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Památka reformaee eírkve kresťanské.
Blíži se zase památka reformace. Nékolik jen dní a zvony

s véží chrámových budou zase hlaholiti, ukazujíce, že si máme pri
pomínali den 31. ŕíjna.

Co nám chce reformační slavnost ŕíci? Pripomínali chce
nám veliké véci, které Bôh skrze služebníka svého dra Martina
Luthera v cirkvi spôsobil; pŕipomínati chce nám to veliké vyčisténí
chrámu Božího, církve Páné, jež počalo v predvečer >všech svätých*
r. 1517, jež dosáhlo svého vrchole, 18. dubna 1521 na snemu ve
Vormsu a dne 25. června 1530 svého zakončení podáním Augšpur
ského vyznání ŕíšskému snému v Augšpurku; pripomínali chce nám
všecky ty boje a utrpení, jež otcové naši pro víru podstoupili a
jejich silu, horlivost a lásku.

Co nám chce reformační slavnost ŕíci? Varovali chce nás.
abychom se nedali zase zapŕáhnouti v otrocké jho, jež pŕedkové
naši tak dlouho nešli, pod nímž ješté podnes miliónové a mezi
nimi i pŕeveliká část národa našeho Českého, vzdychaj! jnapominati
chce nás, abychom vérni byli práporu evanjelia a drželi se toho,
co máme, aby nikdo nevzal koruny naši, abychom státi zastali na
tom jediném základu, kterýž položen jest k spasení duší našich,
Kristu Ježlši, abychom svým životem a obcováním dokazovali, že

evanjelium Kristovo jest mocí Boží.



Co nám chce reformační slávnosť ŕícil Roznítiti chce svätý
oheň víry a lásky v srdcích našich, abychom zamilovali sobé cirkev
svou, slovem Božím očisténou a opravenou, abychom tu cirkev,
jež zústala >jako boudka na vinici, jako chaloupka v zahradé ty
kevné a jako mésto zkažené* (Iz. I, 8.) budovati a zvelebovati po
máhali, aby byla >slavnou, nemající poškvrny, ani vrásky neb cokoli
takového, ale aby byla svätá a bez úhony.« (Ef 5. 27.)

(Z reči Dra. Panka na hlavní schňzi Gustav-Adolfské' Jednoty v Královei
12. zári t. r.)

Se srdečným >Pozdrav vás Búh a poteš vás Pán Ježíš* pŕed
stupuji pred tvár vaši.

v
#

Činím tak s tlukoucím srdcem, nebof vím, jak málo jsem
hoden stati na tomto významném místé. Déle než 25 let ŕídil spo
lek náš muž, jehož jméno — tajný rada dr. Fricke — jen treba
vyslovili, aby se rozpoutala bonŕe vdéčného nadšení. Již jako stu
dující jinoch obcoval Fricke r. 1842 shromáždéní v Lipsku, jež
znamenalo vlastní založení Gustav-Adolfské jednoty a ješté v Brun
šviku mluvil k nám u véku 77 let on, zralý, ctihodný profesor a
zároveň ješte studenský jinoch. Nemíním tím pokusiti o to, abych
i jen v krátkosti vyložil, zač naše jednota tomuto svému osvédče
nému vúdei a polnímu maršálku díky povinná jest. S vroucí horli
vostí pro cirkev evanjelia, s neúnavnou pracovitostí, jež ani pod
bŕemenem 6000 jednacích čísel ncumdlela, s úchvatnou a nadšení
budiči silou své reči naši véci sloužil a prospél. Lepe než spousta
slov svédčí o tom skntečnost, že nzením Dra. Fricka béhem po
sledního, dnes se dokonávajícího roku úhrn podpor Gustav-Adolfské
Jednoty ze 680.000 marek stoupí na obnos téméŕ dvojnásobný.
Byl to poslední rok jeho správy, nikoliv však jeho lásky. Nebof
vúdce náš odložil sice berlu z ruky, ale ruka sama tu zústala a za
ní jeho srdce, to staré a pŕece vždy mladé srdce jeho. Z hloubi
duše dékujeme Bohu, že nám život jeho, jenž v poslední dobé zdál
se býti ohrožen, zachoval. Královeckému hlavnímu shromáždéní jest
to vécí srdce a svédomí vyslovili zdc verejné a slavné, že Gustav-
Adolfská Jednota naprosto nedovede svúj dluh vdéčnosti vúči Frické
mu i jen zméŕiti, o splacení ani nemluvé. Vidélo se nám býti vécí
samozrejmou, jenž nemá býti splátkou na dluh, že se ústrední pred
stavenstvo usneslo, jraenovati Fricka čestným členem predstavenstva,
a jsme té dúvérné nadéje, že usnesení toto dôjde v Královei svého
stvrzení. (Hlučné Výborné!) Dékuji vám, pánové, srdečné za potvr
zení této dúvéry. Rovnéž nepovažovali jsme to za splátku na dluh,
nýbrž za véc samozrejmou, abychom dnešního dne na Dra. Fricka
s pozdravem pamatovali.

Pánové, Vaše nezasloužená dúvéra povolala mne k ŕízení
shromáždéní, když mi již pred desíti mésíci bylo svéŕeno ŕízení
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ústŕedního predstavenstva. Odhodlání vzíti na sebe tento úrad, bylo
mi nad mím téžkým, nebof byly mi dobre známy stále rostoucí
úkoly centralnímu predstavenstvu a celé Gustav-Adolfské Jednoté
svéŕené, jest mi príliš dobre známá nepatrná míra mých, úrady i

lety obmezených sil.
Vezméte mne pánove, prosím, tak, jak jsem, než se nalezne

nékdo lepší a silnéjší. To ujišténí mohu vám dáti: Pred vámi stojí
muž, jenž Gustav-Adolfské Jednoté z celého srdce náleží, jehož oči
v modlitbé u víre vzhlížejí k Bohu, od néhož jediné pomoc pŕichází.

Spolek Gustav-Adolfský stojí na rozhraní století; sám jsa
syncm 19, véku, prošel plné dvé tretiny toho století. Opomíjím líčení
jeho vzrústu. Budiž dosti na jediném pripomenutí, že do nového
století vstupujeme s 45 hlavními, 590 panínskými a 1918 pobočný
mi spolky, a že tohoto roku vládneme podpúrnou sumtnou téméŕ
plného púldruhého miliónu marek, což ovšem jest následkem mimo
ŕádných daru a pomérú.

Nevzpomínám však toliko zevního vývoje spolku, patrím
v duchu na déjiny vnitŕní — on i uvnitŕ vzrostl, a sesílil
jako muž v Kristu. Významná období, jimiž evanjelická cirkev
v uplynulém století prošla, zrcadlí se v skrovnéjších déjinách Gustáv
Adolfského spolku, on pak sám muél ne nepodstatný vliv na pro
buzení, rovnéž jako na utváŕení se evanjelického života vúbec. Vedie
obou projevú sily, jež jsou príznakom církevního života posledních
dvou pokolení, vedie misie zevní až k pohanúm dosahující misie
vnitŕní, jež má sloužiti pomérúm ve vlastním domové, staví se jako
zjev rovnorodý spolek Gustav-Adolfský, jenž evanjelické souvérce
objímá, objímá v dvojím smyslu — vné i v diaspóre a uvnitŕ
v cirkvi domáci, — a stal se tím zvláštním projevem života naši
církve. Spolek Gustav-Adolfský náleží v počet skutku, jimž se Búh
osvédčil v ŕízení církve naši za poslednfho století. A nyní vstupu
jeme v nové, ve dvaeáté století. Co nám pŕinese ? Ne klidné
odpočinutí, to vidí již oko otevŕené znamením doby, nýbrž novou,
rozmnoženou prací, a jestli že my jako evanjeličtí kŕesfané neradi
bychom prošli tajemnou branou století bez svétla božího slova, bez
berly ze zbrojnice písma sv., tu je mi, jakoby neviditelná ruka
obracela pŕede mnou první list Pavlúv: íNestydím se za evanje
lium Kristovo; moc zajisté Boží jest k spasení všelikému vé
ríeímu< ....

Vzpomínám pŕedevším na vývoj evropských národu od refor
mace. Národové ti moci své často nelidsky užívali. Dnes počíná se
i tu osvédčovati pravdivosť slova : Déjiny národu jsou národu sou
dem! Začíná čosi jako účtování s národy, kteŕí milovali více tmu
než svétlo. Buď uslyší ješté v hodiné jedenácté hlas evanjelia
a rozrazí dvéŕe, které vedou ze žaláre jejich ducha k svobodé
dítek Božích, anebo svétlo jejich shasne, protože zanikla božská
sila v nich. Naproti tomu naopak — poukazují jen na vzrústající
moc némeckého národa —- odváži se snad nékdo popírati, že tato
moc nalézá se ve vnitŕní souvislosti s božskou silou, která spo
čívá v protcstantismu? Co svpt nikdy neslýchal, nyní slyší sméro-



datný hlas evanjelického císaŕe! Budtež si tací, ktefí tuto souvislost
statní moci se silou víry považují za nahodilo. Oko, které bystŕeji
hledí, postrekuje tu vyšší ŕízení a tuší aspoň néco o sile víry.
Mám-liž snad upozornili vás na to, co déje se ve Francii a pŕede
vším v Rakousku ? Tamní evanjelické hnutí vyvolalo u nás samých
vnitŕní otŕes. Vidíme, jak to staré, nefalšované evanjelium jeví silu,
již jsme se do neho v této naši dobé malé víry ani nenadáli. Pŕi
pomíná jarní doby reformace, jak evanjelium slouží ku spasení vše
likému veŕícímu. Nevztahují to k nám svých rukou morituri (umí
rajicí), ale quasimodo genili (jakožto novorozená nemluvňátka). (Hlu
čná pochvala.) Cesty vždy mocnéji se rozvíjejících styku svétových
vykazuji i spolku Gustáv-Adolfskému nové dráhy. Bude nucen dále
vztáhnouti svá ramena, až za vlasf, pŕes veliké more — až do Bra
silie, kde mu ješté krásný úkol kyne. A zdaliž jest spolku Gustav-
Adolfskému, starali se toliko o Némce? V nápadné protivé ku sve

tovým stykum zemé i národy spojujícím ukazuje rozhraní století
zálibu pro národní výlučnost, a tato povážlivá okolnost ukládá
Gustáv-Adolfskému spolku, aby i v národnostních otázkách zaujal
postavení. Ježto vyrostl na púdé nemecké, jest útvarem národním,
avšak múže proto míti i svúj význam mezinárodní nebof není jen
némeckým, nýbrž též evanjelickým, A není vše, co nemeckým
se zove evanjelickým, a naopak mnohé co není némeckým, se
zove evanjelickým. Jako za dob Hansy v královském prístavu vidéli
bylo lodi všech národu, tak otvíiá dnes spolek Gustav-Adolfský
svúj ochranný prístav lodím véŕlcích, plujícím pod práporom evanjelia
a nebezpečím ohroženým.

Spolek podporuje také italské a francouzské církve, a pri tom
se ukazuje, jak smíflivô muže púsobiti Boží moc evanjelia Kdyby
v Čechách evanjelické hnutí zmocnilo se i Čechú, pak by se tamní
poméry v budoucnosti lépe utváfely, a kdyby v polských krajích
nemecké ríše evanjelické církve sesllily, pak by ponenáhlu i polská
otázka ztratila svou ostrost.

Evanjelium osvedčí i tu moc, že jak svédomí tak i srdce stále
zmocňovali bude v lásce a védomí obecenství, a Ize čekati, že i

jiné odporné sily budou nám pň tom nápomocný. Rozvoj moci
Ríma jest jedaím z nejvýznačnéjším znamením povétrnosti na obloze
naši doby — mne psychologická hádanka! Jak to jen možno, i in
tellektuelné možno, že široké kruhy kresťanstva, i naši zemé, v které
protestantismus vzrostl, mohou trvati pod vlivem ultramontanismu ?

Ale výsledky centra (tak nazývané katolicko-klerikální politické strany
v némeckém ŕíšském snému, — red.), katolické sjezdy nezadrží
postup pravdy. Protestantismus zústane mocí stoupající. Opakování
hodna jsou slova >Moniteuru< ? >Katolický svét musí se toho dožíti,
jak se moderní svét vymaňuje z jeho obétí. Katolicismus jest velmi
starý, ale svoji úlohu v Evropé dohrák. (Souhlas).

Nechceme zneuznávati, že ultramontanismus v Némecku naši
vlastní vinou sesílel, jako nékdy jindy (jako v Rakousku vinou za
svobomyslné se vydávajících straň — red ). Katolický sjezd byl ko

nán, aniž by co útočného vyslovil, a my slyšíme se zadostiučinéním,



že konfesijního štvaní se vystríhali. To jest nám ze spolku Gustav-
Adolfského práve milo, nebof naším heslem jest ne zápas boje,
ale dostihy v projevování moci Boží. Jen kdyby se neozývaly vedie
slyšených hlasú míru docela jiné hlasy, kteréž jsou jediné sméro
datnými! Apoštolský list papežúv ze dne 21. srpna nepostrádá
jasnosti.

Ostatné i tak, kde není útoku (agresse), zasluhuje naši pozor
nosti i pokrok (progresse). Pŕipomínám jen Exmland ve Vých.
Prusku se vzrôstání katolického obyvatelstva a se vzrústáním jeho
kostelňv, jež nejsou s ouím v žádném poméru. Pnvolávalť Dr.
Lieber katolikúm: Buďte na stráži, tedy privolával to také on nám,
již k vúli rovnosti, a uvedl nás tak obojí v tomto jednom aspoň
pod jeden klobouk.

Ale i jiné zjevy hrozivé se hromadí! Rouhavý, zvíŕecký nihi
lismus — pŕipomínám jen zavraždéní italského krále — predsta
vuj! se v prítomné dobé jako výrústky onoho svétového názoru,
jehož učením jest: Žádný Búh, žádné svédomí. Onen duch kráčí
i našimi radami a jeho pomocníci jest indolence (nevnímavost, ne

citelnost.) (Živý souhlas). Búh dej nám dnes v dóme hlásanou nená
vist k tomuto nepŕíteli v našem vlastním nitru. Doba jest tak vážná.
Všemi zemémi musí zníti volání: Evanjelici na všech místech za
chovejte si své nejdražší statky ! (Dlouhotrvající souhlas).

V tomto znamení vstupujeme v 20. století .... Vime, že
s námi jest ten silný, na pravici povýšený Pán, který svým zaslíbil :

>Aj, já s Vámi jsem po všecky dny<, náš jediný Prostredník v ži
voté i smrti, naše vyznání a útécha. Se Sionem Duchem péjeme:
>V tvéf jsem, Pane, moci* s vévodou Albrechtem ŕíkáme:

Laus mea sermo. Dei, Dominimea glória verbum.
Hac spe nou metuam, quid mihi faxit homo.
Co jest zapsáno nad portálem zdejšího starého zámku, to

píšeme nad portál nového století.
Turris fortissima nomen domini. (Véž nejpevnéjší jméno Ho

spodinovo). Kdo by ten byl nevíš ? Jest Kristus Ježíš! Ten vítézství
obdrží.

(Dokončí, z č. 6.)

A zajde-li evanjelik do hostince, kde hostinský je jiného vy
znání, kde zdobí stény obrazy svätých a svétic, kde néjaká >svobodo
myslná< a >radikální< veličina, v jejíchž paprscích se chce trochu
pŕihfát, začne si délati z náboženství svého i cizího úštépky a ten,
aby si to ňepokazil, buď mlčí nebo pŕisvédčuje, ač mohl byjinde
mezi svými posedéti, nemá z toho valného asi požitku. Dobre pravil
jeden Amerikán ; >Kdybyste stavéli méné a menší hospody, mohli
byste míti o to vétší príbytky.* Opakuji však, že nejsme proti
návštévám hostincú, ale jsme proti nemírnému zasedání pri pivé,
ponévadž se tím mrhá čas a peníze, a každý ví, že deje se tak včt-

Kresťanský život rodinný.



šínou ve méstech, ú nás na venkové nemúže býti o tom skoro ani
reči. Prejeme každému jeho požitek; ale kde délá útrata za pivo
nepomérné velikou rubriku, že i rodina musí si od úst utrhnouti,
tam hreší se na rodiné. Ovšem i hospoda múze býti vživoté spo
lečenském a politickém užitečna, ale >všeho s mérou*. Človék jako
tvor společenský potrebuje trochu povyražení a veselí, ovšem ne
škodného a jsou príklady, že žena ŕíká svému muži: »Jdi mezi lidi
af nesešosatíš! Jdi se povyrazit, jsi už dost starý rarzout!« V ho

spodé — slušné ovšem myslím porád — tŕibíme náhledy, nékdy si

zaŕečníme, k čemuž nebývá jinde príležitosti, máme príležitost po
hovorili o politických vécech a otázkách spoločenských, a i tu i tam
rozprávka okorení se i dobrým vtipem, že se človék od srdce za

smeje. Tak človék osvéžl v téch starostoch všedního života. (Pékné
pojednám' o životč hospodském napsal J. Klecanda ve >Svatvečeru<
r. 1899. >Pri pivé a kouri,< na néž tuto odkazujeme, a z néhož
nékteré myšlenky čerpány)

Ozdravéní našeho rodiného života nastane, když opét províván
bude duchem Božím. Proto je nezbytno, aby byl život rodinný po
staven na ten základ, na némž postaven byl. Mnohý muž myslí
dnes, že dosti učinil pro rodinu, když opatril jí prostŕedky životní.
Starost o rodinu, vychování dítek pŕenechává žené, an sám hledá
vyražení mimo dúm. Muž i žena mají oba své povolání a zájmy
doma, a nesméjí pro povolání verejné, byť i lidumilné zapomínati
vlastních poviností k rodiné a détem, Dítky dal Búh rodičúm, jejich
povinost! jest, aby je vychovávali. Rozumí se samo sebou, že ro
dina sama tuto povinost úplné vyplniti nemúže, ale za pomoci školy
i štátu; ale obojí musí míti plnou moc od rodičúv. Ničím nemúže
býti dítkám nahrazen dúm rodičovský, ani cirkvi, neb Búh nechtél,
aby snad cirkev byla boŕitelkou rodiny. Dltky mají v rodiné a pro
rodinu býti vychovány, nemají býti kruhu rodinému odjímány. Když
dítky jako mladí virtuosové na umeleckou pouť se vydávají, je to
tak pŕevrácené, jako by šli do práce tovární. —

Všímnéme si ješté pomérú pánu k služebným. Nesmi rozhodné
panovali chladný pomér mezi pracovníky a chlebodárci. Tito mají na
ony pohlížeti jako na sobé rovné lidi s týmiž poklesky i pŕednostmi,
i účast bráti na jejich životé. Bez výjimky však mnoho k zušlech
téní života rodiného bude vykonáno, když každý v domé jemu
z Boží milosti ustanovené postavení pŕijímá a úlohy své svédomité
plní.

Jdéme dále. Náleží smysl pro rodinu ušlechťovati stavéním na
Božím slové společnou domáci pobožností. Domáci služba Boží je
jisté tak stará jako domácnost a rodina. Sloupem a podpérou našeho
života rodinného múže býti jenom kresťanská víra, kresťanská láska
a kresťanská nadéje, ale základem, na némž stojí — služba Boží.
Ve společné domáci pobožnosti, již mají se účastniti všichni domáci
vrcholí život rodinný, a odbývati ji má čelední otec, hospodár, jako
učinil Job. Nestydme se snad pro posméch svéta býti knézi a pány
svého domu! Zbabélost a bojácnost a ohlížení se na jiné, je, eo
nás ničí! (Návod k domáci pobožnosti a modlitby viz v práve vy-



dané >Upomínce ná den koníirmace< od Dra. G. Ad. Skalského,
již vŕele rodinám doporučnjeme.) •

Ale nestačí jenom šlechtiti vlastní krb života rodinného a
všecky sily, prostŕedky, um i vedomosti na tuto krásnou úlohu vy
nakládati, ale skutkem kresťanského milosrdenství jest i staviti, brá
niti životu bez rodiny,nebo takový zpŕíjemňovati. Jsouf množí, kterým
by prospél paprslek vrelé lásky. To jsou vdovy a sirotci, kteŕí
vedou trudný, smutný život osamelý: pro né láska na zemi vymrela.
Proč nevyplňuje se u nás náboženství čisté a neposkvrnéné: na
vštevovali vdovy a sirôtky v souženích jejich ? Proč tvorí se v domé
ohrady mezi témi, které u sebe máme: mezi vychovateli, učni,
pomocníky a čeládkou? Proč schází ve mnohých domech útulný
koutek pro neprovdané sestry neb švegruše? A jsou tu i jiní, kteŕí
život bez rodiny si zavinili, jako tuláci a pod ? Samota pŕivedla je
na scestí, samota svádí je, sotva že z vézení vyšli, spáchali zlý
skutek, aby meli v zimé prístreší a zaopatrení. I tomu zlu náleží
pohledéti v oči a pfemýšleti o prostredcích, jež by stávající zlo
mírnily, nové odvracely. Požehnání a dobroŕečení tomu, kdo v tom
smeru néco vykoná!

Z evanj. učitelského spolku „Českomoravské Jednoty
Komenského“. (Zpráva o valné hromade, konané ve Chvaletieíeh dne 7. srpna
1900.) Opel po uplynutí školní své práce sešli se ev. učitelé letcšního roku ku spo
ločnému rokovaní o veeech povolaní svého a také aby se pfátelským se shlc
dáním vzájemnô potčšili a k další své práci povzbudili. Velmi milé byli prekvapení
pH svém príchodu do Ohvaletic, když videli v ústrety sobe vláti prápory, jimiž byla
celá obec na počest sjezdu ueit. ozdobená. Že s radosti a s láskou pnjali Ohvaletičtí
své hosty, to dosvedčili i dalším svým ochotným ubytovaním a pohostením jedno
tlivých členu sjezdu, začež budiž jim i tímto vzdán srdečný dik. — Sohúze se ko

nala za hojného účasteuství učitélstva, nékterýeh d. pp. duehovnícb, jakož i domácich
sború v chrámu Páné. Započato Službami Božími, pri nichž po zpevu žalmu 105.
modlitbu a čtení Slova Božiho (Žalm 35.) vykonal dúst. p. senior R. Novák; dále

srdečnými slovy promluvil k prítomným dv. p. P. Havelka na základe ev. sv. Lukáše
10, 17—21., pri čemž hlavne pojednal o slovech verše 20.; „Potom navrátilo se
s radostí teeh sedmdesáte.“ Kéž dá Pán, aby splnilo se na učastnících sjezdu vy
slovené tu plání: „aby obraz teoh 70 vraeejíeíoh se s radostí byl obrazem jich sa

mých; aby nešli dítkám nejen osvetu, ale i spasení, zuámost o Pánu Ježíši, jeuž i

jména dítek chce napsati v nebesíeh!“ Pobožnosť zakončená modlitbou a požehnaním
(vykonal d. p. Novák), nejposléze zpevem žal. 118, 13. — Po skončených Službách
B. privítal domáci duch. správce, dúst. p. senior Jol. Fieiseher, účastníky sjezdu,
načež p. místopfedseda Jos. Svoboda z Bobnic zahájil sehuzi. Po zvolení 2 zapiso
vatelú (V.Brtka a A. Rubína) pfečetl p. místopfedseda pozdravné dopisy od p. ŕed.
Jerie a od p. prof. Ptáčka. P. Cernohorský vyfizuje pozdrav od dv. p. Opočenského
a p. E. Havelka od svého otce, dv. p. E. Havelky z Libštátu a od vd. p. sup.
Císaŕe z Klobouk. Nyni nasledovala bohatá obsahem i formou prednáška p. uč. Em.

Havelky z Klobouk o „Karlu st. ze Žerotína“, kterouž predstavou Žerotíu jako nej
i vétší po Kpmenském muž Moravy. Po skončené pŕednášee vykonal dv. p. Hrej 'a

DOPISY,



z Trnávky záverečnou modlitbu, načež učinená polední prestávka, v níž účastníci
shromáždili se ku společnému obedu v místnosti učebný šk. láskavostí p. fíd. učitelc
J. Vaňáska, jeho vet. ohoti i mnohých jinýeh dam sboru Chvaletiekého tam pripra
venému. — Odpoledne o 3. hod. započata sehúze modlitbou dúst. p. Pleisohera,
načež zahájil sehúzi p. predseda ô. Váša. Pfečetl došlé pozdravné dopisy od vd. p.
nám. sup. ô. Dúška a od dúst. p. kons. Lie. B. Mareše zPíelouče. Nyní nasledoval
rozhovor: ,Nač zajímavého jsme prišli pri letošni četbé paedag. ?“ Odporučenýbyly
spisy; Vlčkoyy dejiny č. literatúry (nám velmi sympatické), Tolstého spisy paeda
gogiobé, zvi. čítanka (I. IV.), Úlehlovy listy paed. Däle uéinén rozhovor o ev, čitanee,
jejíž potreba veliee se cíti, a zakončeno návrhom; Jelikož nenl možné nyní vydatí
ev. čítanku, neehf je vydán spis dejepisný vhodný pro knižnici žákovskou. — Pri
dosavádníeh čítankách pracujme všichni dle možnosti tak, aby naše mládež vedená
byla v duchu evanjeličkám. O hmotných -pomšrech promluvil p. pokladník, K.
Vaňa z Netfebic. Bude-li zlato víry v srdci, bude i stŕíbro lásky v kapse. Zmĺnil se
též o deputaci 4 členu výboru u nékterých čelnéjšíeh členu zem. snemu y príčine
zvýšení zem. subveuce ev. školám (k podaným petioím šb. sbory). P. dr. Fodlipný
pravil, že by bylo dobré, kdybyehom my sami vypočítali, kolík činí úspora za mi

nulá lé!a i s kvinkvenálkami, jelikož zem výbor počítá úsporu bez Sletých prídavku.
On sám pak navrhl nejblíže pfíšti subvenoi u výši 50.000 K s tím podotknutlm, aby
téze výhradné k úprave platu učitelú použito bylo. Takovéto pfání také všeobecne ve
sehúzi bylo vyslovene. Dúst. p. senior Novák dojemnými pak slovy povzbnzova]
k doufanlivosti v dobrotivost a vernosť Boží. P. predseda: Kdož svúj stateček vy
nalož! k vytrvání na ev. škole a tím i b trvaní samé školy, tomu budou jednou
v nznáni cirkev i národ dobrofečiti a žehnati. — Následovala prednáška p. Fr
Neehauiokého: „Je-li ev. škola klerikální ?“ Prednáškou tou uéinén vhodný krok
k dalšímu eilému rozhovoru o véei té a o pomeru ev. uéitelstva k Ostí. spolku a
k ostatním uč. spolkúm. Potožeu dúraz na to, že pri ev škole a ev. učitelstvu na

proste nelze mluviti o klerikalismu a mluví-li se tak pfece (od kat. uč. na ver.
školách), deje se tak z neporozumení naši véoi. Proto dle možnosti snažme se své
stanovisko objasňovali (ostatním uč. spolkúm se nevyhýbajíee). ne však príliš uznání
se doprosovali. Odhlasováno, u Ústí. spolku po druhé za pfijetí se nepfihlašovati.
Dále pfijato, aby obsah pfednášby p. Neohanického byl ve „Šb. obzoru“ uveíejnén
s následujíeí resolucí: Učitelstvo evanjelické stojí na stanovisku, že má mládež k po
božnosti vedená býti, dle zásad Komenského a pracuje v národe nezištné v duchu

