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mobouei a nejmáč mondrý wefmirU můbec,

a každé hwězxdč ozwlássrč pře-=

bepíal. Hladolet jeft, počítámegli'ob flunce, befátd oběgniee, ftetáš byla a;
do tofu 1781. pofiebm' a neimgbáíenčjffi wssech žnámých planet m foufia;
.mč fluneční. Hladoset 1e bá fnabno poznati po fmčmř'mblčm, ttoc'bn čer:
.menaměm fmětIe. Son
dráhU ofoIo iiunce obětní iebn'ou za 291/9“ tofů;
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gemč jest

Hladolet u ímé neimčtn'í mgbálenoíti na 223 mifIionů, a u swé neimenfíí
wgbáíenofti na 160 miIIionů mií. Sebo můříy, obnássi 17,000 mil. Jeho
průťiz jest tubi), iOťtát, jeho powrch 95ftát, a jeho oBfaI) tělesowý 928
řvát wětssi nešli Uasse zeanč. Kdyby na Hladoleřě také Bolo. obpmateíům,

xždálobh fe jim iIunce 9l/„ťtát
má

foíem íeBe 7 m'ěfíeů,

menn'ím Býti nešli nám na gemi.
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gbofonalením balefoblebů stalo fe bůfíabněiffí pognám' pobobi) Hladoleta
dmožUým; fouIe jeho

ieft obbc'ma tenťóm, ífitořóm, moIně fe mgnán'eií

cím foíem čili bmorem, ftetýš feíidmá z bmou čáftí, totiž, 3 kruhu _gemnčjs
ssiho a mnitřníbo, jen; ,jsou melmi úžkoU mešerou od sebe oddělcUy.

$a panomání .óíaboletamáme míti tofu 1853. !,qu

311,90?simu,

a mnoho fnčbu. Bemě fe má otmítati w Břegnu „f fe'tůání 'iatmm.

břegenpřineíe na fonci íměm fUchoU„ teplou iatní pomšttnoft. 58th

Již

o

náleži mesi nejftáleiffí a .nejpěfněiííi, jakých fm; býwá. sW Iětě Bubou-bos
Top hořké a sUché, přetun'otoané na něfoIiE bní Boušfami óíabicimi.
Báří
má Initi ben'timě, ale pobgimeť příjemný a ttmahý, k němuž fe připoií poz:
bč Buboucí mírná gima.

Dle .Rnaueta ieft to_f Hladoletůw stUdeUýa wlhký ,
čafe-m trochU sucho, mímd přece obvčeině čaftč desstč,
chladuým a nepříiemným.
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4 7 753 64911
9
radu.

Barnabásse.u
Schěle

.—

„D. atraccnc' omci" Lnk. 4-5..

33.- Worberta.

u; Noberta.
(Et. Medarda.
St. Shima a Belic.
213..+ Marketyd

.
_

4

4. po fm. 50111511.„$.

7

7 53! 7 53 u .42

'

Sešíš učil z lodtčky zástupy„“ Gut. 5

12
13

N.
SB

Sana Fakund
Yutomna Baduanského.

14
15

11.
(št.

Basilia Welkého.
Wita, s.))řot—efta
a Rreoc. $

4

6 754

-4

6 7541014

9 2 “ráno
0 9

16
17

St. Benna. Frantisska Sieg.
SB. + !Rainera.

4 5 755
4 5 755

2 3 113 31 min. ob:
325 134
potebnc.

18

©.

4 _5 7 55

4 39

Marka a Marreklicmad

1 57

webu: 5. po sw.dSDudm. „Nebnde:lt hojuťjssi sprawedlnost mít."

19

N.

20

“Germain a Wrotasia.

“B. Silwera.

21
22

Yloisiau
Sr. Bawliua.

23

a

5.13. +

Sana

__

'=,

26" 92. Sana a *BamIa.
27" 5.13. Ladi ma.
“II.

+

St.

30

_(Et. amla

Shame

etraa

614

2 26

4 4 756

736

3

Mat. 5.

D H!

4 4 756 849 349 m 219,33
4 4 756 949 448 m o 7 m

4

4

7 56 11

557
6

169ml“ ráno

7 14

'

'

4 4 7 56 11 32 8 32

Uasytil 4000 mušům na poun'fif' Mart 8. -

4
4

5 7 55 11|54 9 47 €

4

6 754

Posledni

5 7 55 ráno 10 59mm
“DM28
-4 5 7 55 013 mcč'cr čctmna w úte:

ma ll. pap.

29

4 4 756

4 4 7561032

Kťestitele.

S. - Elšroípera.

gmcbčlc0. po fm.5>1u5u.„$.;3'esíě

28'

.

(St. Edeltrudy.

24

_25

113mmčtw

4 6 7 54 11 28 O 32 ne 14. w ú:
4 6 7 54 wečer 053 tm') o 4 bob.

!l.eawla
apost. památfa.

wskoupido gnammifrůfa (o)

031

115 rý o 7 hod.

4 6 7 54 0 4

2 21 142 min. ram).

w ůtérý bnc 21. čerwna o 2 hod. 20 min. wečcr.

Jínauctůw stoletý falenbář,
„331144 2131111
Bůh. '“

W fnčici čcrmnu, aš bo 4. c_blabnoa ucpřucmno , 5. studeny beat,. 7. 8_. a 9.
teplo, ucíhíla pomčtruoít; aš bo 26. přebáňfp, 27. 28 a 29. přhtč počasl; 30, puífmmltnn.

Č ct mtr. n;.c—c1097931. bití.
Poťsky: lipiec , illr-ítv':serpunj; latinsky: Julms.
Satan 934414SBůb' ze_ů bal, takoU máš,
93oflcbi|í žrsřj fab! fám bčláš!
, ,
&
:=.—

“="-Í
„n

'

o

.

“B“ ' 'Gíva'tfv' a skaonstt

%

Š

drum,

93
S.

+ T tiwem
eobal,dae
Naw
B. Marie.

=

Mřsiee

-

'

.

wm, advavmá" adm thrtč Mík"

:

Í)_.|mil;..|ml;.Ijn. b.lm.

W
h“

27
446, 6, 7 54" 1 28 '34|3_2

:Rebčle 7 9011929144197 „!Batultq [: falessuých promiň/'

3

Ši. óeliobora.

4
5

ŽB Dlpřldýa.
1.1. Wilema.

6.

St.

-44 7, 7753
53
'a—

Sfaiáffe.

a!

__7 „(St. i_Bilibalba.

“'8'_
93.
9
©.

+ Riliana.
Cdrilla.

,,'

4

153

Nd ?lmalie..
93. Bia [. pap.

12
13
1_4

u.
Stz
(št.

15
16

EB.
+ Marie
9403094100909.
S.
5.13.
Karmelske.

'

'

Nchlc

_17

92.

18

*

4 9 751

346 _8 284521511o „H.

410

7 51

4 42

44 uH

750
7 49

56 46
944:
55 104-1.

al

?líefíe. _

g:

416
4 17 744
7 43.. 3228
51 o,
0 24
4 48| 742

419

.

a

+9Jřarie smagbal.
Npollináťe.

w polcbm.
.

ýočct!“ Lnk. 46.

4 u 7 49' 8 s 10 %
4 12 7'48 9 18 46 57 ??rmničtwn

4 20
-_4 21

(St. “Daniela pror.

.93:
S.

9 IG hod. 21 min.

9. po ím. Duchu. „93. ,Ješťš plata! nab Setuíaícmcmf'

11. Wincence z 9341149).
Cti—t.Eliásse prot.

21

Matues.

5 37

4 13 7 47 10-33 11 19
13. mc
4 M 7 46 H 49 H 39 (třeby o _-l_l
415
745 wcčer ráno bob. 21 10414.

93. Symforosy.

19
20

22
23

_ &
' _

Sana" (Dualberta.
(Eugena.
23onammtun).

_
.

2 23 6 40 Q Nowý mě:
9 7 5-2 „3 -0 -7 38 sux !me 6. me

Nedťle 8. 'po fm. Duchu. _„Go slyssim o tobě? wbci

10
“ll

.

.'

Š

'9 ě
21

Slnnee

.=:
U

..

2=

*
.=

5,42

wečer.
LUk. 19.

054

.

741, 6,27 436

7 40, 733
_739 825

4 22 7 38

Q Supmčr.

2 29- 1:14:20. mc ítřu
333 bu o 3 bob.

9 4 4 48 0 min. obpo'e

4 23 7 37 9 54 6 7
'4 24 7 36 9 36 7 24

_lcbnc.

chčle 10. po ím. Duchu. „D farlícmvi a publitánomlJ' Luf. 18.

24

a?. ,thiftint).

25

27
28
729

*

93. , Safo'ba yapost. fiat.

26

4 27

Cíšt.; 930ntaleona.
Ctj ;Snnocencel.
93. , + Marty.

30

©.,leboua

4 25 735 10,46 840
4 26

11. 211mm).

FQ
“za
'

a Emma.

|

7 34 10-35

9 52

7 33 IG)52 II

_
€:

_ _

930,1ebm

1 "čtwrr btw 27.

4 28“ 7 32 ll ll mcčcr we středn o n.
4 29 7 31 H 32 4,13 l_mb;6 min.
4 30 7 30 |1_56 - 2 49
mcčcr.

__4_3_l_ 7 29 ránu

3 25 '

uNeoťle 11. po fw DUchU x „_93.Zcšiš 1|5bramll hlmlwnčmého.“ Mark.7
3!

II N

Slunce

" M" 4|33ll 7|27l| O|24l,4:29"—

[IS-qnácia „\ Lojolyl
wstoupi do zuameni lm a _(Q)

10 sobotu Dne 23. čerweure o 8. hod. 28. min, rám:.

Iína'íletůw stoletý fa'lmbář.
„4,44in 4344 Bňh!e

7

_!

Gwen ma 31-hm.
“Bolfhyá' sierpieú ;í člirskh\: 'kolovoz; latinsky:uAugustus.
DobroU MatkU máme "a_ncbi,

Zejiž přímím; nám potřebí!
Ě

_š

, ,

"—

ze

Swátky

E

,

.g" ' SlUnce

a siawnosti

=

.

r

,

Mčsicep
,

.

:.

Š

círfcmni.

Š

wdedormm

ě

ě

,

Ř?

I). in. ý.jm

,

21
3

5.13.gumtčpána,
n, ofomecb.u.
pap.

4

Ct.

5

SB.

6

S.

(št.

'

'

ominifa.

4 38

886mm Marie ínčšnů
Zežisse Chru

Kajeeana zaklewužábu

*

7 21

8-16

7 19-

8 _42_

442

11
12

Ct. - usum).
513.
Elan).

48
% | 44 50

13

S.

&

+

inppolíta.

*)lcbčlc 13 po fm.'5)ml;u.
ufe ia.

14

W-

“E. .WĚmcSem.5.13.Marle.
11.- mocha.,
St. Qibcrata.

18

Čt. žetonů,.

19

a;. .

,

'

Š|

9 edele 14 Po fm mmm-„3611749

W- Sobanm) išrcmt.

22

SB. Timothea 11 spol.

23

u.

7 9! 9,4

7 149 wečer
10 54
27
7=
-1 34 10

453

7

6

4 F1 MiTo—“7

7 o 733

1 6 59! 759

342

l

5 5 654

839

7 3!

% 5 6" 6 53

s 57

BLB

FÉ

5 9. 650

935 Hlí

:

5 H! 6 48

3 57 wan

26
27

*.B.
S

|

46 [O
10 54
22
5513,\
14' 66 45

29"

15- po 'ÍW- Pllchlld „W. Ježiš

1 14
2i_e

SB.

Sana ftčti.

|“

516 6|43 4134! 3 18

u.

Růzeny.

35-

519

:ag— 5 18

?Raimlmba.

„
€

Pusledul

w páteř o 4.
bob. 43 min.

_

mečct.
_

wzkťťsll mrtmčbo m stím—u.“ Lnk 7.

W- aluguftína.

31" xět.

SDtat. 6.

5 s; 6 51 9 15 9 53 řtwrt bnc 26..

(čt. Bartqlomťje.

30

ráno.

nemůže bmčma pánům poušití/'

Cte Llldwlfň _Xl.

15

1. min.

'4 59!

24

"PN“

,
L'uf. 17.

4 54 7 5 519 019 & Duplnčl
456 7 3 6 l5 118 \buc HLD?
4 57 7 2 6 59 2 27 páttť'n O. bob.

25

Zefyrinaox
Josefa
Knlazanského.,

45meter.
vmin.

5 3 656 820 616?

:

Filippa Beniciaj

* ._

452 7_.__7 254 n 34

5

_:z

x

4 44 7 16 - 8 24 9 24 3$fmnlťm"
4 45 7 15 9 40 9 43 bnc 12.76 pá:
4 46 713 10 57 10 4 td o 4. Dub.

459

sul—míra.

S. „Bernatba.

21

718

11 min. ranu:

Qui. 10. v

„SB. Zešiš zhojil ío'málomocnbch"

L')
16
17

20

7 45 tet o 1“ 966.

4 39

SB. (Sm-infa a ípalum.
11. Nomána.
St. Wawťince.

_

mčfígt.
'

4 41

8
9
10

'

.

thrtč

5|29 Q“Jl“'“"“'*Íf*'
622
7 7 dne 5. w .pdf

7_22 ,

Ne "* 12 po fm Dllechll „D miloítbnc'm Gamatltámtg"

“J'-

.

_.

4 36
34 7
7'
a.H .4
g— 437 7 23

Nalezeni fm. Štčpána.
Promčnčnin

:

webov wm

5 21

6 41 ráno | 4 44

640 923| 5 3

6'38 "*1'201' 5 44

Slunce wstoUplbo gnamcnl » a n uy (nv) w titm) bn: 23. srpna o 2. hodiné 58. min. wččer.

Knanctůw stoletý falmčář.
„Qá-Ii
W mčficl ftpnn

%Bán Bůh !4

aš bo 5. beíífimo; 6.1'afu'n, noc chladná; 7.lljmoee a bouřfa;

8. pčfuč; od $).—14. dcsstudo, 17. pčkuě; 18. ílhtá bouťkax, mít! a dessf; 65 19. ho
31. tat bcn'timo, št hub: na obilí sskoda. V

.:Záťč má 36. Dni.
21344166:
vrzošiei'l; ilitífvz'ru'jan;

Ia'tlnm': Siepl'ember;

!Boblc' sidého eanjelče wždh číši;

916563114“jej wzdořem t slowU: „Zhdň!“

'š1-33 . Í"š
=

=

ě

ě'

(

'

.

' '_
©MM? “ a _n'amnojh

.

g

SlUnee
Mčsicex
:=“ mian
Intim mčóob
adm

ntfcmm.

Čtwrtk měňte.

Š

__

(12

. m. [) m. 6. m.

1 ŠLS

'

„.'3
_„2

(%.-4—
nliull.Štěpána, krárp.
.“_ Manfweta.

. .::

Nedllc 16. po fm. Duchu. „Slussi:lt w sobotu Ušdrawowatt?“ ani,. 14.

4

5

-6

78
9'

"10

94.

!. anjelx.xstrciž.

*
x

. 5.13.,QBamřince 31111.

II.

Zachariásse.

5 25 632.
6 34 453
3 38 67 458
“527

-

5 28

5 30

,

ERegim). 5.13Marir
,Št.t. Narozelti
5.13, + Gor »nia

uS

Emihdánge Tola

V

.

.

523 636 226 617

&'

6 34'

6

6 29

7 26

9 7 29'

_

7 419 -.

Nowh ml:

532

6 27

44 8 9 ílc dne 3. w

55 35
33
5 36

26 14
10 254 8
8 57
34 sobotu,
o 0 I).
66 24
47 min.
6 23 wečer 9 29
mcčcr.

5 38 6 2ll 2| 31011

'

Nedělc 17. po sw. Bxlchu „Milowati bubeě SB. Boha.“ Mat. 22.,

13

9%. Smýna Fiat,. 213.Marie. am
5.13.
u. gmamta.

540
542
544

649
617
615

34244|ráno5 Q SBmml_
411
458 010 řtwrt bn; 10.

14'

44
12

uStl Wozdwizoni fm. tříše \

5 45

6 14

5 33

15

Et.

547

6 42 559

244

16

5.13. +

5 49

6 10

3 58

17

S.

Nikod
bcma.
Ludnňlh.

Lňmbe!rtau _ '

,

.551

Nedťlc 18( po ím. Duchu. „Doufej Mu,

113

g;. Somáffšá
Billanowy.
Zosefa per;

20

u.

21
22

'23
2_4
.

Sanuara.

'

6 22

.6 8 642

1 24

m sobotu »

46 hod. 3 t_n.
ráu».

513

odponsstř fc robč břitvy." !Dtát. 9.

5554
53 .66 56 717
6:5

625
73

Fa|__556 6 3 7 36 64315?

(Št.
+ Suchédny. MatoUsserst:B
„*
!. americe.
W x557
559 66 02 756
62044952of“.

SB
S

+ Tekly.
+ Ruperta

PFW?

"' 1'; z“

»6 o 5 58 s 50 wečer 7 "““ “'“"
6 4 557 _92_6| 1l8 ,

Neděle 19. po, fu).. Qucbu. „.Rrálomítmi ncbcífe' jafo fl»6bba." EDMt. 22.

25

?R. Kleofásse.

gn!

6 3 556'“'16

26 4.134 Justiny.

ani

6 4 555

27

35-05 6

11

Kosmyh a _SDamiána.

28
29

©; smádama.
(St.
Michala.

30

5.13. + gamma:

aux '.P-.'_

Slunce

6

6 s 549
554
'640
= 643

|

2 4

547

-

42554?

5 53 ráno

-

x

ČB'LFCb'Eg

3 40 ;D'ťfcbnf'“ „

7 '4
47 bb
46
446
"'
29 546'-

33"
.
. “““
““““

.. men.—...A. .:

mhouvido wammi- mám; a

\» pákekbn: 23. zaťi, o 4. bob. 44. min. ráno.“ -

J\náucřůw- ftoletn') falmbář.
„33444 2646 413664"
W ínčííci id_ři az do 5. mčtrno a d)!(tblw, 6. a Zbcíítimu &bouřtmm, 8. Ii.
im»cc,.»12. gamtačeno, 13. a 14. mrav) , 15. jasuo; 16. a 17.$1»n'm»nm», 18.
rálw milan, při tom d)!ablm; aš b» tmu-c mm)

a Dubně cblabno.

.

v

l

v

l

'

v |_

.R mu ma 311166.:
Wolskh: pazdzierník;

ili-HIT!)listopjd;

105_3363.:
October.

NemUoz břichu; [nmi: každým bncm;

Nahěj ímž! fe bcmtč tůšcnccml

vai-. š
1%
S

—
Ž

=

:

č

č

..

_

Swát

.

a

€

amno 1
st

!?

=
É

fl,

nrtcmn..

1

S.

2

“B. Slaw o rů mcomá.

Glance

_ Mčsiee

wděwod nával: mém

;

Řemigia.

|). Im.

'

sávab

..

(0

l;. Im.

a,

6|14 6|46,'| 3|46u 5|31]
615

cm

622

3|ÉB. Ranbpaflč
4

u.

Frantissta Serasinstého.

5

©:

Elšláciba.

6
7

Ct. Bruna.
?B,
JUstiUh.

8

S

.

'- '"
San .4.

5 43 5 4 .552

618 541624612.
6 20 5 39 7 45

637

\

628

6 33

210392mf;

9 s 65871566? f_i-"';

.6 24 5 34 10,33
6 26 5 3311i54

Ěrigim).

7 3
810

23 min mcčcr
.

5 31 wečer 9 2

92cm; 21, po fm. DUchU „.Rtál tíabe pocčet Bc služebmky [mými/' Ma:

"9

St.

Diwisse.

10
11
12'

23. Burkarda.
Frantisska Borgiásse.
U.
x

14
15

SB
Rauma.
S
Ěaereae.

mčsice.

&.Imm Í). lm.

webu; 20. po fm. DUchu „SB. Scšíš- u;brama fyua iridium?

I':

Čtwrtě



18.

6 29 5 30 2 111

13 ět.
Ct Marimiliána.
Eduarda
111.6

.6
31 526
5 28 337
2 5911$IIB
633
tláno _,
čtmtt rwzžž
ne 9.
6 35 5 24 4 '5 0 28 m ncdčli o 4

I

36 5 23 4 28 l 43 Dub.31.mm.

635
21 4 48 2 58
6 33 5 20 5 6 34-'10

mcčct: ' _

Nehčťe 22_ po fm. Di;óu.-*Bofmčc. dyrám 53 „Slussi:li baň 'bámati cífaři? Mat.. 22.

_“1167,"
933

ebmuyn
utánuwang.
EBctra; Ylkantary.

šawlelxk.

18
19

u.
ět.

21
22

213 + Worssily.
©
Kordnly.
,

20

Ct

._;

Weudelina.

643
641
55:66 644
*a
646

:g

647

l

6 48
6 50

516
518
515
513

512

539
6522"
59
6 22
648

N. Sewérinq.
,
5.13. Nafaela archanjela.

25
26
27

11. Krisplna a Rtifpiniána.
ět. Ewarista.
(Št. Sab“ my.

28.
129
"

56.
imona a Judy.
©. & arclosa
-'>

uťebm

x

'

9.

'6 52 5 7 851! wečer 
6 54 5 5 949 1 37 Q) SBoflcbuí
6 57 5 4 10
055 2 15 čtmrt bnc 25.
6 59
655

*,

Mat.

5 —2 ráno 2 45: w úlerý o 6.
5 . 0 7 311 bob. 25. min.

77 31 44 58
l20- 334
56 2|36I
3 56
mořífé.Mats.,
_

ráno;.

4-20 [m QuTu.DbDll'1

.30'
31 . 33..u
EB. iMarcella.2
!Qolfganqa.
Slunce

a;
g..

1955 371mm tém,

511 7 2111 o '
5 9 8 1 11 59

Nedčťe 23. po fm. Sbudm. „alhlíšc tlanělo fc SB. 363ml"

23
24

629
739 t?žšllššlle:m
848 m „ 4 %:)b
520

či“ 'zl 45 455 __354"
16 415
' '6 .

"

_mhoubi do anamgní ssti t “. (III,) m ncbčli dne 23. Hina o 7 bob. 52 min. wečer.

línaucrůw stoletý falenbář.
„96:6 5361!Bůh.'"
W mčííci říjnu ob [. bo 9. wěřruo a desstiwo; 10. a 11.1'aíuo; od 12.176
22. přeháňky, ob 23. bo 26. mlby a nestálá powětrnost; ob 29. bo 3I. mlha) (\ (blablto.

Lřftopad

má 300 'b'ní.

'!B'olfhy':listopad; ílirfhyrstudenj ; lmlnsky: November.
Swatýnll se ftaIl ten i ta;
Proč Byd)ncmob' ftátl fc ( já?
:;
'ž'

Ě
*?

:.
9

Š
65

1

u.

_
Swatky

„53
=

a slawnostl

cítřcwni.
21311qu šmutúcb.

_

2 StjDuičssek
3

Ct. f_mbctta.

"4
5

7

6

Nl

_ '

13

452

6 40

7 9 450

Čtwrtč mčfítc.

4 _59

9326

3 fi:

.713

4 46 059

Bohumira.
Sbeobora.

OndťejcSlim.
3352
Mareiua
art_ina
pap. Diff.

:

_

71044 40 256 049 ;“7 ". ' 9"—
"“““"
4433
37 3314
30 32 122

| 7721
22

.

po fm. 91111711„9

14

5,13. Sernpiona.

F_i

1516
17

u.
Leopolda w.
(šat. thata.
Ct. Rehoře bisk.

18
19

513.
& 1361311).
Dbona
S.

zruu horčičučm„“ Mat.

13.

_7 24 4 35 3 47 4 20
7 25

4 34

4

5

5 28

__

7 27 4 32 4 25 6 36 „% šupšǧteeú„
7 29 4 36 4 50 7 4 ta' v '7 9917
7 30 4 29 5 21 s 48 6 “i'm “u“
33—

77 32
33

44 28
27

5315—4“
59 9 49
„ . ' .

Nedčle 27, a pvflcbni po fw; 31111111. „.skdhž nzťite ok,mwuost fpnffičnil'

21)

92,

Feli:e z 930MB.

_21

SB

Dbčtománi

g..

5.13.Marřr.

4 25

S 42 wečer

77 _36
.)49
37 4i_24
23 10
59

QSLI Sana '3 fťiže.
EB. . +. Ratcřim).
©. ! Konráda.

a

Nedčle 1. abwcntni.

„9

'

©

Slunce mítoupijbo gnamcniftřclcc

.

&?

Posledllž

7 38 _4i22 ráno 1 36 bob. 40. min.
7 39 'i4 21 0 13 1 56
wečer.
7 40 4' 20 1 30 '2 14
x

741 4|19 248| 233 .

SB. Slčpana mlabffibo.
11.- Catumina
x
čt. + Dnbřeie avoftola.

'
24.

045,
due 23.
'1 12 mutt
wessředu,o
11.

poflcbuim ÍDllbll" Šuf/2.1.

Birgila.

'

Mat.

7 34 4|_26 74011|32
7 35

22
_ 11.. Cecilie.x
23-g-©1„Élementa._-

428
29
30

13.

7 17 4 42 2 11 11 33 gwnguvrr
7 18 4 41 235 táno
.“ ' 1m "tg

“

37 g;

w

9 0

15 4 44 1411016

Šli. Staniflama

24
25,
.26

"! i

„!Bobobcnftmi o bobrc'm femcnu (: Eoutolu._" Mat.

Leonňrdal

Nedčle 26

7

7 10 4 4910 54 6 51 "““3' " 9 b
7 12 4 47 wečer 7 51 *“ "““ “'“"

7 213.(3119121541147
8 u.
9 št.
10 Ct.
_.11
93;
»12 jS.

Měsice
_ ._

www gdm
l;. m. him.

7845185527giomůmč.

_

B.x
Rat-Ia Bor.
& Šadaariaiíe

!)icběíc 25, po fm. 'Eúdm.

SlUUee
_
_

% “M"“ Nm
&=? him."bflm

_

_

„mg, me.

7 42 4|18 4|7_ 12 55 ';c bnc 30.113:
743 _4'17 5iš31_321 ftřcbu o G.VI).
7444 4i16 6'595 353 19. min. meter.

( ,21) w ponděli bm 21., p 3 bob. 31 min./mar.

Hamnetůw stoletý kalenďáť.
„:xe:š)“řřj
Ii S.Bán Bůh. “'

Wměsicilistopadu1., 2. a 3. fafnn achladUo; 4. a 5. bcfff; 6.-.—8 přijcmno,
ob 9—12.
bcfff; ob 13.——15.p_řet)áňfp,ob 16.—22. desstiwo; 23. 412-1. stlldedw;
25. a 26. děkuť: 28. nn bn: íaíno: 10 noci bcífť; 29.a 30. mít:. '

,.._,"i

93 1%
6171666

. '—' 4;
4.,v1,51."4

"má.-131?loni.-1.3:

Bolsky.' “grudzieú';""iliríh):'prosineé'; 'latinfm: Doceriubcr.
Tonhu ímo“ wždy tc Cbristu jm woď,
!( tal w dnssi swe Sei zuown e;rod:šl

;g
?

' i:“
"Ž

:

Ž-

=

ě

'_ . _
"\
91114 th) (! [11199wa
v

cíttcmní.

\n;
=

. , Sluure

Ě.

wrwod sam

-.

,

š

52

21

61. (Eligia.
213.
+ Bibiaúy.

3

©.

.

u

I). m.|| “.inn—|.f). m."b. ím

“ňu-ant. ?c'amer.

7 47

Nedčlc ?. abmcntm'. „xčy:li if! Tcu, &ch

10 49| 6 40

přiiítl máš?“ Emat. lil

59.
93.

76

u.
biíf.
Cft. Mikulásse
+ fllmbrošc.

aal

(bt. S]Zocetí.bl. SB. sIkarie.

&'

7 51

4

93. + Leokadia.
S. Weldaiabeía.

“|
Hi

752
753

4 9 137 1 o
4 9 15_3 _210

8

% | 7 49
48

4'13

45

9
10

'

'

mw nhaapav. uČtwrtčf mčsice.

7451415
436 „
74
414 3425
943 533

-

Wardoryl
Sabbaůa poust.

'
, Mřsice
.

'

4 12
H 11139
wečer 79 56
16

_
mnmtíčtwrt

77 50
50 4.i 11!
10 o1 4310
33 9řcbuo|.l;ob.
n; 7. we
511 48
9

122

ráno

1611191.

nicčcr.

Neděle 3. abmcntní. '„qsoflali Židé z Seraf. tnčgc k “jsa—umi."311111

12
113.6111121111133
ll
N.
CDamaía.
13

u.

Fil
FÉ

Lucie pan.

14 “(it.
651. Sremu.
+ (šucbc' bm)
15
16 5.13 + _leelaibv.

17 S.

%
ag-

+ Lazara..
914661: 4. abmmtm'.

N. Git-adam.
SB.
dm.
11. 99mmna.

21“
22

ŽLt. 321141.
+ Tomásse aponola.

„sám

25

N.

26

SB. Sw. Stčepcixml..

28
29
39

637 tel.3_9;-min.
o 2. hod.
740
840
mcčct.

15. cííařítroí Tiberča.xx 2111 s,;

_&
*

Boši bab QBáněčití cili Narozeni

*

756
9 58|1141
w pátct
2.
7 56 4
4 44 11
9 mcčctl hod.
28 omin.
756 4
4 4
4 ráno
0|20|
756.
0122!03

?B. Zežčsse Cbrista.

E)?atoagníSBánč..

11.

4 5 357
324
4 4 440

_4_4 533 333

' gg— 756 4 4' 633 I0'17ý'-> -'
7 56 4 4 7 38 10 51 € Posledni
7 56 4 4 847 11 18 čtmtt bm 23.

23
2137
+ album
SBiftm-ie.
__
24
S. +
a (5166.51

27

755
756
756

šuǧǧš

is.
19
„20

.

75
6 232
26 Q QUplnčr
755.3"4' 7—'
11r 4
318
7 54' 4 6 2 56 5 32 bn:15.mčtmra

7 56 4 4

139

058

756 4 4 3.0119.m

Sana, apostola einang.

7 56

1. mrábatef.

4

4

mcčct.

Ent. 2. 3111! 1'.Í"_—

4 23

'145

dmowyolllle“e

755 4 5 548 221 čt“ ším

1. Tomásse
atcibiftppa.
213.
+ Dawida,
krale.j

31 S. Sdlwestra.

7 55 4 65 325
710
754

_754

Slunce wstouplbb anamc'n'ikozorožce

31.0 21 mm *_á!"„*
4114|

4 7 925 530.
(z)

bm 21. o 10. bob 9 n'iin.tán'o

Knauetům stoletý falmbář .
„Dáu li SBán, Bůh !“
W mčííciprosiuci

az b1.\5 beíftimo;6 a 7. ínčb; 9. teplo,

10. bcíl'í, 4
a 12. gamračcno; od 13. bo 19. dnuuclicc; ud 20.— 30. jasuo, zima bez ínčlm. 1.

Mehled židowského falenbáře :na' rok 1853.
SDIc-počtu žtdowského 5613—6614.
Bočet

1852

kťestanskd„xz

12:xxxprosincc

21.
V
1853 10. Iebna

10— „„

1.4.

'

1.

. bťezna

„

Menssi SBurim.

SIB'QIbar.

I!

13.

'„

I!

14.

„



Bůst Estherd
SButim.

II

15. , ŠUssaU Burim.
1. Nisan.
5- „ Bassa !Beffonoc *

a

16—

„

ŠDtubá ímátef

'!

„+

„

Sedmy ímdtel'. *

22-

„

xKoUec ímátřů. *

21.
18.

šat.
, Lag Beomer

II |

. Dubna

JI

. fmetna
.

v

,Půst oblečení Seruícdana.

1. Sábeš.
i. Ndar,

. února
' ll

SBočet židowstý.

1. $ebct©"“5613.

' n

.

. čermna

1. Gáimn.
6. „ Slawnost Letnčc. *
7. „ Druhý fmdtef. *

»

.n

. četmence

.'„ ,

„

i_Bůft dobhti cbtámu;

1.xE
1. Tissri. Nowý tof 5614. *

. října

. Iíffo'pabu
. prosinee

„. vožňáa'ěníšlíšl

amu—5.

1.
10. !Bůft spáleUi chrámu. *

. aan

!!

1.

18.

_" '

. fera

1854 '1Í Iebna

*

2.
3.

„
„

10.

,

Dnchy fmátef. *
Bůst Gebafjab.

Slawnost Smiťeni *

15.

,

Slawnost pob zeleným.*

'

16.

,

Druhý swátek. *

21.

„

Slawnost palmowá.

22.
23.

„

.Ronec slawnostl pob Me“-“5

Radost se zákona. *
1. Marchešdan.
1. Kišled.
25. „ Bofwčceni dnámu..
3. Tebeth.

Šfaionó'fti" bivčgbičfou '.. znarňeuané přífnč íc \: Šibůjmičt'i.

O .poftu.
Dnowé čermeným řříšřemto"řalenbáři _iíonce při tom gatoágání' ien íebnon'ga ben

tomto anamenaní ifou dnowé postni.Jessto

bofýta fe naiíftí. ientopůft

pal

patřů po celý roř.

ble' přiřáganí

c_írřeroníd) tito

poftní

bnotoě jsou rozlični, potřebí ieft, na togbíl
tento upoaornltí, což činíme to člántn

tomto na základěoběžntho

K neúplné

ána Biskupa Dne 27. liftopabu 1850,
a Dne 15. líftopabu'iBái
pro biskupstwi
Brněnsié na toř 1852 topbán. Kdyby
měla to oýlebu tomto na toř 1853 ně:
iařá měna fe ftán, bá e o tom gnámoft
w každém řoftele na pocátřu času poftni;

_

ífon wssickni řatolíei ob 7; \tořu.

liftu, jenž

b l ob nasseho Nejdústojnějssiho (&rcellena

í'eft řašbčýo

mn poftu aamágáni

Blnomocenskwim

xod Nimské ftolíce

propůičeným .gmírníl náš Nejdústojnčjssi
Wán Biskup QIntonín- Nrnosst pro ítoč
biskupstwi poftý tař, že bomoleno íeft ma:
fttýd; pokrmú požiwati po celý toř, *6
\oýiímřou náflebujteíd) Dní, řbý s e m a:

fitýd) pořtmů pošímatt nefmí.

1. Každý páteř po celý toř;
2. .Qašbá stťeda hoatembtotoá'.
3. Stťeda popeleční.
4. Belený čttotteř, melřý páteř a_
úplný-a půftneúplný.
u úplný záleži w tom, ye Domo: bílá fobota.
513st
5. Dnowé pťed Bož ím _ýobemí tIBáš
leno jesi, toliřo iebnou za ben bofpta íe
naiittí, n jiftýd; poh-mů fe abrěomati; nočním a Swatodnssnim.
,
tento úplný půft přířágán jest:
,
Kdyby U jednotliwých oíob to iiúýd)
1.- We čtýtýeett hned; přeb Weliko: pábeď), ř. p. to nemocní), léřařem umana
nocí, t. i. ob ftřťbl) popeleční
až býla potřeba, ábý poftu opton'těný býlý,
do„bilé foboty, wyjma toliřorofíedy mnfí fe bomolení „f tomu toýmoci ob
ný neběle.
íprátoců duchownich, jeuž ř tomu řonci
2. We ftřebu , to' páteř a to fobotn ob Nejdůstojnéjssibo s„Rána Biskupa fplno:
w tař zwaně suché čili řroatembto:
moenčni ifon.
to č d n t).
'
Kdoby wssak w krárkozrakosti a ne;
3. W ben přeb NarozeUim nasseho
n\čbomoftt ímé íe oonlnímnti d;tčl,_še mu
!Bána a' Wykupitele Zežisse Christa, přeb netřeba tčdyto círřemnícb přířaganí opoftu
Božim hodem fmatobnfíntm, pred flatono: ítoěbomitč zachoudáwati, tomu moobímc
fti fm. apoftolů !Betra a Pawla, pťed
nn pamět noýrof naííeýo ?Býfupítele Se:

po, kdy po přečtení Elánřn toýoto řašbý
posluchač lépe potoaumí řeči o poftn:

Pťede wssim rozeznáwati dlnžno půft

nanebewzetim blaf). 5.13. Marie,
flamnoftí toh'e'cý Cvíloatýcý.

a

přet—

4. We ftřebu a m páteř čtýr lýbnů
abt'oentnícý.

iBůft neúplný

žisseChrista, img prámil: „3 ťítli řbo

Lití-tme nenpoílemne, bnoíš to:
be into poýan a publiřan (me:

břífínít, fterý mice ř Gil-hot nená:
záležčw tom,. žr řeíný
[cit.) Mae. 18, 17.

fe mufíme mafttýcb pořtmů zdržeti, nc:

Čtwero sUchých čili Ífltaft'íllí gnómů) a čiíta'tořu 1853.
Kolenoářlteýořůw. Ramadí-“Juliána
brotvýd) Dní.
1. !Dne 16., 18. a_ 19. února.
2. SDne 18., 20. a 21. ttočtna.
3. Dne 21., 23. a 24. aáří.

ólntč čisio
Epaklú

4. SDne 14.,_16. a 17. proftnce.

sJšíítnenn nebčlní

srubu

XI.
XX.

X1.
|_.

ilnnečniýo XIV.

XIV.

?Rímfřl—ýopočtu

X1.

XI.

B.

D.

l'l

Normcilnt Dumě.
Boswátný čao (Tempus sacratum)

po wssechen postni čaé i 6 náííebuit'cím
má“ obabmmtu až 'po slawnost frontách—táouem až bo nebrčlcpromobní, na witch;
Z,krůlů, a od začátku panu čmrmctibm: cítfemni bm; poftni; jakož l w páteř a
mbo a) do nedčle pronmbní, čili 1. po ro sobotU po celý tof.
iBoanamcnáni.
Kdokoliwz měr:
Wellkonocl.
Plesy (bály), gum (mnam. a 60 měď) a wzdělaných katoliků dokonale ná
wadelni ()!-0 jsoU zapowězeuy 22., 23.,
24. a 25. prosince, na ftřebu popelečni, ?luboh')
wýznámše zwlásitč
Dnů wyjmenowanpch,
nadno pochopi,
wtťchlo hned)
od nedčle kwětné až ho nedčle welikonočx celou buííí swou rozjčmati má o ptam:
dách swatých, a o lajemstwtch zjewených,
nt,
w nedčli
swatodussnč,
Božiho
Stěla, na
Zwčskowcininaa Jil—mann
arozeni jichžtojpamátka m n; bm) fc ptám! [qu
mi na Cirkwi Cl)risiowě, a "jenž jsou zae
blabogamné
Marle.
umění !Barmt)
bubbp- :!
mořejnc' i íoufro: tlabcm jeho prawého blaha čaínčbo i
owssem anl nepomysii
mě plesy ífou mimo tyto bm) imenomanč wěčného. Sum
také zakázány w celém abmmtč, a w na: na to, aby bm) takowé trámil a a “P“
poto'umíd; dnech až bo swacých 3 frálů, uctímal malidnrmjmi Zábawamiswětááými.

Sazba bůh)-60200 a'íift'l) čili pfam,

aneb: mnohosti fe. mufi platiti za li

(pfam), a 56
' gvtTelíťčjiné mčcí,
ttctou fe mpbou posstoU zasilati w balxčkach.
lidmi llst 1 [ot-, plati fe na 10 mil 3 Er., do 20 mil 6 tr., přes 20 mil 9 tr.
6
_.
_2 10:9 —-—
12
—
18
-—
-—
-—

—

4
5 [ml
'6'

-—
--—

12
15
18

7

—

21“

—

8

-—

24

—

9_

—'

7

_

10

11
12

—
—

33
36

—'—-—
—

13
14 15
16

—
—
—
—

39
42
45“
48

—
—

-_—

30

—
—
—-

24
30
3,6

—
——
—

—

42

__

48

-—

„1

12

_

54

—

i

21

—.

—

36
45
54

1 al.

„L

-—

1

3
30

—
-—
—
_-

i
'1
1
1

6
12
18
24

—\
—
—
—

1
1
1
2

39 
48
57
6

—
-—

1
1

30
33

-—
—-

2
2

15
24

'a ta! bále

'

. Škeila kolkowňtsčili sstemplowú
_, na

pm

do

lifting

poblléy ubané

20 31; xx

w nlch cem; peněžité..

3 fr. ] pkeď 1200 zl. "03 007160031.

,—

40

70

10

2000

1600

_—

_

2400

6

70

_-

100

15

2400

-'

3200

_--8

100

_.

200

30

3200

200
300
400

—

300
400
800

45

1 *"
2

6333
5600
6400

_
—
_
_-

3

7200

—— 8000

40

800

_

—

1200

6

'-

2000

4'3I.

20

5

4000

10

5
4233
6400
7200

12
.16
18
*20

m
8atmčm.

Čtw ctu ročntch počasi.

Noku 1853 nastane dwoje „mm
SlUUce wstoUpiutébož bnc, ro nebčll, bo na flunci, a iebno zatměnina mčflcl,

1. Sušák! iara

dne 20. břcgna.

mamenlffopceťvn

5. bob. 21. min.

odpoledne, podlé počítání Bručnského. Sat:
nl rownost bnc a noci.

z nichžto mňa! w nasslch krajlnách nebude
nlčeho mlbětl.

1.3atmčni

fluucc !me6. čas

mna; začátrk o 6. bob. 22 mm. rána,
konec o 0 hod. 22 min. wečer bl času
wstoupi tého; bnc w Uterý do Brnťnskéhol Zatměnč to' mlběti bubon w
momenttata ($) o 2. hod. 20. min. w neímčtňi, gápabní části .jlžnt Amerlky,
odpoledne, pobil čaíu Brněnského. Nejdelssi w f'třcbnl americe, a to nejjižnějssč strank
dnowé, utikalm noci.
sewernč Bmcrtky.

2. Začátekléta Dne21. června.

Sluncc

3. Začátek podztmku bm 23. gáří.
2. Batmční mčíícc bm 21.
Slunce tunami lébož hne, to_pátct do čnmna; „aačátet o 6 bob. 19. min., los

znameni wáhy

(g) 0 4. bbb. 4.4 min. nec o 7 bob. 55 min. gmina, blč čafu
aréna, blě počtu Brnčnského. Pod;,ťmni Brnčnstčho. Batměm' to' bubnu po cell
rownost but a noci.
jeho tmdni míbčtí w Maurice; icbojow
4. Balák! gimp Dne21. proiin: nec uwldi fe talč w Nowém Belaub'u

3. Batmčnl slUnce Dne30.1ls
o 10. boh. siopadU; salátel o 6. hod. 2 min., konec

cc. Slunce wstonpl tém .bne, we ftřcbu,

bo znameni togu-obce

(Z)

9 mln. zrána , podlé č'aíu $mčnilčbo.
Nelkratssi Dumě, nclbelfíl nod.

il. hod. 17. mln.'mečet ble času $!:

O

něnského. Zanněnix to widěti babou lv ud:
mčtňl části jlžni a flřcbní ?lmerilt).

___.- ___.—

„Bnameni falen—b-ářffá.
Znamem obéžnic

Znameni zwiťetnika.
Směna.
1. Skopec

2. F!

3. BližeUci

4. Rak

Dbtag.
_

Směna.

3nammí.

__

. Bemč 6 1 mčííccm (Tellus) %

a.

. Smrtonoš (Mars)
Ewčtcna (Flora)

5. Lew

6. 230mm

7.

dba

8.

tít

Snaulml. *

. Dobropán (Morcurius)
. Rráfopanl (Vohns)

V“

, €

istčna (Vesta)

np

&
"'

III,

?NFFFWM"

,.

'.:

WQ

“Duklu (Iris)
Wčdlasa (Hells)
Cesseua (Clssena, Hebo)

wězděna(Astma)
lmčna (Ceres)
. ; owisla (Juno)
!
Mudťeua (Pallas)
wognamenání.
Každý nučíic'miuni 14. malomocs i mší. (Jupiter) Ž;
_m kalendáťich jedno ac anamem smrt.-m'a.
9. .skozorožrc
Stťelec
10.

%

11. Wodnáť

m

12. Ryby

:)c

Hladolet ď 8 mší. (Samu-aus)
':llcbeíífaufu &8 mší. (Umnus)

jkxxa, a ,sice w tom poťádku, jat jíme ji.?

zde poflamlll; i., 2. a 3. iíou anamcm
mčílcům jat-nící), 4., 5. a 6. mamení
měíícůw letní , 7., 8. a 9. znameni mě:

PP."

Wodan (Neptun)
ašoanamcnáuí.

91; poíub nalealí

lu\\č5báři 17 občšnic flunce obihalicčch. Gc:
ftamili jíme jich pot—lélid) mgbálenoůl ob
[!ch
nf mčf?odzlmmch,
cům almnldp.10., 11. a 12. mann—<

iluncei 6 11mm; a audmlami bmčgbářwml.

IV

Sw. patronowc' 3emíítt', .
jčchžto památřa

slawně íe koná w rozličltých korunnich zexnich mocndřířmí
Rakouskčho:
“SW. Gmi“ (\ Method, bm 9. [\ře3na, na Sw. Lǧxdislaw,Dne 27 čermna,m Sed
Mořawě
-mi[)rab u.
uSwl San Nepomucký,Dne 16 kwčma,a 6m. Leopold, tme 15. listopadU, m 901:
ním Nakousku..
fm. Wáclaw, Dne 28. 3áří, m (52
Gm. Marek, Dne 25. dubna,w Benátskuj
dmá-ď)
Sw. (Éliáě, Dne 20. čermmce, a [m. Swl Micbael, due 29. 3áři, a fw. Sta:

910cWG,.bne_16. frpna,

nislaw, Dne 7. fmčma, m Haliči.

w Libor:

matftu.
' Swu Flortan, Dne 4. fmčtna, w Hornim

ralb
Sw. Nuprelcht,
Dne 24. 3áří, w Gomo:
Sw. Spirildion, dne 14. prosince,w

'
afouffu.
Qalmatířu.
Sw. Hedwika, Dne 15. říiná, me Slezsku.
Gm. San Kťestitel, Dne 24. čemma, tv Sw. UStěpán, řrál, Dne 20. (mna, w
Slawonsku.
Gm. Wirgil, Dne 27. liswpadu, w jižnim
Gm. Siljí, b_ne1.3áří, m Korutansin.
Tyrolsku.
Gm. Siři, dne 24. Dubna, w Ěmjimfu.
(iw. 3uílu6, Dne 2. liftbpabu, m Eerftč.
Sw. Zosef, bíle 19. bře3ua, w Korutan: Sw. Stare! SBM-om., Dne 4. listopadu a

-ff_u,w Ktajiusku,w !Bomoři, w
Š!ýrstU a 11) femetním Tyrolsku.

fm. sllmlnro'3,
LombardskU.

Dne 7. prosince,

_m

thfařský tafouífť) toi) pauuitci.
Zeho WeličenstwoFrantissek

So:

sef [. (Šaul) 3 305_—miloski cnař :h'a
touífť), frál Uherstý, (Štíři), Lombardský,

Benatský, Qalmaqtí), Chorwatský, em:

Žofic

(Bedťisska, Dorota) Dcera 1- krále
Baworské,ho , 'DJřarmiliana, nato3ena

Dne 27.1ebna' 1805.

Bratři :; srflrxžotec Sebe waiřenůwa

monffi), Haličský, Wladimirský a Zlirský;
.
cifaře pána.
markhrabe Morawský, atcitni'3e marwin), Ferdannd
l. býwalý cííař Nakouskp,
mlfomoimoba- Srdský a Krarowsky, mol:
Uarozen Dne 19. Dubna 1793. 5.1:
woda Bukowinský, a- t b., natom! |: bm:
fnouben6 Marji sllnnou, dce:
18. sr,pna 1830, 341plnoleteyo prohlássen
tou + krále Sardinského , Biftora
Due L- prosince 18483 kdyžbyl jeho [m)c
(šmauuela, nato3enou Dne 19. 3áří
ciíař S.Bán, Ferdinand _.1 Dne 2. prosiuce
1803, me Widni Dne27. února 1837.

1848 w Dlomouci foťunu ílo'3il, a Maria Elementina, nato3.!me 1.
jeho otec, arcimoimoba %tantin'ef
bře3na 1798. '
Raul
trůnu fe odťekl,xnaftoupčlxwláon. Maria 21mm, naro3eu. dne 8. čet-mna
1804
Bratří Suba lveličcuftwa cífařc]Jáua.
*

Ferdinand

(Maxmilian, Zoses)nato: llíííočržitcl čili náměstek risaťe pána.

3m Dne 6. čerwence 1832.

Ratél Lwařk,
wence 1833.

nato3endne 30 čer: Na Morawť: Zeho Ercellencipan
Leopoldhrabč Lazanský, ěww

Ludwik (Josef, 2lntonin, Biktor) nato3.
Dne 3. kwema 12.84

Mobičowč Sabo wcličcnílwa cífařc

Frantisses

Karel a(Josef), famcííaře

íštantiílfa l. (1- 1835) narozeU bne

7.pto|mce 1802.

bobnj) $án,3 Bukowé, c. t. skutečný
mim) radda a Eomoři,alb

W Slezsku: žBanSvítí
Kalchb erg ů. 

W (Secbd d):

PBánKarel

rhtlr

3

Zeho Ercellenci Gimel).

Mecďérh

bc Tsoor,

c. t. ífutečm') mim) tabba a fomoří

a t.

BaUújčcč fníšata.
3emč

Smena panownťkú |

2111 "do

?lngaltsžaemburflo
YUhalt:Desawsko

HRráíomnaQ'Bíttoria
I. 24. “tma-ua 1819
Wojwoda
Me:ander Rate! 2; břegna 1805

Wojwoda

Leopold Bedťich

Badensko

"Eben narozeni

Welkowojwoda
Bedťich Wilem

20. čgtmna 1837
24. bťezna 1834 '

1. řiina _1794

9. skpna 1817 

9.' ář' 1826

24. bubnu 1852
21. bťezna 1848
21. čermence 1831

Baworsko

Král Marimillan 11.2861iftopabu 1811

Belgie
Brasiliaj

Král Leopold I.
16. prosinee 1790
Cisať “Dom Wedro II. 2. prostnce 1825
Wojw. Wilěm LlugUst.25. Dubna 1806
Král Bedťich VII. 6. říiua 1808
žBtáfibent Napoleonx 20. Dubna 1808

Brunsswicko
Sháníte
Fremcouzsto

ISDennaftoupmímlábp

7. Dubna 1831
25. Dubna 1831

20.1ebna 1848
“
pobrubě zwolen 20.
prosiUce 1851

.-'anometfto

Král Ziťi V.

27. fmětna 1819

Jaeefen Rafel
Rm'je BedťichWil. I. 20. sera 1802
Jóesfenzíbatmftabt !Belfom. Lwaik III. 9. čermna 1806
Holsstýnsko
Mešlenbdlrsko:
Gwen-in

%elfomoím.

YUgust 13. črpwence 1783

Welkow. Bedťich Fr. 2. unora 1823

'

18. [1809.1851
20. listop. 1847
16. četnma 1848
21. fmčma 1829
' 7. .břcana 1842

*)Reflmburflo;
xStťelicko

Wohma
Naďsawsto

x Welkow. Jiťi Bedťich 12. ftpna 1779
Wojwoda FrcmtissekV. 1. čermna 1819
x Wojwoda Ndolf
24. čermeucc 1817

Neadolskox(obě Si:
král išctbinanb ll. 12. lebna 1810
cilie)
Král Wilěm Ill.
19. unora 1817
leozemsko .
Wojwoda Rare! Ill. 14. (zima 1823
Warma a Sliač.

I6. listope 1816
21. Iebna 1846,

20. srpna 1839“
H8. (inopf 1830
17. bťezna 1849"
24. bťezna 1849

Bortugalsto

aria SDlonna 4. Dubna 1819,
Králowna
F2.
Král Bedťich Wil. lv. 15. říina 1795
7. fmčtna
čerhma 1826,
1840 „_
Cisať Mikuláš l. 6. čermmce 1796
1. prosince 1825
Král Dtto ].
1. čermna 1815
1.'čermna 1835“
Yapež Gm. Dtec
Řťmský stát
13. fwčtna 1792
' 16. čerwna 1846
93016 IX.
Rrál Brdťich Nugust 18. Emětna 1797
Sasko
6. čet-mna 1836 „ ;_.
14. čctmna 1828
Sasko Wýmarsko Welkow. Rate! SBebř.2. unora 1783
Wojwoda Bernard 17. vrofince 1800
Sasko:Meiningsko
_17. brofmce 1821
Wojwoda Jiťč Ran—124 čcrwence 1796
Sasko:
mamma
30. rlistop. 18487
29. [alma-1844
Wojwoda 9lrxwsst II. 21. černma 1818
Gafla:skobUrk
KrálWiktor Eumuzlll 14. břqna 1820 . 23. xbťezna 1849
Sardinsko
4. ěerwence '1799
Rrál Dětm- ].
8. Břqna 1844
Šwédsko a Norw.
Králowna Jfabelsa
[O. říina 1830
2. říina 1833
Spanixlsio
Toďkansko
Turccko
Wňrtejnberksko

Q'Belfomoim.Bcopolbll. 3. října 1797

Weliký Sultan
21bbulMedssid(Shan 23. bulma 1823
Král Wilém I._ 27. gáří 1781

18. čcrmna

1824 __

- 2. četmcnce 1839
. 30.;ř__íina 1816

Z p t ci to a
o_Dědtctwi fm. Cyrtsla a Methoda.

Dědtctw„i ím. Cyrtlla a:

aby; íobě mččně blahoslawenstwi wsseu
Ba oběť

Mctboda

m žBt-nč založilo se Dne" mí prostxčedky pojřssťowalt.

23. srpna

1850; tuby; práwědwč m [áícc fřcffanffě na oltář Cirkwe a

léta jfou ob gaíošem' jeho. Zesklřže míafti přinefenou boftámá , a boftsmc
důsežitost podnikmlti jakéhokolwěk pos fe jim gaiifté wýhod zaručenýchjw
bIč wýsledkůw íoubiti a měřiti fe míře wrchowatť;
neboť se ga ně

má,

my zajisté nyní s tím wčrssi každoročnč w oklawč fm. Cyrilla a

jiftotounaííc Sčbictwiaa

úftam Methoda již, nyní nčfolif fetm'ífí

melebůfcšitó we wčkU a nátobu na: fwatých Bcknu Bohu obětuic, an
ssem wyhlástti 'muííme; neboť nám ii; něfoIif set knťži za spoluúdy při.
w tom ga prawdu náma ímž: ftoupiío.—$afě btuíyá wýhoda
dectwi tolska P. T. panů fpquoubůw wssem spokuúdůw pťislibená tím mčts
posUd pťistoUplých, gc milcrábi whe ssi [»ch , čím wice spoluúdůw při:
znáwáme , že wsseltké naděje nasse ftoupí. 913 posud obdržcl každý fpb,
žnačnč pťewýssenh jfou. Diky ga l'm'tb
:|) Morawana, falenbář na
to přebemffím Bohu a Báml na:

ssemU, Hmi; mslosti Swou patrně
žédoUcihozdarU nassemU Dťdietwť
poskhtUje ; dikh Nejdůstojnéjssim

nům Btkapům
ssťch semi

pás

a ptálatům na

flolocmífóó , kteťi imám

příflouoením Dědietwi

Uasscmiz

řráfnčii fchwálťti a odpornčtti ničili;

bin; Morawskému

a ČefkémU

melebnčmu buďaomenfi'mu, kteréž nc:
touto malířům! pťčspčwky swými, ale
to!! pomgbugowáním swúch wěťicich

tof 1852.

I.) Mnozi
Bilým

dostalč mel. pánem 3.
darowaný „SD! i ep i s

macramfró,

»ofubtougmó.

tiskyxbatomaně stačtlh.
v) Bťekťásný , mlstrowskou alfou

». Hclltcha w,Btaze
Ieďs; zhotowený obra;
Lu,dmilý, a

<|) Morawana,

umě—
fm.

falcnbář na r.

1853,

hočiřcngům f přifiompení :) rozkwčt rlerýž každý máčené čtenář mámě w
-'
toýoto Dědxictwi občtímě pečuje; ruce má.
Krom toho ich'tč na tof 1852
dikh paf tafč wssem pofamábním pás

ním a naničťám,řteří mfíabem swým cboítáfíe »řefráíná kniha mel. ». Sos
buďeza sebe, hub za ímé robínp,bu5 máííc' Brocházky Strančic:
„na ímé

milé

gcmřclě

oňočbčííi

fc

běd Borlímómí fatolífzy, jimž skuteču
ně na bobtěm írbci jest, aim se oni
íami, a jich Domácí nábož:enskými
sptsy wcxwťie ímé utugouoali, aby se
o nejswětťjssi oBět msse fwatč ga
fcbc a ga gcmřelč pťibnzné postaralt,

tábo, totiž: „žButomání žBána

eržissc Christa po zaslibené
_=_
cmí“,
íturuie.

kteréž w ttskárnč tydne po:
_

Na tof 1853 paf from talent:
vářc 6 wrchU 1menowaného chhstá
ír pp. spoUlúdúm wýbornč dilo mer.

vu
p.x.Frant Škorpika
Iícfěbn,

!Bnbbae pokud

icfftě w Uárodč známy není,

totiž,,!UHBfie Tichou nabití fc jest, že mybám' Uikdy gala

moťj ',"fě a něiařá iiná kniha , o nabtabiti fe nebá. W tom wssak
které wýbor Dědiš:wi pofub netogs má a můše každý I'. 'I'_. van ípoíus
Dahl.—
úb (oč pak jmenem řcbítelftma ;wláe
Z tofu) gaiíftě mpímítá, že kaž sstč Uasse mefectčně- mckbně buóof
bó P. T. fpoluúd Dědictwi ím. Ch: meliftmo ínaině a uctimč gábámc)
tůIa aMethoda ga roční úryky ímé: navomocným

fiáti

fe SDěbictmí, ic:

bog úoem jeft, m;; falenbář, a mffer
Že ekh milý) a obrazh SDčbíctmím mp:
paf, jakož z nčkterych [ifiů k řebítels báwanč i takowyul podťizeným, and;
fhm' SDčoíctmi nasseho zaslaných wh: mám a pťibUzným imám fc koupeni
fmítá, asi tři páni fpolUúdowé posud odporoučť, ftcři puíub spoťuúdh ne;
w očeťámání iwčm Upokojent nejsoU, iíou. Snažnou prosbu tuto opět a
může toIífo z nedorožUměni wyplý: opět uftlomnč klademe na srdce fain
matí, čemuš íe owssem ntkterak nc= bčmu, iemuš Zwelebowáni Eirkwe m
bimt'me, neboť i my fami, pokud nátobě naffem na buffi jcft, jakož
jíme nezkusili, nemali ifem, jařě prá; každému býti má. !Btoífm ta paf
ce a jakých málo!; kUiha w něfoíifa omň'em má bmoií stránkU; 1) aby
tt'fídď; wýtčsků wpdeiwaUá požaduje, fagbó nomad; ípoíuúbů pro Dědictwi
ho mffabfu

ší má

gnameníróď)

w!,ohod poz

ímhtč mafoimofti swě.

coš m posleduich

bubáci; tím

mice

žiskatť íc fUazls , a *2) aby falcnbář,

platí, an papír neobpčcinč se ždražil. fnitn; a obrazy C.Děbictlm'mmpbámas
dokázalt wssem ně těm obpotoučcí,

Bhcholn tobe
pánům fpoíuúbům, Habeme tuto ma): stúti íc nemohli.

fteří posUd údh
_

bání za „Mot-umana! falenbář na
Rboáfolim' zťskal blřžnťho swéholu
roř 1852, jebož se tímu 5000 má: za spolUúda Dčdřctwč tohoto, stal
riffů, a jejž ble fta'nom každý horu-
úd ždarma dostal.

fc jeho bobtobincem, a mvfonal'

ftáínó ífutef lásky fřeffans
ffé,

an ga lewnou občt netoíifo

B_a prd_cí tiířařítou a za papír vla: poučných, Uábožeňských knčh, ale tafě
tllo fe -.
974 zl. 37 řr. stř.
welikěho Užitku toíífa mssť swathch
Knihaťowt fe plaz _
ici ůčaftmim učinil.

tilo za wašbu 204 zl.

Kolek čilí fítempeI
po 3 fr. ftř.

obnásfi

550 Sl.—_

což čím' wydáui ;,a
jebinou fm'tyu

bobromabt) '

'Dmíícmt'

'

th

tím ínabnčii řašbómágem;

čtenář řalenbáře tohoso důlezitosk a
Ušitečnoň Dědictwi ím. Cyrřsla a
Methoda požnaň a swhm gnámpm
dokazowaň mohl, klademe abc opět:

„Stanwy

Dědřctwi“x tohoto,

1728

gl. 37 kr. stť. “a Íýmb po níd) bIč abecebníbo pov
pťřhliži ťeditelstwo a řábfu, pobámáme wifeďa; P. 'lr. pá:

wýbor SDčbictm' ím. Cyrill a a EU?:: m) a paničkh ípoluč'tbb, kteťi
thoda i'mčbvmitč k tomu, aby m“[0>' prwni polowice mčíícc ítpna
hy tyto pokud mo,;no, obptobámamj; přifioupili.
Ohledem na wkladťh w
mt wýrtsky zmensseny byky, awssak
při falenbáři, žwlásstč prwniho tofu, mu mfl'eď) p ». ípoluúbům

aš do
1852

seznae
mytí:

V-lll
íft'čnód; příbomínáme , ze jíme pro i posawádnich m Buboucím faIenbáří
a rozkwět Dědčctwi to!;o w
ftáti se zakladatelem, nebo spolnúdem rozmnožeUém počtu [poluúbům íhoě=
l. '_a II. řťidy; Uébrž žkrcitka toIífo Ie fe objemí.
upřímnou uctu a pozdraweni
wypsali jíme, mnobo'ali až posild jiš

un'etřeni mífta neubámaIi, chce-Ii kdo =šdar

siožil; .kdo wkladek budoUeUč doplňo: bratrské wssem P. 'I'. pánůmTppIu:
mati Dube, umíbí se w Buboucí íptámč. úbům Dčdictwi ím. Chrikla a Meu
.Ronečně paf m'elebíce S.Bána tboba iměnem důstojného pána sta:
Boha ga wsseliké milosii Jeho m9: rofto. a celého wýborU

ílomuicmc jmenem wýborU Dčdirtwi
Morawského I)!ubofou
naběií honu,.
v.v'

B. Em. KUlda,

'

iebnatcí.

duchowenstwa a wssech spoluúdňw

6

t a n o w t)

Dědictwi fwatého Gorilla a. Methodia.

3.1.. účel :Děbictmí sw.

Gorilla a Methodia.

la a, Methodia jest „chašr jcbnoto
fatoIíďěJ'

8. !Břcbmčtt; umčIeďě, !. „př.
Dčdictwi samými péči wésti o
zwedeni Iibu morawského, jakého náš obrazy a zeměwidh (mapa)) atb.
čaB pozaduje; o zwedeniwssestranné,
s 3 Zťizeni Sběbictmí.
a wssak na zúkladU mito fatolíďé, B
l. SpolUúdem SDčbíctmí ftátí
moloučením mffel'ífé politifo.
|c můgc kazdý, kdož ga sebe iebens
frátc za wždy položi 10 zl. stř.
S 2. $toftřebťtt)
kdosazeni
účele to!)o
2. .ftbo wssak témUz ústawu
.Gpifomání a mobámání fniíy, 100 (,I. stť. wčnuje,powažowán bu
a sice neim móbrabnč náboženských be ga spoluzakladatele, a obdrži 4
Uébrž wňbec wždělawatelných, a k wýtisky ždarma.
dUchoinm potřebám mčťu nasseho
3. .Rbo iebnon nawždh od 40
prohlédajicich, ,šwlússtě bě'iepífu, gemč= gl. Dube téhož ústawU ípoluúbcm ].
pifu, »ognán'í mIaftL, přítobo, řemez tříbo, a obdrži 3 whtisky; kdo 20
fer, orby, asd. 's ro gábamnód) fpi u. stť. položi, Rane fe ípoluúbem
sech obsažena wa má bUď obrana,
ll. tříbx), a obdrži 2 wýtisky; a Ebo
nebo utmr-gojoání mambo něftctě fa: 10 gf. přifpčje, Dube ípoíuúbem lll.
tolíďč, iígto íe obpm čafoma') botáfá. * _tříbo, a obdrži 1 wýtisk gbarma.
*) Wydáwati sc hubou Dčdictwim hui:
hy me ttoií řabč:

topiío

&) obssirué ziwo:

fwatých, b) jplsy poučné,c) foi:

fo sábgmnč.

2. Cafopisy a wsseltjaké listy
bčžné.l Dtgaůem SDěbicmn'sw. (Emil:

4. Řehole,

ceIe'běfanftmí (mi:

“fufi-atp) ofady, knihárnh, sskolh, to:
him), *) spolky atb. wstUpUji dwoj:

náíobnom pťifpčwkem do fpoíugafías

datelstwi a mnabřcčcnčtříbi) Gpojí:

IX
Ii fe paf manzel 6 manželům fon

8.

BemřeIí,

za kteřé Uťkdo *)

toltko zúklad jednodUchý o wkladek f SDěbíetmí učinil, ta! jako
10 zl. stť , mpbámaií fe iím fníbp ti, jen; na fmttelně postelt nejméně

w ieben

toIífo do úmrtí ptmnífyo z nící). —

10 žl. stř. ga febe SDěbíetmí odkázau

paf úmrtí ípoluúba přímo úfia= Ii, ftámaií se účafínámi duchoinch

th

wU tomuto me gnámoft: žádaji fe
milosti w přebefflěm čífíe 7. jmeno=
.
meIební p. p. dUchowni pastyťowé waných
abp úmrtí takowé redakei ústawu to=
*) Rabí), im; bp! mtIabeI učiní! za
nlrtwěho, potnb žiw ieíí, tníbp be;

bota, třebaf i přímo posston, ogná=
míti táčílí. Podobného oznámeni pí=
femnčbo gapotřebí ieft, fbpfolím fpo=
Iuúb Uěkterý bab fmpčn'í důstojnosii

mpnifl, aneb fe iinam přeftěbomal.
*) Nodina fe bčře palub jméno se netta=

oblebu na melífofí mtlabu, — owssem
Uejménč

10

51. ííř. —— po iebnom

wýtiskxl boítám'ati má.

9. SpráwU SDěbíetmí mebe mý=

bor

pogůftámaiíeí

;,

fněší,

fteří

tí ,bcerp ptombane',fnnůdinení, obbíeatí fe bpíi o gřvíůení tohoto fpotfu za
bubnu htíbp, pofub šíií, bíttp pat je= bůlešítómi příčinami uíiebnotilí , a
jich, jlne' iíš jméno nefoueí, nemají kteřižto ďuď w Brně, nebo na bIí5=

ptám topo.

")

ku přebpmají

Wossle:li Ebo ptmní polnmíeí,
10 zl. skť. ga

robínu

bo

totiš

SDčbíetmí,

noft,

10. tento wýbor má pomím
čtmrtletně, aneb ble ugnání

boftane bneb Iífí (: lnihy w tom roce
P. T. pána starosty, i čafíějí se
mpbane'; tbpbp wssak bo rotu benba
polowicc slocha nebpía', nebubou fe fcházetř; a o tom, čeho bp zapotťebi
má prá=
tnlbp mpbámatí, Ieč a; tato fe iluzí. pro, rozhodowati thor

5. KaždémU moIno, bopInčním mo, počet úbů odchážejieich bppInití
gáfíabu u mpěffí tříbu poftoupítí. nebo itogmnoůíti, awssak nejínaf,
3affle=Ii tebp k. p. k prnmím 10 zl. Ieč fatoIiďúmí fněšímí. — Naopak
ale
tří.-.,opětně 10 zl. stť.stane se fpquúbem

II.tříbp, atb. — almffaťfpoíuúbftmí
poftoupítí jinému se 'nebomoluie.
6. .Každý přiftupuiící ráčiž imě=
no a mífío přebpmání fměbo, jakož
i bčfanftmí neb mifatíat nbati.

7. Každý kněz, ftetp
Dědřctwi, bčře na febe
buB we slawnost, nebo
ben oktáwy fm. apofíoíů

jeft ůbem
pominnofi,
w Uěkterý
(Sptííía a

Methodia
kazdoročně sloUziň mm
fmatou ža wssecky ziwé a mttmé
ípquúbp dotčeného SDčbíctipí,a Bube=
lí Iíbo a možno, í jinou mn'í íma=
tou ša obrácení nátobů slowanských

od

jebnotp

eítfemní

obíoučenód;,

, 11.

.skaždý úd

Dědictwi

má

ptámo, pííemnč námtbp ímé činiti,
a přání ímá projemomatí boíčeněmu
wýborU, kterpžto při swých shromáž:
bčnídj gamágán jeft, ie fwčdomitě w
úwahU Bráti a bIe nicí), pofub po=
třebno :: profpěífno ieft, fe zachowá:
matí.
12. Wýďor webe mn'eďp záleži:
tosti Dědictwi fm. Cyrilla a Metho:
bin, a kazdoročnč počtp o půfobení
a činnofíi i'mLtífEem meřeinofíi sioži.
13. Kdo temná SDčbíctmí obč=
tuje práce ímé — Iítetní nebo umě=
Ieďč — obdrži na mpflomnou zádost
honorár pobIc' wýbornostř, obffitnofíi

kterouzto poboznost jíftč každý měrný
katolik motamffp fpqu fonatí neopo= a dňlcžitostř fpisu swého, o čemž, mó=
mine.
bor Ufudek ptonefe.

s. 4. Wydáwánxi kUčh a fpífů.

ně;, a. břebmětů jřnýchjčiněné

1. D jtogcíílání fněíy, sptskxa
itnú'd; břebmčtů 'SDěbictwím whdúwau

starostU Dědictwi sw. Gorilla —aMe:

duďtžež

obeít'lám; pob sirmou: „Sta-(SLEV)
thodiaj w !Bmčl' **)

nád) postará fe móbot. *)

*) SDůftojnc'bo p. 55mm. SUssrla, profesi,
sora bohoslowi.
,

") Každý pťtstupUjicillk Dčdtctwť ráčtš

lbncb oznámiti, jalou ccítou fc mu
mají mm:) posilati,x nebo to kterém

**)-Mani

poblťškémukaibkupectwř jjc sobč bráti
zamýsslť. Brawldlem U wěci této ostau
nc, co na Ičfttutifítčno 1:11, 3: to:
ti; na *poufágání'íiftht fwěhd fašdý w
hlain komiďsi„U Nřtsche a Grosse w '

B penězt bo Dkdtc:wř bi„lďtež

Ua posstč wyplarena (frantomána) a
zasčláxraporladuirn sazbami, p.Edu:
atbomi .skarlťkowi, kaplaml U fm. Mazr

balenou: Brnč. '

_.—

Brnč tužby fobč 'mobítati má. Rbog

Hwězdičkou opatřcnd- a
pak posstou by“chtčl tnibo ímé boftá; * chnamenání.
nčfgcróm ss. zbe připojená whswťrx
mati, račtž fc obtátiti píícmuč ftanťo!
na-jmcnowané htčbtupectmi.

;

Inu ítala fe na mnohé z tomtu oi.
íemuč a ústně učiněné poptámto.

Wsselčké dopisy stranu ?:lč!,d„:eež

Franňssek SUsstl, profešfor theologie, flatofta.
,
Robert ŠUderla,dkaplaU při órámč kathcdrálUim,' talcmníf.
Eonard Karlčk, kaplaU -u ím. Maří Magdasmy„ pokladnik. ._
'“!Benebtft.£u[ba,_ buď,)omnf íprámce w oótanítelnč, konatel. '
!Btfto: Šlossar, prelát klásstera Rajhraoského.
' 2ubmíf Týdl, konsistorni tabba a běfan to O,Ujezdě.
Bedťtch hrabč Sylda:Tarouea, mě;- cítfenmí to £Bmč.v
GliUter Kalřwoda, profešsor.
'
"$a Bedax Dudik, profešfor.
Matěj Brocházka, profesím.
Tomáš Brocházka, fapIan to Bmančícíďy.
FraUttssek Škorpik, duchowm spráwce w Bolpudaltjcčch.
' Zofef Těssik, Iofáíní to Nosislawě.
Tomáš Š ímbeta, Iofálm' w KomiUě.
„Ztťi Slota, profesím: to Báňské Bhstťicř.
San Bilý, Moran m Tissnowě.
san išáborífó; fapIan- w Žřolochowteich.
Bedťich Gemer, kaplanx w Oujezdě.
Frantissek PořmoU, redaktor „Hlafuj ico. kat.“ m Bmě.
Karel Belinfa, 'faplan w Ltssni.
Zofefx Woráě, faplan' "m Seboloníci.

_

Franttssek Marsfowský, abminíítmtot w Oťechowéme,

XJ?
I'. T. pani fpoluúbcwě Éřbidnn' fw. Eyrilla a Mctíjoba přúnor:-vimu?

ašb o 31. červenec 1852.
___—......

._,_„.

Scbnota tatoliďá w Blansku, 20 31.
Knibáma sskolni m Řimowě w Geďyáčbj
Scbnota tatoIiďá m SBobiminč,20 al.
aatollďá jebnota w Bozoťicťch, 20 31.
Šmidingerowa m. Č., 20 a!
RatoIiďá icbnota w Rajhradě, 20 gl.
sskolni m Stínící, 20 gl.
Zednola katolických panen w Ruprech
silolni we Wolsikowě, 20 a!
tom!, 10 zl.
ssro:y Zčdlochowsré 20 !
Scbnota fatollďá w SloUpUjej w Eeeh , Dbec Borssowská w (E., 20 al.
Dbec óureďá w $, 20 gl.
0 al.
Obec Šossúwská, 20 al,
Jednota tatoliďá w Sloupu, 20 al.
Katolická icbnota w Tuťanech, 20 al.
Dbec Wážanská u lezawkowa, 20 zl.
Ratollďč jebnota m Twarožné, 10 31. $. QImbroi žšrant., malltel Domu, ftav
rofta ústťedni ích. katol. rv Brně, 10 zlj
Scbnota fatvliďá w ůiexbč 10 AI.
Scbnota fatollďá we Wážanech, 10 gl. Bauna Aurowa Teresia, hospodynětr

Sebnota fataliďá na Wranowč,10zl.

Yra„ae,lOL;

Jednota fatollďá w Žeraticlch pro sskosnť 913.Babiradowa Maria m Směllicicb,
10 zl.
knibownn, 20 zl.
Brařrstwo růžencowé to Blažowlcich, SB.Babtrád Frant, siarosta m 924mm

6 man

08!—

10k

!!ratrrfhvo rúžencowé w Boťeljcick, 20 zl.
č.p Bábiš Qanto, lokálnť w LažaUe
Bratrxňwo růžencowé m Budissowě, 20 zl. W.tá(51
!!ratrlřhvo r_ůšcnrnmě ro“ Bhstťlci, 20-3L SD. Baják Ožšrant., rolní! w Následowicich

6 maná.103l.í

Bratrům růchrnmě w Řomině, 10hal. EB.Bakeš Žít-ant., podučltel wBrně, ÍOAL'
Bratrům růžencoméw Sllůwkách, 20 zl.
W.m p.Čecbátď
Balcar1Josef,gl. farář w Černisku
!ratrxůwo růžencowé w Slatině, 10 zl.
inlsarna sikolni w Batelowť, 20 31.
SB.celý
Balssan
rob,2Simao ro Babndífowlcícb pro
indema sskoluim Blučťně, 20 aI._
sB.Barta Josef,wlnlkwe Wotinť, 10 al.
-'- ..... ňkolni w Bystťlci, 20 gl..
fffolni w Elhenčeich ro Č. 26,1.

mamma 20ctiblob.
pp. no. Minoritů m
H[
n'foh; Dasslcké ro Č., 20 31.
sskoly Swauč' dě 10 Al.

mami Zablonscá w C:., 20 zl
sskolni w Kamenlci, 10 al.
sskolni m Krhowč, 20 zl.

EIB.p.
Barotáfl Zosef , kaplan w Holex
ssowě,1

iB. SBartonočan
Latina,

rolnik tv Šdbo:

kaplan m Sís
Icmnkl
w (33,1
p.Bartoš
i%šrcmtu,
W.Mfrlomiclcb,
p. Bečák Tomáš,
[fprámce w
Diem.,„[bucb.
40 BÍ

ffkolyMorawanskéw Č., 20 zl P. Bendák Tomáš, rolníf w Rozdro:
“Toini ro Lissowč m Č., 2031.
ssťolnčm LibUUiav 62,103!

jowicicb 6 man;

za rob, 20 31.

osady známé w (š., 2'0 gl.

26.15.
altán—Man
Benčici,1

sikolUi Milonsiá, 20 gl.

W. v. Beneš anl.)t ko.planw.třuťimě,10zlj
Sšrant., rolnik m Obcich $

farui': wr Wel

sskolni m Nesamhsiicťch m Č.x, SB Beneš

manž.10al.

' ssčolntw suma,

20 zx.

“tomi w 5lhůtě, 20 al.

a.[ ěestá arcllviff. fcmináře m Braze, .

Wd p. Benessck ant.,

farář w Brtntcl

ga sebe a ímé přibuané, 20 al.
(5.3913.!Beran Sewerčn,
bohossowec to

Hradci Králowé, 10 a!

XII
%.wpšďšezděka Galini.8 bksk not, prof.

foufeb w HUnkowicťch,

03 !.

10 3.!
SB. Bllek Jan

hofpodský w Ostrowě 6

man3.,.l 3!.
%„p Bilek f_mnef, wikarista m Rrá:
lowé

SB. ČermákZiťi,

w Suchě w Ě., %. p.zČermák kaplaa w Brumowě m Č.,

SB. Bezpalcowa tha

rabc! w

26.13.31. ilý San,

0 3!.
f_aplan m TissnonŽť,

SB.man3.
Cerný 3aalnt.,
rolní!200w
cely to!),
3!.lHolubicich 6
SB.2Činčera
03.! Fram.

w S.Bo!nč3a celý rob,

SB.2Čuchel grant., mlynář w Ě. Rři3an;
faC!), 130
%. p. Čuma %áclam, dUch. fpráwce

Schí Blahonoská moteta 3a 1- man3.w
Brně, 10 3!.
10 3!.
%. p. Blažekz2M., kaplaU m Semiffo: SB.tvšthrmč,
Čeruohorsky San, mlynář w SRa;
micícb, 10 3!.

boffticjcb 6 man3.,

%. p. Blažek Karej, farář w Stkižowč
w ($., 10

&

!.

10 3!.

W.p
55mm., buď). 103
fpráíme 3á=.
meckýČesska
w Židlochowicčch,

'.B Blažek Rural, pekať w Bmě, 103!
SB.w
Daněk
Šimon,
úťadnčk1x0o
Gneircnborfu
SRafouf.
6 man3.,

SB. Blažek Wláclaw, kaplan m %ífu!=
l;čicícb, 103
33mm.Blažka, súkenika w
ožŘucbnomě w (s.,
3.

SBamra Blažkowa Rateřina,

f(u3fa w

SB.1SDanicbomá
Frantisska0w Slietfomicíco,
3!.

%. p. Dědek Raul,
SDraíomč,

duch. fpřájvce m.

10 3!.

Wopowicich, 10 3!.

S13.fDmoř_átSní., tohu'f na 35.10
3!.
%. ». SDěbeE
Fr., !ap!anm£ounictd;,' a 3!.
%. mkidní
p. Bobmz lQlloiď, farář w SŘečfo= %. p. Deutš Daniel, kaplau w SBřeb;

mofií,13.!

omBohm Samir, kaplan m Šeminč
B.OPř.m

%.b._SBr1agecSofef,
kaplaUweW. %e:
3eříčí,
3!.

.

SB.Qofoupi!%artín, roím'fw Dubná,
6 man3.,

3:

1Gertruba 2fDofoupiloma
B 1- man3. m
SBřebmoBí,2
3.!

%.1v.
0lBrhelJakob, řaplanmSBobimíně, SB.DoležalFlorlan, rolní! w Okechowém
6 man3., 10 3!.
%. v zBrcithut Rat-el, kaplan mc %iz
sskowě,

SB.Brtnlčkowa Q'Inna3Ruprechtowa, 103!
SB. Brtntčkowa

3a 1- man3.,10

S21mm 3 SRupredýtoma,

3!.

SBanna Dostalowa íšrant., |Tu3fam Pod:
bťežicich,1
%. p. Doubrawa Zosef, kaplan w Now.
Bydž owě m

SB.DrahowzalEmaUuel 6man3. 39mm,
W.i\zbašťgřiďpišrant., kaplan wMoutm:
%. v Ciza Wit., farář w Albrechci») Š.,
10 !3.

SB. (Sbaíoupfa, San w Mikulowicťch 6
man3., 10 3!.
%d. 39.ChmeličekSan, faplarim Brně,

10 3!.

SB.l“Drápal
%atčj,
06 !.

SB.DrbalMartin, roluikatudUici, 103!
% v. fDrerIcr Šofef, farářn) (E!)malfo:
wicich, 10 3!.

1- Drmola Martin,
93-13)
O&ančara

Ww

35mm., faplan w Chlmnci

0 &

.

tkadlec m Bruě,

6 man3. a brrrou

w Hartmanicčch Elura., 10 3!.

Schi

Dwoťáčkowa Ylžběta,

wdowa

úřabníce w KrUmlowě, 10 3!.

pĚapta
Leo, t;:gucín prom. SRaf. SB. Dwoťák San, 3 %e!. Mezeřice 6
WUher.
me %íbni,103.
mam,

%.íg .zČech Karel, farař w Seleticíď), SB. samara? Jofes, rolní! m.Siřitomiciď),
3a man3., 10 3!.
man
$";Ěedg;ú.130fef'03!01nítw
%or. KhUicich SB. Dwoťak Sní. , romit w Siř., 10 3!.
%. ». (ŠermáotzJan, kaplan w
u o:
měří, 10 3!.
$ st
Bigbnřořáforva grant. w SBelfomicídy,

X_ll_l
933-1?

mmm
- San,
Ms__Eaplqnwe %obňa:
“Duben

| %.2 p. __(DeiflrrBedťich, kaplan _loúiqbě,
SB2©eranoma (Slon, wdowa Mutenlcich,

%.p
.:Dubaa ,lFlorian, kaplaU lo Qllent
čicich,1
W.Brně,
v. D1r6Beda Dndik, profešsor w
213.193ufef1%ralnt, zák 3. tř. mRunRátč,
ŽB1O'ZDulatSan, lo3orní učitel ro Bru:
momč 3a cell) rob, 20 3l.

Weto v.(S.,(&bróžlnt.,
3.1

laplan

w KoUťimě

W.p
.Eichlero %lorlan, faplan w SBo:
pomicícb,1l.

3a 1- manž., 10 3l.

SB. Gollwalzd ant

3 NUprechtowa a

mani.., 3a 1-manš.

mancaronn), 20 3l.

EB.1-Gottwald
Nupr.echlowa 3a
robiče, 10 2ln_t.'3
3l.
ZBmm.
Gottwald
am.rob, 3203
Rulprechtochx 6
3a cell)
213. Gotlwald San, 3 Nuprechtowa 6
manž. 3a cell) rob,

3.l

EB. Gottwald San, rolniE3zNuprechtowa
3a celý rob, 20 3l.

"l“Eichler %íncenc, 103
EB. Gottwald San 3a 1- %ínc. %agne:
ronm ro Nuprecdtowě, 40 3l.
93.3)
(S.lgart_
3icírb,
103 SDominif,óllolal. lo Kně: SB.Grac Fr„ rolm'f w Bodbťežicich, 103l.
ŽB Cliáš išrant. 6 manž., rolnít rve. $. Grohmann ?lnt., flolář m Slonpn
%ícenicícb, 10 3l.

3a celí; rob, 20 3l.

%. lp. 8G_ifenfeft,faplan w Pohoťelicich,

%. p. Grnsi San, laplan to SBalololoě,
3.l

%.chowiečch,2
p.Šáborffl)san,
faplan ro Šalom Wjedlťch,1
o.8©ái1e0tsIomáš, faplan ro. ana:
0l3.
admlnistrator
%. p. žšaulbaber Řiaorrl,

%. p.p.
pHájekOŠof.,
farážm Mirotině,10zl.
%.
©afl_ $olíumil,
wikarista w
©rabci Králowé, 10 3l.
%elí3mč'10
San,
G_faplanlo Roth: %. ». ©ala %ílčm, faplan to Cučicich,
Wmlatech
to
01.3
10 3.l'
%. p. Feller Sof., farářmíiffnoroč, 103l.

prorowanech,1

v.?íiaila išrant, farářlo Šmldarech
EB.10
SšilllaŠofrf, rolníf ro Ručímč 6 mani..,

%.“ p._ ©alla QInt. taplan w Tuťanech,
6-

'

&

SB.išloríap Sofef, rolníf to ©olubirícl; ŽB. ©anáfon>a %illoria

6 mm. 3a celý rob, 200;3

.

%. p. HaUákZofef, kaplan w Lomnici,
3 Ruříma 3a1—

mam. a celúrob,103.l

EB. ©anáforoa Sšrarrt., zzNesowtcza sebe

a celou robinu, 203
%Íop.wěišl1o6inf_fSofrf, faplan ro Krum:
W ». gome Sofrf, farář to Borko: %. p. ©arrer ant., farářroQJliloniclď),

wanech,10zl.

10 3l.

%. p. FormáUek San, farář na Bobbas 23. ©affef %arořinec, mám. Smolině
6 mm; 3a |- robinu. 10 3l.
Iowě, .10 3l.
farář to
%.Mezeriči,
p. awliček
p. $ormánef10%incenc,
Brankowicich,1
103 _San, laplan we %rl.
Ošllnešla w Romínč, %. o. HawličeklMatěj, kaplan ro By:
mailinaÍFormanowa
OBÍ
ftercí, 10 3l.

%. p. íšrůl) grant., farář ro Židlocho:B
2L©arloličet
3a 'lce rob, Sat.,
203  rolnít w Žabow.
ijclch,
10 Sgnár,
[3.
%)). Fůrst
farář chrámu flo: %. ». amránel San, řaplan roSmraz
moroč,1
wanského we %lbni, 10 3l.
% p. Gable: Rax-el, faplan ro Šar:.,
%. rop.Dlom..
©elč0mint.,ělfarář ro iBrotimanomě
bický, 103
1- Gaja
_%enbelin,
rolnif zethnássowlr,
a cell)
rob, 2 3l
$. manž.,10l.
©a3ba13cml,

SDůft.». ©ellerl %rant., fonf. rabba, bčfan

we %el.%e3eříči,103l.
SB.

měfftan toe %ifffotoě a

eitmánet %áclaro,

wnwČ.,1oU

učitel ro Nedu

XIV
W. p. Hladký Brant., kbpian na „brát—fu

C.0.řulek1p.Zosef, bohoskowechmše,
EB. Hladký sabina,

rolní! wBrankoa

n'ia'd; 8 man), 10 3.1

Maffei
wem.

Sofcf, duch.hrám: w

Bydžomém Č." 10 zl.

213 Hlawáč Franl„ wšmčnkať w análu:

$ainf Hyblowa Zosesa, fomdřta w Lulči,
- měřících 6 m_aná.,
!.
Spamu Hlawáčkowa Stu.-.:, w Count:
P.Hýbner1Wáclaw,
w Štarwlčkách,
6 manž.1, ;.
dd), pro celý rob, 20 zl
$. Hlawičkowa Maria mc Witowtcich SB.Hynek moai w Radom! w Ě. aa
.roolnu,

aa 1- mcms., 10 gl.

