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)(lxlx.

Dalssi popifowúni mčsta Pačiže. Hřbitowh pšrď
l„aodčiw (wysl. WérLašéz), uont Učrtro a mout
purnčgďo. Fiakrowé. Uďrďšiuoď (whsl. Bersatl).
Zahrada. Letohrúdťh: grunu “srjčno a potjt friřmo.

Wojúci. Zúmek. Rozmmlitosii z Paťiže.

We drUhčm ďilU cestoptsu tohoto wodil jsem
čtenáťe swé 1tž dostt dloUho po weltkánském mčstč
Wařižt; ale nezaweďl jsem jtch posUd jesstč Ua oUo
misto, kam fe konečnč wssickUi bez rozdilU dostaneme;
na misto, kde wesskera sláwa swčtská koUec béře, kde
ďoháčowé t žebráct, pťcitelč ť nepřátelé ňsse a po:
kojnč swornč jedeU wedle drUhčho odpočiwajč; neza:
wedl jsem tottž čteneiřú swých pofUd jesstč na hťbttow.

Weltký a ltdnatý Baťiž má mnoho hřbitowú;
ne1wčtsii ale a nňznamenttčjssi mezt nimt jsoU hřbt:
towy: kčrč lešcdšjše (whsl. Bér Lašéz), Uonc Murcre
a MoUc kuruňššš. Wrohlčdnčmež fobč napřed hťbt:
tow „ťeč:w lxexcbčúššee zwcmý: Pozemek, na němž
hťbttow tento r. 1804 wzdčlán bpl, náležel drUhdy
jeritowi Lachatseowt, jenž byl zpowčdnikem krále
Lwačka )(17.; za toU pťičinoU se nazýwá hřbttow
„kšre lxču:dšišč:.“waltce „ruš ůe 13 Koquecce.ee
kteroU se k UčmU chodi, jest praon Ulici Umrlčč;
neďol w ni wtďčti sklady a bUdowy, we kterých fe
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z wčtsii částt jenom Umrlčč truhlh, křiže, brobni po:
mnikh, wčnce a podobné wěci prodáwaji. Wssecko
tedy lo ulict té pťřpominá smrt. Jest tam č ka:
wárna š náptsem: ()Uňš ::u Mčrelxňchiše (kawárna
k otct Lachaisowt); sUad proto, aby nawsitčwowatelé
jeji takč sobč přtpominaki, že čaš žtwota rychle Ubihá.

TU mne máš, mtlý čtenáři, Zase tam, kanxjsem
tč w mysslenkách jtš často zawedl t.1. u snneňu Jtstý
slowútný nčmecký sptsowatel psal o mnč w jedné
kntze, že prý co weltký aůketa (člowěť, jenž se zapirú
a Umrtwuje) ssňupu z tabačenky rakwi se podobajici;
a ačkoli přý bčhem tim tak často na fmň Upamato:
wán býwúm, že přece doďťe wypadcim a wesclč mysli
jscm; z čehož prý patrně widčtt, že mne tyto mh:
sslenky na smrl přiltš Uezarmucuji.

Nechme wssak pomlouwállč, kterě od jiných sná:
sseň mnsim, a odeďeřme fc Ua hřbitow kčšre lxue
ajmiše. u

Nad ďranoU jeho stoji dtblická slowa: Zpeš
ijlorum jmmomjitňtš p!en:: ešc (Uadčje jejich 1est
plná nesmrtedonstt). K. MoUd. Z, 4 a: Cui creůit
in lnešdotidm 8i mortuuš ťuerjt ňrec (kdo wčři we
mne, bhs také Umřel, žtw bUde). ,JaU 11, 25. Hťbt:
tow kšre lx:xechiše ležč na wýchodnč stmnč mčsta,
na stráni hory a podobá se wcltké zahradč (parkU):
wtdčtt na Učm whsokč stromy, stromořadč a sstroké
dlaždčně cesty.

Ješto Ua hťbttowě řom odpočiwá weltkč mnošskwi
slawných a znamenitých mužú Francic, widětt Ua Učm
takč welmt mnoho pomUčků, mezt ntmtž nalezaji se
takč mUohci dila Umčlecká.

Bomnik Nbelarda a Helotšh podobá se gottckč
kaple, we které Nbelard pťedstawen jest co mntch š
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oholenon hlawon a Helotša co jepttfska; oďa jsoU
wytesáni z kamene a leži š rUkami septatými, jakobp
se modltlt. Z Uáptsn ponmiku toho bylo mt lze je:
nom tato slowa Uhoduonti: lzďš wďtčš ck ťišloišš
št ljoé.de!řuxá šouc rešunjš clčmď ce combečru (ostatky
Helotšy a Nbelarda nacházejč se společnč w tomto
hrobě).

Nbelard zemřel r. 1142 w kláffteře sw. Mar:
cela bliže mčxsta()dčuonš Zur Zčlonš. a Helotše do:
koxlala žtwot swňj r. 1164.

Welmt krásné hrobowné pomniky maji mar:
sialowé z časU Napoleona l.: Massena, Sonchet, Go:
beň, Gondton, Satnt:Chr, pak general Fop a knčžna
Stroganoffowá. Kamenný pomnik manželky lčkaře
Paškala pťedstaije pani tUto, ana roUsskoUzcela
zastřena stojt, whftrkUjic rUku oknem žaláře.

Mnohé pomniky nemaji na fobč ant křižc, to:
hoto křesianského znamenč, a náptsy jejtch jsoU zcela
krátkého zUěni. Tak má n. př. Moltčšre, slowútný
franconzský sptsow,atel weseloher, na fwěm pomnikU
jenom jmeno: Udšlojjčre.ee

ProflUlý bájeptsec Lafontatne (xlx1695) má na
fwém pomnčkU z kamene wytesaného psa a pod nim
jmcno „lxčxsoncňinčell Na jtném pomnikU wtdčti dwč
z kamene whtesanč a wespolek spojenč rUkh a pod
nimt slowa:

l)ieu uouď U ZGpUršZz
j)jšU Uouš reunjrň„

t. j. Bňh náš rozloUčtl, Bňh Uáš opčt spojt. Zcela
na wrchu hřbttowa stoji hrobni pomnik, kterýfnad podob:
ného fobč we swčtč nemá. Jestts to dwacet sáhů wh:
sokú, ze čtnierhraných kanxeštň whstawená phramtda,
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majťri Uintix schodx,d;dole jest tak sstroká, že jfem,
chtčje jč oďesitt, 52 kroků Udčlatt mUsčl. Náptš to:
hoto w prawdě pohaxlského pomnčku, který pixipothá
pyramidy cgyptských krcilňw, zUi do slowa takto:
Uř“ojjx áš ZščwlljoUr nč: ů ()ňll:qe šu Mroršnot! lš

28. ů(!c. 1765 mosc šx l)mxiš 1. .Aouiuoc 1836 (Feliš
Z Býžúru Uarodtl se w Kallayi w Broďtnctt dne
28. prosl 1765, zcmťcl w Bařčšt 1. leta 1836).
Bylo Ueimprawer, žc muž ten dal sobč proto tak
whsoký hrobnč poUmčk postawitt, aby š celčho Bařiže
wtdčn býtt mohl. Qd pomUiku toho lze takč wskutkU
takořka celý Bařčš pťehlédalomt; 1tsto ale jest, že 1tž
dáwno Zhntlý Feltš de BeanoUr žádného UžttkU z
toho nemá, bhč se takč PařižaUé z daťeka na jeho
pohanský pomntk dtwali. Boxačwadž teUto wc swčtč
snad Ucpatrný mUž chtčl, aby sc alespoň po jčho smrň
o Učm mlUwilo, popsal jsem i jú k jeho radostt po:
hanskoU phramidu, ttž sobč dal Uad hrobem whsta:
wčtt. n

Zwlásstnt hrob Ua wždh (ooncšššjon ů porpeu
tuitě:) Ua hřbitowč kšrš Dďcdšišš sto1i 5000 fraUků.
Bro chUdý lid UstanweUy jsoU společnč hrobh, do
ktcrých se 5u6 nxrtwol dáwá. Nax hřbttowč tomto
pochowáwá fe každodemlč asi 40 lidč. Jdouce ze
hřbitowU toho potkalt jsme čtysh pohřeďh UajodnoU. no

K sewern od Bařiše Uacházč fe hřbttow dlouto
:xxčdrs:xecškležicč Ua wýsstUč téhož jmcUa (monš mmerse

ruln7 hora mUčenniků). Wýsstna ta Uabyla zUame:
Uitosti i tim, že tam wzal takřka počátek swůj ťád
jesUttský. Roku 1534 učiUilt tam tottž sw. ZgUác
Z Loyolh, sw. Frantissek Raderský ajčni zbožni ahor:
liwi mUžowé společnč fltb, že se swčta a 1eho már:
nostč odřeknon a žc co kaZatelowé jedinčx pro čest a
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sláwU Božč pracowati dlldolx. Řád Jesnitňw, prawé
toto kladtwo Ua protcstanty, pdowstal tedy, coš pamč!tt:
hodno, w témž roce, w nčmš Lnther whdal swúj wý:
klad pisma swatého.

Tixetč hťbitow paiižský ležt Ua jčžUi stranč mčsta
a Uazýwá se: Z1ont l)meušššo. Ješto hřbitow tento
mUoho znamextttého do sebe nemá, budeme o jtných
wčcech wyprawowati. Čim mám ale začátek UčiUitře?

NeUis sUadnoU úloholl, fepsatt knik)n, obzwlásstltč
má:li spisowatel tak weltké množstwi rozltčnč látky
pťed seboU, že uewi, kdeby měl započitt. Nebylobh
din, kdyby w mysslrnkách časem t zabloUdsl a do:
stal se do soUtky ččlt do slepé Ulice, ze kterč člowčk

newi, kUdy kam. Wodiwám:li sc do denUiků fwých,
do kterých jsem pilně zaznamenáwal,xcokoli jfem Ua
cestách pamčtčhodUého widčl Uebkustl, zastUpUje jedna
mysilčnka UxistodrUhč, erčt mnč w hlawč a newim,
cobhch mčl napřed wyprawowati. Wede se mnč 1ako
bloUdtcimU w lefe, který pro množstwixstromů lesa
newtdi; t zazpčwá si:

Když jsem siel háječkem, lesem,
AUt jsem erčdčl, kde jsem.

Co mám tedh Uyni wyprawowatteě ZačUU š
siakrem. Bráwč co tyto ixádky pissU, proháni mladý
siakr koně fwčho před mým okUema mrská jej w prawdč
Uemtlosrdnč; tim mUč Uwádč w pamčt siakry pařiž:
ské. Brawtl jsem šwrchn, že Baťiž jest Uebem pro
antčky a peklem pro končl J Bruo jest pro mno:
hého koUč prawým peklem, obzwlásitnč ale pro konč
mnohého siakra. Dominá:li se laskawý čteUář, že
1sme w Wařižt Ustawičnč pčsikychodilt, jest na omhlU;
jezdtlt jsme š siakrd; a že tčchto jest tam Ua zbht,
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již z toho soUdttl lše, žc jsrm tam jedUoho widčl,
který mčl čislo 9811. Očdyby tito siakrowé také tak
Uemilosrdni bhlt, žcbo každe“mU,který jlm ntc whdč:
lati Uedá, Uohy Ufali, chodtli bh Bařižaně Ua chů:
dách. Zůstaňmc wssak š Učenčkhsw. Fiakra w přá:
trlstwi a odcbéřme sc do Beřsatllu.

Toto mčsto a wedle nčho sellacházejici proslulý
risařsiý zámek leži zxipadnč od Wařiše. BoUč!wadž
tento zámek od Baixižanň a od cižých často nawssiě:
wowán býwá, jcdc w každoU hodiulu wlak z Bařčže
do Bersaillu a Uápodobnč i Uazpčt; w letč w deU
UedčlUi a swátcčni jezdčwajť wlako w každé půl ho:
dtnč semotam. Wagony, jež býwaji obhčejnč pře:
plnčnh, json tak Uspoixádány, že i Ua jejtch střechách

cestujiri Ua scdadlech sedáwaji.
Bhlo 9!„2 hodiuy ráUo, kdhž 1sme z Wařčžewy:

jeli; sotwa jsme Uádraži opUsttlt, bylo nám tťcmt
tUUrly čtli průkopy jetl. Jizda na této žclczntcč, je:
již Uádraži sc w mčstč na bonlewardč áe Uomxeš
nedaleko paláce cle lexčdeurš nacheizč,jcst welmi
krásna; widčrtt z ni weltkou část mčsta Bařiže, mnoho
letohrčcdků, zahrad, cisařskýzámek B:Piutu()!ouú (wysl.
Sén:Rlú) a wclikč pole ()ťmmp ůe Mčxrš aneb takč
pjčxce áč: xxexrue zwané, kde se konáwá přehlidka a

rwlčeni wojska.
Dkolo půl jcdenárté hodtnh dojclt jsme do Ber:

satllU. Najawssc sobč fiakra, jenž koňůw swých Ue:
mUčil jeli jsme do zahrady U žámkn se nachášejčci,
ktcrá tak nefmirUě wcltka jest, že chceš:ll jt obejčti,
cestn mnoha hodtU wnkonati mnsiš Tam máš sst:
roké silntce, Ua nichžto se jezdiwá, pčsstnkh, po kte:

:xých se množstwi ltdn procházčwá, wellkč rybniky,
sochy, sswýcarskédomečky, letohrádky: qucl Mjano
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a pecic Mičmo (wclké a malé Trtano) zwané, wodo:
mely, ftawenč, podobajiri sc pohanstýul božUlrtm atd.,
slowem zahrada we Bersalllu jest weltký leš w kxxásuý
park plomčnčný. Že nadzminčuč lrtohrádky Umličké
nejson, z toho soUdlti lze, že pštjc Miouo má 25
weltkých sdočlutc. Wypraije se, žc Uesssastná krá:
lowá Maria Llnlolnetta w tomto letohráde obšwlássuč
sobě llbowala, a že wčtjsi část osob, jenž š ui w ša:
hradč té messkáwalh, ža času rewoluce newinnč gilo:
towáuy (skath) byly.

W letohráde tom pťebýwali před Ui jtž množi
franroUzssti králowé, z ntchžto tn Učkteři še swými
soUdruhh pácháwalt mrzkostt a neťestt, o ntchžto by
starý wice Uež 100letý topol na blťzkll stojici mnoho
wpprawowaň mohl. J cčsařNapoleon 111. rád prý
se zdržowal w tomto zámečkU, na jehož ryďniku la:
butč a jtni wodni ptáct semotam wesele se pohybuji;
w letč prý tam obyčejnč snidáwal a občdwáwal.
Bersailleš jest owssem mťstečko, kde bych 1 já sitroU:
fal pokojnč přebýwatt a sssastnč žčtt; wywedl by to

zajtstč 1edenkaždý pod tčutitoxwýminkamt: kdybh wždh
mladého wčku požtwati mohl, kdhby wždh w bohat:
stwč oplýwal a žcidných starostč nemčl, Utkdy nemoc:
ným nebhl a nmřiti nemUsel. Mluwim šdc žertownč
nemoudrč wčct, ale proto mne žádný nemčj za ne:
moUdrého; neboslwim dobře, že prawé sstčsti člowčka
nepošůstúwá w bohatstwi a w časných wčcech, wim,
že tyto pominoU 1ako kouř a že tedy prawé ceny do
sebe nemaji. u

Nhni bhch rád čtenáře swé zawedl do welikého
zámku Bersatllešského, bhch mu zUamenttostijeho Ukú:
zal. Jakž to ale wywedue? Nesnadnás to úloha.

Šlt jsme ze zahrady na wrch po sitrokhchscho:
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doch k zámkn, pťed ktorým se Uacházi weliká kassna a

krásUé stromořadi. TU Ua mne woťal woják Znade:
áššcšnášš! ůčšcená(!ď! (sestupte, sestUptedolů), do:
kládajc, žr na tyto schody wsto:xptti pťifnč! zakázáno
jest. Touto ZUade mčxlpodiwný oblek: čerwer:bilý
TUrban š dlouhým žlntým tťapcem Ua ostřihanč
hlawě, zelený kabátek šc žťUtými ssňůrami, holý krk,
welmt sstroké kalhoty, bčlé gamaše, wo:lsy a co zbraň
1tstý zpňsob meče aUcb leordU,j „haUšar“ zwaUčho.
Whpadal jako tUrecký siašek, který bh ti, milý čtenářt,
kdybyš ho Uěkdy UáhodoU potkal, snad nemálo strachu
Uahnal. Takowý oblrk maji wssichnt fraUcoUzssti tn:
faUtertstč ZUadowé zwaUč.

N oded pocházeji tito Zuadowče? kU kterš Uá:
rodnostt přtnáležejie? NowiUh „Bwaetser Nnšeiger“
Uweťejnčly r. 1865 ltst 1tstého NUperta Ritta, roze:
Uého w Balďčjowtcich w Čechách, který w témž městč

kUpectwi se přtUččl, pozdčjt franconzským wojákem se
stal, w AlščrU, w MeštkU a thých zemčch bojowal
a r. 1865 ďňstojnikem (ofsicirem) ZUadůw w Wařižt
bhl. ZsoU tedy mešt ZUadh nejenom ltdč z Nfňky
pocházejici, nýbkž iFřaltcoUzo!oč a mUžowč jtných
národnosti. Widčlt jfme jesstč jiný drUh wojákůw
pěssich, ankoš šwaných, jejichšto oblek oblekU Zua:
důw se podobá, š tčm wssak rozdčlem, že maji modré
kabátky, bčlé pUUčochh, střewice, haUšary a pUsskh.
Brawil mt jeden pčm w Wařižt, že ZUadowé jsoU z
wčlxssičástt Franconzowé w asrtkaUskčm odčwU, an:
košo!oě ale jsou Nsrtkáné; mezi tčmito wtděl jsem t
nčkoltk moUřrUtUůw. Welmt sltčUi, welicč a zwlásstnč
wyhledaxli mnžowč jsoU wojáct kU cisařskč strážt (lU.
šmxůe) patřici. Každý z Uich má nejménč 6 střewiců
zwýssi a jest sitihlý jako 1edla. leek jejtch podoďá
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se onomU Uasiich granátniků. .xre cti wojciťň fran:
coUzských mUsim ixirt, že jtch Uoni widčtl na wc:

řerých Uámčstich a Ulicčch š holkami se procházeti.
Wčdonce, že se to Ueslnssi, zachowáwasi chwalitebný
způsob, který by i jiUde následowán býsi mčl.

Kdo se chce na tčle i Ua duchu Unawitč, as
projde sinč a meea wcltkčho šámkU we Berfatllu.
Od chúze a diwáni bUde ho zajisté wsiccko bolcti,
nohh, krk a oči. Zcijdlek má 11 welikých sálů, we

kterých widčxtt oďrazh předstawujiri bttwh, w nichžto
FrancoUzowé zwitčxztli, a mčsta, jcžto whbojowali.
Bět fálň š obrazy, předstaijirinli bttwy kixižákůw
w Waťestinč; osm sálů š podoďnými obrazh z dobh
nowčsssi; deset fálů š malowanýmt podobiznamt slo:
wútných mUžůw Francie a jtných šemi: bisknpúw,
polnich wůdcůw, kazatelňw, básnikůw atd. Bodobtzna
LUtherowa má teUto podpiš: ť)ššciš šrňm x:ixčuš7
morišuď šro morš tuU ť)ňpex(žtwý jsem bhl pro tebe,
papeži, morem Umirajici bUdUton smrti). Smhsl
podptsU tohoto má bez pochyďh býti, že LUther špro:
testaUtskoU wčxroU wirU katolipkoU zUičie Jtž pťede
300 leth šemťel nessťastný LUther, z Učhožsotwa bUde
prásskU k nalezeni uu a hle, wira katolická jesstč žije
a trwaň bUde až do skonánk swčta. Llni brciUh pe:
kelnč ji nepřemohou, tim menč wira protesiantská. ú

Zestli podobizna throlské knčžnh Markech š
přčjmim „MaUltasche“ (hUďisko) prawdtwá, bhka tato
pani wýstražným 1edincem erbhčejné sserednosti.

Zúmek Bersnilský má dálo 11 srilů š obrazy
předstaijicimt bitwh za časUNapoleona l. a 1efstč
Umoho u mnoho jiných sálň še sochami rozťtčUých
cisařúw a králňw. Má také zwlcisstUi na tři poschodi
whsokč diwadlo, w Uč!mž jsem 67 korUnUých swicnů
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(lngtrešd načital a ktrré pU) 7 miliouň frankňw stcilo.
Kdo wsscchxththto sály a nmsea projiti a prohléd:
noUtt žádá, nmsi chodttt přcš boch a doly tj je še
schodň do schodň a whkonati cestU nmoha hodin; di: r
w“á:lt fe přt tom na wssechUyznamenitostt, jest zajtsté
wice Unawen, Ueš kdybh bhl sáh dřčwi posstipal. w
Nož nawrakmr se Uoni opět do Baťiže; chcts jefftč
laskawým čtenářňm nčxkterčrozmaxtitostt z města toho
wyprawowatt.

Když jsem tanl byť r. 1867 š sopa Dr. Fran:
ttsskem Klťllgerexxx, profeforem pastoralUé bohowčdh
na wysokých ssřolách Šchrsto:Hradeckých, Uďycowalc
jsme se š počátkU w hotelu áš BUmZon w Ultct rute
dlcwičšrčš čislo 10. Tanls jsme přebýwalt w třetim
poschodi we swětmci čislo 21. Bo oďčdě napsal si
sklepnik wsseckoco jsme bhltjedlt. Mhsleljsem Usebe:
Kniha bUde pronessena, we které wsieckonapsáno jest.
Byl tam š mimč také knčz ze kteréš dtocésy fran:
coUzské,který se byl práwě z Řima anráttl a za
6 dUi pobhm w hosttncl.„ščcmšonee50 frankú (25 zl.)
plaňl. TeUkráte jsme se seznámtlt š pancm Kelšem,
býwalým whšssim úřednikem linšpecceur) přč tele:
grafu; pán thto prokázal nám nmohé siUžbh; Ue:
jednoU jsme u nčho i občdwalt. Celá rodina jeho
jcst welmi spořádaná a Uábožná. Ješto 1est t š ro:
dinoU swojč weltký milownik hUdbh, mUsel jfem ta:
koika každý wečer U nich na klawir hrátt a takč zpi:
wati. Baňace Ua českoUpiseň: „Llch Ueni tU neni,
co bh mne tčsstlo“ libtlh se jtm tak, že jsem jtm je,
nawráttw se do otčtnh swé, poslati mUsel. Ban Kelš
Uaznal, žebh náš dloUhé pobyti w hosttnct „SamsoU,“
wc kterém jsme za občd a jednU Uoc 1372 frankň
platilt, mnoho peněz stálo; proto Uám obstarať bht
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w hostincl panč Sanglierowé, we kterčm jsme zrela
spokojent byťi. Zde jjme platčli deuučx za swětntct
še dwčma postelami jenom 4 franky; powážčme:lt, že
tenerite w Pařišt bhla swčtowá wýstawa, ku kterčž
se scházelo Uesmčrné množstwi lidn, nwhlt jjme sc za
sstastné poklcidati, žc po náš wice žádáno Uebhlo.

Wrocházeli jsme se š tčmto laskawým páncm
semotam po Bařišt a wtdčlt a slysselt jsme mnohé
wčct, jejtchšto popsáni čtcneiřc nasse suad takčx zaji:
matt bUde.

W ouom dilu mčsta, který slnje JUiucok)t,ičdnne
áU moná (wyslow Sen:Etten dt mond) přebýwajč
z wčtsič částt jenom dčlnčct a pracownici. TeUto ltd,
jehoš počet asi Ua 200.000 se páčč, býwá w čaš re:
woluce welmi nebezpečný; jsou mezt nim t wyslou:
žtlč wojáct, kteřč snadno armeidů 40.000 mužň silnou
sestawitt mohou. W Baixišt leži pojňdkoU (garUison)
10.000 wojákň; nad to jest jesstč jiných 20.000 Uby:
towáno w mčstečkeicha we wesnicčch okolo města, tak
že, když toho zapotřebi, thned powolúnt býtt mohoU.
W Bařižt může každe“hočan snadno rewoluce po:
wstati; aeešt biencčdc t“nicici (šde se bršo Učcostrhne)
w prawtl nám jeden siakr, který náš wezl. Bro ta:
kowé pády owssem zapotřebi, abh wojsko wždy přč:
prawer bylo.

We chrámč ZUincMieunče áU monňe slysseli
jsme o 8 hodtxlách na wečer křcsfanskécwtčeni. Mladý
kněz stojiri Ua kazatelnict, wykleidal přtkášanč o leifce
a prawil, že mezi třemt hlawnčmt ctnostmi wčxroU
nádčjč a káskou ux láska prwni mčsto Zaujčmá (umo
jor aucexmdoruw ešc cdgrich)e Slowa zpisma swe
(tešty) Uwádčl wždy napřed w latiUské a pak we
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frauroušské řečt. Zkťesleanskénnlcwtčeni toanto ob:
cowalo mnoho žen, ale welmi málo mnžňw. u

Za jedUo jeti plati se w Wařiži wozkowt š
jede(ln leončm (ccdmforcč:b!č) pňl drUhého franků; za
celou hodtnn 2 fraUky. Jsou tam také siakrowé,
kteři siuji: Uřišcrčš áč: ršmiššee; xnajik Ua woztch
čerwcná čiska a žádajč wčtssiho platU.

R“do wssať weliké mčsto Paťiž od jeduoho konce

. ke druhéuxu projett mini, může k tomn použitt wozů
společných, tak šUdaUýchBomnibu:e,ee(wozh pro každého).,
Za takoon přiležttost plati sc toltko nčkoltk souš e)
(whslow: sú). Tn wssak mUsč wčdčti, na kterčm Uá:
mčsti aneb wp kterš Ulčrt se thto wošh potkáwaji.
Takowých omntbusň, we kterých owce t wolt wsseckh,
Uad to t zwčť poťni, ptactwo Uebeské a rhbh mořské
(ž. 8, 8) t. j. ltdč wsfeltkého pohlqwč, jakéhokoli
stawU a powoláni semotam 1ezdčwaji, jest w Nařižt
nesčisknč mnohol Wozy thto připomčnalh mnč dtlt:
genct ssanělskoU, we které seslábla kolena má a w
nčž kosti mč pokoje nemčlh. Následkem Ustawtčnčho
semotam 1ešdčnč weltkých a tčžkýchomnthsň, siakrňw,
komfortablů a 1tných powozů býwá na dobťe dťáždě:
ných námčstich, kde se Ultce křižujč, takowý hluk a ta:
kowé zmateni, žeby člowčk snadno ohluchnoutt a na
údech swých nějak rančn býtt mohl.

Tak scházčse kl p. Ua okahlém námčsti před
nowým chrámem sw. LlugUsttna deset Ultc; 1ezdčni
wozňw a hemženi a bčháni lth 1est tam tak hroznč

e) Zeden flaneouzský frank, stťibmý to pensz (asi 23m24
kr. střbr.) má 20 foUš aneb 190 centimů. Zeden zlatý
Napoleond!or má 20 franků. Jeden zlatý rakoUsk. čksla
plati asi 44 soUš aneb 220 ccntlmúd
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a nebezpečné, žebh šádoUcUo bhlo, aby pixeš námčstč
to še stťech domňw prowazn Uatáhli, Ua Učchšto br.x

pčssi co prowazolešct semotam choditt mohlt. Bhla
bh to chůže owssem trochu Uebezpeč!tá, ale dátt se od
wozů pťejett a pohmošdttt, Umti také wčci přijeumloU.

W ulici BUiUQuZUjpiaeprodáwajč i žtdé para:
meUty pro katolickč chrámh: messUá roUcha, dalma:
tikh, pludtale, monstraUrc, kalichy a jiUé ke slUžbám
Božim potťebUé wěct; majč ale w den Uedčlni aswá:
tečni kreimy swé zawťené, abh křessanům pohorsseni
nedáwalt. Nezxtám žádnřho křesiaUa, který bh wčci
k žtdowským slUžbám Boščm patřčcč w krámč prodá:
wal; wim ale, že mUohý kťeskanskýa mnohý žtdowský
kUpec na přikázanč: „WomUt, aďhš den swátečUiswč:
til“ ntc Uedrži. W starém šákonč dal Bůh skrše
Mojžtše přtkázanč: „Šest dUi ďndeš pracowaň a dč:
lati wsfeckadila swá. Sedmého pak dUe sobota Ho:
spodina Boha twého jest. NebUdeŽ dčlati žádného
dila w Učm, 1h t syU twúj t dccra twá, slnžeďnik
ctwůj i děwka twá, howado twé i pťčchozč,kterýž jest
we braUách twých. Nebo w ssesti dnech Učtnil Hospo:
dtn Uebe t zemi, t xmoťe t wssecko, což w Utch jest a e

odpočtmtl w deU sedmý; protož pošthal Hospodtn
dUe sobotUiho a poswčňl ho“ (2 Mojš. 20, 9011).
Žtd má swčtiti fobotU, kťeskan alc má Ua památkU
z mrtwých wstáUi BáUč swčtttt Uedčlt, jejižto jmeno
od „nedčlati, nedčlej“ pocházi, coš kťeskaUUpřikázané
swčceUi dUe tohoto přtpomčná. Maji:lt žčdé a kře:
ssané w pokojt a swornosti žčň, mUsi jedeU Ua drn:
hého ohled ďrútt a w deU zaswčceUý takowč práce
Uekonaň, kteroU ďh drUhémU pohorsseUi dáno býti
mohlo. Brawil jchl šwrchU, odknd siowo „Uedčle“
pocházi, a hle, i slowo šidowské „Sabbath“ (pokoj,
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deu pokoje) napomiuá žtda, aby toho dnc Uepraco:
wal, nýbrž jej swčttl. Šest dni dáwci Bán Bňh člo:
wčkn, abh pracowal a se staral o potřeby wezdejfsiho
štwota a swčho tčxla: pončwadž ale člowčk nemá to:
ltko tčlo, nýbrž ř UesmrtclnoU ďnsst, slnfsif zajistč,
aby alespoň sedmý dcu Bánn Bohu, stwořttelt swémn,
.;aswčtil a také o swon dnssi se staral. Člowčk, jeUš
dne swátečniho Ueswčxti a o spafeni fswé nefmrtelné
dUsse nedbá, žtje jako kňň a mezek, w ntchžto neni
rošmnu (Tob. 6, 17). uo

Šlt 1sme w nltci „ruo áu pont nšuk“ (nowčho
mostn) wedle wysokého domU, který se práwě stawěl.
Na prawo a na lewo portálu domu toho wtdčň ka:
menné fochy btskUpa a kardiuála w přirozeně welt:
kosti. Brawilo se ncim, že t zde kUpecký sklaď kostel:
nich wčri založeu býti má. KxUpcia řemeslnict Ba:
řčžssti maji častokráte wýwčsnč sstity š podtwnýmt
náptfh. Zeden krejči má k. p. náptš: čcudou ájšd!e
(k dobrčmn čertn); na 1tném domč četl jsem: mňjo
ďon áš lumeigšo (dňm ženčni a wdáwáni; a opčt aa
jtném: luoeišou ČPUcoucdšmšutš (dům porodu). Ne:
wim, proč se tyto domy lak jmennji; snad proto, že
w prwnim nčjaký námlnwčč (kUpliř) přebýwá, který
osoby po maUželstwi toužici jako psh a kočky oďdáwá,
a že w druhém snad nemaUželské matky skrytč ske:
hUoUtt mohou, bh se otom nikdo nedowčdčl. WBa:
řižt, jako t wssUdy jiUde, nejsoU sami swati, jest tam
také mUoho neswatých.

Brocházejice se w jedné Ulict, wtdčlt jsme žeUU
mléko prodáwajici a seďici na woze, pťt kterčm welmi
bidný kůň, prawá to mrcha, zapřežen ďyl. Starý a
whzciblý kňň stál tak smutný a skleslý, jakoby jtž ďhl
činil hluboké rozjimáni o smrti, kterou mU brzo w
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rasowni podstoUpitt bnde. Wan Relš, rozený to
ŠtraobUrčan, mluwi také trochU nčmecky; t prawtl
ke mnč, Uarážcje přt tom Ua Ubohého koUč: „Daš
tst etn wahreš Rosi“ (to je prawá mrcha). Žena
Uslyssewssl to, prawtla we francoUžskč ixeči: „BaUe!
Rdybych si mohla koUpiti koně na lnislo této nlrchy
(Zj je poumiš mPUc!xetšr nn cřwmj UU !ion áš ač
ťťošš). Uebyla bych mlékařkon; 1sem ale chudá a mU:

sim býti spokojeUa, že misto konč mám jenom mrchn.“
Hra we slowich leži w tom, že franconzské slowo
cdeml (wyslow: šwal) znamená zdrawého, mlade“ho
a pčkného koně a nčmecké slowo Nosi, které we fran:

coUzské řečt zobecnčlo, starého, wyzáblého koně aneb
ntrchU. J w Wařiži wtdčtt častokráte trýznčnč zwiřate
Bolxkali ssme tam wúz š ohromným nákladem, který
pčt welmi silných w prawdč obrowských koňň Utkterak
Utahnonň nemohlo; Ubohá Zwiřata byla tak Ukrntně
mrskána, že jsme Uad tim UstrnUlt. Buď si kůň ko:

l nčm aneb mrchou, čtni wždh co může, ajestttto zna:
meni nemtlosrdnčho a UkrntUúho srdce, kdhž člowčk
zwiťe mrská a od Učho wice žádá, Uežlt sila jeho
stači. oou

WodobUé UkruteUstwi widčlt jsme w tržUicř
(Uleš kť:ulč:šee)t. j. w onom šelezném staweni, kde
každodenUč trh na wčct do kuchdnč potťebnč se odbýwci.
Dwa rhbářowé drážďtlt tn jednoho psa proti drUhčmU.
Bylo to nemtlé podiwáni Ua pfy tyto, jenž drželt w
znbech knš dťewa každý na jednom konct, Uechtice ho

ntkterak pUstiti. Zak weltce rozdráždč;tt bhlt, doka:
zowalo jejich Ustawtčné wrčeni, jiskťiri se očt a pčnh,
1akéžz tlam jejich kypčly. Nebylo by býwalo din,
kdybh se oďa byli wztekli. A hle! rybářt mčli nad
tim radost a dráždilt je čim dál wice. Trh w nad:



16

Zmčnč:Uébndowč trwá od časného rána aš do 9. ho:
dtny, načež sláma, wsseltký neřád a žbytkh zelentU
smetenh, na wošh Uaťošenh a odweženw býwajč; asi
za půl hodiUh jest opčt wssechUo čtsto. W Wařižtjest
snadUo Ulřce čisto šachowatt; Uebos jsou taln podle
trottotrU (whslow: trotoár u stezka, chodnčk) w ka:

mcUné dlášb(!xstroUžkh, do kterých lše fnadno wodh
UapUsttti. Whmetačč Uljc jsoU z wčsssi částt Němci
z Wúrtemberska.

W zahradč TUtllerteské wtdčli jsme cifaře Na:
polean UA. a cisařownu Engentt; jeli zcela woťnč
a asi na třt kroky od Uáš w ťočáře čtweropťežnčm.
Napoleon bhl mUž postawh prostředni ba skoro malč,
mčl whsoké čelo, hrbowttý noš a pod Uimn na bradč
silně wousy. Barwa twáře jeho byla plawá a beze
wssi čerwenostt. Cisař sedčl tehdáš w kočeiře podc:
přen na son hůl a diwal se, jak to oďhčerč dčlci:
wal, š očtma na poloxotočwi:eňymtz Cisařowá sedčla
na lewtct jeho; ačkoliw odličej záwojem přtkrytý mčla,
bhlo pťece wtdčň, že plet jeji jest útlá a pčkná. Bťed
kočeirem, za nim, jakož i po bokU jeho jelo ssestjezd:
cůw Ua kontch. W šahradč bylo nesmčmé množstwi
ltdu nasloUchajiciho wojenské hUdbč, kteroU tam ra:
koUssti wojáct prowozowalč. Byla práwč wsieobecná
wýstawa (Mšxpošitiou quxtšrZšllš)z při které t wo:
1enské hUdebnč sbory rozltčltých zemč a králowstwi
koncerty o šáwod wyhráwaly. NakoUsiá wojenská
hUdďa bhla od soUdcúw k tomU šwlásstnč Ustanowe:

ných UzUáUa zq Uejwýbornčjssi a bhla proto wyzna:
čena zlatoU medatllič. Wesskeren lid nasloUchať této
hUdbč š napUUtoU požornostč a dáwal radost son
po každčm kUse na jewo jásánim a tleskčmim po:
chwaťy. Widčl jsem, že fe i risaťowt a cisaťowé hUdba



17

tato lčbila: Uebos zastawtwsse se, dáwalč č ont twáťi
a wzhledem swým radost a pochwalU son na jewo.
Slyssel jsem na cestách swých wyhráwatt fborh ital:
skúch, francollšských, sipančxlských, mtgltckých, pUtských,

sswýcarských a jtných wojúkůw; ale rakoUskú wojenskci
hUdba 1ost zajtsté Uejwýbornčsssil

Bylt 1sme U ana Kelša na besedč aneď 1ak
FrancoUzowČ řčkajč UBojrčše.ee Ukášal ncřm album š

fotograsickýmt obrazh, mezt ntmtš 1sem wtdčl tpodo:
btzUU slowútllčho mtsionáře wp. Bapetarda, o kterém
chct čteUciřňmnčco whprawowati. kďpšcšrň (whsl.
Papetár) býwal dňstojUčkem pťt 1ednom wojenském
plUkU w Baťižt. Byl to mUš we swých mrawech
zcela počestný a neúhonný a proto ode wssech, jeUž
ho znalt, welmt mtlowaUý; ale na nábožextstwimnoho
nedržel; podobalř se w ohledU tom mnohým ltdem,
kteři se zlého warth, ne proto, že Bůh zlčnenáwidi,
Uýbrž proto, že toho také slUsinost před swčtem šádá
(pro dougšcurš xnunái). Matka Bapetardowa, žena
to welmt bohabojnú a Uábožncř, napomčnala shna
welmt často a š weltkým dúrazem, abh Ua Boha Ue:
zapomčxcal, a snažtla se wssemožně, aby jej pohm:la
k nábožUémU žtwotxu; modlčwala se za nčho často a
wroUcUč, 1akto kdyš čtniwala t sw. Montka za shna
swého AUgUstina. Bůh také w siUtkU modlttbh 1ejč
whskhssel. Když bhla whpUkla weilka mezt Francouzh
a Nlžtrskem, musel t plUk, U kterého Bapetard co
důstojnik sloUžtl, do Llfrtky se odebraň. W čaš po:
ko1e Ua wojcika si hrcřtt jest fUadUo; kdyš ale whpUkne

wálka, tU se Uezřidka i mnohý sebe Udatnějssč wojtn še

smUtUýmt mysilenkamt zabýwci a ťikáwá sám ksobjč:
Tam zahhm: jako 1elen,
Nezwč o mUč bratr jeden,
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Tam zahhmx jako laňka,
Nezwi o nmč má mamenka.

Tak bhlo snad t Wapetardowi, když měl do
wálkp táhnonti. dehž se š Uim byla UábožUá matka
jeho rošloučila a jemu mateřfkého požehnáUč na cestu
Udčlila, powčsila ndn okolo krkU Ua ssňůrce dnosaznoU
medalti š obrazem Wannh Martr a prosila ho, aby
odraz teU alespoú z lcřsky k matce swé ustawičUč na
prsoU nosil. Syn, jenš matku son Upřinmě mtlo:
wal, přijak nxedaťti tU a myslel U sebc: Uepomůže:lt
mUě obraz ten, jistotUč mnč také Ueusskodi. Na to
se wydal Ua restU do Nfrtky. DUe 13. oktobralr.1837
stál Bapetard š plUkem swým při obleženč pewnostt
„Konstantine“ w Nlžtrsku. Kulka z pUsskywystřelemi
Udeřila do prsoU Wclpetardowýchl J sklesnnl, padnul
k zemt a ostal jačo bez žtwota ležett, ťčkařowě jej
dalt odUěstt z mista, prohlčšelt reřUn jeho a hle!
kUlka Uhodila do xnedalte, ohmlla jt poUčkUd a Ba:
petard Uebyl nikterak raUčn. Konec historte zname:
Uttčho mnže jest tento: Wapetard opnsttl staw wo:
1eUský,wstoUpil do setháře sw. Sulpicta w Wařřžt
a byw po wykanUých stUdtich poswčcen na knčžstwč,
stál se mtsionářem w Nfrtce, kde jej byla WaUna
Marta tak zázračUým způsobem od smrtt Uchrántla.
PaU Kclš který mnč tuto připadnost wyprawowal,
zUa wp Bapetarda osodUč Každý wčrný ctttel Banny
Marte může, stoje w wojrik w bitwč, š důwčroU řčct:

Ten kďo je w bojt, bezpečUč stoji,
Koho přiodiwaš a sstitem zakrýwáš

Nhnč1ssč wp. farař U sw. Sulpicia, muž to
welmt bohabojUý a dobročinný, wystawtl klásster pro
sestrh, Ujimajici se chUdých lidt a založtl mUohé jtnč
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dobročinné ústawy. Jeduon mčl 7000 fraukňw šapla:
titt a newčdčl, kterak by penize tyto sebrati mohl.
W xlejnázi této dostalo se mU neočekáwané šázračné
pomoct; „obdrželt jako z jafxla jesitč wčtssi snmU
od dobrodincůw zcela nežnámých š tim Ustanowenim,
aďy ji dle swého Uznáni k dobU)m účelňm whnaložtl.
MUž tento dobročimdý pťefwědčtl se častokráte o
prawdčx křesianjkého pixislowi: „Rde jest nouze nej:
wčtssi, tam je pomor Boži nejbltžssi.“

We chrcimech wcllkých franconzských mčst Uena:

lezaji fe, jak 1sem š wrchn prawil, stoltce, do kterých
by se Uábožni wčřiri podle libosti posadtti mohlč. Bý:
waji tam toliko malé jednotltwé stoťtčky, na kterých
sedčtt a t klečett lše. Kdo takowé stoltčkypoužttt žádá,
mUsi za nt zaplattti. W chrámč sw. SUlptcta platč
se při ttché msst sw. (mššše dčxZZe)za stoličkUZcen:
ňmů, přt slawné mssi sw. (meZZš 8ojšuuejle) 10 cen:
ňmů. Konci:lt se nějakú ncobyčejná slawllost we
chrámč aneb káže:lt nějaký ctzý a slowútný kazatel,
stoji takowá stoltčka 40 až t 50 centimů, ba čast.o:
kráte t 1 frank. Má:lt Wařižan weltkoU rodtnU a

. nawsstěije:li š ni ptlnč chra,my, musi, nechce:lt w
Utch státt, do roku za sedadla mnoho peněz wydatt.
Břtpomenoutt ale slUssno, že tamčjssi chrámy wlast:
niho jměUč nemaji a že z peněz za takowé stoltčky
placených wsse se kUpnje a obstaráwá, čehož kdůstoj:
némU konáni skUžeb Božich potťebi jest. WowažUje
se zaowčc neslUssnou, jestltže kdo přt msst swatč aneb
přt kázani proto Ustawtčnč stoji, by za stoličkUplaňti
nemUsel. ,Jtstá bohatá pani z Nčmecka, která to newě:
dčla, stála we francoUzském chrámě a posloUchala ka:
zatele. J pťtstoUptla k ni sprostá francoUzská žena
a sseptala jč do Ucha: „Wantčťo! wtdim, že jste z cizi

2úe



20

zenxi a že erite, co se U náš slUssi. TU máte pčt
centtmů, zakUptc sobč stoťičkU a posaďte se Ua nt.“
Bohatá tato pantčka, ktrrou osobnč šnám, chtělaženč
peniz wrátiti; tato aťe ssta, wšaťa stoličkU, zapťatila
jt a přtnesla k pani, kterci se na nt pofadila.

Nawssttwtli jsme palác radh aneb fenátU (pao
1Ui8 áu šcenčrc)Bw nčmž 1est mUoho sini, mezi Utmtž

Uejkráfnčjfsi 1sou: trůnni siú (1U 88,18 áu Uxč)nš) a
siň rady (lň cdmudrčd ňu šenčrc). Siň trůUni “jest
weliká, welmi krásUá, pozlaceUá a kráonU kapelou
ozdobena. Siň rady má sedadla jako w okroUhltri
w púlkrUhU whstUpUjicč. Na trčm, na nčmž sedáwal
cčsař Napolcon l.. jefstč prý se Utžádný z 1eho ná:
stupcůw Ueposadtl. WýborUé jfoU sochh slowúmých
depUtowaných aneb seUatorúw, jenž se w tomto pa:
lácU nacházeji. Wtděti tam takč weliké a krásné obrazy
předstaijici hlawni připadnosti ze žiwota cisařůw
Napolean 1. a Napoleona lU.. k.p. jak onen smťoUwU
(konkordat)uš papežem Uzawřel a 1ak těltto byw za
cisaře wywolen, slawný w1ešd do Bařiže, do Satnt:
CloUdU konal, 1ak se š cisařownon EUgeUti zaonUbil
atd. W palácU tomto 1est také welmt krásnei a dostt
weliká kapla, we kteréž se každodenně msse sw. sloU:
žiwá. Tčm, jenžbh palác teUto ansstiwttt hodlalt,
radime, aby erpothUťt podiwaň se také do býwá:
lých pokojú krúlowa Marie Medicejskě, we kteerýchu
UádherUč nářadč, wýbornč obrazy a jtnč znameni:
tostt se Uacházeji.

Botkalt 1sme w Bařtžt tťi Arabh, kteři tam
též kU wsseobché wýstawč byli přisslt. Zdált se býň
Uě1akýmt knižath aUeb wládct; Ua každý způsob mU:
feli býtt ltdé bohati a z rodU wznessenčho. Jejich
zcela bilý, dloUhý a sstroký oděw š kapucemi podoba l
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se Uemúlo oblekn mnichůw kartnziádlských; jojtch whsoké

taktčš bilč čepicc wypadaly skoro jako hruce, jimtž chřest
obccný (Spargel) zakrýwáu býwá. Wtdčlt jjme také
bohatého Beršaua jedouciho š Turkem w kočáťc;
tcnto mčl Ua hťawč tUrban a oUeU !oysokoU, kožt:

chowou čeptci, wc ktcré mU obzwlásstnč letniho časU
ztma býtt uemňže.

Widěli jsme pohťcb, ktcrý knčzem doprowázen
Uebhl. Na rakwt Uebylo widčtt ant křčše,ant ewan:
gclta, ani jakčhokolt kixeskanskčhoZnamcnč. Mnžowé,
1eUž zcmťelč:ho ke hrobU doprowcizcli, mělt klobony
smeanty a chowalt sc žcela slUssně; t bylo mt, 1a:
koby pochonxáwali nčjakého pohana. Mpslcl 1fem U
sebc, že tomu ncbýwá wssUdy tak. We Umohých mč:
stcch býwasi zwlásstni společuosti, ktcrč se buď „Wtctňt“
aneb „ť!)ucrčprjše áeš pompeš sunčšdreše jmennji a
jejichžto úloho:r jest, zemťclých za drahé chizc co Uej:
slawnějt pochowáwati. Mnohý zcmťclý, ktcrý za časU
swčť)ožtwobhti snad nikdy byl we woze Uejcl, býwá w
krásném kočáře čtyrmt koňmi kc hřbttowU wezen a miwá
Ua této poslchi ccstě swé čtyry ancb sscst ancb 1esstč
wice premowaných lakajňw, ktcťčrakew 1eho obstupUji
a 1i t š nim do hrobU spoUsstějč. Bodobá se takowý
pohťcb častokráte witěZUému tažcni, 1akč řimssti cisa:
ťowé, nawrátiwsse se zbojů, slawčwalt. KrásUcihUdba,
množstwi mUžůw, jenž klobony na hlawách mčwaji,
a weltký počet wysiperkowaných pani, siowem, mnoho
doprowodltclň, z ntchžto wsiak fotwa ktcrý na mo:
dltth pomhslč; ua to wsse mohlo by mUohčmUčtnttt
laskominh Ua úmrti.

TrudowU žcUU na kerchow nesú,
N trUd si erčťi.



Staň ženťo hore, srdcnko moje,
Sak fa uic nebolč.

(Btsrň z Wlarbowlc.)

Stalo se skntečnč, že jakaše malá dcerllsika, jeUž
bpla zccla Zdráwa, k nmtccswč prawila: „Maminko!
já bhch 1tž ráda Umřela. Eo že powidáš Zpozdilé
dčwče, což pak jsi ucmocnae? u tázala se zdčxsscná
matka. Nc u odpowčděťo děwčátkoš alc chci, aby t
mne brzo w tak krásném kočářc wezli.“ Jesttf to wčc
zcela slUsiUá, zemřelého spolUbratra aUcb ZemťeloU
spolUscstrU slawUč kU hrobU doprowázctl; Ucbos toho
od Uáď žádá ťřeskanská láska jakož t wčra w buedoUci

z mrtwých wstáUč; máme ale za to, že msseuswatá,
modlttbh knčze a lth pol)řeb dopwwázejčciho dUssi
zemťelého wice pomohoU, nežli takowá zbytcčmi skwost:
Uost a Uádhernost na podiwchol:a u

Brawilo se Uámr že sc jedná o to, abh 1istčod
Baťiže Učkoltkmil wzdúlenč pwstranné polnostt Za:
koUpeUy bhly, Ua nčchžto bh pak wclikémský společUý

hřbitow založcn ďýň mohl. Má prý se k Uim t
zwlásstni želerice stawčxti, Ua kterč by mrtwoly we
wagúUech whwáželch býti mohly. Bodiwná to mh:
silenka! BUde:li w skUtekUwedeUa, UebndoU se mUset
zemťeli báti, žebh nčktcrak pohmoždčnt býti mohlt,
kdhby se sUad wlak še železutce swrhnoUtt mčxl. Dle
nasieho mčUčUi jčst pro zcmřelé lépe, odpočiwajč:li
Ua blizkých hťbitowech, poněwadž žčjicč rádi hroby
zemťelých nawsstčwnji a pťi té přiležitostt přoc nčkdh
aspoň krátkoU modlttbu za Uč snad konáwaji.

FraUcoUssti wojáci maji Udni pUsikh zwané
()dšššopot (Ša,špú) a meče, jichžto záwweň tco ba:
joUetů Užiwatt lze. Za mtmltn wystřelč woják fraU:
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coUstý osm jistých rau a Uhodi jtstč do terče 1200
střewiců wzdáleného; nemčixi:lt ale, whstřelč za mt:
UUtU t 14 ran. Jesttf to w skUtkU coš hrozného,
powážime:lč, žc w bitwč 50.00() Frauconzňw tako:
wýmt pUsstamt ozbrojených za jedml thUtU 3: až
400.0()0 Uepřátelůw nsrurttti Ueb alefpoň poranttt
mohou. Nynčjsiiho časU jsoU wčllťy l)roznějssi nežli
pťed časy býwaly; Uebos wojáct padaji jako obtlná
stčxblapod kosamt fekáčůw. u

Nedaleko hotelU „088 jnmjiclošu stoji panenský
klásster, který, newim z jakšpřičtny klásster ptáči (je
coUWnt 088 oi:::cč:uxx)slnje. Jmeno toto dal mU lld
jlž za dáwUých čafů; za jakoU přičtnoU se to stalo,
nemohl jsem se dowčděti. Býwalá kartoUza w Get:
rachu nedaleko mčsta Ctlly we SlowtnskU Uazýwá se
až podneš „Klásster Jtťiho“ (Georgš:Kloster) a proč
se tak nazýwá, také se nedeoid

Ze zahrady Tutllertjskč sslt jfme Ultci rue ůo
0aštjšjjouč na námčsti, w jehožto středu sioji wysoký
sloUp c:ojončeáč 78nášm8 (whsl. Kolon de Bandom,
sloUp Bendomský) zwauý. Sloup tento postaweUbyl
na památku don slowútných bratři wčwodň Ben:
domských, Lwaika (dlx1712), polniho wůdce za časU
krále Lwaika xlf. a Ftltpa (xlx1715) tčžUdatného
generala. Na sloUpU tom, u nčhož wždy stráž ďýwá,
whobrazenh json wypUklou praci bttwh, jenž od nad:
zminčnýchbratři w Jtaltt, we Špančlskn, a wNizo:
zemskU sisastnč swedeUh bhly. Zdělún jest z dčl, jenž
w bitwách tčch nepťátelům odňata byla.

Na den úmrti cisaře Napoloona l. (dUe 15.
kwčtna) býwá tU hUdba, k niž přtcházeji staťi tnwa:
ltdé z hoteln ášš jnmliáeš we swýchstarožttných UUt:
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foUnách čtlt stcjnokrojich. Jest prý to pobled welmt
smUtUý na thto starč Ua údech wssclijak znltxačelé
wojákh stojici okolo tol)oto pamčtnčl)o sloUpU. U té:
hož slonpU stawi jech mUž w každý jasuý wečer
dalekohled (Teleskop) a nechá každého, kdo mU nč:
koltk ceUttmů šaplati, Ua mčxsic, l)wězdy a Uebe se po:

diwatt. Během tim může sedh každý Baixišan za Uč:
koltk krcjcarů hwěšdářstwi (astroUomti) stUdowatt a
na nebt dila wssemohoUcuosttbožskéobdtwowatt; ma:
jttel dalekohledu dobře pUž přt tom pochodč. Čim
ptlněji lidé dila wssemohochxostt božskč obdthjč a
stwořttele jtch welebi, tim wčtssi radost z toho ma:
jttel dalekohledU má, poněwadž tim wčce peněz do:
stáwá. Kromč sloupU Neatdomského má Bařiž Ua
Uámčstich swých jesitč mUohč 1tnč památUé sioUph,
které bohUžel také smUtUě Událostt přtpomčllaji. Tak
stojč k. p. tam, kde stáwala basttsla (státni žalciř)
wysoký železný sloUp, noolonnce c!o .juiuetee Zwaný,u
Ua nčmž UapsáUa jsoU 1mena wssech nesssastlliků,jenž
za časU rewoluce (dUe 27., 28. a 29. Julta 1830)
Usmrcent bhlt. Nedaleko Učho stojč malowaný dům,
n nčhož arctbtskUp deLlsire, an rewolUctonáře kpokoji
Uapomanl, zastřelen byl.

Nejwčtsst kawárna w Bařčžt, ():Pkš kčuxjšieuee
zwaná, Uachcizise Ua boUlewardč Zčintemšrciu. Zest
100 kroků dťoUhá, má 20 btljarnich stolů (Btllakd:
ttsche), kassnč š prýsstici se wodoU, weltká zrcadka a
osm koruUUýchswicnú (juštreš), z ntchžto každý ofmero
lamp a 30 fwiček ma“e Kawárna Bedrochto w Ba:
dowč w Jtaltt jest slowútná pro fwon prostrannost a
krásu; Waťťžanč ale twrdi, že 1e1ich n()Ukš l)čuejšjelxee
jest nejwětssim wc fwětě. Wtda mnoho páUň w
tčto kawámě karth a ďtljár hrátt, káwU piti,
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wsscltjak sc wyrážetč a Utc ncdčlatt, zpomenul jsem
si Ua pčseň:

KomU je Uajlcpssi, jako pánom w pekle,
Tam si přtpijajú a sedijú w tcple.

(Z Březowč.)

W Bařiži stawčky se práwě tehdáž zpčwárna
(Qpernhauš) a weliký hosttUec (šršná dč)cč!); zpč:
wárna prý stála 18 mtltoUůw franků; hosttnec měl
mčtt osm set swčtntc, Uěkoltkfet sklepnčkň, poštU, telc:
graf, kancclář atd. BUdc tedh o pohoďlnost ccstU:
jicčch w hosttnci tomto dobťe postaráno.

Wtdčlt jsmc při jednom staweni, jak zwlásstslčm
strojem, oď 1istčho Lenotra zhotoweUým, ohromUé ka:
meUy Ua sstnách až do tťctiho poschodi wytahowalt.
Stroj ten podobá se malé lokomotiwč čtlt paro:
wozu. Zeďnický towarhš dostáwá w Baťčžt denniho
platU 4 franky, ťezbáť 12 flaUků. BoUčwadž se w
poslednčch letech w Paťtži wclmt mnoho stawčlo, mčlt
řemeslslici takč dostt práre a wýdčlkU. Cisař Napo:
leon lsl. a an Hanšmann, presekt (pťedstawený)
departementu de la Setne, založtlt Uowé Ultce, po:
koUptlt a pobořtlt staré domy a wystawčlt Uowč; co
ďylo křtwého, UčiUili rowným.

Za ereliký krám, wc kterém sc 1istý způsob
malých kolcřčůw, žemliček a podobxlých pekařských wčcč

prodáwá, plati se w Paťižt ročUč14w15.000 franků
a nájemUik dobťe přt tom wychcizi. Z toho soUdtti
lze, jak mUoho se tam plaňti mUsi za welčký krám,
obzwlásstnč ša takowý, jenž na Učjakčm námčsti se
Uacházi.u
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lx.

Edampď elyféw (pole elifcjfké). Boiš dc Boulognc
llrň buloňfký). Tofougarn Miuťoutaika. Roz:

manitosti zc wsseobccné wýsiuwy (lqoxpoejtjon
uniwreouo).

Nsi we středU mčsta Pařiže stoji cisařskýupalác
slllUiuleiešZ7Ua jehožto žápadUi stranč zahrada TUtsle:
rtjská fe Uacházi. Z této zahradh wede cesta na Uá:
mčsti „l)lňcč c!e jU ocdncorňšee (wyslow: Wláš de la
konkord, t. j. Uámčsti swornosti) Zwané, w 1ehožto
středU stoji sloup. ,JdoUce k zúpaďU dálc, přijdeme
do tak zwaUých U()!mmpš o.lxšéešll (elisejské, rozkosiné
aneb rajské pole) tz j. do weltkč weřeré zahrady,
které jsoU pro Bařižanh tim, čim Brater Wideňákům.
Nacházejit se tam krčmh, tančirnh, kronžkowé a jtné
hrh; tam se scháziwá whwrhel lth Bařižského a
odewzdáwá se rozltčným rozkossem.

Jako staři pohané slowem ElysiUm rozUmčlt
misto blaženostt aneb nebe, jfoU Gmmpš ejžxššeš pro
obyčerý ltd Bařižský mistem wsseliké radostt a roz:
kosse. thbh prawá blaženost pozůstáwala w požt:
wálli tčlesných rozkosii a hřissných radosti, mohlo by
se owssem řiri, že ,.lxeš cdumpg ojžxššeš.ee w Utchžw

lid Bařižský radosti a rozkossi plesá, sioU mU časUým
aneb wezdejsiimnebem. Žalmtsta BáUčsice(žalm 88, 16)
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prawi: „Blahoslawený ltd, který znci plesáni“; tim
wssak Uemčni takowé plesádti z rozkossč smhslných, Uý:
brž plesáni Bánn; nebot prawi dálc: „we 1menn twém
(č) Waue!) plesatt bUdU celý den.“ Sw. Llposstol
Bawel takč powzbnznje k radostt, prawi ale, že kře:
ssaUéw „Bánu“ se radowatt maji (Ftltp 4, 4).

Zdaltž se ale lňša Baťižsiá w elysejských po:
lich w Báuu raduje a ermU plesá, o tom pochybU:
jeme. Nacháši se tam dúm „cdat,čnn ňe ňšnršee
(wysl. šatčd de slér bx kwčtný zámek) zwaxlý, we kte:
rčm každodenuč plesy se odbýwajč. MUžowě plaň
wstnpného 2 franky; pohlawi wssak ženstč!wstupného
neplati Zdaltž aneď jak tanečnict a tanečntre mra:
Uďopočestnost šachowáwasi u ncwime: siysselt j,sme
ale, žc dowolUsi:lt sobč přiltš mnoho, od přčtomných
poltcchich dozorců napomčncint býwaji: Pánt a pa:
ntčky! jtž testdtoho dostt! (Mšššišurš šc mššášmšš!
aeešt aššeš!) woláwaji poltrejni došorcowč. Tako:
wého plcsáni a radowánt se, jakého w polčch elysej:
ských wtdčtt, wzdalUje fe každý pocňwý Baťižan.

thokou a krásnoU branoU, která slUje Murc
cle jš pšix (wysl. lark de la pčxu oblonk pokoje)
aneb také arc ňe trjompde (oblonk witčzosláwy),
dojeli jsme do weltkánské weťejné zahradh „Zojš ňe
Bou!ošuee (wysl. boa de BUloň ou leš Buloňský).
Jest to prawý weltký leš, který ale w zahradU ancb
park promčnčn ďyl. Tamt máš resth pro jedoUci w
kočárech, jtné pro jezdce na konich a opčl jtné pro
pčssáky; nacházeji fe tamtěž weliké rhbniky, na Utchžto

hUsy, kachny a 1tnč wodUč ptartwo plowatt wtdiš ua
po ntchžto sám také w korábce projiždčti se U:ůžeš;
wtdčtt tam takč skály, Umčle Udčlané wodopcidy, slo:

wem ou tam nalezneš wssecko, ro patři do krásnč
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zahradh. Rdo chce bohatssi a wzácnčjfsi BařižaUy
wtdčti, at jde okolo čtwrtč hodin popoleduč do lesu
bUlosxfkého. Tam jfme wtdčlt jeti také cisařownU
EUgeUtt š jejtm komonstwem we krásUých kočárech.
Tam jfme wtdčlt také knčžeteTokoUgara MiUkoUtatkU,
bratra to cisaťe (TatkUn) .Japonfkého,e) který š ko:
monstwem, dwacitt a čtyr osob, we kráfných kočárech
procházkoU semotam jezdtl. KUčže tento přtsiel do
Pařiže kU wsieobecné wýstawě, která fe tam r. 1867
konala. an

Japoňanč podtwuč wypadaji; jfoUt pleň bledé
a maji očt jenom trochU otewťeUč, tak jako by kůže
okolo oči jejtch rozťišnuta a na obč strany rožtáhxmta
byla. Z Japoňankh jsem w Baťčži wtděl; mčlht po:
dobné očt a bylh taktéž bledč. Hnčdé klobony kni:
žete a mUžůw z komonstwa jeho podobaly fe Uemálo
záslonám, jakéž miwáme na lampách aneb pťtkrým
a do ssptce 1doUcčm stťessťám. W lese BUloňském ,e

jezdtl takč procheizkoU ujakýsi bohatý moUřentn, mUž

to plett zrela černé; ale wlash na hlawč jeho bhly
zcela bčlé; na hlawč mčl klobon černý, tak zwaný
ciltnder. Kočár, w nčmž toto strassidlo sedčlo, bhl
nádherný; čočč,jeUž 1ej wezl, byl premowaný, po:
dobnč t slUha, který š nčm jel; ttto wsiak mčlt oba
bilé twáťe. Wůbec lze w zahradč bUloňské spatťttt
krásnč kočáry a konč. TU wtdčň aničkU, kočUjicč
dwa maltčké černé konč (Bonteš) a w kočárkU sedi
jeji dwč dčň. Tam žafe proháni slečinka, 1ako ama:
zonka oblečená, po jtzdeckU swého konč, a lokaj lcti

m) Řisse Japonská aneb Japonle, jejimžto hlawnim mčstem
jest Zeddo, pozůstáwá z nčkollka welkých a malých ostrowů
a ležč až na wýchodnim koncl Asie.
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Učkoltk krokň za Ui. Zďe wtďiš kreisjnýkočcir še čtyrmt

koňmi; pán sedi š koččm Ua pťede a řidi koně; w
kočáře zanaly dnčsto čtyry osoďy a w zadu 1son dwa
lokajowé. Za ntmt jede maltčký kočárek, w Učmžto
sedi malé dčtt a pťed kten)m zapřtžeUh 1foU čtyry
kozy. Nenčs snad Utkde widětt wčtssi rozmanttostt
Uežlt w zahradč bUloňfkč. Tam wtdčtt ďohriče, ale
t chUdtnU; krcřsné kočárh, ale zároweň t bčdné kciry;
wýborné konč, ale tmrchy a kozyz Semotam lze
spatřttt t jednodUchého komfortabla š wyzáblým a
Unaweným končkem a š bidnoU karoU.

Zahrada nďoiš áe Zoujošušee bhla mt obra:
zem celého swčta, w nčmž takč bohati a chUdi pospolU
žtjt. Mčl jsem tam tedy přiležitost k rozjimúni o
ďohatstwč a chUdoďě. Bťtsslat mi Ua pamět skowa
sw. aposstola ,JakUďa, wztahUjict se na ďok)áče a Ua
chUdé: „NUže Uyni, takto pisse aposftol, ďoháčowé,
plačte kwiltce Uad bidamt swýmč, kteréž pťijdoU na
wáš. Zbožč wasse zhntlo a roUcha wasse jsoU od
molů pokažena. Zlato a stťibro wasse zreztwčlo a
rez jejtch bUde na swčdectwi prott wám a žráň bUde
tčla wasse jako oheň. . . Hodowalt jste na zemt a w
ďanostt wykrmtlt jste srdce fwá ke dnt zaďtti..
Brotož trpčltwt bUďte bratři (chUdobni) a potwrzthe
skdcč swých; . newzdychejte, ďratři jednt prott
druhým (chUdoďni proň bohačům), abyste nebylt soU,
zeUt.“ (,Jak. 5). Mhsltl 1fem U febe: prawá cena
člowčka Uepozústáwá w bohařstwi; nebot wsseckasláwa
pozemská jako koUť pomtne. Zpomenul Uem si také
na piseň „Boháč a fmrte“ W pčsnt té prawi smrt
k ďoháčowt:

Bůjdem spolU do kerchowU
A já tobč tam UstelU,



Tam si budeš odpočiwat,
Dne soudného očekciudat.

Zako jinde páchciwá se t w Bařižt samowražda
roZličUým špňsobexu; nebo chnf famowražedlnikň neni
wsiUdc stejná. Zistý samowrah prowrtal wejce, wy:
lll z nčxhožlouteť a bilek, naplntl je prachenx, wzal
do úst a zapálil. Owifem šc se hlawa jeho rozpukla
a roztrhala jako skáťa, alc bolesti zuďůw byl Ua
wždhcky zbawen. Kdo se w Bařižt Utoptti chce, skočč

do řcky Sekwany a z ni se tak mnoho wody naptje,
až se UdUsi. Kdo se tam ale mint občsitt aneď za:
střelttt, zajde do zahradh Buloňskč!, tam si přtwáže
ssňůrku na strom, dá si jt okolo krkU, an,eb střeli do

sebe kUlkoU a již ho také Uic Ueboli. Nechme žertů;
wyprawowáno Ucim bhlo, še prý w této zahradě již
mnohá samowražda speichána ďyla a že se tam ob:
zwlcisstnč soubojUici ra“diepotýkajt. Neradil bych osa:
mčlčnm prochcizeči, aby se tam Ua mistech od silntc
a cest wzdálených procházel; Uebot by tam snadno
oloUpen a snaď t zawraždčU býtt mohl, než by se
nčkterého četnika kU pomoct dowolal. uo

Již jfem UčtUil častokráte zmiUkU o wsseobecnč
wýstawě (lsexpošituiou uxúreršouo). která se re 1867
w Bařižt konala; ale jesstč jsem Utc o ni čtenářům
newyprawowal. Na západnč straně mčsta, Ucdalekomostn
Zenajského (l)ont ck.jeučd); Uacházi se weltkánské pole
Gbčuup cčoMm (pole Marsowo) zwanč, na kterčm
přehlidka wojskadržúna býwá. Na tomto polt wystawčlt
zwlásstUč weltkánskou okroUhlon bUdowU, „paťác prů:
myslowý“ (pU!UiZckiuáušcrie) zwaUý a mnoho jčUých
wčtssich a menssich bUdow; paťác teU byl ze železa,
mčl sklennci okUa a we středU swém dwůr; ostatni
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ďUdowy byly dilem z cihel, dilem že dřewa wysta:
weny. Stawba tčchto bUdow a wnitřni úprawa, je:
jtch kU wsseobecnč wýstawč stála prý u jak nám pan
Kelš prawil m UejméUč2!5 mtlionňw fraukňw. W
pismě sw. se čte: „Kdo, chtčje stawěti wčxž, chedne
prwé a Uepoččtá nákladň, kteřiš po:ťeblli jsou, bUde:li
miti dosti k dokonáni, aby snad, kdyžby položil základ
a Uemohl doťantt, wssicknč to widoncč Uepočali se
mU posmiwatt, řkoUce: Tento člowčk počal stawčti a
nemohl dokonatt.“ (LUk. 14, 28u38). Wařčžanépo:
čitalt takč Uapřed Uákladň potřebných a mysielt, že
paťác průmhslowý bUdestáti jerm 18 mtltoUů franků,
Udčlali tedy maloU chybU w účtech jenom o Učkoltk
mtlionň. W taťowém počtU owssem snadno jest chh:
bttt. Jak weltký palác tento byl, z toho souditi lze,
že mčl mUoho wrat, zwlásstUč Ulice, kteréž dle roš:
ltčxtých řissi pojmenowány bhlh; k. p. Ultce rakonká
(ruč ckúncricde)z Ulice prnská (on áš lu kmššo)z
Ultce tndtanská (ruč: cleš lnáeš) atd. Byla w Učm
takč rozltčná oddčleni, we kterých rozdilni národowé
celého swčta: Franconzowé, Angltčanč, Špančlowé,
Wlachowé, Belgtčanč, Wmssáct, NakUssané, NUsowé,
TUrci, Japoňané, Weršané, Čiňané, Nmerlkeint atd.
swé průmyslowé práce wystawenč mělt. Byla to wý:
stawa cclčho swčta a wassechneirodů. Kdo tento we:
ltkeinský palác a jeho přistawbh we wssech Ultcich a

oddčlenich 1e1ich 1enom prosiel, pťt čemž se ale zasta:
wtň a na wyftawenč wčct diwaň nesmčl, whkonal
ccstU 1894 hodtU. Každodenně nawfstčwowalo palác
ten Wu45.000 lidi rozltčnýchUárodů, a w pondčlč
swatodUssni jtch w Učm bhlo 158.000. Každý Ua:
wsstčwowatel plattl 1 frank a mohl w palcic:l zústati
až do wečera. Ftakři, ťomfortablowé a omnthsh
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mčlt dobré žnč; každých pčt mtnUt jela jedna paro:
loď Ua řere Sekwaalě k palácu prňmyslowénm a druhá
odtUd, a přtwážely a odwážely ansstčwowateke. Za
1edUU siZdU se platllo za osobU 25 ucentlmú.

Jak mám nyni laskawým čtenářům popsati wý:
stawU samUe?Nesnadná to úloha!eWede se mnč přt
tom jako Jeremtášowi, který byw od Boha k úřadn
prorockémn powolán, odpowčdčl: „N, a, a Bane Bože!
aj UeUmim mlUwitt, Uebo dttč jfem já“ (Jer. 1,6),
t. j. člowčk mladý, newýřečný a k úřadU prorockéxnU
jesstč wsselijak Uezpňfobný. Já sice mladým člowěkem
Uejfem; Uebok 1sem jtš Nbrahama wtdčl, alc kU po:
psáni weřerč wýstawh Bařižské pťece schopen Uejsem.
Každý ptúček zpiwá jak mu zobák narostl, a já chci
o wýstawč wyprawowaň, jak mi to pťijde do péra.
Co jsem tedy wtdčl we wýstawč, kteroU jsem často:
kráte nawsstiwtleě

Wldčl jsem pšsiuou imperišjz t. j. pawilon
cisaťský, besidka to aneb domeček zahradni; bylyk w
nčm třt pokojlčky, w jejtchžto nářadč w prawdč orten:
talni nádhernost se 1ewtla. Bohowky aksamitem po:
túhnUté a pozlacené, sedadla, stolh š kwěňnowými
wázamt, korUUné swicnh, zrcadla atd., slowem wsse
hlásalo, že w takowém domečkU dú fe pohodlně žitt.
Na jednom stole ftúla schowna š ctgaramt, Ua které,
poněwadž zajtsté donkrejcarowé Uebyly, citil mnohý
kUťlák laskomtny. Bawtlon ten byl okroUhlý a mčl
Ua wsiechny straxly whfoká skleUUú okUa, skrše kterú
bylo lze do Učho nahlédnonň. Do nčho wssakwkročtň
nebhlo ntkomU dowoler.

Wtdčl 1fem t stroje, jimtž se w každé wodoU
opatťené zahradč Umčlé wodopádh (c:čcšcňňčr)Udělatt
mohoU. TopeUý stroj žene wodU do ststé wyfokostt
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a tato pak padá po sestaweUýchkamenech dolú. Wtdčl
jsem stroje, we kterých fe obtlč mele, mouka zadčláwá
a chléb pečc. Dále jsem spatř:ť rozltčué wysoké a
kulaté kťobonky. Lokomotiwy, pocestué kočáry, na kte:
rých t š woškou 12 osob jott může, rozličné sanč,
mlýnh, stroj, do kteréhož se z jedné strany dciwá kůže
Učjakého šwiřete, a š druhč strany ttž whdčlmtci se
whtahnje; sigurn předstawujicč japonfkého wojúka
úplnč ozbrojeného a sedčcčhoUa kont. Mám za to,
žeby se takowý woják nassim sswarným a uličeným
wojcikům nelibil; wypadal jako prawý fyn poUsstč a
še fwýrň obkekem byl owssem š to, aby strachu na:
hnal. Koncčně tam jcsstč bhťo wtďčti welký poprsnč
ze soll zhotowený obraz cisaře Napokeodcalslz. draho:
cenné turecké ťátkh na rožltčné fsaty, rozmattiteř sedla
a zbroje, welké zwony z ocelu, whcpančho welblouda
š kossem na hřbetě atd.

W rnském oddčlenč jsme widčlt rozltčné druhy
dřewa, železa, kožesitn, siti, kamenů, peněšslč ltš
(preďšš moUšcčd.jrš) atd.; we sspančlskčm: kordh,
ssawle, děla (kanony), z ntchžto každé ssestt koňmt
táhnUto býti musi; malč wpcpanč konč, z ntchžto
každý dčlo Ua hřbetč mčl, klobouky, ctgara atd.
Nejsem š to, abych wpprawowal, co každý núrod
pozorUhodnčho ku weřejnč wýstawč ďo Wařiže .poslal
a co se w každém oddčlelti nacházelo; musel bychza:
jtsté celon kUihu jenom o wýstawš sepsati. Uďám:lt
šdc jenom ko wčct, kterč jsem si do fwčho denniku
zašxmmenal, pozUajč z toho čteUářt, že rozmanttost
byla wrlikci.

Drahocenné láňh na messnt roucha, dalmattkp,
alby atd., korUnowé swicuh, wase, sklenice, kťawirh;
U:ezt t“emito byl také jedeU, který cisaťowslčxšrakouské

3



34

přinálešel. Z mnošstwč wýborných klawirů z rozltč:
ných zemi sem poflauých bhl za nejlepssi Uznčmklawir
od Cbikcrtxlga a Sonfa w Bostouč w Nmerice žho:
towený. Byl sam zwlcřsitnihráč, Maďar pan Brcz:
kowič, skbož xiloďolr bnlo, každodennč nčkolikráte na
rozličné klawčw ďráti, abn ansstčwowatelé wýstawy
také přčležiwft mčli, tyto bltdeďnč náftch fldssett.
Slysiel jfem ana Brezkowičehrátiš brál zajistéwý:
bornč, ale bylo takč Ua Učm wtdčti, že š celoU moci

pozornost pofldtchačůw na se obrátitt Usilowal. Kromč
klawirů nacházely fe tam takč kdtard, boUsle, basy,
barnwnia a jinč bndebné nástroje. Každý Umčlec,
prňmyslnik a řemeslnik, ba t rolnik nalezal tam wčci,

jktereť jej zajčmati mohly. Wýďorné skelnč zkwži mčl
tam wystawenč pe š. Weltkan z Ulrtchštbalxd w Če:
chách. Wozornbodnw,byly astronomtcké ďodtny, zho:
rowenč od flowúrnčho jertw Wz Sechčť,ww Řčmč;
stály pod sklemloU schráUkoU, která Uejmčnč!půl drU:

hčbo fáhU zwýsii mčla. Dúle fe tam spatťowaly
podoby, přcdstawujčcč mUže a ženy zrozličných krajtlt
Šwčdsta w 1extchkrojtch. Mezt ncmt wtdčň bylo takč
žcUU, ana na poli pracowala, majčc při tom ditč swč
w kosit Ua zádech; podoďy wyoďrazUjicč NUsy a Ko:
záky w 1ejich krojčch. Wúborných welťkých a malých
obrazů a Umčle dčlaných soch nacházelo fe we wý:
stawč mnoho. Welmt se mt lčbila gotčckákazatelntce,
která od jednoho Belgičana ze dřewa zhotowena bhla;
mčla dwoje schody, mnobo soch swatých, útlé wěžky
wýsie a wýsse wystUpUjčci,a stála 25.000 fraUků. Byla
ďh zajtsté praon ozdoboU nčjakébo gottckého chrámu.
Byl tam takč whstawen ǧtUčUýwňl (dočduf šmš) od
r. 1867. w Waťčžané :Uaji obyčej, dle nčhož každo:
ročnč w mafopUstč whkrčneltšho wola po Ultcich woe
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diwaji, kterýž pak šabtt býwá; nažýwaji ho „jš doous
šmšee (whsl. béf gra). Neobyčejnč wyknneného a
tučnčho wola od r. 1867 whrpali a dalt ho Ua nkázkn
co šnameUttost do nnýstawyz ukrckMezl 1tnými před:
mčly obracelh Ua se požornost hraci hodtny š 25
welťýmt a Uxalými zwony, jejtchžto hra welmi libč
zUččla. Wcliťč hodinh, ťterč wlastnč na wčž patixily,
nacházely fe w domečku a souwtselh še zwony wc
wysoťčm stojadlu wtsicimt tak, že kdhž !ony hodtUU
odbtlh, tyto w akordech Učjaký kUš hrály. Zhotowi:
telem tčchto hodtn byť jistý pan Le Mclnšl deo zná
hraci hodiny na wčžt radniho f:ďomnw Solxlohradč,
můžc sobč o hodtnách, o kterých zde mlmoime, pojem
nčiUiři. w

Muriuou ňš leixnpemtrioš (zahradni domrček
aneb besidka cifařownh), š podoďnou Ua,dhernosti wy:
staweU a opatřen jako pawillon cčsařňw, o kterčm
jsem šwrchu leuwil. Munjuolx Mšurešquš UZUďu
pomdle t. j. domeček maurlcký, který ze železa wh:
stawen bhl a od nxista na misto se přenásieň dal.
Zhotowitelem 1eho bhl jistý Dicxbttčchlu Stro1 UMUu
adiluš Ž pňto ňe pčxpiexxee(wysk. maštll a pat de paptč)
zwaný, kterým hadry a jtné wěci, z Utchžto se papir
dčlá, za welmt krátký čaš rozdrceny býwaji. Bončx:
wadž fe řakowé hadrh w německě řečt také Lmnch
nazýwaji, kteréžto slowo w Uassi řeči také ntčenmika,
daremnika, roztrhance aUeď lUmpa znameUá, mhslel
1sem U sebe, žeby každá zemč swých lUmpň brzo zba:

wena Bhla, kdybh na rošdrtčnč 1ich podobných strojů
mšla. u Dále bylo zde spatřtti malý welmi pčkný
wčelnčk (ruobe) ze dřewa Udělaný, ide kterém wčclx,x
pilnč ssUmčly a pracowaly. S radosti jscm fe diwal
na tato malá zwčřátka, kterci noUanUoU pilnosti
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swou Uedbalého a leinčho člowůkazabaubnji. Zpo:
mnčxljsem fi Un slowa pčsma swl (Str. 11, 3): „Malá
mrzt lctadly jest wčola, a wssnk počútek sladkosti mei

owore jejč“ t. j. dilo jojč má předuost mezi sladčýmt
wčxcmt. Wčxela jest rošjixuajicimll křesiauu obražem
pilnostt a pxxarowttostt.

Jesstč zoixe nefwitá,
N jtž wčela wylitá,
Letč Ua to kwiti,

Co se w slastt switi.

Kčž t mňj duch osládá
Jako ta wčel osada,
Lciskou k BohU plane,
Rozkoš ltdem kane! (Sussll.) „A

WesUtcká zaxčátečxxisikola prnská (pwššieuue
čšcc)leprjmeaire ňč xriuššč) t. j. domeček ze dřewa
wystawený, w 1ehožto swčtnict se nachášely stoltce a
Ua ntch knižkh, papiry, kaťamáťe, prawidka čtlt ltne:
aly, péra atd.; ďylo tam wssecko, co w takowě sikole
býwá; jenom dčti scházelh. Spatřowalo se tam také
zwlásstxli sedaďlo pro Učttele. Těw sskole se podobala
sswédská sskola začátečni (čšc:o!e prjmňjrš šueáoišč)
jenom š tiux rozdilem, že každé ditč má swůj wlastUi
pulptt a Ua Učm wěci k UčeUi zapotřebné, 1ak to mi:
waji sstudnjici w seUťtUářech.u Na 1tném miste státy
opčt welmt krásxté kočáry, zhotoweUč od Jaknba Loh:
Uera we WidUt, a skwostné Umrlčč trUhly, Wert:
hei:čx.owyskřinčUa schoweiwcinichšz ancb jiných draho:
ceUnyxchwčci; při Utch bylo ožnámeslč (Unnoucš), že

kdo lakoon skřint čtlt kasu bez klťče otewře, obdrži
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100.le1fraukň. Dáťc byly rozostawony weltkciujké
lokomottwy, Zhotowcxnéod čtgla we WčdesxskémNo:

wém Mčxstč; sspančxlské šxitso korkowč, rozltčué druhy
fasole, obili, wina, tuňyUč atd.; mlýn, Ua kterěm
se pssentrc a knknřtcc mlely; wyrpaný bilý slou Ue:
sonci na l)ixďetč swčm maloU nxčš,t; arabský wůš o

don koťcich;čiuský dům, čiUskčwňse, čalouny a hU:
dchč nástroje. Řdo šnbň jiš Ucmčxl,xnoť)l si we wý:
stawč koupttt wclmi Umčlc dčxlaUá kousadla prušná
(elasttcká). Mršt mltohými jinýmt pťedmčty obracely
také na fe pozoonst ťew a tigr, potýfajiri sc o mrt:
wčho jelcxm. Tato třt zwiťata Byla wycpauci a Ua:
cházela se pod wysokoU stlonU nádoboU. Ttgr se
zakousl lwowt do krku; ale t ttǧr má Ua tčxlefwém
ssklcbicixse rány, které mn lcw zasadtl. W očichoboU
wtdčtt zUřtwost HrnžoplUý to pohled! Lcw klesá;
zwitčžttelexn w tomto Ukrutném bojt jcst ttgr; mňwý
jelcn leži pod oďčxna .u

Pozoruhodnh byly takéwcliké warhanh, šhotowcnč
od Brhcetrsoxm WaCoux.p. w Londýnč. Bhl tam také
zwlásstUi warhančk, ktcrý Učkoltkráte ša ch Ua war:
haUh hrál, abh ansstčxwowateťé wýstawh mčlt přč:
ležttost, tyto warhanh slysfett. Poxlčwadž sám také
na warhany hráwám, zajčmaly mnč wýborné warhanh
th Uemálo, a musixn oswč!dčttt, žc t warhaniť wý:
bornč hrál. Woodsscd odtnd, fpatřtl jsem dále stan
Bedninůw š ceťým wnttřUim Uciřadixn, jakým stauh
th opatřeUh býwaji. Woznal jsem w Učxm starého
Známčho; Uebok 1fem w Nsit dostt stanů BedUtUských
wtďčl. n Nedalcko staUUtoho bhla Umistčna anglřcká
elektrtcká fwčtlárUa (k)nšjišd Gjectleic Dišdc) t. 1z
malá wčž Ua dťcwčUém lcsseUi, kterě bhlo tak Uá:

.ramnč wyfokě, že jscm zciwrat dostal, kdyš jscm se
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wšbňru ua nt ďiwal. Upaumtowal jsem sr ua wh:
sokou wčž, kteron stawčli lčdé po potop!x swčta, jcjišto
wrch dofahowatt mčl až k nobt. (1. Moj. 11, 4.)
Swčxtlcirua tato mňže se postawiřř na břehu mořském,

abh plawici loďčx jeji swčtlo ze wzdcileuosti nčkoltka
mtl widčtt a kU bixehn doplawttt sc mohly. Blngťická
kouirna, která tU na blizkn stála, byla nwnttř zcela
Ustrojena a tak čistá, že se zwlásstnim xdáptseultžádalo,
aby každý, jenžbh ďo Ui wejiti minil, Uapřed obuw
swon od prachu očtsktl. Nemám ntc proti čistotč an:
gltcké konirUy, auo mUsim ji t schwalowatt, pončwadž
kašdčmn majtteli koňň za wzor slonžttt Ulúže. Ko:
niram tU ansitčwowalh takč wšácnčjfsi ofobh, a i
od tčch se žádalo, aby napťed obmo swon opráfsilp.
Nngličanč rcidt cestUji a drži welmi mnoho Ua cho:
wáUi koUieNle t mnohý Angličcm z Komtna UBrUa
ráď sobč zazpiwá:

Stnpaj, stUpaj, stnpaj
Múj koničku wrané,
bech jú se dostal
Do ccziho kraje.
Do ceziho kraje,
Do cczi dčdtuh,
th o mnč ltdi
Dycky UemlUwili.

(Biseň z Komina od Brnae)

Ddebraw se od konirny, dossel jsem k domU
a:UerčkáUskémU, 1enž zc ďixewa whstawen a na 1edUo

poschodt whsokýebyl. Mčl kUchyUt, tři swčtntce na
wrchn a toltkéž dole. Domeček to pčkný a čtstý, ztm:
Učho čafn ale, 1ak se mi šdá, trochu chladný. W lee:
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rice jest alr t umoho chreimň ze dřewa wystmoených.ch)
Dále nmistčny byly Uásledujici bUdowy: anecká mo:
dlitebUicr aneb messita š wčši (tharet), we tteré
s.chlo widčtt kňzntelltici, koxxan(swatá kniha Tuňňw)
a kU stranč whchodm“ wýkleuek, aby Mnhamcdané
wědčli, čde Meka, mčxstoproxxoka Muhameda, leši a

kam modlice se obltčej obrácený nliti maji. m TU:
recký dům B kreifUýxntpohowkamj (dtwan) otolo stču
a š drahoceuuýmt čalomly. uu Jndická modlitebxlice
Bagoda šwauá, před jejišto branou postmoeno bhlo
pčt šsinšx (Sphinžx) t. j. kamelmých nestwňr, majicich
tčla šwčřeci a hlawh lidské. W této pohanskč pagodč,
1ejižto stčny obrašh fow a jim)ch šwiřat, jasoš t tajno:
plnýmt znamenimt pomalowúny byly, Uacheizelo se
mnoho welkých a malých foch rožličných bůžťůw a mezi
Utmt také jakúsi weliká nestwňra předstawujici wola
š hlawon ltdsťoU. Uboši pohaussti anowé 1soUw
prawdě polttowáni hodUt, že takowé sikaredé a ohawnč
ncstwúry co bohy fwé cti a 1im fe klančji. S Ue:
malou osskltwosti diwal jfem fe Ua tyto modlh, o
Utchžto se w prawdč řict mohlo: „Usta majt, a Ue:
mohoU mťUwiti; oči maji, a nemohoU widčtt; Usst
maji, a Uemohon slysieň; chřčpčxmaji, a nemohoU
wončti; rUce Ulaji, a nemohou makati; nohh maji,
a nenwhou chodiň, Uemohon křišeti hrdlem swým.
Nechal jsou jtm podobni tt, jenž dčlaji je a wsiickni,
rteřčž doufaji w nč.“ (Žalm Učx, č)u8.)

Dňm Zapouský, w jehož malých swčtnicich kromč
siolťů wtdčti bhlo zrcadla, malowauě podobišny, knthh,

m) W mťstč Damianšdllle, stčatJlllnoistý w se:nemi Amr:
rice, kde můj bratl Brdřich misionářem bhl, maji takč
chsám ze dťewa wystawrný.
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zwonky a jakési hry. Dwě mladé Japoimnky sedčly
na čaloUncch a whssiwaly aneb koxmly jiné práce,
a lidé přtchášejici diwalt sc Ua nč. J syto dwčkbledé

diwťy mčxly očt jcnonl na polo otcwřené a jako roz:
túhnuté. Jtný domeček předstawowal japollský kUpecký
krám, we kterém Zapoňané rozltčné ssperky, hračky,
poušdra Ua cigarky atd. prodáwalt; bylo widčxň, žc
we wdnale,;áni podobných wšci jefstč mnoho špůsob:
nostt nečmc:jtau Jinde spatťowaťy se opčt jiUé po:
wsitanti hodné předmčth, k. p. Gémšl áe Bueš t. j.
panorama aneb wfseltkozor z Eghpta, Ua nčmž bhlo
lze wtděti, kteU)mt krajtnami Eghpta táhnc onen pa:
mátný kanal, kteU) nhni středošenmi moře š čerwe:
ným spojUje. uu Dwa morfstť potápččowé, kteřč we
weliké, nčkoltk sáhů whfoké a wodoU Uaplnčné kádt
jako ryby plowali a se potápčlt. leek jejich byl z
kňžc tať sesftt, že woda jim prontknouti nemohla;
pťeš obltčej mčli sila, abh widčlt. Ttto potápččowé
jfoU š to, 6 a 7 hodtn w hlUbokostt mořské praco:
wati; čerstwého wszchU dostáwá fe jtm wšdUssnč
trUbtci, která šwrchU š lodč až k ntm táhne a š oblc:
kom jejtch spojena jest. Takowý potápčč wypadá jako
prawé strassidlo; jeho obnw, kálhoty, kabátek, rUkáwy,
rUkawtcc a mosazowá kUkla, w Uižto nadzmčnčslá skla
jsoU zadčlána, uu toto wsse swoři jedeU celek. Spa:
dne:lř nčco drabocennčho š lodt do wodh, spustk fe
potápčč dolů a nalešnnw to, dá se opčt wytáhnoUtt
wzhůrU.n

Wszssné trUbtce pro prarownikp přt hasicich
ústawt!chj Wťtjde:li takowý pracownik přt hafseni ohltč
do nebezpečenstwi, UdUsitt se, mňžc sobč takoon trU:
btcč čerstwého wszchU nadýchatč. uu Wzory rozlič:
Uých weltkých a malých korábů, jak wojenských tak kU:
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peckých. u Dčla (kanom,x) ti a t 8 krokň dloUhci, š
weltkánfkýmt knlomi. n Stroje, jimtž se woda pnm:
powaň a z Uizkčho mista na wysokč k. p. z údoli“na
kopec hUána býtt mňže. Mxčneš clšš Kocřxč!šl)ourršš
t. j. whsoká swčtlcima, podobná oné, o které jsme
šwrchU mťuwtlie Qd 12 aš do Z hodtU bhlo každéum
dowoťeno, bezplatnč na nt wystonpiň a Ua colý Bařiž
a okoli jot)o se podiwati; kdo kromš tohoto časn Ua
Ut whstouptti chtčl, mnfol za dowoleni plaňtt. Gdšo
Ueuč clš ť)čnxjc(zahťadxxi kapla) ř. j. malý ze dřewa

wystawextý, ale anitř wssim, čehož ke službám Bo:
žim zapotřobi jcst, opatřený kostel w gotickém siohn.
Bhl tam oltciř a Ua nšm fwicny, ťalich,mtsál a pa:
ramench; Ua oknách bhlh krásné mallch na stte, slo:
wem uo katolický knčš Uxčl tU přiložitost widčň, jak
gottcký chrám zewnč a anitř Uspoťádán býti snál
Laskawý čtenář mňže tedy posouditt, jakci to smčsice
pťt wsseobccslé wýstawě byla. Tam jsme wtdčlt tn:
dtckon pagodU, tam zase tUreckoU messitn a zde widime
křeskanfko:katolický chrám. Byt tam, takě dům, we
kterém žtd wsseltjakč žtdowstč starožttnostt: knihh a
rUkopisy z Talmuda a z jeho dilň: Mišnh, Tosisth,
Gemarh, MtddothU a Bňh wi co jesstč Ukazowal.
Nedaleko něho bhly whstawenh malé a weltké, železné
a kamenné křiže š signramt Ježisie Krista. Nčkterý
z křižú tčch mčl zajtsté až :1 sáhh zwýssi. Bohlčd Ua
Uč musel býň pro žtdy a pohany, 1eUž přt wýstawč
se nacha,zclt, Uelibý, dle slow sw. Bawla řkonciho:
„Mh pak kcižeme Krista Ukřižowaného, žtdňm zajtsté
pohorsieni, Uárodňm (pohanňm) pak blázslowstwi.“
(1 Kor. 1, 23„)

Nrabský dňm š třemi kUpulamt; jeho wnitťnč
Uářadt: dtwanh, čakonnh, wase š kwitim, kassnh š
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prýsstici se wodon, w nižto bylo wčdčxti okoUny
(Goldsische), to wsse jewtlo w prawdč orientalnt
Uádhernost. Nedaleko nčho stála arabská kawárUa,
anttř práwč tak Uspořádaná, jak jt lze w ngtrskU
wtdčtt. Sedčlt w ni Nrabowé, ptjici káwu a wy:
hráwajici na ptfskalh a jakěsi housle hUdbu tak sska:
redou, že jsem z ni boleni Usii dostal. u Wzorh
(modele) rozltčnich strojů ku wzděláwáni rolč, 1ako:
radla, kosy, srpy atd. Weltká amertkánskci lokomo:
ňwa majici 6 kol; wůdce a toptč scdi we zwlásstnim
domečkU, který okny opatřen jest. ,Jtná weltkánská
lokomottwa o siestt weltkých a čthrech malých kolách,
zhotowená r. 1866 od JUwassena w LUtttchU. u
YoUrta, t. j. stan Ktrgtckých Nomadůw (Ktrgtfen),
we kterěm tento kočowntcký, zmista na misto sc stčhu:
jtci ltd 1ak pťed desstčm tak pťed horkcm chránčn býwá.

Qnrasa, t j letni stan aneb domečekz kúry stromůw
whstawený, w nčmžto jtni asiatssti kočownici, JakoUtš
zwani, přeďýwaji Qnrasa wypadá jako weltkanfký
hrnec, kterým zakrýwámc w zahradách chřeft obccný.
Weltkánský fUd, od C. Freya w Dtesenhofem: we
Šwýcarsku zhotowený; sud tento mčl 18 železných
oerči, obsahowal 500 hektolttrúe) a stal 3500
frankú. u Malé lokomottwh majťct 3 aneb 4 kola;
lokomottw tčchto lze Upotřebtti pro ješděnč na oby:
čejné silntct. u Wycpaný sspančlskýbýk, který w pútce
Usmrcen byl. Na hřbetč wtdětt bhlo jesstč reiny, které
mu Bandelltrerowé a Matador Udčlalt; ssťph ležely
U nohoU jeho. uo Nozltčné drUhy sspančlských ctga:
rek; na 1ednom se nacházela cedUlka š náptscm, který
oswčdčowal, žc tento drUh od cisaře Napoleona sll.

e) Zeden francouzský hektollter obnássi 70 mázů.
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obšwlásstnč schwáleu byl. Mčxl jsem t já nomalč
lajkominy Ua tyto clgarkh; žádal jsem jtch oknsitt jenom
proto, abych so přeswčdril, zdallš chul mojc š chUti
NapoleoUoUdou se srownáwci; ale majtrel jcjlch mh:
slel sobč, že chUdobni lidč wařiwaji poliwkU jenom
z wody. Byly“tam také cigarky „Magalladlea“ zwané,
UejméUč 7, 8 palců dlolchč a na prst silného mUže
tlusté. ,Jck jsem kdysi š jednim pánem, který twrdil,
že kUřlák tehdciž teprw požnáwci, co 1est prawé požč:
wáni tabákU, když mirnč a zďlonbawč koUři. BáUten
koUřtl w skUtkU welmte šdlolchawč a twrdtl, že jeda
na želešntct zŠWčdUč do Wrahy, když Ustawičnč kouři,
jenom tři obyčejnč welké ctgarky spotřeije. Bán
teU by sUad še třcmt aneb čtyrmt Magallaneami,
jako žebrák, bez peUčz, od jednoho konce swěta až kc
drlchémU cestowatt mohl. n

Mezi jčnýmt wčcmt we wýstawč spatřtl jsem
také dwč Umrlči hlawy; Ua jeďué se Ualezal tento
náptš: „()rď.noš áo Un ()čuxjdš ňe jč! išjč áe GUdU
encontršclo eu Unčxcuemee (lebka Karatbowa xd) z
ostrowU KxUbh, nalezexlá w jedné jefkin). Ubohý
Řxaratb takě si za žtwa nemyslel, že hlawa jeho w
Bařiži wystawexta ďUde a že ttsicowč lidi rozltčslých
zemi a Uárodů 1č prohlédatt bUdoU. u Zinde bylh
opčt Umistčnh stxoje, sinliš se čisti obtlč. uw Tam opčt
sipančlskč owce, Meriuoš zwanč, š dloUhoU a kráfnou
wonU; tam zasc rozltčnč drUhh stepir, kraw, psůw
a jidtýchdgwiřat; dále stany pro cestUjici w Nfrtcc,
zaopatřenč wssim, čehož pro tamčjssi krajiny, kde ho:

ul) Karlbc aneb Karlbo znamená ukrutnčho krwožlznlwčho
člowčka. Zdá se, že diwocč Karalbowč bhli půwodni
oďywatelč ostrowu Kuby, ktcrý nhni patři Špančlům.
Bhll powčstUl swou diwokoski a lldojedstwčm.
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spod ncni, Zapotřebi jost. Welký kUlasý kámen na
rozmileini rýže, ;hotowený w Htldešheimn; stal 210
pxxuskýchtolard. u Žiwé, kráwč a jelem: se podo:
bajiri zwiře, Elenthier zwaUé (jelon, oses lesni)š
pochúzclo z lesň wýchodniho BrUska. uu WelikoU a
powsičmxmti hodnon mašixm mčl we wýstawč pan
Woltor z .xkjanstadtUblčže Stx:ttgarm we Wúrtem:
berskn. Mašina tato okxxouhltčučstawená, mčxlawálce
wždh wýsse a wýsse whstx:pnjicč, pod kterýmt tekla
woda. Na wschU jcjim stál mladik a heišel do nč
malč sstiph ltpowého dřewa, které prostředkem walcň
w krátkém čase ua kašn rozdrcexth b!,xly. Z kaše této

dčlá se papčxx. Warostroj 50 koňň silný hnal celoU
tUto mašlun. uu Jtnde stálh zase wýborué warhanh
Ua sloupech fpoččwajici; a jtnč od Merkltna Schulza
w BrUšellU zhotowené. Thto obdržely zlatoU medalti
a bhly již pro chrám w Bergeracll konpeny. m We
wýstawč nalešala se takč wýborná wina z rozltčných
zemi a krajln; wina Uherská tam nxčl p. Frant. N.
,Jaltcš šš Comp.;x wčna rakoUská klásster KlosterneU:
bUrský. Dále jsem Užťel wagonh čtli weliké wozh
pro železnon dráhU na dwč poschodi wysoké, pro 1.,
2. a 3. třidu; zrela Uspoťcidanéoltáře, fochh swatých,
albUmš, knthh we kráfné wazbč, kartciče a zrcadla;
mezt tčmito bylo jedno nejménč 3 sáhh zwýssč; ma:
loU zlatoU gottckou monstranct, reltkwtáře z pozlacr:
ného stťibra welmi Ulnčleďčlané od Armanda Kalltata
w LUgdUnU čtlt Lhonč; welmt krásný hlawni oltář
z pozlareného bronzu (zpěž) pro katedrálný chrám w
Kwimper:: zhotowený; rozličnč hračky pro dčti, mezt
ntmtž bhla také postawa, která, kdhž fe na zpňsob hodtn
kličem Uatcihla, jako člowčk nohault rychle Utikala.
Dňm, we kterém wystawenh bhly rňže, jichžto jsem
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dle barwy, weťtkostča rozmanřtostt ltstňw 300 roz:
ličných druhňw naččtal. Welmt se mt libtly dwa
wodojemh čtlt akwaria. Jak xnám ale wodojemy thto
popsatte? Bředstaw sobč, mtlý čteuářt, že stojtš we
skaluaté. jeskyni, do které ale nčjaký:ni otwory trochU
denniho swč!tla wnikci. Jejč strop a stčUy json fklcmxé
a za ntmt nacházč se woda, we kterč! rozltčné rhbh,
ract, želwh a jtná mořskú zwiřata femotam plawaji.
Bplobp ti, jako hyeš stal w hlubokostt Ulořfkéa diwal
se na rozlččllá zwiťata, kterak nad tebou, před teboU
a po wssech strcmách plowaji a lezou. ,Jak silné mU:
selo býtt sklo stropů a stčn, že tak welký tlak wody
snéstt mohloe? Čerstwá woda zwiřatům Ustawtčněpťt:
tékala, thak by bhli tworowé tito zahanlt. Wowá:
žime:lt, že jeden t drrchý wodojemň tčch asi 10 krokň
dlouhý a snad t tolik sstroký bhl, můžeme soUditi,
že zhotoweni jťch mnoho ttsic frankň stálo.

Mohlbhch čtenciixňm swým jesstč mnoho o wsse:
obchč wýstawč whprawowaň; múm wssak za tož že
1est toho 1tž dostt. Boznaltf alespoň pončkUd, 1akroz:
maUtté wčct ze wssechdčlů swčta tam wystawenh bhlh
a že se tam ltdé rozltčltých národň sesslt. HlUk a
křtk byl Uesmi!:nýr Warhany a klawirh hráky, ma:
ssinh wrčelh, ssUmčlh a brnčely a ttsčcowé ltdn hla:
sitč k tomU mlnwtlt. Mohlk zajtstč člowčk o slUch
pťtjiti. Laskawý čteUář U:č jčstě Uwčři, prawim:li,
že jsme pohlédánim d;a tak rozltčné wčct a UstawččnoU
chůzi na dUchU a na těle wellnč Unawent bylt. Kdo
fe Unawil, žádei si odpočtnoUň, ua kdo lačnč a žtzUč

občerstwi a posili se pokrmem a Uápojem, má:li jtch.
.Jsonce ťačni a žtznčwč, ssli jjme do restaUrace, kte:
roU U palácU prúmyslowčl)o zaťčdtl p. Dreher, ma:
jttel ptwowarU Šwechatjkého nedalcko Widnč w Na:
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konkU. Mčxl tam zwlásstnč ze dřewa whstachoU
bUdown, „k)tňbjjššomeut cje dredšree zwanou, we
ktcrém se každodenxxč40 až 50 sndň wýborného ptwa
whnaléwalo. Sedmdesát stlepnikň (č!ňrqonš) a mnoho
sklepntc létalo semotam a obsluhowalo hosty, jcnž
sedčlt n malých kulatých stolň. Franconšowč a Fran:
rouzkyně, páni a paničky wsseltkychšemi a národnosti
ptlč wýborné ptwo Dreherowo š weltkým zalibenim;
ale pilt je z malččkých fklenlček jako nčxjaký lék. Wo:

sadilt jsme se kU stolu, U kterčl)o dwa Franconzowč
sedčlt. Sklepnik, který náš obsluhowal, poznalznasst
řečt,že jsme z Widnč přijelt a prawil: Neni:lt prawda
pánowé! wh ptjeře ptwo, jak ho ptji we Widni u
ze džďánkůe? Qwssem, odpowčdčl jsem. Sklepnik
odesiel a pixtnesl nám ptwo w nádoďách asi půlmá:
zowých. Qďa FrancoUzowé se Usmáli a jeden z ntch
diwaje se na nasse sklcnčné džbánečkh, prawtl k nám:
Bánowé! zdci se mně, že piwo rádi ptjete (mšššienrďl
il me Zešlublešdque roUď Ujmšš ů řwjre cjo 1o.dičre).

Ukázaw na nasse sklentce, odpowědčl jsem mU: We
Widni se ptje ptwo tak! a on Ukázaw na son láh:
wičkU na lékp odseknul: a w Baťiži tak! (št š. kU.riZ
commo oejo.). Wčděli wssak Francouzowé ti, proč se
Usmiwalt a mhslelt soďč: kdowhofpodč mnoho ptje a
mnoho jt, mUsitaké mnoho platitt. Wypili jsme 6 džbá:
Uečkůptwa, snčdli 1sule2 porrc teleci pečeně š 1ablky zem:
ntmi a třt skywy chleba, což, jať se mi zdč:, pro dwa
pocňwé a whhladowčlé mUže mnoho nenč, a plaňlt
jsme za toto snidani Ua wtdličku 8!„2 sranků (asi :1zl.
25 krz r. č.). Zajtsté drahé to snidani! Jedna welká
skleUtce ptwa stála asi 40 kr., maso še zemnimi jablky
pro jedmx osobU asi 75 kr.; ctgarka, zwaná Btrgtnta,
která w NakouskU půl pata krejcara stojč, prodáwala



47

se tam asi po 40 krejcařich; xcUbauctgarka, kteroU zde
za 5 kr. dostatt lze, prodáwala se tam za 20krejcarů.
Biwo bylo owssem nrjdrašssi; tU wssak dlužno podo:
tkaUtt, že přewáženč ptwa z Widnč až do Wařiše a
ossetřowáni ho, aby Ua tak daleké cestč fe Uepokaztlo,
p. Dreherowi takě náramnč weliké wýlobh dělalo.
,Jcho piwo bylo pťi wýstawč za nejlepfsi Uznáno a
zlatoU mcdalti whznačeno. Mám za to, žeby mnohá
žena, okUsiwssttohoto wýborného piwa, bhla Ua fwého
manžela si zpomnčla a jemU Ua piwo poslala, dle
národni pifnč:

thbych 1á wčdčla,
Co dčlá Matčj,

,Já bych mU poflala
Na ptwo zlatej;

Na ptwo zlatej,
Bčknej kUlatej,

ley se UabUmďal
Můj zlatej Matěj.
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Žslúčrtšx ce8ropišué

1ana Zouaopa,

jcouďiďcoruldo raás, č:joua UšdorU l)šájccri ďr. ()sljua
a Meuxoájš j ngtjoe UGjodmáďlré:,

farúťe l)oudrňsit:šédo.



Drnhdy litáwalo jcuoul pernactwo a wsie co
z ťřidel fc těsič, Uyni pak lčtá i člowěk, ďrzo po

železntct, brzo na parUikn, ba i pčssky newycházi fe
nyni, nýbrž litá fe. TU wylésaji čerweno:kossilati
Sokolowč, čteUářské, pčwccké, řemeslntcké a rozličné
jinč spolky, zdc stndenři, ondc již takč sskolni mládež
na wýleth fe wodi, aďy šwdkla tomu litánč; ba t ti
staixi wysloužilci čt weteráni jesstč nedajč si pokoje
auženou se společnč Ua wýletn. W starč Uassi xlá:
rodni hřc řikáwalo sc drnhdy: „stc ro má křidla,
letč: hUsa lctč, kohous leti atdu“; nhni Uaopak bež
mála wsse co Uemá kixidel, tolikéš litá. „Broč bhš
i ty nčkam si newhletčle?“ uu prawil jsem k sobě,
w prázntnúch r. 1872, ač nejsem ani Sokolem, ani
řcmeslUikem,an studentcm, ani wcteránem. Jeltkoš
pak Ua dalekých cestách neweselo býwá člowčku famot:
nému, otášal jsem se napixed dňwčrnčho, dáwného
přitele swého, šdaž by se mnou nechtčl fdileti slasti
a strastl nčjakého wýletu delsstho. Ač ntč ode dáwna
cestowáni do nebe wychwalowal, ktcrak prý ono dUcha
powznássi, obzor 1cho wzssiřUje, zwlásstč pak obrazo:
twornost ofwčžuje a mladistwá křidla ji přtpiná: tU
najednou na otáku šwrchu dotčenon wystoUpUwážnč
na kazatelxtu a jal fe mlmoiti o Uesčislných Uesnášich,
1ež člowčka na cestách potťáwaji; wyklcidal o trmáceni
Ua sspatných wozech posstowských, o nndných často fpo:

, lečnostech na dráše, o drahč a sspatUé obslnzc w ho:
48
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stiUctch, o Utxxpohodlném často UocowáUi, o Ullawujicich

procházkách po welkých mčstech atd. atd., aš pak Upo:
šornil ume kouečUčx,abych si zaopatřil prňwodnč list
a šwlcisstč aďych napixed whhotowtl a do ďezpečxchch

sUkoUUložil fwou un zúwčf, an prý erimč, zdaž
se Učkde na šeleleict Uezabijche, uebo dokonce w mořt
Uedltopinle. Než pťeš to wsse erdpiral mémU Uá:
wrhu, an mnsim to k jeho chwále poznamenati, že
hotow bhl doprowázett mne, kamkolt bhch si zamiťčl
a bhsďh to bylo tťeba na sám kraj swčta.

Tak daťeko to owsfem nedosslo; ba nezďhtUč
překážkp nedopixály mi ani moře spatřiň. Nč 1sem
oparřen byl prňwodxxim ltstem do wessčeré Ewropy,e
sotwa nepatrnč kolečko 1sem procestowal, Z kterěžto
cesth skromné tpto Uáčrtkh ctčným krajanům swým po:
dáwám, domniwaje se, žebh tomU onomu wděk přt:
jčtt mohlh.

B
8 B

l.
Třcbiť.

Brwni město morawfké, kterě moU pozornost poU:
talo, ďhla drak)á kolčbka moje: Třebič, podél ďřehu
Jčhlawry w nepčknč úžlabtnč rozložemi. Čtrá 9600
oďhwatelú pňwodU ryze siowanského mtmo 1600 žtdú,
kteři, jako wsiude 1inde, také tadh prott národnčm
zájmům Uasitm Ua odpor se stawi. Bťeš Qo wsse,
kdo Třeďič wtdčl před 24 léth, Užasne Uad mohút:
ným pokrokem tčhoš mčsta. Nemluwim tu o wýstaw:
ných Uowých domech, o zwýssenč krásUé wčžt mčstského

chrámú, o dlažbě a oswčtleni númčstt, UemlUwim o
Uowč uprawcnéu: hťbttowčx, který Utčssené kwetoucč
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zahradš fe podobá, Uúbrš mám na mysli pokrok dU:
chowuč, pokrok Uárodni.

Nechhbčm sc tnfsim š prawdol: ixka,že pixed24 léty
za nxébo pobhtn w Třebiči nwčxdomčlé wlastence Ua

prstech.jednč rnky bdš bwl ščilal; blawa jcjtch a pa:
tňarcha Dr. Hančxl stúl tn tebdá jako lipa w sstrém
poli, do které bleskd že wssechkoutů pcron. „Chce pU)
Uáš ten Čech zaprodat Čechům,“ tak blďč i zlomhslnč
ďráždtlo fe Uesslcchetslikpprost Uě.mu tchdejsii mčsssan:
stwo; w praťi lčkařskčdáwáno přednost odsodilcům,
žtdňm, ba Uescházelo mnoho, žcby pocttwél)o Bratra
Čecha bratr Morawan Bhl Zmčsta wystrnadtl. J we
chrámn mUsilo fe odrodtlcům we mčstč tchdáž wlá:
dnoUctm k wůli Uprostťed Uǧzeslowanského obywatel:
stwa w Uedčlt přt msit sw. o 9. hod. nčmecky zpl:
watt, ačkoťt ponejwčce 1cUsoneUičti mistři atowarhssi
přitomnt býwalt, kteřč an siowa nčmeckého UerozU:
mčlt. A Uebylo to žajisté k smichu, nýkorš k plúči,
když pickpožehnánč Ubozi paponsici zpiwalt: JesUš
Krtstuš ok)Ue Hčind atd. unr Nlejaká to šměUa
za 24 let! Celč mčsskanstwo,ijma owssem žtdh a
Učkolik Ua dUchU zakrnčlých inwalidň kixeskanských,pro:

bUdiťo fe a twořř UyUč pixedUč basstU SlowaUstwa
Ua Morawč. Qbecxti zastnpttelstwo složeno wesmčš
z národowcůw statečných, w nčmžto fedi cňhodUý
Nestor Hančl a w čele oďce rázný purkmtstr P. . . .
Na žádost pwbnzeUých Uasstnců a za podporon wňbec
obliďeného p. děkana UwedeU zase š úchwaloU slawUé
konsistoťe zpčw slowanský pťi dotčeUč! msst fwaté.
chjssč českčgymltasimn, 29. ťčjna r. 1871 š weltkou
slawnostt otewťemť, skwčlý BcfedUi dňm, záložUa,cke)

m) N. 18ť3 bohUžel rošpusitčna nátlakcm židowsko:nťmeckýcbliberaln.
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čtenciťský fpoleť atd., tof wčci, o čterých se před lé.ty

ani Uezdálo rodifsti siawnčho prof. a splsowatele
Chmely.et) Nepockxybujeme, šo bkahoUosný tento
strom sebewčdomi národxtčl)o pixeš wssecky UyUějfsi
bonře jesstč pewučji se Zakořeni a utčsselté owoce do
budoucna wwdciwatč bude.

Kéžby take Ua .f!rádkll kouečuč šeleué stromh
bršo fe rozwčly a šakryl:,x l,)olou tu horU, kterú jako
pUstá Nrabie šrowna do okeu krásnébo númčsti Tťe:
bičského konkú.

Minlo mčxstskýfcxrldčchrám fun Marttna wzor:
Uou péči dp. dřkana Janouška Uintř wesměš
ozdobeUý, přřpomeuomi slussi téš klásster kapncčUský,
kterýžto takřka še šúkladn ž Uowa solidně wzdčlal na
slowo wšatý zdčjssiB. Kwardian Tadeáš ponejwťce
Ua swůj wlastnč groš. Celá intienč úprawa chrámu
a Uejnowčji téš ťrcifný obraz sw. Chr. a Meth. w
kůru m to wsse dčlo obětiwého toho mnže, jenžto
wesskeré farské přijuxy po dloUhoU řadn let Ua ošdobU
domU Bošil)o thakládá. W kapucinskéšahradč Ua:
lezá se stará krypta, kdežto š nčkolika jtnýmt přč:
buznýmt pochowciUSmil Qsowský z DoUbra:
wice (eťe1613). Nábrobni ťameny B českýmt Uáptfy
we zdt zafaché hlásajč Uetoliko ťenxeslnou dowednost
téhož wčku, Uýbrž čdlciskuk ntateřskčum jazhkU, ťteroU

se tehdčjssi silechta nasse wyžnačowala.

Nejznamellitějssi wssak památčlosti TixebičeslUssč
UazwatřmonUmeUtcilnýzámerký, býwalý bene:
dtkttnfký chrám sw. Wrokopa, Uejskwčlejssi
to pozůstatek romanskčho slohu w celčm

am) Donáme, že rodný jeho domečck nežůstane dlouho bež
pamčtnč dejky.
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mocnčcřstwi Uassem, kterúžto jedtný jčš stoji za
restU do Tťeďiče. Žťlásster ďenedikttnský založeU jtž
r. 1109a1115 ťUižaty Qldřichem Brulčnským a Ln:
toldem Znojemským jze) Welčolepý portál chránm še
slonpowon předsiUi r. 1757 wandaltšmem politowáUi
hodným Uedůstojnč zastawcný a w přlbyteť farský
promčUčuý, wyšwedl ; Ueblabého úkrth 1862 tehdejssi
majttel panstwi BtUceuz hrabč Waldstetn,
hlawnč přičtnčnim Uhnčjssihop. far. Šroce, kterýžto
neUnaweUč podueš pracnje o zwelebeni Ua mnoše
posnd zanedbané Uádhemč Uárodni ďasiltkh. deazU:
jice přátele starého UmčUi stawttelskčho na zewrnbný
poptš Tťeďičské swathdtč, který š wzácnými kresbami
proslulý archeolog p. M. Trapp w „Bameitkách
archeologických“ r. 1857 str. 273 Uweřejntl, dowolU:
jeme si projewitt přáUi, abh nowá sochasw. Brokopa
na hlawnim oltáři zamčnčUa byla kolosálnim křiženl
a dwčma sochama, tUssim B. Marte a sw. Jaua, jež
Ua ďočnim lewém oltářt spatřujeme. Domniwáme se,
žeďy zmčUa tato š celým welkolepým slohcm chrámo:
wým wýbornč soUhlasilae

RozloUčtwsie se š mtloU Třebtči, Ujišdčlt jsme
poledni doďoU po positč k Uádraži Třebičskčmu, kterč
Ua hodinu cesty ode mčsta wzdáler w ssirém poli
stoji, a ža Uedlouho octlt jsme se we Wideňském wlakn
kU zlaté Braze Uhánčjicjm. We woze welmi elegant:
nim, do kterčho jsme wstouptlt, natrefilt jsme Uč:
meckou rodtnU z okolč Wčdnč toltkčž kU Wraze pUtU:

jicč. Nemálo ltchottlo dobromyslným tčm Nčmcúm,
že koUdUktéřt a úťedUict Ua drázc témčř wýhradně
kUltani řeči howořili, jako před branami samého

lz) Wtz BraUdlowU: Knthu pro každčho Morawana, str.xšZZ.
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Fsankfnrrn. My owfsem poučtlt jsme je, že jedeme
kxxnjemrdžc českým, třexbaže zpráwa šrlezntčUi šwlásstni
Uessetrnosti k obywatelstwl: čcskémn se wyzUameUáwá.
Nčnlečtt spolurestowatelč, znameUajice shmpatte Uasse
k Čechňm, jalt se pak welebtň český chmel, maliUský
křcU, českčbažanty, Mčlntcké a Žernosečsié u a ko:
neěnč swčxtoslawnoU českon knchhň udcož teprw, kdyďh
bylt znalt českoUhistortt! Hornatým a dostt romaU:
ňckhm krajem Uhánčl wlak okolo Jthťawy, Golčuo
Jenřkowa, wýbornoU chmelowtnoU proslUlého keKUtUé
Hoře a úrodnými plaUtnamt dčlle ke KolčnU, Bodě:
bradům, do Něm. BrodU, kdežto dwoje nádhemé ná:
dražč se whpiUá, jedno pťeš Boleslaw a Ltberec do
Berlina, dnché do zlaté Brahy zonci.

0

ll.

P r a b a.

Byla jtž čtrá tma, když jsme se ocřlt we welko:
jlepém Uádražt Bražském a za UedloUho w hosttUct
„U modrč hwčzdy.“ Jci ďych radčjt hospodU tU Uazwal
„U mčsta FrakaurtU,“ nebos w celčmdomčne:
bhlo dUsse, která bh českh mlUwila u w Braze!
Btám se přt wečeřt na českč Učjaké nowtnh uuosklep:
Uik ďUď skUtečný, buď dčlaný Nšmec u neodpowč
Ua českoUotázkn slowem, nýďrž mlčky podáwá ltsth
Učmecké, fraUcoUzskč a angltcké. Byl bych se wěrU
chntč sebral a wywandrowal, zatim byla noc a Ue:
šďýwalo než wyčkatt ráUa w nedom:ickě tč pastt. Ne:
tťeba dokládatt, že w takowémto Uobl hotelU trUďno
porci Ua taliřt nalčztt bez uo drobnohledll; za to
wsiak tim wčtssi wypaďá wždy úhledUý „Tagešrech:
UUng“ hosttnskčho p. NotermUndta, kterého wssem
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Angllčanňm, Franroušňm a Nčmcňm ttmto co nrj:
wťrlcji odporučnjemc. u

Brwni nasie ccsta Z rána ďhla ua Hraďčany.
Zaký to čarowný pohťed odtUd na mčsto po wýtce
králowské, jcmnžto Llch. d. HUmboldt, oUeUwc:
likán UččmeckýchUčencň, co do krásnč polohh čtwrtč
mčfto w celš Enropč (Cařthrad, Neapol, Ltfabon,
Braha) wpkázal. Nč od stalcň šanedbanci Braha
dle objemU a xxádherh nowowškč Widni rownatt sc
nemůže, pixece daleko 1i přewýssnjc netoltko slawnon
htsiorii swon, nýbrž t pickrošeným půwabem králow:
ským, který podneš 1ako zlaté slUnre temnýmt mrakh
prorášč. Či UenesoU:li Hradčanh zUakU králowského
Ua čelee? u a th UefčislUé chrámh a wčže a staro:
žtřné paláce národnč Uafsi sslechth uo a Karlůw mo:
nUmcntálný most, 1enžto jtš přeš patero wčků stťťbro:
pčnnoU WltawU oďjimá. . e .

Co by ďala szlpná Widcň za Wltawn, kdhbh
ji šaměntti mohla ša smrdUtoU son ixiťkUWideúkU;
čim Uádt)ernčjssi we Widni mosth, tčm ohawxlčjssi
sspinawý potňček, pťeš který se klenon.

Wltawa, hlawm“ wodni žila zemč čcské, ktcrci
Čechh Ua dwč poťowtce dčlť, rošdčlUje takč BrahU
na dwa hlawUč dily, které z břehů oboU jako starý
Řčm po sedmt pahorrich se roškládajč. Na prawém
bťth leši: Sřaré a Židowskémčsto(Josefow), Nowé
město, Wyssehrad a lpře!?omčestiKarlin; na lcwém: Malá
straUa, Hradčanh a pťedmčsti Smichow. S před:
mčstimi ččtáBraha na 200.000 obhwatelň (bez wojska)
a mezi nixnt přoš 13.000 židů; je tedy ro do lidna:
tostt drnhým mšstem w řťsst HabšbUrské, aU 1ediná
Wideň jt předstihnje. Kostelú katol. (nečttaje nmohč
zrussené) 1cst 57, protestantské 4, modlitebntr žt:
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dowjkých 10, wčžč kostelnich 60 a 22 mčstfkých wčžč:
odtnd názew stowčžatá Braha. Dwč tťetiny oby:
watelstwa 1soU české, ostatni Němci. Užiwáni českčho
jašyka se w Wraze dennč znlál)á.

Starč Ulčsto, jádro to Brahh, zachowalopo:
dneď ráz středowčkých mčst, Ultce json křtwé, nepra:
widelné, úžké, domy wysoké, starožťtné, ač takč Uo:
wčjssichbudow tn uescházi. W Židowském mčstč
jsoU domy a Ullce jesstě stěšnanějsii. Nowč m čsto,
jež založil Karel NU whšnamenáwá se jtš wčtfsi pro:
strannostči prawidelnosti ultc. Malá strana wh:
stupUjčc od Wltawh ku králowským Hradčanům, ho:
nosi se Uejwčsssim počtem sslechttckých palácčl a úixed:

nich bUdow, které ji podneš rošhodný artstokratický
ráz dworského podměsti zachowaly. Hradčanh jfoU
Uejttšssi částt Pražskou, tkltwý to obraz osiřelého trčmU
krcilowského, kde drxchdy hlnčný Uxchdwolxského žtwota
se rozléhale Tolčkéž Wyssehrad š knižeciho sidla
w UowowčkoU twrz promčnčný, zádrlmčiwč fni o swé
weltké, slawUé mtnnlosti. Karlin a Smichow
Uaproti tomU Uesou jtž podobU nowowčkých měst,
kdežto mčsto wěši chreimowých UčazeUé kominh kblan:

khtu se pnoU, prošrazlljice z daleka, že tam domow
průmyslll t proletářstwa.

Hrad P ražský, pňwodU jsa pixedhistortckého,
býwal jako Whssehrad od nepamčtných časů hlawnim
sidlem panowniků českých. Ltbnša totiž dle Ucirod:
Učhopodáni Prahn založtla aš w druhé polowtci
osmého stoleti. Dáwný králowský palác wssak pťe:
stawčl a zwětsstl Karel M. dle wžorU staršho LoUdrU,
býwalého to sidla králňw franconzských. RUdolf sl.
rozssiřiw opčtně králowskon tU bndowU, založtl zde
swětoznánlé sbirky starožitnosti a Umčle:
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ckých pokladůw, ktexxčw relé Ewropč rowuých ne:
měly. Co wssakwe tixtcetiletéwcilceerhdranrowáno,
odwešlo se Za .xčeuxlaU. do Widnč a konečnč za .šo:

sefa ll. weřeroU drašbon docela wyprodáno! Týž
cisař wložil i wojsko do ksálowjkého palcice, šamý:
fsleje oprawdu w kasárUU jcj promčUitt, zčeho wsiak
pošdčji Bohn difw jesslo.

Wnitřek obsahUje 440 wčtssich menssich komUat
a předči co do rozscihlosti daleko cisařský hrad Wi:
dcňský, co do čarokreisnč polohy a wyhlidky Ua celou

WrahU a okoli Uemá wssak Utkde sobč rownčho.

Newssedni ošdobon jednoho š námčstč zňmeckých
jest ďroUcowá socha sw. Jiři na koni, nej:
znamenitějssi to ltjeckč dilo středowčxké,ježto Karel lsi.
Uliti dal r. 1373 bratrh Martislem a ,Jiřim ZKlU:
seUberka; wčrný to wzor rhtiťského ožbrojenč še xM
stoleli. Bodobnon pnmátkon Uehonosi se žádná země
za Nlpami na sewer.

Mežt wnitřnimi mistnostmi králowského paláce
wyntřeřsál Nčmecký, Špančlsrý a Wladtš:
lawský, we kterém posledUim se weřejne“ obťady
kreilowského majestátU konáwaly; délka jeho obnássi
212, ssiřka 54, wýsska 42 stop.

thoš“šemskoU jizbn, kdcnejprwč Uejwhšssč
žemfký soud zasedciwal, poždčjt pak stawowské snčmy
se dršelh, kdežto .podUeš fpatřuje se trůn králowský,
obrašw mnoha českýchkrúlůw atd.; 1menteme jesstč
kanceláť králowského mistodržitelstwa,
která má Zwlásstni htstortckoU důležttost, an š prň:
čelUiho okna protestantssň stawowé dUe23. kwčtna 1618
wyhodtli králowskémistodršitele Marttnice a SlawatU
š pisařem Fabrictem Blattereul a tak osndnoU třicert:
leton wálkU whwolali, we ktesé Uúrod českú beš mcřla
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Ua cclo wykxxwárel, pať po dwč! stč let eč;rsmsň zcř:

pasil a podneš, ač žčlšračnč wškřissext,smrtelných ran
sčch na dobro Urzarelil. Na mistč, kam řečeni mn:

žowč š w:žsic 28 lokct dolů swxxžcntbhlt, stoji podneš

dwa pomUikd Ua památkU podtwuhodnčho jich zachrá:
nčni, aU poxxoUchawssesr, přecc štwota Ucpošbhlt.

KorUUon kxxálowskéhopalárc našwati slnfsi ka:
tcdrálslý chkám sw. Wita, matkU wsiechllčch
chrámň čcfkých, chwšárnčjfsi to odkaz Karla MA.PUej:
Usslcchttlejsii to dilo gotickč, še kterým se jeU málo
1iných swathň w Ewropě mčťisi mňžc. Na mistč
prwotUěho chrámn sw. Wáclawcm wšdčlaného a okolo
r. 930 poswčceného, SpiňhUčwem Ue a Wrattšla:
wem ll. pak pixestawenčho, Založtl Řarcl M. Uhnčjssi
chrám dlc UáwrhU Mattáše z Nrras.U, rodtlčho
FraUcoUzc. Základlli kámeU položen 21. listop. 1344.
Nhnějsič celý chrám jcsi wlastnč jenom kňr. Dle pů:
wodncho plánU mčl býti 500 stop dloUhý, 145 ssi:
roký, o pťti lodich a don wčžich 500 stop wysokých,
tak žeby bdl fon krásoU a Usslechtiloxl fonUoU wssccky
chrámy křesk. swčta přewýssil. BohUžel, že dilo tak
obrowskč Ucbylo popřáUo wclikémll KarlU dokantt.
Jtž wčž nynčjsii, r. 1402 proň prwotnémU pleimx
založeUá, Uedosáhla pňwodUi fwé wýsiky. Déťka celé
Uhnčjssi swatyUč obnássi ch 188„ sičťka 145,.

HUsitská wálka, powčstná Bořenim památek Umč:
leckých, owsiem chrámU nedostawčla. Bandališmcm
wssak mxtohem horssim, ba Ueslýchaným, zwlásstč wni:
terUi pokladh Umčlecké Uřrpčlp Za Uičemného wctťclce
Ua trňml českěm,Němce Bcďřtcha Falckého, an
1eho dworský kaplan kalwintsta SkUltetUš, oltciře
a obrašh bořitt kášal a ntčiti wsse mentcm, cokoli kU
katolickým slUžbám Božim sc wztahowalo. W 17. a
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18. stolcti přtlepeno owssem Ua welebnou bUdowU

mnoho nojapných kudrťlnek a přistawkň, ktcrýmt dň:
stojuosk jcji dossak Uetoliko ueziskala, Uýbrž polttowánč
ť)odllým zpňsobcm se Zohyždila.

Nejkrutčjsičm pač sskňdcem chrcimUsw.
Bťtskék)o oswč!dčřl se prUský krcil Beeoťichl!.d
úhlawnč to Uepťitčl Marčc Teresie a jazyka slowan:
ského zwlcisif, ktorý ša časU sedmtleté wrilky r. 1757
bešewfsehostrategtckéhoúčelu dwa a dwacet tisčc
pům ohlltwých a jistých kUlč na chrčml t do wUttřkU
1eho wmetal. Bekelxcoxl toUto střelboU řittly se doťů
š rachotem hromowým útlé, ďohatš, gottcké okrasy,
žtepilé siály, phramidh, pawlače a oblollťh; welké
kameny š piliřůw, padajice Ua kleUbUcelým chrámem
do základn otřásalh. DhUtwé koUle oknh wmetané
drttly pomnikh wnttřnč, oltáře, obrazy, zničtly weliké
warhany a we tťech dnech rošžehlh wice Uež tťtcet:
kráte oh e ň Ua rozltčUýchmistechchrámowých. ,Jenom
š nesmčrným Uamahánim a UasazeUim žtwota poda:
řtlo se obhájcům požárU Uhasiti.

Tak ťčldtl, tak zUřtl tedy litý WrUssák jtž tehdú
protč Uejpřednějfsi ošdobč šemč čefké. u u Nwsiak
BohU dčkh, Maria Teresia chchledala oprawttt aspoň
Uejdůťežttčjfsi částt poroUchané té swatyUč a zacho:
wawsst takto drahocennoU tUto památkU Karla M.P
postawtla si tak sama Uejkrásnčjfsi pomnik w srdri
národU českého. Teprwé r. 1859 sestoUpila se hlawnč
přtčtnčUim neUaneného dlxkanowUčka Weštny: .Je:
dUota pro dostaweni chrámU sw. Btta na
hradč Bražském, která od té doďh statečnčpokra:
čUje w obnowowáni chrámU, odstrasmjtc wsieltkč Ue:
whodUé přčwčsskh,ježto formamt š půwodlcým slohem
souhlasnýmt so Ucchrc:z:ljiz Nno posledUiho časU po:
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čiuá sc jřž take“ swatynč rozsstixowatl a dostawowati
dle prwosného plámx, jakoš rozsáhlú lesscni w chrádnř
t pixod nťm doswčdčnji. Bbrowská to úlohaš ueš dou:
fámc, šr jt národ náš přeš wsscllkěncsnáqe šponwci
Božč dokouá.

Z bohaU)ch památek wnitixnč swatunčx přtpomč:
UámeUa perčm mistč králowskč mausolcU nl
t. 1589 wzdělanč w kylawni lodi ze Salcďurského
bilého mramoru, Uákladcan Rudolfa ll., NlcžxeŘxoli:
Uem w Normbcrku. Na wrchU hrobkp té ležč cclé

xpostawp cčfaře a krále Fcrdtllanda l„, jeho choeňNmm
Jagelony a cif. Mašmtllana ll. Bo stral:ách json
w medaltoUech polowppUklé obrazh Rllarla UA.P jcho
čthř maUžclek, Wáclawa M.P Ladtslawa Pohroďka a
,Jtřiho z Poděbrad.

Qstatky wsscch tčchto odpočiwaji w kryptě pod
pomnčkem okolol ciuowé rakwe rčsaře NUdolfa lld

Co platno wssem tčmto cifařům a králům, po:
mhslil jsem si, že za žtwa tak weltkon úlohn hrált
na swčtč, pakltže ten Ueb oUeU z Uich zákan Božiho
sám Ueplntl, paklt co námčstck Krále krcilůw nckonal
dlc wňlc 1eho sprawedlnost mezt národh swýmte?
Hle, tn práchniwi oUt pod tčžkým mramorem, aUtžby
žtwú dusie si jtch powsitmlae Ttsicowé a ňsicowč,
kteři dUlhdp přeď Utmt w prachu se kořiwalt, tli jtž
podoďnč dáon w hroďč a dřimaji již po mnohá sta
let na rozltčných hřbttowech a bojtsitich roztrouseri
1soUce.Ceký swčt ďez mála na Uč zapomnčl mimo u
cirkew, kterú přt oltářt Uad hrobem jejtch deuně se
modltwá za spásU Uebožtiků. Toť jedtná útčcha U
ledowých tčch Uáhrobků králowských bez kteréžto dech
zollfalstwč na každém bťbltowč waue, ďhsbd u krá:
lowském.u
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W psawš lodč Ualej;áme mnohem wzácnčjfsi oer
estřibrný Uáhrobek sw. Z;ana Neponchkčho

š dwčma oltáři pod skwostUými Uebesy; dilo zhoto:
weno r. 1736 od widosxskébo střiďrdxika Wčrtha ze
3700 liber wšého střčbra w cenč 200.000 Zlatých.

We Zwlúsitxti kouloře Uad fakrysttč Uschowán jest
drahocenlxý poklad kostclni, starožttné UdzácUére:
ltkwtciře, kalichy, monstxxauce a thé kostelUč 1ládoby,

roUcha atd. a Uad jtné skwostmž kodeš š UmčleckoU
droonU malboU z doby Kdarla UA.

Ze 17 intřUich kapel chrámowýchpřipomináme
jerm Uejdňležitčjssč a Uejskwostnčjssi: kaplU sw.
Wciclawa, wystawenou též Karlem UT. Nejwzác:
nčjsii klénot kaply této, tottž l)úob sw. Wáclawa
;e samčho střtbra, šlata, drahých kamenů a perel ZBU:
dowaný, šlouptl nehodný Karlůw fyn, cisařStgmnnd
r. 1420, tak že nyUčjfsi hrob nikterak se Uesrownáwá
š přeweltkou úctoU, kteroU národ neiš ode wčků k fw.
patronU fwčmU chowá. BofUď wssak jsoU stěny kaplh
tč dilem ďrahokamy wykládány, dilem Uejstarssčmi
malďami na obmitce ozdobexch.Qltář š tUmboU sw.
Wáclawa chowci též železnoU jeho přtlbU a drátš:
noU kofsili.

W kaple fw. Wáclawstč woliwalč Česiň pánowč
swčhokrcitea tU také swobodUč zwolen arci:
kUižc FerdinaUd NakoUský králem českým
toho1mčna l.. který dosáhnůw korUnh České
iUherfké, stal se pak zakladatelem potom:
niho cčsaťstwi RakoUského.

Nad kaploU sw. Wáclawa wedoU tajnč schodh
do korUUnč komorh, kdežto na stole damasskem
pokchtém leži we šwlásstnich skťčnkách krcilowské kle:
Uoty,totiž: Swatowáclawská korUna, KarlemlM
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s. lZo1:5zjednauá, pak řišské jablko a še;lo, pxstcu a
celý korxldlowňčxliornát ď mečrm sw. Wáclawal

Nechtčxjicorošwláčnčjssixxt poptsow.inim welepa:

nlátué swat!,mč túto čtenáře přilissm! xlUňwiti, doklá:
dáme pouše, žc dle úsudku šxmtelň wx,mikáan er:
byčeroU lebkosti a přeusslechttlou forUloU celé stawt:
telské soxlstslwy i hojUé ornamentčťy daleko Uad kate:

dráťy fraUcoUšskč:, bsl že fe ji w tom ohťedU aUt

swčtoslawný chránc Kolinský Uad Rýncm Uikterak Ue:
wyrowná. Z„ťčžbynloUUmentálné to arcidiťo Zčarlowo
brzo dowrfsila wlastenecká občttwost katoltckčhoUárodU
českého!

Wedle kláfstera kapUcčUskéhoUa Hradčanech stoji
tak zwam)swatý dům Loretanský š wčšč,še
které zazniwá ob čaš zwonťowá hra, dilo to Braž:
ského hodixtáře Betra Neumanna r. 1694 zhotowené.
W přizemnich pak komnatách tohoto sw. domU pře:
chowáwá se kostelni poklad w Čechách nej:
znamcnttčjsii a co do ceny kowů a drahokamů
bohatsii Swatowitského. Nejpřednčjssi skwost klenot:
Uicc této 1est weliká monstrance w podobč slnnce,
Ua 1ehožto Zlatých paprscich sse.st ttsic, pčt set,
ofmdesát dtamantúw zářie Darowala jt LUd:
mtla hrabčnka z Kolowrat r. 1699.

Zrowna Uaproň Loretč whpiná se Uejnádher:
nčjfsi Učkdhpalác w Braze: palác Černinský
(od r. 1852 kasárna Franttsska ,Jofefa) š průčelim
456 stop dloUhým, š 5 portálh a 32 polosioUpy
mezt oťnh.

SestoUptwsie š Hradčan Ua MaloU stramc ob:
dtwowalt jfme hlawni chrám sw. MtkUláš e, ncj:
leamenttčjssi fwatyUt wlafkčho slohU w Braze. ch:
wýtečUčjssijeji části jest ohromná kUpla, osmt welikýmt
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okm) a Ua hořcx krásnou lnccmoU oswčxtlrnci, B třemi

polokrUhowýlUi apsidami. We wnitřnim chrámč mm:
morcm a malbou bohatč ošdobčňěm poUsaji pozor:
Uost Uad jinč ťolosálni, dřewčUé fochy pod kUploU
postmeré, Zwlásstč dak sochasw. Mtknlášc na welkém
oltáixi Z mčdi ulitá a celá pozlaceUá.

Ze swčtjkých staweb mlmo palác c. k. mčstodržt:
1clstwa, dům fnčmowni Ua Wčtikostelskěm námčstč a
a přchohč starosilechtické domy wyxttká Ua Malč
stranč p alčlc Wa ldste inský, nrjslawnějssčto anskci
bUdowa w Wrazr, kterou Nlbrecht zWaldsteina, wé:
woda Fricdlandský, š králowským přephchem wzdčlal
r. 1621u1630.

Na Malostranském námčsti whpčUáse pomnčk
Jos. hrabčte Nadecťék,xo, polUihomarssálkara:
koUského,rozenčho Čecha, r. 1858 WražskouUmč:
leckoU1ednotou postawený. Socha jeho Em. Mašem
modelowaná, 9 stop whsoká, stojč na welčkém ssřitč,
ktrrý nad hlawami UesoU rakonssti wojtnowé: my:
sltwec, pčsiák„ sstýrstý stťelec, husar, mimoťUč woják,
Ulán a SerežaU, wesmčš Josefem Mašem modclo:
wáni bhwsse. Bomnčk Ulčt ďhl w Nortmberce zbroncn
od BUrgschmtta.

Že Radecký r. 1848 ráznosti ň bystrožrakostč
son zachowal cčsařihornč Jtalit, že Karla Nlberta
u Custozzh, Morřarh a Nowarh na k,dlawUporaztl,
tak že teUto doUUceučbhl korUnU slošttt, žc celě toto

polnč taženi dhlo w e 3 d Uech Ukončenoa še Radecký
bhl teUkrát1čž82, prawčm osmdrsát a dwč léta
stár, že byl tedh jednim z nejslawnčjssčchwojewodcůw
nassl doby uo to wssr š důstatek šnámo jestt. MčUč
wssakzncřmobude, že byl on také dobrým a ná:
ďožným křefkanem, o čem ueisledeici událost
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swedči. Wrodléwaje w městč Monze, powolil w do:
brofrdečnostt swé, aby wojčnowč w kráfnš jeho zahradě
wolně se prochcišelt. .chnoho dne stařičký rek sedč
w zabradě na kamennš lawtct, zpozorowal, že nčkoltk
wojeiků k mistU tomU se bliži. J wstal a odebral se
hned 1tnam, abh jtm na prochcizce nepřekúžel. Na:
jednoU wrciti se on na starč misto, kde prwé seděl
a pozorUje, že wojáct cosi si Ukazuji a přt tom po:
tUpnč se směji. Uzřewsie marssálka, stawi se hned
do řady, abh mU wždali wojeUskoU porlU. „Chaš:
Uict, čemU se tak smějetee?“ tázal se Radecký. „Otče“
u thak mU wojáci Ueřikaltu „otče, Uasiltjsme tU
na láwce růšenec a lrcidt bychom znalt toho wojáka,
který růženec se modliwá!“ wu „Dejte ho sem, Uechal
1sem ho tady ležet,“ řekl wážnč marssálek a wojákům
Uebylo jčž do fmčchU.

Umčxl tedh Nadecký fc modlttt i witčzitt, ano
prúwč nábožUost a důwěra w Boha Učinila jej neo:
hrožextým a Udatnýnt. Wráwč še ďyl dobrým křeska:
nem, Uetrýšnil wojáka, nýbrž mčl se otcowskh kUkaž:
démU, krwe wojska wssnde ssetřil kde mohl. Málo
gextercilů bUde, kteři by od swých wojáků tak mtlo:
wánt bylt,1ako Radecký. Kdykoli před biton kdůwčře
w Boha je podnčcowal, kdykolt Čechy a Morawany
mateřsiým jich jazykem k Udatnostt powszzowal,
wrhali se blefkem kamkoli welel, Uessetřčce žiwotů
sw:)ch a u witčxzili.

Rde neUi úcty k BohU, ani laiskykwlastt, Ueni
owssent aUl Udatnosti, ant witčzstwi!

Z Malč stranh Ua Starč mčsto wedee monU:
meUtálný most kamenný, žaložedtý šťarlem 17.
r. 1357. Stawa tUto, ježto půl ttsire let 1iž pťe:
trwala, wedl Wetr Barléř, drllhý po Maňášt š Arran
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stawttel chránm Swatowttske“ho. Zdobcn jest most
tento tťtcett wcsmřďkamennýmt sochamt Swa
tých, wyjmabroncowý křiž a broncowon sochn
sw. Zaxxa Nep., která teprw r.1683 w NorimbetkU
Ultta byla. Délka celého mostu obnássi pťcš 700
kroků. Na obon koncich mostU Kxarlowa strmi ozdobnč
gotickš wčžc starožitnč š branamt. Menssi z don
wčžč Malostranských whstawena Bhla jtž okolo r. 1235
na obranu starssiho mostn. Na ctmbUři wčže Staro:
mčstskč bhlo r. 1621 na tyčkách wystrčeno 12 Ufatých
hlaw přednčch páxtůw českých, jichžto cclkem 27 ofob
po bttwčBčlohorskčodpraweno bhťopťedradntci Staro:
mčstskou. Teprw r. 1631 pochowánh byly lebky tyto
w chrámč Týnskěm. Dčfnei to šajisté UpomiUka zdobh,
Uadc kterou strážný duch wlastt podneš pláče.

Nad mostem Karlowým od Chotkowy ultce přeš
ostrow Stťeleeký ku třidě Ferdtnandské spiná fe Fran:
ttsskňw ťetčzowý most, r. 18:11otewřený.Mno:
hem tmpofantnčjssi, ano prawou zdoboU Wralyy jcst
nowý žcleznýmost Frantisska Zofefa, ktcrýspo:
juje Nowé doleni mčsto š Letnou. Teprw r. 1865
počal sc stawčtt dle Uowé sonstawh Llngltčanůw Qr:
dtfhe a Lesedra ze famých železných prUtůw, ke dwčma
železným wdsokým wčžim zawčsirných. Wčžmt těmi
dutýmt wedon wnttřni točtté schody až kn galerit,
po kteréjz 1edné wčže na drUhoU a opčt dotů projiti
lze. Celč toto welkolepč dilo whpadá tak ošďobnč,
jakoďh z cUkrU Utwořeno bhlo. tho thto mosth
weďe jesstě jeden želczntčxli od ústi Botiče na Smi:
chow a pak ťetčzowá láwka z rejdtsstč na bťch
Malostranfký.

Hned u samč mostnt wčže Staroměstské zwedci
se welkolepý broncowý pomntk Btce Wlastt,
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nesmrte lU ého Karla UU ktcrýšakladateliswému
postawtla Pražská Uinersita Ua památkU pčtlstyletčbo
galožeUč swého r. 1848. Socha Karlowa 12 stop
Zwýsii drži w prawtct šákladUi listinn Uniwersity,
lcwtci má o jilec meče opťeml. tho sochy allego:
rické čtyř fakUlt spatřUji se Ua podstawct prosluli soU:
časnict cisařowt: Nrnosst z Bardubtc, Jan Dčko z
Wlassimt, Beneš z Kolowrat a Mattáš z NrrasU.

chznamenitčjssi bUdoon Starčho mčsta jest
chrám B. Marto přcd TýUem, který Ua mistč
půwodniho kostelččkqjtž w 11. wěkn tU stáwawssiho,
toltkéž za Karla 17. založen byl, awssak teprw za
,Jtiiho Bodčďradského k nyUčjssi weltkosti dospěl. Qd
t. 1419 do 1621 býwal chrám tcnto hlawni swathUi
Utrakwtstúw Bražských. Má třt lodt, 12 gottckýmt
ptlčřt rozdčlenél Dwč ťrcisUéprůčelni wčže 253 stop
zwýssi,osmt nárožnčmt wižkami zdochy jsoUcc, anUji
whsoko Uad celým Starým mčstem. Nitw swatyně
honosi se mimo šnamenttč maťby a ťezby Zwlásstč staro:
šttnoU gottckoU kazatelnoU, pomnikem slowútného
hwčzdářc Thchona de Brahe (xjx1601), ná:
hwai deskoUFloriana Hammerschmtda děje:
ptsce a faráře zdejssiho (xř 1735), zwlásstč pak wý:
tečným soUsosičmslowanských apostolů sw. Cyrtlla
a Methodčje, wlasteUcckýmUmčlcemEm. Maš:em
z karrarského mramoru r. 1845 šhotoweUým a cisa:
řcm FerdtUandem Dobroňwým sem darowaným.

Naproti TýUskémU chrámU Ua západUi stranč
Welkéhonámčsti wyUtkáStaromčstská r„adntce,
bohatou gottckou ornameUttkoU a mUohými sochamt
panownikú českýchozdobená. chpřednšfsi wssak pa:
mčúkoUjejč jest arkýřowá kapla sw. WawřtUce,
1edna znejwywtnutějsiich gottckýchstaweb Bražských zdoby



69

Wáclawa lU. Nad bohatým arkýřem skáwal druhdh
ďalkon, š kterého fe r. 1821 dne 21. čerwna šestU:
powalo na černé poprawni lesseUi, Ua kterém hlawni
ofobh wšpoUry českčnálezem cčsaře Ferdtnanda swůj
žtwot skončtlh.

W dolejssi čústt wčže wsseobchoU pozornost bUdi
staročeskč hodtnh, r. 1490 zhotowenč mtstrem
HanUšem, 1ežto od jednoho západn siUnce k druhému
24 hodtn biji, znameni nebeská, hodinU wýchodn a
západU slUnce a mčsice, tčž promčny mčsice a pohy:
bltwé fwátkh označUjč. ,JsoU tU též sossky dwanácň
apostolň, smrti, TUrka, lakomce a nárxlštwce, kterč
při bttč hodin od wýchodn slunce k západu se pohh:
ijč. Wšácné toto dilo staročeskčho Umčni bčhem
časU waknč sesslé, důkladnč obnower a zcela Uowým
časomčrem šdokonaleno r. 1866 péči purkmtstra
Bčlskčho.

Hned wedle tčch hodtU stoji starý w gotickém
siohUz doďh Wladtslawa ll. bohatč ozďoďenýhlaw Ut
portál radnice. Nad nim w prwnim patťe na:
cházise stará radni siň, skwostemstarožttným oplý:
wajtci; pak přiléhá Uowčl zasedacč sčň w slohu
gottckčm š podobtznami Staroměstských primatorů ze
16. stoleti a pozdčjssich pUrkmistrůw až do Uynčjssi
dobh. Znamenttý archiw mčstský chowá w téže rad:
Utci Ucocenttelné pčsemné památky.

Uprostřed Staromčstského náměsti stoji sloup
še sochoU B. Marte a čtyťanjelúw UapodstawkU,
ponmik to wčnowaný cif. Ferdtnandem lll. na pa:
mátku oswobozenč Wrahy od Šwédůw r. 1648.

Mezt nesčetnýmč důlešiřými stawbamč Starčho
mřsta připomenor:ň musime též býwaloU jesuttskoU

. kolej KlementinfkoU, jednU z nejrozfáhlejssich
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swého drnhU na relém swčto. R. 1773 přt ersseUx.
řádU jesnitského čitala 169 řeholUikú. Uniwersita je:
jtch, FerdtnandskoU zwaná, spojila se r. 1654
še starssiKarlowou podc jméncm Karlo:Ferdt:
Uandské Uniwcrsity, kterakaž podneš senazýwá.
Bo ersseui řádU Umistčna tU po dnessni dcn fakUlta
bohoslowecká š arctbtskllpskýnr femináťem, fakUlta silo:
sosická, Staromčstské akademtckč ghmnasiUm, Untwer:
sitni knihowna (10.000 rUkopifůw a Ua 150.000
swazků ttsstčných), hwčšdárna, fysikálni t přirodUtcký
kabtUet, Umčlecká akademie, arcibtfkupská knčhtřskáma
atd. tho tyto welerozfáhlé mistnostt má Klemen:
ňUUmdwa chrámy fw. Salwatora a fw. Klt:
meUta B kaplami Wlassskoua Zrcadloon Wedle
chrámUsw Salwatora fpatťtš sochU Bražského
ftUdeUta co obránce Brahh proti Šwédům r 1648
zhotoweuon wlasteneckým Umčlcem Mašem

thochodem dotýkáme, že má Braha kromUni:
wersity tež polhtechnikU českoUi nčmeckou, 3 ghmnasia,
1Utžssi reálné gymnasiUm, 1 wyšssi reálku pro Čechy,
1 pro Nčmce, čtwero ntžsstch reálek a 1 wyšssi mčstskoU
diwči sskolU českoU. o

BrassnoU branU, která rownč!žknejpčknčj:
sitm památkám gotickým patři, wejdeš Ua Nowé mčsto.

Ultce tamni š maloU wýjtmkon jfoU welmtsst:
rokč, Ua mnozc Uowými domy, ano paláct a Uejbo:
hatsstmt krámh ozdobeně. U sochh sw. Wáclawa
na kont, která 1soUcUprostťed 17. stoletč od Bexldla
ZhotoweUa, weliké ncimčsti Wáclawskč kráussli,slonžila
se r. 1848 pod sstrým Uebem msse sw. latiUským t
slowanským obťadem, přt které přiležitostt politowáni
bodná rewolUce zlomysisliky whwolaná Ubohou Brahu
krwi a ohnčxm :achwástla.
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Na rohu welikého dkjarlowa ncimčxstistojt Nowo:
mčstská radntcc Ua mtstč starého radnčho domU
gotického, kdežto pochodesl osndné wálky husitskč žplálae
W Uedčlt, totčž dne 30 čerwence 1419, Uspořádal
Zan ze Želiwa oká;alé procesi husitskéod Matky
Božč Snčžnč kU fw. ŠtčpánU a wraceje se přeš Kar:
lowo Uámčxsti, žádal we jménU zeistUpU před radUim
domcm na pUrkmistrU a konsselčch, aby hUsité Ue:
dáwno UwčzUčUithned propusstčni byli. Kdož pak
misto odpowčdi počalo se kamenč sypatt zoken radnčho
domU .Ua ltd dole shromáždčný, wraztl zástnp w čelc
maje Jana Žižků do zatarasené radnice a smetal
pUrkmtstraMikU láše zBodwini a konsselezoken,
celkem sedm osob Ua ultci. Badajčrč schhtáni Ua sU:
dltcč, ositčpy a meče, a kdož se tak Ueprokláli, do:
padsse šemč Ubttt jfoU. Takto počcitek wzala wálka
hnsitská, která bčhem 15 let (1419u1434) Udatnost
českoUsice proflawtla, awssak pozůstawila posobč jen
spálena mčsta a dčdiny, Zbořené chrámy a klásstery,
kdešto drahocenné památky Uměni českého, zwlásstč
pak šUameUitč knihownh popelem lehly. Bowážime:li
jak weltkoU cenu pro Ueiš majč sssastUčod pohromh za:
chowani rUkopisowé Zelenohorský a Kralodworský
(kteťi žajtstč nebylč swého drUhU jedtnými) musime
1tž tUto ltterárni sskodU, ZpůsobenoU pochodni husit:
sťoU,nažwatt Zhola n Uenahraditelnon. Neni:lt to
dále nesstěsti, když Uárod pro fanič hcidky o wčrU a
řemeslo krwawč, zanedbáwá řemesla chlebodeirná, pole
nechá ležett ladem a Uprostřed požehnané wlasti tře
Uouzt axbidu eryslownoU, až pak hotowým otrokem
zbujnčlé tehdejfsi sslechty use stáwáe? N což teprw ža:
lostnci roštržka náboženská, která di„tky jedné wlastt
podneš na dwa táboro dčli, púwodnč jednotn pod:
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kopawsii! Než dostt bUdiž newefelšbo todo rozjčmúnča
šťéžbd přátelé národu Utkdd ď očč nesponsstčlt rady
starél,xo Řimana, jenš di: „Swořnostč febe mensii
wčct prospčwňji, neswornostč pak t ncjslawnčjssi pod:
nikowé ť,xynoUe“

Mezt šnamentrostmt Nowčxho Ulesta ;ajčmalo
mne nad jtné MUseUm králowstwi čefkého,
1ehožto twůrcem a perim předsedou bhl spantlo:
myflnýhrabč Kašpar ze Šternbeurkň (1822),
podporowán jsa přednimt sslechticč č Učenci českýmt;
Uhnějssim předfedon jest proslawený núxŽwlastimtl a
státnčkhrabč sJaroslaw Klam : Martinčcx
mistopťodsedonkUčžcKarelŠwarccUberk. Mimo
bohaté sbčrky pťirodowčdeckč i Umčťockéžamlouwá fe

llawsstťwowateťi Uad jtné fbirka ť,xistorickci,Utwořenú
hlawnč radou a pilčotceWalackého. Kxnihowrxa
mufejnč čitá (bez bibltotékh po Šafařčkowt přtkou:
pené) přeš 100.000 fwňzků kněh ttsstčxnýcha ke 41000
swazkň rUkopisů. Také k těto knthowxlě položil welko:
lepý zúklad ďotčelch hrabč Šternberk, an k účclUltomU
celou son drahocenUoU btbliotékU darowal. Mne
owsicm w celém mUseU Uejwčce wábily ssedowěkš rU:
koptfy Zelerhorský a Kralodworský, nej:
wzácllčjssi to památky a fwčdkowčx ofwčty staročefké,

na kterč oko wlasteUeckč š sslechetxloxc hrdosti a po:
.swátnou úctou patřť.

Wro méUě šUalé čtenáře dokládáme, že jsoU to
Uejstarfsi žbytkowé (bohUžel jeU šlomky) ná,rodniho
báslltctwi českého. NUkoptš Zeleawhorský, zaslún
musen (1818) od ,J. Kowáře, opčxwujeLibUssiU foUd,
jenž fe Udál Ua počútťu 8. stoleti. Nukopiš fám po:
cházi asi z konre 9. stoleři. Zkralodworský rnkoptš,
Wáclawem Hankou r. 1817 pod čostelni wčži w Kráe
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lowé Qwořc Uale;enú, pfán jest aň w prwni polo:
wtct 13. stoleti, ač obsakdem jesstč do pobanskú dobh
zafaha“.u

Zmčniw o soUdU Čěiďnssčnčx,co mcim řici o bý:

walémzlatčm jejim sidťe Wyssehradče? Sta:
roslawUý hraď jeji promčnil fe po wálce třicetčletč
w nwderni twrž wojenskoU, která wňči čarokrásného
pohledu Ua stowčžatou Wrabn holýmt ;dčmt fwúmi
smutnč dolň pozčrá k wlUám Wltawiným. Hnsité,
jišto wňbec w boťeni ltcjpadnátllčjfsich staweď sc wh:
namenáwalt, zkaštlt také r. 1420 ssedowčkýthse:
hrad, obráttwsse ctihodué 1eho bUdowh w zťicentny,
kterč teprw bčhem 17. stoťeti pixi stawbč citadely fe
odkťtdtlh, tak že ndnč anitť hradeb dčsná prázlxota
Ua tebe Zeje; plUt) a motdka Upni půdU prorýwá a
na Ui oseni a tráwnikp se zelenaji, kde jesitš před
450 lety mezt domh a chrámem hlUčný štwot pron:
diwal. u

dkolegiátni a farfký chrám fw. Betra
a Bawla jest půwodnč romanská basiltka, po boUřt
husitské dle wlassstěho slohu přestawčná. KorUUoU
kráfnč tč swatynč a owsiem t celého Wysiehradu byla
bh přilnčťeUá wěž, která bohUžel si fcháši. Řéžby fe
bršo podařilo kapttole lBŽLysiehradskč!položiti zúkkad
wčže, jako r. 18xZ práwč jtž položčl probosst Šwrc
základnč kámen kawé bUdowě probosstské, ježto bUde
důstojuon okrafon WyssehradU a celé čarowné pano:
ramh Bražskč.

Shlédnůw staroslawný chrám Wyssehradský, Ue:
opomenul jsem též ansstwťti hrobd nassich wýteč:
Uikůw okolo fwatdnč odpočiwasicich: Han kd (dlx1861),
Nčmcowé (xjo1862), Wilxařického, kterýžtopo:
slčdni xoosnrldjponmiku nemci. Na Uúbrobku Boženw
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Něnlcowé w polowypuklé práci spatťujc se z mistrowské
jeji „Babtčkn“ Utčssenýobrázek, jak bablčka ze starč swé
trUhltce rozllčné památkh po swém dčdečkowtwpndáwá a
wnoUčatům jt obklopnjicim š poswánwu úrtou Ukazuje.

We zwlásstnim oddilu hřbttowa Whssehradského
oamřištodpoččwajt Ylžbčetnky a Worssčlry,
dokonawsse Uejkrásnčjssi úkol křeskmlské láskh na swětč
thčowánim mládeže a přisthoU UbohýmchUrawcům.
W klássteře občňwých Nlžbčttnek žtje též ZUcimá wla:
stenkactth. mciteřGabrtela Brombergrowa,
která wedle spantlomyslxlšho powoláni swého také čteUi
českýchspisú še zwlásstni obltbon pčstuje, což zajtsté
1en chwúltti slnssi, powážime:li, že témčř wýhradnč
Čessky w nemocnici Alžbčtinské se ossctřlljil

Kolegtátni kapttola Whssehradská za:
ložená jčž čolem r. 1070 kreilem Wrattslawem U.y
podřizena býwala přimo stoltci papežskč a teprw od
r. 1763 arclbisknpům Bražským; skládá se z probossta,
dčkana a 6 kanowniků, kteťi buď naho ťe we hradč,
nebo w podhradi na Wltawč we wlastnich domech
bhdli, mimo 6 kanowniků nefidelnich. W nynčjssi ka:
pitole stkwi se kwět českého spisowatelstwa kxlčzskčho:
ŠtUlc, Kulda, Ehrenberger, požehnanoučtn:
nost na polt literatury českérozwtmljice.

Mčl bhch ow.ssem o delsitm pobytn swčm pod
Whssehradem mnoho, pťemnoho psáti, kdyby spantlá
skromnost drahého přitcle a hostttele mého tomu do:
woltla. Takto ale obmežttt se mUsim na projeweni
nejwroucnčjssich diků, dokládaje, že hodtnh we čaro:
krásném podhradi Whssehradsiém stráwené šůstanoU
mt wezdy nešapomennteknýnlt. u

WýstawUéa ltdnatč:pťedmčstt škarlinské,
na počest cisaťownh Karolinh Nngusth takto našwané,
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které počé:tkem lohow stoleti sotwa nčfoltť domkú či:
talo, nhni wssak poUze towciren aď 40 a Ua 300 domň
š 20.000 obywateli wykazUje, Uemčlo do nedáwna
ant jedtného chrámue ani již bonosi se noon
welkolepoUbasiltkoU swe Cyrtlla a Metho:
dčje, wtčlenoU to mysilenkon slowútného probossta
ŠtUlce a zřeteťntcčspanilomyslnébo pana kardtnála:
alctbiskx:pa Šwarcenberka.

Uprostřed zadUč částč welkčho Uámčsti KarliU:
ského whpiná se tato tmposansni swalxhnč,otočena jsoUc
libešným parkem práwč šalošeným. Welebná jedUo:
dUchost a soUmčUwst relkn mocnč dojtmá w chrámU
tomto, 1eslšto až úplnč bnde Uprawen, staUe se beš
odporn jednoU z nejwzácnějssich ozdob UowowěkéBrahhe
Břiwčtiwox: ochotoUtamniho p. faráře Masska dostalo se
mt toho potčsseni, že jsem wstoUptti smčl Ua bedUčUé
lesseUi Uad hlawnim oltářem, kdežto práwč na slowo
wšatý Umčlec Trenkwald wysokoU kUplU šdobtl
mtstrowskými flesky Králownd nebeš, apostold a pro:
roky do kola obklopené.

Hlawni oltář stoji pod baldachhnem z opUko:
wého kamene welmt Umčle whtesačrým; mimo Učj má
chlám poUše jesstč dwa bočni oltáře, mramorowč to
tUmbp a nad nimt wýtečUé malby na stčnách.

Kazatelna je mistrowské dilo českčho řezbáře
Wáclawa Žabkh, z Nechanc, které darowalt hrabata
Harrachowé. WarameUty weleskwostUé tohoto chreimU
nesoU fe wefměš stejným romanským slohem jako swa:
tynč sama, wystawena jsoUc wčrnč dle wonl starých
romanských basiltk tťilodnich š Utžssimt bočnimt loďmt,
jež 10 mohútm)ch ptliťůw od hlawni lodt oddčlUje.
Dwé sstihlých wčži 248, zwýssi, jtchžlo hodtny poho:
dlnčx w sakristti na šemt za sklem stosi, odtUd rasi:
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jenxt we wýssce pohdbUajice, zwedá se po obou stranách
wyfokého kňrU čtli pxxešbhteria. Délka celého staweni
obncissi 2ZŽé, ssiřka 98ck, wýsika hlawni lodt 87ck.
Široké kamennč fchodh wedoU na prňčelni stranč z
weUkU ke třem porteilům, za kterýmt sc uwnttř pro:
stranná předsiň otwirú. Brůčelni strana mtmo to
zdobena 1est ťadoU wýklenků pro sochh 12 apostolů
(ješ owssem jesstč scházeji) a nad nimt weltkýln kUla:
tým okUem š bohatou kamennou růži. Drnamextttka
jest wůbec hojmi a krcionU kameUtckou praci důslednč
prowedena.

Blány k molmmentálxtimu tomu dilu whhoto:
wil Nů šn er, profesor stawitelstwiwe Widnt, stawa
pak wedli pod spráon Bražskčho archttekta Zgn.
Ulmana stawttel Jan Bčťský š kanleňtckýmmt:
sttemSwobodoU.

JtsttUa stawebni set)nala se sďirkamt po celých
Čechách t Morawč konanými. Dne 9. bťezna 1854
počald se základy kopatt a 10. čerwna téhož rokU
položtl se základni kámen slawnostným způsobem rU:
koUJ. J. N. N. Weltčenstew cisaře a kráťe Fran:
tisska Jofefa l. a choti jeho Nlžďč:ty. Wh:
swčceni chrámu wykonal Bcdřich kardtnal:arctbisix:p
ze Šwarcenberku ďne 18. řčjna1863 Ua ttsicletoU
památkU zawedeni křessaUstwi mezi západ:
nimt Slowany pťichodem oboU slowan:
skýchsw. apostolů Chrtťla a Methodčje na
MorawU. .

BUdc tedy basiltka Karlinská wýmlUwUčhlásatt
wčkům budoucčm, že núrod český po strastných po:
hromách a škussenostech přece Uezapomnčl welikých tčch

mUžůw, kteťi mu pťed ttsici léty rozžehlt pochodeň
wzdčlaxlostt a oswčtn křeskanskč.
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Wominnw Smichow a, předmčstč rowUěš fa:
brického 1ako Rarlin, mnsim též nřkolik řeidksl wěno:
wati českčmU dtwadlU Wražskénm, pokUdowsiem
z jediné náwsstčwy wňbec nčco powřdětt lzc jest.
Letni dtwadlo Ua hradbách, kterčjfemjednoho
odpolcdne nawsstiwil, jc krásná rotUUda dřewčmi, dle
plánn prof. Niklasa r. 1869 wystawená, poskthjic
mista 4000 diwákůw. Mimo dlwadelni odbýwaji se
tU ob čaš též jczdecké, akrobattcké a jtnč prodnkce.
Mistnost bhla jak se ťiká nabita, ncmýlim:lt se
hlawně proto, žc se dáwala oblibená prý nowtnka:
„Faráť z Bodlesi,“ obrazze žiwotadlc Grnďera.
Nchde tt snad še sskodoU, pomhslil jfem si, podi:
wáš:lt se takč ofobnč Ua kUš, který krtttka jcdnčch do

encbe whnásscla, úsndek drxchýchpak naprosto odfoUdsl.
Co se mne dotýče, chhledal jscm powčstný kUšonen
wenkoUcem tak sspatným, jak jsem se předkcm donmi:
wal, whjma nčktcrč jtž dáwno w nowtnách ltberal:
Uich otťcanč fráfe prott knčžstwU a pohořsslion
scém:, wc kterč tak zwaná ctwtlni swatďa š poUt:
ntckým prúwodcm se setkáwá. Nč tedh powsscchný
smčr nowinky tčto wůbec a wystUpowáUi knčze na
dtwadle zwlássk z přičtn samozťejmých ntkterak fchwa:
lowatt Uelže, ač oltářik š křtžcm w přistčUkU bhtU
faráťowa na u, dtwadle Uclze Uextawzatt patrnoU
profanaci, pťcce powaha faráťe z Bodlcsi pťeš wsse:
ltký nátčr libcralni ncwtdi fe mt býň zhola nedůstoj:
UoU. Nelše:lt jtž pohřichU za Uassi lželtberalni doby
bez knčze na prknech se obejiti (7), mhslim, že faráť
z Podlcsi stawU swčmU ntktcrak nezadá, odchčczejc
witčšcm z tUhého boje mczi cttcm a wzncsienoU po:
thnosti. BaU Štmanowský prowcdl nesnadnoUúlohU
fon co farář šc wssi důstojnosti i w takowýchsitUacich,
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kde patrnč sfkandcilů se obáwatt bylo. Bánč Bolákůw
„Joza je protothp zbčsilčhoknčzožronta, jehožto demontcký
chechtot trerčjt než jedowatý jazyk 1eho odkrýwá hlU:
btUU pekelného zássti prott knčzstwU; awssak mirmi,
spantlá powaha farářowa dowede t řohoto ttgra spoU:
tatt welikomyslnostt a sslechetUosti herotckoU tak, žc
propUkUa w hlasitý Žoláč, odprossUje farciře a padá
posléze k nohoUm knčze, tehožto powěst po ďábelskU
ďyl podrhle

SoUhra byla, jakož jfme w Wraže očekáwaň
mUselt, dobrci, až Ua nčkteré komtcké wýstupy, kdežto
nčkoltk herců nedowedlo wlastUčho smtchUopanowatt,
cožby na dtwadlech jiných wčtfsich mčst bez důtky bhlo
obecenstwo nenechaloe Tolik o mode.rns té UowiUce
dramatickě.l

Mimo toto priwátUi dtwadlo letnč Ua hrad:
bách a drUhé toltkčž sonromč še stákým ochotUtckým
perfoUálem we ersseUém klássteře U sw. MtkUláše
na Starčm mčstč, mtmo letnč dtwadlo na Bštrosce,
areny na Smichowě a Komotowce un má Braha
dwč zemskú dtwadla, wýborem zemskýmťtzeneř
a sice jedno české, 1edno nčmecké; obě pak maji úplný
personál pro hrh deklamatornč t pro zpčwohrU.

Dd r. 1866 sestawil se teprw siwr kU zťizeUi
welkého národniho diwadla, kterčsbtrkami
po Čechách a Ua Morawč zawedenýmt wzděláno býtt
má. Stawi sk dle plánu a pod došorem prof. Zčtka.
Nádhermi to bnde stawba še skulpturamt, jejtž nci:

lklad wypočten wýsse 700.000, ježto wssak dospčla do
15. kwčtna r. 1873 sotwa ssesté.hopatra, hlawnč ne:
dostatkem podpory, odkud by ji pťi spořádallých po:
měrech wssim práwem očekáwatt bhlo. uu Kčžbh
pťčsiti toto UeirodUi dtwadlo ďplo wezdh pamčtliwo,
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že naň pťispiwal národ, ohromnon wčtsstnon u
ťatoltelý!

Nejoblibenějssi procházkp a zábawy poskytnjč
Bražanňm dwa neweltké, awssak rozkossnýmt zahra:
dami zdobené ostrowy Ua Wltawě, w samém lůUč

mčsta mezt MaloU stranon a Stažxým t Nowým mě:
stem položené. Brwni z nich Uazýwá se ostrow
Stťelecký, pťeš který řetčzowýmost Frantisskůw
témčř prostředkem wede. Sbor ostrostřelecký, kterčmu
patři, wystawčl na Uěm r. 1812 Uowý střeleckýdúm
še sálem a hosttucem, kdežto se wsseltjaké slawnosti
odbýwaji.

Drnhý ostrow pro záďawy slUje Žofčn čtlt
Žofainský ostrow opodál předesslčho na konct
Frantisskowa Uábťeži, š nimžto dťewčným mostem
sothsij Utwořil se w nynťjssi rozsáhlostt teprw
uUeiplawem weltkč powodnč r. 1784, po kterě zdmt
prott wlnám obehnán a wěncem sstthlých topolů a
jtného stromowi obsázen byl. Slonže z počátkU 1en
průmyslowým účelňm nazýwal se prwotnč „Barwiť:
ským ostrowem“; wssak brzo stal se nejpůwabnějssi
procházkou popředně tak zwa:lčho elegantuiho swěta
Bražského.

Když pak majetnik 1eho r. 1836 a 1837 nád:
herný hosttUectamdwystawčl, který se nejwětssim
weťejným sálem w Braze honosi, dostaťose r.
1838 ostrowu nynčjssiho jména Ua počest arctknčžUh
Žosie, manželky arciknižeteFranňsika Karla. Naprott
hosttnci pohotowč json oblčbené láznč a jtnč domh.

Wyhlčdka š oboU ostrowů na Brahn po oďoU
bťezich ssirokč Wltawy welebuč rozloženon, na krásnč
umosty,na Smichow a Wysiehrad te čarowUá, jako:
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on málo kterč mčsto na swčtč w famém lňnč swém
pochlUbiň fe mňže.

Dnché skupeUt ostsowů powlsawských fpatťch
se U Kxarlilla. Nejwčtssi z nich uašýwá fe Štwa:
nice, kteréšto jméUo pochodi od welikčho diwadla,
we kterém již w 17. stoleti rozltčná drawá šwiťata,
zwlásstč medwčdi a wlct smcčkoU pfň fe sstwáwali
pro obweseleni dtwákú, jako drUhdy w cirkUsUŘim:
ském se dálo, š ňm arci rošdilem, že pohan Uešnaje
Krtsta a tUdiž an dňstojnosti lidské, diwoké sselmy
sstwáwal Ua lidi, Ua Ubohé otrokh a zwlásstč kře:
skanh. Kťesianstwi owssem pološilo pak meše tako:
wýmto zhowadtlostem, an netoltko otroka na dů:
stojnost lčdskoU powýfsilo, nýbrž také k útrpnosti šc
zwiřath člowěka zawázalo, která wssak pohřichU po:
dneš wssnde neopanowala, an U pť. sUrowé púlxky
ltdč š roškacenými býkh we Špančlich do dUessniho
dne se prowozUji. NeltdskoU sstwanici zwiťat na ře:
čenémostrowč,kterýdťiwe Welkými Benátkamt
se nazýwal, na wždp zakázal cisať Frauňssek l. r.
1802. Takč na Štwant,ct je weliký hostinec še sá:
lem a nččolik letnich wtl. Qstatni menssi ostrůwky
ožtwenh jsoU rozltčnými towárnami a mlýnh.

Krom Zahrad králowských a ne ménč Uádhemých
mnoha parků silechtických, kromč weťejných procházek
na Marianských hradbách a w Chotkowých sadech,
wesmčš na lewém bťth Wltawtnč, má Wraha jesstč
dwč od obceZřčzeněweřejnč prochúzkh na baš:
tách od Wořččskéaž k Slepé bránč, pak weřejné Utč:
ssenčsadh na Letnč či Belwedern.

Na hradbách okolo Nowčho mčsta bhlh až do
r. 1827 holé pastwinh, ze kterých fnahoU tohdejssiho
perkrabi hrabčte Kxarla Chotka Utwořena oblibená
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plocháška, ješto nynč drnnč se zwelebujic, prawon okrae
soU Brahh se stala. tho dwč skwostné kaweirnw
powsstmnuti zwlásstniho šasthUje bliš Nowč brány
krásný pomUik w. odpočiwajiri lew w re l852
Zof. Mašem zhotoweUý na památku čcskýchshnůw,
kteři r. 1848 a 1949 w Uhřich a w .Jtalttza Nustrti
wykrwácelt. o

Letné pole, wálečnýmt pťibčhh a zwlásitč
kornnowačnč “xslawnostiBřemhsla Qtakara ll. r. 1261
pwslawené, táhnc se od Martaxlských hradeb až ke
wsi Malým Bubnům na lewém břth Wltawy a
poskytuje Unásicjici pohle.d na celoU Brahu, která se
pod horoU we wssi swč nádheřc prostirá; krok za
kšxokemwždh jtnaký obraz rozwtnuje se pod nohama
twýma. Od r. 1859 založtla tU obec Bražskú rozr
sáhlý park, jcnžto až náležttč wzrůste, stane sejednoU
žxnejmalebnějsičch prochúzek Brašských.

chpominajice mnoha stných spanilých prochá:
zek w okoli Bražském pťtpomcnoUti mUsime 1esitč
smutnč proslUloU BiloU HorU, která od tcmene
Netťina Ua hodtmx cesth k západU se táhne, kdežto
nedaleko Hwčzdh, loweckého zámkUkrálowského,dne
8. listopadU 1620 šďouřeni prott ctsařt Ferdtnan:
dowt U. Čechowé i Morawané na hlawu poražent
bylt wojskem cisařským, an šatim jejich z Nčmec po:
wolaný král Bčdřtch falcký na Hradčanech hodowal
a hýťil. QsUdnoU porážkoU toUto pochowána byla
polittcká samostatnost koruny Swatowáclawské a pak,
jak jsme jtž přtpomemxlt, 27 nejpřednčjssich pánůw
českých na hrdle trestáno. Mezt ntmt bylt bohUžel
nejedni mUžowé o ltteratUrU českonwysocc šaslonžili,
1tchšto osUd tim wice polttowáni zaslčchuje, jn!likošd
strženk bhwsse proUdcm časowým, zaponmělt se nad

6
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wčroU po otcich zdčdčnoU t nad wěrnosti, ďe kteroU

druhdy k domU panowntckénm lnnlt; u př. wysoce
wzdčlanýi UábožnýKrtštof Harant z Bolžtc,
jenžto fe cestoU do Swaté Zemč wykonauou a mt:
strowským 1e1im popisem droslawtl; pak Záwěta,
tollkčž sptsowatel čefký.

Wýsie poťowtcc statků w Čechách a Ua Morawč
odňato odbojnémU panstwU, kterčž, nechňc se nawrá:
tttt k wiře otcowské do riztny se whstčhowatt mUsilo.
Banowalat tehdá šásada: Či zemč, tobo nábo:
ženstwi. u Takčprotestantská knišataUetrpčla
w zemich swých obywatekůw katoltckých.

QsUdU whhnancňw neUntkl ant nciš Karel ze
Žerotina, Morawan, pťednčswčho času státnik a
wzor wčrnostt poddanské, kterémU wssak, an k cčrkwt
katoltcké se anrářtti Uechtčl, přebýwáni w ctztně ct:
sařem Ferdtnandem l! wssemožUčUlehčowáno bhlo

Weltká část sslechth domáci zůstala pťec wčonU cisaři
i cirkwt katoltckč. Z oďecnťho lidU whstčhowalo se
do ctzinh 36.000 rodin, tak že třtcettletou toU wál:
koU (1618w1648) počet obhwatelstwa králowstwk
českéhozpůl pata mtltoUU na pouhýchosm:
krát sto ttfic klesť, na dčle mečem, hladem a Uw:
rem, na dčlc nohstčhoweinim.oTakowč hle bylo owoce
roztržek náďoženských.

NozUmi se, še wedlc wsseobecného znuzenč zemč
wálka tak dlonhei ant rošwojt pčfemntctwi českěho
ntkteřak nepřála, ba že množstwt sptsůw českýchz při:
čtn nábošenských za swě wzalo, hlawnč pak ,Jesntth
zabaweno a dilem spáleno bylo. Bhlt to wssak spt:
sowč wčřssinou bcze wssi wčďeckéceny, jalowé a wáš:
ntwě to hádkh Uáboženské. Weltkon část řdobrých sta:
rých fpisix českýchzatim nám zachowalh práwě kni:
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howuh jejnttské; ba též knthy, jtnak na oheň odsonxx
zenč, pťece aspoň w jejtch btbltotekách po wýňskU se
zachrúaňlr,d. Jesnttč samt wssak za čaš pňsobenč swčho
w Čechách a Ua Morawč sepsalt Ue ménč než tisic
pčt set scdmdcsát tři knihy a pojedUánč a
sice krom 765 bohosloweckýchtaké přemnohč o wědách
swčtských proslulč sptsy: 237 matemattckých,
přirodowčdeckých a cestoptsil; 261 dčje: a žtwotoptš:
ných; 270 hUmanisttckých, ťečnických a báfnických; 73
silososickýcha 27 jazhkozpytných. (Wtz Hannšůw člá:
nek w Nančnčm SlownikU, dil Mť. str. 261). Bo:
hatá to zajtstě Uábrada wčdecká za knihy ne weltké
ceney lidn odňatč.