Svätých Pisem a velkýeh pfedkú; ale výtku kleribálnosti odmitá rozhodné, vidle
v klerikalismu škúioe víry, svobody svédomí a pokroku. Téžee nese, že bývá pro
svúj náboženský smér za klerikální pokládáno a že asi z té pfíčiny výbor „Ústí
spolku jednôt nčit. v Čechách“ netoliko „českomoravskou Jednotu Komenského“ do

svazu svého neprijal, ale ani na zdvoíilý dotaz neodpovédél. I prohlašuje se za po
krokové a osvédéuje, že nikdy zpátečniekýeh krokú neučinilo a neučiní.“ — Zprávy
funkeionáfú byly schválený. D. p. J. Karafiátov! za laskavé sbfrání pííspévkú pro
štipendium vysloven byl dík povstáním. Letošni štipendium rozdéleno na dvé po
200 K (obdrželi je Benj. Pleiseher z Libiše a Bohumil Vaňa z Netíebie). — Volné
návrhy. Pfijat návrh p. prof. Ptáčka, aby ku 30 leté ročnici semináfe vydán byl
almanach práci evanj. učitelstva, avšak za hlavn. vedení pana navrhovatele samého,
jemnž vysloven budiž díb za návrh. Spolek k vydání almanachu náklad povoluje. —

Dalši návrh píijat; členove výboru postarejtež se o opétnou deputaci k pfíštímu
zem. snému, která by opét tlumočila naše stesky (též členove deputace). Dále má
se seznam knih pro žákovsbé knihovny uveíejnéný ve „Škole našeho veukova“ uve-



íejniti a ev. spisy doplniti, oož svéfeno p. j Volkovt — Prijato, byohom soaeinili
s némcckými ev. ueiteli k upravení ev. školství. — Ctený návrhy p. Kynčla z Ja-

s nimiž vysloven souhlas, pokud jednaji ve smysln memoranda z r. 189(1. ;

viee o nich prišté. — Dôrazne navrženo a prijato praeovati ku založení ňstredn

pokladny na vypláeení slúžneho faráŕii i učitelň ve smyslu memoranda z r. 1896.,
zvlažte pokud se tyká 5 letých prídavku. — Navrženo konati též uekdy schňze na
Morave (vzato na vedomí). — Dále ueineno bylo objasnční v príčine uložení penez
spolkových. — Nový výbor zvolen aklamací (zvolení členove pŕedešlého výboru;
místo dfíve odstouplého p. Salavy zvolen p. Jan Svoboda z Horátve) Ku konci

podékoval p. predseda do. seniorovi, p. ríd. učifeli Vaňáskovi, p. uč. Soukupovi,
jakož i celému sboru Chvaletickému za viečku snahu, kterou vynaložili ku zdaru
schňze. (Dokonč.)

Z Vidne. (DokončJ Sily a čas jednotlivou, hlavne prcdsedy spolkového,
hr Lišky, na úkol onen nikterak nestačí. Tn treba, aby obetavý náš predseda v

práci své byl výdatné podporován; zda se mu podpory takové dostává? Jiste ne
v té mife, v jaké by toho bylo zapotŕebí. Zde, má-li se eo dokázati, musí býti jed
náno ve smyslu toho biblického: Vyjíti rýchle na ryuky a na ulice mesta a pri
nutiti vjiti (Luk. 14). Tech však, ktefí by tak činiti mohli a chteli, se nedostáva.
Proto veci naši vzrňst jest nepatrný. Bude-li záhy lépe? Bňh vi! a Jemu budiž
další práce naše poručená ! A také všeehnem domácim víry! — R. 1727. zaŕízen
v Oehranove tak zv. „spolek modlitební,“ jenž hodiny due tak mezi sebe rozdelil,
aby každou hodiuu za cirkev modlitby konány byly. Jako hradby mely modlitby
cirkev bratrskou obkličovati. Jaký to príklad pro sbory naše! A prosíme, aby do

ohrady z modliteb, obkličujíeí írkev naši, byl pojat i náš společek ve Vídni!

Z Vídné. (Z místního spolku Ev. Matice A. V.) Predevším vzdáváme
vroucí díky Hospodinu, že i v tomto roee posiloval našeho vysoce váženého vld. p.
profe=ora dra Skalského, takže mohl i uašemu spolku svoji práci včnovati, s láskou
a ochotou posloužil nám slovem Božím pri biblických hodinách a mimo to vykonal
4 prednášky: 1.) 5. února t. r.: O missii na ostrovoch západní Indie. 2.) 23. dubna :

O missijní práci církve oehranovské v západní Indii, zvlášte na ostroveeh Jamaica
a Antigna 3.) 3. červenoe: O Mik. Ludv. hr. Zinzendorfovi. 4.) 8. fíjna : Jak se
usídlila cirkev česká v Berlíne. Pn tšohto pfednáškáeh vybráno 18 K na Lipskou
missii. Poznäváme, že Pán svých nikdy neopouští i z toho, že čeští bratia ref. ve
Vídni projevili nám svou lásku propňjčivše nám dvakráte svou spolkovou mistnost
k našim pfednáškám, pfi niehž se i mnoho bratfí a sester ref. súčastnilo, začcž j im

na tomto místé srdečný dik vzdáváme. Pán dej, aby taková vzájemnost vždy viee

rostla, by tak vidéti bylo v pravde vyplnené slovo Z. 133, 1.: „Aj, jak jest to dobré
a jak utešené, když bratia v jednomyslnosti prebývaj!“. K tomu račiž nás probouzeti
a posilovati sám Hospodin, Bňh a Otec náš v Kristu Ježíši!

návce, p. Kladruby n. Lab.; prijímá veškeré

zprávy týkajíci se Mulice a zodpoví všeliké

dotazy. Pokladník Jos. KynčI, ríd. učitel
v Krucemburku, prijíma všeliké pŕíspévky
pro Matici. Knihovník Václ, Matoulek, uč.

Adresy činovníkú Ev. Ma
tice A. V. Vhlavním spolku: Pred
seda J. Kučera, farár v Opatovioich, p.
Čáslav. Jednatel Perd, Hrejsa, farár v Tr-

Z F* KÁVY.



nejbližší učinén, rovnež ihned konkurs
bude vypsán. — Tšžee pociťuje se dále
u všeeh evanjelika Pražských obojího vy

znaní, že v Praze není žádné české evan
jelické Školy. Ježto sbory jednotlivé
samy o sobš jsou slabé, aby nésti mohly
bremena spojená se zŕízenim školy, po
mením hlavniho mesta jen ponékud vyho

vující, vznikla ve sborn našem myšlénka
spojení sil k dosaženi cíle toho. Máme za

to, kdyby sbor náš a sbor H. V. u sv.

Klimenta společnč se o vec pfičinily a

sily své spojily, že by pfeoe možno bylo
zfíditi v Praze českou evanjelickou školu
obéma vyznaním společnou, byť i pro za

čátek ne hned úplnou. 1 dopsáuo nenesení

presbytorstva ve smyslu tom bratrskému
sboru u sv. Klimenta, zdali by byl oohn

ten vejíti ve společnou úradu o zásade a
o možnosti prevedení úkolu toho pro obe

strany zajisté velioe žádoucího. K nomalé
radosti naši presbyterstvo sboru u sv. Kli
menŕa na proposioi tu pfistoupilo i zvolení
z obou sború delegáti, ktorí o záležitosti
této predbežné porady konati máji. Bude-li
s obou straň projeveua dostatočná dobrá
vúle i obetavost, o čemž nepochybujeme,
doufáme, že pálčivá a naléhavá tato otázka
v brzku žádouoiho a pfízuivého rozlúštení
a vyfízení dôjde. Pán žehnej prvuímu to
muto kroku a priveď jej k brzkému zdaru 1

v Opatovicíoh p. Cáslav. Místopfedseda Jos.
Cohorna, farár v Humpolci. Dr. G. A.

Skalský, profesor bohosloví ve Yídni. V
odboru traktdtmm: Predseda a pokladník
líce. theol. K. z Lány, farár v Sonové, p.
N. Mesto n. Met. V odboru českomo
ravském: Predseda a pokladník Jos. Ku

čera, farár v Opatovieíeh. — V mistnťm
spolku ve Vídni: predseda Jakub Líška.
Videu XVľt, Wattgasse S\ II.|I. B. —

Dr. G. A. Skalský, prof. bohosloví ve Vídni
XVm. Martinstr. 3. II. 15. —

Z ev. Matice A. V. Za člena
doživofniho pfistonpil dp. Vilém Molnár
složiv 30 K. Členy pfisplvajíeími stali se

pánove: Jos. Kičan, starosta záložný. A.

Zábranna. rolník (i za 1901 J, Jos Hanč,
fíd. uč. ve v., Prt. Soukup, ev. už. (i za

1901), MUDr. Aug. Machotka, Vilím K.

Jarkovský, ŕeditel a iusp. cukrovaru. Za

spol. spisy pfijato v červenci 40 K 40 b,
v srpnu 210 K 64 h, za inserty pfijato
32 K. Ze sbírky na juh. dar dp. seniora
28 K 73 h. Milým spolubratŕím budiž za

pfíspžvky na práci ve vinici Páné nejsr
deenéjší dík.

V místním spolku Ev. Ma
tice A. V. v Krueemburku ko

nána sehiize 6. kvetná s prednáškou p.’nč.
Matoulka o Búrech; dno 17. června vy

pravoval dp. predseda o ev. hnutí, o

Husovi pak jako pokornom kŕesťann, u

pŕímném Cechu a horlivém kazateli jed
natel dne 8. červenee. Po letní pfestávee
opet byla schúze dne 30. záfi s prednáškou
dp. faráfe o šivoté a púsobení hra
bete Zmscndorfa.

Praha, „Napamet výročmho dne
bitvy Bélohorské* nspofádá Evanjelická
Beseda v Praze v letošnim svém 2Bletém
trvání prednáškový večer a sice ve čtvrtek
8. listopadu v menším sále Méštánské be

sedy pražské, s následujieim poradení; 1.

„Chorál Óechú“ na slova J. V. Sládka
složil Arnošt Praus, prednese sl. peveoký
kruh „Tovačovský“ osobním ŕízonim sbor
mistra pana V. Stoezra. 2. „O pfíčináoh
pohromy bélohorské“ promluví dôstojný
pan Eerd. Hrejsa, evanj. farár z Trnávky
u Pardubíc. 3. „Pochod Táboru“ na slova
Šmilovského složil K. Bendl, prednese sl.

pšvocký kruh „Tovačovský“ os. fiz. sbor
mistra p. V. Stoezra. — Začátek v 8 hod.

Vstupné 20 hal. Zábavní výbor Evanjelické
Besedy v Praze.

Praha. Z českého ev. sboru A.
V. u sv. Salvátora. Ve sborn našem

pociťuje se jíž po delší dobu potreba po
volaní výpomocné duchovní sily, zejméua
aby vedie spolupúsobení ve sboru samém

vydatneji opatŕeno bylo vyučovaní uábu
ženstvi Zactva Pražského a obcí okolních
a pastoraee filiálky berounské. Za tou

príčinou usneslo se presbyterstvo jedno
myslne na tom, aby ve sboru našem zfejmo
bylo místo farniho vikdŕe. a bude prí
slušný návrh širšímu zastupitelstvu v dobé



Šonov. Éímsko-katohcký knes
stal se evanjelíkem. Y nedeli due 23.
záfí t. r. pfijat byl ve zdejším farním
chrámu Páne František Louis K o f í n e k

do eírkve evanjelické A. V. Narodil se

r. 1873 ve Znojme na Morave a byl po
sléze fímskokatol. kaplanem v Duchoové.
v lednu t. r. vzdal se úradu. Stav se na
to úfeduíkem severozápadní dráhy presídlil
do obvodu zdejší farnosti. V srpnu prihlásil
se k prístupu u zdejšlho farního úradu a

byl po dvoumésíční Ihúté od místního du

chovního správee Lie. theol. K. B. z Lanyi
I fi verejných službách Božích do eírkve

evanjelické prijať.

Chudý sbor jeruzalemský a ostatní chudé

sbory palestynské byly v potrebách svýeh
odkázaný na obétavost svýeh údú a dobro

činnost bratŕi zámožných v eiziné, v An

tíoebii, Thesaloniee, Efesu atd. Ale již
tenkráte jednotlivci zneužívali takové evan

jelické dobročinnosti, a zneužívaj! jí i dnes.
Proto centrálni predstavenstvo rozeslalo

opét letos obéžník, který zasluhuje povšim
nutí. Již dríve častokiáte býly vyslovený
stížnosti, že jednotlivé sbory nespokojují se

podporou spolku, na uéž k vúli pofádku
byly odkázány, ale rozesílají množství žá'
dostí na všechny strany, a vskutku dosa

huj! často podpory nepomérné veliké, ža

tím co sborové chudší a obetavéjší, rídíeí
se stanoveným pofádkem, spokojiti se musí

podporou skromnou a treba k vúli ouém

,.divokým kollektám 1' zústávaji odstrčený.
Nad to (rpee bylo vytýkáuo, že jednotlivci
mezi farári a učiteli obracejí se k panln
ským spolkúm o podporu nejen v pŕipa
deeh nutností a nouze, ale ze zvyklosti a

využitkovávají tak citlivou mysl paninskýoh
spolkú a činí si z nich prameň pravidel

ných prijmú, by mohli pak doma žiti

treba i v prebytku a v ueevanjelickém pre
pychu. Skutečué nuzui pak pomoci ani

nehledají, anebo bývaj! oslyšáui, kdyz ue

dovedou bidu svou stavéti na oči, jak to

dovedou jini, ktefí žiji v pohodlí. Není

pochyby, že takovéto jednaní je hfíšné
Pred takovým jeduáním varuje v obéžniku
svém centrálni predstavenstvo všechny pod

porované sbory. V našich českých sboreoh

je chudoby dost. Ale je také hojné obeta

vosti a hojné trpélivosti a skromnosti. Jsou

množí vskutku chudí evanj. farári a učite
lé, ktefi za nie by nedovedli prosili Gustav-
Adolfské spolky o podporu pro sebe, ani
v krajní nouzi. Jini žádají o podporu tu

jediné, když jest toho krajné potŕebí. čest

lakovými Gest i takovým chudým sborúm,
ktefi podporu hledají jen v raozích vytče
uýeh. a to jen potud, pokud vlastní obéta

vost nedostačí. Vskutku také, ač ei-ské

sbory evanj. obou vyznaní v Čechách i na

Morave jsou ponejvíee chudé a daleko

chudší nemeckých, dos'ává se jim z valné

Broumov. Pan kand. far. úradu
Bedŕioh Kinzenbaeh, který byl v srpnu m.
r. zvolen za osobního vikáŕe faráfe Sonov
ského se stálym sídlem v Broumové, do

síhl konečné rakouského obéanského práva.
Jeho ordinaoe a instalaco ustanovená jest
na 21. ŕijna.

Cheb. G. Piseherovi, v kvetnú t. r.
zvolenému farári zdejší eírkve, bylo potvr
zení od místodržitelství království Českého

odepŕeno v základe § 45. e. zŕ. z dôvodu,
že nelze očekávati od neho jako faráfe dle

jeho dosavadního c-hování pokojnou, na pn
slušuiky vlastni náboženské spoločnosti ob

mezenou činnost v duchovní správe“. Eo

zumí se, že tak rozhodnuté z ohledu na
cirkev fímsko-katolíckou. Cirkev chebskä
bude se proti tomuto rozhodnutí brániti re
kursem k c. k. ministerstvu kultu a vyu
čívánl.

Trutnov. Dne 7. fíjna posvécen nový
chrám Páné náméstkem superintendentovým
Guminim z Ústí n. L.

AŠ. Superintendent T. Alberti slávil
SOleté jubileum své ordinace. Pri té prí
ležitosti byl mestskou radou jednohlasné
jmeuovän čestným občanem.

Podpory Gustav-Adolfské
ho spolku. Naše chudé evanj. sbory
jsou odkázány na dobročinnost a obétavost.

svýeh údú a na bratrskou pomoc zámož

néjšíeh bratrí. To je doeela evanjelické.
Tak tomu bylo již za dob apoštolských.



navrhuje novou organisaei naši eírkve v Ra
konskú v tom smôru, aby odstránený byly
senioráty a zfízeny jen superiutendenee,
čímž by zjednodušene bylo úredni jednaní
a tím získaný čas a pracovní sily by se

mohli jiuým, užitočnejším v cirkvi uplat
nili Superiutendenee mely by bytí malé,
s 10, nejvýš s 15 farními úrady, (ak že

by až na malé výjimky nynéjší senioráty
se mohly v snperintendeuce pretvorili. Dále

navrhuje, aby superintendenti byli volení
na 6 rokú a v pŕipade, žo by týž opštné
podruhé byl zvolen, na doživotí. Nedá se

upŕíti že by provedeuí téehto návrhu bylo
k prospechu eírkve. V našem listé byly po

podobné myšlénky v č. 9. na str. 198 již

vyslovený.

časti podpory veliee skrovné v pomeru
k sborúm jiným. — Zda néktefi sborové
a nebo doeela uékteré neskrovué osobnosti
v našich sborech si počínají zpusobem
svrchu naznačeným, jejž nikterak nenniže
me sehvalovati, nelze zjistiti. Ale profo
pfeee je potfebí na obežník ten upozorniti,
ježto pohana žebráctvi bývá vrháua ponej
víee na zástupca českých sboru evanjelických
obou vyznaní v Čechách i na Morave. —

Centrálni predstavenstvo hrozí, že vyloučt
z podpory své vúbee takové sbory, které
by proti tomu jednali, a oznamuje: Zadný
farár auebo zástupce sboru, který je een
tralním predstavenstvom prijat mezi pod

porované sbory, nemá práva mimo obvod

svého sboru konati sbírky leda se svoleuim

dotyčného hlavniho spolku. Spolu prosi
všechny pŕíznivce spolku, aby všeehny své

dary pro jednotlivé chudé sbory posílali
jen prostrednietvím hlavnieh spolku anebo

aspoň o tom hlavní svúj spolek uvedomili.

„Za české evanjelíky ! V

Bílsku ve Slezsku konána byla téohto dnú
s'avnost odhalení pomníku Martinu Luthe

rovi, pfi kteréžto príležitosti známý bojovný
superintendent Haase veliee netaktnlra zpú
sobem reklamoval evanjelictví výhradné pro
Némeotvo i snažil se nejapným zpusobem
dokázali, že k nynéjši moci a slávé, ku
kteréž dospelo Némec-ko, hlavné ta okol

nost prispela, že ríše ta je jaksi represeu
tantem svéta evanjelického. Okolnosti té

ehytly se a chýtají listy klerikální a jim
príbuzné, aby propagandu délaly katoli
cismu a pletly do vecí hnutí protifímské,
jehož heslem je „Los von Koml“ (Pryč od

Ríma.) Ba tak daleko odvážily se nékteré

listy, že vylučují následkem toho české evan

jelíky z vlasteneckého obcoväní a sice proto.
že nékterá chudá jejioh cirkev prijala pod
poru od spolku Gustava Adolfa. Že o zá

ležitosti této mluvl po vétšiné naprosil ig
noranti, toho nejvýmluvnéjším zajisté je
dokladem, že jeden z nich evanjelíky vy
znaní helvetského, či reformované, z eírkve

evanjelické vúbeo vylučuje, domnívaje se,
že evanjelíky jsou jen stoupenei Lutherovi.
Však nehledé k tomu, čeští evanjelici by
si nezasluhovali takového vdéku za své

opravdové, hluboké a ne pouze vrehem se

blýskajíci vlasteuectví a zejmena za to, že
v dobé pronásledováui a útiskú byli hlav
ními nositeli myšlénky národnostní v zemi.

P. H.

v mésiei zárí 1900 prijala vkladu korún
70.531'—. vyplatila jieh 58'088'—, pújček
vyplatila 225.304'—, zpet prijala 202-073 —•.

Vklady koncern mésice záfi 1900 čini

1,140.360'—, závodní podíly 8 .480'—.
vlastní výpújčky —•—, pújčky elenúm

1,226.404-—, uložené prebytky a cenné

papíry 87.959-—, hotovost 13.031-—, re
servní fond 32.433-—, obrat penéžní za
mé.4e záfi 1900 630.746'—.

Úmrtní pokladňa. (7. pololetní
zpráva od 20. záfi 1900.) Úmrtím ztratili

jsme členy 0. L. M. Pettingera v Jeben
sleiuu a Jos Kadloe v Olšaneeh. Úmrtní

splátky č. 18. a 19., jakož i nedoplatky
majl se vyrovnali v ríjuu Kdo by si pfál
sdelení o stavu svého účtu, poptej se u

pokladníka dopisnieí s pripojeným lístkom
na odpoveď. Jako nového úda pozdravuje
me faráfe Bauerle v Theninku. Severočeský
pob spolek G. A. J. poslal nám, oceňuje
naše podpúrné dilo, opét pŕíspévek 20 K.

V Úttí n. L., 20. záfi 1900. B Fischer.
Seniorát nebo superinten

denee? Bílská „Evang. Kirc-hen-Zeitung“

Národní záložná v Praze



pomoci zahraničné upraviť Kdyby určený

byly evanjelikom kostely, jež pôvodne byly

jejich majetkom a kdyby dostalo se knéží m

evanjelickým od štátu téže podpory, ktoré

se dostáva kuéžím katolickým. Vždyť ve

fondu náboženském uložený jsou též pe
nize evanjelické.“ — Tak uapsaly „Nar.
Listy“. Jest potešitelné, že „Nár. Listy“,
jak se zdá, máji také jasnéjší okamžiky,
v uiehž dovedou se spravodlivé ujati evan

jelických cirkví proti útokúm klorikálô,
kteŕí jako na kolovrátku melou stále stejuou
o zaprodávání sa Nšmoúm a pod. Podie
nich zplvaly často stejnou i „Nár. Listy“
a jiné listy svobodomyslné, kteréž si nedaly
tolik práce, aby vec poznaly. Teší nás

proto, že aspoň jednou si vzpomnčly na

svou povinnosť Bylo by si pfáti jen, aby

„Nár. Listy“ a s nimi strana mladočeská

ujasuily si již jednou otázku náboženskou
a cíikevní, aby se nemohlo diti neeo tu

kového, jako dosavade, že jednou buši do

kleňkálú a podruhé se s nimi líbaji (viz
dra B. Grégra. „miláčka“ klerikálú na tá
bore v Pfešticích). Tak, jak dosavade „N.
L.“ a strana mladočeská si počínaly, pra
covaly jen klerikálúm do rukou. Neehávati
lid v neuvédomélosti, chytali ho na prázdna
hesla a fráse, spojovali se s klerikály na
ŕíšské rado, na táboreoh, v samosprávnýeh
zastupitelstvech, v okresníeh školníoh ra

dách, v zemské školní rade atd. atd., toť
konec koncu lieni nie jiného než vedení
našeho národa do náručí klerikalismu. —

Co se pak týká obsahu oné obrany „N. L.“,
musíme upozornili, že superinteudent dr.

Haase mél pri odhalení pomníku Lutherova
v Bilsku modlitbu a že nehlede k nékterým
pŕímluvám za sbory jeho dioecese vôbec
nemluvil. Ač nechceme dra Haaseho hájili,
musíme pfeee konstatovati, že ueni pravda,
že by byl reklamoval netaktním zpôsobem
evanjelietvi výhradne pro Nemecko. Piší-Ii

„N. L.“, že byla vec nahodilá, ku kterému
z obou vyznání po vyhlášeni tolerančuího

patentu český lid pfilnul a že kdyby byla
šla vláda Josefova o krok dál a byla po
volila toleranci též „českým bratŕím“, byli
by čeští evanjelici nejviee „českými bratry“,

Mluvítne tu za evanjelíky bez rozdílu vy

znóni, ponšvadž vime, ža byla to vec na

hodila, ku kterému z obou vyznaní po vy
hlásení toieraučního patentu český lid pri-
Inul. Delo se to dle toho, jakého vyznaní
hyl náhodou na rýchlo povolaný knžz.