10 51.

W. p HněwkowskýBEBoitčq, zámeckýla,
plan m zanett) w ($., 10 zl.

:D.1).Stala;Josef, dčkaaněťině,

Bilowxcich,1s.
Wanna
Hodlnáťl)owa Brrr!:ika,x siužka w

SB. Sašoubct JakobwwSlťebenlclch 6

5,13.Holaš

Q'Bágaw

G manž.

za

celý

rob, 20 zl.l
'EIB.
1 l cíňcrciameov'
ňom!
w
p. HolbaiWígmí,
SB.HolikFr., tfablcc we Wieedicich, 103[.
933.p. HoloubekZ„ fapl. we Wisskowč,iOal.

SB. Saone! 21. ze Sloupu

Siřita!Bitt.,10.5

10zl.

za + m. p.

mani. ga 1- rodlče 20 gl.

$. Satonbfoma Framissta z Kráfrnska
aa 1- Karla Satoubla, 10 al
W. p. Sancti! Wlncenc ga 1- roblčc,
bratru a sestry 10
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©ta1$tow 1)
iebnotp' fwatého (Studia a Mšthodta
naložení

*

a zachowánč

femináře pro pacholiky
wabiócefu- 'QSrŠíě'ítířě.

.
1._ Zednota swatčho (Emilia a Methodta w diýccsi Bmťnskč zřiu
genů, a od Seba Swatosti papeže žBía IX. fchwálená, má úěeí, umožnltt
založeni a zachowáni ústawU,x w kterém bh fe chlapci, jen; chuť a nás
flomtoft k duchownimu ftamu a při tom dobré chowáni a dostatečné
schopnosti Ukažuji, pro toto wznessené powoláni wždťláwalř a w pťedmť:
ted) gymnasialUich stUdii whučowalč. Založeni a zachowáni fcminářc pro"
chlapee jet? tcdh účel Dotčené jednoty.
'

2. $ dosažcni tohoto účelu má sloUžiti modlitba a almnžna.
3. Modlitba úbů jednoth ieft beimě 1 Dtčenáš a Zdráwaš Matta
B připojeným frátfám wzýwánim: ,Swatý (Smille a Methodie proste
za nás, aby *Bán žnč poslal dělnikh na žeň swuoU!“

4.ermnžna
newhlučujiee.

jest týhodUě 1 krejcar stťibra, wčtssich pťispčwků owssem
'

5. Wždh 10 úěastniků fpoji fe, aby šběratelowiswětýdemxi almUžUh
bámali. Každý paf Sběratel pečuje o to, abh _počet malého zástupu,
a 10 účaftnífů pozůstáwajieiho, při odchodU jednoho nebo drUhého Dub
skrze smrthdebo wystoupenim, ftetč každému spolUúdU jest matné, bavlnu:
wa! a febranoU almUžml měsičnť panu faráři ímé famoftí -— po zaa
pfáni peUěz a jména swého do wýplatného clubu 4—- obmábčl.

6. Každý farář tímto způfobem sebrané almnžny fwému bann dčkaml,
tm paf bíffupffému vrbinariatu wždh po Etmtt létě obtpábí.
'
7. .Ru koUeč toru úcty o_přijatód; peUťzčch a ieiíď;
Učastmkúm tohoto nábožného bíla se sděli.

whnaložent

XXIV
8.

Blnomocných

oppUstků údowé

jednoty

ziskajč w roce o třecí;

flawnostech; totiž, na fflawnoň fw. (Smůla a Methodia (9. Března), na
slawnost sw. Nloisia z Gonzagh (21. čerwna) a na siawnost fm. .Ratía
Boromejského (4. listopadu), když pťijawsse fwátost pokáni a Uejswčtějssi
fmátoft oltářní w fmatwcčct pťed jmexnomanpmi slawnostmi, aneb o
flamnofli famě (bm do mince zúpadu počítaiice) nčftetó kostel mibožnč
namn'timí, a w něm v pokoj a sjednocenost kťesianskych knižat, o pomi

nutí blubů a roztržck a' o powýsseni fmatě math“ CirkwekBohll
fe pomohli.

:

Ifwffeďo f wěťssičti avŠmak/[Boff

nábožně

Stálý círfewní faíenbář,
obfabuiicí \\a fašbi) ben \\) roce trám) šíwotopié \\čftprébo Sxýatého,
nebo Uěkteré Swětire Boži.
*"
Nrchak Tobč

na Eašbí) bcu \\) _toce ,
$říflab krásných činů w \\\\)f[i tmu;
Tňk fe 5 Tebe n\oftm') řřc'ífaů ftnnr,
Sint si zčskáš Ucbeskél,w Dtcc;
Zachowáš: Ii fmčbomí swé člítc':
Nok Si \\ibc w blašeuosti jlítc'.

„„ , „
' „
" “'"“ ' ' '

"

=—.'_—_l

£cbcn.
1. Nowy tof; ílamnoík

chUdých ale Uabožných \\atoůmú, \n\)=
iBánč. !Bmmí ben w gnmnenala fe i\š co ffeftiíetc' bitč
roce, \\ ehm,? po Narozeni tBánč, melifon pobožnostť; \v bo'fpčícjííím
ktereboz ble starého zákosla Uowo:x! mčfu íme'm oždobena iíouc neifm3=
tagem) Wykupitel fmčta obřcgán \\
Učjssnni cnoítmi, gemřela co í\\\\\tá
Zežiš Uazwált [ml, má každčho fřc= panna tofu 512
4. Sw. Tituš. WčrUy \\čc=
ífana fu \vbččnoflí a. kwážuým \\\\)=
\\íE \\ fpolchik swatého &Bamfa, E\)I
sslénkám wzbuzowati.
2. Sw. Makarčušd Naro: tobcm volum, \\ paf od ím S.Bamla
bil se w semi (&gpptířě, m mčfič QIle= \\a míru obnuen. Ustanowexdza bí=
ranbtii, žiwil íc ob_ď)obc\\\cufrářfřmn, skupa w .s'trctč í)otIi\ně rožssiťowal
ale bržy odebral it \\a poUssť,kdežto míru Chrčstowu, \\ umře-I w 94.
po 60 rofů t\\Í)\)m buřtem \\ mob= roce fwého ítaří \. 70
' x

Dbřcgání

litbami Boh! sloUžil; mesi tím po=
moíal a naknězsiwi 1e1\v\)f\vet\[pa»
t\\qtd)a %!!cranbrínffá. Zako knťz
horliwě kázal proti sllriáni'un, proč
ici \. 373. Nrčauský cííar Balexlš
5; země wypowčdčl. ll \n\)I)\\a\\f\\m
fměm

obrátil

xnnoho b_imocbů na

xrč5.Swl Telešfor.

69;

TekešforUš stal fe po ím

Sirtu

tofu“ 127. papešem. 3:1 mnohé \\
\\)chfc' p\á\e ímé \n (Shhvi Gí)\i=
stowě dostal torunu \\\u\\\\irfo\\

tofu 139. (Sw Simoua Gmina,

po1\f\.'459.)

6.Těm. tří ftáíumc' 4,060
Imm Chriskown, a paf fe opět obe=
hal \\a poussť, kdežto w 99. roce bnc flamí Cirkew trojl Sicmem šišánč:
i\něbo wčkU okolo r. 394. fwaty 1. .giemeuí hwčždoU \\\\\brc\“\\\\,=-'2.
žnoot ímui dokans.

3.-Sw. (genomic. ermi
FrancoUžsié Miš !Baříše z rodičůw

giemcní fčtem n) řece Šumava-'a
3. nemeni \womčnow Why?-we
\\)íno w Rání“ „Galilejiťů ",RInis

2
\\čime se Spasitelř

fmc'mu, \\ bů:

\\)čřujme- „fe \\) Něho!“



7. ©\\). !Baícntin'

\ogffí, mím \\) Christa r. 260.

řomaI ofoÍo tofu 440 ím. avan:
gclium

příteíe fměbo ofwobodis. Qbětowas
Bvbatftmí \ žiwot ga f\\)\)\\ ímaton

co [)íffup *Baíomíh),

\\ po

(©m.

Nrnosst).

'

13. ©\)). Beronika,

nato:

mnohych \\pfofteď) \\ protímenfimíd) bila fe z chnd:žich t_obíčů \\)e wsi
zesnul t. 470. \\ &Dánu. (©m. Luu, ncdasefodxMilaUU' \n 'Stalíí, umana:
čomala fe f\\)čb\)mit\')m\)Inčním swých

a'an -8-©\f).©e\1)erín,
'fněg,©-|- mučmíďcu fmrtíapostol
312. pdmínnófti,

\\ fřončíla žlwot h))ů'i

Slotiďó, (Noriknnl býwald fra: \\) Mtlánskěm flat"tere sw. Martp

iín\;, ftqrč m)\\\' pod \'mcnnn Sta: \. 147.9
14. ©\\). Hilariuš, \\čítcí
fouífa, Štýrska a Krajinska snům?
iíou) b\,\!borlimnn blafateíem \\čcní 'cítfcinní a', bíl'hw \\) Woitierš \\)e
Chriskowa a napvnu'natelem fra:
íšrancougířu. „Bpl podporoU Cirllkuxe
fání;_ _bůftoienftmí bisiupské nikdp w bóbád) \\ejbmlřIi\\)čiífícI)," pramí
nechtěl přiimoutí, semi-cl \\) fláííteře

©iemerim) T. 482.

9. ©n). Sulían

\) něm sw. Serum))n; (\ ím. filmu:
fh'n ici nawmá „\\cpřemošítchunn
Maje \\)difýd)

ga \\) atu odn-autem min)."

n'od)ii se fon \nanšelfou Basilišsou
\\)e fmatě zdrzeliwosti. Basilišsa
semi-ela n) pokoji; Zultan wssak B
mnoíyómi fnčšími \\ flnšebnífn (Šírfme
umučen jest byl ga cííařc Síofles
nana. (©n). Marcellin, \)atron \\)
NnkoUť; fn). EBetr, biskup ©cba=
stensiý +. 387)
.
.

zásiuh, zemielx. 367. (©\\). 'íšelir,

fnčg,. 265).

15. ©\\). Mauruš,

tobein

Říman,
a \\čtníf fn). !Benebifta.
Wyznamenňwal fe ožwlássfnim \m'r
fluífenftml'm.

Wosičm jest

byl xdo

FmUcoUz, aby tam řáb swého sw
Učitelerozssiťowal, \\ ftan) fe opatem

10. ©\\). žBamel, \)nvm' \\mřel \\) 72. roce swého wěku lč'ta
»oufiemníf, pocházel od robíčů tře: Šišán'ě584. (©\\). MaleclrlušuEgypt:
sťanskýcha bohatych. W proudila fh'), pouftemníf -'- 390).
»

bomání fřeffanů .ga cífaře Quin . '.16.©m.ži)latcelíu6,2ičís
utcfl na nouffť. Nčkoliw příínč íc man, :ftal fc min 308. papešem.

postil, přece B);! 113 let gm), \ SDH) ímon [\oríímoft \\)npomšsm jest
nióšto. 797 sztrciwilj na poufíti \\) (\\)I Marenciem do ©(cilíe, \\ pob
Cghptě, xkdežto ímatč umřel; \. 341. tnnž, cífařem umučen E\)l \. 310.

11. ©n). HygiUnš

3402).
pocházel (Sw. \bonotaňuě, Dubaj,. 4—

17. ©\\). s2[\\t\)n\'\,\ \\atobí-I
z Nthen, \\ ftaI se \)o fm. Teleš:
foru papežem. Horliwč [)oiomal se \\) Komě \\) Hornuu (Sg\)\)'tč,=va
Homem.Božim m))ti blubům měni: me fměm 20. roce Usselna pbuífř.
flóm. umučen byl t.142.
(©n). Za ním pťichišelo \\mobo \\čemůfř,
řtcrpm \\)ččnoít na dUsscf-Iablzx aNo
TheodosiUš, opat T 529).
_
.12. ©\\). Nrkadxinš činil mnohých bojťchxprot,ix nepřátelům
mnobo dobtých skutkú g, bohatstwi ípaíení gefnul \\) EBánu t. 356.
fwého; prchnul sice w »ronáflebo:
. 18.*©íbIení lín). Pxetra
mání, ale bržy opět dobrowolně se \\) Raixně. Cirkew xslawi dlteš pa:
dostawřl přeb foubce pohanské, am; mátfu: oUoho b\\e,. fm; fníge apo;

3.
fioíůu), fn). Beťr, \\bh) fmc' (\ \'bíó k \o\\\\'\ \\)\)\\)oIe\\,-_ alu) ifa 3\\_\_\d)e\_\\

aut)) fřeífanfh'úa tofu 42. \\) \\mě sBaura) Maxie, stal fc ))ěířóůúaq
3a[\)3\í. —©\\). ŽBH'BÍG, 3))an= Zežisse Chtista, \\etěbbž, E\Rgríamocí
))ocbá3eiící třináctiletá Ducha ©\\)_atěí)o\)bčaía © \\e'j=
puma 3a \\íáře .Rlaubia ani ílií)\), hlllbssi pofořoU Hamm fe \\)ífemoc=
ani \\)\)í)\ů3_fm\\\,ahi mufamí \\ebaíc) \\of\\ a mtlosrdňosit“$o3\-! (© \\)

fřéí)\)_ robu

fe ob (Sbtífiq oňmtátífí,

\\ fb\)3 jí

\Railfmnb s13e\\\\f\)\'tff\), \\\\='

cm\ \)Í)eň, ani to3břá3bčm) Im) \\e\\'= robi! fe \\\ J\atalohů \\a hradč Bex

ífřbbíí, bysa ířata \. 270.

19. ©\\). J\anutue,

ftáí

\\afottu \.1'175. Bhsdobťéhqskbrr,
\)ilm) a \\)c[m\ UěeUý, kddž \\)\)ffé[

Dánsiý fřatečně \Tíříl míru fřefřan= 3 \\)\)\'of\)d) \TfoI Qšatceíonfťód). !IBe'
ífou, 3áflábal bbbročinnč úFta\\\'\),-a \\něm 30. roce n'el do sskol$0I0n=
n)\)3\\ač\)\\)a[ se fprawedsnosti. swe íf\)d), kde fc íta! boftomn \)íí\\\_a
\'oIábp d)t\\\)\) b\att jeho příptamíl a )))-diva; d)\\bě 3aftc'\\\)\\Ii\řeb \)tá'=.
mu fmrt můřc'ní'ďou \. 1086.
\\)em 3barma', púzdťjt na) fe kanow?
©m. Matiuš a Marta, man= niklu a 3áířupcem B\íhtba !Barce=
želé B b\nčma f\)\\\) 3 chsie \)\\to=_ Ivuífébo, a \n\)3\\\\\\\c\\_á\t)_al fc“ čím,
maíi do \Říma fe hrobům fn) Pctra \\vu _fáífmt fe f\\\_3í\\\ \ onati'tínr
a !BamIa 3a cíí'aře Qccía'; idssjckni \\)ěřícím \)ř.1222.\\)f\\)u\)_í[ do nomč
paf tam pobňoupíý \\htt \\\\\če= 3ařo3cn_č\)v,kašakelsiého “řáb'u 330W

\\iřanířc'ím. R. 1230. \)omolaí ier

n\ď\)_\\.

20. ©\\). %abían';_a ©c= ))a\\c3 Řehořj XI. do Řťnlax, kdc fe
bastialt. ©\\). žšabian 3\\)\)íc\\íta! ))řífc3ním při \\)ubeď), \\ žpoe
ieft B\)[ tofu 236. 3a \)apc3e, \\ \\)čl)\\ífe\\\ ))avešmvóm. Dncmocnčn)
umřel 3a_cííaře Decta \. 250. ímtti \\)rátil íc do Baxšcelony, řve t)))
mučeniďou;-—' ©\\). ScbastiaU
t. 1288. 3a_generála řábu Sbomi=
3\[ 3a cííaře Diokleciana, \\ E\)I UikaUskěho3\\)\)I\I\; t_ 1240 \\řal)
\\)čtm) \\)djáf \ \'řcfřan. Zakož mu= ten n\,\čt fló3iř, \\ \)b'\; 1256; 'f0,0'OOÍ
_čenífi)\ trpčlímoftí napomínaí, tať ©aracenu na \\)í\\\ abrátíí. N 15275."*
\ fám rekoxoskh fuássel

\\\\\F\), 'a [\\)I

itím) gaflřelen \. 288.

1. ©\\). 91ne3fa,

\)chtaí

fe' \)af do f\\)č\'a _Í'epffíót). "

' 24. ©\\). Timotheúď,

\\če=

bccrd \\íÉ \\ mílác'effm. 'Bamla, ftcrá3ici

uto3en\)d) tob\čů w Řixúč, obbala' p'rl) \\)clífb\\\)ot_\\)3nof\ 3a swého po=
fe I))teb \\) neioutíeiňím' \\)ěfuSaabu,

mocnífa \ne ))tádď) apoftoífřód) př\=

(\'\\e_bala Te \\) tom- a\\\ po'cbícbm jal, abífřuvem \\'\ Gfefu učinil, fbe3to
\\)(mím,
ani \\)\)\)t\"\3fa\\\\ \\\\)[\t\-. x pro fon í)\)rI\\\)\)ftproti moblarfřmv

3mu3iíe pobfkoupiía mučeníďou í\\\r_t 'fame\u)\\)á\\_ B\)T_\;. 97.
co třináttiíetá panna, \. 304.
x
25. Db_rácen\f\)).

' 22. ©\\). !IB\\\ccnc,1áI)e\\

B_iffupa Walekiá

\\) ©a_\'*ag'on'e \\)

*.Bamcí, \)řeb \\m ©a\))eI

_!Ba\'\)[a.
3\\.\\\\_\_\),\)\o=

\\áílebomql fřcfťa\\\\,a3 bhlx Blafem a

©\)an_\c_\ffu, E\)I ptv fmou- míru nč=f Neffem

\\ebeífým

\.

34.

o\_\\\\\č5\_\\

\\)Iíftáté \\ň'útně mučen, a3 \)ař \\)
\\)\_\\fřbďaí, \. 304.

a -l')0\Í\\))\)\\_\apostolcm učiněn.

_

6 ©\\)*. !Bo[\)řa_t')p, B\ifuu;

23. BaínouBení
Mar). 5.13.\\)e ©m\)_t\\č, fb\)3 měl immo ,Jeu
Ma.-tie. ©n). Zosef [)))Iod Suba žisse 3a\př\'t\, prawil: „Jtťev'ať b))ó

4.

to _mobl učinit! po cclychu86 tolik, ně kázal, a stat fe btskupem m
co mu __flouším,»řilímal iíem íamč Genfu. W úřabu fwém spojowal
miloíti a bobtobíní od :nčho!“ —— l,wtllwost B mítnoftí; gemřel w Lyu
!Bp. tom maj—tofubyl upálen t. 166. onu t. 1622.

_ 27. Sw. San Blatouftó,

30. Sw. martina,

palma,

narobil íc w Nntiochťi, skal _íe Bis za cisaťe QIleraqbra
po mnohých
skupem w (Sašilnabě, a nazwán ieft mufácl) mečemufmecena Byla. Sw.

Byl pro fmon .mámlumuoft žla:

touftým.

žBro son

San allmušntf,

patriarchaNleu

horlčwost ranbtinf'ú, romuamenal fe melifou

proti _lyřícbům.Byl bmaltáte wypox
wčzen z měla, a fonečnč umřel w

n'tčbrotnu k chudým, narobil fe w
měřič Nmatč na ostrowť (Synu.

.Rpmanu r. 398.

R. 619. wydal fe na ceílu k cííaři

28. Sw. Chrisl, patriarcha B mlabařem alleranbriuíhým, arozu
w QIleranbtíi, byl jeben z neimčta Ueuwhl fe; proto se mrátíl na
ssich učitelů (Sírfme wýchodni, a má; ostrow Cypruď, a tam w robuím
bonn) lyaiítel její. Bo fmatčm Ši; mčstč ímc'm umřel.
31. Sw. Beter mola-=
wobhti swatě umřel r. 444.
Sw. Ratel Weliký, narodilíluB, pocház:l z wysokého robu.
se t 742., byl 46 let lrálem franc; Dbcbtal fe z Franconz do paněl,
tým, (; mocným ocbtancem .(Sírfme. kdezto z lafh) f trpícím Bligním do
Umřel na blamničfu r. 814.
řábu pro whswobozowáni l'řeífanů
29.G\v.8ta1_1t_íffef Ga, “ neměřícícl; wstoupil; umřel swatě

leíló,

narobil fe m Sawoyi, fráf

ll "

t, 1256.
o r.

_SQnae, biflup w bohabojný se wssim Domem imám,

Sw.

číně mnohé almuzuy líbu, a moble
psal ím. “Boly fe Bohu msbvďw
5891 od ím.
karpowi: _„Gtuj pemnč, info fomablo, Bctra pofřeflěn, a ftal fe borlilvóm
na lterč _fe tluče; tlučenu blití, a bojownikem Christowýmd

_antlodni, nosil jmeno Zežiš wsrdei

i w úsxlech. Takto

3. Sw. Blažej Byl pro
přece žwitězitč —to fluífl mclile'mu
Boiomnifu. " Tak i on fám hrdčnsky swé melife' cnofli za biskupa w ©e
baste
zwoleU, nebal íe za cífaře
umřel, Bpm lmům pťedhozen a od
Diokleciana ani sliby ani mulami we
nich ?oztrhán
r
165.
ótomnlce čili Dčie míře swé gmiflati, a proto ífat byl
fffom_ání

SB. Marie.

Marta r. 316.

pťlnússi Zežisska do chrámu, :: obc:

4. Sw. Weronika

wzdána ifouc do wůle Boži slyssiž ú,st w Serufalčmč

bpdlela

a Byla měrná luče

starého Simeona trubné proroctmí: nice (Sbtíftoma. Kdyz žBán Ježiš
„3 dUssiTon pronikUemě!" — na horu .Ralmarii meben byl, strhla
5m. .Rotneliuš byl fetm'femu roucho 8 blaml) ímé, a podala špa
Wlasiého pluku w Cňsareř _m Ba:

W153. 10

2)

ftteli fm_ému, alu;

si twáť zkrwácex

nou utříti mobl Na rouchu tom
fe wytiskl oblíčei Púně. !B' W=
„%)Í Uabožný a mě přeb fmttí son odkázala ímatl;

leftinč za panomání' cííaře Siberia.
Sw. LUkáš o něm pťssr: (Gfutf.

5
obruč “ten fw. .Ríemenfomi papežo: jWisénx natobíl fe w Braď“antU ť.

mi.

Sw.

.Dnbřci

pocházel 1174. 3an pekať byl zprwu I'd),

ze staré florentínffě robim) .Rotfmi, fm_nýflnv; paf se bal 'n'a pofám' mc'
mebl pťisUý faiíct' zčwot w řábu wsi Motíanhmg, a stal fc poUstewu

.Ratmelítánffěm i co bíffup we Sic;

nífem, nebbaie na pofmčchy Iíbíl'č;

foll, zemťel t 1375.
5. Sw.
Háta
(Ngatha)
panna w Sicilii, pro son čistotu'
palpenskou a ftatnč wyzuáni wiry

z toho, co fobě utrI;[_a ob jimi:?
dostas, whstawčl Toífel a později t'
fláfftet pro jeptissfhCisterciacké Pro
ímou zbčhlost w pismech Božich na

kťeskanskéjakož ipm

mcíifč muky knčzstwi pofmřcm,

fíamná, umučena jest byla r. 251.

Sw. Dorota

66 Ict.

bvřfal fc \pčfu

1!. Sw. (Euftofinanatobíla

žila w

třetím stoleti; i w neimčtífím fe z bohatych roblčů w Nle:andrlř
nebezpcěensiwi powzbuzowasa mně:; w Egyptě, ssla do fíán'teta, abs;
nífp f wptrwasosti, a sama stálost ůfíabům swčtskpm wyhmlla a eno
swou zpečetila frmí ža cífařc SDíos fiem měnomati sc mohla, a žila
Heciana.
tam, az do ímé fffaftně fmttl. —

7. Sw. Romuald ndrobil se Sw. SatllrUiU

a Cbath) muče

m Rawennč zrodiny wžácně, činil níci T 316.
12. 6m. Guíalíe, narodčlafe
tubě pofání, a mvůnamcnal fe we:
lifou trpěliwosti w protímenftmíd; w Barcellonč, ftaía fe mclmi nás
božnoU
pannou. Sama ssla f po,
od samých přátel a učením jemu
SDaciaa
čiučnych. Dn byl zaksadatelem řá: Danfřc'mu pronáílebomnífu
bu .RamaIbuIenfům,gemřelr.1026. nomí, od cisaťeMarčmiana do ŠM:
Sw. snima, ftáIStaIfřó.
nťl wyslaučxml, a whznasa míru w
8. 6m. San z Mathy, Christa. By!a mrftána, na skťipec
narobíl fe blíž Nice w Browence, natašena, zeleznhmi hťebenh břcna,
az wypUstňa
ukazowal bneb m mladosti lásku k poťbobnčmi páícna,
chudým a nemocným. Stal se fnřs ducha r. 301.
13; Sw. Martinia!t nas
zem a založil řáb Srínítářům, jenz
měl za hsawni úlohu, mpímobogos men w Cesaret w Pasestinč. Wex
mati zajaté zotroctwi newčťieich. ímčm 18. roce flat fc poustewnikem.

Umťel9t.
1213.Npollonia,
.ěm.

Ku fouci žiwota pťčssel do 21mm,
na gačátfu pátého Roleh' uma

pani fbešto

na wgmleranbrii; nutili ii, aby fe řcI.— Sw. Rateřína (Ricci
Řeu
mobíám fíančla; ona mňaf, ač jí m Stalíi T 1590. —5m.
wssecky 5qu mptloufli, zňstala Chri: hož II. rapeg, 1- 731.
stU mčniá, aš ii fpáliíi 't. 249.

10.Sw. Góolaftifa,btc=

1.4 Sw. Walcntin, 13in

m Sutetammč m Stam, horltwosti

ra mgácnód) tobíčů m Nursiř,xw ímo“ umoho dUssiziskak ChrřskllZex
Stam; nábošně m\)ď)omána bhwssi zissi, proto bhl nb míabaře do wť:

'
stala fc, jako jcjť bratr, ím. SBe= čení Dán a tam ífat1.340.
15. Sw. FaUstťn a 30:
ncbíft, přebftamenou poďožných va:
nen, a umřela có pťiklad Uezwrátl!é mita, bma Bratří z rohu mámě:
důwěry w Boha r. 543. ——Wai). jho, byli pro míru umučení t. 134;

6.

©\\\.Gítům

20. ©n). EUcherřUš ze

©»\a, _.llqt'oům
\\)

\omebgn stal fe bíffupcm \\)
\\\ěflě S?_ii'\bía \\) SJ?e|\)»\)tm\\\\, \\) ía\_\\_o_t»
mlábi »»l t_ogpufiíló.,»Sšngěji \\e=. Dtlcanš \\, a »»l útočin'tě ©_\\b\)©
\\)i\_\\\ě»říííel do \\)čgcní, ale »ognql— a \a\\\\_n\\e_en»©. Bro »áiem »tán)
w 1951 \\eft za í\\_)_čbumqf \ l)_ří©»._ cí_\fe\\)\\\'© l)»l_ \\)»»\)\\)č5en, \\ »»
Skil »»ti mučen, ale .meůi tím fe_ fíeih Ičted) \\) t_\»č_li\\)oft\ umřel \.
\\fágala
\\_e_\))i\\\_\aft iel)o.
S?\)\'\í íe 738., -—.—,
©\_)). _Qžnucnílba.
—

[t_al »ouftemníťmn, (\ bal fe na »»»:

©m._ (&leuthtiuě,

biířup)\\)

Stamm) \\) Gallii.

fáýi.1.3e\nňcl
.
..©\\) 133738
Šuliana,

»_a\\\\amal.,»\»t_i_

©tat\\č_ leoa

[\lubům

Nrianskýlnr slouj

fe ani _ftutóm \\)em \»,»\'.í)\\em;_ob Sltíauů »»l»ře»
náqánánim otcomým, am' »o©[el)o= »aben (\ ubit, tať še »» »čt_\ nebč=

3S?i_fo\\\ebie \\ebala

k \\\\)blo[l\\šel)noít_i lí© 5e_\\\\e_l\. 532.

\\)\'\\\\'\_\\mlabaře

21. ©\\). Gleonqta,

bpnutítí; »totp »»launiučena \. 304.

, 17.. ©-.-\\) Sultan

ftás

\\ 1000 l))\\)_\\aSlnglíďa, \\)ftou»íla »o fmtti

j,\\\»© řřeítcmů \\) Egyprě. —» ©\\).

í\\\čl)0 mansela, frale Zindťicha II_,l

©il_t_l)i_\\, qpostol Sšclgíťh), měl xož:

\. 1273.

ff_\ž»\\_)a\\í \\)í\\)

bUry; ta\\\_ žtla

(—5»\\fto\\\» ga \'\I\)l)\\

b)) 'fíáfftera \\) SImBrer
19

let až do fme'

blašcnéjmtti, \. 1292.
.
ši_\\)otafmébo. 3e\n\el \. 718
©\\). SJ?a\g_at\ta_
18. ©_\\\-. _íšlotían
_fnčg (\
»»llabníl »\i; ©\\'\\\\ě (&aříbtabífe'm, Kortoňh,
žřla \\) mlaboth Ie»Í))_»_
\\ .»\)5b_ěi\ _areíbifřup, »»l nelíbfh) m»fl\\č„ Ušťewssi »al mrtmolu mi
»tonáilebomán ))b fmnornífa \\[aře láčfa fwélp), an jiz »nije, bala fe \\)_c
Theodosta; obíoubíl blubaie Gun): ímém 21. me na tubě »otám', ftctě
©eBcr, \\ f_eíabil »» \\)c fnčmě \. 43 let aš, do í\\\\t\ ímé činila \.
448.,

eož fe \\a. í\\č\\\_\\ G»a[cebo\_\=

film flqmnš »»afnmalo.

\\)_\)»\_\_a\\ft\\)í.
\. 449. Rmuotnif

fasiúš,

»ůmob

tol)\), »»l

1297. -— Stolowáni

Umřel \\ tra

\\) SI\\t\o©í\'..

ím. Síle:

SD)) tol)oto

(S»\\)= \\) Slfú »la\\_)\\\'»o mčsta zawitalo
na _,fmtt melmi E_aíně-sw. e\bangelimn. ©m.

obíou5e\\._—.- ©w. ©i\\\e\)\\
žil Sšetr tam 89%“ l)\f!\\»íř» stolec
garčaín G»\ifi_))m\)©, a »»I »» fm. čili fíblo, \\ »o sedm let zprawowǧ:l

53mm \\) Setuíalemč. Še »»ls

cítfem Nxx,třochenskon, břín) nešli

\\)b_\\ _SDamíboma, obíoubíli

bo Řima

to»oto

obebral.

Slamátla

íe

3alo».

120 let fřaxčlw fmeta »to \\)ítu na šení Bíífu»ftu)\' to[)oto slawl se »ob
fn_\\_txkřižc,fterou

on

\mušile

»»»:

fi\)\\»il_.

19.

_

©\\). SJ?\\_ní\\)et,

SH:

ma_\_\„ftql fe »\\)- ímé. cnoftí »íffm
»e_\\_\.\\)

SJ?il_á\__\e',f_beš »»

9 lcte©

ime\\_em„©tolomání

č\lí fil),

lení 2M).$et\:_a
\\) Sl!\tio©íí."
.©\\). ©etenu6,
rohem
Řek, \)»\\ftíl fme' fta\f», »řátel» \\
\\)laft, alu) o famotč Bohu sloUžil

genitgl \\)7. flóletí. — ©\\). .Rons n)_ zahradč,

fterou

»»bělámal,

\\ _3

m1), rohem \ Elšíašena, Žil cnoftuč, \n. fe šimil. SJ?a\\5eIE\)u mojína cí»
nábožná. „a »toto tafč ssfastnč \\) faře SJ?arim\'ana řřímě oďžalowán,
manželstwš ímčm
Bozdějr oba »»l mučen, \_\) obžalobě sie,e za ne;
n\amdě fe rozesslř, \\ \\)flou»\l\ bo, \»\\_\ně»ousnán, .ale za míru. son

flaffterů; \emřgl\.1354.

ftat \. 307.»-.- Sw. Betet “Das

7
1n1c111ff9,farbi11al,_1_1_aroia11m iRaa xSxo. !Balbpmgwá,

,natobitse we

mennč 1.983.
,430 swych studiich 55011511, (1 11č1l fe zámečnřctwi 10
žil 10 íamotč, 11100Ii[(: poftií íe , 900011, bví 10c5t>0_:čiftóď; nttamů,

r. 1041. fiat

íc oimtqn; papež 10 ptágpnvd) chwtlach čtámaí višně

Ětčpan lX 15100111
ici za faihína= minul fm_atá, z 10\.)Dě[_fufwéhou ppp;
labiífuva

i0_ _thii.

ra.dcichjmeími

čiimód)

5130 Učkoltka porowal d)1i_bč.3IBincmc, opat _11
namrátií
fe„ -f10.311fta a pozdčjř ďrskup Lyonský

opět do ímé famota; mýgnačil, fe c0 ípatřii ho w kostele, an se mtouaně

ípilomatcl círfcinní. R. 1063. po: mobh'l, akdyš ?) ním potom miumil,

slal .jei pami. co Iegata do Fran: 005ml _iebo 1110ubroft a bnfonaíoft,
tous. Nawráliw íe D0 Řima sem: mgal 1:1 6 febou, 0 101;me Ím aa
roce léta ' \Bánč pobiáímm.
SBři jeho pobřbu ;.

řel ma íme'm 83.
10,72.
,

, _ 24.

610.

. 660
(; swatý,

icnš

sialo se 11111000zázraků.

2.7 610. Leander, módu

_žDZatěi, apostol

*.LŠáně, 1111131110ubnj

;,cl z robim) wysoké, a _ffel do řiď:

íftem. Brzy. wssakbyl pomolan za
Sífariota
“čím do počtu 12„apoítolů. „Ed: mcíbiířupa Sedočllského, _a pač ufiv
ia! horlčwč .přcbnč m Zudsku,.pak lomně praapmal 0 xoykoťer:čpiblu
i pohanům, ;ílowo Boži, _a pod cí; bů Nriallsiých Sančlowé iej _atšii
íařcm Ncrolredxl _r. 62. ,potmrbil 51 mtrmm ímiýn. umřel :, GDI,.
Sinolen [n)l 111í|'t0Jidásse

2.8 C510.Dsmalb,

ataibu.

učení Žhavé.mučenicfou
fun-tí.
Sw. Walburga,

bces íf11p 10 .Ranteíbcrgu peěowal w
ra anšloíasífčbo fulíe Richarda, Byla knčzstwxl fwém o mafii a 0 učení
01:0 ímc' nenbýčeinč cnofti 00 ím. 10čbecf1'.3ebnob0 bm 190_iji fmas
$0niřacia do. Nčmec meolánq, té, mnišmaje ble ohhčeje fwého dm:
Ebešto m ůeibcníyeimú

c0 ahiptvííe

klássrer pmicňíh) .říbila, a ímatč um:

řcla z. 77.0

26.610. Qlíaranber,pa=

triqrd).1_911cr11tb1inih_1,

Dám

110031,m1)pufli[_bu_cýc1 f_mčbp

1. 902„—.€10.80fa8,_g_qbtab
mf, Šií .10 Ginopc w !Bontu, byl
mailni bumbčhmw ř chudýxn;

mlaíhwíti | mp ně!)0wyslané

jeho 111_1111;
_apvftoíffá 1110ubroít, bor,

laty

m čaš pt_vnáflzs

001011111[.1ífa10č110úiI,

i_e'nž, ho

bla

111001) a lásča ? 5230011 iE_I1l_i_š1n'11_1u,Ítogragu. bwbc'ýo Dne ffaíi. -— išm.
íítčbrota E chudyux, mírnou) a mÍíD :)tonmn, flán'temílřj-t. 460.
(mít tc mffcm. 3cniřcl 1. 326. —

5

ř e ž r 11.

_ 1. 610. slllbín 1:101111510i1ci»|(©10 .(Subocic
outlejn'ím mčřu- walifou D0tli100ft3 06)
fe fluibám 25031511,
poinamaie

mat:

mučenicc "r

2 C510.Gi1npliciu6,3tq=

nost wssech fm_ctíhxí) 1Ž100fi1'; 10ít011= Iian, rogem) 10 Tiwolt,

ital fe pó

pít bo fláfíteta, fba fe r. 504 íta! fm.-Hilariu r. 468. pavqiein. Na:
opatem, po “25 létech pak powysselt

11'D1Í,ab1) 3_ občti

byl ga Diíťupa 10 anbegami. Bi:
skaw menuwbo bum, we íměm 50.

gincum a chUdýul fe bá10a10,z,_em.s_

roce fmatě nimi

Dč íšíanbeiffia. T 1124.)

10 23611111
1. 549.

nyříaícb

ta,ké cis

ře!1- 483. (Blah. State), )na:

3

Sx.w \R\\\\'l')\\t\\ („R\\\\c=|I)\)biI. 23\)Igafíabatelem' Ulilofrdných

gi'mbc) "\\iáng'elfa ím. Sínbřidm, \\)6- [\r'atří. BemřcI \. 1550.
\\)bbi) 23a\"\\\)\ífěí)o \\ \\\\\)\)t\)\\\\\\'\)\\
9. Sw.
Cyrill
\\ 93h:
cífa'ř'é,B\ňa \\) $aberbormx kornnou tl')\)b, B\atří \\aroůení \\) Solunč

\\)(ma. Nádďera

fráím'vířá [\\)Ia|\\) Maeedouii. Sw.

Gmi“ I)I_(\í\\l

meqffí íafo Icff jejíd) c\\\)ft\'. *Batrs' \\čem' Ehnstowo \\ Chčlšaxň \\a (Sets

\\á \\bmoc 2303í \)obporomqía jeií \\omoři, fm. Method w Bulbarsku.
b_\'\\'\\čt_\\,
\\ \)f\\)čbč\'f\\jcií nemímmft. Sw.

B\n\řda \.1033.
' 4. Sw. .Ragimir,

(Smilí

\\)\)\\\\Icgl \)íímena pro

lěíomam), \\ oba whžádsinibhli od
řuílemicRostislawa, \\)\)Í)\)t\\(í)\)knižete Mo:

polstý,ozdbbený [)neb \\) mlábí fráf: r\\\\)ff([)o, alu) \\an'im \)řebfům \\)í
nýmř cnostml , k d)\\b'\)\\\E\)Ifftčbu), ru fmnoípafnou fágalí.
SBřiffIíř
taf ze i'ei otcém ď)ub\)d) na3\)\\\alí. \\ám \. 862.
Wo čt\)\'ed) Ieteď)
Go milomúíf číftvd) \\\\'\\\\\ů umřel \\omoláni B\)Ií do Rima ? fmatčmu

4. [\řegna' 1488. — žlšřcncn'ení

f\\). Wácsxawa.
ft)).Waclaw

\\1?\\\\ [\\atm í\\\\'f)\)|

šBoíefí'aha, \\ \)ocboman E\)I \\) 230:
Ičfímpi

iebo

Dtci, \\[\\) fc \)íprameblnííi 5 Přímé

\Rol'u936. \\atší obžaloby, eož fefí\\\\)\'\\)m stalo fpůo

5130 třecí) Ičteď) [\\)Io tělo

do EBraÍ)\) \)řenefem), 'ftemšto

\)amátfa \\) (Sírfmi fn).dneš fe ímčtí.

-5. Sw. „šabrian

E\)I ga

sobenl.

Swo Cyrill \\) Řimč oskal

|\\ umřel \. 869. — Sw. Method
mm namrátil fe jaro Bifřup \)b \)as
peže pol-manu) b\) Morawy, \\ tu
sa “řrále Swatopluka mamma! na
\\)íníci' 5.13ánč aš' do ímé ímtti

\.

d\'faře SDioříecíána \\cjprm Imům 885. \\)e Welehradě. Dím fwati
whozen, a jelikož mu tito \\cun'fos Bratří jíou \\ej\\)štn'\' bobtobincomč,
bílí, ffá't."'—'©n,\. Bcrpčtlla a apostolowé a))átronomč naffí \\)[afti

íšclicita,

chtimia

'-

'mIabc' gem), ga cííaře Morawskě._— Sw. Franttsska
žila fmatč \\) skawUpas
Scwera r. 203 \\)\\\\č\\\\).Řimfká,

6 Sw. Bedťich, \)patfíaff

\\enffěm, manšelfřčm \ wdowskěm \\)

feta Hirssawského \\)e Wňrtemberskn, Řimě, \\ \\mřeIa r.1440.
10. žBamátfa 40 \'\\)\\t\)d)
D)! \)I\\ lásky f BohU, a ke imám
©e5aíteníf\)d),
Břatřím průmonfřmtům, \\ fd)\\b\)m. mučenífů
$tótimenftmí, fterc' neminnč \)to jen) net!)tíce mobíám fe fíančti \\
\\trbačnč Iibi í\\(\ffcti muftl', \,\řiptas \)Bětmmh, \\ačí \)oftamem Í)\)Ii \\\\
mih) mu \\)ěnec \aboftí

Uebeských t.

1068. ——(što. Roletta,

Ieb \\) I)\'\)\,\\č gímř, \\ \\af

gaffa: \. 320.

batelfa d)ub\)ď) Klarisek 1- 1147.

7; Sw. Tomáš 21h0ín=

11. Sw.

upálení

NUjela ž láskhk

BohU rožrǧasa wssecheU statek ímůj.

fn), učitelem anjelským Uazwaný Narodčla fe we íšolígní, E\)Ia \\)baa
\\to ímé \veIifc' práce \\)e \\)ěbád) ná, \\ kdhž jí manšeí \' Děti \)omz
Uciboženstých. \.Brofpčl \\)eIícc Cirkwř řen), \\)ftoupila bo třetíbb řábu fn).
T—íaía ftáínou fm'šfu
\mu í\\_)\)m
učenímašímomn' T 1274. Stantín'fa,
.'.©\\) San Božť \\) cí')u= \) tom, jaf Boha \\) sobč Ualeztt
bóňčfcnaromla d)ub\)_\\\floušíl; i\m můgcmc. B\mřeía \. 1309 _
řtál žBritans
f \\\'\'\I\ fíeI obnčm, \\I\\) je ž mel: Sw. .Ronftantm,
kého požám fláfftcta sioého umíme: (h); \n) fmrti manželů) ímé složil

9
fot-111111,a bláíal
we Skotsku fm. sal učení Christowo, žaložřl 3 Há
emangelíum; mnfiamčl flán'tet, a fften), a umřel r. 460.
18. Sw. EdUard Il. ftál
byl r. 576. od Qotyanů umučen.

12. ©10. Nehoť QBeIih),

žRíman,
ímómi

co

mpeg

-101)311'ame11a[ fe

010111111, mírnoftí

w ří3e111'Cťžkae,

a rá31'10ft1'

proto fe imenuie

aUglirkh, byl

chh Elfridh

na r03fa3

ímé maee=

žawražděU r. 978. —

©m. Cprill,
Setuíalemffó,

biskllp a pattiařd;
prawh sloup Cirkwe

„chliký.e

Byl slawný učitel cit-= ímatě, umřel r. 3885.
19. ©m. Josef, ,3 tabu
13. ©10. 930311111 (Eufra: EDamíboma, ženich Balmh Marie, a

femní, umřel t. 604.

sia) pťibuzuá df_aře Theodosia, t03=
Christa.
Sw. Zežisse
Joachim,
otec Bla
Dala bohatstwi nné chudýxn, a "Ta pčftouno PáSna

do flán'teta, fbe fmatč umřela t. 410

14. ©10.9Ratí)iíba,
3eífa

Sínbřióa,

napotonmťho cííařc;51)ía
chudých a trpícíd).
Uesstěski Evia

W

I)0fIa10e011č !Banm)

Marte,

jcmuž

mcm= ímatí otcowé, EpifaU a Samnaun,

106100111)Saskčho,

melifou chwálu 103bámaií.

21. ©10. Benedikt,

matf0u

m92111=

fftčíií i 10 sii w Stalií 0f010 tofu 480. tia=
3e111= 103em), whučil íe we sskolách Řim:
ských, odebral fe na ponssf, a íta!

stejuě nábožmi;

řeía
t. 5968.
'
©10. 20113111, íetníf u fe 3aříabatelem řábu s.Be11ebiťťit1fřétn),
mojířa1 Řimstého,

1110110111111!
Chrčstu

11111113
bal

ptamibla

neimóbotnčjífí

Slšánu na řříši bok, aby fe p03naI0,
žc jest mrtem; stal fe řřeíťanem a

a nejffromnějffí. '©10atč. umřel r.
54_3

101'1'11 po

Wandalň

22.©10.tha101a11, arcí=
mučenífen1.— ©m. Zachariaš, pa=
iáben 10 Karthagřnč, byl B mnoíyó=
pe31—12752.
16. ©11). 311111111 bylpro
mí tifíci katoliků od Nrianských
1111101331113mufád;

B hady

r. 484.

pro

101'111[10011 ufmtcen

Sw. kateřina

do jednoho pSytle šawázánaw
Dcera sw. !Btigíttsy,
ut0pe11.—©.m
Heribeǧ:t moři
11a= ©mebffa,
t03en me Wormsil, stal fe atcí= xoblažowala cnoftmí fmómi manšeía,
bíířupem 11) .!toIínč,a mčnomal pří= po jeboš fmi'ti do Háffteta 10stonpisa
imp ímé chlldým a fofteíům. Bem= a umřeIat.1381.

ře! r. 1021
17. ©10. Gertruba,
sokého tobu m !Btabantu,
ítbce

ímé

od 1ab0ftí

23. Sw. DtI) 0, Řiman, m0=
3101)= iáf; jat bhw pťissel do mě3em', kde
íe celym frbcemf Bohn ohání;

obrátila

fwětskych fe

cnoftí, stala fe m fíáffteře Niwesle
abatyssi, a umřela blaženč r. 659.

Sw.

!Batticiuš

©fotfřu;

W

[10113ilpak óubým,

a mftáří

stal se poustewnikem;

©m

501151116,

nat-obi!fc me Španělich r.1538.10

16. roce Dříffelbo

fiubomaí,

íme'm

1- t. 1120.

narbbíl fe 10

©aIamance

k chUdhm fu)! sstědrh,a

diwochů ,3a stal fe meííbentem 10 Granadě. W
ottofa, fbe 6 roků ,3ůfiaI; paf příieí 3emi PerUanské toho času kleslo fm.
0'pčt po moři do wlasti ímé, a byl Uáboženstwi, proto 311 arečbiskupa
3a kněže (1 3a biskupa wyswčcen, a Limánského 10 tě 3emi wyswčcen,
ta? ssel opět do Zrska, aby tam bíá= horltwhm hlafatelem min) fe stal,
Zrska, Hrodá,n byw

od

10
až 111bůfioienftmí tom: um'řel-—--_\'of11|t.-5_93

60.6

e

01mm + 4401©\o ©ixt((8_ 111.

'n

24. ©m..©a(\1(e( ((((()a=

„2-9. ©\m_ ©1111ad).11113, uče=
((„oqut _(11_SBur=
ie-l \ooiemil ((a 1113111395133
(',111:o= (((-.fím, Rohnnbana,
$a\_(íe_(o\_1_1(-těd) 70 (19111113.
.a'g gunbífu,

(ofomi

'()I(i('(1-(„\.gm__„
.;Bamoříd)

f_m.

(tahu) .(přnnošitcl
2. 3acba1íia=( e1pang'e(í(((1(;.-_ -»:_o_

fpřícbobu-mnam;

625,1.— ©\o.
ssowč ,-1\((1:ogen_('
bšcbd)í(bce (m,. Bang
(B(ubům \(1n1el _1
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3. ©m. Nichardj Bplfieflprolučtnš ífířít láífu fmou »íanímí i“

powysserc na— do jiných gemí. Bht příímj na
růňoienftmí bisiupa m (Sbíieířeru íebe, ale wliduý a íbomímmm)f
m Nnglřcku, a anal mýbotnč pra= iimím, zlásstč k chyijťrim. .(©.m
mou cenu bohatstwi, Uebokbyl pta= !Baíetifuě, napřeb pastucha, potom
ímou učenoft aímatoft

mám otcem chudých, ašasožil
pro churawé

(( nugnč fnčge.

ře! t. 1253.

4. ©m. 3fibot

ústaw

619. ,_Marča
©m.91[bted;t.
-— .:
11m= vpatg-'—
._©m.
Egyptská,
\Debíagpo 17 rofů bříí'mzjžiwot; ?

atcibíífup'pognánííebe a k pofáni přímebená

w ©emilíe w ©panie—Iffu,skwčlf e žřla 47 tofů na poUsstč od famých
\v nátubč ímem imma učením a fořínfů. DD ím. Zosima Ualezena
přítlabem.. Horliwost jeho byla dbywssi přiiaía fmátoftí, a umřela
neunamená, Iáffa uefonečná (\ aI= tofu 421. (©m. Maria Kleofásso:

mušna neímímá.

an

byl [\včtlo

ma.— ©ma$emet1iuí

10. ©m. Ešechiel, tťetiz
©panielifa a ošimuiíeí buffe cír=
kewnich íněmů. Jeho ímrt tofu welkych protofů; pncbágclz, rubu
636. tomnaía fe žiwotu čínněmu a Semi, me wčbád; Šibům byl boťn=
fwatěmu.

retíij

_

nule l_oycmičen; pět let po samebcní

5. ©m. QBíneene íšer= do žajetť Babyloltského powolal jej
z Balencčew Španielsku, Hofpodin f úřabu protoďc'mu, aby

wstoupčl do žábu Iagatelífěbo, a (\\)I gatmoucenmn bmtřím fmmn kážal.
jesk ga .ímc'bo čaíu 'ga apostola Ew: (©m. Mecbtilda, abatpffe--'- 1309)

11. ©m. Sem |. (Een)
ropeifřčbo pomapmán,
proto že
ímým horlřwynl fágauím nmožstwi Welký, tagem) Sliman, Aareijaben
líbí na míru obrátil. Wykonaw .římífčGírfme, ftal fe po ©í_rtu lll.
práce melife a naíbromašbim sobč papežem. ©mou pokorou, nnrnofti
mnoho zásluh
skoUčilj [\čí) „Šímota a _Iáffou wykonal melife' mčei pro
swého t.1419.
x čloměčenůmo, pro (»Sítfew, pro ná=
4. ©m. Wilem,kcmowniku božrxtstwia pro Slim. Umřeh. 461.
fm. Hách m Wařiži, pozdčjč opat m
RoškieldU m Dčmsku, neunamě pra=

x

12. ©m. Zer

byl ga pa=

nomání cííaře Gjalíiena .híífupem
comal na mihíci Páně, nebbaie na me Weroně,. an iveíiťé'monáflebw
newděčnost fměta, až šBůf) zásiuhy mání mppuflo, n) ftete'm5 mčtně a
jeho fotunomql— na ímé ptambě r. žxmlžilc stál n) úřabě ímc'm, ažžU:

1203.

mučen byl

_m.třetím ítotetí. _(©m.

©m. Sabaš muč. xjxx
,
7. ©m. óetman,
Uarozeu Suíiuš.
m .Rolíně na Rynč, poznal nebe5= 375).
pečenftmí poblbobnčbp íměta, a
13. ©m. ýeunenegilb,
proto bbčI fám nab _íebuu, a ftta= ftáíemíc Španielfřó, suzowaný pro
ni[ f_e. každe“ho pokUsseni khťichU. ímou fatoíiďou mixu ob ímčbo ati=
ZZS řábu ptemqnftmtfie'm
skwěl fe anífěbo otce, na jehož ro,;,kaš ufm1=

mňemi cnoftmi, aumřeI tofu1226

8.©1_v.©imiš

cen byl 1. 585 proto ge Uechtčl
tufou arianífčbo biífuva.

(Dionyš) pťijimatčz

buffup .Rjotíntířý w Il. stoleti utmt= (Sw. Sufh'n, muč. 167. .—
14. ©m. -f£i51tt.eíu_6-„.a
žowal we míře netoíifo měřící fme',

12

žlBaIertan, mučenícíto "I. fto=|ftoóni. umřela tofu 1314.(©1o.
setčpob cííařem QIÍeranbrem. Db'smatccííin
— Glo. ©uípict=
sw. papeeze HUrbaUa na míru obra=
cení Botoffe, bobtotooínč fc wydali

ua, mně. pob eh'ařcm Étaianem).
21. Sw. anelm, natočen

na mučenichoí.(Sw

\o slloflč lo $iemontu,

15. Sw.

Bambett)

wstonpis do

Bít—mina togená flán'tera, fbe fc taf wzděsas, še po=

molán bol „ga arcibifhma w „Ram
SBočitá fe mesi otce cít=
38 [et neimčtffl' bolesti B ožwlásskUi tercrgu.

w Ščdaxn:l to Holcmdsku, trpěla po

obemgbanoítí bo můíe !Boší. Seftif
nám mgotem Iíbffč ním; a bobtoti=
\oě prosřeteínofli Boži.
Umřela

fmatčr.1433. (Sw. WeteroU:

řerom'. Ilmřel t. 1109.

22; Sw. Soter a .RainB,
b\oa-papešomč,Sw.

Soter

říbil

Cirkew ímatou B mnobou horlčwostť,

;,aIegfhžT 1246. — Sw. Theo:

a mvgnačomal íc zwlásstč láffou !
cbubwn; umučen jeft M)! t. 177.
.Ra 1113 z EDaImacie rogen
Uělský1břskup, botíímč báiilfm. Gír= byl melemoubró a enoftmí Dobeš,
kew proti Blubům Bxišcťllianskym a umřel co mučenít t. 296. (Sw.
panna 'muč. 1- 341).
me míafti ímé, fmolal fnřm EIoIc= svatba,
taníh) na rozkaǧ papeže Lwa I.
23. Gm. Wojtěch (Bldala
(Sw. .RaIírtuB).
bert) biskup Mažský, skwčl fe mffe

bor.1—.Sw.
Sw. NUastasia).
intimní), ©pa=Glo.

17. ©tů.91nícct, naftupce mi cnofími fřeffanífómi. Jeho bon
fm. s.Bial. \o papešfhoí. Wessel Iimoít m rošffířomání fmatč mít-\)
bránou erozltých muf bo taboftí a cnoftí pohnula jej, aby ssel po=

wěčnýchr.168. — (Sw. Nndolf. hanským narobům hlásitč fm. eman=
Sw. Simeon ge Selewcie,muč gelíum; “) pomolám' tomto wssak
bčsk.r 341).

18.©m. Npolloninš,
otrofů

umře! co mučeníf “raně r. 997.
patronem žen:ě Čéskč a imo

řím= Zest

tamfft'. — (Sw.
obšanmán, še íeft fřeífa=1 '- 1622).

sky íenator,

byl od fmóď) toTaftm'cI)

24. Sw

SŠibeIíB, muč.

3iři,

kteryž co
nem. Weťejně w tabbě fbromá3=
bčnč mýtečnou řečí zastáwal nábo= .gemfť) patron m .Rtaiinířu fe ctí,
ženstwi fřeífanffč, a sa to byl na íe stejnon udatUosti bojowal co \oo=
fmtt mučeniďou obíougen 'r. 185. iaf ga íme'bo fm5ete,1afo ga ptam=
(Sw Werner).
bu ChristowU. Zelikož am bto5=
19. Sw. gew IX. papež,hor: bami ani mufami odxwit!,d ímé ob=
liwosti ímou promebl mnobě opra= fttaífítí fe nebal, umřel mečem pob
mo me wčcech cirkewnich, f čemu; cííařem SDiofÍecianem r. 303.

něfoIíE fnčmů fmoIal a ofol'mč pří=

tomen byl.

IlmřeI fmatě ?. 1054j

(Sw .Rteócenciuě).
20. Sw. 91mm, panna fiá=

25. Sw. Marek,

mčrm) u=

čem'f aíoubtuí) fm. apoftola !Betra,
kteřýž jei byl na míru obrátil, na'=
pfaífm. emangeíium, založil bisillp?

ssterni řábu fw. Dominťka; stala íe stwi w alícranbtij m' Egyptě, a
me ftoc'm 16. roee abatpffí. W umře) mučeniďou ímrtí r. 62.1%
pofoře, náoošnofti

a wssech train—5:1; tron m Bcnátkách w Staw.

erstech Bora weždp morem )cftrám

26.61o.metu6

a Evtau

„w

cellin.

©1m£letns byl po fm.

slawných fxoachch mučením Gečďasia

Linowi papežem, řítn'l fm. Cirkew asi a Brotasia, whozen left Bp! do blus
12 tofů, a umřel co mučeníf r. 91. Bofč iánm, (\ tam ufamenoivan

—
íe tofu w RaweUnSě,
na počátfu ". ftoíetí.
29. w.BetrWeronsky,
296.Sw.
za Marcellin
čaíu beíátčbo fiat
pronáílebos
mání

fřeífanůn) mpešcm, (\ umřel natočen

mnčeniďou fmttí \.

Dtto,

304.

bčsiup+1139.)

me !Bervnč w Lombardsku,

(Sw. wstoupsl do řábu fagateífféíyo, a

wúmíumnoftí íwou pťiwedl mnoljo
27. Gn). *Jinaftaíiuil, \Ří: blonbíeíď) na pramen cenu, byl
man, ital íe r. 398. papežem. Gm. wssak vb bíubařů ufmrcen t. 1252.
30. Sw. .Rateřína w Sienč
Jcronymprawi o něm, že byl Bobat

1347

Uarozeňa,

na
chudobu,
Cirkew co w Toškctnsku r.
apostol.
We a Žoríímóo
4Iétád;
ziskal sobč od mIabofii cmičila few náboznostť,

meíífč zásluhy o fágeň clrfemm, byla105mmfmmnreboínnnfefiram,
1—r.

40 2.

28. Sw.

Witališ,

ímířila

otec mnobo

mnobo nepřáteI, poučila
bloxldicich,a umřela t. 1380

Jíwčten.
1. 511). Fřlipp a Zakob
mmm,
Filipp
w

Christuš ga naífe fpaseUi'mnřeí,toz
*

apostolowé !Bc'mč.Sw fu 326.
4. Sw. Slatina
bláfal učení Chrtskowo

horUč jBlsiř, a byl

naroscn

umučen m \\) 'ŠDoíníd; Rakousich,x byl mojáfem.

Hierapoliš weFrygii. ——Sw. Sa: kdhž se fřeífanem ftaI (\ pofřeftítí fe
kob žůstal w Serníaíčmčbíl'fnpem, bal. Gííařomc'miofíecian a Maris
mian wssak pronáflebomdli fřefťam)
toho čaíu co neiufrutnčií, a balí i
narobíl |e w Noxnanskěm měřičíšotíí íšlotiana do mčgení, Že Ucchtěl(Streit
r. 1265,
M)! obpotnífem stolčce íta fe obříci a mobIám fe flančti,
balí. jej bičomati, (\ paf zawěsiwsse
Rilnské (\ fm. FilippaBeuicča, je:
hož paf pokornť obprofíl, bo jeho mu řámen nafrf B moířu bo Enu
řábů sluhůw blaf). 813. Marie m ge řeky nmrbnonti, foešto fmttí
fbej iei

židč fe ftťechy

ebrámomč

shodilir.62. — Sw. Beregrin,

Steuč \nfioupíí, me íšoríi zwlásstni mučeníďon fčonaI tofu 290. (Sw.
klásster založil, a zázraěně. b_\)wm\)= Monika + t. 371.)
5. Sw. EMM V. gřábn
boicn z rám,) nebespcčnč na noge,
pln zásluh pro králowstwť ňebeské kazatelského, t. 1566 sa papeže gmo-=

umřel :. 1345.

lem), mpšnamenámal fe obzwússtni
pokoroU. Swou ssetruosti mohl tiu-_
skup w 'llíeranbtií,
statný obbáice bě a nemocné podporowati a bos
fm. Cirkwe w ncjkrutějssich proti: Btočinnč žaflady pro míábeš činiti.
wensiwich, učitelcírfemní, umřel \. Bemřeí po žiwobyti činném a flamnčm

,2. Sw. NthaUasiuš, bí:

373 (Sw. 3iřmunb.)
3. NalezeUi

fm. kťižcj

r.1572u (Sm. Gotthard,

natobil

fe w Baworsku, a stal se opatem. .R'rál
Gm. .bcIena, matfa cííařenonfřans Sínbřid; powolal ici na btskupstwiw
tina Welkého, Uasczsa m Setníaíčs Hťldešheimu, kdežto umřel- t. 1038.
1—r. 390) '
mě fu.—atv fříš, na
\terém Zežiš ——ĚWÉnIog-inš

14

'6

Gin.Sán3.Sbaihdífu;

\\“0\_\\\I)\\_\\_I \nfíe'mi

-\'\\'-\\b\)

bnomě.í1\\\ř'eí nťbíotofu 47614

f\\\ětí€\)\\_\\'_

$tg1tiffef,3efuíťa
+1716.)
Sd„d SBanfrac \ne
Fry:
\\ fiat fe pnuftc'tnuífnn, aiu) fe 3b'n»' (Sw. 12;
fnnalřhne cnostechfřeffanffád), ©\n\)» gíí \\atn3em), pťlssel \ne f\\\\'\\\ 14.
mi fpiín fiat se otcem cítfemním, roce bn Řuna,
kdežto \ne \níře
píáí p_tnťi _n5\a3nb_nttů\\_\, umřel \n (Sbtíftmně- \n\)\\če\\ \\ pořřeftčn bys.
Nechtěw \\\an\'\\\\ nbčtvmati [\\)I umu»
b_\\\\)_é_
poldmici VIII stolcti.
7. Sw. (štqnifldm, _biífup\n čen roku 304 3a čaíu SDiofleciana.

atafúně,

fám! [ib \ náufhnn 3

13. Sw. Serdae,

biskup

hťtssnélpý šír'n'n'fa 5 \nelífnu neo[)\0»' Tongernský, neu\_\a\ne\\ě pečowal o'
3e\_\_nftí.Byw \\eínrmnebtimě nbga» to, ab\) čiftě \\čení' \—nClrkwi fe 3a»
£Břcftčí)n\nal \\ do Maš
Ioinán
3_ad)n\n\\I fl\_\í1'\\n\_\_\\ctu f d)n\nalo.
\lř'ab'fuií fmčtff\)\\\, mírně íe I)ájí[, a strichtu. umřel fmatč \. 384 (en);
umre! cn mučeníř \. 1079.
San iUřIčeIhm),poustewúťk, T 559.)'

8.3' e\není \\n; SJZ\"cI)aIa _ 14. Sw Bonifac, Řumanx,
d\cbanjeta flamíbnešfm.Gítť'an, žiwotem \\ cnnftmí fřeífanůtn 3e swých
iemuš ke cti na [)nře Gargano b\ířup „I)řicbum a nárušnnnftí \n\)í)oien, E\)[
StpoUtský wystawčl kostel, jen; íe \n Tarsu w Sicílii, fam; pro oftat»
i\a'I \\(\\\'_)'fftě\namipnbošnúd) \\árnbů'

\\) i\n. \\\\ičen\'ť\\ ssel, mučen a fťat_\.

347. (©m. Bachomiuš, opat.-'- 343.
poměft\\\)\\\.
15. G\n. Šořie, E\)[afřeífa\\»
9. ©\\)_. Šitboř Sřa3ia\\3_f\),
\\dtnbií fe \n Kappadocii, šil od i\ne'' ffá, ímčbnmítá matfa tří_ bc_et, fteté
míabofií \n přífně 3br3'eíímníií.Jako fe 3mu3ílčnm \n\)3\\á\ná\\\' wiry Chri:j
biskup oBúmníI fmnu \)nrlimoftí a ftmm) naýmnínata. Sejí n\atetffč
ítb\)\_\\í fpíň) fíeíající Cirkew \n Ga: i\bce mufdn mučeuitřou fmrt ftat»'
řiót'abě,(Konstalttinopoli) mufil b\n\\» \\\)d) bccr pocítití, aIc \' n\m fama'
řráte ftoliti b\ff-upířm';opuftítí;

čet\. 391.

10. Gm. Ql'ntnnín

u\'\\» podstoupila \neblě \\\\t\_ncl fwých běh

í\\\\t mučeníďou 3a \\íaře Hadriana,

3 išIn= (Sw. _*J3e,t\'
SaneI, Dnbšcia Svinů,“

\\nc'íe stal fe n\o swé mnfti \\ \nč» muč'enícíJ
Doinníři__arcíbiffupun

\ne mčfič j\\\c»

16; Sw. San Nepomucký,

nnmanůn,
\n :řfcrčštn _bnbnnfti 13 patron Český \\ £Dlo\\_\\\)fř\),řann\b»
\ofů co I)0\Ií\n\) \ntd)\\í paft\)ř b\'\» \\íf Wražský, 3nnmčbníf nábošnč f'ťá?
d)o\n\\í \\ otec chlldých \\ \\cíít'\\1h\\)d) tomm) Snbamn) Nechtěw králi 286%
cImnnmi \n\)ie\n\tí 3pomčbfrálmnnn'
©oťb\a\\
wa. Sňbnr,
\nI\\\'ť,
ftáÍ aš' bo [\ne'ímrtí
\. 1459
(©\\\_'. [)n3en E\)I \\a \n3fa3 fráíťůn bn řefŠ)
Wltawy tofu 1383. Welxiká f[a\n_.»

1170,11
—Sw.
Sw. Beatnš
r:.i112)
_
s\)řamet't,
biffup

mc !Biíenhe \ne ǧFraUconzich, \)ní)\\\\t
jía

\\\\\_ol')\3\\\i \\eI)nba\_\\\' \\

na to Utěsto íe \nalícími,

\ntn\\c\\\)n\manithám,

\(mamí

z,ejmich„x
'

17. Sw. Bafchaliď žBa\)»j

Nrta:x
obbál fe Inn \. 154.0 \\ ř\\\[n\nf_1\n\_

\\ fnnaI tři gonffe'm \\a'tn3cn, páíámal ftább tn»

n\ůmnbtj ?tnfebné přebStahebemftnw
peňím !Bánč, 3 čehož pnčáteř

malí

Uost \n EB\_a3e \\ \\n wssech
Í)Ic'\í'\'\ flórou iebn.

biču ím\)d), 1:\'\3_[\\)Ií tnIní'ci,

\\a

ímůi_ pafhnč fe učit ťistt od mhnnjb'oucíď).

\\) \\Ic' Ciskwifř\30\n\'

W roce 1584e ssel bo Bakenčřebo flás
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"
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„9311111,-93'11=
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27. ©10 9311130011011be
20113315,

1000111111111 0031111111001,
“a
1111100111111001'11
1587

00111?311

©10011

1101101011111
fe 3111010011111“ ř110_11,*a
1111111!
1115951.

10111111 111111101" 103011111

5111111111011, 0a013
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100310 001

_fm1t

2.6 ©10. 8111-00 911111111),
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110011111

Christa

11 310011111

3a 311111011
110100.

11110111110 00111 113_1011001101111111,

31- 0010

1011,

1111110101111
“11111111 „510111

11111101110 umřífíl"

ím'atě 1.1607.

111111111)

(©10 131111
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001103ba11011_00*101'11'e50031 000111111:
1' fauduého 011111 111100, 11.113-1001 00= 013111111. 911101110 fe 000100011 1114

4.6"
anskému králttTheodotichowi w Stan \nlábenečef muč. gg. panomání cífaře
.
Iii, proto byl m Nawennč do wč SDecia)
zeni umršen,
kdežto po mnohých
30. Sw. íšctbínanb, frál
mufád) umřel \. 526)
\\) Raftilií, příjmím „Swatý“ , že
28. Gm. Wiléxn, \věwoba byl jedeu z nejlepssich„knižat. dež
NquitaUskn, \\ mojenfh) můbce pod měl \\omvu Daň whpsati pramil:
.RarIem Welkým. Wstonptl do Hán'te: „llcboweíš Bňh; prozťetelnost Boži
ra,
a wykoUáwal z pokory práce pmnůše mi jinám zpusobem, mícc
minišn'í; llmřcí okolo toťu812. — boiím fc flctbv icbinc' Šem), nežli
(€*—5m.San
\\ *.Bctr.
Sw.
cclc'bv wojska Manrňw,“
umřel

.1252.
Beda, učiteld\fewní'-. 735)
31 Sw. ašcttonílla,
29. Sw. Maximin, biskup
Trierský,prokázal fe ()oftinmým řím.
Nthasiowř, ukteréhož, obemn'ub mo:
Uásiedowaněho přiial \\ \\ftvl. Gm.

bcc:

ra ímatčíyo sBetta, powrhlq man:
šeťskym fňatfcm B \\)gácnóm Řimau
\\cm, aby \nabla se obbámati mo:

Setonpm'pncnujeho ftatm; m bd: blítbám \\ fřelťanffým ífutfům , u_mřcs
jitelem čistého\\čem'.llmřeít. 349. [a wssak 3 Dní potom w Řinič
Ma:im, nábcnníf, (\ Cyrill w |. ftoíctí.

(Sm.

Eerwen.
1. Sw. Fortu nat, kučz,pox'\vítčgftwí íe imáma b\očma íeftrama
slán jest od fn). Brenta, biskupa Su: \\ 6 3000 FrancoUzů wprawé wí
oUskéhojw Gallii G'íšelirem \\ š iá='
Imem Nchřlleem do mčfta !Balcncie,
kdežto wssickni ga panomání Marka
NUrelia od fetnífa \\ ].DlleCvROťllťž
Iia we mnohých umkách pro Christa

ře fc bal \vpučítí \\ pořřefhn.

Hm:

řeía r. 545.

4. Sw.

Dptat,

břskupm

Mčleoe w Nfriee má meíifou ga
ílubu o žachowčmijednoty w učení,

skonalřjroku 212. Sw. Suven a \\apfal mnobo fněí), abh [\Iubař;
ciué, Marimn B aiíní mučenící, na prawou cesiU pťiwodil. Gm.
\\)oiácí z tělefné ftráše cííaře Sali:
ana, od nčhož E\)lí pro míru fmou

QIuguftín ici \\\_\3\jmá "oftaf

umucem.

370. -- (Gšm. Rmírín,

—

_

_

2. Sw. Erazim, Marcel:

Cirkwe

fatoIiďě.

ou

umřel \.
btskup\\

n\učenif w Chorwatsku ga čafu SDio=

Iín \\ illett, mučenki za ěan fíecíanaJ
Dioklecťana.— Sw. Bland,řUa
5. Sw. Bonifac,

anghčan

byla iebna z těd; mučenic, jen; w z wyfokěho rubu, zlstal fobč ssiťeu
Lyoně tofu 177. trpěly: Jeji neo: ním kťesťanské míry w sJlěmecfu \\es
hroženost ďhla takowá, že od rána mabnoucí fláwu \\ jmeno apostola.
nejstrassnčjssi \\\\\'f\; trpčía, a; fati Stal fe arcibíftupem w MohUčč, \\
i'fonal w ruinu UkrUtuhch nepřatcí
její \\namcni Byli.
x
3. Sw. .Rlotilba, fřeíťan, \\ obputců fmatě wiry w osmém
stoleti.
ffá knězna w SButgunbífu, přípta:
arcibiskup
míra n\obtitbou \\ cnoítmi swého . ' 6. Gmmotůett,
mančeía .Ríobewea, krále annconzu w Magdeburku,ušakllxdeltélřábu pw
ského tak wvbomě, že po ssťastném monstrátského, zastáwal [;oríimčíwůs

"
wysokh úiab biskupskýxa záležitostl tobcn Šumící, . mftoubil. do pčessňéš
swého řábu; icfl m'címt zasloužiky bn řábu fm..%[uguftina.11čilfio=

ojcbnotutíffcmní;umřtlt.11-34. mem i prxříabcm , žkcřsssčpak ssiii:
7. Gm. Robert, opat m řowal-nepřáteh)._un1řcf t.1479'2-'
sReumfmftcru w Noxxthuxxxherlalldsku.
žBřefmčbčim fc o ponlijejičnosti žču

Sw. anlfřxiuš,

pouftemWn-řaf.

'

1-3. 6511). QInr'tonř *Bab'p'tlm
natočen w Boďnsgalskll, \íý
mota lidského,powažowalfeža pout=
táta; proto fe snažil poťád zdo: 'SBabue mffaf ftráwil „lňčtňi čáft 39
konaluwaň fe zapirániux febe a fmčbos. šwota sdoého, [ml mírn'čbo ducha,

mítým. fonám'm pominnoftí swých. 'bůtagnč fá5a1,a taf přřwedk mno=
umře! i. 1139. ('©\n.'21tfu cia 1,0 líbí na Dobrou cestú. BImře'E

muč. ga čdfu-'Dí= ..*. 1231.

Sw. Sulítta,
oft-cciana).

'

14. Sw.

*

8. 510. Mehari),

.

Basixliuďx Wckckký,

biflup m _atcibiffup w Crfarei,lx ftaI fe“ fibow

NoyoUU, by! ofraíou dnchowenstwa žion bortimofh' pro prambaa fprašř
swého wčka. Swými cnoftmi, b'ů= mebínoft melifvm učitcfe'm tltfem=
razným kňzánim a dčwotwoonU ním. 3130Umohém trápení a- prončv
mocí oBtáti! obywatelyx Flandernské 'flebomání n'eůaminěnčm umřel ť.—

na' míru fřeffauffou.11mřct r. 545.

9. sm. iBrímuB a íšelí=

3.79

15 Sw. Wit, mlvb'efid

cianuB', dwa Bratří, učinili m mí= ,.Rteócencicr;
ím. mlábcncčeťsmat
mě za Eafů EDiofÍeciana slawné muy byt chowancc imenomamydy manža
ůnání wťry Christowyx, nebaboucc fe“ Iů, ftcř'í ici me“.míře Chňstowě wyux
ant slibyp (mi mufamí siodxChrista učili. Bohatý otcc b'avr'no;fe imp;
obmtc'm'ti. žBobftoupiíi ímtt muče= ští,.fn) jej ob min) obmfťátil; muftí
niďou r. 187. -,- Gm; ©etu=li= utéci, sužowčm jía obmíaflnílyo dtce,

us

a Symforosa,

manšel'ě, muž-. *a podstoupil *ímtt mučenřrkou“x řx'B
pěstouny ímó'mi me 4 fioíetí. Zrho
(Mar: pofmatnč kosti óom'ajr fe w !Iíta'gr.
qanita) ftalomna Škotskčl, pouščla Cfšr'o. Wťt jest patronem nárobu
Gm;
fwého wliwu u wlády k jblahn Českého i Mdrawského.
Git-hne fřeffaniřě. Byla "výbornou SulíuB, muč. -'- 309;
16. Gm.. éBenno »oóágel
matfou .mtulífo mlaftním bítf'ám,
ale i ňtotfům'. Umřela swatč r. 5 tobu hraběciho m 'ěafřu; BW
1093.
uffanomctrob cííaře JiudřčchrcIll.
—'M.an.
SBafttraBáš, .apo= ga“opata fídífteru Goslarského, fm!
ftolx af fpoluptat'omníf- fn). s.cha'lc'r' ,to wýbornč
půfobřlx. ©MM íe
na míníci *Buínčw Nuttochn , jemi! napotom Financni umřtí t.*- 11033
w rozssiůowánř míti) tařomou bor= xSw. Fradltissek !Regie
Ihnoft, ze mu apostokowé w Seru== Sw. Mareian a Nčkamden,
falčmě shronuiždťnř balí íměbectmí: mul—'.
17. Gm. Štaiqlev, nit-05:11
„žr wydal ,';nbot swůj aa immo š
Uasseeho Nána
Zežisse. "
l_ftmučen w !Bííe, byl dobřý zýěwák a bu=
\íbeb'níf; na! nedyaí. wssech fmčtífóď)
jesi byl okolo rokux 70.

125.

10. Šw. Markťta

12. ©m. SM! z Fakanda,

_mčcí, (\ činit tafowé

pořáni,
2

že jej

19
wlaskui tobíčí za pomateněíyo po:. “mafii.—ga bčskupa m Nolle zwolen,
wažowali; on. wssak obpnmčbčI jim-: kdežto spojowalx oteowskoU bobtotu' B
„'SDříwebyl jím pomatenp, teb aIe přífnoftí.„ :umřeI 11.431.. — Gm.
'
pčicházim k Mtogumu.-" Butowať do QI d; a s.

Seruíaílma, -'a po návratu

Sw.

panna

23. Sw. EdeltrUdá,

umřel

m:Bise t. 1160. — 5m. .leolf.

Qutgatbiů

krá:

Iomna angíiďá, mftowpila B přímo;
manšeIa swého do fláfftera;

-' Iem'm

pro son

nábožnost ftaía se brzy

1246.8—'
wa7 Skater
!PetrdBifenfký„
.S.w
a Mar: pťed.stawerU, a tatímatě umřela
eeIEiaBn, dwa Bratří, Š mgácněto: r. 679. — Swe Agrtppina. —
z .Dignis
b'im) Sřímffé. Nedaťř íe. am“ robí: BlahoslawenáMaria

čemi ani bítfamí ímómi ob Christa eB + 1213.
24. Gm. San .Rřeftítel,
obmtátítí ; umřeli fmttí mučeniďou
w třetím Roletíj — Sw. Q-anbes syn Uábožného, statožákonaiho kněze
1m 1- 686.
Sacbatíán'e. Sw. San ieťt onen

19. Glo-....(Detmaa a Eptos weliký mm.-of, kterýž pťichod Meš:
dwa Bratří, balí jmění swé siássňw zwčstowal, jej fám usi-el a
chndym, a swým ottofům fmobobu, řřeftil m řece Sorbaltffé.
Bokoixnč

tas,

„še není
kdyz fe ftaIí fřeffam). 2309anfítí whznať o Ježissi thiftu,
knčži jťch? obžalowali,x a tudhž [\in boben rozwázatč řemenů) u oBumí
bonneománi,

abh moblám oběto: jeho." Na rozkazftále Herodesa
mali; oni paf taběií obětom'alifrem [ml me wězeni ífat, že mu mptáfaí.

son Christú Zežissčw Miláně w
ptmm'm ftpletí.

'

20. Gm. Silwer,

hťissný 5žřwot
Sw.B HerodřadoU.
Brošper,

biskup

rozextým

Neggťo, Timem i přífIabem ma):
měřící ímé, podporowal
pitowřx papeželn. !Bomlumami byl sstědťe wdowy a Hrom), umřel w
pátém
ftoIetí.
7— Sw. Swan. —_
bonucen' do wyhnanstwi iíti. Když
paf ,fe' Ucwinnost jjeho dokázala„„byl EBM). Mťkuláš „©et-man 1- 1691.
„.26. Sw: San a žBaweI,
opít nazpčt powolán ; a wssak přiš
činěním eííařomm) Theodory xxmusil bma. 'utosení . Bratří : a'lřabníei „u
na _ofitomč žBedmiře blahem umřítí hmotu tífaře' Ronfřantina, .mvgnačos.
tofuř540.
Gm. Suíiana mali fe měrnoftí a bobro.činnoftí.,f.
F!alxkonerskú,e palma 1- 1344. cbubóm. Cťsař Zuliau„odpadlif, oba-,
"* 21. Sw. Nloiš, šuknxižeciho imf, kdhž nastollptl mlábu, oboum
rohu, natogen w .Raftiíii 1.1568. úřabv, a' chtčl, aby obětowali mo
U.prostťed Uebežpečensiwi mafii brn: blám; oni pak rabějí podstoUpilřfmtt
žieťch ostalh mrawy jeho čisié a ne: mučeniďou mečem t. 362.

w Kampanti, ftaI íe po fm. giga: učomal

27. Gm. Qabiílam, hůl.
zkažené; tUdhz jeft mgotem míábe:
neďě mbnoflí. IlmřeI m 24. roce Uherský, bhlu wlxidný f poddaným, a.
welkoduchý f nepťátelům,:xhájil 6
wěkU swého t. 1591.
.

22. Sw. Pawlin,

FrancoUž, odřekl fe ftatfů

tobem tomnou ubatnoftí wlast iCirkew.
pojem: umřel t. 1095. a jeft zemskym»aa

x
Nč si přál tronem w Gebmibtabffn.
28. Swr sem ll. papežem
o samotť síti; přece byl pro ímé 

ských pro skatkywťčné.

*N
stal fe tofu

682.

a umřel xrokU to w Řllnc utřišpmán, a \b fatas
683. ——©m. Stenella,
biskup fombč (vob3e'mní jkryptě) !Ba'tifanffš
w Lyonu, hlubokoU wčdoll bájí! pochowcm byl; —- ©m. Bawck, mfe=
míru fatoíiďvu; bylť xpakučeníf ím. líh) apostol háeobů, 1“th fe u $a;

Polykarpa.
W činné látce fřeffan= maířu 3 proUásledoinka fřeffcm'ů
ffč 3aftámal m3neífen\.) úťad íwůi nejbotliwějňím I)!al'ateíem míti) Gin-f=

aš do?ímč
mučeníďe
t. 202.
..©m
!Bettfmtti
a !Bameí,

ftomp, 3a103il me3i

pohaUy 11111930

cítřmí,66.
a ffonaI mečem u,) Římě
tofu
©m. %Bett, tobem 3 Galilee, týbfiř,
'a paf ptwní apostos Báně. Řťdň
30. ©ivate'bo'fl'álš G_wía G'=
*“
Cirkew fmatou až do tofu 66. kdež: postola památfa.

€ c e m en c :

1. Sw. Theobald

lnmufiil fe Uloudrym chowčniim k uřabůuh
bčbíchm' po ímčm otci, a žiwil fwětstýnx a nábožnýnt šímótemý it=
fe po delssi čaš ptáci rufou fmód),
mřeI w 83. toce metu sdoého l_čtG
až u Wičence naIe3í ofamčlč misto, EBáně 97.3 '-—- ©m. 28207151)
kde fe

me

mffed)

cnostech

5. Sw. Wilem pťtssel3

cmíčií.

© o3mláfftní trpčíímoftí ínán'el nej= klásstera fw.- (Smetana m Stegma
bolestUčjssl nemoce ažna konecfwéu burgu '3'a opateg' bo Hřrssáwd“we
bo žiwota tofu 1066. — Sw. mirtembetgffůď'i' EB'čftoňýalbcdliwě

NomUald,

biffup, muž, 1- 755. načw, a pečomal o' 3aď)mvání fá3n'e

2. Nawsstiweni nejBIa=
hoslawenčjssi panny Maric.
s„Barma Maria,

Guida

Gabriela,

3\v_čbčmn'í od ard)=

flán'terní; laskaw ií'a te imám bra=
třím

še sw. Nlžběta, us.

ieií teta jčž po 6 měííců m p03e=
[)nančm stawu se nalě3á, spěchala

nezapominčň

na

chudé.

11—

mřelr. 1091. — ©m. Sbomící=
-— ©m.

Petr

Sucemburflp,

Biffup,faěbínal11387. shU 521mm
Sw. Sídí'áš,

přes horh a boh) do města Hebro: íům, Domolán jeft ha)! tofu 769
nu, abh pospolxl PáUU BohU bíh) Web (Sbtjífiem3G ptmofa Bto íds
wzdáwaly 3G míloft jím profá3a= ínoft, B ftetou 700 Iétnavřeb Mcšu
nou.

SBD třecí; mčíícícb'íe opčt na= _íián'e přcbpomíbaí,

mtátíla bo" Nazaretu.

.RamiLv

Sw.

Uažýkďá ici sw.

Setonymemangeliftou

ít'cnč'=

ho 3áfona. 813043 rofů Byl \Důb'
_
3. ©m. Heliodor
žil 3G ccm (: učitelem Iibu G frál'ům 3_í=
čaíu ím. Seronpma, od něhož fe dowskych.— ©1v.©oat_*_, fm; '_a
byl enostem fřeffanífóm whučil, a pousteink 1- 57.5
jel; na cestách boptomá3el. ©tam
' 7. ©m !BíIíDG-Ip, ímífm.
fe btskupem w NleppU stal fe fpo= %Riďmrba, fráíe faíffljo, m'e wssťx'bo'=
l'u tetě—přítelem swatého Nmbrože. babo_j_-nofti wychowáxt “IM. Hlčljňl

Umťel na foncí 4'fioletí. — ©m.

Eulog, patrtarch.

4. ©m. leřid),

bisknpm

učení Gblíítomo me íšraufífu a' w
Bawoťich a whswčch byl od fw.
Bouifaee ím biskupsimi m Glóftebtu,

NUgšbUrgU, pofbá3el 3 tobu bnabč= kdežso umřel r; 786.

cťho wc ©mábífu._ thnmnenal

8. ©m. Rílian' 'nďwbtfTe
2*

\\o
\\) Škotsku, \\) Řimč Dol \o\)í\\)čce\\ \. 505. — ©\\)L'Marketa,panu
\\c_\_Biíhpa, an).- !)!čmcďu bláfal \\)í= \\a; muž. .— ©\\). Nnaklet, btu=

tu

f_řcffanffou.

kťcstil \\)čmobu

íšxanfů.
\. 689

[\\j \)\\\)eš,_\)o fn). PetrU.

218; !Bůtgbutfu

4. ©\\). !Bonmoentuua,

©oí$_I)c\'ta, a mnoho

Umřel f\\\\tí_ mučcníďou \\atobíil sc \\) Toskaně, \\ mfřoum'l
——©\.o Nlžbčta
1—bo řabu ín). fištaqtiíífa. ©\\)ou \)o=

1336.
foton a \\čenofti íta! \'c ořmíou
„9. ©\\). (Si).tiÍÍ, Diffupu) fIáfftcta swého. Zwolen _an) za
©ort\)\\č,

\\ biskupa a farbinaía \\) Nlbano wý:

\)čfřomal neunamenč

í\\)\)_cb\\)čřípíď) čistoU míru,

\\ \Tíříl Bornč \\ofloušíl ím. Gítfmi, a umřel

mesi nnočříchni

učení Christowo. \\a fnřmč m Spoim \. 1274; ©\\).
We swém 88.1'occ měl občtomati Ratolina.
moblám,

15. Nošcsláni

ale raběií sc bal \\)áíití

;r..2QQ. — ©.m BrlkcčUš.
©\\). alloííid.
_

\\oatóď)

— a_poíto;lnů„ Giffen) fmatá. fíamí
„ bneB \)amátťu onoho rozkazn 3c=

10. ©\\). QImaI-íc z uto= žisse Christa, který se,nám wypifuje
geočbo ftamu

f_i—měla
se

\\cjřráíněi=

\\ fn). Lukásse wkap.

9. „©\\)oIan)

ním: mmm) , Byla \\)cími laskawa Zežiš b\oanácte apostolnw, bal iim
! t\\)íc_\'\\\blíšním- © pomoíením ííIu a moc nat) wsselřkými slum?
sx,péhy fmšete

\\\_a\\3\I_aWitgcra

ob= duchy, a aby

Ušdrawowalč Ueduhy.

bula se \;ch \\a “uším 91ci\\)\)čí\'\'=J \)ofÍaI ic, aby kčlzali králowstwi
nm, \\ [\\mtě _\\\_\\ř\Ia\\) 7 ftolctí. Boži, . \\ ugbramowali nemocné;"

©\\). 7 Bratří „a, jící) matfa
ůcliuta

at.

b. —- ©\\). Síqbřid)

Il.

za čaíu cííařc-Qíntonina \\)e'\\)obažBamoríří), \'taI \\ t. 1002.

cííařau Dhmftvm; moc ímou \\)tma=
]. ftaI íc flábaí na ssiťeni kťestanstwa, \\ imě=

\\\\\č. 1- _.150

.11. ©\\). $iu'6
\)apešem \.142,
\\ umučen byl \. \\í fm_č na žakladmli Dobročinnvd)
157. -— ©\\). _!Buonďa,
\)a\\= \'\\'\a\\)\\, a na \)obpotowám chUdpch.
514_171727— „-.—©\\). San, biskup Dn fám E\)I \\)smem wsscch kťestan:
\\) !Bcngamo \\\ Qonmarofrm'; iebcn Md) c'nofií, sml'án'tě čistoth; a tai
z noiučmqmícb; \\ .miímatěiífíd) \)te= umře! ímatč tofu 1024. ——
latů

7 ftolctí,_

Sabo I;\_)_\Ii_\\)o\'t
I_)\_)l_a

\)říčmou, 3; mně zalorazdčur byť \.
„68.3.:

16.. ©\\). S.Banna Maria

_.Ratmelffá;

(.fIawnoft ffamulíře)

s130\eíláni
Ducha
\matébo
12. ©\\) San. .©\\aI_Bc-\_\,
„gíaíffní
\\ctou
šahoxelik

fřeíťanc'
Blabofla=
\\)eněBanUč \\Jlatii, \\ gmošíli fo=
\\"tcl
\\a
!me
Rannelfřc',
kde
ondh
\\ífa fwého B\atra gabítí, ale prosbou:
„aby mu \\)to. Zežisseu (Emma ob= \)\o\oť ©[iač \\)iběI iaímf) oblak w
patřil," b,yl tai pohnut, že íc,nc= \\obobě \)cmm) wystupujiei; tamo se

_fflcdjtíc z Flořeneře čhtěl \\)rageob

n\flil.

Založil řídíte:

10773.

(\ umřel \. _fclmímali, a _imenomali \e [\\atří
Blaboílalocné _panm) Marje Rar=

gříbií
13.. ©\\). ©\\gen, I')\\T\\\)\\) \nclfřě. _ “Bogbčji fe -ta\\\
'Rattbago \\) tom čgíe, když se tam zlássfm \ab tobo imma, jemuž
QItianč \)clcmh, proti nim báiil papežowé \)I\\o\\\oc\\\ odpůstky „pin-=
ftamš

\)\:_\\\\)_b_\\
_fqtoííďou,

\\ umřel,

řítí. ŘeholUiei \\ _tozegnánmli\\

21;
3míáňtním ffapuh'řem. Na \\mobou
* 22. Gio. svem 'iblagbac'
3ábot\ papež Jěonoriuólll. řáb tento lena pocházela 3G!Bctbanie, \\b\)\a
3affl\)obnomií. —©m. Fanstťlď. feftra \Wmh) a 9'a3a\a. Seif 1133),
17. Sw. 'Jlícě (QIIeríuB)je; ftně \cbíía \\ “obou ©baftteíombtb
Dim) ft)\\ bobatčí)o římffe'bo fenatora býk) b'ul'a3em ieií \aiřcnofti. !Bto
3molil si bobromolnou cbubobu (\ icií \)í'ubofou \áffu zjewťl fe lí *Ban'
čiftotu. *Ihoto bubnu! 3 b_o\'\\\\ot. 3c3íš \\gibřhbc \\o ímčm 3m\t\o\5\b

'
coma, a po3bčií se na\o\'c'\t\[ iafo wstánť.
23.- Sw. QIpoHínář, b\a
\'í3í 3cbráf, a 3\\ \ne fme'm míafřf
m'm bomč nepo3ham5 almušnou. imp, mučcníf aučcníťfm. ŠBctra.—
Umřel \\a ;,ačátřu'\) ftoIctí-(aí'\ 411) Sw. Libor 3 robim) ffletbtiďč \\)c_
18. Sw. ©\)\\1fotofam\)= íštancouýd) boffh), b\)\ tal? čistý w
chowala swých '?- f\)\\\"\ \\) Tiwosi, \mamícb fwych, že fe ftaI fnč3em a
kdež weliké statky měla, \\ 3nid)3to b\ífupem, \\řab fmůi 3aftámal B'
\\bobč
pronáflebomanc'
fř'cff'am) \ocliřou \)oríímoftř a B \oroucnou
fítěbře pobpmomaía.
Sto3fa3u, ab\) \\\ob[\tbo\\.11\\\ře[ w 4 fioíetí.
mobIám obětomala, \\e\\pofled)Ia \\
24. Sw. (Sbtíítína 1:03
proto b\)\a \\ímrcena, a ()na) po iboríímffí fe \o3tI'oqua 3Iatě a ití-\:

m \of'cď) 7 f\)\\\'\,tofu 120. uSid.„

Nruold.

19. Sw Wincenc
Ia, \\arobil

brně mohu) fwčbo pohanského otce,

Sw. &ltfeňiuě,

poustcwnik + *'449.

ab\) oíwčběila, že \? tolffo \cbnomu
SBD numbóď) proti!
fft'pcm

x !Bobu \[a\\\.

dc !Bauu weUstwich \\\o míru pra
prostťelxena,

fc \v SBM) w Gaskonč,

\\ \\mřeřa nevbro3cnč

ofoIo \of\\ 300.
\\ab\)[ mnobód) \očbomoth', fmě é
25. Sw. Zakob“u (Rami),
nejčinnějssi\áífou ipojií, 'a protol
meíife' mčci mvřonaí. umřel \'fofu \\)n Bcbebcům a bratr Zanňw, po
1660. —
\\oolán b\\[ ob Zežisse Chřlsta za

20. Sw. Eliáš proto! žil aposiola. .B\)[

přítomen,

fb\)3 fc

w Zslacli, fb\)3 fc Iib mobIe išaalu. sAšan Sc3íš \\a bože Tábořské pro!
\[aněL 3 to3fa3u Božiho sseř &' měnil, a když fe w 3a\)ta_bč (SUI):
hráli ?lďmbomi, (\ \\řebpomčbčl \\\\\, femaní frmí potíi. Sat mu býť
že nebube po

3 roh)

a 6 měííců ' Christuš EBán př—cbpoměběl,
ftařo fc;

prsseti, taf 3e wssecky \\ramem) \o\)=' umřel
\\m'tř mučen-\ďou, b\)[ fiat
fcbnou, nebřeftantzíí se \\b mobl'ám .-.41
Hanětí: EBtorocmn' i_cbo se wyplnilo.
26. G\\\'.— Nun a, \niapšeřia
Když paf se \\b polepssil a '(![iáš' Soad)\\mo\\\a, b\)_\ab\o'ubo \\epíobna;
miru! \o b\aměbo Bohxa 3aíe \\pcms řonečnč počalfa a pofobtia Mařiič
\\iI, \'o3al jei Hočpodill ro obnímčm matfn -3aflíbo\\c'\)o !Dřeěfián'e. '%m

obIafu přtbc \\)ffím
Iíbem \fobč

bo nebo.-

21. Gunfbaniel
3 \obu Subowa,

tha

přiffd—co mlábencc
bo- 3aietí Babhlonského. Sraxl &'
tam \\mvčfinúm pro ímou moubroft
(\ nábošnofi. ' Zcst čtwrtýx 3 \\)cmjd)

protofů.

b\)\'a \o3or_cm\\abo'šnád)man

. 3'efcf \\ moubró'c-t) \mu—\.

p-t-orof'

27.

ašantalcon ob

ímčbo pohanského oťcc na Ičřařfho'í
Dán naučit fc tařě uče'm'- fřefťans'

ffc'mu. Zessřo paf w Nikodnedii toe:
_i'einč Christa \)Iáfař, obfmťgm b\)[
ob cííařc SJřarilniaua
grogmím

22x
dwa PerssaUé, Boli obšglomýni \\
\, A3 3

cifaře Deeia, ge \\oQomámaií mtt=
3\oo\\) swatýchmučením. Mčli mob:
Nlďanie to3e\\_\_'\,\\ tofu 402. 3a lám občtomati; ale tabčit' umřeli
popege 3\ooI_c\\\)snažil fe, \\Ín) \\če5 \'mttí mučeniďou \. 250.

muka;
a;,mI\\\_Q3to
swatč skoual
".
©\\>._ _Snnocenc
I.

31. ©\\\. Jgnacz

\\i'. qpostolské wezdy čistým \\) Cirkwi

Lojou

Dbměnu 3\\ to obbt3el \\), ferQt_\c,\\ato3en r.1491,
Bol
\\) nebi po [\oe' \'mrii \. 417. — info \ooiáf porančn, \\ w nemoc,!
3;_\Qo_\\)aí.

©\o. HBiftor.

—- ©\.r _92a3a: \\íci ro3pIamenil fe čten-ím náboš=

tiuB \\ Gelfuě.

\\\_'\Q kněh \ \\áflebomání

ffleQetmyQ

_ 29. Sw. imqrta, scskraMaři ffuttů. Bozději založil řáb tomu:
kterým
Magdaseny , učinila fráínc' \o\;3\\á\\\' ťhšstwa Zežisse, (Zeritd)
\\ SBo3Bmi 3e3íffoh;č,__\\ Zeho
I,_e_\\\',
\\

mtčs

3\\\\\\o\_\_Q_ \tháňi.

30. ©\o. HIbbon \\ ©e\\e\\

zncmrawčlému
člowčěenstwU \\)eIi=
koU službU profá3al. umřel \'matč

tofu 1556.

Srpen.

\ ©\\\.!Bett \\) ofomeQ

stntečnč těla imenomaná, pocítili
BBI [\5e3nou \oůní, \\ poQomaIi ie. Tčlo
\'bům k \oůli n\oč3, fm. ©těpána po3běji »řeneíeno Bolo
Newinný \\)ě3en obem3bal íe bo Cařthradu, a obtub do Řima —

©__\\:_._!Betr, -_f\\\'3e apostolúw,

op Herodcfa

nčn.
3 ceIa bo můLe Boži, a wsstcknt ©\\\.91uguít.
4. ©\\). Domřnik, robem
měřící fe 3a_něj: moinIí. HInieI ro3=
it!)al mu okowp, a oswobodčl Bei ©pančl a n'lth'c, hned 3mIábi
b_Iimčstčežcalého QetLa \. 41.
bámaI \\ejfrálnějífi dúkazh _pobošs
2. ©m.— t_čpán, tobem žití: \\ofki. Založil žab kažatclský, jeho

_man,_ftal;1e \. 253.

po _.fm Baci! j\_\\e\\e_mpoimenomam),

\\ ďyl pob:

omi papežem 3a\\eQa[ \\ám-Íránu) ři3en\)\\\ i\v\'\\_\\ m3otem fřeffanfan

pšíllau _jaf fe f_iinomětcům Qomah' cnostť. \lmítaie napomínaí fme'
\\\_\'\\_\\e,\\e3apominaiíce
při tom na fláfftctní Bram; k Iáíce tofu 1221.
láffu., _.HBpronáííebomání
e\íai'e
5. \'Banm; Marie snčžné. Sta

HBgíeňqna umučen b»1,t. 257. boře ©fřmiíinffě \\) Řimč ie\_'t ieben
memvmlfqpě'ÍĚÍ-QDUÍÍ, biskup 3 \\ejfráfněiffiQ kostelů, U,hniMaria
a z“aklaldařel řábu

\\cjímčt.

HBpfu;

\\,iieIefi-.-178_7.— iBoteíunfuíe.

3. ,male3ení cím. ©tčpá=

_na.ntmoniučenífa.

Maggčore, (Wětssť) 3 počátfu wssak
„kostelMarie

fe

fně3nč" 3\o_anv. SDneB

amí \\) Cirkwř památka zafwě:

jTěla fwau cem Qrámu ..toI)o Bůwod \er jest

tento: Za papeže Bibetia, \o polo
Slitomebm\\ Nbibona, jenž po blous' mici 4_. ftoíetí QtěIí bohati man3elě,
hý ěaš na tmawém a sspinawém nemaiící šáhnoQ b\tef, statky ímé
\m'ftč 3_aSetuíalémcm ležela,j obieme, \\)ěnomati fe cti *Bannč Mariř. ch:
' \\a zabpla fn_č_3\Slucianomi, iemuš fe mením' me fnáQ po3nalí, že mají
©amaliel- \oe fnáQ 3jemil \\ to3fá3aí, \\a oné boře kostel wystawěti “na
aby„ se .o počefin—ápohřeb obfkatal. tom „míná-tbc \\) noci \\a 4. frpna
\\SQ mučením, ©t_čpá\\c_\,©amalíele,

Bťissedsse B meíiťou fláwou \\aIe3li padlý fUťh n\oibi.

Papež

měl tos

23
tě; žjeweitť, a proto \\)th fíamná | chude, němé,\\)bomv a sirotky řf'a':
\)tů\\)\)b na onu t)))tu', fbeš\o ffu= Thto jfo'u \)ofíab) Cirkwe! ,',2I3tot'o
\'eč'nč n) \\ťipatnčifffm \:očn'im \)o= B\)[ mučen a na mym \)ečcn, a \\)
ča'fí fm'í) \\alegli; obtub jmenu) „!Ba\\= \\e\\)\)ííom\\\_3d) muřád) těchto \\)\)\)\\

n))w'lariefnčgnč.“— Sw. Den) alb.

6.
Zežiffe

ftíl dUcha f\\)é[)\) \. 258'.

sBtomčační
*Bana
11. Sx.d Zuzana, bába-'
Christa. Christuď,\)ra= hojná \\ fráfná mangelfq Sbafímo=

wý SEM) a fpvíu

číoměf, d)tčI uče= \\)a, [)))Ia \\) Babyloltč \\)e fmě 5a=
()tabč od don
f\)\\f\[\3d) ftatců \)ř;_=
\)abena, i\d)5t\) hťissné žadostt p_bpo

n\f\) f\_\)č'o tomto \\eimčtffím tajem=
ftmí negmtamě \)řcf\\)ěbčit\',a proto

fc \\ \)řítpmnofti fm. žBetra, Sana temata řfouc; „Lépe icft, abhch břz
a Sáfoba \\a ďoťe Tábor \)tomč_= břichu \)abía do ruinu !Bafftd), než
ni!, a okážal jim f\\)o\\ bozskoU fIá= a6\)ď) \)řeb hbařt [):)šffou bře\f\[a.“
mu, při černá 6 \\ch f[\)ffetí E\)Io Brorok SDanie! dokázal icjí \\c\\)i\\=
I)I_a8: „Tento jeft f\)\\můj milý,w Uost \)obímn\')_\\\\\)ůfobem. -— Šw
Šhmanfa; \\\čIa f_e _ftátt'
nčmž fe mí \aííbifo; toho poskou: Susana

chejte! —

7. en). Rajetan,
žemi Benatské, mitomal

mangeífou Bratra SDíofleciaavma,
hrabě\\) totčž (Barma , tentb \)ofíaí 'f\\)éÍ)\)_
I))ieb od \)ř\[)\\3\\ěí)o k m', jeňž fe \\ k \\)ůíi'

mfalíoftí fmč famotu, sloUžil nemoc= fla[ fřeftancm,
\\\)m, \)obpotomal chúdé, a žaložtl E\)n) od Kaja
řáb Theatinsky, jabo; \\Iobou E\)Ip, 3\\3a_n\); oba
Iib \\)\)uč\)\\)at_i_a nemocné opatro= rotu 295.

\\)\)\\č'cn a \)ofřeftěn

\)apege, B\a\ta „fu)
b\va B\)I\ \imučcm

12. Swj Mara, bahna z

\\)a\\'. umře! \. 1547.

_8._Gn). CyriakUš,

gúc a Gmatagbué

£at=

mafie,

toůbaía

ga

\)\:_\t[_a_be\\\f\\)čf)\)

\)bfougenifralana', fm. íšmntiffl'a, f\\)'énam,
mesi

d)\\bě, \alogda

řál)

ď)ub_\)d)

byli pro bobťé fřuth), fterč ubofmm
\)ronaflebt)\\)a\\\)m Btatřím f\\)\5\\\\)t\)=
fagomalf, k \\eitčšffhn \)tácím n)
[d\níd) cífařc SDíofíecíana, a; \)af
\\t'ařeti fmrtí )nučcníďou.

\\)1,\)\\\\)u.ltmře[a \. 1253

rýž ž91:ožťazU cífaře EIBaÍeríana mu=

\\a t))-obě i_ejím \\)\)r\)f\) E\)Ip int_ěnq,

f)eS.w

.Rímigaíef, a ftala fc \\) \\čm af)a\\)íf\'

Sw. iš\_[ume\\a,_ \)anna a \\\\_\_=_
čenice, jejiz oftath) 't'ofu 1802 \\)

ER\)man, moíáf, ftei Řimskoch \a\*afom_l')á\5\\alqcm) Í)\)Í\),

fil ftřcšítt fn) Wawťlnce Uwěžuěné: f_otmíce, \\čfoíi'f ffí\)\\, \)aíma, piš a'
b:) a \\\\\čenčf)\); b\)[ \)pbnut refo\))= Iiíiie.

skoU trpčíimofý tohoto \\\\'\čen\'fa,a

š miíofií Boži fe obrátil na míru,

baI fe
\)ofřeftítí)\. \\ 258.
mnm—ma ,Sw.
tafč
fn'írt
mučeníďou

išírmuš

a \R\\ft\'f\\6,—\nuč. ga

cífaře %)řarhuíana.

"

10. SP. Wawřilrcc, fla=
\\mú

i(\[)c_\\ Řimský

umyčepa

\)chiana.
\3.

'

Sio.

[n)la

Hippolit

B\fřnpa \\číteí' _m-fcmm

\\) QIntíocbií. '— Tťeti f\\)..\ ěip\)\_)=_
Íit _fně5 \\) Rimč, \\nuíčcm? )a cí=
faře Galla; E\)I \)ř\\\)\\gá\\ ',a \\\)f)\)

měl \latc' a f\ř\'= magi bma Šujné

ufásal fo'u'bcům

\\če=_.

m'f fn). iBamí-íncc. ——$r\\í_)\) fn).

fonč, a taE \\) j_é_=__

Brně n\ibobt) foftelin' \\)\)batí \)oí)a= jid) Í)čf)\\utíuccn E\)I

num , \m'fio těd)

ga čaf\_\_95\'_=

©í\)\)_o[it,

'

14. Sio. Ensebtuš,

kúčž

24
Www

.20. Sw. BerUard, natočen
jeUž
mábosuáměs rmut na admin íšontqíneó u Sbiionu r.

69. cj_íaře ,monfřmmla,

gumu; sama!.

prot; ,nim cifte' učcm' Chř„istowo, 1091. Co mlábenec nbbáiilfemíígó
prpč,ež byl po šaláře opíoltgen, kdrž pofuffení, ,fteré nku jeho přátelé chh:
to po íebmi meíícíd) co ;fla'tmj ml); st:ali. ©; ímýmí peti Bratra; slonžil

gqémgč mít); l,;lljřel m4.

stoleti.

„mm)

212mm. iDnes [lamí (šít-=

tep, [mp_qg'lpamatfu

Bohu

ípolešně lp „(Slyatíllonu,

a

blal). počet jebo učenífů tofil. motu 1113

_ , 4,5. „gigpebewsetí

napln) bne, f_m;

Malta; ,pži po „fifailnč ímrti fm_čó
Pflplpgwn je'íem na „nebe mgata

mftoupílí do
m Giteau;
byla Iáířa f
pofluflenftmí

klásstch Cistereiackého
Zeho základnč cUost
BohU .a k bližnímu,
_a _uctq f panně Ma:

tii; žancchal mýbotne fnibp, a
_ 16. Cim., Sip chUš, dš;emský umřel ímatě tofu 1153.
21. Sw. Sobanqt Stan:
ppttpn. ,w- Gbpnpatffu; nat-05cm)
n)“ Qompclliet mc Francoužich, onu: tissk a, točená tp !Burgunpih'l, man=
ítgllmš \pelffč bčbíštmí, a \včnomal želfa barona Chautala; ímčbomítč
ie _;„rpjcím' ušním.,
We Uuwhých xwhchowáwala bčtí ímé, stala Ma.:
Us.mšsňiesch Jt„a„lsiych obslnbowal. flabatelfyní řábu panenského, umře=
Uempcmé, až, Mf namtátim
íe _bo
Plast,t ímé ulilřel tofu 13—27. -—

Gp). ;beobot,
“ 17. Sw.

la t. 1641. — Sw.NUastafiuš.

22. (51,9.íimotbcuě, ij„:

mučeníei.
bílím) 1- 806. ' p_olit a Symforiqn,
Liberat, opat, ©0- Ěíntotbeuš z Nntiochie, m

Bram) mimč- mečem nbptamen; fm. šíp:
m čgš pronáflebomání polít, biskup BortUeUský zajcifaťe
Nlerandra fwcizčmado blubofě iáml;
whozen; Sw. Emulation mlábenec

bvlť' 'ieft Be ssesti fwýmč

tláíjtemími

Sinpšidgq, 'ftq'ule!Bonbalům, bo Rat;
wage; m sítím? pbmeben, a proswé

\ppgnání: „Sepen Bňh,
mim,

i_ebm fřefi"

jebna

mučen, a

pod vcíígřem QIurelíqnem umučen.

2Z.SwšFilipp !Benniuř

rpe FloreUeii
grozc:l, rožssiřowal
_ _ 18. ěm. účelem, oCirkew řáb Serwitňw gotlimě ; žtk nábožnč
[watop 'lveleggflbilšilá' matťa cílqře a přilne, ímířil nmoho nepřátel,
anglnqutmq Q'BelfčbmNa ímé pouti .g, 6 upřeným grafem nq křiž umřel
z Shima pp Seruíalčmq, kdežřo fm. t. 1285. \—
24. Gm. !Battnloměi, to:
hso,b a fříš fBápš gzakopaxlý Ualezla,
fonalq' flatu) milofrpenftmí óubóm ze.n m Galileji, apoftol- *Bf'mě,byl
a Uesskastným. Umřela ofolo' 12328. íměbfem ílamnébo z xnrtwých anna;

fonečnč quit,

okoljotofu 483. —

'19. 9m. &nblpífJýnÉatla

ní a nanelaemftoupení Ježisse (ani:

] *, El,-dlegleapolítébó a Sřcilskčho. sta, hláfal Jndianům ím. changes
' mb & mlábi tčllílvc. iei wíce moe Hum, a w Atxnenii wpcedjl item
hjt,by ; nábožná fuibv, nešli dě.tské fmou za mím, okolo r. 71. —
25. Sw. submit xl., frál
bpp; Byl ' bc'm do zgjeti kU. fráli
&ltmgonflěmu sqotce. w bxitwěla: Franeonzský, byl mýbvtnó kniže a
fe ozwlúč
peněbo; fbe íé obpal quBofe'mu, fmatý ťře'ffan; mmm
učení; potom le [lal' mečem (: Bi: sstUi sprawedlnosti a trpěltwosti lp
protiwenftmíd).
Umřel t. 12.7(_)„
lamela. tp gtplq'íe., Umřel 1297.

%
.26. Sw. Befítin,

Říman, filma w óiwonu-f fa, M “fe-maf:

ftaI íe za cííqqře©MM tofu 202. Iifóm učiteís m cí—rfemním. umřel-_.
papzštm; říbií Cťrkew swaton m rofu- 432.
29. ©m. Sana ftčtí.- ©m.
nejfrutčiffím pronáflcbpmání ftatnč,
(\ skonal swatě t. 218. — ©m. San kťestčtelpo 30 tofů šil »římě.

©en:íiu6,—[n_tec a mně. + 286. a o íamotč; pokáraw králc Quo:
——©m. Saxnuel.
beía !“.)I do žaláře wsazeU, _a na

27. Sw. Zosef KalazaU: žádost Hcrodiady ffat —
ih), natočen-'n) %agoníi; mpfmč:
30. ©m NňžeUa (Rofa)
cen byl na knězstwi, :; \včnomal Limanská, natočena w Limč m
téměř wssechen žčwot fwůi na mys americe, mgbálila fe i'mčta, a při:
učomání mlábeše (babě. llmřel w ímjm šimotem pobmamla t_ěíoduchn
92. roce mčfu ímc'bo, léta !Báuč fmému. W těžké nemoci ofmčbčiía:

1648.-—.

.

28. ©m. NugUstin,synsw.

fe Býti fmatou trpitdfvu, a umřela

.1617. —

31. ©m. Raimund slona
Mončky narobil fe m Tagaste m
Nfrčce, přijal n) 33. tofu swěho natuB
z Katalonie; B melifou
wčku ím. fřeft od sw. Nmbroze. občliwosti oswobozowal otrosh fře;
W míábi íwčm byl Orostopsisslxý, ffanl'fé z moci imubamebanům SDD
ftam fe fíeífanem wssak čínií ppm: Řima bpm powolčm a ga řatbinálu
mbimě pofání. Zwolen m;! za Bi; uftanomm umřel t.1240.——

.Sáří;
1. ©m. 341!

nalegal hned tělo odpočiwá w ToulU u; fláííteře

w mígbofti rabpft swon mc ffutcíd) Benediktinskčm, kterýž má immo to:
kťeskanskč lásiy. Bo ímrti tobiěům hoto fmatě [)o,
4.©m. Dtogalia,5rts1[p\ps
fwých rozdal statky fmč chudým, a
obcím do wzdálenpch ftqjín, alu) ského tobu, w s„Balet-měm ©icilíi
Ussel fmčtífč cti, tam žil na ponssti natočena,
opustila z júsky fe Chrť:
a fmatč skonal r. 700. '— Zeulský siu krňlowsky mm: a skrhla fe w
fttaífné icíhmi. Wo ieií fun-ti tofu
patron w .Rorutanecb.

2. ©m.

Ště.pan,

řtál a—1154. nan'eI fe nápiě: „Sci Rozalia

patron Ufmířó Uarozen r. 977. m
Dítřibomě pořšeftčn Mt byl od sw
%oitnba, ůiífupa Bražského. 23 20.
roce antoupgl míábu, mafqřeňomal

obýwala

jíem ž lúsky t Ju:žisst (Sin-is

stu tuto ieífqni," — ©m Roza
!Bitetbfiá, nepřítdťa každémat:

inostř:
wstoUpila do tť,ctiho žalm
deloslužďčl, ssiťil kťeskanstwi, q zae fm.. íštantiíffa, byla i š příbugnvmi
fwymi
pro
ípmmeblnoft pwnáílebo
ložtl mnoho _biífuvfťmí, fondů a_
ťlassterů, tai 5; si za,sloužřl jmeno mám; a mvpomčaena, ostala mňa!
a ildmu apoftala ltbctffčbo. Umřel megbt).íiá'íá, :; Bňh ii anařil bí,
t. 1038.
x wohnntnou mocí. Slamratimfíi se

3. ©\\_) Mansdet,

rohem opět do Mtcrba po bmou Ietcď)

gc ©,tntíta, bíqíatel sw. evangelium umřela tofu, 1252 —-r
5., Sw. %stmšinecguftia
m (390quza čaíu cimz nonftancc,
namočen m áBmatfád; m
fanq Konstqmčua„ chalkěho. ímo mian,

926

.

Stání, byl wýborne

whchowáxt nb | Uáboženstwť, a

we swém záwěti

nábožUé math; swé. ©taI se řé=i(teftamentě) učinila gma'menitč ob=
holnikem, a později attibiítupem a fast) roítelům a cbubó'm; umřela
'
patriarchou m tobifftí fměm, umřel ímatě r. 453.
11. ©m erltr “Regula
co mam) otec chde,dchtofu 1455.
—-©m.!13íftotíu \
jcho seskra; w Nčmeckrl a zlússtč w
6. Sw. Zacha:iádš, man= CUrčchu emejcatíl'čm- obrátili mno

žel ím.91l35čt\.;, otec fm. Sana
řřeflítcíe a pťedchůdce Zežissowa.
Sebe žčwot wypfáU jest u fm. 91b
fáffe w 1 kapitol.e -—

'

ho líbí na míru fťesianskoU. Stam
nějn'í míabař cífaře'Marimn'ziana;

SDecíué,
bal je—
wdbSledati,
múčfti a
ín'ti r. 303.
©m. ašafmi-„c
" x
po Brsfč — ©m. (Smilian.

7. Sw. Regčna,

12. ©m. Guido,
pťijuxim
fmtti nné math) whchowána byla
od fobii) \ne wiie f_řcffanftč 3mí= chutný-, „ SBrabantu, byl wychou
těšila nab llftutnoftí fwěho pohaU: man m básní Boži od swých rodix
ského otce, a mIabařc fmttí mučc= čů, fteří mu řifámalf: „Síme dostř

niďou tofu 251,

.

8. Naroženi

Marie.

P.llMaria

blaf). ? EB.

bohatč, boiímcáí fc žBána Boha. "
Umřel fmatě r. 1112.

13. Gn). QImat,

pocházela 3

králowského robit Dadidowa; její
tobiči bylť: fm. Zoachčm a ím.
91mm. DeU jejího natogcní ieft
fašběmu mufliměmu člomčfn bnem
tabofti a bífů, neboť toho bne wh:

íti ímé mpcbomámán

ob míabos'

bhl w báskžnt.

Boži a me fmatěm nábošcnúmí, a
íta! ít Bíífuvem w ©eníu, w fra=
iinč Waslišské. Nč sprawowal bi=

ífubfhoí ímé 6 nmohou ptogřetels

ssla na obzorU člowččensiwa jitřen= noftí, přece bhk pro gámiftímou po=
fa čilí Damice ——Maria,
kteráž mlumn neíptmpebíimč B dčlstojnostť
opowťdala High) pťichod slunee fa= ímé \'m'tšen. Ztl a,xnmťelewatě r.“
m ého -— Zežisse Chrlsta.

- 9.

©m.

—-

GorgoUřUš

biskup
x 69.0 —-©m. Matcrnuš,
a Trierský a Kolinský, umřel »řeb

ípqumučenící: Dorotheuš tofcm 347. — Sw. Tobiáš
a'SBett',

14. Bozdwčženi sw. fřís

fomo'tníci cííaře $ioflecí='!

skaw f_e nepřítelem řřc= že. .Rříš fmatý, pofwčeeň:škrwi
fťcm'ů, popuzeu iía fpqumIabaí-em:!Bobočíoměfa,c_ííařemétrafltcmivw
Galeriem Mariminčanem, fáčal jim, ftčmu ftáíí opět obňat, a bn 3'c=
moblám bbčtomah', a Uechtčci bal tufalěma přímím ici! ďyl. beta:
ana, který,

umučíh' tofu 308.

-—

10; ©m. Mijláš,

fíínB nemam-, leč po obložení frá=
035051), kťiž ímató ňa fwých

m$o= Iomffč

Ienti'ně w Ztalii natočený, a ob wlastnich ramenách na botu .Ra[=
robíčů' swých bohabojně wychowaný mátífou doUestč, ajei tam poframl'ti,
Homem i skutkem činil

mnobo' bo=

co; fe ftaío !. 628;

©mw.

Btčbo' ív nátobu íměm, a lumřel Cvrtían,
bifřup Karthageňský,
po nemoci pťebolestné tofu" 1309. mUoho profpčl míobami fwýmt Gil:

—©m. áBuchería,

bceta cííařc Emi

Nrkadsa, knčžna welikych cnogí;
pe'čomala za žiwobyti o ssťťeniím.

ímatč. W nejwťtssťch bouříd) bhs

krásným wžorem mondrosti a [&pr
biskUpské. Wowažowal

31 n'cjínřtffí

27
fftčfti, moha rten) fmou „pro Christa

čen, namn'těmomal

(( tčffií zajaté

wycedtti t. 258. + Sw. £or= kťeskany; Imm wssak poznán,
n-eIiuě, papež, + t. 252.
podsioupitč ímtt muče-m'ďou
15. ©m. Nikodenl, knčž ustoleti. '

lUUsilu
w 4.

Řimský, pochowas mučeníei íšeíífuíu,
20. Sw. EUstach obrátilo
a neebtěl pohanským mobíám obřto= fe 8 tobínou fmou na mímřřeffam
mati, pročež byl pob cífařem Sbomta fřou, jemi! neobyčejnou ftáloft we
danem umučen w pnoním stoleti. wssech protiwenstwich. Nechtčw obč:
16. ©m. Submiía, fněšna towaň moblám umučen byl 6. eeI'ou
(Šeffá, choť Boťiwoje knižete r. 871. x robinou fmou m 2. ftoIetí.

21. ©m. MatoUš, apostol
od ím. Methodřa, ateibíflupa iBlo
rawského pokťestěna, whchowala ím. Pána
Zežisse Christa. Napsaw
Wáelawa, swého mňufa, me míře e\oangelíum fonal apostolské eeflp,
kťeskanské, a Byla na rozkaž poban= na kterých dofáhl forunu muře=
ské math; !IBáeIatoomp, jmenem
1. stolcti.
.©m.
Moric. CisaťMau
Drahomirh, zawražděna na xetínč, *niďou, 2m
wdowsiěm ííble fmem, bne 15. gáří xímian,2 měl tve wojsku fwém fře=
sianský :)qu Thcbaiský, z něhož, m'fbo
17. Sw. Lantbert, botlt= ned)tč[ řřefr'am; Emučeníďč ímtti
mu; a fwatý biskup w Mčlstrichn, botoobt'ti. Bo bmaftáte bal Maxi—=
swržen Bum B bůftojenftmí fwého, mian % nid) každého desátého muze

r. 927.

po 7 rofů žilw klássteťe; tofu 681.
byl opět na stolici swou powolán,
r. 709. mffaf, moble fe za nepřá=
telo ímé, fopím probobnut. — Sw.

Hildegard,

mečem obptamíti.

Blukowltik Mo:

tie přece jich Uapominal f ftáíoftt'

me míře, a mmm podepfal whjá:
bření, a ga m'm mffíďni, že fe ne=

hrabčnka,stalafe pro podwoli rozkazu taf'břín'němu, alu)
řábu bu= bratrh me na poptamífftčmobiíí,
Ze fřutfů a žex fpííů, Uačcž wssickni žabtti boli ofolo

fmč cnosti pťedstawenou

óomníbo..
řtetč pfaía, roufmítá bíubořá uče= tofu 302.
23. Sw.
noft,t_noubtoft aswatost. 1-13 1180.

18, Šw. EIomášzBilla:

mučeníee,

Teklax,: panna,

tabčii Imům íebe přeb=

now!) bneb w mladostř swé wh: hoditť baIa, nežby bhsa fwolilak
značowal se dmilosrdenstdoim “f d)u= potuffení panenfimi fwého. Na
.—
Dám.SStaw
©m.

míru obrácena byla fmatým EBmoIem

íe Biffupem
1-13 1555. w 3foníum.——Sw. LinUš, pa=
Zosef
Rupettínfh),

již od mladostř íme pčstowal wsseli: pež, mnčem'ř, náftupee sw. Betra.
24. Sw. Rnpert, biskup
fou cnoft a moblitbn, wstoupil dox
řábu fm. ištantííffa, kdežto fe mv= !!Bormffu, tíeftíl mojmobn $amoe=

anamenal
úplnou poslUssUosti' aského, Theodora. W Solllohradč
dmbobou, a Bol mtoucnúm eh'teIem žaložilbiskupstwť a mnoho Háffterů;

'Banm; Marie, fterou Uazýwal mat:
patron Iobnífů, fit—Ipo SDunaii bo
rou fmou.11mře[ w 61 roce mř= Widně mogíeíd).
©w. ©er=
ba tb, togenó Benatčan, wychowčm
fu swého, léta Pánč 1694._

19. Sw. Sanuat,
!Beneoentffó,

Biffu'bďyl w klássteťe SBenebiřtinffčm,- bo
láskoU fřeír'anffou Vpu= Učhož faře wstoUptl. Sw. Stěpan,

28“
fra! ubetítz), iei podržel n febe, aby

„ 28.

C-šnmWcřclaw, wejwoda

(Sein), patron Česky a-Modawsky, BDI

bláfal fbešto
nčení Christowo
icbo nocí; mgmem 'náBošnoíii (( bobročinnoiii
tobě,
fe biifnpemw fiaI.
nebo pocházť \ocIiřá neta k EBannč k d)nb\,im. Bylk jestj probobnnt
Marií—'n) upříd). xBylk iefť'ob po= tnfou Imunita [mel)o, !Boleílama, an
banůďamenomán, a mobie íe ža na moblitbá'd) ícttioal w !BoIeNam:
ně, mečem profIá-n.
ffe'm fofteÍe, Dne 28. sáří t. 936.

25.-C=5m.- .RIeofáč,
). ončci) moou

nčení'fů,

26.. Sw. S-uftina,

23. (što—.:
Michacl

ieben

fterúm

fe ieI, o něm; pramí

sBán Ježiš na 'ceftě bo (Emmons
ajewil. Stal fe mučenífem.

fmím Bieioení,

necham

fn). San ive
še jefi od)r_ance

fřefřanftma. Cirkew fn). [[aioíbneě
jemu fe eti gaíiočeeníbo

fřefian= památfn

ská panna n) antiocbii, Bpía taf ebtámu na hoťe Gargano n) QIpnIii'.
iiáiá me míře, se ji negmiflah) ani Zest gemifpm patronem n) Jóaliči.
30.Sw Seronpm čili3a=
čáu) (Si)priana,. jenž fe napotom
íám na míru obrátil, (( B ní ímtt rolím ž Dalmatska, pto fmon n=
mnčeniďou pobíioupii me 4 ftoíeti. čenofi a íme enofií flammi, napfal
27. „©m.-R-o6maš
a_SDa= mnoi)o mphornpd) init). “Bo mno=
mia'n, „Bratři, a ÍíEaři ), Qltabie, hých práeíd) na Šimnici mníraíe

bobročinní k trpícím. Wyžlxawsse, ptmoií tento círfeioní otec přáte=
se nemocní \oíee imenem Zežisse, Iům fioiimz „Zak sladko jest umříti
negli uměním ímvm Uzdrawuji, wh: tomu, kdož šUalxdobťe 3íti'!" tofu

bání [1in na fmtt

..Sw

420.

'

' -

'

lí i j e n.
Siemigins, Biířnpfaii me

!Rememh), bal fráíi

Westfalsku učení Christowo,
Chlodoweowi [n)Ii mffnf ob pohanů ufmrceni'w

w píaní naučení, (itn) ípramebínoft 7 ftoíetí. -— Sw. Sabiíí'am',
tom!, o potramu loboioám a iieot= ftál lihem-ih),fynBelňw, nat-10313
fům pečomaí, a nifomn' Beg utědn) Zsa nábožný, Dobročinný, byl tafe'
ob Tebe odcházeti nebaI."
umře! Libina—.);pob ním přifflo SDaImatfřo
a Gborniatffo fe forunčf' liberffí;
ímatč, jat žiw B!)I, t. 533.
2. Sw. Lxeodxegxar, Biířup Mčt býtixwůdeem n) fřigáďč rooinč

91ntunfh),me
pro

íšraneii mnof)o trpěl proti ěataeenům, cln) fe iopboio=
i oči mu b,hsy maía fmata gemč; a wssak umře!

fptainebinofi,

iopIonpáni). W tomto ftamupíal

přebtašenímtímto 1.1095.3ebo

matce ímé: „Eož jeft sslechetnějssi tělo fe etí poínb me Waraždťnč.
4'. ©io. íštantifíef ©e=
nab lásku 'f nepřátelům? Což náš
z Nssiš to Stal'ii wzdal
mice činí ipm) šBošími, nešli láska, tafiníh)
fte-tág, obponn'tí,

a obpuiTtění n'aíě= wssechrto jmění froe' ebubóm,

obřefl

sít?“ Ssowa

ta jíon bůftojná bi= fe \offebo běbietmí, nfabil fe“ u ma=
Iéíyokostela jmenemEBoteinnfn=
_
, „33-wa.x .KandidUš,
muče= Ia, a ;galošií řáb pob oď)tanou

finpa a mučenífa 1- t. 678.

níř Rimsiý.x*'—Gm. Ewaldoxw e', Matxky Bozl , obbaI fe pofiům pří=
Btaiří, řnčáí; vogení Qingiičaní, blá fnym a úplně ď)oboIič, měl na ívbř.

29
ammfp- pěti tan (Sbtíftoivóď), uma kwť?žat pro iebo 116505116ziwot.
izeIt.1226. — Řády sw. Sštanz Nxbyíe tím mice gbofon'alíí, inftqus
bo řábu Seíuítfře'ýo, kdežtofmatč
tiíffa jfour řáb fapucínffv, mino: . pít
umřel t.15..72
titský an ftantiíífánff\).'

x 5. ©m

213Iacib,ít)nělhnp

11. ©m Butkhard

521112

stého sslechtiee, wzdčsal fe: we sskole. gIíčan, borlimó fpoíupťa'comníť fm.
fm. !Benebifta--5a wzorj neifráíněj: SBonífáee tv fít'řem' prawčho fmčtIa
ssich erstť, a bhl icben z jeho nej:r w Nčmecku; bhl prm'ním Biífupem
wýborUějssichxuče'nífů. Woslán bhw Wůrchrgskym. umřel ?. 752; —
do ©.ieíIíe pťepadeU Bp! w fláffteře, ©m. (Smil'ian, wyznáwač.

12. ©m. Marniiííanmoy
fb'ešto ae mfl'emi Bratry. mučeniďuu
ím—ttí,ffonal, .t. 541.
bal imeni ímé d)!lbým, a stcls fe

. ©m. SBvuno, w Roline prnmím břskupem w LorchU; byl
nýt-toga! _3 tobičů bohatýchx a enofř
ný,ch, stal fe pro Učenost a naboš:

muž swaty a dosklhť w Gilíp, w
Dolním ©tí)tffu Toumu mučeníďou,
noft son řanomnífem můžemen'í, okolo tofu 284;
— 13. ©m. Eduard IH., vťrát
odebral se wssak na strassnou poUssk
.(Sbartneuíe, fbe šaložil řáb fartufí» angličtí žbožuosti.: fmou' nmrátíl
semi b[ou'[)o'poůrábanó'pofoi a Do
mimi,?a ©m.
ímatě umřel
„,uftnt131101.
a, panna, me mmm), [)áiíI Uáboženstwi, ga;
mučen'zke, z7!Batamíe, kťrstčna.byla
pubíl neprawosti w čaB umím) toy
ob fw. Elšroíbocíma, učenífaím. Elk: mnušeně, a zil a; do fmtti fwatč.
tra,„pto swou skálost we wíře me: umřel t. 1066. — Sw. RoIns
„čem vbprmvena f.!Bánu obema. — man me ©fot|Tu rogenó, obřefmm)
©m. E))čatef, papež + 336. — fe swěta žil fwaxtě Na páteční

Sw. NugUst, knťz w 58cm), we eeftě ;, Setuíaíema

od zlych líbí

išrancii, wyznačil fe Iáířou k BobU Iapen a uímecen Byl

14. ©m. RaIIífř, Řinmn,
a k Blíšnímu; semi-el w bawe po:
lmojciG .ftoletí.
;
náskUpce m). Zesirina m buftojens

8. ©m. $tigitta,©mebířá stwi papešfřc'm. Za jeho »anowání
kněšna a choť fnígete. IIIfa, po jehož bylo w Gitfmí. pofoino, tudyž be»'
fmrti Děti ímé bofonale wychowala, čomaI o její UpewUěUi. am wssak
„a „potom přííná Žiwot gapočala, aby později opět pronasledowáni m!)
fe přípobobníla Chrčstu. umřelam puřív, by" jeft umučen tofu 2:22

Řilně t. 1373.
15. ©m. Theresia
3521
9. ©m. SDiwiě (Dionyš), min) w ©pančlífu togená whdobysa
si cnostmi .a spčfh swými jmena
neílnttteínčbo. Po mnolíýíl) ptácích,
protiwenstwich a Uemoeich, fteté
ubamč frráffeIa, powolas ii !Bůí) bb
raboftí nebeskych tofu 1592. Elšřeb'
., 10. ©:w. íštantifíef ímrtí swou mibčía 16 fíáffterů „'t-o
!qugíáš
. z uroduxuxknižčecibo„
Žil -u jeptin'fi) a 14 klássterň pto- mnicha)
hmota .xsťarla V. (Siíař ici. meliee ble řabu řarmeíitáníře'bv od ni optaa

ldtskup Ythéxlský,jhlásal nmohýnt ná;
rohům 'fm; .ema-ngelium; íme íšrans
cou-gíd) víwčbčiluímou [;ovíímofi, za
free-ou“mífaf'pobftoupiti
mufd íme-t
mučeníďou fe .fo'nci třetího ftoletí.

ctít, a nazýwal

ici

zázjrxakem

weného ahočtati,

3.0

.S

m. H aw cl (Gallus) | yepod lobí, btulyelyobne wssak liřostť

přiííel1 na swých apo olských eestád; pronťknuta 3mušíle pobftoupila ímrt

wýcarskych,a mučeniďou.
23. Sw. Gema-in ftal fe
ftal fe 3ařlabatelcm řlán'tcru ©mato=
Hawelského. umřel ofolo t. 640. tofu 346. btskupem w Rolíně. SBD:
17. Sw. Hcdwika, moi; [)atfhbí swé wynakládal me prospěch
wodkynč Bolská Byla m3orem polním swých *mčřícícl). umřel fwatě na
3 ,angliďa do lm

noftí man3elflád; a mateříftjcb. SBD lonci 4floletí. — Gm. San .Ra:
nato3ení posledniho Dítěte ssla bo pifttanffg')
íštantíffrán“3 Weapol:

Háíftetu

1143

Trebnického, kdežto tofu íta, nar. !. 1385. neiebl 36 tofů
ímatě umřela. Zest patronfa žádného mafa, Byl apostolským fo:

3cmč Slezské.

mifarem, fá3al m mnolyód) zemich,
18. Sw. guláš, cmangcs i na Morawě a w Čechách, kdcžto
liíia áBáně, ru3em) w Nntčochii Syru mnoho tíííc libí 3.5uiítfh)cb blubů
ftč, Byl lěfařem. Staw fe řřeffas přimobil k měčnč ptambč řato'llďě.
nem boptomá3el fm. s„'lšamla na Umřel t. 1456.
24. Sw. Rafacl at-óan:
cgftácl; apostolských,aabyl horliwým
spolUpracownikcm
w rozsstťodwáni icl _3námá 3. příběhu o mlaběm
mít!)

kťeskanské.

Umřel

sskastnč a

blaženč w Nchaji.

Tobiássi,

jdej„ž m podobě mlábcnce,

boprmvá3el do Medře, a jemu; po:

19. Sw. !Bett 3 QIIfans tabil, jař ln) otci fmčmu, ftarému
tata)

w Španělsku 3 tobu sslech Toďřássi, 3taf namtátil.

25. Sw. .Rtiapin a .Rtí;
xtického, od mlabofií wystťihal íe'
wsseho, eoby jeho nemínnoftí a měč: fpinian,
Bratří 3 wyfokéhotobu
němu spaseni sskoditč nwhlo.
W w Římě, mpbali se na cestU do
Iáíce snažil se m žábu swém ducha FraerUz, abl) tam kťesianstwi lyláz

Umřel r. íali. Simili fc prácí tufou ímóď),
a siee hotowenťm obumí, až w ění:
3 fnnBumučeniďou fmrtí umřelí t. 287.
26. Sw. Gmatiftl., Řek,
tabu králowského we Skotsku, mik
ím. %:antííffa. obnomití;

1562. — Sw. íšetbinanb.
20. Sw. !menbeli'n

stal fe po sw KsemeUtowř na fonci
pofotou, nábožUosti a sstědrostif cí3inz prwniho stoleti papežcm. Bojowal
cům, B o3wláfftní ffcttnoftí pcčnmal o proti modloslužbč a Blubům horliwě.
mííeftranné pohodli swych hostú. — Za cífaře Etaiana, r. 109. umřel
3načil se eo opat m klássteťe Tholey

Gm. Felietan,
biílup, mučeníf. fmrtí mučeníďou.
27. Sw. Gabina
—Cf5m. San Rami-hf), 3ořrefu

umu:

'Rtafotvířčbo, fnč3 profeffot, fa3atel, čena byla w Nwile w Španělsku
pob mlabařem Dacianem. Tčlo 1eji
vtgc chUdých; patron m !Bolfřu.
21. Sw. Wrorfsila, panna, bhlo na skťipci roztaženo, a hlawa
Šila společnč fc fwými fpolubtušfamí me3í bměma famgm) to3mačťána.
..28 Sw. Šimon a Suba;
w ftajíně Kolťnské, a umřela 3a
aposkolowé £Bánč, lyláíali w Mesou
Gbrífta fmttí mučeniďou r. 370.
22. Gm. .Rotbula, panna potamii a Egyptě ewangclíum, a
3e [polečnofti fw. Worssily Bath-a: pobftoupííi pro sfw. mím fmrt mus“
ssena mufami fvvlcčníc swých ukrhla čcníďou.

3.1

29. Sw mame, 'iebcnž Rlaubíuě, Luperkuš aWiku
Uejwýbornějssichbiífupům
lémských kterýž důstoonst

Setufas

toríuě,

Bratří mučeníci w ©paa

biskupskoU Uťlsku to čas pronásledowáni

Diou

teptm mc fmčm 80 roce nastoupil. klecianského ífati. —T ©m. ©ch
SE?! u meíifč wášnofti na íněmu 'man Biffup. ©m. !Bcncbíft wřděl

w Ccsaret pro son

nábožnost,a mnich) nesouci dussi jeho do nebe.

“ ©m. Wolfgang,

umřel, iía 116, let ftár, okolo Iíta

Bi:

áBáně 212. ——©m. Bcnobíuš,

sknp m Nezně. Hesso jcho 5910:
kněž, mučcníf ža čaíu SDioťíeciana. „Coz prospčje číomčfu ssat swatosti

30. ©m. 21)2atceíí,fctníf, Beg ífutfů?". Statkh ímé měl pro
mučeníf w Mauritanii.

to.

chUdě. Umťel t. 994.

Diftl o p
1.

©Íamnoft

a č.

.

wffech dých a nemocnvd) umrel r. 1584.

©matvd). KťesiaUéfatoIičtí fíaní Batroxt w 201nbatbffu.—— ©m.
fc BohU ttuiicbínčmu, a ctí fwaté Emerich, syn fm. (Štěpána, ftáíc
,
1eho; f těmto se utífámc, bpchom Uherskčho.

na ieiid) pťimlqu

5. ©m. - Zachariaxš,

dosáhli potřeb:

„stax

ťelych, čili buffičcf w včiftz

rozákoxmč fuč3_ m Hebronll. Zjewil
fc mu o službách Božich w chrámť
Zerusalémském archanjel Gabriel, a
ogmímíl mu, že Ietítá maušelfa jobu

ci. am; měříme a nmsnáwámc ob

porodi mu fvua, jej-f,Sunem

Uych míloftí ob Boha
Christae .

skrze Zežisse

2. Wfsech wěrnýchu Šem:

na;

comání

ímatódp, m ftetc'mgftojí žwatč má.
6. Gm. L:onard, fpn ma):
fmatí w nebi, měřící na semi a
trpící 0ch m oním , wtoucngmi sokého ůřabnífa u ftáíc Chlodowea,
mvblítbami a bobrtfnní ífutfty přiípí=
máme k tomu,- abí) SBM) milofrdny
čxafué trefit) buífím w očistci uftáa
til, a je do králowstwi Uebeskěho

poun'f, kdčžto .fmatě žiw Byl. Oswou
bozowal zajatť, a mobil je na cestn
polepssem“ a enosti. umřel w po:

wziti ráčil.

Iomici 6.1'toletí.

3. Sw

odť„ekl fc fmčta,

HUbert, ím! moj:

(\ obebmí

,

7. ©m. (Sngelbett,
biskup a

se na

arci

byl mc
mom; Qífmítanffěbo na honbě stal
se ž cela jinym člowčfem. .Db ím. melřč wážuosti pro son nábošnoft
Bamberta, bisknpa u: Mastrichtu mc (\ sslechetnost u cííaře Bedřicha ll.,
míře wvučen, stal fe jabo náíiup.= taf že mu tento sylw ímé m;)cbos
cem wx bůítojnoftí

kniže Kolinský,

biskxlpské, umřel. watí bal. umřel

pro

wěe ipm:

ímatě po žiwotč borliměm r. 727. Ameblímou *fmrtíwmučeníďou, r. 1225.

-— ©m. Malachiaš,
Zrský,“je 1148.

4

unií-W,;

8. ©m. iBoíyumír, Emu

arcibisiup

©m.. .Rarel gaat-ro

cons,

mvučií fe m fláífteře.

son

Učenost a pro ímé cnosti jen

!Btp

řatbinaíga

arcibiířup "m bnoMaíně zwolen [\pl za bčskUpa
Ilfončil zřwot fmůi
Mčláně, ímr. r. 153-8. 513W:,šíímjm thíeněířc'bo.

msotcm 4wssechxjcnoftčr pro- ímé 'bus

co okxasa duchowniho stawu

chowenstwo, a pravog'vmwtcem d;u=

1118.

tofu

8?
9. ©m. Sbeob 01, ob mías
dostř ímé

11na110111e11 k stawu

100»

matkrabě
11111101111155111 nábožny,
a 111111131 100501111) knize; Ustawičné

jenífčmu, bojowalx co tet fřeíťanfhý čtení swatého emangelí'mn uverom'ío
botfimč pro ímou míru. Ničixn se iebo 1110111,a fníšecí bmůt jeho byl
nebal nařlonití k modloslužbč. OUu palácem sprawedlnostř a n1011brof11.
íám gapáííl
111111111
pohanské
1110va Wládmxw k wsseobecné fpokojeuosti
Cybele 10 9Imafe1,ptoče5 111111tnčmu» 40 10111,umřel fmrtí fprameblimébo

Ičta PaUě 1136.

čen a 1111áíe11 5111 10111 306.

10. ©111. Dnbřei
Iinífý

16. ©111.Dtmar,

Qhoeb

1113111110110100111Ncapol:

fm.

151110111,sslechtic,

sku Uarožen; obbal se ftubíím prá111» whznačowal
111151113 (111 wssak

whkloUzla

11111 111 jebně

při

Ieš, lítoftí 110511111mflous

pil bo řábu íbeatínjfčbo, a 311
meími Mírně-. Umřel 1.1608.

11.©\11.£D?atti11, bx.iskup
W

111Iabě111\očfu

ímem

opat 11

hUed

51111601

fe swou mtouenou

111'1»

503110111, a skaw fe fnčgem
111110110
řábn 1101111111 111č11'e1'm.iBo=

profpčl

fora,

zapiránť

feBe,

11 1111111f chU:

M1111 11 nemocným

111111; zwlásstni

cnostř jeho aš bo 111111110111
761. —

byl k mo» ©111.

Edm

111111 1111151111111
w

51h!

ieníťém'u ftamu uf1a1101oen;10 18. glíďu, balit ftatně ptama eítfeumí,
roce byl pofřefřěn, a ftaI fe napo» bhxk za 10 wypowčzen, a me “W=
10111 biftupem

111 30111611,

fmatč umřelr. 402.
'
12. (15111.
Martin,
z Sobi

111 Toskansku,

1111310 hnanstwi

'
papez,
posle“

10111 ímatš

11011111

17.©111.9'1eí)01",

žílomoccfareiířó

bčsknp

111 Kappndoeiř,

51,1! 111110111!zášrakdx,

jež Bňh
$i1110'1111011e111

1110

skrze nři
1111510111111;

welikoU učenoft 101ml,
fe,11m'0»
K 1111101011111
je» Na ímtteínč posteli 01115111
011011;a Ueporussenostř 1oe 101'ře111no» 11041 xnewěťicich jesssě jest w Nsowé
170 přifphoaí, byl wssak wypowězeU, Geíaríí? — 510113.111u/[111I0 obpo»
1110 fwé cnosťř a
ga papeze t. 649.

a umřel co mučem'f'min 655.

101111110, žc iid;

ien'te'

17

jest,

111111»

13.©111.©ta11111a111 Roth mil: „BohU blfi), tolíf bylo měří:
fa

ge' „1101111

1001111;-Wolskť, od

cíd),

kdhž jfem

tu fe 5111111111111
ftaI. '

míaboítí ímé žil me wssech erstech.
21111)fe wssak boceIa

31100111ímatě»

11111obbati motyl, wstoupil do řábu
Zefuitského, kdežto iei 58115 již, 111
befátém 11117
11 k Sobč powolal w
18. roce 101111,tofu 1568.

14.
čafu

©10. ©eta111011,

za

eífaře SD'ec1a přeufrutně

f1111'1í1)1111 rukách

0111 ici

íe

i 1111 ňohách

1111,iep'tifffa', —- 1420.

15. ©m.

Lcopold

. 1111101111111

8111111011316), požději

111 .RI11111),ufpořábaI

f_ráín'č

flán'teu) ímé, apdwzbuzowal
fwé wlastnim
měl).

©1110'u

bratr-1)

přikladem 1115101011111
111111101'11 11 110101011
nepřátel

1111. (Sí—v

fme, a umřel ímatč 1. 942'. —

jemu Sw.
ff)0»

stťechy Dolů, a ta!

ním-11111.—
- (15.10111mm..

Touecs!ed8 me

opat

11111»-11a111*a1111[ 111110110

čen 1110 1111111111 9“exa11b111.!1310»

náflebomiu'ei iebo metamn'e

Umřel 801010
©1o. 1. 266.
Doo,

SBatIaam,

roímf 10(Sefave1

111 3111101100111, mučem'ř

ubatnó

1110

jej

pam

1111111,
11101711111091
přehnal"11113
11111
06111. —

l111011011116,fupe'e-i' r

l'-V_.,

19

01211 111.11111110
.130»

15.197

©1o. 911551111, Dcera

\33
ftáíje H[)etítčbo, ))towbaná za Sub wssech enoftecí), 213o,tčgfáď) atoná
\\)\'fa IV. hrabčte Hešfenského,jgas.
šBůI) Gůtpfogon,
k ©ol')č, tota
. ___. je) ©\o'.
chowala \\)eůbo onu rekowskoU enotu, fláď) í-mgal
\o fterč \'e byla již, \o mlabofti swé \1\\\\_če1\\íf,E\)I \)o Dlouhém měsení
e\oičila. Brotiwenstwi, jen; \\ E\)h) pro \\oou stálost \\)e \oíře na tozkaš
na ni \\)tnuh) \)o brzké fmttí \nans cb\oflecianf'no bp anoileje obmeben,
šelmoč, \náífela 6 obemgbanoftí bo \\at \\ bo moče \\mtšen.
„„
\\)ůle Boži až, ho swé ímtti, tořn
25. ©\o. .Rateřína, můácná
panna z QIleranbtie, prbíIuIn \\oou
1281.0 ©\o. išelír ».Bnloio, učenoftí \\ f\\)\'\\\\\ enoftmi. Řeči
\\3 co pacholik son obrátila mnobo líbí na míru
iemiI íouttpnč \\ Dobročinnásrdce, fčeíťanffou, a proto E\)Ia \\n 'foIo
z, topfoofěbo tobu,

Uosil d)\\b\)\n pokrmy, a dáwal jim obíougena, a fonečnč mečem obptaí
\\oě ffnh). Založil řáb \ \opímo.

Bogomání gaiatóď). \lmřclt. 1212.

21. Dbčtomání

213mm) Marie.

Blaí).

\\)ena 2m ..4©\\)
ftoI etí.Rontáb,

E\)Ipto

\\oč enoftí ob \\o. Oldťicha ža .bi,

Nábožni . robin skupa w KoUstanci ..\))\)f\\)čce_nW

čotoé, Zoachim a Nnna, občtowalř tomto
bůftoienftmí- pečotpal , \)
swou dcerussku !Bánu BohU \o d):ás \\)ubč \\ o togíííření \\)ít\) aš bo swé
\nč Setuíalémfřěm;
což, má být? „fmtt\ \. 974.
kťesčnnským tobičům

\ogotem,

dobrým whchowánim

27 ©\\). !IB\\:g\I ze©čot:

aby

\ [roč ditky ska, bláfal přebnč \\)e Francouzich
fm. emangeIium, apťťssel potom bo

„učinili BohU \\\\[o\\ obětí.

22. Sw. (Secilie, maneííená !Bamor, fbešto \\) _©o\no\)\a_bč [\\
'\Řimanfa bywssř w fčeíťanffč \oíče ffupem fe ftal, a i\oou apoftolfťon
.moemíčena, zawázaťa fe k paneUské \)orIímoft až do Rowtanffa \\ ©t\)\'s'
číftotč, \\ ziskala swého ženicha Ema: ska 1T\\\L SBo ziwotě zasloUžilěm
Ieríana pomocí aniela strážného taf, pomohl je), EBánk Sobčx mg.m,
Dba b\oa balí Ietí. Zest patronem \\) jižní-\n $),
ChristowU, aby toíffn — ©\o. alive, Hirru
\\) nebi. Umu Uarch a 7- gen, mnčemeí za e\fače

uze se bal ))ofřeftíti.
krew \\oou za wiru
pospolu se tabomaíi
čení I)\)I\ na gačát'fu

třetíbo fioIetí.

EDíofleeiana.

28. ©\o. ©tčoan, míabn'í,

23.- ©\o. „Klement, papež

.ob toču 102. jehož \)oímátne' kosti natogen \\) Caťihradě \\)ffe, co měl,
fe bofonas
vín). Chrill a Method naIe5I\_ \\ čet občtomaí ímé tous-e, I)\)—_
(Sílařem Kopr„onymem
ně!)o moře ))ob oltáče\\\. gbořenčbo I\)m ftní.
kostela, kdežto \\o. RIemen-t \\ .\o\)z xwyzwán bon), alu) protictění obra:
bnanfhoí za \oíru \\mčeI. Dfřatft) zňw febnal, mbčii \\)obftoupú- ímtt

je\)o bhlii

na Morawě, a obtnb mučeniďou 't; 766.„.— ©\o.“ ©o:
íten,

učeníf \\o. !Bamía, kterýž o

Morawskýmř apoftoh) bo Šh'ma bo:
\\eíem).
\\č\\\ gminfn činí \\)e fměm Iiftu fe

..

24 ©\)) San

z fčíše,

Korintským. Byl přebftamem) \\)
togem) ©pančl, obbaI fe co n\lábe: \\agog\), "frutč b\čomán a umučen.
xpťissel
nec sluzbě \\ nemocnóď). W řábu . 5.29. ©\o. ©atutnin
čarmeíítánífěm gbofonaíomnl fe me do Franeonz, alu) \\ířil hnědo-min),
3

34 '

aRaI

$a

»í'e-Bíířypem \\) Siouíoufu.

\nnšbýd) ňpostokských

ptácídy

30. ©\\\. Dubu-í apostos
na\o3e\'\ w Bethfčlidě, w mčste Ga:

kmen" 'a obmčben E\)I od fnč3í \\'\o= lčlejskexn, bratr ím.. SBetta, \\ bíe po=
Diář-Md; do »iíď) chrámu, abh tam řábfu brum) \\\e3\ apostoly od Ehri:

obě-tomtu, on wssak \abějj obětowal
»ramfěímu !Boty\\ 3í\bot fmůi m 3.
století.

íta !Bána pomolamnni. Hlásal mí=
ru w ©f\)t\'i a \\) Nchaji, kdežto w
ntěskč Bařraš na řři3i 3\'\vot fwuj
ffončíí.

]) : o.—f \ \\ c ».c.

1. ©\\). (Stigma

3ífřalfobč' ©m. „E\rfpína,

»íííwftí \\ wčrnosti pťižeň Chlotařa,

fvál'e Frnnconžského.

3a \\Taře $ío=

kleeiana "pro wlru ffa'ta.

uítamičnám

6; Sw. Miklxláš, 3i_[\ne
čtením \\ífem swatých 3ieb\\a[ si ta= 4».ftoíetí, \\ mailu! fon fítěbwtoú

kowoú \\čeno'ft we ímatčm nábo3en= f- chudym. !Břeíwčbčen iía,

1akým

iimí, 3e Byl 3\voIe\\3a Biífupa m nebe3pcčenfhmm chubé 3e\\fftí\\\) wyu
NoyoUU, řbe'3to horliwč zastáwal staweny json, bal třem beetám
úřab fwatý a_3 do fwé ímtti \. 659. x chudého otce bofřatečné měnu, byxse

©m.'

žBiBiana, \\ro3ená mbáti

štímenfa, 3ttatila

nxohiy.

©taI “f_eBíffupem w

mečem pro\\\iíle= Myťe, \\ \\mřeI \. 327.

bománi tobičo \\ Bobatíhpí;

7. ©m. Nmbrož,

\ ím.

patron

útčchU její, \\) Qombatbii, stal fe pro fmou
chtělt jí m3íti; ona wssak taběji whmlmonost arcibčskupem w EDIiIáně'.
podstoupila ímtt mučcníďou \. 363. ;Bobnuíf- jest cíía'ře Theodosiau k po:
Uúbožxenstwť, iebinou

řání,

3\_\
.
' cííaře
3. SJUliana.
»Sčtantí-ííef

w otf-tý,

\\

ítb'e'c

*Hugufřinomo , 3ceI\\

£a= obnowil \\ \\aptamíl. Umřel't. 397.
8; mepoíhntnčnč' álšo=

whpčstdwán wc sskolefw.

Jgnňee,: fonaí

'nei-mčtííi- skUťkhláskp

čett' Mal). 513 Marie.

Cirkew

při- swé apostolské práci na Snbíi. \fmata slawi dneš B \vbččnofh' onen
Milcrxid fe oběto.o:al (\ bral na sebe ben, na kterém Buh počal \níl'oftí
Uejwčtssť oBň3nofti, am; jméno Sv.-= swé poskytowatl panně blahoslawené,
žisse ífíříl. Chndý a ob ímčta n\,\\\= fterá3 ob \\)ěčnvfii 3moIena' bhla 3a
sstěný, ale Baban) m 3\'\[h\f)ád) pro beetu nebesiého .Dtce, 3a: matfu
nebe, fmatč umřel tofu 1552.
©\)\\a žBo3íbo, .a 3a \\emčftu '5Dud)a

'4. ©\\.\. Barbora,

panna Swatťho. Maria Banna počaíaieft

m3á'ene'Iyo tobu, ob fmčbo míafřníbo byla Be3 hťichn prwotniho čiIi- bě=
otec oB3anmána E\)Ia, 3e icft fře= b\čne'ím.
9. Sw. Leokadia, paňúa,
ffanfou, \\ proto na tv3fa3 pohansié 
mrcbnofti tuřami fwého otce frutč E\)Ia 3a čaf\_\ cífaře SDiofleeíana \n

\\mučena \\a-foneí 3. fioIetí.

Toletč w ©pančíffu pro i\vou míru

'5. ©m. ©abba6, pouskew: uhutně bičomána, \\ bo 3aIáře \\=
m'f, opat, 3afIabateI Uěkolika fíá= mt3ena, fbe3to 3ímot fmuj fřončda
ssterů w !BaIeftinč. We bne pra= \. 304.
10. Sw Mclchřadeš fiat
eomaI, w noci pak fe moinI \\
xo3iímaI. umřcI fmatč \. 531. —--_fe \. 311. »ape3em. Za jeho \W

\\s
nománi pťestako x.pronásledowáni kťeu I'ctiana'.—- ©m.-(€\rfč5i\16,5is
\'fanfima' po ttoi'c fioIeti trwawssi. skup1- 370. —-'Sw. (Sbtiůid
W tomto“ ímatčmi pokoji umřel fmas \\ a služka,ftetá3 3á3tah) mnoíjpmi dci:

tě , t; 3114.
Sw. Guiana,
tob fmůj na míru Christown obrátií'a.
3a ciíaře Marimiana we fwčm 12.
16.©\n.91beíaiba,f\\'č3nu
roce' pobfioupiía hrůzyponU ímrt fráiomffá w !Burgunbfřu, chole cifař—c
\nučeniďou pro Christa w Španěl: Dita ! umí-cia ímaiě tofu 1000.

ffu. — Swe Jlldřta.

6m.

11 Sw. Damasuš, to:

zeny Španěl,

QIIIn'na, panna, \nuče'nícc3a

cífaře SDecía we išormíi

ital se t. 366. pas panskn.

w Ram:

17. Sw. Lazar z žactva:
pežem. (činil \mtobo pro 3aď)o
mání fmatč min;, \\mřeÍ ímatě mm nie, Bratr Marty a Marie žmagba'
384. — Sw.

Skarin,

ťimského SeUatora
Diokleciana;

otrokynč

jej;když
Christuš
“Bárt
Tertusla, za časU lenské,
\v3fřífil,
jiš čipu;
bm;3mťtu')\ýg;
w íme

nebula

fe

ani

slřby Ymi!

— Sw. Díimpia,

wdowa

swého pánů, ani hnčwem ímé paní w (Šařibtabč.
ani n\ufami ob Christa obmtátiti.
18. Sw. Gracian »řiffel
Modliwala a postila fe 3mláfítč w ofoío tofu 245. fe fma'túm Diwi:
takowé bm), kdy pohané

o swých n'em bo Fráncie, kdežto w mnohých
siawnostech nejwčtssi hanebnosti pás protimenftmid)India! hraon mitu
chali. Bú \bítu fwou pobftoupilq až do swé fmrti, w Tllromlx, kǧdezřd
i\mt mučeniďou.
[\iíh'mem učiněn ob papež! íšabíjanla.

12. Sw.

Syncfixlš,

1-9.Sw. Nexňesřúš mmm

čte:. »

nář w Řimské Gítfmi; pro fmou ranbtii 3a cifařc Decia obžanowán,
\\3nán a \m fmoňobu
Iyo'rlimofi UčlboženskoU umučem) 3a xza erimlčho
cífaře QIuteliana.
propufitčn; po3bčji \vn'af pro mai-\\
13. Sw. LUeča pannam son umučei'r. '

20. ':Gm %Imnon (\ fpofu':
Shrakuse obžalowána Byla, že icfi
fřcfianfou; býřbu bána ieft jí byla miičem'cí, \voiáci w Llle:andrii, stálř
foruna mučeniďá tofu 304.
na firá3i, když Byl řřeftaň mučen';
Sw. Jodok, wyznáwač.— Sw. ten ji3 máíem chtěť odpadltomi ob
chilia,p panna.
min; , \vojáci wssak bobámafi \\hi

14. Sw. Spiridřon, na;

mm

na oftromě (S:)pejfřc'mbyl pas

fórem vmcr. x“Že paf fe při3uaI fu

311_1u3ilofli,prohlásilť

fe 3a fřcfťaný,

a bhli ufmrceni.-- (Gn) (SIM—if
ftiana,
qu3Eš1wiz. 15.1íftopz)

Gm. 530minif, \,\roůofft\\)Špás

řřcffanfhví, odfoUzeU M)! fu mácii
w dolech [)amiříhýcb,fbtš mu jcbno! nčIfEu, mw: Iáířv, psům) \\ ífro\\\s
oko wylollpli a jedno koleno pob-'nofti. umi-cí \. 1073.
ří3Ii'. Cifať

Konstantilt

:DD—em)baI

* 21. Sw. Tomáš apoftoí,

mu fwobodlt, a xnčsto Mnencitbufa jeben 3 bmanácti, iemuš !Bá'n-vb
3molifo jej za Biffiwa, kdežto \\ iia'mnčm 3 \in—hm)? mftání “\\einěm
wysokém fiáři umřel t. 349. —— mvtvfaí, \\a čež ím. Tomáš \\)íiu

swoll

mysu-al \výrofcm: „!Bán můj

Sw. 15.
NikSasřnš,
biskupmučen.
Sw. Stevens
\\ fpo: (\ $% \\tůji“ fiewnš míru \\apos
Iunmčeníti \n Řimč 3a cífaře alla:

tom zpečetis mnčrUickon fmrtí

B*

_,_.

22. ©m.

Beno,

moiáf, fmaI ien3 ici

Ukamenowali.

_llmítaic

_íe Dioklectaxtowř mobIe Cereš obě: m0bIíI fe 3a uftumě nepřáteli) ímé.
27. ©m. San emangeli,
.tuiíct'mu, a 3a_ to .mu Byli) 31150“

mvtíučem), a 3m! byl ít'at. — Sw.

íta, apostol

.pobpotDLfřeíťang cííařem Sulianem

Christa Bána a3 n'a Boru Ramat,

_umč3nčně, ptoče3

skoU doprowodil 6 Snarií !Bannou.
©típíl mnobo (Sítfmí m Nsii, _a

Flawian,

a miláčef

míman, weliký ftátníf, jebínu 3; swatych

byl mvpomč3en
a umřel co mučeníf u) 4. ftoIetí.

_. 23 ©m. 23íft0tia,

!Bánč,

apostolů, ien3

palma, umřel, opět iebinó 3eí10. apoftolů,

Uechtěla fe 3a pohana Eugeniawdáti, přir03en0u, pokojnou fmttí u mp:
„ani mobíám obětomati; proto byla fokěm fiáří, okolo tofu 99.
28. Mláďátka, pacholiciaž
3a. EDecia mečem ptofmána w 3.
stoletč._— ©m. ©et0quB,
0 bo dwon tofů, je3 fá3aI Herodeš
ftál
uímttití
ro celém okoli SB:—ts
řtetém ím. Řehoť p_íífe, 3e od swého
pětinami mrtmicí raněný Ie3el u Iemffěm [;Iebaie liarozcného Zežisssa.
Brána; cbrámu fm. .Rlementa, 3e: Cirkew fm. ie cti co mučeníft), 3e
hraje (13 b0_ímé 3á3tafů plně ímtti. wylili frem son 3a Chrtsta.

24, Ndam

©m. Tomáš,

a _(Sma, prmní

rozený

člomžfomě, ptmní »řeftoupíli přífá: w LoUdýně, skal fe areibiskupem w
3aní Boži, učinili Tebe. a celé sro: CaUterbUry; pro fptameblnoít mno:
wččenstwo nen'faftne na těle i na [)0 ptonáfíebomán Bw), musil ut_ec_í,
buffi; mámajíce wssak Uxtlosrdensiwť mrátim fe paf ftal íe obětí 3a mše
Boži a pokčmi činíte dostalť [)neb sprawedliwou tofu 1170.
30. Dawřd ftál 3 pofo:
m ráji 3aflibení, 3e Bňh lřdstwU
sessleSpasitele a žIBvřupíteIe.— ©m. lení Zudowa, Zfaiůw nejmladssi

Tharfilla,

panna, 0 ftete' fm. Týn, muž, podse frbce 580350, byl
bámá fměbectmí, 3e fe jí motorem ©amueIem na řtáIe Síra,
fám Christxxšj Se3íš přiímrti 310011. clského pomazán, a 3a uáflupce ©au=
25, Boži hod WáUoTčUi Ioma uftanomen. Baltowčll Dobře,
čilíNarozeni Christa žBána, a hťťchyjjspáchcmé oplařámaí a3 do
jen3 e0_ prawý ?Bobočíomčf mocí ímé ímtti.
Řehoť

DUcha Swatého fe natobií zMarie

31. ©m. ©9I0eíter,

rozee

Bjannuy za panowáni cífaře QIuguíta nó Sliman, zwolen 601 t. 314. 3a
w SBetIemč _m chléwč. „©Ic'n0a
papee
Bokoj, který 3a_ ief_)0pa=
213_0511na m!)fofted), a ppfoi 11010ní bys, sloUžil mu ftbmu, aby
na 3emi [__íbemdobré můíeV' '(Sírfem swatoU Upewňowal a u3í=

26. ©m. ©těpán,

prmo: tečných úskawů 3530qu.
Nwssak
íebmi já!)nů, pokoj ten tuffen Bp! Blubařflmím
Nrčanstým, kterýž w Cirkwi mnobo
wosti a pdhodsanosti; tím wssak sskodhnatropíí. — Sw. Shldester
pqpubií proti sobě [;nčm Šíbům, umřel po mnobýď) ;: tč3fód) prácich
mučeníf, prmní 3e

bláfal Ehrista s neunamnou thÍis

tofu 335.

„Dtobuite za nás mffiďni Swatř a ©mětice Boži!
Yycho“m hpdnými„ _učinčni byli zasltbcni Christowých!“

37.

Qbfubt) pratvbt) 'na fwčtřý
Dnbb pobněmqíi fe Žena 5 ho bofonce nepomčf1[,l';obí Ijo ais
muzem. Slowo k flomu, pobábali spoň bo tmawého galftře — nčfam
fe. Dim boftaíi žlosk; co fe ne, bo ftoím'f__u_? QI co ne'botrě tal'e'úbďř

fiaío? Žena gtratila ebu! k iíqu,
a to poíebne ne a ani fe ftqu,

za to může, zc _l')o' jel')o otec pro
lepssi odbht Be lžť sezdal? (So 'můge

mu; pak dostqť žnzeň a ssel od &qu
— bo hospody. QI co fe pobněnoaíi?

on ža possetilost Iibffou, fterá bo ho
bez, lziwěho počafí ani nefoupiía!

Cosi pro

chlapce, jeben hrubému D tom když falenbářníť iebnou oba

\občítaí, že bo kazi, matfamagíením potebne na mysli přemítaI, ťleslax
a otec gpůmoítí. Dba měli ptam's' mu hlawa fe ftofřu, jafobp mpfflěna
bu. $eawba u líbí obzwlásstěkdhž fam? blabofóeí) mubteů fe zabýwať.
jim není po norě — nejtoíce ne: Newim ii; íe Dobře _bamatomah',
ná'mift píobř. Saf často nmohý bylo:li to ob břímotv, jiftč aIe ofub
tťebaš bobnč " na bIaB přicbmaluj'e :; Uasseho milěbo „MorawaUa“ [:ch
„_žBo'ubá ptamba,
pouhá p_x:amba!_" mu těšte na frb'ei. Nercid Bb, abh
íám _u íebe, ale potaií, má ii ráb fe Morciwanll me fmčtč, nčjak ale

iafo fůI w očich. „Brade
každý mebío. Jak to aTe natolče'í? _'—
cbm'álí, ale _nefašbý ii brání. “ To žBegbefo sskrabal fe me mlaííď; ná
již její Uepťitelkynt, nař'mtčně flečnč přeb na čeíe, ssťrabal fe mgabu' w
„Igiř jináče fe \oebe meči Iibmi. tofu, ale marně. chloť fe mu jafo
Na

oFo f_e na ni žehťe, a potaií

lichoti fe'1í.9lb\;ď)

mnobčmu_ fhlbentomi o ffouffee. Nk

dlouhých ofoIfů fe ho ptá prdfessor z břehu nebo
.Ru se gabu, bořábně obbomčbýob nebo

nebčíaI nap'omím a boíoším

příříabu.
Cclý swčt hodUč na b_IaB fe nedozwi. .Ronečne mu nabablo,
fříčímá: ,Raíenbář i_eftlbář._!" —' a jak paf, abychom ho B cubnou pait':
přece fašbo'ročnč _iatá to sháňka po nou pranobou fezdasč a bo fmčta'
fafenbáři í B'e tší.
Soused [oufcba whskali? 3 zamhsktl fe nab _tím, info

otec zamysslen b_ómá,
fe na něj bod)?íwč poptámá, a fo: nmobý
ja!
tma že léto (\ t_víáíífomh) ob náš kdhž má beatu mbáti, a eri
fe stčhuji pťčcházi, z jatmarřu nebo fe normám mangeíům bofpobářňto'í
Dube
bařiti.
3
mvíflénef
tčďýto
ob kupce do bomu,_ aby totĚŠ nebyl
tai boceIa opun'tčnbm, nom—)falen: robur)! jei naiebnou ůIiím; Was

bář. (5er Dům bo ucthoč mítá,a
ža zňdy, ,:Go t'af zamysslen, cheete
iej jafo u_čfbbŘiman
fhbislininy fnab npbátratí iafč numera má:
ibou?" Dbtatií fe, a bogna! pana

kUihy rozwirá, aby gměbšliafě Dube
počasi we žnichja o poímícení. .Rías
be:!i Hunečno, a ono toe žnich prn'í,
tu bofpobář mrgutč bubÍá, a _jafo
nominu, o čem toffaf' lig bárono toč;
be[_ a fe přefxoěbříti unobí,3točfh_1_ie:

žBtafh'fa, kteréhoz to myssiénkúch ani

Uežpozoroqu, še bo fměmíce mno,

číl. Sb

„Eo mame ne, ale chci

ptambu bo faíenbáře bonatí. “

iBraftífuB. To bone tepťw'

„to falenbáři ieft lež.“ iBobaguie')ím, faícnbáií Uohy _pobtagií. Co Wam
iafo b; 59! nčiqťá opadUsska (m: to jen Uapadá! 3m jíte chtělř
Nimfa) a iafo za pohltit, iefžítze wlont »oufágatt ua lžiwé počasi,a

3?
již, fe to nelíbilo mnohým. Siuon

.!Bt.
Neskákejte m\' bo řečí.
Nechtc mne \\)\)\ní\\\\)'\\\; \o3 nen)\te,
3e
\\3
jiné
\)říflowí bí: „.Rbo nes,
no!)oblně \)očafl', \\ k tomu I)\\e__bf\\
fpníef fnáře, aby fe \očbčío co noční \\)bččnou \)ániun Brawdu Dube, —
fen );) falenbáři 3nmnéná, \\ terno I)ouf[em\ o I)Ia\\)\\ m\t\_ bude?“

Wám \)orabím, Habte \\a fa3bó b\n

\\umet k tomu, třeoaš newyssly, jen
R. To mo3ná, 3e lihem nes
fpp3 bubnu \\) faíenbárfí; 3a zwlá: \\očbomítvm a I)\'b\)\n jest nelniía
ffm\'_\)omabu \oí)o tofu Uapťsste, 3e jako osstčp w Bofu.

Dífflímá tmář
\\ 3\cabIa n\milujc.
Brawda \)aE \)o=
\)af \\)čbčná D\)\\)\'\ 1an 3rcabío Uasseho
Šť-MW 3: únor staré n\u3e \)občře, iebnání. Nwssak: „Lháťe s„Bán Bůh
tgf 3: iefftě toýo. _rofu \)řeb ab\\)e\\= fáře, ieftIí nc \nm3em, teb\) \)tos
tem fe bubnu moci o\)čt \)tombati; \\)a3em —"
!Br. Se tomu omffem taf;
\\ _)ng3i hospodáťskě \\)čci bejte jařou.
nm, nm tofu 3 bubowc'bo řaprabí, můj otec mí tafě řítámáí. „© \)tams
B\\b\)_\\ _mu3ům fonč boBře ftáti,

Buh moč 3c\\\) \nřítí; míabmn

\\) čtmeroííftolpájetcííufa

\\ to Ia bou \)řeb Boha,B!Btamba jeft b\tě

[tapec \)ůfoBí, \\ \)obanč \\)čci, \\
hubou \e \)0 \\)an'em řaíenbáři \\)áf
nčtí běmčata, 3en\) \ mu3i, chafa a
Igpqtbo jiná mít, a to E\)f \. fa_3b\)
\naťamě \\)čběl, 3e jeft to \o f)\bIo
Ie3 \\ \Šoubé b\\)ač\\\c\\o\'.

mibčíi

minulá

Ičta

55:0 jíme

!Bo3í.“

Mčl aIe

\\e5o3fa bábíčfa

wyprawowáwala, 3e \\ ftatá QIbras
[)amfa, co ob ní mIěEo Brala, nes

jebnou \)taluila: „Člowčk bofubieft
3\\\), nefnn \)rambu \)omšbití, a fb\)_3
umře, \)af \\e_mů3e\)tambu \)omčbin'. “

očitč na mf, Broto \uffím, bi \)řífíomíz
čim mice lhaly \)tambu \\ n)\3, fub\) utečcě. "

„\Rci

\\\_\\\)I)\)d)nominád),
K. !Bříjbe na to, \mu d):í
\)oble. chutt 3\)o3b\[\5ď) libí, tím wčtssi
obI)\)t měn). ——,©nab
řcfnete, I3\ kdo flou3ítí; \'mětusli nebo Bohu.
\)atteií D)) no\\)\\\. Nuo are \in:
SBtambu, co b\tč Boži, swčt 3e ne:

Icnbáž MorawaU, ieft také jafo fa3: mírná \áb, neb\\o\'\n \'e, neboť fní:
hpi-oční nomim)

\)to \\)enfowana, 3etem swěta na3\)\\)á \)íímo fmatč
\)_\_očIp) tem) měl wssechno na 3Iatc' babla, ien3 jeft otec I3í. Nwssak

\)otnot3ené \)ří=
má3h) bráti, \ tafe' jako jíní \)ání xnnohoU kussersti
fulenbáři \apitálm I3i nepříuán'eti? slowi bi: „.Rbo \)rarobu 3aftároá,
mítě3em oRámá."
(503 i\uáce ani
„Ltdé Ie3, \\ nn) tč3."
.Ralcnbářníf.
![Ie „Každý [nýt-\ nemů3e, neboť „ač .čert fe I3\
\)obábá, anjel \o \)tmobě \)omábá. "
II);í't I3e na fmou I)I\\n)u. "
!Br. Hm,apťeee: “Lžťfwětžiwee" Tudy m\)\Iím,3ei faIenbář jenom 8
&.
íme, ale
„Lež ačkoli \)tambou neibáI boibe.
žBt. „Sa to m\)\I\'m Dobře. .Ro:
mím, 3říbfa občbwá, n\fln) te'mčř '
\\eWečcří.' QUe „!Btamba m3b\)ď\) mu není \ab\), není \)omoc\.92e1'=
\\)_í\č3\',— \).omál')á \)ánn \ fnč3i. " spisse Bíá3en \\ bítě \)\a\\)b\\ \)on)\'.

!Bt To \\ m\)\'l\'te,ale \\)3 ne:

Emčtem ale prohnaný nan'ínec, ten

\)\a\\)bu fe Iíbč nej; fe říbí jaf \\)íh: foufá. . „Dnatnč, "
\)o'f\č\\\)rmneuama, a: „m\) 3ůftanc=
nnce,.hUčwaji?“
\\)íte 3e: „am

_ K.

nemit"

„QI to

\\, ftotí dobrěho me \\aří \)řátelé, n\ám

čef\, fe \)op

\_\_)\\čet\,"boIo3in) ufíoníl sc a odessel.
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Bo té rozmluwě napábaip na; _Bubouci. bobtotu: mina- . \\ Ieďtetou.
sseho řaIenbářnífq togličnč \ortocbp;
\\ tu tcpmp febči, \\e fice jako otec,
jenžx má bcetu -\ob\'\\oati,- ale 'fpín'e
jako Dcera, ftetá pořáb jen'tě. bh fe
mobía \obámati, a bpío- mu, jaxk se
mi pogbčii přignai, t'a'ť jaksi info
bčločeti, .fbpš ho

po- celá

jinou přiči.\\u_*). '-—-.Nechci tímřicfi,

se bys fe bic piiáfů říbii, ale len to
ptmoim, abhch fe_\\e\_\\\\[cIpřiguati, že

\o něm Iefnutím info

\o starých

hodinách bcřlo, kdpž fe togpomenui,

inf to me fwčtě \\ w liďsiém obps

\oečet k čeinčm ttopcni bopabá B ptambou.

mcgi Na sstčsti \\apabIo mu ale, ze kdesi
námi řečeno, on \oIaftnč nervi, pcoto tafé četI: !Bramba jest tofu nebeská:
že jesstč jat 3m) bčmčetcm nebpí, _a tomu ii bc'noáš, \,\es, aby opia ná:
taíomýny která Bp tábo tancoioaio doba beůfá. .Kde aie wždh _tuto
již dokonce \\e). Zkrátka o\\ febči. \\ábobu míti?
Dbřub \\ juta—v
EBřemítaI na mpiii, \\ přin'eI \o pas We fwč nesmizi zpoxnčl jjsi na- fe:
ta_\_\ci_neberou

(coš _ ale „_

\\\čti \\a littef, ktery jemu jefftč říci _biáf_aR. .Fčbo, top; simu totiž,genu
wědčl,xco iebnou Šoibáu, turecký cí nařifaía, že iíou již, \offubp ob_qni,

faš, jiftému horliwémU fagateiomi že Doma \\ičebo \\emaii, ze \\c\\\i,.- co.
řeii. Kdy toti-š Dotiimš) kněz, pro
\\ o\\ že nchá, bal ji má
(Ebrifta biaginřeni ob fměta žwaný, siupočne
„Co [\čbuieě! Whpnjěme f\. " a_lno
k \\ěmu přin'el, \\ cííař fe bo. tágaí, pomýslil si, toppůičme si. Soma \\c'cpas
proč bp hpi tak baiefou ceftu ko: bupr tafvc'ib, že Bp si opi B chuti
nai? Dbpomčbčl: „lepd) pro Ginis ffňupi, kdhby bp! ífňupáfem. Beždčky

íta, \\ pto míru umřel \\ mučenífem fábi po ftáré, prachem pořtptč, w
se ftai "

_

,'toB

motyl" ——pra

míl šolbc'mD
— ceftu sobč ufpořiti,
kdhbyš ďyl Doma-gůftai, \\ "fčefias
\\ům prambu miumií, Byli bp. tč jiš
dost mučiii."
Náš starostliwý řaícnbářníf
přemital bál a bále, až přiífel \ \\a

oíliči fů_3i \oáganč, \oeIife' knize; to:
zewťe ii, \\afttči brcjle \\\_\ noc,

ptámč tai jafo asi rabíni,

(ti, co

\\) gimč \\ \,\očůbou w horách chodi)
když bic—balí \\) p\_í\\\č, aiu) Herodeu

fomi \\ třem ftálum říci mobíi, fbes
ln) íe měl frál zidowský \\atobiti
(Seti a přin'eí \\a utčffenou fta=
kteřťžíebčli \o tabč, mibčl \\oář tou bittotii, ftecou tobě, milý čte:
naři,
ble staré guámofti Omo ob
jebo, iařo hoář anjeIa, byli to iebo
fraianč, \\ přece že j_i\\\ prambu \\e: Ionířa, \očruč gbe'jbčluieme.
Sebnobo čafu bmě íeíttp sessly fe,
ohroženě ptamii, pufaii \'e \o i\bcid;
ímpd), na něho žllby skřipčli, se o; alu) fobč požasowaly, ge \\eimiiejfh'íyo
bořili, ici zx\nčfta wywrhsi, ata: Bratra fttatilp. 3 baip fe xdo bie=

swatého Štěpanae — Starssi

a

menomali.
Co jemu wssechno \oic \m mysi
\\apabio, nemppiíuie;_5aiebno, že Bp
bol. řaienbář tUze _welký, ;a' gabtubé
z,.rogiičně příčim) —- taf 1an pi:
iáci _t_c\'-fc'_
rogličuč „příčí-np- swčho pití

umápěii, \\ sice ohzwlásstěztčchto pět:
pěícýob [;ofta, 3í5£ň,\\\)nčjífi,' a—„tafč

bání, \\ po' fííton'irém fipč'tč cbobiip;
')

W ia'tinč přiči'np piláďč gignč mpplhiil
se těmito merííemi \ 17. Ilolcii modni:
„\eíicínd:

Sí que
bellebibendi:
co'mmčinini, cnusnc súot _q_uin-_

Hospilisandvcnlus,
pracsens sitis alqué
fum
E\ CBIIEQB
v_lni b_ohitás

o'ť qu\\olii\e\ \\ltera
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konečně po mnoběmbčbání'

a ble-% pomělo —feImebrgpočátlřůpobotfnouti,

pani awpoptá'mání bratra to má
nejmčtffí tabn'fti opřt' Ualezsy, a tu

£pr life-fplebal'a Be fmou'lfefhou
Sprawedsnosti 'a B *Btatrem, ivaos

ban) fe bo wyprawowcini, 'af fe jem, xže měla plamu žkrwúeenoU a"
iím“ bílo. B\vIáfftč i_ebna 3, tčch gamáganou, a tufu na ssátkn wiseň.
fefiet pobimne' ofubp mčIa.
Bokoj, bratr její útrpnč fe ji táže,
Chceš měb'čtijaf fe imenomaíp, fbe bp byla bpmaía? co žnamená
co
a co to 5911; za íefttp, a kdo ten zkrwáceUá, zawázančl brama?
Beate? Situ h)“ dwč sestry byh) tufa na ssátkU? Mtlostmi sestra bí:
SBta'mba a " ©ptamcblnoft, Že nofím tufu na ffátfu, jet? přís
Bratr pat jeiid; ppt ašofoi. Rbpš čína, kdyz Iibč na semi k zlčmn
Pokoj fe ftratiíf, žasowaly si Psaw: chwátali a teče, bťatříčfu, ' Bokoje
da a ©ptawebInoft na kťiwdy jím Ueznali, opUstisa je Uasse miláfefita
činenč,zmizeťy a ssly bíebatížíšofoje. Sprawedlnost, 'a fiála daleko od
©pc'amebínpft ointIa bo nebo, a nicí). TU já na ulici ifem- pabía
SBť-amba po ímčtč- mffubp obfyánčna,

přes iafčft těIo a

ůíámaía

ifem' xxst

utífaí'a přeb Iibmf, a fchowasa fe rukU. ux (50. to Bpío za tělo? táže
pob gem; Myslim, še pra od líbi fe Bratr. Nch bratťičkU, Bokojř,
bot"hluďokéhd hroďU pochowána. SB:) obpomíba feftta, to tělo Uazýwei fe

mnoba Ičteď; ale whkonla ©pran pti)Cmpus julis (mená fiatá pta?
weblnoft B nebe a www, ze “Bram mm' fxním tak mana) a přeě to
ba ge gemě mgefíía', i Bpía bneb u jfem upabIa, iaf fám protof Síaíaš

e
festrh íme, app 6 m' fe bomIoulvaIa. (59 fp.) bámá ímčbeetmí. —
3nenabání přiffeI k ním tafě mihi ale mám mama gamáganvu, jest
Bratr *Dofoj, Hetxjšďe DpI na semi příčina, ze mně bíamu probili; ne
fttatií; Zak mila ©ptamebínvft ho boť ifem bo mčfta příffla, nemčbčía
nařeía, Běžela mu honem B meíifvu jfem, jafp jen tam tteft na prawbu.
taboftí mftříe, pabIa mu ofoío frl'u Bysoť tam probíáffeno: Kdobh
a jej líBaIa. -— Ze fe to Futečně prambu qumiI, že bube bo šaláře
ftan, fám žalmista žlšáně boímčbčuie: bán _a zmxxskán, iafo opoftnívmé od
©ptamcbfnoft 6 nebe wyhlxédla, a rabp'šíbomfře', (Skutk. 5, 40.) při
ptamba' je gemč m3effla."©pras fiíšuiíeíď) okolnostech, še fe mu na krk
mebínofi“ a po'foj políbiíí fc.
mápne a hlawa probije. D tomto
Bhlo pozorowatř, še'megí ními mes mčstském Uaťižrni nemčběIa jfem; a
Iiřá Iáfřa' a 'i'afo iebno ftbee panuje. proto mne tam sousedi eo přeftupv
Mawda ncchce Bpti Beg ©pmmebí= nici téboš gáfona taf gtrcftalí.

_

mih, a ©ptamebInoů neepce Bpti
' Co to bylox za mčsto a co za
bez žBofoie, 9130ij pat Uechee Beg foUsedh? meno fe tuffím—Ranbie

Brawdy a Sprawedlnosti pátí. Tak imenomato- -a foufebi .Rtetenn'tí, o
kráfně fe mííuií me ípoIeř, a úmpfl kterychzii; ím. Bawel naípaI: .Rtes
maji Dobumiíý, totizjIíbí'ffaftnúmi, te'nffh' ifou mšbpďp Ibáři. gíá- zwěť
B_Íašemjmi učiniti;

awssak přece mesi

(1.'lit.1,12.)$e6paftčším

íamámt Iibmí toIiř úhlawnich nez jínpď) 5-emíď; a městech oňpmatelč
přátel mají. Co jen UbohaBraw: lhoU nab £tetenffě, a ptambu ptp=
takže o ieiíď) iebnání
ba na fwých eeftád) utrpěla. Za:jnaslchji;
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pťislowť bí: „Powčz ptawbu, pto=
bíiit hlawU.“ — 3 ssla ifem bo
rabníóo bomu. Wladať fe mne siee
optat; co jest prawda? aIe nečefaie
ani na odpowčd, wyssel men, (San
18. 38.) a gůftal ftatým EBílátem,
mne pak bal bíčomatí, a obfoubítí.
— SDomu míftořtáíe Herodesa ifem
fe “mplmuía, Boiíc ie, aby f zvůli
placebo, to ieft gaííbím fe, nebal i

řům, ti ale mne opbánčíí wssudy

mne

i po wodě daleko zawezli. Stam
paf Bebm) rozdělawsse mne žxobhdli
opět mppomčbělíu— 3 ssla ifem přímo
k řemeílnífům. Ti ale, obzwlasstč

odpraxwiři mečem, jako

fe“ to

ftaío fm. Jakobowi a ím. Betru
UwězněUémU(smer. 12, 1—3.)
— Šla ifem k adwokátům,awssak
tam ifem neměla ftání. D nicbmnč

od

fwých řeči a ietmc'mí, ob mire)

a mám), a mně napabla slowa
kormwwaněho ptotofa:
Lžiwi shx
nome Iibfftí na wáhách, ah) ofIa=
mámaíi fe. Nahližela ifem, že zde
není mífta pro mne, tu wssak gne=
nahání mne mali, do Balífů siožili,
do beden zatlouklř, do tmawhch
sklepů uložili. Napotom po žcležnici

co běíaií na gafákfu, whhánčli mne
„.Rbo ne= ze fwých bííen. Železným nábobím
masti mesi w chrasti.“ ,Bráwo mne tlačili a tIoqut', fteičí jehlami
jal“ pamučina, brouf fe ptoBiie, a lžiwhmč ja,;yky wypichalč. Chtč:

Ttatč příflomí n'eptaío;

a UwUcha Uwázne.“

„HUstri pří= Ia=li ifem jíti B ťezniky do mafmyd)

íaba,

říbfá p“rawda.“ — 3 po= frámů (bo jatef) nebo bo wsi, 3a=
spissila ifem famft do faneeláře. [)c'měíi mne, a jat mile jfem fe
Siam ale mne ingouftem počernih', zmimila, še půibu S nimi do Dío
sspanělským woskem povalili, motoUzky mouce, kde polské mon; fe prodá:
swázali a bo balíčfu powázanU w mají, píp na mne posstwali. Bekaťi,
ířříníd) uíošíííABvIo mi tamtefřno. ti mne povalili, a mlynáři gamma
ubítaía ifem fe tem) pro zdrawi f čili, a hofpodssti přímo wyhodilř,

pánům boftotům. TU zpozorowm aby mobíi
wssi, ;af ieben druhého cti, a že fřtíti.

wex sklepě

b_Ie můíe

strastech
hají, iafou měl nemoc: bála ifem ibn přeě'tpnf, byl mámě wýročni
fe, aby misko zhojeni se mne ne= tri). %vn'af bneb na řraji již, 'íe
ubčIaIi boceIa' nemocnou, a já jim mně toubalí. „StrejčkU kmocháčku,„
paf rjesstč ga nemoc a za ímtt 5a= tak wolal u Bíbía iarmatečnif, „mne
platiti nemufela obrátila jíem fe famčbo tyto Bott) míee stoji, pro
tam, kde weselh žiwot fe webe, to= robruím mám je taf Dám. thďyste
ti; k mojáfům.
Stu ale Bt) fe mi si roguměl, bopřáí bystc si jich.
brzh byso wedso iafo Nchtorowi Bodiwejte fe, wrssek nepřečfáte, (:
qumíeímu prambu u Holoferna, na fpobef nept'oebobíteď' (Dmf' em mrn'ef,
nei Te totiž wssichni mojáei togglo= totíš nebe nepřečfá, afpobeř, totiž,
Bili a chtčli jej mečem probobnoutí. sem neprochodl) Sat míIe ale gme=
Holeferneů aIe porUčil jej fwázatř, děli jatmatečníeí, še chctmeči nimi W=
do Bethulie zawésti a w ruce ne tí, strhlitakowyrámuš, ze ifem utifa=
přátel wydati. Zhrozicse ohniwých ti mufeIa, abych nebyla famenomána
kouli a ďlhskawých mečů chwátala jafo fw. Pawcl w Lhstťe; 3fotmou=
jsem f UslUžným kUpcům a framá= cena ubírám fe z brány. Doho:
nezťidka po fmrtí paeientomč fe bá=

W těd) a pobobnóď;
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ním. _.nčfoiit ; no pohlede,sswárných

chaflnikrň. Z:xchci fe inímQřibtm
šití, a poílecbnouti, o čem _řeči mc:

bila-ob- měna Ey-mčůu, ol) \vefnicq
.f weínici, neboť i. bo tčchto xwssud.y

íe wlouzuje Sibán'omoz.

(So vwnč

bou. 213očina1i íobč jafo když kUlissek cheete báti? i tam fe již, uboftili
B kulisskem w oťechowim neBoIm— ji= nepřátelé moji; xlež apo„dwod; Ham
ném hoUsstčje ícjbou ; ptaní-Io. fe jim ob a mam, ssejdy a Ifti, sstbalstwi (;

babi), jebvío aš tma. Mnč bylo bu=
n'no. Zc ifem u nicí) mvbtšetinemw
bla, obratila jfem fe fbčmčatům, na
pobleb jafo holubice neminmjm.

offemetnietmí._ Sato !Betlémffti. Učkdy
obvmateIč-Matii, ta-f,mne obe bmeří
obřagomali., Niko.o mne :jiš. _nedjtěl

pobftředju přijmout-i. Bosa, a.xcclá
s_af mile mífat spozorowaly, ge já téměř nabá bloubila jícnu,.fmětem,
jfem 10, Intel) mne pláčem a fmi= aš mne četnici »poítíbli a bále bo=i
them, hUčwem a úíifnofti, a mITeIi=

jíem seWouftómala,
-I)amíi:i
od Tebe mebli.
nějafzj ěaš- špob;;5emí
mýíoubih) a wywedly. Bompslim na mne při-mi, krerym jíem ptamč
sobť, jefii to negfuífemi, lehkomyflná n) [)ob tafč nebyla;
nebot Umozi
jaňjm- fwóm uměnimbaiefu

čeIábfa. Ze gbali mibim zástnp libi me ímód; tcjftřířád) mne miíomali,
ubírati fe do řoftela. Ti snad I)!e= joto;_fftubent když Domů _o p_cníse
baji prawdh, půde tem; k nim._ pisse. šBobiwaia jíem _íe opět,;na
.GSbobiíi z kosicla do fei'tela prawdh fm_čt, _a k tabofii _fmc' ííylebaii jíme

pojieďjnout;

Sotwa

še ale men se opět, *Bramba, Gpramebínofha

,.
whsslř, počínali íobě Bati ja'fo bo= Pokoj. “
hazowačř mina, ftcři wssechUyuířLem;
Tak fončila žBeamba mpptaa
poďěhaji, prům) mina Beton, a přece 'mománi [m...č Moraqu paf-pih

no,kupuji,r Uébrž jinám ganáffejí. minima sc za ni-u Wáš wssejch,x
Podoďnč tafe' oni o ptambč na roůmilí fraianč! Uj-mčteíe tohoto
žapowrženého Dítěte, přijměte p_ta=
kázčmi slysseUč jřnýmuwyprawowalř,
Iebajať pofuzowali, pro febe ničeho mbu f fobě. Dn fíepe Wám na.
vina n) městech _ipo
neganecbajíeei-_ Qineb' sobč počínali bme'ře ina
ja'fp— ocefhtó,
jenž, gimnífjo' _čaíu, mefnieíď), bnem i noci, a úpěnlimě
když ?e init) ptaní, cestoU jbe. Dn prolití nepřefiámá,přijměte ob této
fetřáfáqfotoučfp íněbomé 'íev fwého djiníle do ii)—jd) obcí, do fwých při=
ssatu, nebaje aby fe togpufiih; a bptfu, Do ímód) robin milofinou
Zak mil; 11 žIBáB miíp=
roudjo jeíjo prvnim). PodobUť tafc'.. prambu.

tyto Iibičfy siyssenou prambu, ftetá ítbenftmí a ptamba fe potfaji, pp=
jia; nejmíee- je túra, z, paměti ímé libí fe poťoj a sprawedlnost. Yn,o

.ptamba ge
mvtřáfajt', Uedopousstčjiee, abl) ona co jen'tč mice. thž
ítbee jejiď; aptouifía. =— gieměboue semč mgejbe, mpblčbne 6 nebe
si ji; taby,- bámám fe k šebtáiům. fptamebinoft, a bube nám wssem
Šebtáci aIc pro fmou obyčejněIeon= miloftima, a bá t_lám tafě *,Bánpoše=
Ulyslnou,útratnoft, neftoubnou klinik, [)náni. (Wir-om. Bahn. 84, 11—_13.)
Fr. Boimon.
přetmážcnoft a záwist nebBaIi p.

mne, nettpěli mne.;íať jíem Blons
"

f

„Kaplice čili čerwená mice;
. Wssech fwátfů neimčtn'í, fla= 'pcrkalíe" k uctění bůšfa. „S.Bana'"
mnoft \oífed) siaxonosti, ben meIife'bo že pri) Iib d):áníl ob mífů (lupus.
fmííomání ieft [Iamnoft welikonočni, :mlf,obtu51uperkalie)
žBřitéto
jat bí ím. Seo Welřký. Ziž ga slaonsti,
jiš Utomulem, prwnim
ptmníd) čaíů siawnost ta B meliťon Řťma gaffabateíem, umebeně, 111Ia=_
sláon íe w Cirkwi řonaía. .Rře= bíei te'měř nasi chodiwalř tofifo
ffaně welkoU čáft nocí f neběIi me= ťošemi z obetomanód) zwiťat staže:
Iífonočm' to ebtámu ztráwiwsse hncd námi poněhtb přifrvti jfouee a o

; jitra tamš opčt fpčcbaíj, a md)á= záwod Běbaiíce řemem) ), kúže koži
zejice do Domu Božiho íe mefpoícf mvbčíanámi ofoIojboucí mrskali.Sim
pogbtamowati řfonee: W„stalť jest mftříe chodiwaly genu),bomnímaiíee fe,
Chrsstuš!“
SIBiTeďt) cesty a wchody ze iíď) mtftáním fíetfn) nepíobnofkí
do chránul byly fmítím pofetě, mífe= oprosstčnh bUdoU.
W pobobne'm ím\)íIu, jaf fe
d):n) 'přebíínč a ochože hočtoueími

a gelenvmi tatoIefimí wyozdobeuy; bomóffleií mnogí učenci, i u naffiď)
na oltáři íhoěh) fe praporce a jiné přebfů pohallských při iatm'ď) čili
ozdoďh. !Baf žapočalo pofměcomání májomód) bobed) fe prowožowala

pofrmů, imenomítč mafa, maiec,

pomlázka.

Bnamenala pomIáfa

cI)IeBa, kterýchžto polmčcemjd) »o= ta bílem poímátný ptoutef, „ftewm
frmů přebe mn'emi jinými řrmčmi fe mrířalo, bílem bart) za mtífot
pogímáno, 59 sloužčly fu profpšcbu báwané, totiz četmená meice, čití
těla i dUsse.
ftafliee. žBroutet pat“ ten 3, tři neb
Co fe imenomitč fmčeeni ma= febmí prutu fpíetenv a pestrými fá=
iee dotýče, o tom Úřejmějišmlumí Bott) ogbobenó fíoul proto pomIá=

Wálafrid Strabo
tinffčm

opat w benebif= 5fon, že mopobobňomaí přítobu po=

Háffteře Richnowském we

Šwýcaťich (1—849) mefmčm fpiíu
iebnaiíeím o počatcíťb a momíiení=
fe obťadň eítfemníd), a totěč obfa=
geno w obecném římífém řábu (or do. )
Qtno i fm. NUgustiU (nat. t. 354)
o. mejcíd) tčchto co :) pobobenítmí

buboucíbo
mluvní.

z

mttmód)

mftání

již

mIagenou

či omíaganou; nebo

iaf měbomo, na jaře mffeďo fe
omlasuje, a wsse mIabe' a Bujně až,
130qu mIág íluie, obtub flomee“
„pomlágfm" Mrskot paf tento, i'rmš
se četmenýd) wyžadowalo maier,
měl pta) hofpodyUč upolnenouti na \
pIobnoft přítobi) , ftetáj omíagena
jíoue

wssecky bart)

froou

pIobnofh'

Dmffem míse popítati, je i boinč mpnabrašuje. Safo tem)prou=
anfi poúanfftípřebfomě w čas iatní teť upomínal na omIasem' přírobo:
iafo i jiní pobané foíebnífům 3en= tomnčš taf četmená mejce upomí=
fftím) umírajícím meiee'- toůbc'noatí; naía na pIobnoft iejí, a mtffání
ale jaro wsseltké Uábozenstwi po:
[)anífě, měl i tento obyčej smhsl
žcela tělefm), žemský. Si; u Řima:

ptoutfem neBoIo Ieč projetoománi
taboftí nab tímto přítobt) poftofem.
3

Uelze \o skutkU wýborltčjssiho po=

nů pohanskýchslawiwaly fe to únoru dobenstwi přitom). omluvné. pomt)=>
ob prabáwnpd) ěasů taE řešené „lu-_ slttt Uad ono, jež.wejee to sobc
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obfahUje. Sato toto mfo'fal znwirá rapu„ neb mime, že čerweUé a nás
Buboueí blob, ienš w něm roste a íně Bolo starym SlowaUům a jet!
zráje aš se & moííbne: ,neiinaf chox .“Š posud Rusňm totošnčíyo máma:
má bříroba jarní w Tobě fímč Bui m_u,čili že četmené a řtáfné anames
boucíd; píobů, ftetěg Iůna iejííyo ná _iebn'o a totéz, obtub až podneď
ponenábíe fe wywinujť, rostoU a mčííeoroe' četloen a čertoenec _(maíó
bogtámaií. Sat-ní hody tt), jaf_ títčg čermen) ob čerwených růži w čas
učenci fe bomvífleií, fe to_nčímah) ten to fmčtoucíd; a fráfu gnamena=
o neběíi průmobní, křerážprý proto, jicťch fwé jmeno nefou.
Qbhčeje toto Cirkew ím. nes
že fončení to průtoobt; pofmátnómt
fe flátogío, nebšh' průtoobní či zrussila, boceía _ion'af iinó, nabfmys
»romobm' nagtoána, Bola. Prawdč flmj, duchowni, Urbeský jím poblo
paf poboončit ieft, co bí [Iamná šiía fxnysi a móůnam, jakowýž flufí'
Sungman o slowci tom to_ííomnítú Uáboženstwi fřeít'anífe'mu, ftetě to:
ímém řřa: „!Bromobní nebčle flome“ to_něš tqf mífelitčmu »obanffému
vtomobníeobtub, še w prwnich ča= nábošenfttoí přebů', iafo dusse těIu,
sich f_řefťanflma řateóetome' promá: nebe semi. Co 'bo mtfřotu obmo:
zelč či přímábčli f pafhýřům w nomě guií fřeftanfftí ípnomatelc' půwod
jeho mest fřeítano 3, cela iinaf.'
obracené židy nebo »obano.
žRogumí se famo febou, še fo: QBoptatouii totiž, že kdhž powčst
Iebm'ei po pomlágce chodici při mt: o wstáni Chrčsta žmřndych po Se:
“tání iafěí't prfmomíbřo řífaIt aneb ruíalčmě fe ffířítí počala, libé toe

pisnč zpiwalř,

ge ftetódyš

íe něfteté zsomky mczi
Iibem zachdwaly.
.

až pof,ltd .maínóťí) houfech ses shromá,ždpwali
obecným o gágmřu tom t_ogmloumaiíee a 6
úgaíetn iem1_1fe bito'íee. To znau

Tak n. p. u 231mm, kdc po; menaiíce pro gáfoníci, farifeomé a
Iíb ptus
mlágfu _toIiťo intftoteni Uazýwaji, knčžťžidowsstimtífalt
tem, Bt) f_e rozessel, a 113louce o po:
Dětí při mtfřání _řífají:
bímnč ubáíoftí te' nequioiI. Nwssak
SDámei ivnice,
.stázal ttablee
3 tfabItčfa,

mrffáním

tímto Uebhli

6 to,

pr_amb_1_1
tu bylis Utlač,ili, anobrž

91595 baía bmč majíčfa,_
Stebno bílé, bm! čermme',

a_oo
čím

toíee ii buftíí, tím wíce k _togn'ířcní

ieiímu napomábaíí; nebot jat t z
' pífma ím. míbno, (web na ptmní

Wssak slcpička fm_íe iínč.
©Iep_třta fe popeíí,

Wajičko fe fotonů
ghett ítoatobuffní tři tíííce Itbí moč,
W pastýťowěm (mlyUáťowém) řítí slowa ím
!Betta míu_\oícíí)o to

fonttu,

Na pamcitkU tebp,
SBáně.
že nepřátelé Christowi neboli B to,

* mgfříffettí

Na čertocne'm prouttu.

% leb:

bobo,

hody,

_bo ípro'mobt), co báš

xw Čechách

za

pomíášfu?

(So“im'ena ftaíIic
lxžiwaného

mtítáním utíačttt raboftnou nommit
o

wžkťisseni

s„sáně, pone'děáno

to

obšwlčlsstč (Sit-hot obhčej pomlcřšky co \oáiew
fe

b_otóče,

tabofii

nab onou

přeutěn'euou

slussi tuto bogna'mcnati, _še jmeno gptámou.
to proto 'maI'ot'oanóm mainčfám bá>
Co do ítočeeití toajee četa
no, ze čerwenou Barmou ofráfflem) wených a jich toůbámání' mc'gíbčtt
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topotcmoují učenci jební, že prý obo— !Bro jeho monbtoft, l_olíbnofta ípra=
čej ten půmob i'můj wzal ob ono!)o mebínoft miíotoali jej netoIífo fře=
pobirončíjo četloene'íjo majíčfa, Eterčf ít'anč, nýbrž i pohané, a příjmění
jat bí pohanský bějeoííee (Elina 2am= „Geloetno“ t._ j. příímj jenom proto

pribina, ínefla pt.) hoočna přináíes jemu báno, že \oííemošnč Usilowal
Šejíeí tobíčům cííaře římífčíjo QUe= mífubo ubtšetí pořábet a boBtou
ranbta Sewcra na Den je!)o nato= fágeň, a. že weImt příjnč naflábaí

čení.
Mimochodem připomenouti . 5 togpuftíhjmi \oojáft; a nefměbo=
siussi, ze jmeno cííaře tobo fřeíta= mitujmi úřebnífn. Nwssak práwť

nům vtmním sladkou býwalo upo= tato cbmalítebna přífnoft gambaIa
mínfou. Zčž patero frmame' »totí=' pobnčt k jeho ufmrcení. Nebo pa=
wenstwi bylo proti nim guřiío, nomam třínáete Iet tábI bo boje
lotiž pob náílebnjíeímí cííaři: Ne:! proti powstalým Němcům, a námo=
,ronem, (54 — 68) SDomícianem, bem jakéhosi Maximum Thraka,
(81 — 96) írajanem,
(98 ——Het—33po trůnu dpchtčl, byl ob too=
117) Markem QÍnteIíem(161 — :jinů fágeň jeíjo 'tčšce 'nefoucícú u
180) a Sčptimiem Sewerem (192 MohUče g-eragbčn.
Wrah bar
——211.) in jafo po frntč símě Maximin naftonpim trůn ibneb fře=
řozzelenalo je jim ntčjTenč jaro, au ,jtanu pronáílebomati počal bomní=
nenábaIe po ímttí tognuítiíee óelio= maje je, je Bx; fnab jmrt pťizniwee
gaďala (r. 222.) aacííaře momoíen ímčbo na něm »omftítí chtělř. am;
byl mlady Weranber SewrrUš, je paf i Íib pohanský upofojíí, byl
řten; ob r. 222 — 235.1tabme QIIexanbet SewerUš od ítnatu řím=
likanskoU řín'í

římífou

panomal. fffe'íjo bo počtu Bobů bomáeíď) přijat

Wýbornč bylaťrjej wychowala matfa a napotučeno, 517 je jemu, pro toý
je!)o Sulia Mamaea, a nejebnou tečně jeho enofti božstá wzdáwala
nabn'enómí řečmi ostrowtčpného fře= úcta.
ífanffčbo učence Drigena bojata jíoue
' Totť tedy onen %[exanbet ©e=
ftaIa íe přiteIfoní fřeftanů, aboía meruB, o němž (Elina Samptibiuo
me (mém bějepííu' Habe, že pro na
ben jeho natočení fmočna jeíjo to=
bíčům náíešejíeí fnefla čerwenémejte,
na jebošto památťu prý urozdčlwcini
fe zaradowali, m;; je jim i toíjo \oajec w jarní čaš to obyčej wesslo.
Nwssak netřeba nám fBajfám
boftaío bowoícni, ze fmčíi meřejnč
fobě ftamčti fault; a chrámy. Neu fc utífatt, E\)cbom fe bopáttalí půs
boífelt sice eiíař ten úplnčíjo mambo \o'obu ímčcení majec w Cťrkwř. Tou
nosném, nie wssak měně chowal w Iif nabe wssi pochhbnost jijto, je w
írbci fmčm \oeífou fe Gbriftn úctu, pnoní Cirkwi fřefťanč po celo čao
_řtetouš i tím projemií, že m oBra= poitní í waječných pofrmů fe ždr o=

příčinou, že nemčnč jim přál i ion
její QIIexanber Gema-uo.
žBrotoš
oddychalč íobč tefjbáš řřeftanč po
krutych, pťestálých fat/jeď), a nemálo

gomnč ímé loebíe obragu lerafja= mali. %!) jím tetu) jící) počin) ní
moma bat zawťsiti i obraz Báně po fřončene'mpostu fu zdrawl [Ion
a nabe wchodem paláce fwého na= žčlo, pogefjnámala Cirkew poh-mo
m'ati _fčomaChrtstowa: „Cokolt ebceč, to na bob Boži meIifonoční. (Sets
abt) jjm' tobě činili, i ti) čiň jím. " mená pat Danou, fteronj fe mejte

'4'6

ta ok,rá,sslowatřl,měla má, ia! jcbni wéjde opět žřwý. Mákxtedh čecmem)
mpfíaba1|,upommati na om; obnšmé mcicc potaf) i na náš 3namcnaiíc
formu majcc m'aiíci foulc, f,tc,t\;n,1i Uasse 3 mthvóď) mfřání Chtisiem
řřcffaný 3a čaíu pronásledonžáxtipá: nám přiníbcpé a jeho míafinim 3
Icn'i Búwali, aneb jať iim' tomu mrtwých mftáním 3atučcně. Brotož
d;tčií, měla Batma ta oftan'lujíci i fm. QIugufiin to3mloumai,c o té3
upomínfnu Bbti ťcmcEhristowy, ftccá mčci bi: We mc 1ci ffrómfi se 3i
obntmaýc buffe, je 11ch mffccbn? mot, icn3 nifoIi 3_apřítomny, nýbrž,
perlh řráfflí poswčcujici míI,oftí !Bo3í. 3a Buboucí fc poma3uic, jehož ficc
W prawdě se paf říci mů3c, míbčti ncí3c, fie-có wssak nicméně fc
3c (Sitich) fm. proto řtaflicc čiIi bůměrnč očcf.má. " Rownčž taf,
čctmcná mcjcc fmčtimá, pončmqb3 chee m3 ím. učith říci , fra/)je fc m
wypodobňuji wzkřissenť jat EBáně prachu a popeli mttmód) 3árobcf
tať na,n'c._W prastaré jcbnč o ímo: 3imota Buboucíbo, ftcťl) íc [*pr k
těm túpni icbnaiící řni3c ĚíRiI3c, 3c wssemohoUcimU slowU EBáně mvmis
čctmcná skoťepťua \vaicčná 3namcná nc zhrobu. „Nebo, dokládrity
těÍo Báně, pro u,affc ípafeni uftmas učithGítfmc, wsseckhpodstatn tela
ceně a nám ftc'nu duchowni 3icb: částkh, bUďtež vm) iafol'i roztrhány,

náwssi, wajeěuý bilek 3c wyžnaěuje zpráchinčlh, a mčtrcm to3ncfcm),
je!)o přcf. atou bufíi, a 3Ioutcf jeho nemohou přece wssemohoneinǧu Bo:
Božstwť. Safe fůřc nc3ůfiámáwždy I)u fc 3tratm , wždyk paf fc mta:
m skoťepťně3amříno, Uýbrž dozrawssř

ccjí w ,mu) 3áflabnč 3imh) přitom),

fc prokloubáwá a fíforcpmu fba3u1c, ' 3c ,“ch
ob Toho matt) 59h),
aby Bc3c,wssi wazbh čili swobodněx rten) icft 3áříab wsseho, a lemu3
_mc3i 3imómi 3ilo: podobně i ípán wsse i'cft pobtobcnof
Totč tem; onen milenci!—511333:
ne3ůíiaI 3amřín m hrobě„ Uýbrž
wypl!xiw lhutll fcbou famvm přeb: 31mm, jcn3 \'n Cirkwč fm. maii čet:
mená majíčfa čili trafficc ob' ni
poměbčnou, 3íomíI okowy imma

shodiw jc fc febe, žiwý mc3i 3imá= pofměccnč.
mi oBcomaI.
Mimo to mú3c' fc m prawd,pěrici, 3c

Majik paf kraslice potah i na majíčfo ač malé ancpattně, nás meli:
nás, whpodobňnjice i Uassebudouci fvm mčccm,— ípafitcímpn prambám

3 mrtwych mftání.

Bbá fc, 3c by (( s,dluboky,mtaicmftwiin

mýuclric.

Nellik zajtsté nátobu, ftcn') by
fůřc mc meiccti tak 3amfnuto Bylo,
jafo Bi; fc obiub nifba) \nmnfnouti od tohoto baru !Bo3íí)o to3Íičná
3i3 staťi
ncmobly, 'a př,ecc poflě3 okowU ta) přislowi ncopmo3omal.
to3Ioiní, a3im'é obtub whcházie Nex Římané, ftcří oběd B mcici 3ačínaíi
iinaf 3bá fe, iafo Bi; čípmčf w Inabu
jablky majcc
ffončomaii,
měli iaBIfa
příílo=
a3 do
tai 3amřín ďhl, že E\) fc obtub (1,6:„Db

nisz) wpmfnquti ncmoiyf. Nwssak t. i. ob“ počátiu a3 do foxtcc,;" aneb
„ob \vcjcc p.očiti.“ DE;
přijbc utčffcná Doba, kde temi; 3az
fmitnc wsse o3imuiici 3ařc fíunfa 3mláfftč ]),af Uassemateřfřá teč mno:
fprawedlnosti Christa Ježisse, i wh: ho poučnych pťislowi ob' níaicc oba
mfn'c fc 3 hrobU a fhodiw fc febc wo3ujc.$. ». „EDoBtá [Iepqu
(3ityamcc, “fopřimč)
wazby fmrti, iaiv fůřc skoťepiml„ w žihlawě
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mejce íneje, co; \ m' ten í'\\\\)'j1|mejce,3btamčjfjř mu tmtbé"
hráti I3e, ge dobrý fřejfan m jafém= —- aneb: x“„Škšoda))ju bilého
fcíř'- jl'aum, m Bíbě, ď)\\bo'f)ě a \\) cbIeBa" , řífá je, kdyžjmeIEá b\)=
jafe'foíi strasti Bohu slouži a 3(\= brota přebítamenčbopobbanóm mice
jh\l')\) fobč 3lfřámá.

fe sskodč Uež \

“\\šitťu sloUžx, protoše

„Ncž kohoUt mejcc í\\e= mříčinou jím profá3ané Dobrou) tím
jTe4 \. 1.\\\fb\).

„Slíš
neš

faře"

mejce

\\\\'\b'řejjj'í

b\3ejjjí, opomášlimějfjí, \\)3boromí=
tějjj'\, Ienimčjjjí a \o3puftilejíj\ byu

— říťá je fl)\)3\\_\labj1'ímají.

Takowhch třeba b\tšeti na
d)ce poučomah' starssťho, Dítě ímé u3b'ě a m tUhé f(\3ní.
„'%ejce'm 3a moIe\\\I)á3\'
tobiče, 3áf swého učitele, bcjjef bo=

t bámá mejte alu.) mola boftal, jat
pobóbn—n). obyčejně torjDělajíď)\)t_\'(\eí malý bat

f))čIébo a 3fujíe\\čf)o maje.

x = „Wejee

mejeí

—-8[\) I)a\\)ta\\, '3lc' mejte,

obětujíce, 'a[)\) j\m

meI\f\)cb měn

3I\) Brom, 3Ič omoce" “—pří= dob\)li;

—„StequjTr 3a mtabcem
slowi poučné a mófitajné Tím) to=
biče,--jímž, fe obyčejně bčtí podobajč mej-ci I)(\3eti \. nejlun'í poUhou a.
nthebujíce jid) mram\),_ 3m\)f\) \\ \\ejiftou naběj\ b\aí)\j\\\ ))emóem fw
jiříflabv. Dáf je paf pťčslowi to jmmati(spem pretio non emo,)
i \\a wesskeré člowěčenstwo potaí)0=
„QIní mejce Be3 \\čf)o nc=
matí, jeh'foš \\)fj\'d)\\\ od hťissného jm" \. přiliš f)o miluje.
Ndama

pod)(\3ej\'ce I)-\"\'ď)em pojřmt=

\\ěn\ jíme.

" „Nebubef

t-\\ čermcnčfjí)

„Mojí

3a nic.
Konečuě nás

3a mejte"
majíčťo

—'-—

í)I\\f)\)'=

mejjce jíjti','ří_fá

je o slnžebnicich, fw.)mmgučujc tajunjtmím. Nejprwč
fteřl pro ímé \\ejluffnč chowňuj jiš mami! je nám fa3b\)\\\ mejccm, že
pťed meíífmmcí je 3e sinžby pto= \\)ch, co na jmčtč, E\)f ícbe nepas
tmějjjí E\)Io, jeft weltkých t'ajemftmí
po“\\jjiěj\'.
M„Šetřím [)o jafo četme= plno, aže tem) tmu-tee wsscch \\)ěcí
Uého \\)ejce (t):)mím mu co jmě= muíí nejbíubjíím b\jti tajemftmím.
ceně kosti)“
—'*= tohok oďzwsássřě Moskoumej čerjtmL, (e\jhné b\m j(\,
robičome' In) měli ))amčtlimi

Býti, mejce Iebma odxslepice jnefjené'; fbef,

flgpice tají fe, \\ajbeš onen 3átobef, 3 \\čú
mejce ímá a \\\= I)o3je ma \npíífznouti bubouu Ší
woěich? Čiň co čiň, \\ifbe I)o ne:
poujíh je. 3očí.
- „$_íá3nu \\)ejce po\učit\." mwátváě, \o3btojenčnm okU fotma
řífám'á je, fb\)3 fe nemotornčmu _mo3'nobuiďhf ten mibčtí, fbe m),
číomčfu \\čco poručí, čili (měří, \, moj 3ímota Bubouufm započrti -m(\.
čemu; potřebné obratnofti a oBatr= Napodobnč jeft- \ je 3(\robfe\\\ řa3=
al'n) jígtřiíi bítef swých jařo

fj'etří a opatruje

\mfh' \\e\\\(\. .QImífař \otčš Mati \)

Dčbo byk sebe Uepatmčssiho

Šímočía

těd), fteří Dětem' to3\\m\\ mboípč= dm, \\ ťa3bč \oftíím). Co \nebíc
Mju) \\)čei jim nebezpečné, aneb d)ápe\\\e o počátťu fterěbofoííšimw
čicha, \) 3(\robfu 'i- íamě \\epmně
opčlei file)),(mší-ují.
3Iobějí Bath),
nemumoft
. „. . j'miIaífomi tramp. ? Co o ))t-mmď) \)oč_á=te\'_d)
3'\'=

„Škoda chsapn mčkkého

mota“ č[o\))ččíí)o-?=3c1\

are \\a—jmřtč
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mňeďo taf tajemfhoí plno,

3e_ je d.ocela jínaf—ímpfflínl."" — „Ba,
miluj pane,“ odwece slečna, „nikdh
každé wěci fe opaforoal3á3taf pm): jíem nebyla to SBaří3í, aní3jfem co
nííjo hooření 3 ničeljo: co je tomu ftubotoala 3 silososie, matematífo
bííoíme, žeBůh noůtce wssechtčchto neb jíntjd; krásnych mčcí, je3 Wy
tajemnofti plnýď) měcíjeji nejblubffí, umíte. .Sá 3nám toIífo katechism.
to3nmem Iíbfřvmniftetaf eryzph:
Boněwadž ale tak učeným jíte, 3:
tateIně tajemfhoí? Bbaíí 3 tobo Boha upítate, profím, powčzte mí,
nutně newyplywá, 3e w Božstých obfub pocházi wejee?e — „„Milá
wčcech t. m nábo3enftmí nejmíce a to otá3fa! Wejte pocházi 3e fles
3bá, jafo bh a3 posud xna počátkn

sice nej!)IuBíTíd) tajemjtmí

píce""— „N nyní pane pomě3te,
In) obfnb ,podjá3í jlepice? — „„Nač

obsaženo

býti mufí? Brotož nátamnou

prožrazowal zpozdtlost, fbo3 In; bo3
ským 'měcem, jafomívmi jíou přefmatá
tajemfhoí Uasschonábošenftmí, proto
nechtěl přífíábatí mír;), 3e jící; po:
dyopítí nemů3e. 3 (03 pak malá
ftůpěje mů3e obíábnoutí nefmítní,
newhstihlé moře? Naopak mů3e sice
moře oBíáfjnoutí ftůpějí, nelmítně
weIíh) Bůh oofábnontí člowěka,
nífoIí ale řtůpčje moře, číoměf
Boha. Bročež wýtečný řečníf ftans
couzský Lacordair Ueznabohowi čtou:
tímu, 3e neměří Ieč co chápe, \oeImí

trefně obfefl:" $er

to, m3bof flečna totoně3 taf Dobře
mí, jafo já, že slepice pocházi 3

mejcel“

„.Rtetč 3 obou, bí jlečná,

Bolo břímě,

„Wčru,

mejte

čilí jlepíce? —

odwece mlabíf, newím, eo

tou otá3fon cbcete, ne3 ale, 5115 ifí
jat 5115, já ptamím, 3e slepiee Bola
bříme."" — EDoBře,Wy tem) při:
poufftíte, 3e mů3e býti slepice, ktetčl,
nepossla 3 mejce?" ——“Nch, pro:

jím jlečínfo, račte obpnítiti, já ne;
bámal po3ot. Wejce bylo břímě."'
„Slu3e Wy »tatoíte, 3e mů3e

neměl by jíte B_ýtí mejte, ftetč není 3e ílepiee,
nenízlí3ptamba? —atd)! slečno!

í tčcbto majec po3ímatí, nebo djás
petesíí Wp, čím to- jeft, 3e mčffě
mejte w obní tmtbne a hotbč 3eIe3o
m něm měřne?"
SDáIe přefmčbčuje náš fa3bč
majíčío o Bytí jednoho Boha, ttoůtce

mí3te ——to

je tím

—

-— mí3te . . .“

ne3Ii jleoíce, čilí slepice dťiwe ne3lí

mejte! — „ „Toz teba), já ptawím,

wsschomira. Bouči náš otom nás 3e slepice Bola břímeJ'"
fíebujíeí příbčb. Mladik jeben po
dokanUých studťich pťissed bo joo:
Iečnofii tá3aI fe bčročat o fní3e čítas
jítíd), co 59 asi četlol? Dbpomčběío
ftarn'í 3 nící), běloče třináctileté:"

obpufíteí

„Sá míbím,

pane, 3e nemíte,„5\;IosIí mejte bříme

—- „S)oa

bře! SEW: tebt) slcpice, ftetá nepof
ííía 3 mejte. SBrofím, powčžte jí3
kdo tuto ptmní flcpítí stwoťil, 3e
xkteré possly wssecky slepice a wssecka

mejte ?" — „„Bbáť je mi, 3e slex
čínfa ráčí mne bt3etí 3a btnbe3s
„Ni! ai! [lečnp moje tem; \očří w ním.“ — Nikoli, pane! Brosim
Boha?“ — „N top, pane, ro něíjo' toliko, račte mně poměbítí, obfub
neměřítď" — tá3aíp je flečm; o jeji matfa wssech slepic a wssech
ů3afem. -— „„QBčí-íl jfem to něj wajec?“ '——,.„fille k čemu to?""
kdhš; ale co jfem w Bakižt stUdo: — Když tedy toho newite-, bomoIte,
toa! fííoíoj'tí, matematífn, a politikn, bad) Wám to ,powčděla : kterýž prwni

„Čteme Dějepis líbu- Božiho," -
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fíepíeí anebo (Iíboslí Wám) ptíouí
meice fhoořiI, feft Tentýž,

není;

siwoťil í ftpčt, a Bptoft tu Uazý:
máme !Bopem. Hle, \oeIeučenp pane,

Wy nemůgete bez Boha ubatí, ob,

.---» T„o bychommp Bptí tatí

bomebli, fríčeIí jepo obpotníeí.

„A proč pat ffte topo ne;
bomeblí bícíme? obmece .RqumBuB,
proč ifte četaIi, až jfem mám“ to

tuB pocházi loeice, a Wy Bp jfte
chtčl Beg Boha mpfmčtlití, obtub
celá fmčt pofTeI?" (SeIá přítomná
fpoíečnofí přítíeftomala fíečnč; mIabp
bohaprázdnik pat netágal fe bále, ale

utágal'ť' — Siím Dworně fe iíd)
botptaje bal jim na ftoguměnou, že
npní fnabno naíegtí Qímerítu, do
ttete' on jím BpI utágal eeftu.
iBobobnč můšeme í mp obruč:
gapanben wzal potajč tlobouf a tití toffem muthantům čilí nomo
obeňel.
mobním pohanům, tteří ChristU Ses
.Ronečnč nemůžeme tuto nepo žissi pomínne' úctp a bítů nemgbá;
gnamenati i náflebuiíeí ponaučnp maiíce za pognání pramépo a iebí
přibil; o meiei. .!Bůbee gnómo, že nípo Boha, řítaií: „Wssak ptp Bp
flomútnp .ttolumbué t. 1492 nomp togum Iíbftp přece nětbp fam Bp!
melitanftp bíl fmčta \opnalegl; % fe topo bomtipíí, „še ieben tohto
metítu fotíš, .tterá aš po tu Dobu ptamp Bňh jeft, a cefla tnčmu

thopčanům

negnáma Bpla. Weliká meboucí ze nemůže Býti Ieč cesta

fIáíoa, jižto sobč mpnaleůením tímto
bpl bobpí, popubíía proti němu ga:
míft mnobpď), tteří neopomenuli u
dwora Španťlského trále jej černítí,
abp ho bůměrp a fIamne'bo imena
oloupili.
Sebnobo bne ftolomal u

ttále

fe flopmí ptotímnítp.

Sat

cnoftí. Wždhť ptz) nic fnabnějffípo
nemůže bp'ti jato naplíšeti, že ieben.
ieft tolífo tmůtce a fmčta řebiteI:
wždyk otomíbnč ienom

skezka enoftí

t blapu a t fpáfe me'ftí můšef
Nrossak tašeme fe ptboppfftů
tčchto: QI proč pat jste topo bříme

čtenčomali nenaplíšelí? Broč topo nenaplíšetí
popanfftí ' mubteomč přeb
net,., bplí tatč *JImetítu \opualegli. Gptíftemgíjící, ač iínat w rozlččných
W tU Dobu příneffeno na ftůl po: umčnich a \oěbád) nab míru zbčhli Bp
tem na mětfo \oařenpd; majec. S Ií? žBročtu pognání tomu nepomgneflí
cpopílfe topo pneb Stolumbuě řta: fe mffíctni nátoboloé popanfftí přeb
„!fsánoloe', tbo z más poftamí ma Chttstem, ač mnogí 3 níď), f_ato Řeu
iíčto na ffpíeí tat, abp ftáío na kowé a ŘimaUé, bhli meIítaanp po:
ptocpím ftolu aniž bp po tuton dršel?e trot téměř me wssech wědách Iibftpď)
uflpffemffe to protimnícímttěli pta; učinili? Proč až, pobneB fu pognání
mou. Nčkteťi pat znich ftutečně o oned) ptamb gátlabníď) newpnítlí
to fe potouffeIí majíčtotat na ffpici nátobomč popanfftí můtoI řřefťanů
iato t. p. Rptaicí čilí Číňané,
poftawítí, abp ftálo, awssať matnou """
fe okázala bptí jeiíd) ptáce- Buiíf ttetpm pro ieíid; náramnp potrot
ffíomalí že ptá to. nemošná mě:,a w umění a wčdach í naffí mubtcos
žc í .Rolumbuě fám Ítopo nebomebe. mě se obdinji? sJíeníslíš to patínp
Načež tento chopťwmaiíčto na “bicí bůtag, že rozum [íbftp fám fobě zů:
po ponětut natagú a rychle pof'ía-' ftanaenp nifbp bp z temnosti nebpt
mil i ftáto „omffem, jat fnabno lze mpb'řebt we mebě bošftpd; \ořcí2“
\ošbp tat
t_íto jepo

pochoptttp

i tentofráte

gáflupp

řtouce, .žeby bez, mffiďni

4
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< We beime fomu, žeby tozUm nebe ufágatt 1119513.:91 fám-' jia eefia,
Iibfh) fu poznáni jediného a pta: prambawa žiwot žarnčil nám xwsse,
wého

Boha

a

wssech gáfífxbní© čemuž učií a co pťislibil, 1istoton
newhwraťitelnou, skálopewnoU,přenaa
wným tuti; a pťepodřwným swymz
mrtmádj: mfic'mím.

mami) Učlboženstwi Uasseho fe bhl
fám seboU powznesl (coš owssem
nemam)), fbe na! by oné jistoth
byl nab.)I, že tomu.wssch tař jeft?
NazUáwalk to ifám pohanský mubtc
!BIato řfa: ,(Síomčř jest siee stwo:
řena-aby nábošnúm' byl;. ale nifbo
nebube Btn, 'j'eio Uáboženstwi B ji;

Brotož bin) ďUďtež iBánu, ga
neocenitelné bobtobiní pťefwatěho
učení jeho, fteté nejenom' mlafiním

jádxem fmc'ptambt), nýďrž nab to
i melebným gágtafem jebo siawného

stotoUepoUčowaň, leč Bt) Bůh fám mgfiíffení potwrzeno jest. W tomto
jemu kUpomoci 'přífpčlť' -— „Skus utěffeněm wčdomi ©eeme. se sice
time .tedh čefatí, řefI “jiš-bříme SBIa; mihi), obgláfftě. paf na čas me'lifo:
touůw
učiteI ©ořrate6, až., nám nbční.fo©atí, kdhž fe nám podaji
fwčxeenéx fraflíee.

?Bofl'bámó= bdr

božskáN
bhtost takowčho
Mile. tento Dube nám taboftnou upomín
Nhle!
Seslala učitele
jej fřutečně
neímímá dobrota Boži, feflaíae nám fou. na ona wzmssencř tajesnsiwi,

6. nebe-50511150 miflta Zezisse Ehri:

řterá íe jimi Wpobtagují, rtottžj na

fin, ftetó co iebnotogentyfyn Boži flanmě wžkťisseni žBc'mě a na Uasse
Bam od wěčnosti w lůně .Dteom'ě wlastni nám thiftem
gat-učené z
nás,-- owssem wssi prawdě Božskě .mrtmúd) wsteini.
M. ZB.
mvučítí; a co 6 nebe posslý učitel

nám tařě B iiftotou

cestubo

Uárodni

,

510911) t_n Jwantčicíd).

„

©1011 piáno w „BefedňikU“e'

lowé m©á3eiíee do fwětnie na flamx
46. r. ,.x1851ntaktox: Každý 59. mě! noft fwatých tft" fráífc gpíwají' fe
i-tf'
fe mýnafnašítí, aby, fbefoIi nátobní ímúmi Šáh; ndflebujíeí slohU:
zwhky, »říílowí, pořcfabla, píínč atb.
„Eben pkeslawný k tiám pťissel,
W učmš má býti každý mefeÍ
fe jen'tě nalegají, fe Uestratilh,nébrz
Nademe fc mefeImefe, ..
alu) fe tíffem a ústnč zachowalh
W tomto nome'mmn."
_ „
potomfům tař, jaře na nás přímí)

_ob pťedkůw naffí© dáwnowěkých.
!Bepto m9 tuhle poflábáme zwyky
(: pifnč w Jwančřcich šnámé, gáto:
mší; iinó© k nobobnemu .jebnám'
w,hbizejiee 3a©oma© fež obyče
iii-n) starodáinch Uepochhbnč me:

Nade bmeřmi.fe napissi pi:
imena C.x\.sm B. gačátečni mta:
.ftní© jmen |mat1)© tří ftálům 113qu
6.rofem

bčžčcim.n

.

.2113elifouradosti íe i u náB
poíub whkonáwá koleda čili g,!ebrťmí

bítef.. na fmatébo Štěpána ptmos

“Extrema ČeskoslxowaUskémUfmčtu
anámó© tyto:. *
.mučem'fa Cirkwe naííí, kdez bítfp
- 1 .EoIeba. mánoční čilí obchoz :u .příbugenfima, u fmotrů a jínv©
učitelům (drUhdy í fnčgí) a foftel: boíaíyují bátfů rozltčmšch, owoce to:
m'd) a mčftffý© slUžebUikůwx.učíte-= ttž, řoIáče' neb peUize bub'- bo mh),
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aneb bo pokladniček bíínčnýd'; Nežlč , "rirůubctegll se mně fmát,
-—.

MUsite m'nč krejcar „bát,
Šak ia B masem nelcbu,
Co mně bátc to unum.

fe lim wssak nčjaké bára; byly u; :,
bčIiIi, mufeií st jich nejprw zpťwem
zasloužitt.
Sion bítfdm to'gličnč
pííně gnámč. Tyto wssak,jichž tuto

umobíme, iínu můbec togh'ířené.
-92atobll
* Ussite

fe Zežissek

mu" kožissek l

StrunEWtunta,
„Bglcn'á se chwojka.

!Báfll se tum pastusskowé, ,
SebIl kassU z brala.
- !Břifctčl k nim anbčí,
Wssecko iim pomčbčí,

'
'

bohu.! "bivubóp cbíunató,
aby mu ssel na paty.

Žc se man Gbrifius natobu,
9159 každh wťdčl.

Rolcba, tocha Štťpáně,

2. Se ímrtboífou (jat zde
říťají) na ímttnou neběíi toto se

Go to ncfcě we šbánč?
NesU, _nsfu tochu,

umu jícnuna Igbu,

zde pťed málo Ich). běIo. fDon'ef
slámy fe oděl w ssat člowěči, okolo

SB“ fe na mne sbkhlť,

Rolebu mě fnčbll,

řtfu fc na mífto fotaíů otočila ssUůe

Teu B ..... nejmíc

ra wydUmků (whdetých

Roztrhl mněnimi:,
„Go já hubu. bčIati?

Zpěw bý:

mal takowý:

Tťeba fkatnu námi!;
i . Sá ji wezmu za roba),

,.mulp ,pukp roc'cc (mice)
SBoicbem bo Néce;

„, Bowedu na trámu.

Co tam bubcm bčIati?

Swatý Štěpán foícbomal,
Byl u Blbů tamcnomán,
W ouboll, v) oubnli pťed Serafdc'm'm

Zlato, skkibro kopaň,
mtm to Bubcm bámatl,
Mynaťowy deerce,
Sta tp zlath mince.

A t_nnebi a-w nebi přcb indium Bohem.

3be

maiec) a

takowý haskroš fc Uesl U zpťwU až

» f řece, fam byl wržen

, .u'ít'm chodit šcbtati.
Nechč mt bnjí eo baií,

to bítč Uhlidáme,,

ita! bo pěknč pťtwitámc:
Wťtám más, mítám más Spam Zefu

3. Také fe pofub wi o bon!
m' Stbáffc w passijowý _tóbcn. sat

mile při passijich we ftřebu obpos
(Elm c!
Žc jste ft natobil ; !Banm) Marře čistél chne žhasla posledni fmíce, tu míří:

Stojí fnftdíčcť na wysoké hoťe,
21 w tom kostcličkU mtamotomč

bmčřc,

Za těma dweřima tři Marře stoji,
.acptcjt; se jich, jat ttcrc' žitaií.
Scbitč maji fmatá Ratcřina
DrUhé řitaji Maři Magdalcua
Střet! ťikaji !Bána Ehrtsta máti,
Ta “nám slibřla mn'em !oI'cbu báti.

Wfsaň bcctlo na horu,

ďni před oltářem ftoiící cblapcb opau
tření [)tfačfamí, obrátimífe fc, počali

na hrkačky brna,;

kostela men

wyběhssr honilč jebnobo roszlstilého
Huta, co Zidásse, neitaběii dyíame
ryssawého. Shon takowýs opťtowal
fe i na gelem; čtmrtef a míří) pák
teť.

—

Bťed

ča-ft;

fe“ hcizáxýnlx B

SDci iim tu tolcbu.

půdh ťabníffo bo'r'nu fttaffáf whcpau

SDcc'tla wskala, poskočtla,

mj suchým mmm, ano i penkzh,
jaro obraz Sibáffům -— jehož chlapci

Dala itm tu tochu,
3qu sslrolém tolaru.

dole
Sá jícm malí) tof—cbníčct, ,

Spříifcl ifcm ! mám pro minim,
TrojUiček mít! _bcjt'c,

3m

fc mněntfm'cjtc.

poíapímffe',

watt—balí, bíle-m

pomsiu prd grábu nab 536mm Sť
šiffém na účtu ptomob'íce, nejmicc
tafč

po sUrhěx:l oibvži' a pmčzleh
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íh'bícc. D »iím »tí »»nčm' xZidásse | tť,cnkyní:

jiš ntc nama. ©tfačf_»»ofub na-fám;
Ulicich»»óat.

'

xx

u_ietmmnocí'fu- »ítí fiím'

nutí. 28cm něfb» se»totdbuic

iíníhaní

až »řeB »»chnc,

a »řiibe

4. W »onběIí meíifonočnídrži »cčenč a mím: matnottatnč Na
chlapcřnd běmčata m'rffuf Žřlkami i dědjnách »anuic »ži úwodkách:to:
»»atřcní [»ánčjí fc »» »»»ď) znáu Italia, a tu wčtn'í »říó, čím wčtňi
m»c», a žastťxassenéběmčata se »řeb ucítříbpwft.
Zest tafé »ří takowúch
nimi Ukrhwaji Matky pak »občIuiíĚ»oftjnád) »»»čej ten, še ít mIab»m
»»títamě c»Ia»ce-meicemi na- tmtbo genám, fterč pofud íam» iať se řítá
in_ařm»mi a t_nffeliiaf_
batmmómí. 3 w řoutč neb»'!», od Báb» »oblogí
»ři _tom mtífání mufí »»tí 5»ímáno, [na šít-lic! »obufffa, n_a__níg fe posax
__iař k. ».

»| bití

rKejzňťxfabie: i Íabličfa,

.

|

a““) ištřnšňbíraišggžčnmcnl'

Šak mi?“ “imf“jin»,i\'
80 „“i „, lethl,
' \ _9ta čcrmmc'm»toutřu.

Wýklad

muíí.

xx

W sčchtq hostinǧch

řábnč jen

!Šeu_»»obíl Bctqu, ftp»'c»' mužům w
'

'»rácíc» Doma neódmífc.
Wssak
_ ;mí_[oír_bnčkmotťenky na ně ne5a»o=
imínaií, jím fníbani bo jící) domůw

to»oto ob'»čeje fřca »oíííajíce, coz owssemifprawedliwo,

skei,Uského
jest -'»r» tento: Wzkťisseni ponťwadž _iejiď; maniak;
Bána Zežisse doUesli zastřasscni woa- 'fěm wčzeni u ICB:brát.

i_áci bo měfia Setuía'lc'may i»nebÍ

7. Slámíum

we flan

fc fonaií 1an

»th se o tom na »vtfátií iu Sexu: _iínbe. Dtec B ženichem a nťkrerýmř
fale'mčm»fláb'an iveř'cjnčna ulicíd).' »řátdp ícjbou se na wcčer kj robi:
TU »t» m»fíali Šíbě B Diář» btá5»,_ čům nemčfiin»m-, a5» tam od fin:
a_b» zlásstč z!,oědawéženskér05»á_nělí. t»c» »»I-o na m»fIi umágeno,
balí
Kouleni male: zdc Ueznámq. .n) t_om můíc buší,- f čemuž » t0=
-D -čarobčiníc_c_ď)
se též nic ncmí. 'gená náflonoít mlab»(» the, a »df

.Na »tmní mái míbatí ča okny nas o msdjcmné mčno »»lo í»oIcčnč
ftrfaněměhnc5e1ené,afl»d;ati hUd: rufománo. Že tafomé»o něco bez
bu- gtána »řeb flunfe m»._c»obem»řátelffč wrčeťe _tzemůše-»»ti, samo
Dbňomě_Swatojanssti jsoxlu
jiš n»ní' | febou fe rogumí.. Dč íc- »ři ná
tťž negnámi. ,
5. 953mm;

! fa.-": :mhtmád) uíncflí,- spisse se, a úřabu
fc »obneě..w bo.: pťedloži,Labi) se wymohlo dowoleni
mid) šámožxlějssich hospodářšl tím k imatčmu fňatfu »řeb 580mm (1
Mini, že fe ženci B»olc_Domů mrav Cirkwi je»o. '
cejííc žpčwem, niobu fwobobnou. »obg

mčncem z fmítí a klafů obilných
íeýnu mebouce; m. Domě»af »oípor
bářomě jich čefá mífa foláčů z bílé
mouf», a nčkde tafe' něco mice.- -;„

Bo »ioffl»_c» »ro»Iáffťác»__(»»»í

brngba a mlábmcem »» ».řátelidý,
»»» řcfh' »ogmamjm, ab» »řími, že
jiš »ří»tameno jcft wssecko. Zwe
se »af na ten fm»fl
„Žénjch a

_6. úwodly ífefiipcbčlef ít, fončí I mwěfta fc hají »ěfně »orqučct', »»»
fnníbaním..TU »anuje teď fámaf a jstejich boptompbili do c»t_ámuBáně
!oláčc, a něm fe welmi fímoftně, a z dnám'ii do »říb»tfu-- _nemčfw."
.a i weltkými útratami, na cufw= -— Na bei; oddáwek ib: ženich u
l_m'nf9;a jínčwčcí, ím'bá, a fmos »tůmobu »“th fmód) »tv íwou
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bnbfa, w bčďa, to míč,m meta, na alba:
ma a Cwu, na mIfnou kozU,na skepoU
kočkU,na šmíf, na bnígba, na ga:

Wanimámo Ilič, .
Se to tomoře moč

Wyťřkaw při otloufc'mí pífeň,

iíce, na íebawfu, na ptátna, na zkoUssi, zdalť fe p_l'íftala z břema
cibule, na kokssa, na berana, na žwléká. Nedá:lt fe, gnomu se pfies
gebnífa, na nčmou 51117511,
na ímé?

váma, a řífa a; bo fonce, a aaa

na, na pecen), na mlýna), _nababo,
na fonč, na kn,osliťy,na wojáky a tb.

žkoussi, aš fe pífftala whloupne.

thýwáni

.

10. Sysi, betonů iatm' hoítto

!“togmanitómtěmto whzýwá bitů) na bon). Eeíyajiee

beam be'je fe obyčejně zpěwčm. ho hrou foBč a iinpm zlásstě ma,-,
EhhtUe fe jich něfoIif za ruce, a lým očí, tařto řífaííce:
ffáčou bo foIa, tatto zpťwajice:
Shsi Mi Mido,
Tebc bolí očičko,
.btáltjfme si na tonopč,
Sebe bolí, mě neboli,

Wázalt jíme melfo fnopč.

a! tl ho panbU brzo gboif.

Málo néé, málo nás
!BoB Wojtťsslu mezt nás!

8 čehož se foubítibá na čiloft
Uassčch bčtt', pro ftetou fe gaiiftč'
[iffí ob němeďýd') bítef, řtetč w tomto

ohlch patrně mábaměifft'ifou. Stab.

Zistě neměbí, že ptaftató ně
jaky obťad pohansky prowodi, ob
Bómaná, zdá fe, kbohynť Sh.se,
řtetá fe nám nyní pobobá slowanu
ského půwodu boti (Mor. nar.

))
tafě Beg nátobm'íyo wzdčláni U na: 1840).
..11 !Břipomenouti muíím'e tafč,
sseho Iibu ona lehkomyslnost, Dagi;
wost po tadowáUkách, belřitooft a w řtetě fffoIe Uasse flomanffč bitů)
nefl-říbmofl, jakož naopak u Němců pífnčm, ž niógifmetu ten Uejmenssi
ona pohtdawost a panowitost ii; počet moobíli, fe učímá. Dno pos.
powahoU nátobní, wíce ale starou nejmíce samych íebe moučuií, Ieďbe
fe popclice w pisku,aneb poskakuxš,
nee
státni gáfabou přflomaná.
9. Na jaře, kdyžwtby mísou
nabíbait', bělaií fooč cbiapeigtotbo
mě!;o silného proutí ptsstalh, fůra bříz
me, nešli fe ímIéci bd, jiným břemene

na ttátom'čfu. Matky a chůwh ]lid)
učí ufpámajíce “d), a jindh |im
zpěwem čaš krátice. Éafč ssediwych,
bčboun'fů a shrbenych bábičef ta'

oklepúwajice. 3 to oerpámaní ne= práce Býma, je si berou \oňučata
dťje fe míčů). Takto fe obyčejně na flín, a pťedzpčiji jím koledy,
a iíně pííníčfp. Znalř jíme chlau
řilámá:
Dtloutej fe ottoutei,
Páňa Boba poslouchej;
Ncbndešxlt poslouchati,
ŠBubu na t! žalowati
Cksaki !Bánu,

DčrawémU 356ml.
Skoč Hanka do wody,

. pečfa, ftett; me čtmttčm roce fwého
wěkU ga _ta'fomóm námobem
řoIeb a pííní fám whžpiwati

26
b_o's

wedl. Zak fe při tom jazhk Btouít',
pamět oftří, mhsl sslechti, kazdý
sUadno pochopť.

$.

SB.

Natrhej fl iabobo.

Co bod) já tam skakala,

inou fulnlčlu máchala,
.skde bych st ju fumla?

u panimámy na hoke,
W te' slatě komoťe,

') Slowesp zajiskč íýfnoutš či fifuonti (sěs,nýt
řlfaii 11 ma) anonyma ioh' eo woblibati.
Shsim či fifim pťiroda mibfiloe to ono:
.nlm olem k nebi holuba. 
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:'Š"r'!-l!:

£Hn'f;
Mc-íbífťup
Dražfh)
-'
e(Rodisý
Myrawan.)
„.

\

*!lllnf \\arobilfe w uničo= tímto pojisttl mu'\\ál

32 fu))Br.

mě na Morawč \\) E\a'ii Dío=. gr. na swých běoicnád)\\álomftócí)
múcfčm. Mein) l)\)[ pnlošt'l \)tmníípolíď) \\ jiUých statcťch \\ měňa
gáflab E učenofti ímé, \\emí fe. (So Čúslawř, tolílo na dožtwotť Nlbťka
mlábenec \)iéiífel ma. wyfoké íffoh) samého.
.

Bražsič, a ftal fe tmm) licenciatem

Bo ímtti manšelh) ímé \nfřou,

silososie. xNokll 1387 učiněn icí'c \)il Nlbik do ftamu. buóomníbopa - 
E\)l emmínatotem (n)\)íl\)cl)ačem)Itčcl), pxřjaťními
\)ofměc'ení. m);
fteříšu cl)těl\' akademických [)abnoftí pak arcibiskup Mažfký, BB\)\\e'-f

zsilofosie boíáúnouti B\nolemieít Bajn- b\\e 28 gáří 1411 umřel,
na bůftoieniřmí to 3 \\átobu čeflé= __prebLmóala fapitula Bražská \\)olem,
I)o. Napotom fe obrátil fe ftubium ltc\:\)mš Nlbik ftal fc atcibiflupem'
lčlařftmí \\) 213mm a'fta'líe'm) něm -:\\om\)m', ačEolr bo t'ě bol)\)jen Uižssi
bořtotem; žBřitom wssak anioítatnícl) íměcení měl. Wolba ta dossla po„
wčdeckýchobmčtmí nesanebňámd,
fwého
papežem
Scmem
XXIII. Dne
25.- lebna
1—5412
\mlán'tě\par\)čftomalmáma ímět= tmtgení
íté \\ eítfemní. be si w n\d)
Sotwa ze Uwázas fe Nlbik n)
iefftč- dňkladnějssich wědomosti pímo= ateibiffupftmí \\) uftutnóď) Bouříd)
ití). odebralx.fe -watalie, poftačqmal n) Braze, srražil fe \)ečlímě, oprostňt
m-lftubomání mám \\a \\)\)foř\')cl)Cirkew fmbn Blubůn) Husitských, naa'
sskolách$abomftód), _a b-\)l m pominaje žpupltého a l)\be'[)'oSana
\\id) powýssenna dokrorstwi\\.1404; HUsa čpťisrtě,.a5\) fe \)obťobil' inaří=
Pak fe; mtátilbo
mlaíti-fme', )pře= gentm \pavešomťm. žBod)\)B\l wssak,
mal/opět swújš,xdřiwějssi xúťad na; (ínqbn\)říliffnou bohatou) tím, že
Bražské ,uninetňtě, amřebnáflel co: nic opnawdowého přeb fe nebral
Dtofeěínt 26 \ofů- -\\)_eřei\\ěwědu mon anowč a. \)řítvušencům iel)\);
léfařffou..
fnašilť-fe ien -ucbláď)olit\ obě strmth.
Pro

wesřké \\)ěbomofti w

kaťskwizwolil iei ftál

le'=

Wáclaw

LV. .za fwého jprwniho \,lěfařc, a
B\)l3:\'\\\\.,\\)elíce'\\alloněn.„ Dolebem
\\a “lety)“_borlimpit \\ mnoboletou
činnořtr xB .:ftetouš ťtáli _!IBáclammui
zwkáss:ě m) těšte g-nemoci obětimě

mnol)o nocí měuomal,

profilem) ialomýmí, a tmt upabl
\\) nemali
Nechtěje

\\ papeže a kněšstwa.

\)aE' ble

obhčexje Dřebfům

fm\)cl)d)omati bmotu Uad“herného,a
míti za sebou celé gaftuin) \\)tířům
\\ \)anoffů, pomloumán b))l co lafo=
mec, jen; 1m) \\iřomu \\ecl)ee bátí fe
ubělil mu užití.) To mffevztaf'mu inecbuttli)

řtál 5a_ obměnu 12 kop Wražských bůftoienftmíjebo',
že xjesstěpře'b -fo\\='
grossú točm'cl) \)říimu, kteréž měla cem tnřuí 1412L'xl)leběl“3l\amttí se
\ iebo manš'elfa a dědicowé po jobu l)o. Cfšmloumou =teb\).=8 'Biílupem

ímrtí taf bloubo boftámati, ažby Dlomúďým.Rúnratem ;, Wechth
bulžiftál'fám anel) iel)o náftupcomě učiněnou \)nůoupil jemu aréčbjsknq.s:
w říffi této manželce mln) běbícům fimí, a odewzdal \ bneb mlábu nab'e
120 kop EBtangM gton'ů na l)\')to= wsscmi Rath) arcřbřskupfk,ýmrx,l ani
\\)o'fli wyplatílí. Bťed \\ftanomeuhn papežowa \ tomu fmolení \\ebočfaw.
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.Rrálomíh) přební

Wáelaw,

rada

í fancIěř,' skýul a xkommeudatatem probon'tftmí

Nntiochenský patriaróa,í9£ví1'cbtabfřébo. aby; paf Žizkowci

a fpolU proďosst Wyssehradský, oB=
Čcchách nelčdsky 3ůřííí, odebral
držel bo fmmncnbt) bíffupftmí DIo= I?“ arcibiskup Wbik do Dlomůce.
Umřel
dne 23. čem'encc 1427.
múďě, a postoUpil ža to probofftftmíl
Wysschradské arcibisknpu Mbikowi. Tčlo jeho bylo do Uničowa přc=
Na papežské potwrženi xossechtěóto' me3eno, a tam pochowciňo.
Mnoho působil fu 3meíebomá=
3mčn mufúo fe dlouho čefati, a
.Runtat proto teptm Dne 17 čet-= ní mčb a sskol, Evu) fám tafč 3na=
mencc 1413 na arcibífhmftmí ffu='- menítpm spisowatelem a učencem.
tečně Uastolen. slíbit ob tě doby Známo jest Učkolik spisilw jeho w
nazýwáU byl arcibiskupem Cefarčen: jažpkU latínffěm.

mísfic na oskrowech Gambierských.e)
asi s b\ně bobina)
bíouípí, mající uprostťed nádrž flab
ob romuífa ro3ptofiřenvď9, Upewnčl fě moby. Mimo .Rtefccnt patří
fc ptpteftantíémuě a podporowún wsscchny ostrowy k útwaru Mně:
jfa od mluví; angliďe' hsedčl fe ubt= nímu. Hora Dussowa na Mangau
žeti mc swém panstwi. J ostrowy rewč wypinci ít a3 k wyssce 3500
Marqueské Byl zasáhl a w Ewropč stop. Darom; pokrhty iíou neibuis
náflcbfcm ltchých zpráw, 3 Nnglie nějn'ím Bromomím. Uzké pokrajť,
rozssiťowaných, panowasa boměnta, zúrodněni schopné, kterým osirowh
že mťšsionáťi protestaUtssti na SRM: wňkol ifou Icmomaně, ieft 3 wčtssiho
quefáď) B podobným 3batem jařo bílu mořfťóm ráfoíím potoftíí, (13a
na Tahťtě fe potfaIí. thaíaf iefftě čaíu, koyž mtšsioUákt přibyli na
'ebna Rabina, řteté3_rud; ob oftto= Gambiery, sáhalo ii; k úbočí bot,
mům Bťátelských w ssiťi a báli fe w bolináď; a úwasech paf w nc=
rozmáhajici posud nebyl 3afáímuí— pronifmíteíně chrastiny fc 3aplíta=
ostrowy Gamxbřerské Mčloxlř toto Io. Obywatelstwa čítalo fe tehdáž
souostrowi boBtobíní wiry katosické na 3000 buh'í. Dčd panujícím“
SBD wssech ostrowech,

me má=

ostrow Rneíccnt,

chodni polowicř tichého moře jíšnč

ftátt se účastným, slusseso na bíabo=

nyní fráíc Mapntea,

Mas

1ménem,poraztwna pn=
wčsth fatoííďě popílíti B obfa3ením pututa
icbo, abyxpakxjako 3 pofmátnčbo čátfn minuíěbo stoleti foka sioého
ohniska po vířatm'd) stupinách *fe
rozžchala pochodeň mít!; Uassi.

Datum;

©amblctftč skládajise

') ;Boanamcnání.

*Bobámámeicbnučást

M„iosil Tichomoťských“ z bůlcjítčho a
pťckrásného dlla ml. 28. Frantisska ©!an
pika, ítctč ft ro nemíbčt titlnoutí započue

3 pěti ofttomům a 3 mnošftmí ma=
lých wýsep a zádor. Hlawni ostrow

náflabcm „'Dčbíctmí .fm. Cdrilla

slowc MaUgarewa, obfahUje asi 5
D mil; ostatniostrowy iíou Ykena,
Tarawaj, NkamarU a..stamaka. Qby:

již pťedkem fc tčssili :) ta! wzáenť w scstax

řejnč

máte,
požadawkům
nátnbu
nassehokteráž
dosti wsselilým
učiní.
$ řabdtel.

čítá sc fe Gambčerům

také

a

Melhoda,“
abs) fvoluúbomč !DEbicmí
nasseho, a ofkatní čtcnáři Morawana
meni zcela půwodm a welewitauč literni
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!Dl'ataitu

w krwawé bttwť na jahá fwuelu', ípobm' paf peopafh'- fer

ostrowč Mangarcwa, zmocnň fe trů:
nu a gnenáhla bobmanil celou .j'fus
pinu; Gambierflou. Strana w hitmč
potažená, mibouc neghhtí, ohuftila
mlaft a přeftčhomala je na malá
ostrow fotaloměho .půmobn, na

bothfál' Buď je Szoabera'po-v
hlebem na prmní fotáhh emtopejjfe',
jen; wždh hlubofá bojem n) mhflích

oceaňanům gůfiamují, fu proroctwi
onomu fe 'rognítila, aneb ze Brozťeu
telnoft'jí pougila fu powzbnzeni hřeb:

.Reefcent, kdcžto boftí-ln'bnč feměn'la. běsněmu ostrowanůw Gambierskýchuau
Sebnotlímč ostrowy mčlh w čele tolif jifto, že slowa její utlročla na
bčbičně bohlamarh', ftcři wážnosti wždp w paměti nácoba, coš z toho
fon
obmezowali znamenitě moc patrno, že fbhfoli Iobč emtopejíič.
fcálotbjlou, ač ble jména je volba: zočilř Gambčerssti blíšítí fe k ostrou
xžowala ga neohmeůenou. 3 wliw mům, wssichnt chhskasi fe jafo fu
duchoweusiwa hhl melmi mocná m. melifě jlalonoftí. Qtnnales 1842.
tabč lrálomffč. Hlawa cele'ho buchos Mapurura
zemťel [. SB.1803.
menflma, xjťž řífali Siapua, hhla ob Syn jeho“ bříme již, pohlcen ob 3m:

byl
ltále bocela nečámíflá. Tapna, po: lola. WUUkjeho MapUteo
šímaje wážnosti bez mála frálomflě, při ímtti běbomějeh'tě neboípčlč bítč,
banomal w bčbičnhchofteíích, a slowox pročežujal fe mlabh Matua,
ftrhe
jeho w ohlebu na ftátm' sálešítofti jeho, jen; co hlaroa řnčgfima melfě
wice mášilo nešli frálomo. Mans měl ftatth a mhfolě hogímal wážu

mčl'fice melmi bohre'
gatemanč jíou libé poflamh mhíofč nofti. Matua
mouě lemuje mlafinofli, ale bhl tafč ctíjáboítimh
a
panomittj.
Nedospěsost
králowa
ofeouhlě a mhtagně jejich obličeje,
mlaíh blouhě a uhlagenč toghlhmajt' bhla mu mhob, namáhal fe míle
a mohutné; hujhj

fe po ssirokých plecech, celé tělo bh: možně uhemniti ímou májnoftapoa
malo ga čafům přebfřeíťanfhjchmth: Iítiďh rolím, a to 6 talomhm nivě:
tými a mhobanhml figurami ogbobeno chem, žc když fonečně řval, begtoho
(tétowáno). Mangarewanč whnifají nehtubě nabamj, umásal je to »moc
ubatnofh', a mítččnč wždy uměli se ímou, »nárob fohě toho ani neho:
hájítt' proti cigímu núsili. ma jllonlu míjímnul. Nastalh úfítlh mesi feas
minulého mělu gmocnila fe nátobu lem a !matuem, a práwč kdhž ji'canh
nemhjlomná _jafáj't touha melfhch .proh'mně fáhalh k zbrani, a můlla
pťewratůw a ptomčn, ltcrč na Mans občanffá mhbul-nouti hrogíla, přinála
garemč bití fe mčlh. 3a panomání lob B Blahomčfih fatoliďómifžlnans
MapUrUry
totiž, rohfloupila na gateroě, bne 7. f_rbna, 1834.91115
mh:
oflcoměallamatu protofhně, jme'nem naIeB 1835.581ahomčflomě
T oap eta, a jala je ohlan'omatiftubujíee .na hubu prozpčwowalt
naflámajíct' zkázU bohanftmí. „Boe řráfnh hhmnuě: Salve Begina,
home naffi“ ——hláfala— „jíou po: potoučejíce oj'tromh pob ochranu fra:
vtaženi! hle jiš pťicházi !Bůh 3 claim), lomnh míru
Dle úmetu, jej; tehbejj'íí hřebu
hle! 'řteraf tolaft nan'e jeho mlábč

íc pobtobuje. S báno mně bhlo mi nofta Řimsté Bropagandy, fatbínal
bčti ho , fbe fe ocitá, tam wssechno Gabpellat'i, fu pořšeífančnt' celého
naplňuje fmčtlem, mechní jeho tet | tichomoří hhl přeblojil, mělo oceas

58' ř
ňanů'nr m3e1íti fmčtro 9995391901911 ben 11593ůflal me QBaI9ataífu, maje"
ěBoutBonffébo, a90fftoíff9 9ráfeft 9an'. btlem ftatati se o 3afíIám_měcínomč

de _S-nlag'es 99! oxbdržel
9tumo= lnřšsitporťebných, bílenu uht3owatt'

mbeÉnflmí9ro celou occaníi.. 3eIiřo3 ft'áíou f9oiitoft B (Emto9mu Náwrh
ale, ani bíla nenačam, na—Madaa 9říjdt a LtaquU chtťljiž,fe m9,
gafť'atu 3emřel, m3n'eíena ieíi mtšsie bati na cenu.; SB;Dnbřei ale, jmž
tatb' _!99neffením $ro9aganb9 obe 591 3atím B (Satctem bloubo to3=
tme 20.1'mětn'a, 1833 na miBfton= mloumaí, m9jábřil fe určitě, 3e Ga=
fn) SHolčk $ic9118.2131c9u6 flame tet mUsi ob9louti, Liansu wssak 3ů='
ulicew Baťiži, w 913 Dům ©9oí= ftatí me Walparaisxl Obhwateké
kowni fe nacháši. Bstrowy femernč měfta, meliřč účaítenflmí jem'íee '9rov
ob r'n'muífa Ie3íeí fe Sandwichy měí9 9obm'fnutí, o 7zeiwod ,podpoúowaltť
9atřit1 ]“pobwčí (19offtolfřěbo 9tůfeřta mtšsionáťe, $. Dnbřej 3ao9atšil;
Ganbmičffčbo, ofh 99:9 jí3nč ob romm's jící) wn'eíp druhu femcnem', náfttoiir
fa Ie3icí 1.9091116 btubčbo a9offtol= i'emeílng'vmí' a .r.: d:x.xSDn'e 16. čet=

ířébo-9eáíefta, oba 9af 9ráfeftomé B9Ií
90bří3ení aposstolskému Uáměstfowt.

menee,1834, ob9IouIí(Sant a.
Lawal B fatecbíítouMntubhm

Iobi .SBerumic'mě. Cclě 3áf1999
měňfanům 39romobil9 blahowěsty a-3
(sf-',ic'míuElen SpolkU BiepUšského, fu půisiawň, Dobrého 3bat-u :: 90s
obebt'al sč m 9'roííneií.5.B. 1833 3e9nání Božiho ceI9m ítbeem jím
na míru: fwého určení me f9oIečn'ofti' přeiíee. Satmííe [vB—fe(mala, v3malr
dwon h_iě3í: Ft. Car eta a Jjo= fe. zwon na fa9Iičee' !B. Dubičn
Blpďsstosský 9růfcft

9m

ií3ní t1e90= na

moí-f jmenowam), Chrhsostom

notla Lawala a jednohořa= iomč, B m'm3 ofamšitč fmřftl9' fe
techrsth,.Rqumb Mxlrphyho, 3muf9 3mvnům 90 'oiiamíš flťu
a 99 n'faftnč 9Iamb'č pťsstál Dne 23. ssteťich a me \vífee9ve9támedyř mčfta'
Sbe' Walparačsa
fonán9 mtoucnč—.-mob= '
Dubna ,"»1834, f' qupasaisn.
jich ob'emřenou náručí 9řijal ftara) [ítb9 3a blahowěsty. Dne 7. ft9na

išthntň'ffáň Dnbřej, jeben 3 měď; ssfastnč bo9lvuli f ostpoxoům©am=
3593999 dllchůw, fteří ceI9 ímůi žiwot bierskýmex
Dwa neeaňane',jeben3. N. Seáe:r
dhlť ro3n'ířomání frálomfimí Božiho
m'čnoib'alí,a na ftetě 3míáfftě fle= Ianbu, druhy 3 Tahity, řteří 69“
rné ff9anělffó 59 mal Tb9fi taf bo= 19qu na Iobi $emmianě, wyslánř
9at9š' Zde fe rabííí miěfwnáří, na iíou, “ab9'í ó“ 9ři9ufftění : míšfínnářům
ftetě o'fttom959 mm obrátíh' fmou. feiffmíumili B Gambieríťómi. Simi,

činhbft a9on'tolffvu. .Ra9ítán fran= 91059, QIninčan, namfftímil' miěšť
učinil je 9o3brn9 ; íionáře' a- v9římětímě= $““-“ními xxwžux

cm't3fl'9 MotUe

na ostwwh ©ambíetffe', pobot9faje mIoumaI. Nebhl sice členem. miB=..
í9qu,
3e fe boBře mobou 9oma3o= ňonšířěbo SpolkU w LondýUěr,enwssakdx
matí 3a brana k osttowňm Tahix od fa9itána S a 11.911a nb a na eeftě
tíďxjm. 3 uftanomeno, 3amířiti B 3 ostrowUPitcařrn na ©ambíetáeb 9p=
činnoftí t_nísfžoněífoufu ©amňie1ům. Uechán, abh ostpowanh w9učomal.
5.135
Dnbřej
rabi! aposstolskčmu 9rá= Nedoskáwaje ale 9Iaht. od SpořkU
feftbmí, aB9 fe míěfionářt neobe= 9říilíben'é90nebóaI hrubč o lnišxsii
vítali wsfichntna iebnou, aí9oň ie= ímčřenou, a 91:30 90 9říďyobu m'iB=:

59!—

ňqnášům- .fatoIiďód;

opUstřl bncela—fe umučili, bobře'1i3uměli,- boípíóali

Gambtery „ „
(Satet a Lawal

wesmčš opět k mišfwnářům aby
wkročiwssenow'cbměbomoftinabplí. Netrwalok

na pemninu be3 meffřání ssli na:

Dlouho, uměli fe moblíti Otčenáš a“

míftímitifrále
Zwčdawým
jsoUce-fptomá3eni
octli fe u 3áfiupem
přitom;
nostt Mapntea.
S.Břtialie meImi
cbIabnč, 3 pěfnč robošft), na m'3to
odpočiw,al, ani Uepowstaw. .va3 fe
mlewnáři nabíoqli, 3e bx;tábiiebo
pobbanč m!)učomaíí, 3něIa jeho ob:
doroěd: „Nepotťebnji Wáš; obci:
bčte!" Bodobným xzpůsobem odbyl
jtch mocní) pobíamau, ač ben pťed:
tím—boftinífpiicbbykpřčjalazwlásstni

Zdrciwaš,
Božich přifa3ani'
a SltesseniDesatero
apssrolské
!Dče3itimneopomínalí (Satet.
a alan) al čaftěii namíítčmomati_
EDčangaremu, cmí3 wssak MapUteo
fe kdy okazowal pří3nímčjfftm, ba
iebenfráte ěti3í zacbránčlč žiwotůw
Twýd). Když bylt totí3 wskoUpili na
oftrnm, whsslo jím množstwi Snan:
gatemanům m úfttetp práwě k jiné
slawnostičetnčshromáždčnhch. Dfltos

pťibhtek iim mpEá3aL Newědouce mane' nepo3oruiíce nikdy n mišfw:
íoBč xabp obplouli na blizký okrů:
nářům 3en ufnefíi—íe, 3e iiď) ,3t'nfí,

met. menu, kdežtoIomec perel ochotnč 3bali obolaií půmabům frafamíc (Bam
jím bal přiftřeífí. !Br3o na to na„ bierskych. Mišsioltákiwidoxlce, 3e na
míítímil je zmíněn; pohlawar, když iemo bámaná osskliwost t'oIífo po:

bpl35£abít9 3atím fe namtátíí. Mčl poUzi ofttomam) a pozorujice, 3e
fe k miěfwnářůní mnohem mlíbnčii mno3í_meImi' bt3e k nim se chowaji,
ncžlř B počátfu, a 3maI ie k Tobě, balí fe na ůtěf a bíebaíi úkrytu m
mifelifou ochranu iim pťipowidaje. podotknntém ráfvfí a chrasti na úpatí

To pohnuxlo i náčelnífp oftromu hory Summa). Lid ro3btá3bčnótma!
Nkamaru, 3: bocbá3eli čafičjífmíůs. íe 3a nimi, a nemoba najíti fřtbífe
fmnářům, tito paf ftříbamě přebás. 3apáIiI fuché rákosisstě, kteréž jakobh
mali 5135. na Nfenském .aneb na blesk do Uěho být ubeřil' w ofam3'ení
Nk,amarskémdohromě. *Břcbc wssemi u whsoký plameufe m3ňdív. Upto

přálliim náčelnífžUčapufau,

fnffubc ítřeb sslehajieiho 'na wsse mam; po:

jřchchwálxldhláfajeaprotinepťťzniw: 3atn utífali :(Ea'tctf'a
cčlmrhorltwč zastáwaje. Caret
a
Lawaležatiut
.fe ína3ili, am; co
neioříme—íe»říučili nátobm' ťeči;xza
pět mčít'čům tak balece fe oblomiíí,
3e malyli ji3 íe boro3umčti B Giants

xLawak

wzhňrn po úbočí, asi oxxpůlxnxoct
octnuIi íe na-mrcboíe, a čaíněráno
opťtšsiezli k hřebu a uttmáceni a
popálení namrátilí' fe na fro'čm člunč
na 91fen1t.n91nnaíc6, 1836. Botas

bterskýmix. Sotwaže i'e-ofttowané
ohlásili »očátef'
ansstiwilč
wyUčowáUix,Innulí
3e ! wímffe-íeponěfúb
Tarawaj, 3. něí)o3to
frál bralostrowx
swé
wssech fttan bo chyžkymíůfionářům; dňchodh. Maputco
iefftč 3puts
bítfp obzwlčlsstni wynikaly febopnoftí. ! l_těiife k ním mě!, a miěňonáří počali

_Safmile kdo uměl běIatí fří3, bneb
íe ia! whnčowaň jřného a bplo po
ostrowech wřdětř tlupa; ostrowanůw,
brat; druba horliwě wyUčUjicťcha
kdhž wsstchni, čemu ob mišfionáčům

1eobamatme1botífxbo (Somehčmm2
J přebftmwííí fmčle a obboblanč,
bůtht'wč Iíčíče íprameblno'ft Boži,
ftetá obměňuie bobté a3I_čtrefce, pps
dotykajice fpqu, 3e nepťtjme:lispásh,

ftetou eo wysiamt moai iemu po: matffn' chtějiccxpřefmapitťmiofionáře
pobámají,

brognčmn fn'ab pwpadne
nesu
.Rráí byl bhtboee tou řečí
boiat a qumíI mnobem \olíbneji
nešli obyčejně. Qíb obbimomal fe

podtajť cboftamu raboftí nemobít fe

jřž ani bořfati jíeb Uáwssfčwh 3 mo

flalí náčeinífa Bčíuneln pro ně meči

tím, coIib hromadnč_nabťth fe
Sotwaže (S'areta a Qac

odwážliwoskř bIabomčf-tům a měl fe fbihal.

k nun bůmčtněií. J nemen'faíi mie; wala
Ronáři obnomíti UáwsstěwU u fráíe.
Učeni fřefťanffc' o tteftu mččnčm,
obíašenofkí nebeffě, o mtčíem' Sdna
Búžiho, o z magmócb mfiám', ftetč
mibftonáři, fbe fe ban, 11 fpoiitofti
B příbugnbmi nábožcnskými náhledy
(Wiz SDílůmobni) ofhowanům přebs
náffelí, neminula fe o bíubořúm
bojmem na mou a srdce poslUchnčůw.
Na wzdory tomuto spasitelnému
účinfu jali fe oftromane' bo odchodu
blahowěstúw flamíti fmůj obyčejná

zočsli, jali fe-j'eim'tí swon

raboft mefelóm iáfáním. .Rtetaf fe“
pobimílí 'miěftonáři, když zástUp n
mffeobeeném pleíání iicb' přimeb! k
male fablíčee, ble hngemffe'bo zpň:
fobu ž břema :! tářofí pčknč wy:
stawené! .Rapla bež odkladu “mimča
cena a Máteťi Boži měnomán'a;
Dfiromanč při obřabu zpiwasi Cíti
femm' pífeň, ob míBfionářům w řeči

©ambíctffé složenou; načešGat-et
fapht naofmčtenou prohlásil ga babu.
(Wiž w Dťle úloobm'm). .Cb totjo
Ti t a u, (!BobřebnífmaB,wiz o něm ofamšení jen 6 uctímrn bágní pot
w DisU úmobním). N ldyž mibftonáři I)“Ičbali na mífto BrhU jžxcaswčcené,
nemobouce pro nepofojnč moře obs tášíee fe blaboměflům, fmčií-li toho,“
vlonti, opět na Tarawaj fe mrátiíi, čití, abn se tam pornoblilí, čemu ob'
boli ob pobanům B nelíboíh' při; nieb i_íg boli fe naučili.
,Šáboň'gl
iah'; zdálo fe, ze obbimomaně eiginee dojitř ím. fřeftu, hUstěji fe ozýwala.
neměli rábi ža swčdkhpřifmócb ná: 'SDIe přífíabu Ykamarských whstawňt
boženských slawnostech a s nimi fpos' sllfeňanč ta'fč pro febe kostel, awssak
jcnych drostopassnostech, awssak m mnobem točtffí- a poboblněiffí, cbtí=
ee mf přebčíti foufebům. Míbfío:
ničem tenháte jim neublíšilí.
Na ositowč Nkeně zatim wzrů:
whswčtili bo, mgbmaiíce jméno
sw. Rafaela.
stala ben obe bne mášnoft míěftm náři

nářům W 11náčelnífům taf w ná
Sen jesstť na alt-angatemč;
ze ieben blamním nikomu a fíble wládh bu"
z náčelnífům, jemu; bítfo, ob Mur: óomni a ímčtffe', bílo-fpáfo bofnb'
phyho pokťestěné, bylo.;emřelo, ne; máslo.. chjwyšssi knťz, MatUaxž

robč, toš z toho patrno,

mábal šábati, aby bIe obřabu fře=. ohlizel fe po pomoci. ewropejské;
fťanffčbo pocbománo bylo. mabarmo touže po famomlábč na ostrowech
obpítal bratr náčelnífům, dwi-taje mábaI pofud meči míěftonáři tato:
lichými a protestantskými. Jelřkoz
obyčejná pohřební fil—aš, 51“uran;

nátob a brnňí náčelníci ftáIi na bojem,
ftranč otcomč. Dťewčný křiž šdobi

jejž na

jeho dUcha (\ frbeeť

boli učinili(Satet a Lawal, líní

btob ptmníbo fřeffana na ofltomč' blubíft', _rogíyobnul fe foneč'ně pro
alieni. Slunaleé, 1837. Zesstěwěřssi fatolíďě blaboměflb. (Sbtěje ziskatt
naběie w sr“dcich' blahowťstůw xsz:
mu) na _ofhon—č%Ifqmar'u; 'QIfa'

'íd; na fon

fttattu obebtal sek

nim na'sllfenu, Dne 10. února, '1—835'.*

. .61'

Mtůsionáťi ucllmč bo. Uwitawssc obé poměběl„.Ronammelfou moblitlm.'“
powidali na toůmanilě otázky, »olis „áBroč gamíráš oči-?" ptal se opět
tiekym je,ho _narášfám ale ubóbaiice. ftál. „Ticho!“ obbyl: bo Baton-l,
Matua po této tosmlutrěbámal přífn'ě na nčho »oblcbnum. Wida

jewo wysokou wážxnost, při občtomání měs: poždwihowatč
ftctou iema mvnutili mugomč, lteří knlich rhchle přiskočil Erál a mermos

mcřcinč na

bezc wssech zisstných záměrům swou
mlat? opustils, aby je obtall slušbě
lčdix jim zhola Ueználných. !Btámě
m t_m _čaB umřelo Etálomi bítč ně:
folii měíícůw ítaré, .Ru pohťebui
slawnosti xpozwáni jíou mífiďní nás
čelníci ,__.mczi ními

též M a pu k a u

z Qltamaru, obzlásslni pťizniwec mia:
íionářům. _Siííto měli _togbobnoutí,
(má-lí

pozwáni

pi—íinwuti čili ,nic.

„Miaňonáři ubeříli u atslmí togumm)
proflť,edek řfcuce: „Shi ke králowi
_amglábřlš mu u_ctímě ímé foufttafii

mocí dotčlpobímatl se bo ně!)o, awssak

Lawal
takoon

silnon rukoux odstrčiw ho
wážnosti pohleděl na mě:

bamcc, že bázlřwč odstoupilapoknd
swatý lon _trmal již Docela pokornť
í: chowal. Sim goůfobem uměli

mišflonářlš mágnoflí, lterou mm
wzdáwař,ǧi tehdáž wystUpowati, jen:
nalo=li fe, o uctu jim co whsiancům
Božinl powinUou. Bo Mssi sw.
nawsstiwtl Y'r-ólffl'olfu a šábal, byti
B oftamíná mpučomáu.
Slamtátimífe fc_mišňontaží__na
ostrow Mangare,wu nasslt oboma=

& něfftěflím, ftcté potlalo jelyo tos
blau, amn'af neměl gátullyo lobílu telfhoo u mclfčm gfofmoucmí. W
to obťadechpohanslých."- MapukaU
iebnom chobosll přčstálo 26 mušům
ííctfřilíltěbomltě přifagu blabomčflům.

z oskwwůwx Nebezpečnych.,

Byliť

Soho jse _ftál nebol nabál, i tell whsiáni od mjšsionářůw proteflants
náčelnílomi na togfbobu: „SDoBřd ských; wvficumrflc
& Ivbí hráč;
taf;_-n:l)říň mišftonářům, abou mně na Mangarewu hrozilč, že hubou
přifílidf „3 nemcn'fali B přídyobcm, rat hloubí brancowatí a osirowžxhu:x

awssakItal: jijnegaítíbli na Man: bití, až jim ofttomaně _přiflíbí, ,že
„garclrč on bylobplcul na pabípabu nebudou wíce flaněti se bohnYrut:
„(člunfu) na ímé flatll) Tarawajskě. nowi, žc nebubou choditi nasi a žc

Mutua

í. wcfffcrm líb naoarmo přijmou míBftrnáře proteskantské. Ebo:

uůlomalimemlmvifí miěflonářc, abl) jem, jejž tčchto 26 osob bylo na
zůstali na _žmaugatm—č; orcházejice ubohé Mangasewanh učinilo, ftct'í

za lrálcm ptamilí: „ímo jíme pilffli cmíl'em bříme o mocném _lvlímu
na rozkaz lrálům, alrffaf nemáme míéftonářům íabítiďýd) na ímé oči
od tlčbo potvolmí,

all!)dnm zde f_c boli fe přeímčbčilí, byl ! míře nepos

ufabíli." (So; [rál pogbějí, m;; mu Dobný. Wssichni bez rozdiln, _ani
to mollábáno bylo, míěftonáiům _!Dlaluu ntmoiímajíc, jaro zahrožené
mclmi ídmalomal. dez Lawal ditky tlačili se okoloCaretaaLa:
hrubého bm slonžil Mssi fm., ul;lí= mala, upčnlíwč o pomoc prosice.
bal, iba f oltáři, ltále mesi pil Síto Be,; mcfiTání w průmobu S))ans
t_omnúmh Když [nčg rosnammam garcmanůlo pospťchali f d;obolu,m
íe fw. l_řišcm počal se mobliti Žalm nčxnž nepřátelé

ua

odpowčď čefalí,

wstnpni, přiflcuona k němu frál a laífmmími slowy je přiměli k ob:
tága! fc:

„(So Děláš?

san—al ob= chodU. Dxuhého bnc hned čafuč tóny

ř62

dle ztrhnul se naiebnou diwokypo: k ním ob této doďh polylčbzalía
:krěkna wssech straUách ostrown. Ste;

ufneflt fe, 3e jim jeben 3e swých
přátelé opět tbufloupíli na pemninu chrámům obem3baií. Síou'ce o tom
xd juli se mffube loumtí a pleniti. ufnen'em' popem 3pt-ameni namrátlli
-Rbe fbo Bol, chápal se35rauč, awssak fe na wlangatewu, neboť Buh“ 3a
'Be3 miBflonáí-ůw nechtěl 3ábcn fe tím messkali na Nkeně. Na hřebu
'o5má3iti na I'upiče Safmíle (Saret »očefámaliiď) M a t'u a. !Bftoupimffe
a Sam al fe octuuli u _btofiřeblib'u, na ostrow poždrawilt ho a ssli B
Alynul fe celý 3áftup, 3m; a bitů;, š ním na průmobu četuěflytomášbčs
bobpomabu asi tílíe ofob, táhli) ptoti nebo líbu k onomu cbtámu, u -učl;o3

'26 nepřátelům Mčšsiouářčopět las ii'cl) fám frál přímítal; !IB'eib'ou'cetb
skawč upťimloUwali můbcomi,

alu) dnům

ípad-ili w něm čtwero mels

loupeš to dobrotč wydal, co3 fe kých a nemototnuď; Bůšř-ů'm.„*Do:
í ftalo; s obou Petanfflábáno 3Braň nefie fefetuU' o3mal se(Satet
an srlťassetto w pokojt, kde kdo eo Nemám žádné," 'í'cfl- ftál. „Stejně,“
.ualoupil'.
Nwssak fotr'ua3e miBfto:
“míří na nčfoIiE ftořům fe m3bálili,
mrlyli fe nepřátelé na Be3btannč
MaUgarewány, tito pak 3lofíně íe

ftálem? iBotučte, af 'fe boneíeWďS
bonen'euo fcfetu. Caret pobal-fii
řrálomi a přimloutbaljabí) jednoho
3 bů3fům to3třl'fftil; frál se zdráhal.

ro3fřífnumffe fábali-f odložené 35toji Z whstoupil mu3 3fproft'řeb ltbu “a
-a w ofam3em' naft'ala krwawá půřka. chopiw feketu mohutnou tufou fal
Neohroženě mťa3ili (Eatet a $a: íměle w obličej nemototu; jesstě ti?:
“mal me'3í to3iitřené foupeře, m9: koltk silných tá3ůu) a 'mobla pra:
ttbli MaUgatewauůxU bma uepřátelu ffotem fe řítilafnobo'um 3aínoueucl;
prárpě, kdhž ií3 šdwihali rúkykránč ofltomunům. WidoUee, že Důl; se
Limitelně, a probihajiee žábu poté: nemftí, iaf B pořát-lu se oBámalí,
fající'cl; fe uftlomalí, tu slowy laska: nahým—ali opět ftbce, a íamoíboluč
wýmřx-tam bto'gbou, utíffítí jejich 3u= míěftonářům fe naln'bali ťto3fotáui
římofl a- uflibiti fpor. Sřebřálelč druhých mobel. Boněwadž ale tyto
“balí je na útěf blebíee bom'bítí fe 6qu tu3e wyfoké a “najakěmsilen'ení
xfwých“lodi ; 3m; ax běl-í l;nall) íe 3a poftamenl, do.lessenona to3fa3 mia:
ními u blmofe'm lylulu a lřifu ' a3 ftonářům proma39. Onxotawsse ie
moblám ofolo' ftfům 'fl'tlylítuto bolů,
f" óobotu, fbe ií3 nřfolif žnga:
remanům bylo 3abr3elo iebnu lob uač'e3 chreim poswčeen a sw. Elkl
uepátelffou, mlefouee ii f hřebu. cbalomhočhomáu. Matua ben obe
Wúdce Urpťátelský, jéhož bula lotš, bue neumějí oswčdčowal flué-přá:
miba misíionáře pospichati k chobotu, 'telftmí míěftonářům, wystawěl jím
fbíual k nim profelmč 3 balefa ruce. 3mláíftm' domek ua ontomě, a xčastd
Wťichwátawsse porušili Mangaremas ie namfftěmomal, ale frál fe mt3el.
-nům, abl) lyopuflili , tito paf 3lofiuč Bodtaji poručil potou'cbané bůžky
bobili swcizanéhd ř noboum míšftb: eboma'ti me íměm botu, bomuímaie
fe, 3e 3fá3a nátbbnícb Bobům mUsi
*'uářům, j'enj B foi-lití odessli 
Tatb pťipadnost 3namenitězwý: Býti nemulynutelně 13fa3ou jeho moci.
ssila _má3nofl'miBí'wnářům me3i ofltoz Brzo fe boměb'e'li míšňonáří, 3e'krúl

mm). Saro

k whšssim bhtostem jím fttoií pomftu;

&
x ,Mišstonáťi wssak pokojnč 3'at1'm vmíabí a- staťi mctaIí fwé Bů3í9 to
wyúčowalt ostrowanh w náboženflwi :pošár. trofofo. fe pnoucí. jMezi tím
a rabomalí fc 3 mtbhjd) pohořím, to mohli; bobaran), moinIi fc míc
)'_imi3Iib obměňomal jid) f);afttdnč sirnáii i! nárobcm wpžnáni tom?,
fnabo, Zfonre nyní bofonale řeči Dtče míň (: Bbtc'nraě a pak ob'3oís

tu3emífé mocní fřl'abalí Uábožnéxpisně, mali pífeň řtčto flanmofh' 3ml'án'tnč
jichž ' »o'bíat) '.mimo moblitbx). 3áIe3eI ílošmou. SDen náflebuíjíct fl';1oma3b1h
.článřům míru) !Bt3o' 113161)an fe mimi-B Titfroleřnč brstme , jíbla

-íe nábo3nč zpčuxhpo úmaled) a po mařili a milí. pointem ob mčerejífi
chobotech 3'. Ust profiomilód) oflro= slawnosti zbhlým Sotwaže 3ptám'a,
manům. Bončwadž toUha fatcdms co na QIfamaru Bolo fc- stalo, ím
menům po třcfiu fm. bennč m3tů= QI'fmu boffl'a, '3růíobíla robobnó'přes

ftaIa, žádali mišsionáťi obhwatelůw mrat; i na Mangarrwč chhstalise
alfamatflgdn. aby bobromolnč ípálíli ostwwané, maiícc iWaíuu w čel-e,
swé mohli). , %fíícbni' fmoIiIi mimo wýhost báh'- řábu pobanffčmu, ale
iebnobo. Bam axjeho fyna. Emo:
»rotímíl
a sbiml
pole.fe, obploul na Somma)
siawili hraniei a 'pobpah'lí, nače3 hál.

Uixichodrapostolského námčstka na citronu) Gambicrífě:
Dler wyUesseni .átímffé 23mm:

mocn'ělóm

(: t. b. *Bř—ibímavfpořó:

ganbv-ob tofu 1833 UstanweU Bol ban) tuto gáIošítoft we L'Baípaťaífu
řnč3:'řoonftó, Štčpan ERou cho Uše “mfřoupil R o 11d) o u 3c'- na: tutě'3 loď
(čti <.8Iuífú3)'ž 3a aposstolského “nás Werxxwicmn;una m'3 minlllého tofu

mčstka pro mišste tíóomořffě afpoíu (Satct a Lawal BolíoproltIi,
3a Biffupa Ntlopolskěhom parsibus a' přiffál fffafině po we.iké noetxk
íuňdelium. Z Stima mobal se 6 už: ostrowu (EamBietffčmu, kdobťe nám
foIifa

1517331)
a ťatechisth

na

cestU a

powčdomé

Nkeně. -ERabofř, kteron

pixistáldDne 19. února 1835félBaI= miěftonáři pocítili w ofam3em', kdhž
paraiíu, kdežto, iař jíme pomčbělí, sefpatřili B námčftfein aposkolskym,
Hnedj druhého
bol 3ůfřaI apofftolfh) máfeřt Góra): bola eryslowná.
foftom Lianfn
Mizniwá msšsiim dne sloužikďiskup, jelifoš mámě při;
ňcbomořffóm poloba mčfta a [;o)-= pabal ben Sw. Zosefa, slawnym

:limoft obhwatclňw pro 3ájmofato: .způsobem Mssř sw. w odčwu Bíffups

a přibyli
I'tďč pohmlsh Biff-upaftomu, 3e- 3be ffčm, Caret, Lawal
3qu3íI 3mínčm) již, io woobu Dům oťratní mišfwnáři mu pťřsinhowakt.
Tato
flamnoft
učinila
na
osttowanp
a -ff[abiíft_č,3ně[)o3 Bt) mišftonářům
$a!
.bo Dceaníi ro3pmlcm3m fe bobámah) nesxnirUýbojem. Ro:lchouze
měcí3 Ewroph zasilané: paramenta, obchvat fe na ofi'oomMangarewU,
nářabi fofteíní a jiné pobpoto;©poín kdežtomeli'fá panomaía to3iitřmoft
měl bům přijímati míBftonáře 3 me3i stranamikrálowstoll a iDZamos
eropy
pťichozia pobároatí úto: .;mou přcbce wssak neopomímií král
čisstč bsahdwěstůw w miBfu'd) ones anssňwiti flamně slUžbh.Boži, ftc'rč

6'4
opťt tona! ďřskup. Břdriáíal a fotwaše ftetá aš “bo swé 'voílcbní- nemocí
služby Boži fc xskončily, rozběhl ít, zjewnou ncpťizeň wždy ! mlšfionás
abp ble zwhkU tnzelnského son ta= řmn bola chowala, ale widone fo
dost bistUpowč ofwčdčil rozliěnými ncčnč, žc fmtt fc rychlým krokem
ban) obemffub horlřwč snássenými, bliži, »řgbce kťestu žádala a bofáíyía.

podobnč učinili frál i Matua, nc Biskup íám obcbtaI fc na Man:
moboucc fe ubtáníti wsseobecné nab gatemu, aby ii »ocbomal. Nežltpou
ssenosti, ftctou wrsskerý nárob nelí= časy služby Boži, pťimlouwal kráu
čenon upřímnoftí na icwo bámaI. [omí a MatUowř, aby to kostcle fc
Eban; feůámaímbananůw, oťcchůw pofadtli wedlé sebc; paf siaUžilMssi
kokusowých, ž úrody fltomu chlebo: fmatou. Bťečta Ewangelium obtás
mého, zc třtiny cufromč, a bylo tiI se k oběma fofům, jejichžso tos
wsseho takowé xmwžstwi, še mou= zepťc »oIitíďě hrozily ostrowům zká:
1110113: a ptůmobčí jeho mufcli fe zou a krwe proléwánim, a napo=
míti na pozotu, 1151)oftromanč ftíába= mínal oba k žachowáui sworňosti
jíce ban; wůkol fedici spolcčnofti jich a lásky rogáicmně. „Zakož frál mufí
nezashpali.
Bisknp poručil složiti fc občtomati celým ítbccm nátobu
celou zásobu na bezpcčně misto, alu) ímc'mu, protože blaho nároba ga=
w čaB nouze z ní sc xuohli poděloe flábá blaho frálomo: pobobně ná=
wati chudobnčjssť.
Miůsionáťi rozessli fe po ofol=
nící; ofh'omefl), aby pokračowali u
whučowánť Iibu a biskUp Udčlowalx
zatim na Blkenč a QIfmnatu—fm.
kťest oněm, fteří -11cjlěpcmončcnúmi

čeíníf i febe mocnčin'í muíí občto=
mah' sc ftálomí .fročmu'! ; těmito
siowh zawťel řeč. áBobnuti jíoucc
aš k slzám pohlédli fokowč na sebe

ho gnepofoiomalo, čím zťejměji na
wlastni oči by! na osirowech Tahiu
tíďód; pobobně úklady pozorowal.

Mmzarewané bámali na jewo pro

a padli sobč w náruči npřítomnoftí
.íměbo lihu, whsslč bat z chrámu
býti íe okazowali; nebo! poíub po= fmířeni na wždh. Žim ":qu rog
fřcflčno toIiřo čtwero ditek wnebez: bobnuto witčzstwi ducha kťeskanského
pečenstwi ímtti posťaweuých. Na na oskrowech Gaunbierských; melitá
Mangatewč whnčowali Lawal a mísfte pokoje a míru fe úplně pos
Chprian Lčanfu 450 ofttom= bařiía.
nům a odewssud sbihali fe nomí fa=
MatUa obdržcl na kťestU fm.,
techumenowé fnim, prosiee tonžebnč jehož i 6 tobínou brzo na to pobo=
scihl,
jméno Maria Štěpand Král
o připun'tění
do dsskoly misionské.
Senom král, fe pořáb jesstčmanual,
moftamčl na dukaž swého upřímného
a čím wiec Míši! se MatUa
n1íB= smýssleni pěkuý kostel a taE pří=
í'wnářům, tím mice proti Uáboženskě tlabcm swym učinil fonec mn'emn
proměně zanewiral. Dn sice powa: odporu něfoIil'a fttannífům pohansky
žowal biskupa ga bytost bez mála fmýsslejicich. Mišsionáťi nemohlř stax
nadzemskou, ale nemohl fe níftetaf čitínámaíu fatccbumenům, přes 1000
pťefwčoččti, še fe 111 neufíábá í1oět= ofob, připtamomali na iebnou ke
ffč jeho moci, a toto obamání t1'111
wíce Swatostč krestu. Horlčwost, fteton
míru kťesiaUskou, zmoenčla fc"1 ofitos

manům Tarawajských,

kteťi pofud

58 mm čaé zcmťcla těta králowa,l wzdorně opirali fc miloftt Božl;
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\\\)\\í_ wssak 3báIo je, 3e \\abeffnoftí !mám, fb93513án3e3íš \\me \ooIalš'
cbtčjí nabtabíti .b'mojnáfoí), čeho„ etní jím, mm) otč'e! a3 jí\\_\_B'n
pofúb E\)Ií 3anebBaIí. Spí-\tom \o\)= beš pjáti, 3e \\\\) je celým ft'pe'e'\_'\_\_
b_ámá ofoInofř, 3e \\\\'Bí'\o\\áři Boftto= milujeme ja_foTebe, \\ 3e, \\3 fe \o
\\)am), fteří ob pohnnstwi upnsttti nebi \\ _EBána 3e3íffe \\I)Iíbán\*é_,
\\ed)tčI\', \o Dobrém íto3u\\\č\\í tnoalí, mtouenč jim Bubgme běfomatí 3a tu
3ajífté pěkné íměbectmí o Iaffaměm Iájfu, ftetou k nám měli, 3e Tebe
jící) dUchU a ínáffeljwofki \o ptambč neždřžowali obejití na Uasseofi'tolb'p '
fřeffanfřč. Takowé wssak 3broji neo= Letopisy Qvonífč Mm) jfou pobobk
boIaI \\abloubo \\oýqn; uctímoft \\ \_\\)ď) \ovjeroům.
„Krát přijat při fřeňo fe“ ctí
přítulnou, ftc\o\\ ontoma\\_c' k \\\iB=
fionářfun fe d)o\oaI\', mufí čtenáře tehdejssiho pape3'e jmeno G \: e 3 o t;“ '
Kdyš 1.33. 1836 cele oý\)\oateíft\_o_o
_Qetopiíům často \\3 k _jI3á\\\ pobhouti.
Slepí-jjj“ E\)cbom ani ře foncí, fb\')= \\a míru E\)Io ji3 fe obrátilo, \o3po=_
B\)_d)om chtčli m\)\)_tá\očti \offed)\\\). mučit fobč Gambierssti na. on)) fine
pťiklady

bčtíuně

p\_\'t_\\_I\_\ofiia \\č3ně

I__áff9,
fter'ýmí nepofnšcmí oftromanům

frajanp, fteří [\e3 mála jí3 přeb50
Ictv 3 \olafti

bywsscx \v\)I)\\a\\\'_ '\ía

ůttoBa a3 bo \\cjblubfjíbo jáb\a_b\\= Bíbnčm ofhomu Rrejeentě n'u3nčfe
3í\oil\. Bistúp fám bopímoíl ;fef_f
chem fřeffa\\ffóm_ proniřnutď
3_\\_r_o=_
3omaIa. Baflepáno \\: po3b\\í noci \\řmu, am) mpbnance k námtatu b'o
na Dmeře bomfu mišsionského , \\\\_6_=mIaflj \oobíbnul; awssak Uowé po=
fionář obemíruje mibí mnogftmí líbí foícm' nechtělo opuftíti mífta, \\a
a bámá \\a jemo ímé pobíwení. umí, ípočímah) fofii btaí)\_'\c_I)
oteům.
„ Co Děláš, otče? pťoč nejpíš? Zsi:li RoUchoUze
siee B nepoří3e'_\\o_ufe
nemocen, 3e taf po3bč jefftě ímítíě?

\\motátil,

ale poned)a[_ me3_i ními

fteří na Gamuj
My jíme 3p03otomcjíi Twé swčtlo b\oa magnum),
\\ ne_mů3e\\\e fami \_\|\\o\\ti, a3_nám Bietád) E\)Ií na míru feoBtátiIi. W
\)omíě, 3e je Dobřemáš. " „Sá jfem roce“1838 již, ofa3omaI fří3 ob' fos'
je \\wbííl 3a Wáš \\ pře\\\'\)í_fleíi_fem , fteIa fřeífanffěbo \\a zboťeUčnách po;
» Slowě Božim, fteré Wám 3\'\\fc\_
'banffócí) m'obeI\o\)f\a\oenčf)o£te[ee\_\
bíáíatí hodlám, b*á=
Ii Bňh. " I,D řanům f u_ebi, tito paf t_o\_\3eB\'\č_
!tetaf Thš Dobu), milá otče! žBoije ' očefámali pťichodu biskUpowa, jer_\_3
'

bo d)rám\\ a pomobIeme f_e3a otce- potřeftim j_id)Iaífa_\o\)\\\ípříml'umámí

(Eareta, on m3b_\)jennanáa m\)fl\'" \ \\\ě[ k námratu do wlastč.j thž
„alle m3b\)f d)\á\n 3a\ořc\\!" „SBo=pak bopíonlí k Mangarewě, přijati
Hefneme \oenfu, tam to tu i\ra\\\\,* jíou [áffou Bratrjfou \\ po3mám fu
kde p_řebomá !Bán Sešíě; obpočíň';jpoIečné I)of\in_čk t_om\_\eíI'i přícýý
fobě jí3, milá otče, 1m) je pombbjím'e' ffane. Mezi tim, co ostřowaně._pob

3a Tebe!“ 3i\\b\) túzaliseLawala:

bo3orfimím xniďsionciťňwpilně b\is

„Máčáí jejítě Doma otce?" „SJIá*\\\,|bo\oa[i fqmenně d)\á\\\'\), \o\)ba_Íf_e
\\ \ matfu a b\oč jejim)." „5213baIi_ Caret
\\a cestu do Ewroxoh,r áfíy
Tobč Uezbraňowalč obejití taf ba=.fjaf Spolkll PiepUskémU tak 3_e_f)o
Iefo \\ \\ifbv fnab wíce nenamtátítí; _Gmatofti 3ero'rubnou pobal 3p'r'áío1;
se?“

„Bla,kali sičc wssřchUi \\'a _ro3= o tabbíinpd) \oáííeofád) mišsie ©am=

d)ob\\, aIe \\ebráuíh- mně, obejití f Díctílč \\ o \\omoupobpgumofwšy

66
mm boptofít. Bapežowi, itn; při: s, třemi knězy Spolku Bicpuskéýo z
wčňwě ho umítal,

Domči! bůžkh Bordeau:, apřiftál Dne 20. prosince

Mangarewstč, ktcré do Mufca Řim:

t. t. k ostrowUleamaru.

fřě žBtopaganbt)

1840.

pozdčjt

fc slozili,

Nnnaleš,

Co milého otce \m'tali [)o

a lift ob ftálc Gregola psaný. !Bas alfamarn'tí, ha na Mangarewť po:
pc

poručil zhotowiti pro Uťho oděw fáhla Uadssenost takowého stupné, ge

orientulského, na wšdorywsswemn zdraháni lřd ho
inn) bohatý oblet; na ramenou donesl az k bytu fra:
mimo to bat-mal oftwmanům fráínou Iomč u wsscobecném iáfání, eož
jen;
sochu Banny Marie jakošto patronky Iobníbo řapítána Sbnboita,
a opatromníce ofitomům Gjambicts (Santa
fpwwázel, aš, f slžim po:
ských. má! francollžsih, Ludwik či: bnulo. Rozdčlowáni barům ;,ambafo
ltpp, , poslal anownikowi
skwostny pťiležitost k památné flamnoflí pro
fr lowský ble ,;půíobu

a pro MatUu

kord, bann; Naťižské paf naplnily wssech čtwero ofřcomům, biskup po:
něfoIíf beben ífatftwcm a plátnem ímčh'l fochu Banny Marie, Uynčjssi
pro xostrowanky, obe wssech stran Batronky ostrowůw Gambtersiých,
snásseno miBftonářům togmanítč při; a pak ponechal líb wolným prů:
fpčmh; pro mišsie „Gambia-fu. Na jewům srdee pťetikajiciho radosti a

fo'ncí kwětna 1838 odplonl Gant

nadssenosti.

' _IÍábožcnífá, občanský a političtí žíwot na ostrowech Gambierských.
NozUmise famo seboU, še stu:
ssenim mob:! a pokťestěnim ostro:

bhlč od Uich žckdali, aby jim powče
dťlč jeho priam) , wzdhk ga“ časklw

manům nebylo bílo mifopnářům pobanffécb, iaf mime, zkousseli miss
bořona'no; npnt' se o to iebnalo, ab? fwnaře, ždali půwabům ofttomanef
roznicenostř nátobn balí patřičný obolah' bowcbvn. Sebinó poklefek
ítnčt- a aby mira w ducha a frote w tom ohledU bylby ftačil přípta:
nomotřcíťanům čím bále tím bleu: míti ic o wsselikoU bůměru a pů:
učinil
b_ěji mniťala a B celým žiwotexn fobnosti jcjčch ínab anždy
weťejným i Domácím a íouřromým foncc taf ínabno a rychle, iaf fnabno
co neiůšeit írcftl'a.
Wťede mffín.
znfazowalř se blahowťstowé proti
pťcstUpkům ssestého pťťkážani, neboť

a rychle pťiklad neúhouně enosti a
mramní
čřstoty mišsionáťůw bo:
jima! napil a obcwíral srdce těchto pí:

ostrowané [»in nab míru posud [)o: teť přírobzyvmlímn spasirelné mír—,).
wťlt prostopássnostem dohlawnim. SB:)přebbčšnč přípramč jali fc blahou
Bonžiwalič k botííení toho ncobme: wěstowé mnímčtlmvati ofirowanům
zenč lásky a bůmčrp,

kterou

(š)—1m: fíeftc' přífásam', co pošabuíe

bterssti fc k nim chodoali; ncjbů:
tagněii ale ofttomanům I)!áíal č'iftotn
poblamní — cólíbat kněži katolických.
Si; dřiwe Byli fe obbímomali bez:

žmstwt mtůsionáťúw, a foííftáte ji;

od fře:
ffanům a co jim sabomíbá, a hle!
slowo neminula fc 8 bíabobřiném

účinfem. szwlásstni

obtiže snů:

íobíln míšfxonářům pořábání pomč=
tůn) umnželských, nad něžto sUad
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nifbe není „fpletenčjssich ; čijsšllikxfe čůn), )í3 brune \\bítef pramálo aneb
při této práci bmoiím opleben't.thtDs
3l)'ola 3ábné nebómalo, 3m\)ffena\\
\oanč toti3 nawzdorh diwokému fous pobporomána E\)la. (Sptčjíee ob:
lo3nichm' Dobře ro3líffomali man3el= zlássmě 3enám a pannám pžebftas

ské bítf\) od \\e\\\a\\3elíl\)\l), eo3 n\iěs

\oiti 3im\) přiflab čistého 3ímot'a, ienš

i\onáře webu) na ftopu ptawča3á=

\\ipo 3 poul)\)© přebpilům a pra:

fonitc' \\\\\\\3elf\), 3 hrubě wssak i\tam)
tmrbiíi „(SJmnbíeríftí, že \ofiupujíce

\oibel f\\©\)© nem3©á3í, přiměli mia“

fwnáři nčfolif pte'ú onn\)© panen

\o ftan) \nan3elfh) \\iibp fobč \očtz íeftoupiti \\ ímolaobnp ípolef ftet\)3
no)? \\3 b'o fmrti jcbnobo ntb bru: ln) oftatnim ílou3il 3a m3ot 3imota
hého \\eílibowali, ani3 kdy man: ptacomitěpo \\ pobo3\\ě[)o, 3 nčbo3
3elfhpí 3\\ fma3ef nero3lučm) bpli ale byl \\)\)íiup wždy \oolm). ©po=

poma3omali. Mišsionáři tebpw tom lef řibih) fláfítetníce francouzké \\
pábu, fbe bull )ebna 'ancl)\oíee man: ab\) pobolmě úflamp \\) n\tšflid) ti©oě
3elef jcíftě .\\epofřeftěn\)© b\)l\) pro: [\\ořfl'ócl), kde bp potřeba naftala,
pun'těnp, probláňli biemnčjífí \\\a\\= ínabno \\\ol)l\) íe 3atá3eti, wpítamen
3elflma 3a neplatná, přítomná wssak \\)e !!Balpataifu mateřiníh) Dům, 3
3a platná a 3áfon'itá. Mišsionářč \\čl)o3 po ti©omoří íe učitelfpnč to3e
tě3l\) tento úřol promtbli \\wubtou fílalp. W roce 1841 3\'_l\)
na Mano
obezťelosti a laskawostť, ostrowané gatemě w Domě Elialním ji3 53
paf pobrobomali fe \oůli jeiid) jar panen ptáioč na úpatí oné pl)o\p,
pofluííně bítfp. QW) wssak mtamní na fterou (Eatet (\ Slamal se bpli
příínoft, fterě bu© třeífanfh) \n utefli, (\\)3 Emangatemaná k fmilsiwu
)i© pokoUsselř. *Bannp' fe 3anán'eií
ofitomanůn) nenaplnila 3nenáI)la \\e— 3al)rabnietmí\n, obzlússtně m'ffaf tfablg
©utí a omrzelosti, bleběli \\\išf\o\\aři comftmím, ífitim \\ přebenim, přiiíš
sbližowati m3á1elnnč čle\\\) robim) \najíee učebnice, )en3 pat p_o oftto
\\ celému tobinn'ěinu 3i\ootu propůjs \oed) to3ífířují, čemu w Domě bplp
čití mnab Gambierským poíub ne: |e \opnčilp. Mimo tento Dům na:
3námpd).
J)!an3elftma \peřeinč \\ ©á3i íe na Mangarcwě leíftč pět
ílamnč »: foítcle u3a\oíra\\o, eclá bímčí© sskolek, 3 \\i©3to i'ebna ilou3i
Obec fmolána, alu) přítomna [\pla 3a wychowaci ústaw bcc'r kalom
pofwátnčnm fonu, fbí)3Gírfemman: ských \\ \\ačelniďód). %po ne3bálo
3elůn\ \ neto3lučněmu íma3fu ubč: íc blabomčftům íapati k nutíeím ptoa
lomala i\očl)o po3el)\\áni. Nawsstťx ftřebhun aneb k treítům tělefn\)\n,
\oomání sskoly tolifo ob bítcf po3a= )ebinou jid) mocí bpla důwčra ostrou
'Dotoáno, \opučomání paf \\iřbp než \oani'no a \\ábo3enftmí, a toto bmoií
moalo bčle čt\)r pobin Denně, alu) fou3lo ftačilo \op©o\oati nátob k
bítl'p, 3a čaíům poba\\ff\)© íloro bo: xnrawnostč a m3bčlanofti. .Rtetaf\)n\
cela robičům obci3ene', \oicc přimp: 3ba\e\\\ SBuf) po3e[)n\\l apoh'tolíté
ťah) bomáenoůi, \\ paf tobičomč \\ )eiid) princ, pannu 3 topo, 3e, ač
bíth) \o3ájemnč ie \o\)uč\\\oali. Stu bofh čafto ro3pufžilá ©aía Iobnt'cřa
\oeřej\\\)m zkousskám 3\oá\\o \običe 3 forábum e\otopejíh)© na „m'a-\\)
\\ ta3áno fe )\©, fte'rat bitů) Doma Gambčerské\o\)\'t\\po\oala, \\ifbp tu
oplebu \\a \nan3elfh—oa )Tetřiti \oeli,

fe ©o\oaj\', (\\—.)tum) \oá3nofl

\obi= | přcbcc \\ewíbano

\\ neílp©ano

nei-('n
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učiněna _),mínfa. !Bn) schopnějssi ml\_\=_
latinftá, \\) n\3

b_ům,jmm
afpřl) na\)totefřantff;
Sqýitě' \íme \\a
\)o3ot_\)\\)aI\'.
Wiš
Sťaóítč, b\f\) 3_ř\3-'c\\_a[ffpla
Raípliďě

\'[1'135\)žBo3í \)ůíolň

\)čffuií fé \\čítélč \\ fně3í.-tu3emfftí

_\\\\_b_\\©\\ \\ _ítbc'e 3aloft\\\)m \\\'\[)\)= Tiskárlla 3\'\f_ol)uje sskoly \\ \\árob \)o=
3eň_[f\)m \\)p'tem n'e'to'3e\'\\)a\\č močí třebnóm f\\\T)'\\\_\\\..Rněg,Moďďlech
tqjcmstxpť \)l\\\)\\_.' 9m) bu©a \\cu=_ \\)\)b\\l \\) roce 1843 \nl\\\\)n\ci \\
mitt\\_)\
\)í _\\m'3 \\) 3ábumčimou 3a= ffomníf \eči oeeanské.
Welkého Uamáháni E\)lo 3a\)o=
i\imfft\\)ft t))) íí\3ui\', \\)3b\)f \\) 3imotč
fatvliďém f_r'bg'e,lítqffí \\ab bří©em třebí, ne3I\_ fe \)obařilo Blábowčftům

tp3_í)\)lefl\\č\\ě,\\)3\)o\\\í\\fo\\ na \\)áíu 3\\)\)f\\\)uti ofttommu) nahe wsse \)_\)=
a. mít thifřeiu
b_\m) \\ Gí\f\\)_í \\e_\\= m))fflení l_\'\\c'na \\ílne' \\ \)racohšitě

fiá : \)ruftrebfmvam) opět \'e\\)33\\)učí 3\\\\\cft\\a\\\, jan) \\)e \\)ffem tatí
\pc \\nqtou ťábofř \\ \\leíán'í. Si'uto \\) \)ráci mufcli jím přeb©á3etí B b\)=
l))léíč \\tut'o í\\)č\to\\ tatoft ftříba\\)č b\\)m \)řířlabem, Dočínajíce od \)tácí
fátnlifpwi. \)řebfřaumjí flamnofti cír= 3ál)\\\\)ný© a lel)f\.)© \)\e©\'\3el\_ \)o
řemm, i_e_\\3jfou ipol\\_ \ ílmbhoffí \\e\\\'\[)l\\ k namábamějffím \\ tě3ňřm'.
\)ři'tpbúí \\ _ípolečenfřě, \\ f\\ě3i fat\)= am) nabyli \\)ícc Dům) \'\\\)\)\\ě, jali
l_íďčm'ú ítb_\'é_\)leíá ,_\\)\'b\'=[\ ímůí n\i= \\ ttbati \\ \)leti Bejlí \\ \)\)ř, jím3
to!) _f\)©f\\í le w \)oí\\)\'\_t\_\\._')©
\'Im\)\\\)=

stech Gítfme' Nenirj _\\—bg
b\\\\\\, 3:
o'c'eqň'anč(Samburífh,
_tcntb \\hrpb
\) _t)_u©1_\
t_af čilč'm \\ i\bc'i

t\\E [)l\\=

\_'\\\)\\l\) \\ ní3\\\_\)' l)\\ftč B\)l\) 3\\t\\f\l\),
\\“ače3 Do čisté \)ůb\) fá3eli ©lcl)\)m\\\'_f\)

\\ jiné \)\\)\)c\\í _fttpmmní,

\)ří \)rací

\)ať 3\_)í\_\)\'\\\í)
\\)3b\)' mcfelč \)íínč.

mej=

Bóchitěm, c_el\)_\\\)ujíi \\) \\á5b3eňft\\)í_ \\\3\T\ bílo \\)n'alž jí© te'\)t\\)e' očetci=
fatohďé íé \)\)\\01\.\, \\ \\cbýlofe obá= \\)\\l\_)_na \)obřcší', o něm3_jíme '\3
\\)a'tí, 3c_\)o počáteční ro3\\ícc\\\)\\i \\\'\_= po©ěbčlí 3e ffqro nepronifnutelnmp

íl'gbognátt bube \)řéípcenoft \\ ©a'bóft \\ífoíím' \\ \)qlaíí\m_ co tof \Tířeji fe
Íb\)b\) \)\\'_E_\\ěfbc íé \\)\)f\t)= ro3m\\l)aj\'c\'n\_ E\)lp Hokrhro. Zstřřlo

\\ctcšná,

t_ala, b\)lo nabozenstwl \)řebobatč \\a \\čfolif \\)bnůn) \)táce \\at) míru mo
ppofiřcbň), jimi3fli13e'lnn'ci j_el)o \\\ol)lí_ 3olnč, \\e3lí dosti nepatrnou \)toflopu
\\žčaB \)řgbejítí I)rp3íc\'\\\u nebe3\)eče\\= oo [)uftíbo \\ Tem tam na b\bč f\\)\)\)'
ftmí, (Sbtálm) l))maií \\)3b\) \)l\\)) bo \)\\b\) 3abtl)lěl)o fořční \\)\)č_ífti_l\.

\\a503ncl)o l_íbu \\ \\) roce 1839,

Ba to ale cofolí_ nafá3clí:

3emaf\);

teb\_\ asi tři leta \)o_ \)[nácení \)i'ir\)'= cuťromou třtina,. Bá\\\\\_\\), wssechno
\\)\\\\ů\\) na míru“, \\ni icbcu of)\)\\\\\= m))BDmě\\ Dařilo. Dhmbalo Dlouho,
teI Gambiers,ký \\e\)\)\)\\\e\\\\l \b\)ř\\= měli [)))jnoft l)\\\\)_l\\\), 3 které \)a'f ob
na“ mou _\\)n'áimoít \ncliťonočuí. ostrowaxluw 3pracomaně 3Í)\)tr)\\)'en\)_
buftateř ssatsiwa pro celé \)B\)\1_)\\=
92\)\\\_ mají \\\\'Bí\'o_\\\'\ři\n) Bofut'

učíteh) \\ fnč3c qumbíetfřč, řtní \\)e telítmo. Mišsionáťi totiž, bůt\\3\\č
\'ffolád) \\čt' n\lábe3 číítí, \)íátí, \\o= tlačili \\a flufím) obleř \\ 3\'\b\\\)\)\)=
\)_i)__l)b'o3\')_t|'\\\\í\\\
f\\_č3\' e\\)_\\)_= heítčnec \\eíměl ©nbítí \\)íce _\\\\I);

čítati

H:,jských; \)b3lán't\\\
\\č\\)\\,

tučúím

_\\ilnoft \\)č)\'\\jí tato 3\\\)\)\\)ěb_nemálo \)řífpčla fl)\)t=

\)\\_'\_cím,\)"\_l)č, 3\\_= li\\)ěm\\ tEam' a \)řebmí \)o oítto\\)e_©.

rabmchm, Ftenmítm

!IB\)\_\č\\j_e
\\ Db©gb

6 \)lobinan'ii \\ _\\)\)r\)[)f_\)tu=

tafc' fa\\\e\\\ct\\)\ \c'ímíhví, fta\_\)i=3e\_\\íř\.)\\\\P)! í\\)\)í)_\)l)\\\')_,
\\)\)j\\\\\ \\robu
tclfhm , \) \)yácle'd) 3enf£é\)Ietí jiš ©I_eí)\)\\\\\\fů\\)_, ftero'u 3 of\_\\)\1)f\\\)

whwúžeti nebolo bomoteno proto, \\abífenoft. uNexnohli \\"mc fc Uřkterak
že melmi ínabno na tě©to oftto= bo_f\at\_fu přgbu, 3e \offe©__
_fttan náš
med; pqwstáwala \\ou3e abIab, i_af= \o_í_t\'\\\o_,3eí\_\\á_\\o,__\'oífcmo3ňá\n_ _„\\_ř\_'\=
\\iiíe ©Iebomriif, blamni to pramen \_\í\\\ obívbámáno, \\ejčánčii 936mm

\\ \\)oláúí: Witej \\am, ofčé_ \;
Iomímali 3bc fopo! Král \\\ne_ to \\eiftbeřněj_._\.

wýžiwh tUžemské, DnB ne3a_\ob\[a\\e1'\

fe wywážel. mm

pou3e \\3\\\c\ pcrlh, \\ of\\*o\oa\\ě 3a ftiířl \\xfu \\ \oebl mn'c k b_\í3fčmjú
melmi ©att\\o\\ \\\3_bu jim ptaco= \fofteíu; Iib \\áííebomaí po f\\a_\_\_\"\©

malí , nyní ale \\ámobem míěfw= \\ tiffn'a \\ fc \\mětá3a[_ \\ \\amoie
nářům \\a ímou \ufu iaIi se ostro: \me'no, \phi\, \:ob'íčc \\ příbu3nč.
ívaná l_omiti perly, čí\\_\3to3boi\\ě\\\; EBofub ií\m_ \\a oskrowcch messkas,
3\\__a\\\e\\itšpr'mnem; myším? 3Iáf'ítnč měl \\0 _nrd3bn_í\\\), ftáí \\ípořábál
třípo ©ubob'nčiífí. !Bobol'3\_\$\\\uftlo= \ůgicině hry a žcibašwp. Sta dwa
\oáním 3_a©_r\'\\\\I\\niěftonáři ostrowh \\ííce ofob to3\o_3\I_\;íe po ffup\\\c'\©
blahu, jimi bříme \\e3říbfa \\a sta \ne fiínu ftroun'uo fofuíomód; \\ ©Ic=_

osob pomítaío , pobobmjmí ptoňřgbfv [\o\\\\)©, \oeíeíe \\ bomořiío \\ 3p__\=_
\ bocíliíi, 3: ant pohroma tofu1841_, malo, \\ co kdo kdc \\omčbo Buň 3po_=
fbe'3to [\ouřc nefI\)©u\\ě ptubfá, i\3 3oromal aneb Uslysses, \obflábáno.
nebylo pamětním \ne3\_ obhwatel: SB'o3e!_\afd to _tabofmá proměna
fhoěm, _ofhoíog- 3\\\\f_toí_f\[a,celá fta= \o fat" \\átfe' bobč Btímto \\dtobcm
mení obňůa a pomáleía, fhom\)_ \\ ftaIa! Zak b_oiímamň to poblcp
\ é kořeňy žwywracela \\ \afo fřebfc' \\a \\)to horlt,wčfřeffanylff
W politice pone©án břclmlčjfb
\\aíaífi t_o3lámala, maIně \mu_n'fobila;
obřefl fe bobtomoínč
3a krátký čaš nebylo \\ířbe jeiíftom) řdb, MatUa

pozorowati

moci \\eprmoně

fobč osobowaUě a

Nč mtďsionáťi \\átob fu ptácipiíně

\'míříl \\ B frátcm fu Blabu \oIaíh ,

př_\'bt3o_ma[\,přáli mu hřebce oďyčeja

tím omfíem 3\o\;n'e\\_a má3noí\ 3m=
\\omnífoma. jNcřčelnici pobr3eíi ímé
běbíčné bůfřojnofti \\ tábi poboufftěli

mílí) nárobní© bet \\ 3ába\\_\; 92anga=

\cmanč ifoupofub,čím3bří1oebáwaíí,
nátob wefelý a zpěwny. D moubrofh', ©\\boB\\ěií\'í\\\ „potřebné
úctou mišsionáři uměli 3a©á3eti8 3e\\\f\). W 3áíe3ítofic©
Gambierskými, fwědči spattilý obta3,

\\ sskolnich \otdblí

k \\5'63ín5č po=_

b\\©o\'o\\__\_©
\\1\Bf\\\'\\_dř\ \\eobs

jen BifřuvaombaIííer, \\a cestčdoN. mc3eně, we mčce© fmč\ífó© to3=
©eeIa\\_bu anssřiwťw “\\an'c \\omořře bobomaí fra! \'o tabe 3 \\áčemífůw
\'ťanp, w Wu 'ímc'm \\ ji© 3\\oot\\ flošéne'. ©qmoi1a'titbft fřátu qu=

pobal. „\va3 iímc mřtočili na of\\o_\"o, b\erfřšbo

ob' cižých mocí u3\\á\\a,

»řimítaltnnáš ofttomanč radostnhm Iobě mají Bííou a mobtou mIaip;
daseko fe rozléhajicim iáfáním'; paf' \\ pěti hwčzdami (ole poštu Hqioní©
\ofíí©\\\ padli na folcna, 3ábajíce oílitomům). .Rtáí \\eopíh [: 3a moc=
\\mc o pošcbnáqí, ftetč3 :iíem' frbcem \\ómí Hanwnťky e\orobejffómi, \_\'emá
hluboce pobuutťun i\m ubčlií. Nelže stálého wojskx,x, ani poI_icic, \\_e'\'\\-3D?
mi _popfátí tu taboft, to meíeIč_\)em= děl ani hory,“ iafo \\a' Tahjtě jfiú'e
šení 3af\\\\n\m , 3e wssech očí \mu \ 3áí)u[\č 3otročenč[\o \\átobupo=

dobťč \\a'a
tam fl3ami 3atoífenú© 3ářiIa \\\o= 3o\o_\oaI\ Maputeo
ftomííá bůměra \\ nejupřímučjňí I)I\3í, 3e malým tolifo jeft ftálem.

Sáwčtct.
WssUde po ostrowech wytýčilt kapitán dánskéhoforábu Momentmg.
:nišstonúťi na pahorkách bliže po: Dn „bylkUěze Bachelota,
jen;
moři fmatč Rříše G 30 stop mi): Uásledkemútrap na Tahitč od pro:

fofé, ťterých plawcř moťssti ii; atm:

teítantům zakusseuých na jcho Inbi
gemřcl, wh'bně příial (( mrtmoln
mučebnířowu m propaft moťskou ne:
'pobtoušíí, Uýbrž uctimč na ostrowč
BUnipetu pochowal.
Wozdčjt fám
temanffe' jiš wssUdepo okolnich ostro: na fmrt onemocněm pomohl ksobč
wech, fam zpráwa o nící) boffla, důstojUťf,y Íobní a m jid) přítomnofti
mocně boifmati oceaňanp, a na jeiíd) flamnč obřefL fc lutheranstwť a do
frdeich Bubíti toubu po nábošenftmí, lůna Cťrkae fc namtátil. Maje
jenš ta! fffaftnč umí whchowati nás wěku swého 38 let gemřel Dne 15.
roba). Seben z mtilfíonářínn. ©am= břegna, 1840 na [obi-Rlelnentinč.
bierskoch lig vbpočímá Uprostťedměď), Lodllicč z lásky 'f Šemřclčmn můbcí

leta poputují; wždhk od ofttomůn)
©ambtetfř'ócb mělo fwěslo míti; togu
mati fpáíu po ceíěnt ticbomoří. J
bočínaiít flutečně nbáI'ofii manga:

je; pro Chrlsta byl žiskal, odplata nemntbli mrtonu bo nwřc, nýb:ž
nebeífá neminula žajisté měrnétyo doplawiwsse fe k Mangarewč „ble
siužebUika s.Dluííme fu funci fc iefftč obřabn katolického balí pochowatt,
gmínítt o jiném cmtobanu, jen; pob a mišsioUáťi kťižcm whfokýnx hrob,
iebním 5 pobotřnutód) .skťižúw očes w něm; vbpočíwá, oždoďili. —
f_ámá wzkťisseui. Zestiť to Michal
Fr. Šrorpik.

©toanbéf,

robtč z Bornholmn,

Urawidla f žachowáni gbrawí.
.Bběbená flabota, ftolns
Nepoťádué žiwobyti

jest nei:

obnčeinč Uehody nebonebo: mocnějn'ím pramenem mnohých nc
řábnč žřwobhti ifou hlawni mocí, kterých fc whstťihati xnůže
příčina) nemocí.
' Bbčbčná fIaBota

a churawost

tela nemobon fe owssem obBtaniti;
ale

fmutne'

náskedkh nesstťsti toho

každý člowěk,r másIí gbgámý tosum
a _oprambimon můlí. Clowěk, jen;
bhl pořábnčmu žiwobyti pťiwyknul
ani nemocím ob iínub pčicházejicim
taf fnabnč Uepodlěhá, a lehčeji m9:

xnohon pořábnpm žiwobytim wůďec,
a stťidmosti w iibIe a w pití ogmíá= Iéř-íti fe bámá,

nešli

ělowčk nebo:

sstč namnoze žmenssenh Býti.
Kromoďhčejnym Uehodám nebá

řábně gijící

se wezdy přebejíti a fe mpbnoutí;

zdrawi neimicc žáwisi, jj:soU po:

prozťctelný

(: poučený čIoměť wssak

jim měně jest podroben, we mno:
hhch pádech paf bá íe rhchlou po:
moci nebezpečenstwi zmenssiti aneb
zeelal gapnbiti.

Wěcč,

.
ob

kterých zachowáni

hm a nápoi, wzduch, mpměs

fíomání (mnlučomdní), m9:

pragbňomdní, pohhbowáni
apokorjj, Bbční a hutním-Ein:

nofři buffemní.

7.1

Tčlo ltdské tratí rozltčně čd; požiwati dnem:. U zdrawého 'čIo;
sttce ímé pocením a jinaťámi zpúfoby \oěfa uftanomuie (buť neijífiěupři
každodennč; částřce \\;to muíeií fe \uěřenou míru pofrmů \\ mumie,
mpnabraňomah'pottamou \\ ná; jessto powaha Uasse pťirozená ta!
poiem. SBotrama \\ nápoj nemaií zřizena jest,u Št (buť fama přeftdmd,
wplhw tolifn \\a tělo a jeho silU a jaE mile Uashcenř ifme. Rba fe poblč
zdrawť, ale tatč \\a famou dUssi to!)p d\omá, jest stť id má. , kdo wssak
lidskou, klerčlž B tělem úžcc \\ gd; \\al'ýcen jsa jcssrě mice \\, jest \\c;
gtačnč fpoicna iefL Cokoltw w při; strxdmy , žaloudek fe pťeplni, \\
tobě Boži požiwati íc bd, ponecháno \\áflcbuie nezážiwnost. .Rtom tobo
iest na whbranou člomčfomi, není, potřebí ieft, aby se i\bIa dobre ro;;
břitogcnou rosmanitoít pohmů ien'tě šmáťah; \\ příliš brzy Uepolykaly;
\osmnoš'ití \\\ů3e umuíeďou přípta; proto má každý l)(ebět, aby zdrawč
mou, \\\\'d;d\\\m \\ slučowňnim. Nejl guby zachowal, a Finn bez potřeby
profpěssnějssi frmě pro člowčka ifou, nemaříl, nebo sltna zdrawého čb
“% 'icnš pochckžejťxže zwťťat a zx měřa \\cní gbptečnou, nepotřebnou'
rostlčnstwa, když patrna; toftlimtč \\ suad dokonce sskodliwou sskáwou,
mají pťcwahu nat) pokrmy Šima; kteráž In; fe měla whhazowaň; \\ě;
čiífnpmi. Čerstwé a žralé owoce, br; f(\na sloUži tai jafo fffátša ga
mírně li se ho požiwčl, \\ mlěfo
[ubfomá ! rozmočeni \\bel.
Silné pohybowáxti těla
jest Uejužttečnťjssi
nejpřímčřc;
\\ějífí pottamou pro člowčka. Máso pťed i\blem \\ po jřdle pťekňži trá
jíbcl

můše fe bez, sskody na

zdra:

wi požiwatt \\\ stawu scela \pm;

mem, mitně pohybowám wssak a;
žiwčmi podporuje. So tě; platl o

mém, jelikoz w f_oběmnobo wzduchu gwčlssnich a \\[nčm hnuti

čili popu;
obsahnji, který \: na těle mpmínuie' cm' mysli, img„ ifo\\;íí nepříjemně
\\ trámení \\ zažiwcini \an\e\\\ie;_ mu;; \\ nemilé, \\Iněmu žaloude nc
ícjí tedy pťřpraweny (\\)ti, což fe \\uň Ěbewečnp bytř mohoU. Weselost a
ohněm buď kyfémim ftámá, čím fc mírná taboft wssak napomdljgii slle
užbytečný wzdnch wypužuje:
Zessro 3á3\\\\\\\'. 3 má“ budjowm', fo
wssak tost-ud) w pťimčřeném \\moš; \\ai\;I\ fe í)\\eb po i\bIc ifou pře;
stwi k trámení potřebný jefi, \\e; fďšfou m gašímc'mf.
SilUé pití pťedi\bIem,
fměii iíbIa pťilissnč wywaťeUy b\jtí,

aby fe nťnoho

wzdnchllgqíd) ne; _megi i\blcm

(\ hned po jfibIc

whtratiso. Mouka \\. \\. muíí f\)í\'\; \osřebuic ífťámu šc'dubcční taf, \\
vm'm k požiwáni pťixšrawena b\,\ti; ímou togpuíiimou fíIu tratí, \\ čin;
\\ tUdhž jcft chleb tím zdrawčjss:, \\oítí ž \mní Uapomáhati \\emůgc.
čím lépe kyfal, a čím lépe upcčc\\

jefk. be

!Bříliaš f-Iabě pití jestopě:pťeo

fe iibla připtamomand kážkoU, že fc i\bIa rozpustitt a pro;

chutnějssimč italy, bárod se do n\d)
fořcm' \\ fůl, jřchzto btášbimá po;

waha chukzwússujc, čin'noft žaloUdku
a ftřem zwětssuje, \\ taf zažawňni

podporuje. Neǧdnlezltess
„\to
\

Unchati Uemohou, ssťáwh bUstUoU,
a potřebné mpp'tágňňomání scxgame;

znje. SťUfoá

míta \\ po;

waha \\dpoie,

jakož\ staw tčÍa

gbta\\\\ \ \\\\)fli w te' době, když pijeme, muíi

wssak jest Umohost a míra i\beí, je;

tudyž bebliwč pozorowatť fc.

\mů;

“7'2'

Eee nema fe ním; spisse pití, leč
flag; mamežižeň; a níftýmíCe, nežli
f_uíjafení žťzně potřebí jeft. Ste:
stťiďmost w pošíwám' Iífjomtjď) (volá:
fj'tě pálených) nápojů ofjabuje 3m:

pálexných nápojů;

neboť lih

jeft w fořaIce profi wsselikýchjináč;
pťťměsek,a tuby; tím mocnčjí pů:
fobí na čiwy (mnm)), a požiwáuli
fe Ijo čaffo a mnofjo, dráždř šatu:

nábía ušímání rogumu, a bámd dek a oflabuje jílu gášímm'; proto
fmpflnofii přemafju. Nápoj má ži:: pijan obyčejně málo jl.
Teplé nápoje, jařo jfou f' a w a,
zeň hasiti, f togbufftění jibeI při=
fpímatt', a trámení pobporomatí. W čaj, punč, drážději, jfousli každo:

o'íjlebu tom jeft četjhoá,

číftá

benm'm nápojem, túže žaludek, a
způfobuji powssechUou siabotu těla,
z čeboš napotom rogIíčnč nemoci'
' jeho, a nem'h' příliš ftíné, obporoučí powstciwaji.
Zr:li člowěk tozehťatý, těIefně
f_e po mobě nejlépe za obyčejný nd:
poj, a fíou'gx' fmou Šímnou fílou nebo \o mpfli fwé — nemá ftubeněíjo
žwlňsstě tařomům ofobám, jenž mu: nápoje piti, nebo to jeft meImí ne,
její tějfe' lčlesné máee fonatí. —— Begpečné, proto že náboín) (témy)
Sbobré a čiftě mino, mítnčdi mnítřníd) úbů, zlásstě w jícnu (u)

woda

nejíepffím nápojem.

Btwo,

jedi bofonaíemm):

fe oo pojímá, pobboruje gašímání, brbje) w b—jdjamieía plícíd), jen;
_ogimujefin) žiwomi,a „rozwe:
velice rozdráždčny jfou , ftubemjm
nápojem ndbíe fe ftafjujíaoebabují;
“wčka,“ jaře; i \ne sw. pífmě poa' Item m Učchfe jebá, a štoho powstcku
íočbíno 1esk.„Nestťidmé pití mina mají gam'cem' (gapdlem'), mřebp, po:
wssak tufjí gbramt', ofIaBuje rogum bebram'np, foudjotím) a ujmp těla.
_; fíti uje čIoměťapod Ijomqbo; nebo Tytéž následkh mírná i každé jiné

jehlic ftbee i buffí šlo:

mffeešm)

Iibome'

nát—oje roglaíun'

naftugem'.

Tak jařo pofr'm a nápoj jej!
'f'r'em, uryóíují její Bří), a žerU jí
meímí Důležitá oblebem
jU toho, kdo jiď) mnoíjo pije, w tas i wzd:lrb
'fomém mnošfiroí k moku, že ne: na gbramí. Wszch jeft žiwel těla
můzc slUžbU swon patřičně fonatí. lidskěho, jelikož l'jo bez uhání se wssech
Dobré účinky stťidmě požiwaUého firem obříupu'je, a togíičnóm gbůs
mina wssak objemují fe toIifo u bos fobem bo těla mnifd. Nejhlaw!léjssi

fpťťých,

a zwťásstěftatód)

Iíbl'; účinfome'wszchU jfou dýcháni

řtme; wszch.tě;
mlábeší jeft míno fffobné, nejen aobíbání
obíebem 'na tělo, ale tafé a přebe pobpotute trámení a j'tIí čiwh(nutno).
mfjím obíebem na ducha a na SDIe swých wlastnosti na rozjččných
mramnoft. mani rogumní flomanfjtí mistech a w rozličných počasich wzduch
Dobře 5in pře: rozlťčné působť na tělo. Btwni
_j'loěbčeni, neboť nám potomfům \oIaj'tnoft zdrawého wszchU jest či:
“jinám ganeďjaíi prambimé pořefabío: ftota. úplně číftčbowzduchUnení to
„!Bíno jej? ftatčmu meb, ale přírobč; awssak úplně čiskéhowszchU

“jpřebfomě o tom

mIabčmu jeb. “
__ Wssechno to,

o piwč

nafj'emu blahobytu
co jíme pramilí

a o míně, mnofjemmíee mýtní

“Hutí ořoř'alee,

není

potřebí;

bofti na tom, není=íi pdramta

jí:

cígotobtjmi čáfticemi přepln'ěn,
a ořašběm bruÍju coš fe bd fnabno pognati žcipachem

a jakoUsi těfnoflí ptfní. W Uzawťeu
ných fmčtuicíd), ítlepícb, 3áíobatndcb
a můbec w takowých míftnofted;, tbc
fe točei meltou páru mpbámaiíei ua=
lé3ají, nabómá m3bucb 3 četfhoa
sskodliwých wlastUosti. Totéž ftťnoá
fe im obpblíď), žwlásstě iíou=li malé
a ní3fé, bpblí=
li to niď) mnoho libí,

aneb bómc'uli tam nemocný. 3 při,

třebíjett, be3 ufiáni íe' pobpbotoati',
mnitřm' teplo tělefné boftateřnou po=

tratoou ubr3omati, silných nápojů,
oípaloft a mttroici půfobícícb, íe mp:
ftříbati, a potom b'o příliš teplé
fmětuiee bneb neóobiti.

3e=li m3bucbpříliš wlbfá,
ocbabují pemně čáskky těla, tefutě
čáftiee jebo mábmoč íe pohybuji, a
wýpary fe 3ame3uií. Wlhký m3bud)

to3eně móparp jidskéj fa3í to tafo=
mpcb fwětniced) m3bucb; obpčeinč pomftátoá tam, kde jeít na blí3fn
paf jesstč k tomu přicbá3í, pára 3 mnobo wlhkych mčcí, im3 se w te=

,oleinód) fabaneů, dým filně 3ato=
pených tamen neb 3bamébo ublí,
fouř a ptacb, ba i mount; 3ápad)
čerstwých fmčtin a jimjd; toftlin nebo
fchowáwaUé pottatop wsseho brubu.

plc paří; mlbh) a teplé m3bud;
ieft mnobem sskodliwťjssťne3li wlhký
a ftu !)e n \.5.mempfcblč'oboblí, četftm'č

líčení ftěup, ksnsseni

toe fioětnici

ro3měh'enč práblo at. b. činí wzduch
QIbp fe tatto -m3buď; ne3fa3il, 3apo= wlhký a 3půíobuií fan'el, buífnoft,
třebí jeft, wssechny wěci silné wy: blatoničfu a jiné nemoce.
pan) mpbe'uoaiíeí 3 oboblí a 3 lošnie
3elífo3 wětssi čáft 3 toho, co
obúraniti, a fa3bobeunč nčfolittáte pošítoáme, nepotřebné a sskodliwa
ofna otmítatí, abl) čerflměbo m3bud)u jen, a tubpš to3ličnámi 3půíobt) 3

naběblo.

3e=li m3bucb příliš tepu),
ro3tabuie petoné částky těla, taf3
nebabují, a to3řebuie čáítiee teřuté,
utprbluje ieiid; obři) a 3ioětífuie
mópatp; proto příliffne' teplo ofla=
buie čloměfa, a činí ici línání. Za
melifébo patua mufíme fe neimíce

těla topptcuocna bpti muíí, a poně=
mab3 nepotřebné \oěei, oftanou=li
w těle, melifa) nepořábef Dělají: mufí

mplučomání a mpptá3bňománi

be3 přeftání (\ \n nále3itčm pořábfu
fe bíti, alu) fe 3bratoí nepotuífilo.
Nestáwá:li se to, nafiároá nepořábef
na těle, iebo3 obpčeinou příčinou jefi
naebla3eni topftříbati. W lítč ne= příliš ílabě nebo 3ame3omaně po=
máme nifbp B obna3enou blamou bpboíoání stťew, a to opět pocbá=
na flunei býti; tím mů3e ělowčk 3í1oá ob flabébo trámení, nebo3
okamžitě žiwot nebo alefpoň pamřt ueboflatečučbo pobpboioání těla,a
po3b\.)ti.
3 tlačeni břícba febřuim. Časko mímá
_
3e=li m3bud) příliš ftubeno,
siabé 3a3ímání půmob fmůimc wsse:
Stabuje nábobí tělefne' nepřito3euč obeeuc' flabotč těla, buh 3 bpřimébo
bobtomabp, krew a ostatni ssťáwy 3imobptí, 3 příliffnód; prácí, nebo
fe 'febají, a ne3říbfa náflebuií 3á= 3 jinpcl) neptaloibelnoftí pomftátoaiící
nčtě (3apálení), fřeče a mttmiee, an Nčkdh b\uocí slabé 3a3ímauí ieu frátfí,
naopař mírná 3ima tělu jeft pto= (: pod;á3ííoá 3 přeplnění galubfa.
fpčfl'nčjfl'íjafo teplo, nebot“ mu bámá xNestťidmým 'jiblem oftámaií p'oftuu)
3imoiti a silh, pobpotuje trámeuí, a | nefttcíroenč to 3álubfu le3'eti, anebo
l'ifnnbňuje řa3bon jinou činnoft tě= přeóá3ejí bo fiř'eio,pofubiefftčueifou
Icfuou W příliš tubě 3imč po= bofti ro3mo'čenč a měfě, a flřnoa
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nemaií tu fíIn, ab)) ie whwrhly meImi potřebno. úplně

přefa3ení
mc fi-řgmád), a po. potu náplon 3mčnon tepla a 3ímp
čilí 3áepa můše i ímrt přínčítí.- Zaražený pot
Šín—om.
na plíeíd) a 3mláfftě na ptíou _činí
Jako 3atmtbíoft iefí í stálé tomu a faífel, nčfbp'! 3apálení, po=
časté mpptá3bňowání učíIí bebeaníno a njnn) těla. s.Břefa3ísli
!) čh a w f a (ůpíamíee) —-nebe3pečná. se wyzéwáni žřwota, x(bťicha)chzťidka
Neobhčejné brášbční we stťewách, náílebnie folifa, běhawka, a úplamice ,
pomftaíé Uezažltýmř pofrmg) a ro3= po naítn3ení iebnotlímtjd) nbů suchě
lámání a mrtmíce
Iíčn
jen; řřečo=
žDčíme'pobpbomání,
při
mítnŽ'nníoft-vpmí
pobpbománííft'címamí,
fčřemníboprůepobu
3půíobnjí a mno[)o tefutín mpwo3nií, říetém m\)3e'mání nepřední3í w 3embíí=
iíon toho příčinou. Náhlé 3afía= mající pot, Dobře půíobí na tělo;
mení bčlmmfp' wssak jest meími ne=
be3peční, nebo brdšbimč čáftíee, m a nejpříme'řenčii pobpotnie, afmalp
těle ponechané, ab)) fobě průcbob i jiní pemnč číífífp tuší. Hned přeb
3iebnah), nanášejí íe na jíněne'šne'iííí iíblem nebo po iible pobpbomqní
neflou;í; tafe' jefí nábló před)ob ob
údh tčIeínč, 3 Řím ne3říbfa nei=
počoie f 1"(nemu poúpbomání, a na
těšn'í nemoce pomíláíoaií.
mepořábnč obíučoíodní a mp= opar, íffobnp _!Břílífíněpobpbowání
ptá3bft0mání mo &c nebomá taf čafíě; oílabnie tělo, a činí, že fpíífe fe»_
ale fbpfolí naílámíí, ďýwá mnobení fíavne a3tní)ne. Bohyb„pwáni \offaf,
nebe3pečnčiffí, proto 3e let),)nennobon máti tělu proípčtí, mníí bítí fe pob
Be3profčřebnčpůíobití na močnčná= „ívání nebem, 6 meíelonmpílígbe3
stroje w třIe. aNastužeUi nebo fá= prácí _bncbaííaparniíeíd).

Lejno tmrbne

wstáwá 3attntblnfí

men, ienš- fe n) Iebmínáď) a-n) mč=
Člowčk nemůfge- Beg, přefiání
chýči ntmDřnie-a 3 ncčíftód) nápoiů, činní) Dmi, n brž potíebnie f 3ota=
3 \oápeníhjd) mob, 3 foíeíčbo mína, mení fmímn ppřoie aípc'mfn. ©pá=
3e fám.. a tafe'3 nftaíoíčnčbo Rání“po= net ieft tělu tomnč tať potřebný
d):í3í, ifon ob_pčeiněpříčím) skrowUěho

info potem a nápoj, poněwadž fe

a obtťžxxého močení. Jcsstč nebe3peč= 3ábm'nn iínt'nn pofílniíeím prostčcdu

nčiífí jeft ůplamíce močoíoú,

čili fem nabrabíti nebá.

3elífo3 toíifo

přílíífní obtífání moče..

me ípání onna íír'ama Bc3 přefášfp
Nepošorowánýxni m).)parami mp= íe obínčnie, fterá3 čímám (netwům)
mo'3njí
fe nepotřebné— a» fffoblí= 3a pottamn flon3í, tnbp3 ponhý po=
mě fff'ámp 3 těla.
Wsscchen po= foi be3 ípánfu ííln neobnowuie.
wrhx těla,“ jakož i pIíe mp3emnjí
Saftě3 nepofřotuie nepořojnó,
(páru mpbámají) m 3brame'm ftamn aneb fm) znepokojowaný fpánef úplně
Be3 přeftání; silné pobpbomání 'a pofíín. Noc jest od famého Twůrce
teplo toto mp3čmání to3mno3nie, fn fpaní nňanomena; 3brann')abo=
pofoi a 3íma paf ie 3menííuie. Šče=) ípčls) čIomeť nepotřeŠuie 3a bne

čífíota fů3e tčíeínč uepámá píů=i3ábnčbo fpánřu, ieftíf paf neimíee
buffníce a 3ame3nie mp3e'mání číli-lptofpěfíno, na mečet M39 fpátí,a _
potční;tnbp31cfí čafíěin'í fonpání a. 3 iítm bned po ptmním procitnutí
_nmómání těla “f 3ad)owání 3bmmí opět wstáti:„

Spánek

ssest pobin
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trroající dostačuje into člomčřa gbta,

wého a dospčlého. Miltssné ípám'
unamnie fila; těla a bnífe, pobpos
tuie tUze obíučomání íáola a floní
člotočh k vmřtmici, na proti fomu
pak násilné nftaeotoání fpčmfu oílaa
bnie čiwy n tun'í zdrawi.
.Rbo chce pokojného

a bořo:

íe 133 fama sebou do těchto Iyotníd;
čdftí tlačí, příliš teplými ssaty ieffte'
wiee zhůru se gene.
Sfoualí ffatt) tuge ougfe', pře:

fáší fe fítámdm m potřebném po:
bvóomání; tafe'. powstawaji stlačox.
rodním sánětě.
!Bříliě oUzké ftře=
mice nebo Bott) m!;ttoořnií melmi

Ualého ípánfn pošíti, mufí dnáníti nemilé fuří očí, tafe' onzké Uohawice,
se pťilissného i_ibIa, silných nápoiů ssnerowaěky, náfrčníft),
pobmagťv
a mffelífúcí) máífní 'přeb fpaním; , a t. b. jfou fffobní.
potřebí ieft ptoítotní, íucbč, ólabní
Nejpořťebnčjssi enoít “f anebo
a četfíroóm wzduchem promanntě ímět= mání zdrawi ieít říítota. jČclstčjssi
nice, (! lehkých, málo Uarpanych peřin. foupání a mycí těla ftubenou ioo=
Mocně tafě půíobí na -tč[o'ein: bon mufí fe fašbe'mn ooporoučetí;
noft bnffe; nebo téměř ien'tč wíce, neboť mvřnšenino a jine' kožni nv
nešli těleíná práce, unamnie třmalě moce býwaji obyčxejným tteftem ga
přennjn'lení a spříliífně namabání sil nečiířotu, ftcrá fípínou ímou přetágí,
dussewnich. Zesstč sskodliwčjssiždrawi še tčIo pátí) wydáwati nemůšc. To:
Iibířěmu wssak jíon nfílotoní žádosti Iífo vřípomenouti flnífí, že fe nemá
a lodífnč; f. .)). truchltwost, záwist, niřoo foupati, když jest ubřatá, ani
nendmíft, [)něm, strach a t. o., jen; [)neb přeb iíbíem nebo po jible; tafé
negříbřa Bómaií příčinou ímřti. -3' fe nemá naiebnou ceíe tělo »otopití,
příiemně Imntí mpfli, iefíí ndťyíe' a něbrš přebne hlawa a botní těla
silné,. otřáíá čimamí, a jest gbtamí čáfth; omytí.
Uassemu sskodné.
Zakož wůbec čínnoft buííemní,
Také oděw čilí .f'íatíhoo má má tafč zwlásstěobtagotíoornoft

wpliw na šdrawi Ičleíní. !Bříliš
teplé ssaty \ovmdbají í'tlné pocení,
fteréš netolífo tělo oskabuje, ale tafe'
příčinou ínabníbo naftugení Bómd.
Smíúfítč ffřobm) jest příliš teplu)
oběw bořem'íd) bílů těla, bíamí),
krkU amu-ion, pončmabš-frem, fterá

\oeIífí) mmm) na gbramí Iibfřč; ona
negříbřa činí člomčfa nemocným :
gafe. šdrawým a může i fmtt při:
moíati. Obrazotwornost ieft tím
Šímčiífí, mocněm'í a řinnčin'í, jíousli

náftroie gašímací íeííabeno a ftřema
gancřábčnp
B .R.

barmířffe' řoůlino.
s.IqšánSBM) říoloěfa uftanowíl

ale poIní [;ofpobář vřítobp neibííge

pánem nab přírobou, ftetámu slou: ftoií, a we wssech ťissich vřítobt) Beg:
Šití má. Broto čsowěk tafč po: prostťedne půfobí; říffe neřofíům
wřnenjest,těchto darůBožich, omffcm bámá iemu půbu, se tmě; fe mu
fe ctí a chwále Boži, awssak i ře pčftománím bylin a žwiťat pro:
ímímu ušítfu ponšííoatí. Medewssim spčchu boftámá. Teprw z 1eho tu=

fot! obbršuie řemeílnífIátfu, fterou schwalowatč nwhoU.er Gimli ale _fbo
bh fmato toal. woněmabž, rolm'f mořenu (bufet.), ,nebjínouBo:
ořebc wssim B přitobou činiti má, (inu barmířífou pěftomati, řterá mno,
proto potomen jen, ii mgboíépepo: bo _otáce potřebuie, -at' Dobře po
gnámátí; “nebo čím wčtffí jeho má:

máší, jeftli dosti pracowniky agdoš

mofl, 'tím- točtffí jest ťaké llžřtekjcho; bytkemktéto ptáci mlábnouti může,
Uezáwřsi zajisté od jebne' tolifo wěcč, a obgwlán'tč, jestlč mu [)nůi a iiné

neboť Iebce imou Uachúzi, řterá mu potřebně měci ítačí. Brwni ;pořus
sskodUnahrazuje, kdhzmu ta ptwněi; tafč to malé míře fc -učiniti má;
ssi se nepobaří. Za ton příčinou bá=li fe ale blě něho Užitek očefá=
Doufáme, ge čtenářům poílougíme, máti, tem-ro. fe m míře .melfě po:

kdhž jím ognámíme ptamen

má:

dčlkU poíub u náš ganebbás
mano, totčžpčftomání Batmiř

skýchroklin.
xBťedně whložime to, co jim
wssem spoleěno ieft, 'a potom dneme
každou ďhliUUx volán? popsaň, ale

čnouh' může. alčuíinhomášitt', Še mu
Moni pofuě máIo nebo žčldného
ušitfu nebá, a proto čím méně feie,
tím menssř jest sskoda, a přece nome
\očci fteině íe naučí. Nejlépe Dube,
kdhž toIm'E jen mnló řuB pole .aag
íeie, ipončmabš pěstowčmi battoířs,

ien pokud fe to toInífa tofá, Beg skýchtoftlin jeíftč neptá, a poneiptm
obIebu n'a Batmlre , takowé po íe očefámati můše, že fe mu to ne
ofc'mí 51) mnobód; fnad Uežajimalo, pobaří. Tim wssak nemá fe nechat
odstrassřti, Učbrž má safe gnoma na
a pro wětssi bíl čtenářů tčzkotito:
guměm' bx) Bolo,

pončwadž to již, malém kousku zkousskUubčIati. Ttpě:
lřwostl Ingo wssccky pťekážky přes
barwiťskych Bolin může; a mofíízli, žeby fe jeho bo:

gnámoflí o Iučbř (cbemii) gábá.
_

Wětssi

bíl

čili toftlin, fterě fe u nás naIegaií,
famo beze wssehoopatromání toftou ,
ifou ale něfteté, jang pěftowán'mt
mnobem lépe fe baří, jafo fu při:

flabu *tót obecná

Bote' rostltnykprodejř bobílt), nedpaf
ie ufáše fnmeoroí, a 6 ním fe fmíurm'
,proxBuboucnoň, mnobosli- nm. za
tof-Him; bobotč gaolatí , amnobosli

\(tegebfa jid) přítomna má;

muííf fe m

polní, Šlutinfa, réseda Iu—obbotn,
—t e 01 a, W au). Něsteré bátoají from

ďarwy jesstěxjiný učiteli-iam ptačí

míno;(berberis vulgaris,
©emcine !Betbetíbc).

jenš fe očefáwati bá, říbiti.
!Bři , tom proble'bati ieft fu powaze

barum,

gbaíí totiž v.ořefn'á „čili

ptamá

ieft,

vooněmabáien ta:

Safe fomá bobrčbo odbth má. Bresná

jiné, řtetč z cm:—d;fraiín .)pod;á5eji, batma ieft, když wěci ji barweUé
potřebují melífěbo opatromání a na ímčtle íhmečnc'm a to mobh'nácb
mnobo práce, ale bámait' tím wělssť íe ,uepromčň'ují, když „fe z látky te'
Užitek, jařo mořena (brotec, mobou togííčué Damn) fttojití, a
ru'bia tínctoria, íRtapp).. když barwa to ní m boinofii fe na;
Yoněwadž řpclkjjest to úloha Ie'gá Když jcdna ž botčemjd) mIaftno
toIm'fotoa, aby. B nejmenh'ími útrasťt schá;i, jeft Datma nepřeíná

tamí Uejwčtssiho UžitkUboeíIiI, proto

moto-RH,

čstilli[id)á.

Z toho

ieft mibčtt', že

tafe' toIníf něco o Batemnvd; mIa='
.iiebš ien fbímtt' třeba, .ftuofted) rostlin měočti muíí; proto

fe obgmíáh'tě rostliny ďarwiťské fas
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byliny yobtobnejffiyo yoyíání ga,
tyto m'laftnofii _yři každé rofilínč
popisseme.
flnbuji, ftete z cizých fcajin yocyá
Bb'emn'eobecnč, ubati ftači, že geji, ale i u nás Dobřeroftou , ty

fe bat-mimočilibacemná fila jíou: inot'ena čilibrotec

z bylin mařením me mobč neb m
líyn (jípicituíu) mytabuje. W te'to
máčce je míněné, bebbámně a jiné
látfy namočí. Nčkteré batmy eby-

smetlice

a

1. lltořena barmířfl'i;

taji yneb na látce, a-tyto fe jme:

(*Brotec, rubin tinclorin, mis obra; i.)

s'tamiv). Nčkteré batmy ale jamy
na látce bub zhola je ucebytají,
aneb jen jjyatně; tyto batmy po=
třebuji, aby přefně a yemnč bat:

menč fořeny, ftetc' na mice tas
tolefti íc běli, a z nid) rostoU Io:

nuji. yobftatnč batmy (snb

mily, jinycy \očcí, (látef)

Sato bylina má blonbč. čec:

byby čili pruty na 4 neb 6 Bře:
miců myíofe'. Siy'to Iobyyy neb prut-y
tterě. je fe togbělnji na miccro mčtmí. So:

»řibaji,k.p. lebef, ífali-ce mo; byyy a mčtme jjou čtytytanaté, ana;

ná,

(famínef)octan oIomity.

(iBleignfřet) blina a jine.- Syto
meci je jmenují leytabl-a čili ln=
zlw a, a talomá bauoa, co je
leyt'an' neb lužiti muíí, yřibatnou

batmou

(adjecliv) flome.

čnymi fnly na článfy cogbělenč, a
na branacl; bobláčťami obfagene.

Kolem lobyljy jioji bIouyč, ougfé,
ijičate' lifti, a bělaji jaťo bmčgbu.
Ze fnfu, kde Iiíti-mytůftá, tafé mania
tají ftopfy, jen; cyomáče„lntycy fme'tů

_ Rtom toyo uůítjn maji leytabla nejon, 3 Uichžto pocházč černě bo:
jeíj'tč jiny; jafog je iotíg toglišná bule (jayoby, maltoice). Lěpe, nešli
ltytabla přibaji, taf je tafe' banoy je toftlina tato yoyfati ba, ufagnje
togličně měni; k. ». četmená ytos ji yrmní obrat.
ín'ěni-je na fialvfomounebynč;
. Moťen a jloto m fagběmfraji

bon, mobt'á

na gelenon vatb.

cofie, nebo! je pějtnje me mycyobnicb

frajináď),

m Qlfn a m QIftice, ob:

fub pocházi me, Stancougln am Ni:

[Na

řemene batwici reftliny.

zozemsku; ano i me Swédsku b_ofti
fjfaftnč—fe o jeyo yřfiománi potu?

jili. !Batmimo čili ííla batemna m
ncm jeji na fašbčmmiftč'jina. Nej:
lepssi Ewropejská mořena jeft me
můřolí aloignonffc'm m jignim (yo
občmláfjtěu ímičele (Galium, Iebním) Srancougřu.
W Elsasich ale, jen; na mys
L abftaut),
jehožUnás 1-5tos:
Iičnytb biubů m lelíd) a na jinycb _cyobniftranš fillemeďn legi, a tbc
mlfted) rofie, a taf bobrou barmu je nyní ročně 40i 50 tiííe centnyřů
bámá jat moiena (bmw-); přece fořenů ;, mořeny yrobáma, blouyo
wssak je nepotřebuje, yončmabg jebo nebyli m tlamu, tat bobrycb tořenů
batemná fila nepatrná jcft. Totéž bociliti, info m volebním íšrancouůfn,
u náG mfíelijafe' byliny rofton,
ftetč na čermcno batmí, ale bub
nejíon ftalě buh m nícy jen malo
barmy je nalésá ; to posledni jeji

jeji tafe' B mařintou,

jišto 10

aš íe tč měci Tjofyobářfřa jpolečnoft

bwyů je u náě Uňcházi. sen dwč to MUlhoUse ujala

a bofágala, že
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příčina "tobo- leži “m »ůbč, Hetáě'fo

!Btáee tě nefm'í fe nikdoxsstčňti, pončs

lem sllnignnnn ieft “tugemápenitá
wadz ob ní gámiíí spťssnčjssi zrůst
(má! 90 bíIů mdpna a 10 bíIů rostlinp, taf že koťeny ieií o tof
bbbčejné—gemi),

jen ale biífowita
Db

tobo

Bůda

hnojených polí mápno,
mořena

w ElfaďkU

fpíííe fflísetí

a fřemeíomitá.přííftínt

fmčtnn

fe mobou. W
mnfeit' foi-ent)

čnfn fe bámá _bo Dobře míti jiš tlonífťfn btfu, aby; se mohly

a ieiieb na pole přeíabití; kdhby tak nebylo,

jeft ob te' doby taf Dobrá umsiso bn íe až na tof čefati.
Krom mápna a
SDtnbpm („)níobem rozplozuje

info albignonífá.

boine'bo bnoie také zapotkebi íeft,
aby pole nebylo příliš lnofrč, a'ni
příliš suché, spisse wssak xnůže býti
ínebe', pončwadž kořeUh rostlin této
toe wlhku černaií, a sspatnoU barmu
báivait'. ——Sí; na podžčm má fe
pole, na ftetem mořena íágeti íe
má, taf btnboee inf uložno zorati,

aneb lépe zrhtř a póbnoiití. 3' lata
fe toto obbčlání opařuje, a w fra:
iinád), kde půda málo mápna w íob'č
má, xžadrá seetaké pálené mápno.
EBoIe tař připramenč-roabčlí fe po:
tom na záhonky taf ífírofč, aby fe
mohlo B obou ftran do prostťedku

fc mořenn fořeni)
cemi, a siee tatto:

čití í-ágenů
Na podzťm, když

íe wyrostlé foi-em) wykopou, jenš
mčtn'hn bílem tlonfft'fn prstU maií,
uřeší íe ;, níd) ofhóm našem po:
boční řořcnn, asi jařo brf tíuftč,
ždéli pěti palců; tu; mají nčfoíiř
číánfů, z mmm očfa whcházeji.
Sinn)

foi—ena)-se míáíenell

(tenkých

fořenfů) 'oprofh' a mnčiflí, a w piskUj
we sklepč íe uícbomaií.
Takowých
kořenň tafe' ;, eígim) dostati Ige, zc

Slezska, zFřancoxlz ntb. Na fonci

Dubna neb na gačátfn fmětn a,
když se bvlo pole třífráte

zoralo a

fábati-a sspatná trámu mntrbámatí. swláčelo, aneb (cozlepssi ieít) mít),
Moťena

se bmoiíln sbůfobem a ťdyž se na befff pobobá, ubčIaií
rožplozuje bub se sena, bnb ž fo: fe na obbčlančm poli žlábkp na tři
řenů čili ze fázenic.
Semeno fe neb čtyry palce bInbofé, a na dwa
na ťidko fcie w Dnbnn, a k tomu ítřemíce od íebe \nsbáíenč. Do tčebto
fe" na měřicí wýfewkh 20 liber fe: šlábřů fe fíabon Uschowmlč koťeny
mena- potřebuje. ' .Rbo wssak má dostt tím gpůfobem, aby .fpnee _bolů a
brneomnífů a řafu, můge tafě zrnka sstkmo do čelně pťčssly; při tom fe
každé ošwlássť 6 palců od sebe fá genu na ně ftlačí, načež, fe wssecko
setí, eož mnobem Ie'pe jefi, a f tomu btabčmi nromná, owssemkjen gaIe's
má 15 liber femena na měřícíDaft.— mání třeba, fonbt) ncnrffelo. Na
Btnfa fe 30 bobin močímají, a p'a'f měřící pňdh potřebuje íe 22,000
sc pťtfeti š zemi misi, aby fc srnfo fníů fofenfů.
.skoyž jest pole tímto neb on:
na (,t-nfo nelepiío.
Saflnííe femeno wzcjdc, musi nám ópůíobem wysázeno, nebá ii;
fe pole ofopatí a pilně čifh'tí; a mice ábnč jiné práce, nej čiftčni
neprssixli, mnfí íe galčmatí. Po ob mm;, a jelifoš rostlixtky teba;
každém dessti a po salčlnání nasypc rofn jen málo fondu-, a- iebna od
fe—řolem lobnbp na půl palce sUché druhé na dwa ftřemíec stoji: malbou
gemí, pončmabš- mořena tn wlastuosi íe mesi nimi tafomě adenin? fáůett,
má, ze tak balefo, jat lodyhy bo ftete' fe brán sklizeji. Ska začátky
;emč příibon, na fvřem) fe promění. čafu podzimniho, m;; fe geíenimy
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skltdi, otopá' sc půba, \\ bělaií se B\)I\)koťeny uíd)l\), mlátí \c na mIatě
okolo mořený takowé bromábň) jako abt) se wrchnť fůšfa (fůra) odloUpla,
\\ Btambotů, \. i. mořcna se a malé koťenky odpaďalh. Dbpabh)
fopčí. Nežli wssak mrav) příjbou, tafč fc mohou potřebomatí. WssechUo
\\ kdyz listi zwadUe, celá rostlina fe bá fe bo játfa, \\ co možno Dobře
k šemi obnc, \\ \\a tří paícc zashpe; se od I)!ím) \\ \\cřábu očíftí; paf se
foncčnč paf íc wssechno hnojem Pa: to ozwlássk pro feBe, ale zrela info
fr\)ie, alu) mtág \\en'fobil.
_fořmga, f_pmcuic, \\ pob obhčerým

Tim jest prace prmníbo tofu jmenem mul

co \\gjffpatnějffí b\uí)

\\fončcna. ,
Drxlhěbo \'ofn ícbn'e íc hnůj,

prot—(mad.

a zakopň íc mesi roftlim), \\ m);

k mvt—eli botowh , mufciíť fe iefftč

SBT—\)mlacenčfořcm) \\ejíou jesstě

& tomu
\\)to wyrostou, ofopá fe čemž \\iluř, mice w í\\íT\'t\\_č\\íufííti.
\\ k toftlínám se na hromádky íbrabe. .fom'i \\wbou íe \\) fussirnh potře
Na fond gáří zapotťebi jest na ně: bomatí, \\) ftcróď) fe owoce, len \\
kolika mifted) ppatmč \'c pobímatí, fonopč íuffi.
Wončwadž paf fuffítm) \\)to
zdali _fořcm) ji; na \,\rft tluftč jíou
neb ncjfou. Síbuéli dosti silné, mo, t_nfínb) \\ejíou gnóm), pomim, ja!
I)o\\ se w říjnu \mfopatí; ne'iíougíi, íe to w Elsaškn čim'. Sefh'f topeňá
muíí se jesstč tof čcfatí, \\ práce, fotnota, ťdržto téměř celou podlahn
doeela jako lonského \'ořuíe opakuje. whplňUje \\(c, \\ab ni fe bá učfoh'f
We SležskU ít mořem jen lisek z pwutí pletenhch iebna nab
iebm tof m zemi pollechúwá; \\a hrubou, a mesi ními se nechá dosti
drnhý tof íe na její \m'fto iařing) fejí. mífm, abt) se tam _mobh) foi-cm)
Skliženť
se pvčíuá tím, že nafppati. Za 24 hodiň iío_\\fořcm)
fc rofllína gmablágfamé zcmi ofcfá, na" dolejssi Iííce íud)\), proto fe obc,
fussiti fc bá, \\ sd steliwo pro bo: Beton, a misto nicí) baií fe foi-em)
bytek se potřebuje. 530 této práci „3 mvšffíd) Iíícf o jcbuu bocht', a
p'nftamí se na iebnom fonci \\oIc na wrchňi líffu í: \\afvpámai'í po
řaba pracomnífů, jenš pozornč celé každéčetfimě fořnn). Čafem fe otmís
pole prokopaji, dv) w něm šábnýd) tají ofn'a, ab\) \\uď) whsse“l. Timto

fořenů ncoftalo, \\ aby fe na malé zpusobem fe \\oftačuie, aš mífeěnp
kousky nerogíefalt) \\ ncpoíámalu,

cm fořem) fc \\íuffí, \\ to fe bočně, kdpž

'fou \nclmi fřebfč.— thraué

fo: fc—Iebccw mráď) \ogeníti baií. W

um) fc do otypck skráži, a Uechaji etzých frajínád) jeft tím ptáte míní:
fe až do mořem \\a poliícgcti. .Kdyz kowa \\fončcna, neboť \\) tomto stawn
íe z práce jbe, ícberou sc otypky, prchají fe fořem)do tomátcn, (faňrif)
a rozložť fc na \\ůbč, nebo \\a jiném fbc fc jcfftč \m'ce pro Bmmíře \\řís
mífiř, tbc w d)!ábfu reší, a The mítt \\ramuií. Pončwadž wssak celá faro
tabnc. Mxeš \\oc ním) \\címčjí \nmfu mčc \\ náš \wmá \\ nevnímá i_eí-t,
ostati, poněwadz [\\) ic mrás zkazil. \mn'il b\) fc tm, icnšfn) \\mřenu \\č
fDoma ít tem-\\) Íob\)I)\\, img ol)\\ut\) fiomatí chtěl, \afč o dalssl jcií při:

manmmání ftarah', jínaf E\)3 tiži bo:
íe \\fcbpmají, raněn-ab; sež \\iii) b\)t\)\í) fořenů odbyl Wroto i tuto
připtamuje inn) b\uí) Barmy žthž half \ prácí poplssi.
\\ semi příf\\)t\) b\)I\), Uieži a ozwlássf

90
Moťena fe \oíee méně na pt_aď) [a]? na ftřenu'e neb na bma, ua
rogetře, a to b\oojím gpůfobem fiátí I)uut\) jfou', aby jař bo fopee ffeí.
Stoupň jeft na něfoIif části
je může. Buď fe tluče, jafo \o Hol:

qubfřu, neb je mele,

jafo \oe togbčíeua, abt) je mobl každý beuf)

ištaneougíď) a \o Slezku.

Slučeuí

mořem) žwlússť tIouei.. Wedle stoji

opět b\vojímgpůío,

bem je be'je, a) b\jafamt,

trublíce,

a u kazdé 3, nic!) -í\)to, bo

t j. niebž,_íe bámají rogličně hrubo moi

welkými Habimt) přeměn—.)mí,jenů bo řem).

bubomč stoUpy neb fotota pabají
Tato ftoupa býmá na bum jlřemíce
ffítofá a na 19 valcu blubofá, B
menfu _pemuč šelegeux futá; Bojí ua
pemně zidce. Bijáky neb Habuoa
mětfjím bííem jen Iibífou jiIou fe
pobobují, a j'ue tím, ze je na ně
stoUpá, a Iibj'fá tiše ftlačuje jeben
foneefgemi, a brum) fouee, na fte:

iBonejprm

fe tlufou fořem)
jen málof potom je \\tofúmají, (\
mffeďo, co propabá, jest ucjíípat:
učjíjí, pončmabg fůra a slabssi fo:
řem) fe fpífj'e rogbttí. Každýztčchto
brubů fe tluče zwlássf. R brube'mu

íe také Dají mtíjh) a Dočelně obuute'
Iob\)[)\). W Hoslandskál rozliěnč je

míjejí tito b\oa b\ubomč, \\ ž nící)
fe Dělají bma profiřcbuí.
Wsseckh

těm kladiwo jeft, íe zdwčhá; paf fe, odpadky, i to co je po práci jmete,
ftoupne na toebIejffí bijař, a ptmníi bámá uejíj'pamějííí btuí) obyčejně
fe neebá pabnouti. Žim gpůjobem mul jmenomam). Nwssak Dobře
může _jeben čIomčf b\oěma _fIabum) bube, když je rquíf B obcbobnífeín,
pobbbomati. '
!jemuž ímé zbozi prodatč ebee, spisse

fmhuoí, fterčbo brubu mořenu nej:
EDrqu)gpůíobjeji tquabh)
b_rtíti forem), ta jjou břema, fterá líp potřebuje, a. ža rten) nejiníce
'přímo w stoUpč neb m fotbtč toebIe

platí?

íebe ftojí, ona je po fobě bi'íbeíem . „
Scuto ůpůíob připramománi
neb ofou gblvibají, jeng ua piíč leži, mořem) pro batmíie b\)\oá jen w
a na íobč palce má, \to palce Mahmúd) ftajináď), kdc mom) nen: ,
bříbele d)\)tají, kdpžje břlbel otáčí, ,from toho obyčejněje ujímá mí ení.
do palců tqugbeI, ftetá. je tím po' Může paf se obnčejnýd) mlýnů
jobě abnu'bají (\ .),aíe pabají. Hťidel 'obilnbd) potřeboumtí, jen že fe _Iůllf
buť je pobubuje foIem, jen), je mos' její foiem) ueiprm ua menfjí koUsky
toztlouci, jatož, oopíáuo b\)Io.
bou nebo foučlu točí.
9.130této práci mořena f pro:
_
Soto pro, po němž, fouč neb
\ooíí chodi, jefi z ptfeu _běláuo, běži beji Docela botoma jen, a probamá
tomnomášnč (moborotouč) íe genu', fe obcbobuířoloi, ob ťteréhož jí opět

a jebo oj'q ftojí growna abůru. ma: barmíří fupují.
boře má oía maIe'řoIečťo Bpaíeemi,
Mčťice pole, jaf slussi obbčs
řtetč bo pobobněbo kolečka ua biíbIe lámauěbo, bámá 50 centu\)řů j'ud)\)eb
ď)\)taj't (\ jím točí. -£Broft\aňf\) bos fořenů mořeuomúcb, eentnóř pro:
ďhtka foIo tu!)noueíbo jíou při zdt bámá je ža 2 i za 2'/2 gíatči
přimágánp, ta; že wždycky na témž, m\)fíe_; 3,50 ecntuýřů fořeuů bos
uu'ftč chodi, a kolo fe bob jebo no: ftámá je 5 i 6 eentut)řumořenomč
bami bo gabu točí. (Sen) uáfttoj 1nouf\),3zniz eentm)ř b_Iemóbots
jbe Iebčejí, kdhš kolo a ofa ttorbu, Inofti ímé 20 i 40 zlatých j'tojí.

//
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-—"233 barmíříhoí

má

\nořcna

le pote \oíáčt \\ tozděli na on;,fě

žwlássfni wlastnosii: b\hoáť' mnoho ,;áíjonfx) na tří ítřemíce ííirofč, lnezi
\\ přeínč bar-nn). Muuodui banoa nimi; íe \o\.)íílav'o\\ stczky na [křen—ic

jcít šimě čermená;

nlcpřioáním ífírofě.

W zál,xonrich fe b'č'laji malé

tobo n\b onobo lo\\,\\o \\ (fmaín, b\á5b\.) na b\oa palet blnbofé ana
Ieptabla, Beiže, M\ndnllO' |cii bar: ftřcnn'c ob ítbc \ogbáíenč; \\ bo tčdxto
nm je mění na \“\\,šowon, tn\\\: bráůb flabc íc srnfo ob srnřa na
flřcmíc \osbálí, \,\ať je \oífecbno [\\-as

\oo
čcrnocnon, fíaífoloou,b \\
na wsselsjakéIjnčbč bar\o\.),b

břmi gatomná. K Dělání b\ásb můše

mnobo mořem; »oticbnje,

r—j;fc \owiínjc \o článfn o boro:

\ na černou;

proto je t.\fč \oclmí se poticbolonti pobobná \\\\|'t\oj, jas
krerá 5

b_alcťč cióím; f nám přicháži. Wsse: tn \\ogbčjí.
dnu ten \\Šítcf n\oíjl bs; \oc \olaíti
Drnhý gpníob íctí ímčtlíce jcft
aůftatí, \\ práce \' \o\jíol)\,\, ač melfc' info obyčejně togínoání obilí, i\\\
jíou, bh fc každénm wyplatťsy, kdožby 3: je n\clmi iinfo ícje; na“ \nčííu

peri

pťekážky;)řcnwbí.

2. Swčtlict,

(Sailor, Cnrllmmns \iuclorius.)

\\olc pohcbnjc je 6 liber íen\e\'\\\.
(šločthcc, dkyz \otpofte, nebo:
třcbuje jíněíjo opatromání, Ieč že
se puba nčfolíťráte okope a od tras

\m) očíílí. .Rn fonci čcrmnapočíná
Swčtliee pocheižiz Egypta, př: íe íln'ratí fmčt, \o ftetc'mš jeít ba:
stuje je wssak \o celé jišní Ewropč; temná ííla. .Rašooocnně chodi jcbcn
tafč na Morawč abc onbc fc jiš člomčf pťeš celxé pole, \\ \\ře5\\j'c
ícje \\ Dobře Daří. G\očtlícě mod
jen jeben tof, a jen _bobl áf_\_\\\:chni
pobobná. Dna .. \;ljání ž rozwětwcných
koťenů břclonatou lovnou, ftcrá je

nošem \ojí\'d)\\\,\ fmčtt), jen; čctmes
nají. Belcna blama wssak na stopee
zustaue, j\non\- fmčt fe \\říěne, poklld
jest čcrweUý; nefmí fe ale wytrhňa

na mice tatolcftí \ogbtlnjc, \\ \\3 \\a wati, poněwadž Dolní Tonec, co ji;
b\oa \ \ří i\řcmícc \oorůítá. Liskowé w gcícnčm febí, \\cmá batmy m
jíou subati, \\ každý zub fončí B fobě, \\no ji fagí; Mě by femeno
bobláčfem; \\a koncich tatolcítí ros \\ebog,\\'\lo. tiu—gauč kwčty Dají fe bo
fíon žlnté kwčth od čctmna až do foífíčfa. .skn.xěrymímčjí b\jn mlbtč,

ftpna moající;
bíál.

zrnka jíou lcskawč m);

!Důba, ftetou ímčtlice gábá, jeít
lcíyfá \\ »iícčná, wssak při tom tafč

úrobná; \\o čermočíjo bnole je mimi
fin, \\(btš tatěji po \\čjal'hu obilí,

.mb po \oftlinád; ofopámmnjdhl'afo
jíon: bnnnboto aneb řepa. 2130ímět:

fe fb\t\\j\; proto fe nemaji

\nfm; po bcj'\\ \\eb za rofy sbiratt.
SDom-a se měn; wyshpáwaji
na člstou platinu \\a \ařotohn-míní,
tam ani flunce am Nad) \\eořlcbágí;
a tai se Uechaji wzestťené, \\3 na
schnou, potom se jbíraji na [\\omabn,
\\a Heron

fa \,\ologi »tfno

6 tě'l'\_'m\

licí \offaf má pole málo sily, proto ramenem; při tom se wssak \n\\í\ po;
se po ní její jcn pitné tomino, je, got bájí, \\b\) je kwťty nežnpařllh.
tel \\. \. b. !Bolc, \\a ftctčm je fmčt: .Ronečnč je balí bo pytle, (\ mt fe
líce, jíti má, na podztm fe Ijíubofo \\ odi\
pře, co; je z jam bootuje; potom
Mklldh

U.xssnkje domu;

jcjftč

B?
»ří»ťa'mi1jí, jelifoš »ří»tawenč nmoa

„

fe dostawci 15

ccntnfvř

»cm mětíjí cenu maju. Boloži fc tos fe jí ga ftelíwo.
tíšm
mčchU do tefoucí web-», (1
ml“ dlonho íe- fjla»ou, as Šáhná Šíutá
Danna z m'd) \iícc ncwi)c»á5í. .Rmčh)

mají

ů,

'

a szwá
'

Ill. Na meu-o barmín' t'oíl'limy.

totiž, m jobě b\voji bauru,

Zakožž »»Iín, jenz na str
mfíaf nebá »otřcbomatia 11ij bar: mcno bami, nčfmč jm jmenem
mě čmncnč. ,Scííto »ař je Šlutá utánn 1\»l», mf i tuto nčfterě jen
batma we mrbč tnsxuítí, čcnucuá jmenrmati »ubemc, jcnš “ nás to:

Š'Iutou a četmennu;

šíutá fc

„ale oftáwá, »roto je fmčtl) tímto
gpůfobcm »clcu. &ntcm je gum-u

fuffí jafo »nrč , a 1.c»»ftaji jcf
ptr-bejt Ímb to mč'dpu, mím b_o[\cčn).

fiou, ») fobč mobrou barmu mají,
ale tař málo Barum, že »čftomání

j_cjít'»fe nnv»»lácí Sem Uáleži:

n)>Čcřanřa obecná cičh'mium

Sbirčmi “ímčtů trmá 4 ucběíc; innbus, chgwart) její; lífh' fe
»otře=
na »očátfu gáří bográmá ícmeno. sala taf jojo Iiftí bot»tu
(Belá toftíína je mi fcče, na poli lujc. Bifi—,aauglíďív Imum'ř drstal
sc uíujjí, »řimcge . je Domů, :! m;: na to »řcb nčfolifa Ičt» »atent. —
mlátí fe. Semeno íe »trbán—áolej: h. Bažanka nmoíwlctá čiliozimá(mur
nífowí. Zrnka Dají čimrtínu oleje cui-ialis pon-omnis,!Balbbíngelfraut)

c.) BedrUik (pimpínella coeru

mě máf)_», olej »ař jcft Dobrá a lea, blauc Bčbernelle.) d) Seícn
»obí fc i k jíblu. Že n.xssakzrna
mf málo olejc báwají, neušímají jc (flaxinius excelsis, _qcmcíneEsche)
v) Čcčorka mčtífí, rtěnečcnřa,
mjj'ubs) k tomu, nčluxž rabčji na Ir:
nimi btůbeřc. Na fetí fe tnto je: unnni'lla emmus, Rto'mmbíffe)

l.) Dmanlčřařffó

meno ne»obí;f lomu hrnci .muíí
se ponechati jdmáínč nčfclif »la» nium,
míčef,

z

nčchzto

je

hučí—» uřegnti

nejmčji.

..

inula hele-—

63105: %IIant) g)

Škowťk

»ájní, (rumex sangníncus, motbet

2hn»fcr.)
Zde »oflačí b\rč »»Íím) »o:

xCo fe tófá uším! a »armítofií,
»ja'tí, rten-ajd) fe wssndy f barmení
bámá ímčtlicefráfnou četwenou
barmu, »tvto se 1|5»ujiaušímá, ač potřebuje, t» jíou: boryt bar
nepřcj'ná
jest. Swčtlice bámá mířfhj (isalis linrlorín, !!!Saíb)

bez, Iouámí batmu od nejblebjjj rů,

a tbcíen Batmířjftj (polygo

žowé až, do mjtmamčjfjí četmenč. num linclorium, iščjtbcttnótetíťbJ
S roglíčuíam leptadlem čili moři=
mem Dámá toglimč jiné Barmy. 1. Borljtbarwťřský, (julia linclorlamllaib).

.Rtom to»o se »robámá Dama tato
m míffád) poreelaxlowých, a potře;
Borhc trmá bmě Ičta, „a má
huje íe f Barmení »am'm a dčla: fořen rowný, Ua fiřejvícpruÍm ,
nád; \(fjtojemjcb) fmčtín. iMi-ic; »oIc »tut m»růft;j na 1 i na 3. fiře
m»náj1'í »ři nejlepssim »ěířomání 50

micem»fofo, Iij'tijcft bmoje,1iftí

liber kwělů, a 5 mít zrna; cent: koťenowé »ří semi, a lifti los
n»ř fwčtů ftojí 80 slatód), a míra »»aní čilí. »ořcjfj'j. Lčsiyfaře

xera 2 i 3 slatě ftřjbm, GMW _._nmo£jím: mtnubjomanč.,

a jak

es“

Dolein'í muni

troóu'

nošečué (řas

pitná,) (mají malou ftopfůJ

Na

,

Borhk šáoá trochu pífřomdtou,

fo: wapeuítou a lebfou půDu; mofrá

poloite' ([augetíbnuig, info sspice u
fopl', ueb u fopičfa Íefnřů f pou;
fítěnl' šílou) a trochu epíupatč;
liftp prutm' jíou lTípouoatč; (Dlouíjě
ffpíčatč, a u prutů unií báň; info
iípiee u ífípů) n'ebogeleuč a íyolě.

půDa mu'ífřobí;

Dobře forte m to:

miuád), fDe Doíti fluuee a \ogDudm
čcrskwěho jen; sspatnč paf íe Daří
'n) ouškých úDolid). Bolxyt íe můše

tnfč lo sslťpných šahradúch ííti, a
Dobře íe Daří.

s„Bok, kdc íe borot

fouei prutů jeít mah), Šintó ííti má, fe neime'nč, ua ftřemíe bin:

Tmčt chocholowitý, xzučím \oprůrtmjt'

umle' [feííulfn (Selduar' loouí info nať
řebefmomá, a má ofttou chuk, jak
ťeťichn. Boryt u náš toíte. fám oD
íebe ua starých zdťch a fmneuinjd)
pusiinách; awssak boryt samorosklý
nepotřebuje íe k barmeuí, ue'br'g

bořo oře, a sicex l;neD, topí, obilí íe
ífliDí, coš íe \o' žáři jessrč ieDuou

opnřuie, ale na

příč. *.Bole íe fllne

pobnoií fu fouei ftpun, [)nůi íe eo
neiípín'e nušuo gaorá, abp filo ímé
nepostaví, a fonečuč fe wsscchno
Dobře umláčí. Borhr fe íeie buň
tolifo pčftomauý. ——Sig za fiat-úd) un pobáim, hub 3 iam; (Srbce-Ii Ip
čaíů potřebomalo íe borptu k bun-= foo z juta ííti, nutíí bueD započu
mení, a zwlásstč u) mčmeďu ofoío uouti, m); ínčf) oDeiDe. Stop; se to
CrfurtU se pťstowas. Jedimi me: wssak na pngim Děje,-muíi fe B
připrumomáuíut pole poípíífítí, po:
íuíee obDršela tebbáš ročně 12,í
15,000 totalit sa borpt. Bo,;dčxji učtDuDš-íemeuo teprío to šum-tem
přissla iíuá barum 5 SnDie u) Llsič, .ueb pátém táouu puči a lulaDč

imenem indiga,
rten-á; ieft tnf toftliufp íeííliti mníejí, neš umíš
ttmanlimá
jako Dorot, ale i_eíftč příjbe, abp jím ueuíffobil. Semer fe
mnohem fráínčiífí, proto borpt lo má tak tozfiwati, aby toftšina oD
ceně meliee paDl. tRofu 1806. když toftlim; na pět paIeů-\ogbáleun pra;
francouzskýeífař Napoleon,
abh toe příliš husto w,;cházeji, whřahnji fe
wssecky moe učiteré (\ přefaDítmu, foe erzessly.
uáře w Ewropč přinutil, aby wife: Na miru pole rogíímáií íe 4 libru)
Nnglřěemňmusskodis,

Také fe můše w řáDeícb
dnu obchod B eigogemfřem zakázalt, femena.
pole Docel'u
a tudhž inDlgo probáuoati íe _ue fíti, a sice tatto. £pr

fmčIo, goman-fe opět borot. Bmla

tonmč zwláčcno ieít, táhnou 'íe malé

sstč m

brúždh. .K tomu “fe potřební: zwlássťu

l)"klur

Čechách

se tehoy pčstowar.

Hviurich w Manech bo: niho uáfttoie; toíuíť fobeubčlá to

ftal r. 1812.

pro ímé ,zásluhy \o tiž sitné beabč, ieng mali len-tří

zuby na 3 palec fllně, a'ua;18
tom obleDu 50,000
\o tet; palců oo'íebe mgbaleué; na'btabč
Delffítbpearěšťch
obe rated)
sake 8M“
centu-.jře
Hfffa za obměnu. Sat mile wssak umáye fe xkámen niti/2
Napoleon přemogeu byl a obcbob
na moři gumou fe gntabal, botot opět
tle'fl. mienuéuěpřeee se a; poíub we fn:
brtkách obešel, taf že ie'bo pčůomáuí fe
Dma-i třifrátc lépe wypláei, nešli pťstoe

mání Menu:, 1m ;: Dámnohoptáte.

těžký. Simo fytabč táoue chsapee ga
febou,

a (booí

po

celé Délee pole."

Na tone! fe obeátí, a pofaDř perou!

sub Do třeti- beásbp. abijždycky
tomm i'íeLSZímgpůíobem fepofagoé
dwť nome" broizdy pze; celé pole

9.4

motálwou.

Ša. tímto cl)[n\\eem | \o bobrnel) Ičtácl) \ čt\)\'\)frátelesem.
chodi dwa ptaeomníei, fteří femmo Sat mořena mi i bo.t!_)t fe bnb
po Dmou neb třecí) zrnkách na je!) \o fr:chých Iifted) probámá, aneb .íe
non na 3 neb 4 palce ob febe do mníi bom-„16 mnobon prácí připtas
brcizdyllabon.3Zpňsob ten ieít nmos \oiti. Mili rolníf ieonoči hrubé mo:
bem Iem'íí, jelitoš jen polomiee ícs lití, gaimííí ob obbntn, jak l')o totiž
to_l)o |e_ potřebuie, jehož fe Eupei n\íee zádaji a lépe platí. lDo
nčnmbg goťnob přípramomati batmu
že toftlim) oořábnč wžcházejť, a ta? ,'.liftft
čerítm—Sel)i f\\ď)\_'\d) fnabnó
fe \oííeď)n\) práce ulebčnjí.
x ieít, \ogpíííeme gbe oboje. Pťř oboš
Med silnou fe cell pole [láa iím gpůíobn _ ieft \'tlobou, vše se
mena

obyčejným ;,půíobem wysiwá; a moto

mon B l)\\oj_en\ míná-anon

pokryje,

aby mtás neufířobíl. fBo' této 5ímč
ttmá obbčlámání ieínč b\oa tofu;
\prwníl)o tofu ieit málo bělatí; l)nůj
1e co mogno Uejspisse ooftraní, pole

\oííelitc' \očei, ienš \“ Inu-mě ucpas
třeji, \o\)lončiti n\uíeií. III čerfhoívcl)

liftů fe to ítámá folaním Cerstwá
nat' íe togtlnče na

ťnfíi, \\ tato ie

paf f\)|ati \\ed)\i.93h1članí to beie

íe pilně oth-á a ob trám) očíítí íe toglíčmyn \\)ůíobem. MohoU ie
o mořen č
sRat, tůíte=li příliš bujně, ]c t\oel_.\n tafe' ftonm)m článfn
ofeče foíou aneb íe oošínuie. Na popíanč potřebomatí. meiiebnobnšfíí
podzim fe wssechUo nčfolit palců gpůíob jeft ten, iel)o_ř|íe ušímá- w

nedaleko&=
a ga pici pro bos \něítěLaugensalzn
řnrtu, \o &Btuítn, kde fe aš poínb
toboto tofu mproftlč Šabnč banon věnuje neimpbláífenčiíí bor\)t. Tamo
m fobě nemá. Na hrubou. simn ji'; fe bor\)t1en ořemč'aómí flabinn) tluče

uab semi uíetá,

bytek fe potřebuie, pončmabš lupeni

není taf tnge potřebí; ab\) fe pole \o bromadách, paf fe l)tomab\) mobi.

flámou \\ hnojem satrolo, jen fe \:aií, a cozníd) paf ieíítř celéjen, znowu
mufí pozor báti, aba). íe mnoho. fe xožmačká; tb\)3 paf ieít bot\)t scela
snčhu neb \oobt) na jettnom míítč to5mačfdn, possplichá fe \oobon, [I)tne
\\eíbíbalo. W benben! roce tafč není fe opět na l)tomab\), a netbá fe'
jine ptáte, leč že íe pole ofopá (\ f\)íati; ža \\ějafg') čas hromady se
ob trám) očíftí.W četwnu, když opět rogbobí , a mohou possplichaji.
liší počíná šlutnouti, pocma \ íflí ),e= Z beomab teče tmamd íír'áma, tterá
ní. .lt tomu zwoli fe iafmf) ben, ab\) íe íbirá, a na bromabo Ieie. Še
\\atfnebá Domů x\řiífla, (\ blátem zax »at tato oříorama .toelíh) ;fmeab
mn'nčna nebola. Každú praeownít má Dělá, mníí fe bití na tafoločm míftč,

obočeiná nůž„ neb tatam), jakýz mís
mají \oínaři, (šabfu) a tím nřígnece
lou rohlínu; jen muíí Dobřepozor báti,
aby fořenům neníftobil, proto fe
\\míí roítlína afi na .palee nebo na

the

\ogbpďo

čet.: nn) \ogoud) ieft.

Sato práce trroá 4 i 6 neoěl, eo;
fe říol bobtoton Iiftů \\ počaílm;
čím tepleji ieft, _tím \oíce- líftí foíá.
.Rbož, jest boryt

dostř \o\)f\)ían\), eo

dwa móííe \\řígnoutí. llřebanč b\)s fe ien_ gfnífenoftí- pognati můše,
Inn) íbl'raji fe oo toífe, \\ nefou fe ftluče fe _roífeďmo na \oeliťon K)w;

na půbn neb na mlat, kdežtoíe mabu, fterá a; Do fmčtna legett
rogeftřou, aby fe \\eáapařih), all; bo oftane; mufí wssak fe poaotmoati,
ginu? můje fe roít nm tato tljifráte, (\ln) bonn n\preínín—řl \\ \le-ball,
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ničem!

abýi—íťbo něho neboftaít; neímí fe bátt; ,na mw toto name

933-čemsmt se 'Btomaba xznowU pro:
dčleišxeeaOak,se zxnčho bělaií'fneblíťo,

se moou;

a telřkož listy “wexwodč

mami-Te zdwlbaji,u uoemnčií fc na
len; fe “funí a boíbeřfo gaběíámxií. hoře fábč Iatč fříšem, “img Iíftb
žB-Eíčina, xproč obzwlxissrč xw ftlgčuií. We w:dscjssi kčldt fe ubaíí

bjoryt tat _mobíáífe: mira toápna, tůň fe naície'ohm

Langensalzu

moby/funí zůskane ftáti, aš fe ubáfc
brama neobítarámaií rolníci, info ně '\oápno na buě fabí; a mohu
ný'i'e'ft, leži io tom, že tam při:

jinbc, Uébrž ge připtamomáuí bos iato míěfo nhb ním ftoií. !Břeb těmito
rotu jest šlássfuim řemc'flem. Síto bmčma fáočmi ítoií třetí fáó na
řemcííníct fuvuií čerstwé Iiítí m ces břcmčném podstawku tajk nizko, že z
Iěm'ofolí. Mčítomá pob břííaúu oboit pramici; tání [m'ůie ohootem
m;,ate' dohlidače,x fteřlí při práci, a gátťou ganbanóm tefutina do ní
zwlčlssť při gabčlámání bo bečct Doe tcci; tato fáů má asi polowici má;
blišcjí. abl). fc itcftáwal gdm; pob: Tit.) [e.ífeni B wrchn jmcnowaného,
nemů (to“
\ooo'; a moto nd každé bečcc “mapa= a pob ní podstawek na
il'ci. Do této fpobní fábč fe wpnski
luie fe měn—ffi)
znak ; nejbořciííí a mi:

botoiffí obručí ptotíučc fe břcbíf olo:
wěnýx G pečcri,rabhxfe Bečta otemříri
mmobía.
“x
Nxx.xjtllx„pch mistech :se nechxi im“

z obou wyšssich tání naicbnou tc:
futtna z [mít,—a mávnomé míčfo.
330611, m ftctou it “to ftátt'inš, pou.
;,natt [ge ;. tobo,

koyž sfe z obou

b\on, tři bm; íoíati, o'at se ufmčte, \opčífíď) tábí máčfp a .mápnom'tbo
a'bčlaií 113 učbo koule , „nebo Je: mtčta naběře „bo' Iáíymíce, a by;

tluče 'po forcm'iato ciblpyobtjčcjněj fmíďomě toto broč' tetutino' čet n'č

sexdělajijdwa hrubo-Dorota; prwni | mobt'ou

Danou

mxjt'; potom ft

jest % Íiítí-rneibtm ťe;aUxZch, hrubá: to n'cdy'x ieíftč tať _bloubo ftátt, až
pat-.;, poslednich, fm) toftlína jiš nes po druhé zkoussce tefutíno m Idi),
má; tolt “HD, a kdy fe jiš 'bo tmětu míti Ivanou gelcně mobtou bo
nccbámá.
x x
' ftanou, kdy íc tebno z bmou myš;
Drxlhý
žpňso:bx jšest při: ffícb'fábi bo Uižssi wpoussti. RW!
ptámomání xbarwy z Ííftů íudgátb pat jest Uišssi přná, wpoussti fe
m-o'čením, f“ čemu; fe potřebnješš ní tcfutím ímídnná bo čtmttč
toboto náfttoie.. We _loeltč fomoře itábč na famělgemi “ftoiící. W rneju
tůůt

whstawi

fe“ Ieíícní

a foífenna

zc silUých břem. dolejssč fábi jcft trouba

zhňrň

ufťo:

2 mice ftlmjd). Lesseui iící , ftetoug' fe vtoftřeb'tcm maté

fám; ssťrokě;x na lessenixzhňrň fc
iberpo obou ftranád) po schodk.ich.
Sta“ hající; .Ien'cnř poítmoí íc b\oč
fáoě m průměru »5 ítřcmíců, a má:
ssky 4 ítřemiů: nuiíci; .obč mají

pumps; tctutina bo fábč proftřebtti
ipošene; xodkud ít opět boíů mouftí.
Hčcí této “prácc' jcít, aby fffáma 3
Iíítů a mípnomč míčťo fc Dobře
protříbiío, proti-dílo a*promčdwlo.
Mexščto:čřo ptácírb'číaií íc w vro:

bole gátťn, (ffDltlll',)

ftřconí 'fáoi

jest sčlsi Ua 8 ítřemíců wysokě, a 2

bo—icbné táoč

mobrč “'o-Eno; tu fe do

Stela íuííenc' ní \oícjc tvorbu oIejč (asi 15—20
Iifto;'[aot\;tomč, mt abmjími tři tapet) počem'; ic něm) bneb stratí.
šmmč “nivě.nmpmřup I'vhmíc wícv . moí—,'p'a't fc bhlo mídpání to po cclou
fe ,daji napolo,

ncbo
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bobítm ovaromaío, 11ch

se tekuu | m'm eozltčuých leptabcl a

FMM!

Bat
“na w prostťedui kádi 11137—- 8 barem fhjtá t_o3llč11ě3eIe11
Iyobín ftáti. W tom čafe fe mom-á m1;, proto,je' posud zhusta potřebuie,
Danna na bnč fcbnc, a na ni skoji ačfolim není tať dobrý jako mm;; o.
fípinamč Šíutd Mutina, ftetá fe 3 fáoě
whpustť, a nechá se obteci. Na ích: .
111111mobtou mlcie fe paf čerfhod
moba, promichxi, a Uechú sexto opět

Bavím Úarmíříl'ň, (p_olygonumlínclorium.

7—8 (mm fřáti; potom se woda

Roech wýhánčpruh.; na 2—21/2

zase wypnsti.

Eo

fe 11111311
ipo

Fůrbnxknůterich).

stťewice wysoké, lisiy maii podobU

třetí opafomati, a; woda jiš wice srdce, a iíou hladké a ssťáwnatě. 3m
nemá 3Imé Bamot). !Boflcbmfráte 3těd;to Iiftů Dělá fc mobtá bat:
fe příbá bo číftě wody 2—- 3 mčlfy ma.
Na koucirb prutů wyrňstaji
íiínr'bo octa, abh fc 3 barwy po;ů: malé čmoenč fu.—čt.), ien3 w Haf“
ftalč mdpno wytáhlo. Když paf se »obromabč stoji; zrnka iíou- malá
ptomícbaná mdčfa opčt fabiía, mv: a tříbrmma
íšmncoumá wláda
pul'tí se 3afe mobaí na bně pozůu Dafa fcmmo pťtmstč 3 Cjuské 3emě;
ftald kasse fe ífr3e fýto procebi. Tak tofu 1838 fe poncjprw podařtlo mc
wyčisslěuá máčfa fe mf leje bo fo: Franeonzsku
3 této
11911111)51111111;

mu na bnč malé bírcčfp majieich, bocílíti; obtub to3ff1'říla fe bylina
a hrubým plátnem potažených, 1ako ta po celé eropě.
Roku 1845
cítilo, a Uechcife fat dlouho ftátí, powedlo fe přítomání tbcíenu it; 1o
113to stuhne, (aft 8 Dní, fm; fe na Č echeich doktorowt Dnsskowt, takxže
kusy to3fráií, (13cha Uschnoutřnemá.

w průmyslni

1ovíta1vč wc Widnř

Tak jcft boty; k prodejt pťiprawcn. Danou 3 11čí)owywoděnou a sukno
QI! neinoměm'ím čase fe oba jím fráíně na mobro barwené uťá
311111116?
fpíám'
a močení fpo: 3ati mohs. BoUčwadž tbeíen 3Č£ínflč
juit', taf 3: Iiíh) w fábi tak bloubo 3emě pocházi, 3611111
1' u nás
fe Uechaji stárt, a; se pťekomiprwni
fofdm', a 3apoč1'ná fpíám' octowé. *)

%Bočemfc pofmčuic

w močení, ja:

ro;. iíme boli práwč uhaíi.

silUč bnojenoú

Io3e'ní; nejlíp

Dobrou,

p_ůbu 111teplém po

fe baří na louce

nomč to3om11č, 111113cpaf fe tuti
to sstčpných šahradách
ííti.
313111

Mčťice pole Dámá při Dobrém ba fe několifráte hluboce oře, a po

pčfiomání 80 ceninóřů 3cícm)d;,nebo tom í; fcmcno w řábcíd) fait, jakož
16 ccntuóřů suchych listů; ccntn1)ř při fmčtlíci a má borytu po,

fud;._'-,ď)Iiftů probáwá

fe 3a 10 3Í. pfáno Bylo. Nostliny mufejí 11/3
ftřemíce od febc1o3bálem) botu, tafe'
fc 111ů3e prííaba (blamatice) m 311:
brabě wychowatč a 111 pole přefas

fiříbm; (žena pťiprawenč barwy 3á=,
miíi ob práce, a, nebá fc. fnabno
určili.
Boryt bámá Dobrou a ttman;

limou Barum mobtou,

bití. W bubnu fe íeie; na femeno

a přioás fe muíí tbcím w hťišnichx (m 1111;
řenín'tíd), Mistbeet) ii3mmčfíci bře.:

')

31111111111 fašbč

amaučflabtč

roh-i

jesk itoie:

a)

tak

čili \oiunč hvíáni,

10111ch čili octpwč tofánf a c)
1111111,

31111fíti

Na měřicí

pole staěi li—

bra íemena. Safmile rostltua mi):
vůfrá, prope fc;

což mna: Dlouho
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nemá,

nebo! fe fat wzsslťl:je, žeud "Mt

:: žlutý“(samicí[u)llm).

trdíva am tůfti Uemůže; tam); a';

Zestiť lnnožstwi bysilt mámo,
'nebáwá, Ba
není ani ráhno, do pose chodtti, aby; jen, na žluto Barměií, a 1lchžto fe
mípeměně ob Datmíčů ušíwá. Be
fe Iiftu UeUsskodilo. '
" Sklizeni gačíná a foncem mífeď) iíou - ienom-bmč jako )) ob-v
&' stlťzeUi gábn'ě práce

záťť. Sat milelřsti počíná Šíutnouti,
Uťeže fe.- Gemma tafč došráwxi w
tom čafe, ale mclmí Uesterě, proto
fc muíí wždycky omta bylina, na
ní) řemenumpgtáío, írpem uícfnoutí, 
aby zrasé femeno newhpadso, neš
ofiatni bogtá.
Dobpřé Iiítí fc čctftmc'- fabri:

ftatnégnámp; řořenlutfumvx),

ftcrá k nám 5 Snbíe přicbágí, a ot
Iean, itn) z Nmerřky xpochňši.

Wssechrlyoíhtní jíou příbatne'.

'Břeb čaícm měn; nan'c gfutc' Barma)
wčtssi cenu ; a[e_ _fu. tomi milmléíyo

ftotetímngličané n.l[qli- w americe;

jiftábnb, ieztšEmctcitton

nuje-..

fantotvi prodáwá, proto fc mufí'poíní (Suctcittoneiťbe, quercus cinema.
boípobář, Uežlt tbcfen fítí žapočue vel tinctoria). Zeho fůra cbomá w
po vbbptu-poptatí, aby jistého hněte sobč malbu fifu melmi fráíné bm:
měl. 'Seífto' paf wssudy takowých mi), a proro Bax-m)) Uasse w ceně—
fabrik není, a způfob, Fiera! fc bar. meími klesky Slinuté-ně fc přece ně:
ma zlistů wytahuje, jednoduchýieft, fter'č wssudy u bar,:oiřň ugímaií,a
- proto f_ejčchpcstow 1m wypsari, jako
popisscme Do tuto.
Čcrskwč liíti fe bá bo-řádě, jak f. ». tegebfa nel)tót Datmiřa

to při borytu popfáno bylo, na ně fn).

Nčkterě fanu) :: nás w Ie:

ííd) a jtude mnou, a im fe íbítait',

mleie 1cmoba, fterúž 40—50 -Řll))lt_ů jako:ítpcfbatmíříh),(©cbarte,

(gtábů) bIe mcaumuťa míti muíí,
a nechá se to 4 —6 hodiu tidw selatula li-nctmia) a krllčinka
náti, pak fe po 3—4 duy timbobnč'“ glutá,

míd)á, aby íc kyflik

(Sauerstoss, maníca)

íšátbttginítn, genia—tab
ver

Tčchto fc ušímá, proto

Oxigen)
gc wždUchU bo tě mám) že laciné iíou. QBňeónp, jichž: se
ftáfjl. Wápna do toho báli info při wssndy u;iwú, po.droblcčpopisseme;
Bonnu, není třeba; [\'anm íama ob oftamí wssak, M); se tolřko zdc ono:

fcbcvabne, když se máčfa nb Iiítů p_otřebuic,toliko mvimenuieme; tyto
ítáfme, a nčiah') čas fcxtřcho nedjá iíou: fůra _nčf_tct=)..d)fttomů,
Když íc míbř, že šábná barum mice jako: vla-nád) iabloní, ng;
nevabá,

hebo Dubu, olíí—e, jesenxu,ž
topolu, čermcnémtbt),
be.xxřťzy

Uecha í'c moba IIJD n'ř fm:

jící obteci, hUstá Danna fc \vvcebí,
a iejiólíftů,
přeš fam), a paf fe íuífí.
lvl)
Měřice pole Dá 40 centnvru

četíqud) Iiítů, ,;a centnvřIiftů bo:
stane se 1'/._,_? gíatč. 3 ccntnóře

ímrfu-a jcho snsissrk.x

__

I; _licšvcčfa—šumí,

(rýts obecný), reseda

„ lulcola, 21!\1u)._

listů fe b'oftanc 2 libra) a mice čím“

barw!,x Barwa ieft tař Dobráinfo
inbigo,

Reǧedka u lid—3roft'c mebIc' ceft;

we mínubrabcd), na pustoch 'mífteď),

" kdc mnoho flunce ieft

lm“

mi

Si impííos

třeba; fm_čšříci, že wp:
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blígí 3eela info \'e3ebfa \oonná, jen |l_\'fl\) 3l\\t\\o\\tl» počínají,

\\ femeno
3e left mnohem mýtffí; wyxňsici \\a' bolejífí bo3tá\oá. mc3cbfa fe lmb, \\
2.— 3 ftřemirc mámy, má bnstssi fam! 3cmě \\feče, aneb jako len mo:

lifh', \\ 3lme', ffpámč \oonící kwčty. trhá. Srbům jest lepííí, \\ončmaog
Rezedfy íe pčftují — b\oa druhy , zbožť to 6 f_ořcm;\oíce wážť,a při
re3ebfa fta\\.cou3f\'\ (\ uč: tom trámu ínabnčji íe obfltaniti bá;

meďé;

\\ěmeďá

tc3ebfaieft

nebo čím i_cft tc3ebfa

čiftčiffí,

tím

mícc platí, tudhž se tali řořcm) mu
\\í rofllma. išra\'\c\\\\3f_ájen tím fe fejí ob 3emč očiftiti. K tomu polozi
lí_f|í, 3e jest mcmTí \\ \'\tleifíí, \\ 3e fe re3ebřa bolním foncem na 3em,
b\ímá lcpssiBarton; Do3abuie wssak te: \\ bomím \\a \\čjafou plachtu, a
plcjífílyo f_raje \\e3li nčmeďá.— Elle: roublífem fe \\a \\i tluče, abh íc

o3_i»mc'\,hancou3fá

mta

pak iat

žádci tafomou půbu, jafá fe me'no \\a plném.,

bláto paf na

pro gm bobí,
\\omč l;noienou

Dobře _ale \\ífolito 3cm pabalo. SBři tom se muíí po
\\ leblou.
Txxochn 3ot báti, abh lifh) neopabalo. Sto
m_áp\\a \\eb popele má te3ebfa melml fe bela preb a po íuffení. \Re3ebfa íe

rába. Může fc tafé \o leíe fítl, funí bull \\a poll, buď na ))ůbč;
m;; fe m feč_l paťezy mpfopou, mufí mfqu báti se pozor, alu; rc
wssechno se 3orá, a pak fe lefm' fe: 3ebfa ne3molla, a fhmee na \\íbloulyo
meno \\ \“,c3ebfaponolu feie. utlé \\cfmítilo, pončwadž obojím Barum
lclní toftlínft) fe tatto přeb [límecm tratí. meníslí Doma na půdč f fu
chrání, a kdhž pak fe re3ebfa mys sseni Uuťsta, a_muííult
fe tedy na
trhá, ii3 t'ař filnč jíou, že ochrany moli fuffitt, přilroií fe ťádky nebo
nepotřebují. Dtánl nenáloáďem pábu brstť Démon. $baloili se o to, aby
tomto tolifo pro nafppření pňdy, ale fe eelě pole \\ajebnou ne3af1lo, jej!
wíce proto, aby fe wssechna trámu 3 toho wýhoda ta, 3e fuífení \\eňí
3řa3i_la, pončmab3 re3ebce \oelíce tak obtíšnč.
Rezedka ufUsseUá wáže fe bo
ffiobí. Sellfoš, femeno \\ěfolif neběl
to 3emi l_e3í,_\\_c3li m3eibe, \\m_fí fe othpek befttílibctnícl), a tať jestk
rrzedka 3\'\\mí ji3 to frpnu fítí, jarní prodejt lyoíoma Semcno fe o3mláffť
paf tal br3o, jqf ien mo3_nobo 3emě barmířoml Drobámá, aneb se 3 \\čbo
fe boftatí. Gcmmo muíí fe f ro3- lolei 3l)otomuie._ B centnúře íemena
fíto'ání B l)I_í\\o\\ neb mbčji 6 po: boílc'noá se 30 liber oleje_ 3elena
»elem pro\\\ícl;_at\', celí pole íe na, | \očbo a \\epčfnč pácbnoueíbo, pt_oč
jebuou- ne3aíeie, alu) wssechno na:. 'íe tolifo E válení b_obí. í'oto fe:
jcbnou \\eboroířlo: žBotřebuie fe meno fe wssak k íetí nebobí, proto

5—6 liber ícmena \m mčríci půbp. že 3talč není, (\ t\\b\)3 fc _nmíí m
5130fetí fc vole ímláčí, ale jen 3lclyfa. pole ! tomu cíli 3cela m\)3ráf Uechatt.
Režcdka tal? I)\\ftč morůftá, 3e nám“ |

(So 3Bo3í[\qrmiiífé mufí te3ebfa

ubuíuie; kdybyíemffaf náma přece\\)to \olaftnofmuíti: u) listy alodyhh
3\\\of)la, muíí fe \ompleti, an tc: muíejí
3ebť\_\B tu'noou \\\íd;a\_\\í \\acenřímči

b)

míti 3l\\t_\\\oo_u,čiftou Danou;

re3cbfa muíí míti m_\_\o[)oIeoětů

hatí. Krom to. nemá t-olníť _3ábně (\ líftů; \) lob\)l)\)mají lnjtí útlé
ímé máte nřcb, fllígcním, ftctčž, 3a; \\ malé; nebo ftlnč mají na fobč

šímí 6 lomem „hmmm, 'řbvšDolní málo bono?. mmm

\\íwá m

bartoířftmí

floro jafnčjffí a .čifteiffí motrroá roftlína' bez jčussťhojopatrná,.

gelen on“-bernou-jafo fmeteittono; mání po mnohá léta, a oámá učitef.
W batmířftmí bámá írpef ší
má fůra, ien že mnobem mínčbat;
too w fobč má; tafč bámí & ins loou ale nepřeínou barum, a proto
npuí fe poříbfu ušítrá. S.Břecewssak
bígem řtáínč gelenč baron).
!)Jtčříce pole báloá 10 centmjřů íe potřebuje, zwlásslě w dilnách
mcnssich batmířů k batmení brus
(Sentmýř rcftíín ftoií za 6 zlatých, bíbo íufna na glutoa na selenu.
a eentuóř femena 20 zlatých. Nn
rezedka málo práce a bnoie, a net
příliš Dobrou půbu Štíbá, a přece c Zuručhlfa barmlrftá. (genialn linctoría,
&rbergíuíler).
bobře fe mppláeí, můge fe f přítos,
mání ínašnč obpotoučeti.
jchto bylina roste wssudy'na
futbbtb mífted), to lesich.arw pu
-=—_-.-.—r
ftínáď), fbe mnoho flunce má. .Rru
„a'-infa rofte na 1—2 ítřctoíce mt;
b, Srvtf barwířfh'), (lerrnlula tlnctorln,
íofo, fořeu \optrtoá Umoho [et, Io:
*
Gamle)
dyhh a Iiftp wssak wadnou w tag.
_ Srpek má tqutč, břemnatč fo bém pobgímfu, a \opbeínčjí ;, juta
tem) a tí; tatotoe' Iobpbt), im; fe gumou. Lodhby iíou tenfé a íárf'o
nahoře we mícero mčtmí Dělí; [iftp toemí, na nich ftojí malí, fopomítě
sussených rcítlín a 1 centu—„išíemena.

Non loejčttě

(meicí pobobnč) a a blabfč Itftt), a fme't left ftáíne'

bořejííí jíou \ořegánč, (maiít žlmý a motólomítt), (t j. tafotob
hluboce zaťezené guby) na fonei jako na brachu, na čučce, ieteltnč a'
wčtwi toítou w čerwrncř neb w na afáeí) ítojí pat w klan pphroa
ftppu řmětp, jen; bobláči pobobnč mabč. Semeno jest =\o ,malód; čer'
Tou, ;: míce pobromabč Bojí. Sion nád) ssessulsách. — .Rmčínfa fe nc
paE bma brubp írpfu; jeben mon pčftuje, Ieba še íe pro, fíoou fráfu'
dro - četmenó, a ten jest ten ptaa bo žahrad přeíaguje. N,aopxak jeft
má. f batmení potřebomano; hrubá w fraiináď), fbe fe nepotřebuje za
jest šlutp,
jehož íe měně všímá. píci pťb moce a “kožy, tquífomí
Srpek u náó roíte wssudy w [ift \oeIíce obtížná, poněwadž fe eptble
nych lesich. Duby, kdy bpmal toe togmnoguie. W bamoířítmí bámá
l_očtífí ceně, pčítomámal fe, což bp iafo režedka a íípet fráínč štuton
fe n\,mí netoppfatiío, jeIífoŠ obbot batmu, fterá wssak není tuočmíhoá.
není tat melftž. Mstowáui títo prim) (\ tudyž fe npní into lepef málo ušima.
bp íe jen tenftáte mopíatílo, kdpby fe Ilřeše fe při gemí, a to chláde fe film,
k tomu tafomé—mífto gtooIíIo, ttetč a. paf fe swáže bo otj'mef po 10

íe/pto

wzdálenost aneb ;, jináč) Iibrácb. Z trnčintp,

ge ítpfu

příčin k něčemu jinému tfebobí. !Boíe a 5 tegcbfp běláíemígotočšlu:
íe oře, (mají a. gafeje, když roftIína tíDIo. (Gcbííttgelb) Boněwadž tato
floete, uíeče fc u famč uzemě, paf barma to boípobářítroí na líčení zdť

íe sussi, a jcft-f probeii bototoa

jafo oleioloá a f_ííbotoá barma

*Boíopámáalí fe íttuííto popelem, ;
Uťhož lol; mptašen (ma;mvšen) jeít,

ušímá,

a jrlikoz

íe

fe

za centu—'\řbos

bře beíqné barum) 15—
—20 zlatždshít..
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dostatt \uů \, \)obáme zde )))ůíoí), veď). Malwtce ))"oučlowččumapu.:—

)a! íe- dél. splín-),) ftcrád) fe \oě, půfobi hryzeui a bčhawku, a'mffq!
bumu-běíati-má,

ďozťežoufe na \\) létaruád) (a))\t\)fud)) fe potře: .

malé fouíh), 'a paf íe \oaři we \\)(ws Bu)\'-.— SB barwlťskwi b\imaíí \\ea
uo\\)é_\\)obč,' a)“mffecbuu batma fc" gtalc' muhoice žlutou,- ale- \\ctmm:
u)\)\\)aří,ta paf fc přec Emou-mmm Iímou batmu. B\oláíftě )id) )iotřc
proceb). sBotom íc \\)e5me fřioa, \\ -tD= ba))

gctře ícua moufu, pťesype fe skrze
hustě, žiUčUé )))to, a do „toboto
\)táíífu íe bd )cbuou toIi tlučeného
Iebfu )ufo řříb\);' \\ tato m-i'íícuíuu
se fope do 3[utč mám) tak Dlouho,

ti)f.\ř\ [)\\\)[\\ču\)d) látef, fu
tuuů \\ )i\\.)d), tuřě fošelugi )id) poua'
ziwaji, pťipraxoujicc batcwuou fu))
íaňuuomou (\foroommífou. .K tomu
fouci fc' m \I\\)\cc íbírají,

pořub jesssč

čcIcuč, \\ tal? \\)\[fc' )an m\l\) í)tád)
a) z toí)o )cft faffe, ftctou fe častťji )íou. — SBIaítuofti, ftet\)d) co box
\\\\'d)á, \\ paf fe \\cd)\i d)\oilf\\ ítáti, [\\6 žboši míti \\\\)\', )íou: a) Sui)
af) se wssechUo dobťe íebuc. BB))tcčuá barum muíí b))ti olimomá, \. ). če
\\)ooa fe oolcjc, \\ barwa )cft I)o= lem), ttod)\\ bo [)nčou; h) ma))
tomu, )en že íc n\ufi )cíftč fussiti. \mu,
niťoh \\)ífať scwrklé E\)ti,
Ji“ tomu cíli se \\)cgme jílu,) papír, c) ucunií b\)ti \\uuífí \\:š'i zrnka
), \\ě1)\)š íc \\bělá )Tíroh) fot\\o\\teř,» pepřomá Tyto \oíaítuofti mt ):):
\\ folcm \\ěí)o \'c b\i I)[íu\\, tat aby ba)), ab)) fe při íuffeuí pozor bá
na “'nic) dole,; sdobťc stáizx SDo tas

malo, E\)neloví) mottč, m)) fc [bi

fom\)d) forem fo\'\\o\\tto\\)\)d) fe but: m)), pončwadž \\apotom čcruaji \\
um. [c)e, a \\cd)(\ fe \\) \\i \\íuífitL— nedáwaji číftou barum; \\ ata) fc'
Kdoby chtčl \u\\o[)o této Barmp'bčs uáí)[e Uefllsslly; proto fe rožestirajl
latř,xuulsilby takowých forem báti w d)!ábfu, \\ lopatou fe \\ěťolifráte
ob [;ručířeambčlati.
x \\\íd)c\)í
BD)) B\)Í\) \\íď)[\), ba)) )?
_.—
bo Bečh), \\ )íou k prodejř botomv.
Za ce\\t\\\)ř mšic fe 20 gr: ftř.- bo:
d. BCÍMISÍ večiniuu'), (\hnnmus cnllmrůca,
boflatí. Jelikož toto spojí po cch)
Stu
uu)boru, SBifgbm-n).
tof gábnč práce mbmoá, )eft Užitckxj

Řessetlák )eft fn, )euš boíabuic bofh bolu-\). 5.130qu pxicházeji tato;
wýssku 12—15 ftřcmíců, (\ \\ nás zruka wětssim bííem ) uber, \\ lepssi
\\a in)) lřstných Ieíů, \\) I)\)ufftiu(\d) btul') ž Bcrsie do obcbobu. \\ nás
\\ \\) \)Iotcd) toflc. Scbo ))eu jest málo fbo si toho \\)h'imá, ačfolin)
obhčejnč \\a 3—4
palce Hum). \\) \\čftct\)d) f\aiiu\\d), f. )). foícm

Kůra.jcsk Inabu) \\ fnoá, (ífcbá), Brna

a \\a Sš\\[a\off\)d) Í)o=

bychom
třcí)\\)\ íoufitušum .a ftolau , ua! wssak I)o)'))ob(\\:ů\\\ tabití, aby fmou'
břcmo kráfnč žluté, a proto Í)o po:

\ád) )id) dosti \oftc. My

foncíd) mtolesti )íou silné bodláky. pogoruoít ť tomuto hi \\u'cc obrá:
Listy )fou \\)c)čitc' \\ \\)toubťoumuč, tih', \\ uce \\ejeu \)w );bo [mnou,
\\ meči \\iuu \\)\)\t0fk\\)í \\). E\očtuu ftaou Dáma, ale tafé moto, že ), učím
\\eb \\) čermuu b\lě, geleuamě fměn), Dobré )imé' pluh) fe činí, im) í\\)\)\ui
jichžto.wice pohromabě fto)\'. Dmoce [\obláň) zahrady a pole \\)íce \\)tání'
tohoto. tře ))"ou čeruc' utatmice, ftes \\e)[\ \\\\n'\' obyčejné pletené vloh).
té) ma)) \\). sobč \\Icmu- mámu \. „Krom to je)? tufouyíuo Žim) plot

trwalě1m,\\ftámi' tetou ftaitnu. Boň muítbobnč ofltč býti, aby femčtmé
sob, jimž fe tento keř w plotech věc. \\tto3tříflah), \\čbt3 čiftě \\ftfaíp. Řeu
stowatč Dá, jest \\áílcbujicí: Bťede 3áním flimaií ít ploty ta! husté, že
wssim obftataií se rostliny ! íá3em', ani proleztř \\cl3c Bsoth se časnč
co3 se dwojim způfobem fláti mů3e. 3 jara aneb na pob3im ře3ámaií,
W krajinách, fbc řeífetláf roste,x běs pokud rostlin Uejson \o ífťámě. Za
laji fe hťizeuice (hťizenee, obptuttc) nťjaký čas, fb\)3 ji3 plot dostčhustýu
\\a 12 -— 15 pultů dlouhé, a Ela—=\\ zarostlý jest, \\eře3e fe mice, an“

bo\\ se na mistč, kde stxiti maji, bo " re3ám'm by ít měně 3tnef

dostalo.

3emč, tai am; 2 neb 3 oka \\ab 3emí Z řeífetláfu ít tafč Dělá resse ta

wenku vítala. Také íemobou mlaběi[áfomá

3e[e\'\ (Gaítgtůnj.

3e=

kťe w lese wvfooati a vřeíabiti, nes |Íifo3 tato Barma má dobrého ob:
\\í-Ii jící) příliš mnobo 3apotřebí. jbyru,a a3a ccntnoř ie 15—20 3[.
Hťizensce i malé fřc muícjí fe ča stř. doskeiwá, popisseure tuto, jat íe
ftěii íiíno 3aIt'wati. —-—.Rbc wssak bčlá, ačfolim ít \\) bonuitnofti po:
ťessetlák nttoftc, muítjí ít 3talč mal tťebowati nebi, \cí' to ít ani 6 máps
unce 3aopatříti, \\ 3aíejí fe \\.\ míítč \\em ani \\ oleitm \\3ítí \\tmů3c;
famém, kde tůíti n\aií, aneb lépe potřebujcť fc ii k malow.iUč \! mou
na zwlcisstč pk tomu připtamměm bon \\.\ p pířt. Mxlwice ít íbítaií,
kuse »ůbo, kde poťojnč ftáti mohou, když iíou žralč; 3elení fft't'uot 3 niti)
a3 tak botoftou, Šc se daji přesaditč. se \oottačí, a mi fe oo \\áoobo,
Takto zaopatťenč toítlím) fá3tji sc Etttá fe opět do jiné Uádoby wodoU
timto způfobem llbčla se mnitř při naplněné taE postawť, aby info mc
plotě brá3ba \\a [tře-mit t)[\_\Botá,a mobč plawala. Bod nábobou \\Dčlá
bo ni fe kladou mlabč lxostliuy čili se obtň, \\ fftátoa ít tof dlouho
maří, a3 ieft tak hustci iafo mtb. Mezt

bří3tnicc na ftřemicob ítbc. chlé

této brá3b\) \\bčíá ít nomá btá3ba, waťenim fe přiívpároá trochu tluče
a 3cmi 3 brázdy této 3aft\_>ie se \\čbo ledku. Wakse to \vlcje do mě:
prwni žaba. uJ)o hrubě btá3bp dy,)ře owčiho, praseciho neb telecího,
flabou ít fttomečh) jafo bo prwuť, \\ nechá ícmnčm 3molna UfchUoUtť
jen že ít toítlim) \\) btubč Útá= Hotowá barwa jel? iafo foule, obo:
3bč neíá3ejí mtblě prwnich,
\\t's' “tajně1an hlawa malěho bítčtc \\)tIifá.
brž wždycky me3i b\očma raft:

Iinami ťady ptmní.

Tato brášda

fe opět žakryje 3emí 3 třetí Btágbp,

a wssechuo fc pcwnč \\n'hpc. be
mohly tře pofoinč tůílí, muíí íe
pletení) »[ot nejméně po tři roh)
Ucchati; kde nťjaká rostlina wyhyUe,
muíí fe opět pobíabiti, pokud iíou
malé, au to po3bčii tč3c'c b\i ít oč:
Íati. Sion: =Ii rostlčuy boni fúnč,
ře3c ít plot, aby byl rowný jako
zeď. .K tomu fe u3ímá í'\[\\č fíamíe,

nebo \aízmvníďád) \\ůseř

DW

\“. Dřlfi \! ob_mlů. (13ničí mino, ,bcrbcris
-.y\\lg.\ris, genuine Berbcriďe, (šmahem, Wein:
íchábling, Weiuscharl ).

Dťistal

jcst \\ tui—3wsslldy to:

ftoucí řeč, \\t\\b\)3 naífim čtenářům
3aiiftč 3\\\\\\\\) icft. Dofahuje wyssku
10 strewlcu , it!)o dťewlmřy koťen
íc \\) 3cmi daseko tosííimic. Rato:
lesti malí sscdou turu, \\ monítř
3Iutč břemo. Wssudy ftoi\ Bobláh)
wěrssim píítm po tťcch pohromadčx
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“tito jfon tvejřítí.a umí ními nn; jemůje, na; jící; jřfř'bojtí, olej l$l-»
fmetají „na ,jačátfn četlona žlutě, Iati. 3- jtopft), na ftetóťbmalmie'e
příjemně a Římě tooníeí kwěth, z nícbšto tofton, bají je poušití k mocpdníÍ
pomjtár'oají černě malmíee, jen; to. poonííef, jatoš byl Delle-eskamp čtníí.
malém. břognn pobtomabě jjou. 3
' Tak njitečnó feř. b? fe mel
toboto fře je jen fořeno k bat-mení míee rějtotoatí, nešli je nyní jtámá,
potřebují, a báwají řtájnč šlutou, poněmabš je tafč jafo pťedesslárost
Wěstujc
Iejříou batmn. iBotřebnje je nbní lína bo plotu Dobře bobí
jí; jen k banoení fůgí; (na jaí'u'm je scela jafo břebeífl'á, jen še“ je
nebo forboman) k bartoení bebbámí' nefmí řezatí, jelifoš malmice nej,
a jínnd) Iáteť i( jiš míee neušímá, míee na fottcícb"tatole|'tí tojt'on. “Mo
proto že není tuoanlíloá. mom to: ebce fořem; f batmení ' bojtati, tte-
bátpá to boíbobářjhví tafe'jefítč jiná muíí celo fcř wykopati a gfajítí
uštt'ef; ba bojpobtířpolní, Dellu-s Rořent; je jen na jebnč'ftřaněolotn
knmp, dokázul, ze na rothínč této obfmjí a níefají; jenom j'Íabč &'
ničeho není, co by je ípotřcbomati nee-bají. Ba tří líta safe tvíjrofton
nebalo.Z rothch tatoIeftí na této fteanč; gatím je můše na
běíají jonftřů-šníci boíe a tryskhk btubč ftranč íefatí, a taf je po
bíjmfám a jiné mčcí; tůru Dotřea mnobá léta řořem) beg jl'fobo oto
bují k battoení žlutých bračef pro feř fooatí mobon, ba fefání tobo
Dětí; mIabé liítí je to Nizox jejřpotřebí, vončmabš bt) je taf rozu
žemsfu jafo ffpmát k maju maří, fjířiío, Šebo to gabrabč- nebo “_namou
a' má melmi příjemnou, kyselawou nie neřojtío. ———

chuť;zr xxalěmahoíee

majímnobo

*Bobalí“ jíme popis barwťřských

fít'ámt), ftetá w bomácnojti roglíčnbm tojtííntaf ftrnčnč, jaro; úzce mo:
gpůíobem potřeboíoati je od; motta: měřené míjto to tomto ťaíenbtíří Kto-“
čená jír'áma toleje je bo lábmíee B tooínje. .Kdoby je \oíce o nídy bo-“

ouzkým btbíem, a na ní je toíeje \ořběti' íbtěl, aneb kdoby jemena f
nčřolíf fapef bobtíbo oIeje, potom pěftomání tčdjto tojříin sobč šabaí,
je Iábmíee bobře nejní, a fonjfem ať je obrátí na jlamnon bojpobcířjťou
namočenčbo mčdxjře obmáše; tím je ' jpolečnoít'to !Břně, neb na nejblišj'fí
bříjtnp nígbncbna břefagí, a tnbbš menfotojřon jílíaIní jpoIečnoít, a' jíjtě
jft'áma bníti nemůše, nčbrš přes celý od)otnč ob ní, jenš wssechno, eo &'
tof me j'fíepč 5acbotoatí je bá; íj't'á: boípobařítmí táta, občtímč pobooen'je:
tva t'a paf je mííto jít—íme)cítronot'oí Šavané svrchní) bofabne, a jíjtř mu
potřebuje. QI-nebo je od bo fft'átoe) tafč šabanád; jemen 'a fořenít gaopatří.
Konečně jessrě chceme na bů
toIí euftn, innobo=lí ona íama májí,
paf je od na oheň, a netba je jen [ešítoft pe.“tomání bařloířjfád) tojts
troebn- mřítí ; potom je ba 'fj't'átoa Iin čtenářům nan'ím ponřágati. W
tafčr bo 'Iábtoíee, a. potřebuje je k ooííebním čaje rolníf gbamen jen
pečení rogliřngíeb Iabůbef. Takč Dáma robotp a bejátfn, čím; „íjfaí čaín a

tato máma míebaná B mobon pří: venřg- fe jnmm mlajřním pracím.
jemm) a zdrawy nápoj. Beal—jd) 'fJřaopaEale cííař pán nivní mnoho
mahoíe ta'fe' n) lítat-nád) a U cua nenčg potřebuje, taf že Daně neobus
'Čfi'lč toeíite' břtí tnnjcjífu $.ífč'íe'
tváří:Dobřeobbýtí(je +3mnef.
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»cmášíii muíí, že Uherské ZemčteB \\\é\'\íf\'\\\\\ r_oínífu \ůfřa'í,
! \\ám »řimtilens) jíou, \\ do na ina;
\\icíd) »řefiaío,

\\ »rvto

'm\\\\f_\» obilí tam
»řim'ášcti Dube,
.\\\\'\3c cena obilí
rohu'f' »Iah) ímé
ftačí;

543mm má

son

tm.—\ se

\\\bi\\»\\ fám fobč »»Ie fpraa

ča\'\'\\\ í\\\\.'\\\\ mujr, \\ n\to- »táci si \\c»»čítá. Z

»»tub k mim fc
\\ n\iíícbfcm t»l_\»
mf »abnouii , že
5\\»\'\\\»»\»\\\i \\c=
jižx \\\_\\\í ímé

»»:

tčchto »iíčin

»»uíamt,

že ícm tam

\\řfbo » »čítowání bahviříhjd) tofi
lin fc »»fulí.

SDmnnímánw »af fe,

žcby »bgmlciíítč »»»matelé \»\\\E»\»s
siých mčít, jen; tafč »»Inoíti \\mií,

ípobářílmí tat' žlepssowati,aby \\cjcn začátek učiniti mohli, »»\\č\»\\t-š k
tomu \rícc »\ííe_šit»fii a»\\"\\\\\,\fl\\č
ciho \\šitfu »»cilil. K \»\\\\\ fonci \»5»čí\\\\»f\i maíí. To »Iatí- »řcbe
rabímc mu »ěftomati t.\f»\»č rostliuy, \»|T\\\\\i» 3\»_a\\č\cíd) \\ $t»»
které \\\\\»í)» »ráte »»šarnjí, ato _ftčiomč, jen; »»» swé »čftomání

šábnč sskodhneměl, ale rabč'ji žňdoux

»roto, »»nčmabš mmm gcmč málo |T»\\\'\\l\\ fmj ímčta \»\)I;í(\n'eni 'i\'»\\;
libuatč ií»\\,a »ročtš taf»\\\\.'\d\ »»: \\ \»ň\d)\\\) \» tomto _čláufu »»»íanč
Iin » tígí »čftomati mohou. Sčši
b\\li\\\.)\\ebaií tolké »ráce, iafo fípargí,
meÍcí ítatřaři \\\\\\í, »roto gew-obou) ímá

fttatilí, nejíou wftamu, \afowčmít:

tafč t»\\

»abati

mírou

\» ceně fm_č

Dube, čím wíce íc »čft»\_\\\í\\í

King »ěítmatí, \\ \ubyg »» wssecheU jeho »» míafři \\an'í rožssiťl
jim) ušítef z toho »čítomáuí tolifo

O

o

Nowé bvbtc' rabv »»» bofpvbářtc \\ řemcúnífp.
_ !Btoftřcbcf »»»tí f»»'c'\\\í uz mi
'fonů.
herá

'Sífhí »»í»»»(\ř měl follwíu, \hbfa.
\at'

f\l\_\č \»»Í)c_\5»\»ala \\ ko:

»rubce, \\čbrš »ogorn'čfa
5.13\_\\eImrátil

xfe tí;

ale »»tefl fe »uce hb»í\),

gíefy'fcí,

»»; jí

»ala, že bwčřc \\ ftái nčfoIiháte D\,\l» \\eočcfámanč \\ nemilé. '!BS
rosbila; \\ gabm' nom) jí »tcflv.. fratic'm čaíe odwyksa si kobyla f»s
Slšroti tomu »»ušiío íe \\áííebuiícíúo

»toftřebfn. šlBgal- fc DW! (\nčcb),
fiám»\\ m\;c»a\\\_'\,.a zawčsil \\ \\a
krok ga foňem \\a »\\\\\_ »romám).
'.Robwa, »»mnímaiíc íe, že tu \\i:
f»í\» \\'e\\\', \»\)í)»b\la »» »»tli, »»th
»»\»»I\I, obletěl — al.: mtatil se \\a
zpťt, a dotekl fe f»b\)l», mámě když

»ání \\ \npbasomágí »»ccía.

'

Jak fe \ogcgna ftarčmej
cc od četftmébo?
fncíenc' mejte

do

..Rašbč \\»\»»
wody

wloženť

»»Iu \eba , fiarč wssak a zkaž“ené
na »»mrdm wody \\lamá — .Když

\\ \otišto _\»e'icc\\afagí, mamina fe
\» \\čm ímmbiamí) msbucí), rten)
ímou Icíyfoflí »»»omábá k \o'mu, aby
ten, \\ xsc kobyla melice \\Iefíci .\\a »»\»\í[í \»»b\) »Iamaío.
\\ »»flou'cbaía, gbalí' »»th „» \\i
Sléf \» »á'bu bob\_)tfa. W
safe \\cgnmabí ; rožx fm se \\eítaío
sozlobila fc, \\ znowu »»čt »\\\= čnB »ábll dobylkň \\šímal » \»clif\'\\\\
»c'e wyhodřla. 'Bnomu ale \\lefla '»\'»\'»čd;e\\\ iiftú rlxský sedsák \\á»»i'e
chtěla zaůxxwyhoditi.

Násiedek »»l

fc, xposlclxchala \\ \vvbobiía , -ale jiš

z mraweniíítě

-\»\)\\\\\ře\\či\», "\n—\\;
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bobotfn bámaf. Sinai 1“ Sinffn „Je

doby asi 2. pčmy (2 min;) wem

má xprostť,edekjestr foiná wodazwe:
bá fe bilita hotxkě room.), a rošvníií
ořomébo mafa, fterá íe bobntčeti íe w ní af: libra wepťowého fabia.
ráno a obpolcbne po lžiei Dáma.
.Když to pončfub motblábne, a není
žmaíotnoaíímčjífí. Mao již příližl horkě,wezme nčfbo, bobpt:
če za l)!amn, natábne nni ftf, a
ž dobytka 'm půlnoci poraženého
bratr.) mleie ímiííeninn tn bobotčeti
bele \obirmá, nešli maío z tafomibo
do triu, an gatím na Ieioč fltanč
bobptfa, fterá toe hne \:Nášťll bifm—á.
na bnlcf, ktcrý uejwirexxwypuklý
žBroto Dámají ti, i_enššnaflábanóm
jen, po5nenábla fe tiífne a přitla:
mafem well'á obebob bromogují, bo:
čuie, aš \ooioou \oč'tro ž bobotfa.
“botef'mgbi) jen w noci porágetí.

W noci má míře nejméně tepla n)

Ba 15 nebo 20 minut je no na:
“hnutí, a \očtro \ovibon \oitňim bí:
Bosrul ba íe

íobč., xdýchá ioehni pomalu, a celé
lem cbřtánem \oen.
tělo nema to íobč tě r'ogbrášbilofii,
bobotčeti tepno za
.jafo met—ne.
na to.

.ftteraf fe boftáne bobró
had)?

(ším-mem boíiati bobrů

'bťáď), megmčme na mirnbradm Ii:
b_ru togtlučenčboTatum-n,

b\oč mř

'bta' říčnč zoom), a 1,54gejolífa oleje.
_.fyeáeb ioíame íe 12 bobin přeb ro;:

nčfolvif hodčn

Sat lze maío a gelini)
zachowatč? “Maio a “lino-ga:
chowajť fe dlouho ořeb ubniiim,
tdyž fe mesme nčeo pilin obe mífčbo
prachu očsstěných, a čifií \ooioařená

ivoba \oleie íc na ně. Do tito wody
bo ímíň'enim) te'io. žlB'bobč
wložj fe čcríhoč nlaío aneb gde;
tě lofajeb'rád; \oífeďn moh-om do nim) taf, abi; mohou cem-m se po:
ícbe a mehni gničfne. Iaito nabot=
kryly; pat fe ien'tč pro iiítotu, aby

fimáním

nahý brácb gaícje íe o něco pozdějř

nešli jím) ncpřiptaioomamý bo zemč
ne příliš. nígfč. Hrách ge femena
tatto připtamenlbo tofie Dobře,\oaři
.fe Dobře, nema gama přichuti, a
není tak migranti.

wzduch (powťtři) Uikudy \onifnouti
nemobí, na bomrď) \oobo oleje na
Íleie. Mafo tatto nfebomanč podrši
batmu a dwi, iaf'o b=) bylo nei:
_čerfhoějn'i.

.R čemu ifon zmrzlé neb
Bavugeni “iného šera íbnile'
brambory? Zmr;lřneb

na a. iBroti giinimn ženou čiiipon
zhntlé brambora netřeba celtem ions
mám na íóbfáď) může íe nčfoIif
hrstč čerstwých l'onopi wzill a oo
sýpce rozcslrkatt; awssak tatowěho

bobiti, neboť ba se z ntch jeme
moučfa bobóti, ana; pro bobotét za

potrawu fe bobi. thopei

.fe-ton;

řonom', z nebo; gmo iefftčneiobba
nčfbe w suché semi lama min.-e
Dalo. $toiiifamó'gápad) fonobi goa
Iifd, aby fe do ni brambory fhnllé
mihi wssecky čcrwy z obilí;

čili zmrzlé mikin; \ocmx), \oofíaoe
fc Dlouhou fiámon, bramboro fe
dobhtka. angličtí Iěfaři notbí, že tombola, pokryji siáulon,da na word)
dwe 20 připabnofted; 10 frote po: nabd5i fe gemč. Za tof se jáma
rogtore, a tu máme včfnon moučtn
můge náaebnllei 'veoařeoeť, jen toz;
se ho pomine nvoiřcbuie. Do n gv ; niob,.ttetá, palltbp nmoho genu!

iBr-oftřebcfpeotinabmnti

fas
Íujfo w ní, mí'xgc fe »tí'o, než f_e jí

oj;wáši fe »roíocígfamí, jcnš iíou
frmí, me \nobě rozpustiti, a naj'cbíou »otřcní) moou muiíon; zápach tnňí
\oeí»ob zem nošení rssqubati. Sie: ga»ubí mrammce ob úlů.
jbcrlí to »o nejmm, tobřc, nalcje
fe too-N) gum—n, a_ uzouía

je ta?

hubni »ro [\o[\.ncf

Močcui Inu a fonr»í mt
ínčíjn. — JIL—nomntbo l_cn mg:
loší íc »ogbč na »orčzm na poli

.Rbo'djfeš »ognatí, »Iátnos

Ii fu»omauč \oe majmč běle
nu j.-cfl, nřígní foufef,be1 do skle:
ním, a \nlcj octu na to; '_»oč_i1e_=
lí ic otct xínjn', jíflo jcít,' zcuBijío

»Iátno »:mocí máma Mono, a že

»řcorančm _liígcm »řn's [trasou,„a její “ čnč tnvcníhoč.
tam je mája chctí, alu) jc Im ucIvo
Triu-á malta na íříbIíc'z.
fono»í na»'abl\'\m jnšíjcm a obmě:
fcm čafiřjí fe t);afnjícfm n;;močiío. '!Bofrúmání ftřcd) lříbliccmi ítc'uoá
íím »fe'ncmufí n\rba m »otocíd; íc »oiab _rbsjč'cjnčjhjím ale fíau) špů:
lagatí, w Uichžto njn; íjnnru, _mo sob, h'íbh'cp j»ojo_\ra_tíobyčejnou
čílogli je tanto fono»í ; .tafc' .íc »řc= maítcu 5 n\ábna, »ííl'n a motu; »o:
bcjbc ncgbrmoímu xzápaň,xu„ jenž, se id_b 'jcíjtč »an__ujc, ač jcít nc»rof»čš=
m Ičtč mijmínuje z močíbcl na blígru na) S.Bámo je \o mph letním nc!
mm; a fonecnč »Iátno ge lnu r'ogtálsujc jafo _fříblicc; tubpš muíí

ínčíjcm močcníbof \oíjbílení fmímu mamutí malta »oobffafon'atí, a muíí
je fagt—otočněobnmoomati, má:!i je
»otřeřujc o třetinu čaju míuč.
\'očtíjí íífobč. »řcbcjítí. !Broípčífnčjíjí

W I až cn í ftro m ů. Hrajčejuč jcft, gatírati' fříblícejinou mal:
»olc'maní fttoulů w čaB bloquo tr: tou.
Šobrá, hlína bez »íffu _fe
majícího sucha málo mohutná, jfouc bobuč »otíuče'a rogmídjá; bo ní mi

toIífo »omtdjuí; alu) lolaíja bofiala je w flejnčmíře, (f. ». »ůl mě
se tafé Tořenům Ijlubonjm, ubělá je řice) framjfčjrfíi (chlupů) a troďju
foIcm firmu
na genu nťko.ik děr čctfimč fnoc, taf am) malta B»Ia
kolkem co mmrmo mušffí filmjm bund jafo tčíío chsebowé. .Rříblíce,
a bol: ofcmamjm asi na »ůI fčlhh tímto 3»ůon\cm'-f»ojcnč, gůj'tauou »o
fjlubofůdj; bin; njto na»lní fe mos mnoíjo tofů nc»oíjnntč.
bon a; Do x_orcbu; nxoda _»ronifnc

Lepj na boujenfuy Se

i k nejtenčím fořcnfům \o semi bncbudjá, zlusseny »roftřc'beť »totí
ufttjlóm, a tím občctfimí celýftrom.
„.Romu se nclnn', tomu je zeleni. " Doufentám jrft Ie» obyčejný, Mo;
se na mag Užiwa. moci;: je »á
Protř míamentům. mc ffou z mtbí fíu_:» atom, a »áj'fa fe

mčclnífu.
.Rlabh) »ob deskoUčtll omaže Imm , 'íjoufmfp »řcB lep
»tfmm, na ftcrílu oulp stáli mají; zhůrů nemoíjou.

Básně.
Lípy we Bzenci.
Na,Bzenecku milovidné Sady,
K\vetou, tamto bujné vlnohrndy;
Když se vesna ukazuje v krase,
Vracovat se ráj. tam Boží zda se.
V sadě vládnou tam- dvě širé lípy,
S větví jejich včků tisíc chllpl,
Sesterskou se k sobě vinou sponou,
Vystírají vůkol *mannu vonnou.

Lípy, lípy, tisíeleté panny,
Co to dl his lupe'n rozhndnný?
Jde z Vils-nářekpro zlýchlidí stezky,
Čili zřite v dávných čnsův desky?

Plačete-li, přeposvůtné stromy,
Pro Slovanův stálé pro pohromy?
Aneboliž, přísné .prorokyně,
Rozmlonváte o Slovanův vině?

A ty lípy jenom tiše hynou,
A v své stesky hloubt-ji se vinou,
A když jemný vítr s Velehradu
Jen když pohled k Velehradu nesou,
Zavíta k nim na tu na zahradu,
lllavy jejich žalostně se třesou.
'l'd ty lípy přepodivně sush',
Jak když zvuk jde sladkohlasých huslí. Rozplynuly se ted' jejich šumy,
Ulajilyt uvnitř sladké dumy;
Nyní odtud .líbý vánek vane,
Rozplyne—liž se též hoře moje
Lípami ai tajemna moc mane,
Pro Slovanův ustavičně broje? —
A stesk od nich plyne trudosladký,
Fr. Sušil.
Jak znl nařek opuštěné'matky.

Moravané na- Hostýně.
Tatarů'se divých hejna z pustých stepl řítí,
Hrůza na ty lidožrouty, hrůza nn nč-zi'íti.
Jako roje sterých včel se praší jejich stáda,
_
Evropu by zkrvacela krutá Tatar vláda.
Již se ruských osad statky ve plumeních tratí.
Na dětech a starcích slabých tnží vztek svůj kati.
Zbor “žen cudných, panen čistých 'l'ntnr uzřev, plesů;
Až bezbranných pi'ekoiianých nevinu v hrob klesá,
Co se nehoří a vzpouzí, tomu všemu běda,
Ten necht ubohou svou duši v onom světě hledu.
Jinoši i muži proto k městům cestu měl-í,
Hradbamí by krytí mohli v leby tepnf zběři.
chlap-na však mest zpoura byla, zde se jejich bol-l;
l_(dyž i knížat jejich šije Tatnru se kol-i.
Le nechtěli slyšet zvoucich ku svornoati hlasů;
Rozmačkáni v- sedadlech jsott při tatarskem kvasu.
Tak kles' Nevyhrad a Kiev, slavných říší mesta,
Odkud !: Polsce pochod značí zkrváccna cesta.
Král hneď opuatlv svůj Krakov v Uhřích spasu hledal,
Batu. spáliv Krakov, ani Uhrůni pokoj nedal.
Ve tři proudy rozvodnčny' 'l'ntar všecko kazit,
Pře'šed Odru u Lehnice s Jindřichem se srazll.
Zntmčlo se nebo, když ne “šípů vznesly mraky,
Květ tu polských _kntžnt klesl, s nimi Jindřich taky.
A již na hranicích vlasti naší vrah ten stojí,

Záb'ubu jí a kt'cstanstvu vcškcrcmuswojí,

97
Ženy k-vílí, dětí p,láěi ba: i muž se'leka; “-—*'* “ x“š
" it.““
An novína hrůzoplná od ust k ustům těkdfi
i_"_
__ : x : “"-F *!: '
T-a že rm hnusna, krutá, _zpekla ze samého, * '
' -' vi

Vraždí, pálí, ženy prznt, a vše co jest' zlého-. '

'

\

A než lid se zpamatoval celý ulekaný,

.í _'.'—

Obklopíl ho vrahů zástup mrtvolu jak vrany';
Kdo ma nohy k hradbám mčSta, na hry též pádí,
V chrámích, klašterích a domech nazvaný hast řádí.
A když luhy krásné vlaSti všechny v 'moó svou vzali;
,Olomuc jak krkavcbvó ob_letat se jali; x
Uměh' v stekání hradeb za hračku vše měli,' x

"",_'
“';

_

_

'

""""“

'
k hradbám městkým spělí.
sičí k hradeb straži,
vrahům lebky sráží
den zas cely,

Útokem tu v děsném ry'ku
Šípů ostrých rychlé střely
Za to synů věrných rámě
Bojováno do večera, druh
Vítězství přede nikde není, ač byl boj' ten vřelý.
'l'u nařídil Pajdar, město nájezdy jen moí-if,

.

3."í',
_ "“
'“ '

Tudyž luční po kořistí jeli loupil, bořit. —- '
Přerov, Rajhrad : ními Tišnov, jiné více svědčí,

Ze nebylo posud bídy v celém
Synové bohaté Hany na chlum
Kde u Měli dívotvó'rné útočiště
Prirazilt léž bojovníků haufec,

světě větší.
Hostýn spěli,
měli.
avšak smělý,

"

'

Hodný, aby jeho chvály v písních našich zněly

__.

S Tatary již pod Vněs'lhvem v tuhém byvšo zporu, _
Příkopem a zasekamí ohradili horu; ,
*
Tataři se rozhostili

kam jen zraky _z_ř_elí_,

Chrabií reci na Hostýně po pomstě jen vřelí';
_
Však í Tatar krvelačný nedal na se čekat;
"'
_
_l-llukemaž se hora třásla Hostinské chtě\' žlekat.
\
So všech stran se dravců _hejnůk chorým náspům shlukly, ' '
Tu pod různým Slavů _ráměnistých životy pnkly
" .
“
Rozkacený vztekem litý Tatar s hory c'out'á, '
_
Rozstaviv

se ve tři zbory, horu roz'mect doufá.

_

_',' '*_',

MatkouBoží kiesfa'ne však ddlírou radu vzali,
Stromů dvacet vysekavše v klady otesali.
" "" * ' “ "
A zas Tatar v vzteklém běhu k zásekům se řítí,

'a.
;. _\\“.=v—
r"

Hrůza jest to strašná hrůza, na tu zlou zběř ziíti.
A když naspy již již Smělc rozkotat se jali,
lit-ostane je, svrhše klady, jak hmyz rozmackali.

Bojovánozas a krutě, až se noci slmělo,
Z křesťanskýchust una'\cných smutné ,“žízn ím“ znělo.
Potok blízký vrazi sti-ohli, \yschl_ horský pramen,
Bojem,-žízní umoření mněli, že je amen,
_x
A tu Věs'toh zradným hrdlem k soudruhům svým pravi: ___“

x

„za mnou, 'zamnou! 'líomu život, komu mile zdraví,

Tataru sev'milostdejme, tamje vody dosli

x

Nebude nám třeba žízní pocho.v'=atlzde kosti.“ gw“
.„Zadrž“ Vratislavnan.zahřmi, zrádce
Věrné. tyto

zradit.

Chánu,

jenro m může

_

by__snich sedat-elf ků__žo,_.'*=3-'.<

UBoha jen všemocného 0 ml.'ost se pro Sl, Ari

Out milostný vrahy ztepá, dá i s neb rosy
'Věrnými a chrabrýmí se chcete muži zváti,
Ovečky se vlku zlému pod ochranu \zdáti?!

!“?

'
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V boji svatém žíznj ztrápan chrabře ..naobaťHymn,—
Bůh-li takto valit radí, _,- nemám to_hovinu.„
Hřícb před Bohem v pzoroljuse vzdali vtahu zlómu,
Za mnou tedy k Ma'tca B_oží,k_Bohu všemocnémul“

A když k Mátl Boží mocné útočiště. vzali,
troby jich nadějí se _blízkěspásy znaly,

Modlitbou sa zotavivSe, když povzneslí zraků,
Bachot bromu v tom zabučel z vodometnyeh mraků;
Blesk za bleskem srší zhoubné v stany Tatar divych;
Proudy vod se na ně lily z mraků černosivýclu
Bouře ta když pouticbla, horší ruCh se strhl,
Jaroslav se s vojem chrabrym v moře Tatar ,urhl.
Bubny brčí, trouby mučí, mráz a_žsvírá kosti,
Mečem mstitel v peklo sklání nevítuné hosti.
Lom oštěpův, íinkot pavez povětřlm se |_znaší,
.Kopl bystrycli balených střel kolem hlav se práší.

_.leden laje, druhy' jasů, oř se tam

spíná,

Máchaje tam jiny mečem, hlavy, co muk stínů
Lidu, koůstva, jak dřev \: lese, zrubúno již leh,
Krve vřeló proudy valné v prohlubiny beží.
Křesťané již chvalozpěvy za vítězshí peli; —
Tu však nové Tatar houfy vrazí v ně co střely;
“Radostny zpěv přechází zas v přebolestné lhaní,
Křestané an coufající zoufale se brání.
Jaroslav jak orel ve třameneoh bronč letí,

Lebky Tatar rozprašuja, jako ňaké smetí:

„Za mnou bratří,“ volá „Bůh a Maří — naše heslo!?

Strašně tím se porubaní v houfy Tatar vznezlo;
Jaroslav co lev rozdráždén na Batdara vrazil,
.
V rozhodném s ním boji krutém vraha mečem srazil.
Uděšený Tatar uzřev vec tu nevídanou,
Letmo tělní; — slávu ztrativ — slavnou nám |ž_dy Henan.
Jaroslav tu poslav Chana k tatarskému bodu; _.
S hrstkou Slavů mír dal všemu křeslanskému rodu.
Tata slunce naše jasné, jenž nám dotud svítí,
Dokud !: Bohu, k Matce Boží rádi budem zřítí

P. Obd r lalok.

_

-

Vrba smutková.

“Na svatém Pán mře na kříži,
Pukají se tváře bor,

Slunce tmavě na zem zhlíží,
Děsem bledne každy tvor.
V nejhlubším pak. smutku stala.
Vedl'é proudu vrbice,
Která často chladak. slala.
Panu Chrislu na líce.

Ubohá, ač zle se rmoutí,
Ač, co můž'aíodpírů,

Přece pružné se jí

Na Ježíše um.

routl,

P

Ondy rádo husté proutí
Christa žáhy chránilo, .
Nyní pak se v biče hroutí,
By Jej krutě zranilo.

Proto větve smje kloní
“Smutně k zeníí od těch dob,

Tesknotu svou stala roaí
Na posvalny Pána hrob.
B. Ill.Kulda.

=*.9'9

Svit

MlkllláS.

Školačka_se'tepliliědíyli;Š'“ ?

____=.'-"f_":_'="
"

Pánek

Mnoha (lilek otěícujxouixř.xx, ' .

_za |_i|_a'lk_u';'
' _____eG_
.l')'-'

_.! __
„Šý—ff
".U l

Jaké jsou .to-pro ně _d_ivyljna i"

V rodine své blahoplodný,

Sedí pilen po večeři

'Oči vsech jsou jako s_livy, _

Při práci hned vedlé d\'ei'l
Stranou chova jeho žena

Div že z hlav '1lrhxneVýskačl
Jak je ž'eseinpootd'člr_
Svatý Mikulášjak jedle , . v,..l

Dětmi svými obklopena
Zminuto malé tobě,.
Laškuje

Dosphujo k stropu hnedle, 

epiceje pásem spím; ",'

a _l|o\'i s_obt'-._

Ze samého stříbra, zlata ,;IL'ZJ'!
_
A ty.,oči, n„to čelo _-._
,., „;

Bábička tam v koutku sedi-;
Od.1|l'eslice na, ně hledí —

Spokojenost.zjevně září
Od mírných a vážných tváři-.
Školák povážlhč

s'lo'jí,

Jenž so rájskou záři cl|v_|':__lo,__
'A
tý dlouhé,.bílé vlasý
Rozindha'lý
dětskéžas'ý; V“;
K tomurubúš.rásný, bílý, „&

A.

Vidět na něm, že se boji;

'Který se až k zemi chýlí,

Děvče
v knížkách
jen tull.
se š_'u_l_|'-,
Páreček
se k.matce

Ticho bylo hodnou chvíli,
Bábičlta jen s mnoliou pili

v

Na něm plášti-kkvětovaný,
Spenk'ou'.pevně-slolťoianý

_'V levici se berla' kvělpm >„5.7

. __,

Nohou kolovrálek točí,
Vedlé ni se kocour bočí.
Bába přede,kocour p|ede,
Zaml|u| uje oči _šedá,
Bez pi edem v oné doljlí ..:-| '
Bylo

,'.f

—_

V pravici se metla chvěla, _
Všechno to -—l_tr'omva'ín'li ehll'zý
Bylo zdrojům
ír

by. tam jako. \E“hj—obč.\ i ._ ".

_Sva'ti?tuhý?

____H____
*

*Jestli školúkypot'hýbounly o;.:
Mikuláš že pricestoml
S nebe na zem pled' svým svátkem, ,

O'jedinké jenom věci

Věřil po pohledu kratkém.

Hovořill' vífiýdnu všeci,
O tom svatém Mikuláši,

.A polauehýbýf žúko—dual,?-

Jenž

A je prisušýmslovbml-karel, _!

Když pak Svatý všechny v_ílal,_-_
_

se s nebo u_n __zemsnáší.

Otec _vyprpvovaldetem,
Jak cliodlvá_biskup svetem,

Jnkby v jeho dusim'púrnl'-?
ll

Tu již maje 51dce jetá„ | .„ :",

A jak _.l_|_o_d||_ým
dnrý dání,

Ruce zbožně žhůrů. spigtég-l :
Školák na kolena padl,

Zlé pnl; děti potrestavá

K jehonohpilinprosilykllťďl_“

Proto t_amduk-ticho hýlq, ..)..

Každé dítě. o tom snila,

'llhkuláš

Všem jím svítá pekná. _čjlk-p,
Trest jen čeká na školákn;_,

Š etěaů-&zvonků
dál-kly;slyšet .divn'éhluky,
zvuky;
Shlukyten palůd víc se blíži, ll.“
Každé díle lesktléaZliliži; -ť;--._
Již se otwlrajfvdv'éňe, 
Mikuláš se \'ážnůJtéfťa, „at.
Anjelé'-;u|u posluhujlgw-ni 'f'ť _.
Slušnonm nim _ípostupují.:

mu- dávid radu—:Jil;

.ŽŽ-l

„Nyni odlorfkažd'owvedu!
„Hominu dnifs vinytobě,
.„Trestý- -vš|'|k_dam; přišfřfžllibě'l“
“:)-\. "i

„Budiž lom pa'mpítli

1_

„___Í

&;

„Síčo
o_„den
_t'on
ILQMJL'
„A
žept_ij
píijdo
brzy,
ruinu,
'

Školák-; sotxauže jají ahlednc,
Strachetmohveje. se el.bledne,-- »"- *

„Vem si m'ellu na. pamulliu'“ „5——

Potom chváhl druln'á deti,
Ty se piestalý

.hned.chv_ě__ti1,-íÍ_'
Nábožnése po'modlilý,
x““.—[_Il,

„Bodnýinl _hřýfv
přislíbily.:

7%
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Tudyž kázal anjelovi, ,
Aby rozvázal koš nový,
Z něhož všechněm po pol-ádku
Dával dary na hrontádku.

Suché třešně, hrušky, slivy,
Po nichž toužil zrak již chtivý;
Školačce též obrazeč-ky
Laskavě dal do knižeěky.

Školákovi rOzvernémn
Nyní přísně zkaranému
Poukázal vážně k dveřím
Na čertíka : černým peřím.

Ten hned strkal jazyk z tlamy,
Bručel, řechtal řetězami —
Že vlas každý vstával zhůrů
Všem, co viděli tu stvůru.
Vyšel Mikuláš pak svatý
S anjely a čertik spiatý —
Hodné děti zaplesaly
Smuten byl žák nepodalý.

Bába jen ho za šos táhá,
Při tom do své kapsy sahá,
A, co pro něj uschovala,
S naučením jemu dala.

Nikdy nerušeně láska;
Hvězdy po všem obzoru
Skýtají si podporu.

A ty hvězdy — mrtvé tvory,
Nikdy nechtí míli spory;
Od počátku, od stvoření
Mezi nimi hádky není.
Kéžby také všechen lid
Podobný chtěl míti' klid!
Člověk rozumnou má duši,
A přec často pokoj ruší,
Myšlenkou a slovem, skutkem

Obsypává bratra smutkem;
Tento nechť se zastydí,
Hvězdičky když uvidí.

x

Jako na obloze jasné
Blažné lásky svit nehasne,
Z čehož bývá onna krása,
Nade kterou člověk jásá:
Tak i svornost 'se všemi
Radost plodí na zemi.
Na oblohu často zin—j,

B H. K.

Hvězdy.
Nebe hvězdné v jasně noci
Důkazem je Boží moci, .
Světlých těles na tisíce
Sklání plamenné své líce
Pred Tim, jehož věčný dech
Stvořil zlatou krásu všech.
Stvoljil Pán Bůh zlato hvězdy,

Aby hlásaly nám vezdy,
Kterak hlavní přikázaní
Konat máme bez ustání —
e se máme milovat,
Svornost vespol pěstoval.
Hvězda hvězdu pěkně vodí,

Každá svou jen cestou chodí,
Jedna na' druhou se dívá,
„"Laskavě se pousmívá;
"Jako družka nevěstě
Každá sviti na cestě.

Milliony jasných tváři
Na obloze krásně zát-í,
Všechny poutá jedna páska -

Tamo naučení sbírej,
Ze jen láska radost plodl,
Která k nebes branám vodí.
Hvězdy dají žalobu
Na nesvornoat, na zlobu.

.M K.

(ch obrazu Wiaachehrink'a
v DůsseldoríuJ

Cesta
Znáš-li cestu do špižírny —
Do špižírny vrchovaté?
V požívání bud' vždy mírný.
Všeho nech, co v práci mate.
Znáš-li cestu k zámožnosti?
Ona za krejcarem vede;
Kreicary kdo nerád hostí:
x Mívá vezdy kapsy bledé.

Znáš-li cestu k dobrým svátkům?
Ve dnech všedních pilně pracuj,
Předcházei všem zhoubným zmatkům,
Za' pluhem se neobracuj!
'
Znáš-li cestu ku vážnosti
Na kulaté naší zemi?
Chraň se hříchů, konej cnosti,
Svornost pěsluj s lidmi všemi!

Znáš-li cestu k ctnému' stál-í?
Za nosem jde rovná, pl'lmá,

101
Kde se zbožnost s pravdou páří,
Bezpráví ee neujiinál —
Znáš-li cestu do neštěstí?
Dvě jsou: za Klukovem jedne,
Druhou Hloupětín ti věstl;
Každá zármutek ti zjednů.

Znáš-li cestu do chudoby?
Pijákův kde dev se schází,
Kde jsou lehké, špatné roby,
Tam, kde kartami se hází.

'

Znašli cestu do žebroty? —
V tmavých krčmech pytlík visi,
Vem si ho, až prodáš boty,
Od domu pak k domu jdi si!
Znáš-li cestu do hřbitova?
Té se těžko nedosoudiš;
Každá strana jednu chová,
Jdi kom chceš, a nepobloudiš.
Znaš-li cestu \! nebes ráje ?
Věčná pravda o ni jisti,
Ouzke' že a nesnadno je,
Že jdou po ní jonom čistí.

Znáš-li cestu k mukám pekla?
Kde kde hroši, po ní kráčí ; '
Byl však duše tam se vlekla,—
Christus vzit ji může drtiči.
zneni cestu do věčnosti?
Jedna k nebi, k peklu druhá;
Obě jsou ti na libosti,
Bůh dů, co chce vůle tuhé

Kohout
Pyšný kohout na dvorečku,
Maja Slipky ve sboredku,
Rekovsky se vypinel,
'
Tak se chlubit začínal:
„Hled'to milé slepičky,
Věrné moje družičky!
Kdožby tolik cností měl, ,

By seměřit se mnou chtěl?
Velké oko jasně swti,
Pél'i se mi zlatem třpiti,
Krásný hřeben zdobí hlavu,
Korunka mi množí slávu;
Zdravé tělo, slihlý vez,
Jako zvonky zvučný hlas,
A mě vážně, panské chůze

mm

se musi tuze ;x

Na nožkách mem ostruhy,
Netřeba mi obsluhy;
Proto každý snadno vi,

Já že rok jsem hotovýl“ —
Tak se kohout ve své pýle
Chlubil. a pak stoupnuv výše,
Co jen mohl, zakokrhal,
Div že krk si neroztrhal.
Tu však psiček běží bopy.
' „S rokem tím si žerty tropí,
Jenom trochu na něj štěká,
A rek již “seděsí, laků,
Skokem odtud utíká,

Strachem až se zajikúL—
- O pyšném teď o chlapisku .

Vždy se pravi:
„Ten se staví,
Jako kohout na 'smetlisku.

a. u. u,

Šlechetná “mpíl.
W Linčř žtje Barú Šena. 330: nemopr bo pece putotoati, a koztčkh:
met, brně kožh a jebna flepíce jest které měla žena melmi rána, pře
mfledmoliejí bobotfhoí. SDomef má ftěbomalt) íe bo .fomotp, a měli;

jebnu fmčtnicí a tomoru, nab Hen): tobo raboft, ,že jim tam nebplo ta
m" jeft flinbelomá stťecha, a na tě alma jaro přeb timto "d)límfu. Bena
to on Doubt) w hustěm mediu po
fašběm beífti. Z počátfu bpl faře
chliwek u toho bomřu; přeb třemi
Iět't) wssak byla tupá gima a hrabě
břímí, a proto muftt chlčwek molfp

ta bpla tuze xchUdá, tal že něfbp
ani nemčběla, odkud wzťtř pici pro

fwé tow; ale přece pofašbé nalé
zala bobtód) libí, jen; ji 'f ní bo:
pomohli; mělo talč Uěkoltkznámých
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)))čtí f_ď))))))_)_i=
3a[)[čí)o m))3e ))) Babůtč mojmftém;

mah) *“
který d))umal a I))bně)ppplíáel, .Kdyš
Slou3e%);)an jenom 11)Íiifmč fe k ní př)f)I)'3i[, _tvodp')fobě odpou
meIiřá;3 jara, ťbp3„p9h_
m):) qun= činu), a B )))elífon mmm Dima! je
een) ptmní roftliuťp- na. 3emí fe 3c= na fo3p; potom fe ))Iou3fl 3'afebáli-,'
IenaIp,

BpIo )"ío' )))ff'eď)

staroske„čď. ))e)))'o)))I))mím am'f flomí-čřa. genu
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b'ímafa,

() _n)b))_=__
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_3a Dlaň
ní))o
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fw) míná
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fo3p, šenyní);
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brd matic) 'o ))Dé pě)'í_._apps,

její

po d))oiffdel)po fm) paní a- ma):

n))Tcďowystal? Gio.m)) ap.).).)))Iáám
fcpa3í?" —uf)oI))) b))ň'm') moja) a)))
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fmčbčít), );,IĚ )ejftě )) nimi: )))j)))()ía
dokaždé )))cf“()))) (ahoj), () Ippía ((plně „Býl jim )o Stali) )oe )))ffed)N):
)oác'í) po)) ))affím mo)e1pr)n otcem
fft'afina, še t)) zwiťežtkax)))á- Ncbyl

ji na pathč ohni)—.)
('()5; ného) fe
potichu mamuta,) anebo )))-aftqn
m'fnč 3pímaía, o ftetůdj ()))) .jej)
bábičfa nemšbšla,ibn j)).;))))fflánal;

Radeckým, )))ffubp jfem [ifafmč
n))))))a3))))í,) )) Ronan)
řve pře'qé
t))).Iaffígfonxtá meta, t)) wssa“km);
fffa ))a mne 3ímnice (pfma) a proto

a 'ta'! po f))šbe' f))ofojenč a )) ra» jfem m))f)[ bo nemocníce (no ffpí:
bofií fe namraeomala bo bonita mno-:- Sam m) notně ))))ftili 3íIo1),
swého, když fe )))) řo3íčfpnapápr, a ))(iía3cli m) ))a ptfou )))elifou jílu
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pnlímfú umaříti min)) ) na )))ečer cc)-:,
)) ))))hmu 503 přcftání tafjlat) ,
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'()í.a ale,) f_ňutfem )ťabqpoz) mléťo Dobré () fo3)f)o mIéla min)

.7- dpfřř;ra ja) y_banéÚoH,
„Sig )))) tařé jim libé nabil)
»Sebnopo b'ne ftatc') žen))-opít
mebíaf. fo3t'čfp:ímé, () t))-.) fog) )))Iéfoi" obpowňbčl )))ojdf, ale
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„virem neměbčl, MW)-Bb

WWF:?

„známek, Beneszase pmq—uf;
“NW lffmwh'č'm'; amřera jfemí'gbe pramiía žena, a zawedla fogy'-xdo
thdťl
chlssdedfagt), ale netroufá! fmit'o'h), Břšh ovčt fe ,wratila fe
ifem sobč Wčim o xnlřko říci:"
džbxállkein, m nřiúšto'ňpío- četfhfbě/
\ " .,!Btoč Dáť-ifíčfób'ě ňetkaufčll?“ Itcťp'lč fbgí mle'fó; fřete' moiátbmíipósf

vata. „Nyní m'it'e, h Dejte si dietě"
blíším mf'- firan'nč. Kozi 'mlčfo hhh :nati;
tuto míru můgete fašběíjb'"
ířte'- víří, xtb fe ťogúmí, a já '!IBám' bne' dosičlti; “atc muíí'te mi ílíbití,

ptala íe šena, ';:WŠW pak mm;;

Eyo"'bám; od .frbe'e -tába;
přicházc.jte
si ven xcoxben fe'tmlě-p'rnnč'; 'an'ebb

jeň'tě líp,

pijte ho 'íme'b nmne

čerftmč. Bude mne tčíííti, “gemf!
ieb'nou autobus n?co bobrčíjo' pro:
fájatt “jebnm'mt' ; lmssich nemusia;

mam."

ge 'faře'_ skutečtič _fašbobexmě b_říjbe'te;

t_u máte

také

flíB

chťebčl k touň,i.x

(Senná cbfe'h'ieft gbramó'; 'ócete'slť
wssak i'á'be'ii šcmličfu', tafe' ji mů=

gm min-; “[meb!IB'dmpro ní ítbšímf
„Běkně hemu," ptmbil woják,x

„iíem _boeeíammm/"

„Wyf jíte meimí [;otmá; pm:
mlL'mbiáfu, mil-eráb mám _tu mlčfo
gapÍatílIIM'

—£Bo děd)

íínm'íd) 6 111110001: jibosti 'pil koži
míčfo, a kdhž dwypil, poděkowal ie'n'tč'
jebnou .bobrě Šenč- gel jeii \Delifou

x,x,“Coše?„platit mi ho chcete? volím-ú.; a tiskl ií'ga- to mběčně
w“by nebylo m'e ,Imféfm, kdybhch hitu;— xočč frx mu při . tom ' galihy
Hamu
ímoliín; nmííte si l,xo gas [[gami; „obcí)áge-ie.brama:
„9011509
mmm bráti. Shift—mlať tuge'dmbá', liteeíí, příjem kňždý ben tání) o 7; hýux

j'crř íe ínab' \bomnhmitc; wždyf paf djiněj lga- koži mlčfbf' —4_
"
mám i wíafhn' *ímůj bomef. HUrd
Bena íam'on xxadosti pťikýwůlax
imám bo Ukáži,xabhske \rčbčí, fam přímětímě I)!amou, (( whprowúdiler
máte pťčcházetl;, pojďtr íe mnou, buffa íměíyoxaž ita “ftíniei; šlebíte'
nemáme“ balef'ol"
'
tafě „ga ními ftáčeÍa-;'—
'
Siš celý řýd“eňchodil bčlbftřelec
'Cfštařenťa (f_m, jemmn ruinu
trojčata, hrubou kožy mebouc. Na k ftařenee na"f03i' mlčfo—aíeí psa:
této eeftč—bonočbčla fc od moiářa, tom najebnnu Uepťissel, a nepříěv
žc bówůf'na “hoře m ve'mnůňee info chážel wiee.x“ adepta-“čekám
ob_e
Dvaneuioei; mm; pťtcheřšeli f Domu, bne fe bni, ale nabatmo. Bmocnííá
bčžela jim jcbt'nfá nevíte ťbáfalíe fe ii bromá nugfoft, tať'šeftpomga

na proti.

'
„'3be oftám-.ám;- tento bomef
jeft míli wla“stni„“ prawila žena, '.,alc
mphlefeite fe; není tam mge Eráíno;
inu, 'iař to uf (bubobxtúd) xlidi býti

slila: „Sim ubohá

moifáf [hab-fe

těšte rogu'emotýlgf neměla šábnčbo
poťoje, ssla do Šámal-na borup'e'abxý'
fe 156 něm poóťaí'a a _íe- bo'lííěbčíp,

čo íe B ním ftalo?-— Bťissedssiadš

x 561mm, byla m nefňážich,x neinčbo'uc;
W .ímětnici -ftá[a postcl, ftů'í, Etera'f fc boptati bělioftřele'e, neBbf'
nětblřf malina mefifá, maíoman'á neměbčía jebo jmeno; mar-a fe“t'e'bp;
fiříněga na“ ni břemen—ív
tří; mesi bmě= jať mobla; a ud fftčítírijřr p'ovogua'

může-J!

-— -

mafmíe'emi;

,

v

na ftčnc'rcb'miíelvobrat: měli,“ a gamet—Ii—
jí do ímětníce.

SEcmío'

39;_íxvatáb; a »řeb nim) rostabomal— leželxnbohý nemocná moiáf'ňa' las
prom zelené hxakuzc ímé;
Witt; 361an n'ěíyo- febčlí »íelýv'foua:
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btuúomé.,
mračno-—a_ toužili _tabát', a_š _fe

Staťenka fifa k nemu, a prca

mím.:

„Ziž _nepřícbgiůítc na

tční „tqbotl, „Heron pofiotuic :bvbtó
skutek »čEomčfu.. Gtařmfa --poIíbiIa
bann -fe_tnífomímin, a, paf obtáaa

_foůi-' timn'í seš;k nemocnému,- pumila:

mlšfo, _a_ptoto t_nufím Wáď nas
mušlšmh
bal
, a_fe bobímati, jak fe Wám

„QBrgbfe opčt- umíbímo; bůlbu na:
přeb bomů, a Wy příibte brzy za
mnou! Batím 6 iBánem Bohem."'—_

_
ena pospissila bomú, a hoUem
,? ,.„D z,se,_míIápaní,“ obpoměbčl
nomomó; jícnu taf slabp, zc jťž ani wssecko me froětnicí ufpořábala pro
z _Iošefwěho mfiáfi nemobu; deabná nemocného bčloftřeícc. SBofteI ne
poměbtnoft mi _fnab Usskodila." _
Boštífaananšcla snesla —Bpůbo bolů,
„,Yle proč si Ueposiláte pro mlč= přewlekla peřím) činům prádlem,a.a

fo, aneb proč mi nebáte říci; já postawila 11na to fam! mífto, ťbe onbb
bych“ Wám. miíetába každého bne stáwala. Dna fama \oofiěbomala
mlěfo f_ama bonáffeía!“

—

se i se fmbm flamnífem

bo komory

fe Mám, Na ofně misto opoU gas
wěsila moon; ssátek, aby “unce nes
nifoliw, ici Byd; Bola B pabaío na nemocnébo. .Rrom tobo

„QIcI), to 51; bylo příliš mno:
bok" _.

- ..,-„D

radosti břicbáěeía; ale" — při tom jen'tě wsselřcoď uípořábaía, jat za
fe nafíoniía žeUa f nemocnému,—a dobré usnula , neboť tomu bobře
ffebtaía mu bo ucha, — „abc ne; rozUměla, jelifoš \o mlaběm wčku
můžete oflatí; fouř tabářomó sskodi fwěm jakožto slUžebnú žačastč arába

btfoum; mitesíi co, boibtc fe mně nemocným sloužiwala, jafož wůbec
botů; w mém bomfu bubetc míti byla \oeímj ůflngná fc knždénm.

potní, a tam není šábnčbo rouře. dezi fe ii proto wysmiwalt;ona
Sá QMS bubu opattotoati, a 6 po paf řífámala: „Cokoliw člomčfu t'a
moci Boži se snad brzh pozi:drawite!z

dost Dělá, to láb čiuimá, a není mu

_
Woják fe tabofině ufmáI a to oBtíŠno; a ma bábičfa, žBůÍ) ií
ptaloit: „Toďh owssem bylo Dobře, bel lehké obpočínutí, často řiřamaIa:
- „Za kazdé bnutí tufou pro
nící —- x

„(So paf ale? proč boflo nes

fmčbo bližniho bonaneč 3Ia

tá prst;“ tenftáte ifem arci! skowu
sselx?ínabvli nefmíte'g'u—
„MUsil bod; míti botooíení ob tomu nerogumčía; ale tcb mím, co
mbgnamenámá. "
pana fctm'fa."—
Kočár B bměma foňmi přijel,
_ „.Rbe paf ieft ban fotnxíf? »ůibu
f němu, a pop,rosim ici o to!'.'.—
» a 'gůflal pťed plotem íláti. Sonsedéx

Šáboft ieií hlásila fe íctníťomí. a fonedky. wystrkowali hlawy zxokeUx,
Santo břín'el, :: měl ž tobo. taboft, alu) mibčli, -fbo*tu bříjíšbt'? SDčIos

kdpžxBol wyslechl lidský a miíoftbmí ftřeíec m!)ffočíl z kočáurua pomábal
nám!) ďmbč ženy. Swoťil k tomu, prac-ně hrubému bolu; tento bbítm
a. íIt'bil'.ftařence, že jen'tě tobo fa, nemocný. Šerm m bomfu Uslyssela
tafě rachot wošu, a rychle běžela
mék,xob_ne nemocněbo běloftřeIcefní ; moiáfům naproti. ' S7 melífou raz

přončíii bá.

Zaké to Bolo »fftěfiípro. ,ženu! boftí ie—wum'ítal'a,a paf rogala nes
nou_tmáříď; bon' lí wiběti onu“ mnie,

mocného hosta ga rameno, a_ wedla
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jej 6 pomocí btuíjěóo mojáta
íméIjo bomřu

bo nčná .3e5tačfa._'f"$a! qutoiIt)

hubp

Utrhačné, je-nj tupí ( sebe lepssi mec,
.skdyž wessli do ímětníce, peas řterou Bp fami tonutí mopli uměli,
mila k němu:- _„2Wuílte 3a wdčk kdybp jejichj ftbce nebplo ptá3bn'ě

m3ítt Btím, co a jal?to u mne jen; wesskeré prato! Iájh; kťeskanskéalle
čteo je Uedostáwá, to whnahradi tafomč býwaji jmčtáďě- a
má dobrá toůIe. Zde jeft Wasse sobčcké bujje .mnotjtjďj ne
fmětnlc'e.

'.Rbpfolím

něčetjo Bubete

potřebomati, a já bod) tu neBpIa,
Dejte mi jen 3namení touto pofIičfon
na sklemcl, daleko nitop nebubn,a
ptoto Ijneb příjbu. “ —

tjobntjď) Iíbí, že i bobvte' finta

ky, které fa'mi činiti mají
ale nedjtí, na íměm bli3ním,
jen3 je fond, 3Íompflně fjpat
ně mp'lfdbají, přefrncují a
banobí.

Dělostťelee bp! taf flabtj, ge
jotroa mlutoíti tnoíjl; ale jeho zrak,
Šlechetná ítařenfa něřtetč 3
který je Iajfamě k 3enč obrátil, tofj'eďo tčdjto nelaskawýchtečí na ímé wlastni
whpowčdťl, co cítilo jeíjo mběčnč ussi slyssela, ale málo si jid) míjí;
írbce. Zeho joubrutj jej přimcbl f mala; ponlpjlila si: „.ólalpní mě:,
pofteli, paf je 8 nim a je ftařenfon totíš čerstwé fo3í mlěfo pro nemoc
to3íoučíl, a pramíl: „Rašbob'ennč néíjo, mám, bnbuíí mice potřebos
Bubu přidjágeti na námfffčmu k Stoh! ; mati, čteo nemám, paf je nebubu
pan fetníf mi to přifá3al, ale. já 3a to ftpbčt, a pítan f 3ámo3něj=

bych bol tah' dobrowolnč učinil."— jj'ím, a 5an pro něj žřbrati; nebot
Brwni noc přejan bofti poz mím, 3e jeft bofti dobrých libí, fteří
fojnč;

nemocmj sice cpmílfqmi fa:

mi vábí poimofjouf

— QI ífutečnč

ijaI, ale ()na) 3afe uíuuí. 3ena to nale3ía takowých dobrých libí. xNeu
fomoře toeblejíj'í nemoíjla ant oka tolřko 3e' íoujebftma, ale i 3e wzdáe

zawťitt; měla příliš. melfon ftaroj't lenčjssich uIic přínáffeli fe Ijtnce B
o něj, abp Ijneb každé jeíjo molání polimfon a Bjímjmí pofiIují'cími po:
Usiyssela. Brána wssak, když 3 fra; krmy pro nelnocne'ljo3 takowých bomů,
tíčfč břímott) procitla, Ijněmala je fbe 3ena ani o to nežádala, kde í—e

na febe, že 3apoměía na flepici, ftes
ráž teď hlasitým fbáfáním nom—.)
ben

ob jinnb o nemocném mojáfomt bos
mčbčli.

Setnik je baltajbobennč poptá
a swé bílo o'3namotoala. „Ta fle '
píce mi mají 3 bomu jíti, siec bp matí, a jebnoíjo bne přifj'eI fám na.-v
míftímítí
nemocnčfjo. S.Bři-boBtě oba
bp! nemocná we swém tanním jpánfu'
po fa3bč mólen a whtrhowán“; aflu3e ijecbotne' ženh mojáf je patrně
skUtečUť slepsct na čaB Dala bo jis Iepfj'ií, a ftařcnřa měla jiš po ne':
foIifa hned; tn taboft, 3e moíjla
něíjo bomu
Tento pťiběh roznesk je 6 rozx běíoftřelce pob fj'ítě nebe na 3eIenp
Iíčntjmí příbaioh) w celém sousedstwu.' ttámníf měftí; ale 3a nčfoíif týdnů
!mnojjí chwálili Šenu, že Dobřea tře:

měla jejTtč wčtssi taboft, neboť ne

jfanflpjebná; jiní paf mpříábalt'ji mocmj ouplně o3btamnul.
Si; tato. \fa3btjm.bnetn tonoucí
to na 3íou ftrántu, řfouce: „Wou
jdřotoi8bátoá obprt' a fttamu, a taboft 'Bpía 3ajíou3enou obměnou
ía'uta Utčehonemá; jeji farna učí: pro Dobrou : :: 'jj'ledjetnou 33mm;
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awssakjímá (»(táw sem Cýriska,lkdo o (obě, ge má mísu, nee
5 ll'm'g.(ento jeji Htífuůíťá (Pant (((ázíi ffutfú? Bbaslij řiti Dub!
(DWDM-,'»»iiíffbmala (( mnohem (noci (»(ra (»affitl? +—::Sh'řoš
(»Ěfffi-bbměnu ((a (těčnoftí,Item ((ID b_cgbulbu“ (((ttmťíieftz tai

náš—5
Wysllpltel f((tsítkaždťnw,(ml jeytímita

be), ítutfů

mttmá “*

blišiúniu f(»(m(( Dobře(i((í.íIR(l"z')13af„ 2,14.

„Wročež
čttnáři, (( btabá Etenářfo! mílof'tbni, 26
(absintu

in_ělte,(( čiňtc »nbobnč, kde ((imiíoítbnó

__—

jakkolčw
mňzete!
»rosš
í'ptje,
(maří
mojl, „(So
wan—(=
((l

(:((th

(»črš

(eff/' í'hf. 6, 86.1

(me Libuso yggQ)

Zrnka se (f((tečne'bo g(mota. ..
;' i().(ter- Bařton,

rušen—')“linux-(čau,—

((() ga lmsseho čaíu (1852)

»oílebníbo »mnagání ?“ — (Bi-(tamní
.((ej_=.fe (málí (( oěek.iuxxaič»»»omťtt. 28:9.

(ně.) (ve fpojeUychx (on ((((r((i( si »ot (( ((La g((la »»
((átc'd)ameriďódj; jest jiš ((a 90 let (nimž ((mírně »»»umčběl'(mm: . „!(-(B

stňrssť fatoliďó

((má. (sum ((mat (ebn 5((((j( (( ctí
( i(nowčrcí. Wozťwá »(oto tafč mus
hsadniho máma, ((a wssech páxnich
IobÍd), šcíegnícící), (( »ofítomnkmnos
g(ď) ga batmo i_egbitíp Žiwot (»»»

bobugel (mwčiil jíem! »om»flet'e.íi,
m ((u-(ba stala (» i_efftč »(to (mstí
ímmt (((et(_(obiítfo((.“ —- Hlnčmj. fm'íó

((áílebomal ode ddssad »» této h(fnč

odpowědi, (( metbodisia (už zahmkbe:f
idt' boharý ((a (vůně"—gd)»obímnócí) a ( míšení »čimebm [r_(i.-—
Udalosiech Me,;i ((mám (»»»tamhie
' * General N. sioje 1((:_.5(*
(bros
fc o něm .naflebuiití »říúěí). (šeítw (((ášběmnni dustojnřky na (()-((m (is
mai (»»ftí ((a (ani; (ůň— [(»F starý stčho mčíicčťaw Ěeůmb' tosbmlií
a erdňžčwý, x:xaxtudhž »abí »»» ním fc (11b ((emotom'ýmí- (( (timhtfným'
(( ffonaí. $. (Button wžal fodso (( »oftammni Čechň; mííiďni »oíhtďwěí
((mám) na gaba, (( takto b_otagiíftatá í»oboma(i (: B míněním jelyo, (mm;
mieít'vnář obb»d)ajc (( »otč fe podx mm ( (((ďyrnáčehlůomínímčnm— „()—_,
břemenem neoívm9ťíšvm do í)oípob», »»romati (((—(I;těí (( (((—(měl —- SIB

(má; (MM)"(naplněna »»[a. 31mm. tmn fie! mimo (»»»fníř, jen; (509%
ssek »(febe mífemi fagatel žmctbo ((;nti ».(na ienerúía mTčh'fwb- »oc
dtsksk!,;u
(»rotcítantíťý) (» ústrety,aagabamťft
*
loojenskčfreisy(mfobě fpoa
tága! fe fmětogn—(méíyo(((iůf'wnáíe »»

(omat-

»ňíčinč této icbo »obímnč »outi na

ufágal (( řeEI Důftoiuifmn: „.šíc, co

(m

——-"—
(acnergl

((a-*.něj-

Iyneb

!Batton(»»flábalnebobnminu. to ga hežkěho (»[am'fat ja?:y-flmiblš

.sta;atrl Methodčstský bobíé »»»čeie grilů, i((fé (íce, jafčr (»ůge? (Maj
fwého nemam »»»nunoutč jwýchx »»dwm magi Wasstm! -»»((((t» »»(a

('(fftě»f(((( (bábu »»»mčxú (šitím
fahtífďč, (( ((»čt (mlyfaů»talfemiě:

bubněíyo Ualezlt?“ '--'—,“Bat- gauč.-(

(»»»íníft čia: ,-,Rů(((ň'((t(mají; (i

Mže (fa „W: »oměgtcmi,((bě er

((int :((( áčmbůmmunf'u—j—f gl.

ubit jíte tomu. »bmabu (((ťe' iefftčf »»»mču byla: „“Bonišeuč »(ofí'm,
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id_r.
djem God), ;; učmťď; ;;crnsuf

nám!" _, „_

*íwčfío,
—lpiílanu
fobč gram;;;tífújí
m[_uí_;;_
f'pmmují; ;;

“>th
:mftann'z

* W čaB pswni djem? b;;l ;;icce bámají jg iim bo mfme ?"—
fně; ptáme" ;; rnftclc cholerisih, ar; ;
* Qbee Holpc w Dbrrbetffh; na
;;říffel ;afč ;;rmlanš; lčfař, ;; u jNýně zaépUdčlavb febe štbfojn tímto
bm—čřízňstaw ;“táti, ;;řcě ";;rřmící ;;;;;'obc1n.fřaromal;a.faráří_ fmc'ftm
mmocnčíjo [: m;;ptáwal, jař' b;) mu ;;;a mír, ;;a kseséžmm; ádmíř
bylo, ujmul fágal, b;) na; jagpf':jcu, ;;řífjel do bčbínp, odkázán D;,
;;fá-gal. Nemocný bolení fc ímíjcl, „E praci, a za to“ dostal jíbío. 211151091;
;; mífto co měl jazyk ukážati, bal šzunčzcli hned, íjtítíce je ;;:ííeliťč ptá:.
lčfářomi mchm' í1;;čfí;;v;; obpowěb_:'c'e: ;;ěftcří ;;af ;;racvmali nčfoh'ť
„atd), ;;ane tfo'ftořc, ;;;mám ho taf mi, a;, ;ať fe ;“;ěmto ;ráce ante
djutíla SD t;' bolu) icft oďecHolpe:
melifó, aby aš febmčiím boíáínnd.'—
*!Břcb bíhvu; ;; ".Rufiogp). ;;) taf H;;amé ;omčftí ;; žebláků fu.!
;n'Stalii
přivramomah' ;'obě ;;;ícs Íófů, še tam ;;;an fm;m;; za,bloudi.
m;;nfauc', ;;a ;;řcbníd) blíbfád) jímuí,
' * Z wojska, mm,; ;;čjafvční m
nbčb. Nax hrubě ftranč proti nim .Doljjlímíh; ubytowáno l;;h), na,
[;;in bralličáří umně; ;;a blibcc;_ ;mátíl je tůfiojnif !;th to. ímé
a m;;mwc'mal ;; ;'mpd)
tito wssak nečinili f oIěbu žádných mm;,
příprava. DůsiojUťk fe jíd; mm,. šsussenosti i ;;;z „SBM j;cm ubyto
proč si ;;nvaří ubčb? fn; paf B wán u; Domě bobatčbo ftařcčfu,;8.
úfměměm ;;fágalhm rrutějffí ne:: 'Hetúm jím; ro m;"fcdjm čai bpl
;;řátcljřc' $ic_;;;;—;;ím;;)'řfnucg. SE,a;;;= ;;; ;;ejlepffím ;;átelfim'. Maje oder
bla tí maří ;;ro Uáš!“ Ba ;ůí jíti ;_;;_;čířa, roglmuim ;; š ním.
bavim), m;, ii; bpnmimali fe, žebh rdessel jím. D;; wssak m;;c ;;afmapr
mohu) jibla bát; (mm;), bal; je ho jcfítč- j.e.dnoU \“ fobě žawolwti bal.
bčfju, a pťepadli nepřátelffé !)líbfsj; Domniwalč jjem ;'e, že ;;me ínab
tito fc bufet;;li, ;;orabiíi fe 6 aIBaň: $a b'čbicc ;'mc'fy; bohatsiwč ;;ftanoí;
fem, a obmášíimí Ijraltifáři fe f;;;i=_ míti d);e, mmm ;;;fobo. E_np_af
„„íBříteILmuíím
cm;;; nejí; připramem'; vběo na wážnč ;efl ;ui:
fma ;m'fla, a _balí si wýborňěx Wům bat; ;;a coj'fn bobtm; tabu:
chUtUati. —.'
'
;!Búcbágcjtc fagbobeunč moh; Mít
' * Neunawnú ;; jlomoutagf; gw: bvmů, ;; gaiiíiě [*ubete ;;;ítí- ;mce
hate! ;; ;'bítatel motamffnd; ;;árooz: penčz a kepssiho„krmí. S člunem
.—-.
má humate! obvátíf ga [to_ťcmřeč , !Bobcm.'"—
* Safm; slb;;jličan, bosi na 16.3:
Ua staeré gmbh) a_obyčeje, tásáje ;;, '
_;bařiš 61; n) oné frajinč tafmwdy. ;;íd) Grňrenbexrgsiých,:!ij ;; iného
;míul; ;;;ftámálv? Seba; zbosků, bofpobáře, ;; něhožxxbhtcmbhs, mld-;
dos,orýt;; hvítcf a: ;'bíratelům bas tití, aha. bla potřebu; íc' púbybomal..
[;;-;;přítel wá;ně i_at fc m;)nramos .íjoípobář ř:-tomu :fmofíf. m;)š paf;
trati, že ;;; okoli bámají ;emix'cIe'ml; 595; ;m ;;čfnlífa; hned; wssecko tvy—a,
no'fní ssátek, ftatifnot a hřeben b;; ;;;Iátřnn, pxissek hospodáť f Íyoflu;

tuhne Buzčldčm mm;“ o Mim; obu fmčnw, ;;;inejl; ;;;u účel; ga 591: a

jafnmt' a .nbůmvbněnímamit: „sm ga;;offuůu, ;; ;'qu tafé načítat
okoli Uassem libé prftami ínu'tají,_24 ,; ji;; za ;;;Iác'cní.:lňoiaybatnfc
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ta poherala *)Ingííčanataf, šex foUsedem. Wdowa febou. tetyía, pifak
wzaw bůt n\jm' jemu wvmlátíí, a pral, a fmčbei potwrdili, ale mbbma
whhodil jej 3e bměří. —
.
muftía mIčeti a 1000 zlatých po:
* ' Maďarowi chUtnaly w 3bějl mpplatin', aby íama nemine-a
boftjnci Dobře připramenč
telecí
!wžky. Nedať pofoje, až mu 00;

fbobffá powěděla, jař je pťipraiji.

biía íe.- —
*. Máloměsskák jakýst táb mí:
chal ci3á, němeďá slowa do ímé
moramjtč řeči, bomnímaje fe, že tím
boíáíjne mčtn'í wáznosti. Kdysi tafě
chtčlfc honositi tím, že jeji meíifpm
řmčn'nářem, jemu; Nčmci řífámají

Dbefj'el, a nafoupít si u ře3m'fa
nožek plně kapsy B tím úmyfíem,
aby si jící) i m bomáenofti fmč při:
ptamiti baI. jNožky mu 3 kapsy mp:
kukowalh, a weliký pes mimojboucí „Bsnxnist.“

Dn paf tafe' něfolis

je Brwmóčnebal, wytáhl a odběhl. fráte-opa'fvmal o sobě řfa: ,!Bane,
Bán oUoho psa na 3Iobřje fřičel, a
mrzel fe. Maďar wssak řefI jemu:
„Nie nebčlá, žijeme,. nechte Ijo, wssak
on přece nemí, ja!“ je tv nožkp flrojí

a přivramnjí."—
' * Gtatšy piják ufa3omaI při:
teIi fwe'mu Důl, a téměř 3 pláčem

mínmil k nčmu: „ble,

ta [;ůl

mčřte mí, já jfem melih') Minmi:
íia!“ — =án k němuž míumíl, him
je ímíóem nepnřl. !Dřčn'fáfale po;
řáb opafowalz- „Raěte mí měříh',
3e jfem weliký blnmiftal" -— Bán
paf, mysle při "tomna'melifou blumu,
řeřI: „Sá !!Bám to míletáb wě
řím!“ ——(Nejlip jpest,xdržeti fe jas
3pfa fwěíjv, aby je fmčffnóm neftaI

není pčfna, ale mčtte mt , že [>ch
je' nebal ani 3a ftomfn; neboť fbp: slowy, jímá neto3umí).
* žlšroftórolUik přissel Ua tan
fulin) fe na ni vobímám, wždhcky

fenu/oči

pláčem 3alčmají, proto eelář, a prosil pána wybčrčiho, ge:

še si při tom pokaždé 3pomenn na

bi) si táb wypujčil pem'3e 3e sirotči

nebožkú 3enu, ftetč jfem touto poflabníce. 11řabníf:„$2noí)o:[i
bolí nejméně bmčřtořráte mmnlátil. " pdf?" — Nolxlik: „Dwč íta 3m:
fon

(Toř jen mčru pijáefá

srdečnost !)

Dobro: tých! -— Hřabníf: „Máte foIeE
(fj'templ)' ? — ERoIníf: „memáml'

* Umřel bohúč bez teftamentu. ' Ilřabníf:

„Mám:liž

já Wám xx„uro

Seba pani chtčla si pomoci; 3naIa něj jíti?“-— Rolnťk: „Mohl ďhste,
chUdého ssweee,

ftetrj

3emřelěmu kdybysie chtěl!“ -——llřabníf:

maUželowi meh'ee byl podoben; i
pošábala jej, aďh ssel “f m', do po;
fleIe si Iebl, a teíiament učinil, že
mu 3a to bobře zaplati. Šwee tak
učinil, a kdhž pťissel pifať a bum
fm_ěbct,mInmiI nahým“ blafem: 1.
Swé milé manšeíee »oroučím Dům a
wsscchen ftateť, protoj'e fe fe mně

„SRi-í:

telf, jběte, a fupte fi 3a 30 frei
carů kolek, a pař3afe přijótel“ —
NolUik sses, a pťissel.

llřabm'f mu

whhotowil ípíB, bal pobepfati, a mi):
čítal mu 200 žlatých. Nolnik i_e
fbtabnuí, a ohebá3el'. Ílřabnít fe
mt3el, že fe ga prácí ani nepoběfomal,
djtěl, aby je toíjo bomtím'f, a proto
wždytky dobťc chowala, xa 2-. dans wolal 3a ním: ,'Dřítelí, ivčtne bě
bčmu 'ffweei to sousedstwU poroUčixnx fují!" -— Rolnik me3í bměřmi po
z hotowých 'penčg tifíe zlatych střiu7 řojně obpoměnel: „3 nemáte 3ačl“
Bea, ptoto je byl wždhcky bobeóm a ssel.

\109
*

NáhodoU

fessel fe m hou manzel jestxBatmířl“ řefía žasnouei

sklnei.“cexskujici kUčz, B jakýmsi

sswie

hákem,

jhned

který

fc -B knčzem

manželka!“
. Doktor paf wážnč naptamof

do řeči bal, a'nemágněí i possetilc m'aI sslakowitý: mm)! fmůi řfa: „To
wluwil o swatém náboženstwi. Kněz je jeho sstčsti! Děkujtexparm Bdhn,
bájí! ttábošenftmí-obtatně a mlíbnč. še Wáš manžel ie Batmiřem; kdybh
thž paf sswihák již nemčbčl kudh toho“nebylo, byl Bp iiítč tam ten!“
z konopi , .gmoíaI rozdurděn a gas —- (\ yet.;—
'
_
[)anben: „Dobřemá Schisler, ftetó
* Matka měla folěbfu swého

pramíz"

„G.bíoupofh' i fami Bos iebináčfa prostese

ftáti, by ici w

howé nabarmo Bojuiíl" — .Rnčg, čas potťebh [)neb kolébatř mohla.
paf pokojnť doložň: „W tom máte Botťeba tax fe Ukážala iebnč nocí,
měrnou prambu; a proto, ftetaf kdh bítč dlouho plakalo, taf že matka
bhch iá pouhý člowčk mohl íe B folčbáním již fe unamila. 8 mohla
Wúmi bele potófati, an In) to'i swého xfpiciho manžela: „Ty, ih;=
íami bohowé nabatmo činili?" — ífíě?" —ámanšelz ,an0 !" uTManx
.* Biítta tIoqu kdosi na flífu šelfu: '„EIBftaň, a pojď tafč trochxl

u kmochúčka Mokrého w žBijanomis
Cid). .skmocháčekotemřeI očí ery:
ípalě, wstal a ssel bo“ íínč fe mta:
tům.
„.Rbo pak ie to?" tágal fe.
Z wenku odpowidal mámu) hlaš

zUámébo Jcika: d„Wěťčtel!“ — „N
eo paf mšříte?" ptaLíe opět fmo:
d)!lčef. Zid paf odpowěděl iemu:
„Wťťiln, še mi bneB ;apíatíte, co
ine-hlušenl" — Mokry wssak po;
učil jel řfa: „3 iběte kewssem wssudh
ssipkům! tof ieft [;olá' poměru“
* ,iDIiIá paničfo, buďte Ua
wssecko připramena ; bůwčřujte w
Saabu, a mobIete fe za ímčbo těšte

nemocného manganu

kolébati!“
Manželka:
jest

to

— Manžel:

„SRV

-——

„fm-oč pak Ue?x.xwždyk
Dítě lak dobťe twé,xxxjako

mě!“ — Mcmžel: „Sto mimyale
míšsíi co? St) si můžeš son pv:
Iomičfu' tolěbatí, a 16 necbám swou
plakarč !" _
„
.
* Nawrátil fe Zřd ž baIeEé
eesth, kterou popžejleznicthnal.. Sebe
Bratránef, když fe Bm'm fen'eí, mlu

mu k němu:
wčera

„Baf-fe

_příífel jsi z,daleké

Ti Daří-?
cent; "po

železnici; tof muft bóti'pčfně ceftos

mání,. a ttomu ieíftě Iacinč?“ —
Druhý obpomčoěl: „Wine
eestou

taf uapomív mání, to je prawda; ale laciné?

na! atčn'íl [agebm'f genu chUrawého LaeiUé ,není;

za 5 .bobin projezdčl

iíem 4 torasy, za fteté bych byl
mnže odchazcje w fíni.
_
„\JIÍe pane boftoře! profilu-913613 mobt na poíftomfřčm woze celé dwx
pro Eráíomftmí nebeské, powězte mi, bm) ieg,bítí."
.'
,
:
* Brof,ešsor lékaťstwl měl ně:
žena kolik mladých IěEařů ftubuiícíd; fv:

.co pak wlastnť .jeft mému manges

lowt?“

tázala

fe boIefaná

lěkaťe; „wždyk pat byl 1esstčwěera lem víebe na Břeím žen), 3 Uťž palmě
čloměfa mýtábli, a míumil k nim:
scela zdráw, a m prácí fměl" —
"
„Wáš manžel má ssarlat.., „Pňnowé, šde mibt'te Homěfarftes
wždpk paf mfbíte, že již, má tuce
info- krwi zalťté!,l prawil Iélař.

rýž

padl,

w útočném

opčlstwť do ťeky

a jen ďxtiší fmtt'i' ucbtánčn

„We pro pauax Sana, můj ieít. Dve bámna 1191! on. nenaptaal

“JM-O

imitetmjm .ošrdlmm,

ale [eEnutí'Munich „milá Ooíubinťo; opposiee
a nčfterě gnómů), ici na tepně
ití? w Emuorád)inčmnmníd) ptá=
(pulíu) pognriúí, ručí mí za to, že
mě to, co ty iii m bmuáenoiHW'
ííýnímýúnim ieft na wždy ge směho Tvaní: „QI tařl'ť ——
opčlstwix,tai gc od té cbmílcfvřalfx)
* Sóma .ecitowatelč příii'lí m
.íe Dune íftítití. Bržy píiit—cE |obč, Elšmifu do ťrcisuého gctiďěbo chreiuxu,
a [mbeůitě,o.matí, 5c ma frote info w ftcvém m.)ní luteráni ímé mnblitůa)
íemřepč, že iei m ;;alvubťu tlačí a mi)?omimaií, a tásali-íe. fuíieín'ífa,
ze cítí melířč pud)1m m vlíeíď). (Nr: Etevúš -iim_ ťoftél :otamřel : „Rba paf
mnm,) .bříňel f jobčzmdloby ímé). ftaměl tuto meleňnou bubowu?"
ilh'ummč, pnhnčomal pan profeňim, Qutemnih) foitclníf obpoinčbčl: „Sen
;bnnb ic ici Dubuthámati,
ab))fle (bránualoiíli roťít 1051. “bma»_Iu=
tcrani'i'tí funí/'
íuí'nčli, ;c .íc. má řeč potívrbí.
" !lšiíii'el pobořeícc do Domu
Wročušsor: „$řítcíí, inf paf iccítíte.?“
Elenwen—,): „Gp-umí,

mgc- iipamč!"

Bnofčšfm „členůlí; pramba,
máte itbcc íemřenč?"

.in-\ll:

hořel iícm, a přídpíg-ím profi-ti o ně=

Láneí'íwcmiz „silni trod)n!"

Brofešsor:

m,;ácne'bo, foc ic bo "mírní

gc „Co cf)ectc?" -— Wohořely: „ulity

„Qlíc m-šxl-oubfn Wáš

auto tIačí?"

ianu _a-hnuimíf' -.—-'QBríimó :.
mf máte ímé m!),ímčbření, že
“mání-d?" —*Boí)ořch'). „QId),
' bušel, to mi tafč íbořclo'" —

Me
jíte
bo=
—

'memonnú: „D níťplímV'
*Rmfeiío'r: „„Trdy alefbvň máte we=
* Serdláku icl po šele3nici a;
.Iifč. »ícbání. m plících?
do Bťeclawy. %)! ráb, ge tam
menu—cm): „Tání Qaůí) ucbpmei; [u)Ío snítamcní, neboť mu b.ylo na

x ani smínft)!"
Samhain: „me

cestč jižroužko.„Honenl

to paf cítíte _;a fe

onsiče,

Theba) tu

slezl, (\ ptal
moí)[

jíti-- na

mclfou ití-anu? Nosič mu ufágal
záchodh. S.edlák it; ie rogepnuí,
Eernůíor: „WM, nepochybněstrassný ačcrftmým krokem ssel w tu fttanu.
náma! veme f mosfuť'
SBřiiTel,a četl; nab iebttím zúchodem
Nemoený: „D níEolim! strassnou ftoií:„Pro pánw" mb Dtuímm:

.BoIeft w sobč?“ _ .
Nemoený: „Gítím skrassnouBolen."'

„231—0
paničfvl"

—2emíeí inemu

žizeň! kdhbhch tafí)le měl ffleníčťu brge si ramen), ptamieí fe zasskmbal
.* Bašebnik [u)I zvolání k ne= žaussimx, cc sselxŠpáta) k nosiěowi:

.fpřalfvl“ —
; ,

mocnému, a ptal fe I)o: „(Sopaf

„SBroíím Wáš,

pramíí,- tam- iínu

máte (,a chuť-?" —. Ncmocný .:. Weťmi záchody pro pána), a pro paníč=
DobrouW—Sěfař: „Sařá iefi fto= t)); fb'e pak iíou prosed l-áíh)_?"=.-_-—

* !!Bmfomau příiíel fe imám
Ikea" „Slento'emiz Weluxč dobrá!“
xLékaix:„Surý ináneř?! _memocnó: »ciilapcem do měna. Gbommi šz \
„mnm, námi!/' -—'BéEař: .„EDIČite úihmu [írotčíbo ptáme ifli do fo
ftnuem'í příteli, přebepíííi 213ml mc= stela. (Sbíapec gamba! otce za tutam,
a pramiE: „íatínfm tu je Úromaba
bt'einw, a 3.1-tší bm) Dube.po tom maÍmí) ólapeůH—Dtec pro íeíte:
yo mířena" ——

.;

*. Sami:

„(So pak ieft to

mmm ta- oppostco?“



,*Iížíi'ecímací měUí, iať to je! si;
po 30x atolů chodim do mťsta, a

.atlrí
ti nemá—bení tím
malí/'

p_pňáb_š_;
jípy, t_qt; ;Wíqř:

&er

Wcličenstwo,co ?nií

fonftitučzíí, nemůše jiš ničeho cí:
niti proti gáfomll"

* Nokll 1848. »říňel mušjas

fýíi do tiítdtnv, a Chtěl, aby mu s„Bánz „Že Ueunůže? mámo o|ní:
lutftiinwání »řcée—jesstč má!"
'
mm.;_[tlí9 5 || (| |||_eu_i. Řcdjtel„tiífamv
nacbásd ||:
551ml pqgímal g řctl: „Ein lince“ _, x * W jiftč sldolo,čn,ostč
(\ Madm. Slow ái chtť
4 gtatě i_m'úra ftáti!" —.—„Gošc, thwáf
|||-mit nm;, mámin za tg plán/|? ů Maďmenl nomobitt čert, p_oložlíl

wždykmámehudbou“

ním!" -— ímo“ blm'l na ítůí., (\ řctl iemu:

' * _(g'cftmratgl íeftolipil B 5c_ „Šc |||í ncubcřítc na rufn "' _—'-.žm_a=
.hygigc, g mt si |||_||"|č;_n|f_můj balit čar napřáhl přít imuu, a-_ď)tč_lubo:

do hofpodh honění W bai;obě ||o= bití (clou filmuna t||f|| Clomátomu,
íič balíťgwtpšíl, a pán íc lxo_táógl: “tento mnaf ulfu imap rhchle obtáízl,
„Co pat jícm Hnát-112" ——Nofžč (fat5: Madar notně o ftůl se ubcřií.—

oWomčbčí:„$a thin Bňh fám mí; Žcrr tcn líbil |c >:Dř||ba_romi_
mf, že
id beitanu Míctnjff' —
_
* '.Břifíclpííqi' obcculífýšfnb
Im

'f igi—_;mlnu ||__|,ř_íffa||p||_|_i,a

četl: |

ho

opět

[||-||)

B -j|'m,'u_|| ©Ímváfem

prowčsii d\tčl; _ncmajc n\ffaf ftolu
na ulici, položřl b.luň fimy; ||a f_mč

„fr—auTytiebtid) Sulec, 49 let íta wíaítní čelo, a opntomal whzwxini
rý — jcít mřqbčn po třetí fctnh 'řřu': „Zc mi neubcřítcna tam!"
|||) hrubého batmiílpnu námořní Slowěrk nápřah! p.ěsi, a jetting ana;
obr,any.e
hat ťtlflt sčerftmfl obtá_,t)í dostal do
* !Bán:

„SDZííá břitelí,

G_těmi

whdpoženostmt Dejte mi ímam; potní.
Bj,fgš: „We gářqn pqmučínt“

Ill

itím:- „Ni, co čaíon, iá fe nbrátím

n;! 15b?%dišmímť'

c_gta taťompu- rumu,

ge ba,-,t; Icšel

na sami, a mtm) |mce- šutr? tento

promobttinedttčí

“1—12

š QD,-Dění: xtrhowéx na" Morawěx.x

bom.

Q!1:
ang,_ b o\: _(2tď)k_5au).t. QD
alten)pťedFáb.

a obili hřeb tal. wýr. ty!;em f—QDelle

3150
alb html

. QDe čtw
w. pťed

čtiu.w pom. — 155. hl) tal. pmm

p_řebFab a Gets. — 2. QD ponb. hřeb Rochem.

Bossowiee

aliji. — 3. Qla' Tomásse apoft. — Týdnt

anatomiee.1.QDponb.po

uufow

(unie). !. Dla Gil. d Baf. —2. Na

1..Wpond. pťedBož. Qthvup.,—

2. QD přwnl ponb. po Q'Rath
hun

n!) každou ílíebu.

'

€erageí.—2,QD

. pom). po QBltu. — 3 QD polib. přeb QDch.

Bánow.1.Wút.po
po

áuoc. —-2.

e čim. pťed QDelil. — .skoňsiý tr-t; lom

3.
přzeb
4 (QD
út. pťed
Šin.QD::út.—
Sub.
—magenta“
?1: na —dobyrek
1. QDpoub.

ítřebobqili.
—2. QDút;

—4 QDponb. po .Rateř.— mem trhy hil).
W čtmr. pťed QDelil. Swat. Quóem pťed
QDc'mod. .!oňlh') l'tÍ) me tmm. pieb iai. mír.
nímu. — Tyhe tri; saždý čtmtel,

Brno ($!-(um). 1. QDpond. pťed 535W;—
2, Na 3. pond. po pond. Swatoduss. -*- 3.

Delta a Baw. — 3. út. vo 51mm. x

_m.

.skťlže
- 4. W út. po Eutii. — Trh

na

dobytek pťed každým wýročnim trhem.

Batelow(ButelaU).
—

1. QDbomb.po Dannii-tit.

..QD pond. vo Nauebewzett EB.Qllat. —

3. Na Barboru.
Beronu

QD poud.

(mám). 1. QDpond.po Dbtáe. Pawla.

-— z. QD ponb. po 4. neb. QDeIif. —3.
pond. po Dumě. — 4. Wpond. po Lcopoldu.
——Sithu na pťlzi w ben pčed mír. itbl).

Be:gstádl

big: .bomimsto.

Sifupíce.

1. Na QRatčie.-— 2. !Do$ehu

šišku).o-Qam
—-t3_. QD út. po Bcarlold ——4. QD

BitejWelka(Grosi:Buteš)
_

:=

„QD út,

1 QDút.pogeom.

pťed Welik. — 3. QD út. po

Namdewstoup. méně — 4. QDút. po Dla:
"neBewgetiEB.
QDar.—6. QDut. po Grant. Getaf.
—- 0. QDe lunet. před QDán. — Dobhtči trh

pťed kazdým wýr. t_tí;em_— Týhodnl tri;

pťed Nawz.

EB.

ar. — 4. QD

pond. vřebmom. $. Mar. — Raná trhá
14 bni počítaje ineb.

a Nám).

Bačáteť

xerbů Mt w ponb. w. prwnlm, 'bni it!)omčm.
Techto 14 bni můje fe použltl te wsselitýul
obchodům, fe (oupi, k prodaji, nebo k placeni,

ialol i ! íllabánl, a íice obe hlíny“
nawsstčwujicich obchodnřll“l bq rozdilu nciboe
žensiwť, a be; ohledu, ifousll Domácí nebo

eigl, aneb mii-li zboži Du! we siladech nebo
w boudách !rhowuich, nebo na leífenl .a la:
wieich. —-- .stoflstý tri) w

ponb.

ufončenčm It!)u. -— Dobytčl

po lkašďém

etl; po 3 dni

před
mjr. akrbempřeb
Mil1 we
čtwr., tai.
w pát.
fcb. w :! mlfiem,
týdnčch,

každý člwrtek.

Bilisska

Qsowa

Wýr. tri) bne 25. řemenice.. -ajsou
páter.
Trhna
úterý
pťed—mýt.MW.“—lnu
Tý.w“1.
hl) každ:
Diebu

!BitifffaQDemet'.ffá(GinomřBJlQDvonb

sice čerweuce Španěly) toíu.

apel. — 2. QD ponb. po Banu QM).—
3. QD pond. vo Barlol. —4. Wpponb. pťed

rnoSStarř

SimeW)a Dub.
—
“Naf—QDobvtčí
čdstťed
cu tri) téhoz dne ráno.

—.Ražadý trwá 8 tní

Blansko.

(Wk:Brsxun).L' QDbonb. po

QDelif. — 2 QDe ftřebu pťed Maťi Magda:
lenou. -—- 3. QDe ftřebu přeb Sim. a Buh.

1. QDpanb. po San. tři. —z. QD

Brob).
QDút.
po 3 uberfh')
R: ál. -— (ungarifóig
2. QDe .po
neb.1.ímá.—
ponb. pťed Q)!art. — Trh na mlnu: 1. QD Brod
poud. po Qlanebemftoup. !Dánč. — ___.z
...a
lit. poChr.6. Elšána.
neb. QDelif._m4QDlit.
po !Dtomčnč
—5.
út. po
pond. po Matoussč. -— 5:65. tri) fax. uter,
mliifomiee
(Lispiz). 1. QDpond. poB n;.
im. a Sub. —1Dob»tči h'l) přeb lažd. win.
QDňouv. -— 2. Na QDamřince. 3. Na hrubé
trhem. Sál). try každý čtm'rtef.
_
poňd. po Michal. — 4. Na Qucíi. — Sál). Brodek (Prodliz). 1. QDin. přeb brum. —
tri) každý čtmtef.
2.QD in. pťed Qlaroa. ED. Mar. — 3. QD
út. po Ylžbťť.l
Blučina(ťaulschiz).
1. QDút. Swalodussni. —
2. QDečtwrtekpo QDácl. — 3. QDút. po QRilul.

mnbtomáQbolnimnt.

:Bobrau)1. QDút.pťed

Ziťlm. ——2.QDút. pťed Bartol.u 3. QDút. pťed
Wsseuxi Smat. —4. QDút. vřebTomáss. —

mmm

Bobrowá

ití) m pond. pked las. wýr. trhem.

.bntnl (Qber:Bodrau)!. QDút.

- ):o 3 má!. — 2. QD ponb. po QDitu.—3.
QD poud. vo Mart. —- Dobytčl M) 1. W
polib. vo 3.3:ál.
— 2. QD »onb. po QDitu.
-3. QD polib. po Mart.

Bostowice.

1. QD pnnb. pťcdmafov. neb —

2. QD pnnb. poBož.x xčTle. — &QDečhv. po

Wawť. —-4. QDpond. vo Diwifsi, -- m

na

Brtnice
—2.

Opium). 1. QDben po nom.toce. —
ben po Cyril. a Method. — 3.

Na FilWa Baf. -— 4. QD ben před Qlawfftiw.
Q). Mar. — 5. QD ben po anjel. (tma. —
6. QD bm- před Wssemi _(žmat. — Qšřebni
tri; w ben před tag. wýr. erbem. — Roňíh';
o dobhlčř trh w ben trhu wýročuiho.

Brumow.1.Na
2. vonb. po 3 .Rtál. —
2. Na 2. vonb. posil. a3af. '—3 W
ůt.

po Sunu

„Ri—tit.—

4.

QD ponb.

po

QDáel. — Dobytči !th.
1., 2. a 4. w
sobotu pťed ra; wýr. trhem , 3. w polib.
po Sunu .Rřtit. .— 299. lrhy ram útek.

mxzunfeif
W ...-p
.ůt. EBeííf.
We „(_mtagmfelfen)1.
redB »; Emba
a. —
W
»»nb. »»ft'Wuguftinu. *—..4 EB »»nb. »»

Ehime; (má))řerobfth).*.p-D
1.5:EB»tuul.čtbtt.
! . .H- . .
brum) ůt. »»2Wawťinci.

— 4. EB.-t:ú »»

.ťoawlnl — .Roůih) a b»bt)t. tri) .n) ben »ře'b
— minut)-tr
t. EB 1't.EBelif.—
2.
. Djwissi.
— 5rE131»»'ub.»»
Eločet. EB.Ellen-.
fas. _trI; wýroč. —.Týý. ttí) kazd. inter;
EB »»nb. »» Wll,ngustinu, spolu taté dobytči !Bl)ftřice Welká w Dlomouetu (©:»i=EBíflts
nig)'1. EBe čttvr. »» Matťji. —2. *eEBčtu:.
ttÍ)..—- Týh.lxr
kazd. ..ftřeb :( fob.

Brudsperk
b..—

1. EB»át. »řeb':
u.kwťř 4.
»» Bil.
asZak.»»- Dnbřef.
34EBe ťtm. »»xBartol.
EBečtmt.
('.EB
u.tRateřiuč.
»řeb Elantbetria.
ůt. »»
; — E)lMar.
.

(Grandberg)

Z.W

(Biscnz).
EB»»nb.
»»nb.»»
.»ftá\»č 3
(Eunbenbuyg),1. Na Siři. — 2. !Baenef
.m— 2. EB1.třetí
xw potu,-.
»»hb.
'.EB »»nb.»» Zanu Mutt.— 4.
Na Bartol. — Srl) ím wlnu: 1. bne 5.

mmm

.e.čn»na —* 2. bne 23. září — SW.-'-tri)
každý čtwttet.
.

Bťezolwá
1. EB
»»nb. »řeb Dbtác.
Paw
—(Brjsau).
2. EB»»nb.
»» Etaleg.sw.'.Rřišt.—
;3.

EB »»nb. ..»» !B»gb\»ig.fm. míše. —*4.

EB -.»»nb »řcb Bucit. — -5.

EB -»»nb.„»»

.! »» EBáelamn.

»— Tčž foňh'tl a

bohyň-. tel)

-. Týh. tel)tagu.»»nb. a čtmt. „
(ibmpiu.

1. EB »»nb. »» 2. neb. EBeIiE.:=

..Eta Sílji. — 3.. Eta-óumla.
Letná Ho.ra. 1. Na .3»íefa..—*2.
W zit. .))řeb_
Božx
3.. Tčlx.xxxu
3. Eta EBamřinee. —- 4. »»

út.

Markhtč — EBelič tem) týboďul:1.Pťed

:»řeb bamlem. — Týh. ttlí každ. liter-. .
nutt. neb. — t. EB (»». »reb ..Etatog Páně. , (Šermenág EB»ba (El»tí)t»an'et). .1. *EB»».nb
»řeb Fab. » Gul) _ 2.-*EB.»»nb. »» Sii!
'-*——
1:»»\»č na wlnn » nů koně .tb út. »řeb
!. uzb. —l»t'7t.trhem.
: ;.
, » Baf. —=3. EB -.»»nb »řeb Einen. »»»tt.
.Ešučbjbřee.. 1. EB »»nb'.»» neb. mam.—2
*-- 4; EB »»nb. »řeb Ehime. chrámů. —
. ;EB. »»nb. »řeb Sw.

ščl.uchemd—- 3. *EB »»ub.

xpředx.řBarmL -'—4. EB»»nb. »» Gini. aJud.
— .stuňstý .a b»b»tči. ttí) w ben. »» tag. wýixj

!)u. —-

-fD»b\)t. trhy:1. EBečtu:; »» ©Rebo»»ůt.—
z. Elte-ftřeb. »řeb gel. čtmtt —3. Bc

čtw
hm:

.ttl)l)?Mb»čtmttet.

»!Bubštotnífře Ehmnmfč

„ (Šeitomiee. 1, EBvonb. »» Math.—. %. EB
tMáhrischBudwiz).“ »»nb. »» .stunhutč._ 'Em;na wlnu:x1.dne
16. fmčfna.— z. EB »»nb. »» Endelamu.
Sušice. 1. EBe čtvrt. »» 2. mb; »»ftní. -—„

»» Hawlu. — Sbobptči.tú). na ben »řebtaš.

»»». ttlyem. Sóly'- trl) fagt h»*tt.'— Dwa
*vi'eb EBánoeí, a na_

* welici
gel tttbomč me umet.

...a. anu f(ssautfdn.
mub'ifftogn
ma —3.
sil. »Wgar..-__
»» Svet.» 1.
Elam.
»Etur»);p513.EJtat.—.4. Eta=Dnbřeie.-—

B. EB út. »»* EBamřinci.-z-'—.3. EB lit. »»

áš—raut.Seřas. — 4. EB liter. »» smíru.;
5 EB út. »řeb Bb3.-- EBftmwen. —
All—Mn!hm): w ben »řeb lažd. wýr. trhem.
!Dob»t. ttbz- t. zřettftřeb. m..»»ftč2.2)xuí)č
»»nb. »» EBamř. 3. Druhé »»n'b. »» main.

-- aká! »rnmi ttřeb. w

Mb.- minci.-.

Týh. tri) faib. sob.

EBe1.ttl)g»a:1.EB*f»b.»řebntnitt.neb.—
»»ít. .—Stí) na len a Dalessice. 1. Na »amátiu ft)).Elamla. —L2.
»řlu. .tašb. fob.en.—»»
Srí)

na wlnuz

iata a- ' Na Lcopolda. — Týh. ttf) každou hřebu.

2 fob.

1. EBeniebwřeb
$»»el»em.š
na »»bym »» Miou owci »»tašbé»; ět. neb. *!Damínřice.
-- EBeftřebu»řebSw.
mmm.
- 3
Srl) koňský a dobyt. w fob., »řeb
»».
—'- Týb "')-* fab-š so
ftřebu řeb EBapř. — 4. EBeití.- »řebslim.
x — Do t).t tttj to betup'řebrfúš. wýrč.lrhzřxx
rr—

B —-EBeL
udissow »Elubianu).
na»»».
Dnbřeie.
t'L) .:trl) 1. Wýr.
Na ttI)
»m;
—

Hlawnt hil). nhy:1.e.xWe ftřebu»ieb EBelit.

2. EB »»nb. ») passiowřm túbni.

-—.2 Wczslť. »řeb. EBánoct — Sól). trh)
tago. .ftřebu.
*Bwďylnmjee.1'. EB út. »»Dbtác. 213mm.
EB—f »mbqumiee.
1. “EB»»nb;»» išab.ǧ“.eaSeb—
-2;EB
tit.TplouCyr. » ERetf).
— 2; EB út. ímat»bu11'ni.— 3.5 »»nb.
»» BožeT
út. —
»řebSim. a
Zud. — Dolue!)lši tri) faš';-i»»an
»řeb wýr.
»» qutol. — 4.9141'Gini. aSub. —-*$»íltítt
Hull)
» .*b»l)t)t.tt[).—
=)))—foi).»řtb fa'ibé Jmút. “btw.
?Bugotb (Busau)e ]. Slřnivonb. »» E_Belit.—- ;., — Sůl). al) \fazb. ftiebu';
*2. EB »»nb. »řeb E)!agbal. —-3. -EB=»'»nb.X»teb

*. ab. a-Geb. — 4. EB »»nb. »řeb' Šim.
i a Sub. — Stál). tel) »» len a »řisi-lkašd.x

tiše ebu.

Bystřite

Doubrawnlk.1 Na gab. » Gob.—2'. Na
Sana Rieft. -

3. EB »»nb. »» »»»mm- fm.

.Rřiie._— 4. Ma Dnbřeíe.

— Kšoňsslw

,EB »»nbf »» neb.-fmťt. — WEB*»»an

Ov Jihlawsku)j-1. EB »»ttb. »» Siři' '* »řeb EM. EBB»u». — 3. EB »»nb'.'—»»injet.

2.911! »»nb. »» Zakobn. —-3. W »»nb.
Eubmile. — 4. "-E15
Elle-ftř. »» Qamlu. — 5.

“Wpond. »» E)»r»tč—EDel.til):1.EBút.
» »řeb EBelif. — '-'.'2EB tit. »řeb Wssemi Swal.

íttáš

-

Sól). tel) --.fa5b.the_bu. 

»»»-n m. !. EB »»nb. »» Nawsstiw.$. Eilat,
* _*2. EB»»»b. »» Broměy. (ši):.alána. — Ze
*EBpond. »» Michalu,

** bátef. =-*'-mamut

—'- 4'.-'Eta aben E)?lá:

tel) na :každý tri) \\)ÚWČJ

»»nbilt.' ,;
—'-'£r
*1_»_ben-»řeb
td) 'Dřbip'e.mmm-- tel)*fiugbč
'-—
'Stgfakpůský
1m--aa-'bóbpt.
na “»řtai»)
»»nb.»»každ.
Hawlu.
*Sbtv-uíya Lončka.x (ílntethangenbvrf).- 1. EB;
*W= -'- %$). til; x.kašdútet', a »útef

8

1—14

hřeb huit. mb. -—2. -QD pond. po. Grant.

ňř. pťed Welik. —QD ports. 99 Barl. *-—-3.

Gmi. —..Šťtí; na minu bnc 1. lemma a

;Dtooxjwudepťed Mikul. —_4. QD holub. po Boži

Qobtomuicc.

6. řllna. — ;195.

ul; každou fobotu. .

i. DhSíři.—2. Wpond. vo Smančiuwmcnfďyin.1.mvonb.9řcb$o=

!Dorciuntulc;.. 3; Na Dnbřejc. -— Týh.

ul). falbí) (hm-td.

'

SDom'gffomsíboman'tM
(Douxstadll). I. QD .
mmm! poud. w punč. — 2.
má. pout-.
po Nawssliw. QDatL$. — 3. Dne 28. řiina

'-v Stí) na mlnu bm 10, hnětna. -— 191)
tri) kaž fab.

Draholuďe1.Na

QDaImt.— 2. Bne 25.

Dubna. — 3.út. po QDamřinci. — 4.
Dne 21. prof. -—.5:91). tri) Mb. úlet.

mírem — 2. QD poud. po burbnnu. — _3.
\ Dne 20. srpna. —4. QD: čtmtt. po ríigenci.

— 5. Brwni pond. vo Mikul. (deýwá [:
n9ni w polib. po 1. ned nbmntJ— 80118.
tri) ro úkor. pťed pmn'lm m):. trhem. —
Týh It!) w nim. a páteř každ. r.týdue

Swanomicc (Gimanmis) 1. Na třetílil'čr.
995mm.

—.2. W útct'. fmatobun'hl.— 3.

W bm do QBamřinci.-— 4. W útm') pťed
Mileulássemz — ,Roňíh') a bob9t.

trip) m

D,rnoholer.

(Simaban. 1. Wpond. po 3 středu po každťul wýr. tryu. — Týh. R99
-—.2. QDponb. po mb. kýchawuě.—
laždon 'cbu.
pond. po 3. neb.- QDcIiE.-— 4. QD Santal
čili Zonow (Johannwtbal)z:'.:1 Na
po Barlol. — 5. QD poud. předBri:
Sii-i. — 2. W pond. před Narog. !D.Elar.
— 3. Na Tumásse apost. — %dfó“ týh.
—.—
.skoňský tri) w fob. přcd prvnim
ttí) w úler9 fmatobuh'nl.
trhem. .— 5295: tt? fašb. stťedu.

má.!
3. QD
pond.
ginu;

wýr.

Dťewohostiee.

1. Druhyxlímci.po brum. —

2. QD út. 99 Fil. a Sar. —3

QDút. pťed

Naroze :D. QRat. —.4. Druhý út. po QDfíed)

Zarouuuěťire(Jaromeťic).1.WúldxpoWa:
lcntínu. 2. W Liter. poMarkylť. — _3: W

út. po Matonssl (hang. — 4.

minu. -—5.18

» Sw. — 51:99na mlnu:1.'.QDponb po Ziři.
— 2. QD pond. po Wáelawu. — Koňský a
dobyt. tri) w -9onb. pťed každ. mjr. trhem.
, :— 1'99. ttl) un čtmmf.

QDii: po

út. po anítli n'miri.

———-Q)ob9ta koňssli td). w poud. přcb

..faš

wýr. srhem. -— Týh. hl) k„až foi ntu.

Dunajowice born! (DimDanowic).1. Na ze.!aryosiawtcc(Zoslowiz)z1.Wpondzpošďoužl
Tťle. —. 2. QD--9onb. po QDalbiinn'.
MarkaE wang. — 2. Na Bowýss. sw„.stťiže.
Týh. hl) hab. útct.
Duna1owice Dolnir(Unter:Danowiz). 1. QD Zedowuice.1.Wp.ond po .brom.'—2.
W pond. po Bilř neb; .— 3. WZZeW vnnb.
.. pub. po(.Bof).1.We
Simi —.2,' mm.
QD sonb.
po, Dutii.
Dworec
po pouch.net.
90 Božt Stolicí. — 4. QD poUd. po Wácx
mafop.. -— 2. QD ponb. pomogi, Stojící. —
3. Na Malousse (Strung. — .QDc ftř. pťed

Frmsstát (Eranmabt).1.QD.út po uow.
rect

—.-2. QD út, po 9rmob.

W út. 99 San

Dis.—ft

lnmu — mam; a dobyt. tri; w polib. 99

každ. min. trhu. — Sůl).

Scmpicc

Ducti. — 199 tri) lazdý 9átcf.
Dub. 1. QD--9onb_.po Dbrác. Paw. — 2. QD
pnnb. pred Dní. —,3. QDpond. pčedSunem
KťeIi. — 4. QD poud. pťed Martin.,
neb. — 3.

.Wx út. po
pťed Mgr.

QDácl.,—
"5m Stin" foňmi a bnbpt.
Frhysstál (Fejstadtl). 1.W
pond. po !Boš.
Wima). -—.2. W pond. po Silii. — 3.
W vonb. po Mikul. — 4. W bm po Na:

Mam

pond.

(:)amm'g).1. Šla;leolmu. -

2.

W poud. po 3. ntb. man,. —3. W nnnb.

po Bošín: Site. — 4. Na Sal oba. -_—5.

Na

Michala. -— 6. QD vonb. po Dubřcji.

Koňský a bob9t. tri) w ben přcb každ. mýt.
trnem, .: vat 1. ůtct. w každ. měíki. —
Tý.b tri; každ. úlet. a fobotu.

_Semičfo (Gewitsch).l. W 99th po Dewitr
niku — 2. QD poud. po 4. neb. wait.—
3; W vonb. po Bat-fol.
4.
pond.
pťed .Datcř. — Trh na len, vřlsi a bob9t.
saždý útctcf.

,



nebewzeti 2D. QRat. — Wel tri)
()9 ti:-9.1. Zewissowice (mini)). Wýwčnl a bobíyttt:
Wúter. po, Malleji —2. Druhř
55 Den,po Boz. QDňoupeni. — ..2 QD: čím. . 9m 6:
ponb. po Sarobu. — 3. QD ponb. po Qtas
před Naroz. 2D. Q)!a't. — 3 NaM ital.—
Týh. tri) lražd.unabili.

Friedland

w Dlomqudu. 1. Na Zosefa. —

::gcnll *)). QDar. —

4

1. polib; adx

2. W út. fbatobufl'. — 3. W pond. pťed Sibclatwa (Sglau).1LQD čtwrt. po QDatřii.
2-QBc črmt. pčed Šanem .Rřeílit. — s.
Matt—ním. — 4. Na Touuássc.— 599.119
čtwr. po Dubmilc. — 4. QD: mm:. 9,9 na:
', iggbí) pátek.
ní. —- Trh ua mlnu: 1. QDcčtmr. pťcd 'Dcs
Fri„edťand w Wčerowsku.u
1. Na Siři. —2.
ttonilou. —2. We čtmtt. pťed mot-Miou.
.!B pond. po Pelxru a akum.—3. QD ponb.
——Pťcdni tri) pťcd wsscmi 4 wýr. trip).—
po Matoussij — It!) bob9t. pťcd každ. tri).
íYtÍ) na Im a na pťlzi: 1. W bm vřcb
-— Týh. tri; iai. fiřcbui
Danem _Rřcít.— 2. QD bm před stani. -—
%ulucf. — 1. QD pnnb. pčed Fab. a Sch.
-.- 2, Wút. pčedfruit. neb. — 3. QD pond.
It!) koňskýa dobht. pťed Mb. měr. trium.
— Týh. trh m liter. a xw fab.,
, po Mammut). Q). Mar. — 4. W ponb. vo

. Drum. Seras. _- 5. QD pm. 99 šBarb'cřc.
(Sngtoršsig)o1.b.
dW90.
pond.
vo Boz.
!be
.,—
'Dvwáff
-— Std) na, ten .a pagi na tam) wýr.,a 059, Simtaumotp
— st.stťiš,me.
320.138? lýdhn.:tri“
PMD. W
. 81.1) __ 893111114 bob9t. m;.: 1 W úte

145?

heb. fmrt. '-

2; W bonb. bb tom. ___apofl. bní. —» *Dřební4:53! 1 W druhě boubčli
břeb nčb. maíobuft. — 2:93 bonb.mo 3
_SDobbL tety yo Bože Wstoud
btm
_'

3ič—ite7
Wúl.do neb.ímtt. —1.Dne
B.Ill' (Sting .íDne24.řiinat.
Silin mann—';;
(Steutítfdpein) i. We IH. břeb
Dbráe. Bawla. — 2. Wc stk. vřebSw. Du:
11an —"-3.We flř. po Wawťin. — 4. We
ňř. vřeb Šim. a Sub. —- Trh koňský a bn:

xbdtčl the bm; ttbů wýr — 1:5

na ten a

dťlzi ich: teč; túf). každou sobotui — It!)

na wlnu: 1.
prwnihond. tb čeemnn.—
'2. Wdbtubč bonb. ro řijn
3 'rčin Síta rý (ultňefdyeinl)i.“W vonb. po neb. '
— 2. W bonb. Uo 1m. a Dana.
m5;* e-bnč. ponb. břeb Báči. — Soňlh') a

neb. Welik. — 3. W bonb. po pt_anebehag.
"'D. Mar. — Srb ha len a »řígi o břebi..
niď) mid), talč me stť a w sob. bo celý
roč. —' Stí) na minu, Eon! a bobbtel'o
břebniď) trzlch — 51mm;
toe fiř. a: w
_ío5 » t u.

.

.DaMtnice (Weisikirch) !. Dne 24. břegna. — 
2. 213 von
onb. po Sal. apoň. !Bltífim. —- 3.

W utet. po mmm. '— 4. W ůtet. bo
*Qarboře. —- Seč; na tečnu: 1. W bonbčli
bo hb: Scum meb: — 2. W ponddebo Mi:
“úctu.“ — *Dřebnl trhh na fab.

břeb 4 být.

teba, w ben po Naroz. $. Marče, w fobx.
břebsudí. -- It!) na Íen, břigi, wlnu, loi'.
'bobbtči triu) na lptéž bub
Šiwbh—á (Giebau) 1. We ítř. břebBož. m
11! a dobytek » ben vřebnlďp trhů. — Sól).
_- 2. W ben břeb$attol. - 3. We řkm-. ffi) w liter. a ro pátet.
břeb neb. tmu. — 4. !& čtmet. bo Počeeř ótoginfow. !. W liter.bonríÍf. awčetůob.
— 2. W liter. bo Hurbauu — 3. má
1). Mar. — Stůl) trh fa'bč boubčlí.
Quarantine-1.8
vonb.po neb.fmtt. _
bo
Nambewzeti (D.
M. ' —Týh til). lalbý 
úteref.
"
2. Dla Qinba'rta. -' 3. Na Matousse. Týb.
ití; hab.. bonb. a vál.
Hrozna Lhota mia: Lbota Hrozna.
—
Hodonin (Gobíng)1.8 bmnibonb..n:bc: Hrussowanh (Gx-ucha) 1. !Dne 2. Iebna.

N

:o im.aaub. uTtbnawlnu:1W
úter. vo 503. Ičle.-2.

81mm pťcháx

nod. — Týh. td; Iašb. hřebu.

.

4. Bbtumj út.po.$1!3dcldmu.—5.Be(mu.
ho Qutii; —- a na techlo 8 'bni týh. tel). —
Dobhtči tri) we čhvrt: vřeb můroč. řrhp. —

albům
na (en a vřigi i minu o tím. tržich m
.ýo.xlouxoucud
mia: Dlomou

Hostčradice (bonerlic)1..$Buter. vní. neb.
bemit. — 2. W inter. po neb. čim—roč.

— 3.

ce.

aíšíl. a Sal. — 3.

a.wťlWa

—'

každ.xu

“4. Dla"Shanim. —
51319an" tri;
*
“'

Hulin (gutlein) ';1nbm liter. hřeb Gdb. a
Gay.—12.
Wpbonb..do
'.flaln nejm.4:21:04
iiee
— 3. m3
bo auto!.
— 4. B
liter. bo bandu. — .Dobhř: hi,-. mbundy:-.v

po Bož ščle.
asia ——
tm.č
—
Holessowe
.W -—3.
flřebopoňLm
i32.gl“IB
útet.

bo

'

2. W bonb. po neb. mame. — 3: W

liter. » týbni fm. Wawťince. -—4. de mb.
rvř
inn a Sub. — mm; a bobbt. tety:
bnpni bonb. w botu. — 2. W bonb.

Ra Elar. Ma gbal. —- 4. Na £ubs

min;: 5. Na Rateřiuu. tl).:zbnbuxliboilebni
tří trh) na sob..'mb., nebo vnnb., odbýwajř

hbů. ——EÚD. trb' na obilí hab. ňtetJ

Hustorcče

*

(uufnib) 1.314! Prokopa. — ..2

Na Nřkodema.
3. Na awla. — Wela
fč tl.-Imtýb: 1. Wr čtmt. břeb .bn—om..
-—
2; Na

gel. čnbtt.

—— 3.

sm:

Ehm—t.břeb

B.ožTčSl.! -— 4. We čtwrt. “hřeb *IBdnoci.
-- !Břebnl hl) ») ben vřeb- hab. wýr. tety.
-— .Roňlh') a bnbbt. tri) každý řhntL; bat
b.obbt řrby Iašběbo. tňbelč \n bonb., w inter.
a me stť. f pribánční & obbánčnl i ! pro:

baii siodowčho a wedřowého batman tel;
na minu: 1; m. m. po 9305.suo. — 2.
W ben břeb.ňamlem;

Hustopcč h) *Břetomffn. 1.. W účet. bo
Hrom. — 2. m liter. bb Gel-.a...3af —-'.
fe na Mťsto
budouri (Bergskadkyl)1.
úlerek. í' pí). tri;Na&%obelec.
bunb. —
Hor„al
3. W út. vo Bami-indi — 4. W mít
2. W ponb. po neo lžíš. - 3. W pond.
30 WssechSwatých. — za). td) hyb. útet.
-.vo Mat. Magd. — 4. W bonb, bn Dbč:
tománi 'D.-Mar.

— .skoňsiy a bobvt. hb na

Bwčzdlice ('Jteusbmčxblig)1.8wnb..bo

imčn'u Zeji. — 2. Ncaj2. bonb. po neim.
laib. nf) mu.—č. -- mil). trh a na- pťizi
ijiri. — 3. W bonb. boaniel. fltášnúď;
laždou ítřebn.
— 4. W voleb. po Martiuu. — Dobylčitrb
velmi vonb. po Zx
rál. — 2. W pwb. po neb. fmrtel. — 3.
to ben bo fašb. ttfpu wýročnim
.
xskamenice.
1. W liter. Bem. ——2. Na
W bonb. po Gil.. a Sat. \— 4; W bonb.
Baf. Wčtss. — 3. Na Wáelu 4. Na Šin.
bo Miážallǧ. - Srb na Ieu, břigi, mlme

bodlín (běhům) 1.213

lcně a iinv bobbtef w fobotu uřeb fa'búm
' má:. tr bem

(: Sub. — 5. Na Tomásse avon. -.- SDD:
bbtči trh w ben břeb h;. mjr. trhem:

_Jtartoufv.
otábef
|,(Q'Ílrbberg)mýt. tv.-Í)na fm. Saiph-,
Hradrsste (Hradisch)1.Druhý liter. břebneb.
_mafobu . — 2.
liter. no 3 neb. !Beli.
vn Markykť. 4.315

liter.

:_boNartos. Q).:Mar. — 5. Wúler. bo Mar:
'titlu. — Každý „Mno
tríyů tupá po 8

.1.Dobyt. tri; wpoud. po Genin.'a-.

*JRetÍ).— 2. \Bbonb.

xpo minn.

Trojicij -—,

3. W vonb. po Wácl. — 4. W pdnd. po
2ueií.

'

'

„'

-'

'

,

.R a' umí ce D o ! n-i'(llntetaRanig) 1. ala Fab. a
Sebd — 2. NaxZŽosefa.xu 3. Mafůíoriana.
-— 4. Na Sana: .Břeft. —' 5.- 8 bon:

&*

i

m1
bahno-' Scum. —l 0. W fuer. hřeb Sa:
tcřimmmamuti 1. 2. ,a,..-3w ..,bát w fob.,
mb ut tub.- nbbúmá fe' w vonběh.

&wun'rcé Hornř
bubnu.

.— M.- -čcrmna.

.9; mnm

3. řiian



$abuou=li mn'aHito dnowé

1m Mí., neb., nebo mdtcf;obúmá1i-fc

»řeb Matonss.u 'Dřebnlhtf. 1. Čtwrtoufob
po Gm. Duóm— 2. D'tubm Suzie.—3. W ben

přebmmm.

x

(Qberx:Kaniz) Que 40.
w

— Std) na míru:: We úč.;

po 4. neb. „po s13.lif-.-— Roňín'; abobm.
ul,: 1.- Dfm bnl yčed ptmnim mira nímu.

— _2.Westť. po 4 ntb. po *BaL,fauna
bm pťed

Lucii. —í—Stál). lrb

'iafo' i na len a přígi.

násiedujict wssednl bm.

.h lt.

hrubá, .a:
úm. útek-bienSharifem_iš
po si!. 4.3S,.af1—-3.

4m Nawssljw.$. matic. -

4. m ůtqr.

'lio 18mm. “Fm -5

každý ucitel,

.Rřilnaóoramrumbetg). 1.W nim.30111.—
W
ut.
2. a Mať( 517mm- 3. W poitb. pťed

W úterý do

u! žbětou. uTrb

koňskýa dobyt. m-bm břeh

t_n; wýr. hrbcm

1. 'Dml nonb.
- 'Dřcb.tb na bobbt., len,.přípi, Strumlotb (Mňhrifcha.skromau)
blahu) a obtlt w bonb. xdťedtěmito mýt.
po_.borm.—2. Prwnl poud. M$sit. aha!.
-—3.'prmnlponb' po Porriunk.-4. erni
nám — Týb: irva


aqua.

abobowfbmaměnífu.1.93

bonb.bo

neli, Ztoiici; -— -2. xW bonb. po “mami-in.

—3.

pond po Martinu.-— Sibi).hi) hi. čtwrtek.

.skřenowá (Runau) 1.W bonb. po Welil.

93 hrubé pond. w punč. —, 4. W

bonb'. bo Wacl. — 36:13. a bobbt. m, mv
Jim vo wýr.řrzich. — Týb. tri) Iaibtgbpnbčli.

.nl-obsah) w Qtabin'fflm

'Damla. — 2. W út. bo neb.,fmr.
,— 3. Člxwrtý uter. „. Welik. — 4 Na
Babím. T' 5.
.
hřeb hbmenhní.

;uřeb Bánocl.

-—..2Dne 24. hubnu. (Padneli na páter,
fob.
neb.poob! žise
ponbllt).
eWUebo
vonb.
im., anaslmbouci
Mu
xx

1. W úter. b_n Kťizanow. 1.W úter.přcbsab. user:.—

kýl úl).

on.b

— Dobyt. ltb- tašbčbov obu:

břcb wýr.
“klubtrhem;
“10 pak“mg. cmmb. na port!

2. W ben- břcb Soícfcm. 3. W úler.j pub
“D. Mar. Suěžnouj — 4. W ůttt. pťed
Ratcř. -—.RoňRý.a:bobbt nb & nab. .přcb
tag. wýr. trium. —. %d) na wm.: w bin

po W:: a mam. — w,. hb“
hkaž. mint.
.Rutromicc. 1. W x.pond bn brum.—2.115!

— Naroz:
3. -£Dnc4.
humate.
4 poW!Bllč
liter.neb.
uřeb
P.Mar
hmmm-ice.(Gnabmbmfjmm
fob my , b_onb.
ším. h!) kaž. nonb.
Ka .bbíli a. jiné
.Knřhnice.
1. abogi.
mmm.
boub. \mb 5m. „Runn'tát 1. Due. 2. lcbua. —-2, Wp

uchem. —-. 2.S_Dne15.

.!Dm Lahm;

četwence _'. 3.

—-4. Wý:. a bob. hb wx

ar'-cb“Wssexni Swat. —- It!)

na tofúušřt

Na Sana .Kťest.-—2. Na mam.

.

Welsě 4133.ttl'm: 1 RůřinulGunin) 1. !m-„nb poBab.4646.
-- 2. W ponb. po Siřinr. —3. Gta-“maří
smt Guilf
Mag
onb. po wssechS
,Jto'icthl.
1. Wx inter. po 3. neb. W Welik.
_mošm tri)na fam; ttl) nároční?
2.13
liter. po Matoum.—- W .stwasice. 1. W bonb. pre brum. -- 2;
úte: po Mutina. --- 4. W úte::. poasšab.
druhy poud. vo Schlifo'n. — 3- Na Wax
a Seb. -. It!; bow. m-ppnb před raš.
mřincc. ('Dřipabnczli na ntb. oblbgi se na
má: hebm —$ób rtf) m stťedU
ponb); --4. W poud. pťed ncbčli nbtotnmi.
Shitati). Wýlxočej
dobht. ním 1.93 brubou mnou).- ((Baba). 1. W liter. pčed neb. fmlmou.
stť. bo 3máí. — 2. mm.
po 2. mb. —- 2. W útct. swatodussus —- 3. W ilm.
vo Welikj -— 3. We stť. po “lid. a Paw.
po aniel. fh-áš. —. 4. Prwuř útct. w bb:
+ 4. 93: stř.pxo [Et-ant.Seraf
x
mcntč. — u. We čhvrt. po órbm. — St:
howč foňn'ti: 1. We čhutf. vřeb.n'rb. ;:me
_Stanicí. to Dlomouďu.1.93e ftř.přebWeli:
-— 2. Wc emu. před Gm. mmm, jakož
fonodh — 2. W pond. 'pb Nuroz. 'D.Mar.
— 3; W ůtcr, po Marnn. '— 4. DB:/fit.
im bm přeb fašb. wýroč. ttbcm jest hl)
uřcb Wčmúrl.3- Dobytčl ní):- 1.531ňtct.
na !onč :: iim) dobytek — Týb. ttí) Mb.
.picb erik. — 2. W ůter. pčed Weřnoclj útm a pátek.
„kit-Haut)
1. Due 2. chn'a. ——
2. Wpond. Louka (micro). 1. W ponb. po 6. neb. bo
f_m) Bllé neb.- 3. W ponb. po neli. Stojící.
We líf. —
u'onb. po lménu “D.
-— 3. W vzmb: uo mattinu.
— 4. Wpond. po Wawťjnri. Stál).tri) ka Bi.
Shinda.- 1. W úter. poe2a mb, po clif; Lednicc (Giagtnb) 1. W polib. po-3 .Rtál.
- 2. Na Wawťinred— 3.
útct. po
—23 ponb. po 4. mb. po %:[ibt—
3,
!Bbonb.ííip03i.—.493
vbi.
Božlm Wstoupeui.— za; na obilí tag.útcr.
po celýto. x
mb. abmmtni. — Sól). ttí) Iašbou bílí-ebu.
„stálice. 1. W ponb. po !Bllčneb. —2. Wx Qetomige. 1. W ponb. po mb. 3. m pum.
— 2. 'Do Petru a Paw. ,— 3.213 boňb.
31113.-— .,Rtáfnb. 1. Na Siři, —
NaWa mřine. — Súfí. ttl) w páteř.
po Marlinu. — Weliké ním týh.: 1. We
vm.

po Mikul. --

Wj boni. po Mqňytče. — 2. W vonb. po

&!r2o
m čřlš
Druhč
501133411:i
Fam.
stř. We
pťed flř.
Welikd
— We ftř.—pťed
Sw.wDuch.
-—2.
W (.skremsier)
bbnb. vv 1.4.-'
neb. po
— , - —p_řcbWánotl.
sumu,

3. matépdňd.vom. audia.—4; W út. po
Důmúdfu. — 6. W fl'f. w Lllcii:l-—'0 2313.

.“MB

ao 2. neb

sknt.— z." W

pouti. vřcbnmýt. it!). 1m. a0Wm. —3. W

iNl
mtb. UťedSigi — 4. W pond. yo trůn
mír. Martinfltm. — 'Dřebnt tri; pťed každ.

wýr,trhem.- IHW na to!:tmLitter.
.skť
r. —

2. W

útet.

po

iza

tú) koňskýa bobnt, a to nem tft; na

, mlnu.-- Hrát; kaž.sfakt
“alenomiee. 1.“$ pond bo Walenře
—2.
W ponb, po 4. neb. do 93cm. — 3,

' Magd. — 4. W vonb po"
!Bádamu. — Trb hil). tag. (tmrtef.
Huta .brogná. 1. Na 4. úter, w postě.—
2,91a 4. úter. po meat. — 3. Na 2. út. Medlowd 1 W út. po Samu x.pEwung-.—2.
po

Nato). *)).

ar. — 4. Na

abmeutč. — Show.

1. úter. »:

tri) w ponb. před každ.

!Dne 2 čermence. — 3. Dne 31. iai-t.

Mťnin (Moniz) 1. W út. po Markytě -—2.
W út po Grant. Seraf. — 3. fpwlyt')út.

Ltďarwá (Eielau).1.*lB poud. po jménuSe:
po Mikuláss
ii. — Sály. trb každ. hřebu.
Matč
čje.— 2. Na
li. — 2.213 voúb. vo Graubi — 3. Na Mťťiu(Wolcin).1„Na
emetina.— Dobyt. ut; w út, »řeb Bela.
Samba !BčttT.—4. Na Mart —-5 Na
Zofesa
——před
It!) na
tu: w ben
ta'. dobhl„
móroťJrminul,

vřlgi, a

Gibhm Nčmeckč (Deutsch: 3iebau). c1.213 pond..

po leeutiuu:
B

w pout). přeb!Rogate.— 3.

poud. po Ncuosstiwd“D.

unnb.

vřeb Wsseuxi Smat.

foňtl' trapi-913

— t3ř_eb6m.

SDud)e_.nt— apo

'Dočeti'D. !Dř.

M cziř ič. W a la Rá('18alaórfď;=$legerttfďp)1
W út ro 3 má:. —,-2. W tit. po íroiiei.

—3.. !Bút. vomartot.—!B4.ň

Mar:iuud — 5.513 út. pčed fruit tteb. —

ar. —

— Šohyt.

a

fobotu pťcd trbem !Ba:

lentinílóm; -.2Dne 2. litiny., (padne:li mňa!
na ten ben nobile, odbýwá fe tento tri) bne
volieb. řtina). Týb. trb ražbu; čmrtet.

Trh na win: !. W út. před Sunem Nw.
— 2 W ňt. vb Teresii. — !Dova-tttr w
ben pred tai. mir. trhem. — Týh. tri) laš.

pon
met

MeziťičWelSká
((Broí:
2%:mitídpjí omi:
tw Gaba.
Bllť

Sip—nt!
(Leidnik).1W
Qbrác. cDam.
293e
čtmt. před liter,
neb.poDružebou.
—
3—18! mor. po Bdž. Site. — 4. Drubý
liter. po Salob. a “tmě. — 5. W út; pred
Wssmi Swat. -— “Di-ebn!trbt) tn ben přeb
tag. núr. trhem na ten, přlzi, rohu: a dox
xgbhlek — .skoňskétrhu:

neb. — 3. SMbúte—r.2m)vnimat:
— 4.
38 út. po Marimit. — 5 W ůt.
Dnb'r'cii. — Welfc trím tím.: 1. Na mm;
pa'tet. — 2. Na Somatic ap.-—'Dřebui trh
pťed fait). trhem být., ta! tt; triu; na len,
,přtgi, toítč a jim) bobvtef — Týh. tri) we

1. !Dtvatóbnč; totiš,
ftřebu a bátel.
'ob stťedh w 2. neb. vofhti, aš bo váttu w
pťlssklm túbtm. —1 Dpčt btoa túbnč, a free Mikulow (!Rifoírlburg).W út.po íšab;aůeb.
— 2. W út. po neb. družebně. — 3 W
to 2.. týduu po 2. neb. w potit, ob ftř. aš

út. fmatobnů'nt.— 4.13 út. po mmm,

'“ mit. vřes túneu.uTýh. trí) hsb. nab.
Etosha (Qipau) 1.33 ponb. vo mn'eóSwdj

— 5. W út. vo Nauebewzeu 'n. Md -

— 2. Na hrubé ponb. vo Wclifonoci.
2iotá[.1.!B
út. M) nomem roce. -— 2. Na
Siřl. — 3. W út. M 'Detru a 'Dam. -—'

tinu. -"Dřebnt ttlm na fonč a jiní; babbt.:

4. W út. uo Wáclawn, mírně. -i dobdt trh;

6.

95 út. bo Wáelarouj —.-.7-. W út. do Mar-'

1, (Start) but vreb 1. mýt. trhem. — 2. ofm
bni
pťed 2. bwýr. tr. -— 3, Čtvrt) but) pťcd
7. mím—č

Týb, trt) foi. t'tter.

!IJtifuímtaiceÍ (Stillman), 1. Na Zakoba— 2.

Ufíci; .W
(atd))poud.
1 W
vonb. Uo Eat). a -—
©et.
to 2303.Bítouveni.
3.
dW pdud„x před Siliím. — 4. W potah, po

Na Martxi
h.na — 3.

north. po 3 má!-. —

Stál), tri) faždý čtwrtef.

Miroslaw
(Mjsili.sl. 1. Na išlorimta. —- 2.
Na Zilj.i— 3. W ůt. do Dussičkách
.
Litowel (Eittau) 1. W út. po Obr.ir. 'Dato.
2.413 tit. po neb. ímrt. — 3,
ut. Mir otvalliitan). 1. Wpoud. po !Bílčneb,-—2
s.Dtctrint
nu. — Sůl). tri) raš. ponběli.

.

ítwtobutl'nl. — 4. W út. přeb 911mm. -—

5. W út. breb Emiful. -

(Padm:li mňa!

mint) a Mikulásse na úteref: — odbýwá íe
trh hned tého; bne). 'Dřebnl trbomč w sob.
před trhu wýw čulmi. — Srl; na len a přlgi
to obyčejnč trín tóbob. — kvůli. a bobvt.
trh 8 bni uřeb trhem wýroč. — $%.. trb w
worth: a w páteř.

hranice.

W
'Doreiunhtle.
-—-3. W vm.
»» bottb.
im. apoSnb
a.

immer 1.91.. tučný čnb. — 2. Na sel.Eth.
_ 3. Na čtm. po Bož Sete. — 4.113;
čím. po *Jtanebem, ')). Mar. -- koňm- a
bobvt tri) we čtw. pišrd Som—tmm. — 550:
bmu tri) me (tm. vřeb Wssrmi smat, —
mat,. tri) ta'. čtlvrtef.
(Nicht-ig).1. Dřuhé vonb. po 3 .Rrál.
_- 2, fDrubč pond. po íšloríanu. — 3 95:qu
polib. po !Battoí.
4.913 ponb. po Mj:
chatu. — Qobgt. tri) m4ben vo tag. wýroč

1. £Dne7. lehla, — 2. W poUd. Modťlce

vo neb. bru'eb. — 3.118 '.vonb po Sunu:
eenci, — 4 W poude vo óamlu. —5)ob \)t.
trh na fax. habr. trub—130. tri)
&, EaI,.gřebu.
— .
13. bubnu. —- 3. bola Nawsst
mim. P. Mar.
— 4. Na Matausse. — Sůl). tri) me čtu:.

Eufiee. 1. W út. po brum. —2. maSÍřibo.
3.3 út. po Nanrbewzeři')).
-—4.
W út. po čeopold.l.nPřed fa). wýr. trhem

Mohelnice (Můgliz).1. Wpondsjpo1 neb.
ltnttu. ,— 2. Wyoud. po íteb. třiš.

—-3E pwb. poNaroz.')). ikar.—4.

Na Matt. —-We

51)th

pnnb. po

glaucum. P. mar. —trTrh hil). tal. fob.

HS
'-—mm fnňnč trhu: 1. We lm. „m ne!). Dletíobieě'wtfomig). 1. Epic 2 čemejiee;
m5. — 2 We čtwrc..přebmartin. ,
vabneái wssak na faB. nbbómá“ u_a budouci
vonb — 2. W Uond. .po No dm.
1'. :EB ut. sidátoduss.—-2: Shima:

in;-obema.

Díomcue (Dlmug) [. W polib.po Sxtáí.

fnufre Ewastg.
Moc-tomice.
2. W

1. sm pond. hřeb Sunem .Rřeíh't.
_.bonb po mato). 13. Mar. —-
Wel!ě trhy em,.: W pond. břeh 533ml;
a me f_třebu přeb. SBJ—innd.

Mtafotin.1.!Bfút.
let po Fill až)

mafopust.
—2. W
vá:
—3-.
mamina.
—4.

-— 2. W

ponb. yo Ziťi m. —- 3. Dla-3

ponfo. po Banu .Rřell.

'

.

po Elidyalu. — Welly ití) týh. w ben pteb
raš. trhem mýt-oč. — Trh na ten a pťlzi
na učební a fřuteťnč trh)) wýročad a na _olm:

čeinč tchy týh. —-Trh na wlnu:1eWe

Nau Wčaclawa. —!Dob»t. him w _ben múz-oč.
"fl-Í?

[lí-ebuSwat.
po Gm.
musí,—u.
- 2. a W.íoňtts
ben sušen'bi
—..Ět6
do(mt.
. mámě. erbem. -— DBM. ní,. byl).
Mhsklborlce. í. andond po quej.sw. .skťižeu
2.985 út. po Silii.
we skř. a m sob.x
Sté—ničit w Dlomvuďu, 1. W Sonb.. po 1. qutom.
1. W vonb. „Banu .Rřefi._—-'.'Ra
-lteb. -_Í..Dl)fhl— 2. We čhnt. hřeb Sunem
Střeňit. — 3. We ítř. po Bat-tof. — 4. Na

Eilat-tina. —-S\')Í). hl) kašd. ňřebu;

wý
Dnbrčeiešbe

.skpňsk„a bob. tet) »: ben erbů

Qfobllaha(.šozenploz)e

Námřsst the Bnoiemffu. 1. Wňt. po 2. neb.
vo Eelilon. — 2. m ne'. po 14 neb. do
:fm. Sitnil'ti - 3. W út. po 1. neb. po
martin. — 4. W út. 1m nom. roce. —
mam;
a bvbbt.
“ví-eb fas. rájem
wýroč. —
Stůl). tel)
trip!waš.ben
sbo

1. W pcnb. po DBtá.

21mm! — 2.W von
n.b po neb.brum. —
3. má ponb. po Zanu .skkesl.-- 4. W pode
přeb Naroz. $. Mar. — 5. W voleb. vn
Mi l-uí -— Trh na ten a pťlzi a trip hil).
ta'.

páter. — .Roňff a dobyt. tet) w ben

tt ů minul.

.

Napajedle. 1.min. do bum, —2. Wút. vn Dflamanp.
Sunu 1m. — 3. W út po Bukol. -— 4.

B

ůt. po wss.Swatých. -' mom. hrb w

boat). pčed tag. tel). móroč., pak tel) na [m

a prlzi, hit) trh ta,. ůter.

Nedwťdice. 1. W út. po Subitč. — 2. W
ůt. po Markytě. —3. W ůt. po .3_ilii.-- 4.
:We mm.-t.ppj amen. erbu mýtní. o Bočeti
$.

Marie. ——Sál). tri), kaž. sob.

Nťmčicc » 'Bmčnílu. 1 W ben po noh).

roce. _ 2.-ůt. po 5303.91.
Nčulčiee w Dlomouďu. 1. W polib. po neb.
hnčtnč. — 2. .Na Bartolomčie.

Stimuli).

l. Dne 7. fměma.—-2.1)ne11.

1. W vonb. po neb. !mčt. - 2.
W pond. po Sunu kšeft. — 3 %. ponb.

uřeb Hawlem.

QstrawaMorawská m8řernmiu.1.8\$fčn
vanou). tcee. -2.

Na EDM
atčie. -—3.. We

ítř. přeb Bož. Wstourdj — 4. W pond po
aloeciuufule. -— 5. Na Maedusse. - 6.
vvonb. pťrd Geeílii. — Dubai.. & koňsk. hb
přeb hg.- trhem mírně. — šití) na len, .pčhi

amlnu: 1. W sobj.jpoFilxaZak. —2. .8

in!).pommm. —!Belf'h)bit[7: 1.813.

pťed Wánoc. — 2. W ůt. vřeb Welik. —
sát).

teť) kaž. ftř. ——srl)

na

černí) -_.bob

tag. úter. a &' bu.

“dů El.

(Dík-a)
w Hradisstsiu.1.
Nq Fab. 3a
Seb, -—
2. třetí
vonb. vo Beli!
Nofislawa Mašína). 1. m ůt po Sunu Ostroh
Dewárč vrub. po Sw. Mpa -— 4. m
— 2. W út. po Martinu.
.

Nowa Weo(Neudorf).1.W ůt. poFrant. z
$au[.\) -- 24,131)th
Manching.$. 812.
—3

W út. po Mikul. — Trb kouskýa

poub. po Naroz.

“D. mlat.

——Sól). t_tb tag,

mit. —wýroť
Trhllifm'líf. a bobpt. wden pťed Ida,
krbem
Ost r o m a či eenčěómatgřítóen).

b_nbbt. vřeb tag.- tri). wýroč.

“Rowe Město (%euíiabtl).
We stkeduva
brum; — 2. Wc stť. po Sw. Duchu. —'s.
We ítř. před Satobem. — 4. We flř do
„(Mt tim-u. — 5. We čtmt. voDnbřeii. —
:skoňský a dobyt. tri)
tu,-eb Ing. wýroč. tebenzl.
Shuma—bond.
1.53.11Lno33tá!
—

slitině. :: bol—.

lr:hy 1. W ponb. vo Mauru .t( 5. leb.-)
2. W vonb. po 803. Těle. — 3. W ponb.
po Stam). P War. -—4. W 1. poud. atm—.

Dfmčtimanv.
_ 2 Wčl

1. W int. pťed ?luton. 'Dab.

po ih. \Dřalouííí. — 5303.tel)

w ben přeb tag. tel). m' |:.

.

W vonb. po mim — 3. W út. pu)-Maš. Dtaílamice.. 1. W út.ypťedMatějcm.—2.
W út. pťed Michalem. - 3. W ůf pťed
— Dob. tší; m pond. hřeb wýročl nr.
Eueii. —5>ob. tram ponb, pťed tag. wýroč. tri,—.
DIM-antice (*Bolframig).1. Na Dbráe. akum.

— 2-

út. po m.1roíici.-—

3. Ná $aífolv.1.92.13iři—2. W ůt. přebNaroz.
.Mar. —3. W poud. uo Eutáffi —

Michala„
Dle ssna Wýročni tel) bne 22. řemenice.

Dl—en'niee
Wiltu—voTrh
Boš.naWstoupu
2- W (Dels)
út. po 1.sIBM.
pinu:

na ten, opcí-igi,minu, font a dob.
_ Srí;
kaž. trh.w

pťed

1.Wúr. pčedFab.ušel). —2. Wůt.

PouzdxrelUyy(!l!rausrcun)j
2.23 vonb. vo 4.1.113-me
U.cd Welivo brum.
-—3.

.břebman.—£oůff. M): 1 Wpoud. břehEat.

W ponb. vřeb s„Bet._aPaw, —4. W tout.

—\

,a -Gat
3.pr
.

“$<

v_i-ebMart.po ——
“SM.

pťed Silllm
. Wsk.oup Blnmlow ($(umenau),1 Wňk. dsťed»aneb.
..neb mam. — 2.W út. po Qui, začít.—

trh.x faib. voleb.

„4,49
2. Wdosl. i_at.wmčs. ;dři. Wadne:li bentcnto

_!Račicc. 1, Wj nutt. !mclifon. —__2.m
po Martinu.
x

bm

:ntb._ “nebo hnát.
,_ na
michal_h

odložť fc na pťissti
"_mabbítíu.
14. 3.února/_
_'_1_.
bučina, —1. 35311:
Dne
října, —2.531"
4.
Podiwsn
Dbrác. pčedBet.
aim. —
NaitF._(Roítcl)__1
aafs. — Na
a.snm.
MH __t__rí)přgb fas. wýr it!),
18. Týh
\)L'bí,hb
—35305_
umana. — 94. Na Sat. Wčlssiho. — 5. _ '—
W ůt. yřtb, Mid). — 6,91a Raid-inu. — moudypmang,1.mcítřcb.přcb.*18ctif.—
e ití. po míti. —. 3. ale ftřcb' po
alabm--h 1., 2., 4. a 6. it!) múrpč. ua fob.
nebo
, obbpmá
fe \\řiífti22.9!a
ůt. —stani-.
1x
koňst.:neb.
1. 9!an
tác. 'Dam.—

_ Týh. it!) 'a!a.; pond.

Pohor
Wůt.cltccalobtlu)1.'Bút.vo$latčii.—2_.
„Malty. fm.Mic,;—3. Wú

Bitil.

—' 4. We flř, pťed mánoci. —

.Roů. it!) přcb' faš. ttúem wýr.

!Roufínom
1,913 ponb. pp xW
Zos.
..!B (Dlauinig)
ponb.pofmďíoi.-—
vonbz.po Bartol. — 4,218 pond. po Franu

jpo 3mf.!13řtňim.— 4. W ůt po Stam.

tiífhx Qui.

G_craf. — 5. W út: po Enbř. —
Sitt,.
úte

fuj.
______\_1$\)r'.
hou.

ují). faš.

— _.mob a foil. tri) w .b_cuvo
—

*IN).

tri;

saž. ňtcr.

a

_(íůhigcrn) 1. Duic 21, biens; —
1
$ošcb_1_:ab_icc.
i. Dne 26. čmvna —2. Due Stacilbtab
2, 50:11:10, ftpna. — 3. fDnc 21. profmcg,
Bodsstát p'(Boi'ntt_|'iul_>t).
1. We slť. po neb. Stiff: Nowá (Nen:Reučchj 1. W druhy čti).
druž. — 2. W ůt. Gnatobuffni. — 3. Na
po Welik. — 2. W úlet. po !Bct a 934313.
kateřina. — 4. We čtmtt. vo Barwln —
—- 3. W ůt. po Wdrssile. — '4. WU m.
Stí) na len,. drizi, fonč. :: bob, w ben přeb

teč.. h'Í) wyroč. —.-Trh na wlnu:1rWe
Břeh. vřcb Bo. Wswup. — 2. We slč.p
powýss. fm. .Rrišc. —, Sůl). trl). raš. fobotu,

osiowiee.1.W

pour. po neb. družj—2.

W pant. po .Ratc',

oPúwýss. Do. .Rřigc, — Trh bob. to.ndnl
:řcb igi. m):. trhem. — Tyhodný tri). igi.
Po“

Řisse sina

(911thqu 1. Neajj
Wřea—

.Na bamia,

RokeWenice
1. Wdruhou
33:6!— 3.
—
We stť. po
neb. hrubé ůř.
po po
Welik.

iBoni-ifc,
1. W poub.—pťed
Sab. _aGda.
— x We ití-. po nm. a Paw. — 4. We iii-cb.
2.91) in. Gmatobuň.
3. Wů
vo Po:
fwtcenř ciíař. — 4, W

vonb. p_oQudťeji

po Franl. Gmi.

(83mm. 1.213 youd. před ©w. Škofin.

Prawlow„

Du 6) cm. — 2. W polib. před QBalví-inccm;

— 3. W ponb. po Mattiuu.

1. We flřcbu po now. roce.,— 2.
We ílř. po :)iři. — 3. We ftř. po man!.
— 4. W pout—.po Hauwlnj — m
tri)
faš íiřcbu.

Broskejowp
CD::—Žak).
_1.bBoš.
W út.!Bloup,
po ftřcbo:
posii -— 2.91!
— mošnom._1.2mc stť..př_ebSram. — 2.91)
3m
ůter. po mulabonru.
— 4.
út. přcb
fťřcb. přcb Sunem. Kťest. — 3. mc flřcb.
Šilň.

a Sub. -— $Ecbul txrh_přcb lag. wyrux

I:l'rlpcm — Trhp na Im a přlzi; 1 Room:,
' pd
2. sm před
pout—.pťcd
nem,fiřcpovoíhm,-—- 3.
poud.
Šlux. aabba:
Sub.

-—.4 m

poan, pťed mm.

28. Mar. —

mob.-15011, itím: !. W pom). po skkedo:
poílu. — 2. !Břebpollební útct, pťed Boš

pťed

?lnuou.

— 4. W bm pťcd wssemi

_ Smat. — Dob. hl) w ben přcb. kaž. mjr.
trhem. ——Sůl). kb-Jqš.

sobo t.u

Rudolsow
ponb. pčed (Nudoltire,
Zasobeul. — 230234110
pnnb.1. vř.
(Žim. aZud,j — Tsh na wluu:1.Na

So:

sefa. — 2. W půllb: po_4. ned. Wylikeu:
Wskou
on)). — 3, !))řcbpoíi. úm, m ftpuu.
Trh týh. a na len i dťizi faš. úlctct. —
— 4. Bťedposled. útcr. pred Šim. a 3ub, _anmařom
(mčmctftabl) 1. W vonb. pťed
Sw. Duchem. — 2. Na glamíl'tim, P. M
—.—S'ní). tri) faš. pond a čtmrlcf.
- 3. W ponb. vřeb Michaleul. — 4.913
Prnodstomťťice
(!Broémcrig),
1_
W
\mub.
po
vonb. pťed„Martinem — 5. Druhč ponb.
!w—čt. 2. W pwb. po ;)ilji — 3.
po nom. roce. - Týh. ití) fa. sojwlu.
Na. 10mm: apoít.

Pčerow

(mt-nan) 1.23 ůtcr. po neb. hurt.

Sl.2awičin.
W polib.
přcb bráe.Pawla.
— 2. W úm. po Boš. !Bftoup. — 3.
.W 1.pond.
po Wojtě.chu—3..
W
Šlitr, po Wawťiuei, — 4. Wú Lpo wssech p—onb.pťed “Det a Puw. — 4. W ýoxld.
před Wácl — 5. W poUd. pťed Marň:
Groot, — Tthj před faš. trhem wýroč. -—

- Tyh, tri; kaž. ůtcr, a páter.

ncm'. -—-Dwa bobnt. trby na 2. atm

Zní-ibn:

tri)
mýt—.
—
21:51;
na mlnu:1.'Jl_a
tichá)
aCeeilii.

(Ercibcrg) 1. W pout-, pťed Jánuš.

„ 2-—.
_ponb. pťed sil, :: Sat, —
W poud pked _,3af mu. -— 4. W ponb.
pťed ócbivifou. — Srb na rolna: 1. W
úlet, pťed
Sat.Srí)
— 2,
mana.
20. íšil;
Mar.a —
ioň.m a útct,
bob.: p_o
W poud. po neb. ímrt, — 2.13 ponb.

„_ _!Bilu. -—
3, na
ponb.po po
Naroz. $.
4. W
pond.
Martinu.

Trh m;, obyč tai. páter.

Statutu-m (mnam)

4.

Woj:

1. W pond. po Dianin

sBam. _- 2. W pond. po ned. 2. po nn..
lit. -;—'3. !IB'poub. po Sat. Wětss. 'v- 4.
W poud. po s.matouííi. — 5. W poud. po

augm. — .Roň. (: bohu, trh na Matousse.
_ — Stí; týh. kaž.am, a pana.

Slawonice
(,BIabings)1. W bonb._n 3
má!, - 2.21) mb. po neb. (um; -—3.

1520
W boub. bo- Sanit .Rřeit."_—4. Wp

bo Maloussi.
aqua.
—
ití) na blau? .!IB
t. W vo'nb.
bonb.bobřeb
Pet.
- a Bawl — 2. W

erelké

být);
l):ttbb

vonb. po !máelamu. -

1. Na selen. čtwrt. — 2.

W yonb. přeb Sw.
urber'u. —- 3. Na
Toúlásse apoňt. — Sonb. tri) w fobotu pťed

trip) 1.We čttbtt pťedbrum. —2

am

čtwrt. bv ttřebopoflt. -—'QDe čtnrt.

hřeb

Sw.Duuchem. — 4
58. Mar.

čtwrt. hřeb91mm.

— 5. W “čtmcrt. přeb Sililm.

-—

6. ale Ehm-t. břcb Martinem. atabnegti na
tuto bm) fmčtef, obbumait fe trbmč tito w

ben
— 11mm). fat. pond. a
páttkpťedcházrjiá.
e
- hyb. wýr. trhem, a fašboročnč 6 počáttem
_ pm'uílyo tribut vnitrniho :: na v.
attina
'
1.23úter.po(€\)ť.a
Metbbbu.
—
— 3 Na tam-to!
—4. Na
od 14 bo 14. but. — Th. tri) tai. poud.x afow. a !Bta.
Slussowitc.
't. W úter'. po neb. černě. —
Hawla. — Dob. tri) tv bm přeb f_álb. wýr.
Wútmr po Bartol. — 3. W liter. po
rrhem. — x.!rýh m; tags. páter.
= pomteeni.

— 4. W úter. před t'. neb. ab:

mint.
—- lp!ť)objtri;
ttíyemw

m ponb. pied fast—úlu.

S ow
crl,(G'ulenberg)
Nabre
Matťje. — 2.
a ine
!mamřínr
— s. Na1. Dnb'

Spǧlow
mír. a bbb. 1. Na
Siřt .2. (©bonau).
a Siuxda Sm,
ubu.
Starč.
1. W úter. po __D'romiciď).
— 2. Na
'3unbutu. — 3. Na
ři,v. — 4. aaa:
“ koba !Bčtn'íbn.

Gtatč Brno,
Staré

mi; Brno Ctarč.

M číto (?lItltabt). t. W pónb. vřeb

pond.
W —
ponb.
po Siřim.
-- 3. magfwuftnlm.
Wpond. po *2.
annč.
4. Na
_:Rate:
činu. — Týha tri) raš. liter.

Stonaťow
trimr

(Gunnera). Wýročnia bobbtči

1. W bbnbčli po Hromic. — 2. W

pond.
po učet.
a spam.
W poud. po
Mindanau.
—- ÍÚÍ).
trial)—_bs.
bufobot

Stráchotiee
noč. — 2. (tllaufmbrulď)i
Na !Bartol. 1. W úter. !tleli.
S llrlázek (Straschkau). 1. to b'rupřeb Bmtft.
$. Mar. — 2.213 ben přeb Nanebewz.
Elar. - Shob. tri) břeb tag. wýr. trust).
Stráznice.1.múter.p»9)ntntč.—2.&B

inter. přeb Ctb. !Duďnm. — 3. W úter.
po Nawsstiw. ?B. SRM-ie. — 4. W druhý

ůterbpomatogbmii.
Mo.
út.
“po
53. Mar.fm.—mob.—tri)5. wWmm.

Šatam

a (©ď)att_au).1.9taiša_b.
aSeb.Pad

m:!i tnffal na sob nebo na ponb. , odbýwa
sZe
w bubnuci
ůt. — 4.
2. W
'—
.Na
Matoussce—
Wút ..Cfěwatob
po martina.
-— Sirf) na ten a pťlzi w sobe po Mart.—
511%)th tašb. polib.

Šimberk (Schildberg). 1. W poud. maíop.
2.Wp onb. po ašrotopu. — 3. Wpond.
po mime.

— Wel. trtm: 1. We ttř.vřeb

!Bánoti. —-2. Wr ftř pťedWelitonj_Soňíf.
a dobyt. tri) 1. W btubou fab. w.pdstě.—2.

Wpond. po 4. neb. Welikon. —-3. Na Blljjjťtžx.

Šlapánice.
-

1.W pond.po neb.3. po Edit.

2. W pond. po Nanebewz.$. adr:

Štěpánotb.1.913út.uo3

x

Stál; —2. W

út. po Mcdardu. — 3. W út. po Numbers).
ikar. — 4. W lit. po ma'. Swat. _—
Srl) bobbt. w poub. pťed tai. trh. wýr.

©tetnberg.1.9]3út.

poórom.2:91)út. po

žlDelif.— 3. W út. po Emmi-ind. --4. W
út. po Hawlu. -'—Dob. atoňft. trh: 1. $!)
Dbrác.
alan—.
2. Wpond.
Síýb. tft)
kaž —
ponb.
a páte!iití-ebMami-in.—

Štitary

(Schiltern)u 1. W út. pred volieb

neb. .ntafbp. — 2. W út. po !Boš.

Mur.

3. W út. přeb blato). $. Mar. — 4. W út.
přeb atom. $. Ma r. — Roňfť. a bbbbt.
tri; přeb každ. mjr. trůnu...

Gttamberg.

1.

cť.st pb 3neb. post.—

2. We skť.po Bož sele. — 3. Westč pv
!Bartol. — 4. We [tí—. panu
Šuluberg
(Schonbcrťz).1. Na Dbrár. Eban).
StřllkyW
(Střílecí)
t. W -úter.3. hřeb
popelc.
- 2. mmm.
nBeIifon.
W útcr.
po
-— 2. W ponb.
nutt. -— 3.91!
čtlbrt. po 5805. Sičle. — 4 SDne 4. ftp. —
Barlol. — 4. W ůter. po .gamlu. _ Dob.
5. Na &amla. _. aoňft. a bob. řrhy: 1.
tri) o leceždumýt. trhu.
W pát. před prwulxu mýt. tri). — .W
Sxřeud e n & (©tubein) 1. Dla gang Nepo. _
polib. po neb. fmčt. - sůl). lrh tai, šřcbu
'2.91a Matoufíe. — snem trip; 1151751

'-břebu tai. mrbljr. trhem. — Shob. tri). každou

W pond. pb mb 'fmu _ 2. W mtb.
přeb instanci. — Dob. nf) o trhu wýr.

Switam'm

1 Wvonb. po nom. tore. —

2 W MHD Pl Siřím. -— 3. W vonb. po
&Bamřinci. — 4.
vonb. po smulu. —
5305-"11 “3 lit“ vo rozb. wýr. hrbu.

S —witawa
(Smitha),
1.213 pond. gmo
Ht;.rouu.
am pond.
bo mam
wtiwss
3. W polib. vřeb Síljtm. — .4. Wa pond

a fobctu.

'Šmábeníce.

1.213 pond. maíop. — 2. Na

čtmrtč vmíbčlt po Sw.
poud. po Michalua

Telč

malbu. — 3.913

t. W _út.po Dbrác. Paw. -—2.. út.

po neb. brujeb. _- 3. W út. Swatoduss. —
4. W út. prcb anjel. flráicem. — '5_.
út

po Ma:tinu. —-za; na minu: 1.91: út.

oFil. aZaek —2. Wút. jochdxlu.uu
' !Bel. lýh. trh na gelen. čtmtt. — Shob. tri)

Webbonb.
Martinem.
'— Welej
1.
W
po Siřim
— 2.umimtrýowé: po

tašbód)
bni,m út:r počítaje d 1. mtm,
m '14erhrašd.ú
,
'.Qat'nlu. —ití)
na lm a b_řígikažd. dpond.
—- Stí) na minu: 1. We čtmrt. bo Nalez. xitTňnm (Stlmnomig) 1 530 .fjrbm. — 2.

'fba;Šíře, a2 násled.čudrtky.nu1.We
ŠM: "W$““ G3 náííeb.zmaru. -- Bonn

W bonb. vv sil. a' Sal. -- 3. W boub. bo
maneberbg. $. Mar,

_— 4. W pond. pťrd

Rummen- 1.911!
— Týhe
gd) fa).!Řcb'štb'
po tb.'u_—
b. --_-Trh '
nawlnu:
pdnd.po
W voub. bo _xcrdii._ — smy. t_rín m útct.

zbo M m)!- tu.Í;
-W"
sstin.1Wlit.ťpo
Zpsefupm.SDru
—
2. W Wlefeli Nowé.1.Wůt.p,oMarkytč —2.
út.poZanu
in čcnmetí.—3.
tu!;úút._
&) udí. řlnul

v_n
*E'íidawa. —glamni “ŘÍJ-„
135.11.Wůt.
předmd. !wčt. - 2.513 'úl; _p'p &qpblbu.

Tjumňčow. 4. W vonb. v_n3 .Rtá,
xm: ponb. po anuitou, — 3. Na íui2 —.
4. 'Jla' Háwlae

Towačow (105mm.

— Dob. td) o mlýně _tqiďpy..

uW út. ho neb,lwťt
-.—
1.W ben po now. Wesell
131%““Start. m.1I;oli;p_—_3.
W út. pťed

tm. — 2. !Bút. mliíon. -—3. Emili.fmdtnb.

fttá). —- 4. 5D:
„Jun__po'po'hnlc;
— 4. !Bút. pomama. +151). n!) w út. . .anj.
w řilnn._—5.
nl))
dt. ubuntu?_clfqšfl.

$t_aď)tln (Study:) 1.93 poub._vb [m. Siro,
jící. — 2 W vonb. po mym. — 3. W

_!Dob.trb—pťed fas, ýwýr.lrheme —
„3m
tri) Ig). panu.
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W brum. poud. abmentui. .
urnoborf,
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iem, -— 0'. W úterý pked sw.j Mařtincm:

wždy ten bm přeb tim tet; na bobotef, kašďý
čtwrtek let) na obilí.
% oř oloiee w Pražsku, bříme w Berounsku,

wýroťnl
aby na ftamářftě
bobbteř:
1. Dne 11.1moea.
— 2.117gbotlt
út crýa pred
“Rue

uebewítoup.Mně. — 3. D.fm

Safubu

4. 200 Do. Lakássi. — 5. Bo Welikonori;
neshody ten ben napřeb ttÍ) na bobotet. x
& o dko toi : e (Eichenau) w Črskolipsku, dklwe

apofít., po 8 bm'. — 4. Na ben powyssmi
ho. fřige. —- 5. Dne 29.1iftop'abu.
Stůl?
ua fta'mářltě zboži: t. W robotu přeb' kwťt.x
ne.b — 2. W robotu přeb !Banoeemi. Týx
.wLucian.
Boleslapstu,:yw:poudčlky
1. 2130nebčlí
—
oíb. Bamřinei.
— 3. Bo
bob. trby fašbou robotu.
Ib. Maloussi.2
Hoskouň
w Wražsku, dťiwe w mafomnidu.
1. Prw. ftřebu přeb mafopuítem. — 2. D
óolite
\?l SBurbuBífu,
břitoe toSesiňe.
Gótubimítu,
th ponbelfv:1.po
Smenu
—
stu.d imonu a Subowi; nil,. tet) fašbou
Po nebčli peotoob. — 3. ato powýsseui fw.
ftřeb

Huga.—4

Bo no. Matouss.

ďora ani elftá to_ig
anielífá6m.

óota

Bťezowú mis Březowábora.

bota

math) Boži (Bergstadtluns..l

óoítiuně
(unum) w Sičinílu, břitoew Bvb
žowsku,tt) boúbčlf9:1.$ofw.
orot.k —
2.'Do sw.xx
Stojící. — &' $ř ebimenem Ella;
tie. — 4. 830 wssech Swatých, wšdy zá:o:

Grau) to memu., břime w Prachenskll t.
weň ití; na tou! a- bobbtef. Týh. term taz:
Brwui ponbtlt postui f— 2. Dne 16.
dý úteřý a 'u.fobot
runa
Hostomice w “Death, bříme to Berounsku. 1.
areál. —'-2. D ib. Ma:
Qota :ofobá
na Budčl,owsku,břhoe lo !Bes
rounfl'u.
.Na melifonoč. voleb. — 2.
tčit. — 3. ,be. 3:]iři ua tolnu. — 4. W
Ile ftřebu přeb Bož. Sítem. — 3 We
bonb. Dlaeonn.
bo nn. Brokodnde
5. We
hřebu
čteme! vo imenu Marie. — 4. W bonb.
uřeb
SB. Marl ——6.
We stkedu
vo ib Barboře.
.
bo fw. Wáelawu; fa; boueůř_ebu um. tel).
bora
.strásnci m Budějowsku, břime to bo sto to to !Blneňiiu,břlmew mamma;
!Beeounflu.1. 5.1km.ponď. to po
ottč.
2.
ítřebo: !. $řeb maíopullem. — _2. ![třeb
W úterý po holtnč neb. — 3. sm ben vo
nelitonoei. — 3. D fm. Sunu ,Rřtíteli. —
..Safubu — 5. D sko. imonu a
fb'. Sunu 9m. — 4. W úterý břeb fto.
Dudeem. — 5.\£eu ben po manebemgdu .
otoi. — 6. 'Dřeb Eánoeemi. — ..!bf;
Earle. — 8. D sw. .Rateřinč. -.- 7- W
trhho hýbou Ilřebu na ton'eďo obilí, volní

vlobtnba 'na rozličný bobntet. Stín)

ůterý hřeb !Báuocemi.

bota

.Rutná

skawsku,w

w .!Batbubitu, břtmew (Si:
lrýh„pak

tvím na laně ::

bob. bobbtef'č; ty pondčlky: 1. prw. w vo
sté — 2, *Bo neb. Cantata. — 3. ten ben

po am,-—Sále,
poudělky:
4. po sw. Elka;
touife.
5. Bott)fm.
att-inu,

fouě ob neběíe lnvocavit

a; bo

na

. Těla.

Hoss the (©ultborf),\bwČeskolipsku, oběhneto

Eitoměřiďu, tt) úteeh) . 1. 'Do Demítn. —
2.9Do neb. Cantate. — 3. Dle stdatodussul.
— 4. 'Do Nauebewz. *B. Mariee — 5.
o,
jménu Marie. — 0. $řeb Do, .Rateřinou.

& o t a 5 u pi wiz Suylbora,
óeabee Sinbř-ióům' ('Reubaus)to Du:
bčioloffu,břílbe to Záborsku. LW
voleb.
Horažďowice
w Blzeňsku, břlme to '.Bea:
w postě.
2.W ůten') po neb.Exaudi.
liniemi.—1.913 ůterý přeb neb. Septua
gesima. -

3. Wc

2. W úterý vřeb holt. neb. -—

aloe-te! přeb no. !Beteem :: Sil—malem.

3. srpna. — 5. W úterý pťed fw.
D
. Barboře; každou
siťedu ní) na obilí, vottaton a bobptet. _

Horh

.MetTvat-ftč

(*Beegeeióenftein)to

Plzeňsku,břhoem “vedením. — 1.We ftřebu

'-4. W
3. vonb
W t:)onb.
po Ramberg.
—
ono.
Hawlu. JD.
31erMarie
na bo:
butet: 1. mf ostťedu třet. t))bnu poitn. —

2. We ftřebu po uebčlí Judicu. -— 3. Dle
ítřebu po páté neb. uo QBeliEonoei. — 4. W

ponb. vo íto. suita.

-— 5. We ítřebu po

no, xateřině. Týhodd temy kazdou Břebu a_
fobotu, a kdhž ie fmátef, ten ben hřeb tim.

po něebopott. — W úterý po powýsseul Hradec .skrálowé, bómalčhrál. tegirlé mio
po.
ílo, nimi 11:Sičínífu, tt) úterfb: 1', s.Bo no.
óořebntf
to !Buběiotolu, břime ro Táborsku.
Zkr áí. — 2. “Bo. ueb. Reminisccro .— 3.
1. D —
fw.
,. ZBlašeji
[\vatčm Mi:
!Bo sw. Trojčci. — 4. “Do
z,.P 91h:
ní)-zlu.
3.D I'm.—
MarlimlD Bin.

.bn tiee

(bodu) w Budčjowsku. Swobodný

tet; o sw. .Bartolomčji. itím na chl[tbz- 1.

tie, po každé celých ofm but. masem, na Eouč

a bolo. dobytek:1.W

poub. po sw. Fabiá:

m;,
na a Šebaňiánu...-_-2. ano: ilin-b_n neb.

minimem. _—2. Bo Bo!.
x,.sue. + 3.31!

Rgniiiiisco're,-+ 3. We hřebu vopkwčlné ' Dor matoiim. Týh. Mii) hiboii hřebů „'a
ne':čli, .— 4. We hřebu bq. lři'joioč nebčli.
faíbou robotu.. Dobýt.
itím iii-ip._.Iiiebie

5; W vonb no no. stojici. + 6.. Senb en
ořeb Nařoč. 'D-

Quebec

Nowý

kazdébo niě|
Cbeynow
io *Biibřioiol'fii, omi!

arie.

iii E_ťábš'i-e
ifu, 1. inn ben obi-dc. nm Waw a, + 2__.D

ii. srubu! .Rrťdoioř.1 W

Ípoiib, p_ono. Sami .Rřtiteli; +
bo fm, Dnbřeli.

2. annonb.

.Rošti'i _i'iteró hit), it!).

fin. Wilivuaa *Baiolu,
Sambu. ++ 3 Simfioben _ařs
b_o
pametni
tiun. $$$).irlib “) bonběífipz Lao mil .a

_

či. db ef (Giro.tan) io Sičinftn, prwč w $b

init. — 2. mm, io volič. — 3 W Hřebc
letkami.
1. 3 netřle i'io %]Belifonoei.+ 2.
ucítí. + 4 SBo neb. l_iočtnč.,— 5. Druhé
1 nebil po tio. Duch. +. 3, 1m ben bo'
1m \J'Belfonoei.+ 6 bo “imf Dučdn. + '1.
_íbo Barloloměji. + _4. 5m ben vřeb fin.
!kartinem. Týdnl itím každý patek
Rot!%. Wňclawll.+ B. W úterý po má:
?Bo
, brábe!
mou—i; io :)íčinfiu, prwé .Rrálobra'c
I. _!Be fiřebii po Welisoueci. + 2. C Mu mec io Sičinířu, iii-toč io Dbbšoiopn.
.!Bďuronb. po Nambewz. &) Sinai-ie.-+ 3.
Bára:. a bobizt. trhu: 1,
pm. polib.
W ben moubifofii. .Rašbč ponb. tší). ití).
"po
obrác. —
sw.3.,Mawla
2. W
imo.. úterý
io vnitř.
— W —iifeni
ioelifonoť..
+
spi-mm! C bustntko,wo (emunim iv Bi
llnílu, vrioě io -.Riáloi)rabeďu.1
W bonb
4. Een bcii šlo sw. 'Betru a 213mm. +.- 5.
bo fin. Sami .Rřtíteli. + _.3 Drubé bonb.
řWe stredu po neb. Cantate. Sól). tri; lag,
čii'ortef,
bo sw. Mlchalu; itím tfii). fasbou ůřebu.
btabiítč

(Wůndyengtňb) iv Eiičiiilfu,vrtné
_io alarbubffu,
vrtné ib (Eln'ubiniíhi.
1.9hobrác.
sw.PawalanWů
kerý
io Boleslawsku, 1.91.: tučni')&er t.ef — 2. Choreň
melifoii.+ 3 th) Mačij Magp.+-4.
We hřebu po ne'běli holeně. + 3. We 4..
linii-“tetbo Welikouoci. + '.4 We mame
Bien ben po fin. !!Báeíamu, wsseekd po oím
po Bdžsm Stile. + 5, We čitottef po pro:

“měnění$. Cbriňa +
Wánycemi.

máti“tet;
9“

bni, btuiu'y a

6. We čiiortef břeb

We aI'třeb_u přeb

tůip.

po ftp. Filipu a Saitibii.—___Wc ňřebu' p
sw.

!kat'ouffi.

nebčli.

nímu;

(EI)olii
ee io $ntbiibll'u, u_me
iii anubiin'ffii.
1._,!Bvo_nb.vofio.3
l.+.2_miif

na_ bobbtef :: !ašbý- čtioti'ei tri) na

ofWx
gibt)vo iib.__p
bioč'

(Guben)

_3m

io mii—bčjoiolfu.1.

semi-o.
DM
in.—nb.
po—'.21 abment.

.Ralbč vonb. ití) ua bobvtef.

6 : 05b

třetí G_mladým

trh každý i'it.eri'y

každým trnem

'

Slíbila-grab) w Chebsku,vuoi iii Sii

_iomčřiýu, i.

áclaiou

x

'Glyomutom (.Rmieotau)io(Eíyebl'lii,brinč hi

ponb. vo man—mna.$

žal'ťďll, ti) vonbčlfb:
Drum) iio Stoinn.
2.5'80 fm.
BoxN
?B.[šilipu
Marie,a Salubu.
a fejbedi+ fe3.ten
bm as
o
ponbčlfeni bo fio. !Beitu & Bawlu, w ponb.

arie;+ '.2 Dílo. Filipua Satubu.+ '

na to. + 4.
.!Widýalii. + i_Bof_io.
Martinu bíff.
3.Dfm_'D
bn'i_ b_o pozdwiž. sw. lřiše. + 4.
D.
sw Dbnřeii.
Cholěboť
w matbubiďu, bříioeto (Šáíínios
b i: on o ip w Zjčlusku,vrhač iv .erlobrabeďu,
ffu, ti) vonbčlhi
1 W brnbč ni v_i—nn.
tib
tb i'iterřn: 1. Web sw. 3 Irán). + 2.. Silo
.W ssestěmpostn. týďnu. + 4.
iifeti';

íb- Sofefu. — 3. W lřižowém tóbnu. +
4. 230, f_m.Dartolomřji. — 5. Web i_bífemí
G_inahbmí, připabnedi “v Sofii.: a fm. £Bar=
tolomřie na úterý, držeji se trbd iéboš bne. _

began-Hin

vo
fm.+!!)udw;D
__ 5.Eeliru.
W polib.
vo no,.uoiib.
s_n,
fubu.
6. D.fio
+ 1.91)
bo ho. Qiiláiři. + 8. Wpond. bo f_io'.Eilat;
timi. + Týh. tri) fašboii ůřebu.

(Gidnenlhbi) w Chobsku vrhač Cho tusice w Wardubsfu, moč w (Ěáflqiin
ffu. itím iia_bobbtef;1.9ne13.čeifione_i.

iv“Eotet
1. W pond.
bo orion. holt
+2tih'i.W+ ponb.po
imeniiMai-ie.
áifiiii p .o'[ e c w Bar ubiďii, imoč io Čáslaw:

2. Dne 17. řiina.
Chrast
iii *Bntbubffu', btioč io Gbeubímffu.

2. Na ben fm. 3. králu, hl) fe br3i_ten bei!
sku, ti; ftřcbb:1,$o
fm. Filipu a_Sambu;
+ 2. Damon vo fm, mbolfii. + '3. SBřeb x vo nic!). + Wr čhortef vo hoši—ne nrďěli,

poipWenl _íio ..Rřige. + 4. Druhou po no.
„alimentů Sól). tri) fasbou p_řebu na _bobu:
i_ef, pottniou, iolnu, len a p_řigi. *

buíinec,
io 1.ašlžoei'iffu,
imoě io
Prachwsku,
ioi'noč. tri)
f):i)
Dfm. išiiivu
a Safubu.
—
2_. D ím; Lukňssi. Týd. toýi; f_aibou íobohi
u_i-iobilí a b_oio. dobytek, megi nimi; 4 blaio.

trIii) na obďyobniďě žboši. 1. W niafopuít.

foboiu 2. EBřebfiořmou neb. +

3',_o

6:3;B(Ggeg),
čte,.+ tr,4. krajsič
!Břeb nimi),
!Bánotemi.
vrtné io' eo:

Siem,

ty poiibčlm; 1 Drnhý po neb Re:

hioá 8" bni. — _:4 We čhoriel přeb óaio'i
Iei'ii. 11:09 na bobinef: 1. Sen ben břeb

ih). 3. báli). + '2. W pond. _bonebčli pro:
ioob +, 3; We ftřebu po fin. Markkětč. +
4. We flř'ebu očeb fm. Hawlcm;

fiřebii týbod. it!)

Cbrastawcej

fagboii

(Rewqa) w Českolidsin, iii-io?

io !Bo'leílaioífu, ti) ponbšlfu: 1.213řeb ma:
sopust. neb. + 2. Wťed fio. Sunem „ní-nm
Iem. + 3. *Břeb fio. !)Baiořinceni + 4.
SBřeb fin. Hawlee.m + 5.330 brulyč nebčli

_abi'v. -.—Týh

itím brzdí se ražbou Webu;

Čdroustowice \b autumn, tmě w (56m siow.

*)). Mqrie. —.- 3. Web fin; “Sumín
blmíl'u, ",y Šmtlfv: !))řcbbromnicgmi; '— 2.
Nepom.
'— 4.'—mm
Dog.
mailem.
.-. “_6.
Po
fm. Markčtč
6. *))oho
*IBácIQmu
_ig)
8ilip'cnu_:: Salubgm,
— 3. „Rates
Bťed
Nat.ed ím.
Wawřinrem.—
4. Dfmat
_Suíitom Wťtkný w *Dutbulnfu,pmč to

řin

f,). _

?ánamífu.
ím.
.Wpond. 1.voTeň
fm. _tc'n
BanupoNerom.
— 3. D
fm. nalubu. — 4. Druhý pwb. po 913ml

_Gbrubim m Pardubsku, prwč ftál. ftájl'fč
&; ůšíh, wýroč.nhhp:1.Druhč poud. |||-I).—
| 2. We niobu vo Slate). sw míše. — Ten

btm). *)). Marie. — 5. D_m.f Wim-ligu.“

* bm rn Nambewz. *)).Maxie. — 4.. n])pon.

Scfcnice

před ím. [šramíítem Seraf. — 5 D fm.
Barbořc Sitt,-v na raně ||; ponbčllp: 1.
._ m. m naftě. — 2. xřcti w pon). — 3.
o fmrtclnč ncbřli. — 4. *))řcb sw, Dad).

_— 4. Na tm

mmm).
Seraf

30 achimothal

ffu,
!. *))o .Dronm.
2. 4.
3.
w bulynu.ponbčll_|)_:
-—*.B'qsw.
mmm. — —
Clwrtý m mina zář.


*))o_fm. Grant.

— *))řebnv. Darbor'ou.

w Plzesuku, prwč m Mahm Josefow

|Iu. 1. malbou ftřnu- w volič. — 2. D
sw. Filipu a Zakubu. — 3. D nv. Hawlu.
fw..skatcťině. m. trip) ua přtzi: 1.

a

bmn
$bzub|$_čpútctw
postě.— z.))m

' Wl)
Emřinqd. — _.4Dfm.

funí: a bom. bobntcf, nato w úterý a we
fticbu obyčejuý My wýročui. ux 2. W
pom—.po ím. unum: tri) na nm a bom.
tobntcf, na to w útm'; a me hřebu obyu

u_nt w

črjuý ttÍ).— Z.W pond vo sw. Wáclaw
m; na mu! a bm. bol-vlci,na to w 3m)

a we středu obyťejný tri). — 4.

bol—mcr,na to w úte'rí) a mc hřebu oh). cl:
m'; ní).; ují). tttv každřponb. a kažďý ipm

Chýhsse w Chcbssu, prwě w Lokeksku, wýroč.

WÍ)

.D ,stdJoefefu.-—'9])tEhm.

tekdtbřct. týdnl: po- Welikouoci

po 16. ťerwenci.— 4.13

autorom
1_.D

tof na

— 3.

ob_il_i_
a chleb, a- bemlč map) ltÍ) na

_)clmiím a iiuou polr'qlnu.

pond. vo

acow w Purdubsfu, pr'mč w Čásiawskuš t.
Na quez. ím. stuze. — 2. D fm. '))cttu

fm'. *JJZartinu.

a _*))amlu.— 3. D

w Bubijomffq,
.RouřímlTu.
Řehoťi. - 2;prmí
Im tobm
po sw.

člunu Nrp — 3. Ten bm vo fin. *))eltu a
*)).mlu. — 4. D [m. _Dartolomčií. -'— 5.

D ím. Marňnu bisk.

poud.

vp Po!cti *)). *JRatic'nb na fouě a bw.

bamlu) kqš.d l_itct.

Naroze *)). mafie. — 5. D
Týh. ním na každý ůtm).

to Sičinílu, vrhač|: máloíyrhbeďu.

1. W pond. po Brači)om. *)). Marie tri; na

C walssinh (Kalsching) w Budějowsl“u. 1.
rm. fobotu w poč. —- 2. Na bm na
_ 91cbmflopp.*))ánč.— 3. W ncbčli vo ím.

pond.

m Cbeksku,pmč na tom.

sw. *))rol'pva. — 0. *Na

*)).Marie. — 7

Gbubcnice

(Sedmib) w Cbebskú, přwťw Šp.

tcďu,
wýroč. _atomu.
ním;.W1 29mm.
po
ím. Šiuwnu
a Zudowk.
poud. pub
Wáuoremi.

Nat-o); ')). Matic.

——

4. D sw. Marlřnu. Txýd. ním: 1."m bm
u Hromn. — 2.91) ||á_te_tyťed člwrwu

_ adwen t.

.skadaň (Ruben) w Chebsku,moč mŠátgďu,
i|) poncělív:1.*))o neb. Judicn. -—-2.421)

sd. Banu „Křtiteli.— Po „mýlí. fm. Ri_iae.
Sa 1.|| ows i cc w
Plzeňsku,Dvrhač
.Ríatomffm'
osesue—2.
sw. ro
Záuu
.skřlueli.
4. '))o fw. Barboťe, každý po 3 dni n _)á1
tomň trl) na fonč a bom. dotptek.“
3.D Dt). i|||o_||u a Submi,
každě ponb'.
“ŠÉ
.Ramenipc
w B,udčjowsku, vůně w :'Sářors

tt.

Janowice

Čeruwenť m *))atbubffu,břimcm

Čáslawsfu,||; ůterky:1.Po

umně poslui

nedťli. — 2. $i_cb fmatíym Banan mm::
lem. — 3. *))"o jmenu Marie. — 4
fm. Martiueul. ,

*))řcb

jfíu.1.-*))rm.pátcf

w postr. — W úterý

mlífonoč. -— 3. _mjbm pťed fm. Mařt
Magia., lýdru po |||. — _“4.We čnbmf pp
Dtangbtmůoup. '))lmč, po něm jríítč 3 Dní:
»5. Seu bm po fm.
áclámu, .po něm 4

bui. — G. W v'o
onb. po wssechCwatých,a
uíyiliřífá m))atbubffú,tmě
votom 4 bnl. Týdnl him foam) pond. na
_m. Roúřimfťu
mm)).—
_poD slře
bop'oíiš. ' fbnč, bom. .bohmf, obilí a toslim BW!
“'.2
W ůlm) po' 1.Wclikouoci.
fm.

Zauowice

hl. '-'-—4. W vonb. přeb sw. Maťi Mugd
5. W polib. přcd fm. ani. ílrá)ccň:. — 6.
W vnnb. před fm. bahnem.

Sa'nom'ce

Wrcholowa

.Ramenicc
||).1'Gcífolipítu,
pm! w
2i|oi||ěř.,1|; Ceská
pondellh:1
.*Dřcb 1m.Duchem.
2. *))o *))ottinfulí. — 3. *))řeb sw. Hawlem,


w Bžxdějowsku, ražbě dwa bm'.
Rammicc srí; owčem *))arbumn,umi
„mě to !Bctounílu. —-Duc 14 í|no_ra_.

-— Dne 31. mama. —Drre 14. )áří. —

_ Dne 13. pnccroli

init—o'm'ěř
)nháíoúrabeďu.
Skupá denw»Sičinífu,\)rpé
hu. Zkr -2.
We (tm-s

fet ho “v, quyu. -

3. W 3303? Webfm.

mnolomčiem. — 4.1:11 bc'u po"fm. Haw.
_ 52:1) lýbe laždý páteř.

amazon
w anglánama, prwč m Čáslawsrn.
ty mm;: 1. Bo mbmnic. _ '2. *))o3m:

ro Chrudimsku, mírně. a_ Dobýt. mm na člřorlu
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Marlipxe biíf. — 4.213: člwrtek pťcd !má:
notcmi, tri) pouze na (Mtb.

vonbšlťl) : 1. 230 družebně nedčli.d.- 2. 230
_fn_0.Fslipu a .Satubu.
—-_3.—$!).rdeož.
nv. Silji.
23řtb SE:
sw.
!:

Louanicc ím.mSunu
Budťjowsku.
D 3 ŘD.
Siří. am,
-—
Sřlitcli. 1.-—
O.skd
chaln„

23_B_0d)0\0icc w 23ta5ífu; prmč w Bitomč:
včtmtlfp: mSičinífu,
1. Před ím.prwé
3ftá !%_:Bnbiomffu,h)
— _2. ťed
1. W nigbppnfti. —._2. We ílřebu 20mnice
břcb__mancůcwaoup. 234113.
__
3 D' fw.
_fm. Mať. Magbalgnou. __a3_ 23řeb sw. Ši:
!Battplqmřii — 4. We stťedu po fm. Wá:
monem a Sunu.
Hlaw. itím na dobylek a
_5503i.1.D|'m bni v0 Nanebewstoup. !Bůnč.
u.--. a. We stťedu p0_ ím. Mattipu.
Ěúfp. tri) 393001; sobotu.
2. Wc Emmi po Dog. Tťle; týhod. t_tím
Qi.p
eská, h:. krajské mčfto, prwč m aim:
každý Emme
mřÉiďu, mág-. trhy:

„tak

1. EB; čtwrt,:k po aUebo

0 fm.,_Markétě. — 2. We Ethnic! 00

, .ogeň 0 Mamnu, oba 00 8 dni. Bití" na
bobmi

tyr niebo:

1. 'D'o stťedopost. — 2,

0100f|cc

m Českblipsku,prwé w Litomč

řiďu. 1. W voub. po Laellnre. — 2
pond. po sjd Stojící. — 3. Ten bm po
Naroz. 23. Marie.x

1311

tubegeq . Gínbflu, mé »; „career-fu,»»»

to.“ — 2. D fm, Elmham. — 3. Dfm.
mýtů. a na »»»»tet_:"_.1Druhě »»nb. »»
Milul án'i.
w Budějowsku, »rmč m Iáípórfřu,
;?romnicló. — 2. »». stčedu»řeb fm, 1336: !Rilčlu
1. D “»._"ta'niílamu —-2; D fm.mimi
.Rřtiteli. — '3. Dne 15. čtrmmrr. — 4. 'D
ani: w
minarbuiftu, »rmě w (if;rubimffu,trl'm
č.: 1. am nřebu »» mam. (na. třiie.
Slam. 'D. Marie. - 5. D Dglííiřfácb;
__.2.Tm ben »» fm. 'Detru a Pawlu.

-—

Dne 13. čerwna. _- 4. Na SDuITičfn; na)

na dobytek: 1.913e (lí-ebu »řeb imenem..Se:
ěííf- —- 2. We Ri_ebu »» třetí nebčli »»íl
3. Dne 14. čermua. — 4, D Dufsiča
řád).

2»řá w Sičinířu, »tmč w Boleslawsku. 1.533

»»nb.

»» fin. Filipu a Safub». — 2.

milen'om
w Českolipsku, »rmé m Eitoničřia
ďu, trím wýroě. a na »»»ntef: .xen beu_
»řcb »». Gabrielem. — 2.313 volim. »» ib.
'.Xntoiu.'Datr. — .W »»nb. »» powýss.xsw
.Rř'išc. — 4. 2133»»nb. »ťeb Mauebqwnom
man!-, »řipabne-Ií tter» na" robotu, te_»»_»
»řiml »»n
»nb.

Miletixl

w Sičímfu,»rmém$»»k»\»ftm4.

»»nb. »» Sana. ílčti. :E»»»b. him kazdoU
We stťedu »» (hi. Siři. —- 12.
e _ítiebu
sobotu.
»» ím. Sufáííi, t»». tr»» každou ftřebu..
M ale ssow wxjWardubstu, prwé ») Čáslaw:
(fu, t» úterky: 1. “Dich ib. Malějem. — 2. Milewsko
wwBudčjowdkp,
»»:
wč w m (Můhlhauseu)
»rft'u. 1.
wZosesu. —»12.

.Pťed Nambewstoup. Bánč — 3. Web ib).
M až! Maa.gd — 4. Web olam, ')). Ma:
tie. — 5. Pťed fm. Martinem »iff.

Manetin

ngeňífu. l. W »»nb.»» De:

mim. — 2. Drubč »»nb. »» Welčkon. —

3. D fm. Witu. — 4.D fw. Mratoussi.w
6. D fm. Barboře. ,
M čxrsso mie » m Bupěibmífu, »r'mč w Bc.

rounnu.1.Dne-14.ůn»ra.—

2. Dne 18.

řlilia.

mmm

(Maíóau) w (Síyebífu,»rroe w

z—„Šaleďumjroč. lrlm:

|. *Brro.neděli m »»

ifiě. — 2. D ím. i_iiliw. » Svtubu. — 3.
DSi-zrna.

'D. Marie

— 4. W

nč_'»_čli»»

* minu:
wssech Swalých,
každý»»»»sw.,Z
3.Zdǧri; _h»» Wna
1.913 uálfe

»átef »» fm. Sílji. Týbu “»» rlkcazdý»átef.
“Hin
w „helmu, prwč w x.sčlcatowskul
1.
.Síen ben »řeb Nanebewz P.
D fm.

“Marie. — 2.

imenu a Sabou—.. — 3.

Dim bm'

'eb Martinem.

Wčlnik

w Pražsku, »»mč») Bolrfluwsku,

»»»roč. trip) na foně a jiní) »»»»teť: 4. We
čim-tet »» ím. 3 l_rál. — 2. We mam! w
brubčm' »»íln. (»bnu. ——'3. We člmrtef »»
sw. '%ilivu » Sambu. -—4. W xdond. »»
fm. mm,-u a 'Damlil..— 5. Wr čtmrtef »»
Nauebewš. ')). Elm-ie. — 6. We čem-uf »»

ím. Hawlu, — 7. D ím. Dnbřcii avant.,
'_'»»8 mi; ní!). tri) faždý úterí)

Mertliu

w Pl;eusku, prwč w Klatowsku, m

pondelky: 1. No ím. Trojici. '--_2 D' iw.
!Bamřínei. — '.3 'Do fm, Martinu.
!Rejto w Prašstu, »rmč m Borounsku. 1. W
»»nb. »» »rm. nedčli »» _!melifonoci. —mz.
W x“lterý»» ím. Stolicí — 3. D »». Ma:
t»1_lííi.

!me Ito

Wyfokě
» Safubem.

Mimoň

(Sliema) w2TČe“čolipsku„f»rl»čř\»

Bolesiawskuj 1. Prwe »átef w »»ůĚ, nrnak»;

»»nbílf»: 2. “Do (»».íroiici. '—3. $!). fm.
atěií. — 4. 'Do ím. Šimýnu » Bubnů.
Ml(»
| r »»ubčll»:
o tic e w eolzeňdku„»rin'č
Pracheňskň,
1. 'vrm. masop.w—-2
Dunn.

išilipu a Sambu. —- 3. Web (na. metrů! a
$amlem -' 4. “Bo ím. Silii. — ..5.
'a)

ím. Martinem.
dťiwi
a ten:

šarm.
trh) »řeb-amu
na dobotek»n.
'obill,
Wúlerý
—-—

- 2.523 úterý »řcb mánócemi, mimo t»1e
sslč každon střcdu.

Mirowice

w 'Dlgcůílu,»rbč \D.'Drdóen'flu.

!. D Dbhiť. ím. 'Damla. — 2 '!B :pond. »»

tub. Lactnrc. — 3. D ím mbitčďw.
_4. We

flřebu »řeb 5803.míčem.

-- 5. u_j—D

'í\»._'Dtohwu.
Di eMarii
—
D Naroz. -—
iv.6.ana:
—-8."Sněžné
W »»nb,
»řebic(tmu.
Hawlem. —_ICÍS.
_D
“Diar

Dbřlbbf'l.

Ml abcfom ('Bicbítabtl) w 3ičím'fu, »rpé »
.Rráíobrabeďn. .Dnc 23. bulma. '— 2.
Dne 24. _r'enma. — 3. Dne

lift..

91211“
» m Sičínígu,
»r'mžo»)
"Bbbšoín:
.1. » wWic »»nb.
»» imenu
Sellh'e.
-—2.
W litru) »» Welikonoci. — 3. W úter» »»

ímat. Witu. —-4. W
terinE.

rim-» »» sw Sta:

M nichow ((Sinlícbl) w *Dismífu, fl) »»»b.:
-1. Drubý »» Welsowci. —
» np. Zauu
.Rřtit. — 3 'm—»». Hcawluj
n
')
_řiglífu,
stťedy:$a.,*.
PťedTčseul.
Nambowstoup.
»a
-.»; $řeb
— 3. “Web
_QL Maru — 4._D sw Martinu.

— 3. “Do sid. “Deml a __ alarm.

Pawlu. ——41,0 manebmvg. ')). Marčc. —
5. Pťcd ím. Frant. Geraí. -— (i. Bťcd sw.
_'3agare|

Qesimmi

5.Dím.$1!3»rn1[e.£»»»b.tr»» na »»Íw:
Mil“ Ill w Prašxku, »rmč w Berouaskú:
W »»nb. mafop. -— 2.'D fimD tr.-bi .

»: marbupfru, pr.dč w Mu id) »»» ice w 'Darbubífu, »»mě ní .stou:

(išrutilufm,
(»»» l»»r»č. a íta dobytek »)
úlerfv:
1, "r.ňšm m »»ílč. .—- 2. 'Dřen ím.
* (šitipem

W »»nb. »» (mxmiiei. — 3.-Dov, Mgr:
fčtč. —,4 .W »»nb. »» imenu Marie..—
»tef, obilí, »»tramu každý čtmrtef.

©Ía1».'tr»» »»:l a b»»»l.1.9_ldtu_čn»
_čtmrtrf: — 2. 9M geleln) čtmtet; —- 3;
_ fm. Sambu

appfft.

» Dubčiomífu.t.D (»._ Do: . Wáclaw. —

— 4. Wc ;čt»»__r_t_e_f
»» fm.

D »». (Frant. G'tr'af. —

10'*

1'4'6'
zen tbe\\_břeb Hlčbtbm bnem, lýd. h!; každý '

gum
!Rniíel

b_méw _Berounílu.1. .

w mym,

me11593
umre
w 313MB, pebl w Gíbzómfluf
b_onb. pťed ib. Malčjeem.
mmb. Nauebewzet.
přeb ib. Duchem.
— —
3. 4.
!me—nm:-:e!
břeb
El).Marie.
Wp
_
po fw. B_ádamu. -— 5. W poud. břeb' ab:
\bentem.

D swat. Fabičmu a Šedastiánu. _—2. D
Matem Zosefu. -— 3. D Matem Filipu a

4.931“ 2. frpna. ;mon

5. Dne

(Barir) \n ChcbskU,prwč w Bateďu,

wýwč.
\\ bob.
lxrh:h
1. W útetyl
vonb._bo 3.neb.
Ocúli. —
2. Na
hnatob.
D

fm.atbu
bSÍIil. -- 4. W poud. po nbat. Dura?
Mssec (Rombauo) w SBI-uším, mně w Nau
\omniďu', 'múroč. ibobnt. tvím: \. Wpoud.
vo neb. Oculi.
-— 3.
2. fbnez
We ítřebu
nebemů.
mne. —
. řijna.přeb 'Jla:
M ff'eno \v_Sičlnítu, prwé w Bohumíra,

Nepomuk
m Plzeňskn, prwé \b Rtatomffu,
\\)ítřebb: i. Po Hromn. —2.
o neb.
Jubilate. — 3. o sw Banu Máteli. —
4. řPo fm. Maeonssi — 5. Po fm. Barx
Nepoulyss ! (SBnmeisl) w Chrbsku, vrbě lb
Žateďu:
. W poud. přeb Naroz. $. Ma:
rc.i — 2. D fin. Mikulání. ttbb na bo:
bytek, 8 bni tmai.. 1. Na Rominiscero. 2.
D fm. Wi tu.

\\) |'třcbb: 1.Pťed tučným ětwrtkem — 2. N e toíi ee m Blzeňsku, btm! w Prachrnsku,
wýr.\;:itím
konť a bom.
bobptef
von:
Po ib). Fllipu a Sambu. — 3. Web vo:
1. na
SBDóromu.
——2.
Dfm. \\; Samu
.tbúh'. fw. Rřlje. — 4. o í w. Martinu, gd:
Sřtiteti.
— 4.3. Dfm.
DruhýMipochu
Blaue—bemnbub.')).
“Marie. —
alu.
fm
romeň na \onč \\ dobytek. Sýr) blato. mm
na dobytck a iinč wěci \\) pondelky: 1.
eaaaru. mem lrhy \\a ton! _bobptel:
\\
!.
.1, Pťed Welikond — -2. Web fm. Dudnm.
Welikoxl. úterý, m;.
na obilí \\ bbw.
Z.Pťed Wánoremi, vílami každé poub. »: * bobbtef každť bonb.
'Jtetm oči:: \'0 Budčjowsku,prwě v &,
bilni ití).
M uueif_ai w '))mšífu, prwě w Rakownicku. rounffu, m):oč. \\ bobot. řrhy: .!Dne 4.

11. !en bm po
.Bo ojtěchu.— 2. Joo
břegna.
— 2. Dne 17.1fmčtna. — 3. Dne
27. srpna
ib. Michalu
\\
w Čeffollpffu, pis
Mut“entn
(Muňerodorsl w Plzeňsku, prwř Neuskadtl _Stiblembuí
wě w Boleslawsku, \\) bonbčlfp: 1.1). fn.
\n .sklatowsku, bue 24. frbna', táty. řrbyp o
3 ftál. — 2. Bostd J.ofefu — 3. Za 14
wsseekpčtw
.

menu

ec w Budejowsku,prwč \n .Rou: bni po fbatčm SDuďyu. —- 4. po jmenu
Marie. — 5. 'Doísw. Mart.
římsu, nám!. \\ bobvt krýy \\) úterky: 1.
9m
to masopustť. