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K památce Husove.
Jan Hus se svým srdcem, pri vší mekkosti prece ve všem

pokušení vérným, až k desné smrti neohrozeným, se svou nepŕe
možitelnou, ba všechna protivenství o mnoho pŕekonávající trpé
livostí a silou duše, podléhaje zvítézil, dobyl si srdci svým vyznáním
evanjelické pravdy, svou nepohnuteínou vérností k svédomí a učinil
pfevelmi trvalý dojem na souvék a potomní vék. Vždyf mu na
proste nešlo o sebe samého a o vlastní čest, nýbrž pŕedevším o
čest Boží a Spasitelovu, vedie toho snad také o čest vlasti a o
neporušenou povést pravoverné pobožnosti svého národa.

Úplné jsa tím jist, že jeho pŕesvčdčení s pravým učením
eírkve, o písme svatém a spisy ctihodných otcu dosvedčeným ni
koliv není v odporu, má se ve svém svédomí za vázána pri ném
setrvati, až dôkazy písma o lepším bude pŕesvédčen. Ponévadž tak
se nestalo, vytrpél radéji bez bázné a vérné smrt kacíŕe, nežli by
byl proti lepšímu svédomí a védomi odvolal. Tato jeho sila duše
tím jasnéji v srdce zánla, tou okolností, že na snémé, v tom slavném
zastoupení povšechné eírkve ve své vérnosti k poznané pravdé všem
hrnoucím se svodňm a hrozbám nezvratné odolal, tím jest jeho
obraz pro všechny časy nesmazatelnými barvami déjinám vtisknut.
On podal svým charakterním podlehnutím skutečný dôkaz, že své
domí poctivého kresťana silnéjším jest, nežli všechny mocnosti svéta,
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Tím razil cestu, kterou o sto let pozdéji Luther nastoupil, když
v Augšpurku pred kardinálem-legátem Tomášem de Vio z Gaety
a ve Vormsu pred císafem a ŕíší odvolali naprosto odepŕel; to
byla táž cesta, kterouž evanjeličtí stavové šli, když dne 19 dubna
1529. ve Spýru slavný protest vyslovily proti snesení ríšskeho
snému, >ponévadž v záležitostech týkajících se Boží cti, blaha a
spasení duší našich jeden každý za sebe sama pred Bohém státí a

počet vydatí mušiu Has objevil dle duchaplné poznámky Bonnee
hose-ovy, jako Kolumbus nový svet, on novou ríši, anebo lépe,
zase nalezl kraj, který od staletí byl zapomenutý a zaniklý, kraj
svédomí ve vécech víry. On v srdcích lidských svédomí zase po
sadil na trun, s néhož nikdy nebylo mélo býti svrženo. A to mu
má zustati nezapomenuto.*) Leohler-Mareš.

j Protestantský princíp*, >védomí církve<, >neuvédomélé kre
sťanstvu, ísmíŕení dnešní kultury z obsahem víry*, >opravení učení
církve z ducha kresťanstvu atd. jsou slova, kteráž tu a tam slvšeti,
tak jako by cirkev naše neméla jistého a jasného vyznání a jakoby
teprve musila býti >založena<, jakoby si teprve musila vyznání se
staviti, jež by se i nevércúm líbilo.

Na druhé strané zase slyšeti jiné hlasy prohlašující, že víra
jako víra, že ncliší se cirkev evanjelická v učení od ŕímsko
katolické, jen ve zŕízcní církevním, kteréž jest u nás demokratické
a tam absolustické.

Tretí zase mají všeliké zálusky smššovací a spojovací, uka
zujíce na to, že v spojení a sloučení evanjelických vyznání byla
by sila a že v rozdelení je slabost. Takové spojení je prý snadné,
však že prý »je to skoro stejné*.

Jest na čase naproti takovým hlasum s dúrazem pŕipomenouti,
že základ církve naši jest zde, že netreba ho hlásali, nýbrž že již
dávno jest položen ve vyznání našem z čistého slova Božího čer
paném, kteréž 25. června 1530 na snému v Augšpurku podáno
bylo.

Toto Augšpurské vyznání, jež došlo výrazu i v české konfessi
z r. 1575, jsme od otcu zdédili. Ale jest treba, abychom si je i

privlastnili. To pak se stane, budeme-li mu správné rozuméti, do
vedeme-li je i ocenili a si zamilovali. Luther praví v pŕedmluvé
k svému malému katechismu: >Kdo chce v mésté bydleti, má
jeho méstská práva znátiu Každý, kdo chce k cirkvi naši pŕinále
žeti a se v ní jako doma cítili, musí A. V. dobre znáti a si ho

Ospravedlnení z milosti.
(ôl. IV. Augšp. Vyzu.)

*) Jan Hus. Životopis. Sepsal Dr. G. V. Leehler, preložil B. Maroš. Pardu
biče 1891.



váŽiti. K tomu chce pŕispéti i toto pojednání vykládající nékteré
z hlavních článku A. V.*)

Základním, stéžejním článkem A. V. jest IV. jednající »0
ospravedlnéni* a znéjící: ?Dále se učí, že odpušténí hŕíehú a
spravedlnosti pred Bohém neraňžeme dosáhnouti svou záslu
hou, dilem a dostiučinénlm, nýbrž že odpušténí hfíchú dosa
hujeme a pred Bohém ospravedlnéni býváme z milosti pro
Krista skrze víru, véŕímeli, že Kristus pro nás trpél a že pro
ného se nám hŕleh odpouštf, spravedlnost a vééný život da
ruje. Neboť tuto víru chce Buh za spravedlnost u sebe poklá
dati a nám pŕipočltati, jak sv. Pavel dí k Ŕím. 3. a 4.«

Ap. Pavel praví I. Kor. 14, 8 : >Též i trouba vydalá-li by
nejistý hlas, kdož se bude strojili k boji?* Zde však slyšíme jistý
a jasný hlas. A tento jasný a mocný hlas čl. IV. A. V. nejvíce
prispel k vítézství v boji s papežstvím. Jest to nej hlavnejší článek
učení evanj. církve A. V. nebo luterské, s kterým cirkev stojí i

padá, stredisko reformace, jak také ničení této jediné útéchy kre
sťanstva odpustkovým obchodem dalo první popud k reformách
Luther praví o ospravedlnéni z víry; >Od toho nelze upustili ani
ustoupiti, tŕebas by nebesá i zemé pominuly, i vše, co nemúže
obstáli. Co jsou všecka stvorení u porovnání s tímto článkem? Roz
umíme-li tomuto článku spr'ávné a čisté, pak máme pravé nebeské
slunce; ztratíme-Ii ho však, pak nemáme nie jiného než poahou pe
kelnou temnotu. Nelze ho nikdy dosti vysoko vyvyšovali a bránili. <

Také Melanchthon jmenuje ho ve své >Obrané< nejvyšším a nej
pŕednéjším článkem celého kresťanského učení, bez néhož žádné
úbohé svédomí nemúže míti pravou, stálou, jistou útéchu * Zde
nabývá plnou platnost slovo prorocké: »Potéšujtc, potéšujte lidu
mého, dí Búh váš. Mluvte k srdci Jerusaléma a ohlušujte jemu, že
se již doplnil čas uložený jeho, že jest odpušténa nepravost jeho.*
(Iz. 40, 1. 2.).

Ač článek ten jest krátký, tedy pŕece jasné a prípadné pou
čuje o všem potŕebném, co kresťan potrebuje védéti o ospravedl
néni pred Bohém, neboť poučuje nás o podstaté, základé a 0-
svojení si ospravedlnéni.

Co se pŕedevším podstaty ospravedlnéni týká, vidíme, že
ospravedlnéni béŕe nám néco, co nás tíží a dává néco, čeho se
nám nedostává. Béŕe nám bŕímé hŕíchu, poskytujíc >odpušténí
hŕíchú* a dává za to néco, po čem toužíme, pred
Bohéme. My evanjelicko-luterštf kŕesťané rozumíme tomu tak, že
skrze ospravedlnéni nebýváme Bohém spravedlivými uéinéni, nýbrž
spravedlivými prohlášeni, zcela tak, jak tomu rozumí Pavel Rím. 4,
5: >Tomu pak, kdož nečiní skutku, ale véŕí v toho, kterýž spra
vodlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost*

*) Dle „A. V. vysvetlenú R. Nesselmannem, Lie. theol “ — Knihy symbo
lické" vúbee a A. V. zvlášť“, víz kal. „Hus“ z r. 18b7, str. 52. — A. V. jest pfi-

Eojeno
k novéjším vydaním Leškova zpevníku v prekladu Molnárovo O sobô jest

dostaní v Evanj. církevuím knihkupeotví v Békešske Oabe v Uhrách v prekladu
Baltíkove a tamže y „Knize Svornosti“ v prekladu J, Lesky,



Silu býti spravodlivými, t, j. hríchu se varovali nabýváme teprve
pak, když Búh nám dnvéjší hfíchy odpustil, tedy nás za spravod
livé prehlásil. Proména života následuje pak na to. Toto rozlišování
jest voliče dôležité. Cirkev ŕímská toto učení úplné zamotává, smé

šujíc ospravedlnéní s posvécením k veliké škodé sklíčeného kríž
nika, nebof učí v Tridentinu: >Ospravedlnéní není pouhé odpušténí
hríchu, nýbrž i posvécení; človék bývá z nespravodlivého spravod
livým učinén.< Proto katolíci nemohou býti zde na zemi nikdy jisti
svým spasením a nemají zde jasného odpušténí hríchu, nebof
musí napred dostiučinéní skutky vykonali, čehož na zemi nemohou
nikdy dokázati. Proto nemají také jasné vyhlídky do nebe, nebof
se domnívají, že musí dŕíve projíti očistcem, aby se dokonale spra
vodlivými stali. Tímto učením není možno ku pŕ. kajieného poté
šiti, nebof nemá žádné príležitosti ku konání dobrých skutkúv. S
tímto učením není možno umírajícímu kajieníku poskytnouti útéchu,
nebof se svou dosavadní spravedlností pred Bohém neobstojí, jak
sám cíti a k nové spravedlnosti nemá již času. A pŕece to musí
být možné. Kristus kajícího lotra na kríži, kterýž pravil: »My za

jisté spravedlivé trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky své bé
ŕeme<. (Luk. 23, 41.), ujistil milostí a spasením a to pouze k vúli
víre v Ného, ku které v poslední chvíli pŕišel. Pravilf ten lotr o
Kristu : >Tento nie zlého neučinil* a prehlásil ho tím za bezhfíš
ného; na druhé strané pravil k nému: >Pane, rozpomeň se na mne,
když pŕijdeš do království svého« a spatŕoval v ném tedy krále
slávy v dobé, kdy ostatní ho považovali za nejpohrdanéjšího a
nejopovrženéjšího z lidí. (Dok.)

(Pokrae.)

Luteruv otec dal svému synu zrejmé na jevo, co myslí o

jeho vstoupení do rádu. Pravil pred doktory, kteŕí se pri Luterové
vysvécení shromáždili: >Vy učení páni, nikdy-liž jste v Písmé
svatém nečtli, že máme otce i matky poslouchati?< Luter sám
pak se vyjádŕil, že >manželství jest Boží ustanovení a jako takové
že není hŕíšné, nýbrž že v ném se mladí lidé učí Boha i doma
ctíti.t A na jiném místé dí, že všechno dílo mnichú nemá ani
tolik ceny, jako práce dévečky, jež v Boha véŕí a ráda své dílo
koná. Ejhle, zcela nový, právé evanjelický duch vnikl reformací
do domúv a rodin.

V domé reformatorové pak nacházíme pravý obraz kresťan
ského života rodinného. (Viz kal. >Hus< 1891 a >Ev. Církevník
z r. 1898 č. 4. a n.) A podobné i naši pŕedkové evanjeličtí i Čeští
bratŕí život svúj rodinný prodchnutý méli cele duchem Božím:
Počínali denní práci svou modlitbou, již otec pŕedŕíkával, ostatní
— obyčejné stojíce — se jí súčastnili; modlili se pred jídlem i

po jídle, v poledne i večer, i práce své dokonávali a na lóže se
ubírali s modlitbou a zpévem. V nedeli súčastnili se pokud možno

Kresťanský život rodinný.



všichni dopoledních služeb Božích a po odpoledních službách Bo
žích shromáždil čelední otec rodinu, k níž i služebné čítali a pŕed
čítal jim z postilly nebo z bible. Tak začínali kŕtiny, svatby a

hody modlitbou a zpévem. Každá príhoda v domácnosti, byť i jen
narozeniny hospodáŕovy, každá zména v prírode, každá část cír
kevního roku, vtélení Spasitelovo jako Jeho slavné vzkŕíšení byly
v každé právé evanj. rodiné nábožné oslavovány. Tak požehnané
pôsobil život rodinný a mohl by pôsobiti i nyní. Ubylo by hádek,
svárú, kriku, ba i nadávek a rvaček v rodiné, v hospodách a mlá
dež by neméla času ani chuti k nevázanostem, kdyby v rodiné
byla Živena láska k vécem duchovním a úcta k životu rodinnému !

Vizme však též, jaký jest život téch, kdož nemají svazkú
rodinných, nebo kteŕí pouta ta samovolné roztrhali. Pohledte na
četné ztracené existence, s nimiž se pŕečasto setkáváte, pohledte
na proletariát všech stavu a j. a vizte, že život bez rodiny je za
na našich času hlavní príčinou mnohého zla, nemocí i zločinu.
Vizme na pŕ. služebnictvo. Opustí otcovský dúm, tam však, kde
slouží, nenachází vétšinou domu otcovského. Bývá od nich žádána
práce a nie více, zaplatí se jim a je to všecko. Nestará se o další
život nikdo a není divu, že pŕijdou na scestí. Jaké trudné mládí
méli tuláci, zlodéji, paliči a podobní vyvrhelové. Otec i matka byli
celý den pryč, v továrnách, a když se vrátili, byli umdlení nebo
ve špatné náladé. Mezi tím byli dítky samy sobé ponechány —
doma zavŕeny, nebo venku pobíhaly. Zádný teplý paprsek lásky
nevnikl v jejich srdce; i téch pár týdnú ve škole ztrávenýeh (ne
pravidelné) mnoho v nich nezanechalo — — a nyní pfichází život
se svou celou tvrdostí, ŕka: Vydélej si chleba! Chlapec mohl by
se učiti remeslu, vénovati se praktickému zaméstnání (prumyslu,
obchodu) a jakým by bylo proň požehnáním, kdyby se dostal
k poŕádnému, véŕícímii mistru, do ŕádné rodiny! Ale to stojí pe
níze, v továrné dostane peníze hned! Je to lehčí, ale záhubné.

>Stojí na svých nohous sice, ale musí snad sebe vydržovali,
snad rodičura na stravu pŕipláceti, snad dokonce v hostinci se stra
vovati a tam tŕebas i tu poslední jiskŕičku studu ztratí. — Ale
nejsou lakové výsledky života bez rodiny jen u stavu nižších. U
vyšších není to o nie lepší. Také mládež studující stíhá podobný
osud. Z domu otcovského odcházejí mladíci, nabývají často úplné
volnosti a začasté pak béŕou zkázu na téle i na duši.

»Není dobré býti človéku samotnému*. V pravdé nikoliv bez

podstatné ŕekl tak Buh. Rodina jest dar božské lásky a na to
množí zapomínají. Búh založil rodinu jako pŕirozený, nutný pro
stŕedek k rozšírení království svého na zemi. Právem nazývá Lnter
rodinu pramenem požehnám' a nepožehnání národúv. Však Buh
také velký úkol uložil rodiné. Má býti místem vychovávajícím
jednotlivec i pokolení lidské, štépnicí lásky. Láska je alfou i ome

gou rodiny. I slova žalmisty: Aj, jak jest to milé a utéšené, když
bratfí v jednomyslnosti prebývajú, docházejí naplnéní v kruhu
rodinném. Je to však jenom tu možné, když v domácnostech pravý
život rodinný, t. j. kresťanský, na Kristu založený, jest domovem.



Nebo jak má býti rodina štépnicí lásky, když jednotliví členove
její chladné spolu obcují, pro sebe slova vlídného nemají? Tu vi
díme jen sobce a závistníky, slyšíme krivdy, hádky, vády, jiným
na cti utrhání, život pustý >jako na vojne <.

V domácnosti máme také svét v malém — mikrokosmos.
Tu jsou kdož panují i kdo slouží, silní i slabí, starí, jež ctíti máme,
mladí, již navykají poslušnosti, bohatí, kteŕí dávají, potrební, kdož
dostávají, tak jak to ve velkém svété spatŕujeme. Jako občané ne
budou pak jinými, než jak doma navykli. Kdo neučil se doma
poŕádku a jiným cnostem, narazí na mnohé ve svété. Rodinný život,
jemuž každý ideálni nádech schází, je domem bez bázné a kázné,
bez požehnání. Ponévadž tedy rodina jest koŕenem všeho dalšího
společenského života, závisí zdar tohoto od zdraví rodiny, jejího
ducha a života. I cirkev má základ v domé, v rodiné. Z rodiny
vzrostlo království Boží a jestif naším konečným cílem státi se opét
jednou velikou rodinou Boží Kresťanský život rodinný je tedy nej
dražším šperkem, dražšíra než bohatství a sila, pramenem všeho
požehnání v našich domech. Proto více než co jiného potrebuje
pésténí, pésténí v duchu Božím, neboť v širokých kruzích našeho
národu namnoze není více kresťanský. Není již více kresťanský,
neboť vloudilo se do rodiny mnoho pochybných mravu a zvykúv
z jiných civilisovaných zemí, zvi. z Francie, a jest ješte mnoho
pošetilých lidí, kteŕí v opičení se po jiných lepší záliby nachá
zejí než v národních a domácich zdédéných mravích otcúv. Vnuk
sotva má porozuméní pro dobu svého déda a sotva ví, kde stála
kolébka dédova.

Vychování dítek, jež na mnoze bývá pochybeno, zvlášté ve
vyšších kruzích opét dle vzoru francouzského. nenapomábá k ušlech
ťování života rodinného. Žatím co pan manžel pro svou osobu
holduje' svým libustkám a téší se tím, že starost o dítky zanechává
pani, odpočívá tato a o né se nestará, ponechávajíc je svým
bonnám u vychovatelkám. Domnívá se, že pŕinesla dítkám velikou
obéť, vzavši cizí lidi do domu. Tak uvolňuje se život rodinný a
bohužel máme toho hojné príkladu ; anekdoty v časopisoch, uka
zující, že otec nezná ani vlastního dítéte, sice pŕehánéjí, ale néco
pravdy v nich je pŕece.

Ale i jinak není kresťanský. Co mélo by býti centrem do
mácnosti, náboženství, již dávno vymizelo. Dŕíve celý rodinný mrav
založen by 1 na kresťanských ideích. Nynčjší svét posmívá se citum
náboženským, ale má plná ústa chvály Husitu, Českých Bratŕí a
jiných reku — jaká to nesrovnalost! Cím zvítézili Husité, čím vy
pobili si úcty a \ážnosti Bratŕí Čeští, evanjelici v dobé pobélo
horské atd. Co to bylo jiného než znalost Biblí a život dle Slova
Božího?

Dŕíve šla celá rodina do domu Božího, a byla to pýcha a
radost otce čeledního jíti uprostred svých. Dnes skoro se stydí
jíti se zpévníkem po ulici a bývá to néco zvláštního, pŕijde-li matka
nebo dcéra do kostela — bývají toho často príčinou nové šaty a

pod. Nad veŕejemi domu nelze čisti: >Já a dúm múj sloužiti bu-



deme Hospodinu.< Rodinné biblí s rodinnou kronikou j ako nepo
trebné haraburdí (je prý pŕekonána!) pohozena. A tak vidíme místo
všeho egoismus, mamonáŕství, tam chuť užívati svéta, materialismus
atd. Není-liž nutno, aby všecky a zvlášté povolaných osob ruce se
zvedly a všech prostredkú se chopily k ušlechténí života kresťan
ského mezi námi ?

Jak tomu zlu odpomoci? Zákony to nejde, to musí prijíti
z vnitŕ. Ve mnohých rodinách životu rodinnému ponechána je pouze
nedéle Jindy otec, matka i dorostlé déti ráno jdou do práce, celý
den se nevidí; pozdé večer se vráti unavení, menší již spéjí. A tak
zustává jen ta nedéle; však je prehrešením proti posvätnosti rodiny,
ovšem i hfích, když kdo i tuto nedéli obétuje bídnému mo
lochu mamony nebo jiným nepravostem. Nebudeme vidéti spoko
jenost u kruhu délnických, dokud den ten, kdy se lidé v kruhu
svých milých osvéžiti mají, se bude všelijak promrhávati. A tu jsme
u jcdnoho zla, škudce života rodinného, a to jest — život hospod
ský. Nemysli si nikdo, že ublížiti chci živnosti hostinské, beztoho
dosti bídné; budiž mi rozuméno: miním prílišné j hospodárení.*
Príklad; Otec, treba úredník, vstává ráno, když ditky vétšinou
odcšly do školy; v poledne pŕijde, čte noviny, pospí a jde do
kanceláfe. Večer sotva poveéeŕí, chápe se rýchle klobouku a hole,
pospíchajc, aby mu »jcho* místo v hostiaci nékdo nezasedl a vrací
se, když rafička »na orloji,* ukazuje mnoho hodin. A tak skutečné
celý den, ano týden ncmči chvilky, již by venoval rodiné, détem.
V nedéli dopolednc jde treba do úradu a ditky do kostela a od
poledne nesmi toť se ví, scházeti ve »své« hospúdce. V lepším
prípadé jde se na néjakou procházku nebo výlet a končí to také
hospodou. Co má taková rodina z otce a co on ubožák z rodiny?
Hospodský život je u nás tak vyvinut, že se tomu cizinci, zvlášté
Amcričané a severní Némci, mají-li pfíležitost ho poznali, až diví,
kde ti lidé naberou tolik času na to ? Amerikám lakového života
neznají ani mezi krajany; mají také své >salony,« kam si rádi za
skočí na sklenku piva, vypije ji nejradéji stoje, zaplatí a béží zas
po svém. Večer náleží muž své rodiné, v každé mají jeden
svúj list, čtou, hovorí o čteném, časem prijdou prátelé na návštévu,
což v Evropč jest vzácností. (Dokoná.)

Z Libštátu. Seniordtnikonvent východnťho seniorátu evanj. A. V.

v Čechách. Dne 16. kvetná t. r. shromáždil se zde XI, konvent východního seni
orátu. Zastoupeni byli všiehni sborové, toliko nemocí stížení duch. správcove z Ko

vána a Lipkovie a zástupee presbyterstva z Lipkovie nemohli se dostaviti. I. ,Den

pred tím 15. kvetná konala so pastorálni konference ve fare asi od 4 hodín až
skoro do 10 h večer. Když byl predseda, senior z Lány, zahájil konferencii modlitbou
a slovem Božím, podal týž nčkteré pokyny v záležitosti matričních sápisá. Na
to mél farár Perd. Hrejsa z Trnávky prednášku o socialismu a duch. správe.
Ukázal v hlavnieh ryseoh podstatu socialismu a jeho hlavuich proudô, zvlášté pak
sociálni demokracie, vytkl její stránku hospodárskou i duchovní a spolu i vužjší i

vnitŕuí rozvoj sociál. demokracie, zvlášté pokud se gdvrací od dŕívéjších revoluéníeh

DOPISY,



snáh k snahám refommím. A pak vytkl zásadne, jak asi se máme miti osobne jako
kfesfané k sociálni otázoo vôbec, jak k soeialismu zvlášte a jak k soeialistôm a pak
jaké stanovisko zanjati máji v otázoo té duoh. správcove jako duch. správcove. Na
koueo odporučil nékteré vhodné spisy k studin dôležité táto otázky. Živého rozhovoru
se účastník zvlášte farár P. Marušiák, Y. Molnár, senior z Lány, farár z Lány, G,
Pellar, J. Oohorna, učitel Kyuél z Krueembnrku Na to konsenior J. Kučera z Opa
tovio podával zprávn o své dosavadní práci z uložení Ev. Matice A. V. o vydám
bibl. déjepravy, a o tom, že práci tuto prerušil, když dotaz jeho po počtu výtiskô,
kolik ktefí sborové by odebrati ehtéli, narazil na úrodní prekážku. Pokud kteŕí sbo
rové mohli odpovéditi, došla prihláška na počet velmi zua'ný. V rozhovoru na to

zavedeném, jehož so účastnili zvlášť senior z Lány, Y. Molnár, Ford. Ilrejsa, Jan
Kynčl, J. Oohorna, lie. z Lány. P. Marušiak a ovšem ' referent .T. Kučera, vysvitlo
že zdanlivá prekážka ta byla vlee nedorozumšním. O potrebe nové bibl. déjepravy
byly pak rôzné náhledy. Dôraz byl kladen zvlášte na potrebu malé bibl. déjepravy,
kdežto poukazováno, že L B. Kašparovy Doje starého i nového zákona jsou vzorné
a naši potrebe úplné vyhovnjí. Vzhledem však k tomu, že prý na Moravé si pfejí
Kalvské vydání, a nevydáme-li je, vydaji je pfeoe, usneseuo k vôli stojnému spo
ločnému postupu, aby konsenior J. Kučera pripravil k vydání eo nejdfíve malou i

velkou bibl. dejepravu dle vzoru Kalvského s obrázky s textem, jenž by co možná

pfiléhal k textu biblickému, rozsahu co možná ne pfiliš velkého, k poradé a k po
moci udržuje styk s prof. Dr. G. Skalským ve Yídni a faráfem Ford. Hrejsou Vy
dáni pak obstará Matice. — Farár Prant. Trnka z Lipkovio, ncmoha osobné, podává
písomné zprávu o své práci za účelem nového, úplné prepracovaného a nynéjším
požadavkôm paedagogickým prispôsobeného vydaní katechismu. Jednak pro
nemoc, jednak pro úfední kritisováni svého času predložené práce byl v práci své

pozdržen. V rozhovoru se ukázalo, že práce ona byla všeobecné pfijata s uznáním
a i posudky a kritiky s rôznych straň projevené byly vždy mínény blahovolné. 1

vyslovená jeduomyslné dôvéra a prání, aby práce ta nad jiué nutná byla co možná

nejdfíve hotová. Proto vyslovene očekávání. že do vánoc tohoto roku práce
faráŕe Trnky bude skončená a jím Matici do tiskú odevzdána. Seniorátní
úrad pak byl požádán, aby toto pfäní neprítomnému spolubratru projevil. Mo

dlitbou skončeno, když bylo usneseuo pFišti konferenci konati pfištím rokém. —

Ľ. Seniorátní konvent zahájen byl o hod. dne 16. kvétna v pékném a nad
celé okolí na stráni povznešeném chrámu Páné, jehož obräzek znám je z loňského
kalendáre „Húsa“,k némuž však t d fary je skoro pôl hodiny cesty. Prostora chrá
mová byla naplnéna členy konventu a údy domáoího sboru. Slušby BnSi u oltáre

vykonal mistní duoh. správce, far. Marušiák, kasám farár Pellar z Kmeemburkn.
Miuvil na základé textu Luk. 10, 17.—20., ukazuje srdečné a vfele, že není to nej
vétší radosť, která se raduje ze zevnéjších úspéohô, že se nám duchové poddávaji,
ale nejkrásnéjši radost jest tam, kde služobníci Páné, ať již vidí či nevidí zevnéjší
úspéch, radovati se smi, že vernými se osvedčili v službé Páné a že tudiž jejich
jména i jména téoh, ktefí jsou jim svárení, zapsána jsou v nebesíoh. Po zahájení
sehôze seniorátní konsenior J. Kučera projevil predsedovi seniorovi z Lány jménem
konventu úprimné hlahopŕám k 25letému jubileu seniorské činnosti, pfeje mu

to, co dražší jest nad zlato a stfíbro, aby i jeho jméno zaznamenáno bylo v ne
besíeh a i jemu dostalo se políbení Kristova, jak je znázornil malíf na obrazu

*) Na loňské pást. konferenci seniorátu mor.-suchdolského usneseno vydatí bibl. déjepravu
novou, nikoliv kálovskou. — Red.



Husove. Senior z Lány vzdáva srdečný dlk. Prítomno bylo 12 zástupcu duchovníeh,
1 učitelstva a 13 presbyterstev. Zapisovateii zvolení farár Al. Trojan z Valtéric a

učitel Jau Kynčl z Krueemburku. (Pokrač.l.

Z Prahy (Shromáždénl pražského pohočniho spolku Gustav-
Adolfské Jednoty.) Dne 13. a 14. červua bylo kouáuo v Praze shromáždénl
mimorádué dôležité. Bylo to patrno již z vétšího počtu poslanou nemeckých i če
ských, ač v poslcHníeh leteeh obyčejné se dostavili do českého sboru čeští, do né
meckého némečtí poslanci. Tentokráte do schúzo konané v nemeckém sboru pražském
dostavili se zástupoi obou straň a siee eelkem 19 poslancú s 28 hlasy, 9 poslanou
z českých, 10 z nemeckých sboru. — Jednání ŕídil predseda, V. Martius z Prahy.
Dne 13. červua mimo bežné formality jednáno pfedevším o návrhu podpor pro
jednotlivé sbory. ('tvorením nových filLlek a kaz. staníc v nemeckých sboreeh vzostl

počet žádostí o podporu, a obuosy podpňrné mnsily býti vyméŕeny v menší míle
Jednotliví poslanci v\slovují pfáni, by jich sbory byly odporučený spolkúm hlavnicu,
tak K. z Lány ze Sonova odporončí Roketník, J. Oohorna Humpolec a Vilimov,
Wehrenpfennig z Plzne Mariánské lázne, V. Molnár Prahu, český sbor, Novák Habry,
Piesch z Ohomútova chomntovské filiálky, A Trojan Valteídce, J. Kučera z Opatovic
Cáslav a Smrdov, Perd. Hrejsa Trnávku — Na to pfedložeu návrh z Ohomútova,
ve kterém žádáuo, aby poboční spolok vyslovil souhlas s rozdelením na dva poboční
spolky, český pro východní seniorát a nemecký pro západní seniorát. Odúvodňováno
to tím, že výbor je pretížen prací a žádostí ko škode sboru zústaly po léta neodeslány
v arehivu; tomu se dá odpomoei rozdelením, a pak nastane čilá práce, po níž na

západe ve sboreeh touží, a také obétavost sboru se zvétší, kdežto dosud obetavosť

pro Gustáv-Adolfský spolek je dosti skrovná, zvlášte ve sboreeh českých. Český
jednatel spolku J. Kučera vysvetluje, že výčitka výboru učinená netýká se nynéjšího
výboru, ani dosavaduího českého jednatelo, a tudíž dôvod ten pro rozdelení odpadá.
A. Piesch z Ohomútova vykladá obšírnčji dôvody v návrhu učinené pro rozdelení
J. Kučera mini, že shromáždénl nemôže se usnésti o rozdelení spolku, uýbrž môže

jen prohlásiti, že nečiní námitky, když se západní sbory chtšjí oddeliti a odmítá

výtku menší obetavosti české sbory jsou chudé a uelze méŕiti príspevok tuvárníka
s príspevky našich údô, když mnohý továruík má tolik jmení, že by mohl skoupiti
majetek všeeh údô mohého českého sboru. — Wehrenpfennig klade dôraz na potrebu
intensivuejší práce. — A. Piesch dukládá, že i v nemeckých sboreeh príspevky
Gustáv-Adolfskó jsou venovaný ne továrníky, ale po nejvíce chudšími údy. — Perd.
Hrejsa z Trnávky poukazuje na to, že výčitky uejsou tu nikterak na míste české

sbory ve své chudobe konají, eo mohou, a suad vice, než sbory bohaté, jako ona
chudá vdova, o níž Kristus dí, že dala víoe než všichui, ač dala jen dva šarty. Proto
neehme výčitek, uznejne vzájomne vykonanou práci, a když nemecké sbory oddeliti
se chlčjí, my je držeti nemôžeme a nechceme. Když si pŕeji úsilnéjší práci, budeme

my češlí evanjelici se jen úprimné téšiti z jich úspechu. Dbejme, ať rozdelení se

stane v láscc a v pokoji, — a z dôvodu úsilnéjší práce. — V. Molnár z Prahy
poukazuje, že povinností silnejších je nésti slabší, a na tu povinnost kresťanskou by
méli pamatovati némečtí sborové. — A. Piesch odpovídá, že silnejší spojení se
slabšími slábnou sami. Nemecké sbory ohtéjí pracoval a rôst. Pokladník Leonhardt
zmiňuje se o pomluváoh v českých politických listeeh proti Gustav-Adolfskému spolku.
V. Molnár vysvétluje, že z evauj. strany české proti tém pomluvám často bylo psáno
a o odpomoe žádáno, ale politické ty listy podléhají vlivu klerikálnímu vždy znova.
J. Oohorna z Humpolce, dokladá, že české časopisy cirkevní „Ev. Oírkevnik“, „Hlasy
ze Slona“, „Hus“ a j. často v té vôci píší. Ferdinand Hrejsa pro zítfejší verejné



shromáždení predkladá návrh, dle nehož shromáždení pobočního spolku prohlašuje
že je v zájmu úsilnejší vnitŕuí práue, aby západní sborové, ktorí usiluj! o samostatný
svôj poboční spolek, vskutku se od pražského spolku oddelili a založili svôj západo
český spolek poboční, a sohvalujo, jestliže obe strany vlasce a se vzájomným uznaním
dosavadní práce se rozloučí — Shroináždšní se pripojuje k obsahu tohoto návrhu,
a ukládá zapisovatelôm Ferd. Hrejsovi a Wehreupfennigovi, aby k zítrejií sohúzi
návrh dle toho upravili. — Dne 14. června konái y ráno služby Boží v némechém
chrámu Pánš. Kázal vikár Wolf. Mimo poslauoe se súčastnil slnžeb Božích jen ne

patrný počet údu. K polednímu zahájená valná hromada spolku. Když vyŕizeny
formálni bežné záležitosti, byl návrh ua podporu sború výborom predložený dle
návrhu J. Oohorny en blcc schválen. Na to pfedložen návrh o rozdelení spolku
v tomto znéni zapisovateli upraveném:

„Ježto místním spolkem v Chomutové navržené oddelení nemeckých místních

spolku a utvorení vlastního západočeského pobočního spolku je v zájmu
úsilnejší spolkové práce, schvaluje shromáždení, aby se provedlo rozdelení to

v lásee a s uznáním vzájemué vykonané práce.“
Senior z Lány Ceruilova, který yčerejšimu jednäni nebyl pŕítomen, chápe so po

prečtení včcrejšiho protokolu slova, a žádá, aby návrh ten prijat nebyl. Rozdelení
to z národuostních dôvodu by znamenalo, že cirkev se dá pfemoei svétem. A prečo
cirkev má pŕemáhati svet, a tudíž i otázku národnostní. Neuí dobre, abyohora se

delili jako Abraham a Lot. Ani Lotovi nebylo to k dobrému. — A. Pieseh proti
tomu prehlasuje, že národnostní princíp nclze v nynéjši dobo odstránili zo sveta
Ani Lotovi kouee koncu nebylo ke škode, že došlo k rozloučení. Perd. Hrejsa po
ukazuje na to, abyehom se rozošli ne jako Abraham a Lot ale evanjelicky podie
písma, jako Pavel s Petrem a ostatními apoštoiy, když si podali si ruku k práci
mezi dvema národy, činíce si podmínkou — lásku. — Na to navržený návrh byl
pŕijat jednomyslué proti 2hlasôm zastoupeuým jednim poslaucem. — Na to v jedno
myslnosti po vyŕlzenl formalít sehôze skončená, — a poslanci se rozešli v pokoji
k práci do svých sború mezi oba dva národy. Pán žehuej práci té na obojím poli

F. H.

Z Opatovie. Smutnou povinuost vykonávala cirkev Opatovieká, vyprovázejio
dne 35. kvčtna t. r. svého dlouholetého neitele p. Václava Kasala k poslednímu
odpočinku. Sloužil škole i cirkvi verné dle sil mu od Pána svárených takíka do

poslednlho dechnutí. Prožil i on v zdejši cirkvi dobu práce, kde nutno bylo upravili
hŕbitov, stavéti faru, školu a kostel. Pri všech téchto pracích spolupôsobil ne jen
jako učitel, nýbrž i jako presbyter; zvláštš pH stavbe školy, kde bylo v tosném bytu
jeho vlastní usedlosti čís. S v Opatovicieh (byl to byt jednou prvuiho duchovního

správce 1784) skoro celý rok bydleti a ve farní budove vyučovali (1878—1879),
zakúsil mnohých téžkosti, ale snášel je trpelivo v nádeji, že v nové školní budove
bude mu další pobyt v Opatovicieh zpŕíjemuéu. Dočkal se toho, když ua krátkou
dobu bylo treba povolali na školu Opatovickcu druhého učitele a on sám eo fidící
1885 slaviti mohl 251o(é jubileum, pH némž mu cirkví na památku podány stfíbrué
hodinky se fetízkem. Byl to sice dárck nepatrný, ale tešil jubilauta, jelikož pocházel
od vdečného jeho žactva a sború, který ku svému ueiteli choval úctu až do posled
uích okamžiku jeho života, které mu nastaly dne 23. kvetná o 2. hodine odpolední.
— Netrpel dlouho. Ještô v nedeli (20.) chtél zasednouti pri službách B. kŕ „anôm
ale pro dostavivší se mdlobu byl nucen ulehuouti na lôžko, z náhož vlce, uasledkem
ztučnení srdce a zánetu pili nepovstal. — Proto smrt tohoto úprimného pé
stitele mládeže a pŕitele své eírkve ev, a, v. zdála se býti všem uikoliv skutočností,



nýbrž snem. Všnde vládlo prekvapení; všuda jevil se žal. Kebylť zvéčnélý snad

jen ve vážnosti o lidu evangeliekého; ctili ho i lidé jinýeh náboženských vyznaní
a mnohé matky oko zvlhlo slzou, která se rozpomínala, že on to byl, který často
zvlášle pri záškrtu znaje prostŕedek proti, dite ji pred smrti zachránil. Nebyl ne
oehoten ani o púlnoci státi se mnohému pomoenlkem. Byl v dalekém okoli znám
— byl i obllben. Proto bylo tak hojné, zde málo kdy vídané ňčastenství truehlíeíeh

pri jeho pohŕbu. — Den ten byl dnem zvláštním. Pred polednem sprovázda cirkev

Opatovieká nékdejšiho svého dlouholeíého kurátora p. Jana Ooehnáfe ze Senetína
č. I: (otec) k místu posleduího odpočinku, který po deläí nemoci pozemskou svoji

pouť, oplakávän od ditek a želen od sboru oddán do vôle Boží dokončil. Po tomto

pohŕbu byla rakev zemfelého učitelo ze školnioe 1. tfídy, kde na chvíli spočívala
vyzdvižena — pri čemž kratičkou pobožnost vykonal míst. duch. správce — a za

hojného účaslenství účastnlkú prvního pohfbu do chrámu Páné černe dekorovaného

prenosená. Hned po poledni hrnuli se zástnpové z blízka i z daleka ku škole,
z které vlál smuteční prápor a ku chrámu P., kde ostatky zesnulého ve skvostné
rakví byly vystavený. Veliké muožství učitelstva ze škôl obecných a mešť. s c. k.

okr. škôl inšpektorom čáslavským p. Fráfiou v čele dostavilo ku pohŕbu zemŕelého.

Z P K A V Y
Dr. G. A. Skalský, prof. bohosloví veYidni
XVI H. Martinstr. 23. II. 15. —

Polovina ročníku jest timto
čislem ukončená. Žádám -proto ct.

odbératelúv „Evanj. Ctrk“, aby četné

nedoplatky sa roky minulé. jakoS
i predplatné na t. r. snažili se vy

rovnali.

Z českého výeh. seniorátu.
D p. senior K. z Lány v Cernilove ro
zoslal všem farním úfadúm, presbyter
stvúm a školním zprávám dékovaeí list
lohoto obsahu; „Následkem doplnení 25
let v si niorském úrade byl jsem velmi

pooten a potžšen Vaším společným láska

vým darcm, kterýž mne dúst. p. konsenior
Kučera v našem XI. seniorátním shro
máždéní v Libštáte dne 16. t. m po
vdéčném blahopfání odovzdal, totiž skvost
nou zarámovanou reprodukei díla histo

riekélo maliŕe V. Cernóho „Ejhle kacír“
s včuovaeím nápisem a stŕlbrným pŕíborem
s mým jménem. Dékuji vám srdečne za

toto opetné čestné obdarováni, které jsem
tím ménč očokával, čim více mne Vale

již pateré zvolení pokaždé bylo jubileom,

pH kterém jsem vždy s apoštolom (1. Tim.

1, 12) dekoval Kristu Ježíši, Pánu našemu,
že mne zmocnil a za verného soudil, aby
mno v službe té postavil. Ujišťuji Vás,
dr zé vážení bratí! opčtue, že nejvyšší
sna on inou bylo a jest slouSíti cirkvi,
ľnlibtui Kristova, které na darovanom

Adresy činovníkú Ev. Ma
tice A. V. V hlavnťm spolku: Pred
seda J. Kučera, farár v Opatovicích, p.
čáslav. Jednáte! Ferd. Hrejsa, farár v Tr

návee, p. Kladruby n Lab; pŕijímá veškeré

správy týkajíeí su matice a zodpovl všeliké

dotazy. Pokladník Jos. Kynčl, fíd učitel
v Kruccmburku, prijíma všeliké príspevky
pro matici. Knihovník Váol Matoulek, n

čitel v Krueemburku. Místopredseda Jos.

Cohorna, farár v Humpoloi. Dr. G. A.

Skalský, profesor bohosloví vo Vídni. V
odboru traktátním: Predseda a pokladník
lie. theol. K. z Lány, farár v Souove, p.
N Mesto n. Met. V odboru českomo
ravském: Predseda a pokladník Jos. Ku

čera, farár v Opatovicích. — V místntm
spolku ve Vídni. oŕedseda: -I .kul* t. šk ,

Vidín XVII. Wattgasse 85, II |i 55. —

(Dokončení.)



Superintendenční konvent
české evanjel. superintendenee a. y. má
zasedati dne 26. června t. r. v Praze. I
zde bude hlavním pŕedmétem jednaní roz
delení jmenované superintendenee ve dva

dily, český a nemecký. Neohteji evanjel.
bratfi nemečtí s českými evanjel. bratry
miti nie společného, zvláštč ne superinten
denta. Neníliž i to zvláštni úkaz poučný?

obrazu ospravedlňuje našeho Húsa, dostalo
se i mne ve Vašom eírkevním blahopŕejném
uznaní mé seniorské práce, takže pro
usnešené zrušení zdejšího senirátu ve proi
spéeh eírkve s radostí v obeť pŕinésti
moku svoj teprv pred rokera znova na 6

let prijatý seniorátní úrad. Nebo kdybych
se toho právnicky držel bylo by to hlavni

prekážkou nyní v tom novém útvaru cir
kevní správy. Nehledám tedy svých vecí,
nebo nevím, kdo bude pak povolán ku

správe té nové superintendenee Oeské bez
seniorátu. V každém prípade ehei však
tak sloužiti Pánu, aby mne vždycky za

svého uznával a aby jméno mé zústalo

napsáno v uebesíeh V úernilovš, dne 19.

kvetná 1900.“

V Opatovieíeh zvolen dne
17. t. m. za učitele po f p. Váel. Kasa
lovi p. Václ. Matonlek, mladší učitel
z Krueemburku. Prozatímní vyučováuí na

opatovioké škole prevzal z ochoty et. pan
kaud. th. Samek, čímž cirkvi jiste vzácnou

prokázal službu, která mu ku cti sloužiti
múže a v milé, obetavé povaze jej ukazuje.

Humpolee. v krátkém čase po
sobe zemŕeli zde v nejkrásnejším veku tri
bratfi tri dnehovních správcu, zdejšioh ro

dákú, Karel Hrejsa bratr Františka Hrejsy,
faráŕe v Kfížlicíoh, František Hrejsa, bratr
Ferdinanda Hrejsy, faráŕe v Trnávee a

Adolf Hruška, bratr J. L. Hrušky, vikáŕe
na Vsetíne, zvol. faráŕe na Kusavé. Zar

moueení rodiče a príbuzní trúchli nad jich
odehodem, téšíee se jen z toho, že ani
smrt ani život nebude moci nás odloučiti
od lásky Boží, která jest v Kristu Ježíši,
Pánu našem. Blahoslavení, ktefí umírají
v Pánu! — F. H.

V ČihOŠtl pracuje se na dohoto
vení ev. modlitebný A. V, která letos
v srpnu posveeena býti má.

Cheb. V nedeli 26. kvetná zvolen
zde faráŕem dosavadni superint. vikár G.

Fiseher.

Z ev. Matice A. V. Pokladník
Ev. M. A. V. kvituje týto členské prí
spevky po 2 K.: d. p. f. 0. Hrejsa [i za
m. r.], d. p. f, Lanštiak, p. Frant. Neeha

uieký, ŕ. uč. v Kfížlieíoh, pan J. Lukášek,
ŕ. uč. v Humpolci [i za m. r.], p. Bohdan
Krištúfek ve Veltrusíoh, míst.d spolek
v H. Dubeukách 8 56 K, nékteŕí hosté na
fare v Libštáté 2 60 K. Za spisy spolkem
vydané sešlo se béhem kvetná 123 78 K.

Vzdávaje vielé díky za ty to príspevky,
k dalšimu pristupovaní dovoluje si vybí
zeti. — V Krueemburku J. června 19 0.

Jos Kynčl.

Humpolee, Installaee zdejšího dp.
faráŕe, J. Cohorny má se kouati, dáli Dúh,
29. června ve svátek, app. Petra a Pavln.

StrmilOV. Cirkevní ev. sborovó

Hornodubenský a Velkolhotský A. V. za

koupili společne 9. kvet. v Strmilove

pozemok dostatočný pro stavbu kostela a

hŕbifova i pro prípadné postavení obydlí
duehovuího správce. K ualéhavé žádosti

mnohých vri d i se nejprvé kostel a hrbitov.
Tím položen základ k fádué peci o dia

spóru tohoto kraje. Ponévadž sily zdejšioh
údu ev. cirkví jsou jen nepatrné, ale hor

livost veliká, račiž součiunost bratrská dila
tohoto se ujali Posilni se a vzmužiie sa

méj, neboj se, ani se lekej; . ntboť j*st
s tebou Hospodin, Búh tvňj, kamž se koliv
obrátiš Luk. 12, 32.

X X Oslavu pamálky mu
čennieké smrti Misira Jana
Husi uspofádá v letošuim svém 25letem
trváuí Bvangelická Belela v Praze za
součiuuosti spolku p. v. Husova domu
v Praze a evang akad. spolku „J. ronym“,
ve stredu dne 4. července o 8. hod.
večer ve velké dvorane Žofinské spusobem
nanejvjš repraesentačnim a dôstojným a
zve t i m to český lid evanjelický k hojné
účasti. V nádeji, že tato velevýzuamná



biblické, dejinné; u nás žatím vkusné po'
hlednice mohly by úkol tento plniti.

Českomoravská Jednota
Komenského prijala od poslední
valné hromady následujíoí príspevky. Dp,
farár J. Trul v Moravči, pp. uč. P. Ne

ohanický v Kfižlieích, J. Svoboda a J.
Salava v Hofátvi, Y. Vondruška v Trnávoe,
dp. farár P. Havelka v Dvakačovieíeh, br.
sbor v Lysé, dp. farár K. Hadač a p. uč.
J. Fér v Lysé, p. uč. J. Kynčl v Kru

oemburku po 2 K; p. uč. K. Skvor v Ho

dčticíeh 4 K. Na štipendium prispeli: dp.
farár P, Havelka v Dvakačovieleh 2 K a

p. uč. P. Neehanieký v Kfížlioíoh i K.

O dalši príspevky, jakož i o vypofádání
účtu za spis „Dejiny bratrské“ zdvorilé
žádá. V Netŕebieíeh u Nymburka, dne
16. kvetná 1900. K. Váha, t. č. pokladník.

slávnosť letošnl budo od veškeréhó evan

gelictva českého náležitá povšimnutá, ktoré
zajisté neopomone pŕijíti a vzdáti hold svúj
projevem úcty a nadšene lásky vuči ve
lebné a čisté památee nezapomenutelného
Mistra svého, reformátora a mučenníka za

pravdu Kristovu, voláme z plná srdee „Na
shledanou na Žofíne!“ Porád slavnost
niho večera: „KdoS Jste Bočí bo

jovníci“, chorál od Kuria Bendla, zapéje
kruh „Tovašovský“ ŕízením sbormistra p.
V. Stoerzra. Slávnostní reč proslovi d.

p. Josef Nešpor, evangelieký farár z Chru
dimi. „ Chorál národa Českého“ sbor
od K. Bendla, prednese pšvecký kruh
„Tovašovský“ fízením sbormistra pana V.
Stoerzra. Po ukončení programu pfátelský
večer v dolejšj 0i, místnostech tamtéž za

spoluúčinkovaní pčveekého knihu „Tova

čovský. — Za Zábavní výbor Evangelické
Besedy v Praze, dne 14. června 1900. J.
Kováf, t. č. jednatel, Ant. Prochäzka, t. č.

predseda.

v mesíoi kvetnú 1900 prijala vkladu
K 108.416-89, vyplatila jich 62.635 89,
pújček vyplatila 190.827-66, a zpet prijala
182.347 45. Vklady koncern mesíee kvetná
činí 1,077 296'43, závodní podíly 85'960,
vlastní výp. 0, pújčky členúm 1,071.924-45,
uložené prebytky a cenné papiry 144.35P75
hotovost 12.045-90, reservní fond 36.290-14,
obrat penéžní za mšsío kvéten 673.099-34.

K oslavám Mistra -Jana
Húsa vyjde pred 1. červeneem nákladem
Pr. Horálka knihkupce na Král. Vinohra
doch zajímavý spis: „ Výslech, odsousení
a upálení Mistra Jana Húsa.“ Líči

očitý svédek Pogius. Cena 20 kr.

Znamení času. Dne 30. dubna
1900 konal biskup Brynyoh v Zbislavi
bifmování Za tou príčinou obdržela správa
evanj. ref. školy náhradné v Semtčši
dle „Húsa“ od o. k. okr. šk. rady vóáslavi
toto nafízení: „Ukládáme učitelúm, aby
dítky školní (batoh), jak pri uvítání pana
biskupa, tak i dítky k svätému bifmování

jdoucí do kostela doprovázeli a k nim
vôbec náležité dohlíželi.“ Všude týž poli
továníhodný zjev, že v okresníeh zemských
školníeh radách mají rozhodující vliv kle

rikálové, (nekterými doklady též svým časem

posloužíme). A co se deje proti tomu
z naši strany?

Umelecké miniatúry sta
rých knih českýchna pohled
nicíeh. Evangelieký spolek akademikú

„Jeronym“ vydává nákladem svým ozdobné
a úpravné pohledniee, na než otiskuje
miniatúry a iniciálky ze starých kancionálu

postil a jinýc-h náboženských knih českých
Prvá pohleduico obsahuje miniatúru z kro

niky Oldfioha z Riehenthalu vyobrazujíeí
poslední cestu mistra Jeronyma Pražského
v Kostnici r. 1416, Kópii miniatúry pro
reprodukei provedl akad. malíf p Minafík.
Cena dopisniee 20 hal. Objednávky Ize

adresovati akadem. spolku „Jeronym“
v Praze (na Moráni č. 1929) nebo jednateli
p. Otakaru Pleiseherovi, právníku na Král.

Vinohradeeh, Puohmajerova ul. č. 1001.
Pohledn'ce tyto jsou dobrým pokušení
zlidovení umení. V Anglii společnosti
lidové dävaji na nároží lepili vkusné obrazy

Pŕíspévek politické obce
ev. Škole. Nymburské „Obč. Listy“
pŕinesly tuto zprávu: Veliee zajímavý spor
který budil značnou pozornost v našem
okresu i okolí, rozhídnut byl minulý týden

Národní záložná v Praze



štatistiku vrážd, dle nlž pripadá na milliťm

obyvatel v Italii 96 6 vrážd, ve Španélsku
76'7, v Uhrách 74 4, v Kumunsku 40 4,
v Bakonskú 24'4, v Portugalsku 23 8,
vb Švýcarsku 16 4 ve Francii I5 -7,
v Rusku 15 2, v Belgii 14 4, ve Švédsku
12 -9, v Dánsku 12-4, v írsku 10’8, v Ne

mecku 10-7, v Holandsku 56, v Anglii
5'6, ve Škótsku 5.

pred správnim soudem ve Vidni.
Jednalo se o príspevku obce Ohleb v obnosil
4000 K evanj. škole místní, tedy dle uá
hledu jistýoh lidí o školu konfesionálni.
Obcou! zastupitelstvo v Ohlebíeh sostávalo
v dobé vénování ze 3 katolíkú a 10 evan

jellkú; vétšina obyvateLtva je arei evan

jelická. V obci jest totiž kromé interkon
fesionaluí jednotŕídni školy už dele než od

sta let (od r. 1783) jednotŕídni ev. sou
kromá škola, nadaná právom verejnosti.
Do této školy chodilo r. 1898 69 školuích
detí z místa 18 z okolí. Dno 29. dubna
1895 prijalo obecní zastupitelstvo v Ohle

bich 8 proti 2 hlasúm ustanovení, na oslavu
cisárskeho jubilea všnovati na rozšírení

budovy pro evanj. školu 4000 K, kterýžto
obnos mél býti pôjčkou hypotekárne za

jišténou opatŕen. Proti tomuto darování
protestovalo více chlebskýoh katolíckych
obcami; protest byl od okresního a ko
nečne i od zem. výboru zamítnut. Úrady
byly toho náhledu, že se jedná v tomto

prípade o obecné ušitečnč. ve pro
spéch obce Chlebské učinené daro
vaní. které mflže býti od obecního zastu
pitelstva v oboru samosprávy povoleno.
Rekurující podali proti rozhodnutí zemského

výboru stižnost, která byla pri správním
soudním dvore projednávána. Správni
soudní dvúr pŕirozené z téchže dôvodu
jako zemský výbor stižnost odmitl. Evan
jeľoká škola v Ch'ebich tedy pŕíspévek
dostane. — Sdéloje se k následování
obcím, kdež jsou ev sonkromé školy.

Morava. Osobní. P. Josef Král,
učitel v llodslavioích slávil dne 23. června

svflj sňatek manželský se si. A. Karolovou
v čáslavi. — P. učitel J. Buják ve Vse

tíné, kurátor tamní ev. oírkve A. V., byl
jmenován odborným učitelem ehlapecké
méšfanské školy vsetínské. — P. Josef
Havlíček, správee školy v Moŕkové, složil
na učitelském ústavu v Príbore zkoušku

pro školy méšťanské z I. odboru

Mor -suehdolský poboční
spolek G. A. J. konal svou výroční
sohúzi dne 14. června v Hovézí, kamž
v poslední chvíli místo do Hodslavic po
ložena byla. Dostavili se všichni duchovní

seniorátu, až na vsetínské, kteŕí jinak za

neprázdnení byli, jakož i svétští zástupci
14 místních spolku. I. Služby Boží zahá

jený byly o 10. hod. v pékném na vcnek
chrámu P., kterýž však ješté uvnitŕ po
strädá úpravy. Liturgii vykonal farár

Hrejsa, kázaní proslovil farár Lukášok na
základe textu Buth 1. — 7., 14 — 22.

porovnav velmi prípadne spolek Gr. A

s Rut a cirkev s Noemi. Shromáždéní vy
ložil : Účel a význam spolku G. A.,
kterýž 1) nouze zrodila, 2) láska vypestila,
S) u víre tu stojí. V rámci bohoslužeb

podal výroční zprávu spolkovou predseda
farár Kadlečík, aby celá cirkev o práci
spolku si pojem učiniti mohla, neboť ke
schúzi samé se po pravidle nemnoží zcirkve

dostavují. Velmi populárne a poutave vy
líčil stav spolku ústŕodního, rak. hlavuího
i našeho pobočního, uvádéje též hojné pŕí
paduv kresťanské obétavosti. Na konec pak
udélil požehnání. U. Výroční schúzi zahájil
predseda pozdravením prítomných a po
daním pfehledu déjin oírkve Hovézské,
Benjamína to cirkví našeho seniorátu. Po-

Pryé od Ŕíma-1 Hnutí toto po

kiačuje, zdá se sice mírnéjšim tempem,
ale stále. V Ducheové počato se stavbou
nového chrámu P., rovnéž tak v Chabafo
vicloh v Čechách a v Stainzn a Múrzzu

schlagu ve Štýrsku. Zakládají se nové
kazatelské stanice a povolávaj! vikári, tak
mezi jiným i v Mor. Tŕebové.

V Hradci Králové na verejnou
obecnou divčí školu, mestský okres, dosa
dili za učitelky jeptišky. To jest ta inter

konfesijní škola a svobodomyslné mesto!
Štatistika vrážd. Odborník

v kriminálni psychológii Fcrri uverejňuje



usnešení vúbec nestalo, čemuž však farár
Štúr odporuje; na konee se ukázalo a pro
tokolárne dokázalo, že se hodslavské pres
byterstvo vyslovilo proti tomu, aby 2—3
češti Súci z Hodslavie, navštévující nž

meeké školy v N. J ičine, byli pri nedélních
katechisačníeh cviéeních v chrámu P né

mecky zkoušeni. To bylo záminkou k roz

poutáuí tak prudkých boju, poškozujíc’ch
eírkve české vúbec. Na konec prijatý ony
vyše uvedené návrhy (2. a 3.) a zvoleui
far. Kadlečík, Janík a Hrejsa, aby po
trebné kroky učinili. IV. Za poslanec
k výroční schúzi rak hl. spolku v Bilsku

zvoleui: far. Kadlečík, Janík, Babylon a

Hrejsa; za náhradníky : sen. Winler, far.

Ričan, Lukášek a vik. Wehreufennig. Jako
místo schúze b. r. určený Hodslaviee.
Sehňze byla modlitbou pfedsedy skončená.
Pri spoločnom obede v útulné fare hovéz

ské, pri némž prenesene více prípitku,
vykonáua sbirka pro cirkev valdenskou
v Italii, jež vynesla 7 zl.

kladní zprávu podal pokladník spolku p.
Sehlesor ze Suchdola. Dle ní pfispély jed
notlivé spolty K : Suehdol 336 92 ; Vsetín
133 :17; Jasená (105 58 a Vizovice 19 20

124-78; Hod-lavice 80; Kresťanovice 63;
Hošťalkov 56 26; Pržno 40 20; Ratiboŕ
40; Pozdéchov 34 12; Rušivá 32; K.

Jičíu 30; Hovézi 28-80; Morkev 13-70 ;

pi. Nensserová z Rouštky 2; oféra chrá
mová 25 88; úhrnem 1041 K 3 h. Pred
stavenstvo navrhlo, aby k rozdelení pŕipa
dajíci tretina byla takto podéleua: Hlavní
dar lásky rak. hl. sp K 20; Hovézi 80;
Vizovice, Kfesťanovioe a N Jičin po 40;
Moŕkov 30; Jasená 27; Luth. ústav v Kr.
Hradci 20; Bíloveo, Fulnek. Bilský uč
seminár po 10, úhrnem 337 K. K uávrhu
firáfe Hrejsy byl tento podpúruý plán en
bloc prijat. III. Pri volných návrzich pred
čltä faráf Hrejsa ze „Sontagsblattu“ časo

sopisu „Das Volk“ výňatky z cestopisu
far. Cleffa z Horstgenu; „Vier Woehen in

Mähren', v nčmž tento útočí na cirkev

Hodslavskou, že prý její presbyterstvo se

usneslo, odepŕíti nemeckým so ivčrcúm
z N. Jičína chrám P. a proto vyzývá velmi
dútklivé všecky G. A. spolky, aby českým
eirkvím ani haléŕe nedávaly. Faráf H.

poukazuje na to, že my, češti evanjelici
jsme klerikály českého jazyka zrádcováni

jako germanisátoŕi a nekterými nemeckými
souvérei zase jako Némeožrouti, eož oboje
jest nekresťanskou pomluvou. Navrhuje, aby
1. ona hodslavská záležitost byla již jednou
objasnéna a pakli se protokolárne dokáže,
že lakové usnosení se stalo, bylo jako duchu
a zásadam cirkve naši odporné odsouzcno ;

2. aby pob. spolek cirkve české v uekle

rých nemeckých listeeh obhájil; 3. aby
predstavenstvo rak. hl. spolku bylo požá
dáno vystoupiti na obranu cirkví napade
ných. Farár Štúr jest proti jeduání o této

záležitosti, jelikož prý na schúzi nepatrí
a navrhuje, aby se o ní vúbec nejednalo.
Shromáždeni uznává, že jest potrebné a
nutné o veci pojednali i zahajuje se dlouhá

Moravský evanj. kazatelo
vdovský ústav A. V. čítal koncern
roku 1899 jmžní 35.960 zl. 98 kr. (nom.
43.570 zl 20 kr.). Vzrostl od pfedešlého
roku o 475 zl. 49 kr. Osobní príspevky
obnášely 46 78 zl., oféry 62-92 zl., milo

dary 3S 10 zl. Pensi bylo vyplaceuo 8 po
176 zl. a jedna poloviční 88 zl. — Uči
telovdovský ústav seniorátu suchdol
ského vzrostl m. r, o 460 zl. 84 kr. a má

uyní jmční 13.045 zl. 92 kr. (nominálne
15.757 zl. 89 kr.) Osobní príspevky obná

šely 30 zl., oféry 17- 4 zl. Peuse byly
vyplaeeny 2 v obnosu 210 zl.

Počet žaetva v mor.-sueh
dolském seniorátu. 1.) Vsetín 433,
bez vyučovaní náboženstvi 0; 2. Jasená
(na soukr. škole 150, na 13 verejných
175 = 325, bez vyuč. náb. 8, 3 Ratiboŕ

299, 4 Hodslaviee (na soukr. šk. 179,
ver. 115 —

294, 5. Suehdol 238, bez vyuč.
náb. 1, 6. Pozdéchov 227, bez vyuč. náb.

2, 7. Pržno 198, 8. Holšťálkov 186, bez

vyuč. n&b. 12, 9. Hovézi 126, bez vyuč.
n ib ;i, K . Hu ava 126, 1 . Kr sfanovice
100 bez vyuč. náb. 10. Úhrnem všech

a časem pohnutá debata, pH níž se velká
éá»t | fítomnýc'i súčastni'a. Sen ku átor
l'ilečka z Hodslavie dokazuje, že se takové



žákú (ehlapeu 1375, devČat 1367) == 2742,
z nich bez vyučovaní náboženství 36.

táborské založená nová kazatelská stanice
v Klatovech a ô. Budejovieieh. — XI.
konvent seniorátu čáslavského, dne
29. kvôtna konaný, prijal mimo jiné hlavní
zásady kázeňského rádu, sen. výborem ua

vržeué, pripomenul sborúm povinnost pe
čovati o vdovy a sirôtky po faráfích a

učitelíeh, schválil resoluci, žádající za

sorganisování diaspór v fádne sbory se
všemi právy sborň, vyjímaje právo voliti
faráfe. V príčine úpravy farárskeho slúž
neho uzuána jeho nalehavá potreba, ale

spolu dospel konvent k náhledu, že neuí
to možno provésti zŕízením společné po

kladny. Sen. výboru uložmo, aby hledal
pŕimefené cesty a prostfedky k rozŕešeuí
táto úlohy a bud. konventu predložil. —

Duchovenstvo mor. superintendence
vyslalo 3 kvetná k novému mlstodržiteli

deputaei záležející ze superintendenta jeho
uámestka a obou seuiorú. Na oslovení

superintendeutovo prehlásil, že Ize na zá
konnou ochranu a pomoc, pri ném jisté
spoléha'i, kterýž si žádá pokoje a stníruého

spolužití rúznýoh straň a smérú.

V mor.-slezské superlnten
denei sebrala superintendentura pro
mor.slezský ústny slepých y Brne ve viech
3 seuiorátech 227 zl. 41 kr.

Klerlkalismus promyšlene a

soustavne u nás pracuje, buď dosavadui
posiee upevňuje anebo nové zlskávaje. V

Olomouci zakládaji eyrilo-mefhodéjskou ma

tici, již má zríditi utraquistieký (némooko
český) ueitelský ústav. Klerikálni tisk vy
rústá jato houby po dešti. Za podpory
arcibiskupa Kolína založený ve Výškové
„Hanácké Listy“, v Prostejove „Hanáeký
kraj“; také v Pŕerové bude prý klerikálni
list vydáváu. Spolek katoliekých učitelú
na Morave bude od nového školniho roku

vydávati svúj zvláštni list a založí obchodní
zádruhu v Holine. — V Kyjove uvádél se

povestný jezuit.-ký kazatel P. Jemelka ve
známost obecenstvu zvláštuími plakáty, na
niohž „velecténému publiku co nejzdvori
leji se oznamuje,“ že do Kyjeva zavitá vš

hlasný cirkevní kazatel atd , na jehož kon
feienční reči „eo nejuetiveji se zve.“ Úoast
nikúm slibuji se na konec odpustky.

Vídeň. „Spolek evanjelických sou
vereú A V. ve Vidni“ byl v dubuu m. r.
úradne rozpuštčn, jelikož zaujal pfiznivé
stanovisko k hnutí „Pryč od Kima“. Misto

držitelstvi i ministerstvo podaný reknrs

proti rozpušténi zamitlo. Stižnost, podaná
drem. Oapesiem v zastoupení spolku k c.
k. ríšskemu soudu byla výnosem ze dne
15. ledua 1900 prízuive vyfí/.ena, jelikož
jím bylo porušeno zákonem zaručené právo
spolkové.

Slezsko. Slesský pob. spolek
Gúst. A.y. konal výroční sohúzi dne 14.
června v Ustroní. Založen byl roku 1862;
tehdejši sbírka vynesla v 13 sboreeh
574 K 10 h, letošui 11.400 K — Vý
roční schuse rak. hl. spolku G. A.
y. bude se konati 7. a 8. záfi v Bllsku.
Dne 7. zárí budou se konati predbežné
porady, dne 8. zárí odbalení pomuíku
Lutherova a vlastní si ivnoď. Slávnostní
kázaní v Bilsku vykoná f.iráf dr. Witz
z Vidne, predseda spolku, a v Bialé farár
Stockl ze Stýru. Výroční sohúze ústredního

spolku koná se na to dne 11.—13. zárí
v Kiálovci v Prusku.

Uhry. Výbor liptovského Jšti
pendia udelil štipendium 14 lipt. studu

jíeím a to 3 bohoslovcúm, 4 stud. učit.

ústavu, i právnikovi a 4 gymnasistôm. —

Ústav diakonek v Prešpurku má
25 diakonek. — VHrachovišti. k cirkvi

krajňanské pr fafeném, usuesli se zri iiti

novou cirkevní školu. Pri velké chudobe
usuesli vybírati desaterouásobné cirkevní

príspevky na zrizeuí své školy. Toť vira
v lásce dčliijioí. — Potisský dištrikt
vydal nový šeniatismus o sobô a pro sebe,
ovšem jen maďarský. V dištriktu jest

Z ev. eírkve H. V. Dne 30.
kvetná v Pánu zesnula pi. El. Ldtová,
choť dp. Aut. Láta, faráfe v Lečieícb,
v 56 roku veku svého. Zesnulá pracovala
na poli vnitfní n.issic. založivší div.i si

roéinee v Krabšieích, ktorý až do své
smrti s požehnaním ŕidila. — Vdiaspóre



11 seniorátôv a 172 cirkvi s 207.987 du

šemi.
d’Aubigne v Paríži. Na poeátku t. století

bylo v celé Francii 100 ev.-lulerskýoh a
120 ref. duohovníoh, roku 1900 více než
1200. V mnohých krajinách vzuikly nové
ev. sbory, z jednoho sboru vzniklo na

mnohých místeeh pét až šest nových, které
se skládají po nejvíee z nejlepšieh živlu

obyvatelstva. Ev. missie v Pas de Oalais
získala v posledníeh 12 leteoh 1500 kato

likúv; na mnohých místeeh udály se hro
madné pŕestupky.

Némeeko. Na podnet nemecké

eísarovny, r. 1890 daný, aby chrámy P.
v Berlíne a velkýeh mésteeh vúbec byly
buď po celé dny v tyduu anebo aspoň
v jisté hodiny každého všedniho dne ote

vŕeny, ueinily tak néktoré sbory berlínské
Ve velkém poctu chrámu berlínskýeh ko

naj! se buď ranní nebo večerní liturgické
pobožnosti, jež netrvají déle než čtvrt ho

diný, a sestávají ze zpévu, čtei.í slova
Božího a modlitby. Takové pobožnosti po

číuají se tešiti ze značné návštevy a pfi
spívají velmi k rozhojnení náboženského
života. — Nemecká orientálni spo
lečnost dává prozkoumati ohromné zbo

feništo starého svetového mesta Babylonu.
Výsledky vykopävání jsou píekvapujíeí,
takže bude brzy možno ueiniti sobš jasný
obraz o starobabylonské kultufe. Bohaté

nálezy potvrzují také pádne pravdivost
biblických zpráv, sáhajíee nazpét do doby
pred Abrahamem. Bňh pŕiznává se i takto
k slovúm úst svých, probouzeje v lunu
zemésxédky, kteŕi pravdu večnou potvrzují.
I kátnen musí mluvitil

Portugalsko V této zemi, v které
byli evanjelici dosavade jen trpéni, počíná
se též vyjasuivat. Zákonní ustanovení, dlo
niehž byli ev. od vojenské služby vyloučeui
a vefejnost ev. služeb Božích zakázána
byla zrušená Ev. školy jsou preplnený a
se strany úradu byla jedna z téchto škôl
za nejlepší v celé zemi prohlášena.

Amerika. Svetová missijní konfe
renoe konala se v kvetnú v Nov. Yorku.
Kouferenee se súčastnily všeeky ovanj.
missijní společnosti, mezi pohany pracujíei.
Poslední konferenee konala se roku 1888
v Londýne. S každou takovou koufereuci

jest spojená výstava, znázorňující nábo

ženský i spoločenský stav národov, mezi
nimiž kresťanské missie pracuj í.

Francie. O pokroku, jaký učinila
ev cirkt-v, podává zprávu farár Merle

Národové a státové jsou ve velkém to, eo v u.além jednollivé rodiny, závody
nebo hospodáfství, Nékterým rodinám darí se dobre. Jsou to rodiny telesné i duševné
zdravé a v patrném rozvoji. A vjiných rodinách, vjinýeh závodeeh a hospodáfstvioh
je jen živorení. A zajímavo by bylo vyhlodati príčinu toho živorení. — Stejné je
tomu v statech a mezi národy.

V ríši rakOUSké v posledníeh leteoh je vždy víee patrno, že hmotné
i duševné uení tu takový rozvoj, jaký je v jinýeh ŕišíoh. Neul tu souéinnosti mezi
jednotlivými členy tohoto velikého celku, neni závodéni v práci mezi jednotlivými
národy, spíše jest tu samý zápas o právo a nadprávo mezi národy — a zatim
o hmotný a duševní rozvoj i jeduollivuú i celku pečuje se pramálo. Je to tím osud
né,ši, čim vice obolul národové rozvoji svému véuují všeehny sily — Lakovým
spúsobem ríše rakouská zmitána je čas od času nepokoji a nespokojeuostí, na dôkaz
že je tu uéco velioe nezdravého.

Ve dneeh právé minulých cítili jsme to poznovu. V í-išské radé došlo misto
k práci k nemalým boufím. Mimo jiné inélo se jednati o návrhu vlády, o némz
minule jsme se zmĺnili, aby totiž jazykové poméry u úŕadú v Čechách a na Moravé
byly zákonné stanovený. Vláda majíe prílišný ohled m Némoe, predložila návrhy
kterými Némoôm by vso zákonné zajistila mocná prevaha v obou zemích, zvlášto pak
na Morave, kdežto Čeohôm sioe by se vyhovélo v nékterých stráukáeh, ale v celku
by reč česká byla ve významu svém jen omezena. Oo délat? Byly dve cesty; buď
navržený zákon jakkoli nedostatočný, pfeee jen uvážili, a na fišské radé pomoci
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pravice doplnili a zméniti, aby spravodlivo vyhovoval všem u vedomí spravodlivé
své véci. — Anebo pfedem návrh ten odmítnouti, jednaní ľíšské rady úplné prerušili
a tak po kolikaletých dosavadních márnych pokusoch vlády dokázali, že uyuéjši
soustava vládni potrebuje zmeny, a pak ovšem o tu zmenu usilovali vši silou, všim
vlivem, — u vedomí své prevahy. Která cesta lepši, která vede k výsledku bezpeč
nej! ? Pŕijde na okolnosti. Prvá cesta je rozhodné lepší a bezpečnejší pro stranu
a národ, který bojuje o véc spravodlivou a to spolu s jinými národy v téehže uo

pŕíznivýoh pomšrech. Druhá cesta slibnje bezpeénéjší výsledek pro národ mocné
svorganisovaný, který cíti za sebou mocnon oporu a nad sebou velikou pfizeň! —
České posolstvo nastonpilo cestu druhou, zmarilo jednánl fíšské rady. Vláda vidouc
bezvýslednost a nemožnost jednäni, prerušila jednaní rady fišské, a uzavŕevši ji
a nynl se jedná o to, co dál. — Nemci by rádi, aby vláda zákon jazykový nyuí
uplatnila clsaŕským nafízenlm, a ôechy moci umlčela, a za nimi stoji mocný vliv.
české posolstvo by rädo, aby se zménila soustava vládni, a aby vláda poznala, že
záštita Kakouska spočívá ne v Némcích, ale v moeném rozvoji Čechú Ale za Čechy
nestojí žädná pomocná moc, ani je nepodporuje žádná pfizeň s hury. Jsou ovšem
naše pomery v fiši tak spletité, že pfežetné zájmy se tu uplatňuj! — zájmy kleri
kální a zájmy šleehtické a zájmy mocných rodin, a nevi se k jakému asi dospéjí
výsledku Ale práve proto se nám zdá, že prerušení fišské rady a pravidelné zákonné
vlády a zavedení vlády a 1 aolutistické je pro nás Čechy hra velmi hazardní. Ne že

bychom musili v každém pripadá ztratit. Nemusíme Ale nadš e na zdárný výsledek
je tu veliee málo — za našich pomeru, — asi jako 1 proti 10. Na zisk múze
počítali tu jen ten. kdo má za sebou moc, nad sebou pfizeň, a nad to se opirá
o mocnou bezohlednou organisaei. — A v takovém postavení nejsme my, to jsou
Nemci. —

Proto štéstí, že v prvé fadé nerozhoduje o rozvoji národu politika, nýbrž
vnitfní práca kultúrni. Béda by bylo národúm menším, kdyby rozhodovala politika
— Vždyf v politiee rozhoduje dnes — moc. —

To je vidéti na úbohých Búrech. — Mocná Anglie zmocňuje se jich zemí,
a Bňrové zápasí s uapjetlm všech sil — a pŕeee bez pomoci národu, jiných ztráceji
samostatnost. A již i pozornost národu se od nich odvraeí. Vždyť národúm zdá se

zajímavéjšim, co se deje v čine.
V Číné se jedná o veliký národ a vnitf silný národ, ale o národ, kteiý

nemá mocné orgmisace a nevládne silou hmotnou, silou zbraní. Národ ten nemajo
porozumení pro cizí evropské snahy, uzavirá se jim všemožné. A zastanci Evropy,
obchodníci, prúmyslníci, politikové, misionári vší silou celé své evropské p ŕ- váhy
vnikají do zeme a ti nejen tichým mocným vlivom své kresťanské vzdélanosti, ale
i celou moci evropské vyďéraénosti a panovačnosti. A tu čínská uzavŕenost á evropská
panovačnost a vydéračnost se srazila Čínšti národovci, zastoupeni v organisaei, jež
podobná je sokolstvu, násilím se vzepfeli Evropanum Evropské mocnosti v chráni své
zájmy a číhaj! na zisk a dobytiami — ukodu bule initi z toho jen Ôma a kre
sťanská vzdélauost. jež žatím v Číné bude znova udupána. Či se otcvrou cvropskému
vlivu brány v Číné dokorán? Jak bude po letech, až n* 400 miliónu ôíňanú o

svojí si evropskou vzdélanost a evropskou moc? —
Jak jsou nevyzpytatelnl soudové Jeho a novystižitelné cesty Jeho! F. 11.

Naše Doba. Revue pro vedu, nméní a život sociálni. Red. Proľ. T. G.
Masaryk. Vyd., nakl. a maj. Jan Laichter na Kráľ Vinohradech. Pŕcdpl. na rok
K 14 - 20. Mésíčníku tohoto vyšel seš. 8 s tímto obsahcm: Záhuba našich archívu.
Napsal V. J. Dúšok. — Hospodäŕský vývoj starovéku. — O povéfo ritmluí. —
K otázee čínské. Podává Pŕemysl Hájek. — Adam Mickiewiez (1798—185ú.) Napsal
Ladislav K. Hofman. (Pokr.) — Dejiny novodobé literatúry francouzské. — uozliledy
politické, _ po veŕejném hospodáŕství, zemédélské, prúmyslové a obchodní, soeiálui,
školské. Úvahy a kritiky. Zprávy.

Mikuláš Ludvlk hrabe z ZInzendorľu. Ku dvésteleté památcc
narození jeho dne 26. kvetná 1900. V Mladé Boleslavi. Cena 20 h S láskou psauý
životopis zakladatele ev. bratrskó jednoty ochranovské, vi Učení jcjího založení, života,
zfizeni a missie. Pndány jsou 2 z feči Z. a nékteré jeho pisné.
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Z nakladatelstvl Al. NeubertavJilemnlel. Vybrané spisyMistra Jana Husi. Poŕádá F. Žilka. Cena seš. pouze 10 k r Vyšel seš. 5.—7.,
obsahujíeí dokončení spisu „0 svatokupeoiví“, „Zrcadlo človeka hŕišuého“, „Zrcadlo
hŕišníka menší“ a „0 šesti bludlch“ Ve dny Husovy zvlášte pfíležitá doba opatrili
si spisy mistrovy. — Vybrané spisy K. Herloše. Seš. 17. a 18. Pokr. románu
Jan Zižka.

HUSUV poslední den. Napsal Josef Dobiáš. Vyňato z časopisu histo
rického se zvlaštním zfetelem k duohovnlmu vývoji lidu našoho Cena 30 haléŕú
V Praze 1900. Nákladem spolku ev. akademikú „Jeronyma“ v Praze.

K oslavám Mistra Jana Husi vyjdou ješté béhem mésíce června
2 brožúry; „Pravda Husova — pravda večná!“ Cena výtisku 6 kr, 100 yýt. za
5 zl., 1000 výt. za 40 zl. — „Listy ze žaláre, které psal Mistr Jan Hus v Kostnici
roku 1414.—15. verným Oeohúm“. Ctvrté vydání. Cena táž jako brožúry pfedešló.
— Rpvnéž v novém vydání vyjde oblihená píseň; „Hranice vzplála . . .“ (Titulni
stránka ozdobená bude zmenšeným obrázkom Vene. černého: „E]hie kaciŕl“. Cena
výtisku 2 kv., 100 výt. za 1 zl., 1000 výt. za 7 zl. 50 kr — (Současuš vyjdou
S jiné písné za stejné ceny; „Zaehovej nám, Hospodine, naši drahou českou zemi“
— Pmň české omladiny.“ — „Ma prední stráži “) — Kromé toho na sklade jsou
z let pre lešlých: „Význam Mistra Jana Husi pro človeka 19 i každého století“.
Cena 6 kr., 100 výt. za 5 zl , 1000 výt. za 40 zl. (Loni prodalo se za mesío
10.000 výtisku!) — „Památoe Mistra Jana Húsa.“ (Pékná báseň hodíeí se jako
proslov ke slavnostem Husovým i jako leták, v nčmž stručne sine avšak správnš
vrličen význam Husuv.) Cena 3 kr 100 výt. za 1 zl., 1000 výt, za 7 zl. 50 kr. —
O jnduávky prijímá každé knihkupo.tví jakož i nakladatel Fr Horálek, kníhkupec
v Národním domé na Královskýoh Vinohradoch.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Karlovo nám. e 34.
Novou radu illustracť s paŕíSské výstavy svetové prnáši 32 číslo velbého
illnstrovaného týdenniku „Zlatá Praha“, spojené týdennlky Svétozor a Zlatá Praha.
Je tu fotografována rada znamenitých výstavních atrakci, kteréž jednak svým du

myslným prevedením technickým, jednak svou originálností a praktičností zajímali
budou každého českého čtenáŕe. Fotografie prevážený jsou poutavým referátom
zvláštního výstavního Hopisovalele Zlaté Prahy, jenž v rade článku vyčerpává nej
vétší pozoruhodnosti výstavní a lim poskytuje českým čtenáŕúm nejlepšiho poučení.
— Umelecká část tohoto čísla „Zlaté Prahy“ pŕináší rázovitou kresbu V. Foerstra
„Vodní žínka“, reprodukci velkého obrazu Jos. Douby „Poslední svébo rodu“, ori
ginálni vignettu našeho paŕižského krajana D. Kupky, podobiznu mistra J. Arbesa,
provázcuou vrelým čláukem a podobiznu ruského vojevúdoe Suvorova u stoleté pa
méti jeho úmrtí. — Slovesný obsah bohatý a rozmanitý zahájen je novellou K. M.

ôapka „Znova a lépe“, po níž následují: veršovaný román „Ze zápiskú zapomenu
tóho“ od F. Tomka, pobračováuí povídky J R Kronbaura „Rina“, románu B Ka
minského „Z ráje vyhnaný“ a novella Jos I). Konráda „Milovníček“. Text doplňnjí
referáty umelecké a literárni a zujimavá časová kronika „Zlatá Praha“ vychází každý
pätek v bohaté illustrovaných čísleeh o 12 velkýeh stranách. Pŕedpláci se čtvrtletné
pouze 2 zl., s poštovní zäsilkou 2 zl. 38 kr. — Ottúv Slovník náučný. Illustro
vaná encyklopaedie obecných vedomostí Seš. 354. a 355. Lukaveček — Mac Clin
tock. Seš. za 36 kr. — Al. Jiráska „Sebrané Spisy“ dospelý pravé k sesitu
206. (sv. XYV11I. seš. 11), který pŕináši pobiačováni znamenitého románu „Bratr
stvo. Aby veškeré spisy Jiráskovy pronikly i do neiširších vrstev. vydávä je nakla
datelstvi v sešiteeh po 15 kr. (30 h). — Česká knihovna zábavy a poučení
pŕináši ve vyšlém sešité 80. pod názvem Magnetismus a elektrina pokra 'ováni zají
mavýoh výkladu pokusných a zjevú magnetických i elektrických z péra Ph Dra-
Vladimíra Nováka. Cena sešitu 12 kr (24 hab). — Svétová knihovna. Sbírka
vybraných spisu všceh literatúr. Nejlaoinčjši vydání českých kuih Cena jednoduchého
čísla pouze 10 kr. Výborné této sbírky vyšly dva další svazky, kteréž obsahuj! zna
menité práce literárni; Č 153—154. Zygmunt Krasiňsbi; „Ntbožsbé komedie.“ Z pol
štiny preložil a literárné-historickým úvodem opatril František Kvapil 170 straň.
Za 20 kr., váz. 40 kr. — C 155.—156. M. Mueterlinek; Pelléas a Melisanda
Preložila Márie Kalašová. 120 straň Za 20 kr itrama slávneho básnika vlamského
je mistrnou ukážkou jeho tvorby — Besedy Lidu, la iný obrázkový prostonárodní
časopis, pfinášejí v čísle 16. celou radu péknýeh vyobrazení, z uiehž zejména vy
nikající veliké celostranné obrazy „Lékafské konsilium“, „Poslední odpočinok pol-



stých vypovézeucô na Sibífi“, dále z časových obrazu podobizua spisovatele Arbesa,
fotografie z pohrbu Safaŕíkova a z války jiho-afrieké a j. Takí obsah slovesný je
volmi bohatý a pestrý. „Besedy lidu“ vyeházejí každou drahou sobotu v musíci v čis.
o 10 str. a stojí pouze 6 kr. (12 hai.). — Ottova Ladná Knihovna Národní
pŕináší ve vydanom pravé sesité 23. ser. XXI[I. román Alf Daudota „Druháčok“ vo
zdaŕilém pfesladu J. J. Benešovského-Veselého. „Drobeček“ je nejpoetičtéjším dilem
slávneho románopisca fraueouzskébo. „Ottova Ladná Knihovna“ vyeházl týdné v seš.
po 10 kr. — Pražské Hospodárske Noviny vyeházejí Ividy I. a 1. a 15,
každého mésíee v éísleeh nejméne o 1 velkém archu a pfedplácí se na celý rok
4 zl. i s poštou. Na požádání zašle se letošní číslo na ukážku. — Nové„učebnice
pro školy méštanské. Jak se nám sdéluje, zadán je I. a 11. dil „Čítanky pro
méšfanské školy“, kterouž upravil Josef Horčicka k schválení a vyjde již v nej bližší
dobé. Upozorňujeme na to foditelstva a učitelstvo našich mešťanskýeh škôl, jimž
jsme již vydaný a schválený III. díl této pekné čítanky doporuéili.

Z nakladatelství Jos. R. Vilímká v Praze, Spál. ulice
6. 13. Postilla Mistra Jana Husi. V novočeské transkripei prof dr. V. Plajš
hanse. S illustracemi Lad. Nováka a v staroaylé úpravé typografické. Sešit (30 hal.
Úplná vyjde v 13 až 14 sešiteeh. Práve vyšel sešit 11. — Od Tater k Adrii.
Nádherného tohoto obrazovéhového díla vyšel pravé sešit 4 s temito skvostnými
pohledy: Eamolhaus v Oetzthalu. Grád a Aquileia. Dvorní operní divadlo ve Vidui.
Bludenz. Terstské pohledy. Marbaoh. Maria Taferl. Kaprunskó údolí. Linec. Kra
kovské námestí. Aroo. Ohrám srdce Jeŕšova v černovicioh. Dilo „01 Tater k Adrii“
vyjde úplné v 18 sešiteeh velikosti a úpravy „Letem českým svétem“ po 40 kr.
(poštou 43 kr.j Na celé dilo pfedpláeí se s výhodou pouze zl. 6 50, poštou zl. 7'—.
— Kalendár pro mládež již vyšel! Jest to známý a oblíbený „Vilímkôv
Kalendár Malého Otenáŕe“, který letos svým X. ročníkem dostává se do rukou české
mládeže a jest prvým kalendárom na pŕíští rok 1901 vôbec, objevujioím se na le
tošním knižním trhu. S jásotem uvitá jej mládež. Vydobyli si „Kalendár Malého
ôtenáŕe“ obsahem svýeh článku, jakož i selou vniternou svou úpravou čestného místa
jako výborná pomúcka paedagogieká, za jakouž všeobecné jest uznáván. Hodí se
jako dárek mládeži za odmenu pékného vysvedčení nyní na konci školnlho roku.
Vyšel redakeí Pr. S. Prooházky. Cena 36 kr., poštou 41 kr.

Z nakladatelství A. Reinwarta v Praze. Vodičkuva
Ulice Č. 23 Rýchlení seleniny. Praktický návrh ku rýchlení všech druhú
našich zelenín, hlavne okurek, melounú, kvetäku, karotky, šalátu, retkviček, fetkve,
zelí, fasolí, brukve, ehŕestu a j. Poučení ku zakládání. udržovaní, ochrane a vyhrí
vání pafeuišť i skleuníkô. S dodatkom o škúdeíoh zeleniny z ríše živočisué a pro
stŕedoích proti nim. Péstitelôm zelenín, hlavné pak majitelôm domovnich zahrádek
v mestš i na venku upravil Bohusl v P. Kôžinský. S četnými vyobrazeními. Druhé
rozmnožené vydání. Cena 60 hal., poštou 5 hal.

Z nakladatelství Edv. Beauforla v Praze-II, Jung-
-

mannova tŕ. Č- 21 n „Levné illustrované knihovny“ vyšel svazek 12.
Nová tato sbírka rázem doznala obliby. Privábila k sobé hued pri prvníoh svýeh
svazeieh vkusnou praktickou úpravou, pomerné k jiným illustrovaným sbirkám ve
likou svoji lácí, hlavne však veliee cennou prací Siqnkiewiczovou „Potopa“, jakož i

roztomilými obrazy akademického malífe Vénceslava Cerného Ve svazku právo vyšlem
pokračuje dil IV. velikolepého historického románu „Potopa“. Doporučujeme.

Nový časopis pro mládež éeskoslovanskou pod názvom

„Historické roshledy“ vydavá uakladatel p. Emil Solc v Telči, redakoí učitele
a spisovatele p. A. Zaradila. Poradatel bledí historickými vzpomínkami a památkami
jakož i menšími obrázky vlastivednými vzbuzovati v mládeži lásku k dejinám a vlasti
české. Jak slovesná, tak obrazová úprava jest zdafilá, a podnik sám pak zasluhuje
všestranné podpory na školách našich. Ročne vyjde 10 sešitô po 25 kr., v pfedpla
cení 4 koruny. Doporučujeme! Žädejte první sešit na ukážku.

Literárni novinka. V Jeho šlépéjich od K. Scbeldoua, kazatele ev.
v Ameriee. Do češtiny pŕekládá z angl. orig. prof. J. Váňa. Kniha tato se dodelala
v Ameriee ohromného úspechu a hned po vyjítí rozebráno na milióny výtiskô a ve

spoločnosti Americké učinila veliký rozruch. Vycházeti bude po sešiteeh i v celku
za cenu levuéjší než v Ameriee a bude tvofiti první dil nové vybrané knihovny
české. Prihlášky p. odberatelú k vôli stanoveví nákladu prijíma nakladatelství B.
Havlíček v Prase, Žitná ul. č. ‘t. n



Život. List pro výchovu v rodine, škole a špolečnosíi Vyd. a red. .losef
Pelcl na Král Vinohradoch č. 984. Vyehází 1. a 15. každého mésíee krome srpna
Pfedpl. na rok 7 K 30 h.

ŠKOlský Obzor. (Se zvláštni prílohou „Moravská Hlídka“). Vyebázl
v Roudnioi n. L. Predplatné na rok zl. 4 80.

Slovenské Listy. Týdeuuik pouéuo-zábavný. Red a vyd. K. Salva
v Lipt Ružomberku. Ročník J číslo 1. Vyebázeji každou sobotu. Predplatné na rok
4 zl.
v Lovená. Časopis pro myslivce a pfátele prírody. Red. Jan Doležal vo
Žďáfe na Mor. Ročník XXIII. č. 4. a 5. Pfedpl. na „Lovenú“, Z lesôv a luhu“ s
„Rybár. Listy“ na rok 3 K 20 h.

D. p. R. v St. H. ,Za konf. up. došlo: díky! V „Przyj. L.“ jsem četl ;

veluii dobré. Tvôj názor o S. bude částečne správnym; vedie toho i povaha. Br. p.
D. p. L. S. v B. Vyrovnáno za upom. Srd. pozdr.ľ. uč. ľ. P. na R. 15 K došlo. Díky za obstarávaní.
P. B. K. na JV. Došlo, alo lituji velmi, že nemohli uvcŕojniti. Tak k ve

čírku se hodí, ale do listu nikoli. Vaše snaha, píle a horlivost je vší chvály hodná.
Srdečný pozdrav.

Postillu ueui možno nám priložiti, jelikož náš spolupracovník velmi jest
zamestnali, ale bude vše nahražeuo.

(Z a s 1 á n o.)

V ô. 23. „Červáukô“ ze dne 30. kvetná t. r. útočí občan Červený na rač,
jakož i na evaujel. duchovenstvo a cirkev evaujel. vôbec. Dovoluji si odmítnouti
útoky ty prohlášením, že jsem práve jako evanjel. duchovní chudého občana .lanáčka
pohŕbit nesmel, jelikož se zesnulý právem nepovažoval za člena evaujel. aírkve a
výslovne ŕekl, že si nepreje žádného duchovuího.

Jestli jej Sobiuovští evanjelici na svúj hfbitov prijali, pŕísluší jim dik a ne
pohanení, jakéž kydá na ne občan červený; nepfíslušelo jim, kteŕí se každého po
hŕbu rádi súčastňují, ať jest zesnulý toho neb ouoho vyznáni, ale sooialuím demo
kratúm, pokuď jsou téhož smýšloní jako p. červený, a zvlášte studeným bratfim,
aby svého až do posledního okamžiku dôsledného učitele a kdysi veliee ochotného
fedrovatele katolioismu ku hrobu doprovolili. Zesnulý Janáíek, který žil pfes 50 let
ve Vídni, hájil nékteré požadavky nynejší strany socialistické již tehdy, když pan
Ôervený nebyl ješté ani na svete. Chudá cirkev evanjel., jež má však to bohatsví,
jež premáha svet, váži si i chudých svýeh členu,

Jestliže deleguj! evanjel. duchovní ku vykonaní pohŕbu uekterého presbytera
neb učitele, deje se to vždy za souhlasu obstaravatelô pohfbu aneb aby sa vyhovelo
pŕáni zesnulého aneb jeho pozostalých, a to i tehdy, kdy se duchovní pripravuje
tím o štólu. Není nikde psáno, že by evanjel. pohreb smél konali jen duchovní
(upozorňuj! tu p. Červeného, že evanjel, duchovní nejsou kneží, nýbrž jen duchovní)
ale s jeho svoleuím neb v jeho neprítomnosti konají výkony pohrební presbyteri čili
starší eírkvo aneb kde jsou evanjel. učitele, tito. O pohfbu Janáčkovo vykonal po
hrební výkon Sobinovský, evanjel. p. učitel a to zdarma, Není tedy pravda, že se
žádný u hrobu nemodlil. Ze žädný neplakal, nediví se nikdo, neboť zemŕelý peéoval
o to kdysi pilné, aby o pohfbu jeho nebylo žádného pláče.

Nížepsaný konal již mnoho pohfbu zdarma (v r. 1899 5) a platil si i povozué,
aniž se odvolával na direktívu pričinením práve evanjelíkô Sobinovskýoh, vloženou
do povolovací listiny, již byl za duchovuího sboru Krueemburského povolán, v níž
se mu klade zi povinnosti „pohfbívati obecní chudé zdarma, avšak jen tehdy, když
se mu zaopatri povoz“. Sobinovští uežádají od neho, aby si sám platil povozy,
a byli by se jiste o povoz postarali, kdyby bylo šlo o člena jich sboru, neboť jsou
si vJččué vedomí toho, že sboru materskému i filialnímu pfináší nížepsaný dosti
obétí tím, že jest za nyuéjšíeh bíduých hospodáŕskýoh pomeru spokojen i s polovici

LISTÁRNA.



toho slúžneho, na které má spfavedlivé nároky. Cini v tomto ohledn víee, nežližálá
Mistr Jan Hus. Muolio vykonal zdarma souvércim i jinovércňm, častokráte vrátil
chudým lidem šetrné to, oo jemu ochotné podávali ta r ň zná náboženské výkony
a apokojil ae mnohdy i s polovičkou ano i s meuši částkou tak zvané štóly. V uznáni
toho, oo činí pro chudé, dávají jemu nokteŕi (a to právo i sociálni demokraté) právo
o pohfbechv více nežli žádá

P. červeného jenž zdánlivé ani nevi, že jednou za mésío konávám služby
Boží v Sobinové, to mrzí, že Sobinovští chodívají vdo Kruoemburku do kostela. Do
Sopot méli by blíž. — — Kdo asi za tim p. Červeným vézi’ Aby to tak byl
studený bratr, hallcí se v rouoho poctivého socialniho demokrata? Možná. Husem
ae oháuí to je podezfelé, neb to činívaji nejčastéji naši na obé sírany kulhajíoí
moderní Husité. Jeli ale plece úprimným milovníkom pravdy Husovy, pak by mél
ctení spisu tohoto velikého našeho mistra odporučiti jiným duehovnlm, kteŕí činí
piedevším potrebuj! t. j. tém, ktefí činí nároky na titul „knez“, zapomínají však na
ty knéžské a mnišské ctnosti, jimiž so pilné zdobí i obyoejný laik, občan červený,
na pokoru, čistotu a chudobu

V Kruoemburku, dne 15. éervna 1900,

evanjel. farár.

(Z a s 1 á n o.)
Obdržel jsem ztiskárny a mohu rozesilati „ Upomtnku na den konfirmace“

(14? str) od Dra. G. Ad. Skalského, jednotlivé, neváž, po 40, jednoduše vaz.
po 00 h; v partiích; nev. za 30 h, váz, za 50 h Skvostnéji vázáné v červ. platné,
zlacené po 80 avelmi skvostné po 90 h obstaraj! se na požádání. Výňatok z „Upora/
„Stručné déjiny církve kresťanské“ (34 str ) po 16 h. Výtisky kal. „Húsa“ do
15. února t. r. nevráceué, pokládaji se za podržené; jsou-li kde nerozprodané výt.
z min. ročníku, buďtež sem laskavč zaslaný. Objednávky uvedených spisu meny
budie pod adresou: Vdcl. Matoulek, evanj. učitel v Kruoemburku krdl.
České.

Biblické hodiny konají se každé pondélí večer od 8.-9. hod v mistuosli
mistního spolku Ev. Matice A. V. ve Vídni, XVH. (Hernals,) Wattgasse é. 85., I.

pusch., dvéŕe 5., k nimž se každý co nejsrdeônéji zve. I. Tim. 4, 8.

(konfirmační listy) jsou k dostání u redakce t. 1. v Jasené.

Príruční kniha dejín umení.
Malíŕství. Sochaŕství. Stavitelství. Hudba.

Napsal Bedŕich Mach, c. k. profesor.
S óetnými skvostnými illustracemi dle orig. skvostné provedených.

V novéjší dobé vzmáhá se u nás zájem pro zachovám' umeleckých
památek v míŕe netušené a je povinností každého vzdélance, aby
si osvojil ponékud dejiny uméní a seznal vynikajících dél svetových
bilo Machovo opatŕeno 194 skv. obrazy, seznámi nás dukladné
s uméleckou tvorbou svetovou, aniž by rozvleklostí unavovalo.

Cena I zl. 60 kŕ , skv. váz zl. 2 -20
Nakladatel I. L. KOBER v PRAZE, Vodičkova ulice.

Gustáv Pelar,

Upomínky na (len konfirmace
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nabízí se;
pp. stavitelúm a vúbec každému, stavby podnikajícímu, k provcdení
jakýchkí'li prací do jeho oboru spadajících za ceny nejlevnéjší a v

solidním provedení.

OZNÁMENÍ.
Dovŕšené stoleti XIX. naléhave volá po účtováuí. Veškerá cizina se rozhliži

po uplynulých 100 leteeh, uvédomujíe si, eo ktcrý národ velkého a trvalého vykonal
vo viech oboreeh lidského vedení a umení, ve zŕízeníeh spoločenských, státníeh atd.

Stoleti XIX. národu našemu, jako velké časti evropského lidstva vôbec, jest
zároveň stoletím ohrození. Celková revise stoleti toho je tudíž u nás a pro nás dvoj
násob dôležitá a vdččná.

Spolehlivé obsáhnouti veškerý široký obor života a myšlení českého za
uplynulé právé stoleti XIX. je však úkol nesnadný Proto jsme si vybrali pouze
jednu stránku rozsáhlého vývoje toho, ale za to stránku nad j né zajímavou: litera
túru naši stoleti XlA., a to pŕedevšim poesii, z písemnietvi náukového pak hlavne
ty obory, kteró se k ni druží nejblíže a vystihují duši národa jako svérázný celok.

Zkrátka: chceme podati radu úvah, rozborôv a effayí, soustavné a účelne
seskupených, o českém básnictvá lyriekém epiekém a dramatiekém, o české novcllu
a románu, o české filosofii o dejepise političkám, kulturním a. literárnim, o bádáni
zemépisném, o pracích jazykozpytnýoh celého stoleti \IX. Hlavní pracovníci,
hlavní ideje, hlavni látky a formy budou stŕedem, kolem niehž volné a pŕece orga
nicky a pŕehledue ŕaditi se budou školy, spoleénosti a generace, jdouci za týmiž
čili a sloužící týmž myšlénkám.

A ponévadž úkolu i v tomto obmezení plece ještč nadraíru rozsáhlého nolze
provésti spisovateli jednomu, ujala se práce rada pfedníoh odborníkô našich,
kteŕí spoločným úsilím ohystajl spis:

Literatúra česká stoleti devatenáetého,
rozdélivše si bohatou látku podie své záliby, svýoh sil a schopností.

Pracujíť o spise jmonovaném; ŕed. Fr. Bílý, dr. Jaromír Borecký, prof. dr,
Pr. Čáda, ŕed. Leander Čech, prof. dr. Josef Hanuš, prof. dr. Ján Jakubec, re I.

Jaroslav Kamper, dr. Jan Krejčí, Jan S. Maehar, prof. dr. Jan Máehal, prof. dr.
Jiudŕieh Metelka, dr. Vojtech Nováček, dr. Josef Pekár, prof. Emil Smetánka, prof.
Pr. Táborský, prof. dr. Jaroslav Vlček, prof. Jiudŕieh Vodák a jini — jména, jež
sama sebou zaručují plný zdar podniku.

Spis vyjde v „Laiohterove Výboru“ a bude obvahovati asi 100 archu. Tert
podporovali a doplňovali budou prípadné illustraeo (verné podobiiny spisovatelú
snímky rukopisu jejich, titulní listy vyuikajíeich tiskôv atd.). kniha počne vychá/eti
v prosinci letošuího roku. Ježto pak všechny prípravné práce jsou vykouány,
vyjde pivní část do konce červeuee 1901, druhá r. 1902.

Uvádéjíce verejnosti žatím tolik ve známost, podrobný program díla otiskneme
v dobé pozdéjši.

Nakl. JANA LAICHTERA na Král. Vinohradoch.

.m. -...m.. ** • -ak m. . -v~

mistr kamenický v Zahrádee u Strmilova,



5 J{aŽdé hOSDOdvní 'ite™ se prihlási, bude nejnovéjší bohaté ilhistrovaný •!>

§
ľ J

’
,.Seznam zboží“ firmy: ;?

I LUDVIK MÚLLER, |
H tkalcovství a zasílatelský závod v Lanškrouné v Čechách, ;f6 zdarma a i'ranko obratem pošty zaslán. Sezmim ten, víee než 400 ŕ í,
B umelecky prevedenými, skutočnosti odpovídajíoími lllustraeemi 4
ff ozdobený, obsahuje všeeky možné predmety, jež buď luéué neb í|
|í bavlnené, bílé i pestré se hotoví, Buďtež zvlášté jen tyto uvedený; krásne SO- ÍZ
E lidní látky na šaty nejnoyéjšleh vzorku, kapesníky rúzné jakosti c|
g' i pro šňnpáky; bilé i pestré stolní prádlo, ručníky, ložní prádlo §

bílé zboží, látky na zástery, látky kongresové, látky vy- Ŕ
B šívaeí, pŕíze vyšívaeí, pletací vlna. pštrosí vlna, bavlny |[háčkovaeí, hotové zástery, strojní vy šívání, čínsky čaj §
ŠÁ (8 rúznýeh vzorku každý na 2 šálky čaje. zašlú franko za obuos 35 kr.), Š
E ruská horčice atd. — Zásiľky vyrizují se v sebe menším množstvi a

jf nejen v celých kuseeh; iná tudiž každý pfiležitost jakoukoli malou částku od

|í firmy uanejvýš solídni si opatŕiti. „Seznam zboží“ vyžaduje se zpét jen, když ;Z

E by behom ôsmi nedel nie objednane nebylo. — (Porto pri zpét zaslaní téhož
H obnáši 10 kr.) — Vyšívání monogramu provádi se vkusné a levné. %

Hotové prádlo pro dámy, pány i déli všeho druhu Ize
B u nás objednati. Obstará se spravedlivé, presné a za i

cenu mírnou, dle jakosti. 'f

Í „afeínjch na ptana,

*5“’-' prv nimi cenami harmónia H*

poeténá '\y i'varhany

Al. Hugo Lhota v Hradci Král.
vy rúb í

*Vy Piana krížová se železným strunníkem, s Vídeň. mechanikou M*
°'i zl s augliokou opakovací mechanikou od 450 zl. 1C±,

Ijv Pianína krížová se žel. strunníkem, s angl. mech. ud 260 zl.

Harmónia evrofská i americká (cotag. s Kxpressiouem) v v.
každém rozméru od 05 zl — Téz na splátky za výh. podmiuok. 4*

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko M*

Záruka 5 letá. Vývoz do vsech zemí.
Sklady: Praha, Kr. Vinohrady: Karlova ul. č. S. Tylovo nám. 16.

jC|,
Vídeň III. Salesianergasse 31. Brno, Orelská ul. é. 7. Vy,

yv <|+ 4* 4* 4* 4f 4t 41- 4ŕ v t *r t* t *1* *r 4* “í* 4* 4* 4* ?y

Pfispévky, predplatné, rek amacc atd buďtež posilány redakci „Ev Cirkevníka“ do Jasené,
pošta Vizovicc na Moravé
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