Kdyby byla šla vláda Josefova o krok dál
a byla povolila toleranci též „Českým bra

tfíin“, byli by čeští evanjelici nojvíee „Če
skými bratry“. Je pravda a v tom s listy
klerikálnímí souhlasímc, že je to uepfí
stojnost, obraoejí-li se české obce evanje
lické do eiziny o podporu. Však obce ty
by bez podpory té mnohdy ani existovali

nemohly. Však není pravda, že se tím Nšm

eôm zaprodávají a že tím na svém národ
ním citu újmu trpí. Sluší svédectví dáti

pravde, že spolek Gustava Adolfa ku ná

rodno.-ti nepriblíži a že nemôže za to, když
nemecký fanatik využitkuje slávnosti ná

boženské ku nacionálni demonstraci, když
prehlási evapjelismus za príčinu velikosti
a slávy nemecké. Nepopíráme vlivu uábo
ženství na vývoj národní, ale je pfeee jisto,
že velikost onu, aspoň takovou jako ny

užjší Nšmeotvo, méli národové rňzného

vyznaní, Egypťané, Indove, liekové Himané,
Prancouzi, Spanšlé, Turci i Tatafi, že k ve

likosti také ryehlým krokem spéjí Kusové.
Není (aké pravda, že Nemci jsou repre
sentanty evanjelismu, neboť je mezi nimi

30 millionu katolíkň, tedy bezmála polo
vina. Evanjelici reformovaní zastoupeni
jsou Nemci ostatne jen potud, pokud tam

prohlášena byla zcela rozumná únie obou

vyznaní. Reformátor helvetň je púvodem
Franeouz a nikoli Nemec. Však vráťme se
k tó pomoci eiziny strádajícím evanjelickým
církvím v Čechách. V Čechách a na Mo

rave žije asi 150.000 evanjelíkň, a ti snad
máji zapotfebí kostelú a knéží. Sami si je
ale stavét nemohou a rovnež presahuje sily
jejich na knšze platil, tak, aby aspoň mohl

býti slušne živ. Vždyť obdivovati se sluši

hrdiuňm, kteŕí zvolí si studium evanjelické
theologie za životní povolání, neboť zna

mená to spokojiti se s 600—800 zl. roč
nich prijmú až do nejpokročilojsího veku.
A pfeee dala by so vec volmi dobre bez



staráme se, kterak velký náklad nhraditi
ale všfíme, že Bôh milostivý pomôže a ne

opusti nás v nouzi naši.

dokazuj! tím zase, že neznaj! české histórie
ani pred 301etou válkou ani pred vydánim
tolerančního patentu. Úzuání vlasteneotví

evanj. cirkví s díky kvitujeme. Valašské Meziŕlčí. Zdejši e. k.

vyšší gymnasium navštevuje v t. šk. r.

1900—1901 15 žáku ev. A. V., kteflž se

vyučuji náboženství ve 2 oddéleníeh; v niž
ším oddelení vyučuje se biblické dčjepravé
ave vyšším mravouce. C. k. odbornou školu

navštš\ují 3 žáei ev. A. V. — Žákú ev.
H. V. jest na gymnasiu 12 a na odborné
škole 1.

DIe sdélení „Fenlxe“, časo
pisu spoločnosti pro spalování mŕtvol, sehvá
l’la mestská rada v Terstu návrh, aby zfí
zeno bylo krematórium (pec na spalování
mŕtvol) na hfbitove mestskom. Bude to první
krematórium v Eikousku.

Morava. Zástupcom ev. cirkve
A. V. v c. k. okresníŠkolní radepro
okres HoleSovský pro následující šesti
leté období byl jmenován G. Wiubler, farár
a senior na Vsetíue, okres Val Meziŕíeí a

pro okres Val. Mesiričský A. Pilečka,
farár a kouseuior v Pržnš, okres Val. Mo

ziríčí; zástopeem pak ev. cirkve H. V.
v oné c. k okresní školní rade byl jme
nováu Prant. Miškovský, farár v Prusino

vieích, okr Holešov, a v této G. Jelíneb,
farár a senior v Stfíteži, okr Val. Mezifieí.

Z činnosti missionáŕu na
Valašsku. Do tiché valašské dediny L.

zavítal na pouť missionáf z rádu redemp
toristô, aby pozvavšímu ho farári pomáhal
jeho ovečky napravovali. Hlavním jádrem
jeho činnosti bylo vedie vystavovaní oltárni
svätosti kázáni. Úryvek z lakového kázaní

podarilo se nám zachytili. „Dovolte, abyeh
si postežoval, jak zde trúchlilo, nafúkalo to

božské srdce ve sv. hostii. Celý den byl
tu P. Ježíš sám a sám v kostele ve sväto
stánku vystaven a nikdo ho nepfišel na
vštívil. Jaké požehnání plyne z uetívání
velebné svätosti? Chcete, abych Vám po
sloužil pŕíkladem ? Ó prosím milerád í Bylo
to v Anglii r. asi 1780. Večer do kostela

prišlo malé dévčátko a protože bylo ma

ličké, pfineslo si stoličku, postavilo ji k

svätostánku, vylezlo na oltár a klepalo na
svätostánok, volajíe: Pane Ježíši, jsi tu’
Nie se neozývalo. Zaklepalo silueji a volalo:
Pane Ježíši, jsi tu? A zas nie. A tu za

klepe po tretí a s pláeem volá: Pane Je
žíši, jsi tu ? (Kazatel pri tom ukrutne pláée.)
A Pán Ježíš volá; Jsem tu, éeho si preješ?
A ta milá divenka malá; Pane Ježiši, já
té mám ráda, ale môj tatínek te nemá rád.
Pije, všzí v hŕíších, prosím Te, obrať ho!
A Pán Ježiš: Dívenko, jdi domú, jdi spat,
udélám, jak chceš. Ráno, dŕíve než byl
den, nékdo tluče, mláti na dvéŕe klášterni
a kričí: Dejte mi knéze, dejte mi kneze,
ať se vyzpovídám 1 (To hlasem mocným
volal, až to poslucháči trhlo) 4. kdo byl
ten človek? Toť byl otec onoho dšvčátka.

Tady vidíte tu velikou moc velebné svätosti
oltárni, Proto atd.“ — Tento stručný úry-

Konvent seniorátu mor.-
suehdolského koná se dne 1. lisfo

padu t. r. o 2. hod. odp. na Rusavš s tímto

poŕadem: 1. Zpráva seniora. 2 Zpräva sen.
kurátora o vedení eírkevníoh účtu a o eír
kevních fondeoh. 3. Usneseni o sirotcinci
v Pozdéehove. 1. Stanovy pro katechétu a

cestujioího sen. kazatele ve Val. Mezifíčí.
5. Určeuí hranie suchdolského a brneu
ského seniorátu. 6. Ustanovení doby a tr
vaní konťlrmačniho vyučováuí. 7. Účty ka
zatelo- a učifelovdovského ústavu za rok
1899. 8. Místo a doba pfíštího sen. kon
ventu. 9. Návrhy presbyterstev a volné.

Rusava. Po víoe jak ctyfletém (!)
osirení, v kteréž dobe byla cirkev naše

jako ovce nemajíeí pastýfe, má býti ko

nečne dne 2. listopadu t. r. installován náš

zvolený a potvrzený farár dv. p. J. Hruška,
t. č. vikár na Vsetiue. Téhož dne má se
konati prednáška vld. p. professora Dra
Skalského z Vidne „O E-. Matici A. V.,“
ačli mu bude možno se dostaviti.

Jasená. S krytím strechy našeho
chrámu Pane pociukovaným plechom sejiž
započulo. Pri neúrode letošního roku, jaka
kraj náš stihla, zvlášte pri nedostatku ovoee,



vek, ?c bychom mohli jeste další ukážkou

posloužiti. suad dostačí k posouzení bla
hodarné činnosti missionáŕô.

haté a požehnané Činnosti Spolku Komen
ského v Praze v I 186S—1898 vydal jeho
místopfedseda a feditel vydavatelského od

boru L. B. Kašpar. Spoleb vydal v této
dobe na 375 spisu. — Uznáni. Pará? B,

Opočenský v Zádveŕieích byl členem c. k.

okr. školní rady v Holeáovš od poéátku
jejího trväní po pét období. Nebyv k dal
šímu ňčastenství pro šesté funkční období

povolän, obdržel od praesidia této korpo
raoe následujíeí uznäní: „Považuji za svou

poviunost, abych pri této príležitosti vz lal
Vaši Dôstojnosti jako predseda jmenovaného
školního úradu dík nejvfelejší za účasť,
kterou jste jako člen e. k. okresní školní

rady po dlouhou radu let školství okresu

venoval, za Vašnostinu vzácnou píli, jíž
jste všeehny úkoly na Vaši Dôstojnost vzne
sené s radostí obstarával a tím ku povzne
šení verejného školství a vzdčláií vúbee

pfispíval. Konečne žádám Vaši Dôstojnost,
abyste zôstal i na dále pfízniveem školství
obecného a podržel v lasbavé upomíuce
mne i celý sbor o. k. okresní školní rady
Holešovské. C. k. okresní hejtmaa jako
predseda: Dr. Hlošeb.“

K blížíeím se volbám po
slanou do ŕišské rady konají
zvlášte pime prípravy klerikálové, kterí
staví kandidáty ve 4, a 5. kúrii. Z naŕí
zeni arcibiskupa Kohna koualy se deka
nátu! porady, v niohž se pojednávalo o

prostŕedoích, jak prosaditi zvolení katol.
kandidáta. Rovnež i biskup vratislavský
Kopp prikázal knežstvu rakouske eásti- své

dioecése, aby činne ve volby zasählo.

„Království mé uení z tohoto sveta“, praviľ
Kristus; ale cirkev fímskokatolická svým
mícháním se do politiky a svým bojem za
dosažením svetského vlivu a moci, svým
zneužívaním náboženství k politickým úče
lúm jedná naopak ouomu slovu Kristovu.
— Naši evanjeličtí voliči vykonaj! zajisté
pri volbáeh svou poviunost, dají-li své hlasy
kandidátu -pokrokovému, jehož zásady
a šivot verejný i domáci podávají zá

rubu zdárné činnosti pro blaho lidu.

Slezsko. Počet duší slezského seni

orátu obnášel koncern m. r. 90.323. Ev.
cirkevní školy byly navštevovány 2d64 ev.

dílkami; na verejných školách bylo 12.498
ev. dítek. Cirkevní sbirky dosáhly m. r.

výše 13.901 K 77 h, na spolek Gustav-

Adnlfsbý 9.390 K 64 h. — V Bilsbu byl
2 záfí pŕijat do ev. oírkve A. V. bývalý
fímsbo-batolieký knez a dva jiní pfihlásili
se k pfijeti.

Víden. Na o. k. ev. bohoslovecké
fakulte dalo se zapsati do I. semestru 7

poslochačô, z nichž jsou 3 Česi. í Poláb,
a 3 Nemci; 6 ev. A. V. a 1 ev. H. V.

Starokatoliekácirkev v Ra
kousku konala 20. synodu dne 8. a 9.

záŕí ve Vídni. Prítomno bylo 20 synodál
ních radô, 10 kneží a 44 laibôv. Pred
sedal správoe biskupstvl Miloš Cech. Ze

zprávy pfedsedovy dovídáme se, že od r.

1898 pfistoupilo ke sfarokatolicismu 3650

osob, z nichž v tomto roee 1183. Nové

sbory utvoŕily se ve St. Hradci, Lubnu,
Mor. Sumperku a Kadani. (v Ď.) Počet
rak. starokatolíkô jest 16.885 (r. 1882 jen
6113). V t. r. hlásilo se 12 fímských
knčží k prestupu. Predseda vytknnl, že

vláda činí cirkvi mnohé prekážky. Synoda
mimo jiné se usnesla, že starokatoličtí
kneží, i když prijali dfíve vyšší rímské

sveeeui, mohou se ženiti, je’ikož synoda
z r. 1880 coelibat zrušila. Dále že cirkev
starokatoliebá stojí na postati národnostní

Z ev eírkve H. V. V Ja
vornfku na Mor. zemfel dne 5. ŕíjua
stafičký, dlouhou dobu chnravíci Dráf K.

Molnár. Vibáfem tamním zvolen ješté za

j. ho života Jind. Svauda. — Dne 20. a

21. ŕíjna t. r. oslávila obec, zpevácký spolek
a školní zastupitelstvo v Kláštore 401eté

jubileum pôsobení p. fídícího Er. černo
horského. — Na učitelském seminári
v Čáslavi zapsáno jest v I. r. 16 a v III.
r. 15 ehovancú ; z nich jest jeden ev. A,V.
Reditel semináre p. Jerie obdržel pro ehu

ravost dovolenou na čtvrt roku; ve správe
ústavu zastupuje ho hlavní učitel pan V.

Ptáček. — Pŕehiednou správu o bo-



purští theol. profesori neradi nesou, že

theologové vôbec vyeházeji do Nemecka
studovat po skončení zdejších štúdií, —

ale zvlášté nelíbí se jim, když jdou ve

čtvrtém roee, tedy pred zkouškou. A to

ehtéli v čele s direktorom zuemožniti, ale

v tom jieh dištrikt neuposlechl. Jiného

potéšitcluého by se málo eo dalo zazna

menali. Udélují se podpory, vyvoluji se

odbory. — Dno 4. záfi byl banský distr,

konvent, na némž významnou reč mél

distr. predseda svétský a štátni sekretár
kultu Michal Zsilinszky. Na konvente stra

šidlo pauslavismu nemohlo chybéti. Zara

dili do prideleného tam seniorátu turčan
ského. aby se tento seniorat donútil k po

dávaní maďarských prekladu ku sloven

ským originálom seniorátních zápisníc
Senior Morkáč mužné bráni! stanovisko

seniorátu. A ješte jedna vec zajímala
konvent Pešťanští kavalíri rädi by spro
vodili se sveta slovenskou cirkev ev. pe
šťanskou a proto již od rokňv chtejí tri
ev. eírkve v Pešti spojili. Než jednotlivé
eírkve, slovenská a nemecká to nechti,
jediné maďarská Obé predošlé máji svó

vefíeí a své kapitály, nuž máji jak žíti.

Se spojením zase strašil slovenský zeman
Mikuláš Osztroluczky a Wagner, nový
Maďar. Ale vée se zase odložila až na

rok. Politický dištrikt mel konvent v Pre

šové, na kterém biskup Zelenka se podé
koval z úradu, ale když se éljenovalo,
opét ho podržel. Mluví se, ze to desetilcté

jeho jubileum.

cirkevní organisaei a nepripoušti sborň

jazykové smíšeuýoh. Za to vitá radostné

pripojení se vétšiho poétu Nemeň k cirkvi
své a chce jitn býti nápomocná k samo

statné organisaei jieli eírkve a zmocňuje
zvlášté synodálni výbor, aby podporoval
utvorení českého starokatolického sboru
v Praze.

Uhry. Dne 15. fíjna 1900. V letní

a podzimni dobe je v uaši ev. cirkvi A

V. až príliš hlučno. V ten čas konaji se

totiž rozličné konventy, počíuaje konventy
Jednotlivých cirkvi až po konvent gene

rálni, kdežto mezi nimi jsou konventy se

niorátní a distriktuáluí (superintendenční).
Namluví se toho dost a to jest práve
zkázou naši eírkve v Uhrách ponevadž na

techto mnohých konveuteeh vedou hlavni

slovo t. zv. „svetští“ anebo „šabličkáŕi“,
potomkove to kdysi zemanských rodú. U

jej ich pŕedkú nebylo náboženství jen firmou

k dosažeui hodností; oni snášeli utrpení

t pro viru. Dnes to vypadá jinak. Mnohý
„dozoroe“ eírkve pečuje vŕoe o dobré

jméno u vlády, ncžli o zájmy eírkve. A

dobrého jména dosáhnouti není oblížno,

jen když človek horlivé se zasazuje o ma

ďarisaei. Proto jest toto také hlavní péčí
konventúv. Pivní distrik. konvent byl
pieddunajského dištriktu dne 15. a 16.

srpna. Chce sloužit jiným jakoby za prí
klad a požíva nejvétší prízne verejného
máiení. A jak by ne? Pred lím byla vnem
slovanská vétšina a teďje tomu opak Nuž,

je to opravdová chlouba plnokrevného Ma

ďara a Žida, že kde dfíve Slovák za sto
lom sedel a diktoval, uýuí jen z kouta se

hlási. A k tomu v čele dištriktu Baltik I

Pred tim tento konvent odbývál se vét
šinou v Prešpurku, ale mezi Nemci necí
tili se dobre naši páni, své lokaje a husary
nemohli tu sebrati a tak málo predstavo
vali — i byl pfeložen do Balasz-Darmot,
sídla biskupského. Stoličný dúm byl o

ehotné propújčen se vší parádou i s hu

saty, aby to slovenským vyslancom impo
novalo. Rokovalo se o všem, jako obyeejné
v maďaršliné. Trval dva dny, ale nevi se,
eo nžitečného pro cirkev uzavrel. Preš-

Némeeko. sJ. výr. shromáSdént
ústkedmho spolku G. A. J. konalo
se ve dnech 11.— la. záfi í. r. v Královei.
Slavnost počala dne U. záfi verejnou
schňzí, na níž pozdravili spolek zástnpce
vlády, mésta, eirkevních úfadú a ducho
venstva. Jim všem dékoval jménem ústrid
ního predstavenstva predseda tajný cirkevní
rada Dr. Pank. Výborná kázáui proslovili
v prvni den dva professori bohosloví Hanpt
a Kaweran, v hlavni slávnostní den Dr. v.
Zimmermann z Vidne na základé textu
Dan 12, 20.—26. „Milování a nenávidení
jsou oba póly každého srdce lidského“,



svätou. Vdova jeho doživotne dostávala z

pozústaiosti 200 marek mesíené. Na ozná
mení jejího úmrtí ete se heslo; Kím. 14.

7, 8.

del, a „milovaní a neuávidŠní jsou také

póly eírkevního života. Jest treba lásky ku
Kristu a zrovná tak treba nenávisti ke

všemu, eo jest proti nemu. Záŕioím pŕíkla
dem toho jsou hrdinove viry minulých sto
1- tí, kterí nenávideli život svúj na tomto
svete, aby ho ostrihali, zachovali k životu
večnému.“ Souéasné s hlavními službami
B. kouány ve dvou jiných chrámíoh služby
B. pro ditky, v niehž vylíčeno dilo spolku
G. A Z vecných jednání trela s uzuánim

vytknouti výroční zprávu jednatele Dra

Hartnnga. Dr Rogge podával zprávu o

činnosti pauiuských spolku, vrchní kons,
rada Koeh o zŕízení G. A. zvonu pro pro
testanční chrám P. ve Spýru, na néjž ú

slŕeduí predstavenstvo 9000 marek povolilo.
0 trech pro hlavní dar lásky navrženýoh
sborech podával zprávu Dr. Hesekiel. Zvi

tezil Mundenheim, kterýž obdržel 20.000
marek, podléhl Turu v Čechách a Lianno,
jež obdržely 6541 m, po prípade 6441 m.

Velký dojem spúsobilo, když prof Dr.
Benrath jménem výehodopruského hlavu,

spolku odevzdal ústfednímu predstavenstvu

Španélsko Palác vévody z Alby
v hlavuím meste Madride, kterýž krvavým
pronásledoväním evanjelíkú v 16. století
tak smutné slávy si získal, jest dnes oby
dlím jednatele britieké a zahraniční biblické

společnosti. Sály, v niehž konaly se tajné
sohúze inquisitorú, jsou nyní naplnený bi

blemi, kteréž se rozšifuji po celém Špa
nélsku. Mužovó pracující na evanjelisaci
Španélska drží dnes pokoj, v némž kdysi
ukrutný neprite! evanjelikúv bydiel, kterýž
se sám chlubíval, že jen v Nizozemsku
dal 18.000 lidí pro víru popravili. Jak po
divuhodné jsou cesty Boží!

Amerika. Ev. luterskd cirkev
v severní Americe. Naše ev. luterskä
cirkev v Spojených státech severní Ame

riky se chvála Bohu znamenité vzmohla
v končieím se 19. stoleti a pŕinäši hojné
ovoee víry a lásky kresťanské k posvéeeni
Božího jména a k spasení mnohých duší.
V první polovici tohoto století zanikali tam
množí luteršti pfistehovalci z Evropy, buď

žijíce bez duchovní správy v dalekó roz

ptýlenosti a osamelosti, buď ulovení byvše
od rúznýeh stränek jiného vyznáni, kterých
jest v severní Americe veliká sila, jmeno
vité od čilýeh methodistú a baptistu. V po
lovici tohoto století vzbudil však Duch svätý
verné, horlivé a učené bohoslovee mezi lu

therány v severní Americe, jakým byl ku

pŕ. O. F. W. Walther, profesor v St.

Louis, kterí proti všemu sektárskemu blouz
není jadrné vyložili, že luterskó učení jest
právé biblické a kresťanské učení a proti
všelikému zlehéování luterské véruosti k

čistému učení a k pravým svátostem mocné

dokázali, že právé upŕímnou pravovérností
vede nás zakúsená milost Boži k pokání
a spravedlnosli, k pokoji a k radosti v

Duchu sv , jakož i k obétivému sebezapŕoni
a pracoväuí pro krälovství Boží ve vdéčné
lásce. Na konferencíeb, synodách i v jed
notlivých sborech s modlitbou pokornou
prepracovali a vyložili si élánek za člán-

42.000 marek a jeden belgický farár jmé
nem jednoho pfítele G. A. sp. 10.000 ma

rek; k témto darňm družily se menší, jako
4000 m od konfirmaadek, 500 m od bra
u horského hl. sp. atd. Za místo budoueího

vyroéniho shromäždéui určen Kolín nad

Rýnem. — Hannoversko. Vdova po
Raiffeisenovi, zakladatoli spoŕiteluíoh a zá

loženských spolku téhož jméua, zemfela
v Pánu dne 10. záfi t. r. v 81. rooe veku
svého u svého bratra Edmuuda Fuehsa,
soukromnika v Hannoveru. Pohfbena byla
tamtéž dne 13. záfi. Ačkoli dvakrát byla
provdána, poprvó za faráfe Penserota a

potom za Raiffeisena, pŕece na konee byla
odkázána na pobostinství svého bratra Ed
munda Fuehsa, jehož v studiích podporo
vala. Jediný pozústalý syn po Raiffeisenovi
stal se marnotratníkem aby v vydédén, žije
prý ve Spanélsku. Dve provdané dcéry
j-ho zemfely v prvních leleeh šťastného
manželstvi. Raiffeisen poručenstvim veškerý
svúj statok zanechal dobročinným ústavflm;
svýra príbuzným zanechal toliko Biblí



synody patrí. Dokone.

konfirmovauýeh údň, 3500 obecných škôl

s 3710 učiteli a 212228 žáky, pak 4919
tiedélníeh škôl s 54998 cvižiteli a 487694

žáky a členských príspevku na missii a j
1,118 143 doláru za rok K účelu spoloč
ného vzdelávaní duchovních správou a

vzájomného si pomáhání spojil}1 so mnohé

synodní kruhy (synody) ve vétší svazy cir
kevní. Jsou to 1. generálni synoda
utvorená r. 1821 s 24 synodami! 2. ge
nerálni koncil od r. 1867 s 9 synodami;
3. synodálni konference od r, 1872

s 6 synodami (mozi nimiž obzvlášté vyni

kajíoí Missourská synodaý; 4 spojené
synody jihu od r. 1886 s 8 synodami.
Ostafníeh 14 synod, mezi nimi Norvežská,
Dánska, Islandská, Jowaská, Texasská, stoji
porúzuo, bez širších svazú. Náš český rodák
dv. pan L. Havel, duchovní správce v Mt.

Karmelo, poslal nám následnjíeí bližší

zprávn o generálnim koncilu, ku kte
rémuž sám jako príslušník Pennsylvánske

kem a dospeli k obecnému probuzeni a

uvedomení, zmocnení a utvrzení a počet
členú rostl. Dobrý to zajisté príklad i pro
nás v Čechách a na Morave, abyohora no

hledali posilnení své církve v povrchní
únii s jinými stránkami ani v povrohuím
nápodobení spúsobú a činnosti jinýeh, ale

pŕedevším v obecuém probuzeni a zmocnení
své víry v Ježíše Krista dle čistého evan

jelium a v obecuém ocenení pravých pro
stfedkú milosti dle našeho oírkevniho vy
znání a katechismu. Nebo jen to jest tou
drahou perlou a tím velikým pokladom,
který stojí za to, aby človek pro jeho zí
skání a zaohování všeeko obetoval a všeeko

podnikal, obzvlášté pak pravé ev. luter.-ko
církve vdéčne se pfidržel. Dle luterského
kalendáre, vydaného uverejňovaní kancelári
generálního koncilu na r, 1899, jest ev.

lut. cirkev v Spoj. státech severní Ameriky
sefadéua v 60 synoduích kruhu (synod) a

čitá úhrnem (i482 duchovních správcu,
10513 sború, 1,535.552 komnnikantú čili

POLITICKÝ PKEHLED
V širém svete plno je neúnavné práce. Statní národové rozpínaj! vždy vicc

své sily. Tisícové pracují mezi nimi v tichosti, pečujice o duševní i hmotné sesílení.
A národové, u nichž tato tichá a tak velice dúležhá práce nejúsilnéji se koná v dil
náeh i školách, v chrámoch i na poli, ti práve nejmohntnéji se rozpínaj! A žatím
jini národové vadnou a obradnou aneb jen živor! jako strom, jehož sila nejak je
ochromená. Co dčláme žatím my?

Náš Český lid je také zaméstnán pri všeliké práci, v polich i v prúmyslu,
školství i vedách, i na náboženském poli. Prací svou nestojí mezi posledními, spíše
v radách prvých. Je také vidčti úspech tak mnohý. Ale pŕoce ten úspech dalcko
není takový, jak byohom si pfáli. Hmotný blahobyt neuí tukový jako v zemíeh ná
rodu stojíeieh v popredí. Mravné pak lid náš z valné časti je stižen premnohými
chorobami. Myšlénkovým vzdéláním náloži lid náš aspoň v krajich pokročilejších
mezi najvzdelanejší národy. Nábožensky však spokojuje se ponejvíee zevnéjší pobož
ností a dává se klidné vésti náboženskými svými klerikálními vúdci. málo dbaje o

samostatný náboženský život. Je videt, že sily našeho lidu nejsou nikterak vénováuy
vlastnímu rozkvetu Zvlášť vnilfni práce duchovní je zanedbána. Lid náš príliš dba
na zevnéjší úspéeh a zevnéjší okäzalosť a tu práve utrácí a ničí ncjlepší své sily a
zústävä u vuitru svém slabý Tak v celku, tak i ve význačných jednotlivostech
Práve v této dobé venuje a venovali bude náš lid své sily v prvé rade volbám
do fíšské rady. Co tu rozhodne? Bude se jednali snad o lakové poslanec,
ktefí by svým vzdéláním, charakterom, prací, širším rozhledem mohli se státí do
brými vúdci svého lidu? — Bojíme se, že náš lid príliš dbá na velká slova a bude
voliti opét muže, kteŕí dovedon lichotili pŕánim a vášuim lidu, ale nedovedou proň
pracoval. A hohužel máme hojné takových mužú, kleri poéltajíce so vzuétlivou po
vahou našeho lidu, dovedou hravé si dobýti jeho pŕízeň krásnými sliby a lákavými
plány. A lid náš mravne a zásadné neustálený dá se vésti lakovými vúdci muohem
radéji, uežli pracovník}’ stŕí/livými a svedomitými v sloveeh i skutcích Vidíme to
také na našich časopisech. Denníky hläsajieí velká slova ve smyslu lidových pŕání



a vášní máji zástupy čtenáŕú, nadšených pro planý takový radikalismus; za to ča
sopis, který má odvahu bránili vášním a ukazovali maliohernost velkýeh slov, musí
bojovali s ohromnými predsudky, neporozumením a nepŕízní. To je známka, že
v našem lidu je mnoho shnilého. Ale práve proto my evanjelici bychom méli si Um
více vážili laková svedomité práce, klidné, stfizlivé a pŕeee úsilné, dle zásad huma
nituícb, jak to činí časopis „čas“, jenž od i. ííjna stal se denníkem (stojí ročne
14 zl.j. Dobre by bylo, kdyby aspoň na zkoušku, treba na zbývajíeí dva mésíoe do
konce roku eo možná množí časopis ten si objednali. Stačí adresa „ôas“ v Praze.
— Treba v tom či onom uáhledy byly rúzné, však je vždycky dobre, čteli kdo neeo,
z čeho vane svedomitosť, rozhled široký a ňsilná pracovitosť! —

Mimo volby je to dosad boj v číné, který právem budí pozornosť. Snahy
Ruska. Francie a Ameriky sméíují k emira a ustálení pomeru číuskýoh Nemecko
by rádo získalo bojem vúdeovství národu a pri tom nejaké území. Zdá se, že v čine
ruská politika klidná, dúsleduá a opfená o velikou moc vojenskou, dôjde vítézství.
AngTie má stále téžký boj s Búry, ač prehlásila obe búrske republiky za území
již dobvté. Búrové d obitými potýčkami škodí Angličanom všemožne, žatím co pre
sident Krúger odjel do Évropy, by národu svému, když ue bojem, tedy pfízní vel
mocí zachoval néeo samostatnosti. Augličané však dali volbami poslanou do snemu
na jevo, že vládni bojovnou politiku sohvalují. Jak vidét všudo je téžký boj, jaký
vésti musi kresťanské humanitní zásady a vášnémi lidu. Ale pravda Páué pŕeee zvi
tézi. Však se pŕeee priblížilo královstvi Boží, Mar. í, 15. F. H.
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Český Časopis historický. Vydávají Jar. Goll a Jos. Pekár. Ročn.
VI. Sešit 1.—-3. Nakladatvlé Bursík a Kohout v Praze Vychází čtyŕikrát do roka
v číslech nejméué (iaichovýeb. Predplatné na rok K 7'20 i s poštou. Odpornčujeme.

Pamätník | Tranovského, spolku pre vnútornú missiu.
Z poverenia výboru napísal M. Kreméry, dočasný zápisník. Ružomberok. Tiskem
K. Salvy. 1898. — Pomník to f Tr., kterýž jest oteem uyuéjšího akciového podniku
kuihkupeckého v Lipt. Sv. Mikuláši.

Krstná smluva, jej potvrdenie a zadržanie. Návod k vy
učovaniu konfirmandov ev. a. v. i uedélným katechizáeiam mládeže. Napísal a vydal
J. A. Pábry, ev. a. v. farár. II. prep. vydanie. Ružomberok. Tiskem K. Salvy. 1898.
Volmi praktická pomúoka, jež prokáže dobré služby.

Immanuel Brhard Vôlter, evang:.-luth. Pľarrer a. D.
in Sluttg’art. Wiinschet Jerusalem Gliick. Psalm 122. 6 Reden aus der
Judenmissiou zur 25jährige Arbeit der wúrtemb. evang. luth. Mission uuter Isracl.
Fúnfzchnte Aullage — „Die Juden vornehmlich tíin Ruf an die Christeu
zur Mission unter den Juden. Aehtundzwanzigäte Autiage. — Israels Zeit. Der
uvige Jude. Achte Aulhge. — Taufet sie. Preudeutage fúr v Freunde der Juden.
Siebeute AulDge. — Spisovatel osvčtluje obtíže missie mezi Zidy, ale ukazuje zá

roveň, že ueuí beznádejná, zvláUš kouá-li se v duchu naši ev.-lut. eírkve, v duchu
stŕlzlivosti. Hŕich a milost tvorí stredisko všech reči a kázánl. Odporučitelno zvlášté
pro duchovní a intelligeud.

Z nakladatelství J. Otty v Praze, Karlovo nám. č. 34.
Al. Jiráska Sebrané spisy („Bratrstvo“. Sešit 12.) Sešit 307. a 308. Sešit po
15, kŕ. — Svetová knihovna. C. 1G7,—152. Róbert Hamerling: Ahasver
v Rimš. Za M kr. — C 170. —172. Honore de Balsac: Eugeuie Grandetová.
Za 30 kr. — Č 17-d Staroskotské ballady. Za 10 kr. — C. 174,—175. Giu
seppe Giacosa: červený hrabe. Za 20 kr, — Ottova Ladná knihovna. Seš,



35.—40. (Dok.) „Novelly“ od Ruženy Jesenské a „ Antikristovy zázraky“, román od
Šelmy Lagerlofové. Ze švédskeho preložil 0. S. Weth. Sešit pouze za 10 kr. —
Česká knihovna zábavy a poučení'. Sešit 81. O magnetismu a elektrine Ni
psal Ph. Dr. V). Novák, s. doeeut české university v Pr-ize Sešit za 12 kr — Ottúv
Slovník Náučný, illustrovaná enoyklopaedie obecných vedomostí ukončuje práve
sydaným dvousešifem 366-307 díl XVI., obsahujíeím mimo bohatý poučný materiál
hesel Matice až Média krásnou umeleckou prílohu ,.Z lesních charakteru“ dle obrazu
Jul. Maŕáka, presne dle originálu prevedenou kópii J. Mauesa: „Orloje na staro
mestské radnici v Praze“, velkou na základe nejnovejšíeh výzkuraô vpraeovanou
mapu Marokka. krásný barvotisk dle obrazu Ludvíka Marolda ..V ateliéru“ a radu
illustraoí v textu. Šestnác dílô Ottova Slovníku náučného je pfehohatým materiäleín
poučným i doporučujeme toto vzáené dilo každému osvicenému čechu. Celé dílo lz»
obdržeti na levné splátky za podmínek, jež sdélí nakladatelství. •

— 25 obrazu
Alfonsa Muchy pŕináší v dokonalých reprodukcie!) neinovžjši 49. číslo velkého
illustrovaného týdenníku „ Zlatá Praha“ , spojené týdenníky Svetozor a Zlatá Praha
Proslulý náš krajan, veliký uméleo, známý již celému svetu svým ryzím, originálnim
umením, jeví se v reprodukcich teehto ve všech stránkách svého tvorení. Z repro
dukcí ve Zlaté Praze uvádíme: radu znamenitých Muohových plakátô, illustrace k no
hádkám. obrazy „Mše v Lateránš v VII. stolelí“. Potulný peveo na hradž ve XIII
století, čtvero allegorií kvetín a j. K obrazúm pripojene je čtvero fotografií originálni
nová podobizna Muchy a tri pohledy do Muchova ateliéru, Illustrace provázeny jsou
v časti textové statemi: „U Alfonsa Muchy“ od V. Hladíka a „Návštevou v dílnč
mistra Muchy v Paríži“ z péra Ign Hofiey. V slovesném obsahu pokračuje štúdie
P. V. Krejčího „Bedŕieh Nietzsche“, román R. J Kronbaucra „Ŕina“, zaíadény jsm
referáty o výtvarném umení, časová kronika a j. Celkem je obsah bohatý a zajímavý.
Doporučujeme „Zlatou Prahu“ eo nejvfeleji naiemu českému čtenáfstvu k nejhojnej
šjmu odebírání. Na „Zlatou Prahu“ pfedpláeí se s poštovní zásilkou 2 zl 38 kr.
čtrnáotinenní sešity jsou po 33 kr. — Vidém lovcovo, veliký, krásný obraz pŕi
náši práve vydané číslo 24. obrázkového časopisu „ Besedy Lidu“. Z celé rady
ostatnioh pekných vyobrazení v tomto Čísle uvádíme pekné fotografie z výstavy
v Kutné Hore, časové obrázky z války číuské a africké atd. „Besedy lidu“ yvehází
každých 14 dní v číslach o 16 velkýoh stranách a stojí poubýoh 6 kr. (12 h), na
venkove 7 kr. (14 h). — „ Pražské Hospodárske' Noviny“ vyeházejí vždy 1.

a 15. každého mesíee v číslach nejméné o ' velkém archu a pŕedpláeí se na celý
rok 4 zl. i s poštou. Na požádání zašle se letošní číslo na ukážku.

Z nakladatelství Váel. Havlíčka v Praze. Žitná ul. 668.
Vzorná knihovna. Díl I. Sheldon: „V Jeho Slčpejjch“. h angl. preložil
Jan Váňa. Sešit 2. Cena 30 kr. Vyjde asi v 9 sešiteeh. Cefbu v duchu kresťan
ském, jakou jest toto dilo, môžeme eo nejlépe k hojnému odebírání doporučiti.

Z nakladatelství J. R. Vilímka v Praze, Spálená ul. 13.
Devatenácté století slovem i obrazem. Sešit 1. Cena 30 kr. (60 hal.) S pfe
četnými illustracemi v textu a dvema barvotisbovými obrazv. Bez hlučné a okázalé
reklamy ocitlo se tentokráte na literárnim trhu dilo, o némž již dnes po zbežném
prohlédnutí prvnlho sešitu i prospektu sméle môžeme ŕíci — ceny nevšední. Doko
návajte! století naše našlo záhy svého historika, či vlastne své historiky, nebož jeduo
péro by na tak obsáhlou práci nestačilo Kniha bude míti dva dily, z nichž jeden
venován bude dejinám státô i národu a seznámí tak dôkladne čtenáfe naše se zme
nami. jež od Velké Revoluce, tvofíei milník v dejinách lidstva, v uašem i v n ivém
svete se udály; druhý díl pojednávali bude o všech vynálezíeh, jež naše století pri
neslo a jež pomalú z človeka opravdu učinilo to, čim honosive rád so nazývá —

pána prírody. — Vdek etenáfstva získala si firma tím, že každý sešit obsahovali
bude jeden tiskový árch z dilu prvního a jeden z dílu druhého, takže oba dily sou
časne vyjdou. Vedie opravdu populáruího a pŕeo ne povrehního zpôsobu vypravo
vání, s nimž v obou díleeh se setkáváme, zasluhuje pochvalne zmĺnky obrázková
stránka díla, zejména dva barevné obrazy, z nichž prvuí znázorňuje obrovskou vla
satici z r. 1811., ozarujíoí noční krajinu, druhý pak ukazuje nám zajíraavé divadlo
prvniho vzletu balónu Gay-Lussaeova v Pafiži v r. 1804. — Z četnýeh illustrací
v části dejepisné uvádíme vedie obrazu Napoleona Velkého „Vítézství Napoleonovo
nad Turby“ a „Prechod Napoleonovy armády pfes Vel. Sv. Bernard.“ — V části
druhé vedie mnohých instruktivníeh obrázku, znázorňujíoích pokroky rôznýeh vozidel,
veljce se nám lĺbi roztomilý gengre „Pfíjezd osobní pošty počátkera XIX, století“



a vítaní prvního do Prahy pŕibylého vlaku r. 1845“. Myslíme, že bylo by zbylečuo,
po vypočtení obsahu prvního sešitu dilo toto zvlášte doporučovati. Otenáfi naši jiaté
si popíli, aby objednali si první sešit aspoň na ukážku — Od Tater k Adrii.
Sešit 12. Za 40 kr. — Viltmkúv Humoristický Kalendár. XVIII. ročník Na
rok 1901. Cena 60 kr. Nepfekonatelná studnice humoru a vtipu.

Z nakladatelstvf Bdv. Beauforta v Praze II., Jung-
-

mannova tŕ. č. 21. n. „Levné illustrované knihovny“ vyšel svazek 18.
Ve svazku tom končí velikolepý, historický román „Potopa“. ííekli byehom: nejlepší
na konee. Sienkiewiez dovede si získali jak pro sebe, tak pro hrdiny svých prací
nejen pŕá*el, ale i horoueích otitelúv. Kdo zo čtenáfu napínavého s touhou cteného
románu „Potopa“ nepreje vše dobré Kmiticovi? Kdo Oleuce? Ve svazku tomto konci
se slávnostne a vítezné román jejieh lásky. — Píítel Domoviny. Eočn. XVI.
Svazek 10. a 11. IVa prední haítč. Obraz zo spoločenského života. Naps. Alois
Dostál V pfedplacení 13 svazku ročne 1 60 zl.

Z nakladatelstvf A. Reinwarta v Praze, Vodičkova n1.
é. 23. Kapesm kalendár hospodársky a zápisník Hospodáíe Česko
slovanského na rok 1901. Príruční rádce pro hospodáre. Vydán redakcí týdenníku
„Hospodár československý“ v Praze. Vkusné v plátne vázaný za 75 kr. (1 K 50 h),
poštou 80 kr. (1 K 60 h). Již po víoe let žehráno na to, aby rolnietvu našemu ku
všeobecné potrebe dostalo se kalendáre spolu se zápisníkem, jenž vyhoyeti by mel
všem potrebám rolnictva. Úkolu toho podjala se redakce „Hospodáre českosloven
ského“ a na základe svých dlouholetých zkušeuosti, jakož i dle vyslovených rad a
pokynú z kruhu hospodáŕú praktických, sestavila kalendár, o némž již možno nyní
tvrditi, že se setká se všeobecnými sympatiemi, neboť prost všeho zbytečného, pfináši
výber článku pro každého potfebmých. Také zápis dku venováua péče i obsahuje
mimo hojného papíru na poznámky, j ešte tyto rubriky zápisní; Inventár, pole (výsev
a sklizeň), louky, lesy, Zápisník obilí, semeu, pfce, steliva atd., Sýpka, Zápisky
omlatu a zdviže, Zápisky žíru, Zápisky plemenné, Mléko, Služby (deputát), Délnieká
mzda atp., též pripojená černá tabulka na zápisky tužkou Doporučujeme velieev levuý
a praktický Reinwartňv kapesní kalendár hospodáfský a zápisník Hospodáre Česko
slovanského, jenž na sklade jest též v každém ŕädném kuihkupeotví, všem pánúm
hospodáŕňm co uejlépe.

Z nakladatelstvf dr. Prant. Bačkovského v Praze. Nový
časopis „České knihovnictví,“ venovaný potrebám českých knihoven všeho
druhu, obsahuje v čísle 1.: články: Fr. Houser: Vefejué čítárny. Dr. B. Prusík:
Lidové knihovny a verejné čítárny v Anglii. I. Dr. Zd. V. Tobolka: O. k. verejná a
universitní knihovua v Praze. (S illustraeemi.) — Zprávy o knihách. — Literárni
rádce — Z našich knihoven a čitáreň — Zprávy bibliografické. — Vychází vždy
1 dne v mésíci o 32 stranách. Predplatné v Praze a v kuibkupectvíeh obnáší na
celý rok 12 K. Jednotlivá čísla se neprodávaií. Dopisy a všeoky zásilky redakční
buďtež adresovány Drn Zd. V. Tobolkovi v Praze (Sokolská tŕ. č. 50); predplatné
i všeoky objednávky a dotazy administrační a expediční uakladateli Dru Frant.
Bačkovskému v Praze.

Z naklad,atelstvíM. Šolee v Telči. HistorickéRoshledy. Poučné
čteuí pro mládež ôeskoslovanskou Eed. Ant. J. Zavadil. Ročn. III. Seš. 8. Obsah:
Zdánioe na Morave. — Osudy Pŕemysla Otakara H. po r. 1260 a jeho smrť. — Turuov
atd. Predplatné na rok 4 K.

Výroční zpráva zimní hospodáŕské školy eísaŕe Fran
tiška Josefa I. v Holešové za 4. šk. I. 1899—1900. Podáva ŕiditelsiví
školy. V roce tom čítala škola 36 žákú ve 2 ročnících, z niohž však žádný nebyl
evanjelik Bylo by si práti, aby' zámožnejší naši hospodári na Valašsku použili pro
své synky výhod této výborne ŕízené školy. Nový školní rok počinä 1. listopadu.

Z nakladatelstvf Hejda & Tuček v Praze-II.. Karlovo
nám. é- 26. n Léčení tuberkulosy mlékem. Podáva MUDr. Ivarel Richter,

soudní lékaŕ ve Vršovicích Cena 1 K.
Život. List pro výchovu v rodine, škole a společnosti. Vydáv, a redaktor

Josef Pelcl na Král. Vinohradech č. 984. 1. a 15. každého mésíce krome srpna. č.
13. a 14. Pŕedpl. na rok 7 K 20 hal.

Školský Obzor. (Se zvláštni prílohou „Moravská Hlídka“) Vyohází
v Eoudnici n L. Pŕedpl. na rok zl. 4-80.



Na ev.-lut. lipskou missii: Prenos z S. 7, 107 K 95 h; dá'e p. J. Liška
o 1 mistuiho spolku Kv. Matice A. V. ve Vidui pn missijuíeh pŕeduäškách vld. p.
prof. Dra. Skalského vybraných 18 K; úhrnem 135 K 95 h. Buh zaplať!

D. p. G. K. v K. Sdelím brzy. Bratr pozdr,
P. jf. B. v K. Kalendár pošlú, jakmile vyjde.
P. A. K. ve V. Bratr P. K. ješte nezaplatil. Cís. 9. jsem zaslal. Srd. pozdr.
Príspevky pro S. 11. buďtež zaslaný do 15. listopadu.

Biblické' hodiny konaj! se každé pondelí večer od 8—9 hod. v místuosli
místniho spolku ev. Matice A. V. ve Vidui, XVlt., llernals, Wattgasse ô. 85., 1.

posch., dvere 5., k u'nnž se každý co nejsrdežneji zve. I. Tim. 4, 8.

(Z a s 1 á u o.)

Dévčatúm
která by ehtéla nemeckou mešťanskou školu v Dube navštevovali, doporučuje evauj.
bratrský farní úrad v Dube byt, který možno u ovdovélé missiouáŕky sestry Tappeové
v Dube obdržeti, i jest ochoten bližší podmíuky prijetí sdéliti. Mosíčuí plat 15 zl.
mimo prádlo

>\\\\\\\\\\\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

ATLAS ROSTLIN.
Z. vydaní. S 80 tabulami v najjemnejším barvoiisku a čelnými drevorytinami v textu.

Oena celého díla ve 2 svazcích váz. 4 zl

Kapesní atlas prírodopisný.
171 rražných rostlin. Cena váz 1 zl. 40 hr.

Alloci vYinliT-lii 50 tabuli ve skvostném prevedení. Motýl, kukla,A tlelo iilULjlU housenka i rostlina s textem profesora J.
Johna vychází v sešitech po 40 kr.

IVTrvl-ú-lrvtriá naP sal K. Exler. 2x6 straň s 12 rytín, a 23 tabulemi,
ITlUiylUVC na kterých zobrazene 235 motýlu a housenek. Cena

kart. 2 zl. 20 kr., vázané 2 zl. 50 kr.

Tlyifppnp afapfvn naŠeho domova Líčí profesor Jiŕí Janda.
UZrltCUHC JJtclutV U straň s 25 skvostnými tabulemi Cena

2 zl. 20 kr. kart., vázané 2 zl 50 kr.

p • napsal prof. Fr. Dlouhý. Se 3 rytin. a barev. tab. s 500
DIUUC1 vyobr. Cena 2 zl,, kart. 2 zl. 20 kr., váz. 2 zl. 50 kr.

Ä tloo Kvrml/n stŕedoevropských. 50 nádher, barvotisk. tabuliAllaS DľOUKU s 1300 obr. s textem prof. Fr. Klapálka vy
chází v seš. po 20 kr.

I. L. KOBER v Praze, Vodičkova ulice.
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

DARY LÁSKY.

LISTÁKNA



Babička
XXXXXVXVXXXXXX\XX\XXXXXXXXXXXXXX\XX\XXX\\\\XXVNXXXX\XXXXXX\XXV\\\\\\X\X\XXXXXX\\XXX\\XX\V\X\\VO

Babička
B. Nemcove s illnst li. Štapfra,

Heíteše, Kôrbra, Liebschra, Mutticha a Slabého vychási
v novém 9. vydaní skvostne vypravenom

v sešitech dvouarehových po 18 kr. jako I. dll Sebranýeh
spisň Boženy Némcové.

Dostali ve všedi Ivni lilcu pectvícľi.
I. L. KOBER v Praze, Vodičkova ul.
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ešfe
v>’Jdc as v 50 sešitech

po 30 kr.
y, || Jjl jT'~\ Pŕedplácí so s výhodou:

pXg \ Na 10 se.šitu K 6-— hXg

irtí-' S j Na 25 sešitu K 14*25 áC
9X6 /í j poštou K 15*—

ÍX6j
1 L > V Na 50 seš. K 27—

V'f)
poštou K 28—

vkjý
i*J(5 í Žádejte 1. sešit ftp

Vv
~ Ma ukážku í 9X6

'9X6 \ v \
* Odebírati Ize* v kaž- fjX6,

i'.V C \ \ \ŕS\ d ®m kn 'hkupectví. i^yfi

H A -J Nakladatelství

jos.R.VilínikavPraze. 1



i Každé hospodyni, která se prihlási, hude nejnovéjší bohaté illustrovauý ||k 1 J ’ „Seznam zboží“ firmy; ,?

S LUDVIK MÚLLER,
f tkaleovství a zasílatelský závod v Lanškrouné v Čechách, §
|j zdarma a franko obratem pošty zaslán. Seznam ten, víee než 400 Š.
B umélecky prevedenými, skutočnosti odpovídajíeími illustraeemi S
f; ozdobený, obsahuje VŠeeky možné predmety, jež buď luéné neb §
M bavlnené, bílé i pestré se hotoví, Buďtež zvlášte jen ty to uvedený: krásne SO- p)
B lidní látky na šaty nejnovéjšíeh vzorku, kapesníky nižné jakosti g
H i pro šňnpáky; bílé i pestré stolní prádlo, ručníky,ložní prádlo
PÁ bílé zboží, látky na zástery, látky kongresové, látky vy- Ŕ
B šívaeí, pŕíze vyšívaeí, pletací vlna, pštrosí vlna, bavlny á
|f háékovaeí, hotové zástéry, strojní vyšívání, čínský čaj -f
h. (8 rúzných vzorku každý na 3 šálky čaje, zašlú franko za obnos 35 kr.). ||
B ruská horčice atd. — Zásilky yyfizují se v sebe menším muožství a g$ nejen v celých kuseeh; má tudiž každý príležitosť jakonkoli malou částku od §
Ä firmy uanejvýš solídni si opatŕiti. „Seznam zboží“ vyžaduje se zpet jen, když Š
B by béhem ôsmi nedél nie objednane nebylo. — (Porto pfi zpét zaslání téhož «
g obnáší 10 kr.) — Vyšívání monogramu prováďí se vkusné a levne H
M Hotové prádlo pro dámy, pány i déti všeho druhu Ize á
B u nás objednali. Obstará se spravodlivé, presné a za s
§ cenu mírnou. dle jakosti.

na letných
na piánn,

prvnimi cenami harmónia

Al. Hugo Lhota v Hradci Král.
T*\) vyrálDÍ
4"y Piana krížová se železným strunníkem, s Vídeň. mechanikou <4*

od 350 zl. s anglickou opakovací mechanikou od 450 zl. ICl,
já Planina krížová se žel. strunníkem, s angl. mech. od 260 zl. cV
Y <j Harmónia evropská i americká (eotag s Kxpressionem) v

každém rozmeru od 65 zl. — Též na splátky za výh. podmínek.

Hj Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko. (4*
Záruka S letá. Vývoz do všech zemi. 4*
Sklady; Prahu, Kr. Vinohrady: Karlova ul. č S. Tylovo nám. 16,

4JI Vídeň HL Salesianergasse 31. Brno, Onlská ul č 7. ŕ
ý^4^4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4,’4f 4,’4f 4,’4f 4,'4f 4f 4f 4f 4,- 4f 4f '^

Pfíspévky, predplatné, reklamace atd buďtež posílány redakci „Ev. Cirkevníka“ do Jasené,
pošta Vizovice na Moravé
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