejnižší třídě platební má služ
ného kolem 700 zl., v nejlepším případě po
službě dvanáctileté. Za to může dělati pána,
když je pensistou. Jisto však jest. že by
každý učitel spokojil se s výslužným řek
něme 900 zl. kdyby to ostatní dostával
raději za mladších let, kdy toho více po
třebuje.

Tím budiž jen ukázáno, že by české
učitelstvo — totiž největší část jeho—ne
musila hladověti, kdyby to, co se již učitel
stvu dává, se rozdělilo rozumně aspravedlivě,
a kdyby se nevyhazovaly peníze za věci
zbytečné. Při tom by se nemusily ani při
rážky zvýšiti ani školy zavírati, jak radil
známý přítelíček školství, Alfons Stastný
z Padařova. Ale — u nás se nemyslí.

*
*

O jednom dozoru jsme se již zmínili.
Ten si učiní učitel snesitelným, když si
udělá „dobré oko“ u jeho vykonavatelů tím,
že — neudává nedbalce, aby si mohli do
tčení pánové najímati školní děti do práce.
Pak toho dozoru ani nepocítí.

Stejně však naříká se na dozor vyšší,
jejž vykonává okresní školní rada skrze
okresního inspektora. Tím bývá učitel nebo
ředitel měšťanské školy nebo profesor ze
školy střední. Tu pak není větší ironie:
pán, který přednášel dosud dospělým stu—
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dentům a obecnou školu snad jakživ ne
viděl, má dávati rady a pokyny v práci
sešedivělým učitelům!

Tento dozor jest neúprosný, tvrdý, bez
citný. Věru, učitelstvo okresu, kde úřaduje
inspektor jako pravý přítel učitelstva, ne
může si ho ani dosti vážiti.

Dozor ten má. vtisknutou známku špe-'
hounství InSpektor chodí (a snad má docela
choditi) z nenadání, neočekávaně. (Nedávno
psal kterýsi učitelský list. jak inspektor,
chtěje učitele „překvapiti,“ lezl do školy
plotem u zahrady a chytil se — do želez
nalíčených na tohoře.)

„Hrůza, strach a třesení tvorům všem
nastane“ - tak zpíváme ve zbožně písni,
která líčí hrůzy soudného dne; ale tak to
skoro dopadá ve školách některého okresu,
když má přijíti okresní inspektor. Tu lítají
„štafety“ od školy ke škole, že ta obávaná
osobnost už se blíží.

„Přišel jsem na nádraží k pokladně.“
vypravoval jistý inspektor při konferenci.
„Najednou ze zástupu, který stál u pokladny,
vyrazil jakýsi pán, odstrčil několik lidí a
utíkal na ulici. Všecko bylo pobouřena.
Ptám se, co se stalo. „1 to je pan učitel X.“,
povídá. mi známý občan, „a když vás tu
spatřil, dostal takový strach.“ — „Pro Boha.
pánové, což pak jsem nějaký katan? Když
už se tomu pánovi stala ta nehoda, že se
se mnou setkal v době. kdy měl býti ve
škole, inu, stala se. Snad mu hlavu ne
utrhnu. Co si, prosím vás, pomyslí lidé o mně
i o vás?“

Když panuje taková hrůza před inspek
torem, který jedná s učitelstvem přátelsky
a dbá ještě soudu lidu — jaký panuje te
prvo před tvrdým byrokratem?

A čeho vlastně jest učitelstvo se obá
vati? — „Učitel má „mravně-nábožensky“
vychovávati— ale při tom může býti athei
stou, protože v zákoně nestojí, že by jim
býti nesměl. Mohl by býti největším ne
mravou — pokud nenarazí na trestní zá
konník, nic by se mu nestalo. Ale přijďte
o minutu později do školy, nezapište do
třídní knihy, dejte o jeden úkol dětem
méně, švihněte nezbedněho kluka metlou —
a máte disciplinárku na krku.

Za takových poměrů se nikdo nepodiví,
že měl jistý inspektor v nejbližším okolí
Prahy v jediném roce 72 disciplinárních
vyšetřování — aby čtenář nemyslil, že je
tu chyba tisku — pravíme: dvaasedm
desátl Nikdo zajisté neuvěří, že by se
bylo nalezlo v tom okrese 72 učitelů špat
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ných, nedbalých a nemravných. Ale našlo
se 72 učitelů, kterým se přihodilo asi po
dobná nehoda, jako když voják udělá v řadě
o decimetr delší krok anebo chybný „kopf
wenduňk“.

Ano, milí čtenáři, — nezachovati se
v plnění tretek a hloupostí, to pokládá se
v učitelské službě za veliký zločin — ale
včci důležité — darmo mluvit!

Zmíněný pan inspektor byl vůbec veliký
chlapík. Přicházel do školy ránu dříve než

učitelé, schoval se za pilíř u schodiště
a špehoval, kdy přicházejí učitelé do školy
a o čem spolu hovoří. A pak se divme, že
měl dosti látky pro 72 disciplinárních vy
šetřování. Ale za to ten pán — po
výšill

To jest pravda: tak ponižujícího,
— zotročujícího dozoru jako ted
škola ještě neměla. Ale tyto poměry,
potrvají—lidále, musí vésti k úplné
demoralisaci učitelstva. (Pokrač.)

Hnutí sionistické.
Dle »Revue catholique: číslo 2. napsal ]. KOSINA.

Židé, pronásledováni a rozptýleni po celé
Evropě, umínili si vrátiti se do své původní
vlasti a utvořili tam osady rolnické, aby si
vydělávali chleba prací polní.

Četní zástupci spolků židovských shro
máždili se r. 1897 a 1898 v Basileji, aby
tam určitě vytkli cíl, jehož by dosíci, a pro
středky, jimiž by naděje své uskutečniti
mohli.

Zvláštní hnutí toto nazývá se nyní sio
nismem.

Úkolem kongresu z r. 1898 bylo zvláště
zaopatření prostředků hmotných (jmenovitě
osadní banky židovské), aby bylo možno za
bezpečiti živobytí osadníků, v prvních dnech
se podporovali v pokusech v době násle
dující.

Utvořením velké osadní banky na kon
gresu roku 1898 sesíleny naděje sionistů,
jichž se dříve sotva nadáli. Zásluhou kon
gresu jest, že snad se uskuteční výrok dok
tora Herzla: „Sionismus povznese židy
mravně a fysicky.“

Nicméně císař Vilém 11. na cestě své
po Palestině ochladil nadšení politiků
sionistických, blouznícich o založení státu
a staré Judei, a sice uznáním svrchovanosti
sultána Abdula Hamida nad Palestinou.

* *
*

Slovo sionism a myšlénka s ním spo
jená jest stará asi půl století. R. l848. Moj
žíš Hesse (tedy žid) povzbudil první my
šléuku o znovuzřízení národa židovského a
sice v knize: „Řím a Jerusalem,“ jíž
si tehdy sotva kdo povšiml.

V té době bylo vážnějších starostí u
židů: zápasili tehdáž rozprášeni jsouce po
Evropě 0 své bytí a nazabírali se hlouběji do

theorií, jichž uskutečnění se zdálo spojeno
s převelikými obtížemi.

Teprv o třicet let později, r. 1881
nabyla myšlenka kolonisace Palestiny skuteč
ného života.

Mezitím r. 1870 pokusil se francouzský
israelita Netter o založení rolnické školy
v Jaffě, kteráž prospívá, tak že se Jaffa
téměř stala středem kolonisace židovské.
Okolo tohoto starého města povstalo množ
ství malých osad. Z tohoto jediného jřistavu
jest snad doprava plodin, a ti, kteří se při
stěhují, jsou téměř ihned, jak vystoupí
z lodi v Jaffě. u svého cíle. Po Netterovi
založili i jiní školy rolnické. v nichž se vy
učuje posud jeho způsobem.

Od r. 1881 do 1883 byly po celé téměř
Evropě pravé štvanice proti židům. Z ru
ského Polska šířil se antisemitismus jako
skvrna olejová do Rumunska, do Haliče
ausadil se v srdci Rakouska, kde doktor
Lueger, purkmistr vídeňský, jim nabyl oblí
benosti.

Po attentátě, jenž stál cara Alexandra II.
život (1881), ruská policie domnívala se,
že židé maji účastenství ve spiknutí tom.
A židé nuceni vystěhovati se ze země; a
ježto většina států evropských nedbala o
tyto špinavé prchající syny israelskě, ohlí
želi se tito po zemích. kde se jim zdálo,
že na rozsáhlých nevzdělaných územích bu
dou bezpečni. Proto ti nejchudší odjeli přes
moře do Ameriky. Zásluhou barona Hirsche
povstala po mnohých nesnázích důležitá
osada v republiceArgentinské.

Za těch okolnosti přišla na denní po
řádek opět Palestina. Byla to nejpříznivější
doba pro theorie Mojžíše Hessa. Ujal se jich
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israelita Pínsker. a poněvadž pro ně byla
půda lépe připravena, počaly klíčiti.

Až do té doby jen Jednotliví židé se
vraceli do Palestiny, zvláště starci, kteří
učinili slib, že umrou v původní zemi své.
Víra jest mocnou pákou; ani délka cesty.
ani strádání nezastrašovaly tyto zbožně
poutníky, kteří putovali, žebrajlce od jedněch
dveří ke druhým až na konec cesty.

Nadto pak modlitby hebrejské dýší na
dějí vrátiti se k Sionu, a každý Israelíta,
jenž se poněkud přísně drží příkazů svého
náboženství. kojí se nadějí poslední, že se
vrátí do Jerusalema, aby tam skončil svůj
život. _

Až do té doby měla Palestina pověst
spíše špatnou. Pravilo se, že půda její jest
kamenitá & vyprahlá a málo schopna zlep
šení. K tomu se přidávalo, že ponebí její
jest nezdravé a nutně bude záhubným zdraví
osadníků.

Ačkoliv v úsudcích těch jest patrné
nadsazování, shledáno nicnéně, že jest půda
suchá a že má své nrdostatky. Proto prý
bude třeba vytrvsltsti prvních osadníků,
aby překonali obtíže, jež skýtá. _

Vápenné hory její ospravedlůu'ji slova
Micheletova: „Tento žíznivý svět potřebuje
vody.“ A kdo jej chce vzdělávatí, musí ko
pati cisterny, aby měli nápoje dělníci i půda;
mimo to nutno rozvádětí vzácnou tu teku
tinu po celém poli. A -.to nestačí. Lidu
milové, kteří udržují povstávající osady,
vědí, že jest nad to třeba opatřiti kameni,
cihly, písek a vápno ku stavbě domů; že
nutno zásobiti potravinami a oděvem osad
níky, zaopatřiti jím nástroje k orbě, koně,
voly, ovce,adávati jim peníze přede žněmi,
za ni i po žních.

Roku 1882 associační společnosti ru
munské a ruské vyslaly do Palestiny jed
natele, kteří by koupili statky; ačkoliv měli
dobrou vůli a horlivě se přičínili, dopustili
se, neumějíce rozeznatí vlastnosti a cenu
půdy, chyb, které osadníci příští draze za
platiti musili.

Někdy koupili za cenu směšně vysokcu
skály, písčiny a bařiny. A co znesnadňo
valo jejich úkol, jest zvláštní poloha statků
pozemních v této zemi. ArabOvé mají nej
lepší statky, a přece na nich lehkomyslně
nechají“ růsti tamaryšek a bodlák. A na
skytne-li se kupec s rukama plnýma zlata,
odmítají" pyšně prodej nevzdělaných po
zemlíů.

Zidé pak přesazení do neznámého kraje
mezi kmeny nepřátelské, neumějíco konati

prací polních a nemajíce vhodného náčiní
rolnického, skláněli sice šíji pod nezdarem,
ale nenaříkaliani si nestýskali po konči
nách, z nichž byli vypuzeni._ Avšak co tu
bylo přece utrpení, hladu, zármutku azou
falstvíl

Iutvořily se spolky ku podpoře těchto
zákopníků v jejich krušném díle. Tak po
vstal roku 1890 v Anglii spolek „Přátel
Sionu“. Naverboval nejprve osadníků mezi
židy nejchudšími na východním konci Lon
dýna; a ti i s jejich přívrženci a chrá
něnci stali se v Palestině výbornými země
dělci. .

Konečně, aby dílo nehynulo, podporo
vali je lidumilové (l) Hirsch, Edmund
Rothschild a MojžíšMontefíore vší
mocí svých 'kapitálů. Možno říci, že do
r. 1882 nebylo v zemi té Israelity, který
by se živil výtěžkem půdy.

Jak asi přišlo, že země dříve tak
úrodná zůstala po tolik století neplodnou?
Vždyt staří Israelíté byli dokonalými země
dělci, a půdy jejich nesly hojný užitek.
Ostatně tomu ještě nasvědčují doly opu
štěné a zbytky vodovodů.

Byly to války, jichž jevištěm byla Pa
lestina, a v nichž vítěz kácíval stromy ku
S\é vlastní potřebě, aneb aby vyhladověl
přemožené, a k dovršení neštěstí zasypával
studně & bořil vodovody, prve než odtáhl

,ze země.
Přes tyto nepříznivé okolnosti založili

židé od roku 1882 dvacet pět malých osad
rolnických v Palestině a v Syri. Rolníci
tí tvoří jakés ostrůvky uprostřed Arabů a
Turků. Nemísí se s tuzemskými obyvateli,
ale tvoří úžasnou protivu k Arabům a Be
duínům. Israelité jsou vzdělaní, hospodární,
pracovití a rozumní. Arab naproti tomu
jest nevědomcem. mrhačem “& lenochem;
žije ode dne ke dni, jsa" nepřítelem míru
milovných židů, jež příležitostně olupuje
a trýzní, kdykoliv je osamělé potká. —

Příhlédněme nyní podrobněji k oběma
nejnovějším kongresům, jež probudily v ospa
lém světě židovském tolik nadějí a razni
tily tolik nerozvážného nadšení pro sio
nísmus.

* * *
Dr. Herzl, hlavní íedaktor listu „Non

velle presse libre“ ve Vídni jest pravým
podněcovatelem hnutí sionistického. Bojoval
a bojuje posud rázně za věc svých spolu
vyznavačů a za zlepšení jejich stavu život—
ního. On též sor'ganieoval oba kongresy
v Basileji.
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Na prvním z těchto sjezdů (r. 1897)
odhlasován návrh: „Účelem sionismu jest
zbudovati národu židovskému v Palestině
dom0v, který by byl chráněn právem mezi
národním“

Někteří z účastníků sjezdu přáli si,
počítajíce se situací politickou, aby byl
utvořen skutečný stát židovský, jehož samo
správnost by byla uznána sultánem a stála
pod ochranou velmocí evropských.

Židé vědí, že Palestinu poutá k Tu
recku jenom nit, avšak že nit tu přestřih
nouti sultán dobrovolně nesvolí. Ostatně
prohlásil taktéž jeden veliký vezír cizím
Israelitům, že jim budoucně nebude dovo
leno vstoupiti do Palestiny, leda pod záru
kou, že se tam nezdrží leč dobu jednoho
_měsíce.

Jest tedy třeba vtomto směru napřed
se dorozuměti.

Jiná skupina domáhá se pouze toho,
aby utvořeno bylo středisko zemědělské a
průmyslové pro vystěhovalce židovské.

Za rok po prvním sjezdu vzrostlo hnutí
to tou měrou, že se počet skupin sionisti
ckých zdesateronásobil.

Čítá se nyní po celém světě 913 spolků,
z nichž založeno 796 po kongresu z roku
1897. Z nich připadá na Rusko 373, na
Rakousko 218, a Rumunsko 126 spolků.
Ve Francii a v Turecku “jest jen po dvou.

Aby se hnutí soustředilo & udušeny
byly zárodky budoucích roztržek, spojily se
všecky skupiny ty v jednotu nazvanou
„Jednota spolků osadních“.

Hlavní skupina má své sídlo v Paříži,
kdež se konají schůze všech spolků, běží-li
o zájmy všem společné.

Shromáždění udržuje stálý styk s vý
konným komitétem sídlícívaaPtě, jenž zá
leží ze šesti znamenitějších rolníků, kterým
“uloženo \olití a zařizoxati osadníky, vydá
vati jim náčiní, jehož třeba ku konání ře
mesla hospodářského.

Dr. Herzl měl otom při sjezdě r. 1898
řeč, z níž vyjímáme základní myšlenky.

Sjezdy naše jsou výrazem vzrůstající
touhy, kterou má národ židovský po sou
středění a znovuzřízení sebe. Občanské vy
manění se jest dcerou veliké (!) naší revo
luce. Avšak jest to vymanění národní,jehož
se domáhá národ židovský. Nedosáhne ho
tak snadno. pokud část rabínů bude se
protivovati této snaze. A přece by byl stát

židovský úlevou Israelitům izemím, jež jim
jsou nyní útočištěm. Aby uskutečnili tuto
myšlénku, zavazují se židé dáti lidi, plány
_a staviva. Necht Palestinu nám dají, zemi
drahou našemu pokolení. Až jí budeme míti,
banka osadní učiní ostatní.

Na sjezdě r. 1898 pronesl oční lékař
ruský dr. Mandelstamm jednu znejvýznam—
nějších řeči:

„Nutno pohlížeti na. národ židovský
nikoliv jako na sektu náboženskou (!), nýbrž
jako na skutečný národ. Tak na to pohlíží
souvěrci naši v Rusku, Rumunsku a Haliči.
Naproti tomu židé, žijící mezi národy zá
padními, hledí splynouti s národy. k nimž
se utekli; avšak tito je patrně od sebe od
strkují víc a více. Proto se zdá, že sionis
mus jest prostředkem vhodnýin, aby za
chránil židy z této situace. Sionisté pak
vskutku si ukládají dvojí cíl: 1. zachovati
národnost židovskou 2. zachránili proleta
riat židovský před osudným úpadkem.

Nikdo z nás nepopírá těchto dvou věcí,
avšak neshodujeme se v prostředcích usku—
tečniti myšlenku, aby se národ židovský
vrátil do země svých praotců.

Arcit, rozmíška mezi sionisty politi
ckými a praktickými nebude as míti větších
rozměrů, než pouhého nedorozumění. Ko
lonisatoří prokázali již služby, jejichž dů
ležitost nikdo popirati nebude; avšak veliké
dilo sionistické nelze provésti malými pro
středky. Kolonisace nesmí býti pozvolná
nýbrž pravidelná. Děkujeme lidumilům kteří
již utvořili kvetoucí osady v Palestině; avšak
národ nezachráníme dobročinnosti. Nutno
míti záruky pevné, aby mohla podniknuta
býti kolonieace ve velkém a. před tváří
světa.

Na druhé straně pak nesmíme sou
středítí všecko úsilí osadníků na země
dělství. Musí tu býti i průmysl a obchod.
Budeme hleděti zlepšiti postavení oněch
bratří svých, kteří sídlí ve svaté zemi,aco_
se dotýče nového pokolení. podnikneme
pronikavé změny u vychování mládeže, ktera
jest naší nadějí. Dějepis národa židovského,
studium jazyka hebrejského, fysickou rege
neraci zakládáním spolků tělocvičných, —

tot jsou hlavní body vychovatelské revoluce,jež máme na mysli.
Konečně lékaři sionističtí příčiní se

vpraviti lidu znalost zdravotnictví, jíž se
mu naprosto nedostává. (Pokr.)
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Teď deset let a dnes!
Napsal Dr. V. V.

Dr. V. V. zasílá nám tuto vzpomínku:
V Čechách bylo r. 1889 živo a rušno.

Celý český národ projimal bojovný duch,
kterýž na všech stranách mobilisoval k veliké
vojně. Běželo totiž o to, aby „český národ
uveden byl co nejdříve v palác blahobytu“,
což tehdy zájmy, potřeby a život českého
lidu vedoucí staročeská politika dle sondu
vůdců strany mladočeské, oposici jí činících,
nebyla naprosto způsobilou provésti.

Staročeské straně předhazováno bylo
mnoho vážných výtek, za něž byl činěn zod
povědným všeobecně uznávaný do té doby
vůdce národa dr. Frant. L. Rieger. To se
však popříti nedá, že jednání mnohého z bý
valých staročeských poslanců hájiti se nedalo,
a bylo chybou, kdy! se někdo o hájení to
pokoušel.

Nešťastná solidarita staročeské strany,
jež se stotožňovala s pochybenou politikou
peelinců řádu podřízenějšího, zavdala různými
těžkostmi popuzenému lidu českému nejmoc
nější důvod, že se i proti nejušlechtilejším,
nejmoudřejším & nejvážnějším plánům staro
české politiky opřel, že se vrhl hněvem svým
na nejpřednějšíjejí zástupce, hlavních vin
níků si přitom nevšímaje.

A v tom jedině r. 1889 spočívalo ví
tězství mladočeské strany, že staročeská strana
pravem odsuzovnné poslance spravedliiě sou
dili nepřipustila, ale že je naopak ještě vy
slala do volebního boje, v němž pánové ti
ovšem podlehli jednak pro nedobré své skutky
a vlastnosti ajednak proto, poněvadž jim šlo
více 0 mandáty, nežli o věc, jíž sami a při
měřeným nasazením všech obětí povinně nehájili.

Jaké výsledky měly na počátku července
r. 1888 konané sněmovní volby, to bylo da
leko více překvapující tehdy, nežli je to
podivným dnes. Dnes má to každý, poměry
v českých veřejných záležitostech sledující, za
události zcela přirozeně

A proč? Protože většina při volbách
oněch propadlých a později mladočeskou žur
nalistikou krutě stíhaných pánů nikoliv z pře
svědčení, ale k vůli mandátům a veřejnému
svému pos'avení ochotně své přesvědčení (!)
změnila a sama se postavila protistraně, jež
jejich jména nad p0\rch všednosti pozvedla.

Staročeská strana padla jenom a jedině
proto, poněvadž vzala va svou věc zájem
pánů, kteří za svou \ěc zájem uni národa,
ani staročeské strany nebrali.

Vždy—tmnozí z těch výtečníků, jejichž
hájením se staročeská strana v očích lidu
kompromitovala, při první příležitosti přeběhli
v tábor nepřátelský, učinivše z vážné poli
tické volební záležitosti daremnou komedii,
již s celým národem zahrál si osobní zájem
jejich, čímž stranu svou i vůdce jejího ha
nebně zradili.

Postup mladočeských „vítězství“ byl by
nemyslitelným, kdyby právě ti pánové, již
staročeskou stranu 0 vážnost a popularitu
připravili, straně té se byli nezpronevěřili a
nepřcběhli do tábora strany mladočeské, která
je ochotně přijala, ale tím sebe — zničila.

Od několika již let nelze o nějaké mla
dočeské straně vtom smyslu mluviti, jaká
byla před r. 1889.

A zejména dnešní m'adočeská strana má
jenom starou firmu, pod níž se skrývá celý
sbor veličin staročeských druhdy, kteří staro
českou síranu zabili a mladočeskou ubíjejí.

Ten chaos, kterýž po pádu staročeské
strany nastal a kterýž podnes v českých po
měrech panuje, zavinili právě oni pánové.
jimž nikdy nešlo o prospěchy národa a lidu,
ale kterýmž hlavně běželo jenom o zájem
vlastní, 0 mandáty poslanecká a o hodnosti
v samosprávě.

Pánové ti jsou dle potřeby osobní buď
konservativní, radikální, svobodomyslní i so
ciální, voličům slíbí všechno a při tom mají
na mysli a na zřeteli vždycky jenom prospěch
svůj vlastní.

Politické řádění lidí těch dlužno vypo
čitati. Lze to nazvati politickým a mravním
úpadkem, kterýmž byl náš veřejný život
rozbahněn.

Taci lidé byli by teď deset let v mlade
české straně nemožnými, kdyby to bylo ojejicli
„mužné povaze" známo, co jest o nich
známo dues.

Co ná. z toho dcsítiletého boje dnes
národ? Čeho byli bychom mohli dosáhnouti
moudrou prací společnou!

Nejkrajrější křídla zápasníků z r. 1889
dnes již sešla. Vůdce mladočcských volebních
vojů z r. 1859 dr. Engel již vůdci staročo:ké
strany dru Riegrovi se poddal, poklonil a
o odpuštění bo požádal slovy:

„Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš,
dobře je to posud s námi, pokud Ty jsi mezi
námi.“ To svědčí, že \šc, co od roku l889
do dneška v Čechách v politickém štiřcní se
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stalo, byla vlastně chyba a hřích. který bez
pokuty nezůscane. A o to třeba dnes pečo
vati, aby pokutu tu neplatil český lid, ale
aby ji musili uhraditi jedině ti, kdo dnešní
neblahé politické poměry zavinili. A to aby
se tak a ne jinak stalo, 0 to musí dbáti a

ČESKÉ VĚCI. ' o '

pečovati všichni „mužové dobré vůle“, lidé
prozíraví, poetivía inteligentní, jimž běží oobe
cné dobro a nikoliv pouze o zájmy osobní, kteréž
slavily v posledním desítiletí hotové orgie
na „národa roli dědičné“.

(Pokrač. o věcech jiných.)

—$___
Kompromis mezi hr. Thunem a st.

Szellem v rakouskouherském vyrovnání ko
nečně nalezen. Dne 14. května bylo v parla
mentě peštském a ve „Wiener Abendpost“
prohlášeno: „Celní společenství trvá do roku
1907, privilej rakouskouherské banky do
roku 1910 s podmínkou. kdyby celní spole
čenství r. 1907 přestalo. že pomine i privilej
společné cedulové banky. Nejdéle r. 1901
obě vlády vyjednávati mají o dohodě stran
normální celní smlouvy, kterou nntuo parla
mentně vyříditi. Tím utvoří se podmínky
pro obnovu mezinárodních smluv obchodních.
Nebude-li do r. 1903 celní a obchodní spolek
uskutečněn, není ochotna. uherská vláda dáti
souhlas k uzavření mezinárodních obchodních
smluv přes rok 1907.“ — Co to znamená?
Je to přiznání, že Uhrám patří samostatné
celní území, že to nové couvuutí před maďar
ským povelem. Uhry mají nésti jen ty daně,
které na ně dle výroby připadnou na př.
z cukru. Daň cukerui má se u nás ze 13 zl.
na 19 zl. zvýšiti, jak tomu jest již v Uhrách.
Clo ze surového petroleje bude na 3 zl. 50 kr.
zvýšeno. Kvota má býti 34 procent pro Uhry
a 66 pro nás! Toto vyrovnaní je pro nás
nepříznivé. Sl. Szell pravil ve sněmovně:
„Položil jsem na váhu svou politickou i osobní
čest, abych dostál úmluvám a posloužil pro
spěchu země.“ Oposiční posl. Košut, Rákoczy,
Ugron atd. blahopřáli (l) vládě, že jednala
loyálně a správně. Časopisy české, polské
i slovinské doznávají, že Maďaři zvítězili.
Mlecí zřízení bude sice zrušeno, ale ostatní
břemena tím hůř dolehnou na nás. zejména
privilej německožidovské „banky rakousko
ulierské“, jež podporuje jen odpůrce naše.
Německé noviny praví, že kompromis vyrov
nací je „ranou do srdce Rakouska“, že „zví
tězil absolutismus, zákony pozbyly platnosti.
moc parlamentární zlomena“ atd. Ovšem mají
dodati, že úpadek a chaos ten zavinili Němci
sami svou bezohlednosti u. zpupností, svou

panovačností, obstrukcí a farorem. Maďarské
listy (na. př. Pester Lloyd, Budapesti Napló,
Neues Pester Journal, Pesti Napló Budapesti
Hirlap, Pesti Hirlap, Magyar Hirlap, Bud.
Tagblatt, Nemzet, Alkotmany atd.) jásají.
Praví: Dílo Szellovo znamená novou dobu
v hospodářském vývoji uherském. slavíme
svátek celého národa uherského atd. Listy už
vypočítávají, že Maďaři získají na nás ročně
zase 40--5O mil. zl.! Nyní se jeduati bude
o smlouvě stran společného podporování stát
ních drah, věcí konsulárních, zpravodajství
v cizině, statistiky zboží, ochrany patentů a
vzorků, o padělaní vína a plodin hospodář
ských atd. Rozumí se, že Maďarům se ve
všem vyhoví, jak vidno, vyrovnání je ne
příznivé, ač „Nár. Listy“ soíistieky hledí to
vymluviti. A poslanci naši? Mlčí, jakoby vše
bylo v nejlepším pořádku. Pěkná starost
o uárgd!

Ceeliům v uzavřeném území po
máhají jisti pánové z Prahy za peníze, na
veřejných sbírkách po národě sehrané tím
způsobem, že na místě vlastenecké, mravní a
hmotné podpory posílají jim noviny a knihy
rázu mysl rozrušujícího, tak že se proto
z uzavřeného území ozývají hlasy nespokoje
nosti a nevole. Radikální utopie a nevěrecké
tlachy echům v uzavřeném území neprospějí
nijak. Budeme této záležitosti věnovati be—
dlivou pozornost. Dnes zmiňujeme se o ní
pouze zběžně, ač máme po ruce materiál,
který by vlastenectví jistých pánů velice kom
promitoval. Další zprávy tohoto směru 8 po
vděkem uvítáme a prosíme zejména české
duchovenstvo a učitelstvo o jejich sdělení,
co se kam, a odkud za tiskopisy do uzavře
ného území posílá. řč.

Dne 16. června pravil posl. Němec v staro
městském klubu občanském. že v minulém
zasedání český sněm vykonal mnoho věcí,
na př.: změnu jednacího řádu, projednal
návrh o zřízení nových krajských a okresních
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soudů, o školách minoritních a užívání zem
ských jazyků při úřadech samosprávných, in
stituci zemské rady živnostenské, obmezení
pracovní doby v obchodech, návrh na revisi
řádu živnostenského, na zadávání vojenských
dodávek živnostníkům a plodin rolnictvn,
návrh na obmezení obchodu podomníbo, návrh
stran starobního pojištování řemeslnictva,
rozmnožení škol průmyslových a odborných
atd. Dr. Podlipný pak pravil: „Nesprávno je,
domnívati se, že by strana svobodomyslná
byla za jedno s velkostatkáři. Ona postupo
vala jen v jistých otázkách s nimi společně.
Ke cti konservativního velkostatku lze říci,
že nastala situace taková. že lidovi poslanci
jsou to, jichž postupem řídí se — velko
statkáři. Jest věcí lidových poslanců, aby
velkostatkáře popohnali. Odpověď na adresu
státoprávní nebyla uspokojivou, ale akta ne
jsou ještě uzavřena. Necht sc nenazírá na
činnost naši, jako bychom snad byli zadali
svému programu. My řídíme taktiku svou
danými poměry. Svatodušní program německý
rozhodující kruhy přesvědčil, že Němcům nešlo
o spravedlnost a právo, ale o nadpráví a pa
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novačnost a že s Němci smlouvati se nelze
Lze doufati. že tužby národa českého v
ehách. na Moravě a ve Slezsku uskutečnění
dojdou . . .“ Tážeme se Kde je jediná nová
myšlenka v projevu našich'. předáků?

„Národní rada“ má přece býti zří
zena. Poslancům je horko z té politiky, kdy
vše je v rozkladu. U vědomí nastávající
katastrofy bojí se soudu lidu; aby sňata byla
vina, aby zodpovědnost byla na jine pře
nesena. má se ze všech stran a frakcí se
staviti výbor, jenž by jednal o národních a
hospodářských poměrech našich, ale o —
politických (dle „Plzeň. L“) nikoli. — Bude
nutno pracovati. aby přestal humbug a lest,
aby se zakotvily občanské ctnosti, sebezapření
a kázeň a — charakt-ernost.

Posl. Hořica nehyl dne 11. června
na Kladně ve schůzi „Občanského klubu“
ani k slovu připuštěn. „Sondrnh“ Aust ajiní
soc. demokraté u přítomnosti asi 1200 po
sluchačů zasypali mladočeskoa politiku-nej?
těžšími urážkami. „Samostatnost“ č. 47. k tomu
dodává, že není dnes místa pro vedoucí stranu
českou a poslechu pro slova jejího poslance.

“Š'——

I. Rolníci.
Z Pardubic pořádalirolnícičeštívýlet

dne 17. a 18. června na Moravu do Prostě—
jova a Olomouce. Byli okázale uvítání. Posl.
Adámek pravil: “Kdo půdu drží, chrání celý
národ. Musíme zachovat zděděnou půdu. Svůj
k svému necht se řádně provádí, organisace
dodávek, spolčování a vzdělávání at postu
puje. Byla přijata resoluce, v níž se žádá
provedeni státního práva zemí koruny české.

,Rakouskouherská banka" vydělává ve
14 českých ňlíalkách (6 jich je vněmeekých
městech) 420.000 zl. R. 1897 půjčila. pouze
37.000(!) zl. hypotečních zápůjček. V gene
rální radě nesedí ani jediný ech.

V Kolíně 12 června konala se schůze
rolnictva a členstva komitétu stran upravení
Labe. Mluvili pp. Karola, Lánský, Pilař,
inž. Němec. inž. Kaftan, řed. Kroutil, Jaroš,
Křička. posl. Udržal, Váňa atd. Naříkalo se,
že poříčí Labe trpí, že největší naše řeka je
zanedbávána a t. d. Kdyby to bylo v Anglii
nebo v Americe. dávno by Labe íVltava byly
zreguloványl Ale u nás? Mluvení, mluvení. . .

a_—
A když se práce přece začne. pak je'to mnohdy
chatrné jako — ždímadlo u Klecan.

V yro v n á ní bude pro rolnictvo. uherské
velmi výhodné Důvodová zpráva uherská
16. června praví: „Nepopíratelný užitek tohoto
stavu pro zemědělství uherské zračí se v tom,
že jest mu zabezpečen trh, jenž jest veliký
a stále vzrůstá, na němž zemědělství může
trvale zhodnocovati své plodiny za přiměřené
ochrany proti zahraniční konkurenci. Uhry
mohou nyní zhodnotítívětšinu (!) svých surovin
uvnitř celního území a stávají se neodvislej
šimí od střídavých položek světového trhu.
Uhry budou s to, zřídítí si i zdravý průmysl
v postupném rozvoji.“ —

Na. Chrudimsku bylo za posledních
10 let vydáno pio neplacení dani 5 a 10
krejcarovýclí upomínek — 57764 knsů(!) pro
vedeno zájmů 19.784 případů (!) a 278 exe
kuci v obnosu 553.590 zl., přičemž vyšlo
236 pohledávek v obnosu 252.508 zl. na
prázdno. —— Majetek je pojištěn u 16 poji
štoven proti škodám z ohně a krupobití a to
většinou cizích! Hospodářské družstvo chru
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dimské má pouze 251 členů Mouky uherské
dovezeno r. 1898 o 140 tun více než roku
1897. Chov koní druhdy proslulých klesá
takže místo 1000 kusů před 5ještě lety při
vedených na trh—přivádí se 300—400 koni.
Pouze 12 procent poplatníků daně pozemkové,
jichž je 7.054. jest členem některého hospo
dářského spolku! Na majetku vázne dluhů
soukromých 2,964.719 zl., dluhů v úvěrních
ústavech 7,055 875. V knihy pozemkové v po
slednich 101etech vloženo na 7 mil. zl. dluhů
a sice dluhopisů za 4 mil. zl, exekučních
vkladů za 1/2 mil. zl. a dědictví za 797.862
zl. atd. — V jiných okresích je úpadek ještě
horší. „

II. Remeslo.
ešti učenici do Vídně— ročněna

10.000 kde jsou? Proletariát. Pouze asi třem
stům zjednáno od čes. spolků ve Vídni slušné
místo.

V Jičíně sjezd řemeslnictva dne 4. t.
m. usnesl se na pojištováni řemeslníků v sta
robě a nemoci.

V Soběslavi a ve vůkoli jest mnoho
mistrů a dělníků, kteří v Soběslavi samé (na
112) hedbavnických stavech soukromě prn—
cují pro vídeňské podníketete. Řemeslníci
hedbávničtí dostávají suroviny od agentů to
váren vídeňských, jimž za nepatrnou celkem
mzdu pracuji. V Soběslavi zhotovují se atlasy
hedbavné, látky krizetové a aksamity na
šaty, v Kardašově Rečici dělají hedbavné
šátky a jiná tkaniva. Naše paničky draze kupují
— od vídeňských nebo židovských (v Praze)
obchodníků, co skromná česká ruka levně
zpracovala. Česka průmyslová.banka slibovala
sice. že zařídí výrobu hedbávných věci, ale
nyní zavedla pouze veliký sklad v Praze —
kam kupuje zboží od — agentů německo
židovských. —

V Paříži zabývá se výroboudamských
oděvů 250.000(!) osob. R. 1895 bylo tam
11.000 modistek. 23.000 kloboučkářek,4000
šněrovaěkářek, 25.000 švadlen bílého prádla
a 96.000 krejčiřek. Odborné listy si libují.
že nebyla nikdy tak pěkná, nádherná adrahá
móda, jako nyní.

Karte ly dle vládního míněníjsou v prů
myslu něco přirozeného. „Wiener Abendpost“
píše: „Kartely nejsou ničím jiným nežli pro
jevem ducha hospodářské a odborové organi
sace naší doby ve velkoprůmyslu, který po

vstal z nutnosti přemáhati individuální, těžký
boj o bytí. Bez organisace konkurenční zapas
průmyslu by se zostřil tak, že by odolaly jen
podniky největší. Organisací syndikátů a kar
telů umožňuje se existence i prostředních
menších podniků průmyslových“ — Platí-li
spolčování se pro velkoprůmysl, tím více
musí platiti pro naše drobné řemeslnictvo a.
živnostnictvo!

III. Dělníci.
Národní dělnictvo dne 11. června

na Lipanech tábořilo. Mluvili „bratři“ pp.
Šeplavý, Fárek, Horálek. Zrak. Kalina atd.,
kteří padlé bohatýry oslavovali boucháním proti
nynějším katolíkům českým. Agitace ze všeho
kouká. To je národní práce?

Číšníci v Praze před volbami do ne
mocenské pokladuy se krvavě poprali. Zápas
vedli členové mladších „otakaristů“ a „ústře
dního spolku pražského číšnictva“, kterýž
spolek před 50 lety založen byl. Zvolení
byli kandidáti „ústí-ed. spolku“ 1049 hlasy,
kdežto druzí obdrželi 985 hlasů. Boj povede
se dále, jak již jinak ani býti nemůže.

Pracovnístatistický úřad veVídni
svolal anketu zástupců soukromých, spol
kových a veřejných poptaváren po práci. by
se radila o sprostředkováni práce. Z Prahy
odpovědělo sl. presidíum. že nemají (!) v té
věci žádného znalce — Liberec však zastou
pen byl, tam znalce mají . . . Bude vydávána
statistika, aby se znala situace na trhu práce.
Bylo žádáno, aby se zřizovaly obecni poptá
váruy po práci, jako je zavedeno v mnohých
obcích v Německu, kde na návrhy katoli
ckého středu vláda podala osnovy příslušné.
Spravovati maji poptavarny ty z polovice
dělníci a z polovice zaměstnavatelé. Pohiíchu
staví se tam sociální demokraté i zaměstna
vatelé proti obecním poptaváruám. dělajíce
si na ně výlučný nárok. Kdy se hne u nás
s touto palčivou otázkou?

V Anglii přihlíží se nyní se strany obec
nich a zem. zastupitelstevk tomu, aby firma,
již se má dodávka obecni svěřiti, platila děl
níkům přiměřenou mzdu. Tak na př. firmu
Danks (parní kotle) byla odmrštěna, poněvadž
se ukázalo, že dává dělníkům menší mzdu,
nežli strojnický odborný spolek stanovil. Po
dobně je tomu v Holandsku, Belgii, Německu
a Francii. kde se též do podminek konkursu
dává, kolik hodin denně dělnictvo má pracovati.
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Okresni konference školního okr.
Vinohradského schválila tuto zprávu uč.
p. Julia Skuhravého, jež se týká péče mia-\
deže, škole odrostlé: Mládežpo 14. roce
(veřejné naše školy Opustivší,) dostává se na
scestí a rozmnožuje valným počtem řady
mládeže zločinné; ztrácí se sestezek pracovi—
tosti a poctivosti a. lákána vnadami hříchu
zabřídá v kal neřestí hloub a hlouběji. až
ztracena rozmnožuje řady nenapravítelného
proletáríatu', stává se břemenemapostrachem
všech, kdož blaho života hledají v poctivé práci.
Denně vidíme: řady mladistvých zločinců, plné
káznice a donucovací pracovny, mladistvé smil
níky, lupíče a žbáře i aehevrahy. To nutí ku pře—
mýšlení. My učitelé výchovu klademe nad učbu.
Ve městě setkáte se co chvíli s mladístvými
lenochy &pobudy, kteří potlouknjíce se v polo
zpnstlých zahradách, cihelnách, polích " zá—
koutích noc přespávají u osob mravně zvrhlých,
kteří stud a svědomí mladších dusí, až pak
překročí práh žaláře . . . Co je zpozdilých
rodičů, kteří dovolí hochu doma se povalovat,
po ulicích pobíhat! Celé „smečky“(!) otrha
ných opuštěnců a zpustlíků vidíte provázeti
vozy s cihlami, státi u nádraží ana tržištích
prodávat sirky, mýdlo, ořechy, řetkvičky a
tretky. Mezi 14. a 18. rokem je nedostatek
dozoru na mládež, a to je příčinou zla. Necht
se zavede kontrola mládeže ze školy vystou
pivší, prováděná orgány samosprávnými i stát
ními.

Chceme: ]. Buďtež zavedeny matriky
mládeže od l4.—18.roku, by se vědělo, jak
se rodiče starají o své děti. 2. Buďte zavedena.
roční kontrolní shromáždění mládeže té. 3 Vy
svědčení propouštěcí nevydávej se dříve, dokud
se žák nevykázal přijetím za učně nebo do
práce vůbec. 4. Ve městech zřízeny buďtež
veřejné ústavy pro opatřování'míst pro učně.
5. Na venkově zřízeny buďtež paptavárny po
práci při školách, úřadech starostenských a
při noclehárnách. 6. Starostové obecní pe
čujte o to, aby zaměstnavatel pečoval o řá.
dnou tělesnou a duševní“ výchovu mládeže
dělné. 7. Návštěva hostinců (!) & nístnosti,
kde mládež na mravech úhony béře, budiž
omezena nebo naprosto zamezena. Na hospody.
kdejsou „muziky“, necht policie má zvláštní
zřetel, neboť se stalo, že hoch —- učeň po

probýřené nocí zpitý přišel do školy a pro
nepříčetnost musil být ze školního vyučování
vyloučen. 8. Buďtež zřizovány veřejně kniho
vny a čítárny, jichž součásti budiž knihovna
pro odrostlou mládež. Neváháme tvrditi. že,
lépe nečísti vůbec, (!) nežli špatné číst-i. Mlá
dež přečte hromých věcí, a nikdo se o to
nestará. 9. Pro mládež pnstaoucí zřízeny
buďtež veřejně ústavy zemské s intencí lidn
mílnou: vrátiti napravené jinochy zase spole
čnosti. (Těchto ústavů je v Čechách naprostý
nedostatek. Pobyt v ústavě byl by na dlouhý,
ale jen zkušební. co a jak u hocha napra
vovuti. Dnes hřeší se v podobných ústavech
hlavně tím,- že správu jich vedou úředníci
účetní a nikoli osoby paedagogicky vzdělané)
10. Buďtež zřizovány ve městech i venku
školy pokračovací. 11. Na venkovských _ško
lách budiž zimní bčh učebný pro všecky
hospodářsky a řemeslné zaměstnané osoby —
pohlavně oddělený, kde by se učilo o zdra
vovědě. hospodářství, chovu zvířectva, mrvení
půdy, šlechtění strowů atd. Mládež venk0v
ská buď seznamována s-pracemi zelinářskýmí,
s květinářstvím a ovocnictvím. 12. Spole
čenské hry "necht jsou zaváděny, by mládež
dělná v neděli odpoledne ušlechtile se poba
vila. 13. Policie střez pilně místa, kde mladí
ničemově hrají o peníze, v karty, kde se radí
o zlodějských výpravách a pod. Zatčení buďtež
přísně potrestáni. —

Některé z návrhů p. uč. SkuhraVým poda
nýchjsou dosti případné, ovšem ncjsóu nic no
vého, ale vzaty ještě z dob, kdy bývala škola
„klerikální“. Tehdy se nad mládeží odrostlou
lépe bdělo. tehdy byly „Opakovací hodiny“, „kře
stanská cvičení“ atd. Rozumí se, že liberální
paedagog moderní -——na náboženství musil (!)
zapomenouti a mezi 13 vsvýmí návrhy místa
pro ně míti nesměl . . . Ze je nápravy třeba
vysvítá i z výnosu c. k. miu. vnitra, v květ
novém ordínar. listě uveřejněném, v němž se
pravi: Jest nutno, aby v polepšovnách atd.
byly děti od odrostlých odděleny, aby vycho
vávány byly v náboženském a mravním smyslu.
Úřady politické, policejní, četnické i obecní
necht v čas soudům o pustnutí dětí nezle
tilých vědomost podají.

Kéž se reformuje“
pozdě.

dříve, nežli bude
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V Londýně jest 7700 hříětpro mládež.
Pruské ministerstvo vyučování

vydalo nařízení, dle kterého děti smějí býti

[SŠ,-&% _
' .NÁBOŽENSKÉ A CIRKEVNI ZÁLEŽITOSTI.a
l

i ve škole tělesně. trestány od učitele, když
je vyrozuměn ředitel školy nebo inspektor.
Ovšem, to je — v Prusku!

——$—__l\
Při visitaci a biřmování J. Em.

ndp. kardinála hr. Frant. Schoenborua na
Stříbrsku ukázali liberálové ve Stodě, že ne
maji pojmu o slušnosti. Za to ve Stříbře,
Kladrubech atd. uvítání vrchního postýře bylo
velice slavné. Řídili pak slavnosti ty páni —
nacionálové s posl von Streeruwitzem v čele.

,který před tím podepsal Wolfovo provolání
„Los von Rom“.

Arcíb. ordinariát ve Freiburgu
podal proti Halbeovu kusu „Mládi“, na Maun
heimském dvorním divadle provozovauému,
stížnost, v níž se pravi: es wird ein Un
zuehtsact iu einem kaíholísclien Pfarrhause
in allen seinen Einzeluheiten vorbereitet uud
mehr als denkbar erziihlt... Es ist eine
rafííuirte schwere Herabwiirdigung des katho
lischen Clerus. Ukazuje se na. to, že tu je

dána dispens k tanci kaplanafanatického, že
absolnce udělená na konec je snížením posl.
pomazání atd. Zdali protest pomůže?

V. ll oudek v „Čas. vlast. Musejního
spolku v Olomouci" podává desatero o cír
kevních památkách uměleckých, jež zní:
I. Ctěte starobylost! II. Varujte se falešných
proroků! III. Neuuíformujte kostelů! IV. Ne
ukvapujte se! V. Neskrblete nákladem! Vl.
Nechoďte ke kováříčkovi, ale ke kováři!
VII. Kostely buďte vystrojeuy slohově správně
a. jednotně! VIII. Na zahození je vždycky
času dost! IX. Neuntírejte _aní uepolychro
mujte takových věcí z kamene jako: sluktu—
arií. sedilií. nosičů kleubOVýchžeber, náhrobků,
portálů s tesanými ozdobami a pod. X. Ne
zueužívejte startcb, náhrobních kamenů za
dlažbul“ — Stojí za povšimnutí.

“_—©É_o-_/ .“ “
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Konference míru, v Haagu zasedající,
skončí nejspíše nezdarem. Jednání je sice
tajné, ale co proniklo na veřejnost, ukazuje,
jak málo jsou mocnosti nakloněny udržeti
stálý mír a. odzbrojiti. Ani v příčině stano
vení mezinárodního soudu rozhodčího nemohou
se dohoduouti. Německo a Turecko dělají nej—
větší obtíže na konferenci O německých
úmyslech svědčí řeč císaře Viléme,-18. června
v Brunshiittlu pronesená: Jsme svým pevným
souručenstvim nepřemožitelnou moci ve světě,
s kterou nutno počítati. Německý národ je
jako ušlechtilý plnokrevný kůň (!), jenž ne
strpi, aby se mu některý kůň při dostizích
přiblížil. a chce býti stále v popředí.“

Rusko Slavnosti Puškinovy. po celém
rozsáhlém ruském carství v minulých dnech
konané, přinesly to dobré, že se zase Slované
poněkud sblížíli. Zejména Poláci vyslali do
Petrohradu muolio vynikajících osobností, jež
jednaly s ruskými předáky o rusko polské

shodě. My Čechové zastoupeni byli poměrně
nejslaběji. 'Z aktivních politiků neodešel do
Ruska nikdo. Puškin oslaven byl na. rozkaz
vládní panichídamí & službami Božími, před
náškami (i ve školách), zpěvem a hudbou,
banketem a divadlem. Rozumí se, že německé
listy vyčítaly Slovanům rakouským, jichž
zástupci v Rusku dleli, — panslavismus.

Francie. Při dostizích dne 4. června.
v Lougchampsu u Paříže konaných byl "před
seda republiky Loubet pohaněu. Baron Chri
stiani přerazil o ruku jeho hůl. Voláno: Pryč
s Loubetem! Pryč se lháři! At žije armáda!
— Na to došlo k rozčileným scénám ve sně
movně. Dostihy dne 11. června konané v Loug
chsmpsu podobaly se — ležení vojenskému.
Předseda min. Dupuy dal totiž na 40.000
vojáků a. policistů povolati, aby presidenta
chránili. Došlo však přece k výstřednostem.
No. to dne 12. června min. předseda. Dupuy
padl! (300 hlasů preti 1.50 vyslovena. mu ne
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důvěra), Poincaré, jehož pověřil Loubet, aby
sestavil ministerstvo, po dlouhém vyjednávání
vzdal se úkolu svého. (Dreyfuss vězí ve všech
těch nesnázích. A bude horší situace, až na
francouzskou půdu vstoupí).

Německo. Předloha o zřízení průplavu
rýnsko-labského, kterou zastával kancléř kníže
Hohenlohe v poslanecké sněmovně berlínské,
byla vracena výboru za návrh katol. středu
a sice 240 proti 160 hlasům.

Spanelsko hledi uvésti rovnováhu ve
státním hospodarstvi. Příjem z kapitálu bude
více zdaněn. akcie bank a společností budou
hodně postiženy. Na měď a železo dá. se
vyšší clo vývozné. Výroba cukru a alkoholu
bude podléhatí též vyšší daní. Zavedení větši
daně při zemědělství jest nemožné, jak min.
Villaverda prohlásil. — Maršálek Blanco

Q. . . KRONIKA. . . . .. 533% __

v senátě žaloval na to, že liberální vláda
s Amerikou ujeduala mír neslavný, vydavši
armádu 60.000 Španělů na pospas posměchu
a bídě.

Anglie důsledně postupuje v provádění
plánu, aby si podmaníla půl světa. Nejnověji
chystá. válečnou výpravu proti Transwaaln.
President Krueger má. býti za každou cenu
odstraněn.

Do Srbska. vpadlo na 2000 tureckých
a albanských vojínů, kteří na hranicích v délce
20 kilometrů způsobili krveprolití.

Ministerstvo vnitra v Sasku 16. června
nařídilo, aby se vyšetřílo, jakým způsobem
dalo by se obmeziti stěhovaní českých prů
myslových dělníků do Saska (nebo zcela za
meziti), by „ohrožený“ pohraničních míst ně
mecký ráz byl chráněn proti — poslovanění.

Dne 29. června mámluviti na studentské
schůzi, jež_ k oslavě Husově bude uspořádána,
rektor dr. Reinsberg a dr Masaryk. — Bylo
by snad lépe, aby ke konci roku akad. stu
denti dělali spíše zkoušky anebo se súčastnili
procesí se svými profesory nežli politickona—
boženské demonstrace.

Umělecká výstava v Rndolíině dne
18. června skončena, vykazovala 846 obrazů,
soch a rytin. Hlavní pozornost vzbuzovaly naše
obrazy Schwaigrovy, Brožíkovy. Jansovy,
Skramlíkovy. Trskovy, Liebscherovy, Věšinovy
atd. Z cizích pak obrazy H. Kocha, R. Líp
pse. W. Crane, Giardia, Kozakiewicze. J. Beu
llinrey, Gila (processi), Maxe. Montewerde,
Dahle, von Bergena, Serra atd. Celkem bylo
vystayeno i mnoho slabých prací.

Zidovský akademik Saxl žalmem byl
p. Hellmichem, že mu zastřelil schválně psa,
jenž měl prý cenu 500 zl. Saxl, ač mčl tri—
koloru slovanskou a baret studentský, on je
členem českého spolku „Student“, vypovídal —
německy jako vypovídal i jeho židovský
právní zástupce. Ovšem, vždyt židé přijali
němčinu za svůj „židovský jazyk“ na celém
okrsku zemském.

O antisemitismu napsal „Wiener
Tagblatt“ 9 června: „Antisemitismus je an
archistické a nevlastcnecké (!) hnutí, jež hledí
falšováním a podváděním lidu strhnouti na
se vládu a zničíti (!) základy státu moder

ního, pokrok, svobodu,rovnost Antisemi
tismus je revoluční (!) propagandou činu, pro
— klerikalismus. Aranžnje — pouliční shony,
loupeže a — soudní (!) vraždy pracuje raději
provazem než dýkou. Není lepší než anarchism
a k strašné zvrhlosti připojuje i zbabělost“
To se povedlo!

Za nynější vůdce mladočcské mluví
dr. Stránský (křtěný nedávno) žid z Brna.
Je to kurakteristi ký příznak!

Protekci na pražské radnici bíčoval
5. června obecní starší p. Němeček. Praviit:
„Při udílení koncessí hostinských neplatí
oprávněnost, ale protekce. (Hluk.) Při udělení
koncese byla to (prý) někdy „koncese“, ně—
kdy z toho také „něco“ koukala“ (Rozruch
& odpor.)

Jaký státník má. býti. Goethepravil:
„Wie der Mensch ist — so ist sein Gott.“
— Stůtník má, býti tvůrčím geniem. Musí
umět síly národa rozpouti t. Musí znůt síly
lidu a vybavitije. Musí znat dějiny výborně,
musí bojovati 'zbrančmi ducha, mravní motivy
vybovovati. mravní cíle vyměřovati a cesty
i prostředky nalézati. (V. Hořínek)

Pod svícnem tma. V místodržítelské
budově je studna, z jejíž vody dostalo 14 osob
tyfus.

„Méderine Moderne“ bojuje proti
plvani. V některých obcích (na př. Bostoně)
je zakázáno výnosem, jenž hrozí až pokutou
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400 marek: plvati na podlahy, plošiny a
schody povozů dopravních, v čekárnách, di
vadlech, kostelích, na trzích, na chodnících
ulic a na — veřejných místech. — U nás
v Praze plvají lidé hezky po venkovskn všude!
Obzvláště, když má potkati kněze, — tu si
leckterý občan demonstrativně odplivne. —
Faktum . . .

Loni vykouřilose unás 557,000.000 cigaret.
Pěkné slovo: „Kaiserwilhclnjerusalem

ausftlllnngsformular.“
Universitní po—luchače, kteřísi přišli

prohlédnout: jatky pražské, nechali páni spra
vujlcí jatky státi — na dvoře, takže akade
mikOVé odejíti musili záhy v rozmrzelosti.

Gratulováni při povýšeních bylo vý.
nosem ministerstva spravedlnosti \! kruzích
soudních obmezeno &skoro odstraněno, jakož
i před tím tituly nepřiměřené.

Poslanecké diety. V poslední době
začíná se přetlássti otázka, zdaž nemá se
jednou z nejprvnějších parlamentárních prací
státi zrušení poslaneckých diet. Na některých
stranách se totiž ukázalo že dosažení těchto
diet stalo se u jistých osob hlavním cílem,
proč se po docílení poslaneckých mandátů
pachti. Dosáhnnvše mandátů nedrží se potom
mnozí programu, na němž byli zvoleni a
mandátů svých užívají nikoli jako příležitosti
ke službám svých voličů a své vlasti a jako
legitimace ku hájení jejich přesvědčení a
potřeb, a že užívají jich jenom ke e\ému
osobnímu zaopatření. Kdo službě národa a
vlasti nemůže přinésti z vlastních prostředků
žádných obětí, kdo svým spoluobčanům ne
může nijak posloužiti, ale kdo se dává. od
nich „obětavě“ dobře zaopatřiti, ten za jejich
zákonodárce se nehodí. Pakli některý obzvláště
výtečný a dokonalý muž nebude moci zdarma
úřad zákonodárce zastávati, tomu zajisté ta
strana, která si ho do parlamentu vyšle,
existenci opatří, aniž by na to musili platiti
lidé, proti jejichž zásadám & zájmům v parla
mentč sedí. Lze očekávati, že tato otázka
přijde u nás záhy na denní pořádek. řč.

Nedělní klid jest u nás nyní vše
obecné zaveden skoro všude a ve všem. V ne
dčli má dle jeho intencí tělo lidské odpočí—
vati, ale zatím panuje u nás namnoze při tom
jedno nedopatřeni. V neděli totiž u nás lidé
si mohou nejvíce zdraví kazit. Jednak na
tanečních zábavách a potom obtčžováním si
žalndků a opájením myslí po hospodách. Proto
by bylo včasno, aby „nedčlní klid“I byl za
veden především v hostincích a tančirnách
tak, aby tyto byly v sobotu v 9 hodin večer

uzavřeny, v neděli aby pohostiti mohly ho
spody jenom potravou od 12 do 2 hodin v po
ledne a. od 6 do 5) hodin večer Celonoční
tancování pak může býti úplně odstraněno.
Nebot následkem dnešního způsobu„ nedělního
klidu" je v pondělí ráno daleko více unave
ných nežli jich bylo v sobotu. 0 záležitosti

této dá se mnoho věcného povčdčti, a ilbyloby škoda. aby usnula.
Most ze Starého města pražského

přes ultavn, Letnou do Bubenče jeví
se býti jednou z nejualéhavějších potřeb doby,
aby se matka a perla Prahy, Staré Město,
mohlo příslušně asanovat. Mostem tím by
získala Praha od svého srdce novou mocnou
a zdravou žílu, kterouž by potom silný život
proudil od Vinohradů a Vyšehradu přes Nové
a Staré Město do nové č vrtí „na Letné" a.
do Stromovky. Kdyby obec pražská k usku—
tečnění tohoto starého již projektu nechtěla
se odhodlat, sestupuje se v Praze společnost,
která most ten postaví na akcie sama a po
řadě let obci ho postoupí v majetek. Je to
až nepochopitelné, proč Praha staví pohodlné
komunikace vzdáleným cizím obcím na př.
Nuslím a Michli a proč Staré město, Josefov
&Letenskou pláň, kde má miliony investované,
nechává hynout, živořít a své _miliony bez
úroků a zisku práchnivět. Z Nus!í, Michle
a Pankráce stávají se města a „capnt regni“
se při tom -— ——odlidňuje. rč.

Mezinárodní sjezd pro potírání
tubel'kulosy zasedal v Bellině od 24. do
27. května. Učení profesoři jednali 0 při
činách „lidového moru“ tohoto a. léčení soa
chotin Professoři Curschmann, Kobert. Brieger,
Weber, Dettweiler, Schroetter, Landerer,
Schiitze, Gebhardt, Goebel, Leyden atd. pro
nášeli náhledy, že souchotíny lze vyléčitiapo
jednávali o zvláštních léčebnách klimatických
(v lesích a. u moře) 0 léčbě vzduchem, vodou,.
elektřinou, massáží & tělocvikem. Jiní radili
léčení tnberkulosy světlem, jiní vystřikovánim(!)
vaselinu pod kůži. — Jeden professor (Mer
ger) navrhoval, aby na každých 50.000 lidí
v Německu se zřídilajedna léčebna. Co by to
stálo? Zařízení asi 100 mil. marek & ročně
asi 70 mil. marek.

Volební řád vídeňský od antisemitů.
navržený, ponechává dělnické kurii pouze
20 poslanců. Proto socialni demokraté pol-ít
dají schůze protestní. Dne 12. června v 7 okre
sích bylo mluveno a to velmi ostře. V Marga
rethen na.př. volal dělník Bnr: Pryč s Luegrem,
bezcharakterním šarlatánem! Ve Favoriten
pravil Kirílko : Strana křestnnskosocialni zplo
dila. celý řetěz špiclů & dennnciantů. lily jsme
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stranou, která bojuje za kulturu (!) a proti
barbarství. Dr. Adler tam pravil: Je to boj
těžký a bude dlouho trvat. ale nás křesťansko- .
socialni lumpové (!) nepřekonaji. Kdekoli se
s křest. socialem potkáte. řekněte mu. že je _
padouch. V Rudolfsheimu křičeli dělníci: Pryč
s Laegreml My ho oběsíme! Zlodějil Lupiči!
Překrásné „politické debaty“ . . .

0 pití lihovin praVil dr. Záhoř na
sněmě král. Českého dne 27. dubna: „Spo
třeba vína v Praze za léta 1895 až 1897
obnášela 5,814.948 litrů, což rovná se
2.630626 zl. 60 kr. Roční průměrná spo
třeba \ína v Praze činí tudíž 1,948.316 l..
rovná se 876.742 zl. 20 kr.; roční spotřeba
vína na jednoho obyvatele pražského je prů
měrně 1042 l., čili 4 zl. 70 kr. Dovoz piva
do Prahy v letech 1895 až 1897 obnášel
29.660 113 l., čili 11,990.913 zl. 56 kr., vý
roba piva v Praze v letech 1895 —1897 po
odečtení vývozu obnášela 59,665.981 l, čili
7.159.906 zl. 90 kr.-, úhrnem dovoz a výroba
19,119.120 zl. 48 kr.. roční průměr dovozu
pro spotřebu obnáší 33,220.038 l., rovná se
3,986.404 zl. 56 kr.; roční průměrná výroba
po_odečtení dovozu obnáší 19,888630 ]. rovná
se zl. 2,286 635'60 úhrnem tedy 6,373.040 zl.
16 kr. Roční spotřeba piva na jednoho oby

vatele pražského činí 99.45 litrů. Spotřeba
lihovin v Praze obnášela v r. 1897 14118 hl.

"n 20 l, čili 494.137 zl. Průměrná roční spo
třeba na jednoho obyvatele pražského 755 l.
čili 2 zl. 75 kr. V pražských vinárnách se
vypilo v r. 1898 16.600 hl. vína za 747.000 zl.
a to ve 141 vinárnách a při denní návštěvě
2081 hostů. Líhových nápojů se vypilo
14.118 hl. 20 I. za 494137 zl. ve 109 ko
řalnách za denní návštěvy 6320 hostů Roční
spotřeba alkoholu obnáší v Praze 12.48242 hl.,
absolutního líhu a vína 1,948 316 hl. V Ra
kousku se'vydává za lihové nápoje
700 mil. zl. Na jednoho obyvatele pražského
připadá na konsum lihových nápojů ročně
19 zl. 38 kr. Alkoholismus vyžaduje více
obětí než tuberkulosa. Za dvanáctiletí 1874
až 1885 zemřelo alkoholismem z tisíce osob
575 ve druhém dvanáctiletí již 6'67"/„, z če
hož plyne, že úmrtnost alkoholismem stoupá. —
V prvním dvanáctilctí obnáší jednu čtvrtinu
veškeré úmrtnosti, ve druhém dvanáctiletí již
jednu pětinu. Tuberkulo-ní úmrtnosti ubývá,
ale úmrtnosti alkoholismem přibývá. Z uve
dených číslic zajisté vyplývá, že jest potřebí
vydati zákon na zamezení opilství pro krá
lovství České co nejdříve Navrh přikázán byl
komisi pro záležitosti obcí a okresů.

oooo KRITIKA.nooo ip,kr
__—.__Á :) TE,)

Hudba. Letní saisona ještě seznámila
nás s ruskou operou „Kníže Igor“, jehož le
gendární postava. zbásuěna jest v známém
bohatýrském eposu ruském „Slovo plku Igor
rově". Jest. to doba hrdinných zápasů Ruska
s hordami tatarskými, pod jejichž jařmem
úpěla Rus ve století XII. Předvádí nám hr
dinného knížete z Putiola Igora Svatoslaviče
v hrdinném zápase s chánem Polovců Konča—
kem, v němž přesile nepřátelské podléhá,
i se synem svým v čestném zajeti držán jest,
z něhož po nějaké době útěkem se spasi a
do země své se vrátí. Jest to tedy látka
eminentně národní a pro Rusy v pravdě za
jímavá.

Této vděčné látky uchopil se A. Borodin,
skladatel ruský, který náleží k tak zvané
mladoruské škole skladatelské, jež sobě obrala.
za účel skládali v duchu národním. Borodin
sám, byv vlastně přiveden na dráhu hudební
Balakierevem, opery své nedokončil, ačkoliv na
ni mnoho let pracoval, zanechal pouhé skizzy

nebo vypracovaná, ale neinstrumentovaná
čísla, jichž po jeho smrti r. 1887 ujali se
přátelé jeho Rimski-Korsakov a Glazunov,
kteří s pietou „Knížete Igorau dokončili.

Borodin napsal si libretto sám, které
však není dramatem, nýbrž spíše epickou
básní.

Není to vlastně ani exposice, ani zauzlení
ani katastrofy, vše plyne širokým proudem
epického vypravování jež osoby jednotlivé
přejímají. nevzbuzujice žádného zvláštního
zájmu v posluchači. Můžeme tedy nazvati
práci Borodinovu spíše nějakým oratoriem.
nebo bohatýrskou legendou, nežli operou
v našem smyslu slova. Tomu nasvědčuje i
úloha, kterou skladatel přiděluje sboru. jenž
samostatně Vjstupuje. Epické založeni látky
vedlo Borodina k tomu, že se přidržel staré
formy operní, recitativu, ariosa, arie a en
semblu, stavé je vedle sebe docela samostatně
bez vnitřní jakési souvislosti. Tato slabá.
stránka libretta Borodina jest i na úkor hu
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debni části její,
nezaslouží.

Borodinova hudba. jest originální. On
čerpal horlivě z bohatého zdroje hudby na
rodní a z hudby národů východních, jež v
Polovcích nám illustruje. Nedá se upřítí, že
mnohá. fráze Borodinova, mnohý harmonický
obrat zní nezvykle, snad i drsně, ale jest to
jako při každé novotě. která. potřebuje teprve
úplného pochopeni. Krásné zpěvy sboru. pak
dívek poloveckých, rozmarné popěvky gudo
čníků jsou nové, zajímavé a účinné.

Vadí-li jim co k úplné účinností, myslíme,
že to jest tenkráte divadelní scéna, a. trou
fáme si tvrdití, že by na podiu koncertním
byly mnohem účinnější.

Co se provedení týče, nebylo vše v po
řádku. Již čas k vypravení této novinky byl
nešťastně volen. V úpalu slunečním málo kdo
dovede zcela oddnti se vážné práci jako je
„Kníže Igor“. Nelze nám tu zamlčeti výtky
správě Národního divadla, která. zimní sai
sonu proplýtvá výpravou operet, baletů, ne

smyslných pantomin ň. la Kamenný host a
v létě kvapem se ještě dává vážná. opera.
To je převrácená methoda. která, se může
velmi lehko na. správě Nár. div. špatně vy
mstíti. Tím také se dá vysvětliti, proč „Kníže
Igor“ nedobyl takového úspěchu, jakého za
sloužil.

Ani však obsazení nebylo ve všem šťastné.
Na. prvém místě divíme se jak se mohlo pli
pustítí, aby nesnadnou partii Jul-oslavný ZPÍ'
vala. novicka na scéně operní sl Kubatova,
která mimo to ještě trpěla tak zjevnou in
disPosící. Proč má se dáma, ktera svou pě
veckou dráhu počíná. tak bezohledně vystaviti
možnému a snadno předvidnnému neúspěchu?
Tak se síly nevychovávají. Kníže Galícký se
Pl'0 P- Veverku nehodí, podobně nebyla Kon
čakovna priměí'ena. pí Klenové, ač se úlohy
své s uznaníhodným uměleckým zapřenim
zhostila.. Arcit tím všechny naše stesky na
Vl'Pl'aveííí „Knížete Igora“I nejsou vyčerpány.
Arcíť. není kníže Igor žádnou operettou a.
proto mu podle všeho není potlebí takové
péče ani v obsazení uloh, ani provedení ani
vypravení. Z uloh ostatních jmenujeme p. 'íra,
který správně zpíval titulní úlohu Igora, p.
Klimenta, jenž byl znamenitý chán Koněak,
a. oba gudočníky p. Krůssínga a Poláka.
Orchestr, který místy (zvláště tam kde instru
mentoval Glazunov) jest silně nanesen, místy
pl'ehlušoval. —er.

„Lumpové“ na divadlech. Současně
hrají se na jevištích různých divadel tyto

která toho však nikterak německé „ludrácké kousky: Nestroyův „Lum
paci Vngsbundus“, Wolzogenův „anpen
gesindel“, Krustův „Lumpenbagasch“, „Lum
pen“ od L. Hirschfclda a Druckerův kus
„Lumpeupuck“.

Sarah Bernhardova hraje v Paříži
nyní úlohu mužskou a sice — „Hamleta“
v Shakespearově dramntěl

*
Prelút kustos dr. *V. F rind vydal spis

„Uher das sprachliche und sprachlichnationnle
Recht in polyglotten Staaten und Liindern
mít besonderer Riicksichtnahme auf Oester
reich und Bóhmen“. -— Na 400 stranách vy—
světluje dr. Frind kasuísticky zdánlivě velice
uěeně a. obšiině pojem národnostníth práv.
rovnocennosti národní atd. Spis je rozhodně
strannický a. vrcholí v tom, že je některý
jazyk — zejména. -německý vyšší nežli
jiný. Hledme na př.. jak dr. Fried krítísuje
známý výnos nejvyššího soudního dvoru: „In'
Vergegenwiirtígung unserer Darlegungen iiber
die verschiedenen Arten der Allgemeinheit in
den Begriffen und iiber die Allgemeinheít des
Genzen und in Bezug auf die Theíle ist nun
ersíchtlích: erstens, dass in der oberstgericht—
lichen Motívirung die begrifíliche Gattungs
allgemeínheít (in welcher sich die Begriffe
„landesiiblich' und gerichtsiíblích“ allerdíugs
nicht decken) mit der psychologischen Denk- '
allgemeinheit gegeuiiber der individuellen
Wirklíchkeit (in Welcher sich jene Begriň'e
thatsiichlich decken) verwechselt wird. und
zweitens. dass jener Gattuugsallgemeínbegrííl'
als eine Realallgemeinheit behandelt und
daher auf nicht zustiindíge Dinge angewendet
\vírd.“ — „Katolické Listy“ odsoudily spis
tento. pravice, že není ani psán katolicky,
to jest spravedlivě. Podobně „Politík“ a. „Nár. _
Pol.“ 1 „Národní Lísty', jež mimo to dne
18. června přinesly „Zasláno“ několika (ne
podepsanýchl) kněží k J. Em. ndp. panu
kardinálu, v němž se tdží, zdali on knihu
drn. Frinda aproboval, což jest zbytečná.
otazka., protože o politických spisech ordina
riát nerozhoduje. Dra. Frindovi se pl'edhazuje,
že prý je „emisní-em“ německým v kapitole
svatovítské, že aspiruje na biskupství v Líto
měřicích & pod. Jednomyslně se soudí, že
prelát Frínd ani církvi katolické ani sobě
neposloužíl svými prazvláštními výklady na
rodnostnímí. Ostatně se nám zdá., že ti, co
nejvíce spis dra. Frindn. odsuzují, ani ho ne
četli anebo velmí povrchně. Ale tak se u nás
dělá všecko.
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R. D eh mel:
(Zjev tragický).

Na poušti žluté bloudil velký národ,
a sláb a vyschlý k smrti rouhal se.

Jen dívka jediná
do hloubky hnědých zraků
svůj němý stiskla bol; nebot soucit ji
žhavěji pálil než žízeň.

Tu vyrost z obzoru požáry planoucích,
muž cizí k lidu zvolna šel
a prst svůj bílý před zástupy vztah.

Na konci prstu rudý pot náhle trysk
jak rosné krůpěje, trysk, zchvěl se. paď
pnď do písku.

Lid udiven zřel, jak muž neznámý
jen stál a stál, jak rozpálená krev
vyprahlý písek barvila.

A vždy. když rudý pramen trysk,
pohledla jeho líc, avšak oni žasli jen
a někteří dělí: „Hle, posmívá se nám. .."

Tu před západem posledních sil vzkřik:
„Nnž pojďte pít! Vždyt pro vás krvácím |“l —
A dívka zašeptala, když zhasínal:
„Ti chtějí vodu. ." ln. BláhaArnošt.

„Aber die Liebe . . .“

:|:

Chmury a*červánky. Básně Ema
nuela rytíře z. Čenkova. Nakladatel Bursík a
Kohout v Praze.

Po přestávce skorem desíti let vydal
rytíř z Čenkova opětně verše a sice obsahu
vlastenecky tendenčního. Vlastenecká. lyrika
svedla již mnohého poetu na půdu frázovité
šablony a na hlucho vyzuělých vlasteneckých
hesel. U debutantů to už tak bývá, že vrhnou
se buď na pole prosycené líčeným holem a
pessimismem, anebo vlastenecko--(pseudo) idea—
listickou rhetorikou. Ale rytíř z Čeukovn má
za sebou již kus literární produkce svéráz
nější a obsahem lepší, nežli jest tato poslední.
Tak veršovalo se u nás někdy před padesáti
lety, ale ne dnes. Takto psát básničky jest
výhradou několika svátečních poetů, ne však
seriosních spisovatelů, k nimž se přece pan
ryt. z Čenkova počítati chce.

Ne snad, že bych byl zásadně proti
veršům s vlasteneckým sujetem, nepokládám
také vlasteneckou lyriku za jakousi odbytou
událost v naší literatuře. ale tak, jak píše

autor .Cbmur a červánků“ se vlastenecké
verše psáti nesmí.

Pouhými frázemi a vlasteneckými hesly
uedocílí se ničehož. nebot nezanechají pra
žádných hlubších dojmů ve čtenářovi, tento
zavře takovou knížku úplně lhostejné. V Ne
rudovýeh „Zpěvech pátečních“ je to mnohem—
vznešeněji vysloveno. nežli v „Chmurách a
červáncích“ od Emanuela, rytíře z Čenkova.r

* *
*

K. Dostál Lutínov: Království
Boží na zemi.

Misto předmluvy na poslední stránce praví
básník: „Vybral jsem ze svých veršů sužby
a. tužby těch, kteří vztahují ruce po koruně
království Božího. Kdo odvykl cítit a. myslit
katolicky, tomu bude leccos naivním nebo vy
zývavým . . . Hrad poesie české se staví. Po
malu vynáším na rameně kámen svůj, zasadit
jej tam nahoře, kde kladou se základy k hradní
kapli — kdy pl-ijde hradní kaplan, obětovat.
obět nejčistší.“

Mnohé básně jsou rázu velmí povzbuzu
jícího. Jsou to intimní vzdechy, tužby něž
ného srdce. hořícího láskou k dobra a. pravdě.
Co je království Boží? ptá. se autor. Odpo—
vídá:
Ke stkvostům světa srdce své nepřípjat,
k Bohu se stulit, za kámen chleba dát,
po trnech jít a. zpívati Te Deum,
pro pravdu neuhnout lvicim ni medvědům,
pohledem dílka na svět se dívat,
na. místo kleteb žehnat a. zpívat. . .

Mnoho slok vybízí kněze, 'aby plnili svou
povinnost. Tak na př. v básni „Dvacátá sto
letí buď zdrávo“ pravi:

Tyranů trůny (božím slovem) jím rušte!
Na brány paláců bušte!
Po mořích hui-ných se plavte!
Otroky svobodou zdravte,
Qkovů hříchu je zbavte!

Dábly & démony davte. .dAlleluja!V básni „Kněží Boha“ dí:
() kněží Boha, chopte se už holí,
nedbejte plivání a ran, jež bolí.
ať v širošírém světě není místa,
kde byste nehlásali Pána, Kristal

(Dokončení)

Odpmědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-lI. Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodéjská knihtiskárna V. Kotrba v Praze.



pory ——a pak je zkarikoval v Božích bojovnících. že s professorem
Masarykem mají heslo. jež plní až ku podivu důsledně: Snižovat! 'l'upit!
Tihat! Popravit!, že je jakospekulant adryáčník. který napsal: Nic.nam
neschází. než pul milionu dobrých šibeniček u našich \ísek měst ——
půl milionu dobry'(h p(,\ ny( h kliček, a do nich ——půl milionu vlaste-v
neckých hrdel. 'l'ato „\laehařina- může míti ještě budomnost.
Dále se pan Vlček () J. S. \la(hatovi vyslovuje: Vyjste samá spekulace,
koncepce, koujektura.bilance. plán koncese, projekt, pitem privilej.
Vy a Dr lleíben! ——Brožurk a jde na dračku.

Hlídka.. sešit červnový, mimo bohatou směs článků apojednání obsa
huje též polemiku dp. Svojsíka proti náhledům (iam-ty Koseiolny
ve Lvově, jež napsala že vlažnost & „los \on Rom" u nás zavinili
—-katoličtí kněží sami, prosáklí (prý) liberalismem a _ioselínismem.

A což v Haliči? Činíme my zodpovědny polské kněze za tu bídu lidu
(:hlopského, za to roztahování se žid0\st\a. za ten mor kořaleční?

_ Takových nerozvážlivýeh výtek by nemělo ])y'li. _
Museum. časopis bohosloveů českomoravskýdl; sešit 11.1 čeivna

Obsahuje podobiznu zasloužilého katolického spisovatele, Dra \llčocha
četné=básně :) pojednání Doporučujeme'

Nový život. čen en, číslo 6.: \ originelní obálce. Pimasíbawn l-fI\ěždy
od Racka, Sijonismus od Dia Musila,Svozilom \ášnivěps( (me pojednání
Lid a. intelligence (mnohé= \\ítky jsou oprávněny), Kromeříž od J Do
ležala, Donum a směs. „Kytka ž Plrally“ mohla by byti uvita ž líbez
nějších kvítků. _

() tvorstvn předvěkéln od Dra l Počty nákladem lšursíka a [(o-'hout-.a sesit 2. a .
Vyel|0\'=,ltel 15. čorma, číslo 12 přvinzíšíčl!lnky: Po 30 letech. \ němž

odsuzují se liberální naše zakony školské. P()\ olání učitelek směs atd.
Dělnické Noviny, 16. června, číslo 20. .\l(1jípojednání Sodálisté uLi

pan, v němž se p1a\í: K l.)ipanůln honí socialni demokraty jejich
internacionální fanatismus, a národně socialni dělníky opět ná
lodní fanatismus,“ale rozumu. neužhá při tom ani jedna. ani druhá
strana. Dělničtí vůdcové jsou stale na vý.'etech jedna's1a\n()st stíhá
druhou, na schůzích kotrmelce. fráze . Dále članek .dp. \ll. lIálka:
K poměrům učňů-, Socialni otázka od J. N. Ll. lloleho, a různé zprávy.

Vlasti, číslo 9. obsahuje pojednání .I. Vyhlídala: Cechové v Pruském
Slezsku. () moderním malířství od' Dr Antonína Podlahy, O Heckerovi
a heckerismu od _Fr. Vaněčka, stat! Míillerovu () Perosim, Feuilleton
(proti Novému Zivotu, rvelmi nelaskavy'), zprávy literární drobné

qa, spolkové= _'ntý Piwel, jeho poslední léta. napsal abbé C. l'ouard. přel; Jan Ev.
S_llulakovsky ll. díl sešit 2. V sešitě líčí se duchaplné pronásledovaní

křesťanů za (:ísaíe Nelona Překlad výborný.
Časopis katolického duchovenstva, i().d Dr. Fr. Krasl, DrFr.

K1yštulek ().Di J. Tumpaeh; sešit ('), Obsahuje pojednání „DraSedláčka:
Arameiština v Novém Zákoně, Dra R. Neuschla; Smlouva pracovní (\
Spravedlivá mzda práce. Dra Jiráka: Prováděcí nařízení k novému zá
konu kongruovemu. Dra (i.Pecháčka: Křestž naléhavé potřeby atd.—Směs
(|. lite)atula kritisuje četné spisy theologickč a nové výnosy vládní
í církevní

Věda & učenci katoličtí od J. \. Zahma, proložil V Hazuka Do
poručujeme!

Dějiny církve katolické ve státech rakouskouherských Dr Fr. X.
Kryštůfek Sešitt



Cvičlm 'Jv pokoře. (l)(iehovní knihovnu, č. 5m Sepsal papež Lev XIII.,
přeložil .lan 'l'narlial'eno.1l) kl. _VBrně; nákladem l—"šenedikliniiRajhrad
sk_\'f(h. ———])uohnplné senteru-e! '

V. kos-mika Sehrnne .\pi.\=_\=';sešit ?.(Cenu 5 kr.) Nákladem paf
pežskó knihtiskáin\ Benediktinů Ruj_hrad.\=kýeh.

Ss. E n'clmristia. sešit b'. čenen. Orgán spolku kněží l\l:(n('=jí(í(hse
nej..'\=\Suítosti ollářní I)oporučuj_(:me'

[n'-klad olúzkv socialni :: národnostní, napsal l.;(d.Kuníe.
(Časově ('=(\ah\(.(od. ])r Reyl, (7.$).) V hrozuře praví se: Liberalismus
je příčinou ntiskov'nní ((;írodu slabších. l.ihernlisn'nis= nezná (\pm-(vedli
vost ((le j(n snbeehí (( p(17.itl\:'(ř:\:l\í. \

Květy Marianske. číslo (3.lloi(=mn\=(hstatí l7,(=použiíiů(lohie ke ká7aní.Vím. naděje a. láska od- \'ojlěehu Šiámka; sešit. 0. a_(i Obsahuje
pokinčou—íní modliteb (( pohoznosií našieh. Dopo(='=,_u(ui(=n(e

Školu Božskólm Smlu— Pánč. ('(-.=(\v'=.(nRed l)(=1*.\='_\=eho(lil_pořádá
P. lIlohil. Doponučnj(_=(n(=! '

Literární snntčž. lh' \.((t Podhnln \\pisuj(= nn pi'i\_=odníronn'ui nehopmídku pm .\=\o_uillu.\=l(o\((nou (=,='(\uityto tři ceny: [.:-500 zl.. ll.2()()7.|..
Ill. 100 7.1. 'J._h('—nmjakekoliv; vyžaduje se kromě 7(l:1řilo.\=ti ohsuhu
i l'orm_\' (nrznní n(=/(\(((lno\( Pitín-(= označené heslem. jímž opnliena

_bndiž =i (iz:nř-(ná ol—úlkn. \ ní7. nacházeiž se plnť= jméno ((ut(n=0\=o, 7.21
'sla'(n\ h(nllež nejdvle (le 15. srpnu (. (. Uru (\nt. Podlahovi \,- Praze
6; 128—111. Každý konl\'(n'ují(=í autor sám navrhnouli muže tři osvěd
čené literáty do jni=\': jn(('=n((j(=ji(=hln((hež napsána pod heslem zevně
na _oljnilce.Právo (=(=non_podl-(((= hudou ovšem i mimo lo ješte hormrovúny.

K době prázdňina cestování!
v ' _ _ __ _ _ , '

Rip aj—eho okoli.
Výbornou ponin_(.=l\ou j(= porl ((;i7._\(=1n..Řip \\d((in'( kní7k('(. \“ níž

j.\ou pop\ :(n\= historielu- :( 7.enn'=pi.\.1(('=.(luleži'iosli llipu. Pekm'- ohi=((7.k\=
činí _l\ní".7.knmilou pum:Jukóu. i Vázaný výtisk jr'nodťwuse za 35 kr.,

n(=_\:'(7„72130 kr. l\:(7,(l\'=\\řtisk má. několik (:i\1ý(=h listů na po7,nz'unk\'.

'Ty, kdož (=htí nz(\=\=lí\-=itijedno 7. n(|p((n(((ín(=j\((,h i_nísl e(=sl\\í(h,zvláště. ((pOinňujeine na
Klášter Želiv.

Cestopisná črtu. N((pSulVáclav l'elřrů.
. 102 .\:l(=. ' , _ Cenu 50 kr.

Historické paměti
bývalého panství Mníšeckéhó a kláštera SV.Maří Magdaleny na Skalce.

])lr, puvorlní(=h'P(u'ínienii seslnvil (( nupsul \' letech 1884—418ĚJr-š

Jose! Vávra, p(ol n:( (_=.k. (=(-sko(e(ilce v Plaza

(fena (i() kr. _ ('(-nu GU |\(=.=
' Objednávky vyřizuje

Cyrillo-Methodějské knihkupectví G.:Francl v Praze.



(131.0 13.

Nad hrobcm' lmrd. l"r. ale l'nuln
Schůnbornn. — T kardinál knížc
urcih. hrabě Frnnl. de Paula Schim
lmrn. ——Otroctví. (Dok) — I'o
liccjní řád 2 doby duchovní \'rch
“osli, —- Páni a dělníci. (Polar.) -—
Ceské věci. — Nárndolmspmlářská
část. — Skulství. — Náboženské
a církevní záležigosli.— Zahraniční
události. — Cást literární. —
Kronika. — Kri'ika.— Lilemlura.
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Časopisy a knihy redakci zaslané.

obzor, 20. června, č. 12. Red. Vlad. Šťastný. ()bsal'luje' práce od Frant..
Janovského, J. Sahuly, V. Korandy,'Travěncc, T. Hájka, Koudelky.
V. Sťastnčho a posudky literární. I)opor1_1čujeme!

V."Kosmaka Sebrané spisy, sešit 7. a 8. Cena 5 kr. Tiskem pap.
kniht-iskarny Benediktinů rajhradskych. - V

- Květy Marku-ské, č. 7.. red. Dr P. Vychodil v Brně, obsahuje P. Za
letčlu báseň Magnificat a příspěvky: Vzácný dar, Starozákonne ženy

_ a Panna Maria. Skola Marianska, zprávy a milostné (poděkovací) zvěsti.
Skola Božského Srdce Páně, červenec,sešit 7., red./P. Vychodila

a _P. I-llobila na Rajhradě-. přináší: Pastýřský list sv. Otce Lva Xlll.
Velepiseň neisv. Srdce, (llnosti milé nejsv. Srdci Páně, Svatost oltářní
a účinná láska. k bližnímu, Poklady mešní liturgie a různé zpravy. -—-
Pečlivě řízeno.

Rozhledy po lldgunilství, č. 8., red. JišC. C. .Vlka,č. 6. (15.června).
obsahuje články: Zalařní škola (od Dra llocba). Lidumilné úkoly žen„
besídku. zprávy a rozmanitosti. Doporučujeme!

„Rádce duchovní, č. 8., rcd. Dra JosefaBuriana, kanovníka Vyšef
hradskóho. Nakladatelstvím V. Kotrby. Obsahuje: kazaní na (5.—-—í).ne
děli po sv. Duchu, listy katechetické a vědecké od V. Leflera, J. J. Ho
lého. .I. Ocetka (Dětské adorace). V. Davídka. DraBrychty, Dra Sold-íta atd.

Dělnické Noviny, 1. července, č. 21. Obsahují zajímavý článek Dra
llor'skuího: „Bude Vídeň křesťanskou či židovskouí v němž se praví:
„Dnešní boj Luegrův není bojem mezi osobami, ale mezi evangeliem

.a talmudem, má-li byl-i totiž Vídeň křesťanskou neb židovskou. Po
staráme se též, aby se vymanění naše z politických. oekonomických
a literárních pout židovstva hojně rozmohlo truc na truc židům a jejich
červeným, žoldákůmť “

Nove promly, č. 1., měsíčník křesťansko-socialni, red. Josef llovádek.
Obsahuje: članek úvodní, Soubor katolického učení o společnosti, hnutí
odborové a různé zpravy.

kazatel,— svazek ll., red. Dra Jos. Zahradníka-, obsahuje řadu výborných
exhort. kázaní a řeči příležitostnýčh.

Aléllleiu, sešit 4. Obsahuje “úvodní' članek „Po krisi jedné-“, Vývoj
society a práva “slovanského v Čechách (od prof. Vacka), Náboženství.
Tizianův peníz daně (s obrázkem). Rozhledy atd.

Obzor literární a umělecký, red. prof. Jaroslav Vlček:číslo 5. »—
obsal'mje člankyz—Poč/atky česke dramaturgie na rozhraní 18. a 15).
století, úvahy a referáty o básních, divadle a umění výtvarném.

lllícllru, sešit 7., red. Dr P. Vychodil. Obsahuje Feliňského úvahu
Víra a nevěra vzhledem ke zdaru společnosti, Dra Musila člzínekzNova.
zpráva o potopě, F. Olivy čl.: První tři kapitoly Písma, Bartošovo po
jednání: Několik slov o "literární vzájemnost-i slovanská a. obšírně
zprávy o písemnictví a umění polském, francouzském, jihoslovanskóm,
německém atd. Vc směsi a v rozhledech jsou zajímavá hospodářská.
školská a církevní pojednání. Doporučujeme! '

Vyohovntel, č. 13., obsahuje čl. Dra Ant. Skočdopolc: Myšlenky o ka
techetovč působení ve vyšších třídách školy obecné a ínčšťíu'ískč, čl.
0 šetrnosti, a různé zpravy.



Vychází: Předplatné:
a 20. dne Pro Prahu 1vcnkt
. celoročně 3 zl.

jeho měsíce čtvrtletně 75 kr.
.*.,

ČNÍK xv. v PRAZE, n\r : .( l-IRVl—I_\'(l-Z1399. Císm 13.

Nad hrobem kardinála

hr. františkán če I'. Schoenborna.

My, osiřelé děti, lkáme nad otcem,

jenž opustil nás . . . Hlavu nejvzácnější

již kryje chladná, nenasytné. zem!

Kdo potěší nás? Kdo žal ukonejší?
Kol čela se zas trnů outek vine

a slzou smáčí naše tváře sine.

Své ruce za nás zdvihal k nebesům

& Hospodinu sloužil bez ustání —

at po ulici šell ať v Boží dům,

vždy ústa jeho nesla požehnání.

Své srdce Bohu jen & lidu daval,

a pro ně obět každou nést si přával.

Jak bratr byl a přítel laskavý,
jenž pro každého vsrdci koutek míval.

Byl jako věž, jež vzhůru k nebi pní.

a do níž nejvíc bije mračen příval.

\'šak nezavzdychal. Vše bral 7.Páně ruky,

jak Job i Tobiáš a mučeníků pluky.

On, který nikdy křivdy nečinil,

ždál — odpuštění, dle příkladu Krista.

On, který v bitvách v první řadě byl,

se soudu bál, ač palma byla jistá.

On, který mír chtěl, musil bojovati.
A nose štěstí — musil hoře bráti.

Když z prahu byl. kde zlaté mateře

se hlava kloní, vzdálen rodných bratří,
k nimž v lásce něžné neměl soupeře,

pryč z Hradčan, Dómu, jemuž celý patří,

tu anděl smrti do komnaty vlítne . ..

O, cesty Boží, jak jste nevyzpytnél

Lká chudý lid, jejž ruka živila,

lká. všechen rod, lká hořce Praha celá,

jež mecenáše sveho ztratila,
lká vlast i král .. . Tma nás ach obestřela.

U Tebe, Bože, on jest po SVé pouti,

ó slyš jej! A nám nedej zahynouti!

J . Šimon.
eme—



+ Rarčinál kníže-arcibiskup hr. frant. če ?. Schoenborn.
Ecce, sacerdos magnus!
“eškeré obyvatelstvo království Českého zatruchlilo žalostně když došla zpráva, že

vrchní pastýř ve Falknově dne 25. června skonal.
Bylt duchem vznešeným který v nadlidsky velké postavě své vynikal nade všecko

okolí. Žehnaje věřícím rozdávaje srdce své maje pro každého slovo útěchy. přemahaje
se po způsobu pravých služebníků Kristových by! příkladem lidu i kněžím, bohatým
i chudým Čechům i Němcům.

Ecce, sacerdos magnus!
Byl velkým příznivcem umění, podporovatelem malířství, sochařství, zaváděje

reformu v hudbě chrámové, přikazuje. aby se bohoslužba děla (dle slov „sancta sancte“)
co nejpřesněji nejdolemněji a s vynaložením všeho zevního lesku jenž má. být ohlasem
vnitřních ideálů, jenž má povznášet z prachu pozemského k zářným nebesům.

Posvětil mnoho chrámů. biřmoval na sta tisíce dítek i dospělých, podával Tělo
Páně ohromným davům lidu. Denně modlil se za obrácenihříšníků, za mír a pokoj vlasti
i říše, na kněze vysvětil na tisíce kněží, žádaje, aby byli horlivými vůdci svěřených
zástupů.

Ecce, sacerdos magnus!
Káza! bez přetržení. Kázal v kostelích. kde svatým křižmem čela znamenal. kázal

ve školách, kam neobyčejně rád docházel, aby dítky v náboženství cvičil a je zkoušel,
kázal na každém kroku svém slovem i příkladem Svým.

Kázal zvláštěna sjezdech katolíků českoslovanských, udíleje požehnání
všem účastníkům a se zájmem a s radostí všem patrnou sleduje průběh jednání
sjezdových.

Trpte, neumdlévejte, Bohu a vlasti služte. říkal všem hlasem nezapomenutelným,
hledě očima které až do hlubin pronikaly, očima plnýma tajemného kouzla.

Ecce, sacerdos magnus!
Neobmezena a nevyčerpatelna byla jeho dobročinnost. „Přijďte zase“ říkal, když dary

značné uděloval. Nezapomněl na žádný chudinský ústav, na žádný spolek dobročinný.
Chodil neskonale rád na slavnosti podělovací kolem sv. Mikuláše a Vánoc. Mezi

chudými vdovami, sirotky a ubohými vyděděnci usmívala se tvář Jeho přimo vznešené.
aureolou jakousi obestřena. Nedivno, vždyt nás dobrotivost nejvíce činí podobnými sa
mému Bohu!

Ecce, sacerdos magnus!
Umíraje pravil: „Odpusťte mi, jestli jsem vám ublížil. “
A v závěti praví: „Prosím duchovenstvo a věřící lid aby vždy na mne pamato

valí v modlitbách a prosím všecky, komu jsem ublížil, za. odpuštění.“
Před odchodem na věčnost řekl: „Žehnám vás a žehnám kněžstvo i všechen

národ!
V závěti dva ústavy hlavně učiní! dědici svého majetku: chrám svatovítský

a kollej českou v Římě, kterou zvelebil na vždy a které pol0vici majetku
odkázal.

Ecce. sacerdos magnus!
Zemřel brzy, příliš brzy! Teprve 55 let žil! Ale slavný byl to život. Válku pro

dělal v r. 1866, bojuje hrdinsky u Náchoda a Král. Hradce. Studoval přesně na nej—
lepších ústavech v Inšpruku a v Římě, kde r. 1875 se stal doktorem theologie. Jako
kaplan v Plané a vicerektor i rektor semináře pražského naklonil si všechny laskavostí
a dobrotou. V Budějovicích (od r. 1883—1885) i v Praze jako vrchní pastýř nesl všem
pokoj. mír a lásku

Miloval lid — a byl milován.
V Křečhoři a lalknově při posvátném úkonu velekněžském zákeřnickou chorobou

zastižen. Mohutný dub podtat.
Modleme se, bratři! Následujme příkladu Jeho!
Umřel veliký biskup. Ale památka Jeho bude žití na vždy.
Ecce, sacerdos magnus! J. S.
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0 t r o c tv i.
Píše jan Nep. josef Holý.

(Dokončení)

Církve oddělené, bludařskě a schísma
ticke spokojily se v této otázce pouhými
deklamacemi: neučinily ani nejmenšího váž
ného a působivého pokusu osvoboditi otroky,
kteří ještě v naší době úpí v mnohých kra
jinách Nového Světa. Jsou samy zotročeny
občanskou autoritou, a. jak kdosi řekl:
„Církev otrocká přináší otrocký lid.“ Ano.
duch rozkolu a bludu je duch nenávisti,
který rozděluje ; avšak aby se kdo obětoval
k osvobozeni třídy vyděděná, musi míti
v srdci posvátný plamen apoštolský.

Filosofové a státníci se SVými „mis—
siemi civilisujícími, jsou ještě méně schopni
zahojiti ránu. která je ani nezajímá, leč pro
kuriositu. Jakého výsledku na př. došel
Stanley svými smělými výpravami do středu
Afriky? Vime to dnes z toho, co nám zje
vili spisovatele hodni víry. Francouzský ča
sOpis „Missions“ psal v čísle ze l7. listo
padu 1890: „Je beze vší pochybnosti, že
dva hlavní důstojníci Stanleyovi dopouštěli
se ukrutností. Major Barttlot vykonal každý
den bez potřeby (jen pro zábavu) ukrut
ností, které by ho přivedly v zemi civiliso
vané před soud. Jameson, který byl umělec
a učený člověk při výpravě, koupil za ně
kolik šátků malou dívku a odevzdal ji ka
nibalůin, aby mohl předvésti dle přiroze
nosti scénu kanibalskou."

Nejsou to tedy černoši afričtí, nýbrž
Stanley a jeho průvodčí, kteří měli pro
spěch z tak slavné výpravy. —

Země, kde sv. Vladimir tak rázně za
ložil civilisaci křesťanskou, stala se za ru
ského rozkolu zemí opuštěnou, kdež přišli
služebníci ve stav ponižující, který upomíná
na staré otroctví.

Poslední výnosy císařů jsou svobodě
příznivy. Ale Zákonodárství Kateřiny II. za
nechalo stopy, kterých se hrozíme. Ještě
před nedávnem mělo milion lakomých pánů
více než čtyřicet milionů lidí, kterých mohli
užívati podle své libosti jako dobytka.

Otrok ruský není dle výroku Ludvíka
Veuillota člověk, nýbrž předmět. věc v pra
vem smyslu starého pohanství. Náleží stě
lem i duši, se svými statky, ženouadětmi,
se vším náleží svému pánu. a musí ho po—
slouchati ve všem. Nejvyšší pán, který ho

dal v potlačení, neponechal si nežli práva
svého vlastního a nejvyššího tyranství.

Jestliže pán chce otroka zneužití k po—
vstání nebo k tomu, aby udal menší počet
spoluotroků a tak poškodil fiscus, nesmí
otrok poslechnouti. Akdyž vykoná neštast
ník svou povinnost, nedochází ochrany. Pán
se na něm může pomstiti dle libosti. Může
s ním zle nakládati. odloučiti ho od ro
diny, mučiti ho. Žádná pomoc, žádná ochrana
pro ubohého tvora. který má krev, slzy,
který trpí. naříká, který má duši a srdce,
který už přece není zvířetem. Společnost
neuznává pro něho žádného práva; jeho
zákon je karabáč pánův; jeho děti mu ne—
náležejí. jeho žena mu nenáleží. nesmí jich
hajiti. Co máme řici dále? Otrok nemá.
práva stěžovati si! Politování hodnějsi nežli
černoch v koloniích nemůže se dovolávati
ani spravedlnosti ani trůnu proti ukrutno
stem. ktere je mu snášeti. Kdyby še odvážil
k této cestě tak odvažné, kdyby měl tolik
odvahy. že by šel až k carovi, car by mu
neodpověděl jinak než knutou neb Sibiři
pro největší a neodpustitelný zločin, kte
rého se může otrok dopustiti, pro zločin,
že si stěžoval!

Dodávámeihned, že zákonodárství ruské
víc a vice stávalo se milosrdnějšim \e styku
s katolicismem.

Francouzští badatelé, lidštější nežli pří
vrženci bludu & rozkolu, styděli se. když
viděli, že se otroctví opět zmahá bez ustání
přes všechny protivně snahy, i umimli si
poskytovati pomoc politickým záměrům. aby
na vždy zmizely tyto africké trhy, kde čtyři
sta tisíc zajatců každoročně se prodává
jako dobytek.

Dle názoru jistého důstojníka má býti
stálou politikou francouzskou snažiti Se mir
niti moc pohlavarů černochů, jejichž pří
tomnost jest skutečnou ranou pro země do
bytě. Otázka otroctví nedojde rozluštění
v Africe, než když se podaří zničiti tyto
pohlaváry, kteří nemajíjině práce než dran
covati, paliti města bezbranná, aby si zjed
nali zajatce a potom je prodali.

Dějiny francouzaké kolonie v Sene
gambii podávají nám výklad nevzdělaných
a neobydlených pouští, s nimiž se všude

13'*
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v Sudann setkáváme, vkrajinách s hojným
deštěm, s bohatými pastvinami, s půdou
úrodnou. mající nejvzácnější nerosty v nad
bytku. Zříceniny, s kterými se tam setká
váme při každém kroku. dobře ukazují
stopy četných měst, která kdysi tyto opu
štěne' samoty zaujímala. At se dobyvatelé
nazývají Samory*) nebo Nahmadou Lamine,
výsledky jejich objevení v zemi jsou všude
stejné: zpustošení, bída a zříceniny. Má-li
býti zrušeno otroctví v západním Sudann,
třeba poraziti pohlaváry nebo je učiniti ne
škodnými.

Podobné rady mohou býti velmi moudré,
ale zkušenost dokázala, že moudrost lidská
je od kořene bezmocnou. zahoiití ránu tak
hlubokou. Potřebí jest kázati přikázaní lásky
těmto kmenům vnuknouti pohlavárům lidské
city, přivésti otroky ktomu, aby byli hodni
svobody. Církev jest schopna splniti tuto
velikou úlohu. Nesčetné pokusy v tomto
oboru, které se děly bez ní, měly vždy ža
lostný výsledek.

Dlouhá léta pěstuje Evropa 5 Afrikou
četné styky. Vědecká poslání, cesty. oh
chodní zájmy, všeobecné výstavy byly těmto
stykům příznivy a přivedly jakési splynutí
civilisací kdysi tak protivných. A přece
lidské obětí nebyly nikdy hroznější na půdě
Dahomejské aspoň do doby, kdy missionáři
francouzští obměkčíli nelidského pohlavára
této země. Maroko nikdy neprovádělo pro
dej otroků "s větší zchytralosti než za na
šich dnův.

Třeba jest mravního prostředku proti
mravnímu zlu, které nejhorší vášně neustále
zhoršují, řekněme více, třeba božské ruky,
aby zahojila ránu tak hlubokou. Fysícká
síla a zchytralosti pokroku čistě hmotného
neslouží k ničemu jinému než k tomu, aby
Zjednaly nejvíce požitků jedněm a nejvíce
strádání druhým; nikdy nebyli otroci u vět—
ším počtu než u Řekův a Římanů v době,
kdy tito dva národové stáli v čele této civili
sace pohanské, o níž naší literáti mluví
s nadšením. Nejzuřivější obchodníci s otroky
v Africe náležejí náboženství mohamedán
skémn nebo anglikánské církvi.

Jestliže každá poctivá duše zošklivuie
si obchod s otroky v našich zemích evrop
ských, děkujeme evangeliu tyto city, které
uctívají přirozenost lidskou.

Ale řekne se nám: Co církev počala,
dokonáme' bez ní. Nejsme nijak nevděční,

*) Deny campagnes on Sondán francais,
par le lientenant—colonelGallieni 1891 str. 429.

abychom popírali její dosavadní služby; ale
nyní máme k tomu jiné prostředky. Vám,
katolíkům, náleží minulost se svými boji
a částečným vítězstvím; nám, svobodomysl
níkům náleží budoucnost s pokrokem neko
nečným.

Tot hluboký omyl. Více než kdy jest
úloha opravíti náboženského ducha, potlačiti
špatné žádosti a zkázu mravů zůstavena
Petrovi Claverovi a Vincencovi z Paula.
úloha to velmi obtížná, přivésti ku pravé
vzdělanosti pány i otroky, ziskuchtive ob
chodníky a černochy na nejnižším stupni
mravním.

Tito dva svatí jsou vzory všech, kteří
chtějí s výsledkem pracovati o díle. jehož
výsledek závisí na trpělivosti vyzkoušené
se všech stran, na obětavostí, hraničící
s hrdiností, na ctností nevzbuznjicí žádného
podezření a na bezmezné nezíštnosti.

Petr Claver, katalánský šlechtic ze vzne
šené rodiny, oblékl na se hábit sv Ignáce
a dal přednost před vznešenými tituly a svět
skými vyznamenáními heslu: „Petr, otrok
černochů na vždy.“

Po čtyřicet let chodil po ulicích Car
thagenských s pytlem potravin na. zádech,
s klidným zrakem, s úsměvem na rtech.
s nebeským klidem ve tvářích, chodil k svým
otrokům jako matka k dětem. Rozděloval
jim pomoc, kterou jim přinesl, myl jím rány
a líbal je s úctou, bral nemocné na ruce,
přenášel je do chatrčí jim ustanovených a
prokazoval jim všecky služby: Není možno
popsati všecky výkony horlivosti, kterou
rozvinoval „apoštol černochů,“ aby povznesl
své bratry z nízkého mravního stupně. —
Ohnivě kázal vykoupení a spasení, odpuštění
a vděčnost, nazýval sladkým jménem bratři
a přátel neštastníky, kteří se zdáli býti od
souzeni k věčné záhubě po životě plném
ponížení a opovržení. Vlastní rukou pokřtil
na tři sta tisíc černochů.

Jako Petr Claver byl velikým apošto
lem národů barbarských. tak byl Vincenc.
de Paula apoštolem po výtce národů civili
sovaných. Zbožný zakladatel Lazaristů vy
pravuje nám sám řečí nevyrovnatelnou dě
jiny svého zajetí. Při plavbě z Marseillu
do Narbonny přepadli tři námořští turečtí
loupežníci jeho lodičku, a zajali ho a pro
dali do otroctví pánu odrodilcí, odpadlíku
k islamu. Jedna z jeho žen vyzvala Vincence
při práci, aby zazpíval nějakou nábožnon
píseň. Zazpíval „Zdrávas královno“ a jiné
písně, které dojaly ženu tak, že přiměla
muže k návratu do církve. Po té bylo
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prv ním skutkem šlechetnosti jeho osvobození
Vincence, který se měl státi otcem dvojí
řeholní rodiny. jejíž údOVépracují ve všech
koncích světa k tomu, aby pomáhali všem
neštastníkům a hlavně. aby hojili ránu
otrOctví.

Také jsou ctnosti křesťanské, které mo
hou přinašeti světlo, lásku a mír v lůno
barbarství. Nejmenší místo missionářské
poslouží více intellektuelnímu a mravními
pokroku národů nevěřících, nežli všechny
výpravy \ědeckéacesty obchodníků evrop
sk "ch.

Chtlti kolonisovati bez náboženství,
znamená stavěti s kameny všech forem a
všech rozměrů. aniž by je kdo vyleštil nebo
vycementoval. Zkušenost to dokazuje.

Avšak jak jest nejlépe postupovati v díle
zrušení otroctví? Máme dáti přeúnoat zne
náhlému &stupňovitěmu postupu, který sle
dovala církev sv., před násilnými převraty,
náhlými revolucemi, jak hlásají držitelé
hmotné moci? Postup církve sv. lze jedině
v praxi provésti. poněvadž jediný vyhovuje
mravní letoře otroků, jest jediný a to, aby
jim otevřel cestu vzdělanosti. Revoluce niěi,
nestaví; vzbuzuje Z-IŠt a nenávist, nikoli
bratrství. dává nižším třídám nové pány,
nikoli svobodu; často jim pouta ještě úže
spoutává.

Aby se připravovalo stupňovité zrušení
pohanského otroctví, třeba nejprve poučiti
pány i otroky ()přirozenosti, rozsahu a důle
žitosti vzájemných povinností. Třeba jim
ukázati především, že jediný Bůh má práva
prvotní, že práva lidská nejsou leč výronem
práv Božích. Radíme-li se svobodní vůči
stvořením, rodíme se služebníky v očích
Všemohoucího.

Hlavní povinností pánůí otroků jest
vzájemná láska, jak jí učí Božský Spasitel
v horském kázaní (Matouš.) Podle tohoto
vzoru spravovali se sv. Otcové církevní jak
ve svých rozhodných řečích proti nelidským
pánům, tak i ve svých kázaních pro otroky.
Avšak ani příklad ani kázaní nepostačují ,
aby způsobily tak podivuhodný převrat.
Třeba je dále milosti Boží a svobodného
spolupůsobení vůle lidské. A jako tisíce
okolností času a místa, jako tisice rozličných
vášní paralysují vždy částečně působnost
těchto dvou mocností. tak může býti mravní
výchova a fysická emancipace otroků toliko
dílem věkův.

Minulost ručí za budoucnost. Chceme-li
podporovati akci pro zrušení otroctví, pod
porujme missie katolické a posilejme k ná—
rodům divokým nikoliv obchodníky nebo
vědátory, nýbrž missionáře! Ti jediní jsou
pravými apoštoly svobody.

Policejní řád 2 doby duchovní vrchnosti.
Podává Vlastimil Hálek.

Bylo to kolem roku 1770, kdy město
Pacov po útrapách, jež bylo jako jiná města
jihočeská zažilo válkou třicetiletou, zvolna
se zotavovalo ve všech živnostech svých. po
výtce v soukenníctví. Hlavní podporou okřátí
těžce stížene'ho města. vojenskými svízeli
byla tehdejší vrchnost duchovní, řád bosých
Karmelitanův.

Netušili ještě r. 1770 zbožní členové
tohoto řádu, že za nedlouho, za krátkých
sedmnácte let. budou musiti opustití zámek
Pacovský, který ke své řeholní potřebě si
přestavěli, i s panstvím. jehož za lásky
poddaných užívali. že se budou musít roz
loučili i se svým poddaným městem, kterému
mnoho dobrého prokázali. Proto tím více
překvapeni byli. když se jim donesla roku
1787 smutná zvěst, že klášter jejich v Pa
cově, jako mnoho jiných v Čechách, na
řízením císaře Josefa II. jest zrušen, a

že řeholníci budou do duchovní správy ro—
zeslání. V té době tedy, když utěšenější roz—
květ všech živností nastával, a blahobytu
zase přibývalo — počal se na druhé straně
jevití nedostatek novějších nařízení, kterými
by se všecka obec nyní říditi měla. Starší
bezpečnostní nařízení se zapomněla, a také
byla již zastaralá. S rostoucím blahobytem
i s nastávajícím novým duchem času bylo
třeba nových pravidel a předpisův.

I ustanovil se krajský úřad v Táboře
na žadost tehdejší duchovní zámecké vrchno
sti na tom, by v Pacově zavedena byla
„nová dobrá policie“. Proto byl sepsán u
král. Bechyňského krajského úřadu v Tá—
boře nový řád pro město Pacov po návrhu
duchovní vrchnosti a dekretem ze dne 28.
prosince 1769 ustanoveným kral. hejtma
nem kraje Bechyňského zaslán Pacovskěmu
vrchnostenskěmu úřadu.
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Řad ten (v městském archivě v Pa—
cově) jest dobrý a zajímavý k vyznačení
poměrův oné doby, a v ničem neodporuje
nynějším nařízením, naopak jest v ně za
hrnut a toliko jinými slovy vyjádřen. Poli
cejní tyto předpisy. v nichž nacházíme již
i počátky nynějšího „hasičství“, napsány
jsou německy; ovšem jeví se tu charakte
ristická němčina konce XVIII. století Vy
znamenává se dlouhými periodami. jež končí
pravidelně výšinem z vazby. Smyslu třeba
v rozvláčných větách se dohledávati. Smělé
kresby brkového pera dodávají písmu zají
mavOsti.

Počet řemeslníků měl býti přiměřeným
počtu obyvatel, aby nepoměruým množstvím
obživa jejich netrpěla. Mělo té doby býti
ve městě 12 řezníků. taktéž 12 obuvníků,
10 pekařů, 3 kovar'i, 12 krejčích. 3 truhláři,
1 zamečnik, 2 hrnčíři, 2 koláři, 2 zedníci,
4 tesaři, 2 mydláři, 1 pe 'nikář, l sedlář,
2 provaznici, 1 řemenář, 1 sklenář al
kamenník.

Ježto pak se tak zvané „hausirování“
po mě'vtech neobyčejně vzmohlo, čímž pro
davači na trhu škodu trpěli i mimo trh,
bylo mimo výroční i týdenní trhy zapově
děno, a to nejen domácím, nýbrž i cizím
kramářům a obchodníkům.

Dále bylo nařízeno hnůj z hromady
jednou týdně 2 města na pole odváděti a
čistiti stoky, jakož i ve všem čistotu za
chovavati. V ulicích musil každý měštau
jednou v týdnu. a to v sobotu blato a smetí
před svým domem třicet kroků daleko dáti
sebrati a na hromadu svézti, a odtud bylo
na pole blíže města dopraveno.

Žebrati po městě bylo nejen žebrákům
z okolních panství a vesnic, nýbrži domá
cím z města zapověděio. Domací mladí
lidé kteří by byli žebrali. měli býti přísně
donuceni k předení vlny soukenníkům za
určitou mzdu. V tomto zařízení se již
ukazoval zacátek dnešních donucovacích
prac-even.

Magistrát města měl každé čtvrtletí
zhotoviti seznamy všech obyvatelů města a
jich živností. Ty pak měl v každém čtvrt
letí vrcnnostenskěmu úřadu předložiti. Tím
jaksi nepřímo měl magistrát za povinnost.
všímati si, kdo ve městě bydlí, a může-li
se vykázati řádnou živností.

Město mělo právo konati každého týdne
trhy. Na ty smělo se též dříví !; palivu na
vozech k prodeji přivážeti. Novým naříze
ním bylo toto právo potvrzeno s tím, že
má dříví na vozech dle sáhu býti složeno,

a na tržišti váha zřízena, na které by si
mohl kupec rozličné zboží převážiti. Krajský
hejtman pak za to slíbil městu, že po kraji
vyhlášku o těchto trzích bude „publicirovati“ .

V hostincích nemělo býti noční doby
křiku a rvaček; psi v takových místnostech
měli býti uvázáni. a po desáté hod. večer
tam nebyla žádná hudba dovolena, sice na
sledoval trest vězení.

Daiším nařízením měly městské děti
začátkem roku 1770 ve škole býti vyučo
vány psaní, počítání a hudbě.

Také v noci musila každodenně uprostřed
náměstí hořeti lampa pro případ ohně a
mimo to zřízena každé noci ponůcka. se
stávající ze dvou „neohrožených“ mužův.

V tak zvaném „panském hostinci“,
kde se scházeli hosté, zavázán byl hostin
ský miti vyvěšený pořádek o zavírání ho
stinských místnosti, jejž musil podepsati
vrchnostenský ředitel a naň přitisknouti
klášterní úřední pečet. „V hospodách“ pak,
jež byly určeny procestujicí a soukennické
tovaryše, na'ézající se bez práce, byl povinen
majitel vyvěsiti tabulku a na ní udati, co
stojí pro jednu osobu porce polévky, hově
zího masa, máz nebo žejdlík piva a vína,
cenu pokoje ku přenocování s jeho vyto
pením, dále napsati. co stojí porce ovsa a
sena, a udati míru ovsa a váhu sena. Toto
zařízení bylo zajisté velice prospěšné pro
cizince.

Ježto pak v letech těch muobo vel
kých. zhoubných požárů vypuklo, byla péče
k odvrácení toho neštěstí v budoucnosti
obrácena. Než jak se to mělo státi v době.
kdy nikdo o bezpečnostních zařízeních proti
ohni. jako o vycvičených sborech hasičských.
o zdech ochranných, ani tušení neměl? Avšak
i tu věděli si naši předkové pomocí, a
přispěli důmyslným nařízením své duchovní
vrchnosti dvojí věci najednou.

Každý měšťan byl totiž povinen pro
zabránění ohně před svým domovem zasa—
diti „lipu“ nebo jiný nějaký strom, který
by měl velké a široké listy. Ten měl dorá
žejicí oheň zdržovati a tlumiti. Zároveň
melo býti toto vysazování líp „k okrese
města“. lakož jest zřeimě v listině po
dotknuto. Již tedy před sto lety měli smysl
pro ozdobu města vysazováním stromoví,
jež mělo spolu praktický účel. Totéž vlastně
obsaženo jest jsouc rozděleno na odstavce,
v zákoně našem ze dne 2. prosince 1884
v příčině vysazování stromoví.

Nikoli bez příčiny deporučuje se k tomu
lípa, třeba se to stalo pro její košatou
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korunu: přece jeví se při tom aspoň slabý
stín jejího národního významu u Slovanův.
Aby pak se udaná nařízení skutečně a ze
vrubně vykonávala, bylo uloženo od kraj
ského úřadu vrchnostenskému řediteli, aby
bděl nad plněním všech těchto rozkazů,
městu zajisté velice prospěšných. Měl také
časem podávati zprávu krajskému úřadu
do Tábora, jak se osvědčuje „nový řád“ a
zdali se ve všech „punktech' plní.

Také zapověděno bylo, aby nikdo „plnou
hubou svou a utrhačnou řečí. zlořečením
a klením nikoho se nedotýkal a neutrhal
pod trestem arrestu u práva městského, &
adprošení a na cti opatření napadeného“
V případě pak „že by se něčeho takového
někdo budoucně dopustil. a doma neb na
ulici klíti nebo sakramentovati se opovážil,
měl dáti pokutu k sv. Michalu a k sv.
Panně Barboře“. (Rozuměl se farní a hřbi
tovní kostel.)
. Jest zřejmo, že to na onu dobu byl
praktický návod k zachování čistoty. pořádku.
slušnosti a bezpečnosti ve městě. Ovšem musilo
se vše svědomitě zachovávati, by předpisy
tyto dopracovaly se pravého svého účelu.

Páni

K péči vrchnosti o klid a. pořádek ve
městě přibírán byl i magistrát, takže spo—
jenými silami krajského úřadu Bechyňského.
vrchnosti a rady města docílil se značný
úspěch. Policii se strany magistrátu vyko
nával pouze městský rychtář, člen obecní
rady. který o to péči měl, by opilci po
ulicích hluku netropili, a sprostředkoval
i to, že, byl-li nějaký zloděj postižen. dal
ho dopraviti k městskému právu. Neschá
zelo i svědomitých měštanů. kteří se o
věrné plnění jeho starali, majice na paměti
pravdu „že řád a muži jsou městům nej
lepší hradby.“

Jisto jest., že' původ k tomuto řádu
dala vrchnost bosých “Karmelitánů, sama
jej vypracovala, a krajský úřad jej toliko
potvrdil za tou příčinou, aby nabyl Větší
váhy a důležitosti. Hledíce z dnešní doby
naň, jsme nuceni přiznati původci jeho ne
malý důmysl a zběhlost ve správě obce.
Obsahujet vlastně v zásadách stručně to.
co dnešní zdravotni zákon, hasičské zřízení,
policejní nařízení a jiná. obecní ustanoveni
v obšírnějších, vypilovaných paragrafech
předpisují.

a dělníci.
(Pokračováni.)

Dělnické jídelny a konsumní spolky.
V továrně na zbraně a vagony „Société

índustrielle" v Neuhausenu (u afnús), ve
Winterthurn atd. jsou jídelny tovární, kde
mohou dělníci svůj chléb pojísci. Jsou spo—
jeny s příruční knihovnou, besídkou a ku
želnikem. V jídelně mohou si dělníci od
traktěra za určité pevnéa mírné ceny oběd
koupiti, na př. za 16 kr. Zařízení kuchyně.
nádobí a nářadí opatřily firmy.

V jedné jídelně továrny mylhúské na
lezl dr. Lukáš velikou čistotu, nápisyo po
řádku atd. na stěnách; na plotnách dvou

.ohroinných zděných sporáků bylo množství
.hrnků nejrůznějších tvarů. velikosti a barvy.
přikrytých pokličkaini hliněnými. Každý

dělník má totiž svůj hrnek, do něhož si
přinese každého dne suroviny na oběd.
Společnost tovární zařídila t) tak, že dva
dělníci — kuchaři připravují „menáž.“ Ri.
zem o 12 hod. dostaví se strávníci. Každý
zná své nádobí, chopí se ho a p)jí teplý
oběd v sousední jídelně. Často shromáždí

se celá rodina; přijdou druzí členové i
z jiných továren k otci neb bratru, aby
s ním poiedli. Po jídle kuchaři vše umyjí
a uloží. Za parných dnů prostírá se dělni
ctvu ve stinné verandě rozsáhlé zahrady.

V létě 0velkých horkách dává tovární
správa v bečkách rozvážetirozředěnou čer
nou kávu s malou přísadou čistého alko
holu. Působí prý to velmi dobře & zname
nitě chutná.

Vkusná jo kuchyně v továrně „Société
anonyma d'indostrie textile. ci-devant Doll
fus—Mieg &.Cie. Uprostřed rozsáhlé za
hrady je pavillon pěkný. na tři části roz
dělený. U prostřed je kuchyně, po stranách
jídelny pro 602'osoby. Jedna jídelna je vý
hradně pro ženské. kde se nesmí kouřiti,
druhá pro dělníky, jimž se vyhoví, aby
známi ve skupinách u jednoho stolu zase
dali. Jídelna je otevřena kol 6 hod.; ráno
hodinu. v poledne 1'/, hod. V jídelně smí
se kouřiti teprve 25 minut po 12. hodině.
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Uvaření jídel svěřeno je personálu žen
skému, firmou placenému. Zpropítné je
přísně zakázáno. V jídelnách těch bývají
i jiné zábavy.

Podobně i v Hóchstu nad Mohanem
jsou rozsáhlé'jídelny při továrně Lucia &
Krííninga. kde se asi 1000 dělníků stravuje.
V létě hraje tovární hudební kapela (o 50
mužích !) před budovou, kde je mnoho ko
šatých platanů. V druhé jídelní budovějest
sál pro společenské zabavy, schůze a slav
nosti dělnictva i úřednictva.

Zařízení a udržování, topivo', svítivo
atd. dáva podnikatel, připláceje ještě lOfe
níků denně na každého dělníka. Správa
totiž zařízení celého ponechána je dělníkům.
Ti volí ze svého středu na rok výbor, jenž
opět zvolí si na každý měsíc předsedu,
jemuž přísluší správa a dozor nad kuchyní.
Výbor určuje prameny, z nichž odebíratí
se mají masoa potřeby kuchyňské, ustano
vuje kuchaře a pod. Za používání menáže
platí každý dělník 20 feniků (: 12krejcarů !)
denně, zač obdrží dvakrát denně po půl
litru kávyajednou denně půl litru polévky
a 170 gramů masa. Chléb. mléko a pod.
přinesou si dělníci s sebou. Kdo má noční
šichtu, obdrží za 2 feniky (|) po půlnoci
půl litru kávy. Velké množství jídel umož
ňuje láci jejich, ba i úsporu! Jídlo pro
100 dělníků stojí totiž denně 27'02 marek,

kdežto na příspěvcích (od dělníků 20, od
podnikatelů 10 feníků) sejde se 30 marek,
takže se v posledních letech uspořilo přes
5000 marek,které jsou uloženy u podnikatele
ve prospěch menáže na ()"/„ úrok.

A přes to je strava vydatná a úplně
výživné, jak odborníci dokázali, na př. Grad
homme v r. 1896.

Naše konsumní spolky udělaly
— krach!

Zákonem ze dne 9. dubna roku 1873
rostly v městech i na venkově jako houby
po dešti Ale neměly zdravého základu. za
kladatelé totiž byli nezkušení v obchodním
vedení a špatní hospodaří. Jinak v Německu!
Tam v Mylhúsích na př. firma Kóchlin a C0.
dělníkům svým kupovala: dříví. svítivo.
mýdlo, maso, látky atd. od určitých firem
po srážce umlnvené províse, &to na knížky.
V 16 letech *uspořili takto dělníci 100.000 fr.
(Eminghausz Al'gemeine Guverkslehre). Pří
zeů podnikatelova musí býti ovšem prová
zena —- poctivostí dodavatelů.

Jinde osvědčily se samostatně ústavy
konsumní, jimiž zkoušejí dělníci své síly,a
přispívá se k výchově praktické opatrnosti,
šetrnosti a poctivostí. A když se ocitne
v nesnázích, tu lir-ma může mnoho dobrého
učiniti, jako na př. v Essenu r. 1868, kde
převzala firma Kruppova všecky závazky
ohroženého spolku.

_?ŠQ—
Vláda vydala rozpočet na základě %14.

Není tam ani moravská. universita ani tech
nika, aniž co ze 26 požadavků, ale připra
vuje se zvýšení cukerní daně, a daně zpe
troleje.

Na Mělníce „Říp“ sjezd a zábavu uspo
řádá. „Radik. listy“ dne 1. července praví:
„Kradli tam s Winklerem, mlčky přihlíželi,
tutlali. Mravní nákaza se do všech žil roz
utekla. Z velké hostiny švindléřů mnozí
dostali drobecek! Sokolstvo nemělo s těmi
lidmi udržovati styku a provésti kus očisty.
Zatím „župa Barákova“ banketOvala
s Winklerovci a bratřila se s nimi. Pun
čochy místo červených košilí — „Říp“
může Winklerovcům sáhnout na zoubek a
zbahnělost mělnickou odkrýtí. Musí lumpa
nazvati lumpem. —

Martin Mirwald v Písku pronesl
slovíčko „zde" a za to byl na tři měsíce
do žaláře zavřen. Okresní školní radavKla
tovech zastavila mu služně. Nyní sbírky se
konají. ježjiž asi 1200 zl. vynesly. 'l'ojsou
nejnovější „vymoženosti“. — O „ eské spo
řitelně“ se více nemluví. Sankce zákonům
o menšinových školách a užívání
jazyků při aamOSprávných úřadech se ne
dostává. Co bude ze 26 požadavků mlado
českých?

Dne 29. června byla „akad. slavnost“
Husova. Řečníl prof. Masaryk. který kladl
Husa za vzor všemu etudentstvu žádaje. aby
na slavností Husovy mvslili —celý rok.

Při slavnostech Jihlavských bylo vy
věšeno pouze — 459 velkoněmeckých pra
porů. —
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0 Amerlingovi spisovatelTurnovský
v „Hl. Národa“ napsal článek, který čiší
nepřízni ke katolictví. Amerling. jak svědci
dokáží, byl muž zbožný.

Pri slavnosti J ungmannovč vHudli
cích pravil dr. Herold: „Byl velkým Če
chem a ne pouze smýšlením. ale i v práci
důkladné, soustavné a nesobecké. Naději,
že národ český znova bude žití, čerpal
z vědomi, že iest tento ratolestí na velké
a mohutné lípě slovanské a že nemůže za
jiti, jsouc chráněna košem větvi ostatnich.
Proto si přál. aby kulturní jednota všeho
Slovanstva urovnáua h_vla jednotným jazy
kem slovanským. Musi ovláduti nas v době,
kdy stale nebezpečnější mračna stahují se
nad naši krasnou vlasti, vědomí, že národu.
který přečkal ony doby utrpení, kdy se
zrodil Josef Jungmann a který dnes již
tolik dokázal ve své práci a v uvědomění.
není se co bsti žádného nebezpečí bude-li
jen odhodlán to. co buditel Jungmann bu
doval a mu svěřil, hájíti až do posledního
dechu. Na místě posvátném si slibme, že
chceme právé tak jako naši předkovéabu
ditelé každý dle svého povolání a dle mož
nosti věnovati úsilí své a práci svoji k tomu.
by národ náš stále vzrůstal a sílil, bychom
dobyli i toho, čeho v budoucnosti nezbytně
potřebujeme. Když jde o útok na naši ná
rodnost, jazvk a čest, musíme odložiti svoji
holubiči, mírnou povahu (!). bychom vítězné
provedli boj a nepřátely umlčeli a zahan
bili. Mir v této zemi na poctivých zákla
dech, boj až do konce, až k vítězství—
tot slib u pomníku Jungmannoval“ — Jak
patrno, je řeč Heroldova nesmírné chudičké..

Pri Matiční slavnosti 17 3. července
v Praze nejvetsi parádu delal Zížkov svými
allegorickými vozy. tisíci dětmi a množstvím
svých spolků. „Bída je, proto juchu“ —
napsal zvěčnélv Kosmak.

V Ivančicích na Moravě prošli v I.
sboru kandidáti nemeckožidovšti. Nyní se

hádají Staročeši s Mladočechy, čí vinou se
to stalo. Vychází na jevo. že vinou dvou
českých advokátů, dra Dvořáka a dra
— Stollyl

„Bohcmie“ dne 23. června napsala:
„Český narod jest podoben králi blázni
vému\ s korunou z pozlaceného papíru“ . ..

ZidBresnitz a dr. Rutowski vydali
brožuru, ve které slovy jedovatými útočí se
na „terorismus Čechů. na ořepjaté české
požadavky“ a ve které se Poláci vyzývají,
aby se hleděli odtrhnouti od českých po
slanců. „Los von den Czechen“ zní to na
každé stránce. Polské časopisy a poslanci
vynikajici — na př. hr. Dzieduszycki pro
hlásili, že takové hanebné zrady Poláci na
Češích nejsou schopni.

Zidovske listy vídeňské i pražské
po 14 dni namáhaji se, aby lidu dokázaly,
že musí býti založena v říši naší „strana
střední“ a to z katolickýchposlanců alp
ských. z poslanců obchodnich komor a z velko
statkářských atd. Ohlašen též týdenník nové
strany té „Volksfriede“ nazvaný. Ale po
slanci katoličtí z alpských zemí prohlašují,
že se od pravice neodtrhnou, nebot ta je
pravou stranou střední. majíc v programu
rovné právo pro všechny národy a splnění
tužeb i snah národnosti všech. Je to již
nesnesitelné. jak štvano je obecenstvo naše
od „židovských obchodníků s veřejným mí
nénim'K kteří každého dne něco nového vy—
mýšlejí na rozčilovaní lidu, aby jen lid ne
poznal, kdo jest jeho škůdcem, kdo kalí
vlastni vodn. aby hojné, loviti mohl. kdo
všechen život náš národní ihospodářský
otravuje! —

Ríšská rada sejiti se má teprve po—
čátkem ríjna. Zatim bude se vládnoutí dle
% 14. Vláda jazykovou otázku zatím nemíní
rešiti. Kluby poslanecké, v pravici zastou
pené, nevédi si rady, nescházejí se, pone
chávají vše osudu. Parlamentarismus všude
pozbyl důvěry a u nás — nejvíCe.

— _pzéjÉem—I„=._____==,__6N—__
>— NÁRODOHOSPODÁŘSKÁČÁST. b+—

%
I. Rolníci.
O regulaci Labe jednáno zase

2. července na schůzi v Kolíně. Bylo uve
deno, že při regulací D 11n aj e jednu třetinu
hradil stát, třetinu země & třetinu Vídeň.
Byly vydány losy dunajské. jež mají dobrý

kurs i při nízkém zúročení. Úprava. řeky
Adiže vyžadovala6 mil. zl, Neretva
4% mil. zl., Mura 700000 zl Na úpravy
Vltavy od Prahy k Ustí přispívástát dvěma
třetina mi a země třetinou. Podobněby
mohlo býti i při Labi. Mohly by se vydati



—266—

vlastní papíry pro regulování Labe. -Náklad
přibližně obnášel by asi 17 mil. zl. Přijatá
resoluce zni: Aby plány v nejkratší době
byly vypracovány, aby pořízeny byly se zře
telem k zemědělství. průmyslu i obchodu a
aby poslanci se zasadili o brzké provedení
projektu.

Pí—ischůzi „Vinařského spolku
pro král. eské“. na. Mělníce2. července
konané. pravil řid. Fořt: Vinařství zámecké
se zdvihla. Staré dluhy na sklepích váznoucí
zaplaceny, nové vinice založeny, a čistý zisk
se objevuje. Pokrok jeví se v každé míře.
Sklepy, jež bývaly ruinou, maji nyni pěknou
úpravu a čistý vzduch, sudy jsou nové, osvě
tlení řádné. Mok mělnický dospěl k dokona—
losti. že všude uznáván jako perla česká a.
granát, jako za. dob Karla IV. Nyni vyrábí
se i víno šumivé z modrého burgund
skěho, jež se rovná nejlepším vínům fran—
couzským. Bude to kousek Porýní u nás.
Dr. V y š k o v s k ý konstatoval, že se v šir
ších kruzích vzmáhá zájem by staré zrušené
vinice byly opět zřízeny. Zalesňováni stráni
podporuje se státem i zemi Zde lépe je zři
zovati vinice. Měl by se všem hospodářům,
vinice zakládajícím, poskytnouti snadný meli
orační úvěr. Dále zřízena buďtež d r u ž s t v a
pro zpeněžení vinic po způsobě cizích spole
čenstev.

Dále jednáno bylo o znovazřízení staro
bylé vinice svatováclavské, od Di'ís ke Vše
tatům, kde jsou dnes pole, skály a zahrady.
Bylo by záhodno, aby se všude pomýšlela na
obnovení starodávných, počátkem tohoto sto
letí zrušených v-ínic, čímž by se získal
slušný pramen příjmů. Nemusíme stavětí jen
pivovary!

II. Řemeslo.
Náš chemický průmysl nalézáse

v plenkách Na schůzi Společnosti pro prů
mysl chemický v Plzni navrhoval k povzne
sení tohoto odvětví říd. Treybal: aby od
straněna byla nesrovnalost tarifů, aby hledány
byly obchodní cesty (na Terst), aby uhlí bylo
zlevněno, aby stát poskytoval úlevu při zří
zováni nových průmyslových podniků. aby
zavedeno bylo moderní školství odborné,
aby reservni fondy v záložnách a spořitelnách
byly vynaloženy na prospěch nových podniků,
zejména v ovocnářství. mlékařství, máslařství.
zelenái-ství atd., aby zřízena. byla průmyslová
banka atd. Mnozí řečníci stěžovali si na. ne
hybnost v obchodě, na lehkověrnost, na zá
hnbnou celní politiku, na nepraktické školství
a pod.

Němci u nás přidržují se ve všem dů
sledné hesla: Svoji k svému. Nyní na př. vy
dali prof. F. Hiihm, K. Gebhardt a prof.
Heller spisek: Wie kónnen wir den deutschen
Handwerkerstand in Bóhmen erhalten und
krůftigen.“ — který obsahuje důležité rady
pro německé řemeslníky. Brožurka zasílá se
zdarmx a franko. Naši poslanci a učenci ne
mají pro podobné otázky smyslu. Denně se
jim vytýká. že se o řemeslnický stav nesta
rají, — leda před volbami, že kupuji továr
nické výrobky a že zadávají (např. iv Praze)
práce řemeslné lidem nepovoleným.

Schůze řemeslníků a živnost
níků konala se 25. června za účastenství
500 osob. Mluveno o opravě živnostenského
řádu, 0 byrokracií, velkovýrobě, kapitalismu
a úpadku středních vrstev atd. Bylo přijato
několik resolucí, v nichž se žádá. aby ; 38
živ. řádu byl zrušen a aby zaveden byl prů
kaz způsobilosti. aby zrušen byl podomní ob
chod, aby střední stavy byly posíleny od
vlády a aby nastala větši svépomocná činnost.

Ill. Dělníci
Vzorni zaměstnavatelé. DleJiz. Pan

Ant. Plavec ve Slaném nechává svého příru
čího již o 5. hodině ranni vařit kávu pro
ostatní personál. každou sobotu mýti podlahu
v pokoji a k tomu ještě — malovat pokoj.
Aby se také v ostatních pracích pocvičil, nechává
ho tento vzorný zaměstnavatel vyvážet hnoji
ště. — Podobným dobrodincem jest také pan
13. K. v Náchodě. kterýž ačkoliv má osmi
členou rodinu, nemá služky. Výkony služky
zastávatí musí pomocník. Ráno vstává již
o půl 5. hod. vycídí celé povedené familii

"boty, zatopi v kuchyni. přinese mléko a hou
sky, zamete předsíň a schody, vynese z lož
nice milostpánovi noční hrnky, nanOsí vody
konví, potom podestele husy a aby si nkrátil
chvíli, jde rýti na zahradu. Za tuto práci
platí mu královský honorář osmi zlatek mě
síčně a dovolil mu k tomu ještě vyspati se
v kuchyni. lí tomu zajisté není potřebí po
známky.

Radikálové a národní socia
listé 3.-—9. července na oslavu M. Jana Husa
achyetali řadu přednášek a to hlavně v telo
cvičnách sokolských. Jako řečníky zazname
náváme: F. Urbánka, býv. ev. faráře (v Žiž
kově), V. Choce (v Konviktě), red. Klofáče
(v Žižkově), J. Patočka (v Sokole ve Smrži),
dra Nového a red. Votruba (v Reduicíchl, J.
Louda (v Bohušovicích), učitele K. Stecha,
uč. Nygrýna, uč. Beneše (v učitelské jednotě
Komenský v Praze), p. Hejnice a Jirouška
(v Klubu mladé generace a Štaigrů), MUC.
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Matouše (v Sokole na Smíchově). dr. Flajš
hanse, P. Malocha (v Sokole v Chlumci) atd.
— Jak vidno, nejvíce dělnictvo. pak učitelstvo
a část řemeslnictva dává se „poučovati“ (jest
řeč taková jednostranným opakOváním národ
ních protícíkevních frází) 0 M. Janu Husovi.
Co nás těší, jest okolnost, že mezi českým
rolnictvem celkem na přehnané oslavování
M. J. Husa se nedrží. Vědít naší rolníci,
proč! 00 pak nemají dělníci naši niclepšího
na starosti? Na všech stranách hrozí stávky,
platy jsou nízké, bída ze všech koutů zirá,
obce dělnických tak zv. — kOInunálních po
žadavků si ncvšímají. A místo positivní dobré
činnosti vodění jsou dělníci i Sokolové ze
schůze do schůze, aby byli štváni, unavováni
a vysílení ještě více. Takhle se nápravy nedo
dělají!

Ve Víd ní vede se prudký zápas mezi
křesťanskými sociály a soc. demokraty. Dr.

—_:fe—NÉĚÍŠL *

Lueger pravil na schůzi „spolku křest. dám“
(Frunenhund) dne 2. července: Vídeňské dámy
projeví vždy přímo bezectnéa ničcmné chásce
opovržení. Jsou to kluci, kteří vyrušují míru
milovné občany, ničemni kluci. Dokáží jim.
že jsou sprostými kluky. Dosud jsem zdržoval
stoupence od protidemonstrace, ale budeme-lí
vydání v šanc bez ochrany těmto klukům,
zavzní hlas: l'lr na ty kluky! (Potlesk) Proti
tomu soc. demokraté u Ronachra křičeli po
dr. Ellenboguovi: „At zhynou křest. sociální
šejd ří lidu, lůzu! Sláva Belgií! V brzku
s várrí promluvíme po belgicku! Zmar policií!
At zhyne! Lueger je — Boulanger, je Jidáš!
Chce snad dr. Lueger ubíjeti nás pomoci
těch lidí, kteří drancování tak dobře ina
rážka na echy — pozn. red.) rozumějí?'
Jak vidno, zdivočilostí ještě přibývá! Konsta
tovatí ovšem nutno, že nejdivočeji mluví —
židovští agitátoří.

———->—Zi . . . » ŠKOLSTVÍ. . .. . . Big_—
—— seas——

Shoda s učitelem ve školei ve
veřejném životě jest věc velmi důležitá. Vede
to vždy ke smutným koncům, kde se protivy
mezi učitelem a. knězem tak přiostří, že oba
dávají nelibost vzájemnou znáti i při vyučo
váni, ve veřejných místnostech aneb docela
cestou soudní. Tim otřesena jest autorita
obou Jaká. může býti výchova, když jeden
druhého názory popírá a proti nim přímo i
nepřímo polemisnje? V zájmu výchovy mlá
deže a kázně ve škole, k docílení vážnosti
“ občanstva a respektu v obecenstvu jest
třeba, aby učitel a kněz šli ruku v ruce
spolu při výchově mládeže. Ty dva důležité
stavy musí se shodnouti. Kéž se stane —
k docílení pořádku! — Těmito slovy svému
smýšlení dal projev řid. J. Král na večírku
učitelském, v Praze dne 4. července 1899 po
řádanem, za-příčinou 40lete činnosti své ve
školství.

Školské museum má býti zřízeno
ve Vídni a centrální školskou knihovnou. Mu
seum má znázorňovati školské a. vychova
telské poměry jednotlivých zemí a vývoj od
dob nejstarších až na naše časy.

A u gl i c k á v lá d a vyslala právě publi
cistu Jakuba Ba k era, jenž dleljiž nejednou
v Čechách a o nás v anglických listech sym
paticky psal, opětně do Čech, by studoval
naše rakouské spec. české školství. —

V belgickém senátě navrhldne
16. června liberál Solvay, aby se v obec
ných školách učilo všem náboženstvím (!) a
ne jen katolickému náboženství. Min. vyučo—
vání Schollaert však pravil: „Požadavky
naše jsou mnohem vyšší a naděje větší. Vě
říme, že duše je nesmrtelná a že máme vě
domí o své zodpovědnosti. Starosti naše sa
hají daleko za hrob, a já vyznávám před
tváři celé země, že mi méně záleží na něko
lika letech života více aneb méně, jako na
plnění povinností. abych mohl zemřití smrtí
dobrou a stanonti před věčným soudcem s rn
kama plnýma zásluh, jež on má právo na.
mně požadovatí, v naději. že se mi dostane
milosrdenství a odměny za život křestanský.
Nemůžeme se spokojití školou pouze neutrální,
ale chceme, aby naše dítky vychovávány byly
v náboženských citech našich . . .“ Aby tak
hle promluvil min. vyučování u nás?!
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——rst.éiětm—
———Z—>_,N BOŽENSKÉ A CIRKEVNI ZÁLEŽITOSTI. 'pg—

soukolí—„___—m

Povážlívé historky o kněžích ko
lují od nedávné doby v ústech lidí a jsou
přetřepáváuy v „Národních Lístech“, „Právu
lidu“, v „Záři“ a jiných proti kněžstvu bo
jujících listech. Některé jsou vzatyí ze soudní
síně, na př. „aféra dra. Zara“ atd. Jsou-li
pravdivy věci ty jen částečně, je to zahanbn
jící věc. V zájmu všeho kleru by bylo, aby
byly objasněny, na pravou míru uvedeny a
napraveny. Záležitost jest velmi důležitá, ne
bot trpí každý, kdo kněžský šat nosí. Jest
povinností každého příslušníka. kněžského
stavu, aby dbal co nejvíce oněch slibů & po
vinností, jež na sebe vzal a aby vyvaroval
se všeho, co by mohlo způsobití pohoršení.
Vždyť. o nás více než 0 kom jiném platí:
Perditío ex to. Israel.

Biskup bríxenský v pastýřském
listě, 2. července vydaném. praví: Neclrkevní
& nevlastenecký průběh slavností německých
o „slunovratu“ pořádaných, naplňuje mě nej—
vělši bolestí. Na schůzích pronášeno bylo
heslo: Pryč od Říma, útočenodíze na základy
křesťanství a v slavnostní řeči byl Spasitel
nazýván rmuž galilejský“ — tak jako za
dob odpadlíka Juliana!

„Nedělní klid“ vyhlašujípražské í
venkovské firmy obchodní i advokátní, ale
až odpoledne Je to vlastně „výletní klid“
(a neklidem spojený). Duchovní správcové měli
by se důrazně proti tomuto významu neděl
ního klidu ohradíti.

„N á r o d n í
dr. Iškon v Praze,
jak si Iškovci přáli.
tohoto reformátora.,
placeného. ignoruje.

11 nových kardinálů jmenoval
sv. Otec Lev XIII. dne 19. června v konsi
storiu. Z Rakouska kardinálem stal se biskup
Missis, upřímný Slovan. Kardinálů italských
je 37, francouzských 7, španělských 5, z Ně
mecka 2, z Rakousko Uherska 6, a po jednom
z Anglie. Belgie. Irska, Polska, Portugal,
Sev. Ameriky a Australie. Za svého pano
vání jmenoval Lev XIII. již 128 kardinálů,
z nichž 69 zemřelo.

v Římě zvítězilapři volbách_ strana
katolická. Liberálové šli za. to vytloukat
okna klášterům.

Katolík“. vydávaný
nezpůsobil toho ruchu,
Česká veřejnost výlevy
od Němců a Švýcarů

Ve Fer raře konal se šestnáctý sjezd
katolíků italských. Jednání bylo celkem krotké
a opatrně.

0pravatheologíckéhostudía.
Dle příkladu jiných seminářů mělo by se i
u nás rozšiřiti studium bohoslovecké a sice
v apologetice a filosofii, ve věcech sociálních,
právnických, národohospodářských. dějepisných
i politických, dále ve věcech fysiky, hvězdář
stvi i přírodních věd se týkajících. Soci
ologie vyvinuta je hlavně v Anglii a. Ně—
mecku, apologetika ve Francii a. Německu,
studium přírodních věd v Německu a v Ame
rice. Dle ciziny musíme se učíti! Mohl by se
založiliveliký spolek vědecký pro
katolíky české: pro podporu a rozvoj věd
v souhlase s věrou, pro sjednocení katolíků
českoslovanských ve vzájemný styk při studiu
věd všeho druhu a pro udržování spojení
s jinými vědeckými společnostmi slovanskými
(hlavně polskými) i zahraničními í pro
šíření pravě kultury. Předsedoubyl
by biskup některý aneb vyníkající universitní
prcfesor theologícký. Ježto s y n o d y se ne
svolávaii, měla by generální společnost vě
decká pro českoslovanské katolíky hluboký
význam.

Frýburský prof dr. Kraus píše
v mnichovské „Allg Zeitung“: „Od několika
desetiletí jsme svědky stále se množící ne
důtklivosti ústřední mocí církevní a neustá
lých pokusů různých směrů a stran, by záj
mům svým naklonily moc ústřední. Zarmucující
hnutí „Los von Rom“, odpadnutí kněží (eva
des) ve Francii jsou smutné zjevy. V Evropě
i v Americe vidíme počátky lmutí duševního,
jež se sice dosud drží dogmatu, ale nechce
se spokojiti starodávnou scholastickou formou.

lověk by musil býti hluchýa slepý aby ne
viděl, že nadešla pro církev vážná hodina, a
že církev může zle dopadnouti, podal í-li se
jistě straně přívěsti kurii římskou vodpor se
zákonykritického a historického
pátrání, (jež se dnes všem vzdělancům stá
vají nezbytnou denní potřebou) jako se po
stavila r. 1633 na odpor vědám přírodním
odsouzením soustavy Koperníkovy. Doba pří
tomná podobá se době před r. 1517, době
Lutherově." Jak vidno, i mezi „církev
ními“ Němci je silné kvašení.



Sněmovna italská, je zmítána ho
rečkou rozbrojů jako perlament španělský a
belgický. Královský dekret ze dne 22. června
(o spolcích, novinách atd.) prohlášen za po
rušení ústavy a “za násilí. Došlo k několika
denním výtržnostem se strany obstrukce. Po
slanci lida nemluvili. že je ohrožena jeho
bezpečnost „thcokratíckoa tyraníí“(!) Posl.
Zanardelli na př. pravil: Práva parlamentu
jsou pošlapána, důstojnost poslanců zkrácena.
Ale konečně dekret schválen 200 proti 140
hlasům. Ale nové bouře nastanou zase.

Belgie poskytovala po 14 dní obraz
hrůzy. V Brusselu stavěny byly barikády a
stříleno na ostro. Domy katolíků, kláštery
Je=uitů, školy křest. bratří aneb sester jsou
ohrožovány. Liberálové, radikálové, sociální
demokraté a křesťanští demokraté spojili se
proti většině katolické na sněmě, iež podala
návrh na zavedení volebního práva, jímž by
venkov získal a města ztratila. Ministerstvo
Peereboomuvo je napadáno způsobem nejsu
rovějšim. Rvačky mezi poslanci opakovaly se
každé schůze, nejlíanebnější nadávky lítaly
z úst vyvolenců lidových Sociální demokraté
křičí: Revoluce pomůže nám k vítězství. Žá—
daji všeobecné hlasovací právo a rozpuštění
sněmu. Král posud váhá rozhodnoati Ob
čanská garda (!) spojuje se se socialisty. Dne
4. července vláda předlohu odvolala. Socialisté
jásají. Jejich lačnost roste a „chat sjídlem“
se dostavuje.

Německo. Bavorský katolický list
„Vaterland' píše o štváčich prušáckých:
„Listy přinášejí tak pobuřujíci a prolhané
hanopisy proti sousednímu rakouskému státu
a proti jeho vládě. sněmu dolnorakouskému,
městské radě vídeňské atd., že nad tím mn
sime žasnoutí, že rakouské vyslane
ctví (!) již dávno na příslušném místě ne
učinilo nejrozhodnějši kroky a že pamíletům
neodňata poštovní doprava. Každý stát má,
přece právo podkopnické práce, jež z ciziny
se provádějí, překazití. Těmto lidem nechce
do hlavy jíti, že císař František Josef I.
netouži po onom štěstí a cti, aby se stal
pruským vasalem, že ostatní, méně cenní ná
rodové v Rakousku nechtějí připustiti, aby
se s nimi zacházelo jako se stádem prasat a
aby se na ně a knutou přicházelo, ale že

touží po účasti na ústavních právech. Novíny'
jako „Miiuch Neueste Nachrichten“ píší tak,
že je to vyzvánim k revoluci. Odpiránim
daní by si němečtí radikálové špatně poslou
žili. A vzpoury a atentáty? Obyvatelstvo po
staralo by se o citelnou odplatu neboť.Ra
kousko je dosti mocným aby zlořád takový
i zbraněmi potř.elo Či chtějí pomocí židov
ských lístů spustítí žalostný křik, by íiše
německá „ohroženým bratřím“ přispěla na
pomoc? Kdyby to pruská vláda učinila,
pak by promluvil ještě někdo třetí na Něvě,
který v Berlíně mimo Boha nejvíce jest obá
ván . . . Na českou pečení nesmíme se tedy
tak brzy těšíti.

Francie ze svého ministerstva, v němž
jsou vedle aristokratů socialisté, v němž jsou
radikálové i „popravítelé komuny“ (gen. Ga
liífet) nemá mnoho cti na světě. Dva z mi
nistrů jsou židé a sice min.věcí zahraničních
Delcassé a min. spravedlnosti Monis, kteří
mají dva nejdůležitější odbory. Ministerstvo

nemá nic jiného na práci nežli vésti procesDrevfassův. Židovská tisková kancelář záso
buje noviny celého světa dlouhými zprávami
o rodině Dreyfussevě. Těm, kdo věří ve vinu
Dreyfussovu, vyčítá se nenávist, mstivost,
úplatnost, vraždychtivost. V úvodních člán
cích spílá se generálům, balamutí se lid, za
strašají se soudcové heslem: Nepáchejte ju
stiční vraždu. (Poprava krále Ludvíka XVI.
byla dle listů těch — v porádkul) Žena
Dreyfussova líčena jako -— mučenice a své
tice. Mathilde Serrano volá: Dreyfass nemůže
po svém osvobození (!) zůstat ve Francii,
neboť by byl zabit anebo — císařem! Zola
je nyní hrdý na svůj dopis „Iaccuse“ Kníže
Monacký zve Dreyfusse k sobě, nebot prý
bude nejvyšší ctí proň, jestli se D. u něho
usadí._ Babylonský chaos!

Spanelsko podobá se starci nahrbenému
který si však přece výská a skáče. Starý
kulturní stát hyne, zbaven kolonií. stižen
ohromnými dluhy (350 mil. zl. činí roční
úroky zmítán je vnitřními hádkami a nalézá se
v revolučním stavu. Lid není zvyklý práci,
obchod nevalný — bankrot ve všem. A při
tom chce ministerstvo Silvelovo zvyšovati
daně: z příjmů (115 mil. peset, 57 mil. zl.)
daně dědické (36 mil.), z cel (124), z pře
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vozu (10 mil.). z cukrové daně (20), kolků
(62), z renty tabákové (123), ze solní daně
(9 mil.), ?. daně potravní (90 mil. peset). Di
vídendy bank maji býti stíženy 5 proc. dani,
železnice, dráhy koňské i elektrické 3 proc.
z akciových podílů, daň z bytů a poštovní
dopravné maji býti zvýšeny. Rolník. dělník,
továrník i obchodník mají býti berním šrou
bem notněji uta'eni. Ozval se prudký protest
z 36 obchodních komor (jež nmrhají, aby
se lOďatVO zrušilo. u dvora i v byrokracii a
ve vojsku šetříío) i z lidu. V Madridě, Sara
gosc, Valencii, Seville, Barceloně, Murcii atd.

došlo k výtržnostem, takže poslanec Romaro
ve sněmovně pravil: „Nebojí se vláda. že
nynější hnutí obrátí se v revoluci? — De
monstrace jsou vojskem potlačovány. Střílí
se do lidu, jenž hází na kláštery a voysko
kamením a petardami. Obchodníci zavírají
obchody a chtějí odepříti placení daní. 14
pcslaaců republikánských a přívrženci Dona
Carlose hlásají občanskou válku, stavění bn
rikád a vzpouru. Zdá se, že románské poko
lení stojí nade hrobem, jsouc mezi revolucí
a. — bankrotem.

*

Sal: . . . . KRONIKA. . . .. „ 3—
953—— *

O životě a smrti J. Em. ndp. kardi
nála hr. Schoenborna ncjlepší článek měla
pod záhlavím „Der todte Fílrst“ „Primas“
_Politik“ dne 27. června a „Katolické Listy“
dne 30 června — „Poslední s Bohem". Oba
psali — laikové. V „Kat. L.“ pan redaktor
Kratochvíl a v „Politik“ redaktor Bloch,
isruehta!

V Anglii jest 45 mil. obyvatel asi v'í
mil. domů. V každém sedmém domě průměrně
mají klavír. Počítáme li jeden po 200 zl., je
to 200 mil. zl., ale každých 10 roků obno
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viti se musí nástroje, a tedy stojí ročně
klavíry na 20 mil. zl. Hraje-li se na každém
klavíru 2 hodiny denně. je to 2 mil. hodin
denně v celé Anglii. Tedy 2,000.000 zbyte
čnč ztrávených hodin, neboť z 10.000 hráčů
pouze jediný něco dokáže. takže z 1 mil. je
100 dobrých a 990.900 špatných hráčů

Sampaňského vína v roce minulém
prodalo se 27,397.9961áhví pouzeve Francii.Ve
sklepích továren na šampaňskéje 106 37l.755
láhví a 413 053 kektolitrů šampaňského. Kolik
ho chudí asi vypijí?

&'.Zo:
„€___ -....

95:2_ —
Stavitelé chrámu. Básně Otokara

Březiny. Referuje R. Pánek.
Kniha plná poesie velikého slohu, silná,

ryzí a vznešená, kniha imponnjíci básnickou
silou. Každá stránka. plna hymnického opo—
jení, suggestivnich obrazů a mystických nálad
nitra, zpívá o intimních osudech a bolestech
básníkových, o neznámých propastech věčna,
tajemné minulosti a smrti. Ve verších pře
krásné formy probírány jsou záhady nevyzpy
tatelného osudu lidské duše. Je to hranice
neznámého věčna, je tu překročen přímo ze
nit myšlenkového života obyčejného smrtel
nika.

Zde nalézáme pravé tríumfy umělecké
tvorby, plné žízně po mystice, v níž vzne

šený cit náboženský splývá s uměleckým ná
zorem světa.

Březina jest nejen umělcem nevšední
sily, ale i myslitelem hlubokým, jest indivi
dualistou v umění. Neni jen eklektikem aneb
básníkem, zmítaným pouhými dojmy, ale
umělcem svérázným.

Dojem, jaký tato práce. plná mohutné
koncepce. myšlenkových blesků & do daleka.
zabíhajicích perspektiv, plná neskonale vzne
šeného symbolismu v nás zanechá, je—t ne
smazatelný. Březina jest básník mystický,
ducha analytického, raftinovaného, nervově a
náladově rozpoloženého, zmitaného mezi nej
křiklavějšími kontrasty myšlenek a nálad,
jenž oděl se pláštěm mystického věštce. Je
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to poesie nejvýš symbolistní, jíž podkladem
jest však niternost a suggestívnost. Tedy
poesie zdestillovaných forem, tajemných stínů
a linií, bez určitého obsahu, plná abstraktních
slov, poesie, v níž se všecko třese a kde cosi
nevyzpytatelného zpívá o tajemných dálkách,
poledních sluncich, tajemném zrání a světél
kující atmo—féře ozářené maguesiovým pla
menem.

Březina jest skrz na skrz typem mo
derního křesťana: obraznost jeho je plna
Boha v nejrůznějších formách, a duše jeho
plna otázek. týkajících se smrtí a příštího
života. Jeho poesie jest a tohoto stanoviska
čistě duchovou, hypnotisovanon tajemnými
tůněmi věčných otázek a emancipovanou ode
všeho, co jest pozemským. Není zde na
prostotónůerotickýchasmyslných.
zde jest jen svědomí a srdce. ale vyzpivané
suverenitou umělce do nekonečných perspektiv.

Zamotaná vlákna. Román Růženy
Svobodové. Referuje R. Pánek.

Na novou práci Růženy Svobodové, byl
jsem velice zvědav a mohu říci, že jsem se
ve svém očekávání nezklamal. Byl jsem
hloubkou této knihy. jakož i pronikavým a
přece tak jemným, delikátním obsahem pře—
kvapen. Knihu napsala žena, která je až do
posledního atomu ženou pravou již nade vše
jde o zdravé hnuti našeho ženského moderního
světa.

Tre duší ženských odhaluje nám zde
s uměleckou \'irtuositou psychologa autorka a
to v nejskrytějšich svých odstínech a vibra
cích, pevnou rukou vivisektora provádí zde
řez duševním životem ženy u s rat'íinovanou
smělostí a odhodlaností odkrývá každý jeho
nerv. Autorka vynasnažuje se falešnou eman
cipaci přetlhaná vlákna duševníhoživota
žeuina opětně navázati a jeji rozbouřené
nitro ozdraviti.

Však bylo už také zapotiebí promluviti
vážné slovo k těm řadáám žen, jímž jde o
plochý a nezdravý požadavek emancipace, dle
níž má býti žena absolutně jinou bytostí,
nežli muž, dle níž má žena ve všech funkcích
zaměniti muže. Pí. Svobodové jde o to, by
odvrátila ženu od těchto zásad a přivedla ji
na pravou cestu, krátce: emancipovati v ženě
ženství. To je jediný správný názor, k ně
muž autorka dík své psychologické schop
nosti došla, a ta schopnost dala jí také na
hlédnouti do všech zábybů ženské přirozeností,
což se podařilo malo které u nás ženě,
z nichž mnohá snad jest učenější & také
i snad lépe dovede psát, ale o svém pohlavi
soudí velice mělce, nezdravě a nepřirozeně.

Autorka vytvořila zde trě postav
ženy, na nichž s nevšedním zdarem pro
vedla svůj psychologickou hloubkou prosy
cený experiment, aby docílila zdravé a nutné
reakce proti krátkozrakému rozumu.

Theorií svou chce ozdraviti ony ženy,
jež churaví vnitřním rozporem povinností po
hlaví a nezdravých doktrínářských emanci—
pačních zásad

Kniha je psaná autorčiuým srdcem, ně
kde s rafíiuovaným, nervovým a horečným
napjetím a sálavým žárem a přece jemně &
subtilně. Pokládám tuto knihu za nejlepší
ž e n s k o u produkci letošní saisony.

* *
*

Květy samoty. Básně Em. šlechtice
z Lešehradu.

Výbor básní Stéphana Mallarmé
od téhož autora.

Homo novus letošního trhu literárního
jest Em. šťechtíc z Lešehradu. Vydal během
necelého roku již tři knížky a to vlastním
nákladem, dvě vlastní svoji tvorby, třetí pak
knihu překladů

Knížka „Květy samoty“ je prosycena
vlhkou mdlon, přece však teplou a milou at—
mosférou mládí, v níž všecko ještě puči &
raší v jedné směsici kde však posud není
stopy po zralém a plném ovoci. Lyrický ta
lent pana z Lešehradu není posud hotový,

ale je zde hojnost zárodků pro něho, jež po—
zději se snad vykvasi.

Dle toho také nemá knížka tato žádného
určitého charakteru. Připadá mi jako denník
aneb památník melancholii rozbolavěného
nitra básníkova. Zásoba pěkných obrazů, ja
kož i dostatek psychologických momentů jest
zde, schází však posud ulitost formy, s kte
rouž básník ještě zápasí. Také nedovede na
lézti dostatek originalnich rythmických figur
a veršové skladby. Co však mne překvapuje
a budí nadějí pro budoucnost, jest jeho čistá.
upřímná lyričnost. Vlastni práce ovšem pana
z Lešehradu teprve čeká.

Překlad Mallarmého některých básni
nemá pro seriosni literaturu pražádné ceny,
svědčí pouze o píli a vytrvalosti básníkově a
ukazuje, kdo jest mu vlastně vzorem.

Na Mallarméovu poesii, plnou šerého ta
jemství, hádanek. lahody a kouzla, plnou
harmonie a vznešeného smutku, plnou sug
gestivních nálada roztoužených ideálů, talent
pana. z Lešehradu posud nestačí. Překlad dle
toho také dopadl: autor překládal některá
místa přiliš volně, čímž ovšem pestrý kolorit
básní, jaký se jeví v originálu, zůstal mu
většinou v péře.



Vira.
„S bašt smutku korouhve na věčné vlály doby!“

A. Mickiewicz.

Stál v horách starý hrad. a zabili v něm Paní.
Řád magů rozesmátých přijel od západu
a hýřil nad mrtvolou dlouho do svítání.

Po chodbách mlčících se třásly jejich smíchy,
kouř jejich obětí rost' na posvátných krbech,
& zhaslé paní jejich rouhaly se hříchy.

Však brzy rozprchly se jako ptáci k jihu,
když touha po životě vzedme jejich křídla.
Jen parfum starých vin ačerných kouřů tíhu

do síní rozlili, kde bílou hlavu v dlani
spal hlídač starý n pohárů prázdných.
Pak často přišel kdos se ptát na starou paní,

a smuten odcházel, když viděl žluté hroby.
Hrad zamyšlený pust' — a do ovzduší šedých
sbašt smutku korouhve na věčné vlály doby.

Arnošt Bláha.

Ve spisku „Myšlenky o modlitbě“
praví Ž.Podlipská: Modlitba za lásku (!)akrásu,
ano. Modlitba za úrodu, aby se urodily bram
bory,“ za déšt atd.“ to ne, to jest nesmysl“.
-— Není nad ženiálnost!

K. Dostál Lutinov:
Boží na zemi. (Dokoučení.)

V „Modlitbě knězově“ praví překrásně:
Pane — dej mi svoje ruce,
aby vezdy jenom žehnaly,
ó, dej mi svoje nohy,
by všude ovce hledaly,
ó, dej mi svoje čelo,
by jenom na ně myslílo.
ó, dej mi svoje srdce,
by pro ně láskou hořelo,
a kdyby byla. vůle Tvoje,
na. dřevě kříže umřelo!

Království

Mohutné jsou tyto básně D. Lutinova.
Zejména líbí se nám: Naše církev, Žalm
z Babylonu, Jitřenka Sám (z Wiesenberské
kaplánkyl, Legenda, Carpe diem, Také le
genda, Elišce královně, První květen (báseň
v prose). Tři lvové v kleci (vlastenecká znělka),
Poslední slovo, Umdleni cestou. Sacerdos in
aeternum. (V této se praví: Nejednou jsem
Tě (Kriste) nesl z mužů jen jak osel oueu,
do Jerusaléma & po kobercích, Tobě prostře
ných, já domýšlivě jsem si vyšlapoval — &
palmy Tvoje sbíral pro sebe . . . A při tom
jsem se v svatost odival a přijímal duší zbož
ných pozdravy . . . .
žebrák jsem ?)

Spasitelův stesk naznačuje básník v „Písni
oráčově“, jež na. konec zde stůj:

Orám, orám, orám
od západu k zorám,
orám. orám. orám
v srdci dolům, horám,
od zor do západu
orám do úpadu,
nohy rozedrány,
ruce rudé rány,
tváří naléhaje,
krví zalévaje
svaté seju zrní,
klaté klidím truí,
posmívaný, štvaný,
hložím zasypaný,
dva. tisíce roků
pořád slzy v oku

_ orám, orám, orám.
Uprava knihy K. Dostála-Lutinova jest

velice vkusná.
Kniha těchto veršů povzbudí,

potěší.

..Čas“ Vrchlického překladu
de Bergerac" dokázal,
nesprávností a křivosti.

Hle, Pane, vidis, jaký

nadch ne,

„Cyrano
že obsahuje mnoho

Timto číslem vchází „OBRANA“ v nové půlletí. Administrace předkládá nám
seznamodběratelů,z něhožpatrno, že přes polovice pánů bonnentů dluhuje
předplatné.
tisku. Prosíme proto o laskavou nápravu.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-II.

Dobře, že na. našich sjezdech přijímají se resoluce o podpoře katolického

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze



V katolické naší původní literatuře zaznamenávíune dva pumil'ulludné
Spisy: Laik ——slovutný publicista český — Adolf Srb. veden úcmu k září
címu vzoru hlavy církve Lvu Xlll., chápe se póru, by vzdal hold vypsánim
života a působení Jeho v nádherném díle Lev XIII. _—.»\ druhý polé
šitelnýzjevje sepsání původníobrany základů viry katolické
naším katol. íilosofem českým, J. M. 'l'hDr. Eug. Kadeřávkem, prmeklovem
české university. '

] upozorňujeme na tyto dva spisy všechnu katol. veřejnost českou.

jeho život a působení.
\'ylíčil Adolf Srb.

Vycházeti bude v sešitech nádh eřn é úpravy ii 40 kr.

Sešit !. právě se rozesílá ! '

Obrana základů
viry katolické.

PhDr. Eug. Kadeřávek, ()Hi. I'ma—m.

Vycházív sešitech(48 stran) it 301H'. ——

Přihlášky přijímá & vyřizuje

Cyrillo-Mcthoóějskě knihkupectví 6. řrancl v Praze,
budovu městské spořilelu_\'.



ový veliký
-obrázkový

% čaSOpis
počne vychazeti ve lhůtách čtrnáctidenních“ na

,pódzim tohoto roku v. Praze. šude to list,
jenž po stránce literární i illustrační státi ma
na výši doby, jelikož čestně representovati
chce literární a umělecký ruch domai v ei
zinCn— V té příčině bude mu vzorem zejmena
nadherna revue „Catholicum“, jakož i vý
borně, redigovaný list „Le m'ois litteraire et
pittoresque“. Mezi jiným položil sobe nový
nás časopis za úkol povznésti původní, morálně
bezvadnou produkci v oboru umění výtvar
ných u nás. llude to však zároveň také [:an
servaliťníobnízko výlist ro tíha/ej j akobož dosud
v literatuře naší nemame. ačkoliv na př. litera—
tura německa honosí se dvěma takovými čaSo
pisy (>>/Uli:und JVm/(f „'i'/lv; a »Dm/xr/mr[lam
.o'//a/z in „7011 nm! ]fi/n'alj. ZO Velikého illustro
vaného listu naznačenóho smeru nanejvýše jest
nam třeba,o tom zajisté nemůže býti pochybnosti.