Wo malém tomto odskokU histortckěm wrasme
se na okamžik jesstč jednoU k nynčjssi Bilč Hoře, kde
spatřinlekosteliček P. Marte Witězné, na
mčstč památni kapltčkh hUed po bttwč whstawené
wzdčlaný r. 1706, kam četná procesi zBrahh a okoli
podUeš se wedou. Na hlawnim oltáři nachcizi se
koptr obrazu Wamry Marte, za kterým wojsko cčsařstč
do bttwy kráčelo a witčztlo; kdežto miwd, který se
wiře sw. Cyrillem a Methodčjem wsstipené zprone:
wčťtl, do záhubh klesal, 1ako jtš dřiwe za bonře hn:
silxskése staťo. Kčšbh tato drahá zťUssenost bhla
wýstrahou nám i bUdoUcčm. Dčjeptš jest Učt:
telem žiwýta w tak se projúdřil jtž mudřecpo:
hanský: kčžbh také národowé kťeskanssti ťonečně zmon:
dřelt neklamným Učttelem timto!

Nešbýwá 1tž, než abychom pobawlwsse se w mčstč
žlwých, zasslt také na chwilt do města nebožtčkůPraž:
ských. Whhledáme owssem toltko hrobh nčkterých Uej:
pťednčjssčchmUžůw, kteixidrUhdh Uárod swůj třtcetiletou
wálkou pochowmnž takřka zázračnč z hroďu wzkřisille

eš



Na hřbttowčWolsianskčm odpoččwá,Jofef
JUngmann (xjx1847), Wáclaw xkltcpcra
(es 1859), Šebesttan Hnčwčowský (qu1847),
Fr. Lad. Čelaťowsrý (ch1852), Karer .xř.xawli:
ček (.ř 1856), Antonin BUchmajer (xjx1820),
Šimon Macháček (xje1846), Franta ŠUmaw:
ský (xjx1857), ,Jos. Chmelenský (xjx1839),
Wáclaw skramertUš (xje1808), Jan Nejedlý
(xjx1835), Zan Swatoplnk Brefl (djň1850), Zan
Štčpánek (qb1844), Zgnác Tham (qu1816)aj.

Na sw. polt Košiřském pochowán skladatel
hUdebni Wáclaw Tomášek (ckx1850), Nnt.
Strobach (ř 1857),Ferd. Mtkowec atd.

Hrobh nčkterých tčchto wýtečntků zdobt owssem
skwostné pomUiky, awssak požehnanoU čtnnosti son
postawtlt st ont sami pomútntk trwalejssi zlata a kowU
w srdcl wdťčnčho národa swčho. BUdtž jtm za to
sláwa wěčná! u

lU.

Do Chmhcl a Ua Karlsstcin.

Za krásúčho odpoledne nedčlniho podniklt1smc
oblčbmý Bražanům wýlet do Ehnchel a sicepčssky
hodtnn před újezdskoUbranU, podčl Wltawh proň
ťcce nesčislnýmt worh ožiwenč, mezi nimtž odwáž:
ltwý plawec na wodntm welocipedn jako Nethn se
prowljel. TlUpy weselých wýletniků braly se před a
za námt wedle newyhnUťelných kolowrátkáťů, kteři
za son neobjednanou produkci Ua nábřeži mtmo:
ťádnč clo whbtralt. Bořiči Wltawtno od WhssehradU
zhům ohraženo je malebným pohoťim, po jehož patč
wsieltjaké pestré osadh a záwodh se túhnon, kdežw
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ď temen rozmanité chrámy a kapltčky zdalela přiwěx
ňwť lhnoUj

Dbčerstwtwsse se w hosttnské zahradč Chuchelskč
wýborným doUsskemleeňským, nastoUpilt jsme zpá:
tečni cestn do Brahy po pamikU we společnosti četnč
a pestrč. Wefelost konala ze wssecb oči, zwlásstč kdhž
1akýš mladik fertna improwtzowaň počal na palubč
ortgtnálni frasskU o swčm wlastntm ohrom:
nčm ciltndrU, který š kominemparnikn trefnč po:
rownáwal. Wýborná čessttna plynUla mU tak nenu:
cenč, že byš ji byl pod ctlindrem ntkdy nehledal, a
nemýlim se tussim, maje jcj w podezřeni, že schwálně
ohromný ten komin si narašil, aby dle wůle súm
sobč se whsmiwatt mohl, w čcm owsscm ani nejpro:
hnanějssi ssptcl mU bránttt nesmčl.

Břtpadá mi tU bezdčkycoš podobnčho ze žiwota
na slowo wzatčho sptsowatele Dra. Brunnera,
zakladatele „Wtener Kirchcnzetwngu.“ Sedč jednoU
w pátek we Wideňskěm jakémsi hostinci, porUčtť si k
občdU pstrUha. U prosějssiho stoln sedťlo nčkolik žt:
dáků, ússklebUč na knčze pokukUjicich. Když si Už ťádnč

na pečtnkách pochUtnalt, zwolal z ntch jeden hlasitč:
„SklepnikU, ,doneste nám pstrUhy, my chceme takč
jednou po katoltckU obědwatt!“ u Mezt 1idlem Usta:
wtčnč wtipkowalt, mlUwicena hlaš: „Neni:lt prawda,
my 1fme dneš,take“ dobři katolici, nenč to tak sspatnč
býtt katolikem!“ Qkolni hostč potutelnč Ua knčze se
dčwajice, přtswčdčowalt židům. Brunner snássrje mlčky
fprostáckč úsmčsiky tyto, konečnč zaplatil swůj řád.
Wstana pak wzal klobouť a hůl a postawil sc před
židáky, řka hlasitč, že jej po celč swčtnict slysieti bhlo:
„Bánowč, já se wáš netcizal, kdo jste; wy samt wssak
jste koltkrát opakowali, še jste doďťi katolici. Teď



86

dowolte mt, abych takč 1člwám řeťl, kdo jsčm. Jste:lť
wh katolici, jsem já podlý, smr ...... žtd.“ u
Na to odessel. Celý hostinec počal se chechtatt, židáct
zahanbeni byltbp rádi wolali Ua polictt„ zatim jtm
sklaplo, an BrUnner Uadáwalfám uu sobě. Na hmbú
pařež hrUbý klin, phtle nezasiiwajť se hedbáwim. u

NemohU pominontt, bych nčkoltka slowp nezmi:
ntl se o d:uhčnl z Brahy wýletu Uassemna památný
Karlsi tein, púl třeti mile odc Wrahy nad BeroUn:
koU se whpinajict. Hrad tento co do zewnčjsikU po:
dneš dosti šachowaťý, šaložen byl r. 1348 prosla:
weným oteem wlasti, králem nassim .xkarlem N.. od
nčhožto také jméno swé powodi.

Týž wčhtasnýmistr Matiáš z NrrasU, jenž
metropolitni chrám sw. Bita w Braze stawěl, doko:
nal w 9 letech tčž památnoU bUdowU dkarlssteinskoU,
kteroU r. 1357 prwni Bražstý arcibiskupNrnosit z
Bardxlbtc š wellkoUsláon šaswětil,totiž w hradč
nalezajici se kostelsw. Kxřižc, kostcťNanebcwzeti
B. Marte, pak dwč meUssikaply, sw. MikUláše
a fw. Kateřiny. Komnaty cisařskědrUhdy zlatem
a drahokamy sc lesanwsik, bčhem wěkň a nedbalostč
hřissnon úplně spUstly; holé stčny, zemč bez podlaby,
rnmem pokrhté trapnč dojimaji nawsstčwowatele. Tim
skwčlejssipřekwapeni pofkthje wssaknádberný kostel
fw. Kťiše, Uprostřed wčkowč fpoUsty jako zázrakem
podneš dobťe zachowalý, ač i tU sotwa stin býwalč
sláwy fe zrači. Zdi swatynč těto podobaji se Swato:
wúclawské kaple na hradč Bražskčm, wykládány jsoUce
polodrahokamy českýmt: topash, agáty, ametisky, chrh:
soltch, jaspisy, wesmčš w pozlacené půdč zasazenými.
Bkna nyni sklenčná, drUhdy sčládala se tolikěž Z prú:
hledných drahokamú w pozlareném olowč zalemowa:
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ných. Wroto také přt službách Božich, které pouze
btskUpowé a dčkan kapttolh Karlsitetnské zdc wpkoná:
waň smělt, za přičinou sporého swčxtladrahými okUy
prokmttawssiho hořtwalo tu 1330 ou prawim tři:
Uáct fet třtcet swičck, kolem do ťola U zdi na
pozlacené mřčšt nastrčených. Jaké to moře swčtťa,
které fe w dral)okad.Uech a šlatč tificeronásobnč Zase
obráželo!

Wrchnt polowtct zdi pokrýwá 133 obrazň Swa:
tých od nejslawnčjssich tehdejssich mistrň šhotowených
ů 13 tšmper::tlxm. Bod Učmt wisely šlaté a střiblné
sitity rr,xtiťů swatých, kterč cisařem Stgmnndem po:
bránh, nyni dřewčnými nahrašeUh jfoU. Wresbytertum
oddčleno od lodt pozlacerU, welmi Umčle pracowa:
noU mřiži, za kterou mimo knčze nikdo erstoupil
leč cifař, když napřed střewico swé byl whšul. Za
welkým oltářem we zwlásstnim wýkleUkUpřechowáwal
se Uejwzácnčjsiiskwostzemč, korulta Swatowác:
lawská a klendoty korUnowačUi. tho to
Uschowáno býwalo na Zkarlsitetxtč množstwi ostarků
swatých, tak še hrad ten powýtečnč poswátUoU bhl
bUdoon, kdežto Uižádná osoba ženská, ant cčsařowml
newhjimajic, nocowatt chmčla.

Karel rád a často messkáwal na Karlsstcxtnč, kde
zwlásstč passijowý týden w postU a UábožUém rozjč:
mánipo samotč trcřwil, Uzawřen jsa w kapličce sw.
Kateřim,x, kam se mn ntkolt dweřmt, nýbrš malým
okénkemU podlahy we zdt ponechaným potřebná skromná
potrawa a Uejdůležitčxjssiltstilty státni podáwaly. Jaký
to Uchwachčci přčklad zbožnosti pro wesskeren národ!
Takč: taw kňpla bohatč wyzdobena 1est podobnč 1ako
kostel fw. Zkřiže.

Dotknmosie tU jeU Uejpřednčjsitch paal:átlxosti
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hradU nčkoltka slown, xdadimekaždčmu, ťomU uwžno:

Jdt a wlz! Jenom tolik jesitč dokleidáme, že w ko:
stele sw. .xkřiže mtmo Uwedené skwosty takč zemské

poklady od střibra a zlata a nejdůležitčjsii ltstinh
státUi se přechowáwaly w 14 dUbowých trUblách, které
podneš owsiem prázně a čerwotočtnoU pwwrtanč fe
zachowalya Silná poscidkahlidala poklady tyw, noč:
niho čan každou hodinU prowoláwajic š bradU:
„Dále od hraedU, dále, as se Uestane ne:
sstřsti nenadále!“ Kdoby pťeš tnto wýstrahu w
noct kU hradU fe byl přidlišil, zaplattl to žtwotem.

Ubirajčce se z nádraži na Karlsstetn, poslali jsmc
nawsitčwenky swé slowútUčmU českémnpedagogowt Ř.,
nyni far. w L. Než tsme fe wrčxttlt z hradn, přtjel
š kočárem, abh nciš pod son střechou Uhosttl. Bo:
hUžel Ucbylo wssak lze whhowčxtipřáni dáwného při:
tele, š kterým jsem již před mnoha lčty w litercir:
ném spojeni býwal, pokUd totiš redčgowal „Školn
a Žtwot“ a „Sbornik.“ Též.ofobnč seznal 1sem
jej, kdhž za onoho čafu pro kussenoU morawfkč sskoly
obcházel, které se za nedlouho před nim zawčraly (!),
kdežto celé Nčmecko š nejwčtssi ochowU xnU wycho:
waci ústawy swč do koťán zotwiralo. Břesskoda, že
Ř. po trpkých zťUsienostechnyni wcřcjuosti se sitiň nu
neiďzdáwálne se wssak naděje, že rošhodná doba ny:
Učjsii opět jej postawč do popředi nasitch nejstateč:
nčjsiich obbájců ohroženč wlastt!

tho nadáni Uplymxlonám w Braze a okoli
celých pčt dni owssem slastných, awssak půwodni Uáš
plán cestoin walnč tim utrpčl. Brňwodči můj pro:
cestowaw jiš dřiwe Umohé zemč, wymissel kreifU při:
rody Uade wsiechna mčsta, we kterých domy a Ultce
š newalnon prý wýjimkou jako wejce wejci se podo:
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baji; a tak se stalo, že jsme z Prahy žamtřtli zrownu
pťeš leeň, Bndčjowtce a Linec do čarokrásnéďo
Solnohradu.

U.

Do Plzuč.
Dďúha z Brahh do Blznč wyznamenáwá se nad

jtnč ssptnawými, ossmnčlými wozy a drncowánim,
diw byš misth jašhka nepwkousl. WsiUde Ua poixtči
BeroUnčinč bylo znamenatt smUtné stoph letossni zá:
hubnč powodUčx; poťe, ťoukh zmolami prorhtč, kame:
nim a piskem zanessenč, mosty strhanč a z nonšc jcn
na kwap oprawenč. Trnchltwý to obraz, který náš
bez mála až do Blznč prowázel. Kolem dráhy zwlásstč
hUed ode Brahh málo spatřiš lefů; wsse se kácč na:
poťád a plawi fe po Wltawě do Nčmec. Netřcba
dokládatt, že požehnaný kraj onen netoltko bohatstwč,
nýbrž i pňwabU přirodniho dennč wice pozbýwá.

Qpnstiwsse ráno Bral,m octlt jsme fe aš o 10
hod. dopolcdne we wýstawnčm nádraži Blzcňfkčm,
oded 1sme pčssky w znamenttčm prachu Ubixxalt se
do drnhébo mčsta králowstwi českčho, an omntďuš
wýhradnč kUltUrnim nápifem opatťený nám před no:
sem Ujel. Na welkčm náměstt wábil pozornost nassi
předewssim starožttný arcčdčkanskýchrám sw. Bar:
tolomčje, 1iž r. 1292 od nčmeckýchryteťtl wysta:
wený, jeden to z nejznamenitčjssich pomnikú gotikh
w Čechách.

Bamátnon fwathui tUto dčli 6 ohromných,hlad:
ťých a kulatých sloupň na loď hlawni a dwč poďočni.
Gotické whsokč oltáře jak se zdá ncdáwno se teprw
zbudonřaly. Na hlawnim oltáři zaslnbuje powssim:
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nUti kamenstá socha :U. Marte zdrUhe polowtce xlU.
stoleti, 4e wyfoká, dilo to newsiedni Umčlecké ceny.
Barewná okna dodáwasi chrámu welebnčho polossera,
které š celým slohem swatyUč wýborUč fe shoduje.
Wěž chrámowá je ncjwyšssi po Swatowttské w celých
Črchách; obxtássi 520. Zdejssi farář dosáhl již r.1534
od papeže práwa Užiwati berlh a ostatUich ponňsi:
kalti. kterážta wýsada podneš fe zachowala.

Naproti kosteln stoji radUice o třech pofcho:
dtch, památná to stawba z r. 1558; honosi se bohaton
siočrkon starč zbroje. Dr:xbú krásnú chrána w Blznt
patři Frantifskánům.

Také česká Thalte má tU fwůj úhlednh stáUek,
we ťterčm proflUlý náš dramatUrg t nowelista J.
K. Thl drUhdy wlasteUeckéwčdomi zdatnč budtl, až
pak scim 11. čerwence 1856 dokonal pozemskoUson
pont w Blzni, kdežto na bixbitowě U sw. Mtknlásse
odpočtwá.

Slawm) spisowatel profe ǧpmn. Smetana,
zrakU 1iž zbawený, doprowášel ku hrobn mrtwolU
Thlown, složtw smntečný sbor B refrénem: „ch
domow můj“ podle národni nasii hmeh, která
druhdy z horoncčho wlasteneckěho srdce Thlowa wy:
plynula. Hrob Tylůw zdobi pčkný pomnik; Smeta:
nowt bUde teprw r. 1873 památnik postaweU. Než
jsme se š Blznč :ozlo:lčtlt, mnselt jsme owssem též
okUsitt U samého šřidla Zdejssiho nektarU, který mčstU
tomU w poslcdnich letech Ewropskč, ba swčtowč po:
wčstt dobyl. Nejčtstssi pramen teče w piwnict Salz:
mannowč, z kterého úředlnik i důstojnik wedle dčl:
nika a řadowého wojina stejnč si pochutxláwá. Bra:
weno nám, še i padesát wčder nškterého dne w ne:
weltké té ptwnici se whtočč; zásluha to hostinského,l
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kterh si na wm Uemálo zakladá, že fe nejmcquc Mi,
chalem. Wro ctztnce dokládám, bh nežádal w Blzut
„plzeňského,“ sice dostaUe laUkwarU w zde se nasse
leeňské wýhradnč šowc „baworským“: tedn ml
notčnu7 kdož neňxcete se osstdttt.

M

Do Čcftých BUdťjowir.

Bod wečer nastouptlt jsme dalsit ccstn snon do
Českých Budějowtc, krajem, pokUd za ssera wtděň bylo,
newelmt půwabným, ba ťeklt bhchom dosit pustým.
Nemčlt 1sme tedy mnoho lttowatt, kdhž čtrá noc Ue:
průhledný swůj plássf nad námt rozcstřela.

Drnchice se tčmšť do 11 hod. před půlnocč
do BUdějowtc, mčli 1smc dosti času medttowaň o ne:
welmt přijemných stránkách dalckého ccstowáni, na
které zkussený přitel mňj jtž přcd odjezdem ponazo:
wcllj Ale ntc na plat! JsoUce jtž na wojnč, mUscli
jsme leowaňj Tep.rw o púl noct Uložtlt jsme Utr:
mácené swé údh w hosttnct tussinl posstowském na
náměstč Budějowtckém, Uejkráfnčjsiim to Uámčsti w
Črchách, okolo kterého a dilem též w Ultcich staro:
dáwná podloUbi se wtnou. Pťiwstali jfme si časně,
abychom aspoň zběšnč mčsto šhlčdlt, an jtž rannim
wlakem nám k Btnct dále cestowaň bylo. Biskupský
chťám sw. MtkUlciše, počátkem 16. wčku whsia:
wený, ač weltký, nečtni welkého dojmu; lakč wčž wedle
chránm docela o fobě stojici newalnč whpadú w tčto
swé odlončenosti. Tim wtce se Uám lčbtl welkolepý
gottcký chrám Nar. P. M. U piartstů, kdežto
práwč nčm. piseň přt mssi sw. se zpiwala. Btsknp:

zská res tdeUce wzdálená od krctedrdchrcimUw bočni
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jakéš Ultci, nclifsi se walUč od obyčejných domň.
Wřeptawsse se na komnaty btsknpskč, poslali jfme aspoň
w dUchn hlnbokon poklonU mtlcičkowi národu českéhoe
slawnémn weleknčziJtrsikowt, od učhož ptsateč
tčchto řádků jtš pťed 10 léty milostným ltstem wlastno:
ručnim obradowán byl.

Jak rád bhch bpl spatřil nehynoncč památnik
btskUpaobčttwého ú českč gpmnastum š pťt:
pojeným nowým chrámem u ale bohuželpro
jeho wzdálenost a krátkost čafu nebhlo již možná.

Wťed samým odjczdem chtčl jsem si ofladtň žtwot
nčkoltka rannýmt hrozny; sotwa se jtch dotan, jako:
bych na žhawý Uhel scihn::lf Záwtstiwá wosa u patrnč
Maďarka, an prý hrozny bplh Uherskčua připomenUla
mt, že jako růže prý nent bez trni, takč fladký hrozen
nebýwá thtýž bez hořkostt. N tak š bolawým prstem
ujiždeěl jsem k nádražč Lid:eckčmU,posseptaw jesitč na:
před střibrné Wltawč, aby pozdrawtla mtlou matičku
WrahU a zwlásstč klidný dům drahčho přitele měho,
pod jehožto okny ona howorné swé wlnh wali. u

71.

Do Lincc.
Železntce z Budčjowic do Ltnce je NestorkoU

wssech drah na Ewropské pcwninč, Z polowtce jtž r.
1828, z druhš polowtce 1832 dostawena bywsii. Bů:
woďně Užčwcino za potah wýhradnč koni, za nasseho
wýletn wssak již jen ze Somerau do Ltnce, kdežto z
BUdčjowtc do Somerau jtž paroU se jelo. Nyni tU:
fsim 1tž UstoUptlt konč parowozu na celč čáře. Mezt
Ltncem a BUdčjowicemi přewážčwalo se na koňskč
dráše ročnč na 6000 docestných a 500.000 centnýřů
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zbožt, nejwicc solt, dřiwi a Uhli: mmi arci se dowoz
ten šdefatcronásobni, an Dnnaj parowozem š Wlta:
on spojcn 1est.

Wstouptwsie do wagoml w Bndějowlcich za li:
dezného rána, obdtwowalt jsme kráfnou twárnost mčsta
Uprostřed rozfáhlé rowtny položeného a zajimawý
howor rozpřádal se způsobem netUsseUým. Dbstárlý
Nčmec wedl welké slowo, wypráwčl o ccstách swých
po celé Ewropě bčhem 8 let prý ťonaných. WCařt:
hradč t w Londýnč, w Bařčžt a Petrohradč, w Řčmč
t Kodani byl 1ako doma. Nč se nám z počátku po:
zdáwalo, že notnč prásst, přcce brzo npoutal wsseo:
becnon pozotnost na sebe zknssenostmi swýmt takowou
lňčrou, še celá společdwst mu jako kazatelowi napnutě
naslonchala. Když pak jtž Uapnutost powssechnou cesto:
ptfnýmt wýklady fwýmt si pojistil, wylezl fkutečnč
na kazatclnu a jal se o šájmech katolických mluwtti
š takowou důkladnosti, Učenosti a ncohroženosti, žc
1sme wsstchni žáslt, oďkud se takowýto duch w oby:
čejnčm, jak fe podobalo, latkowi bčřc. Ntžádná z pal:
čtwých otázck cirkwe katol. fe týkajicich neUssla jeho
wýkladu; o sretmauřich t Jezowttech, o zpowčdt i o
snčmu Waňkánském, o beznábožcnských sskolúch a
ctwtlnim manželstwu atd., o wssem tom rozumowal
š takowou pťeswčdčtwosti, že bych w nčm byl o krk
hlcdal nčjakého zakUklenčhoz Nčmec prchajicťho cho:
wttu, kdhby bhl nemčl statcčnoU braďu a kdyby byl
o fwč manželce zminky nečinil. Když pak jsem mU
podtweni swé nad takowou neobyčtjnou U latků wzdč:
lanosti a frdnatostt wyjewtň chtčl, prawtl mt zkrátka,
že nehledá ntžúdné chwály lidské a poroUčcl fe mým
modlttbúm. Člowčk ten neobhčejný zůstať nám sice
jhcidexnkou, awssak fcmeno jtm žasetč zajisté Uezůstane
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ďez UžttkU. .uřéžbh do každého wagonu dostal se aspoň
1eden takowý misionář latk, tehoš slowo U latků dwoj:
násobnč nšciži.

Wo občděw Somerau wsedlt 1smena dráhu
koňskon. Wozy jejt podobaji se na wlaš těžkým
posstowským kcirám; nčkterě 1sou krdté, jtné otewřeUé.
W každém woze sedi 12 osob i š kočim, wždh po

třech wcdlc sebe. Nrostřcdxlťch 6 osob je 1ako w boudč

zabednčno; seďk proň sobě. Zadnt tťt jedoU po zpářkU,
obrácent jfoUce twciřt k náskedeicimU wozU. Já chtěje
očř fwé pástt na rozkossné krajtnč, pospissil jsem ho:
nem do nejpřednčjssi ixady wedle kočtho, netUsse, že
mi polhkati bUde mračna prachU pťedjčždčjiciho wozU,
t koně Uasseho wozu samčho. Do každého wozU zau
přažen bhl toltko 1ediný, awssak silný kůň w dťewě:
nčm rámci, abh nemohl z dráhh whbočiti; Ujede za
hoďtnn aš 173 mtle. Bři tčžkčm nákladU jdou dwa
t třt konč ša sebou. Wůš klUsá za wozem a paklt se
w hadowitých okltkách obrářiš, máš před očtma ho:
towou felskou swath. Na stanlcich přcpťahaji se
owssem wždh čerstwč konč a obecenstwo w nádražich
un welmt prlmttiwných to kolncich a hospňdkách pro:
plachuje zatim aǧ čtwrt hodinh brdlo prachem za:
cpané. Dráha je koptty koňsiými tak rozemlctá, že
bčda ccstowateli, šdwihne:lt se silný wichor, pak 1e
w Uebezpeči oslepnoxlti t šadUsitt se, zwlásstč w zad:
nich wozech. U Somcrau klidtlh se práwč bram:
bory, awssak nekopalh se motykou, nýbrž wtdltcenlt
se whrýpáwaly a to dostt spčssnč.

Čim wice se dráha k Ltnct fpoUssti, tčm Utě:
ssenčjssi jižda jest tčmt horamt swčžim lesem porost:
lýmt, až pak w údoli Ltneckém objewi se koUečně
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střibrný sstroký páš mohútnčho Dunaje, omýlasiciho
powěstné arcthnlzdo německýchllberálůw.

Bdbýwal se tam drúwč wýwčni „Bolkšfest“
fpojený š wýstawou bospodáťskoU, do kterěse,
jak nám U kasd praweuo, ša jedtný den dwacet
ttsic hlawUč wenkowskéholth dostawtlo. Chwalčc
tebné to zajtstč Uárodnt slawnostt, které zábawU tpo:
Učeni ltďu zároweň postthji. Nesskodtťh bh zajtsté
dodobnč Uárodni slawnostt také U náš!

Bolkšsest i wýstawa odbýwalh se w mezimčsti
w ohražené prostořc pod sstrým neďem, do kterč osoba
20 kr. wstUpněho plattla. Hned U famého wchodu
padl mt do oka ohromný plakát: „Bor Taschen:
dteben wird gewarnt!“ (Chraňte se zlrckdčjůuu
kapsářů!) T Wtda, wida, pomyslll jsem si, tedh ant
w Němcich neroste pssentce bez konole, ač se ktomU
drUhdy nerádi přtznáwajt. Ostatnč Ueďyla wýstraha
tato zbytečnoU, ana náramná tlačentce dlonhoprstým
průmhslnikům rozsáhle pole čtnnosti otwirala. Kolem
do kola w podloubich bednčných t pod siirým Ueďem
rozestawenh bylp sterč předmčty wýstawni, hlawnč
hospodářské stroje wsseho dnchu a we zwlásskUčm oddč:
leUi w přihradách welký počet krásnčho koňstwa a
howčziho dobhtka, mezl kterým dwa obrowssti čerUč
býct wice slonům fe podobajčce. W prostťednim zdč:
ném staweni nakupena byla wýstawa průmhslowých
předmčtů w takowčm nmožstwi, že 1ak se .řiká, Uebhťo

pro samé stromy lefa wtdět. Qkolo staweni leskla
se řada úhledných kočárú, krásných pozlacených posteki
železných, tU zase škoufselh se wsselřjaké pumpy ajtné
stroje. Ač Umoho sc kUpowalo, myflime, že nejwčlxssč
reďach přecc UčiUtli bostinssti a kawárnčcř, jichžto celá

.řada w prkcnných boUdách a dťed Uimi u stolů roze:
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stawem)ch obeceUstwo krmtla a Uapcijelae D židle byla
prawá mela; wčtssina hostů odbýwatt mUsela swon
swačtml či wečeřt stojic, přl čem zwlásstč ohlassowanč
„TUrnerwůrste“ předni úlohn hrály. Wro ob:
weseleni lth střidalh fe dwa hUdebUi sbory a pťt
wečernim ofwčtleni prowozowalt akrobaté un owssem
amerikansstč (7) u swč krkolomué koUskylNad celoU
pestroU toU smčsici ltdu wlály Uesččskné praporh a
praporečkh, nejwčtfsi arct a Uejwdšssi nebdl ra:
koUský, nýbrž u nčmecký.

LiUec, jak již jsem Uapowčdčl, je nhni hlaw:
nim hnizdem prUsosilských ltberálů, awssak zároweň
sidlem jednoť,w z Uejstatečnčjssich obhájců cirkwe na
biskUpaRndigiera. Chodč po mčstč, wtděl 1sem
w dUchU neohroženého toho muže, kterak před nčko:
ltka léth we wlaftnim btskUpskčm sidle fwém četniky
xlásilnč před soud předweden a odfoUzen byl, awssak
toUž dobon od cčsaťe omtlostnčn.

Mčsto je celkem dostt wýstawnč, má aš 30.000
obywatelůw. Hlawni Uámčstirozsáhlč bčži š kopccdolů k
DUnajč, kde před welkolepým hosttnrem U „Arctknižete
Karla“ na paroloď se wstoUpá. Nowý železný most přeš
DUna1 práwč sc dostawowal; pod Uim na břth stál
mladý chasničekš krásnou ozdobnou Udtck, kteron pln

unadč!je do dmocučho proUdU hodtl. Aďy se háček š
wnadidlem náležltč potoptl, obtižil jej kamencm po:
hřlchU welmt tčžkým, tak že Udice w púlt přelomená
we wlnách nawždh zmtzela u an zaťčmsmutný ry:
bář misto ryby š hůlečkoU zlomenoU domů se wracel.
Tak hle, pomyslil jsem si, býwaji drUhdy sklamánh
nejrůžowěsssi nadčje ltdskě.

Z chrámů Ltneckýchwhnikaji: farský kostel sw.
Matčje, wystawený prwotně r. l268, má znamea
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ntté oďrazwa warhanh; kostel sw. Josefa, dúm
whstawený re 1670 atd. Co kuriosUm padá uprostřed
1edné Ultcc do oka křtž š dwěma krncisišy, z Utchž
1edeU Ua přrdni, drUbý na zadni strančx křiže npew:
nčn jest.

UU.

Do Solnnbradn. .
Bo krátkč zastáwcc w LlUcl ďhlo nám dále pu:

towatt ku hlainmU cili Uasst cesty,do proslaweného
krásamt přčrodntmt Solnohradska. Wyjelt jsme z
Ltnce o 2 hode špňlnoct, bychom hned za časného r.ina
stopowatt mohli půwodni reiztohoto proslUlého kraje.

We wozU nalezlt jsme Učkoltk Widšxňčxkň, oko:

waUýmt whsokýmt hůlkamt wyzbrojených na obtižUoU
poUt Ua temeUa alpská. Sotwa se začalo sseťtti, wh:
stUpowal Ua lewo welčkáUTranenstetlt, we kke:
rčm francoUzskč wojsko Za wálek Napoleonských spa:
tťowalo celý prosil Lwaika )(17. Bod horoU toU
prostirá se powčstnéjezero GmUndeUské.

NU bhla práwě nedčke, mčlt 1sme přilcšttost
seratt fwátečni kroj tamnich selek, kseré od stanice
k staUtct bUď wstnpowaly, ďuď sestupowaly. Celý oblek
1ejlch swčdčjl o newssedni zámožnosti. Suknť! z čerUé
hedbáwné látky mbrowé, jUpky toltkéž čerué z aťsa:
mttU, na hlawách wesměš černé hedbáwně sfátkh,
zwlásstntm způsobem wážané a Ua ramem splýwa:
1ici, naukrkn slřibruč ssiroké řettzkh. Twáře wesmčš
podloUhlé, jewily patrnč typuš Učmecký.

Chaluph tamučho lidn maji wč!lsstnou plochš
sswýcarské střechh, křeré obsiženy býwaji welsýmt ka:
mcny, bh wlchorcc krytby neodnosl; každý bez mál.x

7
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statek fedlský stojt o fobč, owčnčen jfa stromowim,
okolo Uěhož přiflnssUč role neb lonh fe táhnou.
Bčžč:lt dráha úwalem, býwá wždy kraj meze žiwým
křowim zalemowáU, aby čajU zimUiho zámčtč úwozU
nešasypaly; což patrnč lactnčjssi a prakttčtějssi Uež
ohradh deskowě podél železnice w Čechách. Kopkh
sena Uebo jtnč fUsseUčpčce dčťaji tam welmi sitthlé
a wyfoké, Ua wrchU wyčolchá tyčka, aďy witr ťopky
rošboUrati Uemohl.

Bylo jtž přiwčňwč rcino, kdyžwlak podél jezera
SeekircheUfkého konečnč wjčždčl do welkokepč
kotlth, kdežtoměstoSalchrk fe roškládá, obklo:
peno jsouc celoU řadoU UebethčUčhohorstwa. Hlanml
toto mčsto wčwodstwiSalchrského leži Ua mistč staro:
ťtmfkého ZUdadtUm po oboU stramich bystrořokčSalry,
přeš kteroU dřewčUý most 370 stop dlonhý fe klcne.
Hlawni část města obklopena 1e SalroU z jednč, pak
pťčkrýmt stčUamt skalnimt MůUchšberkU z drUhč
stranye Týmž kopcem wede Ua pťedměsti ohromUý
lUUel w sktňUč skály wytefaný 1tž r. 1767 za arct:
btskUpa StgmUnda ze Schrattenďachu, jehožto podo:
ďizna toltkéž we skále whtefeina nad portálem š wý:
znamnýmUáptfem:„Pe ann lquuucUree (skálh
hláfaji tebe). Délka tUUelU obUássi 425„ ssiťka 22„
wýsska 39,. Ze 17 weřejatých námčstč wyntká Uá:
mčsti reef tedeUčni š kráonu kassnoU,do které woda
teče z úst čtyř obrowských koni mořských z jedinčho
balwanU mramorowčho zhotowených od Llntj Dorta
r. 1668. Nad kont tčmt stoji Ntlanty a Ua samčm
wrchU Triton, metaje wodU na 272 metrů do wýsse.
Kostelnt námčsti zdobi Umělecká focha kowowá W. M.
od HageUauera. Na Uámčstt tržnim wyptná se socha
hudebniho welikána Mozarta, který se lU r. 1756
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narodil; wzacnh lenro pomnčk wr,xsiet ǧ dilny welt:
kého Schwanthalera r. 1843.

Město aš 20.000 obhwatelů čitajici je celčem
Ueprawtdelnř stawexw, má wssak domh kráfné po nej:
wčce střechamt plochýml opatřenč. Nejwětssč část wh:
ntkajicich staweb nese se slohem renatsančným. Kostelů
mei Solnohrad 24. NejmohUtUčjssi dojem nčtnil na
náš arcibtfknpský dčdm. Swathnč tato whsta:
wcna jest r. 1660 odSaUtlnaSalarlho, přisnč
dle sloť,m swčtowč basiltky sw. Pecra w Řčmč; wcházt
se do Ut překrásným portcilem z bčlého mramorU.
Celý dúm je 360e dlouhý, 220é whsoký a 150, sitroký
ax wyznamexláwá se wýtečnými malbamt, paterem
warhan a starožttlwu broncoon kťtttelntci z r. 1321.
Zpowčdntce podobaji se tU weltkým almarúm ozdobnč
wyřezáwaným, do kterých troje dwéťe Uzawřené wedoU,
w proskředkn pro knčze, po stranáchx pro peUttenty,
ž ntchž žádného kUčz newldč, ant ont kněze; poUze

naxď špowčdnikem napsáno jeho jméno. thž jsmc
wstoUptlt, sloUžtla se práwě pomtsikálnť msie fw.;
hUdďa a zpčw bhly důstojny rodisstč Mozartowa,
lth wsseltkýchtřtd účastntlo se hojnost siužeb Božich;
pobožnost co do zewnětssi stránkyj znamenalt jsme
wesměš wzornoU.

Nedaleko dýmU stoji toltkéž welkolepá roman:
fká basčltka sw. Wetra z r. 1127 š hrobem
fw. RUperta a š pomnikemHaydenowým.
Chrám tento patťi Benedtkňnům, kteři maji w ktássteťe
znameUttou knthownU, přemnohýmt tUkUňabUtemt se
honosict. Takč Frantlsskáni maji tu welkýodpolU
romanský a odpolU gottcký chrám z 13. stoleti pocho:
dčci, zdoďený dwčma romanskýmt portcily a pťekráš:

,UoU wčžč. Loxďchrámowá je welmt tmawá, presbh:
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terimn Uaopak nad mirU swčtlée což přichoztbo ná:
padně dojimá.

W bočnl chodbčUacházi sc zwlásstni oltáť
tnssim W. Marie, whsokoxlozdobnou mřiži dokola ohra:
žený, na kterě a po okolnt stěnč oltáře na sta wo:
ttwných obrášků aněsseno a Ualepenoz Každý má
siný rámec, thoU weltkost. Hotowá to sspaňhelskei
stčna; poUejwlce wssak tU obrázečkú docela sprostých
z modlttebných knižek wčnowaných na podčkowánt
BánU BohU za rozltčnémtlostt přimlUon B Marte

obdržené Bodle obrazků tu také wtsi woskowé rUce,
Uohy, očt, srdce atd u Wdččnost kBánU BohU Za:
jisté jest chwalitebuá a slUssuá, ale přeš to wsse po:
lepowáxti wto oltáťe a stčU wsseho drUhU obrážkh a
obrázcxčkya sigurkami nazwatt mUsime newkUsnosti,
která 1rdtUč dobrým úmyslem dárcůw omlthti se
mňže. Zlstý ctztner wida toto newkUsUč diwadlož
jal se hUed nadáwati na powěrečrwst a tmeiřstwi ka:
toltckého lth. ZciťkU: „Matč se to také nelibi, awsiak
wčzte, že cirkew kat. Uikdh a ntkde nčco takowého ne:
pornčtla.“ u Cizinec: „Buďsi, ale hanebno že něco
takowého trpi.“ u Já: „Brosim wciš,neházejtehued
po sprostém, poctlwém člowčku klackem, nemá:lt tako:
wého wybronsseUého wkUsU1ako wzdčlan ltdé; wždhl
Bán Bňh nehledt tak Ua dar, 1ak Ua dobrou wůlte
Tnhll!ubýwalý mčsfanosta.Widcňský, Zeltnka, wh:
wázna z nebczpečxté nemocl, wčnowal na poděkowáUť
Báml Bohxl do chrámn sw. Štčpána několtk malo:
waných oken, z Uichžto 1ediné koltk ttsic zlatých stoji;
byltč boháčem. Chndý kawlik by takč toltk dal, kdyby
1en měl; než nčco přece bh rád občtowal, konpi tedy
sprostý obrázck Uebo woskowon nohU, rUkU atd. na
podčkowá:li. že. bo Bňb ncdnhU nohon neb rUkoU
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zbawil. Což je:li w Učco zlého, ncb oo konce ha:
nebnéhoeč A čož nemá:li takowýw dobrý úmysl chu:
dého rolnika ncbo dčlnika pťed Bohem wicc ceny,
než ačadntost mnohého boháče břtchopáska, kterh na
jeďe a na jtnč nawčssi zlatč tretkyeč dťdyby člowčk

mčl jeU wždy člskč oko k widčni, tU bh zajlstč takč

wssude spatťowal, co jest dobrého; zatťm wtdiwaji
ltdé obpčejnč každoUmer scbe meUssiUa jtných, sami
pak celého břewna w okU wlastnim nešuamenajice.“

Zwlásstni welebnoU jednodUchosti a skwčlon čt:
stoton tmponujc tak zwaUý kolejni chrám, we kte:
rčm mistrowské obrazh sw. Karla Borom. a sw. Fran:
ttsika Bad. Uad jtné wyntkajk. W kostelc Bedte:
dikttUek na NoUUeUberkU, wýtečné to stawbč
zc 14. stoleti, podncš wýďornč se zachowala stará
malba z r. 1480 Ua oknč za hlawnim oltářem, bo:
hatosti ďarew znameuttá.

Balác arctbiskUpský ro do stawbypixipo:
miná Ua Uádheru králowskon; patrno, že cirkewUt
knižata UmčUiwsselikěhodrUhU podporowala. Naprott
paláct tomU stoji tak zwaný NcubaU, we kterčmse
nacházejt Uejwhšssi úřady žemské. S úhledxlč wčže
tohoto welikého domU zaziná dcnnč třtkrát liďezná
hUdba zonkowá jako na Loretčw Wraze.

Na tak žwaněm Mšnchšďerku (tamni ltd wy:
slownje Mtnchšberk) žrowňa nade mčxstemna kolmé
skálc jako ptačč hnizdo wypiná se we wýsii 6000 stop
nad hladtnoU Salcy pewnůstka aHoheUse!lza na
zřčceninách Učkdejssi twrze řimské, 1ež UyUč ža wčzeUt

a ža kasárm: sloUžt. Nynčjssč stawba pocházč z 9.
stoleti. Mšnchšberk řáhUe se Ua lewčm břth Salcy
celoU hodtnn cestya poskthje Uejmalebnčjssiwhhlide
do celčho okoli. Wo hadowttč stežtnce postUpUje se
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z mčsta na horU lUto; wcdle srázné skalni zdt wh:
čniwajt sspicc wčši Salcpnrských tak bližko, že se zdci,
1ako bhš bez mcila rUkoUjtch dofáhUonti mohl; nchwa:
rUjiri to pohled Ua krcifně město pod Uohama twýma
rozložeUé. N coš teprw, kdhž postoUptw okolo čaro:
kráfných wtl, octUeš se Ua BelwederU wc weliké
ďránč schweilUč wystawené, ;e kterč Uejrozkossnčjssi
panorama se rozwtnuje před očima twýma a to jako
bleskcm w 1edtném okamženi. Dbrowské alpw tn wyc
stUpUji w malebném fknpeUč jako knšelc k oblakům
jedna za druhou, ba wrcholy nejeďnčch whpinasi se
nad mračUa sama. Zťxrálem nejbltžssich tčch wellkánň
jest tak zwaný Unteršberg, 6000, nad hladinon
mořskoU; plných ofm hodtn posťebi, než wrcholu jeho
dostonpčš. Na prawtri jeho čni Stauffeubcrk š
hradem Hohcnstanffen, kolébkonslowútnčhorodU
anownlckého téhož jména. W lewo k Ualteršďerku
wtne se Schellenberg a w dált pohoťiTánUen:
ské. Mešt malebnýmt horami těmt prostirá se rajské
údoli, bujnou zeleni 1esstč w záii pokrhté, jako w
kroětm:z Bo žnich wyrňstá prý tU na strnissti toltk
tráwh, že se celý kraj podobá jedtné lonce, která se
na podztm seče.

Na procházrc po romanttckčm MůUchšberkU pUstil
1sem se do howorU, arctže w Salcpmrkn nčmeckčho š
jakýmš pánem, jehožto akcent wě.stil mi Čecha, a ne:
zmýltl 1sem se; byl to úřednik z WčdUč, rodtlý od
Tábora. Banička jel)o, Widcňanka, Ua otázku moU
neroznmčla ani slowtčka čcsky. „Nwssak fyn wáš,
pane, tázal jsem se dále, ten aspoň Uml českh.“ uou
„Ntkoli, odwčttl mi mladik sswihák, UerozUmtm ani
jediného slowa českého.“ uu „Toho wám nechwálim,
mladý pane, že jste se UeUaučil mateřské řečt swého
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otce“ w dološtl jsem. Mladý páU se Usmiwal, též
otec t matka dalt se mi do hlasirého smichU. „Wodi:
wejte so dobře Ua mék)o sydm, je:li mt podobeu“ m
whbizel otec Čech. Mladý mUž Uemčl šcidUýchwousů.
„Snad to Ueni dokoUceUčjakýknčze?“tážu se. „Ubodl
jste, alc jeU z polowtce,“ zUčla odpowčď, „je to kle:
ltk a spolu chmladssi a Uejposlednčjssi u
Btartsta, po kterém žádeUwice přtjatt se chmi do
ťádU Ua wymťeui U Uáš již odsollzeuého.“ Bo wý:
kladU tom Uediwtl jfem se wtce, še mladý páxl Uc:
umi česčy, an patrno, žc wssecka ǧhnumsia piaristská
brzo we stútltč Učmecká gymnasia od wlády přeswo:

e ťena bUdoU.

Dalssi zajimawé wyhlčdky š MšUchšberkU slo:
on: Llldwigšanšstcht, Nušsicht belm Eafé
Bůrgerwehr, kde wlcil prapor čerwenobilý, Ua
jtných skwostUých wilách Uěmecký.

KomU se Uechce pčsiky Ua strmoU horn pachttti,
Uajde Ua resideUčUim námčsti pohodlmi Uosidla še
zelerU stťechoUjako koč.irek. My takč porkalt jsme
takoon maloU karawaUU don nosidel; w jed:cčch
seděl obstárlý syn Nlbiom:, Ua drUhých mlad.i dáma.
Nosičt mčlt Uniformy a rUkawtčky Ua rnkoU a taktéž
howorný theroUe, který z Bedekra (cestoptsUékuthh)
po Uůmecku wl)kladh anstwU čiUil. JUU, „kdo pedtlze
má, af si na púna hrú.“ My nezúwtdčli jsme 1im
toho panskčho pohodli, dáwajice přednost zdrawé
prochúzce.

Na prawém břehu Salcy strmi nad mčstem
lesem porostlý Kapllcinerberk š kl.issterem, kU
kterémU 250 kamenných stupúň wede. Hned wedle
wypiná se jesstč wyšssi Getšb erk, hora .řowřtfsixlon
holá, pod kteroU lcšč uřčxsscčaýletohrádek Aigen š
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wclkolepýmparkem, patixicčknlšetl Šwarcenberk:
ow l; wyznamcnáwá sc Uadjinč malcbnou a zdraon
polohoU. Za Uassrho pobth ersskal tU prciwč ná:
nosssčxwonpan kardtnal Wražský, který jak znánxo
diiwe býwať arciďtskUpem Solnohradským a podneš
w blahé pamčtt tamniho lth žlje.

Naprott KapUcincrberkU kyne k sewcrU wdálce
aš don hodtn na wysokéhoťepoUtnčchrámMarta
WlatU, r. 1674 wystawený.

Ze Salcďnrkn mčli jsme Uamiiřno na čaro:
krásné jezero Kčxntgšsee, pak přcš Jšl a Gmmt:
ďcllské je;ero zpčt k Linci. Zatim bylo nám pohiichn,
Z nenadáni rozlončttt se š malebným tim krajem
takřka U saxné brány jeho. chžto po cclé nasii poUtt
nejkrcifUějssčpočasi Uáš doprowázelo, Zahalily se Ua
Nar. W. Marte k wečern nebetyčnč hory Salrbnrské
ssedým plásstčm, ze kterého jako z pnténky hojUý dčssl
se rozléwal. J wyplnila se také na náš stará pra:
nostika:„do SalerrkU nechodiwej bez desst:
nčkU.“ Ltlo přcš ccloU noc, a když jsme ráUo zho:
sttnce „U zlaré loďi“ wykoukli, nebylo pro mlhu a
dčssk ani pwtčxjssihohradn „Hohcnsalza“ wtdčti. Wřeš
to tčssilt núš tanmi obywatclé, že w S. rádo prý
nčkolik dni, ba Uedčl po sobě prssiwáe AU pak člo:
wčka š desifnčkcm w rucc sebe krásllčjssi romanttka
walnč Ueláká, což mncdle nám zďýwalo, Uežš mrzU:
tou twáixi fednouň do wagonu, ktcrý náš owssem za
sUcha do LiUce zpčt dowczl, kdcžto jfme Uocowalt,
bychom drnhčxho dne po parnikU do Widnč se dopla:
wili. Na plawa tnto po Dunaji ode dáwna jsem
se tčsstl, aU 1sem dřiwe ntkdy po wodč Uecestowal,
Uxhjma šwrchU ličrný krattčký wýlet z Wrahh do
Chuchel.
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Ulll.

Plnwbn z Lince do Wtdně.

Břčstaw LtUecký nalčzá se šrowna před okuy
Uádheměho hotelu „NxxciťnjžoteRarla.“ chwčtssi loď
Marta Balerta (w sile 180 fonč),kterouseparo:
plawebni fpolečnost podunajská honosi, steila jtž o 7
hod. ráno po hotowč na cestu; zatim pro náramnoU
mth whjelo se tcprw po 9. hodčnč, do kteréžto doby
bhlo dostt kdy, úhlcdnou tn loď zeerb proskounmň.

Wstoupiwsse po mostkU do středn lodi, octli
jsme se U želerěho kominu, který řetčzy přeš loď
stloUitt se může, kdykoli pod Uizkýmt mosty se pro:
jiždi. Bod kominem wolno dolň nahlčdnontt Ua
mohUtný strot, který kolama pohybuje, blýssti se jako
ze střibra a zakryt jest oknh, by se tam ntc nrhodilo.
Ke stwji nemci dolú přislupu Utkdo mtmo stwjnika,
který Ustawičnč do jakčš knižkh nahlédcř a pozor dáwá
na zUameUť, 1ežw kapitán š palnby dolů mu dáwei,
přeš tu chwčli do plechowých dlonhých trub 1ako
trUmpet nasseptáwaje.

Kapttán sám ač w dcsstt ať wichorU UstawičUč
pťecházi na přčč předni palnbu sem a tam, Uepo:
hnUtč ziraje kU předu, aby loď nikde nenarazila, by
se mčlčinám a wstixic plooncčm lodim za wčaš wy:xd
huUla. Welké lodt wyhýbajt jedna druhé, awssak
malě lodičky musi na šuamenč zwoncem samh z da:
leka wyhýbatt welkčmn pánu (zrowna 1akomczi ltdmi),
aby se Uedostaly do siluého wlnitého proudu, který
za parUikem se tcihne, moha sxladno meussi lodtčkU
přewrhnouň.

Mtsta na lodi dčli se na dwě třidy. xl?ert
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třida, na ktere fe plattlo ž Lince do Wčdnř zl.7.14,
Uacházi se w zadni částt lodi; od komina kU pťedn
1e druhci třčda. Zkaždá tťida má pod palUďoU son
zwlásstUč kajutu š kulatýmt okny, které fotwa Učkoltk
málo stop Uad wodoU wykoukajč. KajUta l. třidy
podobá se skwostnčmn saloUU plnémU šrcadel, kolem
do kola táhdle se mčxkkýdiwau š podnsskamt, Ua kte:
rém pohodlnč si fdřčmnoc:tt múšeše KajUta lla třčdy
má jen holé lawice a stčny. Za pčknčho počajt málo
kdo w kajntč se pozdrži, kašdý spčchú Ua čerstwý
wzdnch, aby na palubť zároweň Užtl panorama Usta:
wtčnč se střidajictho. Na palUbč l. tř. Uach.izi fe
nádherná restaUrare, jedeu welký a jeden meUssisalon,
žrcadlh a čerweuým aksamttem bohatč whšdobenée
TU dostane se tt wsseho, co jeu hrdlo ráči, owssem
po panskU: málo a draho. N. př.: Nciprstek Uolwra
trouššee pro zahřati žalUde Uestojč wčc Uež pč!t a

třlret u krejcarů uu atd. ,
Kdežto Ua palubč U. třidy pocestrlč na la:

wtcich bUď fedt, bUď z welké částt stojt, Ualezá
se paluba pro l. tř. o pařro wýsse nad šmčačnou
restaUraci, oded netoltko celou loď, Uýbrš také celč
okoli pohodlnčjt přehlédjtoutt lše. Tadh na zadUim
ťonct lodč stojč kormtdelnik, žeťežUým kolem bez UstáUč
sem a tam otáčeje a kU předU na kapitána hledč.

Bocestni l. třčdh majč wolno také na U. třčdč
se procházett a bawitt, kdežto Uaopak ž ll. tť. do l.
pod pokUtoU pťestoupiti zakázáuo.

W bokU lodt po oboU straltcich komina roglo:
ženy ssoU nmlč dweťmt Ušawřenč komnatky š tčmito
ncjptsh:

Kaptsčm, strojnik, kormtdelnict, kabina čis. 1.
a čif. 3. u Na protčxjsii stranč kabina čks. 4., 2.,
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pat SpctB (sptžtrna„ kxlchyťx,komurka pro owoce,
pak kontrolor lodi. Za sycbrawého ráua wsse se rádo
hrne kU parUťuUl kotlll pok kominem, kdcx přťjemně

teplo tako U kamcen fálá.

Wodaw tUto strUčnl,x Ucisttn paruikn Mnria
Baleria, mUsim jiš nčkoltť obrázků zbčťUých na:
kreslttt z plawbd samé, která náležč k nejpřťjem:
nčjssim zpňfobům cestowáni. Kdokoli do pobodlmřho
wagonn zasedl, š hrňzoal žpomiUá fwého Ua oďyčej:
ném woZU drncowáni na stantci šelešxxtčlxoll; kďo wssak
na parnikU se octUUl, š Ueulensiťhrůšon přtpominá si
nepohodli Uxaželešntct zakusseuých, šwlásstč kdhš delsii
cestU po drášcx mU kanti Bylo.

Koléďá sc to Ua parnikU tak lnilc, že ďyš přál
sobě na wčky sak plonst. Železnice proleti ncjpů:
wabnčjssi kraje, antžby oddechU 1xčpopřála; sotwa sem
tam koUsekwelebnčho obrašn Uchhtiš, celkn Uespatťtš
ntkdh. Barnik šatlm poskthje tt úplnél,w po okoťi
rozhledU, tak že obraz Za obrazem wolnč wystUpUte,
owssem že takč jeden ša drxlhým mizč. Ttsickrář pixl:
rownáwal jfom drUl,ďdy žiwos weždejssi plawbčr, nyni
na parolodt teprw štwč jsem cittl, še UeUi whodllčj:
sstho podobenstwi pod slnncem.

Sotwa jsme Z Ltchc odrazllt, zawšnčl lodni
zwonek oZUaaUUjir„č, žc neim wstixic přlcházcji lodt;

byly to parniky Flora a Zrtni, š Uimtžtojsunewlaj:
kamt pozdrawp whmč!nilt. Za Uedlolcho dohonllt
1sme tčšké prámy naplnčné fndy a čtwercowýmt bal:
wany; preimn tpřo mčln 4 wrsla š předu a tolikéž
w zadU.

Bodél břth šhUsta klapá celá řada leýnků,
postawených na Způsob barákň wesntckých Ua lodičkách.
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Tam zase přewáži se koUč, ježto na pra“mU ttsse stojk,
uprostřed wcletoku š silofosickým poklidem na před:
loženčm senčxsi pochnnniwajice. Dmhdh fpatřiš tatéž
j;!eoiřátkcx,kterak zapřažená jednU t wice lodtček prott

proUdU táhnou, fama bUď po břth, bUď w mčlké
wodč ku předU krúčejice.

Th a podobUé obrazy střidaji sc Ustawtčnč, tak
še sotwa stačiš do pamčti 1e nkládatt. A jaký to
pcstrý pohled mibá se podél břchU. Jedna malebná
dědtnka za drnhon, mčsto za městcm, zúmck za zám:
kem, zřicentna Ua wrcholu skaltska za zřicentnou.
Mezi Walfee a Kratnem zajimala náš z daleka wčž
hradU Klam, jehožto majitel slawný hmbě JtU:
dřtch 1ak známo w popťedi wlastenecké Uassč sslechty
neohroženč bojnje za práwa korqu sw. Wáclawa.
Nad městcčkemKratnem wypiná se nádherný zámek
wéwodh Kobmského, a nedalcko za Uixn xnezt horna:
týmt bťchy lesem,porostlýmt ječč powěstnýStrudl,
we ktcrémžto wirU drUhdy Uetolčko malč lodtčky nto:

nuly, nýbrž jednou t cclá welká loď špontniky Wič
ďeňskými do Marie Celh se Ubirajicčmt hroď swňj
nalrzla, jakož podneš pamcitné křiše Ua břth zwč:
stuji. Wřitel xnňj nrchtčl mne na smUtUé to misto
npozorUttt, pokud bychom 1e nepřejelt; zatim pwzra:
cho tajemstwi jeho, když z Uenadcinč komandowáno
Uám wssem, bhchom na lawtce Usedlt, abh konntdel:
nikU na osUdněm miftč nlkdo nezacláučl. NhUt owssem

býwalé nebezpečué skálh z wčtssi částt z řečtsstč odu:
straněUy jsoU weltkým nákladem za nhnč1ssčho risaťe
Frantisika Josefa, což památnťk na lewčm bťth r.
1853 postachý oznamnje. Než pťeš to wsse opa:
tonstt ntkdh Uezbýwá a proto spadl Uám kámen ze
srdce, když StrUdl jsme mčlt za zády, ač mimowolnč
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na myflt nám tamll jtný hroznějssi wir, jebošto 1ťcnU
žádný smrtelutk Uenjde.

,Jako železntce tak i parolodč maji swé sta nice,
kďežto cestowatelé bnď wstupnjč, bnď whstUpUjť. Loď
na znament zwonce mirnt z nenáhla swůt bčh, až
pak mtsto kU pťedn zrowna bokem ku břchn se žene.
Jelčkož woda U bťehn býwá mčlká, tedh nepřlrazi

parnkk až Ua ďťeh, Uýbrž Ua loďku ku břchU 1ljdázǧž
non, na kteron stálý mrestekz ořehlsxýedčj.jmýupak
ssonpact mňstek čt láwka še zeibradlim z loďky na
parntk se pťtssollpne. th pamik Ua ixečenon loď
pťtltssltč nenaragtl, spousstiwá hossik mezt nč Ua laUč
wellké klubko z prowazů smotané, an zatim lodUtrt
parnťk prowazy z Učho jtm hozenýmt k lodt přita:
hnjt. Takowýchto stantc čt přistawů Uačitá se welkč
množstwt.

Naproň stantct ,Jpsu Ua prawxfimbťth spatťiš
slowútnépoUtUi misto Marta Taferl, pak na
dalssčcestčslawné klásstery Mšlk a Gůttweth a
KlosterneUbUrk. „Brr,“ zwolá ltbereil, „prhč š
tťmt hnizdp, kde prý jerm tUčnč, lerssUi mUtchowě

xz oken whkuknji. Neďude prý lépe pracnjicinm lldu,
pokud z klcissterů Uenadčlasi se samč n towáray.“
A což Uenadčlalo se Už dostt towciren z klássterů?
Ano, a kdo tim zčskale?Towárnik, žtd a nikolt pra:
cnjťcl ltd, jeUžto přt wssem lopocent fotwa hladu sš
Ubráni a kdpž záhy whsilen pracowatl nemúže, ne:
zbýwá mu leč žebrácký mčsser a hňl.

Ll kde, ptám se, mcř nbožák potom šebratteč

Snad U býwalého páUa swěho, kterého swýmt mo:
zoly obohatile? TU ďy se sspatUě polázal; tam ďýwá
brána zawřena a otewře:ll se, odháUěji psl každého
ď wetchým siatem. Čt má žebrati U swých býwalých
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sondruhň, dčlUikň rowárutckých:e Aj tl Ubožúct samt
sotwa šiwota Uháji. Btám se, což ertdčl by Ubobý
žebrák w oknčxradčji tťcba tnčného mUtcha, který jej

w klásiteřc krmi a Uapáji, Uež wyzáblčho dčlntka,
který teď š sowárUU whknknje a sám bidn tře, ner:
ct:lt ab!,xalmuťnn dáwal?e)

N kdo pčxstowal w tak šxoaauéxaxstředowčkU mtnw

uúbožnost také wsseltkoU wčdU a nmčnie? kdo mýttl
lesy a w úrodné kraje je přemčňowale? kdo sitřtl mezt
lidem wsieliká řemeslae? kdo žachowal nám nesmr:
telná dila klasikň řimských a řeckých, že nentonUla na
wčky w potopůe barbarstwae? kdo se dal ťetčzem kU

kntze obrowské přtkowatt, aby jt dnem t noci přepi:
sowal a poklady mondrosti potomstwn zachowal, po:
kUd ňskU nebyťoe? Hle, to wsic podntkal nyni na
smrt od mnohých neuáwidčný u mntch, jemUž za
wsie ty o ltdstwo neocenitelně zeisthy spilci se u
lenochů, coš owssem 1erm úplnú nezualost htstorte,
Uebo slepá zlomyslnost dowoltti si můžc. u J Uyni
1e dobťe o to postaráno, aby každý člen klásitera hoj:
noU praci zúsobeU byl.

Wo polednt účastnilt 1sme se spotečného občdU
w restaUract, kU kterěmU přeš 80 hostň UajednoU za:
sedlo. Bylo to wčrU š podtweUim, kterak se mohlo
toltk jidel w tč malé kUchyňceustrojttt. Zeidla byla
čtstč a chUtnč Uprawena a stála pro osobU bez ná:
poje zl. 1.80. Qbčd trwal přeš hodtUU a ačkolt
wesele se howořtlo, pťece bylo ncim lttowatt, že 1sme
mezi tim Umoho malebných obrašů propásli.

e) Klásiter benedikttnský w Najhradč whnakládá každčho
dne drset zlatých r. m. na chUdč, tedy 300 le. každěho
mčsiee. Který towárnik dáwá toltk chUdýmeť
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Čx“m dcile k Widnt, tim wlce ustUpUje romanu
ttcká krajina plaUtnám dosti jednotwárným. W Kor:
neUbUrkn roššelmal 1sem se š drabým soUdrUhem
swým, ktrrý ž parnitU přestoUpil na drcihn, aby 1esstč
téže noci w domúcim swčm lúžku odpočtukU popťúl
tčlU dloUhým cestowánim UtmtáceUšmu. ,Já zatim
zadmnčm pUtowal dále do cišlajtanského Babyloml,
ktetý při wssi swé Ucidheře srdce slowanské rozehřátt
nedowede; pročeš netřeba zde doklcidaň. Než wssak

jsme do WidUě doraztlt, ďylo ncim w NnšdorfU z
welkěho parnikll Ua dwč maťé parolodč se přestčhou
waň, čim 1sme fe tak zabawtlt, že 1tž pod plcisitčm
čiré Uoct octli jsme se konečně na Uúbřeži Wideňskčm.

lx.
W i d e ú.

Jak blaze mt bylo, když 1sem w tomto moťi
ctzých ltdi a domú dostal se sssastnčdo přistawn kltd:
nčho, do domU p. B. B., dciwnčho přitele swčho,
kterčho celá wlast českoslowanstá š chloUboU 1meUUje
„swým.“ Břestáwám na začátečných pifnleUech jmčUa
jeho, wčda na jlsto, že UebUde Uwčdomčlčho nasstnce,
který by se celkU Uedowttptl.

Wideň již od Řimanň co stálý tcibor wojenský
na DUUajt pode jméUem BtUdobona založenú
bywssi, poszesia se od té doby co do počtU obywa:
telstwa Ua čtwrtě město Ewropské (po Londýnč,
Pařiži a Cařihradn), kdežto se sedmero drah želez:
ných sbihá. Dle sčitáni 31. pros. 1869 Ukončeného
bhlo tam 622.087, še 14 předmčstimt před ltnti
825.165 obywatelůa meztntmt asi celá čtwrttna
Slowanú, wčtsstnou zase Čechú. Kdoby tomU wě:
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ťtl, že ohromnémn tomnto počtu Čechoslowanů ne:
dopřáno podueš ani jedtného chrúmU wýhradnč
českěho! A pťer tomU tak. „Jedtni často osočo:
waUt ngnrtaUé smilowalt se nad Uassčmltdem, po:
skhtujčce mU, awssak jen z dobré wňle (ana Učmčtna
také tady jest pánem) aspoň poněkUd dUchoin po:
trawy we swém kr.isném starožttném chrámčMarta
Sttegen. Zdaž tU Ueslnssi powzdechnoUti slowy
ewangella: „Což jest to pro tak mnohé!“ Wssellké
mnohaleté dowoláwáUi se českýchslnžeb Božich w 1t:
ných aš 53 chrcimechWideňských bylo pohřichU podneš
hlafem wolajicčho Ua ponfstl. Nechač Čech radějt Ua
dnsst zmrzačč a spUstne, jen kdyš se bUde pitwořtti
Nčmcem u toč heslem nejednčch ltdi, kteři Ua ná:
rodnost čcskou erražice, samt nčmčiUU nad wčrU a
nábošUost stawč u a to nejerm we Widni, Uýďrž
leckde thde.

Marta Stiegen, jcdtný to pouť)ým„Čechům
pťistnpUý chrám, jest mtmo dčdm sw. Štčpána nej:
starsiim stawenim celč Wčdnč, která wcsmčš dle ča:
sowé mýdh se přeměntla,kdežto Braha swňj ctihodný,
siařožlmý ráz podneš š řidkoU ptetoU zachowáwá.
Chrám M. Sttegen w Salwatorské Ultci položeUý,
stáwal prý půwodnč w 9. stoleti Ua pahorkU nad
Dllnajem, který toho času ttmto fměrem se waltl;
nynťjssi stawba slohU starogotickčho pocházč wsiak z
15. stolett a jest po dúmU Swatosstčpánském bez od:
porU Uejkrásnčjssčswathnl Wideňskon; wuttřek wyzna:
menáwá se zwlásitč úhledným olteiťem a starýmt
malbami Ua skle.

Z 20 kostelň wUttťniho mčsta (celá Wideň ččtá
jtch pťeš 50) w.mtkú owssem Uade wssechnh staro:
žttUostči welkolepostidým sw. ŠtěpáUa, jřžr.UQ
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Jtndixtchem ,Jasomtsgottcm Baďenberskýmw
wmanskčm slohu pňwodně zalošcný. Nynějssi gottckcř
stawba teprw mezt r. 1359 a 1579 prowedena, ač
podnrš na dobro Ukončena neni. Má podobn křiše
šc 3 loďmt; délka obnásii 333„ siiixka 222„ wýsika
Zdt až po klenUtč 79, u a poskhtUje mtsta 12.400
osobám. K welebnčmU polossem celč swatynč wý:
ďornč se hodi fkwostnci malowaná okna, zUtchžto Uč:
ťolik, jak1tž šwrchu jsmc dotkli, wčnowal býwalý
purkmtstr Zelinka z wdččnosti za swč z tčškč nemocč
poZdrawent; jedno pak za toUž pťičtnoU szdowala
tehdejsič mčstská rada na pamárku tčmuž náčelnik,n
swémU, jakož podptš okna wčsti, na kterém Zelinka
w žtwotUi welikosti kleče wypodobněn jest. Zdažby
nhUějssi lželiďerálowč Wideňssti coš podobnčho Uči:
nsli, newim.

Hlawni ďrána obrowská (Rtesenthor) jrst
welmi zajimawý zbytek púwodnč romanské stawby z
12. stoleti, shmbolickými siguramt ďohatč ozdobený.
Klennti dolni části chrámU spočiwá na 12, klenUti
whsokého kúrU Ua 6 mohútných piliřčch. Chrám ěitá
38 mramorowých oltáťúw, awssak ani jeden UesoU:
hlasi š cerljkemaMtstrowským dilem A. thgrama
jest kašatean 2772, whsoká. Z četných pomniků
náleši prwni mistosarkofagU cis. Bedřicha lUd
š čerwenčho mramorU r. 1513 nákladem 40.000 dU:
katů šbUdowaný. Bod chrámem prowijeji sc w zemi
katakombh čt sklepy we tťech patrech nad sebou
bčžice a ltdskými čostmi naplnčnh jsoUce. Wc starč
knčžeci hrobce odpočiwá 17 knižat a knčšen ra:
kouských, kdešto fc podneš wnttřnostt zemřelých pa:
nowniků a princů ctjaťských w mčdčných nádobách
Ukládaji.



jl4

Na ;ewUčxjssčstranč chnimn fpatřnje fe mimo
umwhé ponmiky kamenuá kapla„ š které Jan Zkapt:
stran r. 145! wálkn prost ankňm ldlcisal.

Na jtžni wčši, 436, wysokč, o kterč také český
stawttel Brtr š Wrachatic pracowal a jak se po:
dobá ji též Ukončll, wisi zwou 402 centy těžký, který
r. Ujl Ultt bhl z dobhtých ďčl tnreckých. Na wčžt
té wtděl jfem zwlásstni důmysluý stroj š cif“erUi:
kem jako U hodtu, který přt požárU hlčdačowt Udáwá
na wlaš Ulčri i dům, což se okamžttě š wěže hasič:
ským sborňm dole telegrafuže. Wohled š wčše 1e
omamujicč a wěčuý lomoz wošů Ultremi beš Ustáni
se pwt,xeinčjicich podobá se hnčeni obwwskčho wodo:
padU. Druhci wčž Ua konci kťčžowé lodt podneš
Uenč dostaweua, šrowna jako U pť. Swatowitská w
Blaze, Notrdamská w Bařiži a wůbec mnohé jiné
wčže na nejznameuttčjssich chrámech, jeltkož obyčejnč
takowš stawby Ua posled se necheiwa1i a pak UwáznoU.

Tato kussenost prý hlawnč přimčrla Ferstla,
stawitelenowčhowottwniho chreimU Spasite:
lowa pťed Skotskou branoU, aby wěže tčw pťekrásnč
prolamowané takřkawszchowé bUdowp hned zároweň
š chreimem se stawčly a dohotowtly. Wodnčt k tčto
ozďobné, Umčlecké stawbč, dobrowolnýxnt přispčwky
podniknuté, dal arcikniže Ferdtnand Mašimiltan,.
potonnci nesssastUý cisař Meštcký, na pameitkU zachrá:
Učni cts. Franňfska Josefa před atentátem 18. února
1853. Welebný to chreim, awssak wice pro okrasU
mčsta, než pro potřebU wystawen, an jak jsme šwrchU
jtž podotklt, za přičiUoU jtných blčzkých kostelů bude
bez uu farniků. Koltknácte kostelů mohlo se ZbUdo:
wati w odlehlých osadeich wenkowských, ježto ďh tUssim
wětssiho Užttkn dUchowniho čerpaly z ncibožnč té pa:u
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mátky, než podnnajský ten Babylon, kte!eý po Ussi w
uejhrubsiťm matertaltšmu wězi.

Z četných kostelň Wideťlských pťipomináme jesstč
chrám sw. Nngustina, we ktcrčm fe nacházi nej:
drahoccnnčjfsi poumif Umčlecký,nxanoleUm (uá:
hrobnik)arctkuxěžnh Marle Krtsttny od Ca:
Uowy

W Loretánské kaple téhož chrámu chowaji
sc we střibrných nádobách srdce zemťelých cisaťň a
prtncň. W kleissteťe Angustčnském š chrámem spoje:
ném šil powěstUýdrnhdp kašařelNb rah am a Sa n cta
Clara. ani je tam whšssi wychowari ústaw bo:
hoslowecký,Fsintanenm zwaný.

Nejnádhernčjssi swatyni pťedmčstston jest chr á Ul
sw. Karla Boxx. z doby cij. Karla sleg r. 1716w
1736 wystachný. Wo obon stranách portálu, Ua 6
koriUtských slonpech spočtwajčciho, stoji dwa ohromné

slonph 141e zwýssi, polowypuklýmt řezbamt kžiwotu
sw. Karla fe táhnonrimč okrássleUč. Na slonpech
tčch wtsi šwony. Chrám wyntká oďrowskoU kuploU,
překrásmžmifresky, oltářnimi obrazy a pomnikem
ďásnika Coťliua.

Ze fwětských staweb přináleži arci prwnt misto
cisaťskěmu hradn, ntkoli wssakpro kráfu stawi:
telskou, Uýbrž pro rozsáhlost jehol Hromada to bUdow
w Uejrozltčlxějssim slohu whstawených, přestawených
i přtstawexlých. Wúwod hradU náleši doďč wčwody
Leopolda Baďenberského (xťx1234)e Z četných pťe:
bohatých pokladů wčdeckých přtpomiuáme pouze cčf.
dworni knthownn Umistčnonw pťekráfnčmsčlle
240, dlouhčm a 34e sstrokém, 1cžto obfahuje přeš
300.000 knčh, přeš 12.000 prwottfků, 20.000 swazkň
rUkoplsň . . . wice než 100.000 podobtzen Uejslaw:

88
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učxjfsich osob hčstortckých, 1ednU Z uejwčtssich sbirek

Ump, lltllsikaťti atd.

W čele Umčlerkých sbirek Widosjských stkwt se
cis. obrašárna w paláct Bcltmďederfkéxxx,ob:
sahUjici na 1800 obraZů wssech sskol maliixfkých od
nejstarssi doby až Ua nejmladssi Umčlcr rakouské.
W tčmš palcict uachcižise takéNmbrašská sbirka
pro Umčlce a přátcle dč!jčn Uad nliUl zajiulawá, která
půwodnč založeUa byla Ua šcimku NmbrasU blčž
xanomosti w Tirolsku. Ck,dowáse tam zbrojntce še
l50 úplnými hlstorickými zbrosi a zbrančmt knižat a
wojewodcúw ž 15. a 16. stolrti, přečetné podobtzm,e,
dila plastická, malb!,x na skle, pixirodni wzácnostt,
w;ácUé starč kUthy a rUkoptsh atd.

Mimo welkolepýpixirodnický kabinet, pak
xxakouskon průmhslowo:l wýstawu, nawssti:
wtlt jfme tčš dúm Umčlcúw (KůnstlerhaUš). na
řičce Wideňce, teprwé w letech 1865n68 dle plcinUu
A. Weďra wknsnč w!,dstawený jedUotoU Umčleckou.
Na Wideň wssak Zdá se ncim budowa tato přiťtš ne:
patrnou, kdežto Umčlci, nlalčixi, sochaixi atd. swá Uej:
nowějssi dila na odčw t na prodej wystaimxji. Smi:
me:li dle tohoto stixedtsstč Uxchu Umčleckého souditt,
tedy owssem co do wýtwamého Uměni pokUlháwá
pyssUá Wikeň daleko za mnohýmt městy menssimt.

Z wynčowacichústawů nálrži prwni misto Uni:
wersitč, ktereřpo Bražské (založeUč Karlem M. jtž
r. 1348) jest Uejstarssč celč středUi Ewwpy. Zakla:
dateťem jejim byl wéwoda NUdolf lf. r. 1365. Bo
Baťižskč miwá Untwersita Wideňská Uejwice ansstč:
wowatelů, obhčejnč přeš 3000 ročnč, mezi kterýmt
r. 1868 ččtalo se 1964 Nčmcň, 26() Čechň, 139 Ztho:
slowanů, 83 Puoláků, Zl Rusinň atd. Dd r. 1867
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nemá wssak untwrrsiln fwé wlastni bndowd, sak že
sinč k předx:ásskám a ústnwy š wosokými sskolami
tčnxi spojenč roštroussexm jsou po relč Widni. ani:
ť)owna jeji obnásič 150.090 swa.zků.

Wedlc Untwcrsitd mú Wideix polhtechutkn, Te:
resianskou xxntiřikou nkaden:ti dro sslechtické jinochd
založerU, 4 stútni wyšssř gnmnasia, 2 koxUUUcilnci
rralná gyx:x:msia, :? státuč a 2 obernč wdšfsi ree
alkn atd.

Majitelem jednoho ; nejpřednčjsstchsoukro:
mých ústawň wyUčowacich we Wčdnt jest flowútUý
po wlastech českoslonxanskýádWetr Btlka, rodem
Morawan š Boško!oir. Welkolepý ústaw jeho, který
od r. 1850 samostatnč! wcde, nacheiši fe w Jofefowě,
w jezdccké Ulick prxostřcd Zahrad we Widni welmč
řidkých. Wynčnje fe w nťm wisem třidám Uormálc
Uim, realnim a gynnlasialnčm, mtmo to piiprawným
wědám pro akadenxtř obcho?.xnipwojenskou axlámořni.
Každý žák mnsi mřmo předmčty swé třidy zároweix
řeči a ltteraU:ťe swého mateřského jažyka se učtti a
laké nčkterémU řemeslu. ústaw onrn má též swon
wťastnč knihowml, přiwdowědecký a fhsikálni kabtnet,
chemickč laboratorinm, modelp, kresbh, swé wlastnč
lázUč, weltký sál pro tčlorwtk a siermoweinč atd. Uči:
teťů a wychowatelň Uxšličnýchččtá ústaw Bilkůw stále
na Zl)úkil). Nejpřednčjssi rodiny sslechtčckč t mč:
fskanské z relého NakoUska, ba l cišošemci swčřUji mu
swé synh. Wedle Nčmců jfoU tU Francouzi, Wla:
chowč, Maďaři, NUsowč, Ssbowč, Černohorci, BUl:
hařt, Romaxcč, Řekowč, Špančlowé, oa i Egypc:
čaUé atd.

Že Bilka nciš jest uetoliko Ua slowo wzasým
opedagogexn, nýbrž jednim z nejobčtiwčjssich podporo:
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watelú wsscltkých spolkň wlaskrueckých a dobwčřnuých,
;wlásstxlčm pak pixizučwrem krajuauů Morawauů we
Widuč stUdujicich, wť celo swčxt. Nua wssak skrom:

uost jcho zuámá nedowoluje Uám wice řirt, přestá:
wáme ua srdečUém pťáuč nesěemých ctitelů jeho, při:
wolúwajčce mU z pobťcžč Switawiua, kde Bilka (w
Boškowicich) swčtťo spatřil „Ua mnogaja ljeta!“

Na wei:ejné pomučky jest Wťdesdpomčmč
dosti chuda. Z uejzuamenitějssich jmennjeme: Jiz:
deckou broncowou sochU cčs. lJosuřfexll. ua ,Josefsčém

Uámčsti; sochu cise Franttsska 11. Ua Zxrantisskowč Uá:
mčsti; sochy arcikučžete Karla a priUce Exlgeua ša:
wojskčho od Fernkorna ua zewučjssim hraďnim Ueiuxčsti;
sochn cčs. Frautřsska 1. w dworsié ;ahradč; sochUmar:
ssálka Karla Šwarcenberka na uámčsti jeho ujmé„no
nesoucčm.

Na Wřčkopech;wedá fc mramorowý sloup uejsw.
Trojtce 68, žwýssi, na památhc ochránčni Wťduč od
morU r. 1679 žnřiwssiho postawený. Jtný mramo:
rowý pomnik stoji na Hohcumarktn; chrámec to Ua
4 kortmských slonpech spoččwajici še fkupeUim, jež před:
stawute Zasnonbcxtč B. Marče.

W tak zwaUém StadtparkU na oboUbřezčch
Wčdeňky wzloženém šasthUje powsiimuutč krásUý
polnnik Schnbertňw, š kararskéhoďčléhomramorn
w zelenčm loUbi mtle pixekwapUjčcč.Mne wssak wice Za:
jimal jiný kowowý ponmik w zahradč pixedpolytechnikon,
od Fernkonm šhotowený Ua počest Uasseho slowútUého
Josefa Resxla, rodučho Čecha z Chmdimč, wy:
Uálezce ssroUbU při parUich lodich. MUž tento, který
dňmhskem swým cclé plawbč Uowý směr dal, ba nc:
tufsenč wládh Uad sponstamt mořjkýmt plawcům do:
byl, musel bohUžel, jako gentowé wňbec a Čechowč
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šwlájsi, trpkoU probs:lmouti fjfolu„ dossed Ušneinť
teprw u po smrtt. Eo Učunořnč tutcndant mčl
ročnč ofm (!) fet zlatých slnžbh, k čeum teprw Ua
sklouku žtwota obdržel přidawkem 200 zl.! Horkú
neuloc Učtntla konec jeho účiultwéum, alr strastt:
plnčnm žiwotn r. 1857 w Bublani. Wonmik jeho,
městem Wčdaxi wzdčlaný, byl 18. ledua 1863 slaw:
nostnč odhalcU. Mei lat. ncipjš: ejoššťo UšďZjšxx
patrjň Uuďtrjncl) atd. (JosesUNef:lerowl,ro:
dákn Naknssanowi . z . ). Bňwodnč steilo dálc: učdw
cjchš do!xcšum . e . . (dle UárodxtosttČcchowt),
awssak zňwtsttwci maltchernost Wideňňkůro ncsnesla
přidawkn toho u č mnsel se před samon slaonsti
Uásilnč z tabnlkh odstrauiti. u u Než pixcš to wsie
nepťestaUe se ntkdh núrod náš honositt welikým swým
Refxlem.

Nejkrásllčjssi Ultce, která na nlistč stan)ch šbo:
řcnych hradeb a koltsstť okolo wnttťniho mčsta od r.
1858 se objewila, jest tak zwaná RtUgstrasie. Já
bhchnazwal Ulicl tU palácoon, an skntečněwyjma
některé zahrady témčř wenkoncem uádhernýmt palárč
se honosi. Již zcwnčjssek jejtch celýmt sknpenčmi mra:
morowých soch ť šlatem wyzdobený přtpominá Ua
phssnč stawbh starého Řima. Jaká nádhera bnde
teprw anttř! Tážeš:li se, komn bh skwčlé thto
zámky náležřlh, čt knižatům neb jiným bohatým sslech:
ttcům, mýlčš se; patřit onh eš nepatrnou wýjtmkoU
uu židňm. deežto chatrnějssi domh se boři a na mčstč
jtch paláce ze zemč wyrůstaji, Ubýwá obydli Ubohě
chUdinč, která sotwa w podzemnich sklepich misiečka
najde, by hlawU swou na chumáčkUshntlé slámh sklo:
Utla. Balúce žtdowských welmožů stoji w letě wčt:
ssřnon prázné, aU Zatčm umjitelé jejich we skwostných
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wtlách Urbo w láznich po sspekulacčch bursowných si

pohodlnč howiwaji. Wůjďe:li to touto cestou dálep
tn t bez darn prorockého lze bUdc si wdpoččtati, jaká
katastrofa dncš neb Zitra sc chhstč:.

Na téže Ultci q tak zwaném Qpernringu u
wypiUá se nowé dworni operni dtwadlo, které
jsme též wečer ansstiwtlt. chnádbernčjssi to di:
wadlo ze 6 weřejných a 3 soukromých dtwadel Wi:
deúskýchl Whstawčlo se w letech 1861u68 dle plánn
archttekta daU der Nůlla a SiccardšbUrka nákladenx
sedmt miltonů zlatých! Wejde se doň 3000
osob. Nčkoli wstUpUé jest Uáramnč whsoké, pťece se
tam nedostaUeš, leč byš o den dřčwc wstupenkU si
zjednal, Uebo od pťeerxpniků za dwoj: a trojnásobnou
cenU jt zakoUpil.

HUed jak mtle ze sloupořadi do sinč wstoUpťš,
octneš je jako w báječném swčtč Bo sstrokých mra:
morowých koberct drahýmt potašených schodech nlezt
alcgorickýmt sochamt kračiš wzhůrU a octneš se w l
ohromné dworaUč 1akobh sancem ozáťené, we které
neUzťiš leč mramorowč sochy dramaňckých básniků,
malby, zlato a čerwený akfamit, jimžto wcsmčš fe:
dadla potažeua jsoU. Lawtc jsem w přizemi ertdčl,
nýbrž pro každoU osobu pohodlný fotel zwlássk. N což
teprw mám řčct o umčlcich, kteři za jedtný wečer
berou wic, nežby četná rodtUa spotťebowala za celý
rok! Dáwal se „Trowadore“, szmi fe, že wýtečnč.

N pťec Uelze nassiUci ubrcintň se jakčmnš bolu
uprostťed tohoto báječného ráje, zpomene:li, že toto
dtwadlo nčmcckčwthdowáno bhlo Ua útrath státUi,
tedy t za Uasse penčze, kdežto dtwadlo Uassr UárodUi
w Wraze z krejcarowých fďirek Uasseho ltdu bUdowané
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řadou muoha let podnexx pod stixeelm se nedostalo.
9l pak máme blahoslawitt . . Wčdeň!

Proješdlwsie téměř cclon Wčdeň křtšna křiš, šajeli
stxe téš kxhostltelem mým k pa lcici swčtowě wú:
stawh, kdc,aš R000 dř.lnikň a toltkčxšsUad diwcikň se l)em:

štlo. Stawebui materiál dowčxželfe po šwlásitni želez:
ntci až na mistod Do rozsxihlého staweni nčbylo tehdá
jesitč přčftnpn a psoso nelzc uúm o Učxmwice powč:

dčti, le.č žebw w obrowské jcho báni bodnn kostel t

ď wčžč sc smčstnal.
.Dkolo palúce wýstawniho zaklcidal se prčxwč na

mistč wpkáceuých stromň nowý, krúsuý park, do kte:
rého se thUed celé dospělé stwmy prawidelnč zasazo:
waly. Eelč řadu rozličných boUdek tak zwančho
Wllrstelpraterd:, we kterém drnhdy karaktertstlcký
žtwot weselých Widcňáků sc obrážč, wšalt,x za swč

UstUpUjice bndowě wýstawni, bUď rnisto priuňtiw:
nčxho, starčho UcladU moderni roucho oblčkajice.

Než dosti, ba jnad i přiltš umoho o szpné
tč nasič macesie a proto kwuem na nádraži fewerni
dráhy, kdežto hued w sint Ua schodechjakoby na wzne:
ssenčm oltáťi stoji uxramorowá socba w žtwotni we:
likosti, nčkolt rifaře pána, nýbrž u,žida Noth:.
schilda. Wýšnamxlá to Zajlstč socha, aby ciztnec
hllcd na nádraži se dowtipil, jaký asi proUárod we
Widnt wládne. B“l proto spčssnč do wagoml z dU:
fiwého pro uaisince wzdnchu Widcňského.

Z Widně na Switawu.

Šsastuon náhodoU dostalo se mi tn welewi:

tančho spž:lečnikawde p. BUchtela, wikáře Khšber:
ikého w Cechách, slowútného hndebnika, jenžto wzác:
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nou swoji sbirkoU starých ilwwčjssich nástrojů hUdeb:
Uich šasto:lpeu bude Ua swčtowé wýstawě Wčdeňské.
Wymčntwsse nč!kollk skow, porošmnčlt jfme si hned,

že jsxne swojt, šwlcřsitč když p. wtká,ť objewll se býti
tedninx š uejwroUcučjssich ctttelúw Sllsstlowých. Ne:
bUdtž nám to za Uessetrnost kladeno, pakll zdc ze
sonromého howorn přcitelského Uěco whzradime Ua
potčchn přečetalých žákňw č ctttelúw nešapomenntel:
Uého nasseho mtstra.

Wřed učkollka léty šawitaw p. wtkář do Brna,
erpomem:l nawssttwttl prwotného hrobn SUssilowa,
Ua nčmžto práwč wzácuá rňže bčlá š přidechem do
čerwenawa prokwétala. NrawdoU:li fwatoU, co slawm)
Uciš Brandl w klasickém UekrologU napfal (Woltttk
1868, č. 55): „žc Snssčl byl we wčncč bciš:
nčkůw českýchbčlostnopUlilti beze skery“
uo nemohla toltkéž Učžmi rUka wýznanmějssi ozdoby
rown jcho wybrati Uež bčloU rúži. B. wikciť wčUo:
waw sle úcty drahémU nebožtčkU, Uechtělodejitt bez
nějakč pamcřtky. Usstlpmcl tedy wčtwtčkU z keře rň:
žowčho a schowal ji pečliwč do tobolky.

Wopossed zatim o koUsckdále, spozorowal teprwč
wýstrahU Ua tabnlce, která každčmU, kdoby kwčttny
na hřbttowč trhal, whhrožowala pčtkoUpoknty. thč:
dal se kolem, ale Ua sstčsti Uebhlo tU nijakého zrcidce,
Bťijda domtl wsadil wčtwičku, a hlc, Ujala se a wh:
pčstowal Z ni jtž nčkoltk wzácUých keřůw, ježto Učžnč
„Sltssilowkami“ (rošň tdščx UmčxdjjiďBušjl)
pokřtil.

Takč jei mám slowo, že wd. p. wikář mt sám
SUsstlowkU doweze, o kteron, poďaři:li se mt ji roz:
nmoštti, mtlerád také š 1inými ctttelt Snsstlowýmt
se sdšlim.
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Qstatnč prý je p. wikáť hotow, řečenon pokUtU,
kdyby se žeidala, podneš mtlercid pološtti, jeu když
z prwotného hrobu oslawencowa podařilo se mu za:
chowatt rňžč Snsstlowku.

Zpráwa tato o Snsiilowce, kterou jsem za Ue:
dlouho po wykonané cestčxBručxlskému HlasU podal,
wywolala w tčmž časopise pixekrásný a důležltý ná:
wrh, aby wlasteuecké knčžstwozaraztlo literárný spolek
„rňže Susstlowka“ zwauý, kterýžto by o spisowáxlč
a rozssiřowánt sptsňw takowých péče wedl, ježto by
prowaUUty byly základntm heslem Sussilowým:

„Dwé krásek spanilých dUsie nlě owláduUlo stánek;
Zemská jedna, druhá š wýssiny posila Uebeš.

Cčrkew a wlast uw ty w mojich mtluji sesterskyfe ňádrech,
Každá půl, každá mci moje srdce celé.“

SoUhlajime zajlsté wsstchnč,žeby takoonto dn:
chowUčrůži památka siawného kučze:wlastence nej:
ďůsiojnčjl se zaswěttla. KxéžUám brzo zkwete takowá
žtwouci růže Susstlowka na ozdobu kwčtntceCyrillo:
Methodějské!

Na stantct Hrnssowanskč pťisedla do nasseho
wozU wenkowská 1akáš skUžka š ditčtem krásnč přt:

strojeným. Chuďaš domniwala se bešpochyby, že wůz
jako wůz, což se brzy wyswčtltlo, když mezt jizdou
hrUbý koUdUktčr po Učmecku jal se š ni hrdlowatt,
že mčla listek pouze do Ul. třidy. Ubohá nerozu:
mčla mU aUt slowa, aU w kulturni řečt wssecka sta:
widla swé newymáchané huby na „hlonpoU u jak
prawtl m Česskn“ spUsttl. Newim, kterakbh fe ji
bylo wedlo, kdybychom byll snrowému tomu chlapiskn
nepřtpomenult, že oU zaslUhUje wčce důtky než ona,
an ji fám mšl Ukášati misto, a Uenmi:li š ltdem
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slowanfkým se smluwttt, že se ani Uehodč ke slnžbč
na dráže, která slowaltským krajem probihci a tedy
zc slowanfkých peněš tyje. Wo kapitole téřo owssem

Zarazil, awssak prowozuje bežpochyby son nessetrnost
kslowauským restowatelům dále, jako jtni beščetUt
kolegowš jeho ponzi Nčmci. Btáme se, coby w po:
dobnčm pťipadn řekl Nčmec koUdUkterU poUhčmU
Čechowie? u

Nwssak slyssčm jtž klasickou odpowčď spráwni
rady: „ZUU sedláčc, so 1e thá!“

Kdy konečnč pixtzná se nám práwo stejné, jako
jiným Ueirodňm? Ntkolt dťiwe, poknd nežawládne
křeskanská šásada: „Cokolt chcete, abh wám ltdč
činilt, wy čiňte jtm.“ Jenom pohanstwo otroči jtnč
n cirody, kťeskanstwo objimá pak celý swčt.

Nechtěje se dcile ssiřttl o BrnU, či jak je ústa:
wáci rádi zowonu předmčsti Wideňskčm, u
kterč co do zásitt proti nám we wsiem po Wiďni so
opiči ba jt předči, spčchánt jtž kU konct swčho cesto:
ptsn, bp se dalssim ho rozpřcidánim Upčltwost čteUá:
řowa a konečnč takč moje nepřetrhla. Wzdáwám
Upřimnédikh drahčmn přčteli a spolncestowateltswčmn,
wd. p. dčkaxtowi JanoUssčowi, ďez nčhož bych sebhl sotwa
takowčho wýletU odwážtl. Dčkuji žároweň wroUcUč
wssem přčzniwcům, jtchžto lčlska i pohostinnost trmá:
ceni dalekč mi šwrchowanon mčroU osladtly. Dowezl
jsem si š seboU Uejedmt spantloU Uezabudkn, kterci
bohdá w srdct mém neodkwete až u w hrobč. Nč
jsem nespatřtl moře, aUt luznč Jtalte, jak jsem sipú:
wodnč přál, Utrhl jsem přec na cestč nčkoltk kwite:
ček,ježto w skromné tčto kyttci drahým krajanňm swým
podáwám; bUdU sssasten, pakli jt přtjmoU š tonž ocho:
toU, š jakou thta byla. Dá:li Bůh zdmwi, neod:
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čitám se sice dalsičho ccstowálti, awsiak přiznáwám se
takč bez obalu, že nawrátiw sc do klidUého údoli
Swttawtna, přere 1scm si pompsltl: „Wssude dobixe,
ale doma nejlip!“

Wčnowal:lt 1sem zlaté Uassč Wrazc wc spifťu
tomlo wice pozornosti neš Solnohradn, kam jsem po:
přednč miřil, ba wčce Uež hrdč Widni, wim najtsto,
že mi toho ntkdo nezašli, leč teU, kdobh wlastni matkU
tťeba ožebračenou za thé jakékolt whsintčné ofoby do
pozadi stawčl. Uchwácen ďhw sálxt 1eji welebuostč,
domnčwatt se mohU, še též laskawi čtenáťowč mojt
jaký taký oďrázek matičky nassi showiwawč pťijmou,
přthližejtce arct wice k pťedmčtU Uež kU zbčžnčmu

sstětci. Kéžbh fe mt bylo podařilo, abych pončkUd
aspoň byl Uapowčdčl mtlým rodákům swým, proč a
zač ku Wraze, tomUto srdcl národU českoslowanskčho
lnoUň musime, ač nechcemelt w mořt ciztnstwa Uto:
noUtt. Zůstasnue čim Uáš Bůl) stwořil, wčrnýmtsynh
swé krásné wlasti pozemské., awsiak nezapominejme
prawé, wččné domowtnh tam nad hwčšdamt, kam je:
dinč Bezpečně wede KrtstUš a 1eho Cirkew, kterýmšto
náš již pťed třsict léty zaswčtili weltcixnasst fw. apo:
stolě slowanssti Chrtll a Method. N proto

wšhůrn, ncirode můj, wzhůrU
k swatým zales wýssčnám,

nad pozemskou wstollpuč kůrn
k jasným nebeš končtnám;

tam kde Boži twář se skwčjc
w lášky wččUé pleipoln,

Ehrtsla a Methodčje
w sláwč pozdraw pospolU.
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Boťloň se jtm rode celý,
ssirci řisse Skowauň,

nebos ont otewřelč

tobč rajskou ďworadlu;
swětlo jejich podneš switi

a wlast miloU zahřiwá,
wňnč! nebeského kwiti

Uárod podUeš prowiwá.

Mějtež z toho dčky wěčUé,
apostolé rozmtli,

že jste k leifce nčkonečné

bratrd w Krtstu spojtlt;
opatrnjtcš také dále

tisicťrtý onen fad,
aby opčt k Boži chweile

zářil slathý Weťehradl

Bštwtež to frdce swatč
slowanského mirodU,

nechat z nčho proUdy zlatč
znowa tekoU w obwodU;

Kristem nechaf žčje, mtadne
wczdh Uasse otččna,

at nám nikdy neradne
wira, nebeš kwčňUa.

(Moje „Welehtadkp“ str. 45.)
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Wýprodrj rkUčlj z nasscho Dťdictwi za wclmi

sUižerU ccnn.

Dčdtctwi fw. Chrtlla a Methoda má, jak z Učže
pološenčho seznamU sezřiti lze, hojnost knčh Ua skladč,
kterč za welmt lewnon, w témž sešnanm naznačenoU

ceUU prodáwá. J wybišč wssechny dlsslechttsš podpo:
wwateťe dobrého čteUi, abh si erbtčšowalt tU Ueb
oUU knthU aneb t wice kUčh z Uasseho Dčdtctwč bUď
pro sebe aneb pro mistUi kUthownn pokladnikem
UassehoDědictwi, wp.Fabčanem Roháčkem,
prefektent w btkapském pacholeckém semt:
núřt we Wewerské Ulict w BrUč, sobč opa:
třtti a ňm t peUčžUébidě Uasseho Dčdtctwi sečmožnú
zpomáhati; Uebo jak š Uwedenčho přehledn přijmů
a wýdajů w r. 1872 widětt, má Dědtctwi z rokU
xUtnUlého schodek Ua hotowosti o 543 Zl: 3457!0 kr.;

mtmo to jest přtstnpowcilti Uowých údň k nčnm pra:
fkrowUé, tak že při wydáni nějaké knthy wkladú Uowč
pťistoUptlých čleUů, tak se to dťiwe čtniwalo, Užttt
nelze, Uýbrž Dčdtctwi jest pťimxccUo, při wydálti Uč:
jaké knthh pouhými ročnimi úroky swých státnčch pa:
plrů se obmezttt. Toč hlawni přičinon, že letoš jen
tak malon knižkU fwým údům podatt mohlo. Kdož:
kolt tedh knthy, jež Dčx.dtctwi Ua skladč :Uá, odebčrá,

podporUje ústaw ten w jeho fannčni tisni a Umoš:
stje, abh w bUdoncUU wčtssi dar ročUi členňm dá:
watt mohlo. Kromč soho sám sobč tim wýborně
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poslouži, aU obdrži knthh obsahu dobrčho, welmt po:
nčného a ua mnoze i milc šábawného, na nřchžspolU
Uelpi Utr š onoho kalu jedowaté newčry a ncmraw:
nosti, jimš za Uasstch dnň muohč tUihy wc swčm ob:
sahu potřisnčny json. deisejte tedy knihy th, obra:
cejice sc na ďwrchu dotčrnčbo p. pokladUika ústnč
Ueb pisemnčx: poslonžitc ttm fami sobč i Uassenm
Dčdirřwi.

.. x ,x„exrxex ugxmxeR.xx



Seznam knih, které Dědirtwi sw. Eyrisla a Me:

Poťž ješššif

tboda na sklndť mú a ša fnižené ccny prodúwú.
Snčc

J m é n o d t s a eišmšllšsl??ššl ť:::š
l flladť 7 xl lrr ssssťť.

ul j

Zosefuš Fladtm“ď o wálce žtdowike . ť o09 l l WlunZo
štwot jw Alžberxx . 128e ťw emj šo
Zziwot jw Cdrllln n Mcthodéjc ll 89 ř Zjsluo

Fablola . . j 86d x.bLž 1ú
Žlxoot sw Zona .Kapijtrana 900 160„ 89
Akta sw mučedlnikůw . 990 u7ldwu30
Dějeplee cťrkwe katollrke x t518 ll2 uj l q

Sw FrantisickBorglaš U l Wšuo60
Blah Jan Sarkander th.ď 2umž 1uo
leot sw Angelh „ 872 dr.uďl).w.Zo

Žlwot sw Aurella Auqustlna slo j x:uš„uojďoHofpodařska knlha . n lolčd 1 uo .np 60
Cesta do sw zeme l dtl . ts):ški“ 1šoexj60

U. dil . . . 1::25 xďo.:lew
Cesta do Franeouz a Špančl 1 dsi UUZ 1 mjšmjšo

U dil „ xe:ow eu. FZZQux:o
Morawan, kalendař od rokU 1852 j :!0 llu. Zcššku15

„ „ „ „ 1857 . s 80 g.šoon U.
„ „ „ „ 1858 . š Zo zu. Zš!šu 1ď
„ „ n n 1860 e j 30 uššžču 15
„ „ „ „ 1861 . z Zo wššda 15
„ „ „ „ 1862 . x. ǧo wššžja w
„ „ „ „ 1863 . x nouuššzuuw
„ „ „ „ 1864 . . Zo uqšeju w
„ „ „ „ :865 . ďo Zšoš lb

„ „ „ „ 1866 . l Zo u..š 15„ „ „ „ 1867 . . Zďo u.šš xď
„ „ „ „ 1868 . loo pZšjju xZ
„ „ „ „ 1869 „ 290 uššuxčx
„ „ „ „ :870 . 109 Zš!ju 15
„ „ „ „ l871 „ 200 ugšžuxď
„ „ „ :872 . 3oo Zštuw

Qbraz sw Ludmllh Uo0 wtild.uwl:e:o
„ fw Wojtčcha . . . xooo nšol .Zo

jw Cyrula a Merhodčje . . 29o řuďoj Zo
Menssč obrčxzkysw Cyrllla a Methodčte j 8990 q 2
Mapa alčijťtnn . . . 500 :u nwee!o

„ ernegory . e:oo „ju 5
Bodoblzna Sussllowa 36 fu TU 20l



Seram
zemřelých údúw Dčdictwi fw.

CUrilla n Methoděje,

e pokUd do 15. črrwrncc 1873 oznúmrni byli.ďe)

A

e) Uctlwě sc žádajř wsstrkUt přčšnlwci Uasscho Dědtcřwi,
abh úmrtč spolUúdůw spreiwč Dčdtctwi rhchle ozneimtli,
jcllkor se to od mnohých spoluúdůw teprw po lctcch
stáwa o.



Z nrribisknpftwi Qlomuckého.

9593 Uwizlowa Zenodefa z Hrubého Tyncee
4458 Bčhonuek Josef š Hosstčtina.
4220 Krejěiidwa meta š Nowosad.
9081 W. p. Morir Z:ďfes, farář w Knnowicich.
8803 Bednúixowa Jenodefa, wdowa w DUbU.

10617 Wawltk Joscf w M. le:xechtlcich.
9846 Jallllpka Mariana w Swtndnowě.

13029 Mortš „Jtři š Welkých Kunčtc.
13273 Bartouěk !P.xšrronikajťo Buchlowicich. .
4165 D. p. Hanák Tomáď, salxeiřna odpočtnku w

Mořtcčch.
4184 Bakalařowa Marta w Mořicich.

1.1850 Lťmbrožowa Nntonie z Mo:xawtčan.
780 Hnb Jtři w Janowtcčch. d

4687 tha Npolonta ze Žadowtc.
5390 NeUmann Rosalta w Bzenci.
4173 KoUtný .JakUb w Holtct.
9857 Zapletalowa Teresia z Lhoth.
8139 HUďálek Karel ze Starého mčsta morawskčho.
2708 Magerlowa Ba bara w Dpawč.
4442 Wetš Baultna Kelessowtc.
4858 Beuka Barbara w Qpawě.

10474 Fessar Anna w Qpawč.
11835 Manderla Be:xoniťa z Hadranek.
12818 Kolárek Marta z Kťenowtc.
1940 Doptta lema z Bhstrosic.

13275 Frant. Gottwald erorce.
6273 Balacký Rosina še Sptček.
7536 Strnadel Btktorta ze Sptček.

13135 Wáňa Zohana ž Hranic.
6352 Lonsecký Wincenc z Hranic.



Z bifknpstwi Bručnffébo.

276 D. p. Melntcký Enmnuel, dčkanw Zedowniricb.
11754 Nychlčk Zofcf, nčitcxl w Nostáni.
9803 Jančik Florian, wýměnkářw Řostáni.
7075 DohUalowa Wtkkoria w Rawltnowč.
šški()7 Neswadba Malxia w DolUich Bojaxwwtcich.

13488 lečešax Maria w Dolujch Bojanowicčch.
1074! Jawšowa Kateřan, wýmčnkářkaw Breštnč.
3878 Řod JaUa a Fxrantisskd Wlasakowých w efora:

čanech wymřcl.
:356 DwořeikJau, majetnčk doUmch Welké Mezeřiči.

4305 Nod Zxaknba a Auuy Oš!llešowých whmřeť.
4906 .fčuchhnkaJosef w Maršo!oč.
6225 DtoUpal škarel w Stropeštnč.
1439 Hažnička Fraxdtissck z Břochowčho.
9698 Herntch Jofef w QUsii Uad ertct.
1348 Procházkowa Franttsska w Třcssti.

12603 Kopečck Klara w Nosicčchl
4370 ,Jrowska Marla z Cerwené Lhoty.

91 Slanšičrk Wawřin, wýmčnkář w Kuřimč.
11543 Ambrož .Josef, jx,znik w Nčm. Khxlirich.

2360 BoUchťý Nnton w Drnowicich.
6004 HUtšec Josef, domkať z Uhřic. x

541 Waškowa .Josefa w Dražowicich.
2328 Strublčk ,Josef, 3šznčkz Dražowtc.
7921 Kousal Nntodtčn, jA.nik z HosstěUic.
8146 Ceistkowa Marta w Hrotowč.
8810 Jedltčka Wáclašoa rod we Wtšnowě.
8135 HUsařik MatoUď w TUpesich.
1718 Bsotkg Matěj, lť.nik w Ztechowč.

10605 HenešpPawel, l„nik z Jaromčřic.
1275 Mojžčš ,Jakxšb, lť.zUikwe Wytowtcčch.
4471 Lojka Tomeřš zc Šwabowa.
1423 Ztmmermanowa Tcresia w Wohořelicčch.
3728 Wyklický Nnřončn w Blawči.
4050 Račanský „Fan w Mor. Brusich.
2760 MlčoUssek Frauttssek we Chšmlkowtrčch.

186 Frůh Frantissek, dčkaU w Zidlochowtcčch.
5198 Eharweit Heťmmt w Brařrt.



l920 Qtawa ,Jau z Neswačtlky.
5428 Sidlo Josef šc Sazomilm.

Z nrribifknpsiwi Pražfkébo.

1l492 D. p. Angnstin Mrder, fmxáixna odpoččnuti
w Beronnč.

2235 Wtknor Jan w Bňnč.r
7914 Sládek Josef še Strašir.
6477 W. p. Wassátko Franňssck, kapl. w ZloUicčch.
3593 DUraš AntončU, rolnik z HUmeU.
3597 Uldrich Franňsiok, wlnik z HUmeu.
4700 Bláha Karel, shU obchodnčka z HUmeU.
5684 Trojau Frautisfek w Beronnč.
3481 Mascik Wáclaw, mlhnář z Thorowtc.

Z bisknpstwi BUdějowickébo.

2705 TrojaU JaU,7 chalUpUik z Bťečina.
4750 Sonl Tomáš z Nohanowa.
5791 Tlonfst Jchřt, farciř z Bředskawtc.

Z biskúpstwi Krnlobradcckčbo.

6448 hnek Wrabek, podnčitel we WamďerkU.
11775 wčc Josef z Hlimčešhol
6745 Bazonrek Nnna w ončnč.
7093 Brtchowa Nlžbčta, wdowa w ončUč.
8515 Jauská Franttsska w ončUč.
9817 WaUčk Wciclaw w Slawonowč.

240 KUltna Jan, býwalý úředUtkw Semilech.

Z biskUpstwi Litoměřickčho.

7838 Libať Wciclaw, rolUik na Strance.
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