\'eliký obrázkový čtrnáctidenník vyžaduje
ovšem ohromného nákladu, jest však přece
naděje, že nový rodinný list nalezne dosti přízně,

, aby se mohl nejen udržeti, nýbrž i vzkvétati.
Nový list redigovati a vlastním svým ná

kladem vydávati bude Dr. Ant. Podlaha, jenž
veškerý dotazy ochotně zodpoví (adressm
Praha, 12S-lll.).

\'eei mlministrační bude obstarávati

“(Šyrilln-llš'iethndějsitá llnihtisltárna
(V. Kotrba) v Praze, ZOO-Il.



ČÍST) () 1.1.

l'roli sportu. —— llnulí sioni—
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Časopisy“ „a“knihy redakci zaslané.

Museum. časopis bohoslowu ((sk01n()1a\'\l\y( h vBinč, "É.(|0(33 SUŠ?).)
pořádá Jan Kovář. Obsahuje čet-ím básně a články poučné (na př. \[0

derní humanita jnehled dějin cíikevní hudl)\).
Výroční zpráv.! (=.k. české (e(ílky piažske \ Ječné ulid obsahuje:

Seznam knihovny učitelské od plol. Dia J. \letelky, (( školní 7.p1.í.\\'od íed. \"iu(. .l(uolí1nka.
0 i'vorstul předvěkém. nauka o zkamenělinaeh,napsal Dl. bilip

Počtu, vydíná lšmsík (\ Kohout v Plaza. Seš. 4. (,eua“24 l\|.
línil|o\ na naší mládeže, (- 1. Vybmze spisů \. Kos-maka.u1)1a\il

['i. Šilhavý. Cena 15 kr. V Binč. Nákladem benediktinské knihtiskáiny.
Obsahuje obrazky: Jaro, alleluja, \zkííšení, piůvod mají kukačka.

„starý ministrant. ' ' "
Vychovalel, (_15. července), 6. "H.. Red. Ur. Rud. llorsky'. Obsahuje

čiánky:Sk10mnost, a domýšlivost, Křesťanství. u výchově, a různé
drobné zpiúvy ,. _ ' . ' 

"Dělnické Noviny č. (16. července.)Přinášejíprov olaní hode
psané Diem Rud.llm.\:12\ym,jednajín o zemském s_jezděkřestansko
sodulní st,._ia11\\ Čechách, \“ němž se plaví: Sje7du, který pořádají

,vydavatelč „Lidového Listu“ \,íe dnech 13; (1,14. srpna, rozhodně se
nesučasgníme ani my, ani \'ělllí stoupemi naši. Ilodlame \'šak \ do
rozumění s nimi s\olati 7()mský sjezd deletratů křestansko-soúální
strany leto.\ \e (lneeh Svatovadavských do Piahy. -——Roztržka tato
7j)usol)í jak jsme ji7. dří\e j)1ohl'('(:\'ili,mnoho nepříjemností a zla. „.
Kromě, toho obsahuje (". 22. články: ' Pojištčni dělni(tva ve stáří,
Souialní otázka,'a ruzné 'zpravy. ,

-(\'0\ý inou mesíčník pio umění vzdělání ((7(í„-bavu.'č.7., j)).ináší
články: l\ jubileu .\ S. Puškina, (h\ilku na Slovácku (od R. D. Luti
nova) (( lxloměříž, dale I'orum a básně Na bale\n(': (nové) obálce
vede (\epolemikajuoti kr1t1((,\"lasti'. narleps(m('-„Hidonnl \\ olapííkus“.
Pau li. P. .nům píše že mezi čtenáři N. Z udělal tento článek ne
dobíy dojem; Spely by se měl\' vyři70\a1i \(i7nou ((důstojnou po
lemikou; dolué věci (piy)se neposlou7í. /koušíme dosti ntoků od ploti
katolického tisku 'a jest záhodno. (17ívati mí1y,p(avdy a slušnéhotónu aby se mizutosti nemno7ily.

Nou“- pronqh. (=.'2., obsahují články: Swhoi katolického učení o spo—
lečnost-i kus(—vědeckého deníokíat. socialismu, Pojišťovaní a mzda,
Mladí a staří, (( různé 7.1)i_avy.

\'l'usl'. č. 10.. ied. Tomaš Škidle.. obsahuje články: Úmrtí .I.'l .m. kaíd
alcih. Schoenboma, O modeiním malířství (Dr Podlaha), \[e7i svými
(od l:. lhodského), K pamatce stoletých nzuozenin l)arrandea,1ty po

. Slmensku. (( několik básní, dale vybornou statistiku od 1' Kohouta:
Í Kněží. přátele studentstva, zpravy spolkové. liteiarní () p.od

»Přítel domovinu, sv. 10. a' 11. (()1stí), přináší některé povídl\ya
l)(ísnč ;\. S. Puškina \_' překladč 1.. Z. \laehačka. _

Ob'zor literární .! nniělecký, red Jan. Vlček,čís. ().Obsahuje čl.:
Počátky česke diamatungie na iozhraní 18.51 19. věku (F. (\ Šubeít),
_(_..Hauptmann (D1. A. Klaus)., Úvahy a (eleiáty od Dra Vančuíy, J. Ko

louška; (ozhledy umělec-ke & hovornu. Nákladem Bulsíka & Kohouta;
Obzor, led. Vl. Št'astny', č. 13. Dopomčujeme!
Zábnvp- \ečerní, č.-3. „Božíhodovčkazaní, povídka od F. J. Ko

šťala,Red.1'1antišek Pohunek. ('ena 35 kl.
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Proti sportu!
Všecky naše i cizí noviny mají stálou

rubriku denní a velkou přílohu nedělní. na
depsanou „sportovní věstník“.

Máme 1. sport turistický, jehož účelem
jest naváděti k cestování, hlavně do ciziny,

2. sport cyklistický, podporující jízdu
na kole,

3. sport athletický, konající zápasy
v běhu, zdvihání těžkých závaží, v porá
=žení se,

4. sport kopání velikého míče (foot
a .

5; sport odrážení míče pálkou (lawn
.ftennis).

6. sport honební, myslivecký a stře
'lecký.

7. sport kuřácký (cigaretový a dým
kový),

8. sport fotografický,
9. sport automobilnimi povozy,
10. sport šach0vní, kartářsky (darda —

barvicka — jedník),
11. sport veslařský a plavecký,
12. sport vzduchoplavecký (balonovy'),
13. sport divadelních ochotníků,
1 sport sbírání známek cizích a po

'hlednic.
1 5. sport pianistický. tamburašský atd.,
16. sport výherní („Milion“, „Naděje“,

,Loterie“),
17. sport keňský (dostihy),
18. sport bazarový. výletnický, záštěr

“kový atd.
Každý člověk je dnes „sportsmanem“,

„je členem jednoho nebo několika spolků
sportovních. a není to pouhá anekdota, co
se praví na př. o rodině pana rady X.
v Praze, že totiž on je v klubu šachovnim,
chot jeho v klubu cyklistickém, jeden syn
na plovárně, druhý ve „foot-bal klubu“,
třetí v šachovním spolku, jedna. dcera jezdí
na koni, druhá fotografuje — a tak není
nikdo nikdy doma!

:'—

Proti tomuto přílišnému šíření se spor
tovnictví musíme se rozhodně a důrazně
postaviti. Žádáme zejména naše bratry du
chovní, žádáme učitele, spisovatele a všecky
pravé přátele našeho lidu. aby hlasu svého
proti daremnému sportovnictví pozdvihlí.

Jet tato sportovní manie na újmu na
šeho národa. Jet to

1. nesmírné plýtvání majetkem ná
rodním,

2. ubíjením času,
3. maření sil duševních i tělesných.

Ne statisíce zlatých, ale miliony peněz
vyžaduje sport do roka. Počítejme jen na
příklad výlohy sportu kolového. V Čechách
je asi 100000 kol. Jestli každé pouze sto
zlatých stojí, je to 10,000.000 zl. A při
tom ani jedna továrna na kola není česká,
vše se dováží z Německa, Anglie a zAme
riky. u nás pak se pouze — montují při
vezené součástky.

Kdo na kole jezdí, chce míti cykli
stický úbor. Páni i dámy vymýšlejí si různé
malebné kroje, aby zakryli své tělesné ne
dostatky a uplatnili své „krásné formy“.

Ve všední dny a zejména v neděli po
silnicích a cestách samé kolo. Komu to
proapívá? Snad se zllraví utuži? Podívejte
se na ty shrbené postavy, na ty vpadlé líce.
na ty strhané ocil Lékaři praví, že každý
cyklista náruživý (a který pak není náru
živým ?) trpí nebo bude stižen — srdeční
vadoul

A jestli prof. Delbruck vBerlíně pravil
v přednášce, že kolo rozluští socialni otázku,
ježto prý cyklista nesmi pití lihových ná
pojů. přírodu si zamiluje, peníze ušetří, do
levných bytů se rychle dostane, planého
politisování se vzdá a času sí váží, pak je
to fráze. Nebot stejně možno říci, že kolo
rozvádí rodiny, nutí k vyhazování peněz,
svádí ke zbytečným známostem, koná služby

14
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agitátorům (socialně-demokratickým) po ven
kově jezdícím atd.

Kolik sportovniků na kole zmrzačilo si
již své údyl Kolik nešťastných nastalo pádůl
Ani jedny dostihy (a ty jsou ve větších
městech každé neděle v létě!) neminou bez
vážné nehody. buď že ruka nebo noha se
zlomí odvážlivým jezdcům. nebo dokonce
životem se sázka 50— 100 zl. zaplatil

Dne 10. července 1899 sám následník
trůnu císařského v Rusku spadl skola mo
torového a zabil se.

A jak neblahé jsou účinky sportu to
hoto, tak i oborů ostatních, na př. athleti
ckého, míčového (foot-bal), honebnilio. ve—
slařského. divadelního, koňského, pianisti
ckého atd.

Jaká ohromná ztráta jmění! Jak draho
cenný ukrádá. se. čas!

U velikých národů. kde je 30—70 mili
onů příslušníků, nevadí, když z nich ně
kolik tisíc sportům se oddá.

Ale v malém národě našem? Kam to
povede?

Věru, připadá nám to jako za doby
zimního krale falckého. Fridricha. Také
tehdy všichni dvořané i měšťané, šlechta
í lid oddali se sportv; tančili, zpívali, ba
vili se, hráli v míč i kostky!

A zatím pohroma na zemi českou již
se blížila. Mraky se kupily od západuíjihu,
až uhodil hrom.

Tak i dnes: kdo myslí na vážnou práci?
Kde je provádění charitativních snah? Kde

vážná politická práce? Kde starost o lite
raturu. vědy a umění?

Židovský kapitál nás ustavičně více
podmaůuje . . .

Bídy stá'e přibývá. počet sebevražd
z nouze ročně vzrůstá, nářek hladových
žen a, děti, dělníků i řemeslníků je srdce
rvoucí.

Démon alkoholu zmocňuje se tisíců.
kořaleční i pivní mor ukrutně řádí.

A zatím protestantsko-pruské vlnobití
proti nám bouří stále povážlivěji & nebez
pečněji.

Tak jako když ženy hlavně nesmyslnou
cizáckou modou se řídí a luxusu se oddají,
odpadají od křesťanství a vracejí se k pohan
ské době tělesné rozmařílosti, tak nesmírné
sportovnictví mužů vyhlašujeme za neuži
tečné. nevlastenecké a. přímo pohanské.

Jsout v neděli i ve svátek chrámy
prázdné. Kdo pak má času sůčastníti se po—
božnosti, když od rána již v zahradách a
lesních stanicích jsou zábavy, výlety, hudby,
tance, tábory, dýchánky, bazary a maška
rády bez konce?

Což má celé naše jednání státi se
sportem?

Na horách i na vodách je plno sice
výskotu, ale je to smích, v němž zname-r
náme úpéní. je to zábava, která hraničí
„humorem šibeničním“.

A proto: Přílišnému, rozmařilému. vy
silujícímu, rodiny i. národ ničícimu Sportov
nictví vypovídáme rozhodný b0j! ]. Šimon.

Hnutí sionistické.
Dle »Revue catholique: číslo 2. napsal ]. KOSINA.

(Dokončení.)

Sionisté kladou vskutku vychování do
první řady svých snah. Proto také uložil
komitét vídeňský vynikají ímu členu svému
dru. Motzkinovi. aby navštívil a dopodrobna
prohlédl školy Palestinské, o čemž pak tento
podal zprávu při sjezdě r. 1898.

Pozorování jeho shrnuta v této zprávě:
Ústavy ty nejsou ještě tím, čím by měly

býti; i možno posuz0vati dosti přísně orga
nisaci a působení 29 škol, jež navštěvuje
2500 žáků. Jen šest z nich se vyučuje
heb'ejštině. Ostatní pokládají nářečí he
brejské za pouhý živý jazyk. tak jako jest
frančtina, němčina a angličtina.

„Alliance israelitská“ přičiůuje se zje
dnati vlivu frančtině v Palestýně.

„V zemi hebrejské nejen každá škola.
musí učiti hebrejštině. ale hebrejština se
musí státi běžným jazykem mezi židy.

„Školy se již vážně zabývají fysickým
cvikem, střelbou, veslováním, tělocvikem,
Tot úspěch zajímavý a značný. Cviky ty
umožňují, aby žáci nabyli vlastností mezi
židy malo rozšířených, avšak velice prospě
šných v oné zemi. kde se osadníci mají
chrániti a vzájemně si pomáhati. V po
sledních letech vyprávělo se o četných
bitkách mezi židy a Araby. Zidé zvítězili
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větším dílem poněvadž znají kázeň. jsou
obratní a čili, což přičítatí jest škole. Tak
bojovala malá osada Petra po několik dní
se značným zástupem domorodců; i podařilo
se jí zahnali tyto lupiče na útěk.“

Zvláštní zmínky zasluhuie řemeslnická
a rolnická škola Jeff—ká. R. 1870 opustil
Netter Francii a odebral se do Palestýny.
kde založil rolnickou školu Mikveh Israel
— „Naděje Israele“. Pokládán byl za blázna
tento harcovník, kterýž měl na mysli jen
obnovu národa židovského vzdělávaním
půdy. Chtěl vytrhnouti mladé Israelity ze
špinavých děr, kde se zahnízdili, a odvléci
je k životu polnímu, na čerst ý vzduch a
na SVětlo denni.

Škola ta se stala štěpnící. z níž vzchá
zeli radci a učitelé vystěhovalců nezkuše
nýcb, kteří zalidňovali pomalu malé osady
Palestýnské.

Avšak spravedlnosti není na tomto
světě: Netter zemřel jako obět svých snah,
když byl položil základy k vyučováni. které
později prokázalo veliké služby dilu sioni
stickému.

Motzkin chválí překrásnou polohu
tohoto ústavu a pečlivost u vyučováni; žáci
její kteří se rozptýlili pak do osad. konají
tam nejlepši služby; vytýká však škole té,
že na ni převládá frančtina. Tak čitá knihovna
její 48.000 svazků francouzských a jen 65
hebrejských.

„Nynější literatura hebrejská nebudí
velikého nadšeni; avšak židé palestýnští musí
se učiti a mluviti hebrejsky. aby užíváním
tohoto jazyka povstala nevyhnutelná soli
darita mezi všemi členy tohoto plemene.“

Motzkin vytýká mezi jiným osadám
Palestýnským, že jsou mnohé z nich málo
důležity a přece vyžadují značného nákladu.

Překážkou osazování se židů v Pale
stýně jsou Turci, kteří jim zakazují kupo
vati statky a stavěli domy. Jak potom
osazovati se za takových podminek? —

Výtky Motzkinovy vyvolaly odpor ve
shromáždění.

Konečně uznáno na sjezdě r. 1898. že
jest nutno, podněcovati ženy kn věci sioni—
stické, již mohou prokázati vzácné služby
jakožto nevyhnutelný nástroj ohrozeni ná
roda.

I povstala pani Ellmannová a vyzvala
rázně své scukmenovkyně k účastenství
v sionismu. I rozhodly se všecky družky její
přítomné. že utvoří všeobecný spolek žen
israelských.

Prve, než se sjezd rozešel, odhlasováno,

aby se utvořil zvláštní komitét dam. který
by šířil myšlenku sionistickou.

Aby se uskutečnily záměry sionismu,
třeba mohutné organisace finanční. Tomu
má vyhověti banka osadní. V pokladnách
jejich se musi soustřediti kapitál židovský,
ustanovený přetvořiti úplně starou Judeu.
V září 1898 dosáhly úpisy pěti milionů
franků, které se sešly hlavně z lidu.

Banka ta, zuložená pouze ku blahu
Israelitů, má za účel státi se živlem jednoty
národní. Dle stanov svých nesmí se zabý
vati žádnou spekulací. Účelem jejím je podpo
rovati a zabezpečiti kolonisaci. Jest to tedy
dílo nikoliv lidumilné. ale obchodní, s obme
zeným působištěm na Palestýuu a Syrii.

Založiti tato banku se sídlem spolko
vým v Londýně odhlasováno imposantní
většinou hlasů na sjezdě r. 1898.

* *
*

Ku konci podáváme některé podrob
nosti o osadách židovských v Palestýně,
kteréžto poslaly Vilémovi II. v listopadu
r. 1898 poselstvo, kteréž podalo něme
ckému panovníků album pohledů nejzna
menitějších v zemi té:

Zic hro n-J a kob. nejznamenitější osa
da ve Svaté Zemi jak svou rozsáhlosti tak
počtem obyvatelů; obnaší 2000 hektarů
se 2000 obyvatelů. Byla založena r. 1882
Židy vystěhovalýini z Rumunska, kteří ne
majíce ničeho živořili na počátku v nej
větší bídě. Avšak pomohl ]iln baron Edmund
Rothschild a osada prospívala. Obyvatelé
její mají nyní dobře zařízené domy a žijí
velice stkvěle.

Osada Chederská (1600 hektarů)
byla založena od židů ruských r. 1890.
Jako Zichron-Jakob strádala tato osada
a počátku velice, nebot roz.—ablebařiuy (as
300 hekt) působily zimnice, které ztenčo
valy rodiny. Osadníci však neustoupili, až
po 6 letech baron Edmund Rothschild pri
činil se o vysušení bařin a osadníci se dali
chutě do práce.

P eta c h-Tik va b, na několik kilometrů
na sever od Jaffy, jest nejstarší osadou.
Založili ji r. 1878 židé Jerusalemští; živo
řila však dlouho pro nezdravé ponebí, jemuž
odpomoženo pomocí cizí. Obnáši 1400 he
ktarů a 650 osadníků.

Reccovoth, založenar. 1890 osad
ním spolkem Varšavským, pokrývá as 1000
hektarů se 250 obyvateli. Osadníci velice
pilní založili vinice a morušové sady; vy
stavěli pěkné domy, synagogu, školu a lázně.
Učí se pilně hebrejštině. _

l4*
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Rish o n—Le-Sion, střed průmyslu vin
ného. na několik kilometrů jižně od Jaffy;
plocha její obnáší 800 hektarů a čítá 500
obyvatelů. Pěstuje se tam hlavně víno. Ve
sklepích tamních shromažďuje“ se téměř
všecko víno z osad ostatních. Povstala roku
1882'a po 2 roky žila v největší bídě, až
jí Rotrschild poslal pomoc, načež se rychle
zmohla na dvolnásobný počet osadníků.

\ysazeno tam 20.000 moruší k pěsto
vání hourců; též stromy ovocné nesou
hojný užitek

V osadě jest rozsáhlá škola, knihOvna,
synagoga, nemocnice a lázně. Každý osad
ník ina kamenný domek. Tři studně dávají
výbornou vodu.

Rosh-Pinah, na severu od jezera
Tiberiadského, má nejlepší polohu ze všech.
Vedlo se jí již od počátku dobře. nebot
baron Edmund Rothschild může býti po
kládán za pravého zakladatele. Má 600
hektarů se 600 obyvateli. Pověstná jest
svou úrodnosti. nebot tří řeky jí dávají
vody hojnost. U každého domu obíleného
jest zahrada květinová a zelinářská. Půl
milionů step kryjí vinice a 80.000 moruší
vysazeno tu ku pěstování bourců. Továrna
na hedbáví má parní stroje Osada se spra
vuje sama a má sama zařízení obecní, jaké
jest obyčejem na východě.

Castinie založena teprve předdvěma
roky a sice židy z Bessarabie, kteří by
byli upadli u velikou bídu, kdybyjim baron
Edmund Rothschild nebyl pomohl. Obnáší
500 hektarů a 100 osadníků vybraných pečlivě
ze zemědělců jiných osad.

Pěstuje se tam jen obilí, avšak se
značným úspěchem.

Baron Edmund Rothschild založil na
dávno osadu Metullah s povrchem 480
hektarů; Osazena bude výbornými vinaři
ze sousedních osad,

Založeníosady Ekronu opět baronem
Edm. Rothschildem stalo se r. 1884; roz
sáhlost její jest na 400 hektarů a počet oby
vatelů jest 250; pěstují víno a tkají hed
bávL

Katoa. založená ruskými studenty,
jest stejně stará jako předešlá; měří 360
hektarů a má jen 100 obyvatelů. tvrtina
půdy vyhrazena pěstováni obilí ostatni jsou
vinice.

Waad el-Cbanin, osada založená r.
1883 nedaleko Rishon—le—Sionu.160 hektarů
její půdy posázeno révou. Ač požívá podpory
od spolku osadního, vede se osadě této
bídně.

Yessad-Hamalah, zcela na blízku
jezera Meronského, byla založena vystěho
valci polskými, podporovanými různými
spolky.

Obyvatelstvo se zaměstnává pěstová
ním květin a výrobou tresti a voňavek,
což se velice dobře vyplácí. Též štěpnice
jejich poskytuje hojnost keřů a stromů
ostatním osadám.

Založeníosady Mish mar-Hayarden
padá. do r. 1884. Posud přílišně nepokra
čila.

Poloha její jest nepřízniva, půda suchá
a s obtížemi byla tam zavedena voda Pr'ese
vši podporu spolkovou osadníci této osady
jsou nuceni pracovati jako nádennici v osa
dách sousedních.

Osada Artiefská určena byla 5 po
čátku za ústav zemědělský pro židy kon
vertity. Ohromné summy na ni vynaloženy,
avšak bez úspěchu, nebot židé ti nečetni
nechtěli pracovati. Jest nyní pouhou vesnicí
židovskou.

Osada Tantura leží na pobřežímoř
ském blíže Zichron-Jakobu. Osadníci byli
spočátku zaměstnání v továrně na sklo,
a když byla zavřena, vzdělávají nyní zemi.

Mala osada Ain-Zeitun jest v plném
vývoji; pěstuje sa v ní \íno a stromoví
ovocné. Několik malých osad, které se právě
tvoří, potřebují vystěhovalců, kteří by
vzdělali území jejich.

Kdyby snahy sionistů měly býti uko
jeny, musilo by se osazování díti rychleji
a nepřetržitě, kdežto posud se tak neděje
Arci b_v sultán turecký netrpěl takového
stěhování soustavného, proto třeba dříve
dorozuměti se s ním.

Vilém II prohlásil se bez obalu
k vyslancům osadníků israelských: „Rád
bych viděl každý pokus, který by přispěl
k tomu, by zemědělství v Palestýné pro
spívalo i k užitku říše ottomanské, při
čemž by se šetřilo úplně svrchovanosti
sultánovy“

Židé tedy mají výstrahu: prve než se
vrhnou na klidný výboj Palestýny, musí
vyjednávati s Abdul-hamidem. Popřeje-li
vládce „věřících“ návrhům těm ochotného
sluchu, není o tom pochybností, že banka
osadní poskytne nejlepších prostředků.

Pro tuto chvíli mohou Israelité opako
vati jen slova Nordauova: Gam zou le
toba, : „Vše se dobře daří, avšak nelze
ničeho předpovídati pro budoucnost.“

Vypravuje se, že minulého srpna vechvíli,
kdy končil sjezd Basilejský, první paprsky
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ranní pronikly do síně, a že milě to světlo
zasvítlo nadšeným shromážděným jako ji
třenka lepších dnů pro Israelity.

Bděte
Píše V.

Nemile dotkla se srdce každél-o upřím
ného kněze zpráva, jež byla v posledním čísle
„Obrany' uveřejněna, o různých hístorkách,
jež o kněžstvo v ústech lidu kolují.

Bohužel. že leckdy je pravda to, aspoň
z částí, co se tvrdí.

Doby naše jsou velice povážlivě, dnes
i hodný a dobrý kněz slyší často dost urážek,
jak teprve knez povinností svých nedbající.

Byl jsem na pohřbu Jeho Eminencí
ndp. kardinála, a tu, když přiblížil se klerus,
slyšel jsem z různých stran tolik nadávek,
tolik nelíchotivých posudků, až mne srdce
zabolelo.

Většina našeho kleru přece plní s láskou
a svědomitě svůj svatý úřad. Několik však
poklesků a chyb — a ztrpčuje se valně již
dost nesnadné postavení všeho duchovenstva.

Poměry v německých našich krajinách
jsou daleko horší co se týče náboženství—
hlavně v končinách průmyslových, tam hoj
nost socialistů. kteří pro kněze vůbec žádné
úcty nemají. Ale tam nikdy nestane se tak
skandálních urážek, jako u nás. Čím to
jest?

Často kněz ve společnosti uslyší o ně
jakém velmí choulostivěm případě; anebo
se knězi předloží číslo nějakého nám ne
přátelského časopisu.

Co tu mám jako kněz říci? Jak sebe
ijiné hajíti? Studem bych se propadl. zvláště
když ve společnosti je nějaký jinověrec.

K sobě svět kněze vábí, a když s ním
jde, potom jej pomluví, zneuctí a pohaní.

Náprava měla by se díti již v alum
nátech, ale tam budou prý přijímánicho
vanci i bez — maturity.

Katecheíě na gymnasiích mohli by též
pro klerus více konati, nežli žádatí pouhé
naučení se náboženským poučkám.

PTOfťBBOÍ'lpři vykládání dějepisu nebo
filosofické propaedeutíky nesměli by, jak se
někde děje, zrážeti studenty, hlavně nada
nější, od studování theologie.

Nynějšíúprava platů úřednických
a naproti tomu bídná' dotace kaplanská ne
vábí studujících ku stavu kněžskému.

Židé jsou ovšem lidmi příliš praktickými,
aby spatřovali v náhodě té něco více než
přelud a mlhavou peesií. J. Kosina.

bratřH
B., kaplan.

K tomu přispívajíi neutěšené po
měry na mnohých farách, panující
mezi farářem a kaplanem. Měl by konečně
dán býti od vyšších kruhů ně|aký regulativ,
hlavně.('o se dotýče rozdileuí štol, aby
se předešlo různým nepříjemnostem. Na
jedné faře má kaplan na př. půl štoly. jinde
třetinu, jinde pouze tak zv. malou štolu.
Potom leckde povstane nedorozumnění, jež
se od laiků vykořistuje.

Zle je, když do semináře vstoupí kdo
z donucení rodičů, když bez povolání knězem
se stával

Jest však nejvýše potřebí za našich
dnů, aby zjevy chybujících kněží byly co
nejřídšími.

A to myslím. že hlavní úlohu hraie
dobrý příklad, aby jmenovitě mladé
kněžstvo zůstalo ideálním, snahami nej
lepšími nadšeným. Ale špatně se ideálům
poslouží, když kněz přijde. na místo, vidí
pravý opak toho života. k němuž veden a
nabádán byl v semináři.

Jest pravda, všecky naše alumnáty jsou
vedeny celkem. jak po stránce vědecké. tak
i vychovatelske', dobře. Než, přece v semi
náři není vychování kněze ukončeno; potom
přechází ta povinnost na staršího kněze —
faráře. Právě ze seminářskě přísnosti do
mnohdy zcela volného života jest přechod
dosti náhlý. Ajaký tu bývá mnohdy příklad?
Jaké štolární vymáhání na chuďasech? Jaké
modlitby hodinek? Jaký život doma?

Nemyslemež, že to lid neví. Lid má
dobré oči i uši.

A proto bděme a buďme opatrnil
Velmi těžce dále neseme my kněží na

venkově roztržku v táboře křesťansko
socialním.

Od té doby, co se stala roztržka mezi
stranou dp. P. Dlouhého a Dra. Horského,
zdá se mi, že nespočívá na katolickém ži
votě našem požehnání Boží.

Jednoty po většině živoří.
Docházejí na náš výbor žádosti od růz

ných spolků. abychom projevili souhlas buď
sdp. P. Dlouhýrn aneb sfarářem dp. Drem
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Horským. Máme my kněží výboru (jsou to
po vctšině prostí lidé), ukazovati svoji ne
svornost? Jak to smutné!

Nechci býti soudcem žádného. avšak
myslím, humilitas et devotio snad
některým vůdcům schází a spoléhají více
na sebe při celém hnutí, než na pomoc
Boží.

Nedávno zasvětil sv. Otec celý svět
božskému Srdci Páně, a tu i naše spolky
katolické, české zvláště, ještě jednou měly
by se v určitý snad den nejsv. Srdci Páně
zasvětiti, aby lepší časy nám přišly.

Jak asi dopadne ten sjezd Zemského
sdružení našich jednot? Chraň Bůh, aby byl
tak neplodný, jako ta svatoštěpánské. kon
ference.

Smáli jsme se Mladočechům, že jsou
frázistě. Sami nejsme lepši. Na sjezdech o.
schůzích se mnoho mluví, přijímá se reso
luce za resolucí; a facit všeho je nic. Naše
katolické spolky by si měly více všímati
křesťanské charity, než zábav, výletů a po
dobných hlouposti.

Snad neni účelem katolických spolků
podporovati šenkýře a pivovary!

koda. že v „KatoL Listech“ omnohé
z těchto věcí se ani nezavadí. Snad se do
toho píchnouti bojí? Čí jest jiná příčina?
Nedovolí tak družstvo nebo redakce?

My venku jsme jednak netrpěliví, jednak
rozmrželí. Kvašení značné lze pozorovati.

A nyní ten zemský sjezd křesťansko
socialní strany v Čechách, který v „Lidovém

Pánl

Listě“ je na 13. a l4. srpna svolán a proti
kterému v „Dělnických Novinách" Dr. Rud.
Horský protestuje a. k novému sjezdu ke
dni 28. září vybízí.

Co z toho vzejde? Jaká je to práce?
Proto voláme my z venkova: Bratří,

bděte!
Zřizujte spolky podpůrné & vzdělavací!

Konejte skutky lásky a milosrdenství!
Milujte mládež, navštěvujte bedlivě

školu. raďte dětem, co by činiti měly.
Pořádejte přednášky v různých obcích.

Kazatelna dnes nestačí!
Předplácejte časopisy politické i od

bornél
Zařízujte knihovny, půjčujte dobré spisy!
Pořádejte kursy hospodářské, zakládejte

školky ovocné, sůčastněte se výstavek okres
nich.

Zařizujte družstva pro sprostředkování
a odbyt hospodářských plodin, semen a
potřeb i pro odbyt výrobků řemeslnických.
Pilně nabádejte k provádění hesla „Svoji
k svémul“

Nedávejte na jevo k sobě žádné trp
kosti a kyselosti. Jsme všichni v jednom
táboře a je třeba v armáděi dělostřelectva
i pěchoty-i rychlé jízdyi zálohy. At.všecky
nás spojuje křesťanská charita.

Nekryjte však nesprávnost a křivdu
pláštěm milosrdenství.

Milý nám buď X nebo Y, ale milejší
právo a pravda, dobro a věc společná.

Bděmež, bratři!

a dělníci.
(Pokračování.)

V konsumním spolku továrny Krup
povy prodává se jen za hotové. Tím mají
býti dělníci navykáni, aby svými příjmy bo—
spodařili a odvykli si zhoubné dlužení. Zisk
rozdělí se mezi příslušníky továrny, totiž
mezi ty. kdo dostavaji mzdu. služné, pensi,
podporu nemocenskou atd. R. 1896 dostali
dělníci 7 procent dividendy. Při ústavu za
loženai spořitelna, kam se úsporymohou
uložiti.

Ústřední síň konsum. ústavu Kruppova
podobna je ohromnému bazaru (zevně jest
podobna paláci !), kde lze za peníze dostati
vše co kdo potřebuje. na př. zboží koloni
alni, potřeby domácí (od hřebíčku až po
kamna, obuv, šaty (a to za cenu pevnou a

levnou), pečivo, maso atd. Voddělení zboží
osadnického zaměstnáno je 15 představe—
ných, 15 pomocníků a 2 učňové, 71 proda
vaček a 35 dělníků, což svědčí oohromném
odbytu. Množství vdov a dcer dělníků ho
toví a dodává spotřební předměty (prádlo,
šaty). takže zde dělníci pomáhají živiti se
navzájem. —

Tovární spořitelny.
Spořivý dělník přináší svému podni

kateli značný prospěch tím, že zacházeje
šetrně s věcmi vlastními, dovede šetřiti
i kapitálu podnikatelova (budov, strojů, ná
řadí, surovin a pod.).

K tomu cíli zakládati dlužno spoři
telny tovární, jako na př. v Gladbachu
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při tkalcovně F. Br-andtse, kde v čas
uloženým přebytkem zahnána mnohá po
zdější krušná starost, kde mladší muži uloží
si něco k založení příští domácnosti, kde
si uloží dělník leckterý groš pro své stáří.

Aby dělníci o své uložené úspory ne
přišli, ukládají mnohé závody za uložené
úspory dělníků (ve stejné výši) cenné papíry
pupilární jistoty u říš. něm. banky.
Úspory uloženy jsou na 6 nebo 5% do částky
1000 marek. Jestli kdo ušetřil již přes
1000 marek, dostane pouze 3 proc., což
ovšem od dalšího spoření málokoho od
straší.

V některých továrnách švýcarských ob—
drží dělníci, jichž vklady ke konci roku
byly největší. premií 6—5—4 franky.

Vklady (počínaje 30—50 kr.) přijímají
zvláštní důvěrnicí. kteří zachovati musí
o úsporách přísné mlčení.

Firma Peters (v Nevíges) zařídila
nucenou spořitelnu tovární již r. 1865;
každý dělník jest povinen v každý pracovní
den do spořitelny ukládati, a to ženatý
z vydělané marky 5 fen. (3 kr.) a svobodní
10 feniků.

Vystoupí-lí kdo z továrny, vyplatí se
úspora ihned. Invalídí nepracující zůstanou
členy spořitelny. I vdovy nebo muži kona
jící vojenskou povinnost mohou zůstatí členy
spořitelny. Peníze uloženy jsou s pupilární
jistotou. Správu vede výbor dělnický, mani
pulací tovární úředníci. Míru úrokovou
doplňuje íirma na 5—6 procent.

Někde založenyjsou spořitelny k pla
c e n i n á j e m n ě h o (Linksrheinischer
Verein fíír Gemeindewohl v Kolíně nad R.)

lenové musí si dáti srazítí se mzdy kaž
ných 14 dní 26. díl svého nájemného, začež
obdrží 40/„ premíi od podnikatele.

Firma Schaeffer (v Pfaatáttě)a „80
ciété industríelle de Mulhouse“ rozdělují
každýrokurčitoučást čistého výdělku
mezi dělmky. kteří aspoň 5 let v závodě
zaměstnáni byli, 251et věku svého dosáhli,
nikdy do práce v opilém stavu nepřišli a
pílí se vyznamenávalí. Suma určená rozdělí
se die poměru mzdy a služného, třetina
vyplatí se hned, třetina se připíše do děl
níkovy úsporné knížky &třetina dá se
do nejbližší bilance.

Notář Salathé zavedlrozdílení premií
400 franků pro mladší dělníky k zakupo
vaní domků ve čtvrti dělnické v Mulhou
slch v ceně 4000-5000 fr.

Kdo naučil se rozumně spoříti. odvyká
nezdravému, nerozumuému přepychu, zvyká

spořádaně výživě, neoddá se škodlivému po
žívání lihovin.

V továrnách bývá na př. tento řád
pracovní vyvěšen: Dělníci, postižení v to
várně v opilém stavu. mohou býti ihned
propuštěni. Nositi sebou lihoviny je zaká
záno. K zachování dobré pověsti továrny a
pro blaho dělníků & jich rodin musí usta
novení těch přísně býti dbáno.

Kde muž kořalku požívá. rodina trpí
nouzi. Láska pro rodinu a domácnost trpí,
když muži zdržují se v hospodách. „ Tím
vzbuzuje se záhubná vášeň. Kořalka ničí
mír domácn, blahobyt, čest a zdraví, štěstí
všech.

Proto firma Bran dts ova dává premii
1 marku (60 kr ), měsíčně těm dělníkům,
kteří se úplně zdrží pití kořalky. Kon
trola je velmi přísná. lístek se jménem
dělníka o premíí se hlásícího může každý
viděti. Nyní 38 procent dělníků berou tam
měsíčně premie. I tak se podporuje —-spo
řivostl

Někdedávají měsíční prémie děl
níkům včasně do prace docházejícím. čímž
se smysl pro pořádek a svědomité plnění
povinností vzmáhá.

V továrně Kruppově všichni učňo vé
jsou placeni, ale. polovici mzdy dostanou až
po vyučení svém, což činí až 1200 marek
u jednoho!

Dělnické b ty.
Ve velikých městech hledí se assa

nací úzké, nezdravé ulice proměnití v slušné
příbytky, čímž dáván bývá základ dušev
nímu i tělesnému blahu obyvatelstva. Vhodně
zařízený a čistý byt má veliký vliv na mrav
nost a štěstí rodinné. Dělník,jenž po denním
namáhání vrátí se do bídné, špinavé díry,
v níž dýše nezdravý a zkažený vzduch,
nemá doma zalíbení. vyhýbá se bytu a jde
do hostince. Smysl pro domácnost se ztrácí,
dělník oddá se zlozvykům (jež stojí peníze)
a rodinu uvádí v bídu a nouzi.

Proto dobře jednají podniky to
vární, jež poskytují dělníkům čistý a mi-ý
příbytekse zahrádkou, kde nalezne uží
tečné i příjemné zaměstnání, kde poznává.
pravou cenu mnohých věcí — z čistého ego
ismu i pravé lidumílnosti založené domky
nebo byty dělnické zajistí firmámdobré
a schopné dělníky!

Mulhousská„Společnost pro děl
nické byty“ r. 1853 založená k návrhu
J. Zubra postavila za rok 1854 na 100
dělnických domků, jichž počet do r. 1897
dostoupil 1300 s 8000 obyvateli — tedy
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7 osob na jeden domek — v ceně 5 mil.
franků.

Nejprve bylo postaveno několik domků
na zkoušku. Život dělnictva v domcích byl
pozorován bedlivě. aby se zařízení jich
mohlo opraviti. Poté stavěny útulné domky
„cité ouvriěre“ a pronajímány za mírnou
činži dělníkům. Na to utvořena akciová
společnost s kapitálem 300.000 fr. (o 60
akciích), jež zřizovalacesty, chodníky, studny,
kanalisaci, vysazovala stromy, zřizovala pe
kárny, lázně. prádelny atd., a jež stavěla
domky pro jednu rodinu, které za cenu vý
robní (!) prodávala dělníkům na splátky
(16 let). Dělník mohl dělníkovi zase domek
prodati. První splátka činí ke 300 marek,
ostatek se splácí v měsíčních lhůtách, a
to tak, aby splátky byly o málo vyšší nežli
činže za byty malé.

Vedle prodejných domků postavena byla
v „dělnické čtvrti“ veliká budova s jednot
livými pokoji slušně opatřenými za měsíční
nájemné 5 marek mužským svobodným
osobám.

V zimě vytápěného a osvětlovaného
sálu mohou všichni obyvatelé domu volně
používati. Musí se však domácímu řádu
podrobiti (v 10 hodin večer doma býti),
ženské s sebou bráti nesmějí atd.

Domky dělnické „mají buď z předu
zahrádku anebo stojí skupiny o 4 dom
cích uprostred zahrady, na čtyřidily
rozdělené. Zastavěná plocha obnáší asi 40
čtverečních metrů, zahrádka asi 120 čtver.
metrů.

Aby domky nebyly přelidněny, pečuje
zdravotní policie.

Užitky dělnické čtvrti jsou tyto: Sní
žením činži, pohodlnějším a zdravějším za
řízením bytů přišlo z vesnic mnoho rodin,
jež dříve konaly obtížnou cestu denně do
továren. Mladí lidé nemusili za tmy bez
dohledu konati dlouhých cest. V domě
vlastním upravili si lepši stravu nežli v jí
delnách veřejných. Děti poživati mohly škol
a opat'oven v místě. Také lékařská pomoc
byla ihned po ruce. Dělníci naučili se —
spořiti, nemovitého majetku si vážiti,
cenu práce seznávati. pro dny stáří a ne
schopnosti se zabezpečovati. K tomu se při
druží láska k pořádku, čistotnosti a k do
brému chování vůbec. Mezi dělníky majicími
vlastní domky se zřídka símě nespokojenců
sociálně-demokratických ujme, nebot dělník
intelligentní a spořádaný nečeká lepších
dob od povykování a demonstrací. Nastává
klid a spokojenost v rodinách i obcích.

(Pokrač)

Církev a rodina.
Píše jan Nepom. lose Holý.

(Pokračování)

Mimo dítě drželo pohanství v otroctví
a potupě ještě jiné slabé stvoření — ženu.

nos je u starých zákonná forma man
želství. Za doby hrdinů v Řecku nebáli se
Herkules a Theseus násilně uuésti ženy,
aby je -učinili svými manželkami, a ve
Spartě dovoloval zákon mladíkům unésti
v noci úkradem jednu z mladých dívek
z temného místa. kde byly shromážděny.
Leckdy se sokové bádali o manželku jako
o kořist; žena nikdy nebyla tázana. nikdy
sama neurčovala o svém srdci a osudu.

At byla darována, prodána. neb unesena,
měla k tomuto smutnému otroctví ještě to
neštěstí, že je přijímala a uznávala pro
mravní nižší postavení, které ji ani nedopo
pouštělo, aby je směla cítiti.

Když se stala manželkou, nepřestala
býti otrokyní. Vyloučena z veřejného života,
odsouzena v ženské obydlí je žena pohan—

ská pod stálým dozorem. Stále jsouc slu
žebnicí nebo otrokyní člověka, jemuž zákon
propůjčil právo nad jejím životem a smrtí,
hříčkou jsouc jeho vrtocbů, obětí jeho ty
ranství, nástrojem jeho zábav byla v takém
opovržení. že staří ňlosofové říkali, že žena.
nemá duše nebo že duše jejíjest vypůjčena
od nejhorších zvířat.

V Římě táž ukrutnost a totéž opovr
žení. Pro ženu ani manželství nepřetrhává.
moci otcovské. Teprve po roce přechází
v majetek manželův, který se stává nejen
pánem, nýbrž i jejím soudcem. V prvních.
dobách republiky měl právo nad jejím ži
votem a smrtí. a později mohl ji odsouditi
k smrti v soudu domácím, jemuž před
sedal. Rozhodoval o jejím jmění i osobě.
Neměla moci nad dětmi ani jiné důstojnosti
než jejich pokrevná sestra. Její osoba ztrácí
se před velebností mužovou. Má-li klíče
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od dortu. má je jen'jakoopatrovnice. Může
býti zapuzena jako sat se odhazuje. který
se už nelíbí. Kato postupuje příteli Horten
siovi svou ženu Martii a Augustus odvádí
Livií příteli svému Tiberiovi Neronovi.

Muž má moc nad ženou, jako otec nad
dcerou. Cicero zapudil Terentii, aby za
platil dluhy. chtěje se dobře oženiti s druhou;
Mecenas ženil se bez konce, tisíckrát se
oženil, dí Seneca. Zapuzovali ženu, protože
byla stará a_nemocuá i ze spekulace

Zapudíl-li muž ženu pro nečestné cho
váni, náleželo její věno muži, a proto kdo chtěl
udělatí „štěsti“,' bral si za manželku ne
stoudnou ženu s bohatým věnem, aby ji
mohl pro nepočestnost zapuditi.

A jako ženy nebyly v úctě, tak si ani
samy sebe nevážíly. Vrhaly se právě tak
rady v cizoložství, jako manželé je rádi
zapuzovali. Přidáme-li'k tomuto již hroz
nému obrazu mnohoženství se žárlivosti a
soupeřstvíín, budeme míti jakési ponětí
o tom, jake bylo postavení ženv pohanství.

Ale proč se přebírati v análech sta
rých národů abychom zde nalezli doklady
o opovržení. z něhož křesťanství ženu vy
svobodílo'f

"prax-uje se tato udalost:

Vstupme do paláce sultánova a po—
slechněme sténání. které vychází ze se
railul Jaké zločiny a hanebnostil Jaké
ponížení a bolesti!

Čtěme analy současného pohanství,
které nám posílají missionáří z krajin ne—
věřících! Všude stejné divadlo hezuzdné
smyslnosti nebo bezejmenné ukrutností! Vy

H.edsl náčelník
lidu v Africe kněze. který již asi deset let.
hlásal evangelium jeho poddaným.

„Otče,“ děl. „věřím také vtvého Boha
a chci býti křesťanem. Pokrti mnel“

„Ale to není možné.“ odpověděl kněz ',
„máš dvě ženy."

Náčelník zarmoucen odešel
obydlí. Za několik dní
pravil vítězoslavně :

„Pokřtí mne. mám nyní jen jednu ženu.“
„Co jsi udělal s druhou ?“
„Snědl jsem jí!“
Je na čase, abychom udalí prostředky,

kterých užívala církev v minulosti proti
těmto hanebnostem a které má. vždy v zá
loze pro ty. kteří se poddavsji jejímu inou—
drému řízení.

do svého
se však vrátil a.

(Pokr.)

___.ÉDÉ ČESKÉ VĚCI. ., » . 96%——
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Mezi 6.—10. červencem místodržitel hr.

Coudenhove prohlížel áslav. Kutnou Horu a.
poříčí Doubravky Mladočeští poslanci jej'do
provázeli a obecní výboří vítali jej slavnostně.
Ale Dr. Herold nechtěl na sněmě s misto
držitelem již ani mluvit. Jak se to srovnává?

Dne 10. července konal výkoný vý
bor svobodomyslné strany schůzi, na které
podána. zpráva o výsledku cesty delegátů
mladočeského klubu do Vídně ke hr. Thunoví &.
min. dru Kaizlovi a sice poslanců dra Gré
gra, Herolda. Pacáka a Žáčka. Účelem cesty
bylo přednesení stížnosti na politickou rovno
právnost a. domáhání se brzkého schválení
zákonů sněmem král. Českého plíiutých a,
splnění 'závazků. ve které vláda oproti českému
klubu byla. veěla. Dále měli se delegáti in

't'orrrovati o úmyslech vlády stran jazykové
otázky a svolání říšské rady a naléhati na
upravení zemských financí. -— Mín. Kaízl
slíbil. že návrhy sněmovní „stanou se před
mětem úvah ministerstva.“ Konference 11min. hr.

Thuna trvala 4 hodiny. Týž slíbil, že vláda
hodla vládnouti ve smyslu Čechům přátelském
a že k řešení otázky jazykové pííkroči jen
po slyšení stran a ve smyslu naprosté rovno—
právnosti. -—-Situace se výkladem timto ne—
vyjasnila.. Naděje na lepší doby v národnostní,
hospodářské a. finanční stránce není. Dr. Jáček
ve Vyzovicích pravil. že „naděje naše růžové.
nejsou. proti Němcům vláda (prý) uezakroči,
tak že nás čekají dnové tuhého boje.“

„Fíigner“, sokolský spolek vídeňský
slavil dne 15. a. 16. července lOleté trvání.
Došlo k násilnostem se strany 'Wolíiánů. Asi
50 osob zatčeno. 11 českých sokolů zraněno,_
ženy insultovány. Nejhůře řádili studenti.
Následkem toho všichni posluchači vys. školy
zemědělské byli vyslýchání. Ti. kteří před,
měsícem dělali demonstrace proti koncertu
„Slovan. zpěv. spolku“ na tureckých šancich,
byli vyloučení. — Ani jeden velký list vi
deňský neodsoudil německých brutálností.
A přece musí býti dovoleno Čechům nejen ve
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Vídni, ale v celé říši, aby se scházeli a dle
libosti slavnosti nebo přednášky pořádali. Nc—
řiká se ve Vídni na nedostatečnou návštěvu
cizinců. Kdo však ponese do Vídně peníze,
je-li tam vydán nebezpečí, že bude potopen
nebo sbít pro svou národnost aneb pošlapán
koňskými kopyty, jak doznala sama „Extra—
post“

V Hlinsku konala se 16 červencevo
ličská schůze, kde mluvili dr. Eduard Grégr,
dr. Čelakovský, Udržal, posl. Adámek a jiní.
Dr. Grégr pravil: „Smutný je obraz říše
naší, rozervsuost &. zmatky otřásají jejími
základy. Jde o její bytí a nebyti. Činí dojem
státu v úpadku. Kostky inetnjí o ni dědicové
nepřátelští. Příčinou toho je boj. maji-li ná
rodové žíti rovni vedle sebe, nebo panství
chlívost Němců. Chybným postupem staro
českých poslanců přišlo se k punktacím. „Ná
rodni strana svobodomyslná“, která z vůle
národa přijala vůdčí prapor z chabých rukou
své sokyně staročeské. vytkla si v programu
jako přední úkol snahu po dosažení samostat
nosti a svéprávnosti země koruny české a
zaujala stanovisko čistě národnostní (!). vjehož
rámci je místo pro všecky, s národem naším
poctivě smýšlející strany. Při tom domáhá.
se strana svobodomyslná naprosté svobody ob
čanské a vypověděla boj choutkám (!) zpáte'z
nictví a kleríkalismu, vysoké byrokracie, nad—
práví avýsadám šlechty, žádajíc proto i rovné
volební právo pro všechny příslušníky &vrstvy
českého lidu . . . Hr. Thun slíbil nám, že
splní našich 28 požadavků. Posláním jeho
jest skoncovati rakousko-uherské vyrovnání
jež v ohledu zemědělském je nám nepříznivé
a přivoditi smír mezi Čechy a Němci My
řekli hr. Thunovi, že trpělivost národa če
ského jest vyčerpána, že nespokojenost roste
"co den, a nebude li požadavkům českým vy
hověno, že národ náš zase sobě pomůže sám.
Oposice se nebojíme. Co zmůže několik Scho
nercrovců, zmůže i česká delegace. Na pod
mínku od Němců kladenou „ve smíru“ nepři
stoupíme. Z jazykových nařízení nesmi býti
vzato ani písmeny. Nemyslím, že vejdeme
již do země zaslíbené. do země spravedlností,
práva a svobody. Předvídám ještě další a
kruté boje za práva a ueodvislost vlasti
Připravte se k dalším bojůma neoddávejtc se
blahým nadějím A neztrácejte víru v ko
nečné vítězství! — Jak vidno, mohl tak
mluvi_ti í každý ,jednnroční“ politik. —
Dr. Celakovský vypočítav „plodnou' prácí

sněmovní, řekl“ Nejsme neomylni a nenahra
ditelní. Opusti-li nás volíčové. půjdeme. Pak
dp. farář Marek si stěžoval jak si mlado
české časopisy í řečníci počínají vůči ducho
venstvu. Za odpověď dostal od dra. Grégra a
uč. Jadrného, že „nikoli proti českým kněžím,
ale proti kleríkalísmu strana svobodomyslná
stojí.“ —- Po té přijata byla obvyklá reso
luce, v níž se žádá rovnoprávnost všech ná
rodů, samospráva zemí koruny české, neunavná
dokonalá a zorganisovaná práce hospodářská,
povznesení domácí výroby a tržby, hájení
zájmů rolnictva, řemesluictva a menšího ob
chodnictva i dělného lidu, rozkvět školství
atd. Mladočeské schůze stávají se stále jalo
vějšími. _

Dne 16. července odhalen byl v Ceské
Lípě pomník Sch meykalův. Mluvili řid.
Ceské spořitelny rytíř Thsnmer, dr. Funke,
jenž pravil, že heslem Schmeykalovým bylo:
„Deutsch und frei". líčil jeho boj proti funda
mentálním článkům, uvedl jeho slova z roku
1880 ve Vídni: „Deutsche sind wir und
Deutsche wollen wir bleíben,“ líčil jeho zápas
za „souručenství“ Němců, jeho výroky: „Na
tíonales Bewusstseín, nationale Arbeit und
nationale Einigkeít“_ a „Deutsche in Bohmen
seid cinig und Stark“ atd. Bylo složeno přes
100 věnců (s velkoněmeckýmí většinou stu
hamí). Společnost byla většinou chrpami
ozdobena.

Na Hrádku (u Domažlic) konal se
16. července tábor lidu chodského. Poslanec
Černý pravil: Vláda po velikém sebezapírání
národa našeho neučinila pro nás ničeho, spíše
se/mím zdá, že zkouší nás, až kam jde po
věstná trpělivost naše. Meušiny naše vydány
jsou na pospas zuřivosti germánské, střední
stavy hynou pod tíhou daní. o autonomii a
státním právu jakoby uni nevěděla, Cech pro
slůvko „zde“ je žalařován. Red. E. Hrubý
z Prahy pravil: Moc předčí právo, Čech v od
věké vlasti jesr. psanceín. Ze země Svatova
clavské plyne do Vídně 2l7 mil. zl Nechceme
býti robotniky. Těžce neseme. že za. ministra
Kaizla zvyšována je daň z piva. lihu a clo
petrolejové. V Německu diferenční a blanko
terminové obchody zrušeny. — Proč u nás
ne? Zlořády musíme odstraňovati. Proč jest
u nás tolik cizáckých firem pojišťovacích a
kartelů? Nutno se organisovati! — Pak pří
jata resoluce ve smyslu „sdružení českých
zemědělců“.

* .
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I. Rolníci.
Tábor rolnictva na Chlumuu Král.

Hradce konal se 9. července za účastenství
asi 6000 osob. Posl. Jaroš pravil: „Soused
náš dávno již lačněl po naší krásné vlastí.
Mám obavu, že nebezpečí toto stává se den
za dnem větši. Ve hvozdech pohraničních se
trhá jazyk lidu českého a ani ve školách se
nesmí mlnviti česky. Chtějí-li z nás němečtí
krajané (dle svatoduěního programu) učiniti
otroky pak si ponížení takové líbiti nedáme
a raději smrt volíme a život ztratíme, nežli
abychom ve_vlastl své stali se národem pod
řízeným“ Rid. Bauer mluvil pak o milita
rísmu: .On ochuzuje naše hospodáře. vyssává
naše hmotné síly a činí hejno žebráků. Ra
kousko má v aktivní službě stále 300.000
vojínů, jež rozmnožiti může na 2'/,_. mil a
s domobranou na 4 mil. vojínů. Všeho vojska
je 44 mil.. takže na 32 osoby připadá 1 voják.
Kdyby se mělo všecko lidstvo na zemi vy
hladiti. nepořebovalo by vojsko manlíche
rovkami ozbrojené ani minuty! Náklad na
vojsko v říši naší r. 1869 činil 95 mil.. dnes
již přes 200 mil. zl. Kdyby se tak pokračo
valo. výrobní třídy toho nesnesou. Z toho
u nás v Cislajtaníi přijde na jednoho občana
4 zl 60 kr., v Uhrách jen 2 zl. 60 kr.
Nechť jest zavedena dvouletá služba aktivní
dle Německa, kde je od r. 1893 V Americe
vycvičilo se v poslední válce vojsko za měsíc
& vyhrálo. Rolníctvu ubírají se pracovní sily
v nejlepších letech a odcizují se práci. Na
cvičeni povolávají se záložníci ve žních. Necht
se volají jindy.“ Po té pojednal posl. Niklfeld
o „Příkazu daně pozemkové pro potřeby
zemské“ a „O zemském hospodářství“. Pravíl:
.Je-li rolnický stav pro stát nejdůležitějším
činitelem, proč jeví se oň tak malá péče?
V příčině advokátů, notářů, kněží (!), státních
úřadníkův-a sluhův i dělnictva a všech vrstev
společnosti naší učiněna již opatření. Rolnik
má. býti poslední? Království Českému vzato
právo berně předpísovatí. Potřeba zemská
hradití se musí přirážkamí, jež stoupají stále.
V komisí sněmovní usneseno, aby zemský
výbor jednal s vládou, by některá přímá daň_
byla odkázána pokladně král. Českého, aby
zavedla se zemská dávka ze jmění adědictví,
ze spotřeby cukru, kořalky, z piva atd. Ale
návrhy ty nedostaly se k projednávání na

sněmě. Po té přijata resoluce, v níž se pro
testuje proti požadavkům německým, o Let
nicích vysloveným, v níž se žádá zavedení
2leté služby vojenské a u absolventů nižších
škol hospodářských na 1 rok, aby úleva po
skytnuta byla rodinám, kde je jediný syn
v hospodářství vycvičený, v níž se ohrazuje
rolníctvo proti zvýšení zemských přirážek a
žádá se část dani státních pro zemské po
třeby_a konečně upravení Labe.

Cetné bouře a krupobití mezi 14.
až 19. červencem ve středních Čechách pn
škodily pěkně stojíci úrodu Rolníci bědnjí.
Vyhlídky do budoucnosti jsou stále smutnější.

Brně sestupuje se družstvo české
k zařízení akc. pivovaru a sladovny. Počítá,
že strhne na sebe asi 100000 h. piva, _iež
dnes dodávají německé pivovary. Schvalujeme
podobné podniky, jet to kus svépomocí.

Exekuční dražby hospodářských
usedlostí. Předvídn-lí rolník, že se přes
léto jíž neudrží, ani neseje a pole nechá le
žeti ladeni — vít, že bude mu prodána used
lost i úroda na poli. Proto navrhuje rolník
Jan Jonák v boskovické „České Samostat
nosti“ provedení následujících zásad: 1. aby
v obcích se zřízovaly soudy smírčí; 2. aby
sekvestrace plodin hospodářských provedena
byla hospodářem samým, jeho vlastními lidmi
za dozoru některého člena obecního zastupi
telstva; 3. aby usedlosti prodávaly se tak,
by nastoupil nový hospodář až po žních; 4. aby
polní úroda nebyla prodávána zároveň s used—
lostí, nýbrž aby užitek z ní bral ještě exe
kvovaný majitel; 5 aby odhad obstaráván
byl domácími znalci poměrův a nikoli cizími
a draze „placenými osobami.

II. Remeslo.
Sjezd českoslovanských hosti n

ských v Plzni -konal se 18. července za
účastenství 250 delegátů. Mluvili posl. Břez
novský, Dr. Dyk, Hořice. a četní odborníci.
Jeduáno bylo o výnosu ministra obchodu
stran láhvového piva, o nápravě zemských
financi, o pojištování ve stáří a poměrech při
živnosti hostinské. — Uvedeno, že se v Če
chách nyní do roka spotřebuje na 8 mil. (!)
hektolitrů piva, z toho 1/4 se prodá v láhvich.
— Sociální demokrat Krofta (z Libně) byl
umlčen. — V příčině pojištění navrhoval pan
Zelenka (z Prahy), aby se hostinšti pojišto—
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valí uzemsk. fondu císaře Františka Josefa I.
a aby platili nejméně 1 zl. měsíčně. — Re
solucí zase dost -— a zda se provedou? —

Kartel cukerní již se utvořil,nyní
se tvoří kartel petrolejový a líhový. Ceny
budou si karteláři udávátí sami. Obecenstvo
bude úplně bezbranné.

Počet samostatných živností
obnášel r. 1892 u nás 839 554, r. 1897 pak
890.251. Potravní daň vynesla r. 1892 čistých
97 mil. zl., r. 1897 pak 121 mil. zl. Výnos
tabákové režie vynesl r. 1892 přes 51 mil. zl..
r. 1897 pak 66 mil. zl. Vklady spořitelní
obnášely r 1886 částku 1054 mil. zl.. roku
1897 stouply na 1717 mil. zl. — Z toho
soudí vládní listy, že — blahobyt u nás roste!
Quod non!

Informačníchkanceláříčeských
n emá me! Všecky informace procházeti musí
kancelářemi žídovsko-nčmeckými Je to jako
ve válce, kdy dobře vyškolený sbor hlídek
podati může důležité zprávy generálnímu ve
dení. O našich lidech dávají nepřátelské kan
celáře zprávy nepříznivé. Následkem toho
bývá drahý úvěr, náhlé odvolání'úvěru. klepy
o špatných obchodech, ubití naších obchod
níků.' Naši lidé mohou zvitěziti pouze správ
ností v obchodě a pravdivosti svých zpráv
Jen tak se úvěr získá a udrží. Lži poškodí
se závod. Ale jak to u nás chodí? Naši ob
chodníci í řemeslníci bud' příliš černě" nebo
příliš světle zprávy o sobě podávají, to jest
— přehánějí. Falešnon zprávou podkopává
se závod. Informace mají se díti svědomitě
a pravdivé a hlavně ústně (jako židé činí),
neboť ve psanich pouze fráze se blýskaií.
Dále jest třeba mlčelívostí a dískretnosti
kterýchž vlastností unás také není přebytek.
Naopak klepařství zhoubně působící. jež o úvěr
izákazníky závody připravuje, jest u nás
velice rozšířeno.

Německo vyváží ročně za 321 mil. marek
chemických výr.;bků. Naše říše pouze za —
62.000 zl. Kdežto u nás chemických před
ínětů jest Ivan/. dodává Německo, Francie
aAnglie — 50 procent produktů chemického
průmyslu. Vše je u nás jako začaroveno!

III. Dělníci.
V Moravské Ostravě konala se

dne 16. června Schůze dělnictva, na které se
protestovalo proti zdražení životních potřeb.
Pak byly pořádány demonstrace

V Praze konala se schůze týž den na
Štvanici orakousko-uherském vyrovnání Mluvil
hlavně soudruh Regner.

Stojalowski byl na nádraží v No—
vém Sandcí od železničních dělníků přepaden
Volano: Zíádce lidu! Jdi k Brokovi (to jest
četu. generálu). Žádali, by jim vrátil 1500 zl.
jež mu sebrali.

Ve Svitávce došlo 10. červencek bouří
dělnictva proti firmě M Lów-Beerově a oiá
delně Fischerově. Stávkáři převrhlí vůz a
balíky s vlnou rozřezali. v továrně přeřezaíi
řemeny a stroje zastavili. 58 osob bylo za
tčeno a dodáno do Boskovic.

Osmihodínna pracovní doba za
vedena jest většinou v severní Americe a
v Australii. Jen v zemědělství jest práce
denní delší. U pekařů, na drahách atd. jest
10 hodin práce. V Australii jest 9hodinná
doba pracovni. V Německu převládá 10hod.
doba pracovni, v Anglii 8hodinná. Ve Francii
je 10hod. práce většinou, v říši naší prů
měrně llhodínná, v Rusku průměrně 12hodínná.

Na byty dělníc ké propůjčilapruská
vláda již 15 mil marek. Ve Frankfurtě jest
spolek pro říšské bytové zákonodárství“
(Vasek-.“......... * *který se stará
o stavbu zdravých bytu dělnických a úřed
nických, prohlíží ie. zkouší materiál, organi
suie družst-a dohlíží na nájemné a na za
bavení svršků atd. Spolek dokázal, že dráhy
v 52 místech postavily 760 bytů atd., že
doly na 196 bytů zřídíly atd., takže na 2000“
dělníků umístil do levných a dobrých pří
bytků Tážeme se: Proč u nás zůstáváme pořád
vzadu a cizinou v těchto důležitých věcech.
Naše dělnické noclehárny jsou přímo strašné.

V Bavorsku nyní mají 11 poslanců na
sněmu sociální demokraté vSasku 8 vGothě
7, v Saskomeíningskn a v Altenbnrku 4,
v Hesenska 4, v Bádenska 3. ve Výmarsku,
Schwarzburg-Rudolfstadtě, \Vírtembersku 1.

Mládež o prázdninách — čímse
bude obírati? Děti z obecné školy budou buď
pomáhati rodičům při práci, nebo hlídati pří

Studenti ze střed-
ních škol podobně. A občané akademičtí
z university a technnky budou pořádntí před—

bytek, nebo — zahúleti.
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naěky azabavy, nebo budou cestovati. A přece
mohly by se prázdniny školské vyplniti praci
plodnou. O prazdninach pravidelně kniha
z ruky se studentům vyráží, aby prý užili
času k zotavení. A zatím fantasie a dua-h
ochabnou docela. Objeví se v přemýšlení ve
liká slabost, neschopnost a lenost. Dobře by
bylo, kdyby se mohly vědomostí během 10
měsíců nabyté jaksi prakticky zužitkovati a
osvědčíti. Ale jak? V zahradách, na polích
-a v hospodářství? Je záhodno přemýšleti
o tom.

Dnes se mnoho času vyplýtva na zby—
tečné malicherností. Děti zejména neměly by
ani o prázdninách zůstati bez dozoru, nebot
veliké je číslo těch ubohých, jež se právě
v tomto čase zkazí. Zahálka je především po—
čétkem vší nepravosti. Děti mohly by dobře
lkresliti a malovati, vyřezávatí, plésti, v za

hradách pracovatí, v jazyku cizím se zdoko
ualovati a pod.

Rada kral hl. města Prahy usnesla
se, aby školní zahrádky (až na. 3vzorně zři—
zené) byly zrušeny poněvadž se pro bota
nické zahrádky nehodí a poněvadž — zřízena
byla ústřední botanická. zahrada v Rajské
zahradě. — Salomounské usnesení to není.

Professoí'i vídeňské university
podepsali adresu carovi v záležitostí Finské.
Ministr vyučováni hr. Bylandt-Rheídt. rektoru
vídeňské university prof. Wiesnerovi udělil
za to důtku. — Když podepsali protest proti
Badeniovým jazykovým nařízením — nic se
jim nestalo!

Pro studující středních škol zří
diti se ma Svatováclavský kouvikt v Praze
přič-něuím dp. redaktora Kopala a vp. kaplana '
Euglera.ÉQĚÉÁ

——:3;: NABOŽENSKÉAClRKEVNlZÁLEŽITOSTl. liga—
0 (:

Dne 23. červenceposvěcení budou o Praze
bohoslovci IV. ročníku thenlor/ícké fakulty
na kněza. Bůh naplň os'echng/Duchem sv..
aby ble hodnsz dělníky na vinic: Páně.
Voláme k Vám, milí bratří: Slůjte pevně
ve víře! Vezmětepřílbuí pász'meč sv. ewm
gelia. Práce je nesmírně mnoho. Ku předu
tedy! Per a'rdua ad astra! Utrpením k ví
tězství sejde! Sursum corda! —

Modlitby za příštího arcibiskupa
v Praze ustanovila nejd. konsistoř. Při mši
sv. má se bráti kollekta k Duchu sv. a po
litaníích třikrate modlitba Pauě a zdravas.

Před op ravo u chrám u některéhonutno
vyrozuměti též ústřední komisi pro umělecké
a historické památky ve Vídni resp. jejiho
krajinského konservatora, protože by mohly
nastati nemilé protesty, jimiž se oprava zdr
žuje. J estvzájmu duchov. spravců, aby každou
větši opravu ohlašovali též kouservatorům.

Od 1.——3.srpna koná se pout boho
rslovců českoslovanských na Vele

a přednášky o kulturním významu sv. Cyrilla
a Methoda (dp. Jan Vychodil), o sociální čiu
nosti mladého kněze (dp. Valoušekl, o nabo
ženství člověka vzdělaného (pan Fr. Štrajt),
o potřebě svornosti (dp Dostal Lutinov),
otom. co má býti zakladem mravního jednání
člověka (p. J. Vraštil) Kdo můžeš zajeď si
na Velehrad!

Manželské rozvody v Uhrách.
V r 1895 bylo žadostí za rozvody manželské
v Uhrách 2465, r. 1896 ale již 322l,r. 1897
pak 3529 a r 1898 již přes 4000. Manžel
ských processů bylo r. 1895 jen 5840, ale
r. 1898 již na 10000. To jsou nasledky za
kona manželského zednářsko-žídovskou většinou
uherské vlády Uhram vnuceného. _

P. Flamidieu, člen školních bratří
v Lillu, obviněný z vraždy malého chlapce,
byl z obžaloby propuštěn a prohlášen nevin
ným. Liberalní a socialistické listy štvaly
při zatčeni jeho proti církvi a kněžstvu,
takže došlo ke krvavým výtržnostem. Rozumí

hradě. Bude konati se společná pobožnost se, že nyní utrhačství svého neodvolaji!„H&M.—__
ll
,-, ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI [$<——%—

Německo. .Loubetovi pozdravuý telegram, na který
Císař Vilém II. vstoupil na francouz- Loubet uctivě odpověděl, „Fígaro.“ „Liberté“

skon loď „Iíigenií“, odkud zaslal presidentovi & většína vládních & židovských listů přinesly
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oslavné články. „Le petit Journal“ „L' In
transígeant“ atd. naopak praví, že nemůžebýti
pro Francii již většího pokoření.

Berlínský list „Gegenwart“ o říší naší
napsal :

V Uhrách byly 2 mil. Němců vydány
ve psi asiatské libovůli kmene koňských pa
stevců. V Rakousku slovanství pomocí bez
vlasteneckého klerikalísmu vítězně proniká na
útraty Němců. Zostření boje slovanského proti
dávnému. dějinám posvěcenému poručnictví
Němců vnutilo i úřednímu (!) Německu jinou
posíci vůči Rakousku. Německo-rakoueký spolek,
zbudovaný na německém základě. pozbývá
nyní důležité své podminky. Bylf založen
proti nájezdům francouzsko-ruským. Nyní
spolek ten pozbyl pro Německo téměř vší
ceny. Zdrželivost německá proti Rakousku
musí přestati. Stat ten má — budoucnost za
sebou! Čechy nesmějí se státi samostatným
královstvím. Poslovauěni Čech, Moravy a Slez
ska nelze strpěti. Musíme se ujati svých sou
kmenovců. Nečinnými diváky sotva budemc
moci zůstati, jestli rakouská vláda se neod
vratí od své záhubné politiky. Bude to velký
boj meziGermanstvem aSlovanstvem. Podaří-li
se domu habsburskému zkrotiti slovanské ty
živly, ohrožující (!) trvání státu, pak musí
býti německý základ podunajské říše trvale
a pevně založen v ústavě! Pakli poslova
ňování a pomaďarování Němců bude pokra
čovat, musi Německo své syny zachránit —
na bojišti! -— To je pěkný obrázek —
k haagske „konferenci míru“.

Srbsko.
Dne 6. července střeleuo bylo v Bělé

hradě na bývalého krále Milana. Útočník
zatčený prohlásil, že byl najat. Proto nastalo
zatýkání předáků hlavní srbské strany radi
kální. Vyslanec srbský gen.uGrujič odvolán
z Petrohradu, Pasič, Protič, Durič, Taušano
vič, Vesnič, Nikolič atd zatčeni. Znatelé ne
šťastného „kralování“ Milanova praví. že
útok byl nastrojen od policie, aby se mohlo
bezohledně zatočiii s nenáviděnou stranou.
Professoři a úředníci jsou propouštěni z míst
Nad Bělehradem vyhlášen náhlý soud.

V „Národních Listech“ ve feuille
t--ně častěji se objevujc „kratochvilné' kop
nutí do zřízení katolické církve od člověka,

* dale; Ao

KRONIKA. . . .. ., 3___

Proti knížeti Ferdinandu Kobar
govi osnuje se v Bulharsku mocné jitření
proto, že zadány byly cizím (židovským) spo
lečnostem jihobulharské dráhy a jiné finanční
projekty. Časopisy praví (na př. „Tribuna“):
Jaký užitek má Bulharsko z knížete. jenž se
honí jen po zábavách a. dává si za to platit
2 mil.? Nebylo by lépe změniti systém a za—
vésti republiku? Anebo dosaditi místo kní
žete — laciný psací stroj? — Připomínáme
že Battenberg byl za noci z Bulharska vy
vezenl

Italie.
O klesání Italie svědectví vydal znova

bývalý ministerský předseda Crispi. jenž
v omluvě k banketu zahradnické společnosti
napsal: „V době, která je tak smutnou jako
nynější, nemohu se sůčastnit hostiny. Den ke
dni klesá naše vlast italská, a nikdo není
's to, aby zadržel jeji úpadek. Nedožiji se více
znovuzrození Italie-.“

Francie.
Posl. Millevoie pravil kdopisovateli rus.

„Nov. Vremeue' : „Celá země je proti nynější
vládě. Octli jsme se pod židovským jhem.
Všichni, od Loubeta po lílilleranda. jsou v moci
židovské. Program jejich jest dávno vypra
cován těle antisemitské hnutí roste. Bude
výbuch. Zidiun je na obtíž franko-ruský spo
lek, oni'Rusko' nenávidí. protože je drží v kle—
štích. Zidé chtěji připraviti spolek Francie
s Německem. Zájmena Německa je — demo
ralisovati naši armádu. Jidášův polibek! Za
poslední své řeči dal BIÍBBODs tribuny zna
mení masonské „signe de detresse“, t. j. vy
zvání k jednotě v okamžiku nebezpečí. Proto
poslanci všichni poslechli svého velmistra a
hlasovali pro vládu Waldek-Rousseaua, jenž
se scházel — s Reinachem . . .

Anglie, která Irsko ožebračila. chystá
se do boje sTranswaalem. Do Kapska posílá
vojsko a déle.. Na kongressu stran míru
v Haagu protestují angličtí zastupci proti
mnohým usnesením, zejména v příčině traska
vých nábojů (dum dum) a rozhodčího sondu,
takže sjezd ten skonči celkem bez výsledku
příznivého. -—

jenž se podpisuje „Kara Ben Jehudau.. Svěd—
kové tvrdí, že byl před několika roky v praž—
ském semináři.
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Všecky noviny ohlašují kalendář na rok
1900 „Pikantniho světa“ . . . Ten vyšel
tedy nejdříve. Také znamení doby. Aide
prý silně na odbyt i mezi mládeži nedo
spělon.

Celéobecni zastupitelstvo v Blatné
se poděkovala — k vůli nepořádkům.

Jako jinde i v Praze ustanoven výbor,
který bude zřizovati léčebny nemocných
tubel'klllosou. Odborníci tvrdí, že soucho—
tiny jsou vyléčitelny a sice zničením bacilů a
uchráněním tkaně od poruchy. výrobou zdravé
krve atd. Kéž se najde lidumil, jenž by větši
obnos na zřízení sanatorií věnoval!

Pan J. Myslivec maturovalna.akade
mickém gymnasiu letos. Po odbytí obecné
3třidní školy vyučil se obuvnictví, pracoval
do r. 1894 jako pomocník, načež připraven
dp. Stejskalem, složil zkoušku pro 5. třídu
gymnasiiní roku 1895. Chce studovati práva.
Ku předu!

Kabylové v Praze — z Vršovic? Na
Štvanici utábořilo se asi 20 lidí, o kterých
„Hlas Nar.“ dne 11 července napsal: Ka
bylové nečiní dojmu, že přišli z temné pev
niny, spíše odněkud ze Žižkova. Několik
osmahlých mužských, mezi nimiž jest jeden
černoch a. několik ženských ošumělým carem
oděných (se žlutými střevíci na nohou a mo
drýma očima !), jakýs tanečník — to jest
vše. Společnost činí dojem potulného ture
ckého šantánu, jaký se po krčmách v Egyptě
a pod. produkuje. Ze se to na útraty obecen
stva v Praze produkuje?

Jednota pro dostavění dómu svato
vítskěho, konala valnou schůzi dne 10 čer
vence. Jednota loni čítala 18 zakládající 3
podporující členy. 577 skutečných, 218 prispi
vajících a 1203 členy s ročním příspěvkem
5 zl Přijmy loni obnášely 156 097 zl. 2lkr.,
vydaní 127.432 zl. 45 kr. Po delší debatě zvo
len zu nástupce arch. Mockra pan Kamil I-Iil
bert, syn starosty Lounskěho, r 1869 naro
zený. Navštěvoval akademii výtvarných umění
ve Vídni a byl z Vídně prof. Luntzem do
poručen. Většího dila nevykonal Z našich
umělců měli na to místo nároky: Sochor,
Podhajský. Zech'ner, Labler, Krch. Vomáčka
a dlouholetý spolupracovník Mockrův, stavitel
p. Živný.

Hrom bije za posledních let více, nežli
bývalo dříve, zejména. v městech. Vysvětluje
se to tím, že je množství kouře a telefonních
i elektrických drátů, které blesk přitahují.

Redaktor V. Chvátal („Věstník“, „Volně
Slovo“) byl v Žižkově v hostinci „u dekla
race“ spoličkovún.

Pražská obecni hospodářství stává
se již přis!ovečným. Dne 17. jednáno ve sboru
o ztrátě 300.000 zl. při zřizování nového
kamenného mostu u Nár. divadla. Vinu dá
vali (zejména posl. Bieznovský i dr. Podlipný)
vrchnímu inženýra Soukupovi. Nyni budou
hledání vinníci. věc se uloží komisi, až usne.
Znameuitě hospodaření!

Ostuda. Pod tímto titulem „N. L.“
dne 15. července odsuzují rakovnického rabína,
jenž na schůzi žíouístů v Praze nedovolil
mluvili česky a usnesení náboženské obce ži
dovské v Rakovnícc, jež čin svého rabína
schválila. „N. L“ se táži: Kde byli rakov
ničtí „čeští židé?* — Odpovídáme: Což
„N. L.“ nevědí. že úkolem židovstva všeho
u nás jest ——germanisovati?

Protestantéa Židé jsou nájemcistatku
našich katolických šlechticů, ba i některých
klášterů a kapitol kanovnických. Mnozí na.
tento zjev reptají. Nepřátelé nám to s po
sniěchein připomínají. Srovnavá se to dále
s církevními zákony, že mezi hospodářskými
úředníky (a právě těmi nejvyššími) našich
katolických kavalírů jest mnoho pruských
evangelíků? Tak na př. na Peruci, v Moravské
Ostravě (na Moravě vůbec ještě více nežli
u nás). v Děčíně, v Chotěšanech atd. atd.
Obratme věc: Bei-e si protestant a žid za
nejvyšší úředníky — katolíka? Proč jen u nás,
taková slabost panuje? To je. již vrchol tak
zv. snúšeiivosti, ha je to něco více . . .

Porodní báby některé stále zločinů
se dopouštějí. Před 7 roky nalezena sličná
dívka za vraty jednoho domu v lllaislově
ulici v krvi mrtva. Rok co rok opakuje se
vykrváceni nešťastných děvčat, jež hledají po—
mocivdiskretuich záležitostech Nyní nevěsta.
drážďanského obchodníka Piíschla, zámožná a.
sličná A. Bertuchová, byvši hercem svedena,
vykrvácela v Karlově ulici u Haškově . . .
Na kolik obětí se nepřijde? —- Co se to
děje?!

Samospráva našich obcí jest někde
pravým paškvilem. Při nedávné při před
pražskou porotou bylo na př dokázáno. že
Plzeňská obec prodala. za 7000 zl. vodni
právo, aby ho za rok za 28.000 zl. zpět
koupila, že jeden člen městské rady vydává
„Plzeňské Listy' a počítá si děsně peníze za
inseráty, že se v kanceláři starostové rozho—
dovalo o koncessich hostinských atd. Hospo
dářská i společenská demoralisace!

Zensky' kongres v Londýně dopadl
stkvěle, nebot skončil naprostou jednomysl
nosti četných delegatek ze všech dílů světa.
Jednalo se o právech žen, o charitativním
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působení, o vzdělání atd. Bylo proneseno
přes 400 řečil Byl to pravý sněm pracovni,
mezitím co muži ve sněmě belgickém, španěl
=ském_italském atd. ,se do krve rvali, kopali
a na sebe plivali. Mluvilo se hlavně anglicky.
ale též čínsky a. japonsky. asopisy se kri
tiky zdržely, neboť. je zalekla veliká moc
a siornost žen. „Mezinárodní spolek žen“

svolávati bude nyní'každý rok velké poradní
schůze, příští rok budou dvě v Paříži, pak
v Berlíně. — Z Čech, pokud jsme se mohli
doptati, nebyla žádná žena na kongressu
londýnském. Takhle kdyby se jednalo o —
bazar nebo tanec. ta by mnohá z našich dam
se ne do Londýna, ale třeba na cestu kolem
světa vydala! —

_— —e>3 o 0 o O KRITIKA. . . o »F$—_
Divadlo.
Na konec umírající saisony provedla

správa Národního divadla reprisi Shakespear
-ora _Kupce benátského“, a to vnovém
obsazení, nastudování i v novém překladě,
.jejž pořídil V. Sládek.

Něco vábně kouzelného a lidského vnej
krasnějším smyslu slova vane z jeho prací.
Díla Shakespearova jsou plna poesie. mluví
naivně jako dítě a štěbetavý pták na větvi,
jsou lehká, vzdušná, všemu lidskému otevřená;
střídají se v nich tragické konflikty duše
s bezstarostným popévkem a pohádkovými
hrami fantasie.

Těžkou úlohu Shyloka sehrál čestně pan
Šmaha, kdežto při reprisi výborné sehrál Shy
loka pan Inemann. Porcii pi. Kvapilová.

Štolbovaveselohra „Na letním bytě",

známá již návštěvníkům výstavního divadla
z lonskeho roku, ncuspokojila.

Provedení této veselohry mohlo si Nár.
divadlo nepořiti. Nechci tím sice říci, že kus
by byl snad špatným, ale myslím, že by nám
nastudováním některé jiné vážnější práce,
u nás posud neznámé. — beztoho kulháme
posud za něm. divadlem — lépe posloužilo.

Ve \idni dávala se s velkým úspěchem
Tolstého „Vláda tmy“. Predstaveni pří
tomna byla, dcera hr. Tolstého, Taťána.

Australská zpěvačka Me lba v Americe
a v Anglii žádá za. jediné vystoupeni 5.400
zl. V jednom týdnu v Londýně vystoupila
llkrát, tedy 59.400 zl. za týden. Co se dnes
plati zlatem?

V Karlovarech byla pověstná
vypískána. Konečně!

„Anza“

|

__“ř'J o o o o LITERATURA. . . . .. %

——%_—
V socialistické revui „Aurore“ počal vy

cházeti čtyřdílný román Fmila Zoly: „Fecon
' dité — Travail — Justice — Verité.“ Leží

to již v přirozenosti Zelově, komponovati
obrazy velikých rozměrů, v nichž chce obsá
bnouti historii některé kasty lidstva. a proto

-napjal, sotva že ukončil \elikou trilogii ro
mánů: Lúrdy — Řím — Paříž, opětně obrov
ské plátno k novému románovému cyklu,
jehož podkladem má býti aféra Dreyfusaova.
Emile Zola chce státi se za každou cenu re
presentaníem druhé polovice tohoto století.
Nečiní tak však ze stanoviska uměleckého,
nýbrž z vášnivé ctižádostivosti, chce, aby
jednou zůstaly věčné stopy po jeho „umě

lecké“ tvorbě, což chce dociliti nesmírnou

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1187-II.

koncepcí děl a spoustou stránek 'avých ro
mánů.

Za hluku báječných reklam, podkuřn
jících kritik počíná vždy každé své dílo, jež
má býti podkladem „novověké literatury“,jež
má se opírati o íilosoíii positivistů a věda
exaktní.

On zkrachovaný naturalismus chce opětně
pevznésti a uplatniti; činí tak však marně,
jeho stastránkové romány nezůstanou ničím
jiným, nežli pouhým Zolovým „snem“ po čemsi
velikém, rozpoložitém a monumentálním. Zolův
pessimismns a bratálnost, jíž líčí své dlouhé
řady velkoměstských obrazů, nemohou nikoho
nadchnouti, kdežto jeho líčení sprostých scén
vzbudí většinou hnus a ošklivost! R. Pánek.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze



Vesnické obrazky, napsal 'luolnnnil lŠlOdSký.Část II. Obsahuje po
vídky: Noví-( ráno ]dt*-lala;místo. Oba, -— Plodný &oblíbený spisowtt-l
slohem pol)tllu'_,ritíiíílíčí dojemně ;; celkem pravdivě naše venkovské
obyvatelsho Zenské posta-ny jsou pmvidelnu lépe kresleny ne7li muž
skó. \ňkde mohla by scéna byti píopracomnčjší. :\;loh lapidáinější! ___
Doporučujeme

Pouští, Cestopisná povídka od 1\. Maye, přel. O. Flůgrl, Hino. Náklademlnenetliktinn rajliradskych $(Š (S..cena 25 kí.
Bible a nejnovější obje“ \ Palestině,. Egyptě a A591)rii,

sepsal F Vitromou\, řecl semináře \ Paiíží přeložil Ur. A-.nt Podlahu.
seš. 38. ;133. (Cenu. 20 kr.) Přináší objevy. týkající se knihy královské
(l“zecliiziše.AssarmaddonSennacheiibn).(žemeoblázky.;

Nášdomov, rod. J. Vmody' v Zábřehu.seš, l3 ;; H. lloporučujeme'
Západ, [')OlIOISkýol);;í7ek. napsal Kaiel V. Rais. N;íkladem l Šimáčkn.

Seš. .a_ 8.. ?.“ ';1_l_U. ((;Clhl _1(_)__kr.)
\

K době prázdnin a cestování!—
v 

Ri —a "eho okolí Výbornoupomůckouje podp , ' n;i7\',em.ltip vydaná.knizka
\' níž jsou pops;;n_\ lti'\tt)rickó :\ zeměpi..i'ie. (lůlexitosti Řípu. Pěkné
nlná7k\ činí knížku milou památkou. —- \7;i7.;in_\"\'ýti\:k prodává se Z:;
35 kr., nov.-17..za 30 kr. Kazdy \ytisk má několik čistých li\',tů n;;'\'.

Ty, kdož chtí nuvštíviti jedno" 7, ll(,_||);lm;ltn('hl(l'l "míst- českycli.
zvláště upozornnjenn— na \. .' .KHašten—Zellv.

' ('estopisná črtu. Napsal Václav Pen-n. .
__102 str.______ __equa 50_ __l_\r._

Hlstorlcke pametl
bývalého panství Mníšeckého a kláštera SV.Maří Magdaleny na Skalce.

Dle původních pramenů sestavil ;1 napsal v letech 1884—1893 i

„Josef Vávrn, pí'ol' na o. k. české reálce VPraze.

_ _ _Cenzi (se kl _ ' _

Průvodce po—Italiil)1;tkt1(kd. komt,!S'IČnlknížka pro
tou listy- -;1 ce.\_tuj.ící aby i neznalí

jšouče italského jazyka mohli ;;,-dorozumčti \ hotelích olmhodechunú
(l1;17,í(h ;1 na cestě \.ůbec So seznamem jednoho sta, mest v severní,

"střední a jižní Italii. s upozorněním na jejich památnosti upravil Jos.
Flekáček. -—Vír-z.ztuha 80 kr. Stručný slovník česko-italský

' (134 str.) 80 kr.

Objednávky vyřizuje

C_yfillo—Melhodéjskéknihkupectví G. Francl
\' Praze, Melantrichova nl.
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V katolické naší původni literatuře zaznamenáváme dva pozoruhodné
spisy: Laik — slovutný publicista český — Adolf Srb, vcden úctou k září
címu vzoru hlavy církve Lvu Xlll., chápe se péra, by vzdal hold vypsánim
života a. působení Jeho v nádherném díle Lev XIII. ——.-\ druhy poté
šitelnýzjevje sepsání původníobrany základů víry katolické
naším katol. lilosol'em českým, .l. .\l. PhDr. Eug. Kadeřávkem, děkanem

české university.

l upozorňujeme na tyto dva spisy všechnu katol. veřejnost českou.

jeho život a.působení.
\r'ylícil Adolf Srb.

Vycházeti bude v sešitech nád h e rn é (1p ra v y it “40 kr.

Sešit !. právě se rozesílá !

Obrana základů
viry katolické.

Napsal

PhDr. Eug. Kadeřávek, ()i'd. llrztcm.

Vychází v sešitech (48 stran) 5130 kr.

Přihlášky přijímá a vyřizuje

Cyrilla-Methoččjské knihkupectví 6. francl v Praze,
budova městské spořitelny.
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Časopisya knihy redakci zaslané.

Vzhůru na Slovensko! (Průvodce uherským Slovenskem.) Sestavil
St. Klíma, učitel ve Zbraslavicích. Cena 10 kr.

Západ, sešit 11—12. Pohorský obraz od K. V. Raise. Doporučujem
tuto pěkně psanou povídku!

Výlninkúři. Povídky a kresby z podhoří, napsal K. V. Rais. Nákladem
F. Simáčka. Sešit [. (16 kr.)

Przeglml kntolieki, Varšava.
obzor, č. 1/1. (20. července.) lf)op0_ručujmno!
Nový věk, ročník I. číslo 1-7—. Casovy obsah.
Česká žena, číslo21.
Obrana práce, číslo 20. Nařiká na brněnskou stávku, jo?. připravila

(lělnictm nejméně o půl milionu zlatývh.
Adolf Srb: Stkvostně vypruvoný spis výborně psaný: Lev XIII.

Sešit 1. (40 kr.) Doporučuieme.
nsopls katolického duchovenstva, sešit (3.

Víru, naděje a láska, knihu modliteb o<l(lp. VojtěchuŠrámka.
Doporučujeme!

(lsvě a, sešit. srpnový. Pěkně líčený životopis .I. l'im. kardinálu hrab.
Schoenborna. — Výborné články.

Školu božského srdci-. Páně, sešit srpnový Doporgučujmme!
- \

Byly články,
. jež svým/časem podrýval kněz

&“ Jan Viklif,a po něm kněz Jan><fc \\ l\\2 Rx \\ Hus,jak sepotheologickuřiká,
doboutouquaestiones liberae ?

čili:Skromná odpověď na poučování panu docenta
Václavu Novotného.

Napsal

Dr. ANTONÍN LENZ,
probošt královské kapitol y Vyšehradské,

Cena 35 kr. 46 stran. Cena 35 kr.

Objednávky vyřizuje

Cyrillo—Melhodéjské knihkupectví G. Francl
v Praze, Melantrichova nl.



Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně 3 zl.,
čtvrtletně 75 kr.
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Vychází:
5. a 20. dne

každého mř-síce. .
x—q

ČÍSLO 15.ROČNÍK xv.
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V PRAZE, DNE 5. SRPNA 1899.

Ke 4Uleté měnící kněžstízí vdp. P. Kapela.
OTČE PREMILÝ, MUŽI ŠLECI-IETNÝ, SRDCE ZLATE, BOl—IATÝREDUCHEM
I PEREM, KLADIVO NA NEPŘÁTELY, ŠTIKO v RYBNÍCE NAŠEM, KNĚŽE
DLE PŘÍKLADU sv. PAVLA, ÚTOČIŠTĚ OPUŠTĚNÝCI—I,ZÁŠTITO PRONÁ

SLEDOVANÝCH, DOBRODINČE CHUDÝCH, VOJÍNE KRISTÚV!

Mnoho Jste vykonal dobrého. Pracoval Jste úžasně pilně. Slova hleděl
Jste uvádčtí ve skutek. Jsa nepřítelem falše a lži. nemilosrdně Jste tepal
všecku přetvářku, která se u nás více nežli kde jinde zahnízdila. Ni zisku
ni slávy nehledal Jste.

Mnoho ještě \'y'konati zbývá. Sbíráme síly své, abychom lid náš uvedli
na cestu pravdy, lásky a dobra. Vcdte nás! Ku předu, ku předu! Bůh Vám
žehnej a milostí svou naplňuj, abychom s Vámi & za Vámi šli k vítězství za
Vlast i Církev. Mnogaja ljeta!

Redaktor a vydavatel.

Zřiďte nové biskupství v Chebu!*)

Divné to přání — pomyslí si snad mnohý
ze čtenářů, který o této záležitosti nikdy
nepřemýšlel a snad přání toto jako zcela
neodůvodněné již a priori zamítne a odsoudí.

Než však sí úsudek o návrhu tomto
utvoří, necht si neobtěžuje přečístí tyto
radky, které po dobrém uvážení napsal český
knez z chebského kraje.

*) Ačkoli s obsahem tohoto článku se
úplně nestotožňujeme. dáváme mu přcce místa,
protože jest to žádost přemnohv'chčeských
kaplanů í farářů v území uzavíra
ném, kteří již dnes trpí velice a ještě hor
ších časů se obávají. Myslíme, že by se též
proti agitaci za heslem „Pryč od Říma“
vedené zřízením nového biskupství pevnější
hráz položili mohla.

My ovšem náhledy své nikomu nevnu
cujeme, patentu neomylnosti si na ně ne
osobujeme &nikomu nezazlíme, nesouhlasí-lí
s míněním naším.

Nuže tedy k věci!
Přání Němců, aby v německém území

pražské arcidioecese bylo zřízeno nové hi
skupství jest všeobecně známo. dle našeho
přesvědčení oprávněno & Splnění jeho bylo
by zajisté se stanoviska církevního í ná
rodnostního pro oba kmeny prospěšné.

Poněvadž jest zřízení nového biskupství
záležitostí předem církevní, padají tu na
váhu hlavně a v první řadě důvody nabo
ženské. Jest nám tedy především zodpoví
dati otazku, zdali by zřízení nového bí
skupství v některém německém městě naší
arcidioecese, k němuž by přiděleny byly

15
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všecky vikariaty německé pražské a ještě
snad některé litoměřické, bylo pro nábo
ženský život v německé části arcidioecese
prospěšným.

Myslíme. že ano.
Že arcidioecese pražská iest velmi ob

sáhlá, tak že i ten nejzdravější a nejhorli
, výjší arcibiskup sotva v desíti letech může
jednotlivé osady visitovati, jest známo.
Ubjl-li by mu kraj německý, tuby mu bylo
možno, aby aspoň v pěti letech každou
osadu navštívil, což by v dobách naších
bylo velmi žádoucno avjiných zemích, kde
dioecese nejsou tak rozsáhlé, ještě častěji
se děje. Totéž-by mohl činiti nový biskup
v německém kraji. Příslušníci nového bi
skupství zajisté s větší láskou a úctou po—
hlíželi by kbiskupskému stolci v německém
kraji, nežli patří k arcibiskupskému stolci
pražskému. Na tom jsou ovšem vinny po
měry národnostní ve vlasti naší, které však
sotva kdy k lepšímu se změní a které mají
veliký a, řekněme otevřeně, nepříznivý vliv
na poměr dioecesánů'k arcipastýři.

Víme všickni, s jakou radosti se těší
v jiných krajinách na příchod biskupův.
s jakou nelíčenou slávou bo vítají — což
vše v krajinách zdejších jest v míře skrovné,
protože se zde nedostává lásky k arci
pastýři pražskému, v němž přes všecka ká
zaní a poučování vidi nynější Němec jen
českého biskupa.

Jest to úkaz smutný, ale pravdivý.
A právě tak nedostává se v kraji ně

meckém důvěry, úcty a lásky k českému
kněžstvu, které z Prahy do osad německých
přichází. Starší duchovní čeští, kteří v ně
meckých osadách působili, ovšem tvrdívají,
že se jim tehdy nedělo žádného příkoří
k vůli národnosti. Ale ten čas už minul
a nevrátí se více.

Dříve nebylo onoho národnostního a po
litického radikalismu. který nyní se všudy
velmi rozmohl_a pak se. nesmí nikterak za
pomínati na velmi důležitou okolnost, že
totiž znalost němčiny starších kněží„ kteří
buď úplně nebo z části německy studovali
nebo aspoň němčině na střední škole jako
povinnému předmětu se učili, byla daleko
jiná než znalost němčiny u veliké části
nynějších novosvěcenců, když do německé
osady příjdou.
' Faktum je, že někteří. ba snad mnozí,
nejsou s to, aby z paměti kazali, dostateč—
nou katechesi svedli a s osadníky se doroz
uměli.

A at si nikdo nemyslí, že takový ne

šťastník za pár neděl se němčině dobře
přiučí. Tak rychle to nejde, nýbržják zku
šenost učí, trvá to hezky dlouho, než může
český kněz, který s nedostatečnou znalostí
řeči na štaci přišel, kázati a katechísovati,
jak se atří.-A přivede-li to tak daleko,-tu
obyčejn odchází do krajin českých a jeho
nástupce začne právě tak jako jeho před
chůdce.

Že neznalostí řeči duchovní správa
velmi trpí, jest samozřejmo.

Kdyby byl zřízen alumnát v části ně—
mecké, tu by ovšem nebylo možno, aby do
německých osad přicházeli kněží, který'm
schází to nejdůležitější, totiž znalost řeči,
a kteří se proto těší velmi malé úctěa dů
věře osadníků.

Myslíme tudíž, že by zřízení alumnatu
v kraji německém bylo náboženskému životu
velmi na prospěch.

Že by biskup a jeho rádcové byli ná
rodnosti německé. o tom není pochyby a
postarati se o dostatečný počet bohoslovců,
bylo by jejich záležitostí.

Třebas bychom nemyslilí, že by se pak
němečtí abiturienti do theologie houfně
hrnuli, tož přece míníme, že počet něme
ckých kandidátů stavu kněžského byl by
daleko větší než nyní.

Že by i se stanoviska národnostního
rozdělení arcidioecese bylo prospěšno oběma
národnostem, nepochybujeme.

Odůvodněněmu přání Němců bylo by
vyhowěno a "tím by pro vždy odpadly mnohe
věci, které na život náboženský z příčin
národnostních zhoubně působí. '

Tím ale by povstala na druhé straně
dioecese čistě česká, v jejíž čele by pak
zajisté vždy stál arcibiskup národnosti české.

Nehájíme sice nikterak náhledu, že by
arcibiskupem pražským nemohl býti muž
národnosti německé který umí česky. ale
myslíme že každý Čech, at kněz nebo laik
velmi rád by viděl nastolci arcibiskupském
muže, vyšlého z lidu českého.

Ale dokud k arcidioecesí pražské bude
náležeti kraj německý, těžko se tak stane ?

Vidíme právě nyní, kdy se má oaiřelý
stolec arcibiskupský obsaditi, jak se celý
svět německých novinářů namáhá, aby po
zornost rozhodujících kruhů byla obrácena
na kandidáty, na které by si český lid a
klerus ani nevzpomněl a odvrácená od mužů,
kterých by si klerus a lid přál.

Myslíme, že se to každého katolíka
českého nemile dotkne, čte-li o tolika kan-.
didátech ze všech koutů světa, tak jako by
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mezi duchovenstvem domácím nebylo dosti
mužů učených a ctnostných, kteří by za—
sloužili zasednouti na stolec sv. Vojtěcha.

Něco tak urážlivého pro klerus český
by sotva bylo možno. kdyby od dioecese
pražské německé krajiny byly odděleny. —
Jen tak mimochodem poznamenáváme, že
by zajisté již také bylo záhodno, aby se
naše arcidioecese zbavila vikariátu Klad
ského. který patří k německé říši. Jest za
jisté významno. že tento vikariat. jak „Reichs
post“l psala. rozhodně protestuje protijme
nováuí arcibiskupa. který by byl české ná
rodnosti. To by nám v Čechách ještě schá
zelo. aby pruský vikariat předpisoval, kdo
má býti primasem království Ceského.aaby
snad k vůli tomuto vikariatu někdo z ně
mecké říše na stolec pražský byl povolán.

Nebylo-li by německých vikariatů v dioe
cesi pražské, byli by ovšem po čase všickni
členové kapitoly svatovítské, jakož i ostat
ních kapitol národnosti české a synové če
ského národa, kteří se věnují povolání kněž
akému, nemnsili by choditi do krajů. kde
se jim do—tává namnoze za všecko namá
hání jen nevdeku, výsměchu a urážek

Kde však by bylo nejlépe zříditi nový
stolec biskupský?

Dle našeho mínění by se k tomu nej
lépe todil Cheb. Ve městě jest překrásný
arciděkanský chrám kterému Chebští již
nyní říkají Domkirche, a který by byl dů
stojným .kostelem biskupským. Mimo to jsou
ve městě tři kostely řádové. totiž křižovní
cký, dominikánský a františkánský. což jest
též předností města Chebu. Spojení na
všecky strany je výhodné četnými drahami,
které v Chebu ústí, což jest též nemalou
výhodou. Město Cheb jest zámožné a o otázku
tuto se velmi interesuje.

Když byl chebský krajan Plenor mini
strem financí. kojili se Chebští velmi na
dějí, že potřebnou dotaci povolí a mnoho
o záležitosti této mluvili. Taktéž i nyní se
o záležitosti této často mluví a debatuje.
Kdykoliv se o zřízení biskupství v Chebu
mluví. tvrdí kompetentní osoby, že by město
na svůj náklad vystavělo biskupskou resi
denci a alumnát, což byjiné německé město
učiniti nemohlo.

Neposledním důvodem pro město Cheb
jest i jeho poloha na hranicích země a ka
tolického vyznání. tak že by biskupský stolec
chebský byl zajisté dvojí baštou, totiž baš
tou rakouského patriotismu a katolického

-vyznánL
Zřízením nového biskupství v Chebu

stala by se ovšem německá bohoslovecká
fakulta zbytečnou, a přeložila by se do Chebu.
čímž by stat uspořil všecky vydaje na nový
sbor professorský.

Bylo by zajisté spravedlivo. aby v Chebu
zřízena byla fakulta po způsobu olomúcké
a solnohradské. tedy s právem promovati
doktory bohosloví. Dosavadní professoři uě
mecké fakulty pražské odebrali by se do
Chebu, čež by byla jediná a zajisté nepatrná
oběť, kterou by přinesli své národnosti.
nebot hodnost a plat oněch professorů, kteří
byli v Praze ustanoveni. zůstal by zajisté
pro jejich osoby týž a teprv platjejich ná
stupců by byl zredukován podle norem fa—
kulty olomúcké. '

Tím by se stalo, že by náklad, který
nyní dává stát na německou fakultu praž
skou. za nedlouho postačil nejen na vydržo
vání fakulty chebské, ale i chebské kapitoly,
takže by pro státní pokladnu jako nový
vydaj vzešla jen dotace biskupova.

Nebylo by tudíž zřízeni nového biskup—
ství v Chebu Spojeno s velikým nákladem.
jak by někdo snad myslil, a důvodů, které
žádá právo kanonické i státní, jest zajisté
dosti a závažných, takže by papežská. stolice
i vláda k tomu svoliti mohly.

Ale přes všecky důvody „pro" neděláme
si velikých nadějí, že by se tak brzy stalo,
nebot jest dobře známo, že tak zv. nabožen
ská matice ignoruje všecky i ty nejkříkla
vější důvody „pro“ — ma-li něčím přispěti.

A proto at nám páni bohoslovci neza
zlívají. když jsme tak smělými a jim co
nejdůtklivěji radíme. aby v zájmu svaté
víry a v zájmu svém vlastním po čas bohoslo
veckých studií aspoň piluou četbou horlivě
s němčinou se seznamovali a tak, budou-li
posláni do německé osady hned na počátku
bez papíru kázati srozumitelně katechisovati
a s Osaiiníky rozprávěti mohli.

Kdo rady naší poslechne — a kéž by
tak učinili všickui — nikdy toho jistě litovati
nebude. At si vzpomene každý. s jakou
vytrvalostí a pílí se učí budoucí missíouář
cizím jazykům, aby mezi cizími národy půso
biti mohli. A bude-li kdo tak štastenahned
mezi rodný lid přijde. nebude mu slušná
znalost němčiny zajisté na škodu, nebot
může s prospěchem studovati a používati
theologických děl německých.

Jedná se, přátelé milí, o získání a
spásu duší, k nimž bez dobré znalosti řeči
neni přístupu. a důvod tento obsahuje v očích
každého katolického kněze důvody všecky.

eště kněží v Chebsku.
15*
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'
UanysphiHsmu

Píše Josef Filipi.

Předstíraná zbožnost ve spiritismu došla
náležitého ocenění nedavno vyšlým dílem
P. Hueta, jež nazvánojest: ,Aprěs cinq
ans de spiritisme." Vypravujetu o pěti—
letem svém poblouzení i o schůzích spiriti
stických. Vnitřní svě zdokonalení líčí takto:
„Přeložil jsem kdysi báseň Theodora Mo
noda. nazvanou: „Pas & pas“, jejíž čtyři
strofy končily takto:

Celé mi srdce ne_cb,_a nasvé—_pozor de_.j

a v srdce mé mi_vlo_ž ze_svého srdce cos,

Přecbud_ý srdCem—_svým — a přeboha_—týtv—ým

Mé sni—cs (:e—lévem, a své mi celé_dej.

Takové bylo stupňovaní citů u básníka.
U mne však toto stupňování se dalo ve
směru opačném. Proto neváha všechny za
jištěné fakty ve spiritismu přičítati vlivu
démonů, kteří chtějí ve zkázu uvésti duše
lidské. Praví o tom:

„Není slova, jež by náležitě vyjádřilo,
jak se dovedou andělé Satanovi přestrojiti
v anděly světla. A to děje se k vůli těm,
kteří cbtějíce poznati svět duchů, oddávají
se spiritismu a. stávají se tak čím dále tím
více obětí klamných illusí, které je stále
více oddalují od pravdy jež jest v Kristu.
Já. prohlašují že spiritismus přímo i ne
přímo přivádí k zapření, neuznání a od—
padnutíodKrista, jenžjest cesta, pravda
a život. A stane-li se mu, že má. vyznati
ještě jméno Kristovo, není to již Kristus
dle Písma. Nauky, jež spiritismus všeobecně
hlasa, jsou tyto: „Člověk není tvor skleslý
(padlý) nýbrž bytost jež jest dosud v níž
ším stupni svého rozvoje; smrt není nic

jiného, než evolucí přirozenosti a nikoliv
pokuta za. hřích; trest musí ovšem stih
noutijiste'chyby,avšak popírá. se hřích.
jenž úplně pronikaaotravuje člověka. Když
někdo přijal tyto nauky, může sice ctíti
Ježíše Krista jako „vynikajícího učence“,
nemůže však v něm viděti více sladkost
mučeníků. Vždyť ho nema více potřebí
jako Vykupitele. Každý sám se spasí . . .

Pýcha, tot hřích, jenž charakterisuje
úplně spiritismus. Puvznaší člověka a sni—
žuje Ježíše Krista. Činí chvalořeči o lasce
Boží, ale mluví o lásce k sobě. Na trůn
posazuje člověka, a Spasitele s trůnu svr
huje. Není pochyby, že v učeních o světu
duchovem a víře spiritistů jest mnoho růz
nosti a kontradikcí. Ale všechny jsou za
jedno, jedná-li se o zapření významu utr
pení a smrti Kristově v tom smyslu,jak nás
o tom poučuje Písmo svaté. A tak konečně
přijde se k úplnému odpadnutí od Ježíše
Krista.

Osoby stojící v čelo spiritismu r0v
něž, jeden po druhém zavrhují všechny na
uky, jež tvoří podstatu křesťanství . . .

Člověk, který spiritismem vchází ve
spojení se světem duchů, neví, co činí,
nezná jakým nebezpečenstvím vydavai tělo
své, i ducha, i svou duši.

Mohl bych vypravovati děsné a hrozně
věci o psychickém stavu. do něhož mohou
upadnouti media, jež oddávají se v dobré
víře těmto vlivům.“

Když pak přišel zase k pravému po
znani, pravi: „Co následovalo, nedá. se vy
psati . .. Nalezl jsem Toho, který miloval
duši mou, svého Spasitele dřívějšího, draž—
šího než jindy.“

Tak vyhlíží klid duší zbožnýcb v spi—
ritismu.

Jednota úkonů náboženských.
Napsal Dr. lgn. Steinochr.

Poměrem člověka k Bohu definujeme
náboženství, jež ve smyslu formálněm značí
určité a jasně vědomí duše lidské o bytosti
vyšší, nadlidské, kteráž vladne světem ce
lým i samým člověkem. Vědomí o bytosti

této nemůže zhostiti se člověk žadný, na
opak je si určitě toho vědom. že tato by
tost, Bůh, existuje, vladne nad ním; a dále
člověk poznava také určitou povinnost, 2 vě
domi toho nutně plynoucí, totiž uznati za
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vislost svoji a skutky svými plniti vůli by
tosti této, Boha, jednak zvláštní poctou,
jednak celým životem svým. Ač toto vě
domí o Bobuu každého člověka jest určité.
přece v celé dlouhé době, která. uplynula
od prazjevení až k nejnižšímu fetyšismu
národů nejméně vzdělaných, nalézáme nej
rozmanitější druhy úcty Boha, resp. bohů
(při polytheismu), odpovídajícijasnějšímu či
snad temnějšímu poznání pravého Boha.

Křesťan, jehož vědomí o Bohu pravém
zakotveno v poznání skutků Božích v světě
celém od stvoření světa. pádu prvníchlidí,
zaslíbení příštího Vykupitele a přípravy na
Nčho, kteréž vědomí pak vrcholu svého na
bývá v osobě Ježíše Krista a jeho nauce
v poznání Boha pravého (Jan, kap. XVII..
v. 3. násl.), křesťan je si dobře toho vě
dom, že pravý Bůh nepřebývá „v chrámech
rukou udělaných, aniž bývá ctěn lidskýma
rukama, jakoby něčeho potřeboval, ježto on
dává všem život i dýchání i všecko“ (Sk.
apošt. kap. XVII. v. 24—25.), totiž že Bůh
naš pravý není ctěn způsobem pohanů, ale
že povinností všech jest. že „ti. kteříž se
Jemu klanějí, v duchu a v pravdě mají se
klaněti (Jan, kap. IV. v. 24.) tou pravou
poctou Boží, jež jeví se stálým pamato
váním na Boha, stálým pozdvihovánim duše
lidské k Němu na perutech vznešené, vroucí
modlitby, vníž duše lidská trvati má stále
a nikdy neustávati (I Thessal. kap. V. v. l7.).

Vědomí závislosti naší na Bohu jeviti
se má poctou. k níž spojují se všecky mo
hutnosti a schopnosti člověkav jediný ladný
celek; rozumpoznává Boha svého jakožto
bytost nejvyšší, nejdokonalejší. absolutní
dobro a nejvyššího dobrodince svého zá
roveň. k rozumu druží se vůle člověka,
provádějíc důsledkyz poznání tohoto ochot
ným podrobováním nedokonalé. konečné vůle
lidske této absolutní vůli Boží. pocta Boha
v citech člověka nalézá mocnou oporu, budíc
v něm zbožné zanícení pro vše, co Bůh
velí, stejně jako ošklivost nad tím, co Bůh
zapovídá, poctě Boží konečně slouží i tělo
lidské, konajíczbožné úkony, jimiž člověk
na jevo dává závislost svoji na Boha pra—
vou vnitřní i zevnější službou Boží.

Než ač každý jednotlivec rozumem
svým zdravým poznává Boha svého a po
vinnost Ho ctiti, přece nemůže neuznati,
že sám jest jen nepatrnou částí jediného
velikeho celku, kterýmž jest celé pokolení
lidské, jež dle slov Kristových v jediné
cirkvi, Jím založené, spojeno má býti v je
den celek, jeden ovčinec (Jan, kap. X. v. 16 ).

Proto nutným důsledkem jest povinnosti
pocty Boží veřejné, společné.

Při soukromé modlitbě, kterou jedno
tlivec duši svoji pozdvihuje k Bohu svému
ve zbožném zanícení, v ní jediné nalézaje
pravé radosti a nejlepšího uspokojení v blu
dišti světa tohoto. užívá každý dle vůle své
buď svých vlastních myšlenek, jež k Bohu
vysílá z prachu této země ve výšiny nad
hvězdné. buď myšlenky své halí ve slova
případná ve zbožných vzdechnutích, suspi
riích. bud užívá k tomu modlitebních vzorců,
jež v mládí svém z úst dobré matky svojí
poznal, aneb jimž ve škole se naučil. a nyní
v soukromých modlitbách svých vzory tyto,
tyto formuláře modliteb, dle vlastních myšle
nek svých si přizpůsobuje, z nich dle sub
jektivného zdání svého libovolně vynechává
neb k nim si přidává.

Jinak je tomu ovšem ve veškeré poctě
Boží, kterouž křesťané ve shromážděních
svých jakožto údové veliké společnosti, Kri
stem založené, církve katolické, konají,
přinášejíce Bohu modlitbu společnou a při
hlašujíce se tak veřejně opravdovým vyzná
ním víry svojí ku společnosti viditelné, v níž
s Kristem samým, jakožto neviditelnou hla—
vou. spojeni jsou jako nesčetní rozmanití
údové v jeden celek.

Jednou z hlavních zásad církve katoli
cké jest jednota její, která činí ji pevnou,
nedobytnou. že ji „ani brány pekelná nepře
mohou.“ (Mat. kap. XVI. v. 18.) Protož
„jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden
Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko
a skrze všecko a. ve všech nás.“ (Ep.
k Efess. k. IV. v. 5—6.) Tuto zásadu hlasá
církev po celou dobu trvání svého vcelém
životě svém. v celém svém zřízení, kladouc
velikou váhu hlavně na to, aby jednota
ničím nerušená panovala i v jednotlivých
článcích učení jejího, v oběti nekrvavé a
udělování svátostí i v správě a moci církevní.
Nalézáme-li snahu po jednotě v církvi vyjá
dřenu ve všech oborech jejího působení,
nemůže zajisté scházeti ani v modlitbě, a
to nejvíce v modlitbě společné, veřejné. a
ve všech hromadných úkonech náboženských.

Podmínkou pravé. nelíčené zbožnosti
při modlitbě společné jest skutečně jednota,
úplná. shodnostjednotlivých formulářů modli
tebních, jichž pak naprosto nutno užívati
při všech modlitbách společných. Jen tak
možno docíliti, že modlitba společná jest
jednolitým celkem, nevytrhujíc jednotlivce
nahodivšimi se odchylkami. ale stejnými
slovy, stejným přízvukem plynoucjako jed
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němi ústy. je jasným výrazem vnitřní shod
nosti duší i srdcí, za nichž vychází ku cti
a chvále Boží. A je-li skutečnou snahou
církve péče o jednotu ve veřejných modlit
bách, pak jedině škola můžejí vtéto snaze
prokázati služby jinak nenahraditelné. Kdo
měl příležitost vyučovati náboženství dítky
šestileté v prvé třídě, poznal zajisté až
úžasnou různost modliteb, s jejichž znalostí
přicházejí do školy, poznal i různé formy
téže modlitby, jevící se u jednotlivých
žáků.

Zde koná snaha po jednotě modlitby
první práci svoji. Práce ta není snadnou;
vždyt dosti diouho to trvái při stálém upo
zorňování, nežli hroty nesrovnalostí zarov
návají se v celek jediný. A když dítko pří-'
chází do tříd vyšších, a když množí se
počet modliteb, jimž se na pamět učí, je
třeba stálé opatrnosti, aby ve formuluř
modlitby, jak obsažen jest v katechismu,
nevloudily se opět zvykové nesprávností.
Vždyt mnohdy se stává, že žák některý
neporozuměl slovům modlitby, neb neporoz
uměl nni snad výkladu katechetovu, jimž
jednotlivý formuláře modliteb vysvětloval,
á následek toho jest, že pak vyslovuje
jednotlivá slova modlitby tak divně, aneb
dává jim tak podivný přízvuk a tak od
chylný od ostatních, že snadno může str
hnouti za sebou i jiné žáky, kdyby stálou
opatrností ku žádoucí jednotě se nehledělo.
Nutně se žádá. aby i knihy učebně tuto
jednotu podporovaly &samy v jednotlivostech
neodporovaly si navzájem. Nemůže zdátí
se to v této záležitosti má'ičkostí, i kdyby
jednotlivého slova se to týkalo. Nařizeno
jest, aby užíváno bylo textu modliteb dle
schválených nejdůst. ordmariátem biskup
ským učebnic náboženských, od nichž se
uchylovati není dovoleno.

Žadoucno ovšem rovněž, aby ve všech
učebnicích zavládla úplná jednota, a sice
nejen v diecési jedné, nýbrž — a to hlavně
nás se týče— všech diecésí českomoravských.
Rozdily, které dosud se vyskytují, objevují
se nejvíce při přechodu dítek z kraje jednoho
do druhého a působí žáku zajisté po nějaký
čas dosti obtíží, nežli si zvykne místnímu
způsobu modlitby. Výhodná je právě nyní
k tomu doba, kdy postupně zavádí se do
škol naších učebnice nového katechismu,
v nichž jeví se částečné změny v jednotli
vých důležitějších formulářích. Je to zajisté

známkou, že tyto změny, učiněné vučebni
cich, nejdůst. ordinariaty biskupskými schvá
lených, nutno pak bez výjimky zaváděti
všude, bez všeliké změny, bez vynechávání
aneb přidávám k formulářům nařízeným.
Neboť záleží-li nám na tom, aby ani v jediném
slově nebyl měněn formulář modlitby Páně,
se stejnou péči jest nám dbátíioformuláře
ostatních modliteb, jichž se hlavně při spo
lečných modlitbách užívá.

K formulářům modliteb po stráncefor
mální náleží i způsob vyslovování slov a vět
modlitby, stejně rozdělení, přestávky mem
jednotlivými oddíly, přízvuk náležitý na slova
význačná, a vůbec vše, čím zevně možno
naznačiti vnitřní smysl modlitby a. význam
její. Péče o jednotu přesnou & úplnou ve
formulářích modliteb. pěstovauájiž ve škole,
jest pak zároveň i péči o společnou modlitbu
věřících vůbec, hlavně při společných služ
bách Božích; nebot jest znamo, že mládež
školní vždy jaksi dle toho, jak ve škole se
modlí, udává tón a vede sama společnou
modlitbu hlasitou, ku které pak dospelíkře
stane se přidávají a dle modlitby dítek v kostele
se řiditi musí. Mládež zajisté jest v tomto
ohledu, jak zkušenost učí, neústupnou, a
nepřízpůsobí se. jakjen v trochu značnějším
počtu je přítomna veřejným službám Božím,
dospělým věřícím. nýbrž bezohledně vyža
duje, aby naopak oni přizpůsobili se mo
dlitbě její. Jak velice tedy záleží na tom,
aby ve škole dbáno bylo o naprostou přes
nost modlítby společné, jdoucí do nejmenších
podrobností.

S jednotou v modlitbě s_ouvisíijednota
ve způsobě dělání kříže.

Kříž, znamení naši víry, má býti vždy
naší chloubou a ozdobou, jím rádi máme
znamenati čelo svě, ústa i prsa svá, aby byl
výmluvným a zřetelným vyznáním víry naší.
Kdo stydí se za kříž aneb nedbale jim se
znamená dokazuje tímjenom, že buď nezná
jeho významu aneb že znaje ho, si ho neváží.
Skutek ten jest pakjiž při nejmenším lhostej
nosti u víře. ne-li skutečným zapřením viry.
A přece, jak často jest mládež, zvláště ve
třídách vyšších, k tomu náchylná, aby při
dělání kříže lhostejuě, ba nedbale si počínalal
Jak často mohou si snadno zvyknoutiditky,
že na čele, ústech a prsou svých místo tro
jím křižem znamenají se jen trojím nepa
trným dotknutím, trojím prostým bodem!

(Dokonč.)



—295—

Organisace katolických laiků.
Podává Milo A. Záruba, cler. Ord. Praem.

L' liglise ». besoin, tujourd' hui comme toujours, aujour d' hui
plus que jamais,
mes. qui voient plus loin, qui a“clevent plus haut.

d'dhommes mieux trempés que les autres, d' homm
qui agiusent

-pll|s hardimcnt, que les autres. Pas de besoin, qu ils sbicnt num
brcux: il n' ont jamais été nombre

Mgr. Ireland: L' Église et le Sičcle, pag. 25.
Le moment est opportun pour les hommes de talrnt et de cs

Ibi.d 27.racterc entre les ňls de l'L

Věc katolická neučinilapřesve
škeru práci a úsilí naše pokroků tako
vých, jaké jsme očekávali. Výsledky neod
povídají namáhání. Knězstvo i mnozí lai
koná se přičiňovali, pracovali, namáhali, a
přece nedosáhlo se těch úspěchů. iimž těší
se katolická věc jinde, zvláště v Německu
a Francii. Vidíme, že obrození života kře
sťanského zvolna a pomalu jen vniká do
lidu. Zvolm- jen vznešené ideje Kristovy
nabývají vrchu.

Ale naopak — jak rychle mnohdy
zhoubné myšlenky zasety klíčí a se šíří.
Dobrá katolická věc pozvolným tempem
získává si pole.

Kde vězí toho příčiny? V nás samých.
Neodchovali jsme si katolické intelligence,
nebo dali jsme si ji vyrvati nevěreckými
professory. Uniká nám zapadá v moře ne
\ěry a lživědv. A přec, jak důležitá je
intelligence pro každou myšlenku, pro kaž
dou ideu!

Máme tu ovšem na zřeteli intelligenci
z kruhů laiků. Nemáme dostatek katolické
intelligence laické. Schází nám apoštolát
laiků. Jedná se tu po přednosti o země
naše českoslovanské a to po výtce o Čechy.
Již na Moravě jest lépe a země rakouské
a tyrolské mohou nám v tomto ohledu býti
vzorum.1 v Polsku volá se po katolické
intelligenci, po apologetech laicích. (Viz
letošní _Hlídku“ ) Apoštolé katolické my
šlénky z intellgence mají mnohem širší
pole pro své působení nežli kněz.

Laik apologeta vniká tam, kam knězi
mnohdy nelze.

Apoštol laik spíše dojde víry tam, kde
kněz se svými důvody již předem bývá od
mítnut, jemuž při každé dobré myšlence,
při každé dobré instituci házejí se klacky
pod nohy. Laikům apoštolům není se tak
této překážky obávati.

Nevšímali jsme si dosti tohoto mo
meutu, jenž jest přece tak důležit. Zane

. dbali jsme jaksi moderního člověka, jeho

Eglise dc Dieu.

četbu, jeho snahyastudium. Odcizil se“nám.
V životě lidském staly se veliké změny
v našem století. Vynálezy & jiné vymože
nosti otevřely lidskému duchu širokou drahu
myšlení a tvoření. Podminky sociální i po
litické se_změnily. Duch lidský rozpjal
křídla svá k závratným až výšinám. Nových
myšlenek, nových idei vždy jest schopna
církev, kterou Kristus ustanovil pro všechny
doby— „usque ad consummationem saeculi."

Nebezpečí a škoda mnoha povstala
církvi z reformačních skutků laiků. Vzpo
meňme, co bylo již v prvých dobách kře
sťanství! A v středověku co I'EfJI'CDECBua
tropila?

Laikově výhradně chtějí se starati o
nápravu toho, co nedobrého v rodině. ve
škole, společnosti, v úřadech, zkratka všude.
Ale jak? Neni schůze at parlamentární. at
voličské, aby se na ní nebrojilo proti cirkvi,
proti náboženství. Obrana se strany kněze
dle stávajících poměrů jest nemožna. Buď
kněze ani k slovu nepřipustí, anebo hned
bývá ukřičen

Tu jest katolicky vzdělaný intelligent
na svém místě. Exempla ducum manant in
vulgus. Není rodiny, společnOsti, aby nevě
recká doba nezanesla do ni otravující knihu
nebo atheistické noviny. A mnohdy ujde to
zrakům sebe horlivějšího kněze. Tu jest
pole působení pro horlivé, vzdělané laiky.
Zdaž sami apoštolé vedle slova živého ne
užívali písma?

Starejme se o katolickou intelligenci
a to o horlivou intelligenci, která by od
hodlaně stavěla proti lžím pravdu. proti
frázovitým slovům — skutky. Pečujme o ni
netoliko v ústavech, jež připravuji mládež
a dorost studentský kstudiu vyššímu, hled
mež každý získati ze svého okolí dobrého
pracovníka pro svatr—uvěc. Nezáleží tu ani
tak na počtu. jako na síle a energii. „Pas
ne besoin, qu' ils soient nombreux. Le mo
ment est opportun pour les hommes de
talent.
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Jediný muž, jenž s láskou a vůli ne
oblomnou pracuje, více mnohdy dokáže, než
zastup vlažných, vahavých, nejistých.

Intelligence z laiků jest pro náš kato
lický vývoj nutná.

„Der Kampf kommt an die Laien,“
pravil prof. Dr Alois Schmid o sv. Ludvíku
v Mnichově. „Boj přichází na laiky. Druhdy
řady staly v prvé řadě, hajíce církev. Když
byly kláštery zrušeny a potlačen stav řeholní,
kněžstvo světské vstoupilo do prvých řad.
Nyni laikové nejen passivně, nýbrž i aktivně
na velkém duševním bojišti se súčastůují.
Falešná osvěta & úplnt nevěra vniklaz vyš
ších sfér do lidu a vedla k takovým důsled—

kům, které ohrožují netoliko společnost nad—
přirozenou, ale i přirozenou, které zpusto—
šití hrozí pole hospodářské a sociální.

Náprava může se jen tehdy zdařiti, když
dobré živly, jež mezi laiky zůstaly, sjednotí
se s řeholním a světským klérem, aby zachrá
nily s dobrem v'íry dobra přirozené společ
nosti, civilisace. Organisace laiků je.—itvola
ním doby. Boj přichazí na laikv.“ (Der Laien
apostolat von F. X. Wetzel 105.)

Co napsal ucený autor o Německu.
specielně o Bavorsko, platí v prvé řadě o
nat. Proto nezapomínejme starati se o ka—
tolickou intelligencil

Doba vola! —

Církev a rodina.
Píše jan Nepom. ]oscf Holý.

(Pokračování)

Co snižovalo ženu, byl nerozhodný cha
rakter manželství, kde sotva bylo dobře
rozeznati pravou manželku od souložnice.
Byla to lehkost a snadnost rozvodu což
rozvolnilo pouto manželské. odňalo mu jeho
důstojnost, nechávalo ženu na jedné straně
ve stálém nebezpečí. na druhé straně jí
ukazovalo nebezpečnou neodvislost.

Konstantin a jeho následníci postupo
vali mirně proti rozvodu a souložnictví;
bylot hluboce zakořeněným v mravech lidu.

Žena nalezla podporu v zakonodarci
křesťanském. Zakon jí dava stejná práva
s mužem. Justinián chtěl, aby zmizela její
stara poroba. proto vymýtil ze zákonníku
všecko. co by otroctví dřlvěiší jí připomí
nalo. Zena, jestliže nabyla řadně vážnosti,
má veliký vliv v mravnost lidskou, dovedět
lépe než kdo jiný bditi nad dobrým vý
chovem dětí.

Když prohlížíme zakony prvních kře
sťanských císařů, nemůžeme nevzpomenouti
na vznešené ženy. křesťanštější než římští
císaři, s nimiž se dělily o purpur. Mnohé
hanebnosti l_něly na životě těchto mužů.
Pohanství ještě vřelo v srdcích, tkvělo i pod
čelem pokřtěným. Jaké stinné stranky na
př. v životě Konstantinově! Jaká naklon
dost k bludařstvíl

Ale sladký hlas ženy a rodinný vliv
krotil ta srdce nezkrotna, v nichž se pýcha
nadýmala při účasti na pohanských slavno
stech a pompach.

Přítomnost těchto podivuhodných žen,
které za sebou následovaly v císařském
paláci. byla spasitelným prostředkem pro
onen věk: sv. Helena při synu Konstanti
novi. Flaccilla při manželu Theodosioví,
sv. Pulcheríe při bratru jeho Theodosiovi
mladším, Placidie při synu Valentiniovi III.

Fuaccilla pravila k manželu, pocháze
jícímu z nízké rodiny: „Mysli po všechny
dny na to, čím jsi byl a čím jsi nyníl Pak
nebudeš nevděčným vůči Bohu. který tě
ochraňoval. Budeš moudře vladnouti v říši,
kterou ti svěřil. a ukažeš se zbožným a
uznalým vůči onomu, který ti ji dall“

Takovými rozmluvami zalévala a k vzrů
stu přiváděla s-mě všech ctností křestan
ských žena v duši drsného vojaka.

Vliv žen v prvních stoletích církve sv.
byl taký, že pomluvači křesťanství před
hazovali, že se opírá. o ženy. Skutečně
také tehdy směly ženy vykonavati podří—
zené úlohy v církvi a braly účast na skut
cích lásky sv. apoštolůvl — —

Někde naopak nezřízeným rozmachem
socialuiho vývoje nabyly provdané ženy ta
kového stupně svobody. který přesahoval
meze. Mohly na př. nakladati i se svými
statky zcela libovolně bez vědomí mužova.
Křesťanství však zavrhovalo tento přehnaný
směr. Sv. Pavel už důrazně prohlasnl za.
sadu, že má býti žena podoaua muži. Sv.
Augustin připomína učení tohoto apoštola,
a hají autority manželovy.
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Mravouka křesťanská vcelé své čistotě
tehdy v praktickém životě uznávaná, utvo
řila brzy mezi členy téže rodiny tak úzkou
pásku. že pohané, nemohouce pochopiti tak
ohromný výron lásky, pomlouvali první kře
sťany, že se dopouštějí krevního smilství a
a cizoložství.

Avšak církev zakazovala přece manžel
ství mezi příbuznými. Tato církevní kázeň
měla také účelem povzbuditi k manželství
osoby sobě cizi. Lidské bratrství nalezlo
v tom podporu, nabyvši větší rozsáhlosti a
moci. Rodiny, novým manželstvím k sobě
se přibliživší. tvořily vobci vzájemným ob
cováním skutečný řetěz, jehož konce byly
“v rukou biskupových.

Tato zevnějši rozsáhlost rodiny však
neuvolňovala pásky vnitřní. Když byl za
konein odstraněn rozdíl mezi větví oteckou
a mateřskou. řídil stupeň náklonnosti řád
nástupnictví. Když scházeli nástupníci zjedné
linie, následovalo nástupnictví bez rozdílu
mezi rodinou otcovou amatěinou Byli-li tu
bratří, dělilo se dědictví mezi ně a pří
buzné. Nebylo-li těchto, následovalo nástup
nictví v linii pobočně.

To asi byly zákony vyšlé ze zásady
křesťanské.

Starý právník pokládal je za řád nej
svobodomyslnější, který byl možný v teh
dejším zákonodárství. Tyto zjevy, uvedené
v rodinu zákonem křesťanským, daly jí
novou tvářnost, že vzbuzovala obdiv u filo
sofů pohanských

Církev tedy v prvních stoletích vysvo
bodila ženu z otroctví, střední věk pak
dobyl jí úcty, jíž požívá dodnes.

Všude. kde národové přijali zákon evan
gelia, povzneslo se postavení ženy. Třemi
slovy můžeme vyjádřiti postavení, které cír
kev ženě dala: důstojnost, úctu, ctnost.
' Naopak, sotva ve veřejném žití národa
usiluje se odhoditi „jho“ křesťanské mrave
uky, objevuje se opět otroctví žen a opovrho

váni jimi. Máme k tomu v dnešní Evropě
dokladů dosti přesvědčivých.

Připomeňme si zákon o rozvodu v ně
kterých zemich, jmenovitě ve Francii a
v Uhrách, který uvedla znovu do zákonniků
parlamentární „menšina“ židůvazednářův!
Uvažujme o jeho mravní ceně a suďme o
něm dle ovoce. které už přinesl. Takto sou
dil o něm Lev XIII., když bylo o'něm jednáno:
„Hleďte že dosti lidí chtělo a bude cbtíti
ještě přeměniti manželskou společnost v pon
hou a ostudnou „smlouvu občanskou“, a
kteří povznášojí hlas proti Syllabu, protože
odsuzuje jednáni to nesmyslné, akteří tvrdí,
že se déle nemůže trpěti učení, dle něhož
Ježíš Kristus povznesl manželství k důstoj
nosti svátostné . .. Ti mají velkou vinu, nejen
že popírají pravdu náboženskou, nýbrž že
i civilisaci hanobil Neni-liž to v pravdě
atentát na civilisaci, otevříti totiž bránu roz
vodůrn, které jsou nezbytným důsledkem
manželství tak zneuctěného? Neni-liž civili
sace otrávena, když manželství, zbaveno
svého lesku avelebnosti náboženské, pone
chává se rukám nestoudných zločinců, kteří
pod zástěrou svobody a nestálosti přiroze
nosti přicházejí s drzosti a cynismem, aby
knám mluvili o časném sňatku, aabychom
mluvili bez eufemismu, o nízkých požitcích ?
V takovém postaveni buď zahynou malé
dítky, zbaveny dohledu mateřského, před
časně jako květiny, neoživované slunečními
paprsky, nebo porostou bez jistého vedení,
bez solidních pout náklonnosti k domu a
vla-til A proto nepřátelé církve v manžel
ství započali pověstný ten boj, abychom
mohli užívati civilisace“

Hle, tak psal Lev XIII. před dvaceti
lety. Co by říkal dnes, když zlořečený zákon
přinesl již trudné ovoce?

Nyní když jsme naznačili péči církve
sv. o dvě slabé bytosti, dítě a ženu, zda
třeba mluviti o užitku, který přinesl zákon
křesťanský též muži? (Dokonč.)

Naše školství.
Píše N. N., učitel.

(Pokračování)

V nestřežené chvíli vyklouzne také
redaktorům liberálních nebo pokrokářských
učitelských listů z péra slovíčko, že naše
školské poměry jsou prabídné. Tak psal
nedávno „Školský obzor“, že dříve vedlo

se učitelstvu mnohem lépe. Vládníbo do
zoru že tehda nebylo. mnozí učitelé že si
zachovali jmění — ať prý dnes někdo něco
si zachová! Týž list uveřejnil řeč poslance
Brdlika, který vyprávěl na sněmu neuvěři
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telné věci o inspektorovi jistého okresu,
jakým způsobem učitelstvo týrá.

Vůbec nalézáme v těch listech zprávy,
jichž by se neodvážil napsati žádný kleri
kál. Můžete tam čísti o řídících učitelích
despotech, donášečícb, patolízalech; nekol
leglalnorti atd.

Ale řekneme-li: Vidíte, my máme přece
pravdu — jindy vedlo se učitelstvu lépel
— hned uslyšíme odpor, že tomu není tak,
že ve školství učiněn nesmírný pokrok,
škola že byla vymaněna z jařma klerikálů
atd. Nepřátelství ke všemu, co se nábo
ženství dotýká, vžilo se již do našich libe—
rálů a radikálů tak, že by snášeli raději
sebe větší trýzeň, než aby připustlli, by
škola se stala náboženskou. A přece ne
předpojatý člověk, který o věci dovede
srřízlivě uvažovati, musí říci: dříve nena—
stanou lepší poměry, dokud škola se nestane
zase náboženskou.

Náboženství svojí posvátností imponuje
nejširším massám lidu. a tudíž imponuje
mu i to, co s náboženstvím souvisí. Proto
zcela jinak pohlížel lid na školu náboženskou
než pohlíží na nynější bezkonfessijní; proto
tehdá učitel takové vážnosti se těšil. Dnes
autorita učitele při největší opatrnosti r0vná
se nule.

Jak můžeme mluviti 0 zotročení školy
se strany církve? Církev přece nikdy ne
zotročovala, jak by zotročovala školu, na
jejímž zdaru by jí musilo záležeti, jak by
zotročovala učitele? Také nám staří učitelé
povědi, že bývali dříve mnohem volnejšimi
než nyni.

Církev vždy podporovala vzdělání —
jak tu možno tvrditi, že by byla jeho ne
přítelem? Opět by dosvědčili mnozi staří
učitelé, a vychází to na jevo i z historie
školství jednotlivých okresů, jak přemnozi
faráři a vikáři se snažili školy jim svěřené
zdokonaliti, že se učilo na mnohých vika
riatech všem předmětům nynější školy —
snad kromě tělocviku, kreslení & nauce o
električnosti.*) Ovšem se řekne: „To bylo
někde, ale ne všude? — Pravda, avšak po
bleďzne, jak to dopadá nyní někde, za vlády

*) Tak vyprávěl jistý starý učitel: Ne
božtík vikář Antonín Marek z Libuně po
důkladné zkoušce v mé škole pozoroval od
cházející mládež. Najednou vzal jednoho
z chlapců za ruku, zastavil jejařekl: „Ještě
mi pověz, do kterého řádu ssavců náleží kůň?“
Tak podrobně neučí se přírodopisu ani v ny
nější škole. '

pánů hejtmanů a inspektorů, kdy školní
lavice se šklebí prázdnotou. Mohli bychom
vyjmenovati hodně okresů.

Přistěhuje-li se k nám na př. dítě z jistého
okresu, přinese si vždycky na školní zprávě
poznámky, že nechodilo do školy — je-li
mu 10 let, — aspoň půl roku. Je-li starší.
nechodilo obyčejně celý rok. Ještě nepřišlo
z toho okresu dítě, které by chodilo pilně
do školy — ačkoli se stěhování udá dosti
často — je to okres sousední. A hle, ve
výroční zprávě o školství vykazuje počet
zameškané doby vyučovací 20 procent. Ve
skutečnosti je to jistě 60, ne—livíce. Ale
statistika, milý čtenáři, koná se zvláštním
způsobem. Tak vyprávěl jistý řídící učitel
z téhož okresu. že mu schazelo při inspekci
ze 60 dětí 8—a 9lttý':h jenom — 25! Pan in
spektor zapomněl na stolku svůj zápisník, a
když do něho řídící učitel nahlédl, viděl
ku svému úžasu, že scházelo dětí jenom
— 5, ovšem v zápisníku pana inspektora.
A co řekl pan řídící: „Inu když inspektor
takble lže, byl bych blázen. abych nelhal
taky. Na papíře si udělám školní docházku
hezkou a ve skutečnosti at jejakákoli. Kdo
mi to dokáže !“

A proto, milý čtenáři. budeš čísti, že
ve školství se jeví veliký pokrok, věř tomu,
ale k tomu si přimysli: pokrok ve šVindlo
vání. Věru, tolik hniloby, tolik švindlu není
snad v ničem jako ve školství.

Tu vidíme opět rozdíl mezi dobou
dřívější a nynější. Jindy ovšem byli také
nedbalci, ale povolaní orgánové starali se
svědomitě o nápravu. Nikdo nedostatků ne
tajil, veřejně se na ně ukazovalo, rodiče
napomluáni při zkouškách, a kazatelny atd.
Ale teď nikdo o nápravu se nestará, všecky
neplechy se tají a přikrývají, aby to poplat
nictvo nenařikalo, že jsou ty miliony na
školství věnované skutečně vyhazovány.
Neboť co jsou platny školské 'paláce, když
jsou prázdny, co fůry učebných pomůcek!

Ale snažte seonápravu, uveřejněte jméno
okresu, kde se takOvé neplechy dějí — a
dostanete úřední opravu, konečně můžete
být i žalováni pro urážku úředních osob.
„Mundus vult decipi — ergo decipiatur.“
Za nynějších poměrů jest náprava namnoze
nemožná.

A nyní uvažme, jak se může dařiti za
těchto poměrů vychování mládeže. Lásky
ku škole není, vážnost učitelstva mizí, mládež
chodí do školy nedbale. a ta, která chodí
pravidelně, slyší o Bohu ve dvou hodinách
týdně. To vše musí na mládež působiti
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zhoubně. Následky poměrů těch sejeví měrou
úžasnou: máme mladistvé sebevrahy, rváče,
trýznitele zvířat. zlodějské a lupičské bandy
z kluků dosud školou povinných. Aby pak
to vše mohlo bez překážky „kvésti“ a se
šířiti, učiněn jest učitel ve. škole před
spustlými kluky bezbranným &malomocným.
nebot nový zákon vzal mu z rukou metlu,

Tot se ví, žijeme v době humanity.
Nesrovnává. se s humanitou, aby učitel ne
zbedu potrestal, ale to se srovnává s hu
manítou dobře, když kluk učiteli do očí se
směje. jemu odmlouvá, drze mu říká, že
se ho nebojí, on že mu nemá co poroučet
a pod. Mame dosud v dobré paměti, jak
známý v Praze a oblíbený kněz ocítl se až
před soudem proto, že šlehl kluka proutkem,
když jej kluk — kopnull Tedy kněz, učitel,
poháněnijsou před soud — ale kluka před
soud nežene nikdo. Stání v lavici, mimo
lavicí, povolání před konferenci, (ze které
si nic nedělá,) ponechatí nezbedu po škole
a dělat mu hlídače — to jsou ty „zákonité“
tresty. Když už s ním nelze vůbec vydržeti
můžete ho vyloučiti ze školy — a štika
bude utopená. Může býti větší převrácenosti,
většího nerozumu?

nás na venkově zůstalo to při sta
rém. Bohudík. máme ještě rozumné rodiče,
kteří, přivádějíce dítě do školy říkají: Pane
učiteli. nebude-li poslouchati. jen mu na
řežte.“ — A beZpočtukrát vzkazují rodi
čové do školy, aby byl pan učitel tak dobrý
a kluka trochu více trestal. Na venkově
tedy ve školách metla zůstala, třeba ne
byla na papíře — a co by také učitel bez
ní počali

Falešný stud dlouho bránil liberálním
učitelům volati po metle. Až minulého roku
všecky listy. jakoby si byly řekly, dokazo
valy v četných článcích, že metly jest nutně
potřeba. Podnět k tomu zavdala Mirovická
učitelská jednota, která vybídla Ústřední
spolek, aby se zasadil o připuštění tělesného
trestu do škol. V důvodech uvedla asi toto:

ekněme si upřímně, že metly užíváme
všichni. Běží jen o to. abychom ji nemusili
užívati se strachem.

Tot ovšem pravda; a naše děti na
venkově (pokud ovšem chodí do školy),
které se dosud bojí metly, nepropadají tak
mravní zkáze jako děti ve velkých městech.
Jsou to ovšem jiné poměry, na mládež tu
číhá více pokušení -— ale to přece každý
uzná, že by věc nedospěla tak daleko, že
by ta zpustlost nepočinala tak záhy, „kdyby
se mladež měla čeho báti.

"rodičích a o své učitelce.

Tak vypravovala učitelka z obce v sa
mém sousedství Prahy: V pondělí ráno
přichází k nám obyčejně do školy strážník
a ptá se, zdali těch deset nebo více děvčat.
jejichž jména má napsána, skutečně chodí
ještě do školy. Byly-v nocí sebrány od
stráže jako tulačky!

V jistém Pražském předměstí byla
dospělejší žačka' pr0puštena o půl roku
dříve ze školy. protože se čekala —. do
koutal Jiná cizoložila, jiná provozovala ře
meslo nevěstky. To jsou. milý čtenáři,
„denní zprávy“ z moderního školství, které
se však neuveřejňuji, nacpak. hezky se
tají a tutlají, aby to nezastiňovalo ten
„pokrok“.

A jest naděje, že tomu bude odpomo
ženo?

Pražádná! Pro nynějšího učitele jest
nejlépe, když se těmito poměry „ostřílí“
& dělá. jakoby toho neviděl — a pánové
z liberálního tábora také tík činí: „Co
mohu dělat, já. to nepředělám, škola nema
kázeňských prostředků“ — tak slýcháme
hovořiti. Učitel svědomitý však těžce tomu
uvyka a eouží se. Věru, nikdy nebyla pro
svědomité učitele tak těžká doba, jakojest
nynější.

Jak si v této věci počínají úřední
osoby. o tom nás poučí tento případ. Na
kterési škole v Praze — anebo řekněme
na předměstí — desítiletá žačka vyprá
věla nejvýš hanebné věci o svých vlastních

Na podnět ka
techety byla věe vyšetřována — a náhodou
přišel právě do školy okresní inspektor.
Katecheta mu věc přednesl a žádal ho aby
sám vyšetření se súčastnil. A co odpovědel
pan inspektor? „Proto jsem sem repřišell“
— Katecheta rozhorliv se řekl: „Takhle
dbáte' vy pánové o vychování mládeže? Vy
všecko to bahno ještě tajíte a přikrýváte,
aby se lid nedovědě'í, jak se ty miliony
vyhazují. Vy takových nemravností netre
státel“ ——A co zase pan inspektor? „Proč
pak ne — vždyt se to napíše do katalogul“
Ta odpověď se dojista panu inspektorovi
povedla. Kdyby byl chtěl mluvit upřímně
byl by řekl: Ale velebníčku. což nevíte,
že škola za nového zákona přestala být
ústavem vychovávacím ? Já sem chodím přece
jen proto, abych se přesvědčil, zdali učitel
probral rozškatulkované učivo, jsou-li opra
veny úkoly, je-li zapsáno do třídní knihy,
a nevisí-li na stěnách pavučiny. Kdo pak
by se. staral ještě o vychování, když je
těch starostí tolik! —
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Než. vratme se k učitelstvu. Sledujme A tažme se: kolik učitelů ze staré
běh života učitele nynějšími poměry od- školy se zastřelilo a oběsilo, kolik se jich
chovaného Na ústavě nedostalo se mu ná- obávalo pronásledování?
ležitého utvrzení v náboženství. Slýchal za Poměry tyto horší se více více. Oprav—
to mnoho () vznešenosti učitelského povo- dový přítel školství přemýšlí o nápravě.
lání, o vážností atd. Pak vystuduje a již Ale jak věc napraviti, jak zadržeti něco. co
prvního dne pozná, že jest vlastně nulou již padá do propasti?
v očích obecních veličin, že má celý zástup Chcete míti zbožné, trpělivostí a sebe—
poručníků. že se musí o místo dožebrávatí, zapřením pro život ozbrojené učitelstvo,
že při obsazování míst strýčkovství, ženitba, když máme bezkonfessijní učitelské ústavy,
hospodské přátelství a všecko možné více kde kromě katechety nikdo slovem nábo
padá na váhu než poctivá práce, že proti ženství se nedotkne? Cncete míti zbožnou
různým zlořádům jest bezbranným, k tomu mládež, která by z lásky k Bohu navykala
si přimyslene namnoze i hmotný nedo- mravnému životu, když máme bezkonfessijni
statek — a podiví se pak někdo, že školu? Toho se nedočkáte!
uněho ideály rychle prchají, že se stává buď A čím jsou zaviněny tyto poměry ?Jen
lhostejným, bud omrzelým? Školské poměry jděme k původu a řekněme bez obalu, že
nynější nemohly míti na učitele jiný vliv školským zákonem. Zakon utvářil si tyto
než demoralisující. Vedle množství lidí až poměry, zákon odchoval již své, sobě od
hrůza úzkostlivých a uděšených. před in- dané učitelstvo. „Vychováte sta, ba tisíce
spektory div na kolena nepadajících vidíte nespokojených učitelůl“ volal před 30 lety
již četný zástup radikálů, kteří mají jen na říšské radě katolický poslanec, který
krok do tábora sociálních demokratů, — varoval sněmovnu, aby Hasnerem navržený
a, což nejsmutnějšího — sebevraždy v uči- školský zákon nepřijímala. A dnes, po 30
telstvu se množí víc a více. A čtete-li letech, vidi každý, že byl, bohužel, dobrým
zprávu v novinách o takovém neštastníku, prorokem. Kdyby dnes ryt. Hasner vstal
obyčejně se dočtete, že byl trapen do- z hrobu, zaplakal by nad svým dílem.
mněnkou, že je pronásledován. (Dokonč)

Cim jest slavnost „Hvězdy“ u Prahy.
Podává Vlastimil Hálek, farář v Liboci.

V nejkrásnější době letni, uprostřed „HvězdouJ' všickni rozveseleni hrnou se
měsíce července, stává se ladná obora pražskýmiulícemikdomovu, budíceivPraze
„Hvězda“ se stinnými lesíky různého druhu samé pozormost. A zase na otázku, odkud
stromoví, jehličnatého i listnatěho, místem ti lidé jdou, zní jediná odpověď „z Hvězdy
zvláštní slavnosti. „Hvězda“ jest hodinu ze slavnosti“
cesty od Prahy vzdálena, a náleží c k. dvor- Nuže tedy, jaká jest to slavnost. jaký
nímu eráru; rozlohy má 150jíter. V žádných původ její a význam, co se 'v ní skrývá?
listech není tato slavnost oznámena, žadnou Nahlédneme-li do dějin kláštera Břevnove
vyhláškou v známost uvedena. a přece po- ského u Prahy, shledáme, že v druhé polovici
jednou tu v neděli po sv. Markétě sejde 13. století změnil klášter Břevnovský i
se zde množství lidí čítající 30.000 hlav, s kostelem, až dosud „u sv. Benedikta a
a den druhý, v pondělí, opět množství na sv. Vojtěcha“ nazvaný. jméno své, i začalo
25.000 lidí jednak z obyvatelstva Pražského. se říkati „u sv. Markéty.“ Za příčinu tohoto
jednak z okolní krajiny Podbělohorska. Málo pojmenování udává se následující památná
komu znich však znám jest pravý význam událost. 'Přemysl'Otakar II. válčil r. 1260
této slavnosti. Davy sice proudí různými s králem uherským Belou IV., a došlo dne
cestami, Buštěhradskou drahou. povozy všeho 12. července, tedy právě v předvečer sv.
druhu ke hvězdě. A kdybychom se tázali Markéty, uvesnice Kressenbrunnu nad řekou
po účelu jejich c+sty,zní-jediná odpověď „do Moravou k rozhodně bitvě, v níž Čechové
Hvězdy na slavnost.“ Na to u veěer zase nad Uhry vítězství dobyli. Zmocnivše se
spatřujeme tytéž zástupy ubírati seszězdy táboru nepřátelského nalezli mezi jinými
do Prahy v stejném rozruchu. Každý ozdoben stkvost'nými věcmi také ostatek sv. Markéty,
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který Přemysl Otakar do Prahy přinesl. a
chrámu sv. Víta dar0val. („Odkryté poklady.“
t. j. děje vikariátu Libockého od P. Bonif.
Holuba. 1893 str. 14)

Dle jiných dějepisců („Dějiny diecése
pražské“ od dra. K. Borového, str. 116.)
obdržel týž král na památku svého vítěz
ství u Kressenbrunnu od papeže Alexandra IV.
rameno, zuba dvě částky z lebky sv. Markety,
jež chrámu svatovítskémn věnoval. Když
pak r. 1262 uhodilo dlouhé sucho. nařídil
biskup pražský Jan III průvod s ostatkem
(ramenem) sv. Markéty do nedalekého chrámu
Břevnovského. Ivydala obloha žádaný déšt.
Na vděčnou památku tohoto vyslyšení po
nechán jest sv. ostatek v chrámě Břevnov
ském, kterémuž od té doby lid .,u sv. Mar
kéty“ říkali začal.

Jisto pak jest. že již r. 1342 konána
byla v klášteře Břevnovském slavnost sv.
Markéty, podobně jako v den sv. Benedikta.
(Emler, Reg. Boh. IV. 476.)

Slavnost svaté Markéty konala se po
způsobu poutí nejprve v okolí kláštera jako
slavnost církevní, a snad i na památku vítěz
ství Čechů nad Uhry u Kressenbrnnnu.
Když však v okolí kláštera sv. Markéty
světský ráz pouti počal mohutnětí, a byl na
úkor duchu církevnímu. spolu i zátiší klášter
nímu. přenesly ee hlučné oslavy do blízkého
lesa „Malejova“ — později obory Hvězdy.
Na místě tom v nejstarších dobách zda se
dle zbytků zdiva, že stávala tvrz s ohradou
až dolů k potůčku opevněná, poskytujíc
okolnímu lidu ochranu vůči nepříteli od
západu ku Praze táhnoucímu.

Les „Malejov' stal se vítaným pro svět
skou slavnost, jež se od církevní nyní odpo
jila. Na tom místě založil král Ferdinand I.
roku 1534. zakoupiv od kláštera Břevnov
ského potřebných k tomu pozemků. na severo
východním svahu vysočiny bělohorské oboru.
Lovecký letohrádek v ní stojící byl r. 1555
od arciknížete Ferdinanda, druhorozeného
syna jeho a choti Anny Jagaílovny, zbudo
ván. Arcikníže Ferdinand, místodržící králov
ství Českého (1547— 67) proslul svou nachyl
nosti k Čechům. jejichž jazyku od matky
své se byl naučil, lásku k umění a tajným
svým sňatkem s Filipinou Welserovnou.
Arcíkniže položil základní kámen k leto
hrádku 27. června 1555 vlastní rukou. a
nazval jej „u Zlaté Hvězdy“

Letohrádek ten vystavěn v podobě šesti
hranné hvězdy v nejkrásnějším slohu renais
sančním uprostřed příjemného háje. Hvězda
byla od založení svého mnohokráte svědkem

radostných i smutných událostí. Hostila české
krále a šlechtu při honech. dostizích, plesích.
Zažila hrůzy bitvy na Bílé Hoře dne 8.1isto
padu 1620. Neb se v ní posledni hlouček
Moravanů pod vedením Jindřicha Šlika a
Thurna až ke zdím letohradu bránil udatně.
Mimo to byla Zpleněna Švédy r. 1639.
Francouzi r. 1742 a Fridrichem II. r. 1744
a 1757. Nyní jest letohrádek opuštěn Jen
občas touží jej shlédnouti tu a tam některý
cizinec a cestovatel.

Slavnost ve Hvězdě po sv. Markétě
konaná lidu čím dale tím více se líbila;
proto rok od roku byla hejněji navštěvována,
takže v letech padesátých a šedesátých,
kdy spojení Prahy drahami s venkovem
bylo skrovné. a obyvatelstvo pražské na
letní byty ještě málo vycházelo, stala se
slavnost ve Hvězdě nejčetnějším dostavení
čkem takořka celé Prahy. Počet účastníků
dostonpíl po oba dny mnoha tisrc. čítaje
v to nejváženější rodiny Pražské. V posled
ních letech počet ten klesá.

Příh'édneme-li k významu slavnosti ve
Hvězdě, ehledáme, že v začátku spOjena byla
s poutní slavnosti sv. Markéty v klášteře
Břevnovském. a spolu též s národní oslavou
vítězství u Kres+enbrunnu, taktéž o kult
sv. Markéty se opírající. Pozdější doba ale,
která nechala zmohntněti věcí světské při
této slavností, setřela s ní ráz církevní po
přenesení do obory Hvězdy od kláštera
Břevnovského, takže tu zůstala pouhá lidová
slavnost jako taková, s níž náboženská
stránka nic nemá co činiti. Slavnost církevní
obmezila se na klášter Břevnovský. kdež
se též slavně a důstojně na ten den za
hojného účastenství obecenstva domácího,
Pražského i okolního koná.

Před časem vzniklo klamné mínění proti
této slavností ve Hvězdě konané, a nalezlo
tu i tam ohlasu v nynější době, že prýjest
to slavnost protinárodní, úmyslně německými
kruhy udržovaná na oslavu zničení samo—
statností kralovstvi Ceskeho bitvou na sou
sední Bílé Hoře. Náhled tenjest neodůvod
něný a lichý. Nikde nenalézame dokladů
k němu. Podotknouli sluší, že ivelmi malo
známo jest širší veřejnosti vnitřní spojení
této slavností a oslavou vítězství echů u
Kressenbrunnu, takže pro tu dobu celý
význam slavnosti ve Hvězdě se stěsnává
na obyčejnou lidovou slavnostl již udržuje
a k níž táhne pouze příjemná, lesnatá obora.
Ostatně i přesný název „lídové' slavnosti
jest těžko jí přiřknouti, neboť by se tu jevil
ponurý obraz mravní úrovně lidu našeho.
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jenž přece v jádru svém jiný a lepší jest,
než se tuto některé jeho výjimky objevují.
Proto snad nejvhodnější název, který i sám
vyplynul z úst lidu, je=t „slavnost ve Hvězdě“.

Po stránce morální dá. se této s'avuosti
leccoz—ívytýkati. Stávat se mnohým příležitostí
k nemirnému požívání nápojů a k jinému
bezuzdnému veselí, jež za noční doby z neděle
na pondělí vyzuí často i v orgie. Dostavujít
se sem i pochybné živly velkého města, jež
dobreho příkladu nedávají. Hudby jest zde
hojnost, taktéž prodejů piva a lihovin přes
80. Zvláště pro mládež má. tato slavnost
zhoubný vliv, nebot nevidí zde nic dobrého,
jen iakadlo, předehru idohru hříchu. Jinak
přicházejí sem kramáři, kolotoče, houpačky,
fott grafové, cirkusy, provazolezci. boudy se
vším zbožím, kavárny. zvěřince a značný
počet potulných žebrákův a mrzáků. Pano
ramata měla své doby obrovské reklamní
obrazy o inkvisící s potupným vyobrazením
kněží, což však bylo na zakročení duchovní
správy úřady odstraněno. Uvnitř jich měla
kalu-tka obrazy křížové cesty, ahned vedle
obrazy nahotin. Itoto zamezeno, zvláště
z ohledu na školní mládež. Dozor nad
slavnosti koná okr. hejtmanství Smíchovské
a pak četnictvo v počtu as 20 mužů. Témuž
náleží veškero uznání v namáhavé službě
za dokonalou péči o bezpečnosti mravnost.

Charakteristické pro tuto slavnost, že
není to jakási pout, připojena k patrociniu
chrámu, jest i to. že mezi sty různými
prodeji všech možných věcí není tu ani
jediného prodeje obrázků svatých, ani jiných
devotíonalií, jako na každé poutí bývá. Na
všech místech obory prodávají se pouze
„hvězdy“ všeho druhu. jež si účastníci jako
ozdobu připínají.

Na základě š 14. byly dne 20. července
zvýšeny daně pivní (menším pivovarům
poskytnuty úlevy) a daň cukerní, a sice tato
o 6 kr. na kilogramu! Následkem toho po
vstalo jíti-ení. Nejprve vydala protest strana
křesťansko-sociální, v němž se útočí na Ma
ďary, „kteří vys—ávajl vlast naši a národy,“
dne 22. července vydala protest německo
pokrokova strana, jež hlavně naříka na uza—
vřeni parlamentu a. na poslovaňování(!) Ra
kouska cestou administrativní, pak Woltiáui

Pokud se týče obchodní stránky slaV
ností, jeví se tu za příznivého počasí čilý
prodeji odbyt všech věcí, takže většina
obchodníků trží značné obnosy po oba dur.
Tak na př. kolotoč za oba dny 345 zl.
Největší tržbu ovšem mají hostínští v celém
obvodu slavnosti Ano i žebrák, často ne
hodný, vyžebrá za jeden den až 16 zl. (|)

Bohužel, že obchodní zisk tento zapro
dán bývá značnou mravní pohromou pro
všecky kruhy. Mimo to krásný les jest po
slavnosti napolo zpustošen. Místům, kde po
dva dny veselí se ozývalo se od té chvíle
navštěvovatelé Hvězdy vyhýbají. Jako týden
před slavností, tak týden po ní naplněna
jest celá. krajina lidmi pochybné pověsti, a
obtěžována žebráním potulných lidí. Lepší
kruhy řadného obecenstva v posledních Ie
tech se slavnosti podobného genru vyhýbají.
a tak se stává, že rok od roku klesa.

Z katolického našeho stanoviska, jež
nemá. po stránce náboženské nic společného
s touto slavností, nemůžeme se nikterak
pro ni vysloviti, aniž jí schvalovati. pokud
se v uvedeném způsobu koná, a z ní jakasi
mravní pohroma pochází. Proto nelze ji
katolickým rodinám k náštěvě doporučiti.
Spíše poukazujemel chce-li již Pražské obe
censtvo v těch dnech Sem se ubíratí, ke
starobylému klášteru sv. Markéty, od sv.
Vojtěcha založenému. Tam necht k oslavě
patrociuía hojně spěje. a si milostí potřeb
ných k přímluvě sv. Vojtěchaasv. Markéty
vyprosí. „Neb jest to místo,“ dle slov zvěčně
lého vdp. probošta dra. E. Tersche, „omí
lostnčné a příjemné, kde bez přestání v chóru
chvalozpěvy ke cti nejsvětější Trojice a
přeblahoslavené Matky Boží k nebesům se
VZDÉŠGJÍ.“

%?
a t. d. Na 100 měst poslalo již do německých
novin protestující usneseni. U nás „Radikální
Listy“ vydaly zvláštní provolání, v němž pro
testují proti výnosu min. Kaizla i proti tak—
tice mlndočeských poslanců. „Samostatnost“
(red. Hajn, dr. Kříž atd.) na schůzích veřej
ných proti zvýšení spotřebních daní těch ostře
vystupují. Cukraři byli u min. Kaizla, ale
úlevy nevyprosili. Budou tedy demonstrovati.
„Nár Listy“ zvýšení daní těch obhajují.

Moravský výbor jazykový konal
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dne 26 července poradu, při které dr. Fux
prohlásil, že němečtí poslanci z Moravy trvají
při všeněmeckém programu svatodnšním. Ná
sledkem toho prohlásili poslanci čeští, že se
ocitli v těžké situací, ježto Němci žádají zru
šeni jazykových nařízení atd Rozhodnutí po
necháno klubu sněmovnímu. „Nár. Listy“ radí,
aby se Čechově s Foxem a Chlumeckým více
ani nescliázeli &.nesmlouvali.

Nakladatelská iirma Fr. Řívnáč vydala
brožuru„Svatodušní program ně
mecký z r. 1899', která vážně a věcně
psaná probírá požadavky německé, odmítá.
jejich většinu, některé v pozměněné formě
příjímá, vyžaduje ale za to koncesse pro
program český. Brožurku tuto lze posuzovatí
se stanmíska \šech stran a máme za to, že
objektivní kritika at staročeská, at mlado
česká, at realistická, neb kritika radí
kální, dovede učiniti oprávněné výtky, ale
byla-lí by skutečně objektivní, — našla li by
v ni věcí, kterých se stanoviska českého
\šemi stranami přijati lze. Spisovatel však
tuto objektivní kritiku velice znesnadníl tim,
že — nejmenoval, a polemisovati a posuzo
vati věcně, aniž bylo lze útočili na autora
neb líchotivě pohladíti ho, to u nás dosud
neumíme Tak „Hlas Naroda" přinesl kratičký
výtah zbrožury a jinak — mlčel. „Polítiky“
se stanoviska opatrností(!) svého družstva
vytáhly něco z brožury, řekly, že by se snad
leccos dalo namítati, ale považujice věc za
soukromý náklad anon) mu, učinily si ji rovněž
pohodlnou a mlčí. Orgány německé jako kočky
kolem horké kaše běhají a — mlčí. Jen
„Nár. Listy“ mluvily, láteřily i kříčely (dle
povahy jen jím vlastní) a. odsuzovaly ano
nymního autora do borouciho pekla jako
česko-rakouského punktatora. Pozoruhodno
jest, že Dr. Engel, předseda klubu mlado
českých poslanců na říšské radě a. ve sněmu
zemském, při poslední své schůzi voličské
k obecnému udivení sdělil všem, kdo slyšeti
chtěli, že poslanci čcští dohodnuvše se s vlá—

dou, opustili (l) opět kus starého českého pro
gramu. který kompetenci v řešení otázek ja
zykových přisuzoval ve shodě s š 18 zákona
o říšském zastupitelstvu výhradně sněmům,
a že svolíli k tomu, aby vydán byl jazykový
zákon „říšský“, jenž by chránil ve všech
zemích národní menšiny. Dr. Engl opatrně
zamlčel, zdali říšský zákon bude míti jen
tento obsah, či bude li v něm ještě něco jí
ného, co by nám snad nebylo tak vítáno jako
obrana menšin Nuže, kdo po česku vezme
rozum do hrsti. probiruje brožuru Řivnáčovu,
musí uznati, že hlavní trest spisu jest obranou
nového říšského zákona. jenž má býti ochranou
národních menšin. Ovšem, brožura napovídá,
že by asi zákon ten měl ještě další obsah,
nám méně vítaný, a tim se co do opatrnosti
a upřímnosti liší od prohlašení předsedy klubu
svobodomyslných poslanců. Maně budí se
v nás i jiných myšlenka, není-lí brožura co do
této části obranou svobodomyslných poslanců (!)
u řešení jazykové otázky a nema-li připra
víti lid na to, co se asi chystá. Klacky „Nár.
Listů“ v tomto mínění zvrátiti nás nemohou,
neboť žurnál ten je .neodvíslým“ ode všeho
(i od zdravého rozumu), a mlátí-li do my
šlenky. předsedou svobodomyslných poslanců
pronesené a brožurou hojeně, řídí se jediné
známým německým příslovím: do pytle bro
žurového bušime, dra. Engla míníme.

Na Stocku (u Něm.Brodu) stojí židé
v řadách úhlavních nepřátel všeho českého.
V r. 1890 jich bylo 153, za 8 let jich tam
je 311. Obchod, průmysl a dvory mají ve
svých rukou. Své mocí užívají všude kn ger
manisaci. Raiffeisenovy záložny jsou hlavně
v německých obcích. Heřman Brunner za
jedné návštěvy té krajiny jich zřídil 5. Život
spolkový je tam okázale německý, český je
nesmělý a chabý. Knihovny v něm. obcích
konají výborné služby. 1 noviny tam Němci
více čtou. Němci mají 25 škol 0 49 třídách,
pro české děti jen 3, ač je tam na 25 proc.
obyvatelstva českého.

,I. Rolníci.Livnostenská banka vytěžila.za
rok minulý o 200.900 zl více než roku před.
cházejíciho. Na daních zaplatila 184.643 zl.
(o 106 zl. více než r. 1897).

Osobni daně přímé v r. 1898 vy

— ,. “Jm——
>— NÁRODOHOS ODARSKAČÁST. [g_—

+
nesly 65,253.440 zl. Z toho připadlo statni
pokladně 53,379.979 zl., na I. IGO/„ slevu
daně pozemkové 3,478208 zl., daně domovní
3,786.745 zl. Dále ze zbytku 4,608508 zl.
řikazáno zemím 3,000000 zl. (z toho na
echy 739.172 zl., na Moravu 305.788 zl.,
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na Slezsko 53.348 zl.) a z konečného zbytku
další II. sleva. 21/2 0/„ z daně pozemkové
869.553 zl. a 1'-'/„, z daně domovní 454.409
zlatých; na snížení daně výdělkové 1'20/0
274.560 _zl.

11. Remeslo.
Proti zavedeni nových dani po

travních -kogala se protestní schůze dne
19. července na Zofíně v Praze. Mluvili pánové:
Plecháěek, Bejlek, Janda, áp (německy),
Dr. Baxa, posl. Březnovský. p. Radoň, Louda,
Geller, Reimann atd. Všichni ukazovali na
to, že nová daň stihne chudinu (o 6 kr. na kg),
že ohrozí český průmysl, že stihne ty, kdo
mají k jídlu trochu kávy a krajíc chleba, že
se výnosu jejiho má použít — na zvýšení
platů úřednictvu &.na vojsko, že to je daň
nespravedlivá, jež nejvíce království České,
hmotně upadající, stihne atd.

Na sjezdě řemeslníků v Jihlavě dne 23. čer
vence pravil Dr. Chlum : „Proti velikému ka—
pitálu, kartelům a jiným metlám živnostnictva
je nejlepší prostředek: důkladná organisace,
která dovede volati stále o své právo a bdí
nad bezprávím. Byly doby, kdy na př. žid
Benies pachtoval 2 císařské cukrovary za
120.000 zl. ročně na 20 let, a hned první
rok vydělal jenom na cukrovce více než ob
nášel pacht, nebot měl kontraktně zaručenu
dodávku 600.000 q. řepy za 88 kr, a řepa
hned první rok stála. 1 zl. 25 kr. Při tako—
vých výhodách mohl milionář tento ničiti
české cukrovary. Byly doby, kdy všechny
veliké dodávky vojenské zapadly do kapes
velikých kapitalistů. — Národ potřebuje ře
meslníctva jako rolnictva i dělnictva. Bylo
by smutné. kdyby řemeslníctvo následovalo
příkladu jedné části našeho dělnictva, které
přešlo do tábora internacionálů a bojuje
příkře proti vlastním bratřím. Za kus chleba
trhají pouta vížici je s celou minulosti. Naše
řemeslnictvo však se neprodá.“ — Pak mluvil

————($N. .

ŠKOLSTVÍ. . . . .

pan Sojka z Kolína, který po všelijakých, od
jinud vzatých úvahách: o ceně národnosti,
o naši malé výspě v moři germánském,
o r. 1620, o době husitske'a bouřích, 0 pro
buzení našem, o německém draku atd. pravil:
„Řemeslnictvo musí se domáhatí zlepšení zbě—
dovaných poměrů svých; ale nesmí sednouti
na lep lidem, kteří chtějí jeho zkázu, ke
směru, vedenému židovským a německým
velkokapitálem. jenž ničí naši existenci. Ne
smíme se nechat chytit jako hloupá moucha
v pavučině. Choroba jest vlekla a nedá se
zhojiti hned. Choroby té nelze vyhojit ani
nejlepším řádem živnostenským, nebot po
vstala vývojem průmyslu a hromaděním ka
pitálu v jedněch rukou a využitkováuim
výhod z toho plynoucích. Kdyby bylo po roz
bití cechů více pochopení pro spojení práce,
bylo by lépe. Od státu žádáme stroje po—
mocné a jiné podpory, dovoláváme se opravy
řádu živnostenského a jiných prostředkův
ochranných. Pronášeji se na sjezdech pěkné
řeči — a tím bývá vše hotovo. Parlament
nám nepomůže, není tam porozumění pro naše
zájmy, tam se jeví vlna. velkokapitálu, jenž
je naším zapřisáhlým nepřítelem. Ani správa
státní necítí s nimi. Musíme si tedy sami
přivlastniti výhody velkokapitálu, a to sdružo
váním se v celky. Je to cesta dlouhá, ale
nutná. Oběti musime přinášeti, bez těch není
žádný boj. Jde o naše bytí, nepřítel nezná
slitování. Hleďme zachovati to, co máme po
předcích a rozmnožme tol

III. Dělníci.
Sociální kurs konal se za velikého

účastenství ve Vídni. Dr. Lueger byl stálým
hostem. Kurs navštěvovali kněží, úředníci,
měšťané, professoři atd. Sociální demokraté
demonstrovali před místností, ale přednášek
nezmařili. Vliv kursu toho bude patrným.
U nás marně po soustavných přednáškách li
dových voláme.

___. 23%?—
Moderní školní program: Čteme

ve „Školském Obzoru“: l. Shoda mezi uči
telstvem & kněžstvem nechat jest ihned od
atraněna. 2. Nucený dozor učitelstva nad dít—
kaml v kostele, při bohoslužbě vůbec a při
církevních průvodech i slavnostech budiž —
odstraněn. („Učitel není povolán k tomu, býti
biřicem.“) 3. Učiteli budiž volno vystoupiti

z církve, kdykoli chce. („Neznásílňujte nás l")
4. Pryč s náboženskými zkouškami, je to starý,
zbytečný cop. 5. „Regeuschorství“ vezmi se
učiteli zákonem. — Tot hlavní body z pro
gramu naších socialistů-paedagogů. To obsa—
huje číslo 29. „Školského Obzoru', kdež pan
„istnr“ sve rozumy udává a mezi mladšími

kolegy propagandu dělá — soc. demokracii.
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Je-lí z pokolení Judova, jest nam dosud ne
známo.

Povinná návštěva školy obecné v An
gl íi vyměřena je na dobu od 5—14 let. Tak
tomu je však jen na papíře, ve skutečnosti
jest jinakl Jelikož zákonem zavezeno jest
dítě osvojiti si jen znalost čtení. psaní a
počtů a ježto každé dítě smí. 8. rokem po
čínajíc, když toto trivium bylo si osvojilo,
zákonitě propuštěno býti ze školy; stává se,

—-—.>:) NÁBOŽENSKÉ A—CIRKEVNÍZÁLEŽITOSTI.

že málokteří žáci po 10. roce navštěvují ještě
školu obecnou. Dle časopiseckých zprav usnesl
se tyto dny sněm anglický na tom, že na
příště nemohou dítky dříve ze školy propn
štěny býti, dokud nebyly dovršily 11. roku.
věku svého. Tím návštěva školy jest jen po
někud upravena a. rozšířena.

O nějaké podobné snaze n nas,—aspoň
takové, jaka jeví se vAnglii, — nemůže být!.
ani řeči.

—$—_
V Turnově připravujese ještě pro le

tošní rok katolický sjezd českoslovanský. Před
běžně práce již jsou vykonány.

Ve Vídni hodlají kněží zřídítí pravní
spolek na obranu cti a stavu kněžského
proti množícím se útokům v časopisech, na
schůzích a pod.

Papežský nuncius Lorenzelli ubez
peěil hlavu republiky francouzské, presidenta
Loubeta. otcovskou oddaností papeže k Francii,
již přál zdaru. President Loubet vyslovil
přání, aby shoda mezi francouzskou vládou
a papežstvím byla trvala.

Je“

ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI.

V „Časopise katol. duchovenstva“
c. 6. o knize kan. dra. Frinda redakce praví,
že schválení biskupského nemá., ač spisovatel
žadati za aprobaci dle citovaných výnosů
apoštolské stolice byl povinen.

l,Scherer“, humoristickýlist, jenž vy
chází v Inšpruku, byl žalován pro rušení
náboženství.

Papež Lev XIII. uložil kardinálu Ma.
selloví, aby studoval vznik a vývoj křesťansko—
socíúlního hnutí; výbor kardinálský ma uva—
žovatí, jak by hnutí to se řídilo, by neodpo—
rovalo učení katolické církve.

%—
Konfereuce míru v Haagu skončila

své porady. Výsledek je velmi hubený. za
stupci států nepřistoupili k lídninilnému ná
vrhu carovu. Bylo sice přijato několik orl
stavců, jež doporučují jakýsi „výbor pro urov
nání sporů mezínárodních“. Užívání třaskavín
ve válce a pod. ponecháno, ale o zmenšení
vojska atd. ani řečil Italský zástupce hrabě
Nígra vášnivě se ještě ke konci opřel, aby
papež podepsal ujednání konferenční. — Za
to královna nizozemská Vilemína v řeči, dne
29. července .na rozloučenou delegátům pro
nesené, papeže zvláště vyznamenala.

Francie. General Něgrier nejlepšívoje
vůdce v poslední době. jenž se vyznamenal
před 15 lety v Tonkině atd., byl ministrem
vojenství Galiň'etem sesazen k vůli tomu. že
důstojníkům řekl: Nebude-li vlada hájiti ar
mádu a odražeti útoky na ni, zakročíme spo

lečně n předsedy republiky. Anebo přikročíme
my generálové — k činům!

Francie klesá. Židovská. vláda chce jí
zničíti. Časopisy nacionální: „Libre Parole“.
„Eclair“, „L'Intransigeant“, „Gaulois“ jakož
i „Temps“ a „Figaro“ praví, že pronásledo
vání armády jest infamií, které se bursovni
spekulanti dopouštějí. „Gaulois“ na př. 0 po—
trestání gen. Négríera (jenž z armády nyní
vystoupil) praví : Francie uvítá. s rozhořčením
popravu gen. Négriera. jednoho z uejvlastene
čtějších našich generálů, naších nejlepších
vojevůdců. Jeho poprava je článkem plánu
ke zničení naši vojenské moci.

Německo. Vládní list pruský „Neue
Preuss. Zeitung" (Krenz—Zeitnng) 22. čer—
vence o poměru Německa k Rakousku na
psala: S rostoucí obavou dlužno sledovati
nejnovější rozvoj poměrů mezi Rakouskem a
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Německem. Formálně trvá mezi nimi spolek
Bismarkův. poměr mezi oběma panovníky je
přátelský posud. ale mezi vládami trvá roz
ladění: protiněmecké chování se vlády ra
kouské vyvolalo v Německu odůvodněný
odpor a vedlo k projevům, nad nimiž ra
kouská vláda projevuje jisté rozhořčení. —
S Němci rakouskými spojuje nás Němce v říši
národní společenství jazyka, zvyk
losti a. mravů. Když pak Němci v Ra
kousku bývaji od polských, českých (!) nebo
vůbec neněmeckých státníků sužováni (!), tý
rání. poškozování a potlačování, ač se správně
chovaji, s. říší, k níž přísluší, věrni zůstá
vají. tedy mají Němci v říši nepopiratelně
dobré právo, aby nad tím projevili svou ne
libost. Němci v Rakousku jsou nesvorni &dě
lají si nových nepřátel; místo aby se doroz
uměli s vládou uherskou a něm. klerikály,
bojují proti Uhrům, proti samému mocnáři &.
proti katolické církvi. Hnutí „Pryč od Ríma“
je nebezpečné a povážlivě, protože národnost
německá nic nezískala. Tím se nedůvěra v roz
hodujících kruzích proti Němcům rakouským
do krajnosti zvýšila-. Značná část Němců
v Rakousku stojí na stanovisku tak radi
kálním. že již aní věcně a rozumně neuva
žuje, ale chová na zřeteli cíle. jež by toliko
po rozpadnutí se habsburského mocnářství
mohly býti dosaženy... Snahy „spolku vše
německěho“ domáhají se prozatím (1) pouze
užšího státoprávniho přičlenění
Rakouska k Německu. Vláda německá
nemůže projevů těch zamezítí, nebot dle zá
konů (!) nelze jich potlačovati... My Němci
potřebujemesilného spojence. Rakousko
Uhersko udrží se při síle a moci pouze za
nadvlády Němců v Rakousku a Maďarů
v Uhrách. Kdyby se hegemonie tato v Ra
kousku nedala udržeti, musili bychom se změ

ČÁST LITERÁRNÍ. . . .,

něné situaci tě — přízpůsobiti. V Rakousku
bude nutno dosaditi německo ústaváckou vládu,
spojenou s Poláky a něm klerikály, jež udělá
„pořádek“, byt musila Praha i všecky kraje
slovanské spoutati stavem obležení“ — Ná—
silí, kule a prach — to jsou známé prostředky
německékultury. — „Germania“ naproti
tomu napsala: „Spojenectví mezi Rakouskem
a německou říší těší se sympathíim všech ně
meckých kruhů, vyjma těch. jež by na místě
spojeni rády viděli anexi německých části
Rakouska. Nelze pochybovati, že v rakouském
obyvatelstvu, ve vládě a u císaře vzbudili
musi největší rozladění, když z kruhů říšsko
německých ději se projevy ve prospěch ne
smiřitelně a — velezrádué skupiny, vo—
ith Pryčod Říma,čmú % Pryčod
Rakouska. mysli. S domácími pěstiteli
velezrádných plánů v cizině nesmí říšsko
německá vláda inití společenství; je spíše
povinna. veřejně zříci se původců takových
projevů, velezrádně hnutí podporujících, aby
nemohly nikde vzejití pochybnosti o loyálním
jednání německé říšské vlády. Nechť berlínská
vláda odsoudí veřejně vměšování se německých
příslušníků do politicko-nacíonálniho hnuti,
jež je namířeno proti trvání státu rakouského
a proti rodu hsbsburskému. Je snad několik
těch tisíc Rakušanů, kteří k protestantismu
přestoupili, v nějaké bídě, aby na pomoc
říše německá byla vyzývána ?“ — Také ka
tolický a velmi vážený list kolínský „Volks
zeitung“ napsal: „Agitace „Pryč od íma“
sleduji účel: Rakouské Němce od Rakouska
odtrhnouti a k německé říší je přivtěliti
Podpora agitace té se strany něm. říše je
neloyálnosti, ha skutkem nepřátelství vůči
státu spojeneckému, a vláda má tomu učiniti
přítrž“ Aby se tak z Vídně podporovala vNě
mecku agitace pro odtržení Bavor od Pruska!

——$—-—
Divadelnílisty

Črty kritické F ra n Liška Žěka z roku 1897.
(Pokračování)

Příbuznýtéto reneísssncije Bozděchůvkus „Z doby kotillonů', oblíbená česká
Veselohra nejrsňnovanější francouzské techniky z doby Ludvíkovské francouzské dvorní
renaissaneermistrně-pletivo milostných pletelr a manželských=zpronevěr, o kterém proto
zde se zmiňujeme, že rovněž má namnoze masku zbožnosti.
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Z ostatních dramat Vrchlického zmiňujeme se tuto jen ještě o „Epponině", po
nechávajíce si ostatní do části druhé. I hry jeho z doby pohanské zde pomíiíme. byt
názor Vrchlického o světě pohanském padal částečněina pole náboženské; jsout to nej
více kusy o lásce. V „Epponíně“, kuse _kuňkavé lásky par excellence" vystupuje Pavel
Vyznavač. Není v souvislosti s dějem. Zjev jeho, ač nijak potupný, znamená více jen
zjev, předtuchu blížícího se neštěstí,“ zjev příšerný v té jeho askesí a v tom jeho pro
volávání slávy Kristu Ježíši.

Do doby renaissance, do roku 1515 padá Šubertova komedie „Láska Rafae
lova. líčící tuto dobu poněkud z jiného hlediště. Vrchlický, znatel renaissance, výborný
& jednostranný, aspoň v dramatech, mu to vytkl („Hlas Národa," feuilleLon) mezí jiným
takto:

„Rafael sám jest jen jednou stránkou této doby, dosti sice význačnou, ale přece
není její konečnou výslednicí, nebot v něm zkrystalisována jest pouze neb aspoň převažno
ideální stránka renaissance, onu druhou ironickou a negativní, číře materialistickou stránku
doby dlužno hledatí ovšem jinde; v zářivém sloučení v t_vpshledáváme obě stránky doby
nejvíce u Ariosta. Rafael může snad výhradně pro malířství zván býti. jak Emerson
říká. mužem representačním. nelze mu však přidělíti název ten pro celou dobu renaíssančni
v každém jejím odstínu. Šubert cítil patrně tuto jednostrannost hrdiny svého pro celkOvý
obraz doby a proto postavil proti Rafaelovi trefně ráznějšího a hrubšího Sodomu. Škoda,
že nedopřáno více místa třetímu a dle našeho soudu neposlednímu zástupci cechu malíř
ského v kuse tom, geniálnímu Giuliovi Romanu. který v nejednnm ohledé vystihl ideál
doby své víc než Rafael sám. Při této příležitosti nemůžeme vysloviti podivení své nad
tím. že autor dal si ujíti vděčnou postavu kardinála Bíbbieny, naslíuiv jí toliko v tradi
cionálních rysech velkého církevního hodnostáře oné doby s opomenutím rozpustilého
autora nevystíhlé v svém způsobě Calandríe, nevázaného vtipkáře a učeného humanisty,
zchytralého diplomata a váženého protektora umělců a umění v jedné osobě. Mohl míti
k celkovému obrazu svému o jeden podstatný rys více, a pokud by ovšem hranice na—
šich názorů divadelních dovolily, byl by získal živel vydatný pro veseloherní stránku
své hry .

Takto zůstává Bibbiena v pozadí, a jen purpur jeho kardinálský přivádí nám na
pamět. jak hluboce klerus zasahoval do celého života“

Vrchlický di, že pravý typ renaissance je zachycen v „Sodomovi“ a ten je uměle
ckým damendrem první třídy. Vrchlického soud o renaissanci je tento:

„Době této podle souhlasneho soudu znalců a badatelů chyběl veškerý ideál ná
božensky politický a morální zbyla ji pouze a jediné láska k literatuře a umění. Tato
však byla tak intensivní, že jako herečka zachvátila celý svět, že podmanila dvory kní
žecí a síně Vatikánské. že pod jhem umění žil stejně bohatý bankéř jako vychytralý
státník, výbojný velmož jako pohodlný učený prelát. Vzkříšení starých Mus klasických
a celého světa antiky dodává pak poslední pečet této společnosti; s mythologickou poli
turou setkáváte se ve všem, narážkami mythologicky'mi hemží se skladby básnické a díla
výtvarná, mythologie jest nezbytným aparátem při všem. Každý ji znal, každý jí roz
uměl mnohem lépe než dnes.“

Toho Sodomy musíme si blíže všimnouti. když je dle Vrchlického klasickým typem
doby, a když die něho měl býti vylíčen i Bibbiena. Jmenují ho Sodomou, že má tři
milenky najednou. Vypravuje. jak si římské sigňory libují sladké a žhoucí hubičky Ra
faelOvy. Štve, kde koho může, pomlouvati umí rovněž tak dobře, jako nenávídéti lepší
malíře než jest sám. I kardinála pomlouvá, že si dá potají namalovati v koupelně třeba
Venuši. Rafael v kuse taky asi trikrete se zamiluje I na papeže Lva X. a nějaký mi
lostný jeho poměr jsou tu narážky. To je pomluva. Lev X. byl jedenznejušlechtilejšlch
humanistů své doby, který miloval sice nádheru, ano i veselí, ale ani stín podezření
proti jeho kněžské čistotě nepadal na život jeho. Jeho zásluhy o umění jsou obrovské,
jeho snahy refírmační v kleru ode \šech uznané (Wetzer u. Welte VII., 1891). Veselo
hra, ač pohybuje se též na poli veselé renaissance, je“ celkem slušná. Dávána
pětkráte. , _

České historietýká se drama Mikovcovo „Záhuba rodu Přemyslov
skéh o“. Padá ovšem do doby katolické a nemůže tu býti jiných tendencí pro naši
studii důležitých než poměr k sv. Stolicí a k Němcům, ovšem též způsob, jakým mravní
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charakter duchovních osob je kreslen. Původcem vraždy posledního Přemysla je poslední
Vršovec Přech a Bavor Strakonický, komandér řádu Johanitského. On s Pottenšteinem
vykoná též vraždu na posledním Přemyslovci. K rodinnému nepřátelství přistupuje u Přecha
ještě domnění, že Vaclav chtěl svésti jeho dceru. Ostatní účastnili se vraždy jako ně
mečtí pánové proti králi, který obracel se k českému lidu a přestával jim rozdíleti ná
rodní jmění a odpouštěti násilnictví na národě. Konrád, opat Zbraslavský, vystupuje
v kuse ušlechtile jako kazatel míru, jako věrný stoupenec Václavův. Vede si ušlechtile
a důsledně. Pěkně, ale staromodní toto drama starší české romantiky dáváno bylo
devětkrá'e.

„Svatební noc" Kuklova, představující výjev z vojny r. 1866, můžeme přejití.
je to chatrný obrázek pomsty a lásky Za to zmíniti se chceme o Jeřábkově „Sy n u
člověka“, spadající do pruské válkyv Čechách r. 1757, v němž žid Abraham Benjuda
hraje úlohu peněžníka a náhončího pruského krále. Je to jediný kus český, který nám
žida s této stránky představuje.

Nepoctivý židovský šachr je v českých hrách několikráte představen (na př. silná
v „Čechu a Němci“, slabějive „Furiantech“ a jinde, hlavněv staršíchhrách).
Vysší. emancipované židovstvo. kteréž představujírabíni. filosofové, bankéři, továrnícia p.
je až na některé nejapné hospodské vtipy Kolárovy „O talmudu“ (na př. „Pražqký žid“)
představováno na Národním divadle ušlechtile. Vrchlický věnoval mu nejdovednéjší svou
veselobru, Kolár velké drama, nepočítajic tu některé krásné hry biblické, které ovšem
smoderním židovstvím nemají nic společného. Tito židé jsou obětaví, vlastenečtí, filos0a
fově sice, ale s charakterem pravověrnosti. Zid jako zrádce vlasti a cizí nahončí před
staven je právě jenv „Synu člověka“. O moderní otázce židovské, d'e které židé hmotně,
duševně a mravně podkopávají blaho národů. zvláště národa českého. není kromě vzdále
nějších narážek v Šubertově „P r a k ti k u s“ zmínky. A tuje to vídvňský žid. Židé mohou
celkem s Nár. divadlem býti spokojeni, zajisté více nežli katoličtí kněží čeští. Všakinteres—
santní otázce „židovství na Nár. divadle" věnujeme zvláštní stat. Zde dotkli jsme ee
tě věcí, abychom upozornili na největší zvláštno=t české dramatiky, „na Abrahama Ben
judu“ zrádce. (Dokonč)

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Bohumil Brodský.

(Pokračováni.)

V domácnosti Stěchově odehrávaly se výstupy vždy prudčí, které nikterak ne—
svědčily o noblesse pana vrchního a obou dam. Padala slova hrubá, nadávky, za něž by
se ani dvorská čeladka styděti nemnsila, a výčitky tak vášnivé, že mohl nový vrchní
vším právem do bytu Štěchova poslali nádv-mníka se vzkazáním, aby se panstvo mír—
nilo, celý dům neznepokojovalo a slušněji se chovalo.

Toto vzkázani donutilo je k rychlému rozhodnutí. Štěch sám navrhl. že se odeliěře
do nemocnice v krajském, asi čtyři hodiny vzdáleném městě, a jeho žena s matkou aby
zatím, než nabude zdraví a nějakého mista, hledaly obživy a přístřeší, kde chtějí.

Jině cesty nebylo a teď jen bylo nutno se rozhodnouti, kam půjdou. Paní nad—
lesní, jež za těch několik měsíců ve Vystrkově strávených rovněž jako „dcera ztratila
mnoho na svěžesti své pletia okrouhlosti svého těla, vzpomněla si na Zdeňku. Ke svým
přátelům utéci se nemohla, ponlvadž by ji byli velmi chladně přijali, nezbývalo tudíž
než prositi učitele Kukla, toho Kuklu, proti nimž ona i Julinka druhdy tak bouřlivě
vystupovaly. Na odklad nebylo času a proto hned příštího dne ráno šla do eteče.

la pěšky a ani se nad tím nepozastavila. Kolikrát tudy jezdívala v ekvipáži, koli
krát divala se zahalená v kožešiny nebo krajkový hedvábný šat zamračeně na kraj, na
dědiny a lidi, kteří potkávajíce ji uctivě se klonili a hlavy své obnažovali. Teď capala
v blátě v dosti obnošených šatech, jaké druhdy rozdávala služkám aženám hajných. Tu
a tam ji někdo potkal, maličko smekl, anebo vůbec přešel bez pozdravu. Nebyla tím
pobouřena. Naučila se už zvykati horším zjevům. Jen stále myslila, jak ji Zdeňka ajejí
muž přijmouavyhověji-li její prosbě. O Kuklovi nepochybovala, že tak učiní. Je nesmělý
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a udělá všechno Zdeňce k vůli. Ale což. bude-lí Zdeňka odporovatí! Poukáže-li, že její
sestra se dříve za ni styděla, jí ani nenavštívila a jejího muže urážela?

Plna tísnivých obav došla do Řeteče a s tlukoucím srdcem klepala na dveře Zdeň
čina bytu. Tato byla sama doma a připravovala jídlo. V posledním čase postonávala, ačkoli
nemoc její plnila ji i muže tichou rozkoší a očekáváním Byla stále spokojena a jen
starosti o osudu matčině i sestříně časem ji znepokojovaly.

Sotva se na matku podívala. tušila, že je zle. Lekla se a chvátala jí vstříc. Nevi
rděia matku už kolik neděl &.překvapilo ji její vzezření.

Paní nadlesní rozplakala se ještě dříve, než mohla co říci. Zdeňka seděla vedle ní
.a palříc s vroucí účastí na matku, cítila bolest s ní. Chvíli mlčely.

„Jak je švakrovi?" zeptala se konečně Zdeňka, aby ukončila matčino rozechvění.
„Stale stejně. Musí do nemocnice. My už se obě potácímc, celé noci s ním ne

spime, děláme, co mu na očích vidime, ale všeckno nic neni platno. Týrá nás, spílá,
proklíná až celý dům slyší, jak nás zneuctívá.“

„A zdál se býti vzdělaným a velmi jemným,“ podotkla Zdeňka mimoděk, nemajíc
“úmyslu matky se uešetrně dotýkati.

„Ano. zdál se býti, ale není jím To je tvůj muž tisíckrát hodnějším.“
„Snad je Julinka netrpělivé. Ona neuvykla nikdy na nic zlého, a teď jí připadá

divným, ma-li něco trpkého snésti."
„Holečkm ani bys jí nepoznala. Už vidí, že chybovala, a že není všecko zlato, co

se třpytí. Řekla mi už kolikrat, že by bývala tisíckrát lépe udělala, kdyby zůstala svobo
dnou. Vzpomíná si často, jak tobě a tvému muži ubhžila a bolí ji to opravdu.“

„Na to jsem již zapomněla,“ řekla Zdeňka živě, a radostný záblesk ozářil její po
bledlou. ale dosud velmi sličnou tvář. „Já věděla, že Františka poznáte & budete ho
milovati. Jest jen ze selského rodu, ale má velmi šlechetné srdce. Jeho rodiče jsou také
velmi hodní a mě mají opravdu jako vlastní dceru rádi. Těším se už, až u nás budou.
Pak budu úplně spokojena.“

„Ty chceš k sobě vzíti mužovy rodičeP“ ptala se pani nadlesní uleknutě.
„Ano, asi za měsíc se k nám přistěhují. Což jsem vam o tom nepovídala? Mají

výměnek & odpočinou si u nás po svém pracném životě.“
„Můj Bože, jak jsme ztraceny l“ zahořekovala matka a sepjaté ruce spustila na klín.

íSlzy jí vyhrkly, a šije se naklonila.
„Proč?“ lekla se Zdeňka. „Vždyť oni vám hanby nezpůsobí."
Já vím, ale kam se my dvě s Julinkou podějeme? Štěch odjede do nemocnice. a

my kromě mé malé pensičky, z níž polovičku dávam na dluhy, nemáme ničeho. Už nám
nezbývá, než abychom někde hlady zahynuly “

tkala a zoufale přetírala si lice rukama. Zdeňka patřila chvíli na ni uděšeně.
Nemohla hned pochopiti, co matka těmi slovy chce říci. Ale najednou jí hlavou pro
blesklo. Chopíla se ruky matčiny a přitáhla ji k sobě.

„Neplačte, maminko,“ pravila vroucně, „já to nějak udělám. Když nemáte kam jíti,
můžete jíti k nám.“

„Vždyt sem vezmeš rodiče mužovy ?“
Zdeňka se zarazila a zadívala před sebe Byla v úzkých a nevěděla, co odpověděti

Na jedné straně láska k mužovi a jeho dobrým rodičům, na druhé zápasil soucit s mat
lxou a sestrou. Zvítězil soucit.

„Poprosim_Frantíška, aby psal domů,“ povídala po chvíli. „Rok jeho rodiče ještě
počkají a zatím se to snad se Štěchem změní. Jen kdyby byl doma. Já nerada co bez
něho dělám. Ale počkejte, dnes přijde o hodinu dříve domů, bude v jeho třídě jemnost
pán na náboženství. Jak přijde, povím mu to a. poprosím ho. Udělal mi dosud všechno,
snad mí toho také neodepře.“

„Bůh ti to zaplat. dítě.“ děkovala matka všecka potěšena a vstávala. „Já ani na
Kuklu čekati nebudu. Chvátám domů, abych pomohla Julince. Má teď hrozné práce.
Služky již nedrží, a Štěch potřebuje stále někoho kolem sebe. Pošli někoho do Vystrkova
se vzkázánim. My bychom se pozejtři k vám přistěhovali. Už se. prosím tě, za nás při
mluv, abych nadarmo neprosila a mohla spokojeně spátí. Jsem beztoho teď jako tulačka,
„která nevi, kam hlavu sklonit“
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Zdeňka ji sice zdržomls, aby přece vyčkala Kuklova návratu, ale matka nedala se
zdrželi. Dřímala v ní dosud pýcha, a nechtěla se před zetěm druhdy opovrhovaným
pokořiti. Chvatně. aby jí snad přece nezastihl, rozloučila se a už spěchala k Vystrkovu.
Měla radoat, že se jí poslání podařilo a už s lehčí myslí hleděla vstříc budoucnosti.

Ne tak klidnou byla Zdeňka.
znovu přemýšlejíc, cítilal že se tím dopouští na svém dobrém muži bezpráví.

Matce sice slib dala, ale po jejím odchodu o všem
Níčeho

mu nepřinesla, on ji zahrnoval pozornosti, připravil jí _štastný život a teď, když už se
usadili, jen si rodičů u sebe přál. Ne že by doma u jeho bratra se jim zle vedlo, ale
proto, poněvadž toužil, aby si jednou oddychli. Doma jim to nedalo zahálet, stále se
hnali do práce, na poli pomáhali a se synem se dělili o výměnek. sami se uskrovňujíce
na míru nejnutnější.
užili světlejších a klidnějšich dnů.

A přece si zasloužili, aby už jednou složili ruce do klína a

Kukla se tolik těšil na příchod svých rodičů. Téměř každodenně se svou ženuškou
o tom rozmlo--val„ ustanovoval. kde budou rodiče bydliti a radil se. jak si společné živo.
bytí zařídí. Často Zdeňce povídal, že ji má za to tolik rád, že k jeho prostým rodičům
přilnula a na ně se těšila.

A teď? 00 si pomyslí? Neodepře jí toho? Přeae všecko vymlouvání stále jí něco
povídalo, že to nebude k jejímu dobrému, přistěhuje-li se k ní matka se sestrou. Což,
matky by se nebálal
pohrdání její domácností projevovala.

Ale Julinka. ta je kousavá, pyšná a až do nedávna veřejně své

Jak se jindy na příchod mužův ze školy těšila. tak _nyní se lekala, brzo-li se vrátí.
Jen aby se nezlobil! Nebylo u nich ještě mimo nějaké nepatrné škorpení žádné mrzu—
tosti, a ona chtěla dostati svému slibu, jejž u oltáře byla učinila, že k vážným neshodám
a různicím mezi nimi nedojde. (Pokr.)

[__—;gšásřgzň>" o o o . KRONIKA, o o a e ggg——

Ve Vídni zřídila mladá intelligence
spolek proti opilství. Předsedoujest
klinický assistent dr. Fróhlich. — Proč u nás
se tak neděje?

Polský malíř Mencina Krzesz vy
stavil ve Vídni 7 obrazů, představujících
7 proseb „Otčenáše“ čili znázorněni Kristovy
moci nad světem a nad lidmi. Obrazy jsou
úchvatné pojetím i provedením.

Technikové byli zase prosit ministry,
aby se jim dal titul doktorský. Bylo jim to
přislíbeno.

Pražské hospodářství. Páni radové
jsou na venkově, sbor nemá také na pilno.
a tak se zase přihodila veleobci naši zlá věc,
že totiž zanedbala lhůtu k výpůjčce F—mil.
ze zemské banky, následkem čehož je ztráta
15—30.000 zl. Nyní se hledají vinníci. Bude
to zkoumati zvláštní — komise.

„Nové Listy“ dne 23. července uve—
řejňují veliký počet případů rítuelní vraždy,
počínaje od dob římských.

Znamení doby. — Alž. HOVězaková,
231etá služka z Násedlovic \: Brno, zabila
dítě, a sice 2letého hošika. Položila ho na
zem, klekla na něho a škrtila ho, až se ne

hýbal S mrtvolou přenocovala v cihelně, pak
ji v lese zahrabala a kameny příkryla. Po
rotaji — osvobodila (!) a Hovězaková ihned
na svobodu propuštěna. — Veronika Marková,
vdovaz Batelova “ Jihlavy, zabila dítě 5 mě
síců staré. Dávala mn odvar z makovic, a
když to nepomohlo, vymáčela sirky v mléce
a napojila kostikovým roztokem dítě. Porota
ji odsoudila k smrti provazem. ——Tyto dva
případy staly se po sobě. Dle čeho tak po
rotci soudí

„Katolické Listy“ měly v červenci
asi 15 úvodních článků o věcech amerických
a španělských.

Ve Slezsku je 64 advokátů Němců
a mezi nimi 32 (l) israelitů, 8 Čechů a 6 Po
láků (3 israelitě).

Moderní peněžníri v Rakousku.
jak známo, jsou skoro samí židé. Ale méně
známa budou asi jejich hesla a erby. Tak
na př. baroni von Rothschildové - mají heslo:
Concordia, integritas, industría_(svornost, ne
porušitelnost, pilnost), rytíř Pollak von Rndin:
Laborí honor snns (práci čest). baroni von
Heniksteinové: Pro Deo et Principe (pro
Boha a vladaře), baroni von Giinzburg: La—
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boramus (pracujeme), rytíř Karel Ludvík
von Falk: Finis coronat opus (konec koru—
nuje dílo), rytíř von Frank: Per laborem ad
honorem (prací ke cti), rytíř Freistádter
von Royes Gyiir: Ferreo ]abore (želez
nou prací), rytíř von Fůrthz- Fidua et con
stane (věrný a vytrvalý). rytíř Max von
Schnapper: Esse, non videri (býti, ne se
zdáti), baron Schnapper vou \Vimsbach : Labor
nobilitat (práce znšlechtuje) . .. Není-li divno,
že tito páni, kteří zbohatlí bursovními spe
kulacemi, svoje manévrování na „haussu a
baissu“ „prací“ nazývají?

„Aby tě hrom zabil!“ zvolal na své
dva chlapce domkář Hlaváček v Račicich
u Vyškova, když chlapce posílal do lesa na
houby dne 18. července. A kletba se doslova
splnila. Oba hoši zabiti v lese bleskem.

Z naší samosprávy. Žižkovský sta.
rosta p. Žďárský a radní p. Čeřovský žalují
se stále pro urážky na cti. ježto si vyčítali
veřejně různé přečiny. Před soudem objevil
se „neuvěřitelný obraz“ (dle „Nár. L.“ ze
dne 27. července) znemravnělosti v někte
rých žižkovských kavárnách a vinárnách.
Pan Čeřovský odsouzen k pokutě 40 zl. Nyní
on zase žaluje p. Žďárského...

Dr. Flujšlluns dle některých pramenů
(v „N L.“ dne 21. července) dovozuje, že
Hus se narodil „nejspíše v prvé polovici
r 1365“ a nikoli roku 1369, jak rozhodl
Palacký.

Souchotiny v Německu vyžádaly si
roku 1894 123.904 obětí, na ostatní nemoci
připadlo pouze 116.705 osob! Ztráta ta. tu
berkulosou způsobená. v Německu se páči na
86 mil. marek, v Čechách na 15 mil. zl.
ročněl Obranou proti tuberkulose jest správná
životospráva a dobré zdravotnické poměry,
tedy: řádný, čistý byt, potřebná potrava,
vzduch atd. V Praze (na př. ve Fialková ul.)
vjistém bytě o malé kuchyňce a jednom po
kojíku bydli 19 osob. Nájemné činí 154 zl.
ročně, ale podnájemníci (4—6 zl. týdně) dají
až 250 zl. ročně, má tedy nájemce 100 zl.
výdělku. V pokojíku tom jsou 3 postele jež
dr. Preininger .nalezl takto obsazeny: na
jedné spi muž, žena a dítě. na druhé obuvník
se svou milenkou, a na třetí dvě žebračky...
Ostatní se rozloží po zemi na slámu... Kdy
přijde náprava? __

židech napsal Ripley (,Uber die
Anthropologie der Juden“ v „Globuso“): Cí—
káni a židé, zbaveni vlasti, udrželi se jako
národnost Bez vlasti a řeči společné — tvoří
židé přece jediný národ. Ve Španělsku a na
Balkáně mluví španělsky, v Rusku a. Polsku

(zkaženou) němčinou, r Marokku arabsky,
v Rakousku a Německu německy atd., a přece
zůstávají židy. Kde se setkají, drží pevně po—
hromadě. Asi 4 miliony (!) jich je v Rusku,
2 mil. v Rakousku, v Anglii jen asi 100.000.
V Polsku tvoří 15 procent obyvatelstva Dle
anthropologického měření těla a zvláště hlavy
— nejsou židé ragou, ale národem... Jsou
národem, který se staví proti národům jiným,
zejména u nás v Rakousku. Necht se židé
nedivi že se bráníme. A dovoleno-li je brá
nití se nám proti Maďarům a Němcům, nutno
idovoliti, abychom lid proti národu židov
skému hájili. 

Starobní pojišťování výslužného
soukromých úředníků. V technickémod
dělení ministerstva vnitra ve Vídni dohoto
vena byla osnova zákona pro všeobecné zá
vazné pojišťováuí výslužného úředníků sou—
kromých. Právo na výslužué bude všeobecné
a závazné, a týká. se všech soukromých úřed
níků i zřízenců státních a městských i obecních
zastupitelstev, a to mužského i ženského po
hlavi mezi IS.—50. rokem. Příspěvky ponesou
podnikatelé i úřednici v percentuálnim poměru
ke služnému (10 —12 proc služného). Bylo
v říši napočítáno 25.022 podnikatelův a
99 537 soukromých zřízenců (3940 ženských).
Z těch je 61900 ve službách obchodních
a živnost. závodův, 17.154 v hospodářských
a lesnických 4204 v báňských a hutnických
8057 u advokátův a notářův. Dle zaměstnáni
jest: 1900 technických, 7000 hospodářských,
8000 lesnických 4000 administračních a ke
merčních úředníků 15.622 účetních, 2320 ce
stujicich, 1681 učitelů, 1409 koncipientů.
370 spisovatelů, 1838 lékařův a lékárníkův
a 1179 umělců. Co do počtu služebních let
sloužilo: 1006 více než 40 let, 2871 30—40
let, 9716 20—30 let, 18 798 10—20 let,
18.000 6—10 let. Ze spočtených bylo 55.541
ženato a z nich 41.625 mají dohromady
107 752 dětí.

Rybář a Goldfuss čili zkušenost a.
peníze Známá je povídka o dvou mužích,
z nichž jeden měl peníze, ale neměl obchodní
zkušenost. a druhý měl zkušenost, ale neměl
peněz. Hledali tedy společníka, a když se
našli, pracovali společně. Z počátku šlo vše
pěkně, ale za čas vše se změnilo. Penize
měl ten, který jich dříve neměl, a zkušenost.
měl ten, který peníze do závodu dal, ale o ně
přišel. — Na. vlas odehrála se historka ta.
zase v Praze. Židovský podnikatel Rybář
spojil se s dobromyslným křestanským člo
věkem p. Goldfussem, a začali asi před třemi
roky vyráběti plechové a cínové zboží. Nyní
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udělali na 300.000 zl. úpadek. Pan Goldfnss
přišel asi 0 80.000 zl. To. jej tak skličilo,
že se 25. července oběsil. Upadek je soudně
vyhlášen. — A Rybář? Co jej může postih
nouti? Přečtěte si povídku svrchu uvedenou.

dě 9! 6 0 O 0

Z toho vysvítá, jak mají býti křesťanští ka—
pitalisté opatrní, když se spojují s židov
skými podnikateli, kteří jednají dle známých
zásad talmudového kabalu.

* *
*
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Kleopatra. Román H. Rider Haggarda.

Z anglického přeložil Jos. Bartoš.
Tam kdesi v libyckých horách, v do

mnělém hrobě Velikého kněze Amenemhata,
nalezl spisovatel tři svitky papyrusové, psané
písmem demotickým, odkudž čerpal látku ku
svému historickému románu.

Liči zajímavým způsobem dvě veliké
epochy tajemného Egypta, jichž svědkem byly
kolosální pyramidy po dobu několika staletí,
a sice čas kdy Egypt opanoval Řek a Říman,
a pak dobu, kdy Egypt stkvěl se v staro
bylé. legendární a tajemné slávě. Vznešená
krása, jakož i nevyzpytatelná povaha Kleo
patřina, kolem mž točil se celý osud nejen
Egypta, ale i několika sousedních říší, vystu
puje v tomto románě v popředí. Daleko však
zůstává román tento za králem historického
románu toho století, za románem G. Flau
berta: Salambo, a to nejen obsahem, ale
i stylem.

Báječná krása formy, jakož i obsah,
sálajíci vznešenou a téměř omamuiící, tajů
plnou poesii. zůstáva přece jen triumfem ne
dostížitelného umění. proti němuž jest Hag
gardův historický román „Kleopatra' pouhým
stínem.

Je to jakýsi pokus o obnovení klassi
ckého románu, jenž však nedostatkem sku—
tečné, mocné a bezprostřední umělecké sily
tvůrčí -— selhal.

Arne Garborg: Mir. Z norského pře
ložil František Peták. Nákladem knihovny
Rozhledii

Garborg je malířem výjimečných duší
v těch výjimečných chvílích, kdy tajemné
fatum jakési vložilo na ně ruku svou, jest
psychologem těch neštastniků. již bloudí sucho
parnými ulicemi moderních měst, uvádějíc
v úžas rozumné lidi svými výstředními kousky,
hloupostmi, šlechetuostmi i cynismem, jichž
mozky propadají horečným snům, v nichž

plápolají barvy, a je cítit vůni exotických
květů. v nichž symbolicky odhalují se nej
tajnější mystería. ničím neukojené a stálou
pochybností v život rozeštvaué duše. 
Enoch Hanve. norský sedlák, je podobným
typem, jen že nežije v městech, ale kdesi v zá
koutí některého fjordu tam oddává se
svému snění o mystických záhadách svatého
Písma, nemoha snésti otravující dech tohoto
bědnébo údoli jeho tělo. připadá mu jako
zbytečnou olověnou přítěži jeho čisté, avšak
stálými pochybnostmi zmítané duše, již za
světil jedině Bohu a víře. A dle toho mučí
také svoje tělo, pracuje neustále těžce, a je
diným oddechem jest mu romzluva s Bohem.
Odchován jsa pastorem, jenž mu vykládal
Písmo reformované církve příliš doslovně —
theoreticky — stal se tento prostý sedlák
náboženským fanatikem. Ta muka, jež lámou
stále a stále jeho duchu, jímž lomcuje nevý
slovná láska k Bohu, ale také i pochybnost,
jsou mnohonásobná. Gram, hrdina z Garbar
gových _Umdlených duši“, je také pochy
bovač. ale konečně nalézá v šerých síních
katolických chrámů, plných velebné vůně ka
didla. útěchy duše a svého pravého Boha.
Enoch Haave nenachází však nikde klidu,
a konečně, jsa zklamán svou modlitbou, v níž
nalézti chtěl mír — zachvácen jest bolestí
jež mu dere srdce, vidi pouze před sebou
propast hříchu, jakousi pomstu neznáme mu
viny, — jde a utopí se. Nenašel a také na
jíti nemohl ve víře klidu a míru, poněvadž ne
hledal pravé víry a pravého Boha!

lou svojí tvůrčí sílou maluje zde spi.
sovatel bolestný charakter svojí knihy, plně
těžce skládané suggesce vnitřních hrůz &
mystických záchvatů, tu drtivou logiku zou
falství, ty smutečné, nevystihle bolavé tóny,
v nichž dá vyzniti duši svého nešťastného
hrdiny.

R. Pánek.

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11. Vydavatel a nakladatel V. Kotrbarv kraze.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárnn V. Kotrba v Praze.
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Časopisy _aknihy redakci zaslané.
Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherskýchse zvlášt

ním zřetelem k zemím koruny Česke od r. 1740—1898. Sepsal Dr. Fr.
X. Kryštůfek Nákladem Cyrillo-Methodčjské knihtiskárny V. Kotrba.
Sešit 18. a 19. (50 kr)

[Jel-vn “ urok ve světle mravouky katolické. Napsal Dr. AntonínVřeštál.Cena75kr.
Obzor literární a umělecký, č. 7. a 8. Red. Jar. Vlček. Přináší

článek: „Nová nauka litertunelnstoncka (Dl.J. Krejčí),a četné úvahy.
referáty a rozhledy umělecké. Nákladem lluisíka a Kohouta.

Vlast, č.11.51pen. Obsahuje články od Dra Podlahy V. Hornova.
B. Brodského, T. J. Jirouška, “.P Škidla, 1".1Kohouta. B. Jiřička, 11 Ke
nečněho, Rud. Vrby, pak básně a literární zpiávy.

Dělnické Noviny, č 24.. dne 10. srpna, mají uvodní článek „Ne
spráxné cesty“ od Dra Rud. Horského. v němž se protestuje proti .\'\0
lančmu sjezdu křesťansko-socialnímu p. llovádkem. a v němž se praví:
„smutné musím vyznati tušení, že za takových poměrů mohutne kato
lickť-strany v Čechách nikdy se uedoděláme. Jako děsná kletba u nás
bývá že sotva kde co dobrého se \štípí bledá závist lidí z vlast
ních řad mlade štípení ničí a v herostrat-ismu svou slávu hledá. l'- nás
kazde nezralé klouče, sotva jen hubou trochu tlouci umí, již si chce
hráti na jenerála, a bohužel, že nalezne bláznů, a'někdy i starých
bláznů dost-, kteří jdou více za radikálním křikem. než za chladným
rozumem. Nejpopulárnějšírn se stane. kde na. každé „ne“_ říká „an o“.
kdo selohání blýskavymi l'rázemi, co stojí, to boří, co hotového. haní.
nadává pánům, lichotí lidu, nahoře vidí same darebnosti, doh—samou
ctnost-_.mluví jen o právech a ne povinnostech lidu, —'—hýčká a uspávú
lid atd. A přijde ještě radikálnější tlučhubu, je hrdinou dne, a nalezne
bláznů dost, kteří za ním na chvíli poběhnou. Kettel er říkal: Nic
není tak lehkého, jako lid rozeštvat. .-\le upokojit — to je těžko.
Omladinismus stal se modou i v naší straně... llořiti dovede každý
nádenník, poroučet — ka/dc l\louče Páni z „?Lidowho Listu“ pochovali

'svornost v naší straně a pochovají i celou organisaci svou“ 'l'ov- jsou,
jistě trpká slova. Škoda, že takdaleko již došlo!

vychovatel, dne 15. srpna, č 16., obsahuje četné prakticke články() mravnosti ve škole a kázni jednající.
Stráž, č. 30——33, přinášídopisyz Vídně,jcdnajicí o sociálním kurse tamním.

K době prázdnin a cestovánl.NA PERUTÍCI—I.
Upomínky ze svých cest v kytici uvil ThDi. K. L. Řehák. ,

Kniha tato rozdělena jest ve: 2 díly, v prvním díle provádí nás autor
do Jihlavy na- Moravu, na Velehrad, Hostýn, do Králík v Cechách a do
Mnichova; v II, díle do Wórishot'enu, l,.indavy na Bodamském jezeře,
Innsbrucku v Tyrolích, Solnohradu, sv. Volfgangu v llorních Rakousích
a Lince; dále popisuje pout-i ve Filippsdorl'ě a na Sv. Hoře, a konečně
podá-vá obrázek od sv. Ducha v Praze, v němž vyličuje založení farního
kostela u sv. Ducha a celý postup až do nynější doby, jakož i podává
vyobrazení zázračné sochy Bohorodičky 7'.dob bl Anežky česke, Každý,
kdo přečte několik stránek poutavě knihy té, ——neodlozí ji zajisté dříve,

.až ji celou přečte. — Cenal dílu 40 kr., Il. dílu 1 zl. 20 k). jest zajiste. mírná.- '
Cyrillo-Metlloqlějské knihkupectví (.. Ěraurel

v Praze, budova městské spořitelny
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ROČNÍK xv. V PRAZE, DNE 20. SRPNA 1899. čísm 16.

Prázdninové sjezdy a schůze.

V červenci a srpnu konává se u nás
mnoho sjezdů odborných a stavov
ských. Tak bylo i letos. Konaly se sjezdy
české i německé. všeobecné i odborné.

Německé schůze, jež se skoro ve všech
větších obcích konaly, končily pravidelně
vlastizrádnými demonstracemi, takže většina
jich musila býti rozpuštěna. Velká část
schůzí těch namířena byla protiš 14., proti
zvýšení daně z piva a cukru, a proti Če
chům. Vždyti vtom klidném jindy Solno
hra dě panovala pětidenní vzpoura. takže
vojsko musilo na ulicích dělati pořádek.

Na všech schůzích svých Němci neznají
jiného prostředku k urovnání neblahé krise
leč povel: Zrušit jazyková nařízení a provést
svatodušní (21. května) program německý,
jenž žádá hegemonii pro německý živel a
zavedení německé státní řeči.

Při tom panují mezi Němci četné ne—
shody (dr. Russ bylvNeudeku sbit, Křepek
vzdáti se musil mandátu). nebot jiný má
program na př. německo-nacionální strana,
jiný liberální. jiný pokroková, jiný německá
velkostatkářská, jiný strana Luegrova či
křestanských sociálů. Některé ze stran těch
jsou proti — obstrukci. revoluci velice již
podobné, a jen veliká nenávist k nám Slo
vanům udržuje je v tak zvaném německém
spoluručenství.

Na německých nacionálních schůzích
hrozí se, že až svolá vláda říšskou radu,
budou volby do delegací zmařeny, takže
vláda (prý) odstoupiti musí. Vládní-listy
darmo konejší rozčeřené vlny. Polské a české
listy (na př. „Hlas Národa" dne 13. srpna
a „Czas“) praví, že za těch okolností —
musí býti změněna ústava, protože náro
dové rakouští nejsou to k vůli ústavě (bez
toho oktrojované), ale ústava k vůli náro
dům a může tedy býti změněna.

Maďarské časopisy dokonce praví, že
zamotané poměry apraviti můžev naší části
říšské — maďarský státník — a jmenují

již na př. bosenského správce Benjamina
Kallayel

Mimo tyto schůze politické. jež zůsta
nou naprosto neplodnými — konalo se mnoho
porad. schůzi a sjezdů odborových a sta
vovských.

Tak na př. konána byla 30. července
schůze a u s k u ] tantů českých1německých
v Praze, kde po mnoha roztrpčených řečech
žádáno jednomyslně, aby stát platil své
úředníky a nepožadoval na nich dosti těžkou
práci zadarmo.

Dále konány byly sjezd s o k o l s k ý
v Praze a studentský v Král. Hradci.

Osjezdu „Nového života“ afrakce
křest. sociálů jednáme na jiném místě.

Konal se též sjezd učitelský, na
němž jednáno o „Dědictví Komenského'.
Na valné schůzi delegátů učitelských jednot
dne 9. srpna stěžováno si, že český sněm
nevyhověl ani jedinému přání českého uči
telstva. Učitelstvo míní se domáhati: ]. Pl
ných práv občanských & spravedlivého dis
ciplinárního řádu, 2. akademického vzdě
lání, 3. jednotného služného dle tří nejniž
ších tříd státních úředuíkův. — Po té ko
naly se volby, při nichž zvolen předsedou
uč. p. V. Rašín, an říd. uč. p. Frumar se
poděkoval, a to z ohledů politických. Pravilt:
„Bylt jsem po dlouhá léta přívržencem
strany mladočeské a mnoho pro ni jsem
vykonal. Ale skutečnost ukázala, že strana
to od původního programu ustoupila. Mnohá
fakta otevřela mi oči. Mladočeši byli ochotni
hlasovati pro návrh Ebenhochův a Treuin
felsův (na obmezení tisku učitelského) ve
prospěch katechetů atd. Oni odešli ze sně
movny na pouhý „hospodský klep" a pod.

Na sjezdu bylo s nevraživosti ukazo
váno na petice „katechetského spolku“, jež
sněm za spravedlivé uznal. Byla přijata ob—
šírná resoluce. __

Ježto poslanci mladočeští sjezdu se
nesúčastnili (!), usneseno — ubírati se samo
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statnou cestou. — což při volbách se asi
již prakticky ukáže.

Mimo to konáno několik schůzí řemesl
nických a živnostenských. kde proneseno
stesků přemnoho na nynější zlořády v živno
stech, na pronásledování menších poplat
níků a podporování kapitalistů atd.

Dělnícivětšinouproti zvýšené cukerní
dani demonstrovali hlučně, pořádajíceprů
vody a volajíce „hanba“ osobám neoblíbe
ným (v Praze na př. poslanci Březnov
skému).

jež v ničivém soupeřství chápou se zbraní
nejvýš politování hodných.

Za takových okolností koná se kra
jinský sjezd katolíků litoměřické
diecése v Turnově. Na sjezdu tom bude
poukázáno na smutnou tu rozháranost ny
nější a bude dokázáno (o. čemž ostatně
každý poctivý obyvatel Čech je přesvědčen),
že je nutno ——sjednotiti všechny síly
společenské a nikoli rozeštvávati je, aby
mohl býti blahobyt, mír a. pokoj v tomto
království zabezpečen.

Nuže: Vzhůru do Turnova!
Poznejme sel Milujme se! Nedejme se !

Duch vášně a vzpoury posedl nejen
jednotlivce, ale i četné vrstvy společenské,

František Ladislav Čelakovský.
Napsal F. St. Eisler,

Jeden z našich budítelů, hlava výrazná a sympatická!
Bylo jich mnoho —- těch buditelů — a nemůžeme jim npříti Opravdové s_nahy

oupevněníarozkvět národního, politického a uměleckého života, ale rovněž musime kon
statovat, že práce většiny těch pilných a nadšených lidí náleží dnes více méně jen lite
rární historii. Pouze několik spisovatelů zlatozrných. silně talentovaných, spisovatelů
s širokými životními obzory a vysokými cíli žije dosud s námi, s námi cítí a bojuje s námi,
nám odkaz dali v díle svém stejně bohatý jako posud nevyčerpaný a schopný dále živit,
dále těšit, dále učit a sílit a k dalším nedosaženým ještě ukazovat metám!

Takovýmble spisovatelem zlatozrným je Čelakovský.
Pozorován v době své uprostřed četných tehdejších pracovníků ční o několik loket

nad niveau současných literátů, jich nazírání uměleckého a života společenského vůbec!
Čelakovský je prvním vážným českým umělcem jako tvůrce ruských a českých

Ohlasů, nepravím básníkem, ale umělcem.
. Nebyla to vnitřní horoucí nezadržitelná fysická nutnost, ktera mu vtlačila péro do

dlaně! Ne, Čelakovský nechápe se péra jinak, než s chladným a objektivně chladným
mozkem, s plánem hotovým již, anebo v hlavních konturách daným, s tím úmyslem, že
jak dalece vžil se a pochopil ráz a kmenovou vůni národní písně slovanské, tak dalece
podá nám svůj v ní obraz, svůj její v duši své odraz, či jak sám řekl, ohlas. Není člově
kem citovým a podstatně citovým, jakým musí býti básník-lyrik par excellence, básník
ve vlastním toho slova významu, básník, jehož lyra je poddána každému dechu a vzdechu.
každému větru, každé myšlence a touze, každému at černě či bíle podmalovanému
snu či obrazu. — —

Není takovým Kolcovem, Heinem či Mussetem, kteří zpívali proto, že musili, zpí
vali to,_co bylo jim nejblíže, co samovolně stoupalo jim k hrdlu a ústa otvíralo —
a zpívali tak jako skřivan z jara zpívá — tak bezstarostně, vysoko nad zemí, spojeni
vzduchem a ostrými výpary zoranýcb lánů, hýřivě tak, bez počítání slabik, bez skando
vání a námahy — tolik, kolik nabrali dechu a v radosti nad citem vřele a_živě, spon
tanně & živelně vyřinulým, zapomínajíce všeho kolem sebe, hluši k světu, hluši k obe
censtvu, hluši k době, sebou omámeni a nádherou vlastních trylků vytržení do nejvyšších
oblastí krásy, kde vzduch je pro málokoho dýchatelnýl! — — Takovýmto lyrlkem Čela
kovský nebyl. Jeho Ohlasy nejsou lyrika subjektivníažhavá, lyrika diktovaná okamžikem,
lyrika plná krve a nervové mízy — ne, to jsou pod silným dojmem studia poesie ná
rodní, ne bezprostředně & nutně vytrysklé, nýbrž dle vzorů a předloh konstruované,
rozvážně stavěné, kázni silného talentu zcelené a vroucností duše posvěcené verše! _—
A v tom je Čelakovského přednost před jinými také-básníky v době probuzení, v tom je
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jeho přednost i před Kolárem, jehož poesie určená kpropagaci apoštolských, vlastene—
ckých, všeslovanských myšlenek, pathetická, víc abstrakcí než skutečnosti živena. poesie
byla schopna života jen a jen v bezprostřední době jejího vzniku a nebásněná pro věč—
nost vyvanula brzo a vyznívá dnes na prázdno. To není osudem Čelakovského, člověka
menších rozměrů, ale soustředěnějšího, jakož kulturovanějšího, člověka, který úzce přilnul
k realitě a tak stal se opravdovejším a pravdivějším, svou upřímností a otevřeností
vzácný! Jak hluboko vnikl v ohlasu ruském v ducha poesieruskél Jak šťastně stihl
rozdíl a provedl parallelu mezi duchem české a ruské poesie, mezi českým stilem a ru—

ským v předmluvě k českému Ohlasu: „Jiné měl vzory básník před očima tuto, & do
cela jiné tam; s jiným zde, a s jiným tamto zápasit živlem, tak sice, že zpěv ruský
a český téměř za dvě stěžejné strany neb protivy národní poesie slovanské vůbec pova
žovati se mohou, což hlavně v tom svůj základ má, že onen jest nejvíc epické, náš ale
lyrické povahy, onen jest více rozjímavý budě cit pomocí obrazů a dějů, a v_širší i vyšší
zasahuje prostranství, tento zas jest prchavější, hravější, cit prostě pronášející, předmětů,
a to nejbližších, jen lehce se dotýkající, a tudy v mezech mnohem užších se pohybující.
Čítání písní ruských (tak mně aspoň vždy se vidí) podobá se procházce hlubokými
hvozdy, mezi hustým, vysokým stromovím, vedle potvorně rozmetaných skalin, hučících
řek a jezer; bavení se zas písněmi českými na procházce širým polem a lukami, kde
oko toliko s nízkým křovím neb utěšenými hájky se potkává, asl'ach chřestem potůčkův
aneb skřivánčím švítořením bývá zaměstnáván.'

Jako básník českého ohlasu Čelakovský neimitoval pouze! Ne, on — věru — „sti
lem lidové písně vytvořil celou řadu realistických živých postav, zachytil celý život na
šeho lidu ve všech jeho fázích, dal jeho duši jazyk, dal jí vyzpívati hoře, radost, tužbu,
sny, štěstí, vzpomínku, náladu, zlost a žalování.“ Ty figury české, kterým dal vystoupiti
.a tak šťastně vystoupiti v českém Ohlase, svědčí věru o veliké vyspělosti pozorovatel
ských. a vnímajících schopností. Proto právem byl nazván prvým skutečným lidovým
realisteu, zásluha to tím větší, uvážíme-li, v jak uboze maličkých, sentimentalních
a vodnatě romantických snech žilo se v době probuzení nejen u nás,i jinde (Rusko !) —
a co času je třeba, než dospěje se k plnému, realisticky všestrannému a tím pravdivěj
šímu chápání života a umění:

Už „Růže“ Čelakovského není té umělecké cenyi Zde do očí bije úmyslnost suché
rozumové theorie vtěstnati do pedanticky sešroubované formy tříslokové. To unavuje.
Jako část prvá erotická básněná hlavou, ne srdcem, nestane se nikdy evangeliem milu
jících duší, tak i filosofická část druhá, která i s kommentářem těžko se čte, nevyrýsuje
nám před zrak široce rozpjatý klidným oddechem synthese provanutý a oživený kře
sťanský světový názor básníka-mudrce. Přehnaná umělost a nešťastná manýra rozumová
jsou úskalím, o které se rozbíjí a musí rozbít zamýšlený srdcový a meditativní účin
této knihy.

Ještě na jiném poli literárním má Čelakovský zásluhu iniciativy. Míním satiru! Pro
satiru půda u elakovského a dostatek byla zkypřena. Jeho život sám sebou byl řadou
trpkých zklamání a trpkých o existenci zápasů. K tomu ty úzkoprsé literární a spole
čenské poměry, za kterých chudokrevné vlastenčení se beztrestně & parasitně rozvíjelo

—naújmu plodného a bohatého života! Toho Čelakovský nesnesl. A když za „Krkonoš
skou literaturu“, v které sešlehal bez milosti literární zlořády a nedostatky své doby,
dostalo se mu zlé odměny, odpovídal epigramy, z nichž mnohé jsou vzácnými vzory
ostré, malomluvné, ale až do masa se zadírající satiry. — —

V tom leží jeho společenský význam. že nevšímaje si veřejného mínění a veličin
většinou uznaných, měřil všechno svým vysokým a vybraným měřítkem a nebál se od
soudit prostřednost a hlouposti ani tam, kde by snad užitečnějším bylo mlčetl —
Jako Gcgol v podobném případě píše příteli v Moskvě: „Nyní vidím, co to znamená
'býti komickým spisovatelem. Sebe menší přízrak pravdy, a proti tobě povstanou, a to
ne jednotlivci, nýbrž celé stavy . . . Je to mrzuté, vidí-li proti sobě lidi ten, kdo je zatím
miluje lá—koubratrskou“ — — stěžuje si Čelakovský Chmelenskému slovy: „Nač mám
já, jsa čehož lepšího schopen, sloužiti oslům za hřbelecí“
- Mnohostranným byl elakovský.

Vedle českých autorů čte Klopstocka, Rousseaua, váží si Bolzana, studuje Karam
..zina, sbírá písně slovanské, překládá Martiala, vydává Scottovu „Pannu jezerní,“ Herde
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rovy „Listyzdávnovčkosti,“ Krasíňského „Agai-Chaua,“ Goetheovu „Márinku,“ překládá.
sv. Augustina „Knihy o městě Božím“ a diví se božské hloubce jeho vědění.

Při rozsáhlém studiu tomto stojí netknut různými se křižujícími a navzájem po—
tirajícimí literárními proudy, věren svému literárnímu credu, své cestě vývojovéasvému
cíli životnímu — charakter obdivuhodný svým íntellektem, svou žulovou vůlí, svou
vyrovnanosti, povaha zocelená utrpením, prošlá výhni nedostatků a bídy, čistá a poctiválf

Jako v umění miloval klid, jasnost, linie čitelně vržené a tvary plasticky vystouplé,.
tak v životě akcentoval vždy a ve všem především myšlénku, obsah a, ducha!

Vysoký byl jeho pojem Boha, kterému se kořil, a láska k Bohu úzce spojená s lá
skou k přírodě a lidstvu tvoří jeho mravní a estetickou velikost.

Proto Bohem nadaný a zodpovědnosti za dílo svoje pamětlivý Čelakovský je hoden
našeho respektu a naší úcty nejen jako vážný umělec, ale také jako poctivýaopradevý'
člověk, kterému šlo za každých, sebe méně pohodlných poměrů vždycky jen a jen
o pravdu !3

Mezinárodní obchod s děvčaty.

Katolická „Kólnische Volkszeitung“ uve
řejnila o hanebném mezinárodním obchodě
s děvčaty obšírné údaje, z nichž podá—
váme toto:

. Při žádném zločinném obchodním oboru,
ani při tajné výroběrublovýchadolarových
bankovek, při organisovaných krádežích ban
kovních, při živnostenském plenění skladů
hodin a klenotů se „nevyděla“ tolik peněz,
jako při obchodě s děvčaty. Zisk jest zcela
neobyčejný, a mnozí obchodníci s děvčaty
mohou přes to, že žijí nad miru luxuriosně
a hýřivě, často již po nedlouhé době se
usaditi jako bohatí lidé. Z Proskova v Rusku
rozený židovský obchodník sděvčaty, jehož
skutečné jméno jest Mojžíš Scheiner, jenž
však má tucty pasů na rozličná jména, a
jenž se vydává hned za Španěla, hned za
Vlacha, Švýcara nebo Brasílíána, byl před
čtyřmi roky pro četné těžké zločinyv Bue
nos Aires uvržen do vězení. Za své vazby
přišel asi o 300.000 franků. Scheiner byl
však s to. aby ztrátu tuto oželel. Kolega
Scheinerův a jinak proslavený židovský ob
chodnik s děvčaty Lazar Schwarz, jenž v po
slednich letech se zhusta zdržoval v Pešti,
Janově a Alexandrii (Egypt), vydělal, jak
úředně bylo zjištěno, na třínedělní ob
chodní (!) cestě z Uher do Kahýry neméně
než 20.000 franků. Lazar Schwarz jest
vkaždém ohledu — geniálním: mluví dva
náct řeči (totiž rusky, maďarsky, německy,
řecky, arabsky, turecky, italsky, francouzsky,
portugalsky, španělsky, srbsky a persky),
legitimačních listin má nejméně 17 kusů na
nejrozličnější jména. Má u sebe ruské, tu
recké, portugalské, srbské, americké pasy

atd. a může se zcela dle libosti prokázat
jednou jako Ibrahim Effendi, po druhé jako—
Don Gomez, pak Opětjako Josef Katz, jako
Israel Margowitscb, jeko Fíebel Mairowitsch
atd. Má křivé nohy, na nose dva velmi ve
liké červené výrostky a trochu kulhá.

Paní Julie Rosenstocková (židovka), jež:
počátkem let devadesátých „operovala“
hlavně v Temešváru, Budapešti a Prešpurku
a „zboží“ své dodávala obzvláště do Buda
pešti a Cařihradu, měla ve kterés uherské
bance delší dobu uloženo asi 100.000 zl.
Když jednou nedaleko Temešváru policejně
byla zadržena, měla u sebe diamanty vysá
zené zlaté hodinky, jež měly cenu několika
tisíc zlatých. Na prstech měla nasazeno.
přes půl tuctu drahocenných diamantových.
prstenů.

Ruský obchodník s děvčaty, Grinbaum
(žid), jenž „exportoval“ hlavně do Caři
hradu, Soluně, Smyrny a Kahýry, ukládal
své peníze pro větší jistotu v bankách an
glických, a byl nad tovLondýně majitelem
domu. Od nějaké doby vzdal se Grinbaum,
jak se zdá, obchodu a žije jako rentovník.
Byl by to mohl již dříve učiniti, nebot
v polovici let osmdesátých považován byl
za polovičního rublového millionáře . . . .
Takogých obchodníků pobíhá po světě na sta!

Ze tento zločinný obchod v tak veli
kém a skutečně mezinárodním rozsahu se
provozuje, na tom jsou z části spoluvinny
policejni úřady v rozličných zemich. Sku
tečně dostávají četní policejni úředníci pravi
delně veliké obnosy od kuplířů a kupliřek.

V Turecku, v Egyptě a v několika stá
tech balkánských, jakož i v Rusku platí.
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majitelé vykřičených domů a s nimi spo
lečně pracující obchodníci s děvčaty nižším
i vyšším policejním úřadníkům velice značný
poplatek, tak že těmto zločincům od zá
stupců zákona ničeho se netřeba bátí. V Tu
recku dodávají velice často obchodníci s děv
čaty pro harémy vyšších policejních úřad—
níků „služky“, aniž za to požadují a do
stávají náhrady.

V Uhrách byla dříve policie k obchodu
-s lidským masem dosti blahovolná V posled
ních letech se uherské úřady vzchopily,
aby obchod sděvčaty co možná potlačovaly.

V Holandsku a Belgii třeba si co do
činnosti policie v tomto vzhledu ještě mno
hého přáti. Jako nečelí úřady v Belgii
nešvaru velikýchheren jako např.v Ostende,
tak nezakročují také v této zemí s potřeb
ným důrazem proti obchodníkům sděvčaty.
Antverpy jsou stále ještě čilým „transitním
přístavem“ pro „bílé zboží,“jež obzvláště
odtamtud se dopravuje do Jižní Ameríkv.

Nejhůře to vypadá vzhledem na energii
policie vůči obchodníkům s děvčaty v Americe.

Novém Yorku dostávají četní policejní
kapitáni od obchodníků s lidským masem
a od majitelů vykřičených domů jisté pevné
obnosy, jež nazvatí třeba neobyčejně vyso
kými.

Také pro pouliční policisty v oněch
čtvrtích, kde tito obchodníci bydlí a své
obchody provozují, obyčejně něco připadne.
.Je-li někdy policie z venku požádána, aby
proti zločincům zakročila. dávajípodplacení
.polícisté obchodníkům s děvčaty a jejich
náhončím výstrahu. Padouchové uvedou pak
;svou osobu nebo to, co by je mohlo kom
:promítovati, v bezpečí. V nejnepříznivějším
případě jest těmto darebům ztrávití pouze
několik neděl ve vyšetřovací vazbě, jež však
se nenese příliš těžce, ježto američtí vězeň
ští úředníci jsou velice přístupní podpla
cení.

V Chicagu nalézají se nejvykřičenější
byty, kde těmto obchodníkům s děvčaty
denně jest co činiti, poblíže(!) radnice, úřadů
soudních a policejních, hlavní pošty. telegraf
ního úřadu, bursy a časopiseckých paláců.

Nehne se však ruka, aby tomuto skan
dálu učinila konec. Nejhůře to vypadá ve
Střední a Jižní Americe, kde podplacená
policie velice často vystupuje proti zapro—
-daným, bezmocným tvorům. Ještě podnes
se stává, že, chtějí-lí konsulové nebo sou
kromníci nějakou dívku osvohoaiti z drápů
těchto zločinců, policie jednoduše obchod
níkům s děvčaty pomáhá, aby takového ne

šťastného tvora na nějaký čas učinili „nevidi
telným“, jak zní obchodní výraz. Ve Střední
a Jižní Americe se provozuje obchod ten
ještě zcela otevřeně. Děje se tam ostatně
jako všude dle přesně stanovených kupec-.
kých zásad.

Obchodníci mají své cenníky. Bylot
také v denních listech v poslední době pou
kázáno na šifrovou řeč a zvláštní telegrafi—
cký tajný kodex těchto obchodníků Obzvláště
hezké a mladé dívky oznamují se jako
„balíky shedbávím“ nebo jako „smyrenské
koberce“. nápadné krásky jako „diamantové
kříže“ (l), jako „skřínky s perlami" atd.
V Rusku označují obchodníci méně hezké
a poněkud nemotorně dívky jako „pytle
a hramborami“.

Bursy obchodníků jsou v Evropě: v Lon
dýně, Paříží, Rize, Oděse a četných jiných
městech. V Novém Yorku setkávali se
v dřívějších letech takoví obchodníci pravi
delně ve známém zábavním závodě'Harry Hil
lové. Do těchto místností dostavují se
obyčejně také v hedbáví oděné a stkvosty
zdobené „hostínské“.

Velící obchodníci mají tucty jednatelů
a jednatelek. Není také nikterak řídkým.
že na př v Anglii, Francií a jiných zemích
majitelky tak zvaných domů pro guvernantky,
malých divadelních škol a podobných ústavů
nepřímo jsou dodavatelkami pro veliké ob
chodníky. Tyto ženy dohazují zločincům těm
nezaměstnané a u svých bytných zadlužené
guvernantky, dále nastávající herečky. jež
však ani na malém jevišti nemohou nalézti
zaměstnání.

Také nejsou mnozí majitelé kanceláří
pro sprostředkování sňatků, zvláště v Ame
rice, ničím jiným než zástupci těchto veli
kých obchodníků. kteří z nějakého dobře
voleného úkrytu a pomocí příslušného kapi
tálu dávají obchod svůj prováděti četnými
osobami.

Mnozí podvodní ženichové, kteří s hez
kými ale chudými dívkami se žení asnimí
se pak odebírají do ciziny (kde šejdíři mají,
jak praví, svůj domov), přivádějí přímo
tyto nic netušící oběti obchodníkům s děvčaty
do rukou. Od tohoto ale okamžiku m'adý
„manžel“ beze stopy zmizí. V Americe
unášelí dříve zhusta krásní mladí muži,
kteří byli ve službách těchto obchodníků.
dívky, jimž únosci tito slibovali manželství
a rychlý sňatek v nejbližším velkém městě.
Když však tam přišli, opustil z pravidla
„ženich“ svou „nevěstu“ & ostatní netřeba
dále vyličovati. —
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Také u nás v Čechácch pobíhá. zlotři
lých těchto hyen dosti velký počet. V Praze
p r o stit uce je děsněrozšířena. Některými
ulicemi nelze ani ve dne, natož pod večer.
se ubírati. — Ba ivblízkosti školaúřadů,

blizko kostelů jsou „vinárny“, ,salony“,.
„kořalny“ noční, kde bují prostituceaode
hrávají se nejpustější orgie.

To se vše trpí. A proč? Protože není
opravdových stihatelů této hrubé neřesti.

Hus v Příbrami.
NapsalN.N.

Dne 5. července t. r. uspořádal „Sokol“
příbramský slavnostní schůzi na upomínku
mučenicke smrti Jana Husa, na níž řečnil
pozvaný řečník, tajemník pan J. Kalina
z Blatné.

Slavnost tato, hlavně však některé části
přednášky Kalinovy daly podnět důst. p. P.
Dr. Novákovi, Redemptoristovi na sv. Hoře,
že podrobil to vše kritice ve svém odpoledním
kázaní dne 9. července z dogmatického stano
viska, jakož i z dějin církevních a. historie
české odsoudil, co odsouzeni hodno, cituje
při tom zprávu o slavnosti této z místního
listu „Horymírf'

Ačkoli z těch pánů Sokolů příbramských
as málokterý na kázaní onom byl přítomen,
přece horlivě ještě téhož dne večer po
hostincích kritisováno bylo kázaní ono, a pan
kazatel odsuzován nejen od Sokolů, alebrž
i od nesokolů a zvláště od tak zvauéintel
ligence, nevyjímaje ani dámy ní slečny, které
cti Husa jako „svatého mučennika.“

Oba místní listy příbramské „Hory
mír“ (jehož redaktorem jest protestant)
a „Noviny z Příbrami“ (jichž redaktorkou
jest paní, vdova a matka dítekv nesnadněm
postavení existenčním), uznaly za dobré
„pustiti se hned do p. dra Nováka a některé
stati z kázaní přinesly překroucené, ano
ilživé, aniž by věcné pojednaly ověci samé.
Pustily se přímo do kazatele a každý list
dle svého způsobu vyřknul nad ním rozsudek
odsuzující.

Rozsudku toho chopili se čtenáři listů
těchto, kteří na kázaní vůbec ani nebyli,
a odsuzovali pak dále vše, co se jim
nelíbilo. — .

Aby těm lidem. již se o věc tu
tolik zajímali, dostalo náležitého objas
nění a vysvětlení z onoho kázaní, napsal
p. dr. Novák k účeli tomu brožurku, která.
pod názvem „Hus v Příbrami“ vydána byla
v knihtiskárně Cyrillo-Methodějské v Praze
nákladem p. Kotrby, a hned po vydání
dne 22. července prodávána u knihkupce

p. Šimona v Příbrami, a rozšiřována i och
jiných, jimž na věci této jako katolíkům
záleželo.

Jakmile brožurka tato dostala se do
rukou těm jistým osobám čítajícím se do
„intelligence“ příbramské, tu hned spuštěna
proti ní jakož i důst. p. P. Dr. Novákovi
kanonáda v pravdě tak nepřátelskáa ostrá,
jakoby se jednalo o dobytí a převrácení té
královské Příbrami pro ráz katolický či
husitský.

„Nár. Politika“ přispěchala dne 25. čer
vence se zprávou. jak prý brožurka tato
rozhněvala a pobouřila tu příbramskou in
telligenci několika ostrými výrazy. Hned.
na to brožurka tato v dalším prodeji
zastavena a sice jak nakladatelstvím tak
samými důst. Otci Redemptoristy ze svaté
Hory. To však již nic nepomohlo. aby ne
bušilo se dále a. neaoudilo dle zásady ně—
kterých těch dobrých duší. Jen do nich bít, do
těch klerikálů! Za „Politikon“ přišli „Noviny
z Příbrami,“ v nichž pani redaktorka há
jila své postavení ku stranám v národě na
šem. jakož i vůči „Zaslánu ze sv. Hory“
v soukromém dopise, a pak v brožuře samé,.
při tom zároveň žalujíc na své, věru že ne
závidění hodné postavení domácí a redaktor
ské, čemuž rádi přisvědčujeme.

Dne 29. července velké „Nár. Listy“
poctily své čtenáře zase dosti dlouhou de
peší o slavnosti Husově v Příbrami, bušíce
známým způsobem do všeho, co se jim neho
dilo, hněvemi zášti sršíce nejen proti brožurce,
kterou nazvaly „pamfletem“ ale i proti dp.,
dr. Novákovi a svaté Hoře, nezapomínajíce
ani hornika Duška, který prý byl vyslán,
(kým ?) aby brožurku tu v Příbrami dům
od domu nabízel, v čemž mu nikdo (prý)
nezabránil.

Téhož dne večer nezůstal ani místní
list „Horymír“ pozadu za ostatními, a do
vršil to, co předchůdcové jeho snad cpeme
nuli. Redaktor téhož, p. Jos. Kadečka, pro
testant a bývalý šikovatel či ohňostrůjce
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a kandidát důstojnické hodnosti, téhož dne
večer pustil se ve své redukční místnosti
do horníka Duška, jenž přišel sobě pro číslo
„Horymíra,“ vyptával se ho na zprávy v no
vinách, vztahující se na onu brožurku, činil
mu výtku, proč i jemu brožurku tu nepři
nesl. Rozhorlil se také na to, ževbrožurce
té nazván jest protestantem &bývalým šiko
vatelem, což jest pravda, jak sám doznal.
Na to pustil se do důst. p. dra Nováka,
a svým ostrým, vojenským a pánovitým tó
nem, který nemá se ničeho strachovati,
celým žárem své výmluvnosti počal na něho
dotírati. že prý dr. Novák „Horymíremi' tloukl
o kazatelnu, že prý jím mával proti jeho dceři,
proti kazatelně stojící. „Horymír“ prý jest
list spravedlivý a mírumilovný, jakož i ne
stranný Pan Dr. Novák jednal prý proti
němu klukovsky atd.

Rozumí se, že poslouchající hájil poctivě
a spravedlivě sebe i pana dra Nováka před
nájezdy rozhněvanébo redaktora, který snad
si právě myslil, že jest Horymírem a že
vše rozboří. co mu v cestu přijde. Avšak
zklamal se. nebot poslouchajícímu došla
trpělivost. A znaje povahu protestantského
redaktora a nechtěje se s ním dále hádati,
pěkně se poroučel a panu redaktoru jeho
„Horymír' nechal...

Tak rozumějí někteří páni redaktoři
„svobodě“ slova, a tak provádějí denně tu
hlásanou mírumilovnost a nestrannost oproti
osobám jiného přesvědčení, než mají sami.

Není mým účelem, rozebírati obsah
brožurky, toliko chci upozorniti na to, jak
brožurka tato učinila rozruch v Příbrami
ne tak svým obsahem, nýbrž obvyklou novi
nářskou kritikou a soudem, jemuž lid více
dnes věří než Písmu svatému.

Rektorát svatohorský sice zastavil další
prodej brožurky, avšak nezastavil tím další
boj nepřátelský nejen proti brožuře, ale
i proti svému členu, a snad celé kongre
gaci. Nebot noviny psaly dále, co chtěly,
činíce tak reklamu brožurce, která nebyla
již k dostání. Pokud mezi lidmi již knížka
byla, šla z ruky do ruky, a každý si ji pak
pro sebe ponechati chtěl, jenom že každý
za jiným účelem.

Jest otázka, zdali se zastavením pro
deje brožurky posloužilo i věci katolické,
o kterou se tu hlavně jednalo. Neboť ne
přátelé sv. Cirkveapřátelé Husovi tu zcela
dobře ukázali, oč jim vlastně běží. že ne
jedná se jim tak o brožurku a její prodej.
nebot sami ji kupovali a prodávali, nýbrž že
jedná se jim hlavně a jedině oboj a štvaní

proti těm nenáviděným Redemptoristům
svatohorským.

Vždyt musili dlouho čekati na vhodnou
příležitost, a ta se jim naskytla předně ta
bulkami na ambitech svatohorských, aby
obecenstvo zdejší nedělalo tam promenády;
za druhé prodejem obrazů Panny Marie,
a nyní do třetice přišlo jim velmi vhod
kázaní p. dra Nováka, a na konec ona bro
žura „Hus v Příbrami.“

Bolno jest upřímnému katolíku psáti
o těch poměrech našich vůbec a příbram—
ských zvláště. Nenadál se dosud nikdo. že
by mohl míti Hus v té dosud za katolickou
pokládanou královskou Příbram tolik za—
stanců a hajitelů, a že by svatohorští Re
demptoristé mohli tu míti tolik nepřátel
mezi tak zvanou intelligencí.

A přece jest to faktum k nepopření,
nad nímž musí se celá veřejnost pozastaviti.
uvažujíc, čím svatá Horaa její ochránci pro
obyvatelstvo příbramské byli a dosud jsou.
Ano, Hus nalezl zastanců i mezi takovými
osobami, o nichž by to nikdo nebyl ani
myslil, nevyjímajíc ani osob tak zv. krásného
a „nábožného“ pohlaví.

Smutné jestit postavení kazatele, pakli
nesmí ani na kazatelně pověděti pravdu
alespoň těm prostým posluchačům, když ne
možno mu říci jí té intelligenci, jíž jest
skoro každá kázauí „sprosté“.

A přece ta intelligence. která vůbec na
kázaní nikdy, aneb málo kdy chodí. nejvíce
se o kázaní důst. p. dra Nováka zajímala
a jej odsuzovala ne prý tak “pro obsah. ale
pro formu — a hlavně pro některé výrazy
v kázani neobvyklé.

Již zase mnozí, ano přemnozí páni a pa
ničky. ano islečny komáry cedí a velbloudy
pojídají, osobujíce sobě právo'stanoviti, co
by měl kněz kázati a o čem by měl
mlčeti.

Smutné jsou poměry v Čechách a smutné
jsou i u nás, nebot'i tací katolíci, kteří
jinak do kostela a na mši svatou chodí.
nekatolické noviny odebírají a čtou, u více
věří novinám, než Písmu svatému, a po pří
kladě novin hanobí a tupí to, co každému
katolíku jest posvátné, po pravdě nepátra
jíce. Vždyt sám redaktor „Horymira“ ne
chtěl věřiti všemu. co noviny o tom napsaly
a chtěl míti důkazy pravdivé, věda, že v-no
vinách bývá často lež, která. se i do jeho (l)
listu dostane.

Zde máme nejlepší důkaz, co vše zmůže
dnešní doby tisk nám nepřátelský, a zvláště
denní noviny, a naopak co zase musíme my
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utrpěti, nemajíce dostatečného tisku. jenž by
zájmy naše hájil, útoky a lži nepřátel odrážel.
Jak velmi prospěl by i u nás krajinský list
katolický.

Ta naše rychlá ústupnost po řevu no
vinářském se nám nedobře vyplácí, neboť
naši nepřátelé mají tím větší chuť bušiti
do nás vidouce, jak se na útěk dáváme před
jejich hrozbou. Což vidouce ti liknavíbojov
nici katoličtí, opouštějí svoje stanovisko katoli
cké, a' vstupují do řad nepřátel. a byť ne
právě k boji proti nám, tedy alespoň z té
příčiny. aby od nepřátel měli pokoj. — Jako
jinde. tak i v Příbrami nejedná se některým
těm pánům o nic jiného, než okult Husův,
a zároveň o vyvolání boje promi těm nená
viděným klerikálům, at jsou to již muži
vzdělaní anebo prostí dělníci.

Ano. pánové, jen bojujte dále těmi
dosavadními zbraněmi, a můžete za. ne
dlouho sami dočkati se ovoce té činnosú. Ku
čí však škodě? O tom nemají páni času k pře

mýšlení. Dějepisec příbramský nesmí zapo—
menouti napsati, jak měl Hus v Příbrami
a jinde své podivné obhájce a ctitele mezi
„intelligencí“, aby potomkové naši věděli,
jak to u nás na konec století XIX. vypadalo.

Nemysli sobě nikdo, mne se to netýče,
anebo ať se hájí Redemptoristé sami. To
bylo by velkou chybou, neboť. co stalo se
v Příbrami, to může se dosti brzy opako
vati jinde

Jako povstal boj proti kazateli dru
Novákovi proto, že řekl pravdu, tak
může se stati i každému z nás laiků bez
rozdílu povolání a stavu, řekne-li veřejně
pravdu na obhájení naší svaté víry.— Čím
více budeme ponecbávati jednotlivce v boji
osamocené proti útokům našich nepřátel,
tím méně budeme pak míti bojovníků sta—
tečných i v řadách našich. Nemáme-ll sami
ještě svorně taktiky, učme se jí alespoň od
našich nepřátel: „všichni za jednoho, a je
den za všechny.“

Církev a rodina
Píše jan Nepom. ]oscf Holý.

(Dokončení.)

Viděli jsme. že pohanství starověké
nejen že neobmezovalo práva mužů, nýbrž
je ještě více rozšířilo. Ale třeba uznati:
hlava rodiny byla obávána a poslouchána,
protože muž měl v rukou brutální sílu, ale
požíval-li lásky, byla to jen skrovná láska.
Na stará kolena viděl svou autoritu neuzná
vanou, jeho silou chabnoucí se opovrhovalo,
a byl ještě šťastný, když jeho synové spo
kojili se s radostí, když viděli jeho auto
ritu zničenou.

Křesťanství však vytvořilo vz nešený cit,
lásku synovskou, lásku vždy něžnější &
hlubší, čím více otec sestaral, a čím více
jeho život byl obetkán smutným osudem.

Nemůžeme ukončití počet dobrodiní
mravních církve sv. vůči rodině, abychom
se nezmínili o její péči pro služebnictvo.

„Nemá-li kdo péči o své a nejvíce 0 do
mácí, zapřel víru a je horší než nevěřící.“
Tato slova sv. Pavla, propůjčující otrokoví
místo u krbu rodinného, připravovala jeho
osvobození, ano. zařídila dle zákonů spra
vedlnosti a lásky poměr pána k služebníku
ve všech společnostech křesťanských.

Tato dobrotivost a jedné strany a úcta
a odevzdal-lost a druhé strany byly zvláště

zdomácnělé v katolických rodinách staré
Francie. Kdo nezná skutky hrdinné lásky.
které vykonali ve francouzské revoluci chudí
služebníci ve prospěch zničených neb vy
povězenýcb pánův? A zdaž ještě za našich
dnů nepřichází největší část cen za ctnost
od francouzské akademie v ruce pokornýcb
služebníků, kteří podali podivuhodné pří
klady věrnosti v neštěstí? Kde hledati po
hnutky k tak dobrému chování? Člověk,
který dovede se sám k takovému stupni
zapřiti, je křesťan, neboť nejméně bez vědomí
poslouchá křesťanské city.

V krátkosti viděli jsme hlavní mravní
pokroky, uskutečněné v rodině pod vlivem
křesťanství. Dobře bude, promluvíme-li rov
něž o zlepšení hmotném, které křesťanství
přineslo rodině dělnické. Církev má otevřené
oči pro zájmy dělníků, zvláště za našich
časů, protože jejich postavení nebylo nikdy
jindy tak plno útiskův, aniž kdy byli tak
vykořisťování jako nyní. Jedna z největších
ran pro rodinu v lůně naši stkvělé civili—
sace moderní jest zneužívání práce ruční,
uložené dělníkům, zneužívání tak ohromné,
že připomíná barbarství a utiskování za
dob pohanství řeckého a římského.



——32l—

Otec. matka, děti ženou se do továren
a dílen, kde se jich užívá ve dne i v noci
?k pracím, které podrývají jejich zdravíza
síly fysické a často v nich mravní cit
nmrtvují. Takové postavení, které se nedá
spojiti s řádným životem rodinným. jest
výsledkem naší sociální organisace. Zodpo
vědnou jest občanská moc, která vážně ne
vyhledává prostředků moudrým zákonodár
stvím, zodpovědnými jsou prácedárci, jejichž
ziskuchtivost nezná mezi, a vinu nesou
i sami dělníci. kteří také často této zisku
chtivosti odolati nemohou.

Viděti možno často bídu ne jedné ta
kové rodiny, jejíž členové, roztříštění po
dílnách, nevídají se u krbu domácího, leč
aby vydali si počet o svém bídném posta
vení, a kteří přitíží si ještě břímě, když si
vzájemně o něm vypravují.

Zlo jest ohromné dle doznání samých
t zv. „národohospodářů“ čili oekonomistů.
Církev poukazovala na ně juž dávno ahle
děla zmírniti smutné jeho následky. Lev XIII.
napsal, dříve než vstoupil na trůn papežský:
„Oekonomlstické školy moderní, nevěrou na
kažené, pokládaly práci za největší cíl člo
věka; v člověku viděly jen stroj více neb
méně cenný dle toho, zda více neb méně
výrobě sloužil. Odtud se datuje pokleslost
mravní, odtud ohromné zneužítí chudoby a
slabosti na prospěch těch, kteří se namá
haji, aby jich využitkovalí k svému pro
aspěchu.

„O jakých obtížích a žalobách slyšíme
i v zemích, které se pokládají býti v čele
civilisace, na přespočetné hodiny práce,
ukládané těm, kteří si vydělávají chléb
v potu tváře! A ubohé děti, v dílnách za
městnaně, zdaž nezarmucují křesťanského
pozorovatele? Zdaž nevzbuzují ohnivých
slov z každé šlechetné duše? Zdaž neza—
vazuií vlády a parlamenty, aby přemýšlely
o zákonech, aby se to překazilo? Kdyby
jim láska katolická, neúnavná pomáhatí
bližnímu, nepřispěla ku pomoci se svými
asyly a útočiští pro děti, byli by chudáci
zůstaveni sami sobě dnes. kdy zuřivost
práce odtrhuje “od stolu domácího nejen
muže, nýbrž i matkul Achl když vidíme
nebo slyšíme vypravovati o těchto věcech
z úst osob uepochybných, nemůžeme potla
včiti vřelý cit nevole v naší duši proti těm,
kdo zamýšlejí svěřiti rukám těchto bar
barů osud lidské civilisace, kteří se ještě
vychloubají, že civílisaci podporují.

„A co jest horšího, tato práce, pře
sahující meze, v té míře, v jaké vysiluje a

ničí tělo. ničí také duší, v níž znenáhla
zaniká obraz a podobenství Boží. Tím, že
drží tyto lidi, k hmotě upoutané, v hmotu
ponořené a zahloubané. stává se život du—'
chovní v těchto ubohých obětech práce po
hanským. Vše, co povznáší člověka, vše, co
jej činí tím, čím dle vůle Boží má býti,
králem stvoření, adoptivním synem Božím,
dědicem království nebeského, vše se za
temňuje před jejich očima, upadá v zapo
menutí. nechávajíc naproti tomu beze vší
uzdy vše, co je v člověku pudu zvířecího.
Před tváří těchto tvorů, neštastnými uči
něných lakotou a ukrutností lidí bez srdce,
tážeme se, zdali nás podporovatelé civilisace
bez Boha a církve. místo aby nás vedli
ku pokroku, zdali nás spíše nevrhají o ně
kolik stoleti nazpět, přivádějíce nás v ža
lostné doby, kdy otroctví poutalo tak veliký
počet lidstva, a kdy básník Juvenaí smutně
píše. že pokolení lidské žije pro zábavu
malého počtu lidí?!

„Kdo může lépe napraviti bezměrný
oheň, který zaujal náš věk, než církev
katolická? Na jedné straně zve nás v'šecky
ku práci, na druhé straně připravuje s nad
pozemskou moudrostí prostředky nejpřípad
nější k odstranění těchto zlořádům“ (Církev
a vzdělanost r. 1877 a 1878.)

Občanští zákonodárci zdaji se konečně
poznávali hloubku zla, na které církev
žaluje a jež označuje jako hrubou skvrnu
moderní civilisace; zdá se, že uznávají, že
je nejvýš na čase. vymaniti rodiny z tohoto
brutálního tyranství nekonečné práce bez
řádného odpočinku.

Před několika lety přijal sněm francouz
ský na popud biskupa Freppela a hraběte
de Muna (po nich se tak stalo i v jiných
zemích) projekt. který obmezoval noční práci
v dílnách, uspořádal připuštění dětía přede
psal v íémdní den odpočinku.

Rodina je svatyně. Nezabírá—li v ní
Bůh prvního místa, nemohou se v ní uho
stiti úcta, pokoj, láska, oddanost a štěstí.
Bůh proto spojiv srdce manžela a man
želky, otce, matky a dítěte, nařídil, aby
byla neděle dnem odpočinku, dnem Páně,
dnem úcty a modlitby, dnem radostných
slavností, dnem, kdy se duše v radostných
citech u krbu domácího a pak před oltářem
rozplývá.

Jak jest šťastná rodina křesťanská v ne
děli a svátek! Na místě hlučných zábav,
které unavují & se zošklivují, zakouší ra
dosti čisté, a v pondělí bere na se práci
s větším zápalem a odevzdaností.
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Náš veliký svatý Otec nejen se namá
hal, aby ulehčil dělníku jho práce, promluvil

_také, že se má říditi mzda nejen dle vy
konané práce. ale i dle potřeb rodiny.

Tato reforma, tak odporující zásadám
liberální oekonomíe politické, potkala se až
dosud u nás s velikými obtížemi, a třeba
doznati, že je leckdy její applikace velmi
obtížné. Alehorliví katolíci, jako Harmel,
dokázali, že ji lze uskutečniti, uživše ji
ve svých dílnách s velkým taktem i s ne
zištností.

Z tohoto náčrtu může čtenář posoudíti
služby, které prokázala církev rodině, vy
vedši ji z hanby a bolestí pohanských
k svobodě a důstojnosti v době křesťanské.
Její dílo není ukončeno, protože pohanství,
jí přemožené, bez ustání drží se u dveří
naší civilisace a činí v ni leckdy hrozné
vpády; ale církev neustává pracovati ku
pokroku: nebot ví, že její nepřátelé pomí
její, ale ona trvá déle a bude trvati “aždo
skonání věkův. .

*

Několik slov o mravní a náboženské výchově mládeže středních škol.
PíšeV.Pokorný. .

S povděkem dočetli jsme se v „KatoL
Listech“, že již jsou učiněny kroky k zřízení
Svatováclavského konviktu v Praze. Bylot
tobo'velice potřebí, nebot město, čítající
s předměstími ke čtyřem stům tisíců oby
vatel, nemělo dosud ústavu, jemuž by ka
toličtí rodičové své dítky svěřiti mohli, aniž
by dítky o víru přišly a mravně zůstaly ne
porušenýmí. Býval v Praze chlapecký se
minář, Ovšem k vychováváni kněžského do
rostu ponejvíce sloužící, ale i ten přesídlen
asi před 15 lety do Příbrami.

V „KatoL Listech“ dne 23. července
stěžuje sobě jistý otce do soukromých bytů,
že tam jeho chlapec propadl takřka úplné
morální zkáze. Já znám mnoho a mnoho
příkladů, že 14- a 15letí hoši byli od svých
morálně kleslých domácích paní neb jejich
dcerek svádění ke hříchům nejhorším, nyní
přimysleme si ta mnohá pokušení &lákadla
ke hříchu pro vznětlivou mysl dětskou.
jimiž Praha, bohužel, jest přeplněná, tak
že rodiče, blaha svého dítěte dbali, ne
znají-li sami zcela dobře rodinu, jíž dítě
své svěřují, která jej ke všemu dobrému
povede. musí se i zdráhati, dítě do Prahy
na studie posílati.

Vítáme tedy s radostí zřízení tohoto
asylu pro naši studující mládež. Ale 25 zl.
měsíčního platu je suma poměrně vysoká,
aspoň pro mladší studenty. Uznáváme, že
v Praze jsou byty velice drahé, avšak po
traviny jsou dle výroku znalců poměrně
levnější než na venkově, jmenovitě odebí
rají-li se ve velkém. Bylo by radno snad,
učiniti dvě kategorie: studenti nižších škol
plattež 20 zl., vyšších 25 zl. měsíčně.

Víme na př., že na Vyšehradě jest
konvikt pro učitelské synky, a platí se tam
15 zl. měsíčně, a v Praze pro učitelské
dcery s platem 18 zl. měsíčně. V ženských
pensionátech dívčích o mnohem více se ne
platí, ač děvče vyžaduje větší obsluhy a po
zornosti než chlapec, Ovšem, že v takových
ústavech byt se neplatí, než přece 8—l0 zl.
“nemůže se čítati u jednotlivého chovance
na byt.

Potom bychom si přáli, aby takový
konvikt vlastně nebyl jakousi polepšovnou.
aby se tam nepřijímali chlapci korrigenti.
s kterými nikdo nikde nic svésti nemůže;
tím by mohl ústav, jinak pro náš katolicky
život veledůležitý, býti uveden v pochybnou
pověst a vzbuzoval by v katolických rodičích
oprávněnou obavu, aby se jejich dítko
stykem s takovými chlapci nezkazilo. Pročež.
budou-li podobní přijati, at se jim věnuje
se strany představenstva konviktu obzvláštní
péče.

Tolik jsme chtěli říci o domácí výchově;
nyní přicházíme k další naší touze, aby na
našich středních školách — a to ve škole
samotné — bylo pečováno o dobrou nábo
ženskou výchovu naší mládeže. Jest si ve
lice mnoho v tomto ohledě přáti a žá
doucno, by se leccos změnilo. Čím to jest,
že lidé, kteří absolvovali gymnasium a re
álku, jsou ve věcech náboženských, můžeme
říci, strašnými ignoranty? Jeden kněz ne
dávno nám vyprávěl následující příklad:
Jednomu advokátu. tedy člověku, který
odbyl celé gymnasium, umřel příbuzný. Je
dnalo se o pohřbu a došlo na requiem, a
onen pán proslovrl přání, kdyby to requiem
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mohlo býti tak odpoledne ve 4 hodiny.
Tomu nápadu se zasměje 91etý klučina na
venkovské jednotřídce.

Myslíme, vydře-li student z paměti ně
kolik těch paragrafů z náboženské učebnice,
že tím nikterak není dosažen účel nábo
ženského vychování, náboženství se nesmí to
liko znát, ale i prakticky vyznávat a provádět.

' Již dávno jednalo se také o zavedení
reformy náboženského vyučování na střed
ních školách, než až dosud je to ustavičně
při starém. Myslíme, že jak na obecných.
tak i na měšťanských a středních školách
má býti podkladem katechismus. Z té pří—
činy vítáme onen krok, že byly odstraněny
z nejnižších tříd našich středních škol ty
různé „učebnice katolického náboženství" a
zaveden místo nich „katechismus". Než,
k důkladnému osvojení si látky „Velikého
katechismu“ nepostačí rok. proto by bylo
dobře, aby jako na reálkách, tak i v gym
nasiích v prvých dvou třídách byl probírán
katechismus.

Na některých našich ústavech užívá se
dosud náboženských učebnic, přeložených
těžkopádným a nechutným slohem z něm
činy, na př. Konrádovy „Mravouky“ pro
septimu, přeloženou Matějem Procházkou.
Kniha ta měla v němčině sice cenu, ale
dnes jest již úplně zastaralá a do našich
škol se nehodí; i učebnice pro vyšší gym
nasia mají míti za podklad katechismus.

S upřímnou radostí vítáme dále zave
dení exercicií pro studenty středních škol,
nebot víme, jaký význam má tato důležitá
instituce pro duchovní obrození každého
člověka, ač to není „Národním Listům“ a
„Poslu z Budče“ po chuti: že prý je to
klerikální formalismus. Ty měly být dávno,
aspoň by nebylo i mezi studentstvem, hlavně
vyšších tříd, tolik svatokrádežníků, jako
bohužel dosud.

Než, vyslovujeme obavu, že nebude
dosti způsobilých duchovních, Jesuité a
Redemptoristé bývají v čas velikonoční sva
tými missiemi zaměstnání, a v nynější době
jest očekávati značné rozmnožení sv. missií,
ježto v některých diecésích byly obligátně,
vždy po určité době zavedeny.

A nemají—li se exercicie minouti svého
účelu, musí je vésti cizí, ve vedení této
důležité instituce zběhlý muž.

Potom musí každý uvědomělý katolík
žádati, aby z vyšších míst bylo působeno
k tomu, aby byl ze středních škol odstraněn
starý cop: čtení exhort. Každý kněz zná
ze zkušenosti, jak lid nerad poslouchá a

jest netrpělivý, čte-li se na př. pastýřský
list. Vím z pobytu svého na gymnasiu.
dokud byl exhortátorem vlastní katecheta,
starý již pán, jenž exhorty z paměti před
nášel, že všichni poslouchali; když ale potom
stal se exhortátorem výpomocný katecheta,
jenž byl toho roku vysvěcen, a vytáhl
vždycky kus papíru a. jal se čísti, to jsme
nikdy nevěděli, co četl. Byf, by byla ex
horta sebe lépe a důmyslněii zpracována,
je-li čtena, mine se vždy účinkem.

Musí-li kněz, který často denně přes
pole do školy chodí a celou duchovní správu
na bedrách má, kázani z paměti se učit,
tím spíše katecheta, který vyjma 16 hodin
školních týdně veškeren svůj čas volný má;
vždyt většina našich katechetů středních
škol jsou muži v nejlepších letech.

A ještě něco, vezměme do rukou naše
„Anthologie“, t. j; dějiny naší české litera
tury, jež zavedeny jsou na našich českých
středních školách. Kolik tam najdeme re
presentantů specielně náboženské literatury,
jako byl Matěj Procházka a nyní Dr. Ka
deřávek, probošt Lenz aneb zase Dostál,
Brodský atd.? Ani jednoho, ač nejeden spi
sovatel katolický předčí leckterého tam uve
deného postu neb romanopisce. Myslíme,
že dpp. katecheté mohli by upozornit na
jejich spisy i professory češtiny a jim ka
tolické spisy a časopisy doporučiti. Někde
studenti prostřednictvím svých professorů
odebírají ..Osvčtu", „Světozora", „Zlatou
Praha“, ,Živu“ atd., proč by tedy kate
cheta nemohl studující mládež seznámit
s katolickými spisy a jí je doporučit?

V novější době zavedeny na středních
školách výlety a vycházky do různých museí,
průmyslových závodů atd. Bylo by krásné,
kdyby i dpp. katecheté zavedli studenty
občas do některého památného chrámu, buď
památkami neb slohem vynikajícího. Ne
mámet v Praze pouze chrám sv. Víta, jsou
tu jiné znamenité kostely, jako: sv. Miku—
láše, v Týně, Loreta, sv. Tomáše, v Kar
líně, na Smíchově atd. Tam vše mělo by
se jim vysvětliti, čímž by se budil v těch
mladých srdcích zájem pro věc nejsvětější,
pro víru a náboženství.

At nikdo nemyslí, že pisatel těchto
řádků chce býti mentorem starších, povo
laných a velezasloužilých kněží a katechetů.
Napsal jsem vše po dobré úvaze. Nevnucuji
nikomu svého náhledu.

Kéž by naše střední školy vychovávaly
zdárnou mládež, jež by byla nadějí jak
vlasti -— tak i cirkve.



Výlet 100 českých akademiků do
Celje a. Lublaně pobouřil německé nacio
uály tak, že došlo v oněch městech i na
stanicích. kudy studenti se ubírali, ke sráž
kám. Němci volali: Slavische Hunde, tsche
chisches Gesindel a pod. Bylo nadáváno a sop
těno, bylo klacky bušeno, kamení házeno, ba
i stříleno z revolverů. České listy souhlasně
uvádějí, že purkmistr celjský Stieger s ná—
městkem Nakušem a náčelníkem policie Fiírsten
bachem šli v čele demonstrantů, jež nekrotili,
ale naopak štvali. Byly zpívány stále pru
ěácké písně a voláno: Pryč s Rakouskem!

ÁRODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST.esn—:*

Hoch Alldeutschland! — Okres celjský má
169.000 obyvatel, z nichž je pouze 9000
Němců, kteří nad ohromně silnějšími Slovinci
panovati chtějí. Když eši odjeli, luza de
molovala dům dra. Sernce, demonstrovala před
okresním hejtmanstvím. vytlonkla okna viká
řovi, opatovi a kaplanovi i v kostele a vy
třískala okna v národním domě. — Aby se
s oslavenými českými akademiky svezl, vy
zýval dr. Černohorský pražské obecenstvo,
aby poskytlo povozy a stkvěle uvítalo vrace
jící se akademiky. Ale akademíkové přijeli
porůznu...+

1. Rolníci.
V Praze ustavila se „P r v ni č e s k áakciová mlékárna a drůbežárna

v Praze," jež v kruzích odběratelů budí
veliké naděje. Rolníci v okolí pražském
-(až na Českobrodská) uvolíli se dodávatí určitý
dil mléka na každou akcii. Takových společ
ností bude časem v Praze i v okolí za
jisté více.

Min. Dipanlí chtěl podívati se na vi
sitačni cestě do Liberce. Obchodní komora a
časopisy vzkázaly mu, aby k nim nejezdil.
Bar. Dipanli uposlechl a na cestu se nevydal.

Na táboře rolnictva v Benešově dne
30. července p. Knbr ostře útočil na velko—
kapitál, státní správu, min. financí a t. d.
Red. Hrubý navrhoval zrušeni všech daní a
zavedení jen postupné daně z příjmů. Žádal,
aby se mjn. financí, dr. Kaizl, poděkoval. ..

II. Remcsla.
Dne 14. a 15 srpna oslavil cech ko

žešnický v Praze 5001etéjubileumsvého
trvání. Množství pražských i venkovských
spolků a deputací dostavilo se ke slavnosti.
Mši sv. měli u sv. Havla. Na to v sále mě
ětanské besedy pravil čestný předseda pan
Zbíral: „Naše poměry nejsou tak blahé,
abychom snad se oddávali radovánkám a slav
nostem. Ale činíme-li tak přece, děje se to
proto, že slavnost tato náleží vlastně dáv

ným našim předkům, kteří nepracovali jen
pro sebe, ale i pro své nástupce. Slavnost
se stala manifestací všech tříd řemeslnických.
Není pochyby že již v nejstarších dobách
kožešnictví kvetlo vČechách měrou netušeuou.
Naše země byla tehdy zalesuěua a poskyto
vala útulku četným zvířatům. mezi nimiž
medvěd, liška, vlk a rys nezajímali místo po
slední. Tehdy kvetlo kožešnictví zajisté bez
společenstev, až teprve, když obyvatelé se
počali stěhovati do měst, pomýšleli kožešníci
na vzájemné sdružování. Tehdy to šlo ovšem
těžce, až teprve osvícený Karel IV. počal se
starati o povznesení řemesel a obdařil je
samosprávou, znaky aj. privílegiemi. Po jeho
smrti snažení toto ochablo, až teprve roku
1396 mohly býti vypracovány první artikule
cechu. Ale začala škoditi kožešuíkům jiná
věc. Židé (') dováželi potají přes hranice různé
kožešiny a zboží, z čehož povstaly mrzutosti,
různíce, a sice na tak dlouho, až král Vladi
slav II. jim to zakázal. Zákaz však nebyl
mnoho platen, a pořádek nastal teprve tehdy,
když Maxmilián nařídil. že vydělané kůže se
nesmějí židům prodávatí a že tito smějí ob—
chodovatí jen s kožemi surovýmí. Pak byl
pokoj. Kožešuíci mohli se věnovati ušlechtěni
a rozkvětu svého řemesla. Poměry se však
ihned změnily, když vydán byl roku 1859
známý živnostenský zákon. Cízím živlům ote
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vřeny byly dvéře do řemesel & živnosti do
kořán. Boje musily býti podnikány na. ochranu
řemesla. na radě říšské. Strana liberální nikdy
neměla pochopení pro rozkvět a zdar řemesel.
Netřeba však vzdávatí se naděje. Zdá se, že
počíná již svítati, a lze doufati, že v brzku
nadejde den, kdy toužebně přání živnostníkův
a řemeslníků bude splněno.“ — Posl. Břez
novský pak chválil zručnost českých kožeš

nikův. nebot v cizině je mnoho těch, kteří
z naší vlasti odešli, usazeno. Necht po 500
letech slaví potomcl naši v lepších poměrech
slavnost, nežli se děje dnes.

* *

III. Dělníci.
Pojišťování pro stáří zavedeno

bude v Anglii, tak že po 65. roce každá
osoba dostane pense 5—7 ěilínků týdně.

ga . ..o ŠKOLSTVL ._W—
0 vyučováni na školách středních

rozepsaly se mnohé časopisy naše i zahra
niční. V „Prager Tagblattu“ bylo již 10 statí
uveřejněno, ve kterých vyučování na gymna—
síích i reálkách nazývá se nedostatečně prak
tickým a pochybeným. Také „Politik“ v ně
kolika statích přinesla rozbor učebního plánu.
Dokazuje, že studenti neznají na př. kultur
nich dějin, že studium je ve všem povrchní,
že není přednášeno o srovnavacím jazyko
zpytě, že nynější učení latině a řečtině musí
býti odsouzeno jako neprospěšně atd. Dále
si pisatel stěžuje na to, že mládeži se podává
mnohdy to, co i učitele do rozpaků přivádí:
zmínky o cizoložství a nečistotě pohanských
národů atd., čímž se mladá mysl kazi. Pře
kládání Tacita nazývá se mařením času. Učiti
řeckým a římským starožitnostem jmenuje se
zhola nepotřebným balastem. Místo toho aby
studenti byli poučováni, jak „klassičti“ Re
kové & ímaně vyhýbali se práci a řemesla
opovržená nechali otrokům, — měli by býti
bráni do dílen našich živnostníků, aby viděli,

jak z ruky pilně užitek plyne, aby dovedli
oceňovati ovoce lidského potu, aby, nemohouce
snad dostudovati, nestali se hladovými diur
nisty, ale chopili se raději řemesla neb ob
chodu. Dne 16. srpna „Politik“ pravi: „La
tina a řečtina je dnes na středních školách
zmrtvělým údem, který ěerstvěmu životu pře
káží, & který by měl býti odstraněn. Je to
provozování klassického — luxusu. Žákům
mělo by se dáti něco přiměřenějšího a užiteč
nějšího. A zůstanou-li tyto předměty, nutno
obmeziti počet hodin. Dnešuich 50 hodin (l)
týdně latiny nechť se sníží na 20, a 28 hod. (|)
řečtiny asi na 12—15. Tím by se získalo
43 hodin týdně, jež by se důležitějším před
mětům mohly věnovati. Ovšem. musila by býti
methoda vyučovací zcela změněna, žáci ne
směli by dále býti neužitečně a, nesmyslně
trýznění, jak se to dnes zhusta děje.“l —
Vrátíme se ještě k těmto zajímavým vývodům,
protože vyučovací systém na. gymnasiích a
reálkách, a hlavně studium klassických ja,—
zyků, potřebuje rozhodné reformy!

%).
NÁBOŽENSKÉ A CÍRKEVNÍ ZÁLE—ŽITOSTI.

+
Biskupství v Chebu? — Proti

článku našemu rozepsaly se dne 15. srpna
v úvodním článku „Katolické Listy“, jež
z ohledů státoprávních hlavně zavrhují utvo
ření novébo biskupství. Důvody „Kat. Listů“
nepřesvědčily nás. Jestli se nemá dělit, co
bylo dosud spojeno, ptáme se: Proč byla
rozdělena nejen zemská školní rada atd., ale
i sama bohoslovecká (|) fakulta pražská, kde
se přece přednáší latinsky, kdežto v duchovní
praxi musí užíváno býti jazyka lidového?

Zajímavo jest, že se Wolfova „Ostdeutsche
Rundschau“ postavila po bok „K. L.“ a. co
nejpříkřejí zřízení biskupství v Chebu odmítá,
ježto prý by to bylo — „nasycování římských
sluhů z německého měšce“ atd. Budoucnost
ukáže, kdo má pravdu.

Na sjezdě v T 11rn o v ě jednati se bude
dne 20. srpna: „O nutnosti spolkového ži
vota katolíků“ (ref. dr. Reyl) a „O nutnosti
sjednotiti všechny síly společenské k dosažení
hledaného blahobytu vezdejšího“ (ref. JUC.
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Fr. C. Vlk). Dne 21. srpna promluví dr. F. Dne 27. srpna koná se v Nize sjezd
Kordač „O úkole duchovenstva v době naši“ německých katolíků. Na sjezdě bude mluveno
a dr. R. Horský: „Kterak pojímají liberá- i — polsky. Bravo!
lové, sociální demokraté a křesťanští sociá- Dne 15. srpna uspořádáno bylo processi
lové národnost a vlastenectví“ a konečně k soše Panny Marie na Staroměstském ná
dr. R. Neuschl: „Křestanská nauka spra- městí, jehož se súčastnilo aspoň 15.000 osob.
vedlnosti, lásky a autority v životě spole- Policejní raport(l) zněl — 5000 osob.
ěenském!| —' Referáty jsou sice v dobrých „Krenzzeitung“ v delším článku pro—
rukou, ale jednáni podrobnějšího (v sekcích) mluvila o obsazení arcibiskupství v Praze.
nebude. Zdá se, že trochu kvapně sjezd Dle německého listu toho jsou vážnými kan
byl svolán. didáty pouze tři, a sice biskupové dr. Bauer

Starokatolíci ve mnohých místech a dr. Říha a generál-velmistr křižovnický
přešli již aneb se chystají přestoupiti k 111- dr. Horák.
theránství. Posl. Bendel ve Štýrském Hradci Na Velehradě konal se z počátku
dne 16. srpna, warnsdorfský farář Sehinde- srpna sjezd apoštolátu sv. Cyrila a Methoda,
larsch (|) vybízeli lid. aby hojně se přidával kdež promluvil dr. Schneider, JUDr. Nechvíle
k jedině pravému (něm.) vyznání! Zda by (z Prahy) a dr. Stojan. Dne 1. srpna se konal
podobně v Německu mohli katoličtí kněží sjezd enchunstncký, při čemž mluvili dr Kupka,
agitovati ? prof. Sauer, vdp. Ocetek a far. Blokša. Členů

V Chrudimi rozhodla okresní školní je 56 000.
rada, že zanedbaná návštěvakostela trestána P. Barnabáš Weiss slavil dne 15.
má býti jako zameškaná návštěva školy. srpna v Jihlavě 60. ročnici svého kněžství
V jistém případě odsouzena strana zaplatiti za účasti kněžsíva, měst. zastupitelstva a lidu.
10 zl. pokuty. Zemská školní rada i mini— Nechť. popřeje Bůh ještě dlouhý čas jeho ži
sterstvo potvrdilo rozsudek ten. Víme tedy, votu, jenž věnován byl šlechetným snahám,
dle čeho se říditi. umění a vědám!

ZAHRANICČNÍ UDÁLOSTI. ji:——

President Domim'cké republiky, pojednali o tak zv. německo-francouzském
Heureux, byl zavražděn. Revoluce propukla sblížení.
taková, že země padne asi za kořist Spo- Proces Dre yfussův po 3 neděle v Ren—
jeným Státům severoamerickým. nesu znova konaný ukazuje pokleslost mocného

Srbsko. Atentát na krále Milana neni státu. Došlo ke sporům mezi bývalým presi—
posud objasněn. Zatčení radikální předáci roz— dentem republiky Kazimírem Périerem a gen.
hodně popírají, že by byli ve spojení s útoč- Mercierem. Pět generálů při výslechu na svou
níkem. Úpí v žaláři na sta obětí zlovůle Mi— čest a pod přísahou tvrdí, že jsou přesvěd—
lanovy, o němž kolují pověsti, že šílí. Divné ěeni o víně kap. Dreyfusse. Tento chová se
by to nebylo. divoce, kříče ke všem: Ne! Ne! — Laborí,

Belgie. Nové ministerstvo De Smet de obhajce jeho, byl postřelen na ulici do zad.
Nayersovo předložilo sněmovně návrh volebni Německé, anglické a italské listy posmívají
opravy, dle které bude volen vždy jeden po- se Francii, nazývajice její generály — šejdíři
slanec v jednom okrese, a budou zastoupeny abláznyl Předseda ministerstva (žid) Waldeck
i menšiny. Volby s plurálními hlasy mají býti Rousseau dal pozatýkati mnoho vynikajících
zachovány. Volby budou přímé a všeobecné. royalistů a členů vlastenecké ligy, na př. De
Obstrukce v Belgii tedy vyhrála. Někteří ka- roul'eda. Předseda ligy té Guérin po 5 dni
toličtí předáci vzdají se veřejné činnosti. vzdoroval ve spolkovém domě v Paříži vojsku

Francie. Min. D elcassé navštívil i policii, hroze, že raději dům do povětří vy
Petrohrad, kde s hr. Muravěvem jednalo se hodí, nežli by se poddal policii. — Ubohá
o evropské situaci. Přípitky od obou pronesené Francie, židovskou spekulací vedená! Kdo ji
potvrdily alianci rusko-francouzskou. Státníci od záhuby zachrání!
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KRONIKA.

Protestantské časopisy velmínelibě
nesou, že se meklenburská princezna Juta
dala před sňatkem s princem černohorským
na. — pravoslaví. Pochopujeme.

„Kólnische Volkszeituug“ napsala
nedávno: Ve všeněmeckých kruzích se mluví
delší dobu, že první válka nebude ani proti
Francii ani proti Rusku, ale proti Rakousku.

V Berlíně konala se 27. července
schůze s]užek, kde naříkáno na nezdravé
noclehárny, na špatné zacházení atd. Rada
Gerlach pravil, aby se služky sorganísovaly,
by práv svých hájily.

Sjezd „Nového života“ na Velehradě
konaný způsobil mnohé nepříjemnosti svola
vatelům, i „Katal. Listům", za to ale radost
„Národ Listům“, jež otiskly delší úryvky
ostrých řečí, jichž tenor, proti posavadnímu
vedení věcí katolických u nás namířený, naši
desorganisaci ještě prohloubí.

Roztržka v křesťansko-sociální
straně dne 13. a 14. srpna zvolením nového
8člennáho výkonného výboru dokonána. Bylo
mnoho, snad až příliš mnoho mluveno, ——
a. ne bez útoků, posměchu a ironie až urá
žlivé! (Dle referátu „KatoL Listí) Litujeme
tohoto díla rozkladného.

Presidium král. hl. města Prahy na
řídilo přísné vyšetřování, by vypátrán byl
dopisovatel z radnice (!) do „KatoL Listů“.
Ale mostní záležitost? A 5 mil. zameškaná
půjčka? A assanační i elektrické kotrmelce?
A aféra Liiftschitzova? Atd. . .. To nebude
vyšetřovati žádná komise?

Dr. Lneger dne 4. srpna v zastupitel
stvu vídeňskémpravil: „Kdo zdražuje cukr?
Je to cukerni kartel, velkokapitalistá a prů
myslníci. A o těch se mlčíl Já nesloužím vládě,
ani židům. ani Wolfovi, ale národuastátu!“

Sjezd míru v Kristianii konal se
od 1.—5. srpna. Súčastnilo se ho ze všech
nemí mnoho delegátů. Z českých poslanců:
Dr. Herold, Fořt, Jaroš, Kaftan, . Lang,

K R ITI KA.

( \

Pacák, Schwarz a jiní. Bylo jednáno o orga—
nisaci mezinárodních smírčích soudů, 0 pro
hlášení neutrality jednotlivých států, o obranná
organisaci vojsk, o usneseních haagské kon
ference, o mezinárodní informačni kanceláři,
o periodických konferencích mezinárodních atd.
Sjezd měl ráz zednářský. eši se tam do
rozumívali — německyl — S básníkem Bjo'rn
sonem a Ibsenem mluvili naši poslanci 0 po
měrech v Čechách. Dostali od nich několik
poklon, — teď to u nás teprve půjde. Bjornson
se kon_ípromitoval při aféře Zola-Dreyfusově.

„Zivot', spiritistický časopis, v č. 9.
napsal po smrti kard. Schoenborua: „Kře
stanstvi v něm neztratila nic, lidstvo také nic.“

Ožebračen exekuční dražbou byl pan
Misterka, jenž převzal velkostatek Pravonín
od židovského majitele (vyměuiv jej za Hotel
u císaře rakouského v Praze). Záložna vysoko
mýtské. udeřila na p. Misterku tak, že nemohl
statek udržeti. Prodán byl za 260.000 zl.
od záložny té, ač cena skutečná jest asi
360.000 zl. Pan Misterka přišel za 2 léta
při tom o 130.000 zl., o celé jmění své.

Stavení v „českoslovanské vesnici“
na výstavišti v Praze jsou ohrožena houbou.
Iuž. O. Materna navrhuje, aby se buď statky
přenesly nebo aspoň obydlily, by úplně ne
byly zničeny.

Zase záložna padla! V moravských
Hranicích udělala krach záložna. Deficit ob
náší asi 200.000 zl. — Opakujeme žádost
dříve již pronesenou: Žádejte všude kontrolu
přísnou! At se prozkoumají knihy a inventář
všech záložen!

„Ašanti jsou zde . . .“ Všeckypražské
noviny mají z nich radost — jak lokálky
jejich svědčí. „Bohemie“ dne 16. srpna vě
novala jím zvláštní článek.

Neštěstí v Alpách přihodílase letos
čctněji než jiná léta, a to následkem toho,
že mladší turisté vystupují na dosti vysoké
& osamělé hory — bez průvodců.

_„„___—_$—_
Divadlo.
Nastudovánim starožitné komedie Vícomte

z Letoriéru od Bayardo. a Dumanoira po

tvrzena opětně stará zkušenost, že našemu
personálu se poměrně nejlépe chodi po hlad
kých tradicielních parketách staré, byt otře
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pané veselohry. Látky, situace, figury, všecko
tu je už mnohokráte vyzkoušeno, a proto
herec není nucen napínati síly, aby ukázal,
jak jest umělecky vynalézavým a v pojetí
úloh originálním. Neni nucen pracovati do
detailu, ale vděčněji přijímá snadné reliefy
a tlustě nanesené barvy. Vicomte z Letoriěru
jest už hodně zaprášená komedie klassického
francouzského střihu školy Augierovy, kde je
dosti přirozené veselosti, volného chování a
citové svěžestí. Dnes však věci takové již ne—
táhnou. A proto také její úspěch selhal. Pro
vedení bylo celkem dobré. Zvláštní poznámky
zasluhují tu očividné pokroky slečny Grégrovy,_m.

LITERATURA. o o . .

která sehrála svého vikomta (až na nesroz—
umitelně někde obraty slovní) s patřičnou
eleganci a roztomilostí. Také paní Hiibne
rová v úloze Krejčová Grevinové, pak Mošna
& amberk statečně si vedli. — Byl by však
opravdu již čas, aby správa divadla nekrmila
oprchalými reprisemi, ale připravila nám něco
nového. Marně však voláni, rok prchá po
roce, a. nám se nedostane (vyjímajíc dvě, tři
novinky, jež bývají slabé, tak že z reper
toáru zmizí) nic zvláštního, samorostlého a
takového, co by šlo do světa. Stane se obrat
v této příčině ? Bud. Pánek.

a

___—_$_—_
Amalie Skramová: Konstance Ringova.

Přeložil H. Kosterka. Vilímkova Knihovna.
Referuje Rudolf Pánek.

Podivná kniha! I na ní dá se konstato
vati, k jaké neobyčejně výši dostoupila ženská
otázka a emancipační hnutí v mlhavých ze
mích polárního slunce. Se známou svou drs
ností a banalitou liči zde autorka život mo
derní ženy, která vybočila (nasáknuta byvší
odpornými emancipačnimi theoríemi) s kolejí
přirozeného života, a to barvami kříklavýmí
a silně naturalistickou tendencí nasáklými.
Ghtít luštit ženskou otázku svobodou lásky
a naprostou volnosti, která by dovolovala
oddatl se dnes tomu, zítra pak onomu. pak
svobodou při uzavírání sňatkův a snazšimí
rozvody, chtít doporučovat stálou změnu
v lásce, a to vše odůvodňovat tím, že lidé
jsou nestálí a nedovedou v sobě stále lásku
uchovat, a proto že se jim dlouho trvající
manželství stává trýzní, jest — spravedlivě
posouzeno — nesmyslem, neli dokonce vý
střelkem churaveho mozku. Celý ten způsob
luštění ženské otázky, jakož i soustavné opo
vrhování muži a ukazování na jejich inferio
ríoritu (!) jest pochybený &. neodpomůže ni
kterak nedostatkům v pohlavním postavení
ženy, o něž spisovatelce v první řadě šlo. —
A tento otravný román, plný jedovatých vý
parů nedůstojné zášti ženy vůči muži otiskl
pan Vilimek ve svoji „Knihovně“. která má
býti knihovnou rodinnou! Tato kniha, vydaná
pod rouškou seríosnosti vydavatele a vychvá
lená nabubřelou reklamou, je v rukou našich

Odpověd ý redaktor P. Jos. silnicni—137-11.

žen mnohem horší a'špro jejich mravy záhub
nější, nežli tak zvaná „pikantní četba", která
jako taková novinami veřejněpublikována jest.

Georges Eckhoud: Kees Doorig. Přeložil
Arnošt Procházka.

Je to práce plnokrevného naturalisty.
Stručným, ostře charakterisujícim způsobem
a zvláštní objektivní technikou demonstruje
zde autor daný zjev seciální pathologie : lásku
plnokrevného, vášnivého sedláka hollandského,
jež jej vede k pádu. Tedy druh venkovské
tragedie. A všecku svoji sílu vyčerpává zde
autor na předvedení tohoto processu po věcné,
hybné dramatické stránce. Kreslí vše z da
leka jaksi. Odtud i jeho dikce hladká a plynná,
rychle hnaná, naznačující někde jen kontury
děje a profily postav. A je zde něco, co bych
nazval svalnatým, krevnatým, prudkým v celé
té práci, něco, co ukazuje na zvláštní ener
gický a útočný tnlent. Nejen však postupy
vnějších dějů a fakt jsou výtečně demonstro
vány, ale i vníterné pochody hledí autor umě
lecky uplatniti. Nestaví nás jako pouhé di
váky vedle svých osob, ale staví i nás do
nich, dává nám hledět na věci jejich očima
a cítit jejich vlastními nervy. Autor 5 tohoto
stanoviska opustil úplně půdu starší natura.
listické školy a nastoupil cestu nového tvo
ření psychologického a náladového. Zvláštní
je líčení krajin a náladových obrazů, plných
lyrických scén, zpívajících a vonných, kde
rozhoupává autor svoji řeč jako veliký zvon
v bohaté škály a akkordy suggestivních zvuků.

Rud. Pánek.

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze.
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Časopisy a knihy 'redakci, zaslané..

Dělnické Noviny, roč. IX., čís. 1., přinášejí provolání ke sjezdukřesť.

' smíaluí strany česke, na den sv. \'-',ácla\a dále články: Rozhledy poPviope Up1a\cm domácí práce, Svépomoc, a drobné zpián y.
( čio. se z děiin! Slovo k naší mládeži od starého vlastence. Časové

n\aliy red. Dr. l'r. Reyl \ Hradci Králové. — Doporučujeme!
lllídku, č. S).,roč. XVI., red,. Dr. Vychodil.-Obsahuje články: lf'elinskóho

(Víra 'a nevěra vzhledem ke zdaru společnosti), Al. Malce, J. Olivy
(První tři kapitoly Písma) a zajímavé zprávy o písemnictví, kritiku
"nově vydaných děl, zprávy církevní, umělecké. hospodářské, _školskě
a cennou směs.

obzor. č. 15.2116.. obsahuje články, pojednání a básně od red. \7l
ŠtmastnéhoI'I. Janovského, J. Sahuly, L. Pakešovó A. Pavelčíka. lIalašky,
A. lllzninky atd. — Dopóručujeine!

\lnsť, č. 11. srpen, red. Tomáš Skrdle. Nalézáme tu články od Dia Po
dlahy (O moderním malířshí), T. Jirouška (_Kolektiúsmus, posi
bilismus a anaróhismus), ll. Jiříťka (Zajímavosti v přírodě), dále
od Konečného,Škrdle Vrby.pak povídkya zprávy literární.

Boje :! vítězshí. Sepsal Jos. l'lekáček. (Hlasy katol. spolku Lísko
vého.) "Povídky a obrazy historické, jež se pěkně čtou. Pro vlasteneckou
tendenci á“rnravní ráz. zasluhují doporučeníl „

Rádce *cluclnovnĚ red. Dr. J. Burian, čís. 10., obsahuje kázaní od15. neděle po sv. . uchu až do svátku sv. Václava, listy“ katechetické
a vědecké. ' ' _

“Rozhledy po lidumilsiví, )oč. V.ll. čís. 8.. led. .lUC.Cyrilla Vlka,
obsahuje pokračovaní článku B Rom ody: Nemoenice a klášter Alžběti
nek Praze. Lidumilné obrázky ze života kardinála Schoenboina'
& ži\ otopis paní Marie 'l'iche (s podob.) — Doporučujeme!

Populární_úvod do socialni otázky, (50kr.).spisekod TDC.Jana
Paulyho, kaplana na Smíchově. Způsobem snadno pochopitelným \'y
kládá autor hlavní rysy socialni olázky. vysvětluje program liberální,
socialněhdemol<raťicky a křesťansko—socialni. Jako příruční knížka
hodí se dobře řečníkům křesťansko—sociálním.

Náš domov č. 16. a 17., red. J. Vévoda. Obsahuje povídky. básně
a zaiímauí drobnosti.

Anděl strážný, časopis pro křesťanskou mládež. red. V. Ambrož,
č. 1., roč. XIX. — Obsahuje přiměřené mladickému věku básně po
vídky & pojednání.

vvohovutel, č. 17.,dne 1. /áří s katechetskou přílohou. Články:
0 píli a samočinnosti ža<tva. O pěstování \děčnosti atd. zasluhují po
všimnut-í.

Przeghul kutolicki, 10. srpna, \e \aišavě. pííuáší kriticképojednání
o potřebě katolické organisace.
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Sjezd katolický v Turnově. *)

Dne 20. a 21. srpna shromáždilo se
v Turnově na 800 osob, aby osvědčilo své
katolické přesvědčení. Sjezd nazván byl
„krajinským katol. sjezdem die
cése litoměřické“ a tím již projevena,
že je to spíše valná schůze domácích přátel,
nežli velký sjezd katolický, jakým byl na př.
lonský sjezd v Praze.

Porady v sekcích nekonaly se žádné,
resoluce tištěné nebyly rozdány účast
níkům, program obmezoval se na přednes
a vyslechnutí několika řečí předních našich
pracovníků v katolickém táboře.

Předsedou sjezdu zvolen byl J. 0. hr.
K. E. Nostitz, jenž pravil: „Diecése tato
chová ve svém lůně příslušníky obou ná
rodů. Čechy i Němce. My vyslovujeme přání
a touhu, aby aspoň na poli, kde vévodí ka
tolické smýšlení, láska a bratrství, příslušníci
obou národů se klidně suášeli a v přátelství
a v obapoluě úctě spolu žili.“

Místopředseda prelát ndp. Dr. Frant.
Krásl, vzpomenuv vzácných vlastnostízvěč
nělého kardinála hr. ze Schoenborna, v pod
statě pravil jménem pražské arcidiecése:
„My katolíci scházíme se, bychom o dů
ležitých záležitostech si pohovořili. vzá
jemně se poznali, v lásce bratrské se utvr
dili a tak čeliti mohli četným svým odpůr
cům. My katolíci nejsme zemězrádci, my
přejeme si, aby říšeHabsburská bylajednotná
a silná, aby byla ochranným štítem všech
svých národů a zárukou jejich trvání, aby
byla matkou svých národů, jež by ponechá
vala při jejich právech, jazyce, mravech
a zvláštnostech, byla ke všem stejně spra—
vedlivá a stejně u všech podporovala roz

*) Byli jsme požádáni, abychom v jednom
čísle „Obrany“ celý průběh sjezdu co možná
stručně a. přece úplně vypsali, aby účastníci
sjezdu měli trvalou památku a. každý upřímný
našinec věrný přehled zajímavého shromáždění
turnovského.

květ a rozvoj. Tak to hlásá křesťanské ná
boženství!

Za diecésikrálovéhradeckou
pozdravil sjezd vdp. kanovník Dr. Sou
ku p, jménem diecése budějovické kan. Dr.
Jirák, z jehož řeěipaměti zasluhují slova:
„Washington řekl: Náboženství a mravnost
jsou nezbytné opory lidského blahobytu.
Vlastencem není, kdo ty mocně pilíře lid
ského blaha podkopává. Laboulay řekl:
Náboženství jest největším politickým čini
telem a jediným základem států.

Volá se vlastizrádné, protikřesťanskě:
„Pryč od Říma", jež znamená: Pryč od
Boha. Ale Leibnitz říkal: Nazpětk Římu
(sjednocení všech křesťanů). Klopfstock,
Grillparzer a jiní něm. básníci praví: Blíže
k Římu. — Protestujeme proti štvaní tomu.
Držme se praktického katolictví!

„Onutnosti spolkového života
katolíků“ promluvilrektor Dr. Fr. Reyl
z Král. Hradce.

Z obsáhlé řeči jeho vyjímáme: Libe
rálové rozbili lidstvo na miliony jednotlivců
(svobodou volné výrobní soutěže atd.). Ale
lid to nevydržel ani 50 let — a kupí se
dle zájmů prace v nové organisace. Zaklá
dání katol. spolků je přirozeným proudem
časovým. Žádá to však oběti času, práce
a peněz apřemáhání — nepřízně, ba zášti
nepřátel.

Katol. spolky mají: pěstovati náho
ženské přesvědčení a uplatňovati křest. zá
sady ve veřejném životě (dle dělnické ency
kliky). Vidouce nynější nouzi, doznati mu
síme, že lidskost se vystěhovala. ze společ
nosti lidské. Náboženství schází pánům i
pracujícímu lidu. Kant řekl: Člověka jen
tehdy lze učiniti šťastným, učiníme-li jej
mravným“ — a tu nutno upevňovati zá
klad mravnosti: náboženství, aby výrobce
odložil bezohlednou praktiku vykořisťovací
a dělník vyléčen byl ze zášti svého proti

17
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ostatním vrstvám Společenským a byl vrácen
sobě i rodině!

Katolické spolky nejsou však jen „mi
boženskými bratrstvyu, ale hledí si od
borného vzdělání, zakládajízá
ložny; udržujít liberálové dlužníky po
slušnosti (t. j. ve svém programu). Musíme
podporovati našince při nákupu, při udílení
podpor, služebních míst atd. Naše spolky
navykají lid ušlechtilé zábavě; dobrou čet
bou, zpěvem, divadlem a pod.

Spolky tyto mají vésti (dle sv. Otce
Lva XIII.) v přední radě biskupové a k n ěž í.
Výmluva: „Já proto nejsem — já se toho
bojím. . .“ je důkaz zbabělostí nebo le
nosti. B r a u n e r již řekl : Kdo chceš vlasti
dobře sloužit, přízně doby nehledejl ím
déle se otálí, tím hůře. Proto založte
v každé osadě spolek katolický. Církev žá—
dala v starověku mučenictví, ve
středověku odříkání se (majetku a pod.),
v novověku: sociální působnost!

emluvme tolik, ale více
pracuj me.

a- * *
O nutnosti sjednotiti všechny

síly společenské k dosažení hle—
daného blahobytu pozemského" pro
mluvil výbomou řeč red. JUC. Fr. C. Vlk.
Pravilt: Hloubavý duch lidský uložil ve ve
likém počtu knih pracné výsledky úvah
svých 0 vezdejším blahobytu. Sam. Smiles
psal „Základ blahobytu“, Lev Tolstoj:
„V čem záleží pravé lidské štěstí“, 0 bla
hobytu radí se „Unie míru“ i konference
v Haagu (jež vyloučila z porad papeže!)
Vidíme celou řadu blahobytných ústavů a
opatření. Lidstvo mílovými kroky chvátá
vpřed, rozum lidský hravě proniká i černou
prohlubeň moře i jas oblohy, věda prutem
kouzelnice zdesateronásobňuje sedmičku
(starou) divů světa, realisované sny lidské
sbližují národy. atmosféry pokroku houst
nou, kultury přibývá, — ale protivy se
břitce přiostřují, majetkové nesrovnalosti
zveličují, spokojenosti a blahobytu nepří
bývá. .. Nad říší naší snáší se příšerný
duch nesvornosti, jenž národ proti národu
a stranu proti straně štve a popouzí, od
vážnou rukou sáhaje i na drahý klenot
víry po otcích zděděný! Babylonský panuje
zmatek, zdravé smysly národů ty tam. Vo
lání po odpomoci zaniká ve slepé vřavě
vášní . . .

l u nás prskavky zvučných hesel &
slibů jisté strany politické ztichly azbledly,
všude pak zklamání a nespokojenost. Mu

síme sjednocovati všecky k dosažení blaho
bytu a svorněpracovati dle V. Huga:
„Lenost je slovo děsné“

Organisujme se & provádějme křesťan—
ský program dle rady sv. Otce Lva XIII.
Křesťanství není theorií — ale životem!
Pro práci nutno získati i intelligenci, lho
stejnou posud k věcem sv. víry.

„Obracejme vše k lepšímu. nosme
požehnáníl“ (Smiles) Pečujme o realisování
zásad křesťanských v životě veřejném isou
kromém. Kříž buď stejně ctěn
v prosté světnici dělníkově i v nádherné síni
velmožově, od učence iprostého, od vojína
i obchodníka, řemeslníka i průmyslníka. od
vrchnosti i poddaných, boháčů i chuďasů!
Pak zmizí zaští národní a lidstvo vstoupí
ve znamení křestanské charity, jež spojí
národy v jednu velkou rodinu! Křesťanství
je mramorovou skalou, od níž odráží se
i sebe divočejší příboj, jež po úderu vlny
jestještě spanilejší. jež plavcům je majákem,
z níž paprsky blahodárné letí do světa, ne
souce spásu lidstvu.

Ze hroudy malé lavina se stává,
jež drtí vše a obrací v ssutiny. Zdržena-li
však lesem, zbavena bývá smrtonosné síly.
„Spojenými silami“ utvořme les, o nějž se
rozbije lavina nepořádku. (Potlesk.) Náro
dové rakouští musí učiniti spravedlivý kom
promis, přiznajíce si plnou rovnocennost a
rovnoprávnost na prospěch království a zemi
i říše, jak již radil r. 1851 biskup J. V.
Ji rs í k („Nechtějte se svářiti pro národ
nost, trhajíce svazek lásky bratrské.“) Práci
Svou prohlubujme i rozšířujme, aby roz
kvetla sto ! i s t k a našeho Čes. království,
zrozená krví sv. Ludmily a sv. Václava,
i se zeleným lu p e a e rn naši sesterské
Moravy!

Sjezd náš není parádní. Koná se
na oslavu Spasitelovu. Naše století je vy
čerpáno, zkrváceno na všech údech, vyžilé,
přesycené, zemdlené. .. Láska a milosr
denství jedině může vše obnoviti. Církev
nečeká, až se řekne: žízním, ale předchází
jako matka. Její poklady zvou lidstvo, by
sedlo k zázračnému jejímu stolu, kde se
chléb rozmnožuje. Ve znamení nejsv.
S rd ce Kristova přikročme svorně k dílu !
(Pochvala)

*
*

V pondělí dne 21. srpna po prů
vodě do starobylého chrámu Panny
Marie, kde proboštem Bernatem sloužena
byla slavná mše sv., jménem Tu r
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nova. pozdravil sjezd městský radní p.
S v o b o d a, načež promluvil jménem olo
moucké diecése kanovník I) r o b ě n a řka:
My v Čechách a na Moravě jsme jedno tělo.

„O úkoluduchovenstva v době
naší“ promluvil rektor litoměřického semi
náře vdp. dr. Fr. Kord

Z výborných jeho slov vybíráme tyto
myšlénky: Hřích je prvním převratem &
nepořádkem na světě, pramenem zla a ne
pořádku soukromého i společenského. Zje
vení křesťanské ohlašuje se kázaním po
kání .. .Zákon spravedlnosti a lásky je
základem všeho života. společenského, jako
zákon gravitace a tepla je základem ve
smíru a života v rostlinstvu i žívočišstvu.
Duchovenstvo v době nevázanosti & roz
kladu i anarchie má se osvědčiti jako sůl
chránící společnost hniloby a rozkladu.
Poslušnost nemá se obmezovati jen na
předměty víry a mravů, ale i na předměty
církevně politicke (přičemžmylně
někteří přisuzují episkopátu jen „k las
porad ný"). což vysvítá z podstaty věci,
ze stálé praxe apoštol. Stolice (na př. list
Pia IX, 21. pros. 1863 k arcib. mnichov—
skému. list kongregace sv. inkvisíce 2.
března 1866 k prof belgickým) i ze zřej
měho učení sv. Otců, na př. Klimenta řím.,
sv. Ignáce, Irenea, Polykarpa atd. Ze škodo
libosti nepřátel sv. Církve a z bezvýsled
nosti pokusů v práci sociální — může se
ostatně poznati bludnost zásady té.

Duchovní mají úřad učitelský zastá
vati s horlivostí & neohrožeností apoštol
skou, jsout nepřátelé ze židů i pohanů na
méně četní a zapřísáhlí, jako před 2000 lety.
Duchovenstvo má býti světlem, solí a poslem
míru, spravedlnosti a lásky.

Nechť si klestí cestu skutky dobročin
ností,štědrostí anezištnosti, srdcem k hlavě
a k rozumu dle vzoru Spasitelova; ducho
venstvo má užívat k osvětě a posvěcení:
tisku a života spolkového. Dopisování do
listů, zakládání knihoven může mnoho do
brěho vykonati. .

Po účinné řečisvé přednesl dr. K ordáč
resoluce: 1. aby missie a duchovní cvičeni
ročně konány & hojně navštěvovány byly,
2. aby zachována byla poslušnost i ve
věcech církevně politických (v otázce soci
ální), 3. aby lid dělnický ve škole i v ko
stele v jazyku srozumitelném byl vyučován
a aby v ejnově ústav pro dorost ducho
venstva byl i českým kandidátům kněžství
přístupným.

Reaoluco byly schváleny.

Dr. R. Horský promluvilpak otom:
„Kterak pojímají liberálové, sociální demo
kraté a křestanští sociálové národnost &
vlastenectví". Týž zejména řekl: Pro ka
ždého čtyři jsou věci důležité: svoboda,
osobní rovnost, vlastnictví a právo spol
čovací.

Liberál zná svobodu sobeckou. řídě se
heslem: Člověče, čiů, co ti svědčí, třeba to
jinému škodilo (Interessenpolitik — šidít
národy jiné). Sociální demokrat praví: Clo
věče, dělej, co chceš. Většina (třeba 1 hlasu)
je právem, je vůlí lidu. Mravnost — to je
věc mody (Bebel) „Kdyby bylo všecko
lidstvo ctnostným — umřelo by hlady.
(Právo lidu.) Křest. sociálové však praví:
Zákony mravními z náboženství Kristova
církví hlásaného má se říditi jednotlivec
inárod. (To uznal í Liebknecht, Napo
leon atd.)

Liberál soudí o rovnosti osobní dle —
síly fysickél (což není správné: Bismarck
Windhorst). Právo silnějšího Žvede k boji
všech proti všem. Palacký 11. října 1848
řekl: „Příroda nezná ani panujících ani
služebných národůl Národ náš nepotřebuje
žádného poručníka nad sebou. (Doppelbauor
bis. o krajním nacionalismu: „odporuje zá
konům křesťanským.“)

O majetku soudí liberál: At má každý
majetek, ale at se nikdo neptá, jak ho nabyl,
at 110užívá jak chce. Kdo je chytřejší, do
vede si „vyvlastnít“ t. j.přivlastnit majetek.
Liberálům nezáleží na tom, kdyby i na př.
Francie celá patřila jedinému Rothschildovi.
Sociální demokracie je proti soukromému
majetku, chce, aby rolník ztratil vše, aby
byla půda — společná (Juarez 3. července
1897), chce, aby řemeslník byl zničen (En
gels 1890: Kapitál, jenž ničí řemeslníky,
koná dobrý skutek). Ale vlastnictví podmi
ňuje lásku k vlasti (Poláci v Prusku). Národ
zbavený vlastnictví jest národ bez vlasti,
lid rovný cikánům, kteří s chladným srdcem
toulají se z místa na místo.

Kdo jednoho rolníka neb řemeslníka
zachoval, vykonal mnohem více, než kdo
udělal tisíc výletů (Potlesk). Mnozí pěstují
jen pplitiku — a cizáci nám berou i polí
turu i íládr (Kosmákz „neštovice“)

O spolčovacím právu liberálové soudí:
sejděme se dva, abychom třetího okradli
(centralisace), My jsme pro federaci. samo
správu, pro státní české právo. Katolicísmus
chrání národnost (Irsko, Poláci. Srbové
v Lužici — Budyšín). Kdyby všecky strany
zahodily ev.-Václavský prapor, my jej třímal:

17'
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nepřestaneme a buď padneme nebo zvítě
zíme. (Pochvala.)

„O otázce sociální" pravilprof.
Dr. R. Neuschl: Úkolem člověka je osla
vovati Boha. To chci já jako kněz, bych
ukázal, že jen v Kristu je spása... O spo
lečenské otázce 99 proc. neví, co to je.
Není to otázka žaludková, hospodářská,
finanční, politická, ale mravní (socialismus
je vtělení se atheismu, stavění věže baby
lonské: Dostojewski).

Státníci dnes mají mnoho zdvihati:
rolníka, řemeslníka, dělníka, ženu, usmíříti
rozvaděné národy. Ze státníků jedni ne
chtějí, druzí se bojí, stydí se zkusíti to
s Kristem, neboť mocná je posud zásada:
náboženství nemá co činiti se životem veřej
ným a státním. Kříž Kristův kdysi zakopali
a postavili tam sochu Venuše a Joviše, by
umlčeli křesťanství. Tak i nyní. Kříž je
hloupostí a pohoršení pohanům i židům
moderním, kteří doporučují: materialism,
buddhism, atheism, protestantism, darwinism,
liberalism a sociální demokratism. — Ale
jen christianism uzdraví chorou společnost.
„Bůh učinil člověka pro sebe“ (Augustin).
Plato řekl: „Každé společnosti základ pod
kopává, kdo náboženství podkopává“ Z ná
boženství čerpali ímané obětivost pro
blaho obecné, stali se slavnými a pokro
čilými, jak Livius a Sallust je líčí Sv. Au
gustin dí: „Bůh za přirozené ctnosti jejich
odměnil je vládou světa. — Ale když se
nevěrou vychloubali (za Horace, Lukána,
Livia, Tacita, Seneky atd.), naplnění jsou
bědami a žalem, nespokojeností, rozerva—
ností, omrzelostí, skepsi, nudou, zločinem.
Sláva i blahobyt jejich zanikly... Podobně
u nás. Ze spisů vyznívá pesimism, světobol,
rozervanost... Přinesla osvěta moderni víc
spokojenosti a štěstí? 180.000 lidí končí
ročně (dle Matheusa Williama) sebevraždou!
Přibývá mladistvých zločincůvl (R. 1887
před franc. porotou 28.000 neplnoletých
zločinců.) Kluci přečtli všecky oplzlé Zolovy
romány, že nemožno v nevinnosti přivésti
tam mládež k prvnímu sv. přijímání! Při té
osvětě — stavějí se větší trestnice, robo
tárny, polepšovny, blázince! V Italii je tyfus
z hladu! — Obce jsou rozvaděny, státy
miliardami zadluženy, národové nespokojeni,
ozbrojení po uši, svárem rozerváni.

Záští třídní a národů vespolek roste.
Vyvstává pak přirozené & oprávněné hnutí
křesťanských národů proti jednomu národu.
jenž je cizopasníkem, jenžz hniloby mravní
žije a tyje (Pochvala) „ .. který Kroesus

starověku může měřiti se s Kroesusy: Jay
Gouldem. Vanderbiltem, Mackayem, Bleich
rědrem, Rokkefellerem & — Rothschildeml

To je ovoce moderní osvěty. Vzdělanost,
jež nezušlechťuje nitra a srdce člověka. ba
která tiskne žháři do ruky pochodeň. vra
hovi dýku a podvodníku falešnou směnku,
je ratinovaným barbarstvím, civílisací So
domy a Gomorhy,jež vede ke zkáze. Fra n—
cie stála v minulém století na vrcholu vzdě
lanosti -— a konec byla — revoluce! Ře
kové podlehli Makedoňanům — ale sofisté
slavili: pokrok! A nejsou všecky moderní
státy poplatny krutému „makedoňanovi“,
panu von Rothschild? Moderní barbaři pra
cují petrolejem a dynamitem. Liberálové
bourají řády křesťanské, pravíce, že kře
sťanství je věc malicherná, kněmuž netřeba
bráti zřetele v životě společenském a státním!

A přec je křesťanství dobrodiním nej
větším. Ale prof.vJeně, Haeckel napsal:
„Kopinatec plžovitý (bez hlavy a srdce) je
tělo z našeho těla, krev z naší krve — &
zasluhoval by více býti předmětem obdivu
& zbožné úcty než všecka ta zbytečná če
ládka (Gesindel) tak zvaných světců, jimž
osvícení naší národové stavějí chrámy a k nim
pouti konají . . .“

Křesťanství ale učí: Bůh stvořil tělo a
vdechl nesmrtelnou duši — dle obrazu svého.
Tělo je dílem (dle anatomů) mistrovským.
Člověk přijat za syna od Boha (adoptován).
Je učení kde vznešenější a utěšenější?

Darwinísm snižuje člověka ke zvířeti.
Proč ale sociální demokraté se opírají, když
se s člověkem po zvířecku zachází? Zvíře
nemá práv ani povinností, ty má jen osoba
lidská. Ale socialistům a liberálůmje nepo
hodlna mravouka křesťanská — rádi by po
zvířecku žili, chtíčům hověli, — a proto
učení Darwinova se drží.

O cíli člověka se praví: Jísti, píti,
pudu pohlavnímu hověti — po smrti ničeho
není, toť cílem. A co když se žaludek zkazí?
— Tedy sv. Pavel, sv. František, Alfons,
Petr Klaver atd, milosrdné sestry, světci a
mučenící, kteří jídel neužili, — ti cíle ne
dosáhli? ——Křesťanství učí: Bůh tě stvořil,
bys mu sloužil, poslouchal a miloval ho a
šťastným byl. Požehnané jsou plody kře
sťanství v životě lidském; kdyby kněží
řekli: Není Boha zákona, dobra ní zla, po
smrti života“ — pak žádné vojsko bodáky
a děla nepotlačí rozkacených mass, jež by
zuřily jak rozlícení tygři (Pius IX. 17. pro
since 1860: Zničením náboženství stát stojí
bez opery a zmítán je bez klidu astálosti).
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Vízme příkázaní IV.: urovnán je poměr
čltnů rodiny a uloženy povinností lásky,
úcty i poslušnosti a modlitby dítkám vůči
rodičům jež sáhají ještě za hrob. Uloženy
povinnosti představeným a vrchnostem vůči
poddaným, povinnosti pánům vůči čeledi,
zaměstnavatelům vůči dělníkům. A věru že
by velmi dobře stály věci ubohých dělníků,
kdyby jistí židovští a křesťanští vydřidu
chové aspoň tak plnili IV. příkázaní Boží,
jak plnili je pohané starověku ajak plní je
„synové přírody“ v Africe, Australii a Oce
aníi. IV. přikázaním uloženy jsou povinnosti
státním poddaným vůči zákonitému panov
níku, jenž od Boha moc má a místo Boba
národům sobě svěřeným vládne a poroučí.
a velezradou jo oddanost k zákonítému pa—
novníku mezi státními poddanými podko
páiati. Nedej Bůh. by heslo pověstné roty
vyvrhelů a velezrádců: „Pryč od Říma"
t. j. pryč od dynastie habsbursko- lotrinské
hrozným způsobem nepomstílo se na ubo
hých národech rakouských!

V. přikázaním chráněn je život lidský,
zapověděny: vražda, sebevražda a souboj.
A kdo souboj nabízí nebo příjímá, je spro
stým vrahem!

VI. přikázaním chráněna mravopočest
nost. Ptejte se našich hřbitovů a nemocnic
a našich blázinců a poznáte, jaké zpousty,
jakou hroznou žeň má v lidské společnosti
onen tajný hřích, jenž mezi křesťany ani
jmenován býti nemá.

VII. přikázaním chráněn jest majetek
soukromý a zapověděno vydírání chudých
a dělníků.

VIII. příkázaním chráněno jest dobré
jméno a čest.

IX. a X. přikázaním zákon Boží nad
každý lidský zákon vyniká, nebot soudce
vševědoucí zopovídá nedovolené nezřízené
žádosti.

A všech těch přikázaní základem je
pravda rozumová i křesťanská, že jest Bůhl

Státy měly by v zájmu vlastní exi
stence býti aspoň rozumnými a nedovolo
vati, by se tyto pravdy podkopávaly.

Stát potřebuje svědomitých státníků,
ministrů, poslanců, soudců, professorů a
učitelů a úředníků (zvláště kasírů), věr
ných císaři a králi vojínů, sice kráčí zá
hubě vstříc.

Odkud však vezme stát muže takové,
když vyhlazena bude pravdu: „Bůhje spra
vedlivý soudce, jenž dobré odměňuje a zlé
trestá“ ?l— Pak hotovou je komedií ipří
suha soudní, úřednická i vojenské.!

Musí býti jedna největší moc v každé
společností, chceli dosáhnouti cíle. Pluky
vojenské mají jeden cíl: porazití nepřítele.
Kdyby však každý plukovník postavil si
hlavu a neposlouchal by vojevůdce, stalo
by se, že by vojsko poraženo bylo. Má-li
tedy společnost státní i lidská plniti úkol,
musí v ní býti poslušnost k autoritě. Bůh
má právo žádati naprostou poslušnost.
Boha tedy poslouchá, kdo vrchnosti po
slouchá („Všecka moc od Boha jest. Bo
žímu zřízení se protiví, kdo mocí Bohem
zřízené se protiví.")

Na vratkém základě je autorita, je--li
od Boha odtržena a jen od lidí odvozena.
Žádný člověk nema sám ze sebe právo po
roučeti jiným, proto lidé protiví se auto
ritě. jež z lidí vyšla, nebot co lidé utvo—
říli. mohou zrušití. Nechtějí poslouchatí dětí
rodičů, studenti professorů, čeleď hospo
dářů, poslanci předsednictva v parlamentě,
kde po způsobu sprostých chlapů autoritu
pošlapávají a na ulici lid k revoluci svá
dějí !

Nedovolujte tedy podkopávati autoritu
církevní, sice shroutí se i moc světská.
„Za Lutherem náboženským jde — Luther
politický“ dí L. Bla

Hajte kněží katollických, kteří jsoubaštou autority božské!
Smutné Ovoce nese zásada liberálů, že

náboženství nemá co činiti s životem ve
řejným, společenským a státním! Oíl'en
heím ošidil stát o kolik set milionů. Ob—
hájce dr. Neude řekl při tom: „Zásadamí
mravoučnými nestavěji se železnícel“ t. j.
náboženství nemá co činiti s životem ve
řejným.

Poslanci za 10 zl. diety denní ruší
činnost sněmovny ; nemajít svědomí, protože
dí: náboženství nemá co činiti s životem
politickým.

Brněnský biskup žádal, aby ve škole
národní bylo šetřeno aspoň toho, co zákon
liberální sám nařizuje; a poslanci „také
katoličtí“ hlasovali proti němu — ježto
prý náboženství nemá co činiti s životem
veřejným.

Stát potřebuje lidí svědomitých. Ale
kdo je vychová? Jen náboženství kře
sťanské. Již první křesťané, ač pronásledo
vaní, byli nejlepšími poddanými úředníky,
vojíny, služebníky i pány, kteří se za cí
saře v aréně, kde zemříti měli mučenicky,
modlili ('Iertullián), by mu Bůh dal dobré
rádce, věrný lid i pokojné panování.

Dobří katolíci jsou nejlepšími otci, nej
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lepšími matkami, jakož i nejlepšími dětmi,
jsou nejlepšími vlastencil úředníky a pro
fessory, nejudatnějšími vojíny, charaktery
dokonalými.

Je vychovává rodina a škola. Základ
k povaze šlechetné dovede položiti pouze
křesťanská rodina, zvláště dobrá, vzorná
křesťanská matka. a otec, dovršíti pak vý
chovu zdárně dovede jen škola křesťanská.
Komenský praví: „Vychovatel mládeže
má si vésti tak, aby dítky — rostlinečky
Boží — byly též zahrádečkou Boží.“

Křesťanství musí se žíti, ne pouze na
pamět nčiti. Učitel mládeže křesťanské
od školy obecné až po učení vysoké má
býti křesťan rozhodný, upřímný, a nikdy
jinověrec, zvláště ne žid! — Knihy a učeb
nice mají podávati mládeži pravdu (a ne
„dějepisné a jiné !ži“), učitel má pěstovati
v mládeži lásku a úctu ke křesťanství,
k církvi. Biskupům (jako strážcům mrav
ního zákona Kristova) musí přiznáno býti
právo na jmenování mužů, kteří mládež
křesťanskou mají vychovávati, i na schvá
lení učebnic.

Pak stát se dočká mužů vzácných,
povah šlechetných, charakterů žulových,
pravých ozdob církve a státu.

Nevěrci učitelé však mládež kazí, lidi
rafinované odchovávajíce.

Křesťanská mravouka nařizuje 4 stě
žejní ctnosti: spravedlnost, statečnost, obe
zřetnost, střídmost, jež se zovou i ctnostmi
státními, politickými. Spravedlnosti (justitia
rcgnorum fundamentum) zvláště je třeba.
Nedostává se ji dnes — a proto spole
čenské řády se hroutí, všude váda, nespo
kojenost, vzpoura, neslýchané zášti národů.

Dejte spravedlnost jednotlivým národům
i stavům! Spravedlivou mzdu dělníkům!
(V otázce té liberální učitelé národohospo
dářští: Adam Smith, Rob. Malthus,
David Ricardo, Stuart Mill, Say
a t. d. byli vůči dělníkům nespravedlivými,
uevšímajíce si předpisů křest. zákona mrav
ního, učíce, že mzda se určuje nabídkou
a poptávkou, to jest: mzda klesá, když za
1 továrníkem 4 dělníci běží, a stoupá, když
za-l dělníkem běží 4 továrníci . . .

Dělníkovi náleží vždy mzda sprave
dlivá, ať je dělníků málo nebo mnoho. Liší
se sice mzda: nejvyšší, střední a nejnižší.
Ale i nejnižší mzda musí býti taková, by
dělník slušně i s rodinou živ býti a něco
si uspořiti mohl. Do nebe volající křivdou
jest, dáti mzdu menší, i když dělník, nouzí
dohnán, přívolil.

Křesťanství prohlašuje spravedlnost zá
konnou (povinnosti poddaných ke státu),
podílnou (povinnosti státu k poddaným) a
směnnou (povinnosti poddaných navzájem).

Ad. Smith uvádí však jen spravedlnost
směnnou, že prý k blahu státu dostačí, že
lásky třeba není (ta jest ozdobou prý a ne
potřebou).

Ale spravedlnost je základem, dovrše
ním budovy však je láska, jež je duši, krá
lovnou, korunou a dovršením křesťanské
dokonalosti, největším zákonem Ježíše Krista
(„poznají lidé, že jste moji učeníci, když se
vespolek budete milovati“ ).

Spravedlnost dělí, láska spojuje! Tak
na př. ve příčině majetku volí láska: po
moci strádajícím, nečiní li se tak, přestává
býti majetek společenským dobrem působí
protispolečensky, ztrácí sankci (ochranu)
zákona Božího, stává se „krádeži“ (Proud
hon) a závisí na milosti lidské moci. t. j.
na většině sněmovní, jež je z dneška do
zejtřka.

Urputný vede se boj proti náboženství
katolickému. Co vůdcové soc. demokracie
a listy jejich, havěť žurnalistů liberálních
(i českých) hlásají o Bohu, o Kristu, Marii,
svatých, papeži a kněžstvu, o manželství a_
svátostech atd. — jsou rouhání. Ale mlýny
Boží melou jistě a drobné. Bůh nebývá po
smíván bez trestu. Nepřátelé díla církve
katolické nezničí, ale roztříští si lebky na
kameni uhelném, Spasiteli světa.

Vše, co národové civilisovaní mají ve
likého, vznešeného a krásného, je dílem
civilisace křesťanské. Když národové lnuli
pevně ke křesťanství, vedlo se i hmotně
dobře — jak vykládá o Německu Jansen,
o AngliiFortesone a Cobbet o Francii
Dureau de la Malte. o Italii Dis
mondi a Bustagnolli, o Češích
P. Ž'! d ek (, Český národ — národ svatý“),
E. Sylvius- Pius II. („národnavýsost
zbožný“), Arn. Denis („katolická Praha
závodila v Paříži o vedení křest. Evropy“).

Go ethe byl nepřítelem katolicismu.
napsalť: „Čtyři věci jsou mně na smrt pro
tivny: Stinky, česnek tabákový kouř a kříž !“
Ale přece doznati musil: „Vlastním obsahem
dějin je boj mezi věrou a nevěr0u; doby,
kdy víra žezlo třímala, byly slavné a po
žehnané, ale doby nevěry — nestojí za po
všimnutí !

Važte si tedy křesťanství! Katolici
čeští, chraňte národu svému kat:.J! vlast,

katol. náboženství vašich předků, dítkám
svým nejlepší věno!
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Vy jste živým tělem Kristovým, duší
je Kristus Pán (nejsv. svátost oltářní), žilo
bitím jest obět mše svaté.

Nestačí žíti pouze po lidsku, ale mu
síte žíti po křestansku. Přijímejte Spasitele
(aspoň jednou za rok) — a pak bude ve
vás žití Kristus, mluviti z vás Kristus,
cítíti a jednati ve vás Kristus, jenž dá vám
statečnost, moudrost, lásku a svatost svojíl

Buďte praktickými křesťany a český
národ bude slavným, mocným, štastným a
svatým. — (Pochvala)

Po té přečtený telegraňcké i písemné
pozdravy, zejména nejdůst. pánů biskupů
dra Schoebla, dra Říhy & dra Baura, mno
hých šlechticů, katol. jednot, novin atd.

Učitel p Josef Flekáček pozdravil
sjezd jménem katol. učitelstva.

Vdp. děkan turnovský Svoboda po
děkoval pak dojemně všem účastníkům sjezdu
i předsednictvu, načež sjezd provoláváním
slávy papeži a císaři-králi ukončen.

Necbt dá Bůh požehnání naší sv. ěci
katolické! — JŠ.

Jednota úkonů náboženských.
Napsal Dr. lgn. Steinochr.

(Dokončení.)

Pouze katecheta dovede posouditi veli
kost péče, kterou stále věnovati jest mu,
a to zvláště 've třídách vyšších, tomu. aby
mládež nezvykla si právě v dělání kříže
lhostejnosti a nesprávnostem a aby stále
vědoma si byla toho, že kříž jest znamením
víry, a že dělání kříže jest zřejmým a ve
řejným vyznáním víry naší. I zde na mlá—
deži školní jest, aby pak při společných
službách Božích jednotným, stejným, zbož
ným znameuáním se křížem povzbuzovala
i dospělé věřící, kteří v životě soukromém
zvykli si již jakési lhostejnosti v tomto
úkonu náboženském, k tomu, aby tímto tak
jednoduchým a přece tak významným a
vznešeným způsobem rádi vyznávali víru
svop.

Mládež, obcujíc společným službám Bo
žím, doprovází obyčejně obět mše sv. ajiné
úkony bohoslužebné společným zpěvem.
I v tomto ohledu jest si přátí, aby četné
různosti ve formulářích písní kostelních
i ve formálním jich přednášení odchylnými
nápěvy byly odstraněny zavedenou usjedno
cenou jednctou. Již i c. k okresní školní
rada Pražská svolala schůzi učitelů zpěvu
a katechelů na školách obecných a měšťan
ských, aby učiněna byla snesení o společ—
ných formulářich písní kostelních, bodících
se nejlépe obsahem svým iformou pro mládež
školní, a rovněž aby zavedeny byly nápěvy
shodné pro všecky školy, a aby přihlíženo
bylo hlavně ku překrásným, starobylým
našim nápěvům českým. Můžeme tedy v této
záležitosti se těšiti, že Zpěvníky mládeží
naší používané jsou jenom zatímnými, a že
z rukou povolaného znalce zpěvu církevního

dostane se v brzku mládeži naší zpěvníků,
obsahujících písně vesměs pro mládež se
hodící ». při tom cenné vnitřní i starobylou
hodnotou svojí. Hlavní pak věcí jest, že
bude to potom zpěvník jednotný, užívaný
veškerou mládeží naší.

Jest na jevě, že tato jednota v písni
kostelní co do slov i co do přesných shod
ných nápěvů nebyla by bez mocných účinků
na dospělé, naopak že by povznášela a sama
sebou si vymáhala nutně následování. Vážné,
mohutné a. velebné zvuky zbožných našich
předků zase by zaznívaly klenbami památ
ných našich chrámů a zmizely by ponenáhlu
různé ty přídavky a změny písní našich,
jež jen stírají vážný, zbožný a zároveň cenný
jejich ráz.

Křestané doprovázejí obět mše sv. nejen
zpěvem zbožným, ale i jednotlivé části mše
sv. zvláštními úkony. Pravidlo ovšem žádá,
aby křesťané obcovali mši svaté tiché —
a taková je obyčejně každá mše sv., jíž
účastní se mládež školní ——po celou dobu
trvání jejího klečíce na kolenou, což ovšem
pro mládež školní zavésti nemožno, aproto
upouští se od požadavku tohoto. Však tu
pravě jeví se opět nutnost pravidla, kdy
přesně jest dětem pokleknouti, kdy vstátí.
kdy a jak znamenati se křížem. To platí
rovněž pro přicházeni do kostela i pro od
cházení a vůbec pro všecky úkony, jimiž
mládež naznačiti má, že i tělem svým chce
Bohu svému prokazovati čest & chválu.
Nepůsobí to zajisté dojmem dobrým, když
mládež pokleká v některých kostelích již
při „Sanktus“, v jiných ale až bezprostředně
před pozdvihováním, někde povstává mládež
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hned po trojím zvonění při sv. přijímání,
jinde opět až po obojím přijímání kněze.

Pravidla tato ojednotě úkonů nábožen
ských v kostele při společných službách
Božích musí rozšířena býti i na školu avý
kony ve škole konané jež s nábožen
stvím souvisí. Vždyť i ve škole užívá mlá
dež křesťanského pozdravu, modliteb' 1písní
zbožných. V pozdravu křesťanském jeví se
potřebným nařízení určité co do způsobu
pozdravování, t. j. mají-li pozdrav vysloviti
dítky všecky, či jen dítko jedno vysloví po
zdrav hlasitě, ostatní pak mládež k němu
se připojí tichým povstáním na svých mí
stech; rovněživtom není jednoty, že někde
pozdravuje se slovy: „Pochválen buď P.
J. Kr.", ale jinde opět: „Pochválen P. J.
Kr.“ Rozdíl nejlépe je patrným, když tyto
dvě třídy sejdou se dohromady. V modlit—
bách školních samo sebou se žádá, aby
užíváno bylo přesných formulářů dle učebnic
schválených, a tudíž snaha po jednotě spo
čívá jen v péči o zachování tohoto na
řízení.

Důležitými jsou rovněž i písně ná
božné, jež s mládeží nacvičiti a častěji je
zpívati zajisté je velikou pomůckou ku
vzbuzování citů náboženských a povzbuzo
vání ku zbožnosti. Zpěvem písní zbožných
může velmi často vystřídána býti obvyklá
modlitba před vyučováním a po něm, zpě
vem zbožným může i provázeno býti vy
učování náboženské i jiných předmětů. Opět
vzorem mohou nám býtivtom zbožní před—
kové naší, 'jak nás přesvědčují starobylé
kancionály jejich, obsahující písně pro nej
různější okamžiky a potřeby životní. S písní
zbožnou na rtech začínali den, konali práci
svoji & ukládali se k odpočinku píseň
zbožná sílila je v boji a vodila je ku ví
tězství (srv. Synod. provinc. Praž. z r. 1860,
sv. III., kap. VII.I 2.). -—

Jednota v úkonech náboženských má
dále vztahovati se i na zásadu, kdy je sku
tečně nutně mládež povinna obcovati spo
lečným službám Božím, a kdy se společné
služby Boží vynechávají a mládeži dovoluje
se obcovati mši svaté i v jiném chrámu
Páně i v jinou hodinu. Tato zásada po
třebna jest zvláště pro město velké, kde
jest škol mnoho a kde nesrovnalost vtomto
ohledu i na mládež jednotlivých škol, na

vzájem se stýkající, dobře nepůsobí. Na
hlédno každý, že jsou jistě dny sváteční
(ku př. v Praze svátek sv. Jana Nepomu
ckého, sv. Václava, májová slavnost na hřbi
tovech Olšanských), ve kterých je lépe mlá
dež ku společným službám Božím nevoditi
již ztoho důvodu, že nepřijde dítek ani
polovice; je tudíž vždy vhodnějším na ten
den dovoliti vůbec soukromou návštěvu ko
stela, avšak tu právě jest potřebí jednot
ného normálu, dle něhož smí a má se
pak říditi každá škola, aby panovala úplná
jednota.

Těžko potlačiti myšlenku, která násilím
v popředí se tlačí: je to myšlenka na svá
tek andělského jinocha, patrona mládeže
školní, svatého Aloisia. Každá společnost
má v úctě patrona svého, jehož za svého
ochránce použuje, jeho výroční památku
světí jako nejpamátnější den, obcujic slav
ným službám Boží n, i kdyby snad jinak po
celý rok společně a slavně se jich nesúčast
nila, den ten jest největším svátkem zá
roveň, — jen mládež školní pouze z úst
katechety zví snad o velikém, svatém pa
tronu svém sv. Aloisiovi, den výroční pa.
mátky jeho jest mládeži dnem všednim,
jehož neoslaví ani slavnými službami Božími.

C. k. okresní školní rady dávají ochotně
prázdno, když škola chce s mládeží pod—
niknouti výlet na celý den; zajisté že se
stejnou ochotou vyhověly by žádosti pří
slušných orgánů v ten smysl, aby výroční
památka patrona mládeže, svatého Aloisia,
oslavena byla každoročně službami Božími
společnými a byla mládeži vskutku dnem
feriálním, svátečním.

Myšlénky tyto. vzbuzené v pozorovateli
pohledem na mládež a na vykonávání spo
lečných úkonů náboženských v kostele i ve
škole. vrcholí ve snaze po zavedení úplné
jednoty vůbec ve všech těchto úkonech, jichž
účastna jest mládež školy jako jediný celek.
Jest vůbec nanejvýš žádoucno, aby naříze—
ními přesnými a podrobnými nastala jed
nota, již by všecky rozmanité úkony nábo
ženské jako vnitřní pevnou páskou spojeny
byly v jedno, v jediný ladný celek, který
jednotou a uspořádáním svým nutně pak
působí velice blahodárně nejen na mládež
sama, ale i namnoze ua dospělé věřící,
sledující náboženské výkony mládeže.
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Malé byty v Praze.
Podává dle vlastního názoru Milo A Záruba. clcr. Ord. Praem.

Praha, jako vůbec města s rychlým
vzrůstem obyvatelstva. trpí nedostatkem
malých bytů. Assanací, která. způsobila do
Starého Města a Josefem značné průlomy,
počet malých bytů se ještě zmenšil. Není
úkolem těchto řádků, rozhodovati, zda ten
či onen dům, na př. prelatura u sv. Miku
láše, neměl býti zbořen, o tom promluvili
povolanější činitelové. Ukážeme, že na něco
se přece zapomnělo.

Se stanoviska hygienického učiněn ovšem
patrný pokrok.

Zbořeny a zboříti se ještě mají domy,
jejichž byty neobstojí ani před nejliberal—
nější kritikou.

Míníme tu ony byty o jednom nebo
dvou světnícícb, v nichž nebydlí jedna, ale
dvě, ba namnoze i více rodin, které. jak
nedavno jsme se dočetli, odděleny bývají
od sebe čarou, na podlaze nakreslenou.
Rozumí se, že v takových bytech jest trvale
zkažené prostředí fysicke, ba i mravní.
Špatný vzduch, nečistota jsou zde stálými
hosty, poněvadž v témž pokoji se vaří a
pere, pradlo suší a se spí. Rodiče 3 díl:
kami, hoši s dívkami leží v „peřinach“, na
jichž vyprání by už nestačilo mýdlo.

V takovém ovzduší má. si otec odpo
činouti, v takovém ovzduší matka tráví den
i noc a dítky rostou! A to netrvá nějaký
měsíc, nýbrž léta. Velika úmrtnost dětí,
předčasná. smrt, nakažlivé nemoci mají tu
svůj domov.

Nejen tělesná, i duševní zahuba hrozí
z takových obydlí člověku. Nespokojenost,
nenávist k „blahobytuíkům", zoufalý pocit
„vyděděných“ a odstrčenýcb ze společnosti
lidské zuří tu v tichu ve dne i v noci.
Dospělí upravují svůj úbor & odbývají své
potřeby před dětmi. Dítky zde zahy dospí
vají, ano, dospívají předčasně. Není divu,
že v takových poměrech hynou tělesněi
mravně. Děti jdou na ulici, starší do ho—
spody.

Co pověděl a napsal Dr. Horský o ra
tejnach, platí též o bytech velkoměstské
chudiny, jen s tím rozdílem, že tyto jsou
hodně dražší. Je to smutná. zkušenost, čím
menší byt, tím dražší. Levněji poměrně
bydlí bohatý rada, než chudý dělník a
řemeslník. Ovšem z malého platu, z malé
služby nelze si najati více pokojů.

A v této zpoustě zůstávalo přece dobré
zrnko, jež dovedlo se ubrániti všem vlivům
svého okolí. Je to pražský malořemeslnik,
který pracuje jednak pro své štastnější
druhy, kteří mohli otevříti závod svůj na
některé z předních tříd, anebo pro zákaz
níky. A toto zdravé, dobré jádro přichází
assanací o své špatné sice, ale dobré byty.
Patrno, že každý řemeslník shromáždí si
časem kroužek odběratelův a zákazníků
z nedalekého okolí; vždyt každý rad ku
puje a dává. si pracovati tam, kde bývá.
netoliko dobře obsloužen, ale i kam nemusi
vúžiti daleké cesty. Tu pojednou obec koupí
řadu domů, rozbourá. je, řemeslník jest
nucen vystěhovati se, ale v okolí nenalezne
levného bytu. Kdo pracuje pro větší závod,
konfekci, do obchodu, vystěhuje se na peri
ferii města a pracuje s pomocí Boží dál.
Hůře však je tomu, kdo vazan jest na za
kazníky. Odstěhuje-li se z města ven, ztrácí
zakaznictvo, ztraci chléb.

Tyto poměry jakoby byly veřejnosti
neznámý, nebot nikde se o tom vážně ne
jedná. Což nevšímají si toho hlavy povola
ných zastupcův obce? Ku podivu! Právě
tyto hlavy znají dovolávati se řemeslnictva.
toho čtyř- nebo pětizlatového muže, když
jde o volby *) do obce a do sněmů. Ne
chceme nijak z nedostatků veřejných činiti
konklusí politických, ale trochu více ohledu
by si naše malé řemeslnictvo zasloužilo.
Vždyt ono to bylo, které pomáhalo pánům
do sedla.

A teď je na programu: jen assauovat!
A ty, malý muži, stěhuj se do Vršovic
nebo do Košíř, hledat si chleba. Na místě
starých I,baraků“ staroměstských bude se
teď vypínat moderní město skrasnými domy
a paláci, zařízenými s veškerým přepychem.
Tady není místo pro chudého řemeslníka,
ten může bydlit ve sklepě anebo v pod
střeší.

Ale o poměrech těchto věděti se nechce.
Špatné odstraniti a nenahraditi lepším, není
reforma, to jest zastaviti se na poloviční
cestě. A věru, zda se, že stojíme na půl cestě.

*) Před říjnovými volbami — to bude
zase slibů ve schůzích! Ale po volbách —
asanační kancelář nechá. říditi se zase žid.
sekretářem drem. Steinereml Red.
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Na stát lze tuze malo spoléhati. Vydá.
nam několik méně nebo více dobrých na
řízení, sleví na několik let daně, a jsme
hotovi.

V prvé řadě jest k tomu povolána
obec, aby pečovala o své poplatníky a ob
čany \ůbec. Má se starati netoliko o levné

; zdravé byty, ale i o dostatek malýchytů
Hravě dala by se za protektorátu

obce zřídili akciová. společnost, *) která by,
spokojujíc se obyčejným pětiprocentním
úrokem, stavěla na zbořených místech domy

*) Kdyby to tak byl pivovar, to by se
akcie rozebraly, to by pani obecní starši i

s menšími a zdravými byty. Čím snadněji
a blahodárněji pracovala by takové. společ
nost, podporována jsouc od obce poskyt
nutím levného pozemku, od státu. promi
nutím poplatkův & daní až do zajištění jisté
existence a po případě i nějakou uezúroči
telnou půjčkou. Což jest úlohou_stá.tu, aby
sám pohltil všechen kapitál? Ovšem, ta
kové. společnost musí býti zbudována na
základě křesťanském, humanním, ne z po—
hnutek výdělkařských.

Starají-li se obce a státy 0 byty děl
nické. proč by podobným způsobem nemohly
pečovati 0 byty řemeslnické?

Postarati se o dostatek malých a zdra
vých bytů pro řemeslníky, jest sociálním

denní tisk byli mrštnějšl. Red. úkolem a povinností obce._LĚLl_
+ . . . ČESKÉvĚcr . . . lice——

egg?
Národní Jednotě severočeské na

bídnuto bylo —- za 3 mil. zl. realit, ale fond
její má jen 10.000 zl.—Sbírky ochably. jak
na valné hromadě 30. července s bolestí kon
statováno.

V Erfurtě 30. července poslanec Wolf
proslovil paliěskou řeč, v níž pravil, že jen
v Německu se cítí doma, kdežto v Čáslavi.
Krakově a pod. je — v cizině. Osm milionů
Němců jest od Čechů — utiskováno. Bismark
žije -- a on nás z prachu k moci zdvihne.
Ty německý (!!) Bože v nebi, děkuji ti vroucně,
žes nám dal tuk slavného muže. Jako Pře
mysl Otakar klečel v prachu před Němci,
tak i dnes budou Češi do prachu pokoření.
Máme nepřátele — v klerikalismu, Slovanech
a vládě Děti musí býti vychováuy v nacio
nálních snahách“ — Po Wolfovi mluvil pruský
generál lajtnant Przycowski — jenž slova
jeho pochválil a s Wolfem se — políbil ve
řejně... Jednal snad na vyšší rozkaz? Po
měry mezi Vídni a Berlínem jsou podivné.

V Linci nalepeny byly plakáty, na nichž
stálo: „Kdo nám zdražuje cukr? eši, —
kněží a Poláci.“

České škole ve Vídni bylo opětně
právo veřejnosti odepřeno. Děti ze školy „Ko
menského“ mají se podrobovati zkoušce na —
škole německé.

Peštský „Tagblatt“ napsal o řádění
německých štváčů dne 3. srpna: „Agitátor,
který svůj národ k vůli politickému prospěchu
své strany obelháva, je nebezpečný travič,

nebot neotravuje pouze jednotlivce, ale duše
milionů.“

Na, Slovensku konala se v Senici dne
28. července schůze, kde po řečech mnoha
řečníků (advokáta Veselovského, ev. far. Se
kerky, katol. far. Jambora, dra. Zazov
ského atd) přijata. resoluce, žádající: Vše
obecné, přímé, tajné hlasovací právo po ob
cích, zrušeni virilistů, zrušení voleb úředníků
obecních a župních. uzákonění spolčovacího
prava, svobodu tisku, zrušení novinářské kance,
revisi církevně-politických zákonů, pro lid škod
livých, vyslovení zásady, čelíeí proti bez
náboženství, a provádění národnostního zá
kona z r. 1868 — Jiné schůze na Slovensku
byly zakázány, vrácení jmění „Slovenské Ma
tici" min. Szellem nepovoleno!

V Březnici v Ústí n. Labem bylo na.
jednou (!) 160 českých rodin náhle z bytů
vypovězeuo.. -— Uspořádána protestní schůze,
kde mnoho řečí proneseno. Město Usti nad
Labem vyslovilo Březnici své — blahopřání.

V Zatci usneslo se obecní zastupitelstvo,
aby se české písně v obci uetrpěly.

„Geogr. Zeitschrift“ od dra. Heitnera
(v Lipsku) přinesla pojednání, v němž se praví,
že Rakousko nesmi býti poslovahováno, sice
by prý přistoupilo ke spolku Ruska a Francie.

Cornel Abranyi v „Budnp Tag.“
správně napsal o našich poměrech: „Politi—
kové rakouští všech stran mají dv ji nůhledy;
jeden, který mezi čtyřma očima vykládají,
a ten je umírněný, moudrý & smírný, druhý,
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který před veřejností hájí, jest neobyčejně
přehnaný a až šíleně nesmiřitelný, což zna
mená, že každý před veřejností (!) až do
krajnosti chce bojovat, ale mezi čtyřma očima
touží oběma rukama po smíru, jen kdyby se
vědělo. kterak jej přívodití. Mír může býti
v Čechách uzavřen jen na způsob smlouvy.
jak se v Uhrách stalo, kde byl uzavřen smír
od stran a ne skrze vládu. — Co by Němci
ziskali, kdyby splynuli s Německem? Ta
práva a prospěchy, jež mají dnes, jistě by
neměli “

V Klatovech konala se dne 5. srpna
schůze lidu, kde proti cukerni dani mluvil
dr. Baxa, posl. Kovářík, red. Votruba a jiní.
Posl. dr. Kurz hájil jednání klubu mlado
českého. V resolucí žádá se, aby poslanci
čeští uherské vyrovnání zavrhli, aby provo
zovali politiku státoprávní a starali se o zlep
šení poměrů tříd výrobních atd. „Hl. Nár.“
0 schůzi napsal: „Je to obraz zmatků, jež
ovládly dnes v politice české a jež ohrožují
českou posicí. Konfnse mezi mladočeskými po
slnncí je úplná ! Také posl. Špindler vystoupil
proti podobnému polítísování, žádaje, aby na
stala kázeň v mladočeské straně. Podivné
přání, vždyt je to přece strana — „svobodo
myslná“ !

Nacionúlové němečtí po celý srpen
bouřili proti vládě Thunově, proti 5 14. a
proti zvýšené daní cukerní. Došlo ke krvavým
výtržnostem v Kreslící, Aši, Chebu, Chomu

NÁRODOHOSPO

tově, Žatci, Liberci, ve Vrchlabí, v Ústí n. L.
a t. d Lid německý zpíval prnšácké písně,
rozbíjel císařské orly. kamenoval státní bu
dovy a roztloukal Čechům hlavy. Také ve
Štýrském Hradci a v Celovci došlo k výtrž
nostem, bylit professoři katolického semináře,
Schmid a P. Danner, a bohoslovci poplvání,
kamenování, na zem poraženi a pošlapáni.
V Kraslici četníci do lidu revolučního vystřelili,
a 4 osoby padly. Ale — pak přišel rozkaz :
šetřiti zdivočílých nacionálů. — J. V. císař
a král povolal do Ischln bývalého ministra,
ryt. Chlumetzkého z Brna. Prohlášeno:
Něco se státi musí, — dále to takhle neide.
Po té odejel panovník do ech k manévrům.
Na stanicích byl uvítán všude nadšeně (v Praze
promluvil starosta dr. Podlipný za účasti
všeho obecenstva — jen duchovenstvo schá
zelo !). Při té příležitosti kladl mocnář všude
důraz na shodu a lásku vzájemnou... Nyní
se jedná o to, jak smíru docíliti. Liberálové
i nacionálové volají: Hrabě Thun musí od
stoupitíl Jazyková nařízení musí se zrušiti!
Svatodušní německý program se musí splnítíl
„\lár. Listy" bromnjí proti tomu, pravice, že
Čechové začnou obstrukcí zrovna takovou,
jako dříve Němci. Výkonný výbor pravice -—
nekoná nic. Naší poslanci — nedělají také
nic. A pak máme dostati: — 26 požadavků ?
K smíru radí katolická německá strana (posl.
Fuchs, Kathrein, Ebenhoch). Připravme se
na — vládu Chlumeckého!

"
u ?

DÁŘSKA ČÁST. jí—šš*—___?—
I. Rolníci.
Světovou sklizeň letošní odhaduje

uherská ministerstvo orby takto : pšenice
(980 milionů hektolitrů loni) letos 870 mil. hl.;
žito (500 mil. hl. loni) letos 450 mil. hl.;
ječmen (340 mil. hl. loni) letos 312 mil. hl.;
oves (940 mil. hl. loni) letos 910 mil. hl. Jeví
se tedy úbytek proti lonsku. A přece ceny
obilí spíše klesají, nežli aby stoupaly. Čím to
je? Protože lichváři a překupníci (semité a
amerikání) na bnrsách spekulujíce, chtějí nyní
od rolnictva obilí levně skoupiti. aby je mohli
v zimě a na jaře draze prodávati! Vydělají—lí
lichváři tito při každém hektolitru jen 50 kr.
(obilí je však nyní 0 1 zl. levnější), je to
snma ohromná. kterou jejich žok shrábne.

Brněnská stávka stála asi 600.000
zlatých. Pomohla ovšem jen — kepitalistům.

Spotřeba cukru v Angliinal osobu
jest 33 kilogramů, v Amor. Spoj. Státech
23 kgr., ve Švýcarsku 16, ve Francii 14.
v Německu 12, v Hollandsku 12, v Rakousko
Uherskn 6'8 (!), ve Švédsku 5, Rusku 48
a v Itali jen 3 kilogramy. Daň obnáší z osoby
u nás tedy 42 kr. (při 7kilogr. spotřebě).
Daně z piva platí se (na osobu) v Ba.—
vorsku 5'50 marky, v Anglii 450, v Bá
densku 350, v Německu 150, v RIkOIISkO
Uhersku 1-29, ve Francii 1-50 a v Rusku
jen 015 marky. Obnos daně z nápojů za rok
činí v Anglii 17 marek, v Americe 7, ve
Francii 9, v Rusku 5, v Německu 46 a u nás
3 marky_

II. Rem'esla.
Stavitelé svolali sjezd do Vídně, kde

přijata resoluce: Nutno, vypraviti zákon hy
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potečního pojištění provedených prací řemesl
nických na stavbách nových Stavebním spe
kulantům nebuď povolena sleva daní. Pro
podnikatele staveb nemají se vydávati archy
živnostenské. Proti stavebním fnšerům má se
přísně zakročiti.

Ministr obchodu, bar. Dipauli,
prohlížel dne 26. a 27. srpna v Praze a
v předměstích několik velkozávodů, zejména
pivovar pražský, smíchovský a vinohradský,
závod Riughoíl'rův, Chmelův, Joss-Lówen
steinův a pod. Dne 28. srpna přijal celou
řadu deputací jež mu přednášely různě po
žadavky, stesky a přání. Maloživnostníei po
dali ministrovi tuto petici:

Živnostníci a řemeslníci v Praze a v okoli
osmělují se V. Exe předložiti tuto prosbu:

Jelikož většina drobného řemeslnictva
v Praze a okolí nalézá se na pokraji záhuby,
nemajíc práce a trpíc s rodinami v drahých,
rozeštvauých dobách nynějších nedostatek ano
i nouzi, a jelikož je v zájmu obcí, zemi
i státu, aby střední stav nevyhynul, ale byl
zachován žádají:

aby úřad živnostenský nesměl dáti
povolení ku provozování té které živnosti bez
svolení společenstva, a to na průkaz způsobi
losti (by se předešlo nynější nezřízeuě kon
kurencí, jež ubíjí řemeslo) a na průkaz jisté
hotovosti peněžní, by mohl daně a příspěvky
platit a nemnožil se proletariát;

2. aby společenstvo mělo výkonnou a
disciplinární moc, udělovati pokuty pořádkové
a menší tresty mistrům a dělníkům pro
vinilým ;

3. aby společenstvům zadávány byly ve
jenské a erárni dodávky a opatřován byl
levnější úvěr;

4. aby řemeslníci byli majiteli svých vý
robků tak dlouho, pokud nebudou úplně za
placeny, zvláště při stavbách, což bylo i na
všeobecném sjezdě rakouských stavitelů dne
15. srpna t. r. ve Vídni přijato, aby zabezpe
čeny byly stavební požadavky hypothekarně,
aby obmezena byla stavební spekulace;

5 aby společenstva živnostenská v ob—
vodě nynějších obchodních komor utvořila
komoru řemeslnicko-živnostenskou s právem,
voliti poslance atd.;

6. aby zřízen byl živnostenský sbor mi—
nisterský se samostatným ministrem v čele,

7. aby země i stát přispívaly k zaklá
dání tržnic společenstevních pro nákup a
prodej ;

8. aby obmezeny byly hostince a ko
řalny, vinárny a kavárny s obsluhou ženskou
kde bují prostituce, a zaveden byl klid nedělní;

9. aby živnostníoi měli účastenství na po
jištěni proti nemoci a úrazu;

10. aby sl. c. k vláda prováděla záhy
stavbu státních budov v Praze, na př. ná
draží centrální, finanční ředitelství, zemský
soud, vysoké školy a pod. ;

11 aby spojena byla Vltava a Labe
s Dunajem pomoci průplavu;

12. aby ve státních budovách bylo za
kázáno provádění řemeslné práce po živno
stensku, na př. v trestnicicli. na c. k poště,
ve všeobecné nemocnici, na německé univer
sítě a podobně, kde pracují sluhové, dekretem
opatření, — řemeslnické práce.

Ministr o jednotlivých bodech této petice
s pěti deputanty (zvláště s pp. Snoblem a
Sedmidubským) rozmlonval, jevě pro stav
malořemeslníků značný zájem. Pravil však,
aby řemeslníci na pomoc vlády a země mnoho
nespoléhali, ale aby sami(l) svépomocnými
družstvy v rámci posavadních zákonů pomoci
si hlelěli. Na zřízení ministerstva řemesel
není piý nyní ani pomyšlení!

Sjezd mistrů krejčovských
v Linci usnesl se na následující resolucí:
„Poněvadž továrny na oděv, konfekcionáři a
handlíři s oděvem existenci vyučených krejčí
ohrožují, obecenstvo jimi se šidí a vykoři
stuje, řemeslo krejčovské samo pak upadá, a
vzmáhá se fušerstvi, budiž k tomu působeno,
aby ministcriální nařízení ze dne 16. září
1883 bylo zrušeno. Krejčovským chasnikům
budiž vyměřena minimální mzda od kusů, a
krejčovským společenstvům necht se předávají
zakázky vojenské. Sjezd žádá rozlukn komor
obchodních a zřízení zvláštních komor živno
stenských. Zrušení voleb dle zájmův a spra
vedlivě rozdělení poslaneckých mandátů. Po
domní obchod budiž zrušen, saisonni krámy
a prodeje nesmějí se povolovati, a na agenty
má se dávati přísný dozor.

Krejčovské společenstvo ze Št. Hradce
poslalo na sjezd návrh, aby živnostnikům
zřízen byl úvěr dle způsobu obchodnického,
hlavně tedy, aby požívali krejčí úvěr na
zboží a úvěr směnečný. Referent Novák do
poručil společenstvům, aby opět založily se
knihy, do kterých se mají zaznamenávati
špatní zákazníci, kteří neplati, aby tak ne
poškodili více mistrů najednou. Referent Ullner
líčil, jaké škody trpí řemeslo krejčovské ob
chodníky se starým šatstvem, tedy od veteš
niků. Vetešníci, ponejvíce samí židé, lákají
drzým způsobem do krámů hlavně obecenstvo
venkovské, & mají z něho ohromné zisky.
Starosta města Lince a předseda horno
rakouské obchodni komory, pan Wilmhólzel,
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pronajal nejprve obchodní místnosti svého Ve Strašnicích ustavilo se družstvo,
domu firmě křestanské za 1250 zl., pak ale jež bude stavěti v okolí domky rodinné. Věc
žádal 1900 zl. ročního nájmu Krátce potom zasluhuje podpory.
pronajal tytéž místnosti židu vetešníkn Abra- V Dánsku vyloučeni byli z práce
hamerovi za 1800 zl. Nyní má žid Abra- krejčí, kováři, zámečníci, mostaři a dělníci
hamer pronajatý celý dům. Pan Herold žádal na dráze atd., počtem asi 40000 osob. Mimo
proto, aby vetešníkům nebylo dovoleno pro- to vyloučeno z práce konfekční na 2000 žen.
dávati šaty nové. Potom jednal sjezdodámské Nezaměstnaných jest již asi 52.000 osob,
konfekci. lčastnící sjezdu žádali aby žádné a to proto, aby zničena byla organisace děl
švadleně nebyla. povolena živnost krejčovská, níků. Zaměstnavatelé prohlašují. že přijmou
která se šití šatů neučíla alespoň po dva do díla jen takové dělníky, kteří nepříuále
roky. Též nemá býti nikomu dovoleno, po žejí k žádné odborné organisaci. Chtějí odpor
domech šaty šílí, pakliže neplatí žádné daně. dělnictva zlomiti hladem. Ale dělníci praví,

III. Dělníci. že odhodláni jsou vésti boj za svá práva a
O buvníci v Písku (íirma Kleinová) za svou organisaci až po nejkrajnější hra—

dosáhli zvýšení mzdy 0 5—10 procent. nici...
Zehlířky v Teplicích (firmaJ. W. Obuvníci v Německu utvoříkartel,

Hauser) při stávce zvítězily. Firma odvolala aby zvýšili ceny obuvi o 10—-20 procent
zamýšlené snížení mzdy a přidala na košilí ježto karteláí—i cenu koží též o 10 procent
1—2 krejcary. zvýšili.

—————(5>Xa. —____, _

___—+3 .. ŠKOLSTVÍ. . Ě -—-——

V Dornbirnu 26. července konal se k a- Č e š tí i n ě m e č tí u č i t.el é konali
t o l i c k ý sj e z d u č :'t e ls k ý, kde je— vsrpnu sjezd, na němž zvítězila radikální taktika
dnáno o ochraně odrůstající mládeže, o lite- a směr. O methodách vyučovacích, o slabé ná
ratuře pro mládež, 0 hmotném postavení vštěvě škol, 0 pustnutí mládeže a pod. ne
učitelstva atd. Zemský hejtman Rhomberg mluveno. ale jen a jen o politice. V Liberci
pravil: Výchova mládeže v duchu katolickém na sjezdě hráli prim Wolfovi přívrženci,
musí 'zůstnti ideálem každého, kdo poctivě v Praze pak přívrženci „Radik. Listů“, tak
smýšlí s lidem katolickým. že mladočeská strana ani nevyslala na sjezd

V mnohých osadách chodí křesťanské zástupce. Učitelé chtějí se všemi prostředky
děti do škol židovských a drží s nimi domoci zlepšení svých právních a finančních
také šábes. ,Z nich rekrutují se pak agitá- poměrů, a žádají akademické vzdělání. My
toí—isocialně demokratičtí atd. — Žádáme du- slíme, že by učitelé měli postupovati společně
chovenstvo katolické, aby rozhodným, ale opa- s kněžstvem na prospěch vzájemný. Nacht na
trným způsobem, tento hnusný nešvar majíc šinci v této věci rozumně si vedou!
na zřeteli, staralo se o nápravu! * "'
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Vzácné jubileum slaví dne 10. chtěji katolíkůmnamluviti. že nejvyšší hlava
září farář z Kursdorfu (n Javorníku) ve jejich neschvaluje — antisemitismus. Škaredé
Slezsku a sice 701eté kněžské. Je stařec jest, že i noviny jinak konservativního razu
95letý, který posud káže, zpívá mši sv. 3. otiskují židovské nesmyslné zprávy, jakoby
vyučuje! Kardinál Kopp bude míti kázaní. císař ruský, král švédský, císař německý,

Sv. Otec vydá „Encykliku pro císař rakouský a nyní i papež Lev XIII. se
D r 0 y fu ss e“ — tak hlásaly noviny zednář- vyjádřili, že „Dreyfuss je nevinen“ a že'mnsí
sko židovské. Rozumí se, že je to lež. Zidé býti osvobozen.
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Německo. V Dortmundě pravil při ote- šmahem popírá. každé slovo. osvobozen (řekl
virání průplavu císař Vilém: „Myslím, že exmin. Freycinet), a podruhé panuje zase mi
tento průplav je začátkem naších podniků. nění (např. po výkladu Bertillonově), že musí
Vláda moje pevně jest odhodlána, vystavěti býti odsouzen. „Neue fr. Presse“ denně má
průplav, kterým by spojen byl východ se za- 3—4 veliké strany, plně zpráv o líčení tom.
padem Německa, a to středem Německa. Jest Podobně jiné listy světového rázu. To vše
obtížno, aby lid takové podniky veliké a je- platí -— dreyfnssovskě družstvo židovské.
jich hospodářský význam hned pochopil. Ale Mluví-li kdo proti Dreyfussovi, nazván jest
tot úkolem vlády, aby proti předsudkům rázně lhařem pitomcem, blamem, podvodníkem, ba
vystoupila a je v pravý čas zaplaěíla, by vrahem! Kdo však ho pochválí, je hned za
nebyly mařeny veliké podniky, jež pozdvihnou geniálního prohlášen. Tak se dělá. nálada
hospodářskou a tím i politickou moc \Iěmecka. pro spravedlnost! Zatim Guérin posud se drží
Potřeby lidu rostou, i je nutno, bychom měli v ul. Chabrol v Paříži ve svém domě, a vláda
laciné dopravní prostředky, dráhy a vodní \Valdeck-Rousseauovz. neví si s ním rady.
průplavy.“ — Při hlasování propadla však „Arcibiskup Richard přimlouval se sice, aby
předloha vládní, a sice vinou katol. středu Gněrin byl propuštěn, ale min. předseda to
a něm. konservativců. Císař byl velmi roz- odmítl Zatím v Africe byli dva francouzští
hei-čen. Poslancům, kteří zároveň jsou ůřed— velitelé od francouzských (!) povstalců zabiti
níky státními pohrozeno, že buď musí vy- is družinou jejich. Až sněmovna se sejde,
stoupiti ze státní služby anebo hlasovati, jak padne ministerstvo nynější, padne snad ipre
vláda chce. 24 z nich dostalo — důtku sident Loubet? Ale co potom?
V Německu vladne — hůl keprálska. Srbsko klesá stale hlouběji a hlouběji.

Fram-ie. Žalostný proces Dreyfussův Bývalý kral Milán, nemoha sehnati věrohod
stále ještě trvá. Bylo vyslechnuto již na ných svědků proti zatčeným radikálním vůdcům,
150 svědků, mnoho jeuerálů, plukovníků a odložil zase přelíčení. Srbové dovolávaji se
menších důstojníků, pět býv. ministrů, ob- pomoci -— Ruska, což může vésti k nebez
chodníků, znalců pisma atd. Nálada se mění. pečně zápletce s říší naší. '
Jednou se zdá, že bude Dreyfuss, jenž směle * ,.. *
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Divadelnílisty
Črty kritické Františka Žáka ?.roku 1607.

(Dokončení)

Za to počíta se Jeřábkovo drama „Syn člověka“ k jednomu z nej
lepších. Hra má. přidehru, v níž vystupuje též duchovní. I nábožná Osvaldové dala si
zavolati lékaře — učence Abrahama Benjudu, když onemocněla na mor. který právě
hrozně panoval. Kněz Jakub dí k této zprávě: „Doktora Abrahama? tedy i ona? Zasle
pený lidel V den navštívení Hospodina hřích na hřích hromadíšl Když Bůh sešlo na
Prahu mor. volají na pomoc žida Abrahama, tohoto muže nevěry a rouhavého novotář.
ství, syna z tohoto zlořečeného plemene Israel, jenž kdo ví čí pomoci hojí nemocné!l
Občan Diviš ma skoro Za to, že v tom jsou čáry. Žid dal se prý slyšetí, že kajícími
procesími mor se jen šíří, že spíše měli by občané čistiti vzduch & větrat domy. „A to
hoto židovského mamiče,“ hrozi se kněz .Jakub, „otcové od sv. Ignáce povolali do své
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výpomocné nemocníce,a páter rektor vypravoval, že židovi dosud ještě ani jeden nemocný
nezemřel. O otcové tovaryšstva Ježíšova! Daleko to církev s vámi přivede“ Hovor jde
dále; zatím objeví se na jevišti procesí se svícemi a pochodněmi, s černými hory na
korouhvích, jdoucí do kostela se modlit na odvrácení moru. Sousedé klekají a se křižují.
Od hladu, moru a války, zní hlas předřikávače, Od náhlé a nenadálé smrti — — abys
duším všech věrných zemřelých odpočinutí věčné dáti ráčil — — a lid odpovídá: vy
svoboď nás Pane, Tě prosíme uslyš nás. Krátce kus litanií a „požehnání“ na divadle.
Sotva zajde procesí. zjeví se Abraham. Jde do paláce Rodovských, kde jediný synáěek
leží zachvácen morovou ranou. Přijde-li jediný zdravý vánek vzduchu do prsou dítěti,
vykládá polekaným občanům, bude dítě zachráněno. Občané se pohoršují nad slovem, že
vzduch byl by záchranou dítěte a jdou se za ně pomodlit. Od nich slyšíme, že baron
je sám největší novotář a s Abrahamem jedna ruka. Slyšímezúst samého barona „není
Boha“. Zoufalý jeho bol vybuchne několikráte i proti židovi a jeho plemenu. Z kostela
zaznívá modlitba: odpust nám naše viny ..... id upozorňuje barona na krásný smysl
modlitby a modlí se s lidem. V nemocnici jezuitské je dítko, podobné zemřelému dítku
baronovu. Je to dílko židovky. Baron rozhodne se, že smrt svého dítka zamlčí a ono
dítko tajně k sobě vezme a vydávati bude za své, aby red jeho nevyhynul. To učiní.
Jen Abraham ví o tajemství a vidí v něm tajuplný prst Jehovy ve prospěch Israele.

Uplynulo mnoho let. Dítko vyrostlo ve znamenitého rytíře, který od světácké spo
lečnosti se liší. Třinácte tomu let. co židé jsou z Čech vypovězeni. Abraham se vrací
jako mstitel. Bedřich pruský rozdrtí tuto zem Israeli nepřátelskou. Přichází pod zá
minkou, že hledá dítko. Jaromír uzavřel zatím sňatek s Helenou, dcerou Záruby
z Hostiřan. Štastná manželství těchto dvou ušlechtilých duší rozruší Abraham, že sdělí
Jaromírovi tajemství jeho rodu. Abraham průběhem války chce zradit vlast, ale Jaromír
štastně ji zachrání. Padne zastřelen židem, kterého dříve bránil. Žid lituje, že ho ten—
kráte zachránil. Z různých podezření je očištěn a zemře jako čestný hrdina, osvoboditel
sedláků, nejušlechtilejší srdce. Je vychovancem Debnerovým, který rovněž vystupuje
v kuse v úloze ušlechtilé. V kuse vystupuje též francouzský akademik Melchior Grimm
jako typ hnusného kosm0politismu národního, dle jehož slov ve velké Francii utone vše
a Voltaire a Diderot budou králi nové veleříše filosofie. Skladatel Gluck jako ctitel
českého zpěvu. Také feudalismus a demokratismus má tu své zástupce. Tento zvítězí
v Jaromírovi, jehož osvobození sedláci konali divy udatnosti. O něm platí závěrečná
slova kusu, slova Debnerova: „Láska k prostému lidu nedovedla jej zavésti. Vždyt ne
může být skutečného odporu mezi láskOu k člověčenstvu a vlastenectví! Nebot zrovna
nejkrásnější humanismu výkvět je láska k vlastil“ Dojemný je tragický děj lásky Hele
níny a Jaromírovy. Úsudek o stkvělém tomto dramatě je, že vyjímaje předehru, ve které
přiváděním na scénu celého procesí nás odpuzuje, byt představování jeho musilo míti
i dobrý dojem, poněvadž posvátná věc tím vždy trpí a je na pohled přiliš lidová a po
věrčiva, drama v otázce voltairianského a prušáckébo cizáctví a v otázce feudalismu
zaujímá rozumné a ušlechtilé stanovisko. Náboženské pozadí předehry je jen nahodilé, je
jen náběh k realismu a vysosti situace. Těžiště dramatu leží mimo otázky náboženské.
Dáváno bylo osmkráte.

„Ve stínu guillotiny" je žert s pozadím z francouzské revoluce, na kterou v po
známkách a vtipech jednajících osob je dost pravdivé kritikya ostrého sarkasmu. Avšak
směšný jich způsob dělá z tohoto pozadí, které bylo tak hrozně vážné, frašku. Ostatně
věčné usekáváni hlav považovali francouzští občané nejednou také za pouhou fraška;
tak si na ně zvykli.

Bozděchovyveselohrys pozadímhistorickým „Světa pán v župan u“, „J eneral
bez vojska“ a „Zkouška státníkova“, první z doby Napoleonovy,druhá z doby
revoluce, a třetí z doby Marie Terezie aKounice jsou cele renaissanční, ale náboženství
se nedotýkají, leda jen po stránce mravní. Proto pomíjíme tuto.

Zbývají nám již jen ty kusy vytknouti, ve kterých jsou různé narážky. „Gazdina
roba“ od Preissové vyličuje ošklivou nevraživost konfessijní. Hrdinka je evangelička.
Panímámy jí to vyčítají: „Ještě ke všemu je luteránka“, nebo „ty sloto luteránská“.
A jak jsou ošklivé štiplavé tyto panímámy. Jaké dovedly svými ostrými jazyky sekat
rány! Křížek je prý ji jen na hřích, je luteránka. Poctivý, klidný, charakterní je tu jen
luterán Lamko, ale je tvrdý, jak evangelíci bývají. Eva, hrdinka. je zvláštní dívčí po
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vaha, která pro svou povahu'a hřích smutně skončí, ale budí soustrast. Doiemná tragedie
a pravdiva snad, ale šlehy proti katolicismu ostré.

Ostatní hry obsahují více jen potupné vtipy na víru a kněze, zláště moderní hry.
Vynikají nejvíce svou duchaprázdností. Když v Štolbově kousku „Mezi umělci“ sly
šíme omezenou Rehákovou vatelieru umělcověnad dekoletovanými obrazy wlati: „Pana
děkana by trefil šlak“, nebo: „tohle by měl vědět náš pan děkan“, věříme sice. že mnohý
hlupec se při tom směje. ale duchaplnosti páně autorovy můžeme jen litovati. Neméně
ošklivé je tu volání „Kriste Ježíši“, nebo u téhož autora ve „Vodním družstvu“ okázalé
pozdravy hloupých lakomých a falešných sed'áků „Pochválen Pán Ježíš Kristus“ do
omrzeni opakované.„V Maloměstských diplomatech'“ téhož autora slyšímetytéž
pozdravy; Kordian dokonce užívá „Rameno boží'. že také pan amberk laboruje na
hodněm nedostatku duchaplnosti, je pochopitelne. V jeho „Palackého třída č. 27“
nalézají se na př. vtipy „Hleděl na ní jako na svatou.“ Odpověď na to zní: „Byl to snad
nějaký kostelník“. V „Jedenáctém přikázaní“ mimo kostelníka je i kalkant,
svíčková baba, ev. Alois bez munduru a p.

Pan Ruth také někdy dovolává se velebníčka a úcty staré Krocín0vé (Id eal), ale
to není divu, stojí s p. Šamberkem na stejném stupni duchaplnosti. Jak by také ne,
když „i takoví umělci jako Jeřábek pomáhají si někdy vtipy jako Krišpian, sběratel
inseratů („Cesty veřejného minění“). Svatý Krišpíne a Krišpiniane! a stará hospodyně
Anastazie s pohledem k nebi zbožně dí: „Hospodin jest veliký a slitování jeho od po
kolení do pokolení.“

Nud jiné vyniká v tomto realismu Svoboda. Venkovanka Černá, jež přišla za
synem doktorem, mluví stále: „co je učenost platua, kdyby nedal Pán Bůh svatého po
žehnání“, „Já řekla panu faráři. a on . . .“ „Šla jsem na mši svatou.“ „Pán Bůh' Ježíš
Kristus, Ježíši a p. Rovněž tak v „Rozkladu“ téhož spisovatele. Tui růženec přichází
na scenu jako dárek vychytralého darebáka Makovce. Fifieny dramatu zrovna se doba
nějí výkřiky při každé příležitosti „Ježíši“l Je to přímo blasfemie. Zrovna tak vkuse
„Utok zisku“ od téhož autora. Aby to nebylo jednotvárné, je tu mimo to časté „Jžiš
marja“. Který křesťan tňk_hrozné zneuctívání jmén nejsvětějších bez úzkosti, bolu a od
poru může poslouchati, musí býti už hodně otupělý.

Vdojemněm Šamberkově „Kajetanu Tylu“ přistupuje kněz Smetana, tehdáž už
slepý, k umírajícímu 'Tylovi. Máme tu něco jako poslední zpověď: „le májenjeden hřích,
že miloval více vlast než Boha“, ale to je dle Smetany svatý hřích. Je to dojemné. nic
není tu urážlivého, trochu i křestanské. Mnohý světec tak blaženě neumíral. Ale Tyl je
v kuse také líčen jako ideal člověka. '

Také v Šimáčkových hrách „Svět malých lidí“ a „Jiný vzduch“ stíhají
výkřiky jmén a věcí svatých jeden druhý. Zde jsou tu a tam aspoň jaksi odůvodněný
vzrušujícími scenami plnými silného, někdy až přemrštěného realismu.

Zeyerovy biblické hry „Sulamitc a „Z dob růžového jitra“ jsou
ušlechtilé.

Tímto ukončujeme historicke-náboženskou část své studie. Ostatni české, původní
kusy buď vůbec nezasahují do tohoto oboru, anebo dlužno je posuzovati se stránky
mravní. Celkový úsudek o historickém a náboženském vlivu „Nar. divadla“ a o stano
visku ke katolickému knězi vypadne zajisté v náš neprospěch. —

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Bo h um il Brodský.

(Pokračování)

Když se ozvaly v síni Kuklovy kroky, s malou dušičkou čekala, až vstoupí. Jindy
mu šla vstříc, obejmula jej a okamžik se poláskala. Ale dnes stydíc a. ostýchajíc se,
jakoby se byla dopustila zločinu, stanula \; plotny a vyslala ke dveřím plachý pohled.

_ . Kukla vešed pátravě se na ní podíval a šel k ni. . Políbil ji & odhodiv klobouk,
učinil několik kroků, jakoby chtěl vejíti do druhého pokoje. Ale pak se náhle obrátil.

„Co se ti stalo, ženuško'P“ zeptal se vážně.
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„Mně? Nic, Františku.“ lhala, sama uevědouo proč. Ale co chtěla zakrýti slovy,
prozradila její tvář. Zarděla se hanbou nad svou vlastní lží, a slzy jí polily.

„Jak pak ti nic není, když pláčeš,“ pravil starostlivě. „Co to přede mnou tajíš?
Což už nejsem hoden tvé důvěry'r“

„Ach ano, ale já se tě b01ím, stydím se ti všeckno říci.“
Kukla se zasmál. „To je výborně! Ma Zdenička se mě začíná bát a stydět. A smím

vědět, proč? Či jsem snad tak zlým, že máš právo a příčinu tak si počínati?
Hlas jeho zvážněl a měl větší účinek než domluva.
„Ne, já. vím, že jsi velmi hodný,“ řekla. chvatně, „ale ja nejsem jako ty. Udělala

jsem něco bez tvého vědomí a svolení a nevím, co tomu řekneš“
„Budu zle hubovat,“ žertovul.
„Nevím, nevím, nebudeš-lí se zlobit. Ale prosím tě, abys se na mě nehněval. Nevě

děla jsem, co říci, a pak jsem měla takovou lítost s maminkou, že jsem se dále neroz
myslela“

„Byla tu maminka?“ _
„Ano. Odešla asi před půl hodinou. Přišla splačem. Štěcha povezou do nemocnice,

a maminka nemá se sestrou kam jíti. Prosila mě, abychom je, než-li se Štěch vystůně,
vzali k sobě. A já, jájim to. Františku, slibila. Teďje mi tolik líto, že mám své radši než
tvoje. Ale věř mi, já je radši nemám, ale co jsem měla dělat? Plakala, povídala, že
bude jako tulačka, a tu jsem bez tvého svolení jí řekla, aby se k nám přistěhovaly.
Nehněvej se na mě.“

Hleděla nař. svýma velikýma očima. zalitýma slzami a, ruce majíc sepjaty, třásla se
jako dítě při nedovoleném kousku přistihnuté! On ji poslouchal. Z počátku se maličko
zamračil, ale brzy zase vyjasnil tvář a usmíval se. Jak Zdeňka sepjala ruce, přiskočil
k ní, chytil obě ruce její a poceloval je.

„PošetiláJ“I pravil káravě, „proč pláčeč? Což nevíš, že mám rozum a že tě dobře
znám? Dobře jsi udělala. Napíši svým rodičům, aby ještě počkali doma. Vždytjich nikdo
nevyháni, maji kde býti & co jísti. Tvým je hůř, a mně to činí potěšení, že je mohu
pohostili Ale povídám ti napřed, že nedovolím, aby ti přidělali prace. M s námi zde
tráví, než se jejich osud změní, ale jakmile by tě chtěli miti za svou děvečku, učiním
tomu krátký konec. A poněvadž já rád tobě udělám k vůli, čeho ty si přeješ, žádám
opět od tebe slib, že mi nebudeš brániti, až uznám za dobré, své pohostinství jim vypo
věděti. Nežádám tvého slibu proto, abych mohl pak libovolně udělati, co chci. ale abych
předešel roztržce mezi námi dvěma. Nebot připravuji tě předem, že bývala paní vrchní
naši čistou vodu jistě zkalí.“

„Snad ne,“ bránila Zdenka sestry, jakoby se za ni přimlouvala. „Maminka povídala,
že už je teď docela jinačí.“

„Ano, maminka ji vždycky hájila a hájí, ale já vím také všelicos. Ty maš povahu
svého otce, & Julinka své matky. Ale nechme rozepři. Jsou v nesnázích a potřebují naši
pomoci. Dostane se jim jí, a ochotně se jim dostane. Ale na tak dlouho, dokud zůstanou

_také ony si vc'domy. že mimo pohostinství nemají v naší domácnosti k ničemu jinému
prava. A teď, žentško, dej mi něco jisti. Mám opravdový hlad.“

„Hned Napřed však ti musím poděkovati.“ Chytila ho kolem krku a políbila.

ňFáantiškuf zašepta'a. „ty máš přece jen tolik šlechetnou povahu, že tě ani nejsem0 na.“

A už chiátala k platně. aby mu přichystala něcok zakousnutí. Kukla vnutil jí po
lovičku přinesené krmě. Činil tak pokaždé, ačkoliv taky pokaždé byla proto ráda. Zdeňka
vždycky žádala, aby snědl vše sám, on pak stal na svém, aby jedla s ním. A od té
doby, kdy na houževnatý odpor jídlo nechal státi, vyhrál pokaždé on. Postačila hrozba.
že nebude také jísti, a už Zdeňka s mrzutou tváří k němu usedla. Měla však radost,
že jej oklamala. Brávala si malá sousta a jemu přistrkovala větší. — — —

Pak už měla co činili s obědem. Kukla usedl a psal rodičům aby se jim omluvil
a je požádal za shovění. Nebylo mu uvnitř tak veselo, jako na oko se stavěl, ale snažil
se, aby nedal ničeho na jevo. Znal citlivou duši Zdenčinu a věděl také, jak jsou jeho
rodiče dojmům náchylní. Nu. není pomoci, a snad \še dobře dopadne. Kdyby se jednalo
jen o Zdenčinu matku, byl by mnohem pokojnější. Ale měl nevysvětlitelnou obavu před
Julinkou. Ač byl člověk velmi tichý a na oko téměř bázlivý, přece v jednom způsobu
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byl pevným, až tvrdým. A to v hájení své ženy. Běda, odvážil li by se kdo jí ublížiti.
A proto se v něm zklamal ten, kdo se domníval, že bude slepým nástrojem, pouhou
loutkou v rukou kohokoliv.

Za člověka bázlivého a snadno ovládatelněho považovala jej také Julinka. Když obdržela
od sestry zprávu, že Kukla je rad přijme, cítila zlost. že došlo s ní tak daleko, že musí
přijímat milosti člověka, jímž pohrdala a jejž až dosud za sobě rovného nepovažovala.
Ale nouze donutila ji přijímat tyto milosti a býti za ně vděčnou aspoň na oko.

Ráno naložen byl vrchní do kočáru, jejž nový vrchní ochotně zapůjčil, když se
dověděl, že už jeho poražený nepřítel odchází na vždy. Odpoledne skládaly obě ženy
zbylý majetek. Co dříve již neprodaly. to ttď prohlížely. Něco si ponechaly, aby měly
vše potřebné, až se těch vystůně a opět stane pánem. Ostatní zbytečné věci daly
k prodání židovi. Co nechtěly prodati, dovolil nový vrchní uschovati v prázdném špý
charu. A tak pouze s kufrem v němž mčly šatstvo, prádlo a peřiny stěhovaly se do Řeteče.

Nehoda tomu chtěla, že člověk vezoucí napřed na vozíku kufr, potkal jemnostpána,
který si vyběhl do polí podívat- se na osení. Zeptal se člověka, co a kam to veze a za
vrtěl podivením hlavou. Neříkal ničeho, až když vozka poodejel, švihl několikrát rákoskou.

„Blázni lidil“ povídal si hněvivě. „Je jim líto, že mají pokoj, berou si tedy peklo
do domu. Nu, teď musí Kukla mít rozum. Zdeňka by mlčela a trpěla. A vida, tamhle
jde panstvo samo, musím na ně počkat, abych viděl, jak je neštěstí zkrotilo. Tuze asi
ne. Takové koření má hořkou chut, at roste kdekoliv.“

_Zatočil se s meze na cestu a zvolna vykračoval naproti oběma ženám. Pozoroval.
že spatřivše ho očividně se zarazily a zvolnily krok, jakoby čekaly, že se jemnostpán
obrátí. Ale neobrátil se, a nebylo tedy lze mu uniknouti.

Nutíce se do úsměvu pozdravovaly velebníčka a podávaly mu ruku.
„Kam pak, kam?“ ptal se zpytavě a připojiv se k nim, vracel se k Řeteči.
„Stěhujeme se ke Zdtňce," váhavě sdělovala paní nadlesní. Stěcha jsme včera

poslali do nemocnice, a než se uzdraví, budeme u dcery. Tuze nás zvala a byla by se
hněv—ala,kdybychom jí byly neudělaly po vůli.“

„Pan vrchní jel sám ?“
„Sám. Kdoby se s ním ještě na takovou cestu pouštěli Je z něho náramný podivín,

pořád jenom hubuje, týrá a v posledním čase tuhle Julince i nadával. Ani bych byla
neřekla, že je také takových věcí schopen. Zmýli-li jsme se v něm a dobře, že nebožtík
muž odpočívá. Ten by se špatně potěšil.“

„I-Im, zdá se mi, že byla chyba taky na druhé straně,“ začal jemnostpán, jsa po
puzen přetvářkou a hanobením nemocného. „Nemoc je velký kříž, a není se co diviti,
když si takový zabrouka. Kdo je zdráv, musí mu poleviti, a míti s ním útrpnost a trpě
livost. A to taky není hezké, že jste ho pustily samotného. Což kdyby se mu něco na
cestě stalo? Soudím, že by bývala tuhle Julinka. paní vrchní, měla jeti s ním. Mohla
si tam někde zjednati světničku, něco snad z jejího věna přece zbylo, a něco by se dalo
v takovém městě přivydělati, vyšíváním, nebo jinou prací. Je mi toho pána opravdu
líto. I s chudakem přece někdo do nemocnice přijede a tam už se na to jinak dívají“

„Račte dovolit, snad neměla má dcera jít někam do služby,“ uraženě ozvala se
paní nadlesní. Pýcha jí zalomcovala, a třeba že z ní bída koukala, přiznati se k ní
nechtěla. Julinka za matkou pozadu nezůstala. Zamračila se, vztyčila hlavu a okázale
se otočila stranou.

„Proč ne, proč ne?“ odpovídal jemnostpán, nikterak výbuchem zlosti nejsa zmaten
„Práce nehyzdí, ale zahálka. Víte, že Zdeničku mám rád a že jsem až dosud nepřestal
jí býti přitelem. Slýchal jsem také, že ráčíte míti urozené a bohaté přátele. Bylo by
snad bývalo dobře, kdybyste se na ty obrátila. Zdenička je ke všemu sama, byt mají
malý, příjmy skrovné, a skoro se bojím, že se zadluží, majíce hned živit o dva krky více.“

„Budete ty dluhy platit vy?“ rozkřikla se pani nadlesní. Zastavila se a změřila
jemnostpana zdrcujícím pohledem. On ucouvl. jak byl tím výkřikem překvapen.

„l.)Ojď':e, mama, proč bychom se rozčilovalyůl řekla Julinka, tahajíc matku za rukáv.
„Vzdyt ti to ani za to nestojí, abys si kazíla zdraví.“

„Máš pravdu. Jsem příliš vzdělaná & mám přiliš mnoho taktu, abych trvala ve
společnosti tak urážlivé“

Pohodila hlavou a šla rychle za Julinkou, zanechávajíc jemnostpána státiv udivení.
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„Podívejme se. ani bych byl neřekl, že tak vzácnó dámy se sníží a půjdou vyjídat
učitele, kterému druhdy na jméno přijíti nemohly a jenž jim byl tak sprostým. Inu,
nouze láme železo.“ Ulehčil si těmi slovy, která mohly obě dobře slyšeti a která také
slyšely. Ale stavěly se, jakoby neslyšely a chvátaly, aby co nejdříve byly jemnostpánovi
z dohledu.

Ten nevěděl, má-li se smát, nebo zlobit. Neučinil ani toho, ani onoho. Zamířil opět
do polí. Ale obilí si tuze nevšímal, jsa stále myšlenkami u Kuklových. Přemítal, jak asi
tam všichni pohromadě budou živi, a co dobrého z toho pojde. To bude Zdeňka trpěti
a Kukla mlčeti, předpovídal. Ale na dlouho-li? Nepřinese jim to neštěstí? Dobrého asi
málo, poněvadž obě ty ženy. které mají užívati snimi být a stůl, nebyly dosud zkroceny.
Dosud zakládaly si na lesklém povrchu, nic nedbajíce, je-li jádro zdravé.

„Nu. ještě jsem tu já,“ zašeptal jemnostpán. „Jak budu rěco pozorovati, promluvím
s Kuklou.“

A pozoroval brzy a dost různých věcí. Příchodem obou žen změnila se rázem
Kuklova domácnost. Prvním dílem paní Typlové bylo, že přinutila Zdeňku, aby si
zjednala služku.

„Je to skandál,“ povídala jí, „že jsi bez služky. Tvůj muž ti toho vůbec ani dovo
lovat neměl. Jsi přece z velmi řádně rodiny a pro tebe se nesluší, abys konala těžké
práce. Ostatně teď bys měla práce příliš mnoho, a proto si zjednej nějakou řádnou
služku“

Zdeňka se omlouvala, odporovala, tvrdila, že snadno sama všecko zastane. ale to
bylo marným. Na konec slíbila, že o tom promluví s Kuklou. Ostýchavě a bázlivě sdělila
s mužem, že by snad bylo dobře, kdyby si zjednala služku. Podíval se na ni překvapen.

„To ti poradila matka, viď?“
„Ano,“ přiznávala se, rdíc se.
„Tedy si ji zjednej“ řekl krátce a vymlouvaje se povinnosti ve škole, odcházel,

ačkoliv Zdeňka věděla, že odešel nespokojen a že nemusil ještě odejíti.
Záhy se ukázalo. že je služky opravdu potřebí. Paní nadlesní i paní vrchní nejevily

nikterak chuti, Zdeňce v něčem pomáhati. Ba ani, co Zdeňku samotnou mrzelo, loží svých
neustlaly. Sotva se nasnídaly a upravily toaletu, posadily se k oknu, háčkujíce nějakou
zbjtečnost, dívaly se ven na silnici a pozorovaly mimojdoucí. Odpoledne pravidelně šly
na procházku nebo navštěvovaly správce a okolní lesníky. Pečlivě, aby nikdo ničeho

na ,",im nemohl pozorovati, vystupovaly tak, jakoby dosud stály na vrcholu své mocia s avy.
V Řeteči pohlíželi lidé na pyšně paničky nevraživě. Teď už se jich nebáli, jako

druhdy. kdy jejich mužové měli v rukou dosti moci, aby jim v tom či onom mohli
uškodíti VyciCUjíce,že se mezi ně počítati nechtějí a že dokonce iimi i pohrdají, opláceli
jim rovnou měrou. MlekdO před nimi smekl a málokdo jim s cesty ustoupil. Nic ne
pomáhaly přísně pohledy paní nadlesní, nic šustění hedvábných šatů paní Julinky. Matka
i dcera často dosti hlasitě ulevily svému rozhořčení, tím však své postavení nikterak
nezměnily.

A doma jevila se jejich přítomnost stále zhoubněji. Kukla se stával zamyšlenějším,
málomluvnějším a utíkal, kdy mohl. Zdeňka pozorovala stále se hromadící vydání
& lekala se, jak bude dále. Matka ani sestra nešetřily, přály si dobrých jídel a davaly
si sloužiti bez ohledu na Zdeňku. jakoby byla. nucena vším dobrým je zaopatřovatí,
& jakoby to pro ni bylo cti, že se k ní utekly.

Uplynuly tři neděle od jejich příchodu do Kuklovy domácnosti, když se Zdeňka
rozstonala. Kukla na krátký čas okřál, a chovaje narozeného synka, radostí zářil, smál
se na svou tchýni í švekruši a popouštěl jím veškeru vládu.

Když však žínka poněkud se zotavila, padala naň dřívější zádumčivost. Nezůstalo
ho tajno, že i Zdeňka so trápí a různé věci před ním tají. Zároveň se přesvědčil, že
oba jeho hosté velmi bohatě žijí, za to však Zdenka odbývá se chatrnou stravou, skrý—
vajíc to před mužem. Při své ostýchavě povaze nebyl s to, se odhodlati, aby se tohoto
pásma rze, hledajícího na jeho štěstí a domácí spokojenosti, zbavil. Trpěl sám v sobě,
odcizowal se své ženě a s udivením pozoroval, že jej přestává rodina těšiti. Co nikdy
před tím nedělával, tomu počal zvykati. Chodil vzdy častěji do hostince a zdržoval se
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tam déle než jiní.
s to, sám dojíti.

Příštího dne přišel jemnostpán do jeho třídy učit náboženství.
choval se k němu jaksi zdrželivě, byl málomluvným a nezvel
Proto tím podivnějším bylo Kuklovi, že dnes,

Jednou d(konce musil jej hostinský dovésti domů, poněvadž nebyl

V posledním čase
ho nikdy do fary.

když odcházel, jej žádal, aby odpoledne po
škole zašel do fary k jakési soukromé rozmluvě. Případlo mu hned, že snad mu bude
\ytýkatí opilství a vzdor se v něm vzbouřil. Nepůjde tem, umiňoval si. 00 by tam
dělal '? Poslouchati domluv nebude, není už chlapcem, a velebníček nemá ani k tomu práva.

Ale do odpoledne vybouřila se mu vzdorovitost z hlavy, a místo ní nastoupila
ostýchavá bázeň, co se asi ny.ui stane.
tlukoucí srdce.

Ve Spojených Státech bylo r. 1870
zaměstnáno žen v tak zv. vyšším povolani
(jako malířky, pastorky, lékařky. spisovatelky,
lékáruice, herečky, hudebnice) 16.121, kdežto
r. 1890 bylo jich 273.951. A to nejvíce pi
sařek (92.824), hudebnic (47.009), účetních
(43.071), malířek (16000), lékařek (6882),
spísovatelek (3161) & pastorek (l522[!]).
Učitelek je tam asi 60.000.

Slavnost české demokracie má se
konati dne 9. a 10. září v Praze. Protek—
torem byl zvolen dr. E. Grégr. Bude konan
koncert „Klubem mladých“ a pak procházka
Prahou na výstaviště. Je to vlastně slavnost
(mladojčeské sociální demokracie, kterou vede
red. Klofáč. Rolníci v okolí Prahy jsou
vybizeui, aby neopomenuli poslati — depu
tace do Prahy. Necht v našich obcích ducho—
venstvo pravý smysl slavnosti objasní! —
O vládě české demokracie pravil 20. srpna
v Dolínku (pli Halkově slavnosti) učitel a
spisovatel p. Štech: „Podívejme se do bytů
selských, měšťanských (i bohatých) soukrom
níků. Hledejme tam českou knihu! My se
raději hašteřime mezi sebou. Ve vesnicích
jsou hádky a. bratrovražedné boje. Přál bych
si, bychom ukázali způsobilost v samosprávě
naších českých obci. Ale tam, kde je kniha
bílou vránou, kde česká píseň hyne mezi
odrhovačkami. musime hynonti. Kde děti chodí
za školu, kde dorost hraje karty na mezích,
tam je místo pro hrobku. — Otcové vla
stenči — a nosí peníze nepřátelům. V mar
ných zápasech hynou nám obce, chytrácí jen
plni s_i kapsy.“

Svýcnl'y bývají ročně navštíveny asi
2,300.000 cizinci, kteří v 1790 hotelích utratí
asi 100 mil. franků a veliké sumy vydají
za šperky, památky a pod.

a—Jňxuďab—
>“ a o o ' KRONÍKA. » o o o 56%... _
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Váhavč bral se k faře, sbíraje odvahu a utišuje
(Pokrač)

Theorie Lombrosova o typickýcha
k zločinům soustavou tělesnou nucených lidech
podrobena v díle prof. dra. H. Grosse: „I-Iana
buch fiir Untersuchungsrichter als System der
Kríminalistik“ sžirave kritice & odsouzena
načisto. Lombrosův spis „L'homo delinquente“,
Ferriův „Sociologia criminale“ a Garofalův
„Criminologia“ vyvráceny jsou řadou pře
svědčivých důkazů. „Typus zločinců“ neexi—
stuje. Dr. Gross dovozuje, že zločinci jsou
zvláštním druhem lidi, kteří se cvičí ve svém
povolání, mají zvláštní zvyky, zvláštní „ve
řejné mínění“, zvláštní dorozumívací řeč,
zvláštní pověry, zvláštní svou morálku i spra
vedlnost. Vinu zločinnosti sve tedy nesou
sami a společnost, jejíž jsou „výrobkem“.

„O stavu lékúrnickém“ resp. o far
macentech napsal magister V. B. v . .“
dne 30. srpna: Pro chudého studenta jest
farmacie hrobem jeho existence, jeho samo
statností a svobody. Pracujet farmaceut 20
hodin průměrně (l) denně, nesmí být člověkem,
tím méně křesťanem, pro něho neexistuje
prázdna, aby mohl jíti do kostela, pro něho
nejsou svátky ani štědrý večer ani Boží hod . ..
Musí být stále pohotově — i z kaprice obe
censtva. V noci žádá se mnohdy — prášek
na zuby, mast na pysky, damský pudr, olej
na salát atd. Je-li farmaceut starý nebo ně
jakou vadou stižený, musi rozhodně, nechce-li
žebrati, sejiti saínovraždou. Pravim tak beze
žertu, nebot mu nezbývá nic jiného. Radikální
změna celého stavu je tu nutná!

Pří uvítání císaře a. krále v Čes. Lípě
dne 30. srpna t. r. pravil Dr. \Viesen ve
jménu náboženské obce židovské: „Naplnšna
nejvřelejšími patriotickými city a nezlomnou
věrností a oddanosti, osmčluje se isr. nábož.
obec v Ces. Lípě v nejhlubší pokoře \ašemu
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cís. a král. Veličenstva svůj hold co nejuctí
věji projeviti a Vaše Veličenstvo prosili.
abyste ráčil co nejmilostivěji přijati vždy od
státních občanů žid. konfesse zachovávané a
jejich náboženstvím posvěcené pocity loyál
ního smýšlení a příchylné poddanské věrnosti.
S nejvroucnějšimi diky za blahosklonně pro
jevovanou otc. péči k naší konfessi za slavné
vlády Vašeho cís. král. Veličenstva spojují
též nejponížeuější prosbu, abych s pokrytou
hlavou (dává si čepičku obřadní na hlavu a
mluví slova žehnaci) směl mluviti: Budiž po
žehnán, věčný Bože, jenž odlesk své nebeské
milosti necháváš spočivati na korunovaných
hlavách ! Nechť na drahou hlavu našeho vzne
šeného otce této země (Landesvater) prýští
nejbohatší plnost tvého nebeského požehnání,
aby pod tvou ochranou a štítem ještě mnohá
k nespoěteni léta blaha jemu byla určena ke
štěstí a požehnání a k lesku i slávě jeho
říše a jeho národů. Amen.

„Ni zisk ni slávu". .Pokladník ko
šířského„Sokola“,JUC. (') Fiala vzal2500zl.
z pokladnice spolkové a zmizel. Záložny, spolky
a t. d. Vlastenectví . ..

K žen—kéotúzce. Německélisty při
nesly zprávu, že císař Vilém, vyslechnuv před—
nášku dvou amerických dam jež vykládaly,
jak je žena v Německu posud snížena, pl avil:
„V této otázce souhlasím se svou chotí. A ta
liká: Žena at se řídí dle čtyř »kc.“ Co to
je.9 (taly se dámy. „To je: Kinder (kolébka),
Kiiche (kuchyně) Kirche (kostel), Kleider
(kabát).“

Oppert aus Blowitz, pověstný ži
dovský žurnalista v Paříži, telegrafoval lon
dýnským „Timesům", že ruský car Mikuláš
chce se vzdáti trůnu. Zpráva ta prošla úvod
ními(l) články skoro všech listů na země
kouli. Ale ukázala se býti více než kachnou.

Akciová společnost má býti utvo
řena z firem nakladatelských: Otto, Bursík,
Pospíšil, Vilím a Vilímek. Akcií hlavní část"
rozeberou si lirmy, jiné pak dány budou do
trhu. — Praví se, že část jich skoupí —
čeští spisovatelé. .. Mají prý nyní peněz dosti.

Naše „vlastenecké“ časopisy ne
přestávají uveřejňovati nemravné inscráty,
v nichž se doporučuji pitomé knihy (na př.
Pikantní kalendář), různé preservativy, dále
židovské „okase“ (|) atd.

okresní hejtman v Tišnově na Mo
ravě dal skonfiskovati — polenské pohled
nice p. Toužilovy.. . Ina, je to blízko Ma
ďárie!

Ethické hnutí. Po zrízení společnosti
pro mravní kulturu volá důtkllvě J. Č. v „Žl

votě“. Ethické hnuti trvá již léta a lozvijí
se organisovaně už v Anglii, Americe, Ně
mecku i Švýcar;ska jen u nás dosud nenašlo
dosti pochopení a podpmy Nahllži se však,
že pěstování ethiky třeba učiniti širším
vrstvám přístupným, že pěstováni jí s pro
fessorských katheder nepřináší tolik zisku,

-jaký by přinesla popularisovaná ethika. A tu
dle vzoru anglického, kde zřizuje se společ
nost za účelem rozesílání kazatelúv ethiky
mezi lid, za účelem „zvýšení citu spravedl
nosti, ěilejšiho uvědomění politické, sociální
a rodinné zodpovědnosti,“ dle vzoru tohoto
a na základě zásady, že „sociální zdokona
lení neui možno bez povznesení rovně mravní
kultury“, vybízí autor všechny, kdo opravdu
touží po zvýšení lidové mravnosti, aby sdru
žili se v obdobnou společnost agitační. Právě
zřízená anglická společnost usnadnila by ve
lice zřízenl organisačuího plánu. Ale unás—
zahálí se.

Ve Vídni zřízena byla první škola od
spolku „jiidischer Schulverein“, která má za
účel cvičiti židovské děti v nacionálně (!) ži
dovských názorech, totiž dle talmudu.

Z'naši samosprávy. V Plzni podal
advokát dr. Sedláček žalobu na starosta a
městské radní, kteří vydali brožuru na obhá
jení svého hospodářství, v níž advokátní praxi
dr. Sedláčka podrobili štiplavému sondu. Již
asi pátou brožuru vydávají tam na sebe „ná
rodní“ strany, jichž cílem jest na radnici
vládnouti

Práce v národním hospodářství je tro
jiho druhu: výkonná (t. j. dělníků), disposi
tivní (podnikatelúi a tvůrčí (vynálezců)

Spořitelna v Aši počítá své peníze
v — markách.

Wittgenstein vydělal na železe 30
mil. zl. („Politik" 3. září) Feilchenfeld 6 až
8 mil. zl Petschek ukládá z uhlí ročně
500.000 zl. do spořitelny.

V Národním divadle veliké změny přes
prázdniny nastaly. Tenorista p. Florjanski ne.
přímo jaksi vypuzen, protože angažován byl
(s 10000 zl.) p. Burian. Pan Bittner divadlo
již opustil, p. Slnkov odejiti míní (pro chu
ravost), pani Kavallárová odešla, paní Matu
rová, paní Klán-Panznerová, pani Koldovská
a p. Veselý dostali (prý) výpověď. Je to
pěkné hospodářství v ústavě, jenž stojí ročně
na 600.000 zl. a jenž nese hrdý nápis „národ
sobě“. Bude se hráti jen „Gejša“ a „Trebi
zondsků princezna“.

Z Hlinska píše —k v „Čase“ č. 36
(2. září): „Jedno z nejpokročilejšich měst
ěeských“l Běžná mladočeská fráze. Otázkou
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je, v čem u nás ta pokročilost spočívá? Snad
v onom alkoholismu, jemuž co nejvice holduje
dělnický lid v městě i celém okrese. Divoké
pusté muziky v dupárnách na Certovině a na
Vesclce, zanedbávání školy dětmi, rvačky.
celá řada nemanželských dětí svádění děvčat
židovskými úředníky, pití kořalky í dětmi
školou povinnými — tot charakteristické
známky onoho nejpokročilejšího okresu. Vměstě
s 5000 obyvateli není nemocnice, chudobiuce,
není opatrovny, není veřejné lidové knihovny
a čítárny, jeslí pro děti dělníků!

Proti nemravněmu, oplzlémutisku
utvořilo se ve Vídni sdružení. jež bude bo
jovati proti mizerným spisům, obrazůmipro
stituci. Dále utvořil se spolek Mildcheuschutz,
jenž bude .opatřovati dívkám bez zaměstnání
útulek. ——A u nás? Kde u nás začne?

„O příčinách anutnosti pádu mla
(ločeské strany“ vydalbrožuru V. Hořínek,
jenž dokazuje. že mladočeská politika neměla
vysokých mravních cílů, ani cestaprostředků
mravního rázu ani schopných, tvořivých a
mravně charakterních vůdců.

Na 2000 obyvatel připadáv Rakousku
622 mužů a 473 žen vydělávajících si živo
byti. V Severní Americe 587 mužů ajen 128
žen, v Anglii 634 mužů a 268 žen, ve Švéd
sku 545 mužů a 197 žen je výdělečně čin
ných. Je u nás tedy poměr ten nejhorší!
Všude jinde žena je spíše rodině zachována.
Ale u nás musí do — židovských továren!

Píše se nám z Ml. Boleslavi: Náhrobek
kamenný. nalezený při kopání základů po
blíže kostela sv. Jana, řadí se k nejstarším
památkám v městě našem. Takových kamenů
našlo se několik léta minulého při kostele
sv. Havla, kdež před dávnými lety užilo se
jich ku dláždění. [ přes tuto nepřízeň věků
minulých zachovaly se nápisy na nich dosti
zřetelně, jsou čitelny. Takový osud stihl i ná
hrobek bratrského biskupa Jana Augusty, pře
nesen byl do dlažby v kostele hlavním. a
odtud vznikla domněnka, že tento biskup
bratrský pochován byl v kostele Matky Boží,
jenž v 16. věku patřil straně pod obojí.
Hřbitov býval původně v dobách nejstarších
jen při kostele sv. Jana, jenž byl kostelem
farním, jediný v Boleslavi; častěji připomíná
se jako ecclesia parochialis, a Fr František
]. 1373 přiznal se, že dvakrát do roka zve
pány z rady na klášterní polévku jakožto své
kollátory. Kněze ke kostelu tomuto podávali
Johaunité, řád sv. Jana Křt, kteří spravo
vali též kostely sv. Víta na Podolci, kostel

v Týnci a ve Vinci. Ve válkách husitských
zašla johanuitská kommeuda v Boleslavi, a
kostel svatojanský stal se od té doby filiál
ním. I hřbitov byl 1. 1539 nový zřízen na
zahradě, kdež postaven pak kostelík sv. Havla,
hlavně pro české bratry, a proto se Bole
slavští raději pochovávati dávali u sv. Jana,
kdež jejich příbuzní odpočívali. Brzy se to
změnilo, a po 100 letech, totiž 1 1648 bylo
„funusů v městě' 47 a na „krchově“ 38.
Vracíme se k letopočtu hořejšímu 1373, víže
se k němu zvláštní upomínka. V kostele sva
tého Jana, jenž osazován byl od Johannitů.
žili tři kněží, “ svatého Víta 2, v minorit
ském klášteře na Františku 20—30, ač za
sluhují víry zprávy na dvou obrazich tehdejších
pánů z Michalovic; o kostele Matky Boží ne
činí se nikde zmínky, za to o kapli sv. Voj
těcha; Bylo tehdy před válkami husitskými
všude v Čechách mnoho kostelů a ještě více
kněží, což dávalo příčinu reformátorům i Mistru
Janovi z Husinec k výtce duchovenstvu, že
nemá dostatek nábožného zaměstnání. Byl ido
Boleslavi vyslán komisař od arcibiskupa Jana
z Vlašimi l. 1373, aby vyšetřil, jaké důchody
má kostel sv. Jana, kolik je při něm kněží,
z čeho žijí, jaké mají příjmy a povinnosti.
Ku práci této přidělen mu vikář kraje Bole
slavského, kněz Boreš. Měli podati zprávu
papeži Rehořovi XI. Sepsán protokol, jejž
podepsal a pečeti svou opatřil oueu důvěrník
arcibiskupský, ovšem latinsky : Joannes Veli'lini
de Pomuk, clericus dioec. pragensis, auctori
tate imperali notarius. A víte, kdo to jest?
Sv. Jan Nepomucký! Komu by u nás známo
nebylo, že sv. Jan Nepomucký byl hostem
v Mladé Boleslavi, tomu se zajisté zprávou
touto za děčíme. Meškal zde právě ve pří
čině kostelíka sv. Jana Křt., v němž asi mši
svatou sloužil, a nyní jest mu jakožto svému
patronu posvěcen (od roku 1816). Pode
psal se: Joannes Velfliui, t. j. Jan kožišníků,
jak bývalo zvykem, že dávali si jména po
otci, a dle jeho jména (Jiřík Michalů, Pavlů,
Tomášů) nebo jeho zaměstnání (Adam pekařů,
Václav truhlářů), a byly-li to osoby stavu du
chovního nebo z intelligence vůbec, překlá
dali to do latiny, jako naši Zahradníkově
jmenovali sami sebe Hortensiové, Havránková
Corvinové, Tomášů zval se Tomasius. Proto
s podiveuím jest, když naši historikové píší
(i v nejnovějším díle, v Ottově Slovníku na
učném), že byl sv. Jan Nep. synem Velíli
novým, tudiž jakoby byl rodem z nějaké ro
diny německé !
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Dopisy.
Boj v křesťansko-socialni straně

Byl nám zaslán tento dopis od katolické
jednoty:

Přes organisaci našeho katolického lidu
v Čechách učiněna jest osudná černá čára.
Jsme tam. kde jsme byli před lety, snad ani
tam ne. Pracně jsmc dohromady sehnali ně
kolik jeduot — a již jest tn naše česká ne
svornostl Sotva začaly se jeviti krásné květy
na stromě našeho spolkového života. přišel
mráz osobnich choutek, — aby téměř všecko
ničil. Nepřátelé naši proti nám zbraň mají
zase ostřejší a silnější. Ted' bude snad štvát
kněz proti knězi, jeden katolický spolek proti
druhému! Říkalo se, organisujte se, spojte se.
— ale místo spojeni nastalo rozdrobení sil.

Sjezdy velehradský („Norého ivota') a
potom sjezd strany křesťansko demokratické,
dne 13. a 14. srpna v Praze konaný, napl
nily nás lítostí a žalem. Pánové připravili „Ná
rodním Listům“ protikatolickým, socialisti
ckým novinám největší gaudíum

Nedávno zavřel oči J. E. kardinál hrabě
Schoenborn, jenž před smrtí pravil: „Těžká
je to míti—a.“

A v mezivládí nastalém hned kritikové
episkopátu vyvstávají, mladí lidé, kteří odsu
zuji skoro vše

Čeho se dožil starý vůdce dr. Rieger —
toho se dočkal u nás také dr. Horský —
vůdce křesťanských sociálů. Nezaslnhoval za
svou opravdu nezištnou a obětivou práci toho,
čeho se mu dostalo na sjezdě 13.314 srpna.
Jest vážné nebezpečí, že radikalismns proniká
i ve vrstvy našeho kléru.

A co teď? Dr. Horský svolává sjezd ke
sv. Václavu do Prahy, kde bude jednáno o
otázce školské a ženská a o ustavení výkon
ného komitétu strany křesťansko-sociální.

Proti tomu ovšem povstane „Lidový Listll
a obstrukce . . A co z toho vzejde? Jaká
práce? Jaké požehnání?

Což jsou páni tak nesnášeliví? Či chtějí
si hrát na Stojalowskiho, Daense aneb snad
dokonce reformátory ve smyslu Husa, Savo
naroly atd.?

Proč secessionisté naši nebojuji tak prudce
proti liberálům ». sociálním demokratům?

Celá věc naše sevšední bojem tím na
úkor viry a mravů.

Dnes není jiné spásy, než aby do toho
zasáhli povolaní orgánové — totiž vyšší úřady
církevní. Kristus volal _vsmrtelných úzkostech

na hoře Olivetské „ut omnes unum sint" —
aby všickni jedno byli! Kdyby av. apoštolové
byli měli šiřiti evangelium tím způsobem,
jako se šířiti začíná u nás křesťanská demo—
kracie a křesťanský socialismus, tak by dnes
nebylo po cirkvi katolické ani památky.

Dokud nebude spor srovnán úplně, musí
katolické jednoty naše pracovati na svou pěst,
jsouce odkázány samy na sebe. Snad to 5 po
moci Boží také půjdel '

Z Olomouce pan M.P. nám piše: „Sladký
mír — ajen mir !" To jest heslo, kterým se
řídí našinci v diecési naší. Ukázalo se to
v otázce kanovnické, kdy proti právu dosa
zováni bývají mužové, neznalí českého jazyka,
kteří ani příslušenství do Rakouska nemají,
a dokazuje se to každodenním životem ho
spodářským, politickým a sociálním.

Mluvilo se sice i u nás, že se musi zre
formovati nynější zbahnělé poměry a že je
třeba boje Ale k boji je třeba organisace,
a té bohužel v olomoucké diecési neníl Olo
mouc tyje z kněžských peněz, přes 60.000 zl.
nechá jen olomoucký alumnát v Olomouci, je
zde tolik bohatých kanovníků, tolik klášterů,
tolik kostelů, a v městské radě zasedají dva
židé, ale žádný kněz, ano, ani žádný upřímný
katolík! V Olomouci je na 70 kněží, ale ka
tolický spolkový život je na nulle, jediné
ntraquistícké katolické kasino živoří bídně,
a katolický tovaryšský spolek není kvetoucím!

A jaké. je katolická žurnalistika? Vy
cházejí zde 2 české katolické listy, ale ne
táhnou lid, nemají dopisovatelů, nemaji pev
ného programu. netroufaji si vystihnouti city
zubožené, tolikrát zklamané české duše, a
přece jen v tom spočívá vitězství! V březnu
na př. byl v Olomouci sjezd selské jednoty.
Bylo na něm skoro více poslanců než sedláků.
Tak jsme tam viděli dra. Tučka, dra. Žáčka,
Skálu, Staroštika, Svozila, Pokorného, Vy
koukala, Rozkošného, dra. * gla. Patinč měli
páni strašný zájem na celé schůzi, aspoň pan
posl. Rozkošný tak něco napověděl, když
" “' " "_“ " ' , "" řeči působil
na srdce selská: „Prosím vás, přátelé, ne
tvořte strany agrární. My jsme většinou samí
sedláci na sněmu, my pracujeme (!) ve pro
spěch váš, jen nám důvěluite!“ Ale ta dů—
věra nechtěla nějak z těch srdcí selských,
ano, rolník pan Dostál z Citřic četl pánům
poslancům peprné levity a pronesl hrozný
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soud nad nimi: „Vy nás vedete v záhubu,
poněvadž nemáte programu, a toho nemáte,
poněvadž nepracujetcl“

Rána působila! Páni poslanci všelijak se
omlouvali, ale na konec přece doznali: Ba,
my nemáme programu, jsme lenoši!

My pravíme, kdyby katolicko-politieké
jednoty konaly svou povinnost, kdyby Vrbův
program rolnický byl někdo na schůzi vzpo
menuté přečetl, a kdyby tisk katolický dů
sledně pracoval na jeho uskutečnění, — bu
doucnost patři nám, českým katolíkům!

Ale takhle! V Olomoucké diecési nebylo
ještě ani jediné schůze veliké, kde by se za
čalo pracovatí, kde by práce se rozdělila po
celé diecésí! V Prostějově se vzcbopilí samí.
Tam maji katolický tkalcovský spolek „Svor
nost“, a vyplácí se. Plonéři práce jsou všude
mceí.

Ale my katolíci na Moravě jsme na.
smích těm vůdcovským nedoukům a poslancům
německým na sněmě moravském!

Páni naši neznají ani poměrů našeho
lidu, ti páni nevědí ani, co světem hýbe. Ale
oni odváží se drze vystoupiti i proti svému
biskupu anebo aspoň zbaběle umějí utécil

„Pozor“ jásá, že klerikálům uniká půda
pod nohama. Má býti ztracena, ptají se mnozí
z nás, půda Moravy pro křesťanství?

O tom rozhodne budoucnost. Ale budouc
nost klíči z přitomnosti.

„\ přítomnost bez organisace nemůže
míti jiné budoucnosti, leč anarchistické!

Literatura.
Goetlieova oslava. Dne 28. srpna,

t r. na památku 150. ročnice narození bás
nika Goethea přinesly všecky německé no
viny řadu oslavných článků. Také české listy
vzdaly hold památce muže, jenž v Cechách
rád- dlel, s Dobrovským a jinými českými
vlastenci se stýkal a češtině poněkud se při
učil. Ve Frankfurtě konáná byla obrovská
slavnost, které se 300 spolků súčastnilo.
V Čechách Goethea nejvíce oslavovali židé.
Tak na př. H Ten'eles napsal dlouhý „Prolog“,
v němž se praví:

Goethe ist unser!
Uns kann ilin niemand
neidisch hestreiten . . .
Wer zur Vollkommenheit strebt —
Goethe strebe er nach.
Er pfanden Alle

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-11.

sein gíittlíches (!) Wesen
nun, da er gegangen
empor za den góttern (l)
empíinden wir Alle :
Der hiichste Mensch!

V Praze hlavně oslavovali Goethea: Neumann,
Davison, Klaar, Teweles ! Charakteristické
pro německou literaturu a umění v Čechách!

Redakční poznámky.
Amicus: Souhlasime. Také nám se zdá,

že ve zprávě je ledacos pochybeno. Z L. die
cése docházejí nás stížnosti na to, jak se bez
J. Exc. pana. biskupa visituje. Ve škole jistý
pán, jenž by měl vůči starším duchovním za
chovati přece aspoň jakousi reservu, na ně
kolika místech projevil . .. Ale o tom ještě
se bude jednatí. Také v příčině vyzname
nání a obsazování míst způsobeno již mnoho
roztrpčeností. Ale jen strpení!

Delta: O obsazeni stolce arcibiskupského
v Praze liberální o židovské noviny se nej
vice starají. Kandidáti nejvíce jmenovaní jsou:
ndpp. biskup brněnský, biskup budějovický a.
generál-velmistr křižovnícký. U císaře přijat
byl nedáno v Išlu ve slyšení též baron Skr
benský, kanovník v Kroměříži, což se vykládá
jako příznivé proň znameni.

Panu K. Pražské volby? Co vás napadá!
Ty budou konány zase ve znamení pivovar
ského kompromissu. Obě strany dají na volby
peníze. Bude ovšem postavena samostatná
kandidátní listina, nebot nespokojených je
mnoho, rozhodná většina. Stačí připomenonti
si, co se děje v otázce mostů, assanace (žid.
sekr. Stein), kanalísace, elektrických drah,
pitné vody atd. Nespokojeno je měšťanstvo,
učitelstvo, úřednictvo, živnostnictvo, obchod
nictvo . . . Strana katolická do voleb stěží
zasáhne, — loni byla jedna část k vůlí kom
promissu (!) zakřiknuta. Kdo by si pálil prsty ?
Radikálové a národní socialisté samostatné
kandidáty postavi. Ostatně kdo by chtěl nyní
na radnici táhnouti káru s 36 mil. zl. dluhů?

Dp. P. Zdá se, že v „Nár. Listech“
zprávy o kněžích ». církvi skutečně od kněží
pocházejí. Ale čeho se tím docílí? Náprava
se tím nezjedná. Ať si páni přečtou, co o té
věci nejednou napsal „Correspondenzblatt“.

Kato. Proti muzikám, kouření, pijanství
můžete mluviti ve škole, v kostele i na ve
řejných místech. Zejména v obecním zastu
pitelstvu hleďte získati proti těmto vředům
starostu nebo radní.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze;" *
Cyrillo-Methodějská kuihtiskáma V. Kotrba v Praze."



(151,0 18.

šud tyranie :lncl) anarchie. —
\fnl'iúló - url'cum - šnnuín - lpčvni
síň-lingl mngl. — Zi'idmc ululny
pro učcníky. — () minucích _Iu—
Zíšnvých. — Hilsnerův prucus. ——
('eské věci. — Národohospudářská
čásl, —- Skolslví. ——NáhožcnsLé
:\ církcvní liležilpsli. — Zahraniční
událnsli. — Cást literární. —
Kronika. — Kritika. ——Literatura.

PĚDWGU Vů ©ří.
Ř Z © DEWQVFQÁ'

»?máš?" ŠUMQN
<>

“ŠIŘ'CMVKL'QUR%R



Časopisy a knihy redakcí zaslané.

Řelneslnicko-živnostenské Noviny, č. 17.,přinášejíčl.„Nevěříme“_.
(že se novou opravou řádu živnostenského řemeslům pomůže) a bystře
psané různé zprávy.

Dělnické Noviny, číslo 2.. ročník IX. Obsahují časovou úvahu dra R.
HorskéhoO svornosti. a mnoho zpráv.

Nový život, č. 8. a 9, obsahuje řeč biskupa Kepplera, „Slo vanské
jazyky na střední škole“ (od prof. Nábělka).„Cestou křížovou“
(od J. Baara) a průběh druhého sjezdu Nového života na Velehradě
dne 2. a 3. srpna. (Popis je trochu bombastický.) Vp. Kasal (dle Man
ninga)uváděltyto příčiny,proč intelligence se odvrací od
cirkve: Klerus je jednostranně., ba nedostatečně vzdělán (vědecky
i občansky). řemeslná kázaní, nedostatek znalosti Písma sv., sakra
mentalismus, mechanická činnost, pouhé odbývání funkcí, olíicialismus.
třídění se nižšího a vyššího kleru, při obsazování míst žádný zřetel
ke schopnosti. přehnaná pelemika, netolerantnost a strannická kri
tika atd. 0 této věci zahajuje „Nový život“ celou serii článků.

Přítel domoviny, sv. 12. „Ve zbrani“ od J. Sisolského. přeložil
J. Koch. Pěkná povídka z vojenského života chorvatského.

Školu Božského Srdce Páně. Časopis pro katolíky. Red. dr. P. Vy
chodil. Sešit !). Bohatý obsah. Nákladem papežské knihtiskárny bene
diktinů rajhradských v Brně.

Květy Marini-ské. List měs. ctitelů P. M. C. !). Red. dr. P. Vychodil.
Pěkná rozjímání na marianské svátky v září. Nákladem papežské
kníhtiskárny benediktinů rajhradských v Brně.

Anděl Strážný. Časopis pro křesťanskou mládež. Číslo 1. Vyniká bo- “
hatým obsahem i pěknou úpravou. Nákladem papežské knihtiskárny
benediktinů rajhradských v Brně.

Vlasť. Red. Tomáš Skrdle. Číslo 12. Ročník XV. Obsah: () moderním
malířství (Dr. A. Podlaha). Zlomek legendy (Vlad. Hornov). Mezi svými
(Bohumil Brodský). Kolektivismus. posibilismus a anarchismus (T. J. Ji
roušek). Zajímavosti v přírodě (Bedřich Jiříček). Vzpomínky z cesty
(K. Skultéty'). Nietscheova kritika křesťanství (Filip Konečný). Nové
proudy v literatuře. Literatura. Drobné literární a jiné důležité zprávy
a úvahy.

Vychovutel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. Majitel
a vydavatel: Družstvo Vlasť. Odpovědný redaktor dr. Rudolf Horský.
Ročník XIV., číslo 17. Obsah: Úkol katolického učitelstva. Rozum a
nerozum ve vychovatelství. Směs. Různé zprávy a Feuilleton. Dopo
ručujeme!

Knihovna nnší mládeže; Číslo 1. Výborze spisů V. Kosmáka. Pro
mládež upravil Fr. Silhavý. Dílu lI.' sešit 1. Cena 15 kr. Nákladem
papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských v Brně. Doporučujeme
sbírku tuto, která jest ozdobena pěknými obrázky. '

Pouští. Povídka od K. Maye, sešit 7. (25 kr.)
Stráž, katolický list ve Vodňanech; číslo 1. a 2. obsahuje popis sjezdu

Českobudějovického diecésního sdružení katol. spolků v Soběslavi
a mnoho zpráv. Vítáme nového bojovníka za pravdu a právo!
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ROČNÍK xv. v PRAZE, DNE 20. z..-ím 1899. ČÍSLO 18.

Buď tyranie aneb anarchie.

Následkem zhoubného liberalismu, jenž
jest, jak se každý sociolog může přesvěd
ěiti, směsicí zásad pohanských Řeků, Egy
ptanů, Římanů a buddhistických Indů, islam
ských Turků a Arabů, židovského talmudu
& křesťanství (tedy míchaníce materialisnu
a pantheismu. protestantismu a darwinismu,
racionalismu i atheismu, judaismu íchristia
nismu), přiostřují se protivy společenské
tak, že na jedné straně vzniká byrokratická
»ěílistátní tyranie, a na druhé vše potíra
jící ničivá anarchie.

Dokladů ktomu máme denně dosti.
Největším příkladem jsou severoamerické
Spojené staty, kde vládne republikánská
státní všemohoucnost, opírající se o — ka
pitál, resp. bursu, i monarchistické Rusko,
kde vůle vladařova a jeho úřednictva jest
vším, í Německo, kde pronesena nejednou
slova: „Suprema lex est regis voluntas“
(největším zákonem jest — vůle královská),
a více méně všecky ostatní státy.

Vláda Spojených států bezprávně vy
pověděla Španělsku válku, bezprávně obsa—
dila ostrov Kubu i Filipiny, bezprávně za
kročila proti práci na prokopanl Panamy atd.
Ale co pak se mohou ohližetí liberální stát
níci na právo a spravedlnost? Vždyť jim
liberalismus přímo diktuje sobectví a kná
srh proti slabšímu radí a nutká. Spojené
státy ohradily se proti evropskému dovozu
vysokými cly, ale samy hledí vývozem obilí
a železných předmětů průmysl evropských
států ochromiti, ba zničiti.

_VAnglii jest státní všemohoucnost
v největším rozkvětu. Pokolení anglosaské
jest již tak vychovávána, že železné vládě
byrokratické a bursovní uvyklo. Nic nepo
máhá křik pod státním kolem deptaných
milionů Indů, Irů a Afričanů. Nynější jednání
proti _Boerům jest zrovna takovým dokla
dem, Jaké moci dosáhla tam byrokratická
despocie. (President transwaalský Krííger
dne 12. srpna pravil: „Pokud Anglie chtěla

náš kabát, chtěl jsem jej dáti. Když svlé
kala nám kalhoty — mlčeli jsme. Ale nyní,
když žádá. naše životy — musíme se
brániti . ..)

V Německu státní pruská všemo
houcnost (omoipotence, absolutismus, cesa
rísmus) nejlépe se ukazuje v Elsasech,
V'Poznaňsku, Slezsku. Kdo jinak smýšlí,
nežli panující systém, jest pronásledován.
Bismark byl vtělením tyranského systému
moderníchstátů Protože katolická cir
kev hlásala svobodu, lásku, jednotu (liber
tas. unitas, in omnibus Charitas) byla hrubě
pronásledována &znásilňováua. Protože P 0
láci zejména nechtějí se podrobití pru
skému šiěaku, jsou vyhlazování, ze statků
vypuzováni, Školy a kostely jím zavírány...
Bai tí úředníci, kteří jako zástupci lidu
v poslanecké sněmovně dle přesvědčení
svého a dle přání svých voličů hlasovali
jinak. nežli vláda rozhodla. musili se —
poděk0vati z úřadu (pro hlasování při prů—
plavu středozemském v srpnu t. r.). 

Ve Francii dávno jlŽ vládne tyranie
vládní. Oi výroku Ludvíka XIV.: „L'etat
c'est moi“ (stát jsem já) utužuje se byro
kratická vrcnmoc, opírající se o bursu a
bodáky Skrze revoluce ještě více tyranie
státní sesílila. Nynější vláda ve Francii přes
odpor národa, přes odpor sněmoven, přes
odpor intelligence — nadržuje těm. kdo
pronásledují katolické školy a řeholníky,
dává žalařovati kněze í biskupy (dle Vo tai—
rova: Ecrassez líinfame).zatýká republikány
směru Daroulědova a Guérinova, ve vy
hnanství drží členy vyšší šlechty a králov
ských rodů francouzských a podporuje ži
dovské hospodářství.“

V Italii? Kdo by neslyšel o úpční
lidu těžce hněteného, o tyfu z hladu tam
řádícím, o pronásledování uvězněného pa
peže?

Nejinak je v Uhrách, kde byrokracie
vládne proti slovanským národům i Ru
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munům, kde vejménu statní myšlenky ma
ďarské zabavuje noviny í statky, žalařuje
vlastence slovanské a srbské, tj ranisuje ve
škole, na radnici, ve spolcích, všude.

A což Srbsko? Ubohá země. kde
nyní 25 nejpřednějších, vřelých vlastimilů
je před soudem náhlým pro velezradu. ježto
říci se opovážili, že vláda rozkrále Milana,
jenž zemi hmotně i mravně ničí, musí vzítí
konecl

Ejhle římsko-césarská, orien
talsko- sultanská statní všemo
houcnostl

Na druhé straně různé společenské
vrstvy, byvše rozdělenya do třídního
boj e vehnány, vidouce svou bezmocnost,
chápou se prostředků společenský řad a mír
nesmírně ohrožujících. Propadají — ana r
chíil

Slovo to volá. a píše se dnes ne
smírně často. Ježto zavládlo bezmezné vy
kořisťování v obchodě a průmyslu, bez
ohledné ubíjení řemesel, utlačování dělní

Variété — orfeum — šantán

V Praze v posledních letech nápadně
rozmohla se podivná. zabava šantánova
(chantant : zpěvní síň).

Není větší ulice, aby nebyla v některém
sále umístěna zpěvní síň nebo orfeum. Tak
na př. v Karlíně je velké „divadlo zvlášt
ností“ (Théíttre Variété). kde od září do
dubna den co den vystupují zpěvačky, ská
kačí. sportovnící, žongléři, dresséři lvů, psů
a jiných zvířat, potápěči, umělci na neoby
čejné nastroje hudební (zvonky. dřevo atd.)
silaci, provazolezcí, gymnastikové. akrobati,
umělci ve skoku, na hrazdě, v přestrojování,
clovnové, tanečnice (serpentinové, valčíkově),
kde se ukazují nejnovější vynálezy, (kine
matograf, foncgraf. kosmrgraf a pod.).

Až na některé výstředností je program
snesitelný, takže nekazí mravnost a na
všíěvník nemusí se hanbit a zlobit. že vy
hodil peníze ([ zl. — nejméně 40 kr.) za
darmo. Dětem přístup okresní školní radou
pražskou byl zakázán. protože představení
býva nesrozumitelné (v cizích jazycích zpěv
— na př. indické koloraturní zpěvačky),
mnohé věci nervy rozrušují (skoky od stropu,
přemety krkolomné), různé divoké tance
jsou rázu baletního, jehož návštěva ani
v Národním divadle se nedoporučuje dětem,

ctva, vyssévaní rolnictva — tedy hospo—
dařská anarchie, ký div, že opuštěný, oma—
mený, od falešných mnohdy vlků svedený
lid myslí, že na cestě anarchie (v te si
obyčejně představuje svržení nynější vlády
a zavedení jiného pořádku) dojde vykou
pení . . .

Pokusy anarchie vidíme na př. v ne—
odůvodněnýchstavkách, v jalových de
monstracích. ve vytloukaníoken ško
lam a obchodům, v rozbíjení vážných
schůzí voličských i odborných, v ob—
strukci při jednání sněmovním atd.

Tyto věci však — utužují a posilují
ještě více — statní všemohoucnost čilí ty
ranii byrokracie, bursy a líberaluí buržoasie
(vlady tři b).

Mé li nastati náprava. pracujme k po
křestanční osob, výroby a práce
i zákonů.

Ale jak možno doufati v obrat, když
— katolíci sami jsou rozdělení na mnoho
táborů a ještě se potírají? .Š.

— zpěvní síň — tíngl tangl.

ač dětí bývá. v něm právě při baletech
(k vůli prý výpravě !) plno,a protože před
stavení trvá od 8 hod. do 11, někdy i do
půl 12. hod. noční.

Za to zpěvní síně, orfea a šantany
mají většinou program takový, že si v něm
líbovati mohou hlavně jen židovsko-něínečti
obchodní příručí, blaseovaní světaci, cizinci
pikantní zabavu hledající a ženy mnohdy
pověsti někdy . ..

Tak na př. na Poříčí (v hotelu .Ba
varii“) zařídil židovský podnikatel (!) R0—
senthal šantán zvaný „foiies Malíce", kde
vystupují „zpěvačky“ z Uher, z Berlína,
z Vídně atd. Podnik ten je čistě německý,
českého slova tam užíti se nesmí, což je
pro náš český lid konečně dobře, aspoň se
nehrno k těm peštsko-vídeůským hodům..

V hotelu „U města Vídně“ jest „Wiener
Orpheum—Gesellschaft“, kde dava se na
ř „Des Bettlers Traum“ (sen žebrakův).

a kde dle návěštní cedule ze dne 13. září
vystupují tyto německé síly:

Willy Schulhof —-elegsnterSalon
humorist;Martin und Willy— original
Character-Duettístin;Trudi Schadow —.
Costůmsoubrette; Ivi Ivo nne — Chanso
nette; Theresita Arabella —ínterna—
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tionale- Soubrette; Enny Wilkens —
excentrique:Hansi Philippi —Lieder
siisgerin; Ema Valeska — Coupletsau
gerin; Tilde Améry — Walzersíingerin;
Aenni Alonzo — Pourette ...

Program je úplně německý, excentrický,
lascivní, jména dam. kdo by se nesmál?

Na cedulich byvá nápis: Urkomische
Original Possen (komické původní frašky).
Praví se, že se tam posmívají často nejen
národnosti naší, ale i víře.

Na Ferdinandově třídě je „Olympia“,
chantant international, kde denně vystupují
„nejlepší tu- i cizozemské umělkyně“. jak
se na programu podnikatelé chlubí. Foto
grafie zpěvaček a umělců tam vystupujících
jsou vyvěšeny venku na ulici. Mládež dívá.
se na ty obnažené údy . .. To platí i oji
ných šantánech.

Na Vinohradech je „Orpheum-Variété“,
kde 26 čísel denně se dává. Vystupují tam
siláci a silačky, zpěvačky, deklamatorky atd.

V Celetné ulici jest „I. Elite-Etablis
sement Sýkora“ kde (dle cedule) vystupuji
Internationale Gesangskríifte allerersten Ran
ges, Pariser Duettistinnen atd (mezinárodní
pěvecké síly nejprvnějšího řádu). Program
je rázu smíšeného, českoněmecký.

Na Malém rynkn (dříve kavárna Breit
hntova)jest„0rpheum international-Linhart",
kde vystupují (dle poslední cedule) násle
dující atrakce: Mdile Lilli — der Stern
vou Paris aus dem folies Bergera in Paris;
Les Flor — Excentrique Tanzduo ohne
Concurrenz zvané „motýlkové"; Hetta J u n g
— výstřednice a nanodobitelka pánů zkři
štálového paláce v Lipsku; Mizi Valsé
— subreta z divadla Apollo v Krakově;
Anna Dvořák — rusko-česká operní
pěvkyně z Christovského divadla v Petro
hradě; Elly Valdier, pěvkyně non plns
ultra, vyzuamenaná (|) kráska. Decentes
Familienprogramm — slušný program ro
dinný.

Ve všech těchto místnostech jest
vstupné nejméně 50 kr. — stoupá až na
2 zl. 50 kr. (sedadlo v loži). ve všech če
puje se pravé (I?) plzeňské jež stojí oby
čejně 15 kr., ve všech je „velejemná“ (|)
a hodně drahá „kuchyně“l

Mimo to jest „zpěvní síň“ ve Vodič
kově ulici (u Štajgrů), kde hraje a zpívá.
společnost mídova, hlavně časové věci
z pražského zákoutí, satirické deklamace
a pod.

Na rohu Václavského náměstí a Vodi
čkovy uliceje nápis velký: „Sodoma“. Tam
se totiž předvádějí obecenstvu chansonetky a_
„karakterní“ deklamatoři p. Sodomy.

Na Perštýně je „velká zpěvní síň“ bratří
Hartmanů. Na Poříčíjsou dva chantanty vedle
sebe a sice v pivovaře u Bucků a u Roz
vařilů. Večer stojí lidé přede dveřmi. dí
vajíce se na pomalovaná okna, na světelné
reklamy: Dnes veliké představení! Humor!
atd. poslouchajíce zvuky rozladěného har
monia nebo pianina a silně přepnuté hlasy
lidských hrdel.

Mimo to je ještě několik společností,
jež nemajíce stálého sídla. jdou z hostince
do hostince. 

A tak Praha a předměstí baví se večer
samými věcmi pochybné ceny. Kdyby každý
den jenom 6000 osob šantány tyto naštívilo,
je to 180000 (|) za měsíc, protože více
kráte nežli jednou měsíčně sotva kde na
program šantanový jde se podívat.

Co je tu utracených penězi
mrhaného časul

A jaký výsledek mravní? Frivolnost se
šíří jako rána morová Pikantní kuplety,
trikotové scény, triViální vtipy, pitomá neb
oplzlé tance . . .

Jak pak může při tom býti lidem
dobře? Může-li býti divne. že vše je za
dluženo, že zastavárny jsou plny, že bída
a neuze je v pražských bytech?

Považme ještě, že smíchovské, vino
hradské i holešovické divadlo provozují
frašky se „zpěvy & tanci“, které snižují di
vadlo na šantán. ba že v samém Národním
divadle dávají se operety. tance a dramata
(Zaza), jež se šantánem hraničí — a sprásk—
neme rukama nad tou duševní stravou,
která se za drahé penize lidu našemu podává.

Po Praze všecko dělá ovšem venkov
náš. Zpěváci ze šantánů jsou zváni do měst
okresních. ba i do vesnic, aby zpívali
„uprchlé štěstí“. nebo jinou skrze Hašinety
otřepanou pařížskou, vídeňskou, nebo ber
línskou odrhovačku.

A na harmonie, piana a pianina. na
housle i na citery slyšíme pak drnkati a
hráti věci. za které by se naši předkové
opravdu byli styděli.

Písně národní pozbyly ceny. Vážných
věcí nikdo skoro si nevšimne. Všude —
tingltangl!

Divadlo, hospodářství. politika, život
celý —: šantán, orfeum, varieté, tingltangl!

Co pro
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Zřiďme útulny pro učeniky.
Příspěvek k řešení sociální otázky. — Napsal V á c I a v P 0 k o r n ý.

U nás často pokračuje se převráceným
způsobem. Snažíme se totiž převrátiti ho
.tovou, udělauou již věc, kdežto jejim po
čátkům, jejim základům nevěnujeme skoro
pozornosú. Snažíme se ohnouti mohutné,
vyspělé stromy, kdežto ostatní mladé dosud
ohebné necháváme dle jich zvůle růsti.

Jest u nás mnoho těch, kdo snaží se
dělnictvo. řemeslnictvo a pod. do tábora
křestansko-socialniho převésli Snaha to
jistě dobra. Avšak počítá se zde jen hoto
vými, vyspělými dělníky a řemeslníky kdežto
rekruty těchto stavů zanechávame jejich
osudu. jenž, jak známo, jest dosti trudný.

Jsem dalek toho, bych vykládal dosti
otřepané heslo:, „Učeník. mučenik,“ každý
dobře ví, co ten který častokráte vytrpěti,
snésti musí. Ve mnoha oborech jsme po
kročilí. jen ne ve vychovávacím oboru.
Učeník pořád dělá paní mistrové chůvu
i služku. ostatním pak dělníkům poslíčka,
.a v obchodech zcela obyčejného nádennika.
V tom zůstávají i naši pokrokáři pořád
konservativními !

I na tyto mladíky — budoucí to ře
meslnický náš dorost zřetel obrátiti musíme.
Nyní v obcích farář nejeden naříká, co mu
který bezohledný socialni demokrat natropí
pohany a obtíží, jenž štve proti němu tiché
posud lidi. A snad by se to nebylo stalo,
kdyby jim za včas byla pozornost věnována.

Tu tedy kněz může leckterého jinocha
.před zhoubným učením sociálně-demokrati
ckým zachráníti.

Mnohý nezkažený jinoch venkovský byl
by zůstal hodným a zbožným, kdyby byl
dostal se do učení k hodnému katolickému
mistru, jenž by ho k dobrému a hlavně
k plnění povinností náboženských nabádal.
A co snadnějšího pro mnohého duchovního,
když zví, že ten či onen otec chce áti
synka do učení, nežli když da si jej zavolat,
anebo na cestě jej zastaví a poradí mu.
komu má chlapce svěřiti. Určitých ostatně
osob nepotřebuje jmenovati. Upozorní na
„Jednotu katolických tovaryšův Praze“, na
„Josefeum“, „Johaneum“ (jež pro učeuíky
výborně působí), na naše katolické spolky
venkovské, v nichž množství dosud zacho
valých živnostníků, uvědomělých to ka
tolíků, kteří zajisté s ochotou poskytnou své
pomocné ruky.

Otci .neznalému poměru nikdo dnes
ničeho neporadí, on věří slepě lecjakým
tlachavým lidem. Chlapec pak přijde buď do
Prahy, nebo do Vídně, dostane se někam
do židovské továrny mezi červenáče. kteří
mají jmenovitě na naše mladé učně spa
deno. Líčí nezralým hochům živými bar
vami své názory. tupí víru a katolické kněž
stvo atd. Brzo-li takové klouče nepodlehne,
zvláště když do kostela nepřijde, nikdy
slovo Boží neslyší a nečte nic katoli
ckého?

V nynějších větších závodech nikdo se
o to nestará, jde-li učeň do kostela čili nic.
Mimo to pravé v neděli dopoledne bývají
pro učně tak zvané školy pokračovací. jen
aby ten učeň nemohl do kostela se dosta
viti. Jíti ráno, nemůže, protože namnoze,
jako u krejčů & ševců se ještě v neděli
dopoledne pracuje, aneb se dílna poklízi
a učeň je rád, přijde-li v čas do školy.
0 kostele tedy ani slechu, kdežto ve škole
musí setrvati až do 12 hodin.

Že by v řemeslnických, odborných a
pokračovacích školách mohlo se učit ná
boženství, to ani ve snach naše „osvícené“
vůdčí hlavy nenapadlo.

A což odpoledne? Kam má takový
ubožak jít? Má-li v kapse nějaký halěř,
hraje za obcí vyhazovánim do výšky 0 lic
nebo rub, koupí si cigarety a chodí po uli
cích, nebo hlavně na venkově stojí někde
u kuželek.

V Praze někteří upřímní katolíci —
kněží i laikové — zavedi tak zvané „be
sídky“, místnost, v níž by se učňové schá
zeli a četli — ale ta jest jediná pro celou
Prahu, a to ještě na Hradčanech! — Jak
se může jí daříti?

Jako student nezkušený vlezl jsem
kdysi do tak zvaného „spolku křesťanských
mlailiků", vydržovaného seatou.Irwir
giánů, kdež jsem viděl v neděli aspoň
50 až (50mladíků, většinou učňů. Sektářský
kazatel chlapcům srozumitelně chvíli vy
kladal Písmo svaté, potom chvíli hoši četli,
chvíli se bavili, chvili hrál onen „prorok“
(tak mu někteří hoši říkali). na harmonium,
a chlapci zpívali ze zpěvníků, každého _ve
lice vlídně přivítal a zase propustil a zval,
by přišel po druhé.

Jak jsem od jednoho sektáře slyšel,
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přicházelaěvětšina těch hochů dva- až třikrátt týdně
A chodili tak dlouho, až se mnozí

zřekli katolické víry a přestoupili k sektěl
A kdo se o ně staral kdo jim v tom

bránil, kdo překážel tomu proselytství chyt
rého cízozemského kazatele?

Níkdol Věc i nyní zůstává bez po
všímnutí.

Což nedala by se u nás aspoň jedna
takova útulna pro naše učněv Praze zříditi
při veřejné ulici (ne někde v zaslrčeném
domě nebo ve čtvrtém poschodí) a nemohl
by některý katolický učitel nebo kněz činiti
to. co dělal ten írvingíanský pastor?

Chlapci. jak vidí vlídné, přátelské. jasné
oko, jsou získání. Mohl by kuim také pro
mluvití ve způsobu exhorty, vykonati krát—
kou pobožnost, potom se s nimi pobaviti,
čísti, zazpívati.

A útulna ta by mohla denně býti ote'
vřeua, nebot mnozi by přišli ještě večer
po práci aspoň na hodinku. Zde by si mohli
vypůjčovatí dobré knihy, občas i divadélko
zahrati. Nekdy by je mohl dozorce či
spravce zavésti do některého chrámu. mu
sea, obrazárny atd.

V našich okresních městech by snad
katolické spolky leccos dobrého v tomto
směru mohly vykonati. Ve větších městech
(po způsobu Johanes) by se i zvláštní spolek
dal založiti, jest ještě dosti lidí dobré vůle,
o tom svědčí výsledky různých, konferencí,

jako sv. Vincence z Pauly. sv Františka
z Regis atd. Ujmutim se učňů bychom se
ujimalí také chudáků.

Dokud jest člověk nezkažený, chraňme
ho před jedem falešných zásad. Starého
červenáče těžko převrátíme. Svatý. apoštol
Pavel chtěl býti „všem vším“, Spasitel náš
iapoštolové ujímnalí se všech vrstev lidu
bez rozdílu věku-.- I my, katoličtí kněží a
učitelé tak činili musíme zvláště dnes.
Musíme skutky praktickými a nikoliv jen
slovy a schůzemi řešiti socialni otázku. Na
mnoha sjezdech byli lidé poučeni krásnými,
duchaplnými řečmi. ale nutno také slavo
dělati skutkem.

Hleďme u těch víru posilňovati aupevňo
vati, kde ještě jest v srdci, v němž ještě
se nezahnízdil plevel nevěry. Ti učňové
jsou také naši svěřenci.- Kde jest nějaký
katolický spolek a knihovna, tam při se
tkani se s tím kterým učněm výboří zvou
i mladé občany na přednášky. necht se jim
nabídnou knihy. Poptáme-li se učně, jak se
mu vede. je tím, že si ho všimneme, ve;
líce potěšen. Někde í zastání potřebuje,
které mu ochotně buď poskytnuto.

Tím nezadá si nikdo na charakteru,
tím vlastně se koná to, co jest svatou po
vinností starších. Nepřátelé naši dobře vědí.
kde nacházejí pro své snahy hojnost stou
penců. Buďmež tedy na stráži, buďme do
brými pastýři duší, třeba i těch nejchudších
a nejbidnějších učeníků.

0 zázracích Ježíšových.
Apologetický příspěvek na oslavu Božského Spasitele.

Napsal Dr. los. Pošmůrný, křižovník.

Památným listem papeže Lva XIII.
z 10. května 1899 ke všem věřicnm kato
líkům prohlášen příští rok za jubilejní &
zasvěcen úctě a oslavě Božského Spasitele.
Pobožností. které zajisté v hojné míře v roce
jubilea budou konány, mají přispěli k ná—
pravě mravů a k obnově duší ku svatémuživotu.

A kdož by si z hloubi křesťanského
srdce nepřál a k Bohu neprosíl, aby účel
roku jubilejního v míře svrchované byl do
sažen, aby lidstvo, které od Ježíše se od
vrátilo, zase k Němu a blahodárným zá
sadám Jeho Božské nauky se \ratílo a ve
století příštím jimi se řídilo? Kdož by

vroucně netoužil. aby všíckni. kteří spisy
nevěrcův' o víru křesťanskou připraveni byli,
v tomto mílostivém roce kajícně k pevně
víře v Božství Ježíšovo se vrátili a útoky
nevěry nikdy již masti a svésti se nedali?

Bez návratu k víře v Božství Ježíše
Krista není možný návrat k zásadám kře
sťanským. nemožna náprava mravů, nemožna
obnova duší ku svatému životu.

Ale, žel Bohu, v kolika dušich jest za
našich dob víra v Božství Ježíše Krista
otřesena. ba i zničena!

Bude tedy záhodno, zvláště v roce
příštím. slovem živým i psaným pracovati
k tomu, aby víra tato duším zbloudilým a
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svedeným byla navrácena, v duších pak"
pochybujících a vlažných oživena a upev
něna.

K tomu cíli budou zajisté v každé osadě
konána katechetická a apologetická kázaní
0 osobě, učení, skutcích a životě Ježíšově.
K témuž cili zajisté užijí četní kazatelé
kázaní postních, májových, promluv konfe.
renčnich při missiích a exerciciích a jiných
vhodných příležitostech. A již dnes objevují
se na světovém trhu literárním četné knihy
a pojednání, které pojednávají 0 osobě Je
žíšově a Jeho oslavě na sklonku století a
jejichž počet se zajisté velmi ještě rozmnoží.

Kéž se podaří prostředky těmito zni
čiti v milostivém létě všecko bejlí nevěry.
které synové temna v uplynulém století na
sili v srdce lidská. tak aby svět křesťanský
vstoupil ve století XX. s pevnou věrou v Je
žíše Krista, která jest nevyhnutelným zá
kladem všeho křesťanského životu a věčné
spásy!

Ke všeobecné oslavě Božského Spasitele
chceme i my dle slabých svých sil přispěti
populárním pojednáním o zázracích Ježí
šových, které jsme na základě četných spisů
aponogetických napsali.

Vybrali jsme si k tomu právě zázraky
Ježíšívy, protože jsou zajisté nejmocnějším
důkazem a nejpůsobivější pohnutkou víry
v Jeho Božství. Proto také sam Božský
SpaSitel na své zázraky jakožto důkazy
svého Božství velmi často se odvolával.

Tak ku př. děl k židům: Ja pak mám
větší svědectví nežli Janovo; nebot skut
kové, kteréž mi dal Otec, abych je vykonal,
ti skutkové, kteréž já činím, svědectví o mně
vydávají, že mě Otec poslal. Jan 5. 36.
A když se ho tázali. je-li Kristem, odpo
věděl jim: Pravím vám a nevěříte; skut
kové, které ja činím ve jménu Otce svého,
vydávají svědectví o mně. Jan 10 25
A jindy pravil: Nechcete-li věřiti mně,
skutkům věřte. abyste poznali a věřili, že
Otec ve mně jest a já v Otci. Jan 10, 38.
A při poslední večeři pravil k apoštolům:
Nevěřite-liž, že já jsem v Otci & Otec ve
mně? Aspoň pro samy skutkv věřte. Jan
14, 10. 12. A káraje nevěru Židů. pravil:
Kdybych byl učinil mezi nimi skutků. jichžto
žádný jiný nečinil, neměli by hříchu; ale
nyní i viděli i nenáviděli i mne i Otce
mého. Jan 15, 24 A učeníkům Janovým
na otázku, zdali jest zaslíbeným Messiášem,
odpověděl, konaje před očima jejich zázraky:
Jdouce, zvěstujte Jan0vi, co jste slyšeli a
viděli: Slepí vidí, kulhavi chodí, malomocní

se očištují, mrtví z mrtvých vstávají. Mat.
11, 5. Na zázraky jako důkazy Božství Je
žíšova odvolávali se apoštolé a všickni uči
telé křestanští'podle příkladu evangelisty
Jana, který 20, 30. píše: Mnohé zajisté
i jiné divy činil Ježíš, které nejsou psány
v knize této; ale tyto jsou napsány. abyste
věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, &
abyste věříce, život měli ve jménu jeho.

A poněvadž zázraky Ježíšovy nad slunce
jasněji každému člověku dobré vůle Božství
Jeho dokazuji, neútočí nevěra na nic tolik
a tak prudce, jako právě na zázraky Jeho.

Nevěra sice pokrytecky uznává vzne
šenost Jeho nauky, velebí vysoce čistotu
Jeho mravů, ale pravost Jeho zázraků ne
chce nikterak uznati a chápe se všech pro
středků, aby mohla zázraky Ježíšovy bud
vyhlásiti za pouhé bajky nebo vysvětliti
způsobem přirozeným, a tak víru v Božství
Jeho podkopati a zničiti.

A kdož by nevěděl, že tyto nevěrecké
náhledy o zázracich Ježíšových našly ho ně
stoupenců ve všech vrstvách dnešního
lidstva?

Na oslavu zázraků Ježíšových pojed—
náme napřed o nich všeobecně, a pak aspoň
o několika zvláště, aby bylo čteuaři patrno,
jak sméšnými, pošetilýnii a chatrnými zbra
němi bojuje moderni nevěra proti pravosti
zázraků Ježíšových.

A. 0 zázracich Ježíšových všeobecně.

Zázraky Ježíšovy lze vhodně rozděliti
na čtyři druhy a sice:

I. Zázraky v přírodě neživé, ke kterým _
patři: proměnění vody ve víno v Káně Ga
lilejské (Jan 2, i.—l2.), utišení bouře na
moři Genezaretském (Mat. 8, 22.—27.),
chůze Ježíšova po hladině mořské (Mat.
15, 25.—33, Jan 6, 19. 21.), rozmnožení
chlebův a ryb (Mat 15, 32 ).

II. Zázračná uzdravení nemocných. Mezi
těmito vynikají zvlaště: uzdravení slepce
od narození (Jan 9, 1.—39.), dvou slepců
(Mat. 9, 27.), uzdravení slepých a chromý—ch
ve chrámě (Mar. 7, 31.), uzdravení ženy
krvotokem stížené (Luk. 8, 43.), služebníka
setníkova v Kafarnaum (Mat. 8, fi.—13),
syna královského úředníka (Jan 4, 46.), de
seti malomocných (Mat. 8, S.), šlakem po.
raženého (Mat. 9, 2.) a člověka 38 let těžce
nemocného (Jan 5. l.).

III. Zázračná uzdravení posedlých. Sem
patří uzdravení dvou posedlých v krajině
Gerasenské (Mat. 8, 28.), posedlého v syna
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goze Kafarnaumskě (Mar. 1. 23.), posedlého,
jenž byl slepý a němý (Mat. 12, 22.) a
mnohých jiných, o nichž Písmo sv. vše
obecnou zmínku činí slovy: Podávali mu
mnohých, kteří měli zlé duchy, a vymítal
duchy slovem. (Mat. 8, 16.).

IV. Vzkříšení mrtvých, a sice dcery
Jaírovy (Mat. 9, 18), mládence Naimského
(Luk.9.13) a Lazarovo (Jan 11). K těmto
se druží koruna všech zázraků Ježíšových,
totiž Jeho vlastní slavné z mrtvých vstání.

I. Historická pravda zázraků Ježíšových.

Že Ježiš zázraky uvedené & ještě jiné
nečetné skutečně byl konal, potvrzujípřede
vším čtyři evangelísté svým věrohodným
svědectvím.

Pravost a věrohodnost evangelií je tak
jistá, že, kdo by o ní pochybovai, ani je
dinou knihu starověkou by nemohl míti za
pravou a svědectví její za věrohodné. Tuto
pravost evangelií důkladně dokazuje a proti
všem námitkám obhajuje celé rozsáhlé stu
dium Nového Zákona. Proti svědectví evan
gelistů nic právem namítati nelze. Měit
dostatečnou známost příběhňv, o kterých
vypravují, nebot Matouš a Jan byli zároveň
apoštoly, a proto očitýmí svědky zázraků
Kristových, Marek pak a Lukáš žili a ob
cevali delší dobu se svědky očitými zázraků
Ježíšových. Zázraky pak Ježíšovy na ně
tak mocně působily, že celý jejich další
život vlivem tím byl ovládán Vypravují pří
běhy. při nichž nemůže býti ani řeči o ně
jakěm klamu, jako: vzkříšení Lazara, uti
šeni bouře a j. Líěí příběhy zázračné tak
jednoduše, při tom ale důkladně a sou
hlasně s povahou osob, času. místa, mravů
& zákonů tehdejších, že každý nepředpojatý
musí uznati, že tak nemohli psali básníci,
kteří si příběhy ony sami vymyslílí, nýbrž
pravdiví dějepisci, jimž ani nenapadlo, že
by někdo o pravdivosti jejich svědectví
mohl pochybovati.

Skutky, o nichž evangelisté vypravují,
staly se veřejně. ve chrámě, v městech a
vesnicích a zhusta před tváří četně shro
mážděného lidu. Evangelisté pak psali, když
ještě přemnozí svědkové zázraků těch žili
& tedy je z nepravdy usvědčiti mohli, kdyby
byli něco lživěho napsali. To se ale nikdy
nestalo, naopak, lid v krajinách, kde se zá
zraky, evangelisty vypravované, udály, víru
Kristovu přijal, a tím pravosta věrohod—
nost evangelia potvrdil.

Historickou pravdu zázraků Ježíšových

potvrzuje dále i svědectví Židů, kteří vý
slovně doznali, že Ježíš mnohé zázraky ěíní.
Jan 11, 47. Ovšem. o způsobu, jakým Ježíš
zázraky koná, měli náhled nepravý, který
jak z Písma sv., tak i z tradic talmudisti
ckých jest dostatečně znám. Písmo svaté
nám vypráví. že nevěřící Zidé připísovali
zázraky Ježíšovy působení ďábla, a tento
náhled se v židovstvu udržel.

Čtemet v knize talmudistícké, zvané
Gemara: Syn Stadův (totiž Ježíš) přinesl
s sebou z Egypta umění kouzelnické ve
výřezu. který si v těle udělal. V knize
Nizzachon se praví: Co Ježíš konal, činil
kouzly, neboť v evangeliu jest psáno, že
dlel v Egyptě dvě léta, a tam se čaroděj
nictví přiuěil. V knize pak Toldoth Jesu
se líčí, jakým způsobem Ježíš moci kouzel
nické nabyl. Když prý se o něm roznesla
zpráva, že jest nemanželského původu, opu—
stil tajně Galileu, odebral se do Jerusaléma
a pomocí zlého ducha dostal se do chrámu,
kdež napsav si na lístek nevyslovitelné jméno
Boží, lístek ten schoval do výřezu v těle.
Opětovaným pak vyslovením jména Božího
způsobil, že necítil bolesti a že výřez za
rostl.

Že Ježíš zázraky konal, dosvědčujíi
mudrci pohanští tím, že proti Ježíšovi staví
na odiv různé muže, kteří prý taktéž ko
náním zázraků se proslavili.

Tak již filosof Celsus proti zázrakům
Kristovým staví divy Aeskulapovy. Porfy
nius pak a jeho žák Jamblicbus, nechavše
Aeskulapa stranou, odvolávali se na. do
mnělé divy Pythag-írovy. Hlavní však místo
mezi těmi, jejichž divy proti zázrakům Kri
stovým byly stavěny, zaujímá. Apollonius
z Tyany (umřel kolem r. 79), jehož životo
pis sepsal ve III. století Filostratus. Apol
lonia s Ježíšem nejvíce srovnával filosof
Hierokles za času pronásledování Diokle
cíanova.

Námitky nevěrců proti historické pravdě
zázraků Ježíšových jsou zcela bezdůvodné a
chatrné.

Odvolávajít se na to, že prý evange—
listé byli lidé nevzdělaní, lehkověrní a fa
natismem zaslepení, tak že prý nelze jejich
zprávám věřiti.

Námitka tato' především zcela neprávem
a mylně předpokládá, že jen svědectví lidí
vědecky vzdělaných může býti respekto
váno.

Aby někdo mohl platné svědectví vydati
o nějakém příběhu, který sám viděl, není
zajisté třeba zvláštního vzdělání, nýbrž jen
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zdravých smyslův a pravdomluvnosti, což
nikdo evangelistům upirati nemůže.

Že by evangelisté byli lidé lehkověrní,
není pravda; naopak, jest o nich známo,
že častěji těžko uvěřili a za to od Ježíše
samého kárani byli.

Taktéž o nějakém zaslepujícím fana
tismu není u nich žádné známky, jak vy
svítá z jejich klidné mysli, ze souhlasu a
jednoty v učení a svědectví, z prostého

slohu, z jejich osobního charakteru, který
sice pravdu poznauou neohroženě hájí, ale
všeho slepého fauatismu jest dalek.

Že i všecky domnělé odpory v jejich
zprávách o zázracích Ježíšových na které
nevěrci poukazují, aby pravdivost zpráv
oněch mohli popříti. jen v mysli nevěrců,
nikoli však vevangeliích, existují, dokazuje
jasně vědecká exegese písem svatých.

(Pokračování.l

Hilsnerův proces.
Porotni soud kutnohorský odsoudil

Hilsnera dne 16.záii ]: smrti provazem.
Líčení bylo sensační.

Řadou svědků bylo prokázáno že Hilsuer
s 2 cizími židy chodil v místech, kde divka
byla. podřezána a z níž krev vypumpována.

Někteří svědkové ukázali při vyslechu
naivnost až hloupou. Tak mnozí nepodívali
se osobám, jež potkali, do obličeje, hleděliť
prý pouze na — nohy.

Milenka Hilsuerova chodila k němu,
protože se ho — hala, ježto (prý) ji pohrozil,
že ji dá do žaláře

Zástupce ubohématky, jež ztratila dobrou
dceru, dr. Bax a. pravil: _Proč byla Hrů
zova zavražděna? Neměla přece nepřátel a
odpůrců, nelze mluvití o vraždě zpomsty neb
žárlivosti ani o vraždě loupežné. Prozřetelnost
sama se postarala. aby byla. dána odpověď:
přiiházime na stopu strašně/m příšrrnéhv a
nemJslitelneho případu a poznáváme za ja
kým cílem byla Anežka zavražděna! Čteme
o první vraždě v Písmě, že krev zabitého
volá o pomstu. Zde ovšem to krev nebyla,
ježto jl nebylo nalezeno.. Hrůzova byla
omráčeun, jak na ni klička vhozena. Pomy
slete si děiče, jež nic zlého netuší a kráčí
po stezce k domovu. Pojednou je dáno všanc
několika vrahům, kteří šaty strhávají; vidí tři
lidi odporné, vidi vyndavati velký .nůž, vidí
ty přípravy k-řezu, citi tu špinavou ruku
vražednou . .. Kdo uvažuje ty okamžiky,
řekne, že Anežka Hrůzova byla. v pravém
slova smyslu mučenicí. Známe různé příčiny
vraždy. Mohou býti i politické inároduostní.
A které byly zde? ,Lid soudí, že byl zde
jistý hrozný způsob vraždy. A byl dokázán,
to je fakt, jenž se ničím vyvrátili nedá.
Bude povinnosti všech nás, zejména těch, kde
stojí v čelestá/ní společtosli, aby se věci cho
pili, by hledali příčiny, proč jsou mezi námi

lidé, kteří své bližní vraždí takým způso
bem. Je povinnosti všech nás„abychom se
bránili proti tčm zlosynům,kteří. .Je po
vinností naší, bytajemství byloúplně odhaleno,
by usvědčení byli ti, kteří patří k takové.
Proč Hilsner zapírá že s cizími židy chodil?
On ví, že by plišlo příšerné tajemstvi ven.
— Obhájce Hilsuerův dr. Au!—edníčekhrál
v procesu smutnou úlohu Obrátil se zejména
proti „báchorce“ o rítuelni vraždě, jež .prý
vznikla ve 13. století. Kardinál Ganganeli (l)
prý vyšetřil že ani v jednom případě vína
z rituelni vraždy židů dokázána nebyla. Případ
tisza-eszlárský je (prý) věčná skvrna soud
nictvl. Všecky (!?) theologické fakulty po
přely (prý) možnost rituelni. vraždy. Prof.
Rohling ji „vynašel“, — on, který Luthera.
nazval (prý) padouchem a vyslovil se, že Hus
trest upálení — zasloužil . . .

Porota však všemi: 12 hlasy uznala, že
Hilsner jest vinen přímého účastenství na
vraždě A. Hrůvové, jehož se dopustil tím, že
29 března 1895) v lese ,Březiuě' Pří vraždě
spoluúčiukoval.

Noviny židovské jsou zjevně zaraženy.
Nejvíce se obiraji báchorkouoriiuelní vraždě,
kterou odmítají. „Montagsblatt“ (l8. záři; ob
víňuje německé i české autisemily, že lidu
v Polné suggerovalí (1), že Hilanerhyl \raždé
přítomen. Vrhají se na dra Deckerta. a dra
Rohlinga, jež nazývají ]háři. Praví, že i na.
Rýně i v Salcpurku i v Tiszaezláru i na
Korfu i v Kolíně iveSrědci i v Sandcii
v Trenčíně i — v Polné o riluelní vraždě
nemůže býli ieči, všecko je prý: „Judenbass"

Proti ,.“Nálodníln Listům" , jež i vDrey
fussově afěle ive vraždě polenské zaujaly
stanovisko židům nepřátelské, jeví se v ži
dovstvu našem veliký hněv a rozčileni. „Je
to (prý) nejhorší list — pravili;d\'a židé na.
Poříčí— ajen „Katolické Listy“ jsou prý také
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takové. — Co se týče otázky, že nevinně byly
mnohé mladé osoby od židů zavražděny, při
pomínáme událost. v Damašku a pak svátek
sv. Rudolfa (17. dubna), který v Bernu (ve
Švýcarsku) r. 1287 od žida jednoho ve sklepě
zavražděn byl úkladně. Vrahové byli popra
veni. Tělo mučeuického hocha pochováno
v hlavním chrámě bernském u oltáře, který
nese jméno sv. Rudolfa.

V zájmu uklidnění mysli rozčílených
nechť úřady konají svou povinnost. Je-li po
dobná. sekta, at se zakročíl

Před lBlety byl porotním soudem vTá
boře odsouzen k smrti provazem israelíta
Stettner z Jihlavy a sice pro záhadnou vraždu
na křesťanské dívce u Celje v okresu Pel
hřimovském.

Celá. věc však brzy usnula. Usne i tato
záležitost? Či bude zavedeno rozsáhlé pá
tráni?

Jak se nám sděluie, sestavuje se komité.
jež chce s touto věcí důkladně se obiratí.
Komíté hodlá nyní sbírku uspořádati ve pro
spěch matky zavražděné Anežky Hrůzové a
pro zřízení slušného pomníku . . .

Liberální l—stypraví, že proces ten patří
k nejpovažlivějším známkám poklesnutí (l)
pokolení lidského na konci 19 věku. Tak
na př „Wiener Tagblatt“ napsal, že Kutná
Hora je — malé Rennes; vyskytne se prý
vzácný (!) exemplář žida z vraždy „podezře
lého“ a ihned se připne na paty jeho „utr
hačná. báchorka“ o vražedném chtíči celého
plemene; lid byl — zblbován, soud prý do
pustil se nepřistojností, úřady maji prý se
vší eneržii zakročiti proti šíření bídacké
štvanice . . .

,Neue Freie Presse“ vúvodnim článku ob
vinila svědky. porotce i studce z nespravedli
vosti. Podobně „Fremdenblatt“ ! „Arbeiterztgď'
praví, že Hilsncrovi vina dokázána nebyla.

„Vaterland“ napsal: „Tedy přecerituelní
vražda?l Je nějaká? Bývala kdjsi? eži
dovské náboženství pokud se zakládána bož
ském zjevení starého zákona, nezná žádné
ritueluí vraždy lidí netřeba teprve dokládatí.
Avšak židé doby pokřesťanské nejsou již ná.
rodem zjevení a jich náboženské zasady ue
mají už žádné božské záruky před omjly.
V příčině lidských přídavků nynějšího židov
ského" náboženství lze ovšem přípustíti otázku,
vjakém poměru se nacházejí k vraždě ri

tuelní. Takévtom směru nutno podle pravdy
doznati, že se neda ze žádné židovské knihy
náboženské, jednající o nauce a mravech či
obřadech dokázatí, že by zde jako takoví ve
svém velikém celku užívali a užívají křesťan
ské krve ku svým obřadním účelům. Také to
možno ponechati bez rozhodnuti. zdali jedno
tlivi židé anebo nějaká židovská sekta po
užívala křesťanské krve k účelům obřadním.
Byť však se i to popřelo, přece nemůže nikdo.
kdož pověřeným dějepisným svědectvím víry
píikládá. popřiti. že během minulých století
v různých od sebe daleko vzdálených zemích
křesťané od židů vražděni bývali jedině a
pouze ze zášti náboženského. Celá řada tako..
vých případů da se dokazati. Tak na př ji
uoši Ondřej z Rienuu a Šimon z Tri
dentu jsou uctíváni se souhlasem církve ja_
kožto mučenici. O Šimonovi pojednává veliký
papež Benedikt XIV. ve svém díla 0 pro
h'ašování blažených a svatých. Sv. Petr Ar
bueský byl od židů probodeu pro svou víru
a úřad a tak dalo by se snadno uvésti 30
až 40 případů. Poslední takový přesně po—
věřený případ podle našeho vědění je zavraž
dění kapucína pátera Tomáše v Damašku
v letech čtyřicátých. Nechceme přihlížeti kji
stým nedosti vysvětleným případům posledních
let. Leč vůči všem těm událostem nelze na
prosto označiti jakožto báchorku že židé
jednou zde, podruhé onde, jedno:: tohoto. po—
druhé onoho času křesťanskou krev prolévali
a sice z náboženského žáští a vražda, o niž
právě jde. skorem dopouští důsledek, že krve
bylo použito k účelu zcela určitému. Jsme
toho daleti. abychom případu tomu přikládali
platnosti všeobecné Leč ouěchlístúaobhájců
židovských, kteří dosud mluvili jen o báchorce
s křesťanskou krví a za naprostou nemožnost
prohlašovali. aby žid vraždil křesťana k vůli
náboženství a. jeho krve používal k účelům
náboženským, musíme se vážně ptáti: .Stoji
ještě dnes tyto listy a tito lidé na tom, že
jest to pouhá ,báchorka“? A pakliže ano.
jakým způsobem \ysvělli stav mrtvoly děvčete
z PolnéP“ _

Dr Auředniěek podal proti výroku po
roty protest ke kasačnímu soudu. Židé do.
máhují se toho, aby jina porota _byla pro
Hilsnerův případ určena. . _ _

Aféra tato může míti ještě dalekosáhlé
následky.
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Porada o zjednání lepších poměrů,

ku které na 24. září zástupce všech stran
vyzval předseda poslanecké sněmovny vídeň—
ské dr. ryt. Fuchs, způsobila velké pohnutí
ve veřejnosti. Na schůzích i v novinách všech
koluje řada návrhů jak by se nynějším
zmatkům dal konec učiniti. Němci volají:
1. at odstoupí ministr hr. Thun & Kaízl; 2.
at katolická německá strana vystoupí z pra
vice a přidá se k ostatním německým stra—
nám; 3. at jsou zrušena jazyková nařízení;
4. at se vládne v Rakousku dle svatodnšního
programu německého. Slované však nechtějí
něco podobného připustití. Poláci praví. že
z většiny nynější nehodlají vystoupiti. Pra
vice chce ovšem levicí umožniti návrat ze
špatné cesty, je ochotna příměti Čechy ke
značným ústupkům (,Czas“) a obětem, aby
se docílilo spořádaných poměrů. O kapitulaci
před německou oposicí nesmí však býti řeči
(„Ruch katolícký“). České časopisy celkem
dosti černě hledí na situaci. Praví: Rozhod
nutí musí se státi buď pro nás nebo proti
nám, buď pro posavadní většinu nebo pro
obstrukcí provádějící menšinu. Buď bude do—
plněno ministerstvo ve smyslu pravice a za
hájena bude velká akce na zhojení rakouských
poměrů dle zásad složených v adrese ny
nější většiny anebo bude to začátek nové váv
lečné výpravy poněmčuj-cího centralismu
s celou starou zbroji této násilnické soustavy
a. boje protivělšině národů rakouských. Necht
ale nezapomenou rozhodujítí kruhy, že právě
neněmečtí národmé na sterých bojištích ob
hájili Rakousko prttí Turkům, Bavorům,
Francouzům i Prusům a že nyní zase proti
\'elezrádným choulkám a štvanícím Wolfa. a
soudruhů v táboře neněmeckých národů je
záchrana! Sbor poslanců národní strany svo
bodomjslné ve schůzi 16. září v Praze ko
nané za přítomnosti 83 ptslanců usnesl se po
debatě 5hodinné na této resolucí:

]. Storzemských a iíšských poslanců če
ských trvá i na dále při státoprávním, národ—
ním a jolitíckém programu národa českého

Obnovení státopíávniho postavení ko
tuny (eské, naprostá rovnoprávnost jazyková
\e \šech zemich českých a zavedení lidových
zřízení a řádů zůstávají i nadále cílem po
litiky českých poslanců.

V splnění programu českého spočívá ne
jen možnost upokojíti národ český, alevdneš
nich poměrech více než kdy jindy i pevná
záruka pro zachování celístvostiamoci mon
archie ohrožené agitacemí velkoněmeckými.

II. Sbor poslanců českých lituje nyněj
ších veřejných poměrů, poněvadž zabraňují
úspěšné práci na politickém, sociálním a ho
spodářském povznesení lidu. Poslanci čeští
i tentokráte projevují ochotu podati pomocné
ruky k uzdravení těžké choroby, ve kteréž se
státní organismus nalézá. ovšem předpoklá
dají, že se k tomu voliti budou prostředky
vhodné a že se ničeho neučiní, co by bylo
na újmu právům českého národa.

III. Za takové prostředky pokládá sbor
poslanecký:

a) přetvoření nynějšího kabinetu na vládu
parlamentární, opírající se o většinu autono.
mistickou;

b) pevná a energické odhodlání správy
státní provésti ve všech oborech úplnou spra
vedlnost ke všem národům a odstraniti stále
objevující se nerovnosti při provádění zákonů
na kor národů slovanských;

c) vědomé a soustavné snažení vlády
k obnovení konstitučních poměrů na základě
rovností národní a občanské a. ve smyslu roz
šíření autonomie královstxí a zemí jak
v ohledu správním, tak ízákonodárném.

IV. Poslanci čeští, jako vždy před tím
itentokráte projevují ochotu, pokusltí se o
konečné uklizení národních a jazykových
sporů a těšili by se z toho, kdyby dobro
volnou shodou obou národů v zemi nalezla se
spravedlivá formule smíru.

Nemohou však, než naprosto odmítnouti
každou snahu. která by prostředkem jakého
koliv zkrácení politické a jazykové rovno
právnosti našeho národa aneb dokonce zave
dením řeči německé jakožto státní a v jaké
koliv formě hleděla uspokojití nezákonnou a
násilníckon obstrukci.

Naopak pokládají poslancové čeští 1každý
podobný pokus za ústup vládní moci před
nadprávím, znásilňováním a zjevným odbojem.

Poslamí čeští projevují pevné odhodlání,
každému příkoří.každé nespravedlnosti a,každé
nerovností co nejrozhodněji se opřítí a žádají
se důrazně, aby vláda jedině přesným prová—
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děním zákonů, neobmezeným šetřením rovného
práva všech národů a vydatnou, pronikavou
ochranou svobody a existence národních
menšin českých položila bezpečnou hráz proti
velkoněmeckým agitacím, které směřují nejen
proti právům českého národa, ale i proti ží
Votuím podmínkám pokojného trvání říše.

V »V nynějších kolísavých poměrech po
litických pokládají poslancové čeští seakupeni
stran t. zv. pravice na základě programu
svého času v adresním návrhu většiny obsa
ženého, za pevnou záštitu jednotlivých národů
3. stran v ni 7astoupených a za organisaci,
která by mohla umožnili spravedlivý rozvoj
poměrů veřejných, předpokládajíce ovšem, že
pravice projevi skutky odhodlanon vůli svému
programu zjednati platnost a uskutečnění.

VI. Poslaucove čeští nemohou zatajíti, že
v národě českém zavládla hluboká nespoko
jenost a rozliořěenost nad nynějšimi poměry
veřejnými a že na straně vlády neshledali
posud vytrvalé odhodlanosti, splniti spraved
livých nároků národa českého a odstraniti
křivdy, jež jest mu snášeti.

Poslancové čeští, majíce iako dříve ina.
dále volnou ruku, prohlašují, že svůj taktický
postup zařídí dle toho, jak vývoj věcí poli
tických dúle se bude ubit—atia že při veškerých
svých krocích dalších neodvisle řidití se budou
pouze a jedině. prospěchem svého národa.

Jak patrno, je projev mladočeského po
slance velmí krotký a. reservovaný.

Pardubičtí voličoré poslali 12. září
p-sl. Sokoloví prohlášení, v němž se praví:

ODÁ

—— .a?
říj! NÁRODOHOSP

Pocítujeme, že s naší politikou jde to čím dál
tím více s kopce a že čím tronfalejí postn
puje se na straně německé. tím zamlklejšímí
jsou vůdčí kruhy naše. Netoužíme snad po
výtržnostech podobných, v jakých zalíbilo se
národním a politickým odpůrcům naším, ale
těžce neseme, že vláda vídeňská přes všecktt
povolnost se strany české nemá valného zře
tele k našim tužbám a sužbám, ale naopak
že dojíti má k novému dohodováni se s něm.
zarputílcí. Jediná vymoženost naší politiky
z posledních let: jazyková nařízení, neprovádí
se patřičně, kdežto životní a hospodářské
zájmy všeho českého lidu jsou vážně ohroženy,
jak zřejmo z rak-uherského vyrovnáni, zvý
šení potravních daní a pod. Dosavadní říšská
rada na. dále bude neschopnou k jakékoli
vážné. plodné práci. Poselstvo naše za posled
nich let marně mal-ilo čas meškáním ve Vídni
a plnilo vůlí vládní. To je pro národ český
politika nedůstojná a proto voláme: Pryč
z říšské rady, nechoďte dále do Vídně, pra.
cujte s námi opravdově v zemích českých.

Pohědonoscev, předseda sv. synodu
ruského (jako papežský tajemník Rampolla
v Římě) vyiádřil se k dopisovateli „Neue Fr.
Presse" o Češích takto: „ČechovéP Ti jsou
v zajetí německé kultury. Jak by to mohli
popřítí? Myslím, že jím chybějí vynikajícímu
žové. Posl. Kramář přece nemůže se rovnatí
Palackému . . . Co Komarov mluvil v Praze,
nepadá na váhu, nebot nemají žádné důvěry
v Petrohradě.“ — Co tomu řekne p. dr. Pod
lipný a |,Národni Listy“ ?

ŘSKÁ ČÁST.__:É—
II. Remcsla.
Pražská železářská společnost

dává letos dividendu 60 zl. (30 procent za
akcií) a pak 95 zl. za akcii jakožto mimo
řádnou dividendu! Akcie jsou v rukou něko
lika židů &Němců. Tak se vydělávají penize!

Z Ameriky dodané železniční lokomo
tivy, vozy, stroje a pod, jak anglické listy
a noviny švédské píší, neosvědčíly se ani
v Anglii ani ve Svédsku, ježto prý jsou re
špatného materiálu a nesolidné dělauy. Také
u nás americkým strojům mnozí ještě dávají
plednost před našimi

Na 120 firem českých i něme
ckých vydalo (ponnknutím spolku čes. prů
nyslniků) dne 17. záli provolání proti ná

rodnostní řernívosti. Vprojevu, jenž je obrá—
cen k řiš a zem. poslancům král. Českého, se
pravi: „V době, kdy ve všech evropských
státech průmysl, obchod a živností těší se moc
nému rozmachu a pokroku, jenž se zakládá
v součinné vzájemnosti národa i vlády, naše
domovina poskytuje obraz politování hodného
úpadku. Tato od přírody tak požehnaná země.
jež by půdou i polohou byla povolána býti
záštitou průmyslu, nalézá se následkem zmatků
národnostních, jakými žádná země mocnářství
není tak krutě stižena, v hospodářském úpadku,
jenž každého prozíravého našince musí na
plňovstí opravdovou starosti o budoucnost.
Národnostní antagonismus, stále podněcovaný
nezměrnou a nesvědomitou agitaci, plápolá
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plným plamenem a jeví svůj zhoubný účinek
již dnes v hospodářském odlučování, _ÍelluŽ
rozkladný vliv zdržeti nemohou ani miru
mílové, dobře smýšlející elementy obou nár. d
ností. Těmito příkrými národnostními mati
vami jest jednak všechen hospodářský život
v zemi naši postaven na základ nezdravý a
nepřirozený a s druhé strany jsou politickými
nesváry. v nichž oba národní kmeny v Čechách
své nejlepší sily maří, výrobní podmínky i od
byt nesmírně stěžovány. což by, kdyby po
měry ty snad zůstaly trvalými musilo vésti
k úplné stagnaci průmyslu. obchodu a živ
ností . . . Odložte národní řevuivost, pání po
slanci, majice na zřeteli vážnost poměrů vlast
a celé mocnářství hrozně tisniclch! Upustte
předevšim sami od zkuzonosného národnost
niho boje, odhodlejte se s upřímnou vůli a
účinnou touhou po míru a svornosti cestu pro
klestiti naléhavě potřebnému dohodnutí, by
plody průmyslu, obchodu a živností od zkázy
zachráněny byly.“ — Provolání podepsali též:
Schieller, Křižík. Lanna, Ringhoffer. Zivno—
stenska banka. Benies (žid. cukrovar v Ro
sicích, Smiřicích a Zvoleňovsí). Gottwald,
L' G Bondy, Maršner, Bárta a Tichý, Frey,
Chmel, Doubek, Otto, měšťan. pivovar vino
hradský atd Mezi 120 firmami jest asi 30
\elkozavodů židovských. Dobře se pravi:
proč provolání nepodepsaly firmy německé
z Ústí, Teplic, Liberce atd ?

Podomnich obchodníků (hausír
níků) dle výkazu z 1. červnu 1897 bylo
v Praze. Karlíně. na Vinohradech a Smíchově
325 (v Praze 69, v Karlíně 38, Smíchově
119, Vinohradech 99), mimo to 49 uherských
hausirniků. Střižné zboži roznášelo jich 187
(57 procent), galanterní a střížni 40 osob a
pouze galanterní 17 osob. Mimo to je celá.
řada povolení nemajícich obchodníků podom
nich, dále jsou hansirnícl s potravinami.
Z povolení majících obchodníků střižnlch vět
šina je katolíků, i'/_ljsou muži '/4 ženy. Pro
dávají s 20—50"/„ užitkem! Roční obnos
děla asi 1/2 mil. zl. Galanterní zboží prodává
se až o 1()O"/„ dráže! To l-íní též 10 bosen
ských hausirniků. jež (prý) do rokaaž150zl.
domů zasílají. Slováků je asi 200. Jsou tu
„páni'“ s ——pomocmky, kteří roznášejí drá
těné věci. hračky, košíčky a plechovéi skle
něné věci. Pomocníci mají pouze 2 -3 zl tý
denního platu, Po hospodách chodí hausírnici
z Gotschee („kočebrové“), kteří zboží dá.
vejí 'za' sázky, obchodníci s výrobky sádro
vými, precllkáři, řetkvíčkáři, květináli, dole
jsou podomni prodavači zmrzliny, sirek a nožů,
obuvi, kartáčů. “písku, octa', deštníků. Na

20.000 obyvatel připadá v Praze 1 hausirník',
na venku 2. ' 

Dne 10. záři-v Opavě konal se ziezd
delegutů německých společenstev živnosten
ských, kde žídovský poslanec W rabetz
horlil — proti Raiffeisenovým záložnam, ježto
prý úvěru rolnickému ani živnostenskému ne
prospívaji. nedostačují a pod. — Dle toho
lze souditi. že právě opak je pravda a že
rolníci i řemeslníci dobře učiní, když hodně
založen Raíll'eisenových zakladati budou.

V Kostelci nad čer. lesy rokm-ali dele
gáti spolků řemeslnických dne 8. září 0 po
staveni svém. Pan Homolka pravil: Řemesl
nictvo nezorganisované mlčelo pořád. Pau
Chmelík řekl: Velkokapitál řemeslnictvo po
škodil. nebot zjedna si levnou hmotu, rozdě
luje práci. čimž usnadní výrobu, dává na
úvěr a splátky. Řemeslník pracuje 12 až 16
hodin pilně -— ale při věem namáhání ve
stáří nan čeka žebrota. Daně jsou veliké.
Pan Pikart pravil: Řemeslníctvo hlavně trpí
svou vinou. Věecky stavy se organisuji &.
bráni se, jen řemeslnictvo nic! Pří jubil. fondu
cis. Frant. Josefa řemeslníci se pojíštlovsti ne
mohou. protože poplatky jsou vysoké. Jen
vzájemným pojištěuim s přispěním země—a
státu bude možno stav zlepěití Ustavy po
jišťovací založeny ne z ldumilnosti, ale —
pro výdělek; jejich reservni fondy nic řemesl
nikům neprospějí Řemeslník k vůlí vysokým
splátkám se mnohdy zadluží! Nemocenské po
kladny zaopatřuji člena jen 20 neděl. Úrazové
pojištění také je malé a obdrží je jen dělník,
jenž v podniku přijde k úrazu. Pan Červenka
pravil, aby stat plnil své povinnosti k řemesl
níctvn, neboť na jiné účely má peněz dost.
Pan Sudek pravil: Stavem svým smutným je
řemeslnictvo samo vinno, nebot panuje mezi
řemeslníky nezřízena konkurreuce a mnohdy
nesoliduost emeslníctvo mělo samo výrobu
převzíti. Při schůzích voličů poslanci obyčejně
mluví o politické situaci — a voličově pak
tleskají a mlčí. Resoluce se schválí... Usne
seno vypracovati spis obsahujíci tužby řemesl
uictva a předložiti jej pak poslancům.

Mezinarodni-sjezd k ochraně
zájmů středních stavů v Brusselu
za patronance minislra pro industrii a práci
konal se v Brusselu dne 17. a 18. září.
Z bohatého rokovaciho materiálu vyjímáme
tyto otázky: společensma a jich význam pro
střední stavy, podomni obchod, výprodeje, ne
slušná soutěž, živnostenské školství, úvěrnictví
a odborová družstva.

0 starobní a.invalidní pokladnu
pro obecní dělníky postaralo se městoUlm.
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Na. jihu německém věnuje se těmto otázkám
velká pozornost. Nárok na invalidní rentu je
oprávněn tu po nepřetržité dvacetileté službě
u obce, starobní renta bude vyplácena po
skončenéín 65 roce a nejméně po dvacetileté
nepřetržité práci u obce Renty pohybují se
dle služebních let mezi 220 a. 450 man-kami.
Zvláštnich příspěvků dělníci platiti nebudou.
Základní kapitál bude každoročně doplňován
příspěvkem obecního rozpočtu.

Uherský ministr obchodu Hegediís zvlášt
ním výnosem nařidil, aby v Pešti o. ve všech
městech, kde nalézají se obchodní komory,
zřízenybyly ústavy bezplatně prácí
prostředkujíci, kjichž vydržováníza
jištěna je státní subvence.

Hlavní zásady pro tyto ústavy jsou:
1. Okruh působení ústavu práci prostřed

kujíciho zaujímá. dělnictva při všech živno
stenských odvětvích, tedy také obchodní po
mocnictvo a horní i hutní dělnictvo bez ohledu
na stál-i_n. pohlaví

2. l'stavy za státní podpory zřizují ob
thoduí u živnostenská komory s přibráním
živnostenských společenstev a jiných interes—
sovaných odborných korporací a. to tak, že
živnostenská společenstvo. zvláště na venkově,
budou orgány ústavů Na venkově tyto ústavy
prozatím budou zřízeny v sídle obchodních a.
živnostenských komor.

3. Je nezbytne, aby záležitosti ústavu
obstarával výbor 3 přiměřeným počtem členů;
v něm zastoupeni buďtež také dělníci. Výbor
budiž sestaven tak. že třetinu jeho volí za.
městnavatelé, třetinu dělníci. další třetinu 2 ne
odvislých & nestranných osob volí pak obě

_É., ..
————>oí ..
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. .. . ŠKOLSTVÍ. .

strany. Při ústavě peštském také město, ob
chodni a živnostenská komora. zemská prů
myslová jednota, po případě i jednotlivá živ
nostenská společenstva do výboru volí po
jednom členu.

4. Prostředkování
platně.

5 Vrchní dozor nade všemi ústavy má
ministr obchodu.

6. Je žádoucí, aby nové ústavy vstoupily
ve spojení se všemi trvajicimi spolkovými
i soukromými poptavárnami. Mezi peštským
ústavem a venkovskými zřídí se organické
spojení a. stanoví se pro všechny jednotný
postup.

7. V případě stávky nebo výluky děl
nictva ústavy v prostředkování práce pokra
čují. — A což u nás?

III. Dělníci.

Nasjezděsociálně-demokratickém
vBrně (l7.——-20 září) předložil výkonný vý
bor strany tě tyto zásady: 1 Rakousko může
býti jedině demokratickým státem národnost
ním (t. j. národnostním státem spolkovým).
2. Tento spolkový stát dělí se v auto
nomní národnostní samosprávné obvody, jež
se pokud možno přizpůsobí jazykovým hra
nicím. 3. Samosprávné obvody každé národ
nosti tvoří dohromady národnostní jednotku,
jež své národnostní (jazykově &kulturní) zá
ležitosti úplně nntonomně řídí a obstarává.
4. Národní menšiny v obvodech. jež jsou
smíšené. budou ve své národnostní činnosti
chráněny zvláštním zákonem.“ -—Je to pěkné
monstrum.

práce děje se bez

.K3——

Techniks. česká bude v Brně od
1. listopadu letos přece otevřena. Místnosti
jsou v budově „Vesny“. Povoleno je 200.000 zl.

Českoslovanská obchodnická. be
seda v Praze zřídila letos „pražskou vzornou
obchodní školu“. jež byla 17. září ve Štu
partske ulici otevřena. »Při tom pravil pan
Šimůnek: Obchod v zemi naší je v rukou
cizích většinou. Nedostane-li se národu našemu
pomoci na tomto poli odbornou výchovou, stane
se úplně otrokem něm. kapitálu. Dr. Podlipný
pravil: Musíme pracovati s největším úsilím
na. všech polích. Aby obchod český vzkvétal,
třeba. je vzdělání &odhodlanosti. Nelze schva

lovati, když mládež po odbytých studiích
obrací se na úřady hlavně samosprávné, kde
zastávati musi — práce písařské. Nešťastným
okolnostem, jimiž národ náš po staletí byl
zmítán, dlužno přičísti. že obchod v Čechách
ocitl se v rukou německých, nám nepřátelských.
Národ český nechce býti stále jen národem
lokajů, ale národem zámožným. Touto cestou
dospějeme i k samostatnosti politické.

Dne 17. září slavnostně ken. prelátem
drom F Kráslem vysvěcena & otevřena byls
st. česká. reálka na Žižkově. Po řeči
starosty p. Žďárského pravil řld. Bílý: Prvni
péčí učitelů bude usilovati o to, aby škola
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byla semeništěm zbožnosti a ohniskem lásky
ke vrnešenémn mocnáři a milému národu a
vlasti. Chceme, by duch ústavu byl ke cti
středních škol nejen českých, ale i rakouských
a stal se družkou ostatních proslavených če
ských reálek. — Náklad (260.000 zl.) zapla
tila obec Žižkovská.

%— NÁBOŽENSKÉ A CÍRKEVNI ZÁLEŽITOSTI.

„Hlas Národa“ (ve sportovní příloze)
vyslovil se proti dalekým výletům se žáky
středních škol podníkaným, ježto bývají stu
denti velice zemdleni a při tom nezřídka pijí
(5 až 8 sklenic, kdežto maji „dovoleno“ pití
jen dvě) a kouří 8 až 10 „sporteku (ci
garct).

'Jak se nám :: věrohodné strany sdě
luje, iedná se zcela vážně a zřízení biskup
ství nového v vahách se sídlem v Chebu
nebo v Teplé. Ministerstvo kultu (; vyučo
vání jednání o té věci zrdtájito již před
delším časem. Nyní se nalézá záležitost tu
zakurie římské, kde se dějí za tou příčinou
všecky předběžné práce. Ježto bude celá věc
delší dobu vyžadovati, nebude ani stolec
arcibiskupský hned nyní obsazen nýbrž až
se všecky podstatné věci v příčině nového
biskupství v_i/konají.

ový život“ čís. 8. a 9. obsahuje čl.
„Duševní inferioríta katolíků“, řeč to biskupa
Rottenburského dra. Pavla v. Kepplera, v níž
se praví: „Dnešního dne i ve světě ducha a
vzdělání vzduch a světlo se nerozdávají rovno
měrně, nás katolíky odstavují do stínu a dusí,
literární práce nesoudi kritikou spravedlivou,
nmlčnji dila. .. Jsme proti vědě, jež hlásá
vzdělání beze vší mravní snahy a hloubky,
jež vzdělává jen rozum a ne charakter, ne svě
domí, jež lidu místo zbožnosti předhazuje ne
ztravítelná sousta vědění, které veřejné stud
nice literatury, poesie a umění otrávílo hní
lobou a vředy pařížskými. Za takové zpáteč—
níctvi se nestydíme; vždyť odpornjeme knltnr
nímu švindlu a kulturní přetvářce . .. Mnoho

———>9l
ZAHRANIČNÍ

jsme zameškali však. To musíme dohnati.
Nejeden obor zkoumání jsme málo pěstovali
a pracovními silami neobsadilí. Musíme se více
než posud obírati moderními duševními proudy,
jež se jeví v ruchu vědeckém. literárním, umě
leckém i belletristickém. Nesmíme to pouze
ignorovat! Gulvanisovat mrtvoly, plýtvat
časem a silami na oživení duševní práce dáv
ných dob ——nechceme. Jde oto. aby se me
derna —. pokřestauila. Blaho lidstva, láska
k národu a vlastí ukládá nám spolupracovat.
na. poli vědy a kultury. Neříkejte: Pokus je
marný, dnešní lidstvo nemá smyslu pro kato
licismus . . . Lidstvo napilo se z kalužin světa,
— a sta duší touží po pramení vody čisté.
Všechny posice kulturní práce musíme obsadit !
Kdo nemůže být orlem, buď rád včelkou." —
Výborná slova.

Papež Lev XIII. 16. září poslal fran
couzskému episkopátu encyklíku, v níž dopo
ručuje bedlivé vzdělávání kněžstva a bezvadné
počínání si duchovních pod vedením bísknpův
jejich, aby Francie byla s to plniti tradicio
nální poslání své, to jest, liájíti církve a býti
nástrojem velíkých myšlenek, jakož i vycho.
vávati kněze, kteří hlásají víru až v nejzaz
ších krajích světa.

* *
*

'v 763——
UDÁLOSTI. [G+——

Francie.
Dreyfuss na 10 let odsouzen.
Soud vRenues dne 9. září skončen. Trval

34 dni. Bylo vyslechnuta 105 svědků. Pěti
proti dvěma hlasům uznali soudcové, že Drey
í'nss zrazoval armádu . . . A přece naděje byly
tak veliké! V čele vlády — přátele Dreyfus
soví. Novin většina zakoupena! Nejlepší advo

káti obhajovali Dreyfnssn. — Kdo mluvil prot
Dreyt'nssovi, prohlášen za bídníka blázna nebo
canaíllel Byl'o dokazováno, že Dreyfuss byl
bezúhonný charakter. příkladný manžel, boháč.
vlastenec atd. A ukázal se — pravý opak . . .
Vínenl Vínenl zavznělo světem k radosti všech
přátel Francie. Dreyfnssovci zaskřípěli zuby
a hrozí pěsti.
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Rozsudek však také zklamal: Listy se
ptají: Jaké mohou býtí „polehčující okolnosti“?
Bud byl Dreyfuss vinen a pak měl býti zase
vyvezen nazpět, nebo ne, a pak byl by pro—
puštěn. Byl dohnán ke zradě velikou bídou
či hrou na burse či ženami?

Proti rozsudku ozval se zase Zola.
Rozsudek odsuzuji: Figaro, Sii—„eleIRei

nachův list), Droits de l'l—Iomme(list Drey—
fnssův), Petite Republique (socialistický), Au
rore, Fronde, Radical, Voltaire, Paix, Petit
Bleu. Lanterne, Journal de Peuple (list anar
chistický) Matin, Presse atd.

S rozsudkem souhlasí: Autoríté, Petit
Parisian Soleil (royalistický list), Courier du
Soir, Journal des Débats. Liberté, Eclaír,
Petít Journal (vychází v l.263.000 výtiscich:
Pravda a spravedlnost zvítězily !), Soir (ná
rodního vitězství dosaženo i proti neslýcha—
němu nátlaku vládnímu i vzdor obrovským
obnosům. vydaným cd syndikátn kosmopolití
ckého), Echo de Paris, lntransígeant (Francie
zachráněna! Výbuch radosti v Paříži), Libre
Pat-ole (zrádce odsouzen — vína jako slunce
jasná), Petit Caporal (vzdor císaři a králi
(Viléma II. a Humbertu I.), kteří chtěli za
chránili svého muže, vzdor nynějším vládcům
Francie. kteří syndikát“ slíbili přivoditi osvo
bozeni zrádce, vzdor anarchistům a socialistům,
žoldnéřům zrady — zrádce je trefen!), Jour
nal atd.

Německé, belgické, anglicke, holandské,
maďarské a italské čascpísy zuřivě vrhly se
na Francii. Píši, že to je nový Sedan v dě
jinách Francie, že to svědčí o strašné hnilobě
katauů, že se Francie uezotavi. Ve Lvově,
v Brusselu a v Německu vyhnáni jsou úřed
nici francouzští ze služby! Maďaři a Prušáci
někteří se usnesli — neobeslati výstavu v Pa
řížil .Times“ psaly, že je to „prostituce
spravedlnosti". Ve mnohých chrámech byl
rozsudek ostře kšrán. V Amsterodámě docela

, „ , _ CZ;-“4.9.3413

>— ., . . . KRO NIKA. . . . .

prohlásily všecky listy (!), že Francie z řady
civilisovaných národů musí býti vyloučena?
V Londýně učiněn návrh, aby byl Dreyfuss
jmenován — čestným občinem tří největších
ang ických měst. Na sta telegramů a tisíce
dopisů denně dochází Dreyfnsaa. jenž doufá,
že dostane amnestii a že bude úplně propuštěn
na svobodu. I od českých židů docházejí Drey-.
fussa přátelské listy. ['Ile. jaká to velmoc -—
spojená synag ga. ve světě! Na ukázku, jak
u nás něm. židovské listy psaly, citujeme (do
slovně) Montagsblatt č 37. z 11. září: „Ein
grosser Kampf zwischen Clericaleu, Monar
chisten, Príttorianern, Dirnen (!), Abeuteurern
und Verbrechern (ll) aller Art auf der einen
Seite und den ehrlichen Biirgern und arbeits
freudigen Republikanern. den Nachkommen der
grossen Heroen des J. 1789 auf der andern
Seite ist entbraunt. . Und der 9. Sept. ist
ein unauslóschlíches Schandmal, da der Wahr
heit und Gerechtigkeit ins Gesicbt geschlagen
wurde. Und nur Narren. Schurkeu und Letter—
buben kónnen jubeln. . ."

Tak se smí u nás mluvíti! V paměti zů
stane ovšem, že se židé rřihiašuji zjevně za
potomky revolucionářů z r. l789, kteří bořili
oltál'e i trůnyl Nyni sejiti se má sněmovna.
Vláda Waldeck-Rousseauova spojená se social-.
nimi demokraty padla by ovšem hned, kdyby
nebylo — bursy!

* * *

Soud proti radikálům srbským v Běle—
hradě naplňuje svět ůdivem a rozhořčením nad
tyraustvím bývalého krále Milana Listy rus k 6
píši: Milanovské Srbsko je plno lži klamu,
nepravdy, zloby. Stoji před Evropou & člově
čenstvem ve stavu jako Bulharsko za Stam-.
bulova: žalařováni mučení a prolévání krve
je tam na dennímpořádku.Listy rakouské
(Fremdenblatt) day výstrahu Miláuovi, aby
pl'ísným soudem nevyvolal revoluci. Ale muž
ten je slepý.

___—$—
Záložníci budouse letos hlásiti jen v ka

sárnách a musí to činiti slovem .hier“.
Dne 10. září konala se na vinohradském

vrchu slavnost české demokracie, na
které mluvil dr. E. Grégr bezvýznamnou řeč
o významu demokracie. Odpoledne byla na
výstavě zábava a tanec, čímž ze slavnosti
stala se skoro iidlovačka.

V Poličce konal se 3. a 4. září pra.
covni sjezd mladé intelligence, kde se mlu
vilo: O cílech a postupu vzdělavací práce ve
východních Čechách, o českém národním pro—
gramu, o fondu Husově, o ženské otázce &
našem školství. Ze všech referátů vyznívalo
heslo: Nacht si učitelé a filosofové (!) všímají
sociálních oprav (dobytkářství, průmyslu, al<
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k'oholismu, loterie atd.), af. bojují proti kleri—
k'alísmu a náboženství v lídu prohlubují, nechť
se nepřijímají knihovny (!) bohoslovcit krá
lovéhradeckých, necht se zakládají obilní druž—
stve necht se zrevolucíouuje (!) duch (řekl tiIoSUf

480.000 dopísnic a listů bylo dne
9. září na iedné poštovní filialce v Berlíně.

V čísle 37. „Času“ praví J. Truhlář
v „zaslánu“ p. dru Flajšhansovi: „S člově
kem, který takto drze pravdě bije v tvář,

Martínek), nechť se šíří zásady — realismu. nemožno dále mluvíti

!

———Dj- .. » . . KRITIKA. . . [<—--——
(

„Probuzenci“ od F .A. Šuberta dávány
byly počátkem září v novém obsazení. llra má.
pěkné líčení selského vzdoru a šílené lásky, jež
ničí předmět své touhy a byla. celkem uspe
kojivě sehrána a vděčně přijata. — Lída
paní Beuoniové zdálo. se trochu přehnanou.

„Čertova stěna“ konečněse zase ob
.jevila- v Národním divadle. Opera. vyniká bo
hatou hudební invenci, něžnýmí melodiemi a
dramatickou silou. Některé libretové nespráv

ností mohly býti opraveny (stavění zdi od
čertů) a blbé urážky katolíků (zpovědní for
mule odříkávaná laikovi) vypuštěny. Výprava
byla chatrné.. Provedení nad obyčejný nermal
nijak se nevyěínnlo.

„Gayaut Minard a spol.“ — stará.
fraška Gondinetova na Narodním divadle nyni
zase dávaná mohla zůstat klidně ležet. Nikdo
by po ní nevolal. Celý kus pohybuje se na
ose nemožných zápletek a též hrubé smyslnosti.

\: 0 __e) v. u url
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Karolína Světlá
Byla. nejpřednější českou spisovatelkou. „Ves
nický román“,„ Kříž u potoka“, „Nemodlenec',
„Frantina“, „Na t'tsvitě" „Pivní Češka",
„Kresby z Ještědi" atd. mají cenu trvalou.
Hálek o ní napsal: „Štastný Ještěd, že na
lezl svou Světlonl“ Z lidové pokladnice vyná
šela drahokamy. Ve spisech jejich jeví se
vřelá láska k národu, přírodě, celému světu.
touha po pravdě, svobodě a bratrství. Sna
Vhoujejí bylo, aby zejména ženy ušlechtile
byly vzdělány, by síly všude požehnání, by
vedly a posvěcovaly.

Tolstého „Vláda tmy“ dává.se ve
Vídni již ve 2 divadlech. Při představení
vedle pochvaly projeveu i demonstrativní odpor.

Redakční poznámky.
Dp. K. Ohlašovatí s kazatelny

iména s predikátem pan nebo slečna (u vdov:
paní) jest- opravdu v některých krajinách
zav.edeno Činí se ovšem rozdíl & někomu se
predikát ten plidělí (obyčejně t'tledníkům,
učitelům, hodno=táiům a hlavně těm kteří
mají větší majetek) a u některých se vy
nechá. Někde (prý) závisí to na zaplacení
prohlášek: kdo da vyšší taxu, dostane pří—
vlastek: pan, jinak není pánem. Myslíme. že

Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1137-ll.

LITERATURA. o '.

zemřela 7. zářil

„qa—
správnčjednsjíti, kteří vynechávají titnltt
toho docela, anebo kteří bez rozdíltt při kaž
dém případě řeknou pan N.

Panu P. V díecésisv. Hypolitskě
utvořil se již spolek kněžský. zvaný „Ab
wehr“, jehož stanovy najdete v „Correspon
deuz-blattu“ č. 17 (IO září). Účelem jeho
jest: různé nespravedlivé útoky nepřátel proti
katolické víře, církvi a kněžím bránití a pa.
ralysovati. Spolek poskytuje členům v oaob
nich a právních věcech advokáta. jejž platí
Pětičlenuý výbor volen je na 3 lét

Salus: O doplňcích theologiekělio studia
mohlo by se poiednati na vikariat-ních
poradách Bylo by to prospěšnější, nežli
když nyní jako na př. na. Zb... duchovní
mezi sebou zabájísporo tom, kdo má pravdu.
zdali dr. H. nebo dp. D. — Pracujme, po
učujme. trpělívi buďme.

Proč by neměli katerheti žádat,
aby se stali řídícími učiteli? Necháme té lo
giky, jež chce kněze jenom k předmětu ná
hožensktmn upontati. Naopak chválíme, když
kněz složí zkoušku i z jiných předmětů, na
př. z dějepisu, řečtiny neboz přírodo
pisu. aby mohl po případě učiti i na střed
ních školách, kde je právě učitelů nedo
s' utek.

davatel anakladatel V. Kotrba v Praze.Vy
Cyrillo-Methodčjskú knihtiskárna V. Kotrba v Praz
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ČaSOpisy &knihy redakci zaslané.
(lin—:izko\ .i Re\ no. Illustrmany časopis pro zába\ u a poučení.Pořádá

Dr. Ant. Podlaha. V nádherné úpravě \yšlo 1. číslo časopisu, který
v našich křesťanských domácnostech potřebným se stal jako sůl.
Obrázkové provedení a tiskařská práce překvapily. Cena 7 zl. ročně
není nikterak drahá. Číslo 1. obsahuje příspěvky: „Na ústupu“ od lš.
Brodského, básně Ot. Březiny a S Boušky, Heřman hr. Černín z Chude
nic od I' Tischera, báseň Visio Dei od X. Dmi-aka, dále práce od ix.
D. Lutinova. Hrsana, Baara, Rudla, Dra Jiříka, prof. Miillera, Prusíka
atd.Přílohy barevné jsou ojedinělými v naší obrázkové
literatuře týdenní. Překrásné kresby jsou od Aleše. Chitussiho,
Engelmiíllera. Klimeše, Fanty. a umělecké iniciálky. Oceňujeme ostatně
příspe\ ky slovesné i umělecké \ části literární. ' Doufáme, že Obr áz
ková Re\ no \ každé, nejen kněžské, ale i měšťanské naší domác
nosti, zejména tam, kde dosud různé Gartenlaube, Illustr. Zeitungen
atd. se vetřely, nalezneme. Bylo by hříchem naší organisace a našeho
společenského života, kdyby se nádherný, na výši doby v každém
smyslu se nalézající časopis neměl rozšířiti co nejvíce!

Meč, kalendář pro katolíky na rok 1900 vyniká jako každý rok svým
zvláštním obsahem apologetickým (obranným) Přinášít práce vážné,
obsahu sice zábavného, ale zároveň poučující, a to hlavně v otázkách
víry naší, již dnes mnohý lecjakýs pisálek zlehčuje a t-upí. Kalendář
„Meč“ tímto svým krásným apologetickým obsahem. v němž učení
církve dochází způsobem populárním obhájení, plní tak jediný poslání,
které již za dávných dob kalendáře měly a konaly, a na což se dnes za
pomíná. „Meč“ proto tím více zasluhuje našeho uznání a podpory. —
Vypravení je zdařilé. cena 50 kr. mírná.

Aleu-ein, čís. 7., přináší články: Mezi Berlínem a Vídní, Vývoj society
a práva slovanského v Cechách, O pražském povstání červnovém
roku 1848, a rozhledy, kde zejména „důtklivé slovo k poměrům na“
pražské radnici“ doporučujeme nejen ke čtení, ale k provedení.

Dělnické Noviny, 1. října, č. 3. obsahuje vylíčení III. zemského
sjezdu delegátů křesťansko-socialnístrany v Čechách dne 28. zářit. r.
v Praze, článek „Dva židi“ od Dra Horského, Pracovní řad od V. llálka
atd. — Sp o l k o v 6 L i sty (příloha Dělnických Novin) přinášejí T. .I.
Jirouškovo pojednání: Katolické duchovenstvo a probuzení spolkového
života \“ národě. '

'" ' ' ' živ ' L'Noviny,č.18.přinášejíčlánky:„Ustaňtc,
sice to nevydržíme“, v němž se pojednává o provolání 120 průmysl
níkův stran národnostních štvanic, Proč řemeslníci vážnou v celém
životě, a četné zajímavé zprávy a obrázky z řemeslnických dílen.

Vyellovntel, č. 19., red. Dra Rud. Horského, přináší články: Vychovatel
a \'ychovanec od J. Holého a četné zprávy ve Hlídce; Příloha kate
eh e tská pojednává o nové osnově vyučování katechismu.

Anděl Strážný, č. 2., říjen. S četnými obrázky, zejména z Radhoště.
Doporučujeme!

Výminkái-i, povídky a kresby z podhoří od K. V. Raise, nákladem
F. Šimáčka Sešit 2..—4 Výborná četba

Obzor, č. 17. a 18., obsahuje články: Kulturní význam sv. Cyrilla a
Methoda. Význam a důsledky kališnictva. četné povídky a básně. -—
Doporučujeme!



Vychází:
b. a 20. dne

každého měsíce.

Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně B zl.,
. čtvrtletně 75 kr.
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ROČNÍK XY. \' muzu, DNE .). ŘÍJNA isso. (:ism 19.

V' měsíci říjnu.
B. V. Mariae sub rosarii titulo ab ecclesia mense dicato.

Carmen. *)

Reginae coeli excelsae terraeque Mariae
Nectite vos Hor-escastae sanctaeque puellae,
O puerique senesque precum nectite fiores,
Flores virtutum throno eius fundite coram;
Mensis adest sanctus revocans ad serta rosarum,
Floribus innumeris Illi exornate coronam
Coelestem vestrum vobis orate Patronam.
Vobis et dabitur stellata corona decoris
Inter coelestes et saecla per omnia refulgens.
Iunctis non igitur palmis, sic matris ad aram
Cordibus unitis omnes unaque precemur:
O virgo, salve, Tu gratia onusta et plena Maria,
Est tecum Dominus, Tu quae benedicta vocarls
Evae inter cunctas in vitae lumine natas,
Divinum quein gestaruut tua viscera fructurn
Gentes et cunctae benedicant semper ubique.
O Domini Genitrix, ora pro nobis, Sancta Maria,
Qui miseri! saepe, virtutis calle relicto,
Labimur, infelix hora! in crimina prava.
Ora pro nobis praesenti tempore tristi:
Pro nobis ora mortis quaudo hora sonabit
Semper po nobis, o Sancla, precare, Maria..

Báseň na oslavu Panny Marie Růžencové.

Královně nebes vznešené i země, Marii.
svinujte zas věnce, svaté a čisté to Panně.
vy jinoši a starci, též riňte modliteb věnce.
věnce ze ctností k trůnu dejte jejímu stkvělél
Mesic přišel svatý ku keřům růží podobný,
nuž z květů nesčíslných Panně připravte korunu,
vzývejte svatou vaši v nebesích patronku.
I vám dá. Bůh jednou hvězdnatou korunu odměny
mezi nebes kůry, která na věky zářiti má.
Ruce své tedy sepnouce u oltáře Matky
společným srdcem my všickni tu vřele poprosme:
ó Zdrávas, Panno, Ty milosti a darů plná, Maria,
Bůh jesti s Tebou, nebot jsi požehnané, ze všech dcer
Eviných, jež kdy pod sluncem zrodily se jasným.

*) Zasláno „Obranč“ od vsdp. preláta dra F. lírúsln.
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Božský plod tvůj. jejž nám přinesl svatý tvůj život,
národové at velebí všude až na věky.
O Rodičko Páně, za nás se přimlouvej, svatá Maria,
za ubohé, kteří oporu ctnosti zavrhše
padáme v neblahé chvíli do hříchů a zkázy.
Oroduj za. nás v přítomném čase tom smutném,
za nás oroduj. k smrti když hodinka,
oroduj za nás v čas každý, Panno Maria!

„Rozděl a panuj !“
Jako když balon, jenž s oblak k zemi

padá, mohutnými skoky na povrchu země
se zmítá, nemohu se pevně zakotviti, tak
je to ve státech evropských.

Často již bylo užito podobenství ny
nějších států s césarstvím římským.

I tehdy panovalo mocné úřednictvo
(byrokracie) a šavle vojenská. Konsulové,
prétorové a. velitelé legií — řídili směr ve
liké říše římské. Panoval úžasný absolu
tismus. Lid spokojil se, dokud měl hry
a chléb (panem et circenses). Při tom stávky
povstalé a nespokojenost měst i celých ná
rodů byla potlačována krvavě. Státnici řídili
se heslem: „Divide et impera", „rozděl a
pauojl" Proto popichovali strany proti sobě
v obcích i v národech. ímané dávali za
pravdu všem odbojníkům — ovšem jen na
oko, aby tím spíše vysílený lid občanskými
válkami podlehl jejich nadvládě.

Znenáhlavyvinulse absolutismus
i ve všech říších moderních. PanujevAme
rice, v Asii i v Evropě. Není rozdílu mezi
americkou despocií, iež právo šlape no
hama (Kanada, Kuba, Filipiny), mezi čin
ským mandarinstvím (jež vraždí tisíce kře
stanů) a mezi bavlnářskou vládou Anglie
nebo tak zvanou republikánskou správou
Francie.

Všude vidíme dvě mocnosti vzájemně
se doplňující a panství své na úkor občan
ských tříd rozšiřující: byrokracie a vojsko.

V parlamentech i ve sborech obecních
vládne se pomocí starého osvědčeného hesla:
„Rozděl a panuj!“

Nejinak je tomu iu nás. Tajemství, že
se tak dlouho udržeti mohlo u nás panství
liberálů, spočívájediněv tom, že dovedli
chytře rozdělovati národy. Roztrhli od sebe
jednotlivé země. roztrhali i zemské obvody,
naplnili nedůvěrou \šecky vrstvy občanské
k sobě na vzájem. Čechy ětvali proti Polá
kům a Poláky proti Čechům, Jihoslovany
znesvářili na nůž (boj Chorvátů se Srby),

popudili i Vlacby proti Němcům a Slova
nům... „Rozdel — a panujl“

A když se konečně přece Slované
trochu dorozuměli a sobě řekli, že se ne
chtějí potírati, ale vzájemně se podporo
vati, aby dobyli svých práv jazykových a
své autonomie, když utvořili tak zv. „že
lezný kruh“ pravice na říšské radě, tu na
stal boj tím horší. Zápas jazykový vzplál
v té míře. že skoro ustavičně někde tekla
krev.... Z oposice šly německé strany do
obstrukce, která parlamentární práci zne
možnila &na ulici bnj přenesla. Vlastizrádná
hesla: „Pryč od Říma“ & „Pryč od Ra
kouska“ provolávala se pod okny byro
kracie i kasáren...

Slované s ohromným sebezapřením nesli
břímě státního rozpočtu a sloužili.

Ale konečně vysoké byrokracii a ve
jenským kruhům podařilo se povaliti ten
trošek lidového. slovanského, spravedlivého
vedení státu Vydáno heslo: „Los von den
Czechenl“ (pryč od Čechů). Národ náš měl
býti osamocen. Jihoslované, Poláci a kato
lická německá strana měli býti proti ná.
rodu našemu postaveni. Dlouho dost zápas
trval. Ale konečně heslo: „Divide et im
pera“ zvítězilo. Hr. Thun padl. Dne 2. října
nastoupilo ministerstvo tak zv. přechodní,
vzaté z kruhů byrokratických (úředni
ckých).

Ministerstvo to jest takto sestaveno:
Předsedou:hr. Clary - Al dringen

Alfred;
min. vnitra: dr. Kórber Arnošt;
správcem ministerstva vyučování: od—

borný chef ryt. Vilém Hartel;
min. zeměbrany:hr. Zeno Welsers

.heimb;
správcem min. financí: odborný chef

dr. Severin šl. Kniaziolucki;
min.železnic: ryt. Wittek Jindřich;
správcem min. obchodu: odborný chef

dr. Stibral Frant.;
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min. spravedlnosti: pres. vrch. zem.
soudu v Terstě ryt. dr. Ed. Kindinger;

správcem min. za Halič: dvorní rada
Kazimír Chledovski.

Je to ministerstvo byrokratických rytířů.
A co jest jejich úkolem?
Zrušiti jazyková nařízení hra

běte Badenia ze dne 5. dubna 1897 (v pří
čině vnitřního úřadního jazyka českého) a
výnosy Gautschovy ze dne 24. února 1898.

Dále má nový kabinet na základě svato
dušního programu německého hleděti uzáko
uiti německou státní řeč. provésti volby do
delegací a vyříditi zbývající část rakousko
uherskébo vyrovnání.

Němci jásají. Slované jsou zaraženi,
znepokojeni, zarmouceni.

Na Poláky děje se se všech stran ve
hký náúak, aby Čechy opusun.

Jihoslovanů nikdo si nevšímá. O ka
tolicko-lidové ném. straně se myslí, že bude
podporovati — německé úřednické mini
sterstvo.

Noviny naše. zastupitelstva a voličské
schůze volají: echové, do oposice!

Nastávají národu našemu i všem Slo
vanům dnoré těžké zkoušky.

Práva jazyka našeho zaručena byla
majestátem králů českých: císařem Ferdi
nandem III., výnosy všech panovníků po
tomních a posléze majestátem krále čekého
a císaře rakouského Ferdinanda V. ze dne
8. dubna 1848, byla zaručena i proklamací
cís. Františka Josefa I. 2. prosince 1848,
dále základním státním zákonem ústavním
z roku 1867 (článek 19), nařízením Stre
mayerovým z 19. dubna 1880 atd.

Rozumí se, že by nastati musil v krá
lovství našem nebývalý boj, kíljby skutečně
ministerstvo úřednické dle povelu poslanců

O církevní
Mnoho předsudků proti Církvi kato

lické pochází z pouhé nevědomosti.
nás z laiků totiž málokdo sáhne

ku vědeckým dílům theologickým, zvláště
apologetickým. Odtud od lutberánů a zed
nářů importované klepy, nepravdy a mylná
pojetí institucí a věcí církevních jak v po
jednáních, tak v belletrií často se vysky
tují. —

Mnozí se domnívají, že církevní klatba
protiví se učení Kristovu.

et prý něco strašného, děsnebo: někoho

Wolfa, Schónerera, Pergelta. Grabmayera
a t. d. nám jazykovou rovnoprávnost zkrá
titi chtělo.

Nedej Bůh, aby se zlým démonům této
říše podařilo zase rozpoutati vražednou
válku domácí: Kéž prohlédnou národové,
co se s nimi od jistých stran provádí!
(„Linzer Volksblatt“ dne 1. října napsal:
Nationalilátenhass paralyairt den Judenhass.)

Vražedné boje mezi národy mají pro
spěti nadvládě židovstva! A lid ani vůchvé
neprohlédnou léčky té. Sám vůdce antisemitů,
dr. Lueger. zapřálmoutí se dává také do
té vřavy nenávistného boje národnostního,
v němž signály a hesla udělují bursovní
spekulanti a velkokapitalisté maconští a *i
dovští.

Kam se to řítíme? Práva jazyková
v moderním státě mají býti posvátná.
Proč by to nemohlo býti u nás. jako ve
Švýcarech. kde i vlašská i francouzská.
i německá řeč je úřední a kde panuje na
prostá rovnoprávnost? Jak může prospívati
stát, když se spravedlnost porušuje, když
i články samých základních zákonů státních
se otřásají a vytrhávají?

Mír tímto způsobem nebude ani
v Čechách ani v Rakousku zaveden.

I když podaří se Čechy osamotniti,
nebudou z toho míti jiní národové slovan
ští prospěchu žádného. Ba ani Němcům to
neprospěje.

Formulemíru zní: „Spravedlnost
a rovnoprávnost.“

Jestli vládnouti se chce dál dle hesla:
„Rozdel a panuj [“ — dospějeme ke knncůu),
ke kterým se dostalo císařství římské. Jsou
si řídiči státní lodi vědomi nebezpečenství,
ve kterém se oni i celá loď nalézá?J.t.

klatba
zatratit. proklíti, vyhostil. čilí exkomunikovat,
anathema vyslovit.

Ne, ne, slova Kristova zněla prý jinak.
To byla slova lasky, mírnosti, slova odpu—
štění. Církev však prý užívá nelídskosti,
ukrutností... Tak slyšíme z úst jedněch.
Jiní praví, že klatba církevní již ztratila
ostří; blesky Vatikánu prý více nestraší.
Odrážejí se, tříští se o moderní kulturu ne
škodně. Ano, tenkrát v dobách apoštolských,
v „temném“ středověku působivou byla
ovšem k dosažení žádostivých plánů. Ale

l9*
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teď: exkomunikace, anathema jsou prý
prázdnou formou. Tak slyšíme z úst „osví
cených' liberálů.

Nuže, jak souditi máme o klatbě cír
kevní?

Hleďme: Jednou z tradic, kterou si
lidé uchovali, byla ta, že rodiče dětem zdár
ným a hodným žehnali, dětem však zlým
klnuli.

Na tom požehnání si děti Vždy velice
zakládaly a po něm toužily.

Na hoře sinajské slibuje Bůh zdárným
dětem (ve 4. přik.) dlouhý věk a štěstí na
zemi. Trest nezdárným jest zajisté v tom
obsažen.

Kain, Cham. Esau, Ruben atd. jsou
příklady, jak těžce pykali tito, že se po
žehnání otcovského zbavili.

Vedle toho ve starém zákoně Bůh sám
vyřknul na mnohé zločiny klatbu. Slova:
Vyhladim ho z lidu jeho (Lev. 23, 30) —
vyhiadil by Hospodin jméno jeho pod nebem
(Dent. 29, 30) — jsou slova klatby.

V knize Josne 7, 16 a na jiném děje
se zmínka o klatbč. To jsou důkazy, že
klatba porušena byvši neblaze účinkovala.

Kdykoli tedy rodiče, patriarchové,
soudcové, proroci, kněží nad zločincem
klatbu vyřkli — nebylo to nic jiného než
jistý věštecký výrok kn zločinci, že ho
stihne trest Boží, Bohem na jeho zločin
určený.

V novém zákoně Kristus nejen že
klatbu neodstranil, nýbrž sám ji vyřknul.
Slova jeho: „Kdo Církve neuposlechne,
budiž tobě jako pohan a pnblikán“ (Mat.
18, 17.) značí vyloučení, exkomunikaci, vy
obcování z říše Kristovy.

Jestliže tedy papež, biskup, koncil nad
někým anathema vyřkne — je to prorocké
ohlášení rozsudku, který vydal Kristus nad
nepřítelem Své Církve.

Sv. Hilarius (ve 4. stol.) vyslovuje se
takto: „Rozsudek klíčníka v Římě jest vý
rok, jenž byl již dříve pronesen v nebi.“

Vyhoštění, vyloučeni nebo anathema,
nebo exkomunikace, klatba prováděla se
v církevní praxi již od časů apoštolských.
Sv. Petr vyřknul ji nad Šimonem kouzel
níkem; sv. Pavel nad krvesmilníkem. Tento
poslední provázel ji výrokem: Vydán je
satann.

Tohotěž rčení použil i v klatbě nad
Hymeroem a Alexandrem (I. Tim. l, 20).

„Odevzdání satann“ je vyloučeníz Církve;
jsout dvě říše na světě: Kristova a satanova,
a dle slov Kristových: Kdo není se mnou,

proti mně jest (Luk. 11. 23) vylučuje se
odpůrce Kristův sám.

Na tento způsob Církev od počátku až
po dnešní den stíhá kletbou všecky, kteří
učení Kristovo bludem falšnjí aneb kteří
těžkých zločinů se dopouštějí.

Mnohé zločiny nesou kletbu skutkem
samým, že se ani nevyslovuje. Proto zpo
vědník při absoluci osvobozuje kajicníka
i od kletby, kterou tento hříchy na sebe
uvalil.

Vyřkne-li Církev anathema, nečiní tak
z krutosti a ze mstivosti, nýbrž tímto přís
ným zakročením chce pohnouti vinnika k pc
znání chyby a k lítosti, chce tím svou auto
ritu zachovati a ostatní údy své od podob
ných poklesků vystříhati.

A také vždy zase zprostila klatby ex
komunikovaného, dal-li známku lítosti a po
kání. Jako nezdárného syna otec z domu
svého vyhoštuje, aby mu ostatní nepokazil,
tak i Církev vylučuje nezdravé údy své ze
svého svazku, pokud se nepolepší. Nikdo
v tomto jednání nemůže viděti nesprávnost.
Zkrátka, klatba církevní je prorocká vý
straha, oznámení nemilosti Boží, kterou si
vinník zlým skutkem přivodil.

Že klatba církevní pozbyla účinků, je
holou lží, kterou se liberálové uspávají. Pří
pady, že pronásledovatelé Církve zloa smrtí
zhynnli, jsou přece tak četné, že by se jimi
naplnily celé knihy. Šimon kouzelník zabil
se, Cerint zasypal se, Arius bídně zašel,
Hohenstaufové měli časy nepokojné a mnozí
vládcové z nich dožili se špatného konce.
ba poslední z nich na popravišti dokonal;
Bonrbonci zažili neblahých chvil.

Světoborce Napoleon I. žertoval nad
exkomunikaci papeže Pia VII. Ale přece
mu nedala pokoje. Pornčil si podati od
ministra seznam exkomunikovaných. Bylo
jich 85. První byla r. 398 od sv. Anastasia
provedena nad místodržitelem z Lydie —
poslední byla exkomunikace jeho dne
10. června 1809.

Přečetl si to a pak zvolal, že exkomu
nikace jeho \ojákům pušky z ruky nevyrve.
Ale vyrvala přece, nebot v Rusku mrazem
vojínům jeho z rukou pušky padaly. Sám
dožil se vyhoštění svého z Evropy na ostrov
sv. Heleny.

Francie a Italie jsou vůbec markantním
příkladem, že kletba Církve neni prosta
účinků. .

Ostatně, jestliže kletba církevní někdy
vyřknuta bez účinku patrného, nedej se
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tím nikdo másti: vždy jest ještě odplata
po smrti!

Pravý katolík tedy uznati musí: klatba
Církve je působivým hojivým prostředkem

k udržení kázně; je jadrnou zbraní na vy
pletí koukole a v účinku svém je kárným
a odstrašujícím příkladem.

V. Drbohlav.

Kapitola 2 kněžského „blahobytu“.
Podává I.

Není snad na světě stavu, kterému, co
se dotýká hmotného postavení, tolik by se
nepřálo, tolik- závidělo, jako právě stavu
duchovnímu. Jakmile kdo jest na kněze
posvěcen, tu si myslí většina lidí, že jest
stkvěle zaopatřen, že již více nic nepotře
buje, že jest dobře zabezpečen až do konce
života. Mnozí z těch závistniků však kdyby
seznali, jak se věci mají, poznali by, že
skutečnost jest jiná, ano, přesvědčili by
se o pravém opaku.

Právě v tento čas nastupují novosvě
cenci, kněžský to dorost, na svá místa v du
chovní správě jež jím od jichbiskupa vykázána byla. Tu tedy, dle mínění mnohých
lidí. nastanoujim „zlatě časy, peněz bude
jako želez a pod. Než, ubohý novosvěcenec,
není—li opatřen penězi z domova, přijde na
místo určené, trpí nedostatek. Práce na
stane mu sice hned, ale na peníze si počká.
Ubožák je věru, kdo jest chud, a přijde
s prázdnou kapsou na kaplanku. Jeho příjem
z náboženské matice činí 350 zl.. odměna,
podobná. almužně. Za příznivých poměrů
bude mu vykázán plat někdy po novém
roce, tedy po 4 měsících. Každý jiný úředník,
učitel atd., čeká jen měsíc na své služné,
ale štastný kaplan musí čekat — nejméně
čtvrt roku. A vydání nutných je četně:
jednak zařízení bytu, šatstvo a prádlo atd.
Sotva se ubožák usadí, již přijdou spolkové
deputace, na př. hasiči, velebný pán je také
hned vyhlédnut za čestného člena — stojí
to jen 10 zl., po těch přijdou veteráni a
besedy, a všecky občanské i dělnické spolky,
každý z nich přijde dožadovat členství.
A nováček kaplan, nechtěje si u místních
honorací hned při počátku rozlít ocet, musí
přistoupit, a ovšem, také hned zaplatit zá—
pisné, členský příspěvek atd. Každý činí
útok na kapsu kaplanovu, nehledě, že týž
nedostal dosud ani vindry.

Namítá se,že má stravu a byt. Ale
tím zase trpí farářj jenž musí kaplana aspoň
tři měsíce na dluh živiti. A kde ten má brát,
když sám má skrovné obročí?

Z., kaplan.

Jiní praví, že má hned štolu. Dnes ale
jednak štola jest mnohem nižší než dříve,
potom závisí na pohybu obyvatelstva. jež
jest nestejnoměrný, a konečně na menších
kaplankách dosahuje ročně 60—80 zl, tedy
5—6 zl. měsíčně.

Tot tedy celý příjem. Jiní k tomu od
kazují, že dostává prý menší stipendia.
Jsou-li jaká, bývají obyčejně faráři vyhra
zena. Kaplan musí psát na všecky strany,
a to darmo, nebot dnes o mešní intence
jest taková nouze, že ani od konsistoře
nemohou všem četným žádostem vyhovět,
ač se pravidelně podělují kaplani jen nej
hůře situovaní.

Z uvedeného vidíme, že to s tím bla
hobytem kněze, hlavně novosvěceného, bledě
vyhlíží.

A což teprve, který jest tak šťastný,
který nemá kongruu dosud upravenou; ten
at se těší, že pár let „hladových“ přečká
Dokud pánům u hejtmanství a místodrži
telství se nezlíbí věc vyřídit, tak musí
čekat, a to třeba léta. Proč se to rychle
nevyřizuje? Jeden dobrý znatel našich po
měrů říká ovšem: Jaký by to byl úřad,
aby věc vyřídil hned? To by si nikdo ne
vážil aktů. Ale co je moc, to je moc!
A jak se vše bedlivě vyšetřuje, jen aby ten
kaplan nedostal snad o nějaký haléř více.

Pisatel těchto řádků má bráti. doplněk
ke kongrui 150 zl. ročně, ale ač již plná
dvě léta jest na místě, nedostal ani krej
caru. Každou chvíli přijde dotaz skrze ně
jakou položku ve fassi; pak vždy zase věc
leží několik týdnů u patronátního úřadu,
pak u hejtmanství, a pak u místodržitelství
—a pisatel čeká nyní pořád, jsa nyní dlu
žen svému faráři plných 300 zl. za stravu.
Ještě štěstí, že dostal hodného faráře, který
trpělivě čeká. Ale jaký je to pořádek? A co
kde jest beneíicium menší, kde dlužno
s každým krejcarem počítat? Tak je zle
oběma, faráři i kaplanu. Ale to všecko naše
tak zv. vyšší instance přehlížejí. Nuže, kde
hledat má kaplan pomoci? U konsistoře se



—374—

často pokrčí rameny a řekne se: musíte
čekat! U místodržitelství jakoby se hněvali,
že se odváží již i kaplan — stěžovati si.
Tím hůře, když si rozhněvá svého pana
hejtmana. Mnozí páni okresní hejtmani ne
znají v tomto ohledu ke kaplanovi žádné
benevolence.

Jisto je tedy, že v žádném stavu ne
musí nikdo čekat na svůj plat tak dlouho,
jako kaplan na trpce vydelaný krejcar.
Leckterý kněz vychází z alumnátu obtížen
dluhy. a věřitelé se dostavují a ustavičně
se hlásí. Ale jak může novosvěcenec do
státi za těch poměrů svým požadavkům?
Snad by někdo z našich poslanců na sněmu
král. Českého — nebot říšská rada je práce
neschopna — této věci se uchOpiti měl, a
u příslušných orgánů se přičiniti mohl, aby

Církev a

Píše ]an Nepo

V posledním článku o vlivu církve sv.
na rodinu viděli jsme, že církev sv. zaří—
dila vzájemný poměr členů rodiny, jak žádá.
přirozenost a božský zákon. že přivedla
v rozkvět v lůně rodiny oddanost. lásku,
poslušnost, což znamená mocně přispívati
k štěstí národův. Ale církev sv. zde nezů
stává stati, v témž čase naznačuje s ji
stotou zásady, které mají říditi poměr ob
čanů mezi sebou a s vládou, dle doby a
okolností.

V článku „O křesťanském zákonodár
ství“ viděli jsme. že papežové působili
k tomu, aby znenáhla vnikal duch kře
stan.—ký v zákony pohanské. které skoro
všude despotismu byly příznivy. Vizme nyní
vladaře křesťanské, jak užívají těchto zá.
konův; jsoat ještě velmi často pokoušeni,
by je učinili bezmocnými, nebo by je vy
kládali ve smyslu, jejich choutkám pří
znivém.

Dvě zásady utvářejí společnost: auto
rita spojená se svobodou. Společnost
není možna. leč jsou-li tyto dvě zasady
v rovnováze. Jak jsme viděli. církev sv. se
snažila utvořiti vládu spravedlivou a lid
skou. Ale at je vláda jak chce pevně utvo
řena, bude bezmocnou pro blaho společné,
nepodporuje li ji poslušnost poddaných. Při

') Viz Brin et Laveille: La civilisation
chrétienne. Díl 11, str. 303 —334.

kaplanům záhy po jich nastoupení, jako
jiným úředníkům, služné vykázáno bylo.
Kde pak kongrua dosud upravena není, aby
stalo se tak nejdéle průběhem 2 - 3 měsíců.
Kaplani, jako občané státní, mají také právo,
aby veřejnost jejich záležitostí se ujímala.
Chceme pracovati upřímně a se zápalem
pro svatou věc, ale přejeme si. aby to
minimum, jež nám od státu jest vyměřeno,
v čas aspoň bylo vypláceno. Vždyt „dělník
jest hoden své mzdy“ a „zadržování mzdy
dělníkům', jest hříchem do nebe volajícím,
a jeho následky padají na ty, kde ve věci
námi dotčené liknavě si počínají. O této
věci ostatně podrobněji mohl by se zabý
vati ohlášený již kongres kaplanů.

Svépomoc bude i zde prostředkem nej
lepším.

společnost.
m.loscl'Holý.')

pomeůme si námahy církve sv. ve všech
časich, aby předešla nebo potlačila vzpoury
a povstání.

Konečně vypočítáme hlavní svobody,
kterých dobyla církev sv. vůči vladařům ve
prospěch poddaných.

Hlavni vzor starých společností byla
absolutní monarchie. Nemohoucna
počátku změniti tuto formu vlády, snažila
se aspoň církev sv. naplniti ji duchem kře
sťanským; avšak rovněžI jak tomu veřejné
mravy dovolovaly. podporovala ze všech
svých sil, aby nabyli poddaní politické svo
body. přispívajíc k utváření umírněných
monarchií, jichž je církev sama dokonalý
vzor a kterou sv. Tomáš naznačuje jako
nejdokonalejší výraz vlády.

Na druhé straně nezavrhla nikdy žá
dnou formu vládní; ale patrno je, které
dává přednost; vždy, kdykoli papežové po
žívali ve světě důležité role časné. praco
vali pro svobodu národův; nikdy a oči ne
ztratili tohoto ideálu; nikdy úplně se ne
vzdali, aby ho neviděli uskutečněný; po
stačí, abychom se o tom přesvědčili, pře
čísti si význačná slova Lva XIII : „Neza
vrhuje se v sobě, by měl lid větší neb
menší podíl na vládě; to může v jistých
dobách a za jistých zákonů státi se nejen.
prospěchem, nýbrž povinností občanskou“
(V okružním listě Immortale Dei.)

Konečně, není-liž organisované hnutí
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církve sv. za našich dnů ve prospěch děl
níků dílo svobody, ohromná námaha vy
rvati dělníky z potlačení sociální vlády,
která připomíná. pohanské otroctví?

Přehlédněme si krátce, vedeni světlem
dějepisu, tato rozličná sociální dobrodiní

Církev prohlásivši, že „všechna moc
pochází z Boha.“, a že jsou i vladaři rá
záni poslouchati přikázaní Božích a spra
vovati lid svůj spravedlivýíni a moudrými
zákony, učinila tím konec tyranství státu.
Vskutku nejsou to jen slova, jimiž odpo
ruje despotismu, nýbrž i skutky. Projděme
dlouhou řadu biskupů; uvidíme je, jak vždy
nezlomně a pevně neřestným choutkám vla
dařův odpírají.

Celý známý svět byl poddán césaru
(císaři), jehož jméno bylo čteno na čty
řech stranách země. V důležitém městě ne
poslechl vzpurný lid rozkazu gírnisony;
císař, rozhněván, poručil, aby tento lid byl
vyhuben. Později odvolal osudný rozkaz,
ale už bylo příliš pozdě; rczkaz byl vy
konán, a tisíce obětí padlo v hrozném krve
prolití.

S ohledem na tak hroznou katastrofu
opustil biskup císařský dvůr, vyšel z města
a psal císaři tato vážná slova: „Neodvážim
se přinésti oběť. mše sv., jestli si budeš
troufati býti při ní přítomen; krev jediného
nevinného postačila by pro mne, abych ji
hájil, tím více vraždění tak velikého množ
ství nevinnýchl“ Císař, důvěřuje ve svou
moc, nevšímal si tohoto listu a šel do ko
stela. Když přišel přede dvé'r'e, vidi se
u přítomnosti ctihodného člověka, který
ho vážně a přísně zadržuje a mu zakazuje
vstup do posvátného místa: „Následoval jsi
Davida v neřesti, následuj ho i v.pokáníl“.
praví k němu. Císař se ponižil a podrobil
rozkazům biskupovým, a církev dobyla nad
despotismem nesmrtelného vítězství. Ne
štastné město jmenovalo se Thessalonika.
biskup byl sv. A mbrož z Milánu, a vladař
se jmenoval Theodosius, císař západu
a východu, t. j. celého známého světa.

Theodosius, potlačuje svůj hněv a po
nižuje svou pýchu před mocí čistě du
chovní bezbranného biskupa. ukázal všem
vekům že je hodnost vyšší, než hodnost
porOU'četi světu, hodnost dovésti ve pro
spěch lidu obětovati hněv, osobní mstu a
tisíce malých vášní, které mohou hýbati
srdcem despotovým.

Ale vítězství církve sv. nad vášněmi
lidskými nebylo vždy tak snadné, aniž tak
jasné; aby ho dobyla, bylo jí třeba po sta
letí trpělivosti a' námahy.

Střední věk, doba která nejlépe anej
učelivéji přijímala sociální právo křesťanské,
byla asi celkem nejméně poddána despo
tismu vladařův.

Později, je pravda, za vlivu právníkův.
kteří zdědili tradice starého císařství, opět
se objevila všemohoucnost vladařova, i ža
luje se na církev, že ji podporovala tím,
že s ní vešla ve spojení, na př. s mou
archií Ludvíka XIV. Ale kdo mezi význač
nými církevními osobami toho věku dal
podnět k také žalobě? Je to snad Bossuet,
který mluvil tak svobodně před vladařem
o „Tom, který kraluje na nebesích. jemuž
jedinému náleží sláva., velebnost a neod
vislost'?

Jest to snad Bourdaloue, který přísně
káral nepořádky královské a který se ne
ostýchal opakovati před celým dvorem, aby
líčil vinného, slova proroka Nathana k Da—
vidovi: Ty jsi tento muži Králi, překročil
jsi svá práva“?

Či je to Massillon, který řekl Lud—
víku XV.: „Pane, všechna moc pochází
z Boha, a vše. co pochází z Boha, není za
řízeno než k užitku lidí“? .

Těžko by bylo hledati iv této době
vřelého spojení těchto dvou mocností pří—
klad otrocké záliby vůči despotické vládě.
Jestliže nějaké nepředložené slovo vyklouzlo
některému repraesentantu církve sv., bylo
bezprostředně potlačeno. Tak se stalo za
vlády Filipa II. ve Španělsku kazateli, který
v Madridě u přitomnosti králově tvrdil, že
vladaři mají absolutní moc nad osobou
svých poddaných, jako nad svými statky:
byl inquisicí odsouzen.

Avšak jestliže církev vždy zavrhovala
tyranství státu, rovněž tak vždy doporučo
vala poddaným poslušnost a věrnost. které
jsou nezbytně nutné k udržení pořádku,
k pravidelnému působení společnosti.

Jako jindy uprostřed nejprudšich pro
následování zůstávali křesťané věrni císaři
a modlili se za něho při mši svaté, tak
i církev, pokračujíc v této tradici po všecky
věky svého trvání, neustala kázati věrnost
vůči pozemským vladařům a poslušnost vůči
všem spravedlivým zákonům až k tomu. že
ji vykladala za povinnost svědomí. (Pokr.)
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O zázracích Ježíšových.
Apologetický příspěvek na oslavu Božského Spasitele.

Napsal Dr. los. Pošmůrný, křižovnik.
(Pokračování)

II. Filosoíická pravda zázraků Ježíšových.

Pravda filosofická zázraků Ježíšových,
která záleží v jejich nadpřirozeném chara
kteru, všecky zákony přírodní přesahujícím,
vysvítá předně z předmětu zázraků Ježí
šov'ch.

Majít četné zázraky Ježiš0vy za před
mět příběhy nadpřirozené a sice nejen způ
sobem, jakým se udály, ale i celou svou
podstatou, tak že při nich o nějaké příčině
pouze přirozené nemůže býti ani řeči, na
příkladvzkříšení mrtvých. Nicnevadí,
že snad jeden nebo druhý zázrak Ježíšův
i cestou přirozenou. by státi se mohl, na př.
uzdravení některého nemocného delším lé
čením, nebot skoro všecky jsou podstatou
svou rázu nadpřirozeného, jelikož předmět
jejich veškeru sílu přírodní přesahuje, a tudíž
příběh příčinu může míti toliko v nadpři
rozené moci Boží.

A proto až podnes přes všechen veliký
pokrok věd přírodních nebyla objevena při
rozená příčina nebo zákon přírodní, podle
něhož by bylo lze zázraky Ježíšovy přiro
zeně vysvětliti. Tak jako za času Kristova
i dnes jeví se nám zázraky Jeho býti nad
a mimo všecky zákony přírodní.

Pravda filosofická zázraků Ježíšových
plyne dále z mravního charakteru Krista
samého. Nejsou—li zázraky jeho pravé, pak
jest veta po jeho mravním charakteru.
Známot jest, že Ježíš skutky ony za pravé
zázraky vydával a na ně jako důkazy svého
Božství se odvolával. Ale počínání takové
bylo by podvodem a rouháním. nebyly-lí
skutky ony pravými zázraky.

Aby se tomuto důsledku vyhnuli, berou
nevěrci útočiště k pošetilé vytáčce a praví,
že prý se to Ježíšovi nesmí míti za zlé,
nebot prý byl okolnostmi donucen skutky
své za zázraky prohlašovati. anebo prý
„v zanícení“ sám věřil na zázraky, které
mu jiní připisovali!

Taktéž způsob, jakým Ježíš zázračné
skutky konal, jasně dokazuje, že příčinou
jejich byla toliko moc nadpřirozená.

Především nutno míti na zřeteli, že
Ježíš konal zázraky veřejně a před očima
svých zarytých nepřátel. Ale nepřátelé jeho,

kteří některé zázraky i soudně vyšetřovali,
nikdy se neodvážili zázraky Ježíšovy vy
světlovati příčinou přirozenou.

Ježíš dále konal zázraky pouhým slovem.
Tak na př. děl k maloníocnému: „Chci, buď
čistí“ a když to řekl, hned odstoupilo od
něho malomocenství, a očištěn jest. Mar. ],
12. Vstav, přikázal větrům a moři, a stalo
se utišení veliké. Mat. 8, 26. Člověku, šla
kem poraženému, děl: „Vstaň, vezmi lože
své a jdi do domu svého.“ A vstal aodešel
do domu-svého. Mat. 9, 67.

Ježíš se sice také někdy nemocných
dotýkal a ruce jim na hlavu kladl, ale
vzk ádání rukou bylo jen obvyklým oby
čejem židovským, kterým se vyjadřovala
blahovůle k jinému.

K uzdravení slepcův užil Ježíš jednou
bláta; ale kdo by chtěl tvrditi, že ono
bláto bylo příčinou, která. slepci vrátila
zrak?

Ježíš konal také zázraky na osobách
vzdálených, což způsobem přirozeným
nikterak státi se nemohlo. Tak uzdravil
Ježíš vzdáleného syna královského úředníka
slovy: „Jdi, syn tvůj jest živ.“ Podobně
služebníka setníkova slovy: „Jdi & jak's
uvěřil, staň se tobě.“ Ženě chananejské.
která. prosila za uzdravení své dcery, řekl:
„O. ženo, veliká. jest víra tvá, staniž se
tobě, jakž chceš.“ I uzdravena jest dcera
její v tu hodinu.

Ježíš nemocné uzdravoval a mrtvé
křísil okamžitě, což se ani při léčení lé
kařském, ani magnetismu neděje.

Konečně potvrzuje charakter nadpři
rozený zázraků Ježíšových ijejích veliké
množství a rozmanitost, při které by za
jisté aspoň někdy příčina přirozená se dala
odkrytí, kdyby zde působila.

Proti íiloscíické pravdě zázraků Ježí
šových namítají nevěrci, že židé i pohané
prvních století zázraky Ježíšovy přičítalí
kouzelnictví daemonského původu.

Výtku tuto, jak známo, již Božský
Spasitel sám vyvrátil slovy: „Jestli satan
satana vymýtá, proti sobě rozdělen jest.:
kterak tedy obstojí království jeho? A vy
mýtám-li já zlé duchy skrze Belzebuba,
skrze koho je vymýtají vaši synové? Proto
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oni soudcové vaši budou. Paklí já Duchem
Božím zlé duchy vymýtám, tedy přišlo mezi
vás království Boží.“ Mat. 12. 25.

Ostatně at síly daemonů jsou jak chtějí
veliké, jsou přece konečné a obmezené a
proto nemohou býti příčinou zázraku, který
vyžaduje moc nekonečnou.

Pomluva magie předpokládá buď ob
cování s daemonem, které jsme právě vy
loučili, anebo znalost tajných sil přírodních,
na kterou zvláště nevěrcí v našem století
se odvolávají (na př. Bahrdt, Venturini,
Eichhorn, Paulus, Renan).

Ale i tento způsob výkladu zázraků
Ježíšových jest nepravý. Kdo pak, maje
zdraVý rozum může tvrditi, že Ježíš nžil
nějakých tajných léčebných prostředků při
rozených v případech, kde konal zázraky
beze všech vnějších prostředkův, pouhým
slovem nebo aktem vůle a to i na nemoc
ných vzdálených?

A proč pak až podnes přes všechen
vychvalovaný pokrok věd přírodních. nikomu
se nepodařilo poznati ony síly přírodní, kte
rými lze nezhojítelné nemocí okamžitě vy
léčiti, mrtvé křísiti, chleby rozmnožiti, bouři
utišiti?

Odkud pak znal samojediný Ježíš, který
v očích nevěry není nic, než pouhým synem
chudého tesaře nazaretského, tyto všem
učencům celého světa neznámé tajemné
síly přírodní?

Konal-li Ježíš zázraky své tajnými si
lami přírodními. tu je musil dobře znáti a
musil o tom věděti. On však ani slovem
nedává najevo, že zázraky jeho jsou účinky
nějakých sil přírodních, nýbrž je připisuje
všemohoucnosti Božské své přirozenosti.
Kdo o slovech jeho pochybuje, nutně ho
musí míti za bezbožného podvodníka.

Nelze si též myslíti, že by Ježíš, který
všude jen dobrodiní prokazoval, svoji zna
lost tajných sil přírodních, která by lidstvu
byla tak užitečná, jiným byl nesdělil a jí
s sebou do hrobu vzal, uživ jl pouze ke
své slávě. 

Taktéž jest nepochopitelno, že by jeho
učení nepřátelé, kteří sledovali okem pá
travým každý jeho krok, nikdy byli na to
nepřišli. že užíva nějakých prostředků při
rozených.

Marně jest taktéž úsilí nevěrcův, od
volávají-li se na magnetismus a spí
ritís mus, aby mohli nadpřirozený chara
kter zázraků Ježíšových popříti.

Příčina neobvyklých zjevu magnetismu
a spíritismu může býti trojí &sice: podvod,

Vlivdaemonický a přirozené síly magnetické.
Poněvadž první dvě příčiny jsou u Ježíše
naprosto vyloučeny zbývala by jen příčina
třetí.

Ale i tu musíme vyloučiti. pozoruje
me--li ohromný rozdíl mezi zázraky Ježíšo
vými a účinky magnetismu a spíritismu.
.lsout účinky tyto řídké a nejisté, kdežto
Ježíš konal zázraky nesčetné s naprostou
jistotou. Magnetismus působí jen u lidí ji
stého věku a v určitých nemocech; Ježíš
však uzdravoval bez rozdílu věku a povahy
nemoci. Ježíš uzdravoval okamžitě, což při
magnetismu a spiritismu není, jakož jest
i neslýcháno, aby pokusy podobnými nyl
slepci navrácen zrak. mrtvý vzkříšen, malo
mocný očištěn, bouře .utišena.

Nevěrci se i na to odvolávají, že Ježíš
požadoval víry od těch, které měl uzdra
viti, a proto prý lze se domýšleti, že živá
víra nemocných a obrazotvornost tak mocně
na jejich zdravotní stav působila. že se
uzdravili. I výklad tento jest pošetilý.

Předně jest známo, že Ježíš vždy víry
nepožadoval. ano často zázraky konal, kde
víry v něho dosud nebylo. aniž víry poža
doval jako příčinu. nýbrž jako podmínku
zázračného uzdravení, protože konal zá
zraky, aby víru v Božství své rozšiřoval a
upevnil.

Připisoval-li J ežíš zázrak vykonaný víře
uzdravených, což dle zpráv Písma sv. čtyři
krát učinil, tu nechtěl tím nic jiného říci.
než že nemocní nebyli pro svou víru zá
zraku nehodni, jako vskutku mnozí nehodni
byli, aby k vůli nim Ježíš zázrak konal, na
př. Herodes a nevěřící fariseové..

A at vliv důvěry k lékaři a obrazo
tvornosti na zdravotní stav nemocného jest
sebe větší a blahodárnější, tož přeCe nikdo
na světě nebude tvrditi, že vliv ten jest
tak mocný, že vrací slepcům zrak, hluchým
sluch, mrtvým život a, p.

Taktéž nevěra Židů nic proti pravosti
zázraků Ježíšových nedokazuje a marně na—
mítají nevěrci, jak prý lze nevěru tuto vy
světliti, konal-li Ježíš před očima jejich
pravé zázraky.

Především se nesmí zapomenouti, že
četní Židé a to ke třídě vzdělanců patřící
vidouce zázraky Ježíšovy, v něho uvěřili;
vždyt první osady křesťanské nejen v Je
rnsalemě, ale i jiných městech judských
sestávaly z pokřtěných Žídův. Obrácení
těchto Židů bylo by však velikým zázrakem,
byly li zázraky Ježíšovy pouze vylhané a
nepravé.
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Že mnozí Židé v Krista neuvěřili přes
jeho přečetné zázraky, není tak těžko vy
světliti. Zuámot předobře. že tehdejší Židé
se úplně vžili v nepravou představu 0 za
slíbeném Mess'áši, kterého si představovali
jakožto velemocného panovníka, který je
od nenáviděného jha římského osvobodí,
říši Davidovu v plném lesku obnoví a na
celý svět rozšíří.

A tento předsudek, plynoucí z nepra
vých výkladů proroctví o říši messianské,
byl jednou z hlavních příčin, že Ježíš,
chudý a pokorný, za Messiáše uznán nebyl.
K tomu se přidružila ještě nezkrocená zášt
knížat židovských a fariseů proti Ježíši.
jenž pokrytectví a hříchy jejich odhaloval
a káral.

A špatně zná lidské srdce, kdo neví,

že předsudky a zášt dovedou člověka tak
opanovati a zaslepšti, že všecky, i ty nej
pádnější a nejjasnější důvody nemají vjeho
zaslepených očích pražádné váhy. Vůle ne
přátel Kristových, která při aktu víry hraje
velikou úlohu, byla tak zvrácena a na po
znání jejich tak zhoubné působila, že na
zázraky Ježíšovy nic nedali a v něho ne
uvěřili. .

Pohlédneme-li tudíž na všecky četné
námitky. kterých se nevěra proti nadpři
rozenému charakteru zázraků Ježíšových.
chápe. vidíme, jak chatrné, pošetilé jsou
všecky tyto pokusy, a jak pevně stojí filo
sofická pravda zázraků Ježíšových, a bez
děčně vzpomínáme slov blah. Klementa
Dvořáka, jenž praví: „Co musí všecko ubozí
nevěrci véřiti, aby nevěřílil“ (Pokr.)

Královský rybník blíže hradu Pražského.
PodáváVlastimil Hálek.

As hodinu cesty za královským hradem
Pražským zrcadlí se v malebném údolí za
Veleslavínem, při trati buštěhradské dráhy,
rozsáhlý rybník. Polohou svou přispívá ke
scenerii krajiny, ve které vévodí památný
letohrad králů českých „I-Ivězda“ s obklo
pující ho zelenavou oborou. Obrážejít se síl
houetty „Hvězdy' i obory s podstojícím
chrámemiosadou ve hladině jeho vod. Tato
příjemná místa vyhlédlo oko králů českých
k tomu účelu, aby odtud zásobován byl
hrad pražský vodou, a to dvojím způ
sobem. _

Jeden vodovod schytává pramenitou
vodu v sedmi pramenech z půdy pískovcové
pod „Hvězdou“ & na svahu k Veleslavínu,
přenechávaje přebytek vody v památné „stu
dánce královské“ neb „Královce“ zvané u
Liboce. Voda z těchto pramenů, jež se
nyní „c. a k. dvorní prameny“ nazývají,
jde litými železnými rourami kol Střešovic
do hradu pražského, kdež mimo zámeckou
kuchyni zásobuje též kašnu na Svatoiírském
nádvoří i ústav šlechtičen. Jest pak vý
tečné jakosti. Tento vodovod pořízen byl
v letech 1540—73 za králů českých Ferdi—
nanda I. a Maximiliána II.

V druhém vodovodě, odkryté to pouze
strouze, vedena jest uměle měkká voda
z královského rybníka pod „Hvězdou“, jenž
ji opět dostává z velkého rybníka u Lito

vic, tvořeného vodami okolních luk. Tento
rybník pod „Hvězdou“, určený k zásobování
hradu pražského vodou, byl r. 1585 založen
od krále Rudolfa II , k němuž klášter břevnov
ský poskytl své rozsáhlé louky. Jelikož od
tud sklon ke Praze byl nepatrný, prove
deno vedení vody ve strouze uměle, což
se přičítá slavnému Tycho de Brahe.

Na některých místech se téměř zdá,
že voda opačným směrem teče. Tato voda
zásobuje kašny na druhém a třetím dvoře
zámeckém a některé domy na Hradčanech
a Malé Straně.

Střed k napájení vodovodu tvoří zmí
nčný královský rybník pod „Hvězdou“, dílo
to krále Rudolfa II. Velice zajímavý právní
poměr ustálil se u tohoto rybníka po mno
hém projednávání. Na ten poukazuje ná
sledující stat. ana spolu svědčí o hluboké
oddanosti kláštera břevnovského ke králov
ské dynastii, jíž vyšel klášter vstříc se
vší ochotou, jak při založení, tak při udr
žování jeho.

Vlastníkem tohoto královského rybníka
jest nyní dle knihovní vložky č. 1336 desk
zemských str. 1. c. a k. dvorní erár vza
stoupení králů českých, pro který jest vlo
ženo právo vlastnické k tomuto rybníku,
a též ku král. oboře „Hvězdě“ se Stro
movkou, k níž jest onen rybník připsán na
základě rozhodnutí c. k. zemského práva
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ze dne 20. listopadu 1824 č. 26.274 a při
pisu stavovského výboru ze dne 28. března
r. 1823 č. 10.514. (Opis uvedeného roz
hodnutí nalézá se u desk zemských v knize
listin svaz. č. 1044, str. G. 22, a opis onoho
přípisu v knize listin sv. 1096, str. B. 13)

O tom, kdo je povinen tento rybník
v dobrém stavu ndržovati. není nalezena
žádná listina. Pouze ve smlouvě ze dne
7. prosince 1819 děje se zmínka otom,
že smlouvou uzavřenou r. 1605 mezi králem
Rudolfem II. a klášterem břevnovským za
vázal se k udržování rybníka v dobrém
stavu klášter břevnovský, začež dano mu
právo užívati rybník ten, totiž přisvojíti si
ryby, pak používati trávu, pastviny a stro
moví u rybníka toho se nalézající. Onou
smlouvou z r. 1603 zavázal se též břevnov
ský klášter na všechny časy poskytovati
z onoho rybníka vodu královskému hradu
v Praze, a zahradě, při hradě tom se na
cházející.

O povinnosti, rybník ten čistíti, jedná
smlouva ze dne 7. prosince 1819, podle
které povinnost tu má opět klášter břevnov
ský. Tuto smlouvu uzavřel za klášter Pla
ciduš Beneš, tehdejší opat břevnovský a
broumovský, pak Bonaventura Muller, prior,
a Anselm Otto, senior kláštery, kdežto se
strany o. k. dvorního eráru intervenoval při
smlouvě c. k. dvorní stavební úřad v Praze
a c. k. komorní prokuratura. Smloava se
psána jest v jazyku německém, a opis její
nalézá se u desk zemských v knize listin
svazek č. 999, str. M. 17. Ku čištění jeho
zavázal se klášter břevnovský počínaje
r. 1806 na všecky příští časy, a sice, kdy
toho bude potřeba, za následujících pod
mínek: _

Od r. 1806—1831 byl klášter povinen
rybník ten čistiti úplně bezplatně. Od
roku 1831 jest však c.k. erár povinen vy
pláceti za čištění to každého roku břevnov

skému klášteru 50 zl. Naproti tomu vymínil
sobě však klášter rybník ten vždy za tři
léta loviti, maje při tom povinnost, lovení
to napřed 6 neděl zemské vládě oznámiti,
v době lovení postranní příkop, ze kterého
by se královský hrad v Praze potřebnou
vodou opatřiti mohl, zříditi. a dle potřeby
bahno z rybníka vyvážetí. Onu povinnost,
rybník čistiti. převzal na sebe klášter bře—
vnovský, jak se v oné smlouvě tvrdí, na
důkaz „své věrností. oddanosti a úcty k Jeho
Veličenstvu“. Dále vyhradil sobě klášter pro
případ, že by onen rybník při svém vyči
štění následkem průtrže mračen neb jiné
živelní pohromy opětně vyčištěn býti musil,
právo, požadovati od c. k. eráru polovici
nákladu. spojeného s takovým čištěním.
Před lovením rybníka jest povinen břevnov
ský klášter dohodnouti se dříve s vrchností
litovického rybníka. aby klášter rybník dříve
vylovil, nežli lítovická vrchnost svůj rybník
loví, & aby dostatek vody pro král. hrad
v rybníku na zimu bylo. Zároveň byl klá
šter onen smlouvou pouliázán, aby tam,
kde voda vtéká do rybníka, jáma zdělána
byla, kde by “se hlína, tam s vrchu se ří
tící, zachycovala, a při naplňování rybníku
opět odstraniti mohla, tak aby pouze čistá
voda do rybníka vtékala.

Na základě onoho narovnání byla tato
povinnost klášteru břevnovskémuvdeskách
zemských v knihovní položce č. 334, ve
které jest zapsán majetek jeho, na listě
závad str. 55, sub praes. 28. prosince 1820,
č. 24.982 knihovně vyznačena. & vázne na
klášteře tom ve prospěch c. k. dvorního
eráru.

(Poz n. V přítomné době má. prona
jatý tento r_vbnik M. Podhorský, obchodník
rybami v Praze. hlavně za tím účelem,
aby měl v blízkosti Prahy rybník, v němž
by mohl přechovávati větší množství ryb
k prodeji v Praze.)

Páni &dělníci.
(Pokračování.)

„Společnost ku zřizování laciných
domů obytných“ ve Winterthuru švýcar
ském sleduie účel, posloužíti nejen továrníkům
a. dělníkům, ale i osobam jiným, zejména malo
žívnostnikům, kteří trpí všeobecnou drahoton
bytů. Společnost budí snahu po spořivosti a.
po hmotném blaliobytě %. klade základ ke
spořádanému životu rodinnému tim, že „ro

diny naleznou hrondn země, na, níž spokojeně
se zařídí, ji za milý domov pokládati budou
a tim nabudon pevného věcného základu pro
spořádaně manželské žití, výchovu dítek, ob
čanský život a pro plodnou činnost v po
volání.“

Společnost má. 338.500 franků (677 akcií
po 500 fr.) a vydala 31/20/“ dlužní úpisy za
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IO0.000 fr. Společnost všecky domky po
15—20000 fr. rozprodala a jen několik si
k pronajímání ponechala. Na kupní cenu dlužno
složiti hned 10 procent, každý pak rok splá
ceji se 4 procenta, kdežto zbytek trhové ceny
se zúrokuje 5 proc. Platí tedy ročně 9 proc.
trhově ceny domku, což se rovná placené
činži jinde. Dokud není dluh zcela zaplacen,
nemůže se v domku provozovati živnost ho
stinská. Majetník je povinen, vésti se svými
lidmi domácími počestný život a dům ve všech
částech ndržovati v dobrém stavu.

Domky jsou přízemní a. o jednom i dvou
patrech Dle toho je cena domků od 4200 fr.
(900 zl.) až do 21.000 fr.

Společnost zřídila asi 350 domků v ceně
2 mil. franků. Domy novější se ponejvíce
pronajímají jednotlivým dělníckým rodinám,“
jež se musí starati o žádoucí čistotu a po
řádek, k čemuž se nájemníci písemně zavá
zati musí. K podnájmu je třeba zvláštního
povoleni jednatele společnosti. Kdo jedná proti
ustanovení smlouvy té, dostane měsiční vý
pověd. Společnost prohlíží ob čas byty, zdali
v nich nic není závadného.

Také jednotliví továrníci vystavěli pro
dělníctvo zdravé a slušné byty, aby jim uspo
řilí nesehůdnou mnohdy dlouhou a namáhavou
cestu a. aby v pěkných bytech uchráněni byli
dělníci nemoci a. nákazy.

Tak na příklad firma Schžiffer a Comp.
(v Miilhůsách) vystavěla domky ve vsi Pfa
stattě, a. to u silnice, na návsi i za vsí, kde
právě pozemek na prodej byl. Obyvatelé
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domků těch pěstují na prosránných zahrád
kách květiny i zeleniny, stromoví a různé
plodiny-polní. Domky jsou po 5300 francích.
Hned splntíti dlužno 300 fr. (130 zl.) a zbytek
s úroky ve 219 měsíčních splátkách po 30 fr.
Majitelé spláceji však horlivěji, tak že v šesti
letech pravidelně vše splati.

Barvířská. továrna Meister, Sucíus a
Briínning v Hiichstu nad Mohanem postavila
38 domků pro úředníky. 305 bytů pro do
zorce a dělníky, 60 bytů dělnických (Arbeiter
heím) a 96 lůžek pro nocleháře (ve 3 domech)
Některé domy mají 4 byty, některé jen dva..
Pokoje hledi k jihu, kuchyně & chodby k se
verni straně. Firma ta. neprodává domky ale
pronajímá je pouze Nájemné činí tři a půl
procenta stavebního nákladu, jest tedy vzhle
dem k jiným bytům dělnickým velmi nízké.
Opravy (bilení, opravu kamen, podlahy, dveří.
oken, zámků a pod.) musí sobě opatřiti ná
jemník. Firma obstará jen udržování budovy
a střechy a zevnější omítky a postavení no
\ých dveří, kamen, oken a pod. Chov psů se
netrpí, Některé podmínky ve smlouvě nájemní
jsou velmi přísné.

Pro svobodné dělníky slouží několik
budov vždy o jednom sále, jenž rozdělen je
pužením, až ke stropu nedosahuji'cím, na šest
oddělení. V každém oddělení je 6 lůžek se
stolkem, skříní, umývadlem a židlí. Všichni
stravuji se v tovární menáži Týdenní ná
jemné za lůžko (a prádlem. topením a. pod.)
činí 1 marku. Nocleliáři musí () 10 hodině
býti doma.

zle———$
D0 oposícel Zní válečný povelu nás,

když ministerstvo Thunovo-Kaizlovo odstou
pilo. Stalo se tak pcmocí intrik min. zahr.
záležitostí hr. Goluchovského, býv. min.
Chlumetzkého, předsedy min. uherského šl.
Szella a vlivem zahraniční říše německé.
Deset dní trvala krise, nebot nemohl žádný
z navrhovaných od Němců velikánů překo
nati ohromné obtíže, na něž každá vláda nyní
narazí. Tak na př. kn. Alfred Liechtenstein,
jenž byl vyhlěduut zavpremiéra, musil vzdáti
se konečně marné práce. Konečně utvořeno
úřednické ministerstvo s hr. Clarym
——v čele, o jehož ůmyslech a poslání na
jiném místě pojednáváme. Německé noviny
jsou plny růžových nadějí do budoucnosti.

Wolf volá však: „My nedáme zbraň z rukou.
dokud nebude nam dáno slavnostní ujištění
závaznou formou v trůnní řeči. že 1.
vyrovnání a Uhry může provedeno býti jen
ve formě parlamentem schválené. 2. že
5 14. nebude užíváno nikdy více k obejití
nebo odstranění ústavních práv, 3. že bude
zaktnitč uznána německa řeč za jazyk
státní a že se zabezpečí uzavřené územi
německé! Časopisy české volají lid náš ke
svornosti & — ke střízlivému nazírání na
věci. Praví, že ministerstvo nic nedokáže
proti spojené pravici. Ale zůstanepra
vice spojenou? Neodejde čast Poláků
a katoličtí Němci (prelát dr. Scheicher"
ve Wieselburgu dne 1. října pravil, že Čechy
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na 3 kusy se musí roztrhati !) od pravice,
jež stojí před zkouškou ohněm? Vybízíme
dnes k rozumné politice ve vážné době
a varujeme před planými —- randály a de
monstracemi.

Sjezd novinářů slovanských v Kra
kově podal svědectví o tom, že slovanská
vzájemnost proniká v této říši. Na sjezdu
bylo hlavnějednáno o zřízení slovan
ské tiskové kanceláře (ref. p. Prok.

Grégr) neboť posud všechny naše i jiné
slovanské listy jsou odvislé od zpráv ně
mecko-židovské kanceláře korespondeční jež
o nás často podává zpravy kusé, nepravdivé
a překroucené. Bylo proneseno mnoho na
dšených řeči se strany české, polské, char.
vatské i slovinské.

Nynízaloženbyl „slovanský klub“
v Praze, který má slovanskou vzájemnost
dále pěstovati.

——all NÁRODOHOSPODÁŘSKÁČÁST[cm—_

+
11.Remesla.
Třetí zemskýsjczd delegátů

křesťanské socialní strany vČe
c h á c h konal se 28. září v Praze. Přítomno
bylo 70 delegátů a 40 hosti. Zprávu o čin
no sti s t ra n y podal dr. R. Horský, jenž
si stěžoval na zaražený ro voj strany nejen
v hlavním městě ale i na venkově. Debaty
<učastnil| se pp. Fremr, HornOV, Škrdle Brož,
Žižka. Vlach, Dušek, Jenčovský, Jiroušek,
Elitzer atd. Bylo usneseno: „Sjezd se usnáší,
aby strana, kterou zastupuje, pracovala samo
statně dále pod výkonným komitétem na sjezdu
zvoleným. Sjezd lituje. že někteří se odště
pili od strany naší, a přes to, že snahy naše
ke smíru s nimi vícekráte již se marnými
byly ukázaly, jsme i nadále hotovi ke sjedno
cení pracovati, na základech a v rozměru
našich programů, když i oni ochotně dobrou
vůl k tomu projeví.“ Pak jednáno o otázce
školská (ref. p. Špaček) a otázce ženské (ref.
dp. R Vrba), při čemž přijaty obšírnější re
soluce.Dovýkonuého komitétu zvo
lení pak byli pp. dr. I-Iorský,V. Žižka, J. Brož,
T. Škrdle. dr. Reyl, R. Vrba, v. Dvorský a
T. J. Jiroušek. Za nahradníky pp. M. Pato
čka, F. Satorie. J. Schwarz a V Průša. Za
sekretáře zvolen red. p. Jiroušek. Vůdcem
strany prohlášen dr. R. Horský.

Společenstva vRakousku. Dle
dat statistické kanceláře vídeňské byla koncem
roku 1898 v Rakousku 5902 společenstva,
z nichž bylo 5795 zaneseno do obchodního
rejstříku a 107 nezancseno. Během r. 1898
ustavilo se 813 nových společenstev. Úvěr
ních spolků bylo v celém Rakousku 4032, a

sice 1327 s ručením obmezeným a 2632 s ru
čením neohmezeny'm. Nových úvěrních spole
čenstev přibylo za rok 1898 celkem 435.
Dle systému Raiň'eisenova napočteno 2048
záložen. Konsumních spolků bylo 712, nových
přibylo 108. Spolků hospodářských, nákup
ních, mlékáren a pod. stávalo koncem r. 1898
úhrnem 1158 nových přibylo 252. Člrnů
úvěrních spolků je nyní značně přes 1 milion.
Úvěr-uza lonský r. poskytnuto za 435.048000 zl.
Vlastníhojmčni měly úv. spolky 67.867.000 zl.,
cizích vkl. spravovaly v obnosu 458,053 000 zl.
Nemůžeme se dosud, jak čísla to ukazují,
v hnutí společenstev měřiti s Německem.
l-Inutí to však přece iu nás utěšeně roste a
razí si v lidu cestu. Kéž na této dráze své
pomocné hodně se pracuje!

Sjezd křesťanských žen konal
se 1. října v Lublani. O ženské organisaci
mluvil dp. Lampe. Paní Manfredová vybízela
ženy, by nákupy své činily u domácích živ
nostníků, by podporovaly jen dobré časopisy
a vychovávaly křesťansky a národně mládež,
by zřizovaly knihovny a ústav spiostredko
vací práci

*

III. Dělníci.
Průmysluík Krup p v Berndorfu vystavěl

pro dělnictva divadlo na 500 osob, jež bylo
27. září otevřeno za přítomnosti císaře a mi
nistrů hr. Thuna a. dra.. Kaizla.. Při tom
_otřásalo se divadlo smíchem ', protože v kuse
Karlweissově vystupuje videňský krejčí, ro
dilý Čech, ze kterého si k vůli jeho národ
nosti a výřečností tropí posměšky! — Ně—
mecká kultura.!
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Nový arcibiskup v Praze. Rozhod
nutím J. V. císaře a krále dne 15. září jme
nován jest knížetem arcibiskupem pražským
Lev svob. pán Skrbenský z Hříště.
sídelní kanovník olomoucký. Narodil se roku
1863 v Hukovicich na Moravě z prastaré ro
diny šlechtické, studoval na gymnasiu kromě
í-ižskěm, na právnické universitě v Inšpruku,
roku 1884—5 konal službu dobrovolnickou
u pluku dragounakého, načež začal studovat
bohosloví v olomouckém semináři a v ímě,
kde dosáhl r. 1889 hodnosti doktora kano
nického práva a zastával do r. 1891 místo
kaplanské. Pak se stal kaplanem v Uherském
Osu-obu. farářem v Melčí, r. 1896 sídelním
kanovníkem olomouckým a r. 1898 proboštem
v Kroměříži. Chválí se na. něm vzorný život
kněžský. zbožnost, svědomité konání povin
ností, iulnoduchost a skromnost. Úřad pri
masa král. Českého jest tak obtížný, že se
uedivime, když „Katol. Listy' dne 27. září
v oslavném článku napsaly, že „nový náš
primas se chvěním bude nastupovati svůj úřad,
jenž již jeho nezapomenutelnému předchůdci
způsobil mnoho strastných chvil “ Kněžstvo
i lid náš očekává od svého vrchního pastýře
spravedlivost a následování oněch jasných
vzorů na stolci arcibiskupském, jejichž pa
mátka z paměti našeho národa nikdy nevy
mizí. Práce čeká nového arcipastýíe nesmírně
mnoho, a to iv chrámech, v semináři, v dobro
činných jednotách atd. Dej mu, Bože, sílu,
by vše vykonati mohl se zdarem ke cti a.
slávě Tvé. k prospěchu sv. církve i slávě
národa a vlastil

„Los \'011 Rom“ je nyní více od členů
něm. spolku Gustava. Adolfa slyšeti nežli u nás.
V Hamburce dne 28. září konala se gene
rální schůze, kde farářEverling —Krefeld řekl :
„Toto hnutí zachvátilo všecky směry prote—
stantské církve v Německu. Z počátku poli
tická věc přešíuula se v koufessijni zápasy.
V Čechách a na Momvě již dávno se Němci
v srdci (uvnitř) od Říma odtrhli, a nelze
tedy přestup k protestantismu za změnu víry
považovati. Jestli přestupuje se trochu zvolna,
tedy to pochází od — leaivosti lidí, žijících
v oněch zemích. Následkem cistoletého poro
beni od katolické církve, jež od vlády byla
vydatně podporována, schází lidem hlubší ener

52), NÁBOŽENSKÉ A CÍRKEVNI ZÁL EŽITOSTI.
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gie k rychlému činu. Ve hnutí je — touha
německých srdci po evangeliu! Jak hnuti do
padne. lze těžko říci. Ale nutno pro soudruhy
účinně pr,acovati a to penězi hlavně, jež jsou
při plestupování velepotřebny.“ (Potlesk.) —
Pak bylo sebráno pro osadu Kvammel v Če
chách 443 marek (dle „Post“). Byla pliiata
resoluce, v níž se hnutí v Rakousku schva
luje & k účinnému projevu„ bratrské lásky“
vybízí.

0 nové osnově vyučovací po
jednává v katechetské příloze k „Výchova
teli“ dne 1. října. Praví setu: „Forma otá—
zek a odpovědí, v jaké nový katechismus je
sdělán, mnohého z nás zarazila. Vidět v tom
jistý skok do minulosti. U nás se této staré
formy katechetické již více neužívá. ale jen
v diecésích zemí alpských, kde žasli nad
formou našich katechismu. My uvykli již
methodě biblickokatechetické. My hledáme
v první řadě dokladů a důvodů pro nauky
naše v písmě sv. a v ústním podání. Jisto je,
že nový katechismus má některé vady a ne
správností, ale má i dobré stránky a před
nosti.

Na středních školách zavedeny
budou všude velkonočaí exercicie (cvičení).
k nimž prázdný den má dáti ředitel.

Katolický studentský kon
vikt na Novém Městě v Praze velmi pro
spívá. Dne 28. září byl slavnostně p05věcen
prelátem drem Kráslem ReJitelem ústavu je
pan JUC. Cyrill Vlk výborný našinec. Pře
jeme záslužnému podniku hojně zdaru! Kéž
vychOvá nám katolickou iatelligenci, které
máme posud málo!

Na obecných a měšťanských
š k o l a c h zahnízdil se uechvaluý obyčej, že
děti školní nepřinášejí si 14 dní i déle žád
ných knih, žádajíce, aby jim byly od školy
zdarma půjčenyl V někteřé třídě mezi 50
dětmi 45 nemá čítanky nebo katechismu! Tak
dřív nebylo. nebot se stávalo, že jen 5—6
exemplářů bylo půjčováno, ostatní si musili
kniha koupiti.

„Národní Listy" dne 3. říjnave
školské příloze neříkají že v mládeži se málo
pěstuje karakter. i praví se doslova: „Vě
děním se karakter nevypěstaje " Musí tedy
nastati obrat v posavadním systému.
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V Nise nsneseno na sjezdě německých
katolíků: zakládati spolky katolických tova
ryšů a odborové, spolky střídmosti a. pod—
půrné, zřizovati veřejné čítárny, zakladnti

„___32

spolky učeníků a mladíků katolických, zřizo
vati školy soukromé, dohlížeti na divadelníky,
přihlížetí. by se náboženství \'ždy vyučovalo
v řeči mateřské atd

--„Jam
ZAHRANIČNÍUDÁLOSTI je?——

——_.$——
V Srbsku soud proti radikálům dopadl

velmí zle. Dva obviněni z atentátu na ex
krále Milana byli odsouzeni k smrti (Kně
ževič byl hned popraven), l2_jich bylo od
souzeno na 20 let do žaláře. Jediný Pašíč,
který při sondu všecky zklamal svým cho
váním, dostal milost. Ruské listy pohrozily
králi, že, nebude-lí Milan odstraněn, odvolá.
car svého zástupce, což se skutečně dne
3. října. stalo. Noviny celého světa daly vý
raz lítosti a ustrnntí nad řáděním bývalého
krale. Nebude dříve pokoj, pravi se souhlasně.
než až Milan bude nncen odklidit se ze
Srbska.

Anglie a Transwaal stojí proti sobě
v boji. Rolničtí osadníci boerští na jihu
Afriky chopili se k obraně svobody a samo
statností své zbraně. Královna Viktorie
jest proti válce, ale ministerstvo ji nnti, aby
podepsala válečné provolání. Ježto 6000 mužů
anglických k obtížné válce s Boel-y nestačí,
má být z Indie a z osad jiných posláno na.
70.000 (!) vojáků do 'I'ranswaalu. A tu se
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děje v roce, kdy konána byla mírumilovná
konfeíence — v Haagu.

V Turecku vzmaha se hnutí mladých
radikálů Četné osoby byly usmrceny, veliká.
část je vypovídána z Cařihradu do pnstin
maloasijských „Nemocný muž“ na zlatém
rohu — ale ještě mnoho prý vydrží.

Francie si oddechla, když Dreyfuss byl
odsouzen znova. Dostal milost a odejel na
své statky v jižní Francii. kde čte statisíce
pozdravných dopisů, jež ho se všech stran
došly. Zatím koná se sond proti l,spiklencům“,
kteří prý s vévodou orleanským povalili chtěli
republiku. Komise senátní vyšetřuje již 10 dní
zaležitost tu, ale zdá se, že nemůže níc do
kazatí obžalovaným francouzským nacionalům
a. antiscmítům. — Jinak vše se soustřeďuje
k výstavě. jež má. v roce příštím na 40 až
50 milionů návštěvníků přilákatí do Paříže.
Odvolané výstavní objekty (od židov. iii-em)
byly jinými nahrazeny. Německý říšský kan—
cléí- Hohenlohe prohlásil, že Němci nemají
v úmyslu boykotovati pařížskou výstavu.

.—_.__. ._—:.-___1

"Gé——

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Boh umíl Brodský.

(Pokračování)

Jemnostpan ho přivítal přívětivě a vedl do pokoje. Vybídl jej, aby si sedl, a pak
sám patrně jsa rozrušen a rozčilen chvílí mlčky přecházel. Konečně se zastavil.

„Tak to jde u vás s kopce, Františku, víďte ?' řekl měkce.
Kukla sklopíl hlavu a neodpovídal.
„Neřikal bych nic, kdyby se jednalo o maličkostí, ale už to jde do tuba. Včera

kupoval zdejší řezník u mne telátko, & za řečí bral se mnou radu, má.-lí dávati vaší
děvečce nadale na dluh maso. Už prý je tam na třicet zlatých. a () platu ani zmínky.
Vidíte měl jsem vás vždycky rad, a nerad bych, abyste měl nějakou veřejnou hanbu. “

„Já. že jsem dlužen třicet zlatých u řezníka ?“ Kukla pozvedl hlavu a vyjeveně
podíval se na jemnostpana. „Vždyť jsem si u něho nic nedlužíl. “
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„Vy ne, vy ne, ale vaše služka. Kupuje pro vaše hosty. Je to dobře, když je člověk
povolný, ale vy, zda se. pustil jste všechnu vládu z ruky. A to není dobře. Dělají si,
co chtějí, a nejen to. ony vaši ženu týrají. Vaše tchýně stále tvrdí, že paní vrchní je
slabá, že potřebuje posilnění a zotavení. a proto kUpuje jí lahůdky, béře na váš účet
u kupce na dluh víno, objednává z města cukrovi, a těší se, že to mlčky zaplatíte.
Zdeňka odbývá se bramborami, a vy místo abyste rázně zakroěíl, utíkáte z domu, hle
dáte zapomenutí v hospodě & o ženu i dítě se neataráte. To není dobře, chybujete,
Františku, a nechcete-li se sám zahubiti. nemlčte déle.“

„Můj BOŽP. Vždyť já jsem o tomhle nic nevěděl,“ zasteskl si Kukla stisněně.
„Zdeňka mi nic neřekla. o dluzích jsem nevěděl a nechtěl jsem ženě působiti bolest.
Je to její matka a sestra, a nechci, aby řekly. že jsem na ně hrubým. Mně už to dávno
milým nebylo, ale co jsem měl dělati ? Kam je vyženu. když nevědí, kam by se obrátily ?"

„I vědí, ale nepochlubily se. Stěch už je týden prepuš'ěn z nemocnice a dostal
v krajském městě místo písaře. Mohly by k němu, at je živí Má skoro takovou službu
jako vy, a ony at se přičiní, také něco vydělají. Paní nadleaní i paní vrchní nejsou
mrzáky, a musí-li vaše žena pracovat. at pracuji taky.“

Kuklovi bylo do pláče. Tak náhle naň padly úzkosti a starosti, že nevěděl, co po-'
ěíti. Díval se na jemnostpána jako na nejbližší a nejbezpečnější pomoc. Zdeňka trpí
hlad, ji brambory, mlčí a snáší ústrky těch dvou pyšných, nesvědomitých žen, které s ní
činí, co samy chtějí. To se musí skončit. Ale jak a kdy, nevěděl. Jsa vždy více méně
závi:lým na vlivu jiného, očekával i teď pokynutí, ba jakési předepsání, jak si má
počínati.

„Já uznávám, že jemnostpán má pravdu,“ řekl po chvíli. „Ale jak to mám udělat?
Bojím se, že Zdeňka bude naříkat, prosit, a já jí ublížit moci nebudu.“

„Samé plané strachy. Jděte teď domů a stavte se cestou u starého povoznika
Hrůzy. Zjednejte ho na ráno, aby vaše hosty odvezl na stanici. Pak jděte domů a po.
šlete Zdeňku s dítětem sem k Toničce. Já už jí hlavičku napravím, a na to, co se má
státi, ji připravím. A vy zatím doma sve tchýni a švakrOVé hezky krátce a bez omluv
sdělte, že je ráno Hrůza odveze na dráhu, aby si do té doby připravily své saky a paky.
Budou-li křičet, pohrozte jim, že je vystěhujete ještě na večer, a dalších řeči s nimi
nemějte. Ticho nebudou, na to se připravte. ale také se proto nermutte. Od takových
vděčnosti očekávat nesmíte. A až budete sami. přijďte ke mně. Půjčim vám, co na dluhy
budeze potřebovat, a počkám, až budete míti větši služne. abyste mi mohl dluh zaplatiti.
Tak, Františku. Myslím, že mne poslechnete. Máte-li ovšem jiný záměr, pak jenjednejte
jak sám chcete. Nerad bych se vám vtíral, abyste na mne nekdy nenaříkal.“

„Kde bych já mohl naříkati,“ usmál se Kukla a jasným zrakem podíval se na
jemnostpána. „Jen račte Zdeňku uchlácholiti. O tu se bojím nejvic. Je tuze citlivá
a. nerad bych, aby mezi námi byl nějaký mrak.“

„Dobře, Františku, dobře. 0 to se nestarejte. Tu znám zevrubně, a ona mě také.
Ode mne přijme všechno, a uvidíte, že budete za několik dní se smát, jako dříve. Už
jsem u vás nebyl dávno, a stýská se mi. Ale jak si od svých vážených hostí pomůžete,
přijdu k vám, brzy přijdu“ —

Zdeňka se divila, slyšíc od muže, že má s malým Františkem jíti do fary. Podívala
se plaše na muže a snažila se z jeho tváře vyčisti, co se stalo. Byla si vědoma, že od
příchodu matčina odcizila se faře, že se cítí vinnou, vyhýbala se všem stykům s jemnost
páncm i s 'I'oničkou. Nejasné tušení, že tuto návštěva má skrytý nějaký význam, kmitlo
se jí hlavou Ale když Kukla zcela vážně znovu ji vzkaz jeínuostpánův vyřizoval, při—
pravila se a šla. Muž se za ni díval, až zmizela mezi domky. a pak vešel do druhého
pokOjíku, jejž obě dámy zcela bez obalu pro sebe obsadily a v něm si tak počínaly,
jakoby tam nikdo neměl míti přístupu.

Paní nadlesní změřila Kuklu mrzutým pohledem. Cosi háčkovala, a Julinka sedíc
proti ní četla německou knihu.

„Stalo se něco ?“ ptala se paní Typlová nedbale
„Ano. Starý Hrůza je připraven na ráno, aby vás dovezl na stanici. Jdu vám “to

oznámit, abyste se přichystaly a všechno potřebné složily“
Paní nadlesní nechala háčkování. Julinka čtení, a obě upřely udivené pohledy na

Kuklu. Nerozuměly mu, toliko vycitovaly, že se něco nemilého pro ně chystá.
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„Proč máme své věci skládat/?“ ptala se paní nadlesní uraženě. „Kde je Zdeňka?“
„Je pryč, ale to na věci nic nemění. Já jsem pánem v domě a opakuji vám, že

zítra odjedete. Pan Štěch už v nemocnici není, má místo, a my rozhodně nemůžeme vás
déle u sebe míti. Beztoho nevím, jak dluhy vámi nadělaué zaplatím“

„Vy nás tedy vyháníte?“ vyjela si paní nadlesní ostře. „Dobře si to rozmyslete,
aby vás to někdy nemrzelo. To je vděčnost od vás, že jsem vám dovolila vziti si mou
dceru? Jaké dluhy nám to vyčítate?“

„Vy o nich víte lépe. než já.“ odpovidal rozhněvaný Kukla. anrzelo jej, že se
staví ještě tak pánovitě udiveuou, když přece si jest vědoma, co činila. „Má žena byla.
nemocna, má malé dítě a nepopřála si vína, masa a cukrovi jako vy. Potřebovaly-li jste
toho, bylo slušno aspoň mě požádati. abych k tomu svolil. Ale dělati dluhy bez mého
vědomí bylo nešetrné a zlomyslné. Ostatně nemáte již příčiny našeho pohostinství dále
zneužívati. Pau Štěch má místo, vratte se k němu. Že jsem já. učitelem, není teď pro
vas ani takovým pokořením, jako že se stal z pana Štěcha advokátní písař“

„Mama, pojďme odtud hned. neposlouchejme takových hrubých urážek," volala
Julinka rozmazleně.'vrhajíc na Kuklu pohledy plné nenávisti.

„Jak je libo. Já vás však dnes nevyháním. Ale zítra v devět hodin bude státi
před domem povoz.“

Obrátil se a vyšel ven. V pokojíku nastal křik. Paní nadlesní i Julinka předstiho
valy se ve spilání, křičely na děvečku, posílaly ji za Zdeňkou a. porouěely, aby jim při
nesla kufr. Běhaly po pokoji, nic Kukly nedbajíce, a hřmotně zavíraly dvéře, činice při
tom uštěpačné poznámky.

Zdeňka, na kterou čekaly, nepřicházela. Jemnostpán ji přemluvil, aby zůstala do
rána ve faře a pak teprve se šla rozloučit s matkou a sestrou. Tušil, jaká bouře asi“
v domku řádí, a ze vzdechů i slz Zdeňčiných vyčetl, že cítí sice celou tíhu matčiných
přehmatů, ale že srdce by překonalo rozum, kdyby na ni doma útočily.

Strávila právě tak nepokojnou noc, jako Kukla. Pozdě do noci bylo mu poslouchati
výbuchy zlosti svých hostí, a již myslil, že toho klidně nesnese. Přece však se pře—
mohl a s povděkem vítal ranní rozbřesknutí. Záhy byly také paní nadlesní se Zdeňkou
vzhůru. a jejich včerejší zuření vypuklo znova.

Před devátou přihrčela Hrůzova bryčka, a zároveň vracela se Zdeňka. Když ji
spatřila Julinka, odvrátila se od ní a. nadutě vyzvedla ramena. Ale paní nadlesní nedo—
vedla se tak přemoci.

„Nechoď ke mně,“ ječela a hrozila oběma pěstmi. „To jsi dcera? Stydím se, že
jsem sem kdy chodila. Hezky jsi se s mužem na nás uradila. Ale to ti povídám, že
o tobě do smrti nechci věděti. Vida, teď pláčeš? Nevídáuo, .já tvým slzám rozumím.
Jen si plně. až odejdeme. Pojď, Julinko, vyneseme si kufr, abychom už měli toto špinavé
místo za zády.“

Marně snažila se Zdeňka hájiti a omlouvati. Když se k matce přiblížila, odstrčila
ji tato. a Julinka prošla kolem'ní jako malý majestát. Hrůza připevnil kufr k bryčce.
a dámy posadily se na staré sedadlo. z něhož už místy čouhaly žíně. Paní nadlesní
křikla na povozníka a rachotě a. skřípaje rozjel se vozík ze vsi.

* *

Jemnostpán dopustil se něčeho, co už .dávno neučinil. Odhodlal se podívati se do
Prahy. Nebyl tam dobrých patnáct let. Často se chystal, že tam navštíví divadlo, že se
podívá na ty divy v předměstích, kde přes rok vyrůstají celé čtvrti, a na celé to moderní
obroz0vání zlaté Prahy. Zmocňovala se ho touha zatoulati se ulicemi, kudy chodil jako
student i později bohoslovec, připomenout si místa i doby, kdy jeho hlava byla přeplněna
vzrušujícími dojmy a plamennými představami do budoucna.

Střízlivý život na vsi ubil většinu větrných zámků a nadšených ideálů, ale jádro
zůstalo. On cítil, že Praha je srdcem, z něhož do celé země rozbíhají se tepny, jimiž
bouří a vlní se nový. jarý život, odkud zaznívají první hesla, a kde každý boj vede se
proti nepříteli v prvních řadách. Přál si podívat se na ten hlučný šum a vír, shlédnout
ten obrovský krok. který národ učinil, a pak zase nepozorovaně se vrátiti do své vsi
a tam tiše a. neokázale pracovati mezi svými ovečkami, jimž rozuměl a jemuž ony rozumělyt



]. D. Stub, norský konvertita.
(Dle D. A; Rosenthala)

Jan Daniel Stub narodil se v norském městě Bergenu a když vystoupil ze školy,
poslal jej jeho otec. zámožný obchodník, do Italie do přístavního města Janova, aby
tam nabyl obchodního vzdělání. Pln jsa předsudků proti naší katolické Církvi, přišel
do Janova a byl velmi laskavé přijat do rodiny svého představeného, konsula Casanovy.
Poznávaje ponenáhlu katolíky a jejich víru lépe, a více a více si jí váže, začal zanechá—
vati svých předsudků a posléze odhodlal se, státi se sám synem té Církve, kterou
mnozí tak špatně znají a tolik tupí. To stalo se roku 1830. Za dvě léta potom zemřel
jeho otec, a Stub rozhodl se, že bude studnvati bohosloví, aby mohl se dati vysvětití
na kněžství. Již dříve seznámil se s řeholníkem barnabitou, který slul Piccori, a při
klad tohoto učeného muže vzbudil v něm lásku ke stavu řeholnímu. V červenci
r. 1832, vstoupil jakožto novic do kláštera barnabitského vJanově a po dvouleté přípravě
byl poslán do Říma, aby tam dokončil svá. studia. Tam byl také vysvěcen na kněžství
r. 1837. Následujícího roku vrátil se do Janova, byl činným v rozmanitých klášteřích
sveho řádu a naposledy byl superiorem kláštera v Turíně. Když však byly kláštery
turínské zrušovány, vrátil se do své vlasti a byl spolu s několika jinými kněžími
účasten při katolické missii v Góteborgu. kde byl vystavěn nový katolický chrám.
P. Stub vydal norsky psanou knihu, ve které vypravuje svým krajanům, jakým způ
sobem stal se z protestanta katolíkem. Hodláme podatí svým čtenářům z této zajímavé
knihy několik krátkých ukázek.

I. Nor v cizině.

Když jsem vstoupil na parník, byl bych nejdříve ustavičně spal a byla mi dlouhá
chvíle; ale pak se mi zachtělo čísti a psáti, a tato chut mne potom neopoušt'ela, ha na
opak rostla. Ve škole bergenské nebyl jsem sice nejpilnějším žákem, ale přece uměl
jsem dosti dobře Lutherův katechismus, Pontoppidanovo vysvětlení tohoto katechismu,
biblickou dějepravu, církevní a obecné dějiny. umel jsem též něco ze zeměpisu, z počtů,
trošku německy a francouzsky atd. Ale teď měl jsem se ve všech předmětech zdoko
nalíti & mimo to měl jsem se učiti tomu, jak se brániti a utvrditi proti „darebným
katolíkům“. Také řekl mi kormidelník. aby mne pozlobil, že v Janově budu musit
státuse katolíkem a že mne tam uvrhnou do nějakého kláštera. Počkej jen, pani
kormidelníku, myslíl jsem si, tentokráte jsi se přepočítall

Ovšem, kormidelník řekl to jen žertem, ale jiná osoba myslila skoro téhož času
zcela vážně na moje obrácení, jak jsem se dověděl až později. Když totiž šleclíetná
paní Casanovová uslyšela, že přijde do jrjich pisárny a bude u nich bydliti jakýsi
norský mladík, šla do kostela a prosila Pána Boha vroucně, aby dal tomuto jinochu
poznatí pravdu a přivedl jej do lůna pravé, všeobecné Církve. Mimo jiné věci také
nechtěla, abych mluvil před jejím synovcem. který zůstával u nich, takové protestantské
rečí, jak to bývá u protestantů zvykem. Není-li to podivná věc. že všichni zbožní ka
tOllcl, at kněží, at obyčejní věřící, rádi by přivedli celý svět ku poznání pravdy? Paní
Casannvová prosila Pána Boba ještě o toto ve své modítbč: Jestliže mne nechce při
VČSUku pOZnání pravdy, aby byl tak dobrotiv a řídil naši loď do Ameriky a nikoliv
do Janova. _ »

Avšak já jsem šťastně a rychle připlul nikoliv do Ameriky, nýbrž do Janova.
obyčejně byl jsem zaměstnán v pisárně; když jsem měl prázdný čas. studoval jsem
P[lné rozmanité knihy, a byl jsem tenkráte pořádným luteránem, lepším, nežli jsem
byval doma. Každou neděli čítal jsem svoje žalmy a naučil jsem se ponenáhlu tolik,
kolik jsem si přál věděti, abych zůstal pevným ve své víře. Bylo možno, abych se

stal katolíkem? Ne, za nic na světě! Vždyt mi bylo známo, že papež si osobuje moc,
kárát ma nenáleží; bylo mi známo. že učí bludům a mimo jiné také tomu bludu, že on
sem jest neomylným; věděl jsem, že dříve někteří papežové prodávali za peníze od
puštění hříchů, aby naplnili své prázdné pokladnice; včděljsem. že ve století 16. potře
bovala Církev velice nápravy a že Luther byl tím výtečným a slavným mužem, který
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tuto nápravu provedl; věděljsemoinkvisici, o ukrutnostech katolické Církve, o modlář
ství, o očistci, o tom, jak hanebně kněží potlačují svědomí slyšice zpovědi; věděl jsem,
že katolíci žijí ve tmách, že jim ani není dovoleno čísti Písmo svaté. To všechno jsem
věděl ze svých norských & dánských knih. Bylo možno. abych se stal kdy katolíkem,
věda to všecko? Nikoliv; já Jan Daniel Stub z Bergenu měl bych se jednou státi ka
tolíkem? Ne, ne, takovým bláznem nestanu se nikdy.

pana konsula Casanovy byl svatý pokoj. V pisárně konal jsem rád svoji po—
vinnost; byl jsem napolo obchodníkem, napolo konsulovým náměstkem. napolo studujícím
jsnochem; byl jsem také hotov, pustiti se do jakéhokoli sporu o náboženství, kdyby
snad někdo začal. Ale ucházely dni, měsíce, roky,av domě nikdo se nezmínil o různosti
náboženství; ve svem náboženství byl jsem tak svoboden, že jsem si nemohl přati
více; Casanovovi byli ke mně přívětivi a myslím, že si také trochu vážili mojí norske
pílnosti. Pan konsul Casanova uměl několik řečí a vážil si pracovitých lidí; jeho paní
zaměstnávala se hospodářstvím; byla skromná a ráda činila dobře, podporujíc chudě
sama i ve jménu svého manžela. Protože neměli dětí, bylo snadnou věcí, že jsem byl
v jejich domě jako jejich syn nebo jako mladý pán.

Když jsem se snimi seznámil už důvěrněji, našel jsem je jednou večer ve všední
den, ani se modlí večerní modlitby. To jsou nějací modlilové —- myslil jsem si; PWC
se společně doma modliti všedního dne? Podíval jsem se na ně, ale nepřišli tím do
rOZpaků; jejich obličeje vypadaly při modlitbě zbožně a hezky. Mysll jsem si: každý
člověk má svoje zvyky; oni mně ponechávají svobodu v mém náboženství, a_t mají evo-.
bodu ve vykonávání sveho náboženství. — Z této modlitby mohl si i protestant vzítí
dobrý příklad; ale jejich příklad nemohl působiti tak lehko na mne, který jsem myslil,
že jsem velmi zbožný a vděčný Pánu Bohu, když jednou za týden se modlím ze svého
žaltáře. Kdybych byl tenkráte věděl, že paní Casanovová také se modlila za mne, abych
poznal pravdu, byl bych se na ni zlobil. ačkoliv byla ke mně tak laskava. Nač potřebují
jejich modliteb, abych poznal pravdu? Tak byl bych asi tenkráte řekl; ját žiji vnejlep'ši
pravdě. Ale proč se mi nikdy nezmíniia ani slavíčkem o různosti našich náboženstvr?
Iona i její muž věděli, že víra jest darem a milostí Boží a že jest proto lěpe,
obraceti se k Němu a dávati křesťanský příklad, než doléhati na svého bližního a za
čínati spory. Ostatně byl jsem tenkráte mladým člověkem: kdybych se jich byl _Pm
na věci týkající se náboženství, jistě byli by mi odpověděli; ale já jsem se jich nikdy
netázal. Proč také? Protestant zběhlý v knihách jako já jistě věděl lépe o pravém
náboženství než katolík.

Tu přihodila se zvláštní událost. Uměl jsem italsky skoro lépe než norsky,
naučil jsem se také francouzsky dosti dobře, takže jsem mohl s kýmkolivJanově hovořiti.
\'ězte tedy, milí krajané. že Nor, když začne v katolické zemi mluviti o náboženství
neb o dějinách, slyší takové odpovědi, že žasne. Nor mluví o státě a o církvi a 0 státní
cirkvi, o papeži a Lutherovi, o zkáze a nápravě, o víře & pověře, o světle a o tmách.
docela tak, jak se tomu jakožto protestant naučil. Ale možná, že mu někdo přívětivě
poklepá na rameno a řekne: Mlý příteli, vašemu duchu bylo by prospěšnější (nebot
zajisté si přejete, věděti pravdu o těchto věcech, o nichž mluvrte) kdybyste nejprve
prosil Pána Boha o pomoc a osvícení. Potom bylo by dobře, kdybyste četl s důvěrou
v Boha a s upřímnou vůlí Písmo Sv., zvláště Nový Zákon. Po této četbě prospělo by
vám obeznámiti se s životem Lutherovým, trochu také se podívati na jeho všecky spisy,
\'šímnouti Bi, které byly pohnutky reformace a jaké bylo učení křestanské za nejprv—
nějších dob. Snad poznáte takovým způsobem, že máte v sobě již od dětství mnohě
předsudky proti katolíkům.

Takových odpovědi se mi dostalo, když jsem s jedním katolíkem mluvil o těchto
věcech. Musím se přiznati. že jsem před tím četlz Písma sv. pouze některé části, ačkoli
jsem byl horlivým protestantem. 0 Lntherovi četl jsem ve svých norských knihách, že
to byl velice zaslouzilý, svatý, ano přeSvatý muž; ale jeho života ani jeho spisů jsem
pořádně neznal a myslím, že ještě dnes mnozí mladí lidé v Norsku mají takové vědo
mosti jako já tenkráte. Ale není-li to podivně, že katolík napomíná protestanta, aby četl
biblí a snažil se poznati Luthera? 

Jak inne kdysi doma pan Anderson nabádal, chtěl jsem milovati pravdu. Ale odkud
vezmu blbli? Byl bych rád začal ji čísti, ale z Norska jsem si jí nepřivezl. A katolíci,
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myslil jsem si, ji neužívají; nenít jim vůbec dovoleno, bibli čísti a snad ji znají jenom
dle jména. Odkud ji tedy vzíti? Uvidíme. Zatím zamýšlel jsem čísti dějiny a sice
francouzsky; Francouzové jsou obyčejně upřímní lidé, snad jest tedy ten dějepis ne
stranný; poznám-li, že nestranným není. nechám ho býti. —

Mysle na tyto věci, vešel jsem do pokoje, kde pan Casanova a jeho paní měli
svoje knihy; dříve jsem tam nikdy nebyl. nebot jsem měl dosti vlastních knih. Podíval
jsem se na několik německých knih. Co to? Co to jest? Spatřil jsem bible, biblev roz
manitých řečech, a jednu mezi nimi také norskou. Byl jsem pln radosti. Ale po pře—
kvapení začínává člověk opatrně uvažovati, a tak bylo i mně. Po první radosti začal
jsem rozvažovati: Nuže, bibli jsem našel, ale jakjest to možno? Katolíci nemají právo,
čísti bibli, & zde v domě nalezl jsem bible v rozmanitých řečech. Pana konsula i jeho
paní jsem pokládal za poctivé a zbožné lidi. a bylo by mi líto, kdybych věděl. že
neposlouchají svého náboženství a svého svědomí. Nebo jsou snad tajnými protestanty?
Ale ne, to není možno; vždyt jsem viděl, že se znamenali při modlitbě křížem; nikdy
nechodili do protestantské kaple, ale velmi často bývali v katolických chrámech. Jak
tuto hádanku rozluštím?

Tenkráte, když jsem s oním pánem začal mluviti o věcech náboženských, brzy jsem
se mu poroučel; nebot jeho řeč se mi zdála velmí podivnou a musím se vyznati,
že přece jsem se necítil tak obrněným proti němuatak znalým knih, jak jsem se dříve
domníval. Zdálo se mi to býti skoro hanbou, že já, protestant. nečetl jsem ještě celé
bible a že jsem neznal života a spisů Lutherových. Ale nmiňoval jsem si, že se s ním
opět sejdu a zeptám se ho polo žertem polo opravdově na některé věci. zvláště které
se týkají bible, a proč mají katolíci před ní strach, ačkoliv protestanta napomínají,
aby ji četl. Chtěl jsem od něho vyzvídati a brzy se mi naskytla příležitost k této
rozmluvě.

Pravil jsem: Děkuji Vám za dobrou radu, abych četl biblí. Velmi se mi líbí; to
jest skutečně kniha Páně.

On: Začal jste čísti Starý či Nový Zákon?
Já: Nový; velmi mne zajímá a čtu jej velmi pomalu.
On: Udělal jste dobře, že jste začal čísti nejprvé Nový Zakon. Budete-li

se pokorně a s odevzdanostido vůle Boží modliti, najdetevněm pravého ducha křesťan
ského náboženství, a to vám opět pomůže, abyste porozuměl Starému Zákonu a všemu,
co jest v něm zaslíbena. Ale možná, že si budete přáti později nějaká vysvětlení No—
vého Zákona. Máte snad Písmo sv. s poznámkami?

Já: Co se mne týče, myslím, že Písmo sv. ve všech věcech, které se týkají našeho
spasení, jesl dosti jasné (To jsem si zapamatoval z Lutherova a Pertoppidauova kate—
chismu) Pí=mo svaté jest psáno pro učené i pro neučené. My protestanti jsme nej
šťastnější lidé na celém světě, protože si vážíme Písma sv., jak třeba si ho vážíti. Nárn
jest nejen dovoleno, Písmo sv. čísti, nýbrž jsme dokonce i povinni, čísti je. Luther jest
zajisté muž velice zasloužilý; budiž mu všecka čest, že vytáhl Písmo svaté z temnosti
a přeložil je do řeči lidové.

Nyní jsem myslil: Co tomu tento katolík řekne?
On: 0 Lutherových zásluhách budeme si moci ještě promluviti, až přečtete nějaké

spravedlivé vypsání jeho života. 00 se týká jeho překladu Písem svatých, snad se do
zvíte, že jest v něm sice jadrná mluva, ale že se neshoduje všude s původním Písmem
svatým. Ostatně však máte pravdu, že Písmo sv., jakožto kniha Boží, jest psáno pro
všecky lidí; pravda má v něm velmi silnou podporu a velikého zastance.

Já: (Toto jest podivná odpověď od katolíka — myslíl jsem) Proto bych rád
věděl, proč taková kniha byla až do času Lutherových jako zamykána ve tmě a snad
doposud se ve tmě zamyká?

On: (Nejdříve se přívětivě usmál.) Milý příteli, rozumím vám. To, co lidi udržuje
v temnosti, jsou předsudky a neznalost pravdy. Jestli vám libo jíti do některé veřejné
knihovny, najdete tam biblí a překladů biblí, kolik budete chtíti a také spisy jednající
o bibli .. výklady Písma sv., počínaje od prvních stoleti křesťanského náboženství.
Střední věk nazývá se věkem zatemnělosti a. přece máme i z tohoto věku velmi cenné
& důkladné spisy o Písmě sv. Než Luther přišel a začal hlásati: Jen bibli věřme, nikomu
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jinémul, již před tím bylo více než 20 překladů Písma sv. v řeči německé a v řečech
skandinávských.

Ja: Jest to možné?
On: Ovšem jest to možné, protože jest to pravda.
Ja: Ale nač byly ty překlady? Zajisté, aby je lidé četli?
On: Ovšem Písmo sv. bylo přkladano, aby lid je mohl čísti; Písmo sv. čítalo se

v zemích severních i jižních; jenže v jižních zemích. kdo uměl čísti, uměl též latiniky,
aspoň v dobách před Lutherem, a proto užívali překladu latinského.

Ja: Ale za našich časů nedovedou asi obyčejní lidé čísti bibli latinsky?
On: Proto mame překlady italské, španělské portugalské, francouzské atd.l ba více

překladů v téže řeči.
tou snad jenom protestanti takové překlady?

On: Překlady ty jsou určeny pro katolíky v katolických zemích. Milý příteli, neměl
byste tak slepě věřiti těm hloupostem. které jste slyšel nebo četl, že katolíci bible
nečtou a že jest jim to zakázáno. Pravda nepotřebujek svému tvrzenilží a nesmyslných
povídaček.

Já.: Máte pravdu a já. pravdu miluji. Není tedy opravdu za našich časů katolíkům
zakázáno, čísti Písmo sv.? Není tomu asi dlouho. co byl zakaz ten zrušen?

On se opět usmál přívětivě a pravil: Můj milý. nikdy nebylo katolíkům zakazano
čísti bibli hebrejsky a řecky, latinsky a vůbec všechny schválené překlady Písma sv.
v rozmanitých řečech. Katolická Církev, jakožto pečlivá máti, praví svým dětem.
které překlady jsou správné a spolehlivéakteré nikoliv, a protože běží o věc důležitou,
zapovídá, aby katolíci nečetli překladů nespolehlivých a vadných. To jest zajisté zcela
rozumno.

Ja: Pro dnešek dosti. Děkuji vám za vaše poučení. Nyní musím jíti po svém za
městnání, ale buďte jist, že. najdu si čas, abych mohl čísti Písmo sv, zatím s Bohem!

To, co slyšel jsem od tohoto katolíka, zdálo se mi býti ne světlem, nýbrž
bleskem v mé hlavě. Nevěděl jsem sám, mam li se těšiti nebo rmoutiti z toho, co jsem
slyšel. Byl jsem rád. že pan Casanova a jeho paní neučinili ničeho proti zákonům svého
naboženství, majíce a čtouce bibli, ale mrzelo mne, že jsem měl z domova. a ze svých
knih takové nepravé mínění o katolících. Proč povídati a tisknouti o katolické církvi
nepravdu? ——tak ptal jsem se často sebe sama.

Jednoho předsudku byl jsem zbaven. Bůh vedl mne svou prozřetelností tak, že
později zbavoval jsem se i ostatních. Než pojďme dale.

II. Čemu jsem se z Písma sv. naučil.
Čítal jsem nyní pilně bibli. Myslil jsem, že není třeba, aby moje víra byla po

silována, nebot domníval jsem se, že mám křesťanskou víru. Proto chtěl jsem pouze
pozuati obsah bible a chtěl jsem v ní hledati sílu, abych mohl plniti křesťanské po—
vinnosti. Rozumí se, že četl jiem bibli norsky. Ale nemohl jsem čísti tak snadno,
jak jsem si přál; tu a tam musil jsem se zastaviti. jako ku př. při páté kapitole sva
tého Matouše nebot nerozuměl jsem dobře. co znamenají ta slova: „Blahoslavení chudí
duchem. neboť jejich jest království nebeské; blahoslavení lkajíci“ atd. — „Rozumíš
tomu, Jene? tazal jsem se sebe sama! Chudí duchem — kdo jsou to? Snad ti, kteří
jsou slabého rozumu? — Ne, to není v těch slovech. — Snad jsou to ti, _kteří mají
malo dobré vůle? ——Ne. to jest jestě horší výklad. (Pokr.)

%:Jll " ' ' . KRONIKA. o o o o Ješ—_____?—
V listě Weltvcreinu „Vom guten v Praze, Ferdinandovatř. č. 9., toto ozná

das Beete“ (illustr. Weltblatt, jenž vychazi mení: Mam přes 20.000 správně místním ra
v Mnichově) uveřejňuje dr. Alfred Baštýř zítkem poštovním opatřených dopíanic, vymě—
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ňuji správně místním razítkem opatřené do
pisnice, též dnbletty z Německa a Rakouska
pouze z míst pod 5000 obyvatel, jakož i za
hraniční a zámořské. Zajímá se: o naučení
se světovému jazyku, a nové vynálezy (zvláště
v oboru elektrotechniky), theosofii (!) a okul
tismus. Přeje si krátke dopisy německy, česky,
anglicky, francouzsky na dopisnicíeh atd.“
Není nad čilost, jakou projevuje semitské
plémě, jež se zabývá vynálezy a — theosoíii
(t. j. „bohomudrctvím“).

*
*

Hilsncr. Troje ohrazení ve všech no
vinách českých i německých uveřejnili rabi
nové proti antisemitským „štváčům“, kteří
prý hledi využitkovati záhadné vraždy v Polné
proti židům. V ohrazení se pravi: „My, jako
znalci a služebníci víry své, dokládáme se je
diného Boha, nebeského otce všech lidí, před
tváři celé veřejnosti, že obviněni z rituální
vraždy postrádá veškerého podkladu. Ani ná
boženské písemnictví naše, ani ústní podání
nezná rituální vraždy nebo užívání krve
lidské k jakémukoliv účelu. Naopak zavrhují
veškeré naše náboženské předpisy s největší
přísnosti požívání krve, byť to byla i krev
zvířat. Je tedy naprosto nemožno, aby vra
žedný čin. židem spáchaný, zakládal se v mo
tivu náboženském. A proto apelujeme na své
spoluobčany, aby nepřáli sluchu & nedali víry
zcela bezpodstatnémn a potupnému obviněni,
pro něž i křesťané prvnich století od pohanů
tak strašná utrpení snášeti musili. Doufáme
a s důvěrou očekáváme, že láska všech k pravdě
a spravedlnosti nedá obyvatelstvu naší země
uzavříti lhostejně srdci svých tomuto apelu.
V Praze dne 24. září 1899. Svazek rabínů
v Čechách.“ Židovské noviny obořily se na,
porotce, že prý vykonali svým rozsudkem —
justiční vraždu ! Ale Hilsner se přiznal. mysle,
že se již stavi šibenice. Udal dva židy, Erb
manna a Wassermanna, kteří po delším hle
dání byli zatčeni a do Kutné Hory přive
deni k výslechu. Zdá se, že to nejsou však
ti praví spolupachatelé, a že si Hilsner dělá
pořád 'z celé veřejností „blázny“, jak mu to
vytkla svědkyně M. při soudě. V „Hlase Ná
roda' uveřejnil Bohumil Bondy (rabín — či
advokát ?) článek, v němž se dovolává pa
pežů (! !) římských, kteří proti pověstem o ri
tuální vraždě vystoupili, zejména bully Inno
cence IV. z r. 1247 a 1253, Řehoře X.
2 r. 1272 a Martina V. ze 20. února 1422.
Brožurka (jako zvláštní otisk Hl. N) posílá
se nyní všem — antisemitům v uzavřené
obálce, všem spolkům a všem farám, by ji
rozdávaly! Ale zdá se, že bully p. B. Bondym

citované jsou podvržené, nebot v bullariu
římských papežů nenacházejí se tyto bully!
Škoda, že nemáme odborníka v těchto věcech !
Dr. Rohlíug byl umlčeu a vypuzen. A nyní
panuje v této otázce chaos. — At je však
vinen jen Hilsner a jeho dva tři pomocníci
nebo četní jejich soudruzi, — ptáti se nepře
stane veřejnost: Kde je ta krev, jež byla
v Polné zachycena, a proč a kam odnesena
byla? — Tu nepomůže antisemity udolat ani
pri-f Masaryk, jenž v „Neue fr. Presse“ měl
obranu židovstva našeho, (!) ani „Čas“ dra.
Herbcna, který musí (!) zaujímali ve všem
odchylné stanovisko.

Seno pražské obci dodává nyni firma
židovská.Cihly také. Oleje a barvy také
(židov firmu Rihlovu zostupuje obecní starši
p. Schiller z Holešovic), lokomobily také,
přístroje elektrické také.

Země koruny české odvedlyr. 1897do
státní pokladny čistých 191,014.488 zl.,kdežto
zpět dostaly jen 27.890 960 zl.! A tak p'ati
Čechy. Moravaa Slezsko 58 mil.zl. ročněna země
pasivní!

ch „Práva Lidu“ 19 září vyšloso
ciálně-demokratických listů: Právu Lidu ročně
exemplářů 2,715.000, Záře 1,237 000, Nová
Doba 468 000. Dělnické Listy 416.000, Kovo
dčínika 234.000. Červánků 230.000 a t. d.
R. 1898 byl náklad 8,287 800 exemplářů.
kdežto r. 1893 pouze 1'2 mil. — A počet
našich spisů a novin?

Židovský velkoobchodník s koňmi.
kočáry & koňskými postroji Nathan Theimer
& spol. na Kr. Vinohradech v insertě
v „N. L.“ roli p. Moravcovi, starostovi spu
lečenstva řemenářů pražských, jenž naše obe—
censtvo upozorňoval, že Theimer poškozuje
zájmy našeho řemesluictva. přinesl mnoho
dokladů. kde mu i duchovní (na př. A. Mallay.
farář v Podleticích) i šlechtici (na př. baron
Wiedersperg) děkuji za dobřeobstarané koně,
postroje neb kočáry . . . Takhle se provozuje
u nás heslo: Svůj k svému!

Proti kaucím v „N. L.“ dr. Ryba
v č. 258. ostře vystoupil. Praví: kdo první
vypsal konkurs s kauci" — měl u šťastný
nápad. Chudý a poctivý člověk vylučuje se
z řady uchazečů. Není li k smíchu, žádati na
pokladníka okresní záložny, jež má muohdv
obrat milion zl. do roka — 5 či 10 stovek
kauce? — Nedostává-li se panu obecnímu
starostovi na konec úřadování několik stovek
neb tisícovek. dá se mu to — do knih. Co
v král. Českém v knihách je takových peněz!
Je nejvyšší čas, aby se v naší obecni auto
nomii promluvilol
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Kongres proti očkováni konal se
25.—28. září v Berlíně za účasti 241 dele
gáta a 38 lékařů. Před 100 lety bylo ochranné
očkování vynalezeno, ale ohrozilo (prý) zdraví
lidské. K udržení zdraví vedou: čistota těla
a léčení výtažky rostlinnými. Mnohá příčina
nebezpečných epidemií tkví v očkování. Jen
n ero va očkovací methoda (řekl dr. Boucher)
je — osudným omy!em. Dr. Voigt doka

Dop
Z Příbrami. Kdo zvitězi: zda husí

tismus nebo katolicismus v Příbrami? Tak
těží se mnozí u nás. Jsou osoby i v Pří
brami, které do nedávna myslili a dosud snad
ještě myslí, že není to tak nejhorší mezi
lidem v ohledě náboženském, že ten lid dosud
se drží zásad katolických a kráčí 111cestě
přikázaní Božích a církevních. Kdo by ještě
i dnes tak myslil o většině té tak zvané
intelligence, ten. pravím to upřímně, dnešní
poměry nezná neb znáti nechce. Den 11. září
byl pro Příbram dnem zvláštním, nebot každý
s nedočkavostí čekal na výsledek soudního
jednáni, jež odbývalo se u okresního soudu
příbramského, kdy (snad ponejprv) souzen
byl kněz ze Sv Hory, a. to dp. dr. Novák,
jsa obžalován proti bezpečnosti cti p. A. Ka
linou z Blatné. Soudní řízení dle neobvyklého
v Příbrami způsobu mělo býti veřejné. A proto
páni, již za p. Kalinou stojí a ctiteli Husa,
ač také katolíci a též sokolovéjsou, na
opomenuli k soudu tomu pozvati své pří
vržence. Ano, nechyběli tam ani někteří son
drnzi ze soc. demokracie, s nimiž bratříli se
přátelsky i osoby radikálního smýšlení, na př.
p. Růžička. Dostavili se ovšem do soudní síně
osoby i katolického smýšlení, obojího pohlaví,
jsouce odhodlány i před soudem hájiti ob
žalovaného kněze ze Sv. Hory. Byly tam ko
nečně osoby z pouhé zvědavosti, které ne
stály při straně žádné, byli tam židé. Dvě
místností soudní přeplněny byly v pravém
slova smyslu diváky a posluchači různého
smýšlení, kteří činili rozličné poznámky hla
sitě. Nemjsli nikdo, že jedná se v celé této
soudní záležitosti jen o dvě osoby. totiž o ob
žalovaného dp dra. Nováka a o žalujícího
p. Kalínu, sokola a okr. tajemníka z Blatné.
I „Příbramská Listy“, které nejsou „kleri
kální“ ale mladočeské, jejichž redaktorem je
žena, vyznaly, že stojí proti sobě dvě mocné
strany, z nichž každá chce z onoho boje
(soudního) vyjití čestně, a že tudiž nejedné.

zoval, že očkováním číslice úmrtnosti se nex
zmenšila, ba, že případy onemocnění očko—
vaním vzrostly.

Kalendář „pikantního světa“, v němž
není vtipu ani humoru, ale jen obnažené po
stavy ženské, jde prý velice na odbyt mezi —
mládeži. A naše „vlastenecké“ časopisy při
nášejí rozsáhlé inserty tohoto pornografickéha
podniku.

isy.
se tu již jen o osoby a slova neobvyklá, ale
o zásady. a sice katolické a protikatolické.
Jak umějí sobě nepřátelé strany katolické
bez. rozdílu jména navzájem & svorně pomá
hatí proti tak nenáviděným kněžím a kleri
kálům, podílí nejlepší důkaz opět v Příbrami.
Tam dne 10. září (v neděli odpoledne) svo
lali veřejnou schůzi, a sice sociálně demokra
tický politický klub „Ruch“ v Příbrami, na
niž řečnil pozvaný p Horálek z Vinohradů.
Vychvaloval Husa i jeho učení, tupíl a od
soudil brožuru „I-Ius v Příbramí“, jakožije
jiho autora dp. P. dr. Nováka. Jak farísejsky
„Ruch“ jednal, možno poznali z toho, že zval
do oné schůze i dp. dra. Nováka, jakoži
dp. P. Holýho, což i na plakátech oznámeno,
aby jen hodně účastníků se dostavilo. Ovšem,
že pozvaní chytrým pánům na vějičku ne
sedli; předvídalit, co by je tam potkati mohlo.
Schůze tato byla vypočítána jako předehra.
před soudním jednáním na druhý den, a na
mířena na obžalovaného dp. Nováka, který
osmělil se v kázaní kritiaovatí Husovu oslavu
vůbec a v Příbrami zvlášť, a k tomu ještě
i sepsati brožuru. Význaníno bylo jednání a
chování se jednotlivých osob z obou stran -—
katolické a protikatolické — před soudem,
při soudě i po soudě. Strana protikatolické
dostavila se v přchojném počtu, zaujala nej
lepší místa u stolů. Činěny byly různé (ovšem
že ne uctivé) poznámky o jednotlivých oso
bách ze strany katolické o nenáviděných
kněžích a zejména o dp. drn. Novákovi, jehož
by bývali nejraději měli již ve vězení anebo
nadobro se Světa. Na některé poznámky ty
neopomenul jsem dáti patřičné odpovědi. Po
dobně učinili i jiní. a zejména byly to ně
které ženy i dívky ze stavu prostého, jež
neohroženě i ostře dovedly čeliti potřeštěným
mladikům i starším osobám na jejich nemístné
a nečestné poznámky. Ponechém si poznámky
ty do zálohy, dostanou se na veřejnost po—
zději, po ukončení soudu. Vrhají temné světlo
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na naše poměry veřejné v té ,katolické“ Při
brami, tak že sami židé (!) se nad tím po
zastavuji, pravice: „Co učinili křesťané svému
knězi, to bychom mi nikdy neučinili svému
rabínovi.“ — Když výpovědi svědků z obou
stran nesměl-ovaly k vítězství radikálů a ze
jména, když svědci přednášky Kalinovy do
svědčili, že pravda jest, co bylo v brožuře
„Hus v Příbrami“ napsáno, tu ani dost málo
netajili se svoji zlostí, dávajíce jí průchod
slovy málo vybranými oproti svědkům. Roz
sudek byl — odložen, až budou vysle hnutí
noví svědci! Co následovalo po ukončení soud—
ního řízení v úřední budově, překvapilo ka
ždého poctivého člověka. Projevují nad tím
své rozhořčení i tací, kteří před soudem ne
byli příznivcí dp. dra. Nováka. Neměli totiž
dosti na tom, že do očí kněží, ze soudní síně
vycházejících, volali „slávu“ Husovi, ale chtěli
též na. místě sami ortel na dp. dru. Nová—
kovi vykonati. Jeden z nich pozvednnv silnou
hůl do výše, zvolal: „Já ho musím tady
zabítl' A mířil na hlavu dp. dia. Nováka.
Byl však soudruhy držen, by tak neučinil.
A pak tí „beránci tiší a nevinní“ — hlásají
do světa, že řekljim dp. dr. Novák: „T ...... é.“
K tomu poznámky netřeba, učiní si ji každ
sám Sokolové — „vlastenci“ měli za své
spojence proti knězi a klerikálům ty „nevla
stenecké“ a—heznárodní soc. demokraty, a
p. Růžička (radikál) na rychlo sháněl a za
znamenával svědky proti dp. drn. Novákovi,
že podá naň novou žalobu pro nadávku „trou—
bové“. Přítomné ženy i dívky katolického
smyšlení postavily se na odpor tčm váš
nivcům, kteří hnali se za odcházejícím kně
zem, a zastoupívše jim cestu, posléze volaly:
Jen přes naše mrtvoly můžete jíti na něho!
Některé z nich, vidouce, co se děje, daly se
do pláče, což mohla arcit paní redaktorka
„Příbramských Listů" napsati, jež připojila
k tomu proti nenáviděné „straně klerikální“
potupné poznámky. Ještě s větším napjetím
-a_zájmem hledí se vstříc budoucímu soudnímu
řízení, nebot strana protíkatolícká postaví si
prý svědky, aby dokázali že není pravda,
co svědci strany katolické vypovídali 0 před
nášce p. Kaliny a co uvedeno bylo v bro
žuře „Hus v Příbrami“. — Nyni táže se
každý. kdo asi z boje toho vyjde jako vítěz,
zda dp. dr. Novák, redemptorista ze Sv. Hory,
anebo pan Kalina, sokol a tajemník okresní
z Blatné. Jako zvítězila pravda. až dosud,
tak zvítězí snad i nadále. A byt by i před
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soudem lidským snad propadla, nepropadne
zajisté nikdy na soudě ožím. — Od ne
přátel našich učme se svornosti a jednotnosti,
když nemožno již v těch otázkách politických,
tedy nezapomínejme na tu svornost a solida
ritu v otázkách a věcech náboženských. Ve
likou chybou nás katolíků jest, že tak často
malicliernosti, třeba i osobních, tolik si vši
máme, kdežto věci důležité a všeobecně ne
cháme plovati po proudě časovém dále, kla
mujice sami sebe myšlenkou: „Mne se to ne
týče, a proto nebudu se do toho michatí.
Opakuji opět: Co stalo se v Příbrami, může
se státi i jinde, třeba že za jiných okolností,
tím však se podstata celé věci katolické pranic
nemění. Proto stůjme všichni za jednoho a
jeden za všecky! —vp.

Zatím konalo se druhé líčení due 2.řjan.,
ku kterému byl ještě větší nával liberálů a
radikálů. Dr. Hruban podal prohlášeni jmé
nem dp. dra Nováka tohoto znění: Dr. Fr.
Novák prohlašuje, že slovem štváč, jehož
užil ve svém kázaní 9. čce 1899 na svaté
Hoře o p. Ant. Kalinoví okresním tajem
níku v Blatné, neměl v úmyslu urazítí osobu
p žalobce, jehož ostatně ani neznal. Cítí-li
se tedy žalobce tím uražen, pak toho lituje,
jelikož takového úmyslu vůbec neměl a pro
nesený výraz, pokud se týče osoby žalobcovy,
odvolává a tím sešlo s přelíčení. Dr. Novák
byl osvobozen cd přestupku proti bez
pečnosti cti, jakož i od nákladů soud.
niho řízení. — Dr. Hruban byl insultován,
takže musil použiti ochrany policejní stráže..
— Pěkné poměry — pod svatou Horou!

Redukční poznámky.
Paulus. Pravíte, že p. hejtman váš je

liberálem? To není samoten. Je jich asi vět
šina. Když žádá něco „náboženská obec“ ži
dovská nebo ct. pastor některý, vyhoví se
hned, tu se jeví veliká. ochota. Ale \ůči ka
tolickému kléru — to je něco jiného. Z P.
se nám píše, že tamní kaplan měl již přes
rok fassi u patronatniho úřadu, kde byl ta—
kový horlivý komisař, že se o něco podob
ného nestaral. Nyní věc běhá od hejtmanství
do Prahy, a všude 2—3 měsíce zůstane ležet,
neboť. vždycky se najde v tom nějaký chlou
pek a věc se znova vrací. Vp. Š. vH. dostal
vyrozumění, že kongruu má půl roku již vy
řízenou, ale z hejtmanství není věc expedo
vána. — Zakročte buď sám nebo skrze vika—
riátní úřad.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodějskú kníhtiskárna V. Kotrba v Praze.
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Obrázkogě Revue.
Obrázková Revue, tentonový illustrovaný

Čti—SUDÍSpro zábavu a poučení, vychází re
(lukcí prol'essom Dra A.\"1'o.\*i;\'_.-\ PODLAHY

dvakrát měsíčně \' sešitech mídhornó úpravy
5 hudolmimi. obrazovými ;] _i. přílohami.

Ceským rodinám

.lolmručujoim- čusopis ton jako stkvostnou revui,
lwzvmlnou jak \' textu tak \“ části illustrační.

Předplatné

na půl roku 3 zl. 50 kr., na rok 7 zl.,

poštou 8 zl.

Jednotlivá čísla 30 kr.

lidmmistrace „Obrazkove Revue“,
Praha 2(m-l[.



Co nl-jlzšpe doporuč-ujeme jáko

——mravně bezvadnou četbu pro mládež »——

Rajská
Zahrádka.

Rediguje Vál-Izn- Špuřok. řídící učitel.

Rajská Zahrádka psána _iczvláš—tů.pro mládež škol
obecných a měšťanský-h. .. - Každé číslo mimo krásný, poutavý
& poučný text má množství (i barevných) obrázku. rebusy
& hádanky, na kteréž vypsáno vždy 15 odměn. Vychází
počátkem každého školního mňsíoo. '

Předplatné na Rajskou Znhrádku obnáší ročně 80 kr.

Na 5 výtisků še dává 1 zdarma!

V
O Iz ' ' Ites :, ]lnoc .

Redigujeprof. Václav "lilku-.

český Jinocll věnovánobsahemsvymzvláštědorostu
jinošskému na školách měšťanských. středních, pokračovacích.
odbornycha pod. Jinoch nabývá poučení. podávaného formou
poutavou & lehkou. — Cennou ozdobou jsou pravidelné přílohy
obrazové: Pohledy na památná česká. místa. »—Vychází měsíčně.

Předplatné na rok 50 kr., sešit 5 kr.
Přihlášky přijímá

Administrace GyrillolMethodějské knihtiskárny ll. Kotrba
v Praze. Pštrossova ul. 200-11.
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Časopisy a knihy redakci zaslané.
Rajská Zahrádka, časopis pro mládež, roč. IX., seš. 2. red. Václav

Spaček. Nákladem Cyrillo-Methodéjské kniht-iskárny V. Kotrba v Praze.
Doporučujeme tento časopis. jenž se. těší u dítek veliké oblibě.

Český Jinoch, ročník V.. číslo 1. Red. prof. Václav Miíller. S obrázky.
Nechť se rozšiřuje tento dobře redigovaný časopis!

Zábavy večerní, red. Frant. Pohunek. (?ást- 8. Z vesnic a samet.
Obrázky z českého jihu od Boh. Brodského. Nákladem Cyrillo-Metho
dějské knihtiskárny \7. Kotrba v Praze. Dobrá četba pro náš lid.
Doporučujeme! 

Dělnické Noviny, red. 'l'. J. Jiroušek. přinášejí pojednání od Dra R.
llorskeho: „Zmatek v táboře červený(=h“, kde se dokazuje, jak v Han
noveru na posledním sjezdě německe sociální demokracie srazili se
stoupenci Bernsteina s Marxisty. Bernstein totiž praví: „Nikoli revolucí,
ale rel'ormácí změníme svět. 'l'omu opírají se starší vudeové. kteří
hájí expropriaei (vyvlastní-„ní) půdy, zničení řemesel. zproleíarisování
všeobecné atd. Nyní leží si „občané-soudruzi“ ve vlasech.“

Vlasť-, č. 1.. říjen, red. Tomáš Škrdle, přináší pojednání od l"r.'\\7ild
manna, Dra Klásla. Mnsgra K. Jaeniga. \'. Zižky, J. Flekáčka atd. l):ile.
přináší články od Vl. Pittnerové, J. "l'ichého,Mí-rgla,Vrby.Zdárslu'hoa pod.

Květ-y Marian-ské. Red. Dr. Pavel Vychodil. Nákladem papežské
knihtiskárny Benediktinů rajhradských.

Osvěta. č. IU., red. Václava Vlčka. přináší články od R. Kálalá: () kraji
a lidu drátenickém, J. Bittnera: Herc-eva zpověď, J. Polonia (Tot nem

'ember). J. Mikše: Ruská' literatura za posledních let, Dra K. Kadlce:
Sjezd archaeologický v Kyjevě, V. Flajšhanse: Ze Strahovské knihovny.
dále četné. posudky hospodářské, socialní a divadelní, básně od Hejduka
atd. Deporučujeme! _

Moravan, kalendář na. rok 1900, uspořádal P. Kristian l.n.\'. Cena 45 kr.
Obsahuje četné zajímavé povídky, poučné články :L_muohé obrázky

_ v textu. patrně odjinud vzat-e. '
0 tvorstva přeclvěkénl. Nauka o zkamenělináeh (parku.—ontologie).

napsal Dr. Filip Počtu. prof. c. k. české university. Nákladem Bursíka.
a Kohouta v Praze. Sešit (i. a 7. Cena sešitu 24 kr.

Levná illnslrovaná knihovna. Nákladem Ed. Heánl'orta(ročně
18 svazků za 3 zl. 80 kr.). Potopa, historický román od proslulého
polského spisovatele Sienkiewicze. Svazek l. Doporučujeme!

Ss. Encllaristia, orgán spolku kněží klanéjícieh se nejsv. Svátosti
Oltářní. č. 10., přináší pokrač.: Sv. růženec. v euch. adoraeíeh atd.

Stráž, čislo 4.1. a 42. '
Česka žena, číslo2.
Przoglacl kalolieki, 5. října, ve \'aršavé. přináší pekné pojedminí
_ o l'rancouskýeh katolických jednotách. _
Zen-ska otazka, napsal Dr. Fr. X.Novák. (Casové úvahy, red.Dr.Reyl)č.1.
St. Cala-sanctius-Blžitter. č. 1.. říjen.
Nový život, č. 10., red. K. Dostál, přináší články: „Nejen slova, ale

skutky-!“, v němž se vybízí k práci, dále časové pojednání: „Proč
intelligence se odvací od církve", glossy ke glossám o sjezdé Zivotaa l'ormn.

Kazatel, č. 4.. red. Dr. Isidor '.lfh.Zahradník a Dr. R. Neuschl. Doporu
čnjeme tento časopis, obsahující velikou sbírku praktických řečí neděl
ních. příležitostních, a vědecká pojednání.

Přítel domoviny, roč. 16., č.“1. „Car a hetman“, román od Mordov
ceva, přelý .l. Wagner. Dobrý spis!

lCřestansko-sociálnč, brožura od Bauze-Holého.Cena 10 kr. Jest to
pěkný výklad programu křesťanského v rodině, škole, veřejnosti.

Pantáta Bezoušek od Raise. Nákladem Šimáčkovým.Pekne psáno!
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ČÍSLO 20.

Židé o sobě a o nás.

Židovské obce náboženské v Čechách,
v Dolních Rakousích, na Moravě atd. po
daly obrněné protesty proti tomu, aby se
Hilsnerův proces používal k obnovení -—
„staré a ze tmářského středověku pošlé
báchorky o rituelní vraždě“.

Některéz těchto projevů jsou tak ostré
a smělé, že nikdo z katolíků neubrání se
hlubokému pohnutí.

„Prager Tagblatt“ přinesl několik po
jednání z péra rab. Starcka. v nichž mluví
o pitomých rituelních pověstech, nemajících
v ničem důvodů, leč v surově závisti a. ne'
přičetném zášti proti stoupencům synagogy,
kde jmenuje všecky takové zprávy „Mitr
chen“ (povidačkou) a kde si stěžuje na to,
že i dnes židé neušli pomluvám & podezří
vání, na př. viz 13. října „Pr. Tagblatt“
— „Missachtung aller Rechts-Verlemaden,
die Abnahme aller besseren Gifiihle, Un
frieden . .

„Bohemia“ dne 14. října uveřejnila
dopis arcib. Koppa rabína dru. Cohnovi,
v němž onen napsal: „Křesťanská krev
k rituelním účelům není odůvodněna ani

židovským náboženstvím, ani dějinami; že
to jen — ohavné. lež. “

Nejhůře proti soudu kutnohorskému,
proti rozsudku porotců, proti dobrozdání
lékařskému a proti křesťanským názorům
ovšem píše „Neue Fr. Presse“, která činí
nátlak, aby se proces znova konal — a pa
'třičnými ovšem důsledky.

Židovský agent Rappaport koná ve
větších městech přednášky, kde talmudí
stické názory prohlašuje za — messiánskě
a křesťanským naším ideám se drze vy
rsmívá.

Rabín Gíidemann ve Vídni pravil 10.
října:

„Jsou akta procesní o hanobení hostií
se strany židů, kteri (pry) prepichah hostie,
jež prý krvácely. Zajisté sta. křesťanských
svědků vidělo krev z hostií téci, a sta židů

padlo té pově'ře za oběť. To byla —.pravá
rituelní vražda, kterou nespáchali židé, ale
utrpěli. '

Jest nekonečně smutné pro nás a ča
sový stupeň lidskosti (!) a mravnosti, že
mimo Společnost našich souvěrců nikdo se
nenalezl, kdo by této antisemitské obžalobě
důrazně čelil. Myslil jsem, že vznešený
duchovní hodnostář poučí křesťanský lid
o bezpodstatnosti této obžaloby. Vždyťplatí
přece předpisy St. zákona (3. kniha Mojž.
19. kap. 16. verš): Nebudeš státi nečinný
proti krvi bližního svého. A: neřekne-li kdo
svědectví, bere vinu na sebe. Jestli
bázeň před antisemitskou kletbou (i) uložila
jim opatrné mlčení, tož přece jest dosti ne
odvislých křesťanů inteligentních a vážených,
kteří měli pro nás (!) dáti svědectví, ze
jména, když mnozí z nich v židovských
domech bývají a židovstvo poznati měli
příležitost.“

K tomu podotýká „Linzer Volksblatt“,
orgán dra. Ebenhocha: „My jsme nemravní
anelidšti, když neběžíme chránit židy, když
knížata církevní, jimž dávají rabíni (I) tak
lichotivé vysvědčení, nemluví ve smyslu
synagogy a nedají do klatby — „mizerně
antisemity l„

Jindy ovšem židovské noviny činí
papeže, biskupy i kněze směšnými, z bul
a encyklik tropí si žerty & potupami, ba
neušetří ani samého Spasitele. („Neue Fr.
Presse“ na Velký pátek r. 1897).

A nyní dovolávají se židovští rabíni a
žid obce náboženské biskupů i samého pa—
peže pro sebe. A činí to „nařizovacím“
Způsobem, jakož zvykli ve všech oborech.
Projevy jejich volně směji býti rozšiřovány
tiskem, kdežto křesťanské zprávy, byť sebe
objektivnější, propadají — konfiskaci.

Papežské stolice dovolává se v brožur
kách svých také rab. Bohumil Bondy, kte
rému .„Hlas Národa' ochotně sloupce “„Ne
dělního listu“ svého otevřel. B. Bondy' do

2—0
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volává se hully Innocence IV. (Lugduni I-II.
Non. Jul. ano 1247) *)Bulla Innocence IV. ze dne
3. července 1247 nalézá se u Baronia (ad
annum 1247 n. 8l.) Tato bulla vydana
pro biskupy Německa a též prelátům Francie
sdělena.

Papež praví, že Písmo sv. také židům
vraždu a lidské oběti zakazuje (kterouž
pravdu ovšem rabinismus překroutil), a že
nemálo knížat falešně židy obvinilo, že
jedí k Velikonocům srdce zabitého dítěte.
Zlomyslně (praví Innocenc IV.) se židům
vražda připisuje, jakmile se někde lidská
mrtvola nalezne. Na základě takových a
mnohých jiných vymyšleností, mnozí knížata
krutě vystupují proti židům. aniž by tito
před soudem byli obžalováni, aniž by se
přiznali neb byli usvědčení, a tak dovolují
si tito knížata. proti Bohu a proti sprave
dlnosti židy olupovati, žalářovati a k smrti
odsuzovati, tak že prý židům se hůře vede
než jejich otcům v Egvptě; bídně totiž ze
svých příbytků do vyhnanství putovati musili
a za tou příčinou v obavě před vyhubením
k moudrosti apoštolské stolici se obrátili...
Nechceme — (končí Innocenc IV. —), aby
židé. jejichž obrácení milosrdný Bůh oče
kává, nespravedlivým způsobem (injuste)
_seuženi _byli a nařizujeme, abyste se k nim
ukázali dobrotivými a nestrpěli, aby bu
doucně neprávem (Indebite) ze zmíněných a
podobných příčin obtěžováni byli.“ —

Kde je v této bulle projevena zvláštní
přízeň k židům? Kde je tu mluveno o bá
chorkovitosti vražd rituelních?

Pan Bondy něco tvrdí,
neníl

Jak zřejmo, nemluví tato bulla ve pro
spěch rabínů. Ona uznává pouze, že židé
— nejedi srdce dítěte a zakazuje nespra
vedlivé utlačování a obtěžování židů, vyhá
jení zločinu a odsouzení bez náležitého
processu.

Zdali však rabínská. tradice — proti
bibli jíst0u tajnou nauku přechovává apro
Vůdí. o tom se vůbec zmínka neděje.

Bulla druhá Innocence IV. (Lex judaeo
rum 1254 od krále Otokara II.) pravi: „Tak

co pravda

*) Již roku 1872 psal rabín professor
G. Levi ve Vercelli redakci „Unita Cattolica'
v Turíně, že prý papežské výnosy beron židy
v obranu proti žalobě ritnelní vraždy, Rabín
Levi jmenoval Řehoře IX.. který se o záleži
tosti nevyslovil a Innocence IV., který zcela
jinak 0 židech se zmínil.

jako židé nesmějí se ve svých modlitebnácb
odvážiti něčeho více, nežli co jest zákonem
dovoleno, tak i v těch věcech. jež jim po—
voleny jsou, nesmějí býti zkracování . . .
Nikdo jim též nepředhazuj že při svém
obřadu užívají krve lidské, kdyžtě ve starém
zákoně se jim nakazuje. abychom o lidské
krvi pomlčeli, aby žádné krve neužívali
My ale chceme. by jedině ti záštitou touto
ochráněni byli, kteří se neodvažuií něčeho
k podvrácení víry křesťanské osn0vati.“

Zde přece jest jasné koho král český
chrániti mínil & koho nikoliv!

Papež Innocenc IV. vydal ke králi fran
couzskému (Cherubini, bullariumI f. 85)
tuto bullu o žřdech (v Lateráně, 7. května,
1. roku pontifikátu):

„Bezbožná židů věrolomnost, z jichž
srdcí Spasitel „náš nesňal závoj pro ne—
smírné jich zločiny, ale trpí, aby zůstali ve
své slepotě, v níž část Israele dosud trvá,
zapomínajíc, že z pouhého milosrdenství
je křestanská láska přijímá a spolubvdlení
jejich snáší trpělivě. dopouští se věci ohrom
ných, které posluchače děsí a vypravovatele
hrozí. Oni nevděční Pánu Ježíši Kristu„
jenž obrácení jejich dle obvyklé shovíva
vosti trpělivě očekává. neznaiíce studu za
své viny. ani nemajíce úcty k víře křesťanské
a nedbajíce aneb povrhujícu zákonem Moj
žíšovým i proroky, jakýchsi tradic svých
starších následují. Pro kteréž jim Pán
v evangeliu výtku činí řka: „Proč přestu—
pujete zákon Boží a vyprazdňujete pro tra
dice vaše, učíce učení a příkazy lidské?'

5 1. V těchto tradicích (které se he—
brejsky Talmud nazývají a velikou knihou
daleko Písmo sv. převyšuiící jsou, v němž
jsou zjevná rouhání Bohu. Kristu a blaho
slavené Paně. spletité bajky. bludné zlo
zvyky a. neslýchané hlouposti) synv své vy
učují a vychovávají a odcizují je učení zá
kona a proroků. Bojí se. aby poznavše
v tomto zákoně a prorocích obsažená svě
dectví, která jasně a iednorozeném Synu
Božím. jenž se vtělí. mluví, aby se neobrá
tili k víře křesťanské a pokorně k Spasiteli
svému se nemodlili.

%2. Tím nejsouce spokojeni. křestanky
kojnými synů svých činí na potupu víry
křesťanské a s nimi rozličné hanebnosti'
činí. Pročež jest se věřícím-obávati aby—
božskému hněvu nepropadli. když dovolí,
aby oni nehodně tr0pili, co viru naši bání.“

% 3. Knihy ony židovské zkoumali
kancléř pařížský a doktoři a je před lidem.
& kněžstvem spálili.
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54. „Protože však dosud zneužívání
nepřestala, a týrání jim rozumu nedodalo,
prosím snažně Výsost Tvou v Pánu Ježíši
Kristu, abys započna chvalitebuě pronásle
dovati podobné ohavné a nesmírné výstřed
ností, páchané na potupu Stvořitele a na
hanu jména křesťanského, dokonal se za
slouženou přísnosti. Rozkaž po celém krá
lovství, kdekoliv by se nalezly, ohněm zničíti
jak jmenované knihy odsouzené od doktorů.
tak vůbec všechny a dodatky svými, které
od nich byly zkoumány a odsouzeny.“

% 5. znovu klade na srdce, aby kojué
u židů nesloužily.

Papež Řehoř x. r. 1274 bullou nařídil,
aby židé Starého Zákona se držící zbytečné
a bezprávně nebyli obtěž0váni.

Martin V. r_ 1422 (Analecta juris Pon
tilicii XII., Annales Ecclesiastici tom. 18,
pag. 53, num. 36) praví: „Nejednou též pře
mnozí křesťané, aby jmenované židy k vý
kupu donutiti. o jejich majetek je oloupiti
a kamením bití mohli, pod smyšlenými zá
minkami tvrdí, že v časech úmrtnosti a jiných
pohrom židé sami jed do pramenů hazeli
a do svých nekvašených chlebů lidskou krev
míchali . . ." Papež bere v ochranu židy
neprávem podezřívané, předpokládaje, že se
v synagogách ničeho nedopouštějí, co by
zákon zakazoval a čím by se katol. víra
podrývalal

Papež Eugen IV. r. 1442 však (v srpnu,
ve Florenci, Raynald: Annales eccles. ad
aurum) praví: „Nedávno k našemu sluchu
přiueseno bylo, že židé jistých výsad a po
volení od Stolice apoštolské jim na budoucí
památku udělených, tak bludněapřevráceně
sobě vykládají, tak že toho, co jim milo
stivě a k dobrému a ctnému konci a vy
konávání jsme udělili, oai zneužívali, a pod
onou záminkou mnoho nešlechetného a
mrzkého páchali, čímž čistota křesťanského
náboženství a víry porušena byla, a mysli
katolíků. v Krista věřících, často v po
kušení uváděny byly. .“ Protož oznamuje
papež tento, že všecky výsady a povolení,
dosavad od apoštolské Stolíce udělené, touto
dotčenou bullou úplně odvolává, a zároveň
mnoho stanov nařizuje, by styky židů, jakož
isaracenů katolíky co nejvíce obmezeny
byly !

Podobná ustanovení, chránící katolíků
před přehmaty židovskými. učinili též pa
pežové Pavel IV., sv. Pius V., Innocenc XIII.,
Benedikt XIII. (Viz Ferraris, bibliotheca
canoníca etc. pod heslem „Hebraeus'.)

Papež Benedikt XIV. ve „svékonstituci,
počínající „Beatus Audreas". “mluvío mnoha
dítkách, ukrutností židů z nevraživosti jejich
proti víře Kristově zavražděných.

Jest tedy z bull papežských zřejmo:
"že papežové brali v ochranu židy, dokud
Písma sv. (Starého Zákona) se drží, ale že
dali spáliti a ničiti talmud a dodatky jeho.
Dvojí směr jest patrný: hájiti židy proti
bezpráví páchanému na nich a hájiti kře
stanský lid před židy. O zneužívání krve
mluví papežové na základě Pisem svatých,
nevyjádřili se však o talmudu a ostatních
knihách dodatečných, které pálili. (Katol. L.
17. října.)

Vizme některé případy dějepisné po
věřené:

V r. 1475 utrpěl mučenickou smrt
Šimon Tridentský. který byl za blahoslave
ného prohlášen. Jeho smrt není jediná. toho
druhu v církevních dějinách. Prohlédneme-li
Baronia a Pertze, najdeme více než jednoho
soudruha v mučenictví. kteréž faktum po
máhalo utvrzovati předsudky i přesvědčení
lidu. Vezmeme jen dítky, které uctíváuy
jsou v církvi. Pertz („Mon. Germ.“ IIIa.
březen str. 588.) vypráví o dvanáctiletém
sv. Vilému, jemuž v Norvichu r. 1114 krev
byla ubrána.

V Paříži na Zelený čtvrtek 1179 sv.
Richard byl zaříznut. (Boll. tamtéž 591.)

V Paříži k Velikonocům r. 1l81 sv;
Rodbert byl zabit. (Boll. ku dní 25. března.
Str. 589.)

V L*ncolnu r. 1255 sv. Hugo jako dítě
byl od židů ukraden a zabit. (Boll. ku dni
2. dubna. Str. 838.)

Blahoslavený Rudolf z Bernu v r. 1287
o' Velikonocích. (Boll 2. sv. duben.)

Blahoslavený Erich v Mnichově v r. 1345
zabit. (Raderus 351.)

Blahoslavený Ondřej Rinn v Inšpruku
v r. 1462. (Boll. svaz. III. červenec 462.)

Tito hoši jako blahoslavení uctíváni
jsou. Z tajuplné smrti jejich, z nevysvětli—
telné příčiny vykonané, živeno bylo přesvěd
čení lidu.

Pročež také nahlédneme, že moc pa
pežské stolice sama pověstný proces tri
dentský *) před své forum přivedla. Po

*) Prameny procesu tridentského:

Bollaudisté popisuji tom. IX.(24. března)mučenickou smrt blahoslaveného Šimona rukou
židovskou, ale neměli prameny hlavni vati
kánské po ruce.

Autentický exemplář procesu zachoval! se
20*
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4 letech teprv sko-učen týž v Římě. .když
byl papež Sixtus IV.“ svěřil úkol ten šesti
kardinalům za předsednictví nejslavnějšího
tehdáž právníka Fr. Panvina. (Uditore delle
Cause del S. Palazzo.)

Tento prohlásil: že domnělé privileje
Řehoře IX. a Innocence IV. onen soud ne
mohou'zastaviti (ač židé o to usilovali),
poněvadž jsou tyto bully podezřelé jakožto
nepravé a_proti správným processům ne
směřují a že dle koncilu Viennského jako
reškripty ve smyslu židů posuzorany býti
nemají (quia concilium Víennense talia re
scripta reprobat).

Rozsudek byl pronesen dne 20. června
r. 147-8 a sice, že židé v Tridentě obžalo
vaní chlapce křesťanského imona zavraž
dili a jeho krev k velkonocům požili.

Všichni obžalovaní židé odsouzeni k smrti.
Tu je tedy rozsudek papežských úřadů,
když v těchto dnech rabíni proti nám stále
„neomylných papežů“ se dovolávají a stále
od nich encykliky proti antisemítům sli
bují.

Co se týká bully Řehoře IX. zr. 1236,
nalezl snad italský zmíněný rabín Levi v in
dexu ke druhému svazku Baronia u slova
„židé“ poznámku: „židé odŘehoře IX. před
nesprávným útiskem obráněni." Smysl bully
zde uvedené není podstatně jiný nežli oné
vydané Innocencem IV. — Ačkoli Rainaldus
cituje obě bully: Řehoře IX. z r. 1236 a
Innocence 'IV. z roku 1247, pokládají je
mnozí učenci za padělky. Jestli rabín Levi
sám Baronia v rukou měl, pak se z chy
trosti nepochlubil, co v indexu hned pod
tím asi nalezl; uvádít se hned zase u. 12
anni 1244 „krutý zločin židů na chlapci
křesťanském“

podnes. Z počátku byl založen v tajném
archivu v Castel Sant. Angelo a. později byl
do Vatikánu přenesen. Na tento exemplář po
prve upozornil Benedikt XIV. ve svém díle
De Canonísatione Sanctorum (III, 15. 6)
těmito slovy: „super cujus (Beati Simonis)
obitu authentícus existit processus in archivo
secreto Castrí S. Angeli de Urbe, quem Bol
landíani, ceterique omnes, qui de eo scrípserunt
ignorarunt.' —

Důležitá fakta obsahuje spis Bonelliův
Díssertazione apologetica del B. Simone. da
Trento (v Trientě 1747 in 40) udává obšírně
akta t-ridentská. Spis tento jest částí díla,
jehož titul: „Collectaneaín Judaeos B. Simonis
interemptorea“, a nalézal, se v originále
v císařské knihovně ve Vídni do nedávna.

Že si ostatně židé častěji falešné bully
proti zastancům křestanstva opatřovali, o tom
svědčí zpráva ku př. n Bollandistů (28. září,
svazek VII. pro září). Tam v životopise sv.
Bernardina z Feltre čteme, že když tento
horlivý zastance křestanstva kázal v Lucce.
tu mu židé ukázali bullu Mikuláše V., která
proti němu svědčila. Svatý Bernardín se
obrátil k úředníkům papežského dvora &
tito mu potvrdili. že bulla onaje podvržené
a zhotovena, aniž by papež o ní věděl.

Podobně trídentští židé chtěli jakýmsi
ediktem -císaře Fridricha III. z roku 1470
biskupovi dokazovati, že prý jsou exemptní
(vyňatí z pravomoci), ježto prý císař ži
dovské soudní záležitosti pro své forum re
servoval. Avšak tento edikt byl padělaný.,
nebot císař Fridrich po 4 letech vše bez
poznámky schválil, co biskup proti domně
lému ediktu podnikl. (Čím ai židé u soudu
pomáhají, nazývá se: iquitiu.) Zajímavý do
klad i na přísahu se vztahující je v tal
mudu (Baba Kamma 113 a), počíná slovy:
Jest naše tradice : žid a goj přijdou k soudu;
můžeš-li ty (6 žide) . . . . atd. až k slovu:
podvody. Co dokonce žid má učiniti kře
stanu, aby nezanedbal naboženskou svou
povinnost, uvádí jasně a zřejmě Maimonídes
Sefer mizv. f. 85 C 2, 3, sub tit. Mizvoth
lo taaseh. Rabínské pravidlo pravomocnosti
židů nad nežidy zni: gufo muthar kol šechen
mamoma. (Bližší o tom ve spise rabína
Jos. Albo. Fundamente des Glaubens, 3. Theil,
kapit. 25.) V podobném smyslu vykláda
5. přikázání talmudisticky i zmíněný filosof
Maimonídes v díle svém: Jad Chazaqa.
Talmud má rozhodně vyšší vážnost nad
biblí. Tak prohlašují ku př. Archives ísra
elites (XXV., 150): Vyznáváme nepodmí
něnou superioritu talmudu nad biblí. Jak
Pfefferkorn prohlásil, židé nejsou více mo
saisté, nýbrž Odpadlíci od Mojžíše, protože
jsou talmudisté. Z té příčiny výminečné
zákony pro židy k ochraně křesťanů za
nutné uznává i Renan (Archives israelites
15. června 1868) i Bismarck atd.

0 talmudu napsal V. Gribovskij (viz
15. října „Hlas" v Brně): .Během věků
zapomnělo židovstvo na prvotní rozdil
akuma (: modloslužebník) &.goj (: jino
věrec křesťan) a nerozeznává mezi nimi
v nenávisti své. Talmud staví každého goje
i akuma mimo veškeren ohled zákon a
právo. Tíln budí náboženskou nesnášelivost.
Nespokojuje se s přesvědčením, s obráce
ním jinověrcel ale žádá jeho vyhubení, jeho
krev! Talmud míchá se do malichernosti
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soukromého života. každý pohyb po celý
den určuje. Rozbírá otázky, jež jsou bez
významu praktického, na př.traktát rabínský,
sluší-li požívati krve lidské, kdyžtě Písmo
sv. zakazuje jen požívati krev zvířat. a
o lidech nemluví a traktát o tom, smí--li se
požívati lidské maso, kdyžtě člověk není
jmenován mezi nečistými zvířaty. — i
dovstvo doposud nerozloučilo se s břeme—
nem přežilé své nábožensko-filosofické ztrnu—
losti a táhne se s ním dál na svých bedrách
na hrůzu, smích 1postrach svým arimejským
sousedům. Židovi dosud rabíni Majmonides,
Karo, Masi jsou — posvatní. Talmudistické
židovstvo přichází v rozpor s duchem času
a s národy, mezi nimiž žije. Talmud jest
posud svatyní, zákonem a knihou — od
cizení Intelligentní židé drží se jen dle
jména talmudu, ale veřejně přece nechtějí

se ho zříci z hrdosti a zvyklosti, bázně
před rodáky a -— sobeckosti, by nepozbyli
výhod ze solidarity plemenní vyplývajících.
Ale massa lidu židovského posud lpí do
nejmenších podrobností na talmudu, plníc
vše do posledních podrobností.“ —

Mnoho jest nejasného ještě a nepro
zkoumaného v těchto věcech. Je záhodno,
aby se roku 1900 po Kristu seznala plná
pravda! Necht jsou knihy talmudistické
mezinárodní komissí bedlivě prozkoumány
a přeloženy do jazyků moderních! Nacht
se zarchivů panovnických, papežských, říš
skýchisoukromých vynese na světlo pravda
bez vášně, holá. a osvobozující. Tím se nej
lépe poslouží národům arijským i židům.
Dokud se tak nestane., je pro fantastické
domněnky široké pole.

Kpf—

Smutné časy. (La Tristesse contemporaire). *)
Přeložil prof. ]. Ko sina.

Neutěšený život naší doby, jímž trpíme,
má velmi mnohé příčiny, jež vyčerpati
všecky není ani možno.

Ubývání víry jest první a hlavní pří
činou toho neutěšeného života nudy. Ne
chci zde mluviti o důkazech toho v církvi
katolické, ale vůbec o lhostejnosti ve věcech
náboženství, o úpadku každé víry nábo
ženské v myslích, o úbytku příliš patrném.
příliš snad podněcovaném, o idei božstva.
Ideelu Boha jest třeba národům i jednot
livcům. Musí někdo býti politikem velice
krátkozrakým aneb sektářem velice zasle—
peným, aby neviděl za hranicemi kruhu
zájmů hmotných a pozemských. vyššího zá
kladu určeni člověka. Ti. kteří se (nevím
proč) nazývají „silnými duchy“, nejsou nikdy
duchy veselými, a národ silných duchů jest
národem zasmušllým, poněvadž nemá ani
víry ani naděje; jest to mužstvo bezbož
ných a buřičských plavců, kteří již nevěří
ani přístavu, ani majáku, ani hvězdám.
Zrak lidský přirozeně hledí vzhůru. Pro
hlaste nebe prázdným ve jménu domnělé
vědy, ve jménu divoké nezávislosti. kteráž
nechce, jak říká, „uznati ani Boha ani
Pána“, a modrá klenba nad našimi hla
vami není ničím jiným, leč klenbou vězení...

*) Hodí se za přednášku.

K nevěře aneb lhostejnosti náboženské
přidaly se během našeho století nestálost
a nejistota politická. Již po dlouhá léta
jsme národem kazisvětů: trosky vyhynulých
vládních'forem pokrývají půdu této ne
šťastné země, a my se často potýkáme na
zříceninách, místo abychom je znova
zřídili. Vichřice jedna za druhou odnesly
nejrůznější státní formy jako křehké a pře
kocené stany; jsme podobni lidem, kteří
se rok po roce strachují nových země
třesení.

Z této nepevné půdy, po níž kráčíme
nejistým krokem, přešlo na nás něco z jejich
smutného rozechvění. Když se zdá. že sto
jíme pevně na nohou. když se domníváme
i chceme věřiti v budoucnost jistější, v za
řízení pevnější, v tábor lépe vystavěný a
obyvatelný. strannický duch nedovolí nám,
abychom zůstali klidnými. Pomátlt svár
v myslích jasné poznání, udusil aneb za
temnil v dušich pocit přehluboký a pod
statný — příslušnost k vlasti, všem spo
lečué.

Tak jako jest svornost veselá. neboť
poutajíc přítomnost s minulostí, dává ná
rodu svornému a silnému důvěru ve vítěž
nou jeho trvalost, tak rozbroje občanské
a převraty politické jsou příčinou zášti,
nedůvěry a bídy mezi spoluobčany stále
rozvaděnými.



„Království, samo v sobě rozdělené'
:; hrozící záhubou. není.-liž pak, chtíc ne
chtíc. smutným obrazem naší země?

patrie, ó concorde entre les citoyens l... ,
0, kdy že uposlechnou nářku a přání básní
kových ? . . .

íká se, že nás aocialism vyléčí, že
„náboženství utrpení lidského“ nás potěší,
učíc nás, jak'mají milovati jedni druhé.
Tot neřekl socialism první, ale evangelium.
a jen prazvláštním pomatením se stalo. že
socialism, kterýž se domnívá, že se obejde
bez evangelia, bez přeblahé té zvěsti,
nahrazuje princip božský a lidský zákon
lásky k bližnímu — falešnými proroctvími.
Bohužel, že tito falešní proroci, kteří příliš
často těží z bídy vyděděných, z naivnosti
hlupákův a čistoty — neb marnivosti —
lidumilů velice bohatých, jsou též původci
a rozsévači trudné mysli. Nic nepučí tam,
kudy oni kráčeli, leda zklamání, které jest
trpké, jelikož zbavuje odvahy, a závist.
která jest špatnou, jelikož nás popouzí.

Není universálního prostředku k vylé
čení zarytých neduhů pokolení lidského.
Zivot člověka jest krutý a nešťastný. Byl
takovým vždy a bude jím vždy na této
zemi, pokud svět světem bude Proto jest
tak dobré a sladké. věřití v život jiný jako
v útočiště a nápravu nejvyšší. Ani slovy
ani zákony neodstraníme bídy lidské. Dlouho
ji nelze zklamávati sliby, po nichž nenásle—
duje ničeho. Blaho přeludně a neuskuteční
telné, jímž nás vnadí lidumilná sociologie,
„město budoucnosti", jež se prý staví mezi
nebem a zemí jakožto město ve vzduchu,
0 němž Aristofanes mluvil tak krásně před
dvěma tisíci lety — všecky ty budovy více
méně bizarní, jež se vylíhly v jinak ne
plodném mozku snílků, — vše to jsou dů
vody jedněm, aby byli nespokojeni, jiným,
aby byli zklamání, a ještě jiným, aby se bou
řili. A od toho pochází nový trud, jenž ná
silně povstává v každé společnosti, vydané
v šanc zříceninám aneb neukončeným stav
bám, trud, jenž vychází ze zmatku ideí, ze
žalostné neurčitosti záměrův a naději,
z kruté nesrovnalosti života a snů a z ne
svornosti duchů.

Avšak věda snad skýtá radostných
jí-tot? Snad ona nás utěší a k zachraně
povede. Přihlédněme k ní trochu blíže.

Zajisté učinila v našem věku ohromný
krok ku předu. Nesmíme křivditi — bylo
by to nespravedlivé a nevděčné — ani

pracím, ani objevům, ani dobrodiním,l_jež
nám prokázala. Pokud neopíjí člověka v té
míře, aby zvyšovala jeho pýchu, aby ho
klamala o jeho moci a o jeho neomylnosti.
aby ho sváděla k popírání a pohrdání vším,
co není člověkem, jest věda chvalitebná a
blahodárné. Umenšila a umenší ještě práCe
lidské, bolestné námahy. Ulehčuje každým
dnem a ulehčí víc a více tíhy zla fysického,
pod nímž úpíme. Avšak věda nezmůže ni
čeho, aneb téměř níčeho v blahu mravním,
v pravém a vnitřním blahu člověčenstva.
Neskýtá blaha ani učenci samému, kterýž
musí býti, je-li vskutku proniknut duchem
vědeckým. málo hrdým a málo štastným.
protože shledal, že je pokořen, zarmoucen
a nespokojen tím, co neví, tím, co nikdy
nenalezne . ..

Ještě méně blaha skýtá těm davům,
které jsou odsouzeny k polovičatému vě
dění aneb k neVědomosti jichž una jest
snad o něco méně hustá., jichž stav jest
snad méně bídný než býval, avšak jejichž
oddanost a resignace životní za to jest
měně klidná. jejich podrobení se zákonům
života, přírody a společnosti méně radostné,
jelikož s nimi často nesouhlasí, protože
jejich choutky zdivočíly a ztrudněly, nebot
se jim nemluvilo, že I,věda nyní bude krá
lovnou světa“, a že očekávají a vyžadují
vše téměř přímo od této nové královny.

Věda se všemi svými pokroky změnila
mnoho, avšak nezj—idnodušila nic na životě
moderním. Ba, pokrok její sám zda'.neučinil
dychtivost a tužby člověka žádostivějšími ?
A když se cítí Oklamaným ad této čaro
dějky, kteráž mu nemůže dáti vše, nestává-li
se zklamání jeho trudnějším?

Písemnictví samo, a to dobré písem—
nictví a krásné umění nepůsobí již na sou
časnou společnost, kterou lze těžce potěšiti
a rozveseliti, není již prostředkem uklid.
ňujícím.

Od doby romantismu, který měl přece
svou stkvělou a velikou dobu písemnictví a
umění, zdá se mi, zapomněly víc a více na
své posvátné poslání, kteréž záleží v tom :
aby spojovalo lidi, a to všecky lidi, v lásce
ku kráse. Současné umění — od Chateau
bríanda, otce Renéa, našeho předchůdce,
až k mladým básníkům a mladým malířům
nynějším — jest příliš často uměním, plným
trudu čili uměním ponurý o, tak jako spo
lečnost sama, jejíž obrazem neb výrazem
bývá. (Pokrač.)
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Naše školství.
Píše N. N., učitel.

(Dokončeni.)

Se strany katolické bylo často ukazo
váno na tuto školskou hnilobu, na schůzích
katolických jednot přijímány resoluce, směřu

jící k žádoucí nápravě těchto smutných po
měrů. Nejrázněji stalo se to však r. 1896
na katolickém sjezdě v Táboře, kde řečník
učitel celý školský systém odsoudil ashnilé
školské poměry postavil do pravého světla.

Učitel — a mluvitioškolství se stano
viska katolického — to zde ještě nebylo.
Proto nastal v liberálním táboře nemalý
poprask, učitelské listy na komando velkého
žurnálu zahájily „palbu“ proti řečníku,
který byl zahrnut pamížlety od neznámých

_jednotlivcův aprojevy „politování“ a „opo—
vržení“ za to, že „zhanobil“ moderní školu
a_učitelstvo. Tím ovšem se nic neodčinilo
— jak kdosi řekl, „kámen byl vhozen do
bahna.“

Je zajímavo pozorovati, jak vedle růz
ných „projevů' veřejných soudili rozvážní
jednotlivci ve školství působící o té řeči.

Tak řekl c. k. okr. hejtman v M.:
„Tohle se mi líbí: „Ten člověk věděl. jak
bude napadán — a přece veřejně řekl své
mínění; ostatně řekl pouhou pravdu.“

C. k. okr. školní inspektor v B.: „Já
jako inspektor s ním souhlasiti nemohu;
ale jako osoba soukromá s ním souhlasím
docela.“

Osvědčený liberál ze řad učitelských:
„Kdybyste byl tutéž řeč mluvil ve schůzi
učitelské, byl byste místo hany sklidil po
-chvalu."

A konečně redaktor učitelského listu,
který řečníka nejvíce napadal: „Co ten
v Táboře povídal, to podepíše každý učitel,
a já také; ale jen kdyby to byl nemluvil
před těmi klerikaly.“
t Ještě zajímavější jest, že totéž, co před
vřemi roky bylo řečeno na katolickém sjezdě
k Taboře. píší nyní nejliberálnějšíanejradi
šálnější učitelské listy, totiž že poměry

kolskě jsou prabídné, že učitele v jeho
práci nikdo nepodporuje, že místa učitelská
se obsazují nespravedlivě, a největším ne
štěstím pro školu že jest obecní samo
správa. — Tu jest nejlépe viděti, jak nená
viděn jest u nás učitel proto. že se veřejně
hlásí ku straně katolické, byt i sebe vý
mluvněji mluvil za práva učitelstva.

Vzrušeni, které nastalo po sjezdě Tábor
ském, mělo Však ten neočekávaný následek,
že učitelstvo katolicky smýšlející odhodlalo
se k založení Jednoty českého katolického
učitelstva To bylo opět něco neslýchanébo,
a proto se strany liberální nešet'řeno žád
ny'ch útokůl aby k založení spolku nedošlo.
Ale došlo přece, ačkoli komandující žurnál
se těšil, že v českém učitelstvu snahy kleri
kální se neujmoa.

Když vydáno provolání k založení spolku,
a bylo na něm podepsáno více než 80 uči
telů. nastal nesmírný úžas, a přihlášení čle
nové bylí napadení týmž sprostým a suro
vým způsobem 'jako dříve „Táborský řeč
mk". Není třeba, abychom to vše vypisowali.
Kdo se o věc zajímal, má to zajisté na
paměti. Přípomeneme pouze, že následkem
těchto útoků asi polovice podepsaných členů
ze spolku vystoupila. Přes to_ má nyní
spolek přes 130 členů ze řad světského
učitelstva kromě četných duchovních, kteří
přistupují nejvíce za členy zakládající a
příspívající, aby s protivné strany přestaly
posměšné poznámky. že spolek jest vlastně
kněžský.

Při zakládání spolku bylo činným hlavně
Politické tiskové družstvo v Hradci Králové.
které se postaralo o návrh stanov, a jehož
člen vdp. vikář T. Střebský ve srozumění
s některými učiteli vykonal veškeré přípravné
práce. Dne 8. června roku 1897 konána
ustavující valná hromada. stanovy zpraco—
vány dle návrhu dříve podaného a zadány
ku schválení. Spolek měl míti sídlov Hradci
Králové. Nicméně po čase přeloženo sídlo
spolku do Prahy.

Nyní si pomysleme na jedné straně
naše smutné školské poměry, pomysleme,
že se některými časopisy šíří v učitelstva
přímo nevěra, atheismus —. a na druhé
straně Jednotu katolického učitelstva!

Malou otázku knaší veřejnosti: Dokud
nebudeme míti jiný školský zákon — a že
bychom jej brzy měli, na to jest málo na
děje — kdo má čelitizhoubnému vlivu ne
věry v učitelstvu, kdo má udržovati nábo
ženského ducha ve škole?

Odpověď je samozřejmá: úkol ten čeká
na Jednotu katolického učitelstva. Ona má.
dle stanov zakládati spolky pobočaé, za
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kládati knihovny, vydávati spisy pro mládež,
pořádati přednášky atd. Dosud založila
Jednota odbory dva, jeden zůstal v Hradci
Králové, když hlavní sídlo přeloženo do
Prahy, a druhý zřízen v Mladé Boleslavi.
V odborech se skutečně konají při člen
ských schůzích přednášky pro líd,jež bývají
hojně navštěvovány. To se ovšem může díti,
poněvadž to nevyžaduje velikých obětí. Ale
na ostatní účely nemůže Jednota dosud po
mýšleti, nebot co může činiti spolek, mající
130 Menů!

Tolik jest učitelů dobrých katolíků —
a tak málo jich přistoupilo za členy! Prcč?
Někteří ovšem se bojí terrorismu — ale
mnozi o Jednotě ani nevědí, & odnikud se
jim nedostává pokynu, aby za členy při
stoupili. Naše katolická veřejnost jakoby
neviděla, kam věci spějí, považuje katolický
spolek učitelský za bezvýznamný, málo kdo
uznává jeho velikou důležitost a potřebu,
aby rostl a sílil, a že je tedy nutno, aby
učitelstvo katolicky smýšlející bylo na Jed
notu upozorňováno a ku přistupování k ní
povzbuzováno.

Možná, že se tato netečnost na nás
krutě vymstí.

Šlechetným příznivcem Jednoty byl
od počátku ndp. biskup Královéhradecký
Jan Ed. Brynych,a členové-kněží jsou také
většinou z diecése Hradecké. V Praze rov
něž setkala se Jednota se sympatiemi
u mnohých duchovních hodnostářů — kromě
u jediného. který ku členům deputace pro
mluvil takto: „Co tu chcete? Proč jste
nezůstali v Hradci?'

To budiž zaznamenáno — snad jako
unicuml

Kdyby měla Jednota v Praze samé
takové příznivce. byla by v Hradci zůstala.
Ale s mnoha stran ozývala se dříve rada,
aby sídlo bylo přeloženo do Prahy, a dů
vodů uváděno až dost. hlavně ten, že Praha
leží ve středu Čech, že tu schůze budou
četněji navštěvovány atd. Byly i jiné zá
važné důvody, členstvo skutečně od přelo
žení sídla do Prahy mnoho očekávalo, a
proto valná hromada, za ten příčinou svo
laná, přijala návrh na přeložení sídla jedno
hlasně.

Tuto nepřízeň jednotlivců si vysvětlíme
snadno.

Jednota vytkla si za účel domáhati
se náboženské školy. Aby ta se stala !skut
kem, třeba především změny zákona. Jest
tedy jasno, jaké stanovisko k nynějšímu zá
konu Jednota zaujímá. Vymocí však při
znivou změnu zákona. to nepůjde bez boje.
Ale boje se někteří pánové velice bojí. Co
pak by se řeklo asi „nahoře"l A kde
pak, rozhněvati si pány liberální Němcel
Nejlépe „buďme zde všichni tiší, at nás
nikdo neslyší“ —- a klidně se dívejme. jak
učitelské listy do církve anáboženství buši,
a mládež zkáze propadá.

Krátce, členové Jednoty jsou některým
pánům tuze klerikální — a proto nepo
hodlnil Takové jsou u nás poměry. To však
důležitost Jednoty neumenší.

Velmi dobře učinila Jednota, že si
zvolila za spolkový orgán „Vychovatele“,
časopis vydávaný družstvem „Vlast“ v Praze.
Možno říci, že tento list je středem kato
lického ruchu v naší školské otázce., Jest.
také orgánem Katechetského spolku a má
tudíž Katechetskou přílohu vedle přílohy
pro katolické učitelstvo. Uvážíme-li, že
katecheté mají mnohdy mezi liberálním uči
telstvem postavení dosti trudné, sluší zajisté
s radostí vítati jejich spojení s katolickým
učitelstvem v témž časopise. V otázce
školské je dojista kněžstvo v duchOvní správě
působící, katoličtí učitelé světští i katecheté
jedné mysli, a proto „Vychovatel“ těší se
pozarnosti všestranné.

A což u nepřátel! Vždyť. jest „Vycho
vatel“ jediným listem katolickým, který
úplně se věnuje školství. Družstvo „Vlast“
nešetří obětí. Vedle všech školských listů
českých opatřuje redakci deset časopisů
cizích. tak že „Vychovatel“ může přinášeti
hojné zprávy o školství zahraničném. vedle
nichž ta „smutnost“ našeho školství tím více
volá o nápravu.

Netřeba připomínati, že „Vychovatel“
jest jedním z nejdůležitějších listů kato
lických a zasluhuje nejhojnější podpory.

Tím končíme úvahu o našem školství,
přejíce našemu národu, aby se brzy dočkal
poměrů ve školství utěšenějších.



Pater Václav Svíhovsky'.
Napsalprof.]os.Vávra.

Slovutná byla v Čechách rodina pánů
z Riesenberka, která vznik svůj odvá
děla přímo od knížat Přemyslovců 12. sto
leti. ijvyššího rozkvětu dosáhla panem
Půtou vihovským z Riesenherka, který za
Vladislava Jagajlovce čítán byl k nejbohat
ším pánům českým. Proslul také jako horlivý
katolík a nepřítel jednoty Českých bratří.
Když zemřel r. 1504. šlo jeho jmění na
mnoho dílů, nebot zůstalo po něm 5 synů
a dvě dcery. Za synů ttch blahobyt rodu
Švihovských valně sešel. Jeden z nich,
Vilém Švihovský z Riesenherka. pán na
Klenovém, sloužil králi Ferdinandovi jako
mistr jeho dvora. od roku 1530 po 15 let
držel i výnosný úřad purkrabí Karlštein
ského, ale v držbě panství Klenovského se
neuhájil. Král však za jeho dvorskou službu
mu zapsal panství Dohříšskě na doživotí.
Pan Vilém zemřel r. 1551, azůstal po něm
jediný syn Ferdinand, který brzy se ocitl
v poměrech stísněných, nemaje k výživě
než panství Dobříšske do vůle královy a
vlastního statku nic více než Višňový dvůr
někde na Dobříšsku. Manželku vyvolil si
nikoli z bohatého rodu panského. ale pojal
zemanku Annu ateckou z Veigersdorfu,
která mu urodila čtyři syny, LudVíka. Vá
clava, Fridricha a Děpolta, a dceru Evu.
R. 1569 císař Maximilian II. mu odňal
panství Dobříšské; ale aby měl pan Ferdi
nand z čeho živ býti s ženou a dětmi,
udělil mu císař nevelký statek kláštera
Sázavského. ovšem na revers, že dávati
bude pan Švihovský opatu Sázavskému ob
vyklý deputat, že zdrží se honby na vy
sokou zvěř, a posléze že ten statek klá
šterský králi navrátí, kdykoli mu rozkázáno
bude. Tedy uhostil se pan Ferdinand s ro
dinou & služebnictvem na klášteře Sázav
ském; opat sám hydlíl ve špatné chalupě,
dostávaje od vrchnosti nějakou kopu grošů,
několik sudů piva ajeden sýr. Jinych bratří
řeholních tehdy tu nebylo za toho smutného
úpadku kláštera sv. Prokopa.

Pan Ferdinand, buď vlivem své man
želky. buď že byl stržen proudem časovým,
pohrdnul vírou katolickou a vstoupil do
jednoty Českých bratří tak jako bratranec
jeho Václav Švihovský z Riesenberka, pán
na Horaždějovicích. To ale panu Ferdinan
dovi nevadilo, aby pro nejstaršího syna

sveho Ludvíka se ucházel o nějakou “uprázd—
něnou praebendu kanovnickon, tak aby týž
mohl se vydati do ciziny na universitní
studia.

Nebylo to na onen čas nic neobyčej
ného, že protestantští páni neb rytíři, kteří
měli málo statků a mnoho synů, u krále se
ucházeli o kanoníkáty pro syny své nedo
spělé, jako o nějaká. studentská stipendia;
ovšem musili slíbiti, že dají své syny na
katolické university zahraničné, &kral maje
nadějí, že ti mladí šlechtici na katolických
školách získání budou pro církev katolickou,
dle možnosti rád plnil jelich prosby.

Taki mladý Ludvík Švihovský z Ríesen
berka obdržel od císaře Rudolía II. všecky
důchody probošství Litoměřického; dále
všakoněm neumíme zpraviti, než že 281etý
umřel r. 1587.

Tím lépe jsme zpraveni o jeho mlad—
ším hratru Václavovi. který se narodil na
Dobříši r. 1565. Dostalo-li se jemu také
nějaké praebendy, anebo zdali měl podporu
z hojného stipendia bratrova, nevíme; ale.
jisto jest, že studoval filosofii v Římě na
tamější kolejí německé. a r. 1587 vstoupil
tam do noviciátu jesuitského. Tam po dvou
letech první probace studoval bohosloví &
povýšen byl asi r. 1593 za doktora této
vědy; potom účinkoval ve službách tova—
ryšstva jako professor bohosloví na vyso
kých školách ve Vídni, brzy na Klemen—
tínské akademii v Praze. Zavázav se pak
slibem své řehole, účinkoval v Klemen—
tinu jako správce studentského konviktu při
koleji Olomoucké. Vynikaje učeno=tí a vý—
mluvností jako professor, požíval obliby a
chvály u studentů; pro svou příkladnou
skromnost měl v tovaryšstvu neobyčejnou
úctu.

On jsa první z vysoké šlechty české,
který vstoupil do tovaryšstva. nic si neza
kládal na svém urození, a naprosto nechtěl,
aby mu bylo připomínáno. Pojav dokonale
ducha svě řehole, měl horoucí tužbu, aby
co možno nejvrce rodáků svých získal pro
víru katolickou. Proto rád vstupoval na
kazatelnu v novém kostele sv. Salvatora
u mostu pražského, s plemennou výmluv
ností kázal českému posluchačstvu hojně
shromážděnému, a co den sedával z rána
ve zpovědnici. Konvertitů získal nemalý
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počet, a praví se, že jich mnoho bylo ve
šlechtě, ]: níž on, jsa rodilý v stavu pan
ském, měl snadnější přístup. Zvlaště mu
záleželo na tom, aby získal církvi katolické
své nejbližší pokrevné. Otec jeho Ferdinand
zemřel r. 1595, a císař Rudolf již po roce
odňal synům jeho klášterství Sázavské, věda,
že se jim nahodile jinaké zaopatření ve
zdejší. P.. 1593 zemřel totiž pan Karel
Švihovský z Riesenberka, pán na Horaždě
jovících, Přesticích. NalžovechaNeprachově
& zůstavil po sobě toliko dceru a tři sestry.
Z těch byla panna Johanka vdana za pana
Fridricha Švihovskéhoz Ríesenberka, bratra
pátera Václava, a přinesla svému manželu
za věno Přestíce. Nalžovy s Neprachovem.
Druhý bratr pátera Václava, Děpolt, ujal

se zamku Horaždějovského scelým hojným
panstvím. Oběma pánům. Fridrichovi i Děpol
tovi, byl páter Václav Švihovský vbratrské
lasce náchyloýa přičiňoval se, aby je získal
církvi katolické. Měl v tom zdar u pana
Fridricha, který potom upřímně vyznával
katolickou víru; taktéž získal pater Švi
hovský i sestru svou pannu Evu, která
potom vynikala zvláštní horlivostí katolickou.
Marná. však byla jeho snaha u pana Dě
polta, který zůstával v jednotě bratrské až
do své smrti r. 1615. ale s bratrem svým
Václavem vždy měl dobrou vůli, také o svou
sestru katolickou. pannu Evu.dobře se po
staral a za 1250 kop jí koupil důmv Praze
na Starém Městě. v osadě sv. Mikuláše

(Dokonč)

_" GNEÉXĚE“

Dne 17.říjnabyla jazyková nařízení
zrušena! Prohlášení an'. „Nařízení mini
sterií vnitra, prav, financí. obchodu a orby,
ze dne 14. října 1899 o užívání zemských
jazyků při úřadech v království Českém.

5 1. Ministerské nařízení ze dne 24.
února 1898. zak. zem. číslo 16. o užívání
zemských jazyků při úřadech v království
Českémse zrušuje.
- 5 2'. Až do zákonného upravení, které

se připravuje, budiž v užívání zemských
jazyků šetřeno prozatímně těch ustanovení
a zasad, které vteto příčině byly rozhodné
až do času, kdy počalo působiti ministerské
nařízení ze dne 5. dubna 1897, zak.zemsk.
číslo 12, jež pozbylo moci-15. března 1898.

g 3. Nařízení toto nabývá. moci duem
vyhlašovamm.
Clary, Koerber, Kindinger. Stibral,

Kniaziolucki.
Také na Moravě mio. nařízení ze

dne 24. února 1898 a dne 22. dubna 1897
se zrušuje!

Sbor zemských důvěrníků národní
strany svobodomyslné vydal na to
manifest. z něhož vyjímáme:

Nynější prozatímna vláda odvolala jazy
ková nařízení pro kralovstvi České a. mark
rabství Moravské, aby vyhověla povelu ně
mecké obstrukce. Narodu českému bei-e se
tímto rozhodnutím kus pracně vydobytého

práva, & odkazuje se týž svými nároky na
rodnímí na. podezřelou ochotu vídeňského par—
lamentu, kterýž k řádnému řešení jazyko
vých prav dle nynějších poměrů není ani
způsobilým ani oprávněným. '

Zrušení jazykových nařízení znamená.
vítězství snah, nesoucích se k nadpráví a
ku křivdě; ono znamená. útočnou ranu, za
sazenou národu českému, ono znamena pal
čivou urážku ve tvář jemu vmetenou!

Jazyk český ve státě českém byl druhdy
jazykem panujícím; i v dobách nejhlubšího
úpadku našeho národa po bitvě na Bílé Hoře
rovné právo tohoto jazyka s jazykem německé
menšiny jest uznávono a stalo se základním
zákonem zemským. ——Rovné právo jazyka
českého i jinými platnými státními akty, ze
jména kabinetním listem Ferdinanda V. ze dne
8. dubna r. 1848, ano i samou ústavou
z r. 1867 bylo potvrzeno.

Proto navracení k faktickému stavu. který
byl před rokem 1897, znamená. vrácení se
ku staré křívdě a starému pokoření

Protestnjeme proti tomuto skutku ve
jménu práva, ve jménu zákona, ve jménu
spravedlnosti.

Protestnjeme proti tomuto činu ve jménu
šestimilionového národa, kterýž položil základ
k existenci této monarchie; protestujeme proti
tomuto rozhodnutí ve jménu sebevědomého
národa,.jehož kulturní vyspělost, hospodářská.
zdatnost a. .finanční síla udržují velmocenské
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postaveni Habsburské monarchie. Protestn—
jeme proti tomuto zasáhnutí v právu naše
jménem politické mravnosti a slušnosti, které
nepřipouštějí, aby s právy českého národa
bylo libovolně nakládáno a aby tato práva
na pospas dána byla jeho nepřátelům.

Národ českývěru nynější situaci nepři
vodil; ou nezaslnhuje novdšku na něm spá
chaného.

Národ český p_řiveškeré své mírumilov
nosti a smířlivostí nemůže bez důsledků sná
šeti takovéto urážlivé pokoření. My přijímáme
boj, nám svémocnš vnucený, my voláme celý
český národ k úsilovnému odporu.

Celý český národ musí provésti na. půdě
zákona, prostředky, jeho mravním snahám od
povídajícími, oůkuz, že čest národa českého
není méuš cenna než čest národů jiných, a že
nikdo nemá práva, svévolně se ji dotýkatí.
V době takové český národ pozvednonti musí
důrazně hlasu svého na obranu své cti a svého
jazyka. V době takové veškeré zákonné re
presentace našeho národa musi projeviti ne
zlomnou vůli, nestrpěti tento nový útok,
a všichni příslušníci národa bez rozdílu musi
postaviti se v řady bojovníků v tomto zá.
pase!_

Ukolem naším jest a bude, dokázati ce
lému politickému světu, přátelům i odpůrcům,
že národ český při svých právech nezadatol
ných a nezadaných trvá, že žádná síla a moc
lidská. není s to, aby jej od práva a spra
vedlnosti odvrátila, a že český národ i po
tomto zklamání má dosti odvahy a dosti síly,
aby věci české dopomohl k vítězství.

Mocni a četní jsou nepřátelé a odpůrci
naši. Avšak idea práva. a spravedlnosti na
lezne i svých přátel a spojenců. Rukavruce
s těmito zástupci národů rakouských, kteří
rovné právo & svézákonnost království a zemi
této říše vepsali na program svůj, budou
poslanci čeští státi i nadále na. stráži ohro
žených zájmů národních.

S novou odhodlaností a. s pevnou vůlí
přes všechny malicherné výtky vstupují zá
stupcové naši do boje oposičniho, do zápasu
za státní právo koruny eské, za rovnopráv
nost jazyka, za politické a občanská svobody
lidu našeho i za jeho kulturní i hospodářské
povznesení, doufajice, že v této činnosti se
jdou se s veškerými upřímnými syny českého
národa.

Odvolávajice se na neskonale oběti, jaké
přinesl a přináší národ český pro zdar státu,
usilovně domáhati se budeme, aby stát plnil
povinnost svou k nám.

Doba nynější nesmí nás shledati ani

ochiblými, ani chorobnou vášní 'zaslepeuými.
Triumf odpůrců rozplyne'se v rámů,-zůsta—
neme-lí pevnými, odhodlaný-mi aímužnš klid
nými. —

Seřaďme se tudíž všichni synové jediné,
nedílné vlasti v pevný organisovaný šik, vy
naložme všechny síly své k obraně cti apráv
českého národa a setrvejme v úsilovném sua—
žení' tom, dokud spravedlivá věc naše ne
dospěje konečného vitězství!

V Praze, dne 17. října 1899.
* *

*
Marné tedy zůstaly výstrahy časopisů.

obcí i stranua pravici seskupených. Marně
zůstalo prohlášeni 90 českých poslanců zem
ských a říšských ze dne 7. října, marné
prohlášení české šlechty konservativni z té
hož dne, marné prohlášení důvěrniků mlado
českých, kteří se usnesli zahajiti nejroz
hodnéjší oposicí — ze dne 8. října, marné
důrazné prohlášení moravských poslanců ze
dne 10. října! Marne byly výstrahy po—
slanců, kteří s hr. Clarym konferovali,jako

“na př. posl. Žáčka, Stránského, Škardy, Pa
cáka atd.

Rozumí se. že časopisy české prohla
šují tento vládní skutek jednomyslně za
těžkou urážku naroda českého. „Radikální
Listy“ chtějí, aby se boj vypověděl nejen
té či oné vládě, ale celému systému._—
„Česká Stráž“ pravn, že zrušení jazykových
výnosů znamená. — úpadek, bezcharaláer
nost politickou, znemravnčlost atd.

Dne 18. října vláda se ukázala sně
movně. Když zvolen byl předsedou rytíř
Fuchs, pravil hr. Clary:

Jsme si úplné vědomi obtížných úkolů,
které nám nastávají a úplně dovedeme take
posouditi zodpovědnost, která. nám případu.
Vážnost situace způsobená politickými hojí
posledních roků opravňuje však očekávání,
že snahy vlady směřující k opětnému zřízení
pravidelných poměrů parlamentních dle ry
zosti našich úmyslů dojdou spravedlivého
ocenění sněmovny a že počítati smějí na
nepředpojatou podporu. Vláda předstupuje
před sněmovnu jakožto úplně neutralni slo—
žená z mužů, kteří ve službě císaře za blaho
statu skrovné sily své chtějí obětovati. Při
tom budou, jak jest jejich povinností, hajiti
platnou ústavu a ustanovení její svědomité
plniti v zájmu všech uárodůatříd obyvatel
stva, vláda prosí opravdové a naléhavé jedno
tlivé strany a sdružení této slavné sné
movny, aby k tomu přispčly, by parlamentní
jednání nebylo rušeno a aby připraveno
bylo ono vyrovnání protiv, které by, jediuč
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mohlo přivésti národní mír a tím úspěšnou
praci zabezpečiti. Zrušením jazykových naří
zením . .. (Hlasy: Fuj Claryl Fujl Styďte
se! Hanba! Pryč s vámi! Podvod! Kapi—
tulace před Wolfem a Schónererem !) která.
se týkají užívání jazyků u úřadů vČechách
a na Moravě, učinila vlada krok jehož
dosahu a významu jest si vědoma. (Hlasy:
Pruska nákaza na ministerských lavicích !)
jenž však byl učiněn v úvaze, že jazykové.
nařízení byla (!) na překážku každé plodné
činnosti sněmovny. Nemůže však býti úmy—
slem vlády, aby stav, jenž nastal po zrušení
jazykových výnosů, byl trvalým. Vláda spíše
započala vážně se zákonitým upravením
těchto poměrů a po skončení nevyhnutel
ných předběžných pracídožadovati-ae bude
schválení slavného zastupitelstva říšského.

Jest jejím nejsvětějším přáním. aby na této
cestě zjednala trvalého pořádku. (Volá. se :
Pokud to Wolf dovolil Máte dost patron ?)
Vlada při tom neuchýlí se od směru, který
jest předepsán každé rakouské vládě. Dbajíc
uznané zákonem rovnoprávnosti všech v zemi
obvyklých jazyků v úřadě i ve veřejném
životě. bude bráti zvláštní zřetel na prak—
tickou potřebu. jakož i na požadavky spo
řádané, jednotné správy. Vláda vystříhati
se bude všeho, co by sblížení politických
náhledů mohlo překážeti a bude podporovat-i.
vše, co by mohlo vésti k dorozumění.

Posl. Eng-el prohlásil pak, že Cechové
jsou zarmouceni. uraženi a v důvěře ve
spravedlnost otřeseni.

Nyní počne boj nade vše urputný. Bůh
stůj při nás! qi

sli NÁRODOHOSPODÁŘSKAČÁST. LG+——q$ť_——
II. Remcsla.
O řemeslnické otázce praví „Ná

rodni Obzor', že je to v podstatě otázkou
vzděláni, nebof. úroveň vzdělanostní jest zá
kladni podmínkou pro všecky reformní snahy.
Jenom vzděláním možno řemeslníctvu čeliti
moh'íitným převratům. jež v průmyslu způso
buje změna výrobní methody přivoděná čet
nými vynálezy novověkýmí. Kapitál dovedl si
rychle a účelně osvojítí veškeré vymoženosti
v oboru technickém. uměleckém a. komerčním
& využítkovatí jich s úspěchem co nejúplněj
ším. Ale maloživnosti lpěly s tuhou houžev
natosti na starých tradicích. uzavíraly se po
litování hodnou důsledností všem novotám,
a následovavše jen zdánlivě pokroku všeobec
ného, v mnoha oborech silně se opozdily.
Mnohé jsou blizky zániku. a záchrana jest
možna jen takovými prostředky, jako jsou
záložny, sklady surovin, tržnice a. společná
výroba strojní, pro které však musí předem
utvořeno býti řemeslnictvo vnímavé, t. j. ře
meslnictvo prosté dosavadního odporu proti
opravám, v zájmu jeho zamýšleným, schopné,
aby všechny moderní vymoženosti. do jeho
oboru spadající, si osvojilo a jich úplně pro
sebe využitkovalo, zkrátka: řemeslnictvo se
zvýšeným vzděláním. Tento předpoklad platí
zvláště u sdružování, jemuž v nejnovější době
právě největší význam se přikládá, poněvadž
zde u těch, kteří se mají sdružovati ku spo
lečné činnOsti výrobní, potřebí jest daleko

vyššího stupně intelligence než u podniku
jednotlivcova. Toho však docíliti není možno
bez přispění školy. Jsou tu pak dva směry
možny: Buď poskytne škola úplného výcviku
s vyloučením učení v dílně mistrovské, nebo
má se dáti přednost pokračovacimu vzdělání
s podržením učení mistrovského, avšak se
zlepšením jeho. Každá „z těchto soustav má.
své přednosti a své vady. Dle „Národohospo
dářského Obzoru“ mělo by se vzdělání řeme
slnictva takto organisovati: Škola obecná a
měšťanská daly by základ pro předpravu
k živnosti přičleněním vyučování ve zručno
stech. Po případě učinila by tak všeobecná
škola řemeslnická, jež by se zřídila v pří
znivých k tomu místech pro hochy od 12 do
14 let. Po dokončení této neb oné školy
vstoupil by řemeslník budoucí do učení k mi
strovi. jenž má zřízenou dílnu pomocí státního
nákladu, se státními pomůckami a státem
kontrolovanou. Po dobu učení by učeň navště
voval všeobecnou nebo odbornou školu prů
myslovou (pokračovací) a. pak odbornou školu
mistrovskou, by si OSVOjll technické a ob
chodní vědomovti, jež by jej uschopuily jako
mistra Dnešní mistrovské kursy naprosto ne
stačí. Necht o tom řemeslníci vážně přemýšlejí |

H[. Dělníci.
Rakouská sociální demokracie

v Brně přijala na sjezdu“mnoho resolucí,
z nichž hlavni týče se konsumuích spolků,
ochrany dělnictva, zákazu noční práce, plného
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klidu nedělního, zákazu práce dětí pod 14
let, zákaz práce zdravi žen škodlivé, zave
deni továrních inspektorek atd. V národnostní
věci byla schválena resoluce (po řeči velko
vezírů soc. dra Adlera, Elbogena, Steinera
Daszyňského, Schnhmeíera) — Rakousko
budiž přeměněno v demokratický, národnostní
svezkový stát. Z historických zemí korun
ních bnd'tež utvořeny ohraničené samosprávné
obvody, jichž zákonodárství a správu obsta
rávají národnostní komory, zvolené na zá
kladě všeobecného, rovnébo a přímého práva
hlasovacího. Všecky samosprávné obvody jedné
& téže národností tvoři národně jednotný svaz
který své národnostní záležitosti úplně auto
nomně spravuje. Práva menšin národních buď—
tež chráněna zvláštním zákonem, jejž vydá
říšský (!) parlament. Neuznáváme národnost
ního nadpráví, zavrhnjeme tudíž požadavek
státní řeči, pokud je sprostředkovaci řeči po
třebí, necht určí říšská rada,“ — Je to Sha
kespearovo: „Cokoli chcetell —- a hlavně —
co chtějí židovští předáci.

Může socialista býti členem mi
nisters tva obč. (bnržoastického) jako
na př. Millerand ve FranciíPNa to odpověděl

>:D,
NÁBOŽENSKÉ AEIRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI.

nyní Bebel: Zůstane-li socialistický ministr soci
alistou, bude stále v konfliktu s ostatními mi
nistry. Pakli socialisté podporují svého mí
nistra, zrazuje strana svoje zásady -a dělá
zmatky ve vlastním lůně. Vandervelde (v Bel
gii) pravil: socialista nemá vstoupiti do mě
štáckého ministerstva, i kdyby bylo sebe více
demokratickým; z toho nepojde nic dobrého.
Pablo Iglesiar, (španělský vůdce) řekl: Žádný
socialista nesmí podílu míti na. veřejné moci,
by nebyl nápomocným při zdělávání zákonů
na zotročení (l) lidu. Hynemon (v Londýně)
praví však: 0 vstoupení socialistů do mini
sterstva necht nerozhodují vůdcové dělničtí,
ale lid. Stejně soudí Bernstein, jenž praví, že
může socialista do měštáckého ministerstva
vstoupiti, jestli nepoškozuje všeobecné posta
vení třídy dělnické, Bertrand praví, že bylo
by nesmyslem, kdyby socialista do minister
stva jakéhokoli nechtěl vstoupití — stejně
jako když by socialisté nechtěli do sněmu,
kde nemají majoritu.

Creusotu zvítězilo při stávce v do
lech 15.000 dělníků, jiníž zvýšena mzda o
10 kr., odborová organice uznána a dovoleno
šetříti svobodu politického smýšlení.

——Ca3———
Kongres kaplanů diecésí česko

íííoravekých. Pan pzp. píše nám: Jak jsme
se v „K L.“ dověděli, má býti konán příštím
rokem 1900 o prázdninách v Praze sjezd ka
planů z diecésí českomoravských, na němž
hodlají kaplani rokovati a usnésti se na po—
žadavcích svého stavu, které pak mají býti
předloženy ordinariátům, aby, pokud v moci
jejich jest, přičínily se o zlepšení zbědova
neho stavu kaplanského. Zpráva ta byla mezi
kaplnny přijata s velikým nadšením, a naše
veřejnosti (noviny) ihned všechny otiskly tuto
zprávu s nemalými sympathiemi. Pokud nám
známo, v kruzích vyšší hierarchie nalezla tato
zpráva též vlídného přijetí.

Věc jest sice nová, avšak úplně přiro
zená. Scházejí se dělníci, rolníci, řemeslníci,
úředníci, vůbec skoro všechny stavy, a žádají
zlepšení svých poměrů, jen kněžstvo, které
by nejvice potřebovalo, aby jeho poměry zle
pšeny byly, mlčí stále, jakoby zrovna tímto
mlčením dokázatí chtělo, že poměry jeho jsou
nejlepší. Kdo neprosí, ničeho nedostane, a kdo
mlčí, přes toho se jde k dennímu pořádku.

A to se dále také kněžstvn. Proto se stuno
víska tohoto lze jen schvalovatí. že kněžstvo
také nějaké akce konečně chopití se chce,
a že akce počíná od těch. kteří nejvíce zle
pšení svých poměrů potřebují: od kaplanů.

Výše jsme pravili, že zpráva o kongresu
kaplanů doznala vlídného přijetí 11vyšší hier
archie. A to jest zajisté chvály hodno a také
správne. Dnes, kdy různí nepřátelé naší věcí
snaží se vraziti klín mezi nižší a vyšší kněž
stvo, bylo by zajisté velice povážlívým, kdyby
vyšší kněžstvo, o jehož hmotné postaveni jest
celkem dobře postaráno, stavělo se proti spra
vedlivýmpožadavkům kléru nižšího Bylo by
to osudnou chybou, která by se mstila, a to
tím spíše, poněvadž celá veřejnost uznává
spravedlivé požadavky kléru nižšího. To jest
věc, s kterou se musí na patřičných místech
počítati. A proto zdá se nám podivným výrok
jistého hodnostáře církevního, který proti kon
gresu kaplanů (jako vzácná výjimka) se staví,
& jenž řekl: „Však ordinariáty tento kongres
zakáží“ Jest otázka, zdali jest nějaké pří
činy k podobnému zákazu, když kongres na
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stanovisko kanonického práva se staví a své
požadavky svým ordinariátům cestou legální,
jako své; tužby, přání a prosby, předložiti
chce. Státní ústavou zaručeno je právo koa
liční a shromažďovací všem státním občanům,
jehož použití nikdo zbraňovati nemá. Zřízení
církve katolické jest ovšem theokratické,
avšak církev, pokud to její zřízeni dopouští,
nestavěla se proti oprávněným proudům demo
kratickým, nezavírala se požadavkům časo
vým. Tak alespoň slavně prohlásil kardinál
vikář Parochi v ímě k poutníkůmfran
couzským, a to učinil zajisté ne ze svého,
nýbrž z vyššího popudu. Biskupům, jimž svě
řena Bohem moc, peěovati o blaho své die
cése. musí na tom nemálo záležeti. aby po
znali oprávněné požadavky kléru, jemuž do
brými a starostlivými otci býti mají, neboť
na tom mnoho závisí pořádek, spokojenost,
chuť. k práci a utvrzeni lásky a oddanosti
kléru k vrchnosti.

Jak a námi sděleno, vyjednává se mezi
jednotlivými kaplany všech českomoravských
diecésí o této věci, a požadavky, o nichž je
dnati se má. nejsou posud ustáleny, nebot
o nich rozhodne definitivně komise, do Prahy
svolaná, v níž zasedají vždy 3 kaplani z každé
diecése. Pokud jsme se dopátrati mohli, jsou
to asi tyto požadavky:

1. Kongrnový plat kooperatorů a ka
planů budiž tak upraven aby základni služně
činila 800 zl. s quinqnenálkami po 100 zl.

2 V každé konsistoři at jako zástupce
kaplanů zasedá jeden kaplan jako .konsi
storuí rada“, jehož povinnosti by bylo bá
jiti zájmy kaplanské.

3. Kde farář do místní školní rady ne—
chodí, nebo když jest členem okresní školní
rady, necht v místní školní radě zasedá ka
plan, což státní zákon připouští.

4. Al: jsou kaplani „ad nutum amovi
biles", tož přece přesazování bnd'tež jenom
z velmi vážných důvodů, a aby se jedno
strannému přesazování které zájmy kaplanů
velmi poškozuje a trpkosti naplňuje. předešlo,
buď vždy biskupem kaplan předvolán a o věci
vyslechnut, aby na jednostranně (a mnohdy
nespravedlivé) udání kap'an přesazováu nebyl.

5. Kaplani chtěji všemožně v sociálních
intencích sv. Otce a svých biskupů precovati,
avšak žádají od svých představených, aby
byli v této snaze podporováni a hájení, což
v mnohých místech nebývá.

6. 'Bndtež potřebné kroky k tomu uči
něny, aby kougrna nejdéle měsíc po nastou—
pení na nové místo byla poukázána a za—
bráněno uešvaru, dleněhož se mnohdy ka
plauům kougrua teprve po 6 měsících i déle
k výplatě poukazuje.

7-. Remnnerace za školy budiž nejdéle
v 6 nedělích po ukončení školního roku vy
plácena, a budiž učiněna přítrž tomu, aby se
na dlouhé měsíce tato výplata protahovala.

8. Budiž přísně nařízeno, aby při všech
beneíiciích fasse kaplanů byla podána a kon
grna zákonitě upravena. '

9. Kontrakty mezi farářem a kaplanem
buďtež ex offo přísně ve 4 nedělích po na
stoupeuí kaplana vikářem (a konsistoři) žá
dány, a sice tak, jak církevní zákony před
pisnjí, by kaplan o právech i povinnostech
svých byl úplně a jasně zpraveu.

10. V kněžských korporacích a výborech
různých dědictví a pod. budiž vždy k tomu"
hleděno, aby kaplani, kteří z valné většiny
na tyto věci platí, byli také zastoupeni —

Zajisté oprávněné to požadavky, o nichž.
ještě zevrubněji se zmíníme.

* *
*

Ve Waidenau (Vidnavě) byl dne
17. října otevřen seminář kněžský pro slez
skou část vratislavské diecése, která dříve své
studie konala v Olomouci. Kardinál Kopp
osobně vysvětil místnosti znovu zbudované.
Piaristské kollegium s vědomím provinciála.
řádu zapůjčilo mnoho set cenných knih theo
logických, které na žádost pana kardinála
již byly dopraveny do Vidnavy. Theologů je
dosud 18; na čtyři ročníky, rozumi se, že je
to velmi malý počet. Budova ta byla původně
stavěna pro chlapecký konvikt, avšak město.
vidonc, že by se zadlužilo onou stavbou na—
bídlo v deputaci panu kardinálovi onn stavbu
nedokončenou, a pan kardinál nabídku přijal
a stavbu odkoupil. Tam se dostal seminář
kněžský právě do Vidnavy. Professoři jsou
tři světští a tři Jesnité. Ze světských jest
jeden kaplan z Linecké diecése ustanoven za
professora na učilišti bohosluveckěm. Poně
vadž pak biskup linecký má nedostatek kněží,
musil biskup vratislavský poslati jednoho svého
kaplana na místo toho. jehož povolal, a sice
byl určen kaplan z 'Wildschiitz u Javorníka
za kaplana v Linci, kam se v několika dnech
odebéře.
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———>—í ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI.Ě.
Norové domohli se samostatně vlajky

obchodní po trojím hlasování ve sněmě. Král
švédský dne 13. října zákon schválil.

V Bulharsku sestaven nový kabinet
ministerský, v němž zasedají min. Ivančev,
Radoslavov, Vašov, Teuev, Vačovíc, Tončev,
Pečev a Paprikov.

Válka Angličanů s Boery v Africe
jižni od 12. října s ostrosti a nrputností se
skutečně již vede. Boerové oranžšti překročili
hranice v počtu 12000 mužů, vyhodili an
glický obrněný vlak do povětří, vytrbali ko
leje železniční, zmocnili se některých stanic
a oblehli 2—3 opevněná mista anglická.
V kapské kolonii anglické, kde žije 265.000
holandských obyvatelů, s Boery příbuzných.
proti 194.800 Angličanů, hrozí povstání proti
anglickým úřadům. Guvernér Millner a první
ministr kapský Schreiner vedou již i spor
mezi sebou, protože Schreiner povolil, by zá

, arg-„949413

silky zbraní a střeliva, pro Transvaal určené,
drahami kapskými byly dopraveny, &nepode
psal prohlášeni vlady, že každý projev sym
pathie Boerům se tresce jako velezrada. Hol—
lanďané pořádají sbírky pro své pokrevence
transvaalské a .sbirají dobrovolníky. Ruský
ministr Muravěv dlí v Paříži. kde vyjednává
asi o tom, aby Rusko a Francie zakročily
proti rozpínavé, bezohledné, útočné a vyssá
vačné politice anglické, jejižto cílem jest
hlavně hromadití — zlato (v Transvaalu
dobývá se 1/a všeho zlata, a odtud lačnost
Anglie po zemi té). Německo přidalo se na
stranu — Anglie. Aby odpor Boerů byl
zlomen. bylo by (dle „Milítttr-Wochenblattu“)
potřebí 150.000 mužů. Jako charakteristický
obraz budiž poznamenáno, že vypovězení
valky ohlášeno na londýnské burse (!) uho
zenim na desku a prohlášením jistého židov
ského bursiáua. že president Kriiger jest _—
ínsolventním !

A.__?—
Pražské volby dozastupitelstva obec

ního nepůsobi mnoho ruchu. Kompromis mezi
staročeskou a mladočeskou stranou byl zase
obnoven. Proti panu dru. Podlipnému vznikla
v lůně mladočeské strany silná. oposice, takže
bude sotva zvolen znova purkmistrem. Do
sboru bude kandidován na př. dr. Novák, kol
lega dr. Podlipného (na. Starém městě). který
je teprve 3 roky v Praze, dále p. Rott, želez—
nik, jenž dodává obci roury, p. Storch, jenž
obec zásobuje knihami. p. Jech, známý nyní
hlavně z aféry L'úfschitzovy, p. Lada, jehož
„statky“ (živnost) je vlastně v Senohrabech atd.
Budou dále kandidovati radikálové a pokro
káři, klub architektů postaví samostatné kandi—
dáty. taktéž národní dělníci (vedeni red. Klo
fáčem, jenž vystoupil z „Národ Listů“) budou
kandidovati muže svého smýšlení. Jenom kato
lická strana voleb se zvláště ani — nesúčastní!
Jak vidno pokračujeme.

Hilsnerův proces. Dlouhoještě bude
trvati, nežli se skončí tato zaležitost. Na

udání jistých lidí konaly se prohlídky v bytě
matky zavražděné Hrůzové a u bratra je
jiho. Všechny kusy nábytku a prádlo byly
prohliženy a zdi — oškrabany! Kde kdo se
ve prospěch židů- někdy vyslovil, jest uváděn
jako svědek — že Hilsner vinen není! Při
tom se dělají i lživé kotrmelce. — Na př.
v „Hl. Nar.“ pan Bondy tvrdil, že dr. Veith
z kazatelny (!) r. 1840 prohlásil, že je to
rouhava pomluva, jakoby židé užívali krve
křesťanské při slavnosti velkonoční. Jak „K.
L.“ dokázaly. vše je — lží, což dr. Veith
sám r. 1854 ve „Wiener Kirchenzeitung“
odhalil Ale listy rabínské lež znova ohřívaly
& roku 1856 otiskly. Atn roku 1856 přinesl
„W. Kircheuzeitung“ v čísle 80. ohrazení,
v němž se praví: „Dr. Veith ještě žije. Kde
je svědek aspoň jeden, že od dra Veitha pří
sahu tu slyšel“ ? R. 1864 napsal L. Rupert:
„Die Kirche und Synagoge“ str. 284: „S nej
větší drzosti a lži hledí vídeňské židovské
listy zločin v Damašku (kde zavražděn od
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židů missionář P. Thomas r. 1840) seslabití.
Dr. Veith tohoto předmětuna kazatelně nikdy
se nedotekl, to je fakt, jenž byl konsiatován
často.

Bidná lež je. že se dovolávají součas
níků — ale ani jediného nejmenuji. Infamie
jest, když se stará lež; vyvrácená často,
znova drze předkládál“ — Dr. Veith vydal
všecka svá kázani tiskem, ale nikde nestojí
ona, přísaha. které se pan Bondy dovolává.
J ok to máme _tedy nazvati? —Na říšské radě
chystají interpellaci v příčině aféry polenské
židovští poslanci z Haliče, dr. Byk a. dr. Rup

psport, jimž Poláci volky nevolky dotaz ten
podepsali! — Ejhle, alliance israelíté!

mrti. Julius Mařák, jeden z nej
lepších českých malířů, zemřel dne 9. října
v 54. roce. Byl znamenitým krajinářem, o
čemž svědčí cyklus: Lesní karaktery, lesní
samoty. denní doby, roční počasí atd. V obra
zech jeho jeví se velká láska k přírodě, ne
unavná pile, svěží talent.

Úmrtí. Fr. Řehoř. úředníkpražského
magistiátu, neunavný pěstitel vzájemnosti
mezi námi a Rusiny, zemřel 6. října a věku
42 let. Život jeho byl věncem z trní.

KRITIKA. o o o o í'-:.—-_—

———m.
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Divadlo. (Čínohro.)
Pan Jan Vávra vystoupil ve „Fedoře“

& v „Hajíteli liuti“, chtěje býti přijat do
svazku Národního divadla. Hra jeho není
prosta pěkných momentů, ač neni prosta ji
stých způsobů, na malých jevištích se objevu
jících. Celkem byl kritikou i obecenstvem, což
u nás nebývá jedno a totéž, přijat příznivě.
'Také druhý host, pani M. Procházková
(zejména v Marii Stuartovně od Schillera),
podala. výkon sympaiícký. —Jínak je v činohře
v Nár. divadle stále týž suchopár nesvlažený
roson nových her nebo reprisou starších dobrých
kusů. — Nár. divadlo uspořádalo cyklus Sme
tanových oper, jež neměly celkem rázu
slavnostního mimoslavnostní osvětlení. „Bra
niboři v Čechách“ byly dávání (po 35.)
ve staré, nedostatečné úpravě scénické i slovní.
Pěvecká část také neuepokojila. „Prodaná
nevěsta“ (po 361.). „Dalibor' (po 91.)
a „Libuše“ (po 66.) celkem uspokojily
v ohledě zpěvném, ale výprava byla ze sta
rých dob Pak dávány „D vě vdovy" (po 18.)
a „Hubička“ (po 110). Zejména.předsta
veni této opery vynikalo svěžesti. l,T ajem
ství“ (po 45.) neuspokojílo ani zpěvně ani
scénicky. Nikdy nebylo tak falešně zpívána,

.jako ve 2. jednání této krásné opery. Pak
provedena „Čertova stěna“ (po 19 te
prve ') také s mnohými nedostatky. Celkem
možno říci, že cyklus Smetanových oper nebyl
proveden tak, jak to význam Smetanův a naše
hlavní a jediné jeviště. operní vyžadují, Bude
se_musit mnoho studovati, mnoho opravovatí,
mnoho. měnití. Při představení došlo i k de
monstracím ve prospěch p. Florianského, což
zavdalo podnět k prudkým debatám, novi

__ wódpovedny redaktor P. Jo.s Simo? 113137-1
C

nářským článkům, „zaslánům“ atd. Cyklus
oper Smetanových bude musit být znova na—
studován lépe uspořádán případněii obsazen
(partie basové skoro vesměs na př. zpival
p. Polák, jenž nestačil na úlohy své). slovem —
nejlepšími znalci ducha a slohu velikého mistra
našeho obsazen a — dírigován. —š.

Redakční poznámky.
Titulatury. Ano, v titulech jsme někdy

směšní. Ve Francii se každému — i míní
strovi i biskupu, říká pouze pane, — ale nám
je velebný pane už málo — musí být vele
důstojný, vysocedůstojný pane milostpane
(jemnostpane už je také málo), Vaše Milosti
nebo nejdůstojnější pane. Kterých titulů pak
zbude pro ty nejvyšší pány? Jak daleko se
zabíhá, ukazuje ťaktum, že jistému majiteli
rytířského řádu božího hrobu říkali vpp. ně
kteří: „Vaše rytířská Milostil" To není vy
myšleoo! Tedy o něco méně, bude platiti více.

Venkovan..Obráz ková revue“ byla
vydána asi v 10.000 exemplárech. Zasluhuje,
aby byla co nejvice rozšířena. Pan Kotrba
opatřil nejlepší stroje (dle ciziny, kde konal
studijní cestu). Tisk i obrázky jsou zname
nitě. Dr. Ant. Podlaha požívá v kruzích
duchovenských ivínezí laiky vážností pro
svou seriosní povahu hluboké vzdělání,
skromnost a vytrvalost. Podnik je tedyv ru
kou nejlepších. Proti naším katolickým mě
síčníkům nebo 14dennikům není nijak na
mířen. Doporučte tedy tuto revue, jež se
vyrovná všem předním obrázkovým spisům
zahraničním (a ty stojí na.značnévýšil)
Je naše povinnost. aby se nákladné dílo
zdařilo!

Vydavatel anakladatel V. Kotrba v Prue ___—"_ll.
yri llo--Methodějska kníhtiskárna V. Kotrba v Praze.



Ýeledůslojnému duchavenslvu

doporučujeme katol. kalendáře pro český lid na r. 1900:

Vlastenecký Poutník.
('ena 1 výtisku 50 kr.

Svato —Václavský kalendář.
Cena 30 kr.

Ýlaslcncclšý %?oulnilfšÉm-Ýáclavslšý.
Cena 70 kr.

Maria. Meč.
Ročník Ill. Cena 50 kr. Obranný kalendář kato

lický. „7 Cena 50 kr.

Veškeré objednávky vyřizuje

Cyrillo—Methodějská knihtiskárna V. Kotrba
v Praze, Pštros-sova ul. č. 200-Il.



Prosíme zu horlivé doporuč—ování!

35—Právě vyšel “m
2 sešit.

Obrázkové Revue.
Obrázková Revue, tentonový illustrovaný

časopis pro zábavu a poučení, vychazi rc
dakcí prol'essora Dra ANTONÍNA l-)ODI_,AllY
dvakrát měsíčně v sešitech nádherné úpravy
s hudebními, obrazovými a j. přílohami.

Ceským rodinám
doporučujeme časopis ten jako stkvostnou revui,
bezvadnou jak v textu tak v části illustrační.

Předplatné

na půl roku 3 zl. 50 kr., na rok 7 zl.,

poštou 8 zl.

Jednotlivá čísla 30 kr.

Administrace „Obrázkové Revue“,
Praha, ZOO-ll.

Žádejte na ukázku!
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Časopisy a knihy redakci zaslané.

Modlitby za v Pánu zesnulé, napsal Jul. Košnář.prof. nábož. na
stát. reálce v Praze. Nákladem Cyrilld-Methodějskéknihtiskárny V.Kotrba.
Kniha tato, pěkně upravená, obsahuje dojemně a tklivě psané modlitby

za umírající, modlitby při pohřbu dospělých křesťanů, modlitby při
mši sv. za zemřelé, odpustkové modl.tby, litanie za zesnulé, modlitby
při návštěvě hřbitova a při církevních slavnostech, a písně za zemřelé.
Doporučujeme tyto modlitby zbožným myslím křesťanským.

Hlídka, č. 11. Listopad. Obsahuje čl. od Feliňského, Malce, Olivy, Ry
páčka, Dra Sedláka, a obsáhlou i zajímavou rubriku o umění a písem
nictví, rozhledy církevní a školské, směs.

Tři obrázky z nmruvskýcll luhů, napsal J. M. Kadlčák.II. sv.
Ludmily. Nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba. Dopo
ručujeme pěkně psané povídky o chaloupkách a statcích moravských.
Zejmena líčení venkovských voleb je velmi zajímavé.

Vyclnovatel, č. 21', přináší čl. J. N. Holého, Vychovatelský úřad rodičů
a škola, Otázku katechismovou od J. Smejkala atd. V katechetské
příloze jest článek: Jak zacházet-i s obrazy ve vyučování biblickém.

Dělnické Noviny, č. 5, dne 1. listopadu,uvažuje o Postavení dělníků
a řemeslníků v době stávek, O úpravě chudinství (V. Hálek) O půso
bení církve na zrušení otroctví atd. V příloze Spolkové Listy rozebírá
se právní postavení spolků.

Obrázková Revue, č.2., obsahuje povídku V zákoutí od M.Červinky,
básně Fr. Fr. Kyselého, čl. O činnosti Heřmana hrab. Černína z Chu
denic od_ F. _Tischera, “básně J. Boušky, X. Dvořáka, Leubnera, dále
povídku Zebračka od J. S. Baara, zprávu O cestách pustinami asijskými,
jež vykonal Dr. Sven I—Iedin'— od prof. S. l—Irsana,Pro zvonečky od
J.“M. Christena, čl. 0 umělecké výzdobě střelné zbraně v -17.a 18. stol.
od Dra F. X. Jiříka, Nečasy od V. Skaličky, Odumírající kraj. povídka
od R. Bazina. přel. O. S.Vetti, Lodivoda a jeho žena,_povíd. z norského.
_přel. J. K. Vrátný, čl. 0 válce Spojených států severoamerických se
Spanělskem, Z pokladů a půvabů staré Prahy, čl. Umělec-ke generace
odcházející, “zprávy z divadla (o činohře a opeře), posudky básní, umění
výtvarného a směs. Obsah slovesný jest bohatý a pěkně upravený.
V části obrázkové vynikají přílohy: Podobizna (trojbarevná ziukgigraíie).
Studie od Amorta. Jeseň od Eugelrnůllera, kard. Schoenborn od Zeníška,
slovácké děvče, ženy a šohaj od Em. Janků, mosaikový obraz v chrámě
sv. Marka v Benátkách a v Roveuě atd. Doporučujeme vřele tento
časopis, jenž vyhovuje všem požadavkům v příčině slovesné i obrázkové.

Poklad Včřícícll. Lidový list k uctění NejsvětějšíSvátosti oltářní.
S přispěním ctitelů Spasitele svátost-ného řídí Václav Roudnický. Roč.
druhý. Číslo 1. Vychází jednou za měsíc. Obsah: Bratrstvo Smírného
klanění nejsv. Svátosti, Ježíšku můj,j51zde? Báseň. Nejsvětější Svátost
———-jest večeří velikou, Zázračná hostie v Glogůvku. Podává prof. Jos.
Vávra, Modlit-ba. báseň," Tiché chvilky, Nejsv. Svátost oltářní a pobož
nost posvátného růžence, různé zprávy, rádce četby. Doporučujeme!
Kos máka Sebrané spisy. seš. 9—-—1=L.Nákladem papežské knih

tiskárl'iy Benediktinů rajhradských v Brně. _
Vlastenecký poutník, kalendář na rok 1900, red. V. Spaček, ná

kladem Cyrillo-Methodějská knihtiskárny V. Kotrba v Praze. Obsahuje
povídky: Bez domova od Spačka (s obrázky, čl. Bezděz, povídku

<:



Vychází:

5. a 20. dne _
každého měsíce. .

r—z—i

Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně B zl.,
čtvrtletně 75 kr.
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ROČNÍK xv. V PRAZE, DNE 5. LISTOPADI' 1899. ČÍSLO 21.

Agitace protestantské u nás.

Hnutí vzbuzené u nás heslem „Los
von Rom“ trvá nezmenšenědále, ba spíše
roste. Tradice protestantů německých ze
16., 17. a 18. věku. aby se totiž vůdčího
postavení ve všech zemích, kde bydlí plémě
anglosaské hájilo, udržovány jsou kočovnými
řečníky, agenty, různé bible a traktáty roz—
nášejícími, kazateli a hlavně ——penězi.

Ve všech protestantských zemích sbírá
se na fond, z něhož se podporují agitace
v zemích katolických. Nám Čechům nej
známější a nejnebezpečnější jest berlínský
„Gustav-Adolf—Verein“, v jehož čele stojí
státníci, učenci a kapitalisté němečtíajenž
na miliony marek již rozhodil do zemí na
šich na agitace.

Jaké úmysly mají Prušáci vůči nám,
o tom možno čísti skoro denně. Tak na př.
v časopise „Gegenwart“ praví se o evan
gelickém hnutí v Rakousku toto:

„Rakousko musí (I) býti zcela
poprotestautštěno.“ Mravníi hmotná
podpora musí z Berlína do Rakouska a to
novinami, Schulvereinem atd., aby se utla
čeným (ll německým bratřím ve „východní
matce“ přátelství ukázalo. Když od stolu
ministerského, s kazatelen, od soudců apo
licie volání: „Los von Rom“ začalo se pro
následovati (?), tu uchváceno německé srdce
Širokých vrstev i ukázalo se, že jsme pořád
starými kacíři . . .

Když rakouská vláda některé evangeli
cké agitátory vypověděla, vznikla protiagi
tace unás. Vydáno provolání k podpoře
evangelického hnutí v Rakousku, jež pode
psali theologové, právníci, 4 hrabata, 2 baroni
a mnoho šlechticů, 1 zemský soudní pre
sident, mnoho soudců, radů atd.

Dr. Karl Walcker v Lipsku vydal spis:
„Na obranu evangelického hnutí v Rakousku“,
v němž se praví:

„Musí se žádati, aby zrušeno bylo usta—
novení, že neplnoletí nesmějí se svými ro
diči přestoupiti k jinému vyznání.

Musí evangelická. theologická fakulta
ve Vídni býti přijata do svazku univer
sitního.

Evangeličtí duchovní z N ěmecka
musí v Rakousku dostati domovské právo
(naturalisování).

Musí se vydobytí úplná svoboda slova,
tisku. shromažďovací Spolková a přestupo
vání z vyznání.

Musí býti přísně potrestáni (l) úředníci
i neúředníci, kteří něco nepatřičného proti
protestantům učiní.

Musí býti chrámy katolické prote.
stantům vydány, jestli přestoupí celá
osada (—jak se to stávalo za dob refor
mace v Německu i jinde nesčíslnčkráte).
Jestli polovina nebo třetina přestoupí, mají
právo na připadající dll jmění kostelního.

Musi býti mezi neněmeckýminárod
nostmi v Rakousko-Uhersku přestupování
— podporováno! (Berlínskýklub evan
gelický konal schůziv srpnu. kde architekt
von Stralendorff poprotestantštění Čechů
doporučoval. Pravil: „Dosáhne-li se
toho, pak se poměr Čechů kNémcům ihned
prý zlepší, a národní mír a zájem pro ně
meckou říši (Reichsinteresse) se mocně
probudí! Podobně platí o přestoupení Slo
vinců, Poláků, Rusínů, Rumunů atd.

Ale na tom ještě není dosti. Jako
hlavní prostředek žádá „Gegenwart“, aby
se zavedla taková celní unie Rakouska
a veleříši německou, aby se (prý)
mohlo pozdvihnouti Rakousko ve smyslu
vojenském, hospodářském, finančním a po
litickém. V Rakousku totiž strana německo—
lidová, německopokroková, ústaváčtí velko
statkáři a křesťansko-socialni strana v květnu
r. 1899 vydali společný pregram svato
dušní

V osmém odstavci se žádá rovněž ja
kýsi způsob celní jednoty a německou říší.
Němci v říši mohou k tomu přistoupiti jen
(prý) tehdy, když německé a protestantské

21
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zájmy v Rakousku a v Uhrách zaslouženě
a patřičně budou respektovány a podpo
rovány.“ —

Takové naděje mají Němci za hranicemi,
tito „věrní spojenci“. Oni pracuji k tomu,
aby nastala nová éra v německé „východní
marce“, jak nazývají naši polovinu říšskou.

A co se činí u nás proti takové agitaci?
Vláda rakouská nevšímá si ji celkem. Schoe
nererova skupina zjevně podporuje všude
prušácký směr.

Posl. Tiirk hrozil na říšské radě pru
skými kanony, jež prý nás k rozumu při
vedou. A vláda na to ani slovem neodpově
děla. Listy „Vossische Zeitung“ a „Berliner
Tagblatt“ napsaly o tomto projevu: „Die
Drohung war in ihrem Tone eine hoch
verížitherische gegen das eigene Land. Sie
hittte in dem Hause selbst, in welchem sie
ausgesprochen wurde, die nóthige Abwehr
finden míissen“ (tojestz velezrádná ta hrozba
měla býti odražena z patřičného mista).
A dále trefně se praví: „Musíme horko
krevným a přihl0uplým hlavám jistých kruhů
voličských v Rakousku připomenouti, že
pan Tiirk není v plány krale pruského
zasvěcen... Lidé ti, místo aby řvaliWacht
ani Rhein, měli by spíše Wacht an der
Donau zpívati . . . Ale oni ztratili schopnost
k tomu. Slovanský živel nebyl by nikdy vlád
noucim postavením Němectva otřásl. kdyby
nebylo tam hrozného úpadku (bejammerns

werthester Růckgang) ve vzdělání, slušnosti
a politickém taktu v německém lidu“ . .. .

Ejhle, i sám prušácký tisk diví se tomu,
co u nás dovolují si Schónererovci.

V Ústí nad Labem od 1. do 25. října
odpadlo 56 osob (22 mužů, 21 žen a 13

dětí),vjež byly do evangelické církve přijaty.V.Hor Sedlici je kazatelská stanice
(Predigt Station). Od 1. ledna t. r. 364 osoby
k evangelictví tam přestoupily. Jak „Politik“
dne října 31. piše,neví mnohdy některý člo
věk, proč odpadl &tázán odpoví: „No — snad
jsem měl opičku“ anebo: „Myslíl jsem. že
mohu se rozejít se ženou a znova oženit.“

V Chebu, Aši, v Trutnově, v Liberci,
v Teplicích atd. kona;í protestantští (z Ber
lína. z Drážďan a pod. poslaní) kazatelé
bohoslužby. Jsou řeči jejich našim úřadům
známv?

V Praze dr. Iška s protestantskou po
moci zahraniční (byit dříve ve Švýcarsku)
vydává „Národního katolíka't, kde vše ka
tolické haní a tak pro Lutherány pracuje.

Ptáme se: Jakým způsobem hodlá vláda
lidu ohromnou většinou katolického postaviti
se proti podobným agitacím?

Co učiní naše církevní úřady, by lid náš
nebyl nebezpečně sváděn. maten a ve zkázu
uváděn?

Věc je tak vážná, že by měly býti
svolány diecésní synody (sněmy)du
chovenstva! J. 'z'nwn.

Skolni vyučování v katolické missijni stanici v Africe.
PodáváAntonín Vetešník.

Školu katolickou, plnou afrických di
vochů, popisuje P. Ambrož, člen řádu Be
nediktinů, který jako učitel působil na sta
nici Iringa v Uhehe.*) P. Ambrož píše
v paed. listě „Rath. Schulzeitung“ takto:
Nezměrné překážky, které učiteli sevcestu
stavěly, byla především i řeč domorodců, jež
dosud mluvnicky zpracována nebyla. Dá se
tedy představiti namáhání missionářů na
sloucháním mezi lidem slova, tvary mluv—
nické sbirati a je jakž takž písemně zpra
covati v jakousi mluvnici. Té práce podjal
se s vytrvalosti & pilí téměř železnou

.Kassian, a-v době necelého roku dodělal

*) Uhehe jest krajina v něm. východní
Africe, obydlena. kmenem Vahehe. Hlavní město
jest Knírenga.

se štastného výsledku. Řeč domorodců těch
jest sice velice bohata, ale postrádá skorem
všech náboženských a duševních pojmů.
Tyto vypůjčují se z řeči Kiaswaheli, ta
opět velmi mnoho si „vy-půjčila“ z arab
štiny. —

Jak to tedy vyhlíží v té škole a jací
jsou tam školáci? Ráno po mši svaté za
stihnete je ve škole. Jsou to chlapci od
5 do 14 roků, temné ebenové barvy, zbar
vené až do temnohněda, všech fysiognomií.
A podívejte se na ně blíže! Tomu čtve
ráku hledí z očí veškerá dětská veselost
a nezfalšovaná nevázanost. jiný pak -—zvláště
nováček — krčí se v zadu do koutaa vše
cek jsa zamračen rozjímá o svém trudném
osudu, své spolužáky nechce viděti. šat sta
huje si víc a více přes obličej. Však jiný,
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jak filosof stojí — poznal již „cil života“,
okusil mléka matky kultury—teď tu usmí
vavě a hrdě měří zrakem ruch a shon svých
ještě nevzdělaných kamarádů a zdá se,
jakoby se v duši modlil: „Děkuji Ti. pane.
že nejsem jako tito divoši tuto!“ Obrázek
nenepodobný občánkům ve školách evrop
ských. -—

Do školy naší chodí dvojí žáci. Jedni,
kteří jsou chovanci missijnístanice, tu totiž
bydlí až do svého oženění, tu také vše po
třebné dostávají. Pro ně plati zákon pilně
docházky školní, a já mohu o těchto svých
žácích svědčiti. že radi chodí do školy ato
proto již, že ve škole obyčejně žije se ve
sele a za druhé — což hlavní věc ——ne
musí v té době, kdy ve škole sedí, nic pra
covati. Zrovna tak, když sám vzpomenu na
své mládí. Přece jen ve škole lépe, než
kdesi na polil Druzí školáci jsou děti ko
lem bydlících rodičů. Při těch málo svede
ten kategorický imperativ: Musíš do školy!
Měsíce jest mi s těmi lidmi přívětivě ob
covati. aby mne poznali a také ke mně
důvěru měli. I k dárkům příležitostným
sáhnouti jest třeba! Ty působí nejjistěji.
A tak poznenáhlu jeden, dva dostanou se
do mé sítě. Nejdříve ferinové obcházejí
zvědavě dům, měří ho od základů až po
střechu, podruhé odváží se až ke dveřím,
a když je některý už „vzdělaný“ školák
uchopiti chce, aby je za jásotu všech vtáhl
mezi nás, tu za hrozného skřeku dávají
se na útěk . . . asi jako bílé děti v Evropě
před dveřmi zubního lékaře. — Však přece
poznenáblu stává se malý divoch smělejším
a důvěřujícím. a konečně dá se od „učených“
svých krajanů dovésti k Bwana mknbwa,
t. j. k velkému pánu. Teď jest náš! Ale na
jak dlouho? Tito druzí školáci pravé lásky
ke škole hned nemají. Přičteníjmén schází
vždycky mnozí. A ptám-li se: „Wapihuyu,
kde je.—it?" tu mi z pravidla odpoví žáci:
„Hawezi, jest nemocen — na lenorku“ A to
je těžká nemoc. Už se školy nabažill Sotva
že začal! Rovněž druhá nemoc je těžká,
o které často slyším, že ten či onen není
ve škole, poněvadž sedi doma. Tu posilám
své klučiny, aby toho vzdělání sytého žáka
přivedli.

Konečně, co u divochů zvláště panuje
& školu ohrožuje, jest touha po potulování.
Ta ková nemoc přepadne mé školáky a už
_idou do světa; 8 až 14 dní je nevidíme.
Také těžko to zamezovati, dokud rodiče
jejich sami více si nebudou vážiti školy.
Ale i tato překážka snad poznenáhlu pře

stane. Na národ nevzdělaný nesmíme ovšem
bráti měřítko z Evropy.

Dodati musím, že žáci většinou dobře
nadáni jsou. Ovšem trvá to dlouho, nežli '
základ nějakého oboru poznají; a kdo by
jim to chtěl zazlíti?

Jakmile však překonali první překážky,
pak není to nijak těžko s nimi pracovati.
Zlomyslných ničemníků, kteří dovedou svého
učitele statně týrati, jsem dosud nenašel.
Moji žáci jsou pravé děti přírody, a já jsem
je také z celé duše miloval.

Maje zřetel jak k jejich stavu, tak
iksilám duševním, považovaljsem zajedině
přiměřeno, své žáky nehned se všemi mož
nými předměty obsypati a tak jim učení
spíše nechutným učiniti. Ve škole začal
jsem jen s jedním předmětem a jen zpo
nenáhla jsem učební plán rozšiřoval. Ten
začátek byl omezen jen na předmět všech
nejdůležitější, totiž na náboženství. Nejdříve
musí děti poznati, že mají dobrého Boha
za svého Stvořitele, za svého Otce, a pak .
teprve po několika náboženských hodinách
přistupují ku čtení. Ku čtení proto, poněvadž
tu i veselosti neschází, a černí školáci sl..bi
kovaní, spíše křičení rádi mají. — Zákonem
tu pro každé vyučování a pro každý obor
musí býti: Učení nesmi nutiti, ku předu
třeba znenáhla postupovati. Tedy denně jen
něco málo nového žákům podati. Jest-li
v Evropě jejinak, za to nemohu. Ale v Africe
jest také jinak.

Budete snad, na mém stole. a po stěnách
hledati asi učebně pomůcky. I ty jsou tul
K náboženství užívám katechismus v řeči
Kiswaheli, který od dpp. Otců Ducha sv.
byl sestaven a na Sausiharu tištěn. Ovšem
musím jej denně do řeči mých žáků, t. j.
do nářečí Kihehe, překládati, což značné
těžkosti mívá. Při vyučováni vycházím od
pojmů žákům vlastních neb blízkých a na
těch dále stavím. Častým pak opakováním
stává se, co prvního dne nedosti jasným
bylo, druhého již dne jasnějšim ai příjem
nějším. Vedle tohoto tištěného a psaného
katechismu máme velice krásně přeloženou
biblickou dějepravu též v nářečí Kriswaheli.
A co zvláště velikou cenu má, jsou ve škole
biblické obrazy od Herdera. Aj, tu jest
radostí, když je ukáží! Tu vše křičí a volá,
přál bych Vám viděti ten bohopustý shon!
Ten tu volá, že vidí ryby, ten zase stromy.
onen ptáky, tam ten zvířata, hvězdy, —
ale na to hlavní zapomíná, protože tomu
právě nerozumí. A když mě tak školáci
obklopí a do uší mi křičí, tu mám největší

21*
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radost, člověk stává se sám zase dítětem
a těší se s dětmi. Tu by snad mnohý učitel
z Evropy skřížil ruce a zvolal: Umučená
hodínol Kde jest jen paedagogíka?l Tento
„nepedagogický křik dětí... „U mne musí
dětí sedětí jako struny, síce. . . “ V tomto
případě budiž to jen paedagogícká licence,
když našinec takové děti má před sebou
a když jim chce způsobiti nevinnou radost.
Mimo to je ukazování obrazů vždy jakousi
odměnou za dobré chování při vyučování.
Tyto biblické obrazy jsou vůbec magnetem.
V prázdném čase jsem nejednou pozoroval,
že školáci hojně dostavili se do školy. by se
na obrazy ještě jednou podívali, anebo aby
s křídou stěny pomalovali a tabuli ke svým
hieroglíňckým studiím upotřebílí. Velkáta—
bule, s dvěma plochami, se čtyřmi rohy,
černě natřená, opatřená šňůrou k posuno
vání!

Ta jest hlavně pro nováčky, kteří se
učí abecedu. A jak také oni s otevřenými
ústy hledí na ruku Farasa (t.j. missionáře),
pod níž ohromné písmeny povstávají. A pak
čtení těch písmen, nejdříve jednotlivě, na
to v choru tiše, hlasitě & hlasítěji.... Na

štěstí mám také dobrý orgán, takže ku
radosti všech spolupůsobiti mohu.

Když jsem byl ještě studentem. myslí
val jsem si, že není nudnějšího na světě.
jako když učitel na obecně škole stále
a stálesdětmi obírati se musí, anebo když
učitel na střední škole jen ustavičně stejná
pravidla a tvary na starosti má. Však na
opak, jaké radosti jsem našel, když jsem
na. miss. semináři latině a řečtině učí.
a dnes jest mým největším potěšením malé
klučíny učití abecedě. Jak často mnohého
tak něco tíží, všecek jsa rozmrzen vchází
do školy, však sotva počne mluvíti a Vidl
kolem sebe zářící tváře a slyší ty dětské,
naivní odpovědí, vše mimo školu jako rázem
jest zapomenuto, člověk cítí se spokojen
sám sebou, vida ostatni — spokojeny. Clo
věk jest přece jen tvor Boží. Vzpomínám
si často na slova profesora paedagogiky
Dr. Leístlev Dillingeu, který říkával: „Když.
učitel do školy jde, necht všechny své do
mácí strasti a kříže před dveřmi nechá.“
Pravdu zajisté měll Na ocet těžko chytatí
mouchy, tím méně duše dětstké. —

(Pokrač)

Církev a společnost.
Píše lan Nepom. josef Holý.

(Pokračování)

Křesťané neposlouchají člověka, jet člo
věk každý přílíš vznešený, než aby člověka
poslouchal. Rozkaz poslouchatí vladařů po
chází od Boha, a poddaný poslouchá Boha,
kd,ž vykonává, příkazy vladařovy, jelikož
vladař drží korunu a žezlo od Boha, aby
vládl dle vůle Boží, dle práva a spravedl
nosti.

Proto církev udělovala pomazání císa
řům a králům, proto žehnala meč rytířský
a označovala hranice území svobodných měst
sochou některého svatého. Proto též nazý
vala církev své krále „králi z mílostiBoží,“
poněvadž od Boha pochází všechna moc,
a jediná jeho milost povznesla člověka nad
člověka.

Jak četné jsou intervence moci církevní
ve prospěch poslušnosti občanským vlada—
řům povinné, od nařízení sv. Petra, daného
věřícím: „Servi, subditi estote in omni tí
more domínís, etíam dyscolis,“ (Služebníci,
poddání buďtež ve vší uctivostí pánům,
i zlým !) až k listu, který vydal za našich

dnů Lev XIII. pro Francii o přijetí formy
republikánské.

Zavázáua jsouc jednati s absolutnímí
monarchíemí, které za jistých podmínek mo
hou se postarati o blaho národů jako každá
jiná forma vládní, uznala je církev dobro
volně a zajistila jím úctu svých dítek; avšak
často jsouc bezbrannou svědkyni zlořádův
absolutismu, vždy se snažila způsobiti, aby
poddaní sami v jisté míře měli účast u vládě.

Než si připomeneme hlavní svobody,
kterých vydobyla pro poddané, vyložíme
v náčrtu theoríi hlavnich the logů středního
věku o původu a podstatě civilní moci. Ne
můžeme se se žádné stránky setkati s uče
ním moudře svobodomyslnějším.

Dle scholastických učencův má sídlo
své svrchovanost dle práva přirozeného a tím
též božského v lidu, který jí odevzdává vla
daři, buď jednomu nebo několika, které si
zvolil. V tomto případě nelze držitele moci
na pokyn odvolati. Lid může si i svrchova
nost ponechati pro sebe, zařídí si čistou



—413—

demokratií; ale dle všech učencův je to
velmi obtížné, a nelze ji dobře užiti leč
ve společnostech, složených z malého počtu
členův. Tuto theorii zastávali velmi znamenití
theologové, mezi nimi Victoria. Deminík
Soto, Bellarmín, Suaréz, sv. Alfonsa Balmes.

Hlavní důvod pro toto učení měli tito
učenci v tom, že moc zákonodárná náleží
veškerému lidu. Sv. Tomáš výslovně tvrdí:
„Zákon dáti náleží buď celému lidu nebo
veřejné osobě, která má péči 0 celý lid.“
Ano, ještě více, dle doznání všech má lid
i právo ustunoviti. které formě vládní dává
přednost: monarchii, aristokratii či demo—
kratíí; může i v jistých případech změniti
vládní formu, jestliže předpokládáme, že
respektuje práv, kterých kdo nabyl. Konečně
může určití podmět, v němž svrchovaná moc
sid o své má; může listinami nebo konsti
tucí rozšířiti neb uskrovniti více nebo méně
jeho autoritu. Nebot tyto rozličné moci jsou
přesně hlavními vlastnostmi svrchovanosti,
ale svrchovanost náleží lidu (aspoň quoad
habitum).

Ovšem lze si těžko představiti, že by
si chtěl lid svrchovanost sobě ponechati
quoad hubitum a quoad omnes actus. protože
v celé demokratii, sebe radikálnější, jsou
jistě výkony, které nemůže lid sám sebou
konati a které vykonává svými plnomoc
nými vyslanci, na př. výkony exekutivní
moci, ale neodporuje, aby v demokratii málo
četné zákonodárná moc přináležela liduico
do konu. Opakujeme, ze žádné stránky nena
lezli jsme svobodomyslnější theorieotěchto
otázkách než u katolických theologův. Ale
at se přidržime v tomto ohledu jakékoli
theorie, třeba připustiti, že zákonnost moci
jest vázána plniti jisté povinnosti. Všechny
pravověrné theorie tvrdí, že mravoukou se
má politika řídíti. Ve středním věku byla
mravouka vtělenavpapežství. Hlava křesťan
ství mohla vladaře souditi jakožto hlavu
státu, i jakožto křesťana.

V dobách, kdy křesťanství mělo velkou
platnost nad duchy, nepojímala se mocjako
hračka, která se zdědila a která neukládá
pozemské zodpovědnosti, nýbrž jakožto dů
stojnost, přijatá od Boha prostřednictvím
lidu, a práva svrchovanosti jsou dána králi
jakožto mohutnost vykonávati svou důstoj
nost. Jscuce podrobená jistému účelu re
jsou tato práva absolutní ; nezachovává jich,
kdo jich dobře neužívá vzhledem k onomu
cíli. Moc jest veřejná služba, král je funkcio
nářem, zájmy služby mají přednost před
choutkami funkcionáře. Král nemá své krá

lovství pokládati za prázdný stůl, na který
může dle své libovůle klasti instituce a zá
kony, jsou tu i historická práva, kterých
třeba dbáti, zákony dřívější, které mají před
nost před jeho pouhou vůli. a konečně zákon
mravní, jemuž se má podrobiti. At pozdvihne
neb skloní oči, vidí se vladař středního
věku obmezena hranicemi; uklání se před
jedněmi, když vzhlédne vzhůru. jsou to hra—
nice absolutní, předepsané Bohem acírkví;
ustupuje před druhými, když hledí dolů:
hranice tyto, dané institucemi, tradicíavůlí
lidu, nemohou býti porušeny bez srozumění
s lidem.

Ludvíka XV. učili jako dítě, aby vládl
dle zásad pohanských. Jeho učitel ukázal
mu lid a pravil: „Pane, všechen tento lid
náleží Vám.“ To je právě opak politické
theologie středního věku. A ta nebyla zcela
bezbranná. Přestoupil-lí král tu neb onu
hranici, dopouštěl se zlořádu. Sesazení pro
vinělého je trestem za zlořád. Lid dovolává
se sesazení pro spravedlnost a pro svou
svobodu. Kdo však vyřkne sesazení? Sám
lid? Je to možné, tak aspoň učinil na př.
lid r. 1077., když sesadil Jindřicha IV.
& zvolil Rudolfa Švábského. Avšak celé
shromáždění je v sobě rozděleno. je zde
většina & menšina, z nichž každá hájí spíše
rozličných zájmů než spravedlnosti; a pak
možná ulekne právo sesazení spíše poddané
než vladaře. Avšak jestliže lid uzná. sebe
špatně připraveným, než aby rozeznal zákon
nost sesazení, kdo vyřkne pak nutné sesa
zení? Papež.

Jet nejvyšším soudem řádnosti lidských
skulkův, tot jest první věta syllogisuíu,
stanovená theologií dogmatickou, dosvěd
čená skutky. „8 tohoto místa třeba iní, at
chci neb nechci, hlásatí všem národům pravdu
a spravedlnost,“ psal Řehoř VII. Lombardům.

Avšaknení králem (rex), který
nejedná řádně (recte): tot druhá věta
syllogismu. stanovená theologií morální.
Španělští biskupové šestého a sedmého věku,
Jonas a Hinkmar v devátém věku hlásali
tuto pravdu, která je hrozbou pro krále.
A Mikuláš I. psal biskupovi Metskému:
„Hleďte, zda se králové řídí spravedlnosti,
bez níž je sluší spíše pokládati za tyrany
než za krále. daleko jest, abychom jim byli
poddání, spíše máme jim odpírati a proti
nim se pozdvihnouti.“

Aby se papeži přiřkla vrchní jurisdikce
nad vladaři, postačí přiblížiti k sobě tyto
dvě věty syllogismu: střední věk učinil závěr..
Avšak v druhé větě zůstává jeden pojem
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neurčitý: kdo určí řádné jednání. žádané
na králi? Papežství náleží toto určení, jakož
i dozor. Vladař vykonává společenskou
funkci, která mu ukládá povinnosti: jestliže
jich neplní neb na ně zapomíná, je neposlu
šen Boha. Králové Anglosaští aKarolingové
obdrželi toto poučení. Papežství je dalo
všem vladařům středního věku. Nebot před
císaři objevují se jakožto zástupci Boží,
a vladaře v jakési míře může sv. stolice
souditi pro jich chování se k poddaným.

Král francouzský Filip I. byl zlý pán;
Řeho ř VII. psal francouzským biskupům:
„Od dlouhého času počalo království iran
couzské. kdysi tak slavnéamocné, ztráceti
svůj lesk a na místo ctnosti umístovati
neřesti. Ale dnes zdá se. že ztratilo celou
svou slávu a celou dobrotu. protože jsou
tam zákony v opovržení, spravedlnost zničena
a protože se tam provádějí zločiny nejhaneb
nější, nejkrutější s takovou beztrestnosti,
že se zdá volnost býti zákonem.“ Líče špatný
stav království dodává: „Vaš král je příči
nou těchto zlořádů, který nezasluhuje jména.
krále, nýbrž tyrana, který, v poutech ďáblem
držán, kráčí celým svým životem v zločinech
a hanebnosti, který bez užitku nosí žezlo
a nejen dává příležitost k zločinům svým
poddaným slabou vládou, nýbržji i vzbuzuje
špatným svým příkladem. Přichází ještě
vynutiti. jako zloděj, ohromnou sumu peněz
na kupcích, kteří přišli do Francie na trh.
Vy, bratří, také chybujete. když mu neodpí
ráte důstojnosti biskupskou. Vyzýváme Vás,
abyste řekli králi, aby napravil bezpráví,

kupcům učiněné“ Papež končí. hroze Fili
povi I. vyloučením z církve.

Korrespondence papežů středního věku
je plna podobných napomenutí. V jejich očích
je potlačované království částí křestanstva
trpící: ani oni ani ostatni křestanstvo ne
může při tom zůstati bez citu. Každý zločin
nepotrestaný jeví se jim přerušením světo
vého řádu. Mikuláš I. poslal velmi mnoho
listů vladařům, aby spojenými silami při
vedli Lothara k tomu, by k sobě opět vzal
svou ženu. AlexandrIIl. hrozi církevním
trestem každému věřicimu, který, moha
oznámiti nebo nalézti původce zločinu, tak
nečiní.

Špatná vláda je zlem pro sousední
země; papežové středního věku měli přesný
pojem jednoty křestanského světa; tento
pojem řídíavedejejich kroky. Dozor, který
vedl Řehoř VII. na Filipa I., pokládají
politikové staré i moderní vlády za attentát
na neodvislost království francouzského,
nebot pojmy politické jsou úplně zaměněny.
Slovo „Francie“ vzbuzuje dnes bezpro
středně v našich myšlenkách obraz linie
hranic; následkem toho vidíme to, co oddě
luje každý národ od ostatního světa. Krá
lovství francouzské není pro Řehoře VII. oddě
lené; jest to úd těla, část organismu: toto tělo
a organismus je křesťanství. „Papež,“ praví
Innocenc III.. „je.—itpostaven nad národy“
Nechtěl míti svrchovanost nad každým náv
rodem zvlášt vzatým, nýbrž všichni národové
tvoři shromáždění, v jehož čele stojí papež.

(Pokrač)

Pater Václav Svihovský.
Napsal prof. ]os. Vávra.

(Dokončení.)

Mimo to vše jde zpráva o páteru Švi
hovskěm, že bývaje u svých bratrůvHoraž
dějOvicích a Přesticich, rád odtud navště.
voval okolní pány a zemany, hledě je
získati církvi aneb utvrditi je ve víře, také
účinkoval s kazatelny v městech i vesnicích.
Ale zdraví jeho bylo chatrné; v Olomouci.
kde dlel jako regens konviktu, stižen byl
bolestnou nemoci. kloubovým rheumatismem;
proto již r. 1600 byl z Olomouce odvolán
do Prahy, aby v Klementinské koleji užil
odpočinku; ale zaháleti nemohl a nechtěl;
přemáhaje bolesti své, plížil se ráno do

zpovědnice, aby tu sloužil kajícím duším.
Zdraví mu tudíž nepřibývalo, až r. 1606
nemoc velmi se zhoršila, když měl žíly na
rukou i nohou zkroucené. Ale on. známý
v koleji jako „mitissimus pater“, nejtišší
otec. snášel to vše a trpělivostí neobyčejnou.
bez lkání a bědování. Když pak se zdálo.
že se stav jeho lepší, vyžádal si koncem
r. 1607, aby poslán byl za správce statku
Bernartic u Bechyně kterýž statek málo
před tím pro kolej Klementinskou byl za—
koupen. Vyžádal si také, aby na cestě do
Bernartic směl učiniti zacházku do Horaždě
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jovic, k čemuž měl vážnou příčinu. Bratři
jeho Fridrich a Děpolt tehdy měli mezi
sebou různici tak zlou, že ztoho se horšili
páni i zemané po všech Čechách. Předse
vzal tedy páter Václav, že bratry své smíří,
a proto zajel do Horaždějovic, kamž přibyl
z Přestic i pan Fridrich vihovský. Smír
se podařil, ale páter Václav, z té dlouhé
cesty, z Prahy 13 mil, rozstonal se na smrt,
I přichvátal k němu páter Michal Besko,
který právě konal missii „“ pana Jindřicha
z Kolovrat na blízkých Zichovicích. a za
opatřil jej svátostmiumírajících. Vposlední
chvíli své zbožný páter Václav slzavě prosil
a zapřísáhnl své bratry, aby již vždy spolu
žili v lásce bratrské. Zemřel 6. ledna roku
1608, maje věku teprv 42 let.

Jesuité reklamovali mrtvé jeho tělo,
chtíce ho v Praze pohřbiti podle předpisu
své řehole; ale pak od toho upustili, když
oba bratři Fridrich a Děpolt Svihovští na
tom stali, že mu vystrojí pohřeb sami. Se
zváno bylo drahnč hostí z blízka i daleka,
takže s pohřbem se prodlelo do 13. února.
Ze zámku Horaždějovského nesli mrtvého
pátera 4 Jesuité z Prahy na inarách; prů
vod měl probošt Chotěšovský Adam Rodrich
pod infulí, s ním četné duchovenstvo
z Plzenska & Práchenska; za rakví šli oba
páni Švihovští se syny svými a sestrou Evou
a množství šlechty. Pohřben byl páter
Václav ve farním chrámě Horaždejovském,
ve sklípku před hlavním oltářem, a hrob
ten označuje kámen z rudého mramoru
s nápisem. Kázaní nad hrobem měl Jesuita
páter Jakub Kolenec, a bylo tak tklivé, že
i nekatoličtí posluchači je chválili.

0 bratru zemřelého, panu Fridrichu
Švihovském z Riesenberka, jsme zpraveni,
že byl dobrý hospodář, který r. 1603 při
koupil ke statku Přesticům za 13.600 kop
míš. statek Příchovice a r. 1606 za 12.300
kop statek Radkovice. Vyznával víru kato
lickOu, ale chot jeho Johanka, schovanice
Petra Voka z Rožmberka. držela se víry
kalvínské a v tom vychovávala i své dva
syny a dvě dcery. Syna svého Petra Voka
dala za panoska ke dvoru onoho posledního
pana Rožmberka, který před svou smrtí
r. 1611 odkázal jemu 1500 kop míš. Pau
Fridrich byl potom bezděčným účastníkem
stavovské bouře 1618—1620, ale po bitvě

bělohorské nebyl trestán, leda že dal
3200 zl. pokuty k pobožnému účelu. Zdá
se, že užil přímluvy Jesuitů, kterým sestra
jeho, panna Eva Švihovská., r. 1618 pro
kázala velkou službu. Byli totiž hned po
vypuknutí vzpoury stavovské od direktoria
proskribováni a z Čech vypověděni Majíce
vyjít-i z koleje Klementinské, obávali se,
aby nebyli obloupení o originály svých maje—
států královských aneb listin fundačnícb;
tedy je tajně odevzdali panně Evě Švihovské,
která co den bývala v jejich kostele sv.
Salvatora; ty listiny chovala u sebe, až
v klidnější chvíli mohla se dáti na cestu
do Vídně, kdež ony dokumenty odevzdala
provinciálovi Jesuitů. Po bitvě bělohorské
užila milosti císařské, nebot r. 1622 ob
držela dva domy v Praze na Staroměstském
rynečku. které odňaty byly odsouzenému
Janu Knotovi, sekretáři hraběte Thurna.
Když pak bratr její, pan Fridrich, r. 1623
od císařského tisku přikoupil k Nalžovům
statek Čejkov za 11.000 kop, z té sumy
královská komora 2000 kop darovala panně
Evě. Byla to štědrá odplata za to. že, když
Jesuité v prosinci r. 1620 vrátili se do
Prahy a v koleji Klementinské neměli kde
hlavu'položiti. ježto byla ta budova vylou
pena a strašně znešvařeua: panna Ela
chovala a stravou opatřovala pátery ve
svém domě po mnoho neděl. Panna Eva
Švihovská pak založila r. 1624 studentské
stipendium 1000 zl. pro jesuitský konvikt,
r. 1626 darovala oltáři si. Ignáce v kostele
sv. Salvatora stříbrnou lampu; i potom
bývala neskrbnou dobrodějkou toho chrámu;
zde byla i pohřbena, když hojná v letech
umřela 25. října 1634.

Bratr je:í Fridrich umřel r. 1635; syn
jeho Petr Vok r. 1622 již přistoupil k víře
katolické, a rod jeho kvetl v Čechách do
r. 1720.

Za to zle vedlo se potomstvu pana
Děpolta na Horaždějovicích. Syn jeho Ferdi 
nand sloužil zimnímu králi Fridrichovi
falckému, vojsko císařské mu 1619 odňalo
Horaždějovice, a on po bitvě na Bílé Hoře
utekl s králem Fridrichem do ciziny & ze
mřel r. 1622 v městě Amiens, jsav mladých
letech. Potomci jeho jako svobodní páni
„von Schwiehau“ vymřeli v Německu roku
1843.



Páni a dělníci.
(Pokračování)

V závodě Kruppově v Essenu
kol roku 1850 vystavěnyvelké kasárny
k ubytování dělnických rodin. Na to sta
věno dle systému kotážového. by se kaž
dému dělníka dostalo domku se zahrád
kou a poli. Bylo jich vystavěno 2358 do
r. 1873. Ale pro nedostatek místa a vody
ustalo se od systému toho.

Byly vystavěny byty mistrovské ve vět
ších domech, kolonie Starý Westend, kde
jeden dům má 16 bytů, a Nordhofsmnož
stvím baráků, kuchařskou školou, konsumní
iiliálkou, skladem a prodejem uhlí, jídelnou
pro dělníky svobodné a t. d. V kolonii
Schederhofů nalézá se katolická a evange
lická škola obecná, restaurace, parní pe
kárna, zahradnictví, sklad uhlí, tržiště atd.

V kolonii Cronenbergu jest již více
zahrádek, kde lze pěstovati užitkové rost
liny. Nejlepší poměry má kolonie Baumhof,
Alfredshof a Alfredsdorf, protože mohou
dělníci i dobytek v malé stáji si pěstovati.
V Alfredsdorfu (r. 1894 založeném) má státi
600 domků ve volné. zdravé poloze. Každý
byt tvoří pro sebe uzavřený celek. Všechny
domky mají spojení &vodovodem a kanali
sací. Ulice jsou osvětleny plynem.

Co tam schází, je — kostel! Na ten
Krupp nepamatoval!

Domky v koloniích vystavěné jsou vlast
nictvím firmy, a dělníci jen byty si pronají
mají a sice za cenu 180_1700 marek pro
úředníky a 60—200 marek pro dělníky.
Nájemné strhuje se při 14dennícb výplatách
a to na 14 dni napřed. Úředníci a vdovy
platí ve lhůtách.

Rád nájemní nařizuje: Nocleháře a
strávníky možno bráti jen se svolením firmy
a to — jen osoby u firmy Kruppovy za
městnané, nemající posud vlastní domácnosti.
Klid, pořádek a shoda vzájemná, čistota
atd. musí býti přísně dodržovány.

Aby si dělníci Kruppovi sami mohli
své domky postaviti, dána r. 1889 podpora
500.000 marek, z níž se poskytují půjčky
dělníkům. Splácejí se ve lhůtách, aby pod
statně nepřevyšovaly obvyklé nájemné. —
Plány ». rozpočty dá firma zdarma.

Žadatel musí býti aspoň tři léta bez
úhony ve službě, musí býti ženat a ve věku
25- 50 let a musí býti prost vojenské po
vinnosti.

V Essenu je též kolonie invalidů Alten—
hof. jež zevnějškem mile dojimá. Jet tam
jako výletní místo, plné úhledných vill se
zahrá-lkami, za hnědě uatřenými ploty je
plno květin. Na cestách je žlutý písek.
domky na sedm různých způsobů malebně
zřízeny na pokraji krásného lesa. —

I podnikatel. jenž provozuje podnik
v menších rozměrech a nemá milionové
jmění, může přispívati platně k řešení otázky
sociální. Ba je-li méně četné dělnictvo, je
jako v jednu rodinu spojené a pro akci
zaměstnavatele svého je vnímavější. Tako
vou snahou vynikají majitelé mechanické
tkalcovny Brandise v Gladbachu na 400 děl—
nictva zaměstnávající, dále tkalcovna Peter
sova v Nevigosu atd., kde se jeví spořá
danost, a spokojenost mezi dělnictvem ma
jícím svůj vlastní rodinný krb.

Jindesvé pomocná dělnická spo
lečenstva přistupují k zakládání bytů
dělnických.

Svépomocná společenstva by
tová vznikají tam, kde není dostatek do—
brých a levných bytů, a kde je dostatečně
záruky trvalého zaměstnání většího počtu
dělnictva. Jednotlivci súčastňují se určitými
podíly a za kapitál sebraný stavějí byty.
Společníci splácejí své podíly dle možnosti.
Když je větší částka pohromadě, počne se
pracovati pomocí laciněho úvěru & za
vzájemného ručení členstva. Hotové domy
dostanou se jednotlivým společníkům. Cena
určí se předem. Kupci domů platí pak činži
a zároveň umořovaci částky. Když splatí
určitou část trhové ceny, odevzdá se jim
vlastnictví a zbytek se na domě pojistí.

Takovéto společenstvo je na př. v Ko
líně nad R. Ono může kupovati, stavěti.
pronajímati i prodávati domy, jež hovějí po
žadavkům zdravotnictví a mravnosti. Čle
nem je, kdo přísluší ke katolickému spolku
tovaryšskému v Kolíně n. B. neb apolku
katol. vůbec a má aspoň jeden podíl spole
čenský, jenž činí 100 marek, což se splácí
týdně po jedné marce. Více než 100 po-_
dílů nesmí nikdo míti. Cenu trhovou určuje
dozorčí rada s představenstvem společen
stva. Nájemné nepřevyšuje Zpravidla 6'5'70
výrobní ceny předmětu najatého. Aby se
domy nespekulovalo, je v kupní smlouvě
zvláštní ustanovení.
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Tím se dělníci i maloživnostníci nabá
dají k šetrnosti. Podnikatele továrník může
býti členem společenstva, může organisaci
vypracovaíi a s dělníky umluvíti, on může
dělníky kapitálem založit-i, společenstvo na
venek (vůči státním aobecním úřadům) za
stupovati, při opatření hmot stavebních po
máhati, rozpočty opatřiti atd. —

Důležitá je, aby dělnictvo mělo levné
lázně. Dělník bývá umazán, umaštěn, umou
něn— a tak má ulehnouti? Látky škodlivé
a jedovaté vsákly se do oděvu — a vtom
má. obědvati? (V sirkárnách a továrnách na
olověně barvy, anilin a pod. je jídlo min.
nař. 17. ledna 1885 a 8. července 1893
zapovězeno.)

Společnost Miilhousská opatřila za
státní p o dp ory (francouzská.vláda dává
třetinu nákladu obcím na zřízení lázní a
prádelen z pokladny státní) láz ně a prá.—
delnn. Za rok 1890 bylo lázní užito
23.401krát. Prádelna zřízena pro 60 osob.
Voda přiváděna z blízkých továren. K su
šení prádla užito stroje a zvláštní sušírny.
Nádržka při prádelně slouží pro koupání
dětí. —

Také firma. Dolfus, Mieg a spol. zaří
dila prádelnu a koupelnu z cihel a cementu,
kde dělnice a ženy, jichž muži v závodě
pracují, zdarma 10 hodin týdně smějí práti
a se koupati. Jiné osoby platí 4 feniky za.
putnu prádla.

V továrnách alsaských jsou při stě
nách řady umyvadel s teplou a studenou

vodou, by jich dělnictva každé doby mohlo
použiti.

Společnost průmyslová v Nenhausenu
zřídila lázně sprchové a vanové (poplatek
15 rapů). Lázeň nesmí trvati déle 20
minut.

V barvírnách spol. Meister, Sucins a
Bríinning v Hóchstu je 130 lázni vanových,
93 sprchových a lázeň rusko-irská. Lázně
vytápějí se parou. Mimo to oddělení pro
výrobu barev naftových má lázně se 70
dřevěnými vyzinkovanými vanami, výroba
modří lázně s 18 sprchami, továrna aliza—
rinu —28 lázní vanových a 28 sprchových,
oddělení pro výrobu kyselin 28 sprch a 23
vanen. Za užívání lázní dělnictvo ničeho
neplatí.

Doba koupání počítá se do doby
pracovní. Dělníci koupají se každodenně.
Týdně dostává každý čistý oblek — ka—
zajku a kalhoty, 2 ručníky a půl kg. mýdla.
Pro léto zřízenaplovárna pro dělníky.
V neděli a ve svátek jsou lázně přístupny
dětem a ženám dělníků.

Pivovar Gabriela Sedlmayra v Mni
chově má lázně, jichž denně může nžiti
zdarma každý dělník, zaměstnaný při po
vozích. strojích, bednářství, vaření piva
a pod.

Tkalcovna F. Brandtsova v Glad
bachu vystavěla pro dělnictvo lázně, kde
zaplatí 5 fen. pro — dělnickou po
kladnu, čímž se podporuje ústav děl
nický.

O zázracích Ježíšových.
Apologetický příspěvek na. oslavu Božského Spasitele.

Napsal Dr. los. Pošmůrný, křižovník.
(Pokračování.)

B) 0 některých zázracich Ježíšových
zvláště.

A nyní, když jsme všeobecně pravdu
zázraků Ježíšových obhájili, projdčme nyní
krátce nadřečené čtyři druhy zázraků Kri
stových, a zkoumejme aspoň při několika
jejich nadpřirozený charakter a vrátkost
námitek, které proti nim popírači zázraků
činí.

1. Zázraky v přírodě neživé.
]. Ježíš proměnil pouhým aktem své

vůle na svatbě v Káni Galilejská v šesti

nádobách vodu ve víno výborné jakosti.
Skutek tento jest patrně zázračný. nebot
způsobem přirozeným zajisté nelze pouhým
aktem vůle vodu proměniti ve víno.

Nevěrci snaží se zázrak tento vysvětliti
způsobem přirozeným, ale stávají se při tom
až směšnými. Pravít totiž jedni, že Ježíš
víno jakožto dar svatební s sebou přinesl
a pak tak z nenadání a. tajemně s darem
svým se vytasil, že hosté lehce oklamaní
měli dar ten za zázračný. Ale podobný žert
a klam úplně odporuje vznešeně vážné po
vaze a pravdymilovnosti Ježíšově a ostatně
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by byl jen tehdy možný, kdyby- nejen mysl
svatebčanů, ale i apoštolů a sluhů vínem
již požitým zcela byla zkalena, což mysliti
nelze '
, Stejnou c_enu mái druhý výklad ne
věnců podle kterého prý Ježíš do vody
nalil různé tekutiny, jimž dal vodě pouze
vinné chuti a vůně. Odkud pak to .přeučení
ne\ěrci vědí?

2. Ježíš peuhým slovem utišil bouři
na moři.

Jest_samozřejmé. že příběh tento jest
nadpřirozený, nebot zajisté žádný člověk
nemůže způsobem přirozeným pouhým slo
vem utišiti rozkácené větry a rozbouřené
vlnobití.

Výklady nevěrců, kterými chtějí zázračný
charakter s příběhu tohoto setříti, jsou oči
vidně nesmyslné.

Kdož pak by se útrpně nepousmál uče
nosti a důmyslu nevěrců, kteří tvrdí, že
Kristus bouři utišil vylitím oleje na hladinu
mořskou, nebo že se události této má roz
umčti jinak, že totiž Ježíš svou domluvou
ntiěil pouze rozbouřenou mysl apoštolů,
kteří bouří byli polekáni, anebo že Kristus
předvídaje brzké utišení bouře větrům a
moři poručil, aby se utišilo. Jiní konečně
praví, že se jednalo při bouři té jen o smršt
krátkou dobu trvající, která náhle se při
žene _a náhle zas vstává a že apoštolové
z modlitby, kterou J_ežíš po způsobu zbož
ných lidí za brzké utišení bouře konal,
mylně soudili, že sám bouři zázračně
utišil. '

Náramně podivné by bylo, aby apošto—
lové, kteří jako rybáři od mnoha let byli
zvyklí plavbě po moři Genesaretském, ne
znali povahu větru, který tenkrát bouři
mořskou způsobil.

A pak, kdo rozhodne, který z těchto
tak rozdílných výkladů jest vlastně správný?

3. Ježíš chodil po hladině mořské.
Skutek tento zajisté přesahuje zákony

přírodní, podle nichž každé těleso vody
těžší se musí potopiti.

Nevěrci snaží se nadpřirozený charakter
události této popříti výkladem, podle kterého
prý Ježíš buď plaval, nebo šel mělčinou,
nebo stál na nějakém prkně nebo trámu.

Odkud pak to nevěrci vědí? A co jim
dává právo, aby zprávu Písma sv., která.
výslovně mluví o chůzi Kristově po hladině
mořské, tak lib0volně překroutili? Že na
onom místě bylo dosti hluboko, jest patrno
z toho, že apoštol Petr na místě onom počal
tonouti. A proč pak apoštolové Ježíše, pla

_val-li nebo jel-li na prkně, měli za strašidlo,
báli se a strachem křičeli? Mat. 14. -26
Snad proto, že _Kristus byl'rannímí mlhami
obklopen a proto 'se jim zdál příliš veli
kým? Ale mlhy, i když člověka obklopují,
nikterak velikost jeho tak značně nezvčtšují,
aby se člověku nepodobal. A zda'ž apošto
lové, kteří jako rybáři častěji viděli lidi
mlhou obklopené, by se byli báli astracbem
křičeli, kdyby na příběhu tomto nebylo něco
zeela neobyčejného čeho nikdy neviděli?
A proč konečně se apoštolové Ježíši po
jeho chůzi po hladině mořské hned klaněli,
řkouce: Jistě Syn Boží jsi ty. než proto,
že jim nadpřirozený charakter příběhu
tohoto byl zcela patrný a veliký dojem' na
ně učinil?

4. Ježíš nasytil pěti chleby a dvěma
rybami na pět tisíc mužů s mnohými ženami
a dětmi a ještě po nasycení zbylo daleko
více chleba, než Kristus před nasycením měl
po ruce. '

Zázračnost skutku tohoto
slunce jasnější.

Nevěrci ovsem zase, nestarajíce se o text
Písma sv., příběh tento přirozeně vykládají.
Podle jejich libovolného výkladu mělissebou
posluchači Ježíšovi dostatečně pokrmů, vy
jímaje toliko nevelký počet chudých. A tu
prý Ježíš ze zásob, které s apoštoly měl
několika chudým pokrmu poskytl ajeho
příkladem povzbuzeni jiní, ze zásob svých
jiné chudé nasytili, takže _celé' množství se
najedlo & ještě něco pokrmu zbylo.

Výklad tento odporuje naprosto zprávě
Písma sv. Kdyby byli posluchači Ježíšovi
sami potravou zásobení, tu by zajisté apo
štolové tak úzkostlivě a důtklivě Mistra ne
žádali, aby lid propustil, by si mohl jídlo
opatřiti. Evangelisté pak výslovně dí, že
apoštolové z oněch 5 chlebůa2 ryb veške
rému množství potravu poskytli, a že všickni
z poskytnutých chlebů a ryb jedli a nasy
cení byli. Taktéž výslovně poznamenávají,
že po zázračném nasycení apoštolové dva—
nact košlků drobtů sebrali z pěti ječných
chlebů.

Není tedy výklad nevěrců ničím ani
dost málo odůvodněn.

Ze nasycení toto přirozeným způsobem
se nestalo. dosvědčuje celé množství lidu,
který uslyšev div tento, volal: Tentot jest
jistě prorok, který má přijíti na svět, a
chtěl proto Ježíše učiniti králem. (Jan 6.14.15.) . '.

Směšný a nesmyslný jest též výklad
Renánův, který nasycení tolika lidí tak malým

jest nad
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množstvím potravy připisuje toliko neoby
čejně prý velike .uskrovněnosti v jídle po-'
sluchačů Ježíšových: ' ' '

ll. Zázračná uzdravení nemocných. '

Zvelikého počtu zázračných uzdravení
nemocných všimneme si blíže jen tři a
sice: “

Ježíš uzdravil slepce od narození.
Ze zprávy Písma »sv. o příběhu tomto'

jest patrno, že uzdravení toto se stalo způ—
sobem zázračným. Bylt člověk uzdravený
slepcem od narození. 'Tvrdí to evangelista,
praví tak učeníci Ježíšovi, tázajíce se Pána
p'o příčině, proč ubožák onen slepý se na
rodil, tvrdí. tak rodiče slepcovi a _slepecsam." .

Z toho však. že slepec na rozkaz Ježíšův
šel k rybníku Siloe, nikterak nenásleduje,
jak tvrdí nevěrec Paulus, že člověk onen
úplně slepým nebyl, an prý jinak sám k ryb
níku jíti nemohl.

Ježíš sice slepci rozkázal, aby sek ryb-'
níku Siloe odebral, ale nikterak neporučil,
aby se“ tam odebral sám. A není, "proč
bychom pochybovali, že buď některý zapo
štolů nebo zlidu slepce skutečně k rybníku
doprovodil měl-li toho třeba, nebot známo
předobře, že podnes někteří slepci sami po
ulicích chodí &'určitá místa snadno nalé
zají. Ježíš ničeho jiného k uzdravení slep
covu neužil..než bláta; kterým pomazal oči
jeho 'a slepec si oči'v rybníce Siloe umyl.

Že by byl Ježíš užil nějakého způsobu
umělého, jest pouhý, zcela libovolný výmysl
nevěrců, nebot ani evangelista, ani slepec
sám od soudců tázaný','se'o tom' nezmiňuje.

Nevěrci konečně odvolávají se na slova
Písma sv.: I šel (slepec) a umyl se a přišel
vida (Jan 9. ,7)- a praví. že prý možno
mysliti na častěji opakovane koupele, kte
rými nemoc slepcova způsobem přirozeným
byla vyléčena.
'_ Ale podle zprávy evangelia" sběhla se
celá událost téhož dne, takže častěji opa
kOvane koupele jsou vyloučeny a ostatně,
co by slepci od narození i nesčetné koupele
proapěly? A kdož by se'odvážil tvrdití, že'
voda rybníku Siloe měla moc léčiti slepce?
Židům nebylo nic o tom známo, na celém
světě dosud nebyla nalezena voda podobně
působící, a žádný .lékař dosud ani jednoho
slepce od narození častým mytím očí ne
uzdravil.

, Zázračný charakter uzdravení'slepcova
jest též patrný ze slov samých fariseů,

kteří zázrak tento důkladně zkoumali a
řekli: Kterak může člověk hříšný (totiž
Ježíš) ty divy konati? a nikdo z nich se
ani nepokusil, uzdravení toto vysvětliti způ'
'sobem přirozeným. *

2. Ježíš z dálky pouhým slovem uzdravil
služebníka setníkova. ,

Že se zde stal zázrak, jest nad slunce
jasnější. Bylt služebník setnikův na smrt
nemocen, a Ježíš k jeho uzdravení nic jiného
neučinil, než že řekl setníkovi: Jdiž, ajak's
uvěřil, staň se tobě. A uzdraven jest slu
žebník v tu hodinu, t. j. v týž okamžik.

Nevěrec Paulus tvrdí, že Ježíš nikoli
z dálky apouhým slovem služebníka setní
kova uzdravil, nýbrž že tak učinil skrze
svého vyslance, totiž některého apoštola.
Soudí tak z porovnání, kterého setník užil
a kterým prý nic jiného nechtěl říci, než
že tak jako on může podřízené vojakypoug
hým slovem k vykonání něčeho poslati, tak
iJežíš může pouhým“slovem'uěkterého apo
štola poslati, aby. pomohl nemocnému. Což
pr'ý dle libovolné domněnky “Paulusovy se
skutečně v tomto případě stalo. ,

Výklad tento jest naprosto nepravdivý.
Především, jak sám nevěrec Strauss

podotýká, podivné a nevysvětlitelné by bylo,
že Lukáš o vyslání apoštola k nemocnému,
úplně mlčí. ' '

Nepravdivost domněnky Paulusovy ještě
více jest patrna ze zprávy Lukášovy, podle
které vyslanci setníkovi při svém návratu
domů, našli služebníka již zdravého,kdežto
dle výkladu Paulusova by teprv teď byl
musil býti uzdraven od apoštola, který byl
s posly setníkovými přišel. _ _

A ikdy'by "byl některý apoštol-Ježíšem
vyslaný služebníka uzdravil, zdaž'by nalíle
uzdravení na smrt nemocného služebníka
nebylo stejně zázračným? '
' 3. Ježíš šlakem poraženého uzdravil. .

Uzdravení toto jest zázračné,_a nelze
je způsobem přirozeným, jak se zase Paulus
pokouší, nikterak v'ysvětliti.

Paulus prohlašuje člověka onoho za
hypochondra, který _si vzal do hlavy, že za
trest svých“ těžkých hříchů pozbyl věkem
životní sílu. A tu „prý Ježíš moudře jeho
fixní idei se přizpůsobiv, hříchy mu od
pustil, čímž člověk onen utkvělé myšlenky
se zbaviv, okamžitě'se cítil zdravým a sám
domů odešel. " ' ,'

'Ale ve zprávě Písma sv. ničeho není,
co by nás opravňovalo člověka onoho míti
za melancholického _hypochondra., Ostatně
těžko" jest 'uvčříti, že by vědomi hřlšnostl
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na člověka tak působilo, že by se ani hnouti
nemohl a od jiných musil býti nošen.

A zajisté by byli jeho domácí, kterým
asi mnoho nepříjemnosti a starosti působil,
způsobem radikálním hleděli mu jeho ne
smyslnou ideu z hlavy vyhnati a nebyli by
ho nesli k Ježíšovi, kdyby nebyli o jeho
skutečné nemoci přesvědčeni.

Pravost zázraků tohoto dosvědčuje
i to, že zástupové vidouce příběh tento,
báli se a velebíli Boha, který dal lidem
takovou moc, a Ježíš toto mínění lidu ni
kterak neopravil, ani nekáral, což by jako
učitel pravdy zajisté učiniti musil, kdyby
uzdravení se nebylo stalo způsobem zá.
zračným, nýbrž přirozeným.

IH. Uzdravení posedlých.

Zprávy Písma. sv. 0 zázračných uzdra
veních posedlých snaží se nevěrci přirozeně
vysvětliti, ale rozcházejí se při tom na dvě
strany.

Jedni praví, že ani Židé za času Ježí
šova, tím méně Ježíš a jeho apoštolové
věřili, že někteří lidé jsou skutečně daemo
nem posedlí a že fráze I,míti nečistého
ducha" nebyla tehdy nic jiného než technický
výraz pro nemoci přirozené, ale tehdy ještě
dobře nepoznané.

Dle jejich mínění byli t. zv. posedlí
lidé slabomyslní, stížení padoucnicí. V tom
smyslu psal o posedlých Renan, Charcot,
Daremberg, Richel a j. Ale domněnka tato
jest patrně nepravdivá, nebot nehledíme—li
ani k výrokům samých posedlých v jejich
stavu, poučuje nás o opaku rozmluva Ježí
šova s fariseí (Mat. 12. 24.), z které jest
patrno, že fariseové věřili, že posedií mají
zlého ducha. Proto také fariseové a jejich
žáci užívali exorcismu při posedlých. Víru
v posedlost daemonem měli i učeníci Kri
stovi ze židovstva, jak patrno z Luk. 10. 17.
Mat. 17. 18.

Třebas s posedlostí ďábelskou namnoze
byly spojenéi jiné přirozené nemoci,
přece se také připomínají posedlí, kteří
žádnou nemocí nebyli stíženi. Tak ve Skut.
ap. 16. jest řeč o dívce která. měla ducha
pythonského a která vydělala hádačstvím
svým pánům mnoho peněz a z níž apoštoi
Pavel „ducha“ vyhnal. A zajisté, řekl-li
daemon: Legie jest jméno rné, poněvadž
jsme mnozí, nemluvila tu nemoc sama; tím
méně nějaká nemoc prosílao dovolení vběh
nouti ve vepře (Mat. 5, 9. 13.) Aniž o nějaké
nemoci mohou se rozuměti slova Páně:

Když pak nečistý duch vyjde od člověka,
chodí po místech suchých, hledaje odpoči
nutí a nenalézá. (Mat. 12. 43.)

Druhý sbor nevěrců praví, že židé sice
věřili na posedlost ďábelskou, nikoli však
Ježíš a apoštolové. Ale apoštolové prý násle
dovali příkladu Ježíšova, který moudře před
sudku obecného lidu se přizpůsobil, aby
tím snáze získal důvěry nemocných, kteří
byli toliko stíženi utkvělou ideou o posedlosti
ďábelské a aby je uzdraviti mohl.

Domněnku tuto hájil ve století přede
šlém Semler ve knize nadepsuné Commen
tatio de daemoníacis, quorum in Novo Testa
ments íit mentío (1779), a jeho falešný
náhled za. svůj přijali ve století 18. ratio
nalisté: Feller, Bahrdt, Hauber ave století
našem: Schleiermacher, de Welte, Hase,
Roskoíf, Nippold, Everling. Liingin a j.

Nesprávnost domněnky druhé vysvítá
z počínání Kristova, který při uzdravování
posedlých daemony oslovuje, na jméno se
jich táže, jim hrozí, mlčeti káže, je vyhání
a při tom ani slovem uzdraveným se ne
zmiňuje, že na jejich smutném stavu jest
vinno něco jiného než vliv daemona.

Ježíš dále nejen před posedlými a židy,
ale i v samotě se svými učeníky o posed
losti vždy týmž způsobem mluvil. Tak
u Mat. 17. 19 praví Ježíš učeníkům na
otázku, proč oni nemohli z posedlého mlá
dence zlého ducha vyvrhnoutí: pro vaši
nevěru, a toto pokolení se nevymítá leč
skrze modlitbu a půst. A u Luk. 10. 17.
učeníkům se radujícím a řkoucím: „Pane,
také zlí duchové se nám podávají ve jménu
tvém.“ řekl: „Viděl jsem satana jako blesk
padajícího s nebe.“ Aještě .před svým na
nebevstoupením vypočítávaje Ježíš zázraky,
které v něho uvěřivší konatí budou, na
prvním místě uvádí jako zvláštní druh zá
zraků vymítání zlých duchů. (Mar. 16,17.)_
Kdo toto počínání Ježíšovo zrale uváží,
snadno pozná, že jest to rouháním, tvrdí-li
někdo, že Ježíš, ač v posedlost sám ne
věřil, k předsudkům lidu se přizpůsobil;
nebot tu by Ježíš, který přišel na svět vy
datí svědectví pravdě, nic jiného nebyl dělal
než utvrzoval židy, apoštoly aučeníky vzá—
hubném bludu.

Ze všeho tedy patrno, že obojí do
mněnka nevěrecká jest nepravdivou, a že
nejen židé, ale i Ježíš a jeho učeníci v po
sedlost ďábelskou věřili. Z toho dále plyne,
že lidé oni skutečně daemonem posedlí byli
a že tudíž jejich uzdravení bylo zázračné.

(Pokrač)
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Vražda v Polné.

Hilsnerův proces stal se novou Drey
fussiádou. Noviny skoro všech národů při
nášejí o Polenské aféře články, jež buď ve
smyslu křesťanském nebo židovském 0 ne
obyčejné události píší.

Na říšské radě podánoněkolikinter
pellací v příčině té. Tak dne 20. října po
slanec Bielohlawek a soudruzi podali
na ministra spravedlnosti tento dotaz:

„Podle výsledku porotního líčení kutno
horského vyšetřujícísoudce Reichenbach
dopustil se přímo nápadné ochoty vůči polen
ským židům. Tak na př. nyní odsouzený vrah
Hilsner byl zatčen, až když velitel četnické
stanice v Polné na vlastní zodpovědnost pro
vedl jeho zatčení. Avšak ani potom Reichen
bach nešel po stopě vrahově a nevzal do
praevestirní vazby příslušníky Hilsnerovy ani
židy, na které byla důtklivá domněnka, že
alespoň o vraždě věděli. Řada polenských
židů, na které bylo přitěžující podezření, že
byli účastni vraždy neb alespoň měli o ní
vědomost. dosud nebyla vyslechnuta. Také
uevyslechnut velký počet svědků, kteří jsou
s to, aby dosvědčili, že příslušné oseby byly
súčast'ěny vraždy buď přímo či nepřímo.
Jakkoli přes 20 svědků může popsati co nej
zevrnbněji ony dva „neznámé“ židy, kteří
29. března s Hilsnerem šli do lesa „Bře
ziuy", podnes nebyl vydán proti nim zatykač
ani neučiněno jiného opatření, aby byli vy—
pátrání.

Interpellunti vypočítávají potom četné
důvody, pro které podezřelým jest polenský
rabín dr. Goldberger. Připomínají údaje dvou
svědkyň, podle kterých kolem 11 hod. dopol.
několikráte jmenovaný chromý žid vyšel z bytu
rabínova, nesa balík ve voskovém plátně;žid
tento byl velice rozechvěn, a obsah balíku
rovnal se nádoLě. jež měří šest litrů. Služka
Goldbergerova udává, že v den po zavraždění
Hrůzové cizí chromý žid, kterého popisuje
souhlasně s údaji jiných svědků, a rabína
dra Goldbergera obědval. a že paní rubínová,
jelikož žid ten měl chrásty. pornčila služce,
by pohovku. na které tento chromý žid seděl.
amyla, aby její děti nedostaly onu nemoc.
Dr. Goldberger popírá toto faktum, ačkoli
svědkové, v intvrpelaci uvedení, údaje své
potvrditi chtějí přísežně. U poštovního úřadu
v Golčově Jeníkově zabavena byla zásilka
tamějšího košeráka Morice Knrzweila na po
lenského rabína Goldberger-a poštovní správou
samou.

Poštmistrovi bylo podezřelé, že ko
šerák Kurzweil odesílá polenskému rabínn
bednu, obsahující (prý) „parfum“. K jeho
udání, učiněnému u okresního soudu v Ha
hrech, tato zásilka zadržena & zkoumána
úřadně. Po otevření bedny nalezena byla
skleněná láhev, která byla zabalena do vaty
silně parfumované. V té byly četné černo
hnědé kuličky. Zásilka byla. soudem zabavena
a poslána k analysi do Prahy. Dosud však
nesděleno ničeho o výsledku této analyse.

Interpellantl uvádějí potom zevrubným
způsobem četné momenty, ze kterých odvo
zují podezření na jiné židy, zejména. proti
košeráku v Golčově Jeníkově, Moricovi Kurz
weilovi. Naposledy vznášejí na ministra ju
stice dotaz:

Je-li ochoten, uložit-i neprodleně stát
nímu zastupitelstvu kntnohorskěmu, aby na.
základě předchozích údajů zahájilo trestní
vyšetřování a. výslech svědků, v interpel
laci udaných?

Posl. S c h n ei d e r a soudruzi podali
v téže věci na ministry vnitra a spravedl
nosti dotaz, ve kterém si stěžují na chování
se vyšetřujícího soudce Reichenbacha, který
na počátku afí'éry polenské se choval tak po
vážlivě podezřele a nyní jest znova v afféře
tá činným. Učel vyšetřování, zavedeného nyní
proti matce a bratru zavražděné Hrůzové,
je tento: Z poškozené'matky má býti udě
lána vražedkyně, aby zástupce její dr. Baxa
pozbyl práva jako zástupce soukromě účast
nice nahlédnouti do akt a celá záležitost byla
zmatena a zakřidována. Také malý zbytek
důvěry ve spravedlnost rakouská justice jest
ohrožen od té doby, co ve známost vešlo, že
obhájce dr. Auředníček před svědky se vy
slovil, že nález proti Hilsnerovi kasačním
soudem bude zrušen a další řízení proti němu
zastaveno.

Iuterpellanti tážou se:
Chce vláda způsobiti
1. aby zástupcům židovských zájmův a.

židovským spolkům bylo učiněno nemožným
potupovati soudce a porotce?

2. aby nebylo novinám zakázáno, pravá
fakta, která se týkají této aň'ěry, uveřej
ňovati a je věcně posuzovati?

3. aby rada zemského soudu Reichenbach
byl vyloučen z veškerého spolupůsobení
v. této záležitosti a byl pohnán ke zodpo
vědnosti ve příčině motivů svého nevysvětli
telného chováni?
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4. aby státnímu zástupci bylo uloženo.
konati náležitá šetření,
vinníci. zejména pak aby zjistil, zdali ko
šerák Kurzueil a rabín Goldberger nejsou
spoluvinnými?

5. aby zjednána. byla jasnost o tom,
zdali kuličky,

děla krev z vraždy Hrůzové?
6.- aby sest'alo náležité opatření, by

u kasačního soudu nemohli vykonávati vliv
židé křtěuí a. nekřtění?

Polští peslanci židovskými svými kol
legy vybídnuti, podali k ministerstvu též
dotaz 11 věci té.

Na všecky t_v dotazy ministr žádný
posud neodpověděl.

Zatím podal poslanec Schlesingerr'
dotaz k ministru spravedlnosti, v. němž se
praví: „Bylstátní návladní dr. Schneider
Svoboda skutečně povolán do Prahy pro
své jednání v procesu Hilsnerově, aby se
zodpovídal? Jest mu nějaký trest opovězen?
Bude dán do pense, jak židovské listy
píši? Tím bylo by dokázáno (praví se do
slm ně v interpellaci), že u nás jsou židé'
nad soudy a že mohou jim nepohodlné
soudce odstraniti a že jsou vyšší instance
soudní sníženy na židovské pechopy.“

by vypátráni byli ."

které se nalézaly v láhvi,
Kurzweílem rablnn Goldbergerovi poslané,*
jsou nhněteny z lidské krve, a kam se 'po-

Dálepodal poslanec Schlesínger dotaz '
na ministra spravedlnosti, proč Hilsnera
navštěvovati smí rabín Abeles a dr. Au
ředníěek. a zdali tím se připravuje reviseprocesu?

Zatím utvořili židé velkou je d n otu
židovských obcí, jež konala schůzi dne:
30. října. Na té pravil dvorní rada Kareíszf
.Mangelhafte' Intelligenz, eine beklagensw

eine'
Entfesselung der niedersten Instincte. ha '
werthe Verderbniss der Charaktere.

ben"zu Pliinderung, Raub, Brandlegung ge-
fiihrt. Man bindert die Leute daran, in jii-f
dische Geschiifte hineinzugehen und man—
erklíirt vor den 'Augen der Behórrle -den
Judea als v_ogelfreil“ Ptáme se však:
Kdo zavinil ten úpadek intelligence, tu
zkázu charakterů, kdo přeje rozpoutání
pudů nejnižších '(kořalnami, bordely atd.?) &'
Náš :líd neprohlašuje žida -nikdy za —
psancel .A'jestli volá dvorní rada Kareís'f
policii avojsko proti křesťanskému lidu,
plxk musíme jen sprásknouti ruce nad ta
kovou „výchovou“ lidul“

Židovský spolek vydal v 9000 exem-'
plářích spis: „Der Blutaberglaube in der
Menschheit, Blutmorde und. Blutritus“ —

v Mnichově Beckovo knihkupectví. V knize
té dovolávaií se židé papežů Inocence IV.,
Řehoře X..,Martina V. Mikuláše V., Pavla III.,
Klimenta XIII. a XIV., kteří vydali (prý)_
rozhodné bully proti nařčení židů zrituelníí
vraždy. Mimo to se poukazuje na spis
M. Sterna r. 1893 a 1895 v Kielu vydaný:
„Urkundlicbe Beitráge iiber die Stellueg
der Píipste za den Judea“ Co se týče
dra. Veitha, uvádí se Fr. J. Molitor, ienž
r. 1841 ve spise „Philosophie der Gechichte“
praví,“ že na kazatelně dr. Veith s kiížem
v ruce prohlásil, že užívání krve křesťanské
při obřadech židovských je lež. 

Všeobecnýisraelský spolek v Re,-'
kousku (allgemeiner oesterreichischer Israe-v
litenbund), slučující 150 židovských obcí..
vášnivě se ohrazuje v prudké res'oluci proti
rituelní vraždě, kterou nazývá „diimmste
Blutliige.“ Sbírá peníze, aby mohl vydávati
spisy a podporovati noviny židům přátel-.
ské atd.

Hněv lidu propukl v mnohých osadách
proti židům takovou měrou, že vojsko a čet
nictvo musilo zakročití. Ve Vsetíně bylo
zabito 5 osob a 20 těžce raněno. V Hole
šově, kde žid Ehrlich střílel do lidu, bylo-'
mnoho osob zmrzačeuo. Ve městech i ve'
vsích, kde »židé ostentativně se přihlásili
k německým nacionálům a poízrušeníjazyv
kovýob nařízení slavili „Vítězství“ bauketemř
a osvětlením oken, jeví se povážlivě kva—Í
šení. — 

Ukazuje se„iak ohromné moci židov'stvo
požívá. Ukazuje se, že Israel jak dr. Kisch
přednášel, skutečně cítí „poslání“ své vtom,
aby dobylo světa. A prostředky ktomu ? .Kdo '
z nás by je neznal, necítil, 'nežasl nad nimi ?"

Jsou to-židé*—' podle talmudu! '*
* .

Sensaci způsobila“interpellace poslance:
Březnovského na říšské radě v příčině vy
šetřujicibo soudce 'adj. Baudiše a dra Au
ředníčka. -'v níž se praví: „Tito mužOvé po
dali zvláštni pamětní list k ministerstvu
v tom smyslu, že —-„vína spočívá na matce
a: bratru zavražděné A. Hrůzové; násled-'
kem toho konala-se domoVní prohlídka
v domkw Hrů'ZOVých,7kde' i stěna'- odškrá
bána, aby (prý) se našla stopa krve, ale
bez výsledku. Hilsner má být udělán napříč
četným, aby byl propuštěn“. ..

Jak se praví, 'žádají židovští vůdcové
aby papež, biskupové (l) a theologické fa
kulty (i pražská) podali ve smyslu židům
příznivém vyjádření proti ritueluí vraždě
jakožto bídné lži.
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Velká debata o prohlášeníministerstva
hr. Claryho poskytla _řečníkům všech stran
příležitost. aby stanovisko své k vládě ob—
jasnili. - - „ '

Dne 24. října mluvili posl. Okuniewski,
Hofmann z Wellenhofu. dr. Pergelt. Lueger.
dr. Baernreither, Ri_nk, Hannich a Wolf.
Tak vypukla. bouře proti min. spravedlnosti
Kindingrovi při čtení interpellace českých
poslanců. Voláno: Fujl Abcúg! Porušuje
_zákonylpÚkladný vrahl kat a pod. Ministr
Kindinger vydal totiž důvěrný výnos dne
16. října. aby opětně zavedena byla vý
lučně (l) německá řeč u c. k. seudů
v Čechách.-Na konec vřava vzrostla tak,
že min. Kindínger musil utéci ze síně za
sedací.

Dne. 25. října prohlásil ryt. Jaworski
jménem Poláků:

„S úzkostí hledíme na úpadek parla
mentarismu; obstrukcí byla obětována tři
ministerstva,:majorita i — státní autorita!
Zrušení jazykových nařízení jest na újmu
spravedlivých národních zájmů. Z prohlá
šení hr. Claryho vane ledový centrali
stický vítr. který v nás budí nedůvěru
k vládě. Svazek vpravíci nadále zachováme“

Po řeči posl. Tiirka, jenž pravil, že
německé země v Rakousku musí se při
pojit,(l) kNěmecku a že pruské kanony
nám Slovanům zahrají, že na to nezapome
neme, prohlásil jménem českých velkostat
kářů hr. Pálffy:
i Menšina zvítězila.. . Vláda ujišťuje. že

zachová platnou ústavu a její ustanovení
ve chvíli, kdy — zrušuje jazyková nařízení,
kdy páše. bezpráví na-p'rávních názorech
&páše čin, jenž'.otřásá víru na spravedlnost
a český národ zraňuje. Českému národu
stala se křivda, jež bude míti těžké následky.
Poškozena rovn0právnosta spravedlnost.
Cesta, kterou vláda nastoupila, nevedekpo
řádku. Z bezpráví zase bezpráví se zplodí.
Tato „vláda není neutrální, místo míru roz
sévá bouři. Proč nebyl vydán jazykový zákon
před odvoláním jaz. nařízení? Program náš
_je, aby uskutečněno bylo rovné pravo všech
v našich zemích Budeme vystupovati spo
lečně se zástupci českého národa, poslou

chajíce hlas svědomí. My se boje vnuceného
nám nelekáme a křivdu odčiníme. Půjdeíne
po cestě krušné s mužnou odvahou a věr
ností iv boj. Národ náš může býti na čas
přemožen, ale nepodlehne. Dej Bůh. aby
idejím práva vzešla lepší budoucnost!

Po řečiStapinského mluvil dr. Stránský.
Dr. Stránský pravil: „Bolest a zkla

mání zmocnily se českého národa činem bídnou
ctižádosti naplněné vlády. 17. říjen zůstane
černě zapsán jako den Solferínský a Králové
hradecký. Je to potupa a hanba pro Rakousko.
Co se stalo, je vrchol drzosti v porušování
práv a spravedlnosti, je to vrchol odkopnuti
mravnosti. Jest nám vésti boj proti zbabělostí
vlády, jež se před obstrukcí dala na útěk.
Zvítězil syndikát hr. Goluclíovského s armádou
a. „vojenskou stranou. Hrabě Clary dal se na
jati, aby provedl dílo kata na spravedlností.
Teď nám“autorita státu neleží více na srdci.
Hr. Clary nemá o dějinách českého národa
“ani ponětí. Hr. Badeni chtěl spravedlnost. —
Hr. Clary schoval se — za. korunu. To je
nejhorší služba, kterou sluha svému pánu pro
kázati může. Je to zkažený parlament, kde
se nám smí hroziti — pruskými děly. Ve
Francii by na takového'.'člověka plivli. U nás
se vláda nehne! Český národ nepozbyl své
ctí, ale Rakousko hanbou obtíženo vkročí do
20. století.

Posl.Lupul,Malfattiadr.Kathrein
prohlásili, že chtějí vyčkatí činů vlády.

Dne 26. října promluvil dr. Kram ář:
„'Češi nechtějí Němců potlačovati. — Co po
zbyli, zase dostati musí. Český národ zná
svou sílu, cenu a význam svůj pro evropskou
politiku. Národ český byl do krve uražen a
vyzván k boji. Bez bázně boj nastoupí a vy
bojuje si rovn0právnost a rovnost.“

Po „posl. Bianchinim promluvil dr.
Žáček: Ovocevlády nové je viděti na hřbi
tovech na Moravě. Krev v Přerově, Holešově
a Vsetíně je důkazem vládního umění.'To je
kletba zlého činu",že rakouská ústava od po
čátku byla budovou šaleb a'lží, nebof. přiznává
právo jen menšině a většinu chce k otroctví
odsouditi. Němci vnesli revolucí do této sně
movny. Na Moravě musili vždy úřednici znáti
oba jazyky. Dnes vláda to rušil A jsou tam
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tři čtvrtiny Čechů! To musí základy státu
otřásti. — Český národ krvavou tu urážku
nedá si klidně líbiti. Zodpovědnost za smutné
událostí padá na ty, kteří brutální násilí po
výšili za právo, a na vládu, jež revoluci parla—
mentní učinila způsobilou ke dvoru, jež se
spojila s revolucí proti národům a proti státu
rakouskému. Manlicherovkami chce vláda do
cíliti dělněho parlamentu. Jedná se o základní
pilíře Rakouska &.otázku: Má Rakousko plnili
své historické poslání či má se státi vasal
ským státem sousední říše německé? Ná
sledkem tohoto skutku musila by vzuiknonti
strašlivá obča nsk á válka ve středuEvropy
a. zkáza mocného kdysi státu Rakouska. Bis
mark vynalezl politiku krve a železa, jim
nebyl národ německý osvobozen, ale zotročen.
Vedle Schillera a Goetha je pidimužík, barbar
avandal. Národové rakouští jej ímilitarismus
jeho budou proklínatil Jeho politika železa
a krve poruátla ethicke .pojmy milionů a
vtiskla bezpráví pečet práva. A přece je
nutne politika práva, spravedlností, humanity
a mravnosti.

Po řeči.posl. Daszynského, jenž se
posmíval českým poslancům, mluvili poslanci
Bulat, Treniní'els a Iro.

Dne 27. října promluvil dr. Pacák:
„Známkou politiky rakouské jest slibovati a —
nedostáti slibu a zásada: divíde et impera.
V Rakousku nebude klidu, pokud nenastane
dohodnutí na základě spravedlnosti a upří
mnosti ke všem národům. Ted plati: Obstructio
místo (justitia) regnorum fundamenturn! Krev
lpí na rukou vlády. Ve vládním prohlášeni je
celá řada lží; vláda nemá ryzí úmysly, jak
praví. Výnos ministra spravedlnosti je ko—
rnpcí soudcovského stavu. Chováme k vládě
rozhodnou nedůvěru. Tato vláda rozmnožila
překážky smíru, možnost vyrovnání odložena
na léta, když nám dána rána pěstí.

Po řeči poslance Wschnianina promluvil
jako generální řečník rytíř dr Plaček:
Rakousko vyvolá (řekl kn. Schwarzenberg po
krimské válce) nevděkem svým úžas celého
světa. Nyní je Rakousko nevděčnoik jednomu
z nejvěrnějších národů. Boj se nám vnutil,
ale my neprohrajeme. Voláme: Pryč s touto
vládou!

Vláda ani slovem nesúčastnila
se debaty.

Následkem telegramu císařova, jejž ob
držel ryt. Jaworski, pravice odhodlala se při

kročiti k-volbám do delegaci, jež provedeny
zcela klidně — až na spílání posl. Wolfa a
6 jeho soudruhů. Za Čechy budou v delegaci
posl.: Mettal, hr. Sylva Taroucca, dr. Grégr,.
dr. Herold, dr. Kramář, dr. Pacák a Němci:
dr. Funke, dr. Pergolt, dr. Russ. dr. Baernreither.
Za Moravu Žáček a Stránský, Gčtz a Serényi.
Rozpočet pravice vládě hr. Claryho Lsotva.
povolí.

* *
*

Demonstrace a protesty ve všech
českých a moravských městech konají se
po celých 14 dnů. Někde lid mlčky chodí,
jinde zpívá vlastenecké písně, na mnohých
místech Němcům a židům vytloukána jsou
okna.

Staročeská strana konaladne
22. října sjezd, kde promluvil dr. Rieger,
dr. Mattuš. dr. Hru ška a jiní. Přijata
resoluce, v níž se praví: Odvolání nařízení
jazykovýchjeví se porušením histo
rických ústavních práv našich; jest to od—
vážný a nebezpečný krok na autoritu státní,
podvracejici důvěru v klidný život ústavní.. .
Marně byly naše zápasy domácí... Vítáme
usnesení konservativních českých velkostat
kářůidůvěrniků nár. strany svobodomyslné.
Udržení pravice je nejpřiměřenější zájmům
řiše i většině národů. Přední povinností
bude opravili řády volební v duchu
spravedlivém ke všem třídám občanstva,
dopřávajícím všem činitelům v životě stát—
ním přiměřené zastoupení. Smíru s těmi,
kteří vlastizrádné agitace v něm. straně
vedou, nehledáme a neučinime, ježto usilují
o podmanění a vyhubení národa našeho.
Toužíme dohodnouti se sněm. krajany, po
kud chtéjí loyálně šetřiti rovného práva
národnosti naší. Nadpráví nehledáme. Na
půdě českého státního práva nezvratné
trváme. Vážnost doby napomíná spojiti
v š e 0 h 11y s t r a n y ke spolučinnosti.

Zatim vláda pokračuje v germanisaci
dále. Otázka „híer“ a ,jelem“ (tukaj
atd.) při kontrolních shromážděních rozče
řuje mysli denně. V Pešti došlo k váž
ným demonstracím. U nás množství mužů,
kteří pronesli „zde“ (místo hier) zavřeno.

Dne 29. října konal se v Praze sjezd
okresních starostů azástupcůměst,
kde přijata ostrá resoluce proti vládě. Boj
proti utlačovatelům poroste lavinou!
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I. Rolníci.
Židé chvatně kupují statky! Ta

kový se ozývá nářek se všech stran. U nás
v Čechách skoro není obce, kde by nebyl
1—2 židovské statky. Na mnohých místech
přes jednu třetinu majetku nemovitého mají
již židé v moci. Velkostatky pronajímají z po
čátku — 10—15 let na nich hospodaří a pak
si — velkostatky kupují. Kdežto šlechta ne
může na velkostatcích takřka ničeho nšetřití,
židé odnášejí z nich plné kapsy. Ještě smut
nější zprávy docházejí z Uher a Haliče. .,Ga
zeto Narodova“ praví: R. 1867. židům v Haliči
vůbec nebylo dovoleno nabývati pozemského
majetku a v celé zemi bylo jen 38 židovských
držitelů půdy. Obinezení to bylo zrušeno r.

867. A již za 3 léta bylo tam 69 židovských
velkostatkářů, kteří mají volební právo v I.
kurii. R. 1876 bylo židovských velkostatkářů
již 289 a r. 1880 již pátý díl všech velko
statkářů v Haliči. Mimo to od r., 1874 do
1892 přešlo v ruce židovské 43.000 menších
selských statků. Půjde lí to tak dále, budou
za 10—20 let židé jedinými pány půdy v Ha
liči, v níž dnes už drží ve svých rukou 70
procent (!l) vší půdy buď jako nájemníci
nebo pachtýři. — V Uhrách dle zpráv ústřed
ního statistického řádu mají židé v nájmu 671/7
procent všech velkostatků v koruně uherské.
Velkostatkářů židovských je v Uhrách 1089
čili 43 procent. Také v Uhrách nebylo židům
do r. 1864. dovoleno uabývati půdy. A dnes
po 35 letech náleží. např. židu Popprovi po
lovice nitránské stolice. Žid Deutsch je pánem
ohromných statků v Pětikostelí. — Také
v Uhrách je přes 70 procent vší půdy bud'
přímo nebo pachtem v rukou židovských;
Mimo to nejlepší uherské vinice patří židům.
Židé v Uhrách jsou pány největších stád do
bytka hovězího i vepřového a obstarávají
dodávky vojsku, do měst atd. — Kdy naši
křesťané pomyslí na záchranu?

Na Hané prodává se skoro vesměs ci
korka žida—němceFrancka. Týž rozdá na sta
beden zdarma, jen aby si udržel přízeň. Alid
náš kupuje i druh „Germania“ ve velkoně
meckém obalu barevném!

Mnoho peněz prohrálo se v minulých
dnech na burse vídeňské v salinkácha
jiných papírech. Je to hazardní hra, kterou

podporují nesvědomité firmy — jako na př.
v Nár. L. uvedená íirma Hanisch a Reiner,
atd. Kdy zmoudři naši lidé?

Hospodářská krise vypuklav Ru
munsku. Příčinou jsou nepříznivé poměry
zemědělské minulých let a úplná neúroda le
tošního roku. Pšenice, hlavní předmět vý
vozu, nedosáhla ani třetiny výnosu let přede—
šlých, a úroda nestačí namnoze ani na se
meno pro rok příští. Žito a ječmen zanikly
vůbec, a veškera potřeba musí býti hrazena.
z ciziny. I kukuřice jeví jen slabé výsledky.
Jelikož Rumunsko nemá téměř žádného prů
myslu, závisí celý hospodářský život výhradně
na výnosu žně Neůrodou způsobeno úplné
váznutí obchodu jak malého tak velikého.
a finanční krise, z toho se vyvinuvší, za
chvátila i stát. V minulých letech vydáno
bylo za 80 milionů pokladních poukázek,
které jsou nyní vládě překážkou, že nemůže
uzavříti půjčku. Všechny její pokusy v Ber
líně byly odmítnuty. Peněžní tíseň dosahuje
až té míry. že se úředníkům ani nevyplácejí
platy. _

II. Remesla.
V Plzni promluveno bylo dne 22. října

na schůzi živnostníků o krejčovském řemesle
Pan Průša např. pravil: Prostějovská íirma
„Mendl a spol.“ zaměstnává 2000 dělníků
krejčovských; ti pracují 18—20 hodin a jsou
sotva živi Pražské švadleny pracuji za 2—3
zl. týdně. Dílny byly zničeny výrobou tovární,
konfekcemi a konkurencí Stroj střihací stříhá
najednou až 40 látek! Naše obce ani stát
neoceňnjí práci. Necht opět jen v dílnách se
pracuje a to solidně a pořádně. Při výrobě
konfekční děsně řádí tuberkulosa. Skoro 6
měsíců v roce není práce. Noviny nepodporují
chudší lid. Pak přijata resoluce, v níž se žádá :
1 aby níčivost škodné výroby konfekční byla
obmezena, 2. aby se zakročilo proti špinavé
sobeckosti výroby velkokonfekční, kde se vy
sávají dělníci a přivádějí v mravní i hmotnou
zkázu, 3. aby uzákoněny byly dílny. zrušeno
bylo štukverkářstvi a práce z domu aby byla.
zakázána, by úpadek krejčovského řemesla byl
odvrácen, 4. aby důkladně opraven byl g 38.
živnosten. řádu, jenž i neodborníkům dovoluje
řemesla provozovat, 5. aby součinně vystoupila.
všechna společenstva mistrů aodborných orga—
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nisaci v Rakousku bez rozdílu národnosti,
ježto konfekcemi všichni jsou ničení, doba
pracovní prod užovana. mzda snižována a
armáda nezaměstnaných roste, 6. aby ve
všech státech proti volne konkurenci (a proti
konfekční výrobě) byl podniknut hoj.

Jisto je, že dovednost mistrů měla. by
se zlepšiti. otazka učenuická. upraviti, prace
v kasárnách a trestnicích zakazati, dílny
znova zaříditi, společné stroje měly by se
opatřiti. levněji nakupovati, nemocenské a
úrazové pojištění by se mělo též upraviti.

Krejčovští dělníci v Prostějově
29. října usnesli se na tom, že si budou více
než posud všimati odborových zájmů, že budou
se domáhati, aby štukverk byl zrušen a práce
z domu aby nebyla vydávána, aby mzda byla
poměrně zvýšena, aby rozmnožen byl živno
stenský inspektorát atd.

Živnostníci na Král. Vinohradech
uspořádali dne 30 října v Nar domě schůzi.
“kdep K r a t o c h víl pravil: Otazka řemesl
nická musí se studovat a ne odbývat
planými řečmi a odhlasovaním resoluce na
schůzích. Řemeslnictvo po dlouhá léta bylo
zanedbaváno a bude třeba let mnohých, než
se půda zkypří a k úspěchům dojde. Malo
živnostníctvo je nejpočetuě ší třídou v Ra
kousku a nemá se dopustiti, aby kleslo Musí
“se upraviti zákonodárství. Systém centrali
stický musí býti odstraněn, otazka řemesl

nicka se řešiti musí na suěmě zemském. Stat
musí prováděti politiku ho s p o dařsko u a
zabránit zproletarisovaní řemesla a živnosti.
Systém dosavadni byl výrobkům domacim na
škodu, Anglie a Německo nús vytlačOvaly.
Stát nesmí chranit jen velkovýrobu a velko
kspital, ale _i stav střední. Musí odstranit
% 14 a 38. živnost. řadu. Odborné škol
ství odchováva nám jen 3 proc. samostat
ných živnostníků, ale 97 procent absolventů
je — sluhy kapitálu. Střední stav musí čeliti
proti internacioněluím socialistům, kteří
chtějí řemeslnictvo úplně zproletarisovat.
Jestli nebude pěstěna politika núrodchospo
dařská, nastane bankrot! Společenstva
nynější jsou vlastně jen expoaituramí hejt
manství. Česká společnost též nepod
poruje maložívnostuíka, ale velkokapitalisty.
Nutno. aby nastoupila sebedůvěra a bratrství.
Dále mluvili pp. Bureš, Louč, Terehs, Průša
Rys, Auýž, Fárek a Holovský, načež přijata
resoluce.

III. Dělníci.

Aby se odpomohlo vzmůhajícímu se ne
dostatkuzemědělského děluictva na
venkově, utvořila se v Berlíně zvláštní spo
lečnost, jež bude pracovati k tomu, by
chudší rodiny z velkých měst uss
zovaly se na venkově. U nás na Kolínsku a
Podřipskn nyní neuí lidu — k dobývauí řepy.

ŠKOLSTVÍ. ._ eee—
Němečtí studující z techniky a

university pražské zahájili letošní školní rok
po staroalavněm (!) způsobu komersem čili
pitkou slavnostní dne 26 října v Grand
hotelu. Dostavila se jich k slavnosti veliké
množství Professoi—i přišli skoro všichni
Rektor Holzinger pravil, že se slaví 552. rok
trvání německé university v Praze. Přípitky
pronášený byly na — německý narod, na
professory atd. Dr. Ulrich a. prof. God děko
vali „České spořitelně“ za zřízení „Studenten
heimu“ v Grandhotelu. Dr. Veruuský pravil,
že Němci válečnou sekyru sklonili sice, ale
nezahrabali. Politika (prý) je věčný boj a
něm. studentstva musí za jedno cítiti v mla
distvém nadšeni s těžce (!) zkoušeným něm.
lidem. — A co učinilo české studentstva při
začátku roku? Kdyby se shromáždilo, řekne
se, že — demonstrují.

Proti prof. Hirnovi na vídeňské nui
versitě uspořádali studenti nacionální aSchoe
nererovci obrovskou demonstraci 20. října ve
lajíce: Ahcúg klerikall Rvalí, pískali a du—
pali, až prof. Hirn odešel ze sala. Pak zpí—
vali „Wucht am Rheim“, když vyhrali

Dne 1. listopadu konal se ve Vídni sjezd
3000 učitelů rakouských obecných škol. Bylo
proneseno mnoho stížnosti na bídné posta.
vení učitelů. Mluvili uč. Katschinka. Tuček
a t. d. a poslanci Bendel, Heeger, Wrabetz,
Iro, Roser. Učitelé se usnesli, žadatí 800 zl.
zakladniho služuého (po maturitě 600 zl.).
Spravce ministerstva vyučování ryt. Hartl.
příjav deputací učitelstva, pravil, že náprava
stati se musí, ale že půjde ztěžka. V reso
lucí svě učitelé žádají, aby třetinu nákladu
na. školy obecne nesl stšt, kdežto nyní platí
vše země, ale porouči ve všem stat, jenž
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z České koruny 215 milionů zl. daní stát
ních sebere, ale jen 55 mil. zl. zpět na úřední
správu vydá. Nešťastná centralisace!

* *
*

V Pešti konal se koncem října sjezd
mezinárodní na ochranu dětí k popudu
bar. Malkmesovy. Přítomni byli lékaři, práv
níci, učitelé, filantropové V odborných sekcích
konaly se porady o různých otázkách na př.
0 úmrtnosti dětí a prostředku proti tomu,
() alkoholismu v mládeži, o přetěžování mlá
deže na školách, o ústavech slepců. hlucho
němých a pod, 0 mravně zpustlých a slabo
myslných dětech, o dětské literatuře. o zamě
stnávání dětí v závodech a na polích, opřed
časném dospívání mládeže hlavně v městech
a pod. Byla přijata resoluce v příčině zřizo
vání oclíranoven pro mravně zpustlé děti, lé
čebných ústavů pro děti choré, stran zlepšení
stavu matek v nejnižších vrstvách, zřizování
ústavu pro děti slabomyslné atd. V čas sjezdu
byla uspořádána hygienická výstava. Za 3
léta má býti sjezd v Londýně, kde se má
zvoliti stálý výbor, jenž bude vždy po půl
roce zasedati v Paříži.

*

„Vycllovatel“, čas věnovanýzájmům
křest. školství, red. dr. R. Horský přináší
v č. 20. úvod. článek: „Orgán ústí-. spolku
učitelského vypovídá boj náboženství“, v němž
se pravi: Po příkladu něm. Freie Lehrer
stlmme i „Český učitel“ bratříčknje se se
soc. demokraty, neboť 27. září napsal: Ml
hami klerikalismu prostoupena je krajina
školství. Ve škole se připravuje půda kato
llcko klerikálnimu Římu. Zpívají se písně
katolickonáboženské. jež v hodině zpěvu zpí
vají i žáci jiných vyznání, ale písním israelsko
evangelicko náboženským (!) neučí se žactvo
\! hodině zpěvu Katolické modlitby se říkají,
mládež se účastní katol. cvičení v průvodu
atd. A učitelé bez rozdílu vyznání musí do
brým příkladem předcházeti, — učitel dělá

———áNmmmúů

Ve Vídni počnou 6. listopadu biskupské
konference, jejichž předmětem má býti též
jednání o úpravě práva patronátního. Před
sedati bude kard. Gruscha.

lRKE
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kříž (l), modlí se hlasitě, zpívá, bije se v prsa
kajicně, kleká na obě kolena, přijímá popelec
atd. — před zrakoma (!) žáků a jde — ke
zpovědi &.k přijímáni . . . Uniformní kázni
a bohoslužbou katol. cirkve odchovaná mládež
může dosáhši 14. roku věku svého dle mého
přesvědčení voliti si (!) náboženské vyznání.
Tim spíše učitel, — může po případě i bez
věrcem zůstati, vždyť. je samostatnou indivi
dualitou! Ale „Vychovatel“ píše o tom: Ta
kové zvrhlnstí a zpustlosti nenadáli jsme se
aspoň tak brzy! — Podivní paedagogové!

Okresní výbor v Josevaě (ve
Vídni) dostal od okres. výboru v Diiblingu
vyzvání, by pomáhal odvraceti školní mládež
od návštěvy kořalsn. V odůvodnění se pravi:
Chlapci 9—10 letí v neděli obyčejně odpo
ledne s rodiči nebo sami docházejí do ko
řalen. tam se opijeji, se sklenkou tancují
uvnitř i venku. Pan Ballacz. člen okres. vý
boru, pravil, že viděl opilé děvče, jež musilo
školníkem býti ze školy odvedeno. Pan Auten
steiner navrhl, by policie 'dohližela do kořa
len & děti z nich vyháněla, a aby majitelé
kořalen propadli přísnému trestu, když nedo
spělým nalévají kořalky. Též u nás v Če
chách dávají kořalečníci „od cesty“ sklenku
kořalky. OtcOvé vodí děti své do kořalny.
kde se nbožáci spijeji docela. Kde bude u nás
zaveden zákon. kterým se zapovídá. prodávání
cigaret a tabáku a zákaz čepování kořalky
nedospělým dětem?

* * *
Na české technice v Praze je za

psáno letos 1165 posluchačů, loni ll02.
R. 1871 bylo jich 685

*

Žačky, jež navštěvovaly vyšší dívčí
školu pražskou, založily spolek iilantropický.
který 28. října konal valnou hromadu. Při
zahájení mluveno mnoho o lásce a altruismu,
ale o křesťanství -— nic! Je vidno, jakým
směrem nese se tak zv. lidumilstvi u nás.

AD __

VNÍŽXÍĚŽíoSTL

Arcibiskup dr. Kohn vydal pastýřský
list, v němž varuje lid před demonstracemi
a vybízí, aby vrchnosti jakékoliv bylo po
sloucháno.
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V Uhrách prohlásil min. Széll v roz
počtové debatě: „Vládní politika v národ
nostním oboru nemůže býti než ta, aby Uhry
vybudovány byly jako jednotný, národně ma
ďarský (!) stát. . . . Každý Uher, at je jaké
koli národností, je stejně oprávněným členem
jednotného maďarského národa. Vláda (prý)
nestrpi, aby proti státu bylo štváno. Jednání
musí býti veskrze maďarské. Od mocnáře ne
přišel nikdy jiný pi'ípís než v jazyce maďar
ském. V zahraniční politice nic se neděje,
o čem by uherská vláda neměla. vědomost.

Anglie jest rozčilena nad několika po
rážkami svého vojska ve Transwaalu. Po
zhoubné bitce u Mafekingu a Glencoe, kde
Boerové byli odraženi, zvítězili 30. října
u Mafekingu a Ladysmithu. Ztráty anglické
obnášejí (prý) 3500 mrtvých, raněných a za
jatých. Ústup gen. Whitovi z Ladysmithu je
zabráněn. V Anglii panuje nad porážkou tou
veliké rozčílení. Ministři praví, že nyní od
toho Anglie, co si předsevzala, nemůže ustou
pití. Později bude se hledatí, kdo vinen (pravil
lord Rosebery v Edínburku), ale pro okamžik
musí národ spoléhati na ty, kdo řídí osudy
země. Irští poslanci vybízejí své krajany, aby

nikdo z nich nedal se najati k vojně s Boery.
Na výpravu povoleno bylo 140 mil. zl. Nyni
pohltí však válka několikrát tolik!

Rusko a Francie dorozumívají se
v příčině společného postupu v Asii a v Africe.
V Africe jmenován pluk. Leontjev guberna
torem rovníkového kraje blíže Habeše. —
V zálivě perském domáhá se Rusko jednoho
přístavu, čemuž Anglie chce zabránití, bojic
se. že by Ruskem z Indie vytlačeno byla.
Loďstvo ruské je mobilisováno.

V Německu připravuje se veřejnost
na podání vládní předlohy v příčině několika
nových obrněných lodi. Časopisy většinou sou
hlasí,aby se námořní mocNěmecku pozdvihla. by
mohli Němci soupeř-ití s Francií a Anglií. Císař
německý po třetí již oznamuje úmysl, že po
jede do Anglie ke královně Viktorii, aby
upevnil angloněmecké poměry. Mín. Chaplin
v Manchestru pravil 2. list., že anglicko—
americké iangloněmecké styky jsou velice
přátelské.

Američané na. Fílipínech nemohou se
domoci žádného úspěchu. Domorodci brání
ostrovy tak, že americké úřady pouze v po
břežních městech některých se usídlily.

F “v, , ___—_;
———Ž)j . o ., CAST LITERARNI, . . ., 1363——

[

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Boh umil Brodský.

(Pokračováni.)

Ale vždy ho lekala cesta. Bál se unaveni, lekal se nějakého neštěstí a děsil se
nepohodlí, kterého by zažil. Odkládal výlet rok od roku, až se už zdálo, že se do Prahy
nevypraví. Ale piece k tomu došlo.

Navštívil jej synovec, profesor se svou mladou chotí. Zatím co mladá panička
tdělovala s Toničkou různé kuchařské a hospodářské rady a pokyny. rozhovořil se mladý
profesor Fousek nadšeně o Praze. Jemnostpán ho poslouchal ani nedutaje. I jeho nitro
se rozechvělo, a najednou pocítil tak mocnou touhu podívatí se přece do Prahy. že
synovci řekl, aby jej ssebou vzal. 

Bylo ujednáno, a jemnostpán po dlouhých a důkladných přípravách vydal se na
cestu. Zpočátku litoval, že na stará kolena takových nesmyslných kousků se dopouští.
Cestou se roztřásl, a když přijel do Prahy, nic zvláštního neviděl. Byla noc, a cestou
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do bytu synovcova několikráte se sám u sebe zařekl, že dozajista ráno pojede zpátky.
Ale nejel.

Dobře se vyspal a když se podíval ven na oživené ulice, uchvátila jej dětská zvě
davost. Sotva se nasnídal, již se vybral se synovcem na obchuzku. Zpočátku se divil,
ale pak už neměl ani na to času. Jen vzdychal, vrtěl hlavou a stále si přál, aby to
všechno viděla taky Tonička.

„K neuvěření,“ povídal přes tu chvíli. „To se dějí zrovna zázraky. Teď už se ne
divím, že každý chce jen do Prahy. Tady je život, tady vidíme, iak rosteme, jak se
pevně usazujeme. Teď už na nás nikdo nedoroste. Tohle není Řeteč, kde může pan
vrchní nahnat sedlákům strachu. Za mých dob to ještě všecko šlo po staru, všude byly
samé ohledy, strachy, všecko zavánělo cizotou, a dupnout neodvážil se nikdo leč o muzice.
Nu, zaplat Pán Bůh, že jsem sem jel. Teď už budu pokojněji myslit, co se s námi stane.
A dá-li Pán Bůh, za pět let se sem zase podívám.“

Synovec se jen usmíval a jemnOstpána vodil tam, kde by nabyl nejvýznačnějšího
názoru o pražském životě: Zavedl jej taky v poledne na Příkopy. Jemnostpánovi tam
příliš volno nebylo. Zdálo se mu, že naň všichni pohlížejí jaksi 3 patra že mu z tváře
vyčítají, že je selským velebníčkem, který mezi tu honoraci se ani nehodi.

„Pojďme odtud, Karlíčku,“ povídal svému průvodci mrzutě. „Mně se to tu mezi
tím panstvem nelíbí. Tak si mě prohlížejí. jako bych byl tvor z jiného světa.“

„To se vám jen zdá,“ zasmál se profesor. „Zde nejsou všichni z takové velké hono
race. Většina procházejících se jsou židé, a ti ostatní z dobré polovice jdou sem pro
zevnější přepych Podívejte se na příklad na tamhle ty dvě dámy v závojích, které jdou
proti nám. Bydlí ve čtvrtém patře u nás v domě. Jejich muž jest skrovně placeným
bankovním úředníkem, trpí často nouzi, a nevím, mají-li něco, co nebylo dosud v zastavárně.“

Zamlčel se, poněvadž dámy byly již blízko. Byly oděny ve stkvělých, moderních
toaletách, hlavy nesly vzhůru a vykračovaly si. jakoby za nimi šel lokaj. Jemnostpán
ostýchavě po nich mrskl pohledem a div se nezastavil. Dámy sebou také jaksi trhly.
ale pak opět zcela nenuceně vznášely se dále.

„Hochu, ty ženské jsou mi známé,“ řekl jemnostpán chvatně, chytiv profesora za
ruku a ohlédnuv se za nimi. „Jak se jmenují, odkud jsou?“

„Muž té mladší byl prý kdesi hospodářským úředníkem a ta starší je matka mladé
paničky. Velice si zakládá. na tom, že prý je rozená šlechtična, ačkoliv nevím, je-l
to pravda.“

„Už vím, už vím," volal jemnostpán, až se mimojdoucí za ním obraceli. „Ta stará
je vdova po nadlesním Typlovi ze Stračina. Je šlechtična. je, tuším, že Labale de Uvril.
Pamatuji si to jméno, když jsem její děti zapisoval do matrik. A ta druhá, její dcera,
měla vrchního Štěcha. Jmenuje se Julinka. Já ji křtil, holenku, oddával a její sestru
taky. Podívejme se, kde se s nimi shledávám. A povídáš, že se jim.špatně vede? Vždyť
chodí jako dvě královnyl"

„To vás nesmí zmásti. Zde v Praze je mnoho lidí, kteří pro lesklý povrch trpí
hlad, kteří na veřejnost vystupují jako urozené panstvo, stojící až po krk v penězích.
ale doma mají bídu a hlad, chodí v hadrech, myjí podlahu, perou se a spilají si jako
nevzdělanci. U Štěchů je právě tak. Muž je nějak churav a stálými útoky své ženy
i tchýně uštván. Sotva se nají, po ulicích se vleče jako stín a chodí ošumčlý, že ani
jako úředník nevyhlíží. Ale za to obě dámy vystupují velmi okázale. V domě se šeptá
všelicos o věrnosti mladé paní Štěchové, anedávno prý byl u nich veliký křik, při němž
muž svou ženu obviňoval z jakési hanebnosti a vyháněl tchýni, poněvadž prý jest toho
příčinou a osnovatelkou. Ale na ulici jest jinak. Nikdo jich tu nezná a tak mají aspoň
chvilku ten požitek, že se dávají obdivovat jako bohaté panstvo.“

„Vidíme, vidíme, kde se Julinka octla,“ divil se jemnostpán zasmušile. „Já jí nikdy
neprorokoval nic dobrého. U nás má sestru, Zdeňku. Je provdána za učitele. Mají už
druhé dítě a žijí jako dvě kuřátka. Mají se rádi, Pán Bůh jim požehnává, a často ke
mně přicházejí. Mám je, tak říkaje, za své. Však je také znáš, ukazoval jsem ti je oknem,
když šli _zprocházky. Ti žijí jako řádní lidé. Nevypínají se, jsou prostě, upřímné duše
a co jsou spolu, ošklivé slovo si nedali Teď mají u sebe mužovy rodiče, prosté, upřímné,
selské lidi. Ti Zdeňku zbožňují a ona na nich visí celou duší. Povídám. štastná rodina.

0 by Julinka takhle daleko zašla, toho jsem se přece nenadál. Ani to Zdeňce nepovím.
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Trápila by se, a nestojí jí její sestra za to.
Ony, zdá se, mě poznaly, ale nehlásily se. Pravda, já jim předještě jednou nepotkali.

třemi roky zatepil.“

Pojď, půjdeme raději dál, abychom jich

Vypravoval synovci, jak se ke Kuklovům přistěhovaiy a málem by byly spokojenost
mladých manželů zničily. Nešlo to teď starochovi do hlavy, co se s nimi stalo, a chvílemi
přeslechl synovcovu otázku, vraceje se myšlenkami k Julince a její matce. —

(Dokončení .)

,_____o___s£3šbf L.,:—————„„---- „ „„„.Ž" " ' ' ' KRONIKA o o o o ČJF—»“—

Dne 21. října advokáti čeští ině
mečtí sešli se, aby protestovali proti mini
sterským výnosům, kterými se vůči stavu
advokátnimu nařizuje soudcům, aby hleděli
processy co možná. zkracovati. Advokáti se
bránili a mluvili prudce. Dr. Zdenko Schiicker
na při. pravil: „Největší část advokátů má
skrovnou existenci. Žijí zcela svému povolání
& nalezají v něm největší uspokojení. Na
advokátovi spočívá všechen veřejný život,
v obci i v okresu, nebot on jedině má poroz
umění, poctivou vůli a schopnost býti učí
telem obyvatelstva (doslova: er allcin hat
das Versíílndniss, den ehrlichon Willen und
die Fiihigkeit, der Lehrmeister der Beviilke
lung zu sein). Mluvili dále dr. Giirner, dr.
Hollerstein, dr. Morstatt, dr. Glítssner, dr.
Bulaty, dr. Šebesta, dr. Schauer, dr. Seidl,
dr. Klumpar, dr. Wien, dr. Sachs, dr. No
votný, dr. Hantschel, dr. Jedlička dr. Baštýř,
dr. Marek, dr. Pevný atd. Všichni se při
mlouvali, aby demonstrace advokátského stavu
byla jednotná a mocná, by zájmy staiu toho
co nejeuergičtěji a nejbezohledněji chráněny
byly. Konečně přijata resoluce, ve které se
pravi: Justiční správa zaujala od zavedeni
nových, procesních zákonů civilních ve ve
řejných itajných výnosech stanovisko, jež
důležitost a vážnost stavu advokátního poško
zuje, svorná působeni soudců aadvokátů kali,
stav advokátní méně cenným & postráda
telným (!) činitelem justiční správy prohla
šuje, důvěru obecenstva v něj podkopává a
možnost žití způsobem přiměřeným úřednímu
a veřejnému postavení advokáta těžce ohro
žuje... Zejména se tak stalo v příčině
správců úpadkových podstat, zřizování se
znamů vnucených správců, upravování útrat,
v příčině obmezenl intervence advokátů v ři—
zení exekučním & procesním, jež vychází
z názoru, že právni zastupoxání právni věci

'jen zamotává a zdražuje. .. Valná schůze
t-hrazuje se proti takovému jednání justiční

správy, jež ohrožuje postaveni advokáta, jehož
se domohl jednáním osvědčeným, se sebeza
přením (l); a. vyzývá výbor, by proti tako
vému zasahování do justiční správy a do
konání spravedlnosti — jež pro řádná zacho
vávání zákonů (') jest tnk osudným, se vší
energií a bezohledně se ohradil a spojil se
s ostatními komorami, by ke společnému za
kročení čeho nutno zařídíly. (Kdyby se nevy
hovělo přání advokátů, má býti odmítnuto
zastupování ex offo a každé (!) „spojení
s justiční správou přerušeno“.) — Páni advo
káti ve svých žádostech jsou prý — skromni.

Česká stráž dne 25. října praví: Ne
odhodlá-lí se společnost sama, dobrovolně
k postupným a radikálním opravám sociálním.

' kdo ručí, že stačí navždy vtiskati školou a
náboženstvím do duší utlačených postulát ná
pisů, jimiž chránila březnová revoluce vídeň
ská obchody a domy majetných: „Heilig ist
das Eigenthum“? Zjevno že ani všeobecné,
rovné a přímé volební právo není zázračným
elixirem, jimž by pojednou a navždy nemo
derní zjevy politického postupu byly utlačeny.
Úplný soulad aby uveden byl v život veřejný,
k tomu nemůže stačiti pouhá rovnost formální,
v právech politických, neboť při ní zůstaly
by skutečné, politické nerovnosti dál. Aby
zavedena byla rovnost faktická, musí býti
uplatněna naprostá politická rovnoprávnost a
odstraněna hospodářská nerovnost.

Zcbravých dětí přibývá na ulicích
v Praze nesmírně. Stoji nebo sedí na bobku
při zdich a domech uatahujice ruce po —
krejcarech, za. něž necitelný otec nebo matka.
jsou živi. A lid náš? Jako slepotou by byl
raněn: dává penize malým žebrákům, dělaje
z nich takto zloděje & — nevěstky („Čas“
dne 14. října.). Dítěti je lépe, když hladem
zahyne, než když se zachová pro žebrotu a
neřest. Veďte je raději do obecné kuchyně,
jděte s nimi do školy. Dát dítě zatknouti —
nepomůže, cit pro čest se otupí. Lope je do—
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provodit dítě do bytu a. pozuati jeho poměry.
I soud odpouští mnohdy trest „matce-bestií',
jež pláče před soudem, nařikajlc na. svou chu
dobu a pak jde a na rohu ulic žebra cynicky dal,
mnohdy dítě napřed ztrýzníc,—aby plakalo!

Studenti čeští jsou úplně roztříštěni.
Nejvíce má členů odznakový spolek „Student“,
pak „Akademická čítárna“, pak „Slavíe“ (so
cialistická), pak „Akadunický čtenářský
spolek“, pak Družstvo Arnošta z Pardubic“,
(s plnou koleji), dále je Klub mladých (po
krokářský). klub mezinárodní mládeže (soci
olístickýl klub Antonius Čížka (radikálně
pokrokový) Husův fond atd. Vedle toho je
lada spolků krajinských. A výsledek? Třenice.

Pro „dítky cpuštěně il Zpustlč“,
aby uvhráněny byly před pouliční toulkou,
obchodováním po hostiuc ch. prostitucí a ná
kazou mravní vůbec, zařizuje Spolek sv. Jo
sefu. „Utulek“. V čele spolku, jenž se chce
starali o mravní výchovu opuštěných dítek,
o službu pro ně, o učení a pod., jsou pánové
Engel Vilém, jenž poskytl značnou částku,
A. Hoffmann, B. Helebraut, A. Balcar, A. Kett—
ner a M. Zindera. Kéž otevrou se ruce dobro
dinců a výboru se příspěvky hrnoul

Obecní volby v Praze dne 25. října
dopadly k obecné spokojeností strauy staro
české a mladočeskě, jež uzavřely kompromis.
Prošlit všichni kandidáti jejich. Dr. Černo
horský a. dr. Scharf přijdou do užší volby.
Učasteuství bylo nesmírně slabé.

eská banka živnostenská. zřídila.ve
Vídni ňliálku, kam dala za řiditele Salamona
Bríílla, něm. žida. V úřednictva je též ně
kolik židů, kteří aui česky neumějí.

VídeňskýVolksbíldungsvcrcin(spolek
pro lidové vzdělání) za. starostenství Luegrova
nemůže k přednáškám židů a nevěreckých
učitelů vymoci si sál na radnici a v jiných
městských místnostech. „Prager Tagblatt“
dne 28. října nad tím velmi lká a praví:
Přednášky ty mnoho lidí v neděli k sobě
vabily . . . Es war eine Art modernen Kirchen—
gaugs oder Gottesdieust. dtr dn im Namen
der Wissenschaf. und der Kunst gepňegt
wurde, to jest: byl to způsob moderni uá—
vštěvy kastela neboli — bohoslužba, jež se
ve jménu vědy a. umění pěstovala(l) . . .

Dostihy zapověděla vláda švédská po
rozumu 150 znalců, kteří prohlásili, že je to
— týrání zvířat.

Sklepnicím, kterým hostinšti neplatí
mzdu, ale odkazují je na zpropitné, zapově
děla. vláda hessenská v živnosti pobyt a ho
stinským odebrala — koncessi. A u nás? Po
dívejte se, jak přibývá — vináren!

Dopisy.
Z Příbrami.

Nešťastný mistr Jan Hus dosud se v Pří—
hrami nalézá před soudem, nechtěje dopřáti
klidu lidu katolickému.

Nebylo dosti na dvojím soudním jednáni,
jímž rozrušeny byly myslí Příbramskěho oby
vatelstva následkem kázauí p. dra Nováka
na Sv Hoře.

0pětné_ soudní jednání konala se dne
28 října. Zaloval totiž p. Brichta (Sokol)
sl. Anežku Smrčkovou pro přestupek proti
bezpečnosti cti, jehož prý se dopustila. jako
svědkyně dp. dra. Nováka dne 2. října, kdy
osmělila se před soudem říci. že pan Brichta
zvolal před kancelářem soudní budovy oproti.
dp. drn Novákovi: Já ho musim zabití! „Při—
bramské Listy“ k tomu tehdy ve své zprávě
dodaly, že slečna Smrčková pravila, že měl
p. Brichta v ruce hůl, kterou do výše zvedl.

Nebýtí „Příbramských Listů“, bylo by
se zapomenulo. Pau Brichta. uechtěje posměchu
po hostincích proto suášeti, čest svou hájítl
si usmyslil před soudem. A tak octuula se
sl. Smrčková v soudní síni jako obžalovaná.
které slibovali jistí lidé alespoň pětiměsíční
žalář.

Jelikož dva p'lui advokáti Přibrumští
(pokřtění katolíci) neměli chuti hájiti obžalo
vanou osobu z toho „klerikálního tábora,
růženečkářku Svatohorskou“, nucena byla
hledati si obhájce jiného který by se těch
ctitelů Husových nestrachovnl, aniž před ně
kolika Sokoly se stydčl hájlti katoličku.

A tím obhájcem nebyl nikdo jiný než
dr. Jindřich Steiner. jenž se po majetku
obžalované netázal, a ač jest žídem, dostál
své povinnosti právnické k úplné spokoje
nosti všech katolíků, kteří na soudu tom
účast brali.

Listy nám katolíkům nepřátelské učiní
si z toho posměch, že katolička měla obháj-
cem žida.

Ale tak je to u nás a advokáti „bratří
sokolové“ neměli prý chuti proti „bratru
sokolovi“ hájiti osobu katolického smýšlení.*)

*) Do „Národních Listů" neopomenul
někdo uapsati, že Dušek nabízel prý po do
mech brožuru „Hus v Příbrami“_ avšak za
pomeuuli tam také napsati, že pan Horálek,
knihkupec. prodával a nabízel svoji brožuru
o Husovi přímo v soudní budově, aniž se
strachoval nějakého udání.

Mnozí „vzdělauí“ mladí páni dali nej
lépe své vzdělanosti vysvědčení při soudním
řízení dne 11. září, kdy slj šeti bylo od nich
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Sešli se tam zase dobří přátelé p. Brichty
aby ho hájili ozbrojení jsouce několika ho
lemi jichž však nepotřebovali, a hezky stranou
odložili, nebot nebylo tam přítomno než ně
kolik slečen svědkyň &.dva muži katolíci.

poznámky proti „tmářům a zpátečníkům“ &
sice: To jsou ty zatra . . . svatohorské modly
a potvory z toho patnáctého řádu, to jsou
ty růženečkářky atd.

Když hájily se ženské, odpovídáno jim:
„Co rafáte vy zatra . . . vrány! O dp. drn
Novákovi pravili, že mluví „zlodějsky, že
kouká mu to z očí a pod.“ Jeden z nich
osmělil se dokonce proti němu irohy na svém
čele udělati.

0 p. dru Hrubonovi pravili, že jest též
nějaký „jezovita“, dp. P. B. že hledi, jakoby
chtěl 7 vesnic (!) vypáliti, dop. Pelikána
má prý uhodiii — hrom.

Poctivého katolíka přímo až bolí, vidí-li
osoby, které, ačkoliv od kněží katolických vý
dělek mají, přece nestydí se s nepřátely na
šeho kněžstva spolčovati se a posměch z ka
tolíků sobě činiti. Poznali jsme to opět
v soudní budově dne 28. října.

———m ;Ér—
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V .Kníž. nedělních“ stěžujesi ruský
kritik, že naturalistické líčení smyslné lásky
v ruských románech je nyní nadmíru rozší
řeno. Tak na př v novém románě Potapen
kově (Vstrěča) dívka šlechtická přijíždí pod
závojem do zábavy v letním'sadě a usedá
mezi — padlé ženštiny, s kterými hýří spo
'lečnost studentůl"V románě Sranjakovíčově
líčena. je dívka, jež dochází ke studentovi

o o LITERATURA.

——Š%Ě*Ž
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Pan Růžička (radikál) a p. Kosán (soc de—
mokrat) hlásili se před výslechem vkanceláři
jako katolíci, v předsíni však, jsouce tázáni, ku
které že straně patří. oněměli.

K poznámce p. Růžičky, že si. Smrčková
má obhájce žida, odpověděno mu, že není to
hanba obžalované, ale těch pánů právníků
v katolickém městě.

Svědkyně pod přísahou dokázaly panu
Brichtovi, že pravda jest, že s holi v ruce
se hnal po p. drn Novákovi volaje: Já ho
musím zabiti, já ho rozdrtím! Slečna Smr
čková zproštěna obžaloby a p. Brichta od
souzen k náhradě soudních výloh.

Soudni jednání řídil okresní soudce p. dr.
Pospíšil. Svědkyně sl. Smrčková byly: Kolá
tová (služka), sl. Pazderniková, sl. Svehlová,
švadlena. a si. Opiová, která slyšena však
nebyla. Pan Brichta měl svědky: p. Růžičkn,
materialistu, p. Kosána, krejčího, p. Dvořáka,
holiče. Ostatni vyslýcháni nebyli, nebot sl.
Smrčková neupírala, co oni svědčili, totiž že
před soudem pravila, z čeho ji p. Brichta
obžaloval Tenkráte páni shromáždění neměli
komu slávu provolávati a šli ze soudní bu-r
dovy hezky zticha.

O

pro pouhé ukojení potřeby fysiologické, nniž
jej „miluje. AVpovídkách Mamínových kreslená
jest celá galerie zkažených děvčat, páchajicích
orgie s hrdiny smutné postavy. Saliasovy
historické (') romány líčí různé zločiny proti
mravopočeetnosti, ba i -— krvosmilstvil —
Kam to přivedeme? ptá se ruský kronikář.
A u nás? Co máme rící o našich povídkách
a románech?

> ,O—©
1

- _, » (ÚŘAD—“___" „_tt,., .
Vpád, veselohra od K. Legera a F. S.

Procházky. Jest to spíše řada podal-ených
obrázků z venkovského statku, do kterého
v zimě vpadli příbuzní z města. kdež hodlají
pohodlně a zdarma se dobře míti. Dobře hrál
p. Mošna, p Sedláček a paní Beuoniová Obe
censtvo přijalo novinku celkem dosti zdrželivě.

chvy duší, lyrické scényod A Mickie
wicze (přel. V. Z. Novotný), hudba od A. Mo
niuszka. Je to pět obrazů, plných chmurné

yyyyy _Odpovědný redaktor. P. Jos. Šimon _ilB7-li.

nálady, jež vzniká v lidu, jenž je přítomen
zjevům duší, nemohoucich do nebe. Hudba
je oratorni, allegorícká, vážného slohu. Sbo
rům přiřkuuta veliká úloha. Provedení bylo
dosti pečlivé.

Koncert houslisty Kubelíka dne 28.
října. v Rudolfině podal svědectví toho, že
mladistvý Kubelík patří mezi nejpřednější
houslisty našeho věku. Technika jeho je přímo
báječná.

Vydavatel a nakladatel V; Kotrba vřráiéý'" ' .
Cyrillo-Methodějská kníhtiskšrna V. Kotrba v Praze.



Matčiny slzy od G. Náchodské, Karlův Týn, povíd. Ze sousedské lásky
od A. Dostála, Obraz ze života, Nad dědictví, čl. Zachraňme zpěv v do
mácnostech, povíd. Čas je zlatem &mnoho jiných pěkných povídek aělánků.

Meč, obranný kalendář katolický, red. dp. Fr. Pohunek. Nákladem Cyrillo
Methodějskě knihtiskárny V. Kotrba v Praze. Obsahuje povídky od A.
Dostála, J. Košťála, Zákouckého, T. Polabské, L. Grosmannově-Brodskc.
Kl. Markraba, dále články apologetické a rozmanitosti.

osvěta, č. 11., red. a vyd. Václav Vlček. V čísle tomto jsou články:
O věcech chorvatských (od Št. Radiče), Ruská literatura za posledních
let (od J. Mikšel. krátké, ale věcně povídky (od FI Procházky), Zimní
motivy (od Al. Škroupyl. Sousedská idylla, vzpomínky (od V. Vlčka),
l-Iercova zpověď (od J. Bittnera), V kavkazském aule (od Dra l). Pa
nýrka), Rozhledy v umění výtvarném (od R Tyršově), Obzor divadelní,
a nové. písemnictví a posudek dramatu Maeterlinckova (od Fr. Zákrejse),
zprávy hospodářské, sociální a rodinné. Vřeledor-oručnjeme!

Sebrané spisy Václava Vlčka bude vydávati F. Šimáček. Těšíme
se upřímně na souborné vydánízasloužilého romanopisce našeho, iehož
spisy vynikají horoucnosti vlasteneckou, teplem křesťanských názorů,
vzácným smyslem pro spravedlnost, pravdu a mravnost — krásnými
popisy a lícněmi, širokým rozhledem životním z bohaté zkušenosti
čerpaným. Nei-ht se jeho „Zlato v ohni“ při každr'm krbu českém
nalézá, nechť jeho „vavřínový věnec“ každou naši domácnost zdobí!

obzor literární a umělecký, č. 11.,red. Jaroslav Vlček.Obsahuje
články: Z psychologické poetiky od L. Čecha. dále úvahy, rozhledy.
hovornu a oznamovatele. Nákladem Bursíka a Kohouta v Praze,

Obrana. základů víry katolické, sepsána od PhDr. Eng. Kade
řávka, Ord. Pr. Cena 30 kr. Nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárn—y
V. Kotrba v Praze. — Výborný náš apologeta podává v tomto sešitě
obšírně a důkladně důkaz o jsoucnosti Boží fysicko-theologický. Do
poručujeme co nejvřeleji. ' _ _ '

Rádce duchovní, red. Dr. Josef Burian,'vyd. V. Kotrba. Císlo 12.a 1.
Obsahuje případná kázaní na konci a na počátku roku.

Školu Božského Srdce Páně, časopispro katolíky. Listopad.Red.
Dr. Vychodil a P. Hlobil na Rajhradě. Obsahuje řadu pěkných roz
jímavých článků.

Anděl Htrážný,časopis pro křesťanskou mládež. Listopad. Red. P. V.
Ambrož. Přináší povídky a básničky pro dospívající mládež výborně
se hodící.

Náš domov, 1. listop., č. 21., red. Josef Vejvoda. Nákladem Jednoty
našeho domova v Olomouci. Přináší mnoho pěkných článků, básní
a vyobrazení. '

Alétliein, seš 8., vydává Vědeckájednota Arnošta z Pardubic. Obsahuje
čl. V nových kolejích, Vývoj práva slovanského v Čechách, rozhledy atd.

Květy Marini-ské, měsíční list ctitelů P. Marie. Číslo 11. Listopad.
Red. Dr. Vychodil a P. -K. -Lut na Rajhradě. Přináší básně a úvahy
k poctě P. Marie se nesoucí, zejména _Nocleh n P. Marie, svá-tek
Ochrany P. Marie a pod.

Sv. Tomáš Akvinský, učitel církevní a ochránce katolických škol.
1. díl. Napsal Fr. J. 'evčík, Ord. Praed. Cena JA) kr. V knize líčí se
veřejný život a působení sv. Tomáše Akvinského.



Jak třeba bylo katolické četby zábavné u nás, o tom svědčí veliké roz
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Račte laskavé doporučovatil

Kalendáře pro katolíky
na rok 1900.

Objednávky přijímá & vyřizuje

Gyrillo-Methodějská knihtiska'ma V. Kotrba v Praze,
Pštrossova ulice č. 200-Il.

SLAVÍK,
generální, podpůrný spolek pro Čechy, Moravu a Slezsko

vyplácí svým členům dle usnesení správní rady spolkové ze dne 18. prosince 1898 v_"přl

padě úmrtí pohřebné dle této sazby:“len, který jest phíý rok členem spolku obdrží 100 korun
» » členem spolku 10—20 let, > 1 O
» ) > 20— 80 > ' 120 D
» » n » přes 30 ) » 14:0 '

31
4.

Čleeen může se státi každý katolický křesťan (muž I žena), který ještě 40 rokvěku sveho nepřekročil. Přijímání starších členů jest omeze

Měsíční přispěvek obnáší 16 kr., zápisné 50 kr. — nPřihlásili se možno nepřímo
buď u zástupcu v jednotlivých místech nebo přímo dopisem na

Ústředni kancelář „Slavina“,
generálního, podpůrného spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko, na Smíchově.

Rift/Ilij'lllllllťlLf na“doporučení alf).farářů sa slzí/c přijímají.

V'
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Časopisy a knihy redakci zaslané.
Obrázková Revue, seš. 3., přináší povídky a básně od J. Š. Baara,

Zeranovského, Tischera, Skaličky, S. Boušky, Dra Jiříka, J. M.Christena,
K. Vrátného, dále referáty divadelní od prof. Můllera (opera) a čino
herní od Dra Prusíka, směs a literaturu. Obrazy v textu jsou: Lev
sv. pán Skrbenský, Krajina (od Wachsmanna), Tažní ptáci (od Pannšky).
Co kvítek poví & V zamyšlení (od Preissiga), Dvořan (od Schmida),
Klidná domácnost (od Lallementa), Rozbouřené moře (od J. Ruisdaela)
atd. Dále je vložena původní litografie Měsíčná noc a fotozinkografické
obrazy od E. Dítěte (Liborius) Sv. Barbora, Albrecht z Valdštýna &
Červený Hrádek. — Doporučujeme tento časopis co nejvřeleji, a sice
proto, že po slovesné i obrázkové stránce vyrovná- se každému jinému
časopisu s podobnou tendencí, a pak, — že vyhlášen byl proti Obráz
kové Revui — boykot! Je to nový smutný doklad toho, že jsou spole
čenské poměry u nás na šikmé ploše, a že v nejednom ohledě panuje
již rozklad! Dovz'a'a'mese, že- zejmena mladší spisovatelé byli nuceni (?)
utvořili kartel talzo způrabu; aby nikdo nenapsal žádné/m příspěvku do
Obr. Revue, sice prý se jeho práce nepřijme do jiných časopisů. Podobně
i na malíře učiněn nátlak, aby do Obr. Revue nepřirpz'valí, sice že budou
vyloučeni z časopisů jiných! A důvod? Je prý to odveta za to, že kato
lické časopisy po 30 let (prý) „nadávaly“ (doslovně řečenoí) literatuře
české! To máme tedy za to, že jsme po léta odbírali knihy, tiskopisy
a různá díla českých liberálních spisovatelův a ještě liberálnějších
českých nakladateluv! Jestli naše katolické vrstvy tento palčivý políček
snesou. pak jej zasloužily. Ale troufáme si říci, že naši stranníci
(zejména farní duchovenstvo) dají patřičnou odpověď na vyzývavé,
nerozumné, potupné a národ náš zahanbuiící jednání.

Vlast přináší v č. 2. (listopadovém) článek od Dra Lenže: Pokus apo
logie svědků naproti Husovi deponujících, Husem a šlechtou husitskou
difíamovaných, jakoby byli proti němu_křivě svědčili, básně od Gross
mannové-Brodské a J. Tichého, čl. V. Zižky: Jaké byly počátky křest.
socialismu v Čechách, dále články od Dra Sedláčka, Třeštika, Jiřička,
Mergla. Flekáčka, Zďárského atd.

Dělnické Noviny, 16. listopadu, č. 6., obsahují články: Zájmy práce
zvítězí od T. J. Jirouška, Pohanští otroci a církev prvotní od Jana

imánka a různé zprávy.
Vyclrovatel v čísle 22. přináší pokračování článku Vychovatelský úřad

rodičů a škola od J. J. Holého, čl. Otázka katechismová a katechese
od J. Šmejkala. _

Pannu. Dle spisu P. Lercha, T. J., přeložil J. Schroller. Ascetickým
směrem psaná brožurka pěkně se čte a působí dojem.

Časopisu katol. duchovenstva, orgánu vědeckéhoodboruKřesťan
ské Akademie v Praze, vyšel sv. 10. Obsahuje čl. od Dra Sedláka.
Dra Beneše, Dra Šimánka, Kousala, Dra Podlahy, dále směs a posudky
literární.

Pantáta Bezoušek, román od Karla V. Raise. Nákladem F. Šimáčka
v Praze. Sešit 3., 4. a 5. '

Potopu. román od H. Sienkiewicze, přel. J. J. Langner. Nákladem Ed.
Beauforta, sv. 2. (Levná illustovaná knihovna), seš. 24.

U snědeného krámu, román od Ign. Hermanna.NáklademF.Topiče.
Il. vydání, Sešit 1., cena 12 kr.
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Rozpočet a kvota.

Dne 8. listopadu podala vláda hr. Claryho říšské radě rozpočet, který byl vypracován
od ministerstva Thunova-Kaizlova.

Je počítún poprve ve měně korunové.
Požadavky jsou l.585,403.933 korun,

]příjem
Zbývá. přebytek

Hlavní položky jsou tyto:
I. Výdeje:

Nejvyššídvůr ..... q300.000K
Kabinetní kancelář cís. 160183 „
Říšskárada . ..... 601.602„
.Říš—kýsoud...... 48.884„
Mínisterská rada . . . . 2,748222 „
Příspěvek na společné zál. 260_831.992 „ (!)
Ministerstvo vnitra . . . 60 618070 „
Minist. zemské obrany . 54,174.542 „
Minist. kultu & vyučování 75,275182 „
Ministerstvo financí . . . 258705876 ,
Ministerstvo obchodu . . 111.617.470 „
Ministerstvo železnic . . 228,399.460 „
Ministersvo orby 40,167.435 „
Ministerstvo spravedlnosti 66,024.165 „
Nejvyšší účetní dvůr 16.000 „
Pensijní výdeje . . . . . 53,243.556 „(!)
Subvence a dotace . . . 15.484 250 „
Státní dluh ..... 344,030.004„(!1)
Správa státního dluhu . 1,557 040 „ '

Činí 158540393? K
1.520,773.586 korun.

Přebytek je. tedy menší, nežli byl za
min. ryt. Dunnjevvskěho, který napravil ro.
zervané statní finance, jež utrpěly bez
uzdným hospodářstvím německo-židovských
liberálů.

V rozpočtu je položka 17 mil. korun
na úpravu platu státních sluhů na dra

hách, při četnictvu a hnenční stráži.
1. Ministerstvo vnitra vyžaduje více

o 4 mil. korun, ježto budcu platy úředni
ctva zvýšeny & mnoho nových míst úřed
ních (na př. (kr. hejtmanství v Moravské
“Ostravě) zřízeno. V Praze má býti roz

Loni :

85811822
407.899 korun.

ll. Přijmy:
Ministerská rada . . . . 1.523200 K
Min. vnitra. . 2866012 „
Min. zemské obrany 852.812 „
Min. kultu a vyučování . 13964068 „
Min.financí...... l40,780.938„
Min. obchodu . 111,489840 „
Min. železnic. . 272 528.500 „
Min. orby. . 31,708.654 „
Min. spravedlnosti 2,211538 „
Pensijníetat...... 2,824880„
Subvence & dotace . . . 667.600 „
Státní dluh . . 2,417.180 „
Správa stat. dluhu . . . 19.600 „
Prodej nemovitostí stát. . 311.000 „
Z jižní drahy . 1,616000 „

Činí.1_.585,811822 K

Loni 1.521,509.668 korun. '

množena stráž policejní. Na silnice povo
leno 700.000 korun. Na vodní stavby
pouze 76604 korun řádné položky, kdežto
na mimořádné položky, na př. splavnění
Vltavy, Odry atd. asi 300.000 korun, na
úpravu Labe pouze 180.000 korun.
' 2. Rozpočetmin.zemské'obrany vy—
kazuje vyšší položku o 3 782.202 koruny-.

3. Min. kultu a vyučování vyžaduje
více 0 12327630 korun. Z toho na- české
ústavy připadá: na zařízení české univer
sity 18236 korun. na českou trchniku
v Brně 420.000 korun, na. zařízení české
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reálky na Starém městě 258.000 korun, na
budovu státní reálky v Brně 50 000 korun,
na státní prům. školu na Smíchově 264.000
korun, na státní prům. školuvBrně 300.000
korun na uměleckou akademii v Praze
183.000 korun, na restaurování starých pa
mátek stavitelských a uměleckých v Če
chách mimoř. pouze 72.000 korun. pro če
akon akademii věd a umění 40000 korun,
hudební konservatoři v Praze 20.000 korun,
v Brně hudeb. spolku pouze 1600 korun,
na opravu vlašského dvora v Kutné Hoře
6000 korun, na opravu chrámu sv. Jiří na
Hradčanech pouze 4000 korun, na opravu
chrámu v Sedlci 12.000 korun, na chrám
sv. Víta v Praze 40000 korun, na chrám
sv. Barborvautné Hoře11.000 korun atd.

Jeví se tedy na vysoké školy vyšší
náklad o 2 mil. korun, na střední školy
o 5 mil. korun, na průmyslové školství 0
2 mil. korun, na obecné školství 353.454(l)
koruny. Všechen náklad totiž musí nésti
z e m č.

4. Min. finanční žádá při dani po
travní o 2 mil. korun více, při tabáku o
5..208 000 korun více. Několik budov no—
vých pro úřady finanční a celní na příklad
v Praze, Olomouci, Žižkově, Budějovicích
a pod. bude postaveno. Na jídelnu v te.
bákové továrně v Novém Jičíně žádá se
36.000 korun.

5. Min. obchodu vyžaduje 12,050 850
korun, ztoho na pařížskouvýstavu 1,552000
korun.

6. Min. železnic žádá o 13,347080
korun více, většinou pro zlepšení stát
ních drah.

7. Min. orby žádá o l_451.601ko—
runu více.

8. Min. spravedlnosti žádá o 7 mil.
kornu více. Z toho připadá několik tisíc
na postavení nových soudních budOV. na
př. na Smíchově Žižkově, v České Lípě,
Trutnově a pod.

Ve finanční správě je zvýšem příjem
o 41.45l.362 koruny. nebot přímé daně
vynésti mají o 13 mil. (|) korun více. Daň
z příjmu má vynésti 461 mil. korun, tedy
o 5 mil. korun více než letos.

Pivní daň má vynésti: 76,640.000
korun.

k Daň z kořalky má vynésti: 68,400 000orun

k Daň cukerní (!) má vynésti99, 000 000cm
Daň z min. olejů ma vynésti 18.500 000

korun.

Solní daň má vynésti 45.128000 korun.
Tabákové daň (!) má vynésti 200 826.000

korun.
Kolky, taxy a. poplatky (ll) 150,430000

korun.
Jak vidno. počítá se nejvíce výnos na

daních spotřebních to jest z cukru, z kořalky,
z loterie a tabáku.

Loterie, tento zabijak chudého lidu,
nebude tedy zase zrušena!

Naše české věci jsou dost chudě od—
bytyl Nyní jedná se o to. zdali vládě roz
počet bude schválen. Jak situace dnešní
svědčí, poslanci jsou vybízeni, aby se po—
stavili proti min. Claryho s celou rozhod—
nosti a aby mu oni pr0vísoria rozpočto
vého nepovolovali.

Kamenernúrazu stal se kv otový klíč,
dle kterého mají býti společné v—lohyobou
říšských polovin placeny. O rakousko-uher
ském vyrovnání jedná se již 3 léta a stále
nemožno dospěti k příznivému konci Hlavní
závadou jest umíněnost Maď rů, kteří ne
chtějí přistoupiti k rakouskému požadavku,
aby příspěvek Uher ke společným záležito
stem se ZVýŠli,aby neplatili Uhři pouze 30
a my 70 procent, ale 40 a 60

Pohlcďme na věc: hrubý příjem z daní
přímých a nepřímých obnášel za 10 posled
ních let (od r. 1886—1897): v Rakousku
4.935'8 mil. zlatých, v Uhrách 3.l90 8 mil.
zlatých.

To by dalo pro Rakousko kvotu 60-92
proc., pro Uhry 39 08 proc.

Ale z příjmů těch vvlučuje se v Rakousku
částka 1761 mil. zl a v Uhrách 137 5 mil. zl.,
což by dalo kvotu 60-96 a 39-14 procent.
Vyloučí xi se příjem z vojenské hranice
a jiné částky, činí kvota poměr 62'43 ku
37'58 proc.

Ale Maďaři počítají kvotu 28-24 proc.
pro sebe a pro Rakousko 7 l'76 proc, nejvýše
pro sebe 30% proc. a 6077 proc. pro nás.

Spravedlivý klíč byl by zajisté, kdyby
se přihlíželok počtu obyvatelstva
obou polovin a k výnosu daní! Ale to
Muďaři nechtějí připustit.

Náklad na společné záležitosti rakousko
uherské (vojsko. diplomacie, říšské min.
financí auejvyšší účetní dvůr) činí 167 mil. z1__
jež se uhrazují z výnosů celních, jež činí
57 mil. zl. Schodek delá 110 mil. na který
musí Cislajtanie přispivati ročně 76 mil. zl.,
Uhry pak na celých 35 mil. zl Na každého
oby vatele Cislajtanie připadá tedy 3 zl.,
kdežto v Uhrach jen 199 zl. platu na,
společné vojsko atd.
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Mimo to musíme my platiti na státní
dluh měrou daleko vyšší nežli Maďaři.
Státní dluh obnáší 2.763,120.000 zl. (l), jež
pohltí ročně 125 mil. zl. úroků.

Ale Uhry platí na úročení a amortíeo
\áni státního dluhu pouze 30 mil. zl. ročně,
takže my musíme ročně 95 mil. z'. zaplatit.

Uhry tedy platí na společné věcí
64 mil. zl. (34 a 30), ale cislajvánské zerně
(na říšské radě ve Vídni zastoupené) platí
170 mil zl. (75 a 95.

A to trvá již 30 let! To dělá nejméně
na. 2000 mil. zl., o které jsme musili zaplatiti
více nežli je spravedlivol Naši poplatníci kle
salí pod obrovskými daněmi, kdežto v Uhrách
vzmúhal se blahobyt. stavěly se dráhy. vzni
kaly průmyslové podniky. regulovaly se řeky
a dělaly průplavy atd. nákladem státním,
většinou z našich kapes.

Maďaři vedou hlavní slovo v celé monar
chii, oni mají za hranicemi své zástupce,
politika se dělá dlejejich vůle, oni si diktují,
co chtějí.

Toto nespravedlivé a nás ničící vyrov
nání povolovali Němci (Beust, Plener,
Herbst). jen aby zde v Císlajtanii mohli
úplně panovat. aby Slovany mohli jařmiti.

Naše školství trpí, náklad naňje ohromný,
ale učitelstvo nemůže se dovolati zvýšení
nepatrnýth platů. Zemědělství hyne,
rolníci upadají v dluhy, vláda na. záchranu
nic nedělá. Obchod a průmysl náš vázne,
trh zahraniční je skoro znemožněn.

Dluhů u nás přibývá tak, že všechen
výnos práce pohltí skoro úroky. Vždyť je
v naší po'ovině říšské dluhů zemských a stát.
ních 4.235 mil. zl. Můžeme říci. že platíme
ročně 241 mil. zl. (!|) na vtci neplodné,
na úroky z dluhů a na militarismus, Bismar
ckem tak děsně zavedený.

Kdežto jinde země svornou součinnosti,
vytrvalou prací, moudrou politikou stran
i vladni pomocí se zvelebují. u nás šíří se
všude chudoba, bída, nespokojenost, nejistota,
nedůvěra. zmatek a svárl

Země koruny české odvádějí do Vídeň
ské státní pokladny 215,827 052 zl., ale na
správu svou dostávají jen 56 mil. zl. zpět.
Stát má z nás tedy 159 mil. zl. ročně čistého
užitku, kdežto z Uher pouze 64 mil. zl.
A za to nemůžeme se dovolati rovného
práva, za to nám byla jazyková nařízení
zrušena, za to lidé jsou (jak pravil posl.
Záček. Adámekisoc. posl. Berner na říšské
radě při debatě 0 odpovědi min. Koerbra
stran výtržnosti na Moravě) „častováni pra—
chem a olovem, manlicherovkamí a dragoun—
skýni palaši“ . . .

Kam podivné to hospodářství říši při
vede? Německý centralismus a vyssavaěuý
liberalismus zadal této krásné monarchii
rány sotva snad zhojitelué. ..

Občanstvo i poslanci žádají, aby za
vládla spravedlnost, žádají rovnoprávnost,
spravedlivou kvotu, autonomii zemí. Vládě
hr. Claryho připravena dne 10. listopadu
porážka od stran na pravici skupených tim,
že komise pro kontrolu státního dluhu
odepřela vydání 59 mil. zl. ve zlatě, by se
mohlo za 59 mil. zl. vzíti státovek z oběhu.
Dne 14. listop. byla porážka vlády obnovena.
Jednání o kvotový klíě(dne11—16.listop.)
nevedl k cíli.

Rozhodnouti bude musit asi koruna,
protože Uhři nechtějí dáti více, nežli 33
procent. Koruna rozhodne asi pro 36 nebo
37 procent.

Čím dál tim víc se poznává, že niu>i
nastati v říši této reforma na všech stranách,
v ústavě i v správě!

O našich katolických spolcích.
Podává V. Liblícký, kaplan.

S bolestí slyšel jsem od jistého funk
cionáře katolické Jednoty v K.: V našem
městě máme 7 kněží, a ani jediný v naší
Jednotě nepředuáši, ano ani do našich schůzí
nechodi.

Jinde zase si mně naříkali: „Vaše Jed
nota v B. hyne \ůčihledě, právě proto, že
sám farář proti ní všady brojí, ano 1svého
kaplana proti ní popichuj'e, a tak tento,

aby měl pokoj v domě, Jednotě se vy
h'bá.“ —

Jistému kaplanu, jenž ve svém pře
dešlém působišti založilkatolickou Jednotu,
napsal jeho nástupce: „Uvalíl jste nám na
krk nesnesitelné břímě“ —

Bohužel, že tyto zjevy, jež zde ken
statujerne, nejsou ojedinělé. Laikové pro
dchnutí duchem katolickým zakládají k utu—
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žení sveho přesvědčení katolické spolky,
a _ti, na něž by nejvice měli spoléhati, jsou
k jich snahám netečnými, ba nepřátel
skými. —

A příčina toho ? Často povstává z osob
ních antipatií,.aneb z pohodlí.

Kdyby naši pánové však čtlijen trochu
listy socialni. (jak internationálnich červe
náčů, tak i národních socialistů), nebo ra
dikalní listy (jako „Samostatnost“), anebo
některé venkovské plátky, některé listy uči
telské (jako „Školský obzor“ a „Posla
z Budče“ a jiné), dále kdyby slyšeli ty
řeči, jaké se mluví ve schůzích našeho lidu,
jak všickni tito živlové tupí kněžstvo, a
kdyby slyšeli jmenovitě, jak hanebně se vy
jadřují o jeho soukromém životě, jak si
vypravují různé pikantní věci (ovšem vět
ším dílem vybájené) a pozorovali tedy smý
šlení širších vrstev našeho lidu. tu by vlastně
s největší ochotou vycházeli vstříc našim
statečným organisatorům. '

Vetchý, ale moudrý- stařec nad Tiberou
volá: „Nemohu si představit kněze, jenž by
dnes k oltáři přistoupiti mohl. a nestaral
se o katolický život spolkový"

On dobře zná ze svého okolí, čímjsou
v té prohnilé Italii katolické spolky, že jsou
totiž nejmocnější baštou, o niž tam se dnes
trůn papežský opírá.

Vizme, jací jsou dnes uvědomělí katolíci
němečtí, američtí a mnozí francouzští. Na
tom utěšeném rozkvětu katolicismu a mi
le'm zjevu maji lvi podíl katolické spolky.

A což to zednářské Uhersko. kde ne
stará se vůbec hierarchie o život spolkový:
k jakým koncům spěje?

Nepřatelskě listy dnes v tisících exem
plářích jsou kolportovány mezi náš lid,
který lehkověrně věři všemu, když jest to
tištěné.

Má se čekat s prací, až nebudeme
jisti životem, až každý den nějaká rota zde
či onde bude okna vytloukat a demon
strovat? Kdo nás bude tenkrát chránit, na
koho pak budeme spoléhat? —

Nedávno byla v Kl. schůze. Jistý „ob
čan“ hanebné mluvil o kněžích a to tak,
že přítomní hlučně volali: „Hanba .. ..,
hanba jiml“ A tu on zvolal: „Nesmí jen
zůstati při těchto slovech, při tom vo
lání.“

Tím takřka zřejmě vybízel k násilí
proti nám.

Kněží v zemích alpských zakládají
spolky k ochraně kněžské cti. A kdo tu
naši, nyní tak ohroženou čest kněžskou

statečněji hájí, nežli právě naše činyastatní
členové našich katolických Jednot?

O koho my katoličtí kněží se chceme
opírat? O naši nevěrou namnoze a po
žitkářstvím zachvácenou intelligenci? Těm
lidem sloužíme za terč bodavých vtipů.

Či o nejnižší vrstvy? Ty jsou sociálně
demokratické. Čl o vládu, o bodáky, čet
nictvo a c. k. úřady? To nejde! Jen ty
prostřední vrstvy jsou naší pevnou
oporou.

Necht o nás neplatí slova Spasitelova:
„Když pak spal, přišel nepřítel člověk a
nasil koukole.“

Někdo však řekne, nač spolek, jenž je
v hospodě? Mám kostel a kazatelnu.

Dokud dělník byl šest dní v dílně,
rolník na poli, obchodník v krámě, intelli
gent v úřadě neb ve svém povolání. po
stačil kostel dne sedmého. Ale dnes? Ve
všech úřadech se v neděli a ve svátek do
poledne, ba i přes poledne úřaduje. Na
polích (zejména kol měst) se v neděli pra
cuje. Obchody jsou ot vřeny. Remeslnici
dodělávají své zakázky. Teprve odpoledne
je klid ——a. tu se jde -- na výlet. A tak
nutno jinak pracovati a to ve špolcícbl

Když všecky stavy se organisují, když
nepřítel hledí získati pro své bezbožecké
idee hojnost stoupenců, když víru i stav
kněžský tupí venku i v hospodách, musí
kněz jít za nimi a tam očistit a hájit cír
kev a svůj stav.

Pevnou spolkovou organisací nutno
chránit lid před úplným svellenim. Mnozí
na schůzi, i kde kněz přednáší, ač celý rok
do kostela nezajdou, třeba bys tam pozval
toho nejvýmluvnějšiho kazatele, přece při
jdou a ty nutno zpět v ovčinec uváděti.

Dnes stoji již u nás celé pluky dobře
zorganisovaných nepřátel našeho stavu a naší
církve, a proti nim několik pouze řad roz—
hodných katolíků.

A tyto šiky mají býti ještě trnem
v očích svých vlastních vůdců?

Dnes nesmíme se oddávat sladkému
pohodlí, spokojuiíce se nedělním výkladem
a nejdůležitějšími funkcemi. Dnes třeba
mnohé namáhavé práce.

Musíme pak v první řadě naší ka
tolické organisaci spolkové s nejširší ten
dencí (vzdelavaci -— podpůrnou a pod.) vě
novati svou pozornost, nebot spolky nábo
ženské, ač jsou krásné a ušlechtilé, za na
šich poměrů nevystačí. Naše Jednoty se
musí věnovati zevnímu i vnitřnímu životu
katolickému, totiž: brániti se proti ná—
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jezdům se stran nepřátel a proti násilí
ěkůdníků a pak pěstovali vzájemnou lásku
a pomoc.

Že založení katolických spolků narazí
na odpor různých našich liberálů. bohužel
je pravda. Ale to nás nesmí zastrašití.

Právě toto kmotření se a strýčkování
našich některých duchovních s všelikými
liberálními veličinami zasadila mnoho ran
našemu katolickému životu v Čechách. Do
klady z N., z B., z C. a odjinud jsou věru
odstrašující!

Nezapomínejmc, že měla pravda vždy
mnoho nepřátel. Ale pro pravdu i smrt
podstoupili jiní, a my je ctíme jako mu—
čeníkyl

Ta „panská“ ,liberální“ přízeň bývá.
velice vratká a nespolehlivá!

Obava, že by bylo málo členů. že kra
jina k tomu se nehodí, není spravna. Zda
byla krajina liberálnější nad Podřipsko?

A dnes tam působí 7 jednot katolických.
A jaké mají uvědomělé členstvol

Již nyní našinci doznávají, že naší
vlastní vinou bylo ztraceno přemnoho. Ne
chceme, aby toto (a snad ještě horší) mí
nění měli ti, kdož po nás příjdou.

Bylo by záhodno, aby nastal ruch ve
spolcích co nejčilejší. Ovšem je třeba, aby
hned v alumnátech byl dorost kněžský po
učován o nutnosti katolické organisace, aby
byl seznamovan se základy křesťanského
socialismu a pod.

Bůh ponechává dlouho u vesla lcdičky
Kristovy muže, který křesťansko-socialni
hnutí v Církvi katolické velmi podporuje.
Snahy křesťanského socialismu jsou prová
zeny požehnáním Božím.

Že i v buzení uvědomění stavovského
& národního Jednoty naše velice se osvěd
čují, každodenní zkušenost nás pouču1e.

Nechť tedy přikročí se horlivě k dílu

Smutné časy. (La Trlstesse contemporaine).
Přeložilprof. ]. Kosina.

(Pokračování)

Romantism, naturalism, symbolism ote
vřely v duši lidské vůbec a ve francouzské
zvlášť, nova zřídla melancholie, trudnomysl
nosti. Nechci ani hlučně vyslovili smutné
slovo dekadence, ani mlnviti, jako mnozí
jiní přede mnou, o změně. o zkaženosti na
šeho vkusu. A, přecel Což jsme nevýnašli
». neprohlasili v našem stoleti. že genius či
veleduch jest nervosa, nemoc? Neřekli jsme
mimo to, že krása musí nás pobouřitiaže
ji musíme trpěti, aby nami pohnula? To
jsou smutné, jak se obávám, novoty. Snad
jsme ztratili smysl pro krásnou jasnou mysl
děl alassických? „Klassickým nazývám vše,
co jest zdravé,“ pravil Góthe. „romantickým
vše, co jest chorobné“ Uvažte, prosím
vás, poněkud tuto krátkou avšak hlubokou
definici.

V skutku se obávám, že nemáme již
onoho dobrého a šťastného zdravi svých
otců; že již nemilujeme krásu, přirozenost
ani zdraví s jejich veselosti silnou aneb
útlou; že nemluvíme a nepíšeme tak rádi,
abych tak řeklzp0pudu vlastního jazykem
zdravým & bujarým. Ne že bychom byli,
Bůh mne chraň, abych tomu věřil, národem,
jenž jest na konci svého života, pokolením

zchátralý-m, avšak jsme národem sestaraly'm
a otupčlým (blaseovaným), jenž rád mění
své esthetiky, jako mění své ústavy. Obdiv
výtečných děl posvatných zdá se naším mo
dernistům předsudkem, pověrou minulých
věků. Jelikož jsme fantasty a svévolniky,
poblázněui novotami, inodernismem až k ší
lenství, přístupní a náchylní všem vlivům
cizím, unáší nás neklidné pachtění se po
originálnosti často až k posledním mezím
podivínstíí. A takto umění a krása nam
nepůsobí radost, ale zarmucují atrýzní nás,
buď že lrpíme tím, že jsme je ztratili,
aneb že jich hledame tam, kde nejsou.

Rozpinavost, vrtochy a vzpoury, zuři
vost našeho „já“ jsou jiným z našich ne
duhů. & následovně našich běd. „Já“ jest
nenávisti hodno, pravil Pascal, a já nena
vidím „své já“ „My je již ne nenávidíme,
my jsme je naopak učinili božstvím svým;
milujeme jeho drzost. prudkost a tyranství.
Bojím se jen, že tento přepjatý individua
lísm způscbí nám méně radostí, nežli nám
přinese zármutku.

Naše já i když má příčiny býti spo
kojeno, stává se ukrutným, odporujeme-li
mu. Zápas živobytí, sběh (čím dále tim kru
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tější a neuprosnější) různých vášní azájmů,
jenž jest přirozený demokracii toužící po
rovnosti. se mu protivi. dráždíarozbořčuje
ho každodenně. Ctižádost jest smutná —
všickni morali—\této stvrzují, — poněvadž
jest stále nepokojna a neukojena; demo
kracie jsou smutné, poněvadž rozpoutávají
a podněcují všecky ctižádosti. Za dnešních
dob jsme demokraty velice ctižádostivými,
abychom předstihli, ba ušlapali jeden dru
hého; nemáme již záliby, nemilujeme tichých
radostí nepatrností a skromnosti. Potřeba
zdáti se spíše nežli býti, jest jednou
7. choutek žalostných a palčivých naši doby.
Nikdo již nechce býti chudým, a nikdo již
nechce býti prostým. Pachtlme sera nu
díme se notně v tomto věku povýšenců,
honíce se za falešnými statky. jejichž ztráta
nás roztrpčuje, uniknou-li nám, a jejichž
držení jest plno popela, když jsme jich
dosáhli.

Bývalý život rodinný, nehlučný, mě
štácký, skromný a poměrně veselý. neexi
stuje téměř již nikde. Nádhera, ruch a zá
bavy měst velikých, kde se domníváme, že
jest dobře žíti, jsou nejsmutnější věcí, při
hlédneme-li k nim trochu bliže. Všude na
nás zeje ponurost. Pochmurnost ta prýští
z duši bez víry (tak jako z krbu bez ohně),
ze společnosti bez pout, z nepokojného
blouznění doby pracující k převratům, z umění
(pracujícího jen v novotách), z města, z ulice.
z domu, z člověka, a konečně. jak nám to
uk zuje dnešní Francie, 7. červanků století,
jež světová výstava sotva asi rozveselí.

A tak jako by naše vlastní chmury ne
byly dosti černé, vypůjčili jsme si trudno

myslnosti u cizinců — Góthův Werthe r
a Faust, melancholické zpěvy Ossia
novy, hrdinové spleenu Lara a Manfred
lorda Byrona, rozmnožujíponurost bratrů
a synů Renéových a ztrpčují je ještě. Pak
jsme si vyprosili u ubohého Leopaodiho,
básníka d'Infélicity, smutného tajemství zou
falého fatalismu jeho. A pak jsme brali
vážněatéměř tragicky pessimism Scho
penhauerem, a utvořili z něho soustavu,
kdežto byl snad jen pouhým žertem, pon ě
kud dlouhým anebo snad pósou.

Všude, kde jsme mohli sniti, plakati
a vzdychati, naříkati na zlé století, na
nudný život, na podnícení svého nepokoje
a utrpení, vyhledavali jsme sve štěsti, svou
pastvu. Někteří filosofové a někteří světo—
občané nás za to chválili a ktomu i blaho
přáli, oni nam pravili (a my jsme věřili,
aneb se zdáli věřili), že se stáváme vážněj—
šími; zdálo se nám, že jest rozhodně lep
šim býti trudnomyslnými,nervosními,
aneb čímkoliv se nám líbí, než podobati se
naším praotcům,
Giietě. génie heureux qui fat je dis le nótra
Prise, dont ou riait d'nnbout ii l'autre . ..

Všecko to zahynulo, rozplynula se v hn
stou mlhu . . . ,

Mlha trvá ještě, 8. obloha Francie, ona
krásná obloha neitala se arci veselejší.
Chápu velmi dobře, že nikdo nechce již
a neodváží se dnes říci jako převeselý
P r a belais:
Mieux vaut de ais que de larmesécríse,
Pacu ce qui rire est te propre de

Phomme.
(Pokračovat)

O zázracích Ježíšových.
Apologetický příspěvek na oslavu Božského Spasitele.

Napsal Dr. los. Pošmůrný, křižovník.
(Pokračování.)

IV. Vzkříšení mrtvých.

Aby zázračný charakter vzkříšení třech
mrtvých, o nichž Písmo sv. vypravuje. po
příti mohli. popírají nevěrci beze všech dů
vodů, že byli oni k životu vzkříšení sku
tečně mrtví. Nevysvětlují však nikterak.
odkud samojediný Ježiš mohl vědě'i, že jsou
živí, ač všickni ostatní je za mrtvé měli,
nebot kdyby to byl jistě nevěděl, tu by byl

jednal pošetile a nerozvážně, pokoušeje se
k životu je vzkřísíti.

1. Co sa týče dcery Jairovy, od
volávají se nevěrci nn slova Ježíšova: „Ne
plačte, neumřelat divka, ale spí.“ Luk. 8, 52.
K těmto slovům již svatý Augustin trefně
poznamenal: Pravdu děl Pnn: Spí. ale jen
vzhledem k Onomu, který jí mohl vzkřísiti.
Slovy citovanýini chtěl tudiž Ježíš jen na
značití že dívka není vtom smyslu mrtvou,



—439—

jak lid inyslil, totiž že ji nelze již k životu
vzkřísiti.

Smrt dívky dosvědčuje evangelista slovy:
i posmívali se jemu. vědouce, že umřela . . .
I navrátil se duch její a vstala hned.

Jiní nevěrci, kteří nechtějí ani zazrak
uznati, ani pravdivost příběhu pepříti, praví,
„že jest nejlépe všeho úsudku o teto udalo
sti „skromně“ se zdržeti. Ale zajisté daleko
skromnější by bylo, uznati pravdivost zpravy
písma sv. a upřímně vyznatí, že se tu stal
zazrak.

2. Že i syn vdovy Naimské nebyl mrtev,
někteří ve své veleučenosti a obrovském
dům) slu soudí ze slov, jimiž Ježíš mládence
na marach ležícího oslovil, totiž: „Mladenče,
tobě pravím, vstali“ Timto způsobem prý
možno jen živého osloviti.

Podle teto exegese bychom mohli také
tvrdili, že všickni, kteří soudného dne z mrt
vých Vstanou, v pravdě mrtví nebyli, poně
vadž Ježiš pravil: „Přijde hodina, v níž
všickni, kteří v hrobich jsou, uslyší hlasu
Syna Božího,“ (Jan 5. 25), nebot jak pak
mrtví slyšeti mohou?

Evangelista mluví o mládenci jako o člo
věku, ktereho všíckni měli za mrtvého, nebot
píše: „aj. mrtvý ne.—lenbyl ven, syn jediný
matky své... I posadil se ten, jenžto byl
umřel a počal mluviti. Pajala pak všecky
bázeň a velebili Boha řkouce: „Prorok veliký
,povstal mez1 nami, a Bůh navštívil lid svůj.
(Luk. 7. 11—16.)

Patrno tedy, že domněnka nevěrců
o smrti pouze zdanlivé mladence naimského
jest zcela libovolná a bezdůvodné.

3. Podobným způsobem snaží se nevěrci
popřiti zazrak vzkřišení Lazara, tvrdíce,
že Lazar mrtev nebyl, nýbrž že padl jen
do m_dlobnebo byl stižen ochrnutím nervů.

Ze však Lazar skutečně byl mrtev, vy
svíta jasně ze slov Ježíšových. Když totiž
apoštolové slova jeho: „Lazar, pritel naš,
spí; ale jdu abych jej ze sna probudil
(Jan 11. II.), 0 pouhém spaní sna rozuměli,
řekl jím Ježíš zjevně: Lazar umřel.“

Nic nevadí, že Ježiš obdržev zprávu
o těžkém onemocnění Lazarově, řekl: „Ne
moc tu není k smrti. Slovy těmi podobně,
jako při dceři JairOvě Ježíš napovídá., že
Lazara brzy vzkřísí, takže smrt jeho vlastně
ani smrtí v obyčejném smyslu není.

Proto poznamenává ke slavům těm
sv. Augustin: „Nebyla nemoc ke smrti,
protože sama smrt nebyla ke smrti, ale
spiše k zazraku, aby lidé uvěřili v Krista,
a pravé (věčné) smrti se vyhnnli.“

Smrt Lazarovu potvrzují slova Ježíšova
k Martě, ktera Panovioznamovala. že Lazar
již čtyři dny v hrobě leží a již hnilobě
propadá, takže by bylo marno, kamen od
valovati, jelikož nikterak nemůže se k životu
vrátiti. Ježíš dí Martě: „Zdaliž jsem tobě
neřekl, že budeš-livěřiti, uzřiš slavu Boží,
t. j. skutek Boží velmi znamenitý“

Tak by Ježíš mluviti nemohl, kdyby
Lazar toliko v mdlobach ležel.

Smrt Lazarovu předpokládají i slav
nostní modlitby Kristovy u hrobu jeho,
v nichž praví: „Otce, děkuji tobě, žejsi mě
vyslyšel. Jat jsem věděl, že mne vždycky
slyšíš, ale pro zástup, který okolo stoji,
jsem to řekl, aby uvěřili, že's ty mne poslal.

Ježíš tedy Lazara měl za mrtvého,
z čehož nasleduje, že skutečně Lazar mrtev
byl, nebot jinak bychom musili připustiti,
že Ježíš btď pravdu nevěděl, nebo lhal,
což jeho vševědoucnosti a pravdomluvnosti
odporuje.

Smrt Lazarovu potvrzují obě sestry
jeho, které by ho byly zajisté nepochovaly,
kdyby o jeho smrti nebyly úplne přesvěd
čeny. Obě Pánu při prichodu jeho smrt
bratrovu zvěstují, a když Ježiš kaže kamen
hrobní odvaliti, di Marta, že již pachne,
jsa již čtvrtý den v hrobě. Slova tato do
kazuji nejen přesvědčení Marty o smrti
Lazarově, ale i že se o hnilobě bratrově
sama přesvědčila.

Že se o hnilobě bratrově přesvědčiti
mohla, vysvítá. z obyčeje židů, kteří po tři
dny mrtvolu v hrobě dosud úplně nezavře
ném navštěvovali, aby nikdo mdlobou nebo
strnutím nervů stížený nebyl pohřben. —
Zvyktento dokazuje Sepp mnonými citaty
ze spisů rabínakých.

Smrt Lazarovu dokazují konečně i jiní
mnozí židé, kteří přišli k sesti-am, aby je
těšili a smrt Lazarovu oplakavaii. Když pak
Ježiš pouhými islovy: „Lazare pojď ven,“
mrtvého vzkřísil, tu mnozí z nich uvěřili
v Ježíše, a sami nejvyšší kněží, zpraveni
byvše o zázraku tomto, nikterak jej nepo
pirali, nýbrž volají: „Co učiníme, neb tento
človek činí mnohé divy.“

Nejapna jest tudíž vytačka nevěrců,
kteří dí, že Ježíš sám do hrobu buď vešel
nebo jen nahlédl a naleznuv Lazara živého,
ven ho volal.

Ze slov Ježíšových: „Lazare, pojď ven,“
nutno zajisté souditi, že Ježíš stal venku
před hrobem, že tudiž do hrobu nevešel;
a i kdyby byl do hrobu vešel, zajistěijiní
z apoštolů a ze zástupu by byli sním vešli
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nebo aspoň do hrobu nablédli atak Lazara
z mdlob se vybravšího videli.

Že jen evangelista Jan 0 zázraku tomto
píše, nic proti jeho pravosti nedokazuje,
nebot jest známo, že se evangelisté navzá—
jem doplňují, takže, co jeden opomíjí, jiný
vypravuje.

Mimo to lze se též domýšleti, že se
ostatním evangelistům zdálo býti méně
vhodným. za života Lazarova o tom psati,
kterýž důvod pro čtvrtého evangelistu od

padl, nebot psal o čase, kdy Lazar zajisté
již nežil. .

Co pak se týče Renána, který se opo—
vážil pronésti domněnku, že Lazar se jen
mrtvým pouze stavěl a že ho živého sestry
do hrobu daly, aby se pak zdálo, že ho
Ježíš vzkřísil, čili zkrátka řečeno, že vzkří.
šení Lazarovo nebylo než umluveuou pod
vodnou hrou — ta směšná bezbožnost vý
kladu tohoto jest tak patrná, že není za—
jisté třeba dále o tom mluvití.náb.—'.

___3“ ČESKÉ VĚCI. . . . igi—_____?Ě—
Na říšské radě rokovalose po 10dní

(od 7.—17.) list) 0 moravských výtržnostech
a střilení do lidu a t. d. Dne 7. listopadu
mluvilo se o odstranění g 14. Ale pilnost
návrhu posl. Daszynského na vymýtění š 14
byla 167 proti 110 hlasům zamítnuta. —
Ze 17 českých poslanců scházel mezi ji
nými dr. E. Grégr, ač dne 5 listopadu vLi
bochovicích hřímal proti Vídni a pravil:
„Představuji se jako člen strany, jež stojí
před zříceninami (l) svých snah a nadějí,
nebot 26 postulátů českých i s jazykovými
nařízeními padlo. — Pro zrušení hlasovali:
sociální demokraté. němečtí pokrokáři a li
dovci, Schoenererovci, Mladočeši a Jiho
slované. Bude tedy % 14 podržen i nadále.

Dne 8. listopadu mluvil o událostech
na Moravě dr. Žáček, jenž vládě vyčítal,
proč vojsko a. četnictvo komanduje proti
českému lidu. O židech pravil: „Kiiihtiskař
Klabusay byl v Holešově od židů sbit, Zwil
linger jej oboškem bil přes hlavu. Bylo
rozbita několik tabulek v kuřalně Gratz
rově & tu — bez vyzvání, by se dav roze
šel, vypálili četníci do zvědavců dvě salvy,
při čemž zabiti lidé nevinní, na př. služka.
Ve Vsetíně byl 6 četníky střežen dům žida
Glesiigra, — a tu též stiíleno do lidu.

eskému národu není antisemitismus vrozen,
nebof. nikde není tolik židů, jako v zemích
slovanských, kde židé nalezli dobré bydlo.
Židé na Moravě drželi vždy s Němci, oni
tu němectví udržují, což budírozčilení. Po
čínání židů nutno označiti jako velmi nc
rozumné a nepřátelské, vždyt za každým
židem nemůže státi vždy — voják. Nemohu
upříti, že chudé obyvatelstvo bývá. od žid.
obchodníků neomluvitelnj'm způsobem vy
kořisťováno, že židé lid sváděeí k pití ko—

řalky, čímž se přivádí na žebrotu. Krví
a železem národové se o pravdě nepře
svědčí“

Dne 9. listopadu mluvil soc. dem. posl.
Berner. Pravil: „Min Koerber mluvil tonem
byrokrata o vraždách lidu, jako by se to
rozumělo samo sebou. Proč se střílelo? Pro
několik tabulek? Životy lidské jsou dražší
než zboží zničené I u hrobu byl jeden pří
buzný bodákem zabit Vojáci se vůči ob
čanstvu drze a zpupně chovaji . . . Velká
masa lidu postrádá práva, chudý člověk po—
kládán je za stravu pro děla. za psance.
Lidé budou odsouzeni na léta do žaláře—
a pak prý bude vše v pořádku. A ti, kteří
stříleli, — budou ——povýšeni. Zrušení ja
zykových nařízení je zkrácením oprávně
ných národních zájmů českého národa. Na.
Moravě jsou prolivy plemene, náboženství.
jazyka, třidoiasociální. Moravští židé trvají.
při němeetví houževnatě. Oni jen mezi se
bou ve sňatky vstupují, ale i uzavírají se
vůči ostatním, trvají při čistotě raqv ustaví
se ostře proti českému národu. Oni se po
važují mezi Čechy za cizáky, proti čemuž
lid český reaguje. Při obecních volbách volí
sice českv, ale do obchodních komor volí
Němce Útoky na židy jsou tedy přirozeny
z povahy věci. Židé užívají v Břeclavě,
Lipníku. Ostravě, Hodoníně atd. své moci
po boku německých pokrokářů. bezohledně
k hospodářskému vykořisťování a potlačo
vání slovanské včtšiny a práva. Židé pra
cuji o — ohlupováni (ll) lidu — i nelze
se pak diviti, že lid páše výtržnosti. Židů
na Moravě jsou jen 2 proc, t. j. 45.000,
ale dovedou všeho využitkovati. Moučné
obchody jsou zřejmými neb tajnými kořal—
nami, ale politický úřad to nevidí. -- Anti—
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semitismus, jenž chce zjednati rovanráv
nost státních občanů, je utopií. Antisemi
tismus podporovaný vysokým klérem afeu
dálními velkostatkáři je pokrytectvím.

O vraždě v Polné šíří se heslo, že je
to rituální vražda, že židé nejenovelkono
cích, ale i o purim požívají krve křesťanské
(smích). Ale vostravských dolech bar. žida
Rothschilda, Gutmanna atd. bylo za 9 let
17.000 úrazů, při nichž křest. krev tekla,
r. 1896 uhořelo tam zbytečně v šachtě,
jež byla schválně ucpána (aby se oheň ne
šířil) 17 osob... Křesťanský lid je svými
faráři atd. udržován ve stavu, že nepoznává.
jak je vykořisťován. Pruský žid Friedliinder
v Ostravě otevřel novou šachtu — a farář
katol. ji vysvětilažádal lid, aby bylvděčný
F... Páni takoví stolují s bohatými židy
a vyzývají k vděčnosti k židům“ . ..

Po řeči posl. Tiirka, jenž pravil, že
netřeba židy zabíjeti, ale nutno zlomiti jejich
hospodářský vliv, splnil dne 10 list. posl.
Adanek: „Může se někdo diviti. když trplce
pod tlakem židovské soutěže v našich zemích
a neisouce prosti obav o naši budoucnost,
snažíme se, bychom našimi organisacemi
učinili přítrž převaze_židov. kapitálu na poli
živnosti a průmyslu? Zidé se připojilik národ
nostním našim odpůrcům při sčítání vuzavře
ném území, ve školách, při volbách. v žurnali
stice atd. Ale jak jsou choulostivi k útoku!
Co má říci národ náš, po desetiletí špiněný
a tupený? Neměli bychom krve v žilách,
kdybychom útoky ty klidně snášeli. Při
chabrnsových volbách v Čechách židé povalili
naši většinu na sněmu. Nejpřednější vůdcové
národa vždy byli proti antisemitům na př.
Rieger, Engel atd. Že se ale hnutitou nás
vzmáhá. není naší „vinou, Vůdcové židů
dr. Zucker, Bondy, Zalud — mezi souvěrci
svými pracovali nadarmo, nebot židé opatřují
záležitosti našich něm. odpůrců velmi horlivě.
Oni nemohou dostat výsadu. aby byli šetření,
když jsou našimi nejrozhoduějšimi nepřáteli.
— Zločinná revoluce nevyšla z hospod &ulic
českých obcí, ale od ministrů Český na je
syt hry, jež se s ním provádí. Abcúg hr.
Claryll 

Po řeči posl. Kozlowske'ho, jenž pravil,
aby vláda nejdražšího Bohem uděleného
statku lidského života co nejvíce šetřila,
hájil četnictvo i vojsko min. dr. Kčrber.
při čemž došlo k bouřím, že musila býti
schůze přerušena.

Pak promluvil posl. Schneider velkou
antisemitskou řeč, uvaděje výroky talmudu
(o sňatku, o lidech jiné víry, kteří prý jsou

psi, prasata atd.), líče jednání židovských
novin v případě pulenskě vraždy. Necht si
řeč tu přečten čtenáři naši v brožuře R. Vrby
„Rakouský parlanIent o židovské, otázce“
Stojí za přečtení i — použití.

Dne 14. listopadu promluvil soc dem.
Verkaufadr. Šílený, jenž řekl: „Jiné státy
šíří své území a bohatnou a my se hádáme
a vraždíme (Litovel, Hodonín, Vsetio, Pře
rov. Praha). Je to lenost a pohodlnost, ne
učí-li se úředníci druhému jazyku zem
skému. Morava má.býti za každou cenu po
němčena! Na židecb žádáme spravedlnostt
Židé provádějí germanisaci, oni navštěvují
něm. školy, gymnasia a university. Ale Češi
se dovedou brániti proti nim . Kdyby
vládní orgány byly zůstaly pěkně doma
nebylo by došlo k výtržnostem. Máte-li
srdce pro lidskost-, upustte od germanisacel"
— Po řeči poslance Meivgra mluvil dne
16. listopadu soc. dem. Rieger, dr. Stojan.
rabín dr. Straucher (jenž háj-.l židy proti
Schneidrovi, hlavně cituje Wiinsche, Blocha,_
Noldeke atd. a dokazoval, že židé nemohou
býti zodpovědnými, když tu a tam děvčezmizí,
hájil košeráka Kurzweila a rab. Goldbergra
atd.), Bielohlawek (pravil: „Je nepochopi—
telno, proč všecko židovstvo křičí, když je
den žid je obviněn; když se šlápne židu

'v Africe na kuří oko, celá Aliance israelitá
křičí; milionů ukradených křest. lidu užije
se k rchraně žida, na př. Dreyfusse“), Ka
reis. Gregorig, Stojalowaki (pravil, že mu
židé půjčili celých — 1-00 7.1!), dr. Pattai
(pravil: „Židovské vyznání vyžaduje revisi.
necht stát zjistí, co v talmudu stojí, nechť;
se talmud přeloží a bude konec 5 po—
rům"), Lueger, Daszynski atd.

Na to celá krvavá. aféra přišiuzena
3Gčlennéniu výboru.

Dne 17. listopadu byl přijat návrh zá—
konastran zrušeni novinářského &ka
lendářního kolku. načež jednáno o ob
žalobě ministerstva hr. 'l'huna.

Ježto hr. Clary nemá většiny, jež je
oposiční, kdežto ném. minorita je příliš
nedůvěřivá, panuje obecné přesvědčeni, že
se musí poděkovati.

Demonstrace v Čech-ich neustávuji. Pro
„hier“ odsouzeno množství osob do sedmi
až lOdenního vězení. Všude panuje vření
a nespokojenost.

* *
O zřízeni národni rady jedná se

v Praze. Zastupci všech stran, jež stojí na
stanovisku státoprávním, vyslovili se v zásadě
proto, aby poradní sbor národní vešel v život.
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Zejména na hospodářském a kulturním poli
mohla by národní rada vykonati mnoho
dobrého. Jsme nejen politicky uesorganiso
vání a ničení, ale ještě více národohospo
dářsky. Uhři ničí nás moukou s obilím,
továrny židovskoněmecké, konfekce a bazary
ubíjely naše řemeslnictvo. Je třeba o-ganiso
vati prodej a koupi nutno varovati lid před
kořalkou, marnotratností a pod. Je třeba
wprscovatik výchově lidu, jež byla. velmi
zanedbaná. Česká. kniha nemá dues odbytu,

jakého by zasloužila. Spousty knih práchni
vějí. ale hanebné spisy od agentůjsou šířeny
po venkově i městech. V otázce českých
menšin, v otázcerovnoprávnosti
jazykové a stran hospodářského sociálního
a kulturního povznesení naší vlasti jsme
všickni jistě zajedno. Proto by měl zájem
strannicky' se podříditi zájmu celku. Bude-li
národní výbor. v němž by všecky české
strany byly zastoupeny, bude to veliký krok
ku předu.

Gřoďžam—
—+:j] NARODOHOSIŠČD_;Ě—
Il. Rcmcsla.
O zadávání vojenských dodávek

maloživnosvtníkům mlnvenodne 8.1isto
padu t. r. v Remeslnicko-živnostenská besedě
v Praze Trpce stěžováno si na nynější prak
tiku zadávání vojenských dodavek velkokapi
tálu, kdežto maložívnostníkům celkem svěřeno
jen 25 pct. vojenských dodávek. Všichni řeč
níci kladli hlavní váhu na to, aby poslanci
na říšské radě zakroěílí ve prospěch výhrad
ního zadávání vojenských zdodárek maloživ
mostnikům.

Poslanci vymohli již těch 25 procent.
at vymohou zbývajících 75 procent dodávek.
“Obyčejně vymlouvá se vláda, že maloživnost
'nictvo potřebné množství práce prý nedodá
v čas. Zvláště prý v čas mobilisace nemohlo
by prý maloživnostníctvo vyhověti To jest
domněnka lichá. Erár namnoze činí taková
podminky, jen aby jim maloživnostník nemohl
vyhovčti a práce zadati se mohla velkokapi
'tálu. Dnes se hlásí o vojenské dodávky chu
dák, který nemá práce civilní, a jest tedy
povinností státu, tohoto chudáka zachránití
poskytnutím práce Když stát žádá placeni
daní od maložívnostniků, atjím poskytne mož
nost výdělku.

Pan Průša líčil, jak maložívnostnictvo
je se strany státu chíkanováno Tak ku př.
„při objednávkách bot pro vojsko žádá mini
sterstvo prošívané věci na strojích. Společen
stva pořídila si tedy stroje avšak pli objed

=návkách plišly průměrně právě 3 boty na
jednoho oferental Maloživnostnictvu znemož

něno také nemálo ucházení se o vojenské
dodávky novým nařízením ministerstva. dle
něhož jen ten dostane vojenskou dodávku,

—lkdo zaměstnává určitý počet dělníků.
Nejlepe by bylo, kdyby se dodávky vo

ÁŘSKÁ ČÁST. j—Š._____

jenské soustředily na zvláštní konsorcium
které by rozdělilo práci různým odborům'
Věc dala by se provésti tak, že surovinu do
dávali by továrníci, kdežto práci provedlo by
msloživnostnictvo. Nejlépe bylo by ovšem,
kdyby při objednávkách pro vojsko vše ob
starávali odborníci ze řad maloživnostníctva.

Pan Toužimský navrhl, aby se utvořila
konsorcia, která by zařídila továrny na zpra
cováni surovin a vůbec materiálu pro vojen
ské dodávky, zejména voněch krajích, kde
vůbec žádných továren není. Továrny Dodobné
mohly by se zříditi zvláště kolem Zbírova,
Černého Kostelce. Stříbra, Tábora, kde dosud
žádné továrny není, a. lid nucen je vyhledá
vati si práci a výživu jinde.

Inspektor stravoven, pan Lenz, objasnil
poměr stravoven k maloživnostnictvu; uvedl,
že zavádí se nyní zvláštní vychovávací systém
ve stravovnách, aby se mohl dobrý dělník
odpor-učit maloživnostniku.

Věc zaslouží, aby se o ni co nejdůklad
něji pojednalo. Ale ministerstvo teď má plné
ruce práce, aby vyí-ízovalo nesmírně důležitou
akci, jež povstala z hlášení se „zde —-jelen ——
tuksj“ a pod. místo „híer“. Na sta osob je
vyšetřována, zavřeno a pod. Kde pak by zbylo
času na — starost o dodávání bot, šatů.
mouky, masa, a jiných potřeb vojenských do
kasáren? Že to jinde je kapitalistům též za
dáváno? Ano, jen že nikde maloživnoatnici
nejsou tak bídně postavení jako u nás!

O pojištováni řemeslnictva a.
živnostníctva ve stáří jednalose dne
10. listopadu v Řemeslnícko-žívnostenské be
sedě v Praze. Pan Průša pravil: V Německu
je zartdeno říšským zákonem nucené pojišto
vání starobní a invalidní. U nás je otázkou
tou dosud málo Luuto. Každý řemeslník a živ—
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nostník, který za nynějších poměrů blaho
bytem neoplývá, musí s obavami pohlížeti na
budoucnost. Co ho čeká. ve stáří, až nebude
výdělku schopen? Připadne za poměrů stáva
jících na obtíž obci. Jen nepatrná část ře
meslnictva a živuostnictva pojištěna jest uje
diného ústavu, který pojíštuje naše řemesl
nictvo a živnostnictvo, totiž u fondu císaře
Františka Josefa.

Ústav tento však naprosto nevyhovuje,
a. proto Zemská jednota řemeslnických a živ
nostenských společenstev zamýšlí sama utvořit
pojišťovací ústav pro řemeslníky a živnbst
niky. V Praze je celkem 20000 živnostníků,
& kdyby každý dal jen 5 zl. do základního
fondu, bylo by hned 100.000 zl. pohromadě.
A to jen v samotné Prazel Což teprve ře
meslnictvo a živnostnictvo venkovské v ze—
mích koruny České! Bylo by to zajisté im
posantní číslo, kdyby každý věnoval 5 zl. do
základního fondu. Mezi živnostnictvem a ře
meslnictvem českým panuje však vlažnost a.
lhostejnost k této životní otázce. V Praze
2 20.000 živnostníků pojištěno je u bratrstva
pouze 2400 členů. Musí se proto zavésti nu
cené starobní pojištoraní, a úkol ten musí na
sebe vzíti zemský sněm.

Nejlépe by bylo, kdyby se zavedlo nu
cené pojišťovacív zemské dle přihlášek k vý
dělkové daní. Zivnostník. který platí velikou
výdělkovou daň, dal by více; maloživnostník
pak, který jen nepatrnou výdělkovou daň
platí, dal by méně. Za nemajetné pak, kteří
vůbec by platiti nemohli, zaplatila by spole
čenstva. Za nynějších poměrů dobrých 70
procent řemeslnictva & živnostnictvo. nemůže
se pojistití u fondu cis. Františka Josefa pro
poměrně vysoké poplatky pojistné. Proto mylný
jest prý nazor pri-f. Bráfa a. posl. Krejčíka,
že nejvýhodnější ústav pro starobní pojišťo
vání jest fond císaře Františka Jrsefa.. Tento
naprosto nevyhovuje a proto také jen ne
patrná. čest řemesluictra a živnostnictva če
ského jest u něho pojištěna.

To, co provedl pak posl. Krejčík na sněmě
zemském se svým návrhem stran starobního
pojíštování, bylo (prý) jen pouhou léčkou se
strany mladočeských vůdců. Jinde jinak sta
rají se o třídu tak důležitou. jakou řemesl
níctvo a živnostnictvo jest. Tak ku př. v Ně
mecku sám Bismark dal popud k nucenému
pojištování, a Německo z mocné iniciativy
Bismarckovy zjednalo si nejobsnhlejší a nej
pokročilejší organisaci socialního pojištování
ze všech států polokoule. Vyplývá. to z pou
hého pohledu na počet účastníků, kterýž činil
roku 1895 při pojištovani nemocenském

8,005.079 osob, při úrazovém 18,389.468.
pl'i starobním a invalidním pak 11585000.
Taková ůčast jest v Německu. kdežto u nás
otázka pojíštováni vinou poslancův a kruhův
odborných spí spánkem spravedlivých.

K témuž bodu promluvili ještě pp.: Ka
melský, Jirousek, Votruba, Šafr, Hartvich,
Jindra, Stivín, Kostka, Barta aj. Všichni vy
slovili se pro všeobecné nucené pojištovaní,
které ve skutek uvedeno býti musí zakonem
zemským.

O této otázce bude jednáno v příštím
zasedání sněmu kral. Českého. Je záhodno,
aby se záhy věc rozhodla, nebot živnostníků,
kteří v stáří nemaji opatření žádného, denně
přibývá.

Na veřejně schůzi pekařských
dělníků, konané dne 15 listopadu v sále
konviktském, promluvil p. Svoboda 0 požadav
cích dělnictva, jež vyvolaly hnutí. Jest to:
thodinna doba pracovní,minimálnímzda
10 zl. týdně, úplnýnedělní klid
dělnická organisace. klid o 1. květnu &m.j.
Řečník polemisoval s „Pekařskými Zšjmy",
že ke konfliktu politování hodnému mezi
místry a dělníky došlo proto, že zaměstna
vatelé neodpověděli na požadavky dělnictva.
Pan Ctibor promluvil o požadavcích děl
nictva, proti nimž staví se zaměstnavatelé
jako proti požadavkům krutým, které prý by
zničíly-řomeslo. Jich heslo: „Bůh, vlast a
národ“ jest nyní šuplík s penězi a husa na
pekáči. Pekařští mistři zajištují se před
stůvkon — běželi na místodržitelství a vo
jenské velitelství za odpomoc Starosta spole
čenstva o žádosti dělnictva nedal tu ani
hlasovati, byla prý u něho u r a ž e n a auto
rita. (Hanba jim, hanba! voláno) Proto
dnes jsou proti sobě dva tábory. Nechce-li
s nami jednati celek — musí s nami jednati
jednotlivci. “Kdo nepovolíš nepeč! Dělníci
necht obrátí se letáky se svou stížnosti na
veřejnost, oni spoléhati mohou jen na sebe —
vždyt zákon z r. 1895 u dělníků pekařských
dosud neproveden. Jsou—li živnostníci proti
dělnictvu, musí ono pomoci si vlastní silou.
V Praze je na 500 dělníků bez práce, ale
oni reporuší solidaritu. Pekařství dnes mají
neodborníci jako b e r ci, š e v cí. do k toři,
úředníci, bohatí židé a pod.. u ře—
meslo zvrhlo se na bídnou spekulaci. Děl
nictvo necht utvoří železný celek. Přijata
resoluce, v níž se praví, že dělnictvo boj
přijímá a solidárně provede. Dne 10. prosince
začíti má — stavka.

Žen provdaných v továrnách něme
ckých jest asi 170.000, z nichž asi 70.000
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je “v, přádelnách. Ze 141 žen, pracujících
v průmyslu olověném, 87 žen potrácí. ljíuak
jsou ženy zdravotně velmi ohroženy v tovar
nách. Nemohouce pečovati řádně o děti, ne
konuíí sociálních úkolů svých. Provduna žena
musí býti postavena pod ochranu zákonnou.
Matky necht jsou vráceny děteml V zájmu

%
—--.>3'l . ŠKOLSTVÍ.

fysicke, mravní a intellektuelní výchovy dítek
nechť se všeobecně vyloučí ženy v době těho
tenství a kojení z práce na 6—7 neděl. necht
jsou připuštěny do práce znova jen po lékař
ském ohledání, nechť. jsou vyloučeny ze zá
vodů zdraví škodících, necht se stanoví pře
stávka polední & zkrátí doba pracovni atd.

.<._—_.
—— sága

Na universitě berlínské je letos
zapsáno 372 mimořádných posluchaček, vě
tšinou učitelek německých, anglických (z Ame
riky) a ruských.

a schůzi katolického Schul
vereinu ve Vorarlbergu prohlásilzem
ský hejtman hr. Rhomberg za velikého po
tlesku, že katolický lid neustauc v zápase
dokud nevydobude- zase křesťanskou školu.

(F_\J
_.Gc/ii

Od liberálních novin zasypán byl za to ob
vyklými .spoustami hrubství.

, * *

Pro malé děti *napsalpěknou pohádku
Ant. Klášterský: Myšk a na z kušené.
illustroval i V. Čeiný a K. Muttich (nákladeu
Vílímkovým). Pohádka ve verších, líčící při
hody malé myšky, jež prochází různými byty
a zažívá. rozmarné příhody.

„Eina—
NABOŽENSKÉA ClRKEVNlZALEŽITOSTI. “G+-—

___—rougsg
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Dne 18. listop. íslavil v Dakově' 50lelé
jubileum biskupské J. J. S t r o s s m a y e r,
všemu Slovanstvu dobře známý mecen, „chlouba
a sjednotitel Slovanstva', kněz ideální, bi
skup neohrožený, člověk veliký. Jeho dílem
je v Záhřchě akademie jihoslovanské. obra
zárna, universita a četné školy chorvatské,
zavad ení slovanského missálu v některých
okresích atd. atd. Živjol Mncguia ljeta!

J. M. (11%M. Riha, biskup v Budějo
vicích. dne 11. listopadu slavil 601eté naroze
niny. Bůh síliž jej v důležitém místě a. žehnej
jeho humanním a vlasteneckým snahám!

Dle „Tiroler Volksblattu“ opakujeme
tyto známé nám, ale neznámé laikům vccí:
Noty pro hudbu vynalezl mnich. Chorální
zpěv upravil papež Řehoř I. Sířelný prach
vynalezl mnich Sih\\'a1z.Metrickou soustavu
vynalezl kněz Hany. _Soustavu sluneční ob
jevil arcib. Regiomontanus kardinál Cusa a
kanovník Koperník (z Čech, mdaleko Mladé
Boleslavi). K objevení Ameriky Kolumbem
přispěli nejvíce kněží. Hodinový stroj vynalezl
mnich Pulliciua \'eronský. Hodiny kývadlové
vynalezl papež Sylíestr ]I. Číslice arabské
sestavil a zeměkouli složil papež Sylvestr lI.
Varhany elektřinou hnané sestavil kněz Kandid

v Lecesi (v Italii), kompas vynalezl jáhen
Flavius Gíota Chinin nalezli Jesuité Sepěa
a Sícard. L'éčivost vody objevil farář Kneipp
Zákony elektřiny objevil kněz Lana. Telegraí
sestavil kněz z Chappé. Dalekohled vynalezl
kněz Schaeiuer. Mikroskop vynalezl kněz
Magnaei První balon sestrojil kněz Desfarges
r 1772 Do Evropy první bedbítvniky bource
přinesli katoličtí míssionáří z íny. Sklenice
vynalezl mnich Beral. Abecedu pro hlucho
nťmé vymysli! kněz francouzský De L*epée.
A kdo by neznal, jaké obrovské vynálezy a
objevy učinili kněží a mniši (zejména Bene—
diktini a Jesuité) v orbě i průmyslu, stav-í
telstvi, malířství, písemnictví, v lékařství, chu
dinství, školství, hvězdářství (P. Secchi) nul.?
To nutno nepřátelům častěji připomenouti

Posl. \Volf štval vrNěmeckuproti naší
říši. V Norimberce vystoupil tak divoce, že
„Mainzer Journal“ napsííl: Íteč jeho záležela
jen ze surového spílání rak. katolíkům a ka
tolickému duchovenstva. Kstolictvi jest (prý)
nejnebezpečnější věc, jež vůbec existuje, a
tomu se musí lílásati nepřátelství, zášti a boj
až na nůž. Ultramontány nutno vyhledávati
v jejich úkrytech tyrolských, kam si vynu
tíme přístup po případě k rví ! . . . A \Volí



-—445—

smí štváti dále. Vláda. hr. Claryho má ovšem
starosti — jiné.

Konference sv. Františka Regise
v Praze za 3 léta svého trvání dala podnět
.k 500 oddavkám konkubinářů a spojila je
řádným sňatkem manželským v chrámě.

Slasti českých menšin v uza
vřeném území. Pod tímto titulem bylo
uveřejněno několik dopisů z litoměřické die
-cése, v nichž se neříká na to, že „vzdor ne
uvěřitelnému sebezapírání a odříkání a ne
únavné snaze své je český kněz tam nenáviděn
a za vetřelce považován i pronásledován pro
mluví-li v milé mateřštině. Když pak po více
letém plahočení chce si postavení zlepšit a
žádá na faru, tu bývá odmrštěn (na př. Li
běšice, Vidím, Ledvice, Kr. Březno, Čouš).

Článek jeden končí: . Je to spravedlivé, nutit
českého kněze, aby za bídných pár grošů se
dřel s tím vědomím, že se tam lepší budouc
nosti nikdy nedočká? Proč nutí biskup české
alumny do semináře a do něm. hnízd? České
duchovenstvo by se mělo opříti a dáti na
srozuměuou konsistoři, že německé štace so
lidárně opustí, nestane-li se náprava. — Na
to odpověděl rektor semináře, dr. Kordač, že
patronátní právo posavadní zaviňuje neblahé

“ty věci, a vyslovil nadějí, že české ducho
venstvo nezachová se jidášsky, že totiž míst
svých neopustí zbytečně. P. Pauly v „K. L."
dne 17. listopadu dovodíl, že při obsazování
far je dle kanon. práva (Trident. ses 24,
7. 14. XI. 31. a st. práva. z 10. července
r. 1827) znalost řeči lldl'l uutna!

—- 253? ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI. Ígg
L !

Německo upevňuje-svůj vliv v Evropě
i za oceánem. Dne 8. listopadu navštívil ně
mecký dvůr císař ruský s mín líluravěvem
v Postupimi. kde se konaly důležité porady.
S Anglií c'ohodío se Německo v příčině ostrovů
Samojských. Ostrovy Upolu a Savai dostali
Němci v držení, Tutuílu a některé menší
ostrovy obdržely Spojené Státy. Anglie vzdala
se nároků k Samoj. ostrovům, začež obdržela.
Tongajskýcli a Savageských ostrovů. Due18.
odeplul císař německý do Anglie, kde dojde
k vážným úmluvám.

V Italii dne 14. listopadu zahájeno za
sedání sněmoven králem Humber-tem trůnní
řeči. Ukazuje se v ní k porušení sněmovní
činností okamžitýmí překážkami a vyslovuje
se naděje, že bude věc ta nyní činností sně
movny vyvážena. Ohlašují se opatření k od
straněni nuceného pobytu a na změnu někte
rých berni, čímž se má malým poplatnikům
co nejvice ulevití. „Italie hledi s důvěrou do
budoucnosti. Poměr Italie ke všem cizím
státům jest výborný. Země není se žádné
sírany ohrožena. Zahraniční naše politika i

s vnitřní závodítí bude v tom, aby v zemi
zabezpečila rozvoj jejich hospodářských sil.
Vlada moje přijalo radostně velikomyslný
popud cara na svolání konference miru. po
něvadž soudila, že Italie nesmí odepřiti pod
pory pokusu, učíniti války řidšími o. hrůzy
jejich zmírnili Příští rok, jenž pro katolický
svět znamená důležité období, poskytne nám
příležitost přirozenou, abychom prokázali, jak

0
a

velice dovedeme dbáti závazků jež jsme pře
jali, když jsme zpečetili jednotu Italie pro
hlášením Říma za hlavní město její, a jak
umíme zjednati jednotě té vážnosti.“ —
Říma se chystá v roce jubilejním na. 4 mí
líony poutníků.

Francie. Ministerstvo Waldeck-Rous
seauovo namáhá se poměry rozháraué spořá
dati, ale s nevalným zdarem. Senát zabývá
se již po 10 dní soudem nad několika muži,
na př. Guérinovi, Deroulědoví atd., obžalova
nými z nepřátelství proti republice. Soudí je
dle zákona z r. 1875.-Ale „otec francouzské
ůstavy“, historik Walton, poslal senátu přípis,
že dle jeho mínění patři před senát jakožto
státní nejvyšší soud pouze atentát skutečný.
Proti kompetenci senátu hlasovali na př.
Mazeau. předseda soudu kasačniho, Peytraí,
Berthelot a jiní nejslavnější právníci. Fran
cois Coppée nazval soud senátu nedůstojuou

komedií. Lemaítre pravil: Vláda. a svob odní
zednáři se nám vysmívají, nebot mají v rukou
moc, které dovedou využítkovatí. Jestli se vě
tšína nechá utlačovati, zasluhuje toho, nebot
neumí ukázati, co nechce. V sezení sněmovním
došlo k prudkým výstupům, nebot vláda byla
obviňována z převratných úmyslů. Největším
obhájcem vlády byl — socialista Viviaui!

Válka Anglie s Boery potrvá ještě
asi hodně dlouho. Colenso Boerově dobyli,
nn Ladysmith střilejí se všech stran Mafe
king.,rohrožují, obrněný železniční vlak zkazili.
Zulové se bouří & v Sudanu povstává nový



—446—

prorok proti Anglii. Také v Indii, zejména.
mezi Mithmiry, vypukla vzpoura proti an.
glieké násilné vládě. Angličané, aby Rusové
nepostoupili zatím přes Herat do Indie, pod
nítili Japonce (v Koreji zejména). aby s Ru
skem začali válku.

V Srbsku vydal král úkazy o výpovědi
neoblíbených vládě Srbů z vlasti, o dozoru
na úřednictvo, špehýřství a všemohoucnosti
policejní. V Srbsku—jsou již tomu zvyklí.
Despotism, který tam panuje, utlnmuje každé
volná slovo v ústech. Jmenovitě úřednictva
vnucena . přetvářlivá pokora a poddanost.
Listovní tajemství porušuje se tam ne teprve
ode dneška, nyní však s takovou pravidelností,
že se čte vše. co poštou v zapečetěné obálce
dochází, tak že vláda dříve má dotyčnou
zprávu než adresát. Nejpřisnějí počíná sí vláda
proti zahraničním listům jež koníiskuje a
censurnje. V Zemuuí jest přes 200 uprchlíků
ze Srbska. Mnozí z nich. kupci, hostínšlí
sta'káři přišli úplně na mízínu. A dosud není
naděje, kdy tomu řádění se stane přítrž.

Ve Španělsku propukalo revolučn
hnutí k vůli velkvm břemenům rozpočtOvým
Nyní podala vláda státní rozpočet na r. 190(
který obsahuje 61 milionů franků úspor C
však, vláda provedla. jest učiněné harakír:
University sondy, pense úředníků se zrušuj
a všechny výdaje napořád vypouštějí, až do
sažen vytkuutý obnos Jsou—lity úspory možn
nebo nemožné neb i dokonce škodná, vlád
se neohlíží. O znovuzřízení státní správy
žádoucích opravách není řečí. Výdaje na škoí
ství. tak již nepatrné. obmezuji se ještě více
uádeuníkům na silnicích strhujc se po 25 proc
ze mzdy, ale vysocí státní hodnostově a gene
rálové s ohromnými platy ostávují netknnti
Je to liberální nehospodářství!

V amerických Spojených Státecl
jeví se obrat ve smýšlení lidu, jenž pozbýv
důvěry k nynějšímu směru vlády Mac-Kin
leyovy. Do zákonodárných sborů voleni jsm
odpůrci nynějších bavluařů, kteri po Kub
dělají pořádek i na Filipínách, kde nechávaj
téci krev tisíců.

Znamení doby. Pražské listy přinesly
zprávu o prodeji služky M. W. z Chomutova
do nevěstince za 285 marek a když byla dána
do nemocnice, přišel si pro ni majitel žid Busch
a žádal holku zpět, protože prý jest jeho, že
jí — koupil za 12 zl. — Busch je — polic.
detektivem! — Ve Vídni udání u soudu ně
kteří žid. boší, že v katolickém kostele pli
vali do kropenky se svěcenou vodou. ano
i tělesnou potřebu v kostele konali. —
V Praze přednášel žid. „básník“ David 0 Ji—
dášoví, jejž velebil jako znamenitého muže,
jako myslitele a humanista . . — V Kono
pišti vymyslil si z něm. fnnntísmu německý
sluha Fritsch útok (rozbil zám. okna) na —
arciknížete Ferdinanda, aby prý tento do
Čech už nejezdil. (Rozumí se, že byl zatčen,
ale něm. listy se ho — ujimajíl) -— „Israeli
tische Gemeindezeitung" (kniht. Brandeísora)
vydala provolání k žídovstvu, by ubíralo na
český denník, kde by hájení byli židé proti
— „neslýchauým útokům“, ježto protesty a
přísahy (!) naše nejsou s to přesvědčiti protí
vuiky; zlu se tady (prý) musí na kořen, po
třebí osvoboditi lid ze spáru zlotřílého tisku
— a uvésti jej na dráhu lidskosti a svobodo
mysluosti... Žurnál ten má míti — křesťan

ského (l) redaktora. aby vnikl do mas lidu 1
bude státi 2 kr. Židovské spolky a jednotlive
mají — přispěti hmotně!

V Pcnčinč mčl žid R K atz (d!
„N. P)) kram, třelnu lnu 'cihelnu a prodej
uhlí. Ale chtěl ihospodu. Proto v podání
k hejtmanství sliboval, že se dá „zatím“ po
křtít. Když ale nebylo dáno povolení, jsom
v P. již hospody. prohlásil, že zůstane židov
ství — věren . . .

Obžalovaní pro podvody v haličske
spořitelně byli dne 9. listopadu — osvobo
zení! Miliony zlatých bylo zpronevěřr/no —
ale vinnik ušel!

Demonstrace proti prof. T. G. Ma
sarykovi počaly dne 13. listopadu na
pražské fakultě íilusoíické a potrvaly celý
týden. Před bytem M. V Thuuově ulici zvo
lalo asi 300 studentů „Pereat, fuj, hanba &
abcúg. Na to dne 14. listopadu měla. se ko
natí schůze studentstva, ale byla
rozbita. Studenti v počtu asi 800 odešli
z Karolína na. Malou Stranu, kde demonstro
vali. Dne 16. listopadu bylo překáženo pr oí
Masarykovi v přednášce. Hluk a povyk trva
celou hodinu. Prof. Masaryk psal na tabuli,
ale studenti pískali, bušili do pultů, křičeli
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atd. M. napsal: „Polenský proces
jest útokem na lidskost. Pře
staňte, vše vysvětlím!“ ale studenti
necouvli.Rektor, dr. Gebauer. vydal vy
hlášku, v níž varuje před demonstracemi.
„Radikální Listy“ 0 prof M napsaly: „Ma
saryk abcúg“ — „Pryč s českýmZolou“!
píše a volá! Studenti posud přijímali bez
myšlenkovitě a nekriticky — co módní ora
culum předložilo. On byl jediný — kromě
něho nic v tomto životě. — Kdo měl jiný
náhled, byl mizera, tupec a špatný chlap.
Hypnosa začíná mizeti. On chce, aby český
lid židy chránil, kteří mají sami prostředků
dost, víc nežli potřebují. Lid český musí
být chráněn, emancipován hospodářsky na
všech polích. — Radost největší z kočičíuy
bude míti prof. Masaryk sám, touha po sensací,
pósa muče víka -— to jsou jeho příznačné sla
tostí. Hrát si na proroka svobod. myšleni,
b ý ti k a cíře m — to působilo mu největší
rozkoš. Ale kopirovat Zolu, je dnes více než
nechutné. On opakuje námitky rabínů dra
Giidemana a dra Stegra Proč propůjčil
cizí práci své jméno? Jestli prof. Masaryk
chce vydávat židovský (revisionistický denník),
pak nebyl jen vědeckou koketou, ale něčím
jiným! — Tak dne 14. listopadu „Radikální
Lísty“. „Čas' dne 11. idne 18. listopadu je
plný — útoků proti hloupým klerikálům &.
praví, že se musí proces v Polné zrevidovatl

„ “as“ 0 Polenské vraždě dne 11. listo
padu napsal: „Není pravda, že hájíme Hils
nere, ale svou kůží, bojujeme za svou svo
bodu. své přesvědčení, svou spravedlnost.“

Dne 11. listopadu „ 'as“ otiskuje jerusu
lemskou modlitb čku, jež prý šíří pověru a
chlupuje. My ji též dostali — ale z prote
stant.—kýchrukou! Faktum!

Rozvodů připadá na 1000 sňatků: ve
Švýcar—ku40, ve Francii 21, v Rumunsku 20,
v N mecku 17, v Rakousku 8 (v Uhrách 15),
v Anglii 2. Nejvíce pro umění, zlé nakládání
a urážky.

V Čechách (dle statistiky) vzíekne se
ročně 800 psů, z nichž většina jest ovšem
jen ze vztekliny podezřelých.

Udržování pěkné pleti. Je úžasuo,
co se vyplýtvá peněz na -— udržení pěkné
pleti. „Prager Tagblatt“ podává. neustále ve
svém „Ruthgebru“ rady zvědavým čtenářkám,
jak by udržely líce své bez vrásek v plné
svěžesti Celé články o tom bývají psány.
„Montugsblutt“ dne 13 listopadu v dlouhém
feuilletuné uvádí, čím udržuje Adelina Patti
svou krásnou pleť. v tváří. A sice tím, že se
od své komorué dává v tváři massirovat, když

byla nad parou z levandule obličej si nalil-ala.
Po mascáží zůstává Patti po 2 hodiny doma
a chrání se vzduchu. Slunečních paprsků se
bojí těm se nikdy prý dosud nevystavila, &
při drsném počasí ven nevychází. Tím prý
v 56. roce udržela si mladístvou svěžest
v tváří. ——Madame Réjaue uatírá se bilkem
z čerstvých vajec (8 dní leží vejce ve viuném
octě, pak se jehlou rozpichuou a bílek do stu
dené vody vypustí), v destilované vodě roz
puštěným. — Eleonora Duse požívá. jen ze
leniny, ovoce a kuřat, pije destilovanou vodu
a koupe se v mléce. Hlavu si myje zvlaštni
vodičkou. ——V Paříži užívají dámy koupele
medové. — Pompadourová a Kateřina II. se
koupaly v mléce horkém, do něhož dávány
různé přísady, na př. jahody. — Co je tu
starostí — o to bídné tělo! A pro svou duši
co dělají ty dámy?

Realistický denník ma vycházetiod
Nového roku, a sice redakcí pp. Machara,
Jaroše, Herbena, Kolouška atd. Zakladatelé
tohoto podniku, jenž má býti sestaven z pa
desátizlatových podílníků, jsou dr. Masaryk,
prof. Jakubec, dr. Gruber, dr. Laichter a dr.
Herben. Směr bude asi takový, jaký je nyní.
v „Čase", jenž vše kritisuje, boura a huni,
ale plodné práci se nevěnuje.

Zide se asckurujil „Čas" bude vy
dáván od Nového roku denně, bude vše kri
tisovati a bičovatí. jenom na ——židovstvo.
„Právo Lídu“ zastávat se bude židů i nadále.r
„Hlas Národa" se sbírá nyní, aby obraňOval
ještě více židy nežli činí dosud Budou tedy
míti židé tři denníky česky psané, a mimo to.
účinkovati chtějí na Národní Listy" a „Na—
rodní Politiku“ odpíráním insertů, aby isty
tyto nepsaly o židech nepříznivě Proti židům
(a to jen „mírně", nebot tak mají od—druž
stva nařízeno !) smějí psálí „Katolické Listy“
a „Radikální Listy“. jež budou též od No
tého roku denně vycházeti.

Dr. Herben, vydavatel „Času“, dne
16. září odpadl od katolické víry k reformo
vanému evangelickému vyznání.

.Dic zukiinftigc Paliistína“ jmenuje—
se fraška, která se dávala v restauraci dvor
ního pivovaru, kde je rozložen nezbytný _—
šantán. V Pešti dávala. se 500krát bez pře
rušeni. Ale v Praze mají židé prudší krev.
Siouisté spustili ohromný povyk, došlo mezi.
syny israelskými k boji, jenž skončil pře—
rušením představení a vyklizením místnosti . ..
Ujme se někdo z katolíků své víry, když je
napadána v šnntánech v divadlech atd ?

Ueští malíři seskupili se v Jednotu
umělců výtvarných — a uspořádali výstavu
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_v domě „11Štsjgrů“. Zvláště vynikají dila
A..Muchy, H. Schwaigra, V. Maška, Brožika,
K. V. Raška, L. Nováka, F. Urbana, Máchy,
L Marolda, Hilsera. Maxe Pirnera (Ukřižo—
vání Krista, Tetín, Zátiší), Hyuaise, eníška,
Slabého, Trska, Bartoňka, Záhorského, Váchy,

r-v
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Včšina, Lebedy, Kuby, Jansy, Kuíipfera, Engel
míillera atd. a četné práce a návrhy so
chařské a řezbářské, a zejména od Celdy
Kloučka, Amorta, Kouly, Maudra, Mráze,
Wurzela, Poppa, Kastnera a hlavně ovšem
Myslbeka.

„G .. .= —
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V Národním divadle hrála ruská tra- několik “zajímavých novinek. Pánové Khodl,

gčdke Jel. Nik. Gorevn v Schillerovč „Marii
Stuartovně", v Sudermannově „Domově“, kde
ee nejvice líbila. o ve Spežínekčho „Paní
majorce“. Hra její obsahuje celou stupnicí
stkvélých momentů, hlas je velmi sympatický,
chování na jevišti případně realistické.

České kvartetto dne 13. listopadu
v Rudolíiué zahrálo Beethovenův kvartett
B-dur op. 130, Čajkovského kvartett op.11
D-dur a Mozartův kvartett Es- dur, a sice
obvyklým mistrným způsobem

V „Klubu Mladých“ (vedenímp. M.
Urbánka) bylo v Rudolliuě dne 17. listopadu

re:—==.. :—ooooLlT

Nebuška, Novák, Picks a Wendler ukázali se
dobrými interprety mladších směrů hudebního
světa našeho. Zejména líbily se „Vzpomiuka“
p. Khodla (zahrál p. Kuchynka) a Pickovy
pisně. V koncertě vystoupila sl. íhová &
sl. Trojanová s dosti velikým zdarem, bary—
tonista p. Král a virtuos klavírní p. Křídlo,
jehož přednes Beethovenovy sonaty (Wald
štýnské) vyvolal značnou pochvalu. Smetanovo
klavírní trio přednesli vírtuosové pp. l-I ft“—
meíster, Suchý a Vaška. Damský sbor od
sv. Jiljí vedenim p. Pícky dobře tlumočil nč
kolik písní.

—-——' SiN-GGša.%n)——

ERATURA. . . . , lg_?
Macharovo „Magdalena“ přeložena

byla do polštiny ve Varšavě. Censura vyne
chala všecko líčení nahoty ženské, nad čímž
„Čas“ je celý zkormoucený & praví. že cen
snra ruská v ničem si nezadá s naší —- kle
rikální! Překladatel se podepsal „M. —ski“.
*Proč se plným jménem nepodepsal ?

Spisovatel Holeček vydal lmihu „Naši“,
*kde llčí selský lid a jeho způsoby a řády.
klopoty a kratochvíle. Jak F. V. Krejčí
v „Rozhledech“ č. 2 (15. října) praví, prodal
]) Holeček pouze 110 exemplářů knihy své,
protože ji vydal — nákladem soukromým.
Je (prý) to neiý doklad naší literární mízerie.

Redakční poznámky.
D. ><. Corn-Bl. (10 listop) uvádí po

“dohný případ, o jakém vy píšete V Přímoří

loni byl vyznamenán jistý muž, který lidem

Odpovědný redaktor P. Jos. Šiimon

říkával: „Co pak v kostele chcete? Tam nic
nenajdete. Od Terstn do Fiume stačí dva
kněží, kteří by s nejvyšších bodů horských
lid a zemí žehnalí, a to by bylo dosti.“
Tomu člověku místní farář ochotně uspořádal
slavnost _se mší sv. a s Te Deum! A u Vás?
Vše jako tam dole. Říká se, že jsme
vzemi. kde je osvětaasnášelivost náboženská
nejrozšířenější. A následek toho?

„Konference“. Píšete, že generální kon
ference, jež se konala dne 4. října v semí
náři pražském, zavdalo. podnět k výměně
náhledů, což se však dělo až — za dveřmi.
na ulici, na procházce. Kněží v Praze mají
ovšem mnoho látky. 0 které by se dalo po
rokovnti (konference : porada, usnášení se).
Příjde čas., kdy bude porad těch více. Jen
trpělivost! Také venkovské konference nejsou
mnohdy obrazem ducha a. smýšlení kléru.
Srdečný pozdrav!

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.11.
Cyrillo Mcthodéjska 1kníhtískárnya V. Kotrba v Praze.



SS. Eucharistla, č. 11., přináší články: Ježíš, vzor čistoty, Kazatel
před svatostánkem, aforismy ze života a z knih a zprávy.

Slova pravdy, č. 16. a 17. Pantheismus' a materialismus, z německého
od P. Roha, podává P. Holy. „Paběrky“ obsahují některé denní zprávy
novinářské “ze života bezbožců, socialistů atd. ,

O významu katolických spolků, socialni úvaha, napsal Dr. F.
Reyl, č. 2. Doporučujeme všem liknavým a pochybovačům ke čtení!

Stráž, orgán katolické národní strany v západní Moravě, č. 45.
Obzor literární a umělecký, č. 12. Nákladem Bursíkaa Kohouta

v Praze. Přináší čl. od J. Kampera, Sv. Čecha, Tobolky. Vodáka atd.
Pouští, sešit- 8. Cestopisná povídka od Karla Maye, přeložil O. Flógl.

V Brně. Nákladem papežské knihtiskárny Benediktinů rajhradských.
Čítanka dospívajícího jinocha. (Na památku 501etéhopanování Jeho

Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.) Sepsal Fr. D 0 11b rava.
kněz Maltézský. Cena čti—kr.Třetí vydání. Nákladem vlastním. V knize
popisuje se křesťanská rodina našich předkův; _líčí'se život a správa
domácí, obecní'a'zemská starych Slovanův, podáván jest obraz života
Karla IV. a císaře a krále Františka Josefa l.' Obšírně jsou popisovány
náboženské povinnosti dospívajícího jinocha, jemuž se poskytují pří
padné rady v příčině mše svaté, sv. pokání & nejsv. svátosti oltářní.
Dále se líčí čistota. a popisuje se oděv a zevní chování jinochů, např.
jak se má o obličej, zejména o oči a ústa'pečovati, jak pozdraviti atd.
Z ;knihy vane opravdová láska k mládeží. Doporučujeme! _

Nový život přináší v č. 11. (listopadovém) pokračování práceJ. S.
Baara: Cestou křížovou, kritiku knihy kanovníka Frinda od J. Svozila,
článek Umění a věda od A. Bláhy a obsahlé forum (směs a posudky
různých děl).

Nedělní a sváteční čtení

pro Vzdělaný svět.
%Sepsal %Lev z Hammersteinú T. J. 

S dovolením spisovatelovym přeložil a upravil _

Dr. Antonin Podlaha. %
Část 1.

S dovolením nejd. kapitolnlho vikariátu. dne 11. září 18996. 9269.

Cena 1 zl. 80 kr.

.“.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Cyrillo-Methoůějskě knihkupectví G; .fr'ancl
v Praze, Melantrichova ulice'



Prosíme zu horlivé doporučován“

„ právěvyšel%
4. seši t

Obrázkově Revue.
Obrázková Revue, tentonový illustrovaný

časopis pro zábavu a poučení, vychází 're
dakcí professora Dra ANTONÍNA PODLAHY
dvakrát měsíčně v sešitech nádherné úpravy
s hudebními, obrazovými & _i. přílohami,

Českým rodinám
doporučujeme časopis ten jako stkvostnou revui,
bezvadnou jak v- textu tak v části illustr—ační.

Předplatné

na půl roku. 3 zl. 50 kr., na rok 7 zl.,

—-—'- poštou 8 zl.

Jednotlivá čísla 30;kr.

Administrace „Obrázkové Rerue':
Praha, ZOO-II.

Žádejte na ukázku!
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anládcjle lidové knihovny. —
Smutné časy. (Ln'l'ristgsse contemp.)
Páni “ dělníci. _— Sko ní vyuču
vn'ní v katolické |=.issijní stanici
v Africe. —- () zázracích ježíšo
rých. -— Církev a Společnost. ——
Ceské včci_.— Národohospudářská
část. — Skolství. — Náboženské
a církevní záležitpsli.-— Zahraniční
události. — Cást literární. -——
Kroniku. — Kritika. — Literatura.
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Blíží se kvgem koneo ročníku 3 vloe než polovioe
plv. odběratelů dluží nám předplatné.
Pohledávky naše za minulé ročnlky
Obrany činí přes 6000 zl. —Smutný
úkaz, jak se u nás podporuje katolický
tisk! —Prosímoř-proto snažně aspoň

* nyníozaplacení. '
Administrace.

Časopisy a knihy redakci zaslaná.
Dělnická Noviny, č. 7., roč. IX., obsahuji pojednání od T. J. Jirouška:

S národem, v němž se praví: „My půjdeme vždycky s národem,
avšak s námi půjde též náš křesťanský duch ve všech otázkách spo
lečenských a národních, s námi půjde k našemu národu jako se stou
penci historického státního práva českého i duch monarchistický a my
při tom starati se budeme všemi silami a vší vůlí i myslí svou, aby
drahým národem našim, všemi jeho třídami a stavy_šla křesťanská
osvěta. & křesťanská vzdělanost“. Dále článek od V. Zižky: Všechna
moc pochází z lidu — a různé zprávy.

Pokladu Věřicich vyšlo číslo 2. Jest to lidový list k uctění Nejsvětější
Svátosti Oltářní. Red. V. Roudnický. Číslo 5kr. Vycházíjednou měsíčně.
Z krásného obsahu vyjímáme: Svatostánek a očistec, O mši svaté,
Tiché chvilky a j. Upřímně doporučujeme!

Růže Dominikánské vyšlo č. 6. s bohatým obsahem. Red. P. Gun-la Ko
nečný, Ord. Praed. Číslo toto přináší podobiznu „velczasloužilého
P. Václava M. Bubeníka., jemuž právě veliká důvěra byla prokázána
tím. že již po čtvrté byl zvolen převorem. Tento časopis katolický, jenž
přináší znamenité články poučné i zábavné. Vřele doporučujeme! —
Vychází jednou měsíčně.

Alátheia, sešit 9. (listopad), obsahuje čl.: Kam to tíhne, Proč se intol
ligence odvrací od církve, Náboženství, vývoj society a práva slovan
ského v Čechách atd. V rozhledech se vybízejí čeští katolíci, aby
v Prazepostavenbylvotivní chrám Božského Srdce Páně,
jako Francouzi za 25 millionů franků zbudovali na Montmartru v Paříži
chrám Božského Srdce Páně. Navrhuje se. aby na nejvyšším místě
mezi Prahou, Vinohrady a Zižkovem místo pro chrám ten bylo vyhrazeno!

Hlas, měsíčník pro literaturu, politiku a otázku sociální. V Skalici.
Dr. P. Blaho.

časopis turistů. red. Dr. Jiří Guth. č. 12.
Přítel domoviny. Nákladem Edvarda Beauforta.
Levná illustrovaná knihovna. Potopa, román od A. Sienkiewicze, přeložil

Langner. Svazek 1.—3. Nákladem Ed. Beauforta.
St. Calasanctius-Blátter, č. 2. (listopadové)
Některé vzpomínky na českou vlast v Italii, napsal prof. Dr. Al. Kolísek.

S četnými obrazy. (Cena 1 koruna.) V Hodoníně. Doporučujeme zejména
těm, kteří konají pouť do Italie.



Vychází:

každélo měsíce.' .
"Šó—'

Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně 8 zl.,
čtvrlletně 75 kr. '
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ROČNÍK xv. V PRAZE, DNE 5. l'ROSlNCE 1899. ČÍSLO 23.
M.

Zakládejme lidové knihovny.

Vychází veliké množství knih, z nichž
většina zasypána bývá prachem. Zejména
neříká. se, že dobré knihy jdou na odbyt
velmi těžce, a že plní skladiště, kdežto
knihy ceny pochybné kolují zbytu do bytu.

U nás vychází dosti veliký počet knih
původních, jež autoři musí vydávati svým
nákladem, protože knihkupec nechce se od
vážiti toho. by snad novou utrpěl ztrátu.

Vydává se mnoho knihových sbírek,
na př. „Matice lidu“, „Libuše“, Knihovna
ruská, anglická, Knihovna světová. Moderní
revue, Knihovna Rozhledů, Vzdělávací bi
bliotéka, Sborník poesie světové, Laciná

“Ottova knihovna, Knihovna Zlaté Prahy,
Knihovna Světozor—a,Besedy lidu, Knihovna
moravská atd. atd.

Kdo může vše to čísti? Stává se, že
lidé nečtou nicl

Mnozí obmezují se na feuilletony a ro
mánové přílohy -— novin! —

te se nesoustavně, nahodile a nevhodně.
Čtenáři nezažiji četby a nemají užitkuz ní.
Není těch, kteří by informovali o ceně
knihy, a tak dostává se do lidu našeho mnoho
literárního plevele. U nás chodí kolpoltéři.
kteří roznášejí krvavé romány, nejpitomější
slátaniny, spisy oplývající hanebným slohem
i obsahem, opatřené surovými illustracemi.
Sešitové ty romány (15—30 sešitů po 15
až 20 kr.) najdete u rolníků, řemeslníků
i u — služek. Kupci je mají na pultech, šičky
u stroje šicího, studenti ve stolcích svých.
— Je nutno čgtbu knih zreformovati.

„Čas“, „Ceský učitel“ a mnohé jiné
vybízejí učitelstvo hlavně venkovské, aby
zřizovala hojně veřejné knihovny pro lid,
by učitelové působili navvkus a vzdělání
„svých spoluobčanů“. — Ze to má býti ve
Smysluradikálním, u „Čes. učitele“se roz
umí samo sebou! —

Kéž oživnou znova zase naše blaho
dárně druhdy působícífarní knihovny!
Kéž zejména mladší kněží obětavě zřídí
sbírku d o b r ý c h knih (seznam dostanou

z „Vlasti' nebo od p. Kotrby, p. Francla
nebo od Rajhradských Benediktinů & pod.),
jež by pak k010valy po vesnici. Knihovny
mohly by se též vyměňovati z osady jedné
na osudu druhou — po celém vikariatě.
Nechť se o tom uvažuje. Od konsistoře by
se jistě též dostalo podpory.

V Německu podporuje obecné knihovny
vláda (a sice při úřadech městskýchastát—
ních zastupitelstvech), dává podporu městům
iprůmyslovým zavodům na knihovnyapod.

V Anglii jsou veliké obecné knihovny,
obsahující spisy pro dospělé i pro děti.

V časopise českých učitelek K. Má
chová praví, že r. 1865 v Liverpoolu za
ložena první dětská knihovna, a dnes jich
je 106. Některé spojeny jsou s čítárnami.
Knihovníci udržují styk s učiteli, aby byly
čitárny dobře zařízeny. aby obsah knih byl
dobrý a dětem přiměřený. V menších ob—
cích zřizují se filiálky knihoven dětských
při obecných školách (přenosné knihovny).
Seznamy knih dávají se dětem do tříd a
učitelové povzbuzují v dětech zájem pro
čtení. Také se konají hojné přednášky o dů
ležitosti čtení a významu knihoven.

U nás jsou roztroušeny v obcích
knihovny obecné, městské, spolkové, be
sední i soukromé (některé za poplatek), ale
jaký je výsledek jejich?

„Několik *) našich podnikatelů pořídilo si
velkotiskárny, ty' vytvořily velkonakladatele
—-—ty zase velkobásníky, velkospisovatele —
vše velko. Mechanicky chrlí potištěný pa.
pír. Závod musí vyráběti, jenže nemáme
trhů zahraničních,adoma poptávkyubývá.
Pracuje se—plní se půdy a skladiště. Jde
to rok od roku tíže, s větším namáháním,
„risikem a obavami“. — Připomínáme, že
J. Holeček je členem redakce „Nar. Listů“,
&ty obořily se na Podlahovu „Obrázkovou
revui“ — kdo tedy ubíjí a ničí naši lite
raturu?

*) Píše p. Holeček v „Rozhledecb.“
23
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Čtou se hojně spisy zábavné, pikantního
slohu i obsahu na př. cizí Zolovy romány,
Maupassant Tolstoj, atd. a spisy, z nichž
buď přímo nevěra náboženská se šíří nebo
aspoň lhostejnosti

Proto na našich katolických sjezdech
resoluce se přijímají. na př. v Krefeldě
r. 1898: aby zakládaly se veřejné kniho
vny a veřejné čítárny. O čílárnách čteme
ve spisku dra. Philippa Hupperta (v Ba
chemuj: Američané založili do r. 1891
knihoven 3803 s 81,167.354 svazky knih
a spisů. Na 100 osob v severoamerických
státech přijde 50 svazků. Ve státě Massa—
chusettě na 100 osob přijde 123 svazků
i vydalo se na knihy za rok na H], mil.
zlatých! Porovnáme-li Rakousko 5 Massachu—
settem, musilo by se u nás vydati — přes
7 mil. zl. na knihovny. A zatím — nevydá
se na knihovny veřejné ani tolik tisíc —
co tam milionů! — VAmerice majíimenší
obce veřejné knihovny, na př. obec Newton
(24.000 obyvatel) má od r. 1869 knihovnu
lidovou s 35.000 svazky a dává 8.000 zl.

_ ročně na knihy!
Americké knihovní družstvo (A.L. A. :

American library association) neustále zlep
šuje knihovny řídic se heslem: Nejlepší
četbu pro nejširší čtenářstvo za nejlacinější
penízl

U nás tříští se všecka námaha hned
při výběru knih, pak v příčině knihovmka.
místností atd. V Americe mají pro cvičení
knihovníků — školul Tam vydávají katalogy,
jež se od správy min. vyučování zdarma
rozesílají. Katalrgy sepisuje 75 odborníků,
kteří nejvhodnější knihy doporučují. Návod
je od A. Cuttera (rules for a dictionary
catalogue) aje též zdarma rozesilán. —

Melvil Dewey vbrožuře Decimal Classifica
tion (400 stran) praktické pokyny dává,
jak se mají knihy tříditi a spravovati.
Index Poolův na 4800 sl0npcích ve 350 000—
poznámkách poučuje o všech od zač. 19. stol.
vydaných časopisech! —

Co u nás leží zahrabána duševních
pokladů v knihách a časopisech. o nichž
se nynější a zejména příští pokolení již
ani nedoví!

Peníze na knihovny dávají obce. jež
vybírají„ daň knihovní", a. stát Dále boháči
američtí věnují ohromné obnosy peněz na
knihovny na př. E. Vratt dal Baltimoru.
knihovnu v ceně ':l'/2 mil. zl., v Chicagu
W. Newberry — za 8 mil. zl.aJnhn Crear.
za 6 mil. zl., v Nov. Yorku dal E. Tilden
za 15 mil. zl. knihovnu obci k veřejné
potřebě. Podobně děje se i vjiných obcích.

Andrew Carnegie zakládaje v rodné
obci Pittsburghu knihovnu pravil: „Nejlepší
dar obcí dle meho názoruje veřejná knihovna ;,
pokud jsem byl dělnickýni tovaryšem v obci
této, otevřel nám obršt Anderson svou
knihovnu o 400 svazcích; když jsem se probí
ral těmi poklady — přísahaljsem, že, zho—
hatnu li jednou. zřídím veřejnou knihovnu,
bych jiným chudým tovaryšům podobně po
sloužil.“ — Na knihovnu věnoval A. Carnegie
na 2 mil. zl.

My máme ovšem pouze malé prostředky
po ruce. Ale kdo málo má, i z mála dáti
může a má!

Konejme tedy svou povinnost a zaklá
deime knihovny lid0vé. Opatřnjme dobré
spisy naší mládeži, našemu lidu. abychom
byli opravdu národ prakticky, účelně & vše
stranně vzdělaný!

J. Šimon.

Smutné časy. (La Tristesse contemporaine.)
Přeložilprof. ]. Kosina.

(Pokračování)

II. Léky a naděje.
Vychází tedy sklíčenost a neutěšenost

z nás samých, obkličujíc nás se všech stran,
nebot má své kořeny v nás i kromě nás.
Bída životní a nuda bolestná, která počata
stoletím naším, sotva s ním skončí: odká
žeme smutné to dědictví synům svým. Což
jest tak nesnadno, působiti proti němu?
A nemáme-liž prostředků ve své moci?

Neřeknu ničeho o ideách, nadčjích & rado—
stech křesťanských, jež zní: „Věčně se ra—
dovali za jeden den práce na zemi!“

Nechci psáti zde náboženskou útě chu,
rád bych napsal jen, jako laik & filosof, po
způsobu dávném pojednání, být zcela ma
linké, o štěstí lidském. jehož dosíci stav
náš nám d-pouští. Jeden z mých velikých
přátel mi pravil, když jsem napsal předešlý
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článek:Potěšil jste ty, kteří četli
článek váš. Bylo by mi milé. kdybych
ještě více potěšil, osvítil, upok0jil. posílil,
bude-li mi možno, některé duše, které jsou
zmítány nepokojem a které pozbyly odvahy.

* .
*

Nuže, nejprve odstraňme falešné léky,
ochranné prostředky pochybné a nedosta
tečné, které podněchí nemoc, místo aby
ji vyléčily: odstraůme nečinnou resig
na ci, kteráž se trpné podává běhu věcí
(pod záminkou, že vždycky tak bývalo a
že člověku je nemožno, něco na tom mě
niti), pochybovačnost, at važuou at posměš
nou ironii, jež zlehčuje a která však
vždy je neplodna a již ztrácíme illuse, od
straňme m a t e r i a l i s m, jenž nás snižuje
a. zhoršuje tím. že nás potápí zcela ve
hmotu, sobectví násilnickéaneb pokry
teckě, které z nás činí, z ubohé naši by
tosti, střed světa a činí nás lhostejnými
k útrapám a strastem našich bližnichl

Tažme se sebe samých. zdali. kdy
bychom změnili látku a používání, předmět
a způsob svého života, bychom nemohli
státi se lepšími, moudřejšími a poměrně
štastnějšími.

Opakuji s radostí, jelikož jsou tak hlu
boka, slova Prevosta Paradola: „Žalusti
naše jsou téhož druhu jako naše touhy,
jelikož se skládají ze zklamaných tužeb
našich, a touhy naše, tot jsme my sami.“
Nemohli bychom obmeziti počet našich zkla—
mání a lítosti tím, že zmenšíme počet na—
šich ctižádostivých snah?

Všickni lidé, aneb téměř všickni. jsou
ctižádostivci, jedni netrpělivými, druzí omrze
lými, jež moderní život, plný pokušení aleček,
slibů bezvýsledných, snů bezúčelných, pro
bouzí neb dusí. Trpime zároveň dvojím ne
pokojem, z nichž jeden by snad vyrovnal
druhý, a které kráčí zcela jeden s druhým:
individualismus řevnivýa často
dravý, jejž sběh choutek činí ještě neukoje
nějšim,& lichá filosofie, která nás
pudí, abychom buď z dobroty srdce aneb
ze eamolibosti starali se o blaho lidstva
celého.

Lidí, kteří pracují o blaho veřejné, jest
za našich dob mnohem větší počet než kdy
jindy.

Mezi nimi jsou lidé, kteří pracují
upřímně a z přesvědčení, jsou mezi nimi
i lidé nezištní; většina „apoštolů“ těch jsou
ale reformatory, kteří praví, že svět jest
proto špatný, poněvadž oni v něm neza—

njímají mista dosti vynikajícího a kteří nás
nechtějí vésti do země zaslíbené, leč budou-li
v čele výpravy. _

Prve nežli se pokusíme přelíti obratem
ruky svět a obnoviti tvář země, hleďme
trochu (v čemž je více pokory a praktič
ností),jak totižzreformovati samy
s e b e.

Jelikož nešťastný život pochází z bo
lestné nerovnosti, jaká jest mezi životem
skutečným a vysněným, vyhledávejme v milé,
jasné mysli tajemství blaha, jakého jest
nám možno dosíci; vyměřme svůj vzlet dle
délky křídel. Nechť jest sebe nepatrnější
život, můžeme přece, ba musíme v něm
vždy nalézti pokoj tím, že se přizpůsobu
jeme osudu svému.

Slovo jasna mysl jest velice krásné.
Vyjadřuje velice dobře čistotu duše bez
kalu a bez mráčku. Sny a blouznění mohou
sice prolétnouti jí letem ptaka; však ona
zůstává průzračná a lehká-, podobá se krásně
obloze květnové. Poohlédněine se kolem
sebe, po těch šťastných duších, —'vždyt
přece jsou některé, — které se těší beze
vší značné změny té božské, jasné mysli:
jsou to děti, jsou to klášterníci,
lidédobrého srdce a lidémoudří.

Zivot dítěte jest velicejednoduchý:
neschází mu téměř ničeho k veselosti; čistá
mysl, nevědomost a prostota jeho chrání je
před potřebami umělými a zbytečnými. které
my si děláme každé chvíle a které, i když
jsou konečně ukojeny, nás činí přece ne
štastnými.

Ěeholník ve svém klášteře,ve své
cele, žije rovněž bez potřeby a. bez závisti,
podroben jsa kázni, která ho netíží, jelikož
ji dobrovolně na sebe vzal: jest mužem
pořádku pravidelného.

Lidédobrého srdce hledajíana
lézají radost svou v radosti jiných; jsouce
hrdiny neb mučeníky života, rozsevají dobro
diní. konají milosrdenství ve svém okolí,
poslouchajíce tajného pudu duše své, ktera
jest blažeua jen, když oblažuje jiné. Za
rmutek jiných je zarmucujel neboť jsou ho
účastni, a útěchou a odměnou jim jest, ule
vovati mu.

Konečnělidé moudří, učenci, lidé
badaví, umělci mají mysl, jež tvoří
krásu, rozum útlý a vzdělaný, jenž je též
schopen radosti, již poskytuje jasná mysl.

Práce, četba, rozjímání ob
veseluji a uklidňují život; nuda, smutná
nuda, nevejde nikdy do světnice pracovi
tého. Rolníci, ač chudí, kteří vzdělávají

23*
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zemí. nenudí se nikdy. Nuda jest zlem pře
pychu. Nervosa je skoro neznáma prostým
duším.

Páni

Pracujme, abychom byli prostými,
k tomu máme všichni schopnosti. A bu—
deme se méně nuditi. (Pokrač)

a dělníci.
(Dokončení)

- Když dělník onemocní, nastává starost
jej zaopatřiti. Nemocenské pokladny starých
cechů chránily před nouzi a bídou. Dnes
je zavedeno v některých státech 11u cen ě
pojištování dělnické pro případ nemoci nebo
úrazu.

Každý dělník, je-li zaměstnán v pod
niku pojištění podrobeném, musí býti čle
nem pokladny nemocenské neh úrazovny,
a dostaváv případě onemocnění neb v úrazu
od státu jakéhos opatření.

Ve výcarech nucené pojištovaníani
pro úraz ani pro případ nemoci ještě za
vedeno nebylo. Tam jsou seskupení děl—
níkův, ale podnikatelé nemusí pokladnám
jejich přispívati.

Tak jsou nemocenské pokladny v zá
vodech Société Industrielle Suisse v Neu
hausenu, Bratří Sulzerové ve Winterthuru,
Gessner a spol. ve Vadenswylu tak zřízeny,
že členem jich státi se musí každý dělník
v závodě zaměstnaný. a jen dělníci povinni
jsou platiti přiměřené platy přijímací a při
spěvky. Vešíera správa spočívá v rukou
zástupců dělnictva. Účetní stránku obstará
vati dává pravidelně podnikatel sám. Mimo
to dává podnikatel ročně různé peněžní
dary pokladně. na př. 2000—4000 fr. —
Firma Sulzerová na př. dala za 5 let na
podporách dělnictvu 18.400 fr., vdovám
3000 fr., na léčení 11.400 fr., na vánočních
darech 21.000 fr. atd.

Vedle toho ručí továrna za škodu po
vstalou tím, že dělník byl v podniku
usmrcen nebo mu na těle bylo ublíženo,
jako tomu jest při železnicích a paropla
vebních podnicích. Tím způsobem ručí pod
nikatel takřka za všecky úrazy svého pod
niku. Též v nemoci, zejména při živnosten
ských otraváchl nese náklad továrna.

Jinde spojují se menší podnikatelé se
svými dělníky neb i dělníci samostatní na
vlastni účet pracující a zřizují pro menší
území pokladnu nemocenskou, jako jest na
př. v Curychu: Úrazová a nemocenská
pokladna živností stavebních. Je to spole

čenstvo, jež členům svým dává podpory
v neschopnosti k výdělku, v úrazu, v ne
moci i při úmrtí Členy jsou dělníci i mistři.
Z příspěvků úrazových hradí mistři 3/5a 2/„
dělníci. K pokladně nemocenské připláceji
mistři 150/0 příspěvků na jich zřízence a
dělníky připadajících.

Podpora poskytuje se bez rozdílu, zda
se úraz stal v práci či mimo zaměstnání.
Pouze hrubě zaviněná nezpůsobilost k vý
dělku, způsobená při rvačkách, v opilství,
sebezranění atd. může míti v zápětí zkrá
cení nebo odnětí podpory.

Tam, kde je zavedeno zákonem po
jíštování pro případ stáří a invalidity, po
jištování vdovskě a sirotčí a v úrazu a ne
moci, vzal stát věc do rukou na náklad
podnikatelů a dělníků. Rozumí se, že z pra
vidla se dává co nejméně. Proto ve všech
větších závodech je zvláštní zařízení, jež
přispívá tam, kde zákonná pomoc nestačí.
Tak na př. v Mnichově (závod G. Sedl
mayera) je zařízení k podpoře zřízenců,
dělníků a čeledí. dětí a vdov. Podporu do
stává, kdo je v závodě zaměstnán aspoň
10 let a bez svého úmyslu stal se nemoc
ným neb k práci nezpůsobilým. Firma při
pláci k důchodu. jež nemocný dcstává od
úrazovny státní.

Firma ta zavedla též r. 1874 zvláštní
nadace v obnosu 30000 marek, aby se
úroky rozdávaly mezi nuzné & neschopné
dělníky závodu toho.

Také mnohé jiné továrny zřídily na
dace, z nichž se poskytuje levný úvěr nebo
podpory dělnictva.

Členem nadace v barvírnách v Hóchstu
je každý dozorce neb dělník, jenž aspoň 5
let v závodě byl zaměstnán, a nemá ročně
2000 marek služného. Po 201etém zaměst
nání dostane k výdělku neschopný člen
375 marek. po 45 letech celých 750 marek
roč. důchodu. Vdova obrží 50%. dítě každé
lou/„ podpory mužovy neb otcovy. Koncem
r. 1895 činilo jmění nadace té 1,142 538
marek.
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Jinde poskytují íirmy dělníkům chura
vým byt úplně zdarma. Firma Kruppova
na př. založila v Altenhofu kolonii invalidní.
kde se invalidům práce dostává bytů zdarma
v útulných, malou zahrádkou ovroubených
114 domcích.

V kolonii jest krásná budova pro re
konvalescenty, kde dělníci nalézají úpl—
ného opatření zcela zdarma až do úplného
zotavení.
' MimotoKruppovanadace dělnická,
založená r. 1887 obnosem ] mil. marek
poskytuje podpory dělníkům ajich rodinám
v případě nezaviněné nouze, vneschOpnosti
k práci, vdovám a sirotkům. v době nemoci
a neschopnosti, pensistům, jichž pense je
nedostatečná (pro četnon rodinu a pod.)

Nadaci spravuje pěti členné představenstvo,
jehož předsedu a 2 členy jmenuje zakladatel
a 2 členy volí z dělnictva představenstvo
nemocenské pokladny.

Naše továrny mají celkem málo vlast
ních pokladen nemocenských a úrazových.
Zejmena „židovské fabriky“ na něco podob—
nebo nepamatují, jim se jedná jen orychlý
a veliký zisk. — a když podnik nevynáši,
co spekulanti míní, zavře se továrnaaroz
množuje se — proletariát. '

Ještě nejvíce napodobil jihoněmecké
továrníky zesnulý nyní baron Leitenberger
v Josefodole u Ml. Boleslavi, který při své
rozsáhlé kartounce zařídil nemocenskou a
úrazovou pokladnu a nadacemi podporoval
dělnictvo.

Skolní vyučováni v katolické míssijni stanici v Africe.
PodáváAntonín Vetešník.

(Dokončení.)

Dobře, že jsme minulého roku opustili
slaměnou chýši. ta sotva by odpovídala po
žadavkům školních zakonů. Však nová škola
dozajista obstojí při kritickém posuzování.
Dům, kde škola jest, je z kamene vystavěn,
a to na pěkném návrší. Dům zároveň slouží
missionářům za bydliště. Školní místnost
jest prostorna a jasna asi pro 60 dětí.
Místo lavic máme podle stěn sice jen řadu
prázdných beden, a když ty nestačí, žáci
spokojeně si usednou na podlahu. Dupáním
a podobným mě neruší, oni chodí totiž po
celý rok bosi do školy.

Ještě něco o školním plánu a o rozdělení
látky. Jak již na počátku bylo naznačeno,
přijdou děti do Školy ráno po mši sv. Vy
učování začne a BICBpočíná druhé oddělení
se čtením. Žáci čtou dosti hbitě písmeny
a sestavují slova. Ku čtení užívají rozto—
milé knížečky v nářečí Kinvaheli, která
také u „Otců sv. Ducha“ v Sansibaru vyšla.
Nejprve musí každý jednotlivec svůj díl
přečisti, zatím ostatní se připravují. Když
se byl již každý vystřídal a ukázal, co ajak
umí, pak opakuji úlohu danou ještě všickni
najednou. A tím jest skončeno. Nervosita
u našich dětí dosud znama není. Na to řadí
se sv. náboženství, jemuž obě oddělení učí
se zároveň. —

Zatím co dříve větší čtli, malí školáci
měli si venku poskočitiase vykřičeli! Zase

by mnohý spráskl ruce a zvolal: Kde je
paedagogíka? Snad vaše evropská ? odpovím
já. „Myslim si totiž, že by se příliš mnoho
žádalo, ty nepokolné duchy beze všeho za
městnáni půl hodiny jen tak na.zemi nechat
seděti. Proto at si venku poskočí.“

Náboženství započne se opakováním
hlavnich článků katol. víry, při němž brzo
ten, brzo onen, neb i všickni v choru od
povídají. Děti musí stále udržovány býti
při pozornosti. Obsčejně přiberu jednu neb
dvě nové otázky. které nejprve od jedno
tlivců. pak ode všech zodpovidány býti musí.
Probral—li jsem celý odstavec, jako učení
o Pánu Ježíši, nebo o církvi, pak bývá
pochod náš zastaven a vše bývá.opakováno.
Právě tak opakujeme vždy v pondělí, nebot
přes neděli, kdy se nevyučuje, děti totiž
mnoho zapomenou.

Když jsme půl hodiny pracovali o sv.
náboženství, pak smějí žáci druhého oddělení
ven, aby i oni své hry si odbyli. Nejvíce
je vábí houpačka. A mezi tím malí čtenáři,
první oddělení, přijdou na řadu. Mistojejich
jest nyní u pomalované tabule. kde celé
řady písmen se jeví. A ty teď slabikuji,
jednotlivciivšickni najednou. Největší potíž
bývá při nováčcích s výslovností. Přichází
mi často, jako bych hluchoněmé učil. Negři
mluví velice tiše. nechtí otevírati ústa, jen
tak polohlasně vyslovují hlásku za hláskou.
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Já hledím na jasnou, hlasitou výslovnost,
již také proto že zvláště společná, hlasitá
modlitba tím dojemnější jest. Ajak skutečně
milo, když děti večer svůj růženec, neb
ranni, \ečerní modlitbu se modlí! — Mo
dlitbou Makuamkia Margamu (t. j. Zdrávas
Maria) končíme vyučování. jako jsme je
byli započali a pak se jde chutě — k práci
praktické. Jedni jdou do kuchyně, jiní do
stáje, jiní na pole, jiní zase učí seubratří
řemeslům. To by bylo vyučování u hochů.
Učitel má. mnoho radostí a útěchy, a zlobí
se snad nanejvýš jen tehdy, l-dyž si některý
vzpomene & vyjde si na 14 dní do světa
„na procházkuťf—

Odpoledne o 2. hodině nastává vyučo
vání pro děvčata. Postup při čteníav nábo
ženství jest skoro týž jako u chlapců. Nyní
působí v missii Iringa několik řádových
sester, které děvčata samy vyučují.

Večer o 5. hodině shromáždí sevtéže
učebně v missijni stanici žijící, mužiiženy,
velcí i malí. Učebna je plna. Ani jablko
by nepropadlo. Tí lidé se společně učí sv.
náboženství.

I tato hodina způsobí missionáři
dosti radosti. Přibází se často, když začnu
opakovati, že mi odpovídají: Bwana (Pane),
to již víme. začni raději něco nového!
A když začnu něco nového a najednou mé
nářečí Kihehe jest nesrozumitelno, tu po
vstane můj přítel Madalvía, hodný, sestárlý
již náčelník řka: Nyní, Bwana, přestaň! Já.
to sám lidem vysvětlím. Začne tedy mluviti
a ostatní mluví také a disputace ovšem ne
akademická, ale dosti hlučná se rozvine.
Každý chce býti nejmoudřejšim. Veselé to
věru jsou chvilky.

Když pak vyučování skončeno, ubírají
se všickni do blízké kaple, aby se Spasiteli
světu,ve svatostánku přítomnému p_oklonili.
Zajisté i vás by to pobnulo, viděti tu kle—
četi lidi, kteří ještě před dvěma lety zcela
byli divocí a polonazí a jen války chtiví
jsouce, krajem se potulovali. A teď tu klev
číce vyznávají novou svatou víru: Ndipulika
Ngulwi (věřím v Boha) a modlí se ksvému
Otci na nebesích: Dada etu kulanga (Otče
náš. jenž jsi na nebesích). Zdá se mi. jako
bych žil za.prvních dob křesťanství. A právě
v této živé víře svých katechumenů a u svato
stánku Spasitelova missionář čerpá vroucí
nadšení, nové síly, novou zmužilost.

O. jak krásné a vznešené jest povolání
missionařel Kéž božský přítel dítek, Ježíš
Kristus, sám. mně stále nové a nové duše
dětské svěřuje, a mě pak oním zápalem

sílí, bych tyto dítky — pohany — kNěmu
v náruč přiváděl.

Ku konci bych měl ještě několik slov
k čtenářům. V srdci některého, hodného,
mladého učitele neb přítele mládeže ozve
se někdy hlas: zdali bych i já se neměl
věnovati tomuto nadjiné zaslužnému stavu?
Nechci nikoho přemlouvati, chci jen několik
bodů k bližšímu orientovaní předložiti.

Vedle kněze-missionáře není jiné síly
tak žádoucí jako obětavý a z té duše hor
lívý učitel, který by školu pro kněze mnoho
času zabírající převzíti mohl. Má li kněz
takého spolubratra v práci, pak může čin
nost svoji zdvoj- i ztromásobniti, pak může
do bližších i vzdálenějších vesnic, by tam
učil a vychovával.

Učitel stojící po boku kněze může dobře
vynahradit-i jiuak nutného kněze druhého.
A mimo to může učitel i jinak dle svého
vzděláni působiti, což často u kněze těž
kým zdá se býti. Jaký jen zájem by služby
Boží u pohanů způsobily. kdyby slavněji
odbývati se mohly, za zpěvu chlapcůaděv
čatl K ničemu nemá negr takové náklon
nosti a zájmu, jako k hudbě. Což tedy te
prve, kdyby i hudba vnikla do kaplí missij
ních?l Pak by se ztrojnásobil jistě počet
katechumenů !

Ze všech misií se volá: „Vinice veliká,
ale dělníků málo." Volá se po učitelích,
by i tito ve svatém nadšení se zasvětili
apoštolskému dílu víry, božskému Učiteli
národů.

A jak se to stává, že právě ze řad
těchto tak málo se hlásí apoštolů? Není to
ani vzdělání, ani charakter, nel ot podivu
hodno jest zajisté. jak mnoho šlechetných
mužů věnuje se těžkému povolání — vý
chově dítek, by z nich přatné syny církve
a státu učinili. Neschází tedy ani vzdělání,
ani charakteru, ale schazí tu první pod
minka missionářského povolání: „Chceš li

V pravdě stav řeholní jest plný všeho
odříkání se svými radami evangelickými,
a klade velké podmínky.

Ano, do dalekých zemí mnohý by rád.
ale lodička jeho se ztroskotá u odríkavé
askése, anebo snad zajede na mělčinu
svůdné rozkoše světské, a. tu zachrání pla—
vec na trámci, sám sebe omlouvaje, do své
vlasti.

Však budiž. chtěl-li bys se věnovati
tomuto stavu nanejvýš požehnanému, tu
třeba. bys vstoupil do toho či onoho řádu
missionařského, či do té neb oné kongre
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gace. buďtež to Pallolíní, neb Otcové Ducha
svatého, neb bílí Otcové Lavigieriho neb
jiní, u všech těchto prvním základem jest
důkladné asketické vzdělání, které vychází
z rad evangelických. Jen- v úplném se od
loučení od světa, jen v úplném zříkáni se
vlastního já, jen v úplném se podřízení
svým představeným a v úplném se ode
vzdání Spasitelí, kříž nesoucímu. může
k apoštolátu povolaný své postavení po
chopili. v něm blahodárně působítí av něm
do své smrti setrvatí.

V tom duchu působili od staletí a pů

sobí podnes synové sv. Benedikta sv. Fran
tiška, sv. Dominika, sv. Ignáce, sv. Alfonsa;
tím duchem naplnění byli novější zakla
datelé missionářských společností: ctihodný
Líebermann, Palloti, Lavígerie. Jordan, Jan
sen a v duchu tom působí synové jejich
s požehnáním nebes zřejmým ve všech dí
lech světa ku spáse duší nesmrtelných aku
šíření kultury národů vzdělaných mezi ná
rody nevzdělanými!

Ejhle, světe, jaké sešikované tu vojsko
podmaůuje si tvé obyvatelstvo! Kolik však
mučeníků čítá vojsko to? . . .

0 zázracich Ježíšových.
Apologetický příspěvek na. oslavu Božského Spasitele.

Napsal Dr. jos. Pošmůrný, křižovník.
(Dokončení.)

V. Z mrtvých vstáni Ježíšovo.

Korunou všech zázraků Ježíšových jest
jeho slavné z mrtvých vstáni, které jest
nejstkvělejším důkazem jeho Božství. Proto
také Ježiš sám na tento B\ůj zázrak kladl
největší váhu a jej nejen před svými uče
niky předpověděl Mar. 10. 34.. ale i před
svými nepřately se na něj odvolával, řka:
„Zrušte chrám tento a ve třech dnech jej
zase vzdělám“ Jan 2, 19. a jako byl Jonáš
ve břiše velryby tří dní a tři noci, tak
bude Syn člověka v srdci země tří dniatři
noci. Mat. 12, 40.

Proto i apoštoIOvé pokládali zmrtvých
vstání Ježíšovo za nejdůležitější předmět
sveho kázaní a dle slov sv. Petra zaležel
úřad apoštolský ve svědectví vzkříšení Ježí
Šova Sk. ap. 1. 22. a z mrtvých vstání
Ježíšovo pokládali za stěžejní fuktum celeho
křesťanského učení, jak vysvítá ze známých
slov sv. Pavla: Nevstal-li Kristus z mrtvých,
tedy jest marné kázaní naše a marná jest
i víra vaše. I. Ke Kor. 15. 14.

A proto neverci dobře vedouce. že se
zázrakem z mrtvých vstání Ježíšova stojí
a padá víra křestanská, po příkladu židů
všeho se chápali a dosud chápou, aby mohli
pOpříti pravdivost tohoto zázraku.

Prvé, nežli o jejich domněnkácb se zmí
níme, promluvime krátce o počínání židů,
kteří uslyševše od strážných vojáků. že
Ježíš vstal z mrtvých, shromáždili se a po
úradě dali v0jákům mnoho peněz, řkouce:

„Pravte, že učeuící jeho přišli v noci
a ukradli jej. když jsme spali. A uslyší-li
o tom vladař. .my ho přemluvíme za vás
bezpečny učiníme“ Mat. 28, 13.

Lež u židů vymyšlena bije do očí.
Dobře praví na to sv. Augustin: „Blázne,
spal-lis, kterak víš, kdojej vzal? a bděl—lisi
proč jsi dopustil ho vzíti.“

Ostatně jest úplně pravdě nepodobné.
že by byli všickni vojáci tak lehkomyslní.
že by na stráži spali. nebot byl na toto
provinění stanoven trest smrti. A i kdyby
byli spali, lomoz při odvalování hrobniho
kamene byl by je zbudil.

Ale, což nelze myslíti, že apoštolové
vojáky přepadli, násilím přemohli a mrtvolu
odnesli, aneb snad sami vojáky podplatíli,
nebo vůbec nějakým podvodným způsobem
mrtvoly se zmocnili?

Jest věru s podivem, že někteří nevěrcí
mohli domněnky tyto jen pronéstí. Kdož
by zajisté měl za možné, že apoštolové, je
jíchž bázlivost a bojacnost při smrtí Kristově
jest známa. se odvážili stráž dobře ozbro
jenou přepadnouti nic se neohližejíce, že
přepadení vajáci se mohli snadno do Jolati
pomoci jiných stráží, protože hrob Ježíšův
byl nedaleko městské brány. A nebyl by
to býval pokus zcela pošetilý? Uěenící
Kristovi by byli zajisté zabití nebo zajati,
žalařováni a potrestání.

A kdež by byli vzali chudí apoštolové
v té době tolik peněz, aby stráž sami pod
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platili? A zdaž by se dali vojáci kněčemu
podobnému svésti od mužů nepatrných vzá
ležitosti tak důležité, kde se měli obávati
přísného vyšetřování a trestu?

Či se dá mysliti, že apoštolové nějakou
podzemní chodbou do hrobu se dostali atak
nepozorovaně mrtvolu odnesli? Kdyby byli
chodbu onu vykopali, zda by toho stráž
byla nepozormala a v čas nezakročila?

Že o žádnémztěchto způsobů, kterým
prý apoštolové mrtvoly Ježíšovy se mohli
vmocniti, mluviti nelze. jest patrno z počí
nání židů. kteří ani apoštoly nestíhali, ani
vojaky neudali, což by zajisté nebyli opo
menuli, kdyby jen dost malé bylo podezření
že apoš'olové násilím nebo podvodem mrtvoly
se zmorníli a vojáci buď přímo za peníze
nebo nepřímo svou nedbalosti jim byli ná
pomocní.

Jelikož nepravdivost uvedených domně
nek jest až příliš patrna, berou nevěrci
útočiště k domněnce leé tvrdíce, že Ježíš
jsa pouze zdanlivě mrtev, v hrobě vůní
z mastí posílen z mdlob se probral a sám
hrob opustiv, jestě krátký čas žil a teprv
potom následkem s=ého utrpení podlehuuv,
umřel.

Domněnku tuto o smrti Ježíšově toliko
zdánlivě hájil haeretik Socinus a po něm
mezi německými rationahaty hlavně Paulu a.
K náhledu jeho se přidali Henneberg, Bahrdt,
Venturini, Wegacheider, Herder, Hase, Gfro
rer a jiní rozumáři starší školy.

Ale úsilí nevěreů, popříti skutečnou
smrt Ježíšovu na kříži, jest marné, nebot
domněnka jejich o smrti pouze zdánlivé dá
se vyvrátiti mnohými pádnými důkazy.

Kdo zajisté zrale uváží co Ježíš před
svým ukřižováuím vylrpěl, co ran apoliěků
dostal, co krve prolil, jak byl na cestě
křížové sesláblý a přimyslí-li k tomu ještě
strašně utrpení při ukřižování a na kříži
po dobu tří hodin. musí též uznati, že
jest nanejvýš pravdě podobno, že Ježíš
útrapám těmto podlehl a na kříži skutečně
zemřel. Ale tento nejvyšší stupeň pravdě—
podobnosti se mění v naprostou jistotu,
uvážíme-li váhu svědectví, která dosvědčují
skutečnou smrt Ježíšovu na kříži.

Smrt Kristovu na kříži potvrzujíjedno
hlasně všickni evangelisté: Mat. 27, 50,
Mar.tlš., 37. Luk. 23, 46. Jan 19,30.. a že
Ježíš na kříži zemřel a nikoli pouze do
mdlob upadl, soudili všickni, kteří popravu
vykonali a jejichž svědectví má tím větší
váhu, poněvadž bylo tehdy ukřižování velmi
časté.. a proto vojáci předobře znali, jaké

má účinky. A právě tito vojáci měli Ježíše
za mrtvého, nebot když přišli k Ježíšovi,
jakž uzřeli ho již mrtvého, nezlámali hnátů
jeho, ale jeden z vojáků otevřel bok jeho
kopíma hned vyšla krev a voda. Jun 19. 33..
Smrt Ježíšovu potvrdil i svým úředním
svědectvím setník před Pílátem.

Ale i přátelé Ježíšovi, kteří tělo jeho
před pohřbením mazali, potvrzují svým jedná
ním smrt Ježíšovo. Ned-i se myslití. že by
byli přátelé Ježíšovi ajeho matkajej pocho
vali, kdyby měli jen nejmenší naději, že
není skutečně, nýbrž toliko zdánlivě mrtev.
A proto. když se roznesla zpráva, že Ježiš
vstal z mrtvých, zdála se jim zvěst tato
tak pravdě nepodobnou, že ji ani uvěřili
nechtěli, což jasně dokazuje, jak pevné bylo
jejich přesvědčení. že Ježíš na kříži zemřel.

Smrt Ježišovu uznali i jeho nepřátelé,
kteří dali hrob jeho střežiti, aby všechen
podvod s jeho mrtvolou zamezili. A tito
zarytí nepřátelé Ježíšovi nikdy se neodvážili
proti apoštolům tvrditi. že Ježíš byl toliko
zdánlivě mrtev, což by byli jistě učinili,.
kdyby o smrti jeho nebyli úplně přesvědčeni.

Taktéž v prvních dobách křesťanských
nikde neshledáváme ani nejmenší pochyb
nosti o skutečné smrti Kristově, což by
nebylo lze vysvětliti, kdyby byl Ježíš způso
bem přirozeným k sobé přišel.

A n bylo-li z mrtvých vstání Ježíšovo
nic jiného než probrání se ze mdlob — tu
musil Ježíš později zemříti. Že však Kristu—i
později umřel, ještě nikdo se neodvážil
tvrditi a tím méně mohl někdo udati. kdy,
kde ajak Ježíš později zemřel, což by o něm
zajisté jako muži slavném známo bylo.

Ostatně kdyby byl býval Ježíš pouze
zdánlivě mrtev — byl by se nutně udusil
v hrobě uzavřeném, kde bylo umístěno sto
liber silně voňavých látek a kde 36 hodin
ležel maje nohy, ruce a tvář rouchy obvá
zaně, což i nevěrec Winer připouští.

A i kdyby byl přirozeným způsobem.
k životu přišel, nikterak by byl nemohl
tak hned choditi pro bolestné rány hřeby
mu způsobené a vůbec by to bylo dlouho.
trvalo, než by se byl aspoň poněkud ze
svého utrpení zotavil.

Taktéž se nesmí zapomenouti na ránu
kopím mu způsobenou, která by ho byla
jistě usmrtila, kdyby ještě nebyl býval
mrtev. Nevěrec Paulus ovšem tvrdí pravý
Opak, řka, že právě tato rána Ježíši po
lehčila, neboť prý ranou onou se vylila
krev u srdce shromážděna. Že však rána
tato byla skutečně smrtelnou, patrno z její
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velikosti. tak že bylo možno ruku „do ní
vložiti a pak také z jejího účelu; bylat
rana tato ukřižovaným proto zasazovana.
aby jejich poprava byla skončena, nezemřel-li
odsouzenec dosud následkem ukřižování,

Konečně odporuje domněnce, že Ježíš
způsobem přirozeným hrob opustív. s apo
štoly obcoval, mravní charakter Ježíšův.
Poněvadž učenící pevně věřili, že Ježíš
skutečně jsa mrtev třetího dne a tělem
oslaveným z mrtvých vstal. byl by musil
Ježíš tuto nepravou domněnkuvyvrátitiaje
poučiti, že jeho z mrtvých vstani není za
zračné, nýbrž pouhé přirozeně procitnutí ze
smrtelných mdloh.

Tt ho však Ježíš ani slůvkem neučinil.
Byl by tedy dle domněnky nevěrců apo-.
štoly klamal, což odporuje naprosto jeho
vznešenému mravnímu charakteru, který
i sami nevěrci na \ýsost vychvalují.

A proto novější nevěrci, poznávajíce
vratkost domněnky o zdánlivé smrti Ježi
šově, vymyslili si jinou, t. zv. domněnku
hallucinační a tvrdí, že zjevovaní se Ježí
šovo po jeho ukřižování bylo jen domnělé,
že učeníci měli pouhé hallucinace, pře
ludy, které měli za zjev Ježíšův. Tuto dru
hou nevěreckou hypothesu rozšiřovali spiay
Svými Strauss, Lang, Holsten, Hausratb,
Schenkel, Renan.

Ale itato na pohled z brusu nova
domněnka jest již z hezky starého vydaní,
nebot v podstatě totéž hlásal již ve II.sto
letí pohanský filosof Celsus.

Kdyby se byl Ježíš zjevil jen jednou
někdy za šera jednomu učeníku. tu snad
by se mohlo mluviti o možnosti přeludu.
Ale Ježíš se zjevil ne jednou, nýbrž ně
kolikráte a nejen v noci. ale i za dnea ne
snad jen osobě jedné, nýbrž mnohým.

Ježíše z mrtvých vstalého nevidela snad
jen Maria Magdaléna za ranního pološera,
nýbrž celá řada osob jiných totiž: Maria,
matka Jakubova, a Salome, které nohy jeho
ohjímaly, jemu se klaněly a od něho sly
šely, co mají vyřídítiučeníkům. Mar. 16, l
Mat. 28, 9.

Dva učeuíci jdoucí do Emaus, kteří
cestou s Ježíšem rozmlouvali o proro
ctvích messianských a při večeři ho podle
lamaní chleba poznali. Luk. 24, 13. Jiný
svědek je Petr, kterému se Ježíš zjevil,
Luk. 24, 33. a Jakub dle svědectví Pa
vlova I. ke Kor. 15, 7. a Pavel sam, kteří
Ježíše po z mrtvých vtsání viděli. Dale
všickni apoštolové. vyjma Tomáše. jimž Ježíš
se v .den svého z mrtvých vstání zjevil,

s nimi. déle rozmlouval, jim ruce, nohy. bok
ukazoval,-nejen aby je viděli ale aby se.

jich dotýkali, a před jeljichž očima i pojedl._Luk 24, 36. Jan 20
Po osmi dnech opět se zjevil apoštolům.

mezi nimiž byl i nevěřící Tomaš, kterého
Ježíš vyzval, aby vložil prsty své v jeho
rány a tak se o jeho z mrtvých vstaní
přesvědčil. Jan 20, 26. Mimo to zjevil se
Ježíš učeníkůni pří moři Tiberiadském. kdež
zvlaště s Petrem rozmlouval, odevzdávaje
mu vrchní úřad pastýřský. Svědky jeho
zjevu jest i pět set věřících, kterým se dle
svědectví Pavlova 1. ke Kor. 15, 6 zjevil
a z nichž mnozí v čase, kdy o tom Pavel
psal, „dosud žili, jak Pavel výslovně pozna
menává. Naposl-d zjevil se Ježíš učení
kům před svým na nebe vstoupením. při
čemž jim dal rozkaz jíti do celého světa
hlásat evangelium všem národům. Mar. 16, 14.
Luk. 24. 50. Sk. ap. ], .

O těchto svědcích z mrtvých .vstaní
Ježíšova tvrdí nevěrci, že měli pouhé hallu
cinace, jejichž původ a příčinu hledají
v pevné naději učeníků, že Kristus vstane
z mrtvých.

Ale o této domnělé pevné naději uče
níků (mimo nevěrce) nikdo nic neví., na
opak jest známo, že právě naopak učeníci
Ježíšovi podobné naděje byli úplně prazdni,
takže zvěstem o z mrtvých vstani Kristově
ani uvěřiti nechtěli Totéž jest patrno zjed
nání učeníků jdoucích do Emaus, z počí
nání apoštolů, když se jim Pan poprvé
zjevil, a ze slov Tomášových. Apak zajisté
jest úplně nemožno, aby tentýž přelud
vznikl v týž okamžik u mnohých osob roz
ličných povah a aby v týž čas zase přestal,
což nevěrci v případě našem nutně musí
předpokládatí.

A jak jsme již připomenuli, objevil se
Ježiš nejen ženam. ale i mužům, ne jen
jednomu nebo druhému, nýbrž mnohým, ne
pouze jednou, nýbrž častěji, tu za dne,
jindy večer nebo rano, tu ve světnici, po
druhé venku, aniž snad z dálky, nýbrž v bez
prostřední blízkosti tak že ho nejen dobře
viděli, ale i s ním mluvili. jeho se dotý
kali, s ním jedlí a tak měli dosti příleži
tosti o pravdivosti zjevů Ježíšových se pře
svědčiti.

A pouze skalopevné přesvědčeni, že
Kristus slavně zmrtvých vstal, mohlo způ
sobiti, že z bojácných učeníků se- stali
nahle neohrožení hlasatelé viry Kristovy.
kteří své přesvědčeni o z mrtvých vstaní
Ježíšově vlastni krví zpečetili . . .
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Jako všecky svrchu uvedené námitky
nevěrců proti zázrakům Ježíšovým, taki je
jich libovolné domněnky o jeho z mrtvých
vstání jeví se tudíž každému nepředpoja
tému pozorovateli zcela nepravdivýmí, ba

až směšnými, a proto pro každého člověka
dobré .vůle zůstanou po vždy zázraky Ježí—
šovy. zvláště jeho slavné z mrtvých vstání
nejmocnější pohnutkou a nejpádnějším dů
kazem skalopevně víry v Božství Ježíšovo.

Církev a společnost.
Píše jan Nepom. josef Holý.

(Pokračování)

Papežství svými vyslanci ae rozmnožo
valo a rozvětvovalo. Posílalo je po Evropě
v neurčitých dobách a leckdy bez určitého
poslání. Representovali papeže, dávajíce jeho
jménem radu a konajíce jeho jménem sprave
dlnost. a mluvili vážně vladařům na ochranu
lidí nízkého postavení. Papež je chtěl míti
nedotknutelné, ale nedocílil toho vždy 11vla
dařů. chtěl je míti nezlomné, ale nedocílil
toho vždy u vyslance. Ale samo posílání
těchto osob byla manifestace; jím dosvěd
č0val papež svou vůli a potřebu. udržeti
se ve stálém styku se světem býti dobře
a jistě informovánu, ihned přinésti své služby,
jakmile se jich kdo dovolává. Neboť sv.
Otec měl nejen za svou povinnost nýbrž
i za své právo potlačovati všeliké bezpráví
a zavádětí opět pořádek; když Řehoř vu.
ustanovoval vyslance. „aby opět zavedli po
řádek v království Germánie,“ měl za to,
že plní povinnost svého stavu.

Díky římské církvi byla prohlášena
velká „listina evropská,“ ne na papíře. ne
hlasem veřejných hlasatelů. nýbrž ve všech
srdcích Evropanů všech katolíkův. Nedejme
se mýliti slovem „list-ina“. Nemá to nic
společného s konstitučním pojmem monarchy,
který je králem a nevládne, což tak ráda
má nynější Evropu. Tato theorie moderní,
aby zakázala vladaři zneužití moci, zakazuje
mu často i vykonávání moci; chtíce zameziti,
aby království nezvrhlo se vtyranství. pro—
měnili je na mnoze v sinekuru (bezstarost
nost.). Veřejné právo středního věku naproti
tomu nedovolovala vladaři vládnouti zcela
libovolně, nýbrž podrobovalo výkony vládní
dozoru; sankcí tohoto dozoru mohlo býti
sesazení vladaře papežem, nejvyšším soud—
cem křestanstva.

Církev nekladla ve středním věku uzdu
toliko tyranským choutkám vladařů hrozbou,
že budou sesazení neb církevními tresty
trestáni; povzbuzovala poddané, aby se zne

náhla domáhali politických svobod. které
dle theorie výše vyložené jsou, ne-li pod
statné, aspoň velmi užitečné pro každou
společnost. moudře zařízenou.

Aby podala národům obraz svobody
a je povzbudila, by si jí vážili, nemá než
ukázati jim vlastní své zřízení.

Národové evropští měli tehdy bez ustání
oči obrácené k nejvyšší hlavě církve sv.,
ktomu. který obdržel poslání, aby spravoval
království Boží na zemi, a který je spravoval
nikoli dle své libovůle, nýbrž dle věčných
zákonů, jakožto sluha sluhů Božích, a rukou
dosti pevnou, aby udržel v lůně jednoty
víry tolik milionů lidí po všem okrsku
zemském. Viděli ještě s ním a kolem něho
jeho bratry, biskupy, tvořící senát, nejjasnější
na celém světě, aristokratii. která svými
radami přispívala k moudré vládě. aniž
překážela její živnosti. Rozdělení diecésí
rozšiřovalo se po světě jako ohromná sít,
objímající ve své spleti rozličné národy
a tvořící z nich jednotu vyššího řádu.

Provincialní a diecésní synody byly
školy, kde se lidé učili spravovati záležitosti
veřejné. Otvíraly duchu daleký rozhled
apovzhuzovaly lid ke zkoušce nejdůležitěj—
ších otázek politických. Zdaž není úplně
nalezena zásada repraesentativni konstituce?

Ano, církev katolická držela se pevně
zásady, že všichni lidé, jakéhokoli původu.
stejně mohou býti připuštěni ke všem stavům
a ke všem důstojnostem. Mimo ni všecko
se řídí výsadami; ona jediná držela-se
zásady rovnosti a soutěže.

Hierarchie církevní doplňovala se stalo
ze všech tříd společnosti, z nižších jako
zvyššich, ba i častěji znižších; ona jediná
povolávala všecky opravdové výtečníky k ve
dení správy své. Nelze pochybovati, že
ustavičně doplňování se církve dle zásady
rovnosti přispělo k udržování a k obnovo
vání pokroku a neustálého ruchu a života.
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(Viz Jana Lepaře Všeobecný dějepis. Díl II.
Středověk. 2. vydání ; Praha Kober 1876
str. 105.)

Takový příklad nemohl býti bez úspěchu.
Laickě korporace tvořily se dle vzorů klá
šterů a církevních společností. Domy kupily
se kolem opatstvíatvořily města. uprostřed
nichž se rozvíjel společný zájem. zásada
jednoty, símě sily. Obeznámeny církví katoli
ckou sídeami autorityaposlušnosti, zákon
nostiasvobody, vycvičeny církví katolickou
v kázni a pořádku, oddaností a obětavosti
chovaly v sobě všechny živly v občanské
a politické jednotě— podmínky trvalostí.

Podobně se utvořila svobodná města
v Německu a Nizozemí, která vzbuzovala
obdiv sousedů moudrou organisací a prospě
chem. Tak se také utvořila německá říše
římská. „Právě tak,“ dí Hettinger ve své
apolígii křesťanství, III dil str. 330., „jako
církev, berouc vápno. písek a kámen, vy
stavěla ohromné kostely s velebným klenutím
a celou tuto massu pronikla takým životem
a citem, že se dílo zdálo býti něčím ducho
vním & že její vlastní myšlenka jasně vy
stupovala v každém díle' tak i pojala všechny
věci hmotné. jako zbraň. mocvelikého národa,
krevní svazky, a zařídivši je dle svého
plánu a vlastní své formy, vystavělaz toho
bud0vu politickou, kde se viditelně leskne
její myšlenka. Když v den korunovace objevil
se císař s korunou na hlavě. s žezlem v ruce
a se zeměkouli v druhé ruce, před sebou
maje nosiče s křížem. kopím a mečem,
obklopen rytíři, vasaly a delegáty svobodných
měst, tehdy mohl lid, unesen jsa tak velikým
divadlem, zvolati slavným hlasem: „Christus
vincit,_Christus regnat, Christus imperatl“
(Kristus přemáhá. Kristus vládne, Kristus
porcučí.)

Celé zřízení středního věku je v těchto
slovech obsaženo. a at kdo chce nebo ne
chce, tato slova obsahují rovněž i ideál
zřízení celé politické společnosti i moderní,
která nemá. přede vším býti ničím jiným
než vítězstvím ducha nad hmotou, vládou
práva a božských ideí, které zákony lidské
mají ve svčtě uskutečniti a podle nich
se říditi.

Ve Francii vzalo na se dobytí svobod
politických ve středním věku zvláštní formu:
bylo to zařizení kommuny (samostatně-obce).

„Dejme tomu,“ pravi Guizot, „že by
přišel občan z 12. neb 13. století navštívit
našich nynějších měst, ptá se kolemjdoucího
na způsob, jak se v nem vládne, na osud
obyvatelův: praví se mu, že mají za zděmí

moc. která, jim ukládá daně. jak se jí líbí
bez jejich souhlasu, která svolává vojsko
a posílá je do boje. rovněž bez jejich
souhlasu. Ujímá se jakožto administrativní
funkcionář zdaleka záležitostí kommuny
a diktuje jí zákony, bez jejího svolení ne
mají obyvatelé práva shromažďovatí se a uva
žovati společně o tom, co se jich týká.
Řekne se mu, že kommuna nemá práva
volíti sí soudce, nebo řídíti se svými obyčeji;
řekne se mu konečně, že zvon jejich kostela
nesvolává jich, aby uvažovali společně na
místě veřejném nebo posvátném. Občan
12. věku je zaražen.

Ale scéna se změní. Francouz 19. století
vnikne do kommuny středního věku: nalézá
se v prostoru silně obklíčeném ozbrojeným
lidem.

Tento lid stanoví si daně, volí si úřed
níky, soudí, trestá. shromažďuje se a uva
žuje o svých záležitostech. Všichni přichá
zejí k těmto shromážděním. vypovídají válku
neb uzavírají smlouvy na svůj účet se svými
pány neb proti nim; mají vojsko, prapor.
štít; razí mince, ukládají si zákony, refor
mují obyčeje, jedním slovem. vládnou sami
sobě, jsou svrchovanými. Francouz 19.století
nemůže věřiti svým očím."

Jak cizí, vskutku, je divadlo to pro
člověka naší doby, zvyklého jen moderní
centralisaci ! Kommuny jsou malé svrchované
státy, smlouvající s králem od případu k pří
padu. Kommuny se svobodně nabízejí vná
rodnim nebezpečí, že mu poskytnou vojsko
a peníze, a král opět se nabízí. že jim
pomůže a že bude respektovatí jejich svobody.
Když slavil Ludvik Svatý vjezd do takového
města, přísahal na sv. evangelium u přítom
nosti vznešených a duchovních osob, že
bude stále. sám i jeho následníci, držeti
listinu městskou se všemi právy, obyčeji
a svobodami. Tak tomu chtěl obyčej. Pak
se mu teprve otevřely brány, jejíž klíče
mu podávali kcnšelé.

Jak se utvořily tyto kommuny? Guizot
odvozuje jejich původ z osvobození otroků,
čímž vstoupil do společnosti veliký počet
lidí neodvíslych. rozdílných od lidí vzneše
ných jak zájmy tak plemenem, kteří se
mezi sebou spojovali k vzájemné podpoře.
Než zrušení otroctví, či je to dílo? Jest to
dílo církve sv. Kdo dal slabým myšlénku
spojiti se na odpor potlačování feudální
moci? Opět církev sv. Kdo vnukl králům
francouzským ideu, toto spojování podporo
vati? Kněz Sugar. to jest stale byla to
církev. (Dokončení)
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ČESKÉ .vĚCI. . . .

&=—+
Dne 24. list0padu jednalo se na říšské

radě o prozatímne'm rozpočtu. Mlu
vili pesl. Brzorád, Kaftan, Dr. Dvořák a
dr. Jax, vsichni proti rozpočtu.

Dne 27. listopadu mluvili posl. Bian
kini (pět hodin proti rozpočtu), Berner
a Kern.

Dne 28. listopadu mluvil proti vy
rovnánis Uhrami posl. Maštálka, Kaiser,
Březnovský, Dyk, Tiirk atd.

Anketa o oz d r av ě ni zemských financí
usnesla se dne 28. listopadu ve Vídni. aby
dána byla jednotná zemská přiražka ke
ko řa l ce. Je to pouhá maličkost. takže
nase veřejnost přijala usnesení to skoro
6 posměchem. Čechám vynese na l'/, mil.
zlatých.

Dne 29. listopadu jednáno na schůzi
říšské rady o projevu nelibosti posl. Ber
nerovi a Steineroví, protože volali na posl.
Březnovského „drzý lbáři“ a pod. 0 věcí
té mluvili dr. Verkauf, Gessmann, Brzorad,
Resel. Stránský. Berner, Steiner atd.

Po 10 dni k0naji se porady mezi zá
stupci p r a vi (:s, kterou zastupuji: Engel,
Pacák. Stránský, Pálffy. Biliňski. Dziedu
szycki, Jaworski, Banvinski, Bulat, Povše,
Fuchs, Kathrein. Dípauli, Lupul a Tveuin—
fels a levrce. kterou zastupuji: dr.Funke,
Gross. Pergelt. Hochenburger, Hafmann
z.Wellenhofu, Kaiser. Bíirnreither, Suhwoe
gel, Slúigkh, King, Liechtenstein a Lueger
bylo konečně usneseno dne 2. prosince
jednani o smír mezi Čechy a Němci od
kázati subkomitétu čili užěíkomisi Zdá se,
že, pokud nebude ústupnosti na straně ně
mecké, nedojde ke smíru toužebnému.

. Dne 30. listopadu rokovale se o pil
něm navrhu stran sestátněni polského
gymnasia v Těší n ě. Mluviliposlanci
Kubik, Demel. Kurz, SOktiOWSki. Tiirk,
Szponder,„ Dr. Menger, Daszynski, Slama.
Dne 1. prosince byl návrh ten zamítnut!

Dne 1. prosince byla uherská i ra
kouská delegace přijata mocnářem ve
Vídni. _V-trůnni “řeči císař pravil:

„Nejbezpečnějši toho zaruku spatřují
dnes,-zrovna tak jako-dříve. v nezkaleném
trvaní “úzkého a důvěryplného poměru k na—
Sim-spojencům. Za další záruku míru může

považováno býti harmonické spolupůsobení
všrch civilisovaných států na letošní konfe
renci míru vHaagu, kteráž vyplynula z velko
dusné iniciativy J. Vel. cara. ruskéhoapo
silnila všeobecnou potřebu miru světa no
vými a zvětšenými nadějemi. Mohu s uspoko
jením poukázati na to, že pokračováno jest
v pěstováni naprosto loyálnich a přátelských
poměrů k ruské říši ve smyslu svorného
postupu vůči otázkám, vynořujícim se na
Balkánském poloostrově, aby docíleno bylo
potěšitelných výsledků. Vůči válečným zá
pletkám, které vznikly v Africe. jsme odho
dláni pro zachování přísné neutrality, n mů
žeme si jen přáti, aby tento spor byl ukon
čen co nejdříve.

Na základě nevyhnutelné spravedlnosti
pojaty jsou do předloh, podaných vám k ústav
nímu projednání. potřeby pro upravení platů
gážistů Mé armády a Mého válečného loď
stva jakož také společných úředníků a sluhů.
Požadavky Mé vojenské správy obmezují se
na nejnutnější a nejnaléhavější opatření.
Poměry v Bosně a v Hercegovině nalézají
se. jako dosud, v pravidelném vývoji ado—
jdou také jako r. 1900 požadavky správv
těchto zemí ve vlastních jejich příjmech
úplné úhrady Počítaje s důvěrou na osvěd
čenou rozvahu a vlasteneckou horlivost.
s kterou přistoupíte k vyplnění vaší úlohy,
vítám vás srdečně“

Po té rozmlouval císař sdelegáty. řka,
že si přeje, aby nastal smír mezi Čechy
a Němci.

Dne 2 prosince vykládal min. zahr.
zál. v delegacích o situaci. Pravil. že
poměr říše naší ke všem státům je přá
telský, a že bude třeba zvýšiti výdaj na
loďstvo! —

Rozpočet v delegacích podaný
vykazuje větši roční výdaj o 102 mil.
korun na úpravu platů vojenských; potřeba
v řádných výdajích vzrostla, o 1825 mil.
a bude obnáseti celkem 346,704 207 korun
(loni 334 mil. korun). Bude nutno uhraditi
(příjem cel činí pouze 130 mil. 'korun)

.212,397.4l2 korun, z čehož by dle klíče
65-60/o na polovinu rakouskou připadlo
1393 mil. korun a na Uhry jen 66 7 mil.
korun.
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Kvotovč deputace dohodly se, aby
rakouská kvota byla '656 proc. a uherská
pouze 344 proc. To znamená, že naši. ze
zejména zradou (!) posl. něm.-lib. Mengera. slevili
7'6 procent.-vTo činí' 0 8'36 mil. zl ročně více,
nežli bychom měli platiti, čili 836 mil. zl. za
10 let. Výhody, jichž Uhři dosáhli, jsou
obrovské. ()ni ziskali při daních potravních,
oni získali při podílu společné banky rakousko
nherskét(30 mil. zl musi Rakousko bance zpět
samo zaplatit, kdežto Uhry jen 9 mil. zl. a
to v ročních splátkách), oni získali při celních
a obchodních smlouvách.

*

Při obecních volbách v Lítovli na:
Moravě zv1tězili kandidáti čeští. Tím přešlo
17 město do rukou českých, totiž: Kroměříž,
Třebíč, Boskovice, Veliké Meziříčí, Holešov_
Strážnice, Ivančice, Uh. Brod, Valaš. Meziříčí.!
Mor. Budějovice, Uher. Hradiště, Prestě'jov_
Kyjov. Loštice. Jevíčko, Vyškov a Litovel.
Německo-židovskou správu mají dosud městu:
Mor. Ostrava Hranice. Hodonín, Lipník, Bře
clava, Dol. Kounice. Židlochovice atd., ač je
v nich většina obyvatelstva českého! -'Také
v Brně, Olomouci, Místku, Krumlově, Zábřehu
a Úsově jsou Čechové Němcům co do počtu
rovni, ale vládu maji Němci a židé.

a-gĚam
asi NÁRODOHOSPODÁŘSKAČÁST. kg.—_%—

K vánocůln: Necht naši přátelé
nepřestávají upozorňovati obecenstvo naše,
kde a co' maji kupovnti v nynější době vá
noční a novoroční. ivnostníci & řemeslníci
nsěí zasluhují, abychom především na ně pa
matovali. Co nemusíme koupiti ve velkoskla
dech kapitalistů, kde je tnctové zboží, ne.
kupujme. Spolu necht radí se naším řemesl
níkům, aby potřebami domácími se hleděli
zásobiti, aby nedávali jarmareční zboží vedle
solidního, aby se varovali dryářnictví, aby
se spojili 2—3 nebo i více a stánek na trhu
nebo krámek si zřídili (malou tržnici) a pod.
Nechť naše spolky a jednoty, obce a ústavy,
jež nyni kol vánoc lidumilné skutky podělo
váním konají, pamatují hlavně na živnostníky
naše! Nechť se zařizuje, kde to možno: Vá
noční tržnice pro lid náěl Svoji
k svému!

Úrazové pojištění dělníkůvČe
chách vykazuje na 4 mil. zl deficitu! Z po
čátku byl příspěvek 5 zl. 67 kr., pak- 6 zl.
24 kr. a nyní má býti zvýšen na 10 zl. 6 kr.
V textilnictví bylo příspěvků (od r. 1890 až
do r. 1896) 1453624 zl. &.odškodnění pouze
1,398.377 zl. V papírnictví a pod. 390 005 zl.
a odškodnění jen 375.223 7.1.V požívatinách
1,753.504 zl. a oděkod. 1.719.752 zl., v oděv
nlctví 82.622 zl. a — 59 448 zl., v poly
graňi 104.566 zl. a 49.569 zl Tyto obory
jsou tedy aktivni. Za to zemědělské podniky
daly: 232045 zl. a dostaly 549 699 zl,
mlýny 277.817 zl. a dostaly 449 667 zl.,
hutnictví 371514 zl a obdržely 511.320 zl.,
v kamennictvl 1,138.785 7.1.1-—a obdržely
1652.784 zl., v kovodělnictvi daly podniky

343 763 zl. a dostaly 462.318 zl. v stroj
nictví 958 309 zl. a obdržely 1,315000 zl.,
v dřevařství 485 534 zl. a, dostaly 685.392 zl..
ve stavebnictví 2.016.l53 zl. a obdržely
3,099410 zl. (tedy o 1 milion zl. více!) a
pod. Jak vidno, nynější zákon je chybný
& nedostatečný Zástupci podniků nyní se
usnesli, že nemohou zvýšení prémie, jak vláda
navrhuje. nésti. síce by nemohly naše pod
niky s jinými konkurovati.

Naše lněné vý ro b ky docházejíuznání
za hranicemi. Velice hledány jsou nyní v Ame
rice. Obecenstvo zvyká zase na len — a od
hazuje vlnu a bavlnu. Bohužel je obchod náě
se lnem skoro úplně v německo-židovských
rukou. _ "

VDrážďanechje výstava domácího
zařízení. Je tam zařízení domácnosti, kde'
mají 800 marek — až 2200 m ročního
prijmu. Zřízena je několik pokojů a kuchyní
v různých slozích a vkusech. zejména i dle
způsobu francouzského, italského, holandského
a slovanského (srbského) kterýžto poslední
pro svou malebnost těší se veliké pozornosti.
Královskou cenou bylo vyznamenáno několik“
pojednání otom, jak by se za 800—1000
marek dala ručně řídili domácnost, dále za
1200—1800 a za 1800—2200 marek. Mnohé
práce pocházejí od žen. Korunovaná práce
paní M. Liebscherové vykazuje: 24- marek"
činže. 36 m. na stravu, 5 m. na oděv', 4 m.
na uhlí a dříví, 6 m. pro mužovolvydáni :
76 marek měsíčně. Za 36 marek na s'ravu
určených „vaří se: čtyřikrát týdně maso":;
lustěniny ("'l4 libry pro 2 osoby na 2 dni se:
rozdělí : 50 fen., čímž se ušetří ohně), káva.
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atd. kupuje se též ve větší míře. — Ve vý
stavě jest desatero pro německou domácnost,
jež zní : 1. Zařid si vše účelně (zdravě, pra
kticky, mile). 2 V bytě svěm žij dle své
chuti a vkusu. 3. Zařiď si nábytek dle ma—
jetku. 4. Vystřihej se napodobiti bohaté. ne
můžeš li. 5. Vdechuí život svému bytu. 6. Vy
stříhej se malicherného nářadí. 7 Neboj se
nových tvarů. 8. Neboj se barev. 9. Zaveď si
pokoj doma. 10. Uveď umění do bytu svého
(na př. malby, řezby atd.). Desatero složil
německý; básník Ferd 'Avenaríus. — Také
u nás mělo by se mnoho napravovati v obydlí,
jet nyní vše přecpáno tuctovým zbožím z žido
německých „móbelhallí“ a skladišt . . .

V Německu vyrobí se ročně 61 mil.
'bektolitrů piva, vyveze 900000 hl, přiveze

se 690000 hl. V Rakouskouhersku vyrobi se
21 mil. hl. piva. a vyveze 860.000 hl. (z toho
asi 660.000 hl. do Německa). Německo po
sílá do Východní Indie 51.000 hl., do Číny
32,000 hl., do Afriky 22.000 bl , do Australie
17,000 hl., do Brasilia 11000hl-. V Hl. Nár.
dne_30. list. dokazuje se, že naše pivo pro
vývoz se nehodí, ježto je lehké, kdežto pro
vývoz hodí se ležáky. Dále se praví: Netřeba
stavěti nových pivovarů; či rostou v Mní
chově pivovary jako houby po dešti? A kolik
přibylo jich ve Vídni, jež úžasněji roste než
Praha? Staví se tam každý rok nový pivo
var? Vývoz do Francie od nás je nemožný.
Ve 4 akciových pivovarech pražských ulo
ženo je 12 mil. zl. čes. jmění, z čehož plyne
průměrná dividenda.akcionářům 37. (!|) pro
centa, vlastně ani ne 3 proc. Buďme opatrní
a sil svých nepřeceňujme!

úpadku maloživností a při—
činách jeho pojednáno bylo dne 14. listo
padu na schůzi maloživnostníků v Řemeslnicko
živnostenské besedě v Praze. Nelze upřiti. že
úpadek řemesel a maloživností těsně souvisí
s velikým vzrůstem tovární velkovýroby za
posledních let. Klesání maloživností a řemesel
lze pozorovati od roku 1861, kdy prohlášena.
svoboda živnostenská zvláštním živnostenským
patentem. Následkem této svobody živno
stenské byly četné obory výroby řemeslné
ůpluě zatlačeny tovární velkovýrobou do po
zadí. _Tak podlehly tovární velkovýrobě: přá
deluictyí, tkalcovství, výroba hodin, hřebíků,
kuoňíků,_ obuvnictví, kloboučnictví, barvířství,
nožířství a řemenářství. Úpadek těchto od
větví řemesel zvláště dobře pozorovatí lze
v pokročilejší cizině; Rapidní “úpadek“řemesel
a meloživnosti lze vůbec všude pozorovati
tam, kde utkala se velkovýroba průmyslová
s řemeslnou. Mát velkovýroba veliké výhody

hospodářské. Je to na prvním místě _uživáuí
strojů, dělba práce, menší režie, výhodnější
a levnější úvěr, levnější nákup surovin ve
velkém, lepši zužitkováuí látek a odpadků
a zužitkování nových pokroků technických.
Zejména pak užívání strojů ve velkovýrobě
je důležité — vyrábit stroj stejuoměrnějí,
rychleji, přesněji a levněji než ruka prostého
řemeslníka. V některých odvětvích bylo. ře—
meslná výroba jen z části obmezena Továrny
zmocnily se výroby jen některých předmětův,
a'síee těch nejvýnnsnějšich. Tak ztratilo kni
hařství výrobu modlitebních (|) knih a karto
náži, řemeslo zámečnické výrobu zámků, ko
vářské hotovení podkov, kartáčnické výrobu
kartáčků na zuby a štětek a pod. Mnohá ře
mesla zkrácena byla také podobnými továr
nami, které sloučily při výrobě práce růz—
ných řemesel. Tak ku př. továrny na. vagony,
kočáry, vozíky a kufry zaměstnávají ve svých
dílnách dělníky truhlářské, zámečnické, se
dlářské, natěračské. sklenářské a pod. Kromě
toho každý pivovar má svou bednáruu, každá
továrna na konservy své klempíře a. pod. Jiné
omezeni výroby řemeslné vzniklo zase tím,
že továrny zmocnily se jedné části jeji, ze
jména prvního zpracování suroviny. Tak vy
rábějí továrny různé součástky truhlářské,
jež řemeslník truhlář potřebuje jen sbit, spojit,
aby patřičný předmět zhotovil. Při řemesle
obuvníckém pak svrškářstvi přešlo z valné
části na továrny. Obuvník přišíje nebo při
bíje jen ke koupenému svršku spodek aje
hotov. Je to sice proň rychlejší, než, o vý
dělek na svršku přišel! A tak at pohlédneme
kamkoliv, všude vidime tu úporuou a houžev
natou konkurenci velkovýroby s malými ře
mesly a maloživnostníky. Než, proto nemusí
maloživnostník a řemeslník zoufat. Velko
výroba poškozuje se sama vyráběnim zboží
namnoze fušerského a málo pevného a trvan
livého.

V tom ohledě důvěra obecenstva. pře-.
náší se na řemeslníka a maloživnostníka,
který jedině vítězí v tom ohledě solidností
a poctivostíl Že řemeslu ueublížila tak dalece
velkovýroba a velkoprůmysl vůbec, lze nej
lépe poznatí v Praze a okolí V obvodě oh
chodni komory pražské jest totiž ze všech
samostatných podniků živnostenských celých
92 proc. takových, jež pracují nejvíce s pěti
dělníky! Počtu samostatných živnostníků ted)
vedle velikých továren nejen neubylo, ale do—.
konce suad'i'příbylo! -Proto nemusí malo
živnostník a malořemeslník malomyslně sklá—
dati ruce v klín při pohledu do budoucnosti.
Solidnost a poctivé vyřizování zakázek za—
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chrání ho před pohromou. Hlavní věcí bude,
aby se maloživmstníci spojovali (kartelovali)
dohromady, aby si vzájemně napomáhalí vpráci.
aby po způsobě továrníckém ve velkém na

kupovali a za přiměřené ceny dobře dělané
své výrobky prodávali. Nynější žídovsko-líbe
rálni hospodářství zahyne pak samo ma
rasmem.

ŠKOLSTVÍ.

Pražská okresní školní rada vydala
jíž pátý oběžník, v němž se zakazuje, aby
uchazeči 0 místa uprázdněná chodili se před
stavovat osobně členům okresní školní rady.
Při tom v „H. N.“ se navrhuje, aby členové
okresní školní rady šli se sami (dle práva,
jež mají) podívat do školy & poslechnout si,
jak učitel ve škole si počíná. Pak přestane
doprošování se i protekce

Dohled na děti opuštěné. Následkem
několika děsných případů, jež před soudem
nedávno se projednávaly a kdy vyšlo najevo,
“že mnozí rodiče dětí své mučí způsobem nej
vobavnějším. aby se jich zbavili, vyskytují se
návrhy na opravu. Tak na př. Hummloví
manželé uvázalí dítě a dali chléb na podlahu
tak daleko, aby dítě ho nedosáhlo; ruce byly
potápěny do vařící vody. ditě páleno bylo po
hrabáčem rozžhaveným. V Brně nechávali dítě
ve sklepě spáti v pytli, až zmrzlo V Líto
měřících (hodinář Hammer) bodalí dítě vi
dličkou do hlavy, dali mu závaží do ruky a
ústa zacpávalí. Na Žižkově svázala Šindelá
řová nemanželské dítě do kozelce na hřebíky.
Kučeroví manželé (ve Vídni) lílí líh a rum
dítěti do krku a wtlouklije, až je usmrtili
Dr. Lueger podal na říšské radě 24. listo
padu ínterpelací, v níž se žádá reforma po
ručnictví a kurately, aby se předešlo po
dobným případům. Ve Vídni je 24 dětských
útulků, jeslí & zahrádek dětských a 21 hu—
manních spolků pro ochranu ditek; ale spolky
ty mají působnost velmi omezenou, uemajít
kontrolv nad veřejným životem aní rodinným
žítím. Francouzský zákon (24. července 1899)
stanoví, že otec a matka, kteří opílstvím ze
zvyku, špatným chováním nebo zlým naklá
dáním vydávají v nebezpečí bud' zdraví, bez
pečnost nebo mravnost svých děti, mohou býti
zbavení svých práv rodíčských. V kantoně
ženevském a v severoamerických státech dítě,
jehož mravnost, zdraví nebo vychování je v ne
bezpečí, pokládáno má býti za mravně opu
štěné a dává se pod ochranu veřejnou! V Že
nevě (zák. z 30. března 1892 a 31. března
1893) dohled na děti opuštěné svěřen jest

ústřední 15členně- komisi,
jejím podporují členové rady městské a zvláštní
komitéty v jednotlivých čtvrtích městských.
Komítéty hledají dětí opuštěně a oznamují

kterou v ůkole

př pad komisi ústřední. Spojené státy ame—
rické (na př. v Massachusettu od r. 1642)
starajíce se o dobrý mrav dětí, ukládají ko
mísím v každém městě dozor na bratry a
sousedy! Dětí, vystavené zkáze tělesné nebo
mravní, odnímají se rodině a dají se do rodin
spořádaných V Peunsylvanii (r. 1828) nej
vyšší soudní dvůr prohlásil: „Společnost má
největší zájem o ctnost a vzdělání svých
členů, ji náleží výchOva. Obyčejně bývá to
povinností rodičů, ježto zřídka by mohlo býti
vychování svěřeno rukám lepším. Ale když
jsou nezpůsobílí nebo zkaženi, nic nemůže za—
bráníti veřejnosti, by povinnosti té nezbavila
rodiče.“

Dítě jest “ rodičů pod dozorem úřed
níka; jestli s dítětem pořád zle se nakládá.
svěřeno je radě zdravotnické a dobročinné,
iež děti pošle do rodin venkovských. —
V Anglii je hlavně soukromá iniciativa. Tam
nespoléhají na úřady tolik jako u nás. V Lou
dýuě a Novém Yorku atd. jsou veliké společ
nosti, jež oznamují případy špatného naklá
dání s dětmi soudům a starají se o bezpečí
nevinných obětí. Anglická společnost v pěti
letech oznámila 11.090 případů :: 24 583
dětí; z těch dostalo první napomenutí 6374
rodičů, 1657 bylo žalováno a 1540 odsou
zeno (dohromady na 376 let vězení a 13.000
franků pokuty). 10.268 dětí bylo ponecháno
pod doz->rem rodičů nebo posíláno do škol
průmyslmých. Asi 1000 dětí bylo svěřeno od
otců chudých poručníkům. — V Americe mnoho
apoštoluji ženy. Tarn mají asyly mládeže,
soukromou pomocí založené. Na školy dětské
byly vybrány veliké fondy. Mnozí milionáři
celé jmění odkázalí účelům těmto! A u nás?
Pokulháváme velícel Vše se obírá politikou,
klepařstvím. zábavami, tretkami. Kdy příjde
obrat? Což naše dámy mají méně citu než
jinde? inevidí zbědačenou,opuštěnou, zmrza
čovanou mládež?
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KEVNÍ ZÁLEŽITOSTI.

Na kongrese kaplanů diecésí česko
moravských má býti těž rokováno 0 po
žadavkuza úpravu patronátních po
měrův. Úprava tato netýká se snad jen fa
rářův, ale v míře nemalé i kaplanův, kteří
nanejvýš nespokojeni býti musi když vidí,
že jeden stává se farářem po 3 letech. kdežto
jiný čekati musí na chudou farku i přes 25
let Je tedy žádoucno, aby v tom zamýšleném
kongrese kaplanskěm rokováno bylo též oúpravě
patronátních poměrův. Za základ k rokování
tomu sloužiti by mohla resoluce v Kostelci
nad Orlicí počátkem t. r. přijatá & doposud
od 37 vikariátů v Čechách schválená, již tuto
podáváme: 1 Poněvadž právo patronátní
mnohé výhody Církvi prináší, a církevní zá—
kony jeho zrušení za spravedlivé nepokládají,
budiž v království Českém zachováno. 2. Po
něvadž právo |raesentačni dovoluje patronům
privátním praeseutovatí i ty žadatele. kteří
nejsou v ternu konsistorním, a tím povstal
obyčej. že duchovenstvo každého privátního
patronátu ohledně postupu na benefit-ia. jest
samo pro sebe odděleno, a že těmito poměry
vzniká nestejnost nastoupení na beneňcia co
do let kněžských í veliká nerovnost beneficií
mezi kněžími stejného stáří i zásluh. že tím
dále duchovenstvo na privátních patronátcch
upadá u velikou závislost na patronu & ne
může dosti svobodně úřadu svého práv i po
vinností vykonávatí, dále, že biskup diecěsní
nemůže na každé místo dosaditi kněze, který
by tam nejlépe patřil, že těmito nebluhými
poměry i mezi duchovenstvem řevnívost i ne
spokojenost vzniká: žádáme, aby z těchto
důvodů ku prospěchu Církve praesentační právo
i soukromých patronů tak bylo obmezeno,
aby povinni byli praesentovati jednoho z terna
konsisíorního, jež by ze žadatelů z celé die
cése sestaveno bylo 3. Poněvadž správa jmění
kostelního a z části i obročního děje se dosud
proíi ustanovení zákona církevního od úřadů
patronátních, a to tak, že velmi často záko
nitá práva duchovních správců bývají ignoro
vána, žádáme, aby dle nařízení církevního ve
shodě s nejvyšším císařským rozhodnutím (v krá
lovéhradecké diecésí dne 9. ledna 1862 vy
daným) správa tato vykonávala se od správců
duchovních pomocí zádušníkův a za účasten—
ství patronů neb jich zástupců, íak jak je
to provedeno v markrabství Moravském. 4. Aby

esa——
tato spravedlivá. přání naše byla uzákoněna,
obrátiž se veškeré duchovenstvo v království
Českém ke svým nejdůstojnějěím Vrchním Pa
stýřům s pokornou prosbou, aby k tomu pů
sobiti ráčili, aby nejprve ustanovení ohledně
obmezení-praesentačniho práva privátních pa
tronů buď na synodě provinciální neb usne-_
sením jich samých stalo se zákonem církevním
pro církevní provincii českou, pak aby zákon
ten stvrzen byl od Stolice _Apoětolskě a také
přijat od sněmu království Českého spolu se
zákonnm ohledně správy jmění zádušního a
obročmho. 5. Duchovenstvo podporuj jednání
svých Vrchuích Pastýř-ů také peticemi ke
sněmu království Českého. 6. Duchovenstvo
budiž ve svých oprávněných požadavcích svorno
a opěíuj je stále, dokud by splněny nebyly.

Němečtí radikálové v sev. e
chách (na př. listy Anssíg-Karbitzer Volks
zeítung. Wncht an der Eger. Der deutsch
vii=klicheArbeiterí'iihrer — mají letopočet na př.
„30 Nebelung 2012 nach Noreja“ místo
30. listopad 1899. Počítají dle vítězství
Címbrů a. Teutonů nad Rímany u Noreje
r. 113 před Kr. dobytým.

Císařovna německá skrze vrchního
hofmistra bar. Mierbacha vyslovila berlínské
obecní radě důtku, že zavrhla. kostelní náklad
a že v obecní radě professor universitní, aniž
byl pokárán, citoval svaté písmo ve formě
posměšné, což křesťanskou mysl musilo přece
urazili a pak že žid. docent dr. Preuss po
užil sloky evangel. církevní písně též ve
smysle posměšném. — Psaní císařovnino vy
volalo bouři v obecní radě. Část obecních
starěích zůstala při čtení dopisu — ostenta
tivně seděti. Ale „Germania“ ajiné listy
ukazují na to. že v Berlíně vládnoucí židé
a. soc. demokraté schválně naše náboženství
křesťanské snižují. „Krenzzeitung“ praví:
„Právě že dr. Preuss je židem, měl se chrá
niti tak frívolně urážetí křesťanský cit.“ — 
Liberální &židovské listy dokazují, že císařovna
nemá práva do něčeho podobného se míchati!
Baron Míerbach provádí (prý) vedlejší politiku,
stave se nad vládu. Následkem útoků těchto
rektoru universitnímu dr. Fuchsovi uloženo
docenta Preusse disciplinárně vyšetřovatl.
Z'toho — nová bouře. .. Kdo u nás za
kroči, když se denně urážejí od liberálů a židů
nejsvětější naše city, obyčeje, pisně, mravy atd..?
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Anglie. Válka Angličanů s Boery v jižní
Africe nabyla značných již rozměrů. Ode dne
12. liitopadu hřimají děla n Ladysmythu i na
četných jiných místech. Boerové střilejí hlavně
na důstojníky anglické. Četný počet Afri
kandrů přidal se k Boerům. Miliouařům na
londýnské burse záleží na tom hlavně, aby
Kimberley s ohromnými ložisky démantů bylo
udrženo. Gen. Bowler, jenž velí včem 80.000
vojůkův anglických, postupuje proti Boerům.
Přes to však přes 3000 anglických vojskův
anglických u řeky Maddern bylo zničeno.

V- Německu sestoupil se 20. listopadu
říšský sněm. Vlada předložila 12 předloh,
43 návrhy podal střed katolický. Ode dne
20. do 24. listopadu dlel v Anglii německý
císař. Byl stkvěle uvítůn v Porthsmouthu,
Windsoru a pod. Listy uvítaly císaře nadše—
nými články, v nichž se praví, že Anglie
s Německem a Amerikou ovládla by svět.

V Italii má. se provésti nová. půjčka
40 milionů lir na stavbu nových vůlečných
lodí.

Ve Francii dne 19. listopadu odhalován
pomník vítězné republiky, při čemž došlo k bouř
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lívým projevům kommnnardů. Pří hostině na
radnici Waldeck-Rousseau vykládal, že revo—
luce pojala. programy všech světodějuýcli oprav
v oboru filosofie.-sociologie a. pokroku, jež-.
19. století provádělo částečně a jichž dekou-.
čení má. se stati ve 20. stol.“ — Minislr Del
case ve sněmovně vykládal o postavení, jež
Francií ve světě naloží. Dovozoval, že Francie
jedna ve shodě s vládou Ruskou, kteráž al
liance prý republice zabezpečuje, aby mohla
bezstarostně v jiných dílech světa hající své,
prospěchy. — Dlouhotrvající přelíčení s mou-
archisty a nacionalisty (Deroulčdem, Gue-'
rínem atd.) před senátem působí Francií mnoho
nesnází.

V Rusku byla dána studentům svoboda
ke zřizování spolků, ovšem za účasti profes
sorů. — Vojenské síly stahuje Rusko delší
čas kol l-Ieratn, aby mělo volnou dráhu
do Indie

V Turecku bylo odkryto spiknutí.,
Množství osob bylo odstraněno. Mladoturci,
podporovaní od Angličanů, chtěli nového sul
tána dosaditi. V Arménsku a Makedonii mělo.
se vyvolatí povstání.

Lesklý povrch.
Obrázek. — Napsal Boh umíl Brodský.

(Dokončení .)

Když se po jedné hodině vraceli do'profesorova bytu, potkali na schodech Stěchm
Šel přihrbený a oblečen byl v ošumělý, odřený svrchník. Změnil se dokonale. Z jeho
druhdy statné, přímé a zdravím kypící postavy zůstaly jen trosky. Tvář měl zažloutlou,
zamračenou a oči zakalené. Patravě pohlédl na jemnostpans. a zdálo se, že Sáha po klo
bouce. Ale zaksšlel suchým, trhaným kašlem, učinil několik chvatných kroků a zmizel
na schodech.

„Rány Boží, ten člověk není k poznání,“ litoval ho jemnostpan.
hledí sn-rt. Zemře-lí, co se stane s těmi ženskými ?“

Synovec pokrčil rameny. ,Zde se lidé neptají, co bude, ale co je. Chudák přišel
v poledne z kanceláře. V troubě měl asi něco připraveného. Rozdčla si oheň. ohřeje
nějaký zbytek milostivě mu ženou a tchýni ponea-haný & jde zase do roboty. Za půl
hodiny vratí se damy. Uvaří si kavu, ač nezůstanou-li s nějakým důvěrným přítelem
v restauraci na obědě. Pak si obě lehnou, prospí se a na večer jdou na procházku zase,

„Vždyť z něho
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Někdy přijdou záhy. někdy však teprve k půlnoci. Chodí prý na koncerty, do divadla
a domácích zábav. Kde berou penize, to jest ovšem otázka, na kterou zůstanou Štěchovi
'odpověď dlužny.“

Trvalo to chvíli, než mladá žínka profesorova jemnostpána rozveselila. Viděl v duchu
rodinu Typlovu. když ještě nebožtík nadlesní byl živ, a viděl nádheru mladých manželů,
když byl Štěch vrchním ve Vystrkově. Vzpomněl na svatbu Julinčinu i Zdeňěinu a teď při
rovaával zkušenosti dnešního dne nabyté. Byl to obraz pocamurný, z něhož jako světlý
-a teplý bod vynikala domácnost Kuklova.

Po obědě jemnostpán si na pohovce zdříml. Ale nemohl dobře usnouti. Budil jej
stálý rachot vozů a hluk dorážejicí z ulice. Sotva se probudil, vzpomněl si, že je v Praze
a hned vstal. aby mohl vyjíti ven. Také mladá paní chtěla s nimi jíti na procházku,
a proto čekali, až se ustrojí. _

Stoje se synovcem u okna, zahlédl známě dvě dámy. Vracely se teprve domů, ale
ne samy. Jakýsi starši pán v elegantních šatech se zlatým skřipcem na nose a cylindrem
na hlavě je provázel. Smáli se, živě spolu hovořili a jak bylo lze pozorovati, věnoval
průvodčí větši pozornost Julince, než matce,

„To jest ředitel pojišťovací společnosti, kde je Štěch úředníkem. Chodí často navště
vovat svého podřízeného“

Chtěl se usmáti, ale úsměv se mu nepodařil. Jemnostpán se prudce odvrátil od
okna a začal choditi po pokoji. Za chvilku zavzněl zvenčí smích, hlasitý, německýhovor,
jemuž nebylo lze rozuměti. Toliko jednou ze zmateného toho žvatlání pronikl ostrý hlas
pani nadlesní volající: Julil Jemnostpán se zastavil a poslouchal. Pak si odplivl.

„Prosím tě, pojďme už. Všecek se třesu. Chudák starý nadlesní, chudák Zdenička.u
A vyběhnuv na chodbu utíkal po schodech dolů. Teprve na rohu ulice podařilo se

mladým manželům jej dohoniti — — — —
Za týden vracel se jemnostpán domů. Praha ho už unavila, toužil po klidu a zmocnila

se ho tesknota po tichém domově. Stále přemital, co doma asi dělají, nestalo-li se nic,
nepotkala-ll jeho hospodářství nehoda. At se mladí manželé namáhali jakkoliv jej pře
mluviti, pobyt mu zpříjemniti a na čas ještě jej zdržeti, nepovedlo se jim.

„Prosím vás, pustte mě už,“ prosil do opravdy. „Je to tu velmi hezké, vidím, že
mě máte rádi, ale už tu' nevydržím. Dusí mě všecko, hlava div se mi nerozskoěí, a rád
bych byl zase mezi svými. Přijedu k vám zase jindy, ale teď už doopravdy muSImf'

Pustili ho tedy, a jemnostpán se usmíval, když viděl. jak uhání ve vlaku krajinou
vždy blíže k domovu. Přál si, aby už raději byl v Řeteči, a těšil se, jako malé dítě na

okamžik, až spatří zdáli svůj kostelík.
Na nádraží očekával ho domácí kočí s kočárem. Jeho široký, červený obličej zazářil,

když spatřil jemnostpána. Běžel políbit mu ruku, a jemnostpán radostně mu poklepal
na rameno. Bylo mu veselo, únava jej opustila, a čeledín mu připadal tak milým, div
jej do náruče nesevřel. Šel poplacat koně a pak lezl do vozu, hovoře s čeledínem, jenž
připevňoval celou spoustu bal ků a balíčků, obsahujících dárky pro známě.

Od čeledína se dověděl, že je v Řeteči všechno zdrávo a při starém, že bylo ve
vsi bez jemnostpána smutno, & že se lidé stále ptali, kdy jemnostpán přijede. Také

radostnou zprávu zvěstoval, že zamilovaná jemnostpánova jalovička má pěkné telátko,
a. že všechno seno dostali suché pod střechu. Jemnoatpán jen hlavou přik-yvoval,usmíval
se, roce si maul a z kočáru se nahýbal, aby se podival, jak dlouho ještě pojedou.

Teď tam za lesem zableskl se hrot věže. Ještě asi sto kroků. a uvidí celou Řeteč.
Řekl kočímu, aby popobídl koně a se stajeným dechem díval se před sebe.

Ano, je to už Řeteč, to zastrčené hnizdečko, kde prožil téměř čtvrt století a kde
už složí kosti. Zasmál se, a oči mu zvlhly. A zároveň jej upozorňoval kočí, že jde někdo
„po silnici jemnostpánovi naproti. Šli. Tonička, Kuklovi, jejich rodiče a oStatní učitelé.
Jemnostpána zmocnila se radost. „Vida, přece se jim po mně zastesklo. Mají mě přece
trochu rádi, nejsem tak sám, jak jsem si myslil.“

V očích se mu leskly slzy. Vida, že už mávají klobouky, také obnažil svou napolo
holou hlavu a zatřepetal kloboukem.

» Kočí zastavil a počalo vítáni. Všichni drali se k jemnostpánovi, tiskli mu ruku
_a vítali ho, jakoby byl vstal z mrtvých. Otázka za otázkou hrnula se na jemnostpána.



—467—

Ale on nemohl odpověditi.'Třásla se mu ruka, v hrdle mu vyschlo, a jen slzy lesknoucí
se mu na vrásčíté tváři mluvily více nežli slova.

Když k němu přistoupila Zdeňka, políbil jí na čelo a zadíval se jí upřeně do
dobrých, hlubokých očí.

„Bůh tě zachovej a zde všeho zlého apatruj," povídal pohnutě, a stín zasmušilosti
přelétl mu tvář.

A Zdeňka, ačkoliv o tom často přemýšlela, proč tak podivně se na ni jemnostpán
při svém příjezdu dival, nikdy se nedověděla, co jeho slova a pohled znamenaly.

]. D. Stub, norský konvertita.
(Dle D. A. Rosentlmln)

(Dokončení)

Hloubal jsem, hloubal, doufal jsem, že tomu porozumím, ale naposledy se mi zdálo,
že by přece bylo užitečno, kdybych měl při bibli nějaké vysvětlivky. Měl jsem tako
vou bibli s poznámkami po ruce; vzal jsem ji a otevřel. „Chudí duchem“, Cetl jsem
v poznámce „jsou ti, kteří k vůli Pánu Bohu v duchu si přeji býti chudí, kteří ne
miluji bohatství tohoto světa, nýbrž milují Statky nebeské; kteří neváží srdce sveho na
marnosti pozemské; kteří jsou v duchu pokoruí a křesťansky prostí, a pamatují, že
každé dobré zdání pochází od Boha.“ Zajisté, řekl jsem si, to jest pravý smysl těchto
slov. Ale co znamenají tato další slova: „Blahoslaveni, kteří lační a žízní po spra
vedlnosti“. — Mám lačněti a žízniti po tom. co už mám? Luther učil výslovně, že
člověk bývá věrou ospravedlněn, znovuzrozen, posvěcen a potom spasen. Já věřím,
jsem tedy ospravedlněn, mam tedy spravedlnost; to si aspoň myslím. Proč mám tedy laěněti
a žízniti po spravedlnosti? Či jsou dva druhy spravedlnosti, takže jedné spravedlnosti
lze nabytí pouhou věrou, druhé tím, že člověk se snaží nabytispravedlností? Jest 1 dvojí
druh blaženosti? Jedna blaženost, které se dochází větou, a jiná blaženost, které se
dochází hledáním víry? — ,

Hle, bible není tak jasná, jak jsem si myslil; musím se podívati do vysvětlivek.
Také se mi zdálo, že bible neshoduje se s výkladem Lutherovým a Pontoppidanovým,
a to zdálo se mi i při jiných místech Písma svatého.

Pomalounku tedy Cetl jsem dále. Zvláště bedlivě četl jsem listy svatého Pavla, ale
nebyl bych mohl pochopiti jejich ducha a významu, kdybych při každém nebo skoro
při každém verši nebyl se díval do vysvětlivek. _ _ _

Při čtení přirovnával jsem často některá místa své norské bible s biblemi v jzuých
řečech, a tím přiučil jsem se lecčemus. čeho ze svých protestantských náboženských
knih nikdy bych se nebyl domyslil. Ale o tom nechci teď mluviti, nýbrž řeknu, jak
jsem si na zakladé této četby Písma sv. představoval pravého křesťana, jakým jsem také
já chtěl s pomocí Boží býti, a co jsem si myslil o pravem křesťansví. .

Pravý křesťan — tak jsem si myslil — nemá býti dítětem tohoto světa, nýbrž
dítětem Božlm; má v Boha věřiti a všecko za pravé míti, čemu Bůh učil; má doufati
a důvěřovati v něj, a ne spoléhati na sebe nebo na svět; má Boha milovati a jemu
sloužiti věrným plněním jeho ustanovení a příkazaní. Pravý křesťan má se k Bohu pilně
modliti, býti zbožný ve svých myšlenkách, má vděčně užívati prastředků, jimiž lze dosíci
milosti Boží, a ma především hledati království Boží. Pravý křesťan má býti pokorný.
neboť cokoli dobrého má, vše má od Boha, a vlastními silami nemůže konati nic pro
spěšného k životu věčnému. k věrné blaženosti, ale vlastními silami dopustil se snad
mnohých hříchův, a může jich spáchati v budoucnosti ještě více. Hřich jest nejhorší
věcí na tomto světě. Křesťan ví, jakeho trestu si hříchem zasloužil, ale neví, dostane-li
ještě milost potřebnou k obrácení se. bude li znova hřešiti Chce-li se křesťan vystříhati
hříchu ac'nce li náklonnosti ke hříchu přemoci, musi bojovati dobrý boj. musípotlačovati
svevášně, panovati nad sebou, mrtviti své tělo a podrobovati je duchu podle vůle Boží.
Pravý křesťan má býti ke svým bližním laskavý, štědrý, milosrdný; má býti spravedlivý
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a ctíti- všecka. práva svého bližního; má býti pravdivý ve slovech a v obcování s jinými
má býti dobrým příkladem. Zkrátka. pravý křesťan má býti nejlepší člověk na světě,
mnohem lepší než moudří mužové, jakjelíčívali pohanšti mudrci. Ale takovým člověkem
má býti křesťan s pomocí Boží. Ach, kéž mohu s pomocí Boží státi se pravým kře
stanem!

Pravé křesťanství — myslil jsem si — má býti společností lidí, která pokud
možno by se rovnala původní Církvi, která by měla všecky prostředky k dosažení milosti,
které Kristus Pán své Církvi zůstavil a která by službami Božími pomáhala lidem býti
svatými, takže aspoň někteří členmé této společnosti byli by dobří a svatí služebníci
Boží. Zdálo se mi také, že může býti pouze jedno pravě křesťanství, protože pravda
jest jen jedna,aBůh také jen jeden. Všichni národové pak mají býti poučováni a zváni.
aby stali se členy této společnosti Páně, této Církve jeho, ona pak má zůstávati po
všecky časy, a má býti obecná, t. j. má býti po celém světě — tak jsem si mys il.

Styděl jsem se také trochu za to, že my. totiž ja a moji krajané, nazýváme se
lutherskými křesťany; bylo by se mi více líbilo, kdybychom se byli jmenovali praví
křesťané, všeobecní křesťané, nebo podobně. Takovéto tedy myšlenky vzbudila ve mně
četba Písma svatého. 

III. Rozhodnutí.

Tímto způsobem začal jsem o mnohých věcech docela jinak smýšleti než dříve
a viděl jsem, že jsem o katolícich ve mnohé příčině falešně soudíval.

Jako chlapec myslival jsem si, že katolíci nemohou býti učení, protože jsou živi;
ve směšných a ohavných bluaech, které zdědili ze středního věku; myslival jsem, že
jsou to hlupci, kteří ani o dějinách, ani o reformaci. ani o prvních dobách křestanských
nic nevědí. Ale nyní s úžasem pozoroval jsem, že jsou mezi nimi nikoliv dva nebo tři,.
nýbrž velmi mnozí vyníkající mužové, kteří znali staré i nové jazyky, dějepis měli v ma—
líčku. zabývali se vědami, a dovedli zcela jasně a správně mluviti o základních naukách
náboženství a mravnosti. Také jim bylo zcela dobře známo učení protestantské a jeho
původ a vývoj. Ale přes to přese všecko milovali upřímně své katolické náboženství
a nehodlalí se ho nikdy vzdáti. Jak to bylo možno?

Myslíval jsem si. že katolíci jsou pověrčiví lidé; já sám býval jsem jako dítě po
věrčivý, myslíl jsem tedy. že jsou katolické děti ještě pověrčivější než jsem býval já.
Chtěl jsem učiniti zkoušku s některými i ptal jsem se jich, bojí-li se duchů nebo kost
lívců. Zasmály se a řekly mi, že křesťan musí se bátí pouze hříchu a že se nesluší.
aby ten, kdo věří v pravého Boha, byl p0věrčivým, a že by se Pán Bůh na nás hněval,
kdybychom věřili takovým věcím. To mně řekli v Janově hošici šestí- až sedmiletí.

Ale jaké pak jsou mravy těchto lidí, těchto katolíků, zvláště pak kněží? Nebot'
kde jsou bludy a falešné nauky. kde se prodává odpuštění hříchů. tam musí býti i bez
božnost, nespravedlnost, necudnost, podvod. Tak jsem soudíval a norští kapitánově,
s nimiž jsem se někdy stýkal, vyprávěli si pro zábavu rozmanité anekdoty, zvláště o ka
tolických kněžích a řebolnících. I umíníl jsem si, dověděti se pravdy.

S Casanovovými chodíval jsem někdy návštěvou do rodin jejich příbuzných a zná—
mých. Býval jsem laskavě vítán a rádi slýchalí, když z norských úst ozývala se správná
italština nebo i janovské nářečí. Místo líoi úskočných a zchytralých poznal jsem lidi
skromné. moudré, pokorné, zbožné. lidí čistých mravů a plné lásky k bližnímu, takže
skoro jsem byl nucen uznati. že jsou velice podibni pravému křesťanu, jak jsem si jej
podle Písma sv. představoval. To byla též zvláštní věcí

V domě pana Casanovy poznal jiem také jistého kněze, jenž slul Buffetti. Byl to
starý farář, jenž občas k nám přicházel a vyučoval synovce pana CasanOvy, o kterém.
jsem se již dříve zmínil, přírodopisu, fysice, filosofií amathematice. Podívno, myslil jsem
si, že dovede katolický kněz učítí takovým věcem. Navštěvoval jsem potom také tohoto
duchovního v jeho bytě. Studoval pilně, kázal s nadšením o křesťanských ctnostech
a skutcích, o důvěře v našeho Spasitele o lásce k Bohua bližnímu, a býval při umíra
jících až do posledního vydechnuií s takovou pečlivostí a oddaností, že u nás v Norsku
o ní nemají pojmu. Byl to zajisté muž hodný úcty. Bývá těžko, zanechati svých před
sudků, ale pravda jest pravda; já mám rád Luthra. myslil jsem si, mám rád refor
maci, ale mám také rád všecko, co jest pravdivé a dobré.
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Toho času přišel do Janova dominikán P. Jablot, aby tam v postě kázal. Mluvil
zřetelně, zvučné i dojemně, a proto schazelo se množství lidu na jeho kázaní. Chodil jsem
na ně i já, ale to mi nestačilo. Rád bych se byl podíval také do jeho kláštera, bych
uviděl jakým způsobem jest obyčejně živ a jak zacházísscizímí lidmi. I dostalo se mi
toho. Viděl jsem jeho čistou, jednoduchou světnici, plnou knih, a viděl jsem jak přichá
zeli k němu jeho klášterní spolubratři s přívětivouaupřímnou tváří. Tento muž náležel
k ukrutnému řádu inkvisice. Na začátku jsem si netroufal dáti se s ním do bližších
styků. ale brzy jsem pozoroval, že mne nechce zahubiti, protože jsem protestant; byl
ke mně laskav, jako starý laskavý otec ku svému synu, vyptával se mne, zdali studují atd.
Slyše, že jsem z Norska, hovořil se mnou o mě vlasti. oponebí, ovládě, ovýrobcích atd.
Ukázal mi také celý klášter i krásnou, znamenitou knihovnu. Rozloučil jsem se s ním —
a odcházel jsem beze škody, nic se mi nestalo. Ale svou laskavostí vyhnal P. Jablot
opět několik předsudků z mé norské hlavy. O dominikána Vetzloví slýchal jsem, jak
prodával odpustky: a hle, P. Jablot byl z téhož řádu a ani se na mne nezlobil, že jsem
přívržencem Luthrovým, ani se mne neptal, chci-li se státi katolíkem, aby mi lacino
prodal odpuštění hříchů. —

Přesvědčil jsem se, že jsou mezi katolíky lidé ušlechtilí, vzdělaní a příkladni. Již
jsem nemyslil o jejich poměrech a o jejich náboženství, že jest v něm tolik temnoty,
pověry, špatnosti, hlouposti, lenosti a podobných věcí, jak jsem si to byl dříve před—
stavoval podle toho, co jsem ve svém mládí čítal ve svých protestantských knihách.

Již dříve byl jsem se vzdal jiného předsudku. Jméno l,katolík“ nikdy se mi neiíbilo
»a zdálo se mi velmi ošklivým slovem. Neznal jsem původu tohoto jména, ale myslíval
jsem při něm na naše norské slovo „kat“ (kočka). Jest snad jméno to nějakou nadávkou?
Ptal jsem se tedy na význam tohoto slova jistého znalce řeči, a řekl jsem mu, že se mi
slovo to vždy zdálo býti ošklivým. „Zdá se vám býti ošklivým,“ odpověděl, „protože jste
se neučil řečtině.“ Jak? mj'slil jsem si. řečtině? Jak souvisí řečtina s tímto slovem,
které se potlouká po celém světě, jakoby chtělo strašiti všechny pravé protestanty ?
Dostalo se mi tedy obšírného výkladu o církevní řečí prvních dob, o řeči, kterou byl
napsán Nový Zákon, o apoštolském vyznání víry. Ale, zkrátka řečeno, dověděl jsem se.
že ošklivé slovo „katoiik“, které jest původu řeckého, znamená tolik. jako krásné slovo
„obecný“, „všeobecný“, a tímto slovem jmenují se všeobecní křesťané; místo aby se
říkalo pokaždé katoličtí (všeobecní) křesťané, říká se zkrátka „katolíci“. Toho bych se
ze svých knih náboženských nikdy nebyl dověděl!

Vzpomínám si také najistou udalost, která byla příčinou, že jsem se opět'o něčem
novém poučil. Jednou večer jsme se se synovcem páně Casanovovým o něco trošku .po
hadali, a on ve hněvu zvolal: „Počkej, Ly protestante, uvidíš, jak se ti povede před
aoudnou stolicí Boži!" Při těchto sl0vech mě napadlo, že ten hoch má nějaké divné
mjšleuky o věčné blaženosti nás protestantů. Udobřili jsme se ještě toho večera, ale
mně jeho slova nedala pokoje, pročež jsem si umínil, zeptati se nějakého zkušeného
muže, co vlastně katolíci myslí o věčné spáse protestantů.

Zeptal jsem se tedy učeného & zbožného pana faráře Buffettiho, &. on, pohleděv
na mne laskavěji než jindy, takto mi odpověděl: „Dlužno rozeznávatí, zdali protestanté
věděli, která církev jest církev všeobecná, či nevěděli-li to; dlužno také rozeznávati,
zdali chtějí to věděti či nechtějí, zdali mohli či nemohli poznati, že jsou odtržení od
církve všeobecné, a že toto odtržení se od církve všeobecně stalo se způsobem nespra
vedlivý;m dlužno rozeznávati, zdali měli či neměli příležitosti tušiti, že církev obecná
(katolická) jest nespravedlivě obviňována, a zdali toužili po pravé křesťanské víře a po
úplném učení božském, čili po tom netoužili Na konec pak řekl mi, jen Bůh může
souditi, nikoliv lidé, a Bůh rozezná vinné od nevinných. Protestanti, kteří vědí, že jsou
rozmanité sekty (společnosti) náboženské,_ale že jest přece jen jedna jediná obecná
církev křesťanská, protože pravda jest jen jedna a Bůh jest jen jeden, — kteří toto
vědí, mají se snažití jak mohou, aby poznali, která jest tato církev obecná, kterou Kristus
Pán založil pro všechny časy. Jestliže jest jim to lhostejno a nedbají o to, aby věřili
v pravdu, kterou Bůh zjevil, a zůstávají-li dobrovolně oddělení od svaté obecně církve
Boží, tenkráte jsou vinni a hodni trestu. Tak musí se rozuměti té větě, že mimo kato
lickou církev nikdo nemůže dojíti spasení. Pravou víru lze uajíti jen ve všeobecné církvi;
bez pravé víry není možno libíti se Bohu; kdo se nelíbí Bohu, nemůže dojíti spasení.



—470—

Ale ti protestanti, kterým nebylo možno přesvědčiti se o mylnosti svých názorů,
a kteří by se byli rádi těchto mylných názorů vzdali, kdyby jejich mylnost byli poznali,
takoví protestanti, kteří milují pravou víru takoví, kteří snaží se, líbiti se Bohu tou
částí viry. kterou přece mají, a rádi by přijali úplnou víru. kdyby ji znali — takoví
tedy protestanti náležejí vlastně k církvi všeobecné, katolické, arcit ne podle jména,
nýbrž podle ducha, a o takových doufá církev obecná že budou spasení.“

Tak mluvil p. farář Bufetti. Protože pak js m uznával za. svou povinnost, staratí
se o tuto tak důležitou věc a snažíti se, abych poznal obecnou církev křesťanskou, řekl
mi p. farář, abych především důvěřuval v pomoc a milost Boží a prosil Boha za osví
cení, a pak abych zkoumal. která jest církev Kristova.

Viděl jsem, že jsem se vzdal již několika mylných náhledů o katolických poměrech,
i myslil jsem si: Možná, že mám mylné domnění "opodstatě a o učení katolické církve.
A protože již dříve jsem si umíníl, býti hlasu pravdy zcela poslušen a pravdu mílovati,
odhodlal jsem se, prozkoumati důkladně vše, co se týká katolické církve.

Modlil jsem se tedy. aby mi dal Bůh všemohoucí poznati, které náboženství jest
pravé a která církev jest pravá církev. Doufal pak jsem pevné, že, budu-li prositi ne
beského Otce o chléb pro svou duši, nedá mi kámen. (Mat. 7, 9.)

Četl jsem také pilně dějiny křesťanského náboženství. Přirovnával jsem první doby
církve k dobám „reforrnace'; pozoroval jsem, jak si vedli apoštolové a. jak si vedli re
formátoři; pozoroval jsem život Lutherův & život církevních Otcův; srovnával jsem
protestantské povídačky o cirkvi s tím, co uznávají za pravdu katolíci; srovnával jsem
obviňování protestantská s opravdovými poměry v katolické církvi. Čím déle jsem četl,
tím více předsudků se mi vytrácelo z hlavy. Zkrátka, poznával jsem poneuáhlu, že pro
testantství způsobilo převraty ve víře, ale že nemůže tyto převraty obhajiti; poznával
jsem, že protestanti obviňovali katolickou církev nespravedlivě, ku př. ve příčině od
pustků, uctívání svatých, moci papežské atd.; viděl jsem, jak někteří spisovatelé pro
testantští opisovali jeden od druhého nesmyslné povídačky, pranic se při tom nestarajico
o to, zdali jest skutečně pravda, co nalezli vytištěno v knize některého svého předchůdce;
viděl jsem posléze, že některé protestantské knihy, jednající o náboženství, o věcech vele
důležitých jednaly zcela lehkovážně.

Abych poznal. v čem se vlastně liší lutberánství od obecného (katolického) kře—
sťanství, četl jsem pozorně katolický katechismus. Jest v něm jiný pořadek než v Lu
therovč katechismu. V katolickém katechismu jest nejprve učení o Bohu, o Boží byt-.
nosti, o nejsv. Trojici. o Otci, o Ježíši Kristu, o Duchu sv. — zkratka učení o víře
a o vyznání víry. Neboť nejdříve musíme již v Boha věřiti, a teprve potom beží o to,
zdali nám Bůh něco poroučí. Potom přichází učení o naději v Boha a o modlitbě Páně,
potom O lásce a o desateru přilíázaní. Následuje učení o svatých svátostech, o hříchu
a o křesťanské spravedlnosti. pesléze o osudu člověka na onom světě. Katmický kate- *
chismus by se mohl takto popsati: „Učení o úplném křesťanství, které bylo ve všech
doběch všeobecně.“ Ale o Luiherově katechismu řekl bych, že jest to: „Učení o jednom
díle křesťanství s některými bludy.“

Když jsem byl pročetl katechismus, začal jsem studovati Spisy o věcech, o které
jest mezi katolíky a lutherány spor. I poznal jsem, že všechny všeobecné články víry,
které byly od protestantů zavržený, možno najiti už ve spisech nejstarších otců cirkev
ních i v nejstarších památkách křesťanských. Četl jsem je svýma očima. měl jsem spisy
ty a památky ve svých vlastních rukou, tak že jsem nemohl pochybovati, že křesťané
v nejstarších dobách věřili právě tak, jako katolická. církev v našich dobách, že tedy
ona jediná. jest pravá obecná církev.

Konec mého studování a přemýšlení byl tento: že musím se státi katolíkem. Po
važoval jsem to za povinnost svého svědomí, i byl jsem přesvědčen, že, zanechávaje
jeden díl křesťanství, křesťanství neúplné, přecházím ke křesťanství úplnému, celému,
obecnému

Bolelo mne, že moji rodičové budou se rmoutiti nad tímto mým rozhodnutím. Psal
jsem jim o tom, a sám prosil jsem Pána Boha, aby je osvítil ». potěšil. Můj otec psal
potom panu Casanovovi, žádá,-e ho, aby mně byl upřímným rádcem, ale neprotivil se
mému úmyslu, čemuž jsem se podivil. Bývaltě často v katolických zemích, a nejspíše
si myslil, že není to tak nebezpečno, stanu-li se katolíkem. Ale má dobrú máť psala nii
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dva listy, plné zármutku, a na papíře bylo znáti její slzy. Ctil jsem tyto slzy, a--měl
jsem ji k vůli nim ještě raději. Pokusil jsem se, upokojiti a potěšiti ji. vykládaje jí. jak
jasně jsem mohl, důležité a jistě důvody, pro které jsem se rozhodl, státi se členem
katolické církve. Dověděl jsem se později že jeden soused v Bergenu, chtěje ji potěšiti
v zármutku, řekl jí: „Upokojte se; jest lépe. aby z vašeho syna byl věřící katolík, než.
nevěřící člověk nebo lhostejný protestant.“ Bůh mu odplat za ta slova!

IV. Katolickým knězem.

Můj otec umřel, když jsem byl v Italii již šestý rok, a toho času učinil jsem nové
rozhodnutí, důležité pro celý můj život.

Bohu diky, když přestupoval jsem ku katolické církvi, měl jsem čistý a vznešený
úmysl, následovati hlasu milosti Boží a spasiti svou duši. Neměl jsem při tom nijakýclr
pozemských záměrů. aniž mne přivedlo k tomu kroku obcování s cizozemci nebo láska,
k nim, ani naděje na stkvělou budoucnost. Mohl jsem předvídati, že tímto krokem.
zbavím se naděje, dojíti zaopatření při janovském konsulátě. kteroužto nadějí byl bych
mohl viděti splněnu, kdybych byl zůstal protestantem. Také jsem dobře věděl, že jest
to rozhodně pohodlnější, býti živu jako protestant, než jako katolík.

Ale za věci a naděje světské. kterých jsem se vzdal, dostalo se mi náhrady od
mého svědomí a od naboženstvl. Bylt jsem klidný a spokojený; přijímaje svaté svátosti.
byl jsem pln víry a důvěry v Boha. Nikdy nezapomenu té duchovní sladkosti, které mi
dal Bůh okusiti. když jsem se p0prvé vyzpovídal ze svých hříchů. obdržel rozhřešení
a přijímal Nejsvětější Svátostl Můj Pán ve mně, a já v Ném! Byl to den nebeské slávy.
A po tomto dni zakusila má duse ještě jiných takových dnů slavnostních. Jsem za to.
Bohu povinen velikou vděčností Rozhodl jsem se, státi se řeholníkem a knězem...

* *
*

Jan Daniel Stub vstoupil skutečně do řádu Barnabitů, a působiv dlouhý čas v (i
ziuě. vrátil se posléze do svého rodného města Bergenu. aby tam byl pastýřem malé
katolické obce, ktera v tomto městě žije. Na jeho kázaní, jak vypravuje P. Baumgartner,
také protestanti hojně a rádi přicházeli. Roku 1891 byl P. Jan Daniel Stub ještě živ
jakožto přívětivý kmet. Žije--li ještě či povolal--lí jej Pán už k sobě, není nám v této
chvíli známo.

“l./3%„___KRONIKA.

Bermtu-Kryf. Poslanec Kryt“a účetnív
plaňanského cukrovaru Bernau uveřejňují proti
sobě již asi měsíc ve všech skoro českých'

Moderní výchova. Syn bývaléhomi
_nisterskěho předsedy italského Crispia byl
souzen lro podvody v Rimě. Je nemanželským
synem Crispiovým. Ve škole byl slabým. Jako
universitán účastnil se pitek. hostin a. „ne
vinných“ zábav s ženami. Policie zamhouřila
vždy oěi. Když nechtěl mu nikdo půjčovali,
telefonoval bance jménem otce svého a vy
lákal penize. Dále odcizil tajné listiny otci &
prodal je — nepřátelům jeho. Knihy od mi
nistrů vybrané — prodal antikváři na váhu.
Pro podvody byl dán do polepšovny. Později
složil na universitě v Pise (pomocí vládě od
daných professorů) zkoušku advokátní. Na to
ukradl klenoty v Římě a prchl do Ameriky.
Tam dostal místo u italského bankéře, svedl
jeho ženu a unesl ji, — ale v největší bídě
ji opustil. Od té doby zmizel.

časopisech ,zaslána“, kde jeden druhému před
hazuje lhář-ství a pod. a mluví tak, že je člo
věku až úzko. — Bernau dne 28. listopadu
v „Nár. L ' na př píše: „Kdo je schopen ta—
kového sprostáctvi, proti komu je podána řada
žalob pro sprosté nadávky, kdo výčitku lháře
nechá na sobě seděti a lže dále, pro toho po
lemika pérem je přílišnou ctí. S člověkem,
blátem hazícím, se rváti. k tomu se každý
nepropůjčí. On mě nemůže uraziti. Sokrates
iekl: Kopne-li tě osel, maš ho těž kopnouti.'
Znamenitě!

Praha. na rok 1900 potřebuje 8,586.994
korun a mimořádně 2,023.254 korun. Schodek
4,165 990 korun. K jeho uhražení vybírati,
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ne má přirážka 16 proc. k dani pozemkové,
-.15 proc. k domovní daní činžovní. 25 proc.
ke všeobecná dani výdělkové, 25 proc. k dani
-z výdělkových podniků veřejné účty skláda„,—Á—

KRITI KA
___—5,3! . ..

Dne 2 prosince rozloučila se v Jiřikově
vidění s divadlem pani Hanna \Veissová
lavallarová. teprve 36letá. která byla vy

níkající umělkyní, jež se již v 8. roce svém
na prknech divadelních otáčela na př. v Po
kutě ženy, Sirotku Lowoodském. Palečkn a
pod. Hrála většinou subretni úlohy zvláště
v Malém vévodovi, v Tellu (Gemini), Dvou
vdovách, Kouzelné ílétuě. Hugenotech, Faustu
a Markétě (Siebla), Netopýr-u (Rosalindu),
Červené karknlce (Denisettu) Poustevníckém
ZVonku (Rosu) Hoíi'mannových povídkách
(Olympii), Čarostlelci, Marii, dceii pluku,
Mamzelle Nitouche, v Angot, v Šelmě Sedlá
kovi, v Jakobinu, v Romeu a Julii, Popelce,

V_ Rozhledcch č. 4. (15.
spisovatel J. Holeček píše: U nás vychází
množství časopisů a knih. jež se nevypláceji.
Je u nás na tucty knih cenných jež mají
tolik obecenstva, kolík výtisků zdarma je
dáno, ale odběratele, jenž by je koupil. ani
jednoho. Některá kniha literárně cenná. ne
získá si u nás více než 10 odběratelů !Jakmile
lcský čtenář tuší, že by kniha strhla jej ku
přemýšlení, zdaleka se jí vyhne Slovinců
je 1'/„ mil. a „Družstvo sv. Mohora' má
40.000 členů. U nás všecky sbírky: Libuše,
Matice. Přítel Domoviny, Modrá knihovna,
Dědictví svatojanské — nedosahují toho počtu
Spisy uejpopulárnějších “českých spisovatelů
tisknou se ve 2000 ex. I politické listy české
trpí nedostatkem. nebot jen Nár. L. a N. Pol.
se vyplácejí. Ostatni listy zápasí o život.
U žádného národa neni tak málo denních dob
rých listů. Jinde jsou podporovány štědře
politickými stranami i- sonkromníky. U nás
běda listu i redaktoru — odkázauému na ta
kovou podporu. Potáci se mezi životem a

smrti . . . Mistni listy jsou všude dva, kroužek
obecenstva čte nájezdy a klevety na sebe.

Nazývaji- li český národ národem čtenářů, není
Odpovědný redaktor P. Jos. Šimon 1131317

lístopadu)l “to pravda. spíše mělo by se říci:

jících, 25 proc. !: dani z důchodu a 25 proc.
k dani z vyššího služného. Činžovní krejcar
dělá 4 proc. z nájemného od 100- 300 zl.
a 6 proc. z nájemného nad 300 zl.

g_—
Zakletém princi, Oberonn, Bílá paní, Figarovč
svatbě, Hnbičce. Sedláku kavaliru, v Pso
hlavcích atd Svým vřelým a. živým způsobem
zpěvu a pěknou hrou stala se velmi obli
benou.

„Čert & Káča", opera na slova Adolfa
Wenig-a od dra. Ant. Dvořáka. ač v ni jest
mnoho ještě nedramatícké hudby, těšila se
při premieře 23. listopadu značnému úspěchu.
Libretista lči Káčn celkem passivně a peklo
znázorňuje fraěkovitě, což režie jeětě zveličila.
Hudba je svěžím humorem proniknuta, roz
murná, veselá a dosti srozumitelná, což úspěch
dila zabezpečuje. Nesprnvedlivě „ocenil“ operu
tuto p. B. v „Rad. Listech“.

_ na.KĚĚ(c'l_.m_

.____-.;3 . , . . LITERATURA. .. . . . He:
. zá;

národ bulky
nebo ferbla. -— Snad černě vidím? U nás je
ignorování, netečnost Je u nás též .hyper
produkce potištěného papiru.

„Umění je — pudová (!) aníicipace
vývoje.“ Tak definoval uměni v přednášce
15. listopadu dr. Krejčí, docent české univer
sity. Dále pravil: .Umění slouži též k—sebe
záchově. Umění nemá jen sloužiti ke zpříjem
ňováni života, ono není přepychem. nemá tvo
řiti (') krásna. Má. ukazovati, kam směl-uje
vývoj. Všecko světové vedení jde za nějakým
určitým cílem, kdo by toho popíral upadl by
v pessimísmus, beznadějnost, pohrdání životem.
Člověk tuší, že není pánem píhody. ale sluhou
vývoje. Proč tedy dala přiroda(l) člověku sebe
vědomi. snahu po poznání a zdánlivou (!) svo
bodu. když jinde dosahuje svého cíle lépe &.
iistěji pouhým pudem? Proto, aby mohl opra
v1t1(') poblouzení pudů, nebot pud se, jak
známo, mýlí. Ale i rozum zbloudi někdy.
(Tak jest, pane professmel) Tu zase jej uvádí
pud ve—směr od věků vykázaný. Instinktivni
vliv umění má napraviti, co nesprávným užitím
volnosti pokažeuo.“ — Pan dr. Krejčí jest
darwinistický umělec.

Vydavatel a nakladatel V. Kotrba v Praze.
Cyrillo-Methodějská knihtllskárnu V. Kotrba v Praze.



Obrázková Revue, seš. 4. Obsahuje četné povidky články a básně, zejména.
od M. Červinky, Tischeia, Leubnera, Em. z Lešehradu, Skaličky, Z. \í.
Christena. Hrsana, Bazin-Wett-iho, Lémana, Lie-Vrátného, F. P., a Dra
Jiříka. Dále referáty o činohře, opeře a hudbě, články literární a směs.
Obrazy textové jsou od Amorta, Zimka, Balzera, Kolba, Tůmy, Kloučka,
přílohy wětloliskow' a zinkagmfe vynikají vkusným prouedemm, zejména
Balkův: Umírající sv. František Doporučujeme co nejvřeleji.

Obrana základů viry katolické od prof. Dra Eug Kadeřávka, seš 4. (30 kr.)
pokračuje v důkazech o jsoucnosti Boží. Zejména upozorňujeme naš2:
Jaké povahy jest neznabožství!

Sborník hospodářský, (knihovna našeho lidu č. 4). Za. čítanka rolnictvu
moravskému podává několik přátel stavu rolnického. Sešitll. Jedná
o chmelařstvi, o žních, jak povstává ornice, o zalesňování, o strojích,
o vedení účtů, z čeho může rolník těžiti a pod. Nákladem Benediktinů
rajhradských. Cena 30 kr! Doporučujeme!

Květy Marianske, měsiční list ctitelův Panny Marie, čis. 12. Nákladem
pap. knihtiskárny Benediktinů rajhradských, pořádá P. Kristian Lutinov.
Přináší případnr modlitby, písně a pojednání, na př. 0 neposkvrnčnem
Početí P. Marie.

Anděl Strážný, časopis pro křesťanskou mládež. čis.-l.. red. P. V. Ambrož.
Obsahuje vánoční písničky, povídku ze života železničního, popis
Betlémského chrámu, vánoční hru: Kde jsou pastýři atd. Velmi dobrý
obsah.

Škola Božského Srdce Páně, časopis pro katolíky. spolky a bratrstva
mezi Čechoslovany, (prosinec), roč. XXXIII. Red. Dr. P. Vychodil
a P. Hlobil. Nákladem pap. knihtiskárny Benediktinů rajbradských.
Obsahuje báseň oslavující Narození Páně od Fr. Sušila, Poklady mešní
liturgie, obrázky z katolických inissií atd.

Hlídka, č. 12., roč. XVI. Obsahuje čl. od F. J. Rypáčka, Felinskčho, Olivy.
Dra Sedláčka, zprávy literární a umělecké, zajímavou směs a rozhledy
ve vědě. uměni, hospodářství, školství. církevnictvi. Nákladem papežské
knihtiskárny Benediktinů iajhiadských.

Úplný soubor posud neznámých pisni lidových ze všech krajů českých vy

dává Karel \Veis. Sešit 1. Cena 80- kr. Obsahuje pěkně harmonisovankípísně.

Pantáta Bez7oušek,vypravuje Karel V.Rais Nákladem F. Šimáčka v Praze.Sešit6
Zlatá Praha, sešit 1. a 2., obsahuje pojednání, povídky & básně_od B.

Kaminského, R. Svobodové, M. Jahna, Wintra, Vrchlického, Mádla, čl.
o literatuře a umění a pod. Obrázky textové jsou od Brožika (Jaro),
Marolda, Dědiny, Braunerové, Homoláče, Brandta, Nováka, Hilšra, Zá
horského, Lunda, Maříka, Bartoňka, Medoviče, Jansy.

Nedělní & sváteční čtení pro vzdělaný svět. Sepsal Lev z Hammersteinů,
T. J.. přeložil Dr. Antonín Podlaha a nákladem Cyrillo-Methodějské
knihtiskárny V. Kotrba vydal první díl duchaplných řeči nedělních
a svátečních, v nichž se apologetickým způsobem pojednává o nej—
důležitějších pravdách náboženských. Zejména i sociálních otázek je
případně vzpomenuto, jakož i četby, kdež je uvedena část- řeči red.
far. Vaněčka o tisku. Doporučujeme!

Museum, časopis bohoslovců českomoravských, číslo 1., ročník XXXIV.
Pořadatel F. Štrajt. Obsahuje četné poučné články, na př. Náboženství
člověka vzdělaného, Duševní ploudy naší doby a četné rozmanitosti



Povídky chudého písaře, napsal Oldřich S Kostela-kv. Modní knihovnu,
' llezníček Cena -lU kl. Příjnnné čtení jez olneselí lehkým

slohem, veselými situacemi zdiavým humoxem.
Náš domov, 1. prosince, (5. 1-33.,red. J. Vévoda v Olomouci. obsahuje četné

pňkm'- povídky _a l):ísnč. směs a kroniku, zrnka pravdy a přísloví
i žertovné skladby. Vyobrazení v textu jsou případná.

Věslnik Ustředni Matice školské, &. 11.. listopad, obsahuje poluis vySvF-(u—ní
českého gymnasia v Místku.

Osvěta, sešit 12., rod. V. Vlčka, přináší dokončení článku od _.l. Mikše:
Ruská literatura za posledních let. o věcech chorvatský—thod Sí. Radičv.
Bittnerovu „Hercovu zpověď—'. básně od l-ln-jdnka. \'řesnii'kého. „Re
miniscence z mládí“ (sousedská idylla) od V. Vlčka. článek Dra Roh.
Riegra: \ynější stav pallamentali.smu dale obzol div.aclelní ro/hlody
v umění kiitiku ZÍLLl\1ejsovu o písemnictví. lOlelPíl) v dějinách somas
ných. Bohatý obsah!

a): K posvářné době vánoční. k?

Právě vyšlo! E M MAN HEL. Právě vyšlo:

.Kázani na posvátnou dobu vánoční.
Napsal František Janovskýx

Cena Tí) kr. Cena 70'kr.

Nedělní a sváteční čtení

pro vzdělaný svět.
Sepsal

Lev z Hammersteinú 'l'. .l. Á%
S dovolením spisovatelovým přeložil a upravil

Dr. Antonín Podlaha. %Část I.
S dovolením nejd. kapilolního vikariálu dno ll. září 1899 č. 9269.

“%

Cena 1 zl. 80 kr.

Objednávky přijímá. & vyřizuje

Cyrillo-Methobčjské knihkupectví G. řrancl
v Praze, Melantrichova ulice.



Vánoce roku 1399. — Smulné
časy. (La 'l'ristesse contempomire.)
(Dokončení) _ Církev a společ
„ nosi. (Dokončení) —-* _
Ceské věci. — Národohospodářská
část. ——Skolslví. —- Náboženské
a církevní záležiíosli. — Zahraniční
události. „„ Cásl literární. -—
Kronika. — Kritika. — Lilctplura.
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Srdečnédíky »-/*\
pánům "autorům, blau/uč vo'p.prel Uru Fr. ](nísloví pro/f _/.
Vrívrow; Dru _] ]?eyloI/i, Uru A. Podla/low; pro/Š V. „líiillerovif
Dru A. NaVníti/ovi, učiteli V. Špačková ]3. Pánková reo'. Arn.
Mii/lem vi Uru V Řezníčka V1;pro/Í ]. Kosinová _/. _]. Ilole'mu,
pro/Í ]. ježka w; Dru ]. Peš/náhlému, V. Pokorne'mu, Vl.]híl
kow; Fil/ppimu, Dru Ign. Steinocllrow; b'. Elle/Wow;Ant. Veteš
níko vi,_/ Karpfingrowl a'p. Ztírubovi, V?Duška vi atd. a vše/):

p. t. laskavým přispěvatelům „Zaplat'Bůlll“

VydavatelstVo a nakladatel V povinne' vděčnosti vzpomíná
při ukončení ročníku podpory těcl) a'osua' bol/„žel ma'/o přa'lel
Obrany a prosí jia/1, bude-li možno nakladateli a'o'le list vya'tí
vatlj aby laskavevvynasnažili se (Jorane novou půa'n získati. _/et'
přece mezi laiky dnes již značně/ší počet upřímných přa'tel veci
katolické. třebajest jen jim na list upozornili a _jej doporučili.
A tolik učiniti; není přece pří/115žádáno. l'rosíme proto znova
snažně' o laska ve' Vaše přiítelclví (: sončinnoxl veprospět/1 no
š'e/lo tisku.

Ač opětně ročník ukončen, přeoe více než polovíee
lla. odběratelů dluží nám předplatné.
Pohledávky naše za minulé ročníky
Obrany činí přes 6000 zl. 4—Smutný
úkaz, jak se u nás podporuje katolický
tisk! —Prosíme proto snažnó aspoň
nyní o zaplacení.

Administrace.
v . . .
Gasopmy & kmhy mdalcm zaslané.

Obrázková Revue, č. 5.. x'(-(l. Um ;'\llí-._l'()(]|ílí|_\'. přináší povídky. články.
pojednání, básně & posudky od J. S. Hannu, Fr. 'l'isr-htsrn. l"r. Leubnern.
.l. Náměstka, l-Irsana, V. Skaličky. Ant. lšul:1nt;1..l. Kul-níku. l". lloh-čkn.
Bazina-Vet-tiho, Vrátného-ldc. Dále posudky lliwnlcl.. liler.. lnnčl. _;l .sn'íčs.
Obrázky v textu jsou: Prodavači čerstvé vody \' Kahyře, Sejchmw'
beduinšt-í v Judsku, podob. šlechtičny 7,0 17. sloh-lí, „\lulku Boží (ovl
Amon-a). Seslání Ducha sv. (od S. Rucllu). l.)ohlully na Prahu z počátku
12). století. návrh na obnovu l'n'nlmštskáhu rhrámn Pán?—nu „činil-v.
\'úsn dekorativní (od I(linncšul_:n(l. Přílohy hui—vv n 0 jsou (nl Uprky
(na jaře) a l'otozinlcogrulic.:od Skrét-y, Jansy, lTHunové-Zahraduiclu'- ahl.

Císlo (i. ze dno 20. prosim-c obsahuje články: Vánoc—.cNapoleonovy O(l



Vychází:
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každého měsíce.
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OBRAN . Předplatné:
Pro Prahu i venkov

celoročně 8 zl.,
čtvrtletně 75 kr.
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ROČNÍK .W. V PRAZE, DNE 20. PROSINCIC 1899. ČÍSLO 24.
AA,).

Vánoce roku 1899.

Čelo člověka
konci století.

Loučíce se s věkem starým, skládáme

pokryto je chmurami na

ty.
Začal věk tento rachoteiu bubnů a střel

bou z pušek & děl, na nichž hnusným
vražděním ve francouzské revoluci krev
spočinula.

A končí vražedným zápasem mezi vo
jíny anglickými a burskými na jihu africkém.

Při tom bída nesmírně vzrostla. Jako
báječný ještěr s tísícerými hlavami a oba
padly ovinula lidstvo a dusí, hryže, kouše
a vyssává je.

Veliká je bída hmotná, veliký je úpadek
mravní na konci století.

Bestia triumphansl — volajílidé
zděšeně.

Podemílají se základy státu i církve.
Kde je autorita, jejíž náhled by nebyl
v pochybu brán, jejiž rozsudek by obecně
platil?

Níčenaje rodina, ze které učiněnútvar
pochybné ceny. Ničeno je všecko spole—
čenské ústrojí.

Převrácenými naukamí filosofů a poli
tiků, národohospodářských učenců a spiso
vatelů, kteří slovo Bůh vyloučili ze svých
učebnic i ze svých úst, kteří kráčejíce po
stopě Darwina a Biichnera, Hegla a Schop
penhaura, Hartmannaa Nítzscheho, Goetha
a Heina, Leopardího a ZolyiMommsena &.
oněchtak zvanýchsvětel vedy, ozdobuniversit a miláčků obecenstva
— z člověka učinili nervosní, sobeckou,
“vášněmi zmítanou hmotu, dospěli jsme tam,
že stojíme nad propastí.

Bankrot! Bankrot! Bankrot!
Slovo to volá věda i filosofie, právni

-ctví i národní hospodářství, poesie i —
bursa.

Sporů a různic, svárů a hádek, zášti
-a nepřátelství, bojů a krveprolití přibývá
v tom poměru. v jakém ubývá lásky &

_poctivostí

Mládež je rozervána, ideálů zbavena,
vyhladovělá, předčasně sestaralá.

Jaká nám kyne budoucnost?
Dvě příšery ukazují se čím dál tím

silnějšími: anarchie a kanon.
Lidstvo v horečce a v šílenství hýří

a skáče, směje se starším řádům, kácí staré
odkazy víry a mravů jako zbytečné modly,
šlape ctnost a tančí kol soch nepravosti
a mamonu.

Tisíce klesají vdivokém tom reji bac
chanalském. potoky slz tekou z očí vydě
dčnců, sirotkův a vyssátých vrstev. Ale
přes ně řítí se na kolesech železných, krví
postříkaných zástupově dál a dal, v úprku
divokém, bijíce do sebe, potírajíce se a
všemu klnouce.

Anarchiel
_ A kol krku, beder i nohou rozvášně
ných davů stahuje se vždy pevněji řetěz
z bodáků. pušek a děl.

Ohromné jsou oběti, jichž vyžaduje
rok co rok militarismus. Miliony mužů
nejsilnějších jsou vycvičený, aby vykročili
proti sobě.

Haagská konference míru vlastně uká
zala jak nepřátelské „je stanovisko států
proti sobě.

A nové ohromné náklady na vojsko
žádají vlády o vánocích tohoto roku!

V berlínském říšském sněmu pravil
min. zahr. zál. Bíilow: „Bojovné naše loď
stvo musí býti zdvojnásobeno, aby mohlo
čeliti nejtěžšimu válečnému případu. Bude
nutno věnovati na loďstvo 783 mil. marek,
což uhradí se 153 mil. hotovosti a ostatek
půjčkami! — Každé století má svou likvi
dací, své účtování. Tak v 16. století dělili
se Španělové & Portugalci o Ameriku,
v 17. stol. byly měněny země evropské,
v 18. stol. počali Francouzi, Angličané
a Holanďané dobývati osad, v 19. stol. po
vznesla Arabia svou osadnickou moc do
největší výše, Francie usadila se na severu
a východě africkém a Rusko pokročilo

24
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v Asii .. . Ode čtyř let válka čínsko-japon—
ská a španělsko americká uvedly poměry
opět do pohybu a položily vážně zárodky
kvašení. A jaké následk bude míti válka
v jižní Africe. nikdo nedovede dnes pře
hlédnouti . . . Stojíme opět před novým děle
ním světa? Nemíníme trpěti. aby nám
některá cizí moc šlapala na prsty. Mluví-li
Atgličané o větší Britanii, Francie 0 nové
Francii, Rusové o nové Rusi v Asii, máme
i my nárok na větší Německo — mírným
rozvojem obchodu a jeho opor.“ —

Tuto řeč min. Biilowa nazývají časo
pisy projevem historické důležitosti. Roz
čeřila věru celý svět, zvláště poznámka:
„Je zvláštností naší doby, že co den vzni
kají v oboru zahraniční politiky nové body
tření. Musíme býti připraveni proti jakému
koliv překvapení. Blahobyt a štěstí (!) pod
něcuje závist, — a proti Německu nakupilo
se ve světě mnoho závisti. Pro národ ve
středu Evropy, jenž svá hospodářská tyka
dla rozprostírá po všem světě. není jiného
prostředku uhájiti své postavení, nežli silné

ozbrojení na pevnině i na moři. V budou
cím stoleti bude německý národ buď kladi
vem nebo kovadlínou.“

Na to odpověděly státy ostatní ráz na
ráz: Italie do tří let postaví 20 nových
obrněných lodí (140 mil. zl.), Francie povo
luje na loďstvo nových 500 mil. franků.
Rusko horečně se pouští do nové práce
obrněnců a Rakousko slibuje, že svého
věrného spojence německého bude sledo
vati . . .

A národové? Parlamenty? Učenci
a filosofové, co říkají?

Perou se o „chlup kozí“ (de lana
caprina), jako bývávalo za dob pohanských.

A při tom bijí '- do Církve katolické,
aby ji zueuctěnou (dle Gaínbetty) povalili . ..

„Nechť weak budoucnost přinese cokoli,
— pravil 15. prosince t. r. sv. Otec Lev XIII.
v allokuci své — s pomocí Boží neshledaji
nás ani povolnými ani bázlivýmil“

Katolíci čeští, rozumíte tomu?
Nuže, jednejte dle nich! —

J. Šimon.

Smutné časy. (La Tristesse contemporaine.)
Přeložilprof. ]. Kosina.

(Dokončení.)

Nemohl jsem nikdy snésti, praví Vau
venargnes, abych se nudil jen půl hodiny.“
—„Nuda, dlouhá chvíle,“ napsala nedavno
duchaplná žena. „tot strach ze sebe.“ —
Nikdy se člověk nenudí sám sebou, je-li
v dobré společnosti; avšak my již neumíme,
my se ueodvážime již býti samotní, bez
pochyby proto. že máme strach. abychom
se _neoctli tváří v tvář se svými myšlen
kami. A takto utíkajíce sami před sebou,
nemohouce a neumějíce se obejití bez spo
lečnosti jiných, rozšiřujíce, jak se říká.
kruh nebo řetěz svých poměrů, když se na
příklad vrháme do světa — kterýž ostatně
nikdy není společ ostí, jelikož jest spíše
sběhem lidí, -— ztratili jsme smysl a chut
k samotě, rozmnožili jsme kolem sebe pří
činy roztržitosti. nečinnosti a nudy.

Cela jest milá, bydlíme-li v ni delší
dobu. „Cella continuata dulcescit.“ Místo
abychom se rozptylovali, seberme mysl svou;
dbejme o svůj život samotářský a vnitřní;
vzdělávejme své já v tom, co jest nej—
útlejším & nejušlechtilejším, nikoliv takjako

sobec a pyšný člověk, abychom byli marni—
vými, nýbrž jako moudrý, abychomjej zlep—
šili. Netoulejme se světem, abychom okla
mali nudu. zůstaůme doma a čerpejme
zdravou vodu ze své studně, aby rostly
růže — nebo květ — naší zahrady.

Nezbohatneme ovšem a nestaneme se
slavnými ve své poustevně . . . Avšak je-li
to tak veliké odříkání býti chudým, zármu
tek tak bolestný — zůstati nepovšimnut?—
Zhrdání penězi a slávou jsou dvě podmínky
podstatně klidu a radosti. Vím dobře, že
opakuje tato slova, opakuji pravdy všední,
avšak zapomenuté ty pravdy neplatí již za.
našich dob. Dnes chce býti každý bohatým,
bohatším nežli jeho soused, aby ho trochu
snížil a sám sobě zjednal více blahobytu.
Avšak hra s penězi a náhodou jest plna
vrtochů; bursa, tento „chrám štěstí", jest.
jáma plná mrtvol; každeho dne jsme svědky,
jak vzniká a hyne náhlé bohatství, jež míti
(i ve vší bezpečností) nestojí za cenu, jíž
jsme je zaplatili. Kromě toho každý. jak
jest to přirozeno u demokracie (kde mají.
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býti všickni sobě rovni), každý nový pří
chozí převrátí každou chvíli pořádek míst,
namáhaje se. aby se vymkl z lidu a byl
šlechticem. Vždyť, jsme musili ukouti nový
výraz, arrivista (šplhavec) u nás „štrébr“,
abychom označili tuto nemoc novou. Jest
to běh všech ctižádostivců, šplhání na věž
všech žádostivců. Ti nejdomýšlivěiší a nej
marnivější, kteří nosí hlavu nejvýše, jsou,
jako téměř vždycky bývá, hluchými klasy.

Hašteříme se zuřivě, bez radostiabez
lásky, na úzkém poli konkurence pro živo
bytí. Přijali jsme od Američanů jejich způ
sob hlučné reklamy obchodní a dáváme
přednost rychlé známostí i proslavení aje
jímu falešnému lesku před prací trpělivou
a pomalou, již získáváme dobré pověsti.

Nespěchejme tak, abychom nabyli jmění
aneb Způsobili hluk a proslavení: tim ne—
nabudeme více klidu a spokojenosti.

ll *
*

Vraťme se k radě staré moudrosti.
z níž si dovolím uvésti klaseickou latinu:

Fervet avaritia misersque cupidine
pet-tus, sunt verba et voces, qcibus hunc
lenirc dolorem possis; to jest:
srdce tvé trýzněno lakotou a bídnými žá
dostmi? Jsou slova a hlasy, jež uklidniti
mohou trýzeň tvou. . .

Vraťme se především k životu rodin
nému, jenž jest nám téměř věcí neznamou,
aneb jejž dosti nepěstujeme a jenž býval
jindy, a který může býti ještě kouzlem
& živou spásou naší země.

Angličané tvrdí, snad právem, že jsme
lidmi společenskými a sdílnými, poněvadž
jsme lidmi duchaplnými, ale že nejsme za
to lidmi rodinnými a že neznáme sladkost
domácnosti.

Tvrdím naopak, že krb francouzský,
jak se zachoval v některých rodinách, kde
se žije arci trochu po staré módě, jest věcí
nejpůvabnější, nejsrdečnější & nejveselejší.

Po životě vnitřním. kde se každý vě
novati musí sám sobě, pěstování svého
vlastního já, nalezneme v životě rodinném,
nam zcela blízkém, k radosti a prospěchu
mh, kteří jsou srdci našemu nejbližší, ne'
lepši nísto pro svůj rozum a něžnost.

Obávám se však. že život rodinný klesá
v naší vlasti, tak jako mnohé jiné ideje po
třebné a nevyhnutelné, jež pokládáme za
našich dob za přežilé. Idea rodiny však
žije, ati, kteří ji zůstávají věrnými, za
koušejí v životě vždycky jakési síly a la
hody, jež nám skýtá jasná mysl ro
dinná...

„Je-li“

Zvolili jste si nějakou životní dráhu.
Zvolili jste ji z povolání a kračite po ní
ze zvyku. Věnujte se cele svému zaměst
nání; konejte své každodenní povinnosti
a onou veselou přesností, která zahání nudu
a obnovuje dobrou mysl; i naleznete v pl
nění svého úkolu třebasjednotVárné,jákési
radosti pravidelně a tiché. jichž lidé rozma
řili a nezaměstnaní neznají. Budete vždy,
ač nejste-li povahy neukojitelné, spokojeni
jako sluha, který po celý den slouží ku
prospěchu svého pána.

Mladí lidé naši shledávají za našich
dob životní dráhy zatarasenějšími a méně
pohodlnými, než byly za minulých dob.
Slyším, že mládež naše soudobá bývá za
rmoucena a nespokojena ihned, protože se
hrozí více než kdy jindy životního boje. že
počátky dráhy života bývají pozvolnější a
nevděčnější. že naráží ihned na počátku na
více překážek, že kráčejíc dále, ranivá se
o mnohé kameny a. že naříká na život
s větší trpkostí a větším pathosem, než
jsme si naříkávali za dob, kdy jsme byli ve
věku jejím.

Kdo podněcují nářky její a otravují
její hoře, prokazují jí dosti špatnou službu.
Vím, že je na př. povzbuzují k odchodu—
do osad zámořských. A jsou-liž pak bez
pečui, že mládež naše bude tam štastnější?
Zakusí-lí tam zklamání, vrátí se lidé ti
ještě roztrpčenější! Vím těž, že ji odvra
0ují od funkcionářství, od veřejných úřadů,
radice jí ku drahám otevřenějším, nezá
vislejším.

Jest výborná věc kázati mládeži ini—
ciativu, ač nelichotíme li tím tuze její samo
libosti & nerozněcujeme-li přílišjejí netrpě
hvost

Tous les genres sont bons,
hous le genre ennuyeux;

a takivšecka řemesla (milujeme-livskutku
řemeslo to, jemuž jsme se věnovali). Trpí
me-li dneq velikým počtem všelikých těch
lidí, vybočivších ze své dráhy přirozené,
děje se to proto, že většina jich se zuhu
bila na cestě. Člověk se zřídka mine se
svou drahou životní, leda za nepředvída
ných okolností, když věděl záhy. jak chce
žíti, a vstal-li časně z rána, aby se vydal
na cestu.

* *
Budete-li míti dobrou vůli, a se vy

vinete sami a polepšíte, až vychováte co
nejlépe rodinu sobě svěřenou, až vyplníte
též co možná nejlépe povinnosti svého
stavu a vykonáte zkrátka tu cestu „v kan—

' 24*
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tonku světa“, kde vám jest žíti as dvě
minuty, otoč'e zraky své po těch, kteří
jsou kolem vás a vynasnažte se pak. pro
středkům svým přiměřeně, mimochodem
skýtati úlevy bídě lidské. —
_ Nepreji tak zvaným „lidumilůin“. my
slím totiž ty, kteří miluji a objímají celé
lidstvo. Celé lidstvo, to jest zajisté světí
Nevycházejice ze své země, řekl bych ze
své čtvrti, ze všedního kruhu svého života,
z ovzduší svého zaměstnání a Své činností,
vyhledávejme je po boku svém kolem sebe
— (a nalezneme jich dosti) — ty, kteří
mají právo na náš soucit. kteří ho zaslu—
hují & kteří očekávají, a kteří často neod—
váží se žadati nás za pomoc. Necht jsme
jakkoli neštastni, jsme vždycky ještě štast
nějšími, než někdo, kdo nás volá a který
pomoci naší potřebuje.

Věřím pevně (a to jest jeden z mých
důvodů k útěše & naději), že jsme nebyli
nikdy „lidumíluějšimi," než za našich dob,
že utrpení lidskému nebylo skýtáno větší
a lepší úlevy. než teď, že bratrství a vzá
jemnost, — (a což záleží na jménech). —
o nirhž se mluvilo ostatně již v „evangeliuJ'
(tedy před „oekonomisty“ a „politiky“)ne
tvořily někdy pevnějšího pouta mezi lidmi.

Toto bratrství a vzájemnost lidskou
(jichž ti, kteří nejhlasitěji o nich mluví,
nekaži vždy příkladem) konejme bez mno
hých řečí, skromně, v úkrytu, jen pro radost
a pro jediný ten zisk, abychom totiž po
máhali do opravdy svým bližním.

Mluvil jsem vám nyní 0 jasné mysli
domácí; jest ještě jiná, již bychom mohli
nazvati jasná mysl společenská. To jest
ona, již má člověk dobré vůle, dobré rady
a dobré pomoci, jenž se věnuje svým sou
sedům, aby ulehčil zarmutek jejich, a aby
jim, možno-lí, způsobil trochu radosti.

Vše, co sbližuje a spolčuje lidí, činí
je veselými. Vše, co je rozděluje, činí je
smutnými a. dle okolnosti i zlými. Jsme
nyní národem velice rozdvojeným, který
však má přece smysl společenský. jelikož
není nic silnějšího, nežli „Jednota francouz
ská“ a naše láska ku svornosti, takže
v pravdě sotva jest národa společenštějšího
a bratrštějšího nežli jest náš. Chraň mne
Bůh, abych zde radil ku lhostejnosti ve vě—
cech politických: jest to nejhorší zlo, nej

zbšbělejší a nejnemoudřejší ze všech filoso ).

Jest přirozená a nutná věc, že jsou
strany v národě, a jelikož žijeme v repu
blice, úcta ku svobodě stran jest první

pevinností vlády, jakož jest úcta k mínění
jiných první povinností a prvním činem
dobreho občana.

Nehubujme na svou dobu, (nevlídnící
jsou smutní a neprospěšni) nedávejme však
ji vždy za pravdu, i když bloudí; hleďme,
a k tomu máme právo, říditi dobu naši
po rozumu našich idei & hleďme, aby
převládalo, se zřetelem k obecnému pro
spěchu, to, což nazýváme spravedlnosti
a pravdou.

Jest k tomu ovšem ještě daleko, aby
naše vychování politické bylo dovršeno;
trochu ho přibývá každým dnem. a kdyby
„vládnoucí kruhy“ konečně se ueodvracely
od činnosti, nebylo by snad nemožným,
smířití aristokracií a demokracii (výkvět
lidu či elitu a lid sám) v příhodně chvíli
nějaké.

Ostatně, kdož nám brání, abychom se
povznesli nad to. co jsme zvyklí nazývali
„crémem stran“, nad onoho ducha sektář
ského a nepřátelského, ba i nad své roz
broje a spory, (které často ničím jiným
nejsou lec nedorozuměním,) abychom se
povznesli k jasné mysli politické, na níž
by neměli míti monopoljen neznštní myslitelé,
a kteráž jest vášní dosti ušlechtilou. aby—
chom hleděli ji šiřití.

Život. národní podobá se životu rodin
nému ve velice mnohých vzhledecb. Národ
není veselý ni silný, ——a dějiny naší mi
nulosti nám o tom podávají dosti důkazů,
leč cítí-li se svorným, jednotným. A jájsem
přesvědčen, že idea vlasti mnohem více
získala nežli ztratila u nás za našich dob.
Ba i ti, kteří co nejohnivěji bojovali proti
sobě, nebyli tak daleci sobě. jak se zdálo„
ishledávají aneb se brzy shledají svornýmí
na půdě věcné. (Nebezpečí valky, jež zmí
talo veřejným míněním před několika týdny,
dokázalo cizině, ukázaloínám samým. že
Francouzi mohou se opět státi jednomysl
nými. zachvěla-li se jistá strana.)

Jasnost mysli není základní známkou
literatury a umění naší doby.

„Duchové jemnocitní cítí se nešťast
nými“ vidouce některá díla ultramoderní,
nad nimiž žasnou. Nicméně nemyslím, že
nynější stav literatury a umění soudobého
by nás musil nad míru zarmucovati. Aniž
bychom všemu přáli a vše přijímali, co se
nám podává (at románem, divadlem, poesií
neb malbou) — přece musíme uznati.
že mladé pokolení, které počíná psáti a malo
vati, svědčí o hnutí a životě, jimiž pohrdati
bylo by věcí nespravedlivou.
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S radostí též konstatovati nutno, že lite
rární a umělecká výchova lidu poznenáhla
pokračuje v naší zemi. jako "sýchovapolitická.

Panství malých kroužků a malých ko
teríí, umění dekadentního nebo hermeti
ckého, pomine, doufam, čím dále tím více;
„severní“ literatura. bizarní díla, výstřední,
ponurá a pochmurná neb nečistá, budou
čím dále tím méně v modě.

Jsout již patrné známky tohoto obro
zení rozumu, zdravého smyslu,pořádku,sluš
nosti a vkusu. bez nichž není literatury.
Čím více spisovatelé a umělci, na místě

aby se honili po dvojsmyslné přízni něko
lika „zasvěcenců,“ (dekadentů a hňupů)
budou se blížiti k pravé veřejnosti, by jí
poskytli zábav a hnutí ušlechtilejších, a
vrátí se ku radostnému kultu pravé krásy.
světlo našeho ducha národního stane se
jasnějším a zářivějšim. Zvláště cestujeme-li
po cizích zemích, spatřujeme, jaké místo
zaujímá ještě ve světě písemnictví fran
couzské.

Otevřme tedy oči na své vady, avšak
nezavírejme jich na své dobré vlastnosti.
Smutné časy přejdou a veselá doba nadejde.

Církev a společnost.
Píše lan Nepom. loscf Holý.

(Dokončení)

Bylo leckdy třeba boje proti pánům
laickým, by si občané dobyli svobody; avšak
všude, kde byl pánem biskup. šla věc jako
sama od sebe. Připomeňme si příklad dosti
známý nezištnosti pánů církevních:

Roku 1113. byla práva panství nad
městem Amiensem rozdělena mezi biskupa
Bohumíra & tři jiné hradní pány. Sám od
sebe a nezištně vzdal se biskup svého práva
a i přispíval k upravení listiny nové kom
inuny. Jiný pán, nejméně zámožný z oněch
tří, rovněž se vzdal svého práva, ale za
jistých podmínek a za výkupné. Dva ostatní
však přísahali, že budou stali až na poslední
výsadě sveho titulu, odtud povstal trpký
boj mezi těma dvěma pány a kommunou.

Aby si kommuna zajistila podporu proti
tak mocným nepřátelům. utekla se ke králi.
Ludvíku VI a prosila ho, aby uznal jejich
městsl-é zřízení a aby přispěl v potřebě
brannou mocí k hajení práv kommuny.
Biskup Bohumír, přirozený obhájce města,
byl pověřen touto úlohou.

Ludvík VI. přichází na pomoc městu
Amiens-u, a biskup hájí veřejně před ním
a před shromážděným lidem městských svo
bod. ano i tresty církevními hrozí těm,
kteří by se odvážili, je ztenčovati.

Biskup Bohumír později byl prohlášen
za svatého. a zásluha. že založil kommuna.
jepo spravedlnosti novou pohuutkou, vážíti
si jeho památky.

Edmund Demolins praví: „Snadjednoho
dne spatříme povznášeti se uprostred ně
kterého veřejného místa v Aíníensu sochu

sv. Bohumíra, držícího v ruce smlouvu měst
ského společenstvn, a nynější generace, která
ztratila s upomínkou na dobrodění církve
sv. také upomínku na své dávné svobody.
bude moci čísti vrozevřené listině význačná
slova: „Hle, co učinila kdysi pro veřejné
a lidové svobody ona církev, které se dnes
předhazuie, že se míchá. do zájmů politi
ckých! Kam by byli přišli národové. kdyby
se nebyla nikdy jimi zabývala?“

Jak zmizely tyto svobody? Ptejme se
na to historiků, nejméně podezřelých, že
jsou strannýmí ve prospěch katolicismu!

Bohumil L a v al lé e dí: „Národové
učili se od papežů, že mají právaaodvážili
se to říci svým tyranům do očí; ale vden,
kdy se království oddělilo od papežství, za
čalo býti absolutním. Políček. daný Filipem
Krásným Bonifacovi VIII., dotýkal se svo
bod lidových.

Michelet pak praví: „Právníci za
vnuků Ludvíka Svatého stali se tyrany Fran
cie. spěli s hroznou chladuostí k centrali
saci monarchické a k parlamentům, kde se
mělo všechno ztratiti: toto právo laické je
vždy nepřátelské právu církevnímu“

Renan k tomu dokládá: „Právníci
měli před očima ideal administrativní mo
narchie bez veřejných svobod a národní
církve, téměř nezávislé na církvi římské.“

Konečně veliký historik kommun An
gustin T híerry tvrdí, že to zavinilihlavně
právníci a rádci, kteří nepřipouštěli jiného
prava. než pravo státní. jiné svobody, než
svobodu panovníkovu. Povznesli za abso
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lutní zásadu tuto ošklivou zásadu zdigest:
„Quod principi placuit, legis habet vigo
ram,“ t. j. co se zalíbilo králi, má sílu zá
kona. Byli nuceni dle svých zásad odsouditi
právně svobody měst a kommun, vlast to
svých otcův.

Za Karla VII. byla politická práva
ztenčena, a moderní monarchie vynalezena.
Jeden z nejlepších karakterů, z největších
výtečniků v právnictví navrhl rozkaz daný
v Moulins-e r. 1570, kterým byly konfisko—
vány ve prospěch krále: občanské soudni
ctví, volební správa. všechny svobody sta
měst Francie. Konečně vláda Ludvíka XIV.
označila významně vývoj této dlouhé práce
sociální, která odděluje církev od státu,
společenské povinnosti od svědomí.

Víme, v jakou propast upadly ko
nečně městské svobody; spisovatel „Sociální
smlouvy“. Rousseau napsal: „Jestliže
každý občan není ničím (l) a nemůže býti
nicim, můžeme říci, že je zákonodárství na
nejvyšším stupni dokonalosti, kterého může
dojíti“

Francouzská revoluce vzala na se úlohu
uskutečniti tento program, i počalo ono
soustavné potlačování, pod kterým ještě
úpíme. Od Abailarda až k Rousseau-vvi
všichni, kdo prohlásili válku církvi, pro
hlásili válku svobodám národa. To je
faktum.

A nyní, když jsme pomocí dějepisu
následovali církev rozličných století kře
stanských v její činnosti usmiřujici a osvo
bozující, představme 81 před oči několik
tahů jejího díla politického od jejího za—
loženíl

Vyšedši z katakomb a amňtheatrů řím
ských. šla církev k barbarům a naučila
vlidnosti společnost násilnou, lidi mstivé
naučila odpouštěti, oproti zřízení feudál
nímu kladla rovnost všech lidí, oproti zmatku
pořádek, oproti otroctví svobodu, oproti
síle právo. Proti pyšným pánům hájila
otroka; proti rozvodu a mnohoženství há
jila práv ženy, dětí, rodiny. Státy neznaly
pro veřejné úřady než následnictví pokrevní,
církev ukázala jim následnictví duchovní
svobodnou volbou opatů, biskupů i papežů.
Nevolnici bývalí zasedli na stolici Petrovu,
povýšeni nad králel Barbaři ničili starou
civilisaci, církev v klášteřích sbírala její
zbytky. Vladaři a páni feudální pokládali
se býti povznesenými nad zákony. Pape
žové jim hrozili tresty církevními. Když
toliko násilí vládlo, ostřihali papežové mravní
zákon, a vladaře, kteří porušili tento zá

kon. napomínalí, sice jinak že by poddaní
nebyli povinni dostáti přísaze věrno—lti.

Jaké jest tajemstvi činnosti tak široké,
tak hluboké, tak všeobecné? Jest to poli
tická způsobilost papežův. Ale žádný pro
středek čistě lidský nedovedl by vysvětliti
podobnou vládu nad vladaři a národy.

Církev, jak jsme viděli, je vždy stráž
kyní mravních zákonův a to proto, že po
roučí ve jménu Božím. který vždy mluvil
k mocnostem pozemským s nezlomnou au
toritou

Na počátku tohoto pojednání připo
mněli jsme příklad sv. Ambrože, jak za—
držel Theodosia na prahu kostela. Potéšenim
jest myšlenka, že i za našich dnů nevymřel
tento druh velikých biskupů, aže vdevate
náctém stoleti mohl výrazy bezpřikladné
energie biskup císaři, křivOpřisežniku, v pa—
mčt uvésti práva věčné spravedlnosti. Vy
pravujme tento příběh ze života biskupa
Poitierského! Ukáže nám, že církev přes
okamžité vítězství revoluce daleko jest od
toho, aby se prohlásila za přemoženu.

Napoleon III. a biskup Poitierský byli
samotní v paláci Tuilerií. Biskup otevřeně
vytýkal císaři, že podporuje vpád v území
papežské, když byl napřed podporoval Turky
ve výpravě Krymské. Napoleon poslouchal
e podivením, brzy kroutil očima, brzy si
točil dlouhé kníry. Pak se přiblížil k bisku
povi a pravil: ,

„Ale zdaž jsem nepodal dosti důkazů
o své dobré vůli ve prospěch náboženství?
Učinila vláda dřívější (restaurace) více
nežli já?“

„Spěchám, abych spravedlivě posoudil
vaši náboženskou disposici adovedu uzuati
služby Veličenstvo, které jste prokázal Římu
& církvi zvláště v prvních letech vlády.
Možná, že restaurace neučinila víc nežli vy.
Ale dovolte mi k tomu podotknouti, že ani
restaurace ani vy jste nečinili pro Boha,
co bylo třeba činiti, poněvadž žádný z vás
nezapřel zásad revolučních, jejichž praktické
důsledky přece potíráte, poně\adž spole
čenské evangelium, kterým se stát řídí. je
dosud „prohlášení práv člověka“, což není,
Veličenstvo, ničím jiným, než formální ne
gaci práv Božích. Nebot právem Božím jest,
poroučeti státujakojednotlivci. Proto přišel
Ježíš Kristus na zem. Zde má vládnouti,
zákony inspiruje, mravy posvěcuje, vyučo—
vání objasňuje. rady řidě, řídě skutky vládce
jako poddaných. Všude. kde Ježíš Kristus
takto nevládne, tam je nepořádek aúpadek
Neboť mám povinnost vám říci, že u nas
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Kristus nevládne, a že naše konstituce je
daleka toho, aby byla křesťanskou a katoli
ckou. Naše veřejné právo stanoví. že ná
boženství katolické je náboženství většiny
ve Francii, ale dodává, že ostatní kulty
mají právo na stejnou ochranu. Zdaž to
není stejné jako prohlásiti, že konstituce
chraní stejně pravdu a blud? Víte, co Kri
stus odpovídá vládám, které si tak odpí
rají? Ježíš Kristus, král nebes a země,
praví jím: „A rovněž já. vlády. které za
sebou následujete. převracejíce jedna dru
hou, já rovněž vám poskytuji stejnou pod
poru. Poskytl jsem stejnou podporu císaři,
vašemu strýci; poskytl jsem steínou pod—
poru republice, a i vam bude stejná pod
pora poskytnuta.“

„Avšak myslíte, že doba, v níž žijeme.
přispívá k tomuto stavu věcí, a že přišel
okamžik zaříditi tuto vládu vylučně nábožen
skou, jak žádáte? Nemyslíte, monsignore,
že by to bylo rozpoutáním špatných vašní?“

„Veličenstva. když velicí politikové jako
Vaše Veličenstvo tvrdí, že tento okamžik
nepřišel, nemohu než se tomu podrobiti,
protože nejsem velkým politikem. Alejsem
biskupem, a jakožto biskup Vam odpovídám:
Nepřišel okamžik pro Ježíše Krista, aby
vládl: dobře! „pak také nepřišel okamžik
pro vlády. aby trvaly“

A několik let na to podlehla Francie zbra
ním německým, a císař podlehl u Sedanul

Kdo si nevzpomene se vzrušením na
setkání se Řrhoře XVI. a cara Mikuláše?
V tomto pamětihodném setkání se práva
a násilí všecko se stalo jen před očima
samého Boha; aťe svědci v předpokoji nás
poučují, že papež překonal mocného císaře,
který s hlavou sehnutou, s rozcuchanými
vlasy, nesmělým a bledým pohledem vy
cházel z pokoje a o překot chvátal na dvůr,
aby byl co nejdříve odtamtud pryč, kde se
zdál utrpěti porážku. —

Církev čerpá jakožto nejvyšší stražkyně
ze zákonů mravních nevyrovnatelnou moc;
ale má ještě jiné prostředky zcela nadpři
rozené moci, které jsou neméně působivé, aby
vštěpnvaly národům cit spravedlnosti: jsou
to svátost pokání a nejsv. svátost oltářní.

Protestant Fitz William činí o nich toto
doznání: „Není možnopostaviti ctnost.spra
vedlnost, mravnost na pevné základy bez
soudní stolice sv. zpovědí, poněvadž tato
soudní stolice, hroznější než všechny jiné
soudní stolice. zmocňuje se svědomí člověka
a řídí je způsobem působivějším než každá
jiná soudní stolice. Tato soudní stolice náleži

výlučně římským katolíkům—Není možno
ustaviti soudní stolicí zpovědní bez víry
v podstatnou přítomnost Ježíše Krista ve
svátosti oltářní, hlavní to základ víry římsko
katolické, poněvadž bez této víry ztrácí sv.
přijímání svou platnosta význam. Protestanti
přistupují k sv. přijímáni bez bázně, poněvadž
tu nepřijímají nic než znamení, přípomína
jící tělo Ježíše Krista. Katolící naproti
tomu nepřístupují nijak než s bázní, poněvadž
zde přijímají samé, skutečné tělo Pána Ježíše.
Rovněž všude, kde tato víra byla zničena
a zmizela s ní soudní stolice zpovědní,
zpověď stává se zbytečnou, jakož zaSe všude,
kde tato víra jesi, stává se zpovčď nutnou;
a tato soudní stolice, která je s ní nutně
spojena. nutně žádá konání ctnosti. sprave.
dlnosti, mravnosti. Není tedy možno utvořiti
jakýkoli vládní systém, aby mohl býti trvalý
nebo prospěšný. jestliže se neopírá o nábo—
ženství římskokatolická“ —

Od r. 1870 zbaven byv papež posled
ních kusů svého území, nemá ve světě
koutku mimo Vatikán. Na pokřik: „Kleri
kalísmus, hle, tot náš nepřítel" odpověděla
skoro celá ofticielní Evropa tím. že vypově
děla válku duchovenstvo a repraesentantům
církve sv. Beze vší pochybnosti jsou athei
stické vlády velice trápeny anarchismem
a socialismem. Ale tyto nové mocnosti po
kládají církev také za nepřítelkyni tak, že
se zdá, jako by se byly všecky mocnosti
pozemské a pekelné spojily proti ní.

00 by nám pomohlo nevídětí hrozeb
budoucnosti? — Církev ale jí hledí vstříc
s velkou jistotou. neboť má pro sebe slib
svého zakladatele, že bude věčněžíti, a pouze
lidským okem může nyní předvídati, jak
tato bouře skončí

Francouzská revoluce, která se zdála,
že musí sme'sti svatou stolici se všemi trůuy,
uvolnila sílu svobodného mínění: a tím po
dala církvi zbraně, kteréjí vydobyly četných
vítězství.

Ze síly svobodného mínění má papež
prospěch pro převahu, které si za dnešních
dnů dobyl v mocnostech tohoto směru. Jet
hlavou společností, největší počet členů
mající (ze všech společností, kt=ré existují),
společnosti nejlepši kázeň mající v čase.
kdy síla zásady Spolčovací se zdesatero
násobnila pro individualistícké roztříštění
všeho, co by se mohlo postaviti na odpor.

Vogůé píše ve svém díle: „Vatikán.
papežství a civilisace“ takto: „Všecky pro
měny naší doby prospívají církví. Pro dvojí
hnutí, demokratické a kosmopolitickě, stalo
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se značně posunutí veřejné moci. Moci svo
bodného mínění, moci internacionální kráčejí
na škodu mocí ofíicielních a hranicemi ohra
ničených: podobně kráčí tisk, veliké banky
evropské. spolky dělnické. Kdybychom mohli
jako vážitelnou quantitu vyměřiti summu
veřejné moci ve světě existující. našli by
chom, že. na př. zednářství, pařížská bursa
nebo „Times“ mají v rozličných stupních
část stejné moci. jako ji mají od dvou věků
toto vladařství. toto království. Z druhé
strany skutečný výsledek demokracie jest
ponížení officielních hodností a na druhé
straně povznesení hodností mravních a in
tellektuálnícb, které vzbudilo jediné svo
lodně mínění.

Papež má první místo v těchto hod
nostech. Representuje svobodné mínění,
ha. víru milionů a milionů lidí, ba i přes
kruh věřících jest papežství ieště středem
přitažlivosti pro mnohé svobodné intelli
gence.“

Ještě jiné okolnosti přispívají ku po
vznesení mravní moci papežské. Lid zvítězil
“u mnohých národů a ještě větších vítězství
dobude. Svatý otec, který nyní sedí na
svaté stolici. označil častěji svou náklonnost
pro lid.

Ostatně co jest přirozenějšího pro zá
stupce Ježíše Krista? Křesťanství nemůže
býti lidu nepřátelským. Jest lidové svým
původem: Kristus a apoštolové byli dělníci:
je lidové svým zřízením: z lidu se rekru
tuje od počátku; je lidové svou hierarchii:
jeho kněží jsou z největší části z lidu; je
lidové. můžeme říci, svým učením a svými
skutky; není-liž to lid, který má největší
potřebu nebeských naději, nadpřirozené
útěchy, milosrdenství a lásky? Hle, nevy
sýchající pramen lidových snažení u kře
stanstvíl

Ale křestanství jest zvláště lidové
pro svou základní náboženskou pravdu o
bratrství všech lidí v Ježíši Kristu a o je—
jich rovnosti před Bohem. Kristem 8 Jeho
zákonem. Toto dogma je skutečně símě,
které převrátilo starý řád sociální a za—
vedlo nový řád. Tím všichni lidé, jelikož
se stali spoluobčany v městě Božím, mají
lcgicky přijíti k rovnosti občanské v městě
pozemském!

Ale, jak jsme viděli, směšno by bylo

tvrditi, že se církev staví na odpor každé
vládě politické, která není lidová. Církev:
jsouc podstatně monarchickou. nemůže po
tírati tuto formu vládní. Ostatně dějinyjasně
mluví proti takovému tvrzení. Ale rovněž
třeba doznati, že je hluboké a mocné pří
buzenství mezi křestanstvim & ideou lido
vou; a kdo prohlašuje církev za „nepřítel
kyni lidu“, nezná. ani její historie, ani je
jího učení, ani jejího ducha, ani srdce.
Proto může hleděti církev s důvěrou v bu—
doucnost. Neporozuměni netrvá jenom na
čas, a církev bude trvati stále.

Hlavní otázka lidová jest otá zk a d ě ]
nická. Odvažujeme se tvrditi, že v této
otázce celý svět poslouchal slovo papeže.
Mravnost, spravedlnost, právo, láska maji
místo v této otázce, církev byla sama sobé
povinna zaujati v ní své stanovisko a vy
ložiti přesně své učení proti liberalismu
a socialismu, mezi které, se zdá, pracovní
svět rozdělen. Beze vši pochybnosti není
křesťanství v pravém toho slova smyslu
sociální soustava. jako není soustavou po—
litickou nebo filosofickou; avšakjelikož zří.
zení společnosti, její zákonů, zřízení a mravů
vyplývají z učení, které spadá v obor spra—
vedlnosti & práva. jest přirozeno, že ná—
boženství křestanské požívá sociálního vlivu,
jehož důležitost se nemůže poplrati, a který
dává. církvi právo, ano ukládá ji povin—
nost zasáhnouti v sociální krisi nynějšího
světa.

Socialismus není menším nepřítelem
dělnictva než liberalismu. Proto háji Lev XIII.
proti oběma soustavám práia křesfa'lskr'ho.
soukromého vlastnictví, a přirozeného práva
svobody Spolčovací, základů to moudreho
znovuzřízeuí společenského.

Tím si dobude církev opět důvěry lidu.
Dělníci vskutku uvidí, že církev samo—
jediná doved způ<obiti, aby měla převahu
a důležitost družina dvou zákonů, které
jsou základem každé společnosti lidské:
zákona spravedlnosti a zákona lásky.

H'e. jak můžeme pojímati úlohu
Lva XIlLl Na konci tohoto století, uprostřed
nepořadků ve světě, povznáší veliký papež
mocnou rukou kříž Kristův, světelný to
maják, jehož paprsky, vnikající až na.
konec země. ukazují všem cestu, pravdu &
život.
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Dne 5. pros. jednáno na říš. radě
vídeňské o prozatímním rozpočtu. Mluvil
posl. Udržal a Skála, Funke atd. Dále
jednáno o návrhu stran 0 e b r a n y d e tí
proti týrání rodičů &pěstounů, mluvil hlavně
posl. Schvarz.

Dohodčí konference. jež se
měla raditi o smíru česko-německém, ztro
skotala se Čeští poslanci prohlásiliže mohou
od obstrukce upustit jen za cenu okam ži
té h o zav e deni české vnitřní úřední řeči.
Némci slibovali (dr. Bžirnreither. Pergelt,
Gross atd. — že až — po novém moe).

Dne 7. pros. ve Lvově byl pohřben slavný
polský politik a \'Éastenec Dr. Frant. Sm olka.

Dne 6. pros. pokračováno na říš. radě
v debatěo rozpočtu zatímném.
Mluvil posl. Schwarz (2'/2 hod ) proti centra
lismu a ústavě. dr. Gross atd. Po té vládní
předloha ořikázána výboru. Dále jednáno
o návrhu Hořícověstran prů kaz u zp ů s o
bilosti při živntsti hostinské, při čemž
posl. Hoříca pravil. že zavedením velko
pivovarů stal se hostinský otroke m sládků.

V delegačním výboru ohražoval se posl.
Kramářproti činnostitiskové kance
láře (con. bureau). jež nás všude líčí jako
inferiorní plémě &štve proti Černohorcům.

Dne 9. pros. vykládal posl. Polonyi
\: Pešti, že kvety není třeba; pragmatická
sankce stanoví (prý) jen vzájemnost obrany
mezi Uhry a ostatními zeměmi Jeho Veli
čenstva.

Ve vyrovnacím výboru od 9. pros.
panuje zmatek. Buď je výbor neschopen
usnášeti se anebo mluví v něm čeští po
slanci obstrukčni řeči.

Mín. Szell řekl dne 9. pros. v uber
ském sněmu „Min. Clary dal prohlášení
v příčině přikazovacího zákona — bez císa
řova souhlasu.“ Na to podotkl posl. Polonyi:
„To je podivné úřednické ministerstvo, které
není ani císaři ani parlamentu zodpovědno“

DLB 10. konal se v Praze sjezd strany
radikálně pokrokové. kde mluvili dr. Zuma—
nek. dr. Kříž, dr. Klouda, red. Ant. Hajn,
dr. Hubka atd. Proneseno mnoho výtek
proti unladočes. straně. S prof. Masarykem
v některých věcech nesouhlasí strana, jak
se ukázáio na osobní konferenci s M. Při.

jato prohlášení, v němž se odsuzuje obojaké
jednání poslanců čes. (domajiné a ve Vídni—
jiné). žádá se organisování oposiční politiky
proti každému centralismu vídeňskéznu a bu
zení smyslu pro polit. rovnost. všestranný
kulturní pokrok a volnost asociální sprave
dlnost. — Pak bylo rokováno o programu
školském.

Dne 12. pros. jednáno v parlamentě
vídeňském o zákoně kvotovém (posi. 'l'eklý
a Karlík, jenž bědoval nad úpadkem čes.
mlýnů), načež jednáno o zřízení rozhodčího
sowlu ve stávce cvikovské. Posl. Fournier
vyvolal (nadávkou posl. Kónigovi: hulváte—
Flegel) velkou bouří.

V delegačním výboru rozpočtovém dne
12. pros. dr. Kramář protestoval proti jednaní
správy vojenské vůči čes národu (hier-zde).
Min. Krieghammer pravil, že „zde“ bylo
nesvédomitým štvaním palčivou otázkou
učiněno, a že musí býti trestáno protiveni
se rozkazu.

V lond. revui „The nineteenth Century“
uveřejnil hr. Fr., Liitzow pojednání o rak.
a čes. věcech. Ustava (prý) nevhodně se
strojena byla. Hr. Badeni vydal zcela opráv
něné a zákonné nařízení, jež bylo nesprávné
vykládáno od Němců. Nacionální fanatikové
stali se náhle vůdci Němců. Existence cislaj
tánské řišské rady pro říši není p'ospršna!
Parlament ten je nedužívý a umělý útvar.
jenž je úplně diskreditOván. Hr. Clary byl
na místo hr. Thuua postaven vlivem hr.
Goluchowského na šlodu říše. Rakousko,
jehož vláda měla by důvěru slovanské vět
šiny obyvatelstva, bylo by jednou z nejsil
nějších mocností v Evropě.

Dne 13. pros. uvedl posl. Berka na.
říšské radě. že vláda nezodpovčdéla 446
interpelací, dr. Šílený stěžoval si na koresp.
(žid.) kancelář, která zkrucuje zprávy a k nám
se chová jako k inferioruímu plemeni. Při
tom došlo k bouřlivým výjevům. O zakoně.
kvotovém mluvil dr. Fořt (pět hodin) a
dr. Menger.

Dne 15. pros. prohlásil v rozpočtovém
výboru min. Clary, že si vláda čes. národa
Vážípro jeho kulturní a hospodářský význam.
a že jazyková nařízení musila býti zrušena.
Vláda chce zachovati — nestrannost. Vláda
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'chce (prý) národnostní smír uspíšiti a při
voditi šetření rovnoprávnosti oběma národ
nostem vítané a slát zúplna uspokojující.
Proti tomu prohlásil hr. Pálffy. že čeští
poslanci k vládě nemají žádné důvěry, ježto
nic neučinila, co by směřovalo ke splnění
daných slibů. Vláda neví, jak upraviti ny
nější poměry.

Ryt. St Madeyski vydal něm. brožuru
„Politische Betrachtungen“ v níž omlouvá
— něm. obstrukci a mluví na prospěch
něm. státní řeči. —

Dne 15. pros. došlo ve vyrovnacím
výboru ve Vídni ke hlučné obstrukci. Posl.
Maštálka. Kaftan. Schwarz, hr. Zedvvitz,
Stránský atd. protestovali proti jednání. Na

posl. Rutovskěho voláno: ten bankrotář
zfendovaný to nemá sedětil

Dne 16 pros. jednáno v parlamentě
o zákoně stran upravení platů státních
sluhů (totožný s louským zákonem), jenž
schválen v 2. i 3. čtení. Na to jednáno
o zrušení mýt na erárních silnicích a při
vozech a o amnestii pro odsouzené při
údálostech moravských & kraslic-ých. při
čemž došlo zase k bouři (posl. Kindermann
zvolal na dra. Dvořáka: to je aestydatost).

Hr. Clary slibuje. že vydá zákon jazy
kový a sice jiný pro Čechy, jiný pro Moravu
a jiný pro celou říši. —

Dne 17. pros. prohlásil se polský klub
proti mladočeské obstrukci.

— „elem——
%)“ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁČÁST. "C+—

+
0 modernisování řemesel přednášel

dr. Salaba opětně v Řemesl.-živnost besedě
dne 15. prosince za četné účasti. Pravil v pod
statě: Hlavně zřetel brán buď k technickému
-a hospodářskému vzdělání řemeslnictva. Dues
fhoch přijde na několik let do učení, pak
stane se tovaryšem a po několika letech za
kládá jako samostatný mistr vlastni živnost.
Za nynější doby předem nutno zvelebovati
nčňovstvíl Třeba je, aby obecné školy již
obeznamovaly hochy s potřebami praktického
života. Odborné školství žádá ještě. větší re
formy. Vyučování nesmí se díti ani večer ani
v neděli ! Školství musí býti skutečně odborné.
Řemeslníci, žádejte to od státu a sice pro
každé řemeslo zvlášť. Učebným dílnám schází
prostředky a nčňové. Přechod od učně k te
varyšovi necht tvoří přísná zkouška. Pro pře
chod od tovaryše k mistrovi dlouho zajedinou
spásu pokládán byl průkaz způsobilosti,ježto
myslili, že mistry se stanou jen řádně te
chnicky vyučení řemeslníci a že zamezí se
tím hudlařství a špinavá konkurence, jež na
nemalou škoda řemesel dosud buji. Ale dnes
dospěly již všechny vážně přemýšlející hlavy
!: vědomí, že špinavá konkurence nespočívá
tak v nedostatku výcviku, než v nercelnosti
a ve snaze zatlačiti ostatní za každou cenu.
A proti tomu nepomůže průkaz způsobilosti,
nýbrž povznesení mravní úrovně (!)
celého stavu. Průkaz způsobilosti je za ny
nější doby nemožný vzhledem k tovární a
manafaktarní výrobě a zbytečný oproti ob
chodu, kde dá se snadno obejíti přibráním

mistra za společníka. Kromě toho průkaz způ
sobilosti vedl by (pokud by si na zkoušky
mistrovské osvojil i stát značný vliv dozorem
Svých úřadů) ke zcela zbytečné a neblahé od
vislosti řemesel od úřednictva. Co se mistrů
týče, nutno stále a stále v první řadě dopo
ru-iovati studium a četbu odborné literatury.
Mistr nesmí dnes ztrnule zůstávati na oněch
výrobcích, jež za jeho mládí se vyráběly. On
vyhledávati musí nové vzory výrobků a nová
pole činnosti, aby vyhověti mohl měnícím se
potřebám a vkusu svého zákaznictva. V tom
ohledn, bohužel, ponechává se u nás nejvíce
výroba novinek cizincům, jimž plyne z toho
značný zisk, nebot při všech novinkách a
modních předmětech poměrně lépe pochodí
každý řemeslník, co se výdělku týče. S no
vinkami a modními předměty těsně souvisí
puk vnášení umění do řemesla, jež u nás
dosud málo se ještě ujalo. — Zkrátka
třeba je u nás moderaisace řemesla. Co se
pak celku týče, zřizování korporací, jež by
pečovaly o senkromohospodářské zájmy svých
členů a zároveň plnily i různé veřejné a správní
úkoly, ponechána věc u nás společenstvům
zvláště od roku 1883. Pokus této organisace
s hůry dopadl rozhodně velmi bledě! Dnes
v celém Rakousku existují společenstva jen
v Čechách a Dolních Rakousích a i zde ne
stojí za mnoho. Uvedena v život společenstva
kolektivní, jež byla již před narozením mrtva,
spojujíce živnostníky zcela odchylných od
větví a zájmů. Společenstva mohla by 'býti
krásnou a prospěšnou institucí — ale jsou
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právě něčím, co se nedá nntiti. Musila by
především vzníkati dobrovolně a pak teprve,
až by řemeslníci vycítili jejich užitečnost a
potřeba. nabyla by mnohem větší mocí a účin
ností. Dnes však očekává se od ních náprava.
stavu, z něhož dostati se lze jenindívidnalní
vlastní prací. Proto společenstva tak, jakjson.
zůstávají jen bezduchými tělesy. Jediná po
moc, která tu zbývá. jest — svépomoc. Nutno
řemeslu nejprve pomáhati k osvobozeníz pod
ručí vyrabitele surovin společenstvy za sob
ními jež by opatřovala řemeslníkům — levný
a dobrý nákup snr0viny koupí ve velkém, pak
společenstvy strojovými, jež opatřovala by čle'
nům svým společné používání nákladných a
drahých strojů, a pak společenstvy skladními,
jež zařizovala by pro členy tržnice jejich vý
robků. Aby se dále řemeslo povzneslo, nutno
zřizovati společné výbory mistrů a dělníků
a žádati za zájm„vě zastoupení v podobě ře
meslnických komor, jež by zejména ukazo
valy řemeslnictvu na nová pole, na něž nutno
se obrátiti. — Tyto rady jsou zajisté velmi
zdravé, s nimiž, až na malé odchylky na př.
v příčině průkazu způsobilosti dlužno souhla
síti. Zdali však nezůstanou jen na papíře ná
zory tyto? Rom.-živu. jed- ota hodlá nyní se
stavíti n předložiti \eřejnosti program řemesl—
nický. Dle toho. co posud prohlásila, béře za
základ — staré cechovní řady, jež kapitál
a liberalismus rozbily. Kéž se pracuje na pro
spěch řemeslnictva našeho důrazuěji než
posud!

Dne 8. prosince konal se v Praze mani
festačnísjezdřemeslnictvaa živnost-
nictva českého, ke kterému přijeli dele
gáti z Krakova Po čeínych řečech, v nichž
horováno o slovanské vzájemnosti usnescno,
aby Jednota řom. pražských zasadila se, by se
zamezilo tvoření řemesl. organisace říšské. která
je namířenaproti snahám po samostatností české
a aby v příštím roce svolán byl sjezd slovanských
řemeslníků a živnostníků v Praze.

Ve schůzi Řemeslnicko-živnost. Jednoty
v Praze promluvil dne 28. listopadu dr. Sa
laba „O organisaci výroby živno
stenské“. Pravil: „Remeslo vznikalo zne
náhla z výroby domácké Touto zabývala se
pak ponejvíce jen žena, kdežto muž hleděl si
zemědělství. Ponenáhlu však začalo se nahlí
žetí, že výroba řemeslná jest mnohem výnos
nější než zemědělství, i začali se výrobou ře
meslnou zabývati též mnozi rolníci. Tak
vzniklo řemeslo. Bylo ovšem na primitivním
stupni, a s výrobky jeho chodilo se od domu
k domu. Změna nastala teprve, když cechy
nabyly jakési moci. Tu teprve zákazníci po

čali chodití k řemeslníkům a řemeslník nebyl
nucen výrobky své nabízet. Počala práce na
zakázku. Pokrok ve výrobě řemeslné nastal
změnou dopravních prostředků. Výrobků ře
meslných začali si všímat obchodníci. a vlivem
jich njimala se doprava výrobků do dálky.
Když pak nastalo zlevnění a. rozmnožení pro
středků dopravních, zařizovalí se mnozí ře
meslníci po továrnickn. Při zařizování však
živností řemeslných zapomínali mnozí, že
v první řadě nutno přihlížeti k zařizovacímn
kapitálu. Toho se mnohým nedostávalo, a ná
sledkem tnho řemesla .jedno po druhém upa
dala a místo jejich zaujímala. většinou velko
výroba. Tak udržely se poměry až na naše
doby. V tom ohle'íě závažné slovo pronesl
prof. Holman v „Obzoru národohospodářskěm“.
Velikovýroba založena jest vždy velikým ka
pitálem, kdežto řemeslo většinou zaváděna
jest kapitálem malým, a to ještě většinou ka.
pítálem úvěrem poskytnutým! To ovšem jest
veliká chyba. Nebot, začíná-li se s dluhem,
tu obyčejně dluh se množí a nese v sobě zá
rodek úpadku. Velkovýroha pak má proti ře
meslu tu přednost, že opatřena jest ponejvíce
hybnou silou parní nebo elektrickou a strojí
nejdokonalejšími, kdežto řemeslo opati-eno jest
jen nástroji pomocnými, a to mnohdy hodnoty
ne nejlepší! Proto nemělo by řemeslo — jak
dobře podotýká. prof. Holman — nikdy za
čínat s prostředky nedostatečnými a snad
dokonce hned v počátcích s dluhy a nedo
statkem bojovat Začátečník má po dokonalé
znalosti všeho, co řemesla se týče, vládnonti
aspoň takovým kapitálem, aby sobě mohl na
koupít zásobu surovin a opatřit se aspoň ně
kterými nejdůležitějšími a nejpotřebnějšími
stroji. — Závažnou okolnosti při řemesle je
také způsob dohledu na vykonávanou práci.
Pří velkovýrobě podléhá dělnictvo dohledu ně
kolika zkušených mi-itrů, kdežto řemeslo řídí
obyčejně mstr jediný. který na vše sám do
hlednunti ani nemůže a spoléhati musí na do
veduost a poctivost svých tovaryšů. Velikým
zlem pro řemesla jest přijímání nadbytečného
počtu učeníků. V nerozumném přijímání uče
níků spočívá veliké zlo, které zaviňuje mnohdy
upadáni řemesel. Velice důležitým činitelem
pro řemeslníka jsou také odborně časopisy a
knihy. A tu, porovnáme-li řemeslníka s veliko
výrobcem, shledáme veliký rozdil. Kdežto
velikovýrobce má všechny odborné časopisy
předplacený a píluě sleduje obsah jejich, shle
dáváme se na straně řemeslnictva namnoze
s úplnou netečnosti a s podceňováním jejich
důležitosti. Aby mohlo řemeslnictvo úspěšně
soutěžit s velikovýrohci, nutno jest, zařizo—
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vati tež družstva nákupní, poněvadž jedno
tlivee obyčejně nemůže se pouštět do nákupu
surovin ve velikém ! Velmi mnoho záleží u ře
mesel též na. vzdělání dorostu. Bude-li dorost
náš patřičně vzdělán & vycvičen nemusí se
řemeslník lekati sebe větší konkurence veliko
výrobeů. Řemeslnictvo za nynější doby jest
jádrem (!) společností, a komu jde o udržení
této společnosti, musí starati se o to, aby
vzrostl počet samostatných. poctivých výrobců.
nebot s těmi stoupá jen blahobyt společenský!
Ovšem pamětlivo musí býti řemesluictvo naše
hesla Palackého „Svůj k svému & vždy dle
pravdy !" Pravdou pak musí vyrozumívatí ře
meslník poctivé a. solidní vyřízení všech za
kázek.“ — Zdali pak si vezmou řemeslníci
dobré ty pokyny k srdci?

Poštovní expedítorky a ženy
utelefonu, telegrafu atd. zamčstnané,

“mají'trudué postavení. Dle článku si. Hemerové
v „Zenském Světě“ č. 21 je 76 procent všech
poštovních úřednic cxpedítorkamí namnoze na
oněch 150 už 200 (ll) zlatových poštách, na
nichž nelze žíti oni umřítí. Není puk divu,
že tyto pracovnice majíce 41—55 krejcarů
denně. pletou punčochy na výdělek anebo vje
dicé místností své si vaří chudou stravu svou,
jak se jím vyčítalo na schůzi poštov. expedi-r
torů 26. listopadu v Praze

* *
*

V Praze stá kovalo 10 e 11 prosince
1200 pekařských dělníků. Mistři jím většinou
povolili. takže zese práce nestoupenu. Ve
schůzi menších mistrů pekařských bylo naří
káno, že mistři byli násilně donuceni ke zvý
šení plotů a že za dva měsíce budou nuceni
zastaviti živnost. — V některých dílnách došlo
k výtržnostem.

ŠKóLSTvl. ._sav—
Učitelé Ilolnorakouští povážlivou

měrou vrhají se v náruč sociální demokracie.
Z toho vzniklo nepřátelství mezi antisemit
skými vůdci a mezi předáky učitelskými takové,
že mnoho učitelů zbaveno míst.

Veschůzíjednoty učitelské vMí
stku (na Moravě) praveno: Příčinou, že nemá
nynější škola po 30letém trvání přátel je. že
málo dbá vychování a dbá jen vyučování.
Učelem školy je přece výchova a vyučování
jest jen prostředkem. V nynější škole paehtime
se jenom po prospěchu, tedy jen předuášíme.
Dozorčí orgány se jen ptají — na prospěch,
na výchovu málokdy.

Uherský ministr obchodu Alex. Hege
diis pravil při slavnosti protestantské lite
rární jednoty: „Věda, náboženství a morálka

s)“ NABOŽENSKÉtém“

musí v nynější době, jíti ruku v ruce a spo—
lečným působením vzájemně se podpíratí.
Věda dospěje k úpadku, bude-li popíruti na
uku o nebí a otřásatí sloupy víry. Jen pomocí
náboženství může se věda a mravnost v lidu
šířili. Jenom víra opatřená sankcí nadpřiro
zeného života může udržetí mravnost a ne—
může býti ničím nahrazena“

Ve Vídni dostavilo se v listopadu ně
kolik matek naraduici, kde žádaly aby jejich
nezdární synkové byli potrestáni. Městská.
rada. se usnesla, by jim bylo 5—25 ran metloá
vysázeno. K tomu Wolfova _Ostdeutsche
Rundsehan“ připomíná: Jest pravda, že veliká
část mládeže jest tak zkažeua, že ani rodičové
ji zmoci nemohou — a škola trestati nesmí.
To volá po reformách.

KEVNI ZÁLEŽITOSTI. k;

+
Za příčinou ukončení století

bude z nařlzení sv-. Otce Lva XIII. konána
dne 31. prosince půlnoční mše sv. před vy
stavenou nejsv. Srátostí v každém chrámě.
Podobně i za rok, dne 31. prosince 1900,
bude sloužena mše sv. o půlnoci.

Útoky na církev. Vrůznýchsocinských
listech denně se opakují urážky katolické
církve, duchovenstva papeže atd Otiskuje se
to nejvíce z německoliberálních (židovských)
listů: Tak na př „Vídeňské listy“ & „Land
Zeitung (v Kremži) v poslední době přinesly
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tyto útoky: „Papež Lev X. r. 1514 vyhlásil
'íaxu odpustkovou; za rozhřešení nečistoty
v kostele 6 grošů, za krvesmilství 5. za
svedení panny 5, za konkubinát 7, za falšo
vání závěti 7, za otce a bratrovraždu toto
“praví: pauperibus non couceduntur gratíae
hujus modi, quia non habent. ergo nou pos
sunt consolaril“ — A jindy: „Kristus byl
Ízeduíkem, nebot dle prof. Seppa nebylovPa
ílesliné tesařů, a'e jen zedníci Tak zvaný
rodokmen Kristův jest dávno od učencůa
theolegů minulého století prohlášen za zbožné
lichocení. Kapucín X. v Krnjíně vyháněl
ďábla ze 2 mužů, jež oba. polil. — Nemravné
knzaní Jesuíty (jest jmenován) konalo se
v N. List. jenž to otiskl, byl skouíiskován
dle % 516. — Farář X. (jest jmenován) byl
od okresního soudu v X. odsouzen pro pře
kročcní veřejné mravopočestností ke 48 hod.
žaláři. — Farář X. (jest lóž jmenován) byl
7. hospody vyhozen. -— Kaplan X. (jest jme
nován) založil „spolek panen“ a sVedlčlenky. ..

Během 50 let sedělo na stolci Petrově
20 papežů z nichž každý nejohavnějšími
prostředky svého odpůrce potíral, jak svědčí
(prý) Baronius jenž praví: „Ohavnost spu
štění přišla. na dům Hospodinův, na stolec
Petrův zasedli nejbezbožnějši lidé, ne pape
žové ale ohavové. Jak strašné vyhlíželo to
v církvi, když smílně a nestoudné nevěstky
v Římě vše ovládaly, s biskupskýmí stolicemi
libovolně nakládaly a své ga ány k nejvyšším
hodnostem povznášely ...“ Takhle se v Ra
kousku píše o — katolické církvi. Není
ohavnosti, aby se na církev neuvedla. 0 pa
pežich se píší „historické články", v nichž
se jim připisuje nestřídmost, nečistota avraždy
ínilovnost... A k tomu se mlčí u nás! Co
dělají povolané kruhy? Nevědí snad o tom,
co se píše? To jest pak smutné, & může
býti osudné! Židé mají jiné zastance. Když
nyní pražský rabín Kisch byl vyznamenán
zlatým záslužným křížem, odebral se do Vídně
& císaři vzdávaje diky. poukázal na bezpráví,
jichž se dopouštějí někteří lidé (kře
sťané) na židech. Při tom mocnáři udělil
hebrejské a německé požehnání. A panovník
řekl: Oznamte svým souvěrcům, že jsem velmi
pohněíán těmi surovostmi (Roheiten), jež se
na nich pášou. I „Radikální Listy“ ze dne
14. prosince 1899 napsali že bychom si mohli
vzíti příklad z takového jednání! — Německé
duchovenstvo (hlavně vídeňské) zakládá spolek
na. ochranu církevních i osobních duchoven
ských zájmů, protože hanobení, agitace, pe
kelná nenávist. nevěra atd. se úžasně zhoubné
(dle čl Dra Th. Deimla v Corn-Bl.) šíří. —

Jak dlouho budeme vúhati my? Či bude
platit o nás: když se spalo, zaset koukol.
Vzpomeneme-lí_ že v posledním půlroce v Ce
lovci byli kněží na veřejné ulici přepadeni
(od německo-nacionálních studentů a obecen
stve) a sbití, že ve Štyrském l-Iradci,vSolno
hradech, v Brně atd. byli kněží a klerikové
insultováuí, že na četných místech byla dn
chovním okna roztlučena, že na př. v Praze
soustavně před duchovním v klerice nebo
v kolárku jistí lidé schválně plvaji (!). na
což mnozí kněží nám již sistěžovali,asnrové
poznámky činí, — seznáme. kdo jest vlastně
utlačovau. s kým se jedná ohleduplně, &. kd-n
by vlastně potřeboval ochrany!

Agitaec protestantů u nás. V R.
kouaku jest 436.352 protestantů a sice:

augšpur. vyzn. helvet úhrnem
V Dol. Rakousích 42.370 67.32 50.002
V Hor Rakousích 17134 135 17.267
V Solnohradsku 765 47 812
Ve Štyrskll 10.068 488 10.556
V Korutanech 18.599 422 19.021
V Krajině 237 112 349
V Terstě 821 481 1.302
V Gorici a Gradištce 282 46 323
V Istíii 100 274 374
V Tyrolích 1 662 523 2.185
Ve Vor-alberku 399 1.216
v Čechách 60.73766.499 127.236
Na Moravě 23.562 37.717 61.279
Ve Slezsku 84.359 365 84.724
V Haliči 38 289 4.990 43.279
V Bukovině 15 868 476 16344
V Dalmacii 151 222 373

Úhruem 315 828120 814 436 642

Protestanti mají 6 superintendentů augs
spurských, 199 far a 110 ůliálek, 4 super
intendenty helvetskě, 89 far a 26 ňliálek.
Při 211 obcích jsou protestantské školy.
Roku 1848 bylo jen 155 osad (92 augsp.
a 63 helvetských) a. 375 škol. Teď mají málo
škol, ježto zákony školní jsou „interkoufes
sionelnl“. Ve Vídni jest 45 000 členů v pro
testautskěm sboru, jenž má 1,100.000 zl.
jmění. Augšpurská konfesse má též fary
v Ústí n. L , Chebu, ve Fleissen, v Jablonci,
inrkově, Habrech, Hermanseifenu, Karlových
Varech, Chomutově, Marianských Lázních,
Plzni. Praze (něm.) Liberci, Rumburku,
Rosendorfu, Teplicích, Bohuslavicích, Černilově,
Humpolci, Kovanci, Křížlicich, Kreuzbergu,
Liebstadtlu, Lípkovicích, Opatovicích,Praze
(česká), Rybnice, Šonově, Trnávce, Vi!ímově,
Aši, Altersdorfu, Neubergu, Rossbachu atd.
Helvetské vyznánímá u nás fary: na
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Král. Vinohradech, v Krabšicích, Kšelech,
Lečicícb, Libšících, Lysé, Nebuželích,Praze,
Soběhrafleoh, Vtelnč. Vysoké, Borové, Bučíuě,
Červené Vodě. Chocni, Chrudimi, Dvakačo
vicícb, Žbánově, Krouné, Kuttelbergu, Losicícb,
Prasečí. Ranné, Sloupnici. Svratouchu, v Te
lecím. Rybné, Bošíuě, Bukovce, Černilově,
Chlebech, Opolanech, Hořatvi, Hronově, Klá
šteře, Libicích, Krakovanech, Liebstadtlu,
Nymburce, Poděbradech, Lemonicích, Veleni
cích, áslavi, Chvaleticích, Kolíně, Kutné
Hoře, Liběnicích, Moravči, Hor. Krupé, Opa
tově, Přelouči, Semtčší, Sázanech. Strměchách,
Velimi, Vel. Lhotě, Kloboukách, Myslicich,
Nikolčicích, Prosetíně, Veselí, Rovečíně, Ja
vornice, Prusiuovících, Střiteži. Vsetíně, Zá—
dveřících atd. Zvláštním jest, že na mnohých
místech mají obě konfssse, ač se v učení
podstatně liší, společné školy. Kromě toho
jsou obce Herr ak a t ů v Dubé, Lanškrouně,
Vysokém Mýtě, Praze atd. (552 přívrženců).
Anglikáni jsou ve Vídni a. v Terstě.
Ba pti sté ve Vídni, v Hradci a v Praze,
v o l n á c í r k e v jest v Praze, Bystré, Plzni,

__.531 ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI. %

Písku, Husinci, Táboře a Vídni, M s t h o d i
sté veVíduiatd.Všecka tato vyznání
vzmáhaji se na úkor katolíků.
Placeníage nti s vádějí lid k odpad
11utí. (Los von Rom.) V P raz e u sv. Petra.
do místnosti „Sp olku křesta nských
jin och ů“ lákání jsou i studenti 12—161eti,
ba i děti z obecné školy svatopetr—
sk 6. Dostávají při „pobožnosti“ kávu a zá
kusek, letáky, angl. spolkem vydaný n o v ý
zákon atd. Patentem tolerančním z r. 1781
(13. října) a patentem ze dne 8. dubna 1861
nrovnán u nás protestantský řád konfessijui,
u ústava jejich ze dne 9. prosince 1891 nej
vyšším rozhodnutím schválena, -—od té doby
rozvíjejí se vyznání augšpurské i vyznání
helvetské stkvěle A naše poměry ? Marně
voláme po úpravě k o n ;; r n y, marně po
úpravěpatro uátuí h o práva atd. Snad
se dočkáme lepšího ruchu až budeme o rga
ní s o vání, sloučení a praktickým katolí
císmem proniknutí, jak se vykládá v „Theol.—
prakt. Quartelschríft“ č. 1.1900.

* *
*

o+
V Německu podána předloha o roz

množení válečného loďstva, kterou se má moc
námořní zdvojnásobiti. Říš. kancléř kn Ho
henlohe (dne 11. pros.) a stát tajemník Bil
low hájili předlohu. Praveno: Ocitujeme se
před novou dělbou světa. Musíme by'ti přípra
veni Může dojíti brzy k zápletkám. Troj
spolek zabezpečuje mír, ale musíme vedle
Francie a Anglie, Ruska a Ameriky vystu
povati & velkým loďstvem. Proti předloze
mluvil posl. Bebel, jenž vytýkal, že se dluh
říšský stále vzmáhá a že vánoční „nadělení“
toto svědčí, že je křesťanství něm. vlády —
frází. Posl. Liebcr (ze středu) opíral se před
loze a ptal se, jak přišel císař něm. 1: pří
krému úsudku o něm. lidu, jejž učinil v Ham
hurce. Posl. Růckert a Richter pravili: Chce
me zodpovědné říšské ministry ; nechceme po
litika, jenž se opírá o císařské stolovuí věci.
Náklady na vojsko jsou požadavkem továrníků,
kupecké vlastenectví.

Francie zvyší loďstvo po příkladu ně
meckém, což pohltí náklad 500—600 mil.
franků. Soud s obviněnými „spíklenci“ posud
ueskoučen. — V mnohých kritických knihách
objevují se výstrahy před tolstoísmtm, pravít

se na př. v „Mercure de Frange“: Učení to
není ani originální ani upotřebitelné. Jeho
zásluhou u slávou je, že představuje krásné
hnutí pro absolutní upřímnost. Talaioi jc upo
štolem, jehož dlužno obdivovati, ale nelze
slepě následovatí, nebot by zavedl do absurd
nosti

Italie. Pří rokování o rozpočtu pro
hlísil min. Visconti Venista, že Italic za
chová loyální věrnost vůči spojencům, ježto
trojspolek slouži míru evropskému. Přátelství
s Francií vyhovuje obspolným zájmům. Vláda
má o všech vzá.emných otázkách jeunati co
uejpřátelštějí. Zvláště v oboru koloniálním
lze těšili se plné sjednocennosti. — V Číně
hodlá vláda ctevříti nové dráhy obchodní,
v čemž je vyslancem v Pekingu podporována.
Styky s Habešem jsou uspokojivé, Erytlirea
je klidna. —- Sensaci způsobilo zatčení posl.
Palonzola, jenž zavraždil 1. února 1893 ha
rona Noturbnrtola, jenž objevil v sicilské bance
krádeže a podvody. Zatčcný byl — jedním
z vůdců loupežnické „Mafí'íe“

Anglie nalézá se od 24. list. ve vel
kém rozčílení. Skoro denně dochází zpráva
o nějaké porážce angl. vojska v jižní Africe.
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Tisíce sázek učiněno. že Buller bude o vá
nocích v Pretoril. Dne 24 a 28. list. sve
deny krvavě bitvy nad řekou Modderem, kde
padlo přes 1800 Angličanů vedených lordem
Methuenem. Kimberley. město démantů, a
Ladysmyth jsou Bury sevřeny úplně. Dne 10
prosince přišla zpráva o porážce gen. Gata—
crea n Strombergu, kde přes 1200 osob za
bito a 700 do zajetí padlo. Dale byli pora
ženi Angličané u Scholzkoppe a Magersfon
taíru, kde pluky v jedné minutě utrpěly ztráty
zdrcující, nebot Bnrové nechali je projíti prv
ními zákopy a pak na 200 metrů stříleli.

Množství důstojníků padlo. V Anglii nastalo
sděšení, když dne 15. pros. telegram gen..
Bullera oznamoval, že byl u řeky Tagaly (Co—
lenso) poražen. při čemž 10 děl ztratil. Časo—
pisy praví: Ode dnů indického povstání ne—
byl nírod anglický v tak bolestné a strašné
situací jako nyní.

Spojené státy americké rozmnoží
válečné loďstvo. Ostrov Kuba má dostati
samosprávu Filipín se zřeknonti amer. Státy:
nesmějí.

Turecko nalézá se ve finanční tísni tax
kové, že udělá nový bankrot.

Hospodářství Pražské obce. Roz
počet na rok 1900 činí 23 858 926 korun,
schodek 13 925 824 koruny. Přirážky budou
vybírány v téže výší, jako loni. Velikou roz
trpčenost budi stále záležitost vrchního inže
nýra Soukupa, k vůli němuž most u Nár.
divadla asi o 120.000 zl zdražen, záležitost
asanační & záležitost kanalísační. Vyšlo na
jevo. že židovská íirma Goldschmidtma ne
dodává takové cihly, jaké má dodávati. Při
rokování o rozpoč'u proneseno mnoho stíž
ností na nedostatečně upravené chudinství. na
pompésní pohřby v Praze, na šířící se hlízu
polosvěta v Praze (brlohy hanby) v Josefově
jich jest 250, na nedostatek pitné vody, na
znečištování sadů, na zanedbané nádvoří a
pod. na Hradčanech atd.

Zidovská firma Ríes M a F. vydala
sirky, kde jest nápis: Hanácké zápalky. Ko
runní zápalky atd. Firma ta jest však ně
mecká! Není nad kěeftovního ducha. A náš
lid? Kupnje to.

Národní Listy zpěčovalyse nveřejniti
placený insert Opočnice (u Král. Městce), že
biskup Brynvch byl jmenován čestným občanem
tamním. — Žídovských insertů redakce ovšem
— neodmltá!

Sensnčni process padlé hospodářské
záložny v Mělníce skončí snad „narovnáuím“
1600 ožebračených věřitelů s bývalým vý
borem, jenž nabizi 75.000 zl. — Sbor vě
řitelů žádá aspoň 120000. Soudcové sami
přimlouvali se za narovnání dne 8. prosince,
ježto by prý výlohy soudní byly ohromné.

Vražda polenská posud rozčeřuje
hladinu veřejného mínění. Professor Masaryk,
proti němuž Dr. Michálek a Dr. Prokeš vy

dali obšírné ohrazení, zajel si do Polné dne
11. prosince 15.r, aby pátral na místě vraždy,
zda se věc státi mohla tak jak to napřed
vylíčil ve své brožuře. Při tom dal si jméno
Red. Beck (z Katolíckých Listů!) v Praze . . .
Své výzkumy uložil ve frajmauersko židovské
„Zeít“, kde znova dokazuje, že Hilsner jest.
nevínen. V „Radikálních Listech" dokazuje
(č. 143 a 145) Dr. Vaněk. že židé skutečně
o slavností pascha oběti lidské konávali, což.
Mojžíš a jiní proroci musili zapovídati. Článek
stojí za přečtení, jet z německých a latin
ských pramenů.

Dr. Altschul dne 6. pros. přednášel ve
prospěch ženského německého spolku vPraze
o suggesci. Pravil: .Hypnotíckéasugestivní
zjevy měly v mystice náboženské značné místo
na př. visiony Mohamedovy, nervosní rány
středověku (lykantropíe). dále čarodějnictví a
— posedlost od ďábla í sebehypnotiso
vání mučenníků Mecsmer, abbé Faria a Já
mes Braid, Bernheim Scebanlt a t. d. sou—
stavně věc projednali. Každý zdravý člověk
může býti hypnotisován a může mimovolně
býti uspán. Hypnosa může zhoubné působítí,
ba i smrt zavinití. Diletantíim nelze tedy
dovolili, by hypnotisovali, ale jen lékařům,
jež mohou hypnosy použití jako jedu lékař
ských a sice u nervosnícb a hysterických
osob — Reklama v anoncich (návěštích),
různé hojivé léky, přírodní léčba atd. — je
též sugesce. V národním i politickém ohledu,
v módě, v lásce, v autoritářstvi a v denním
životě vůbec podléháme vlivům sugestivním.
Náboženskon víru rozeznávání dobra od zla,
pojem cti a mravností, víra v pohádky, bá
zeň před strašidly atd. lze vysvětliti sugescí



— 488 _

rodičů vůči dětem Děje se to ovšem ve formě,
„ježje obvykla plemeni nebo vrstvě společenské,
Ve Francii hypnmismu bylo používáno i ve
;školství jako pedagcgíekěho prostředku, což
je zbytečno. Příklad rodičů a učitelů výklad
„má k tomu směřovati, aby dobro bylo dítěti
sugestivně vylíčeno jako něco toužebného a zlo
jako zavržení hodna věc. Sugo—cev mládí
dana v pozdějším věku stáva re principem
i(zasadou). Kdo je dobře vychován. sugesce
nedobré neučiní nan dojmu. Jestli v mládí

___.č. J 0o___“

zvykne se milovati pravda, krása a šlechet
nost. netřeba se bati o budoucnost lidstva “
— Jak vidno, věda německa v Prazeje úplně
racionalisticka.

Věcná loterie Velehradská. Coden
dochází na Velehrad na sto dopisů re příčině
věcné loterie že při největší ochotě nelze
všem ihned vyhovtti; prosí tudíž co nejuctí
vějí výpravni komitét o poshověni výhradně
co se týče pamatek Co nejdříve vyhovíme
všem.

KRITIKA. o——-————

__ ŠŠŠ—_.,
„Paní Leverdierová.“ (Ma bru —

moje snacha.) Komedie od Carrea a Bilhauta.
Dne 7. prosince v Národním divadle davana
jest sat-yra na poměry pařížského soudnictví
a sněmovnictvi. V kuse jest hodně hrubozrné
& drastické komiky. Naši herci takové věci
snaží se hráti co nejdokonalejí.

V „Milkováui“, činohřeSchnitzlerorě,

___(3, , . . o

vystoupili sl. Hilbertova a p. Jiříkovský
v Národním divadle. Kus je vídeňského rázu:
Mladí hejskově zamilují se (zdánlivě) do dívek
chudších, z čehož vznika řada tragických vý
jevů. Na konec milenka jednoho z nich, jenž
pro jinou v souboji padl, odejde z domu.
Otec o ní praví: „Ta se mi více nevrátí . . .“
Patrně se jde — utopit.

___?—
0 literatuře světové přednášelber

línský historik literární R. Meyer, jenž pravil:
„Nejstarší způsob poesie chorické, že totiž spo
lečně se dal výraz vzrušení celých mas tím.
že je jeden za všecky promluvil, ozývá se
znova i u búsníkův amerických, a zejména
v dileth R. Wagnera. Orientální literatury,
ač i indicka filosofie v přítomné době na
bývá vahy, nepokračují. Goethe řekl: Dvoje
veliké dědictví ze starověku máme, bibli a
antiku. Dle biblické rhetoriky řídí se směr
básníkův impressionistických s \Valt Whit—
mannem v čele. Helenům děkujeme za ideal
krasy. Ve středověku platil keltícký román
dobrodružný, provengalská lyrika milostná. a
fantastická. poesie Arabův a Peršanův, jak to
v něm dokazuji Wolfram von Eschenbach a
Walther von Vogelweide. Dante ustoupiti
musil Boccaciovi, íenž obživl nyní v Maupas
tsantovi.

Odpovědnýredaktor P. Jo 1173

CyrilloMěthodejskaknihhskarn

peare. rozšířili charakteristiku osob.
španělské je na pensi daná. velmoc. Píseň
Luthera, Voltaire a Rousseau. abbé Prevost
Fielding a Smollet pořád ještě silný dojem
vykonávají. Diky souhvězdí: Shakespeara,
Goetha a Wagnera jest duch svět. literatury —
germánský! Goethe je medium všeho umění
pro nás. Lessing žije více v našich názorech
než v poesii. Klopstock, \Vleland, Herder —
jsou dnes jen historické celebrity, Grill
parzer a Kleist jsou jen Němcům milí Ibsen
a Tolstoj se přežíjí..." Jak vidno, Němci si
osobují ve všem prvenství.

* :

Drama

*
Dr. Michal Urban vydal knihu 378

stran obsahujíci. nadepsanou: „Alladahand
Gschíchtla as'n Eghaland u Tschaímst-i'unm—an
diimm“. což znamená. různé historky z Cheb
ska.. Německá. kultura je zase zářivěji obo

Cervantes, otec románu, a Shakes7\hacena'
V davatela nakladatelV Kotrba.vPraze >

V. Kotrba v Praze.



Fr. Coppěa, Před půlnoční od Fr. Leubnera, Vánoce na Poděbradsku
od F. J. ečetky, Vánoční vzpomínka od Torhedberga, I-Iod Boží
vánoční v Betlémě od Dra F. Holečka, Nečasy od Skaličky, Heřman
hr. Černín z Chudenic od Tischra, vánoční povídka od J. Náměstka
(Albatros), básně od K. D. Lutínova, Odumírající kraj od R. Bazína—
Vettiho, články literární a hudební. Obrazy v textu týkají se hlavně
vánoc. zejména pohled na Betlem, Sv. Rodina, v Betlémě o vánocích,
dále jest tu Spitzerova Madonna, Vánoční Zpěváček atd. Přílohy:
dvoubarevná zinkogralie: Jeneweinův obraz —-Anděl zvěstuje pastýřům
narození Páně, dále fotozinkografie od Rudla, Salvi Sassoferrata,
Lunda atd.

Dělnické Noviny, č. 8., 16. prosince, obsahují články: Paprsky do stínů
ženské otázky od Hermenegildy (uč.), O zemském pojišťovacím fondě
císaře Františka Josefa, jeho správě a nápravě od Dra Horského, různé
zprávy atd. _

Vlast, č. 3., red. Tomáš Škrdle, obsahuje články od Dra Lenze. Vl. Stast
něho, VLPittnerové. B. Jiříčka, v. Zižky, Dra Sedláčka, r Čečetky,
Flekáčka, Píchy, Vrby. pak zprávy literární a. spolkové.

Vychovatel, red. Dr. R.. Horský. č. 24, 15. prosince, přínáší čl. Nebez
pečné názory moderní paedadogiky, kdese naukyPestalozziho
a jiných liberálů vyvracejí,Obco vání s dětmi ve škole od Fr.
Myslivce atd.

Brožurka Vražda v Polné od Rudolfa Vrby vyšla právě v druhém vydání.
Doplněna jest interpelací poslance Schneidra ohledně konfiskace prv
ního vydání. 'l'ím požívá brožura ta immunity ahodí se k hromadnému
šíření mezi lid.

Emmanuel, kázaní na posvátnou dobu vánoční. Sepsal a kázal František.
Janovský. (Cena 70 kr.) Nákladem Cyrillo-Methodčjskó knihtiskárny
V. Kotrba v Praze. Na 114 stranách jest tu sloučeno celkem 19 řečí
od 1. neděle adventní až do VI. neděle po Zjevení Páně. Spisovatel po
jednává o každém thematě důkladně, jeví znamenitou sečtelost a do
vede svých vědomostí velmí případně na pravém místě užit-i. 1 volba
látky jest dobř- přiměřena a proto pevně doufáme. že se dostanu-tomuto
spisku příznivého přijetí. Spisek schválen jest nejdůst. ordinariátem
brněnským. Doporučujeme!

Nový život, (číslo prosincové). rod. K. Dostál——Lutinov, v Novém Jičíně,
přináší dokonč. Cesty křížové od Baara, posudky hudebníuliterárníatd.

Náboženství & lidstvo, (časově úvahy, red. Dr. Fr. Reyl, č. 3) od Fil. J.
Konečného. Spisovatel dovozuje, že všickni lidé mají náboženství, líčí
snahy ke zničení náboženství, vysvětluje, odkud jest náboženství, co
jest příčinou neznabožství, a nabáxdá ke vroucí víře.

Obzor, v Brně, 9. prosince, red. Vl. Stastny, č. 23., přináší články od J.
Sahuly, Ocet-ka, dále povídky, básně, obzor literární, posudky atd.

Obzor literární a umělecký, č. 13. a 14., red. J. Vlček. Nákladem Bursíka
a Kohouta. Obsahuje čl. První česká revue od Vlčka. Em. Bozděvh od
Kampro, pak úvahy a reli-ráty, rozhledy, umělecké a literární posudky.

lrěstnik českých professorů vydávaný Spolkem českých prol'essoru v Praze.
č. 2. (prosincové) obsahuje čl. od Dra Vl. Nováka Z cest po Spojených
státech severní Ameriky .-\nt. Setunského (Rok zkušeností s novou
methodou jazyka německého v [. tř. gymn.), Fr. Faktora. K. Nováka,

_ dále drobně zprávy. směs, hlídku literární a zprávy spolková.
Casopis katol._duchovenstva, orgán vědeckého odboru Akademie křest-an

slu'- v Pl'llI/A', red. Dr. li'. Krásl. l)r. Kryštůli—k _a Dr. 'lfumpach. číslo 10..
obsahuje články od Dra Pecháčka, Dra V. Simanka, .). Kousala. l)r:i
Podlahy a Dra Zahradníka, dále směs a posudky literární.
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Věcná loterie
pro \'eIeIu-mlské, svnlo-hoslýnské a jiné podniky.

Ve všech 7000 řadách vyhrála čísla 24, 62, 79. Hlavní výhry připadly na tyto
řady a čísla: výhra 1. řada 4618 čís. 2-1 vzácný kříž, výhra 2. r. 2263 čís.
79 kočár s koňmi, výhra 3. ř. 2108 č. 2-1 kalich, výhra -1. ř. 1896 č. 79 kalich,
výhra 5. ř. 2110 č. 241 ornáti výhra 6. ř. 5131 č. 79 o.nát, výhra 7. ř. 2107
čís. 79 ornát, výhra 8. ř. 204 č. 24 vzácný pláštíček na ciboř. výhra 9. ř. 5535
C:. 62 vzácný pláštíček na ciboř, výhra 10. I'. 1522 č. 62 wácný plášlíček na ciboř,
výhra 11. I'. 954 č. 24 volum na požehnání, výhra 12. řaflu 595 čís. 79 velum
na požehnání, výhra 135.řada 593 č. 79 velum na požehnání, výhra 1-1.řada 6188
čís. 79 štola pro kazatele, výhra 15. ř. 3901 č. 24 štola pro kazatele, výhra 16.
i'. 1512 č. 62 velký obraz Marianský, výhru 17. r. 6419 č. 62 velký obraz vele—
hradský. výhra 18. ř. 4168 č. 79 obraz mosaikový, výhra 19. ř. 1839 č. 62 obraz
mosaikový, výhra 20. ř. 6200 č. 79 zlatý křížek a jiných výher, ponejvíce vzá
cných, mnoho tisíc. — Prvních 20 hlavních výher na požádání vyplatí se také penězi.

Jakožto
'

vhodný dar vánoční a novoročnl © as?
doporučujeme

Úbra'zkovou
& % % RBVZIÍ.

\TydáváÉa rodignju prof. Dr. Antonin Podlaha.

()HHÁZKUVÁ Rl')\"lšl-'.vyvla'mí 5. a20. dnu \' měsíci
v řkm—vlnovýchnašim-h >- nčkoliku ohrmovýml prí
lolmmi. (Íl\'l'l|ul.nč luulc hudební přílohu. Pro prvm
získána vonná prám: sklau-lnlclc p. Mulám: Zlmm.

Iv'řvdplúcí sc celoročně 7 zl. nn \wnek 8 zl.

_ l_llilpůlroku:i'.zl 50kr..poštou+zl.)
v administraci, _

Prahu. l'šlrossovn ul. 200-ll.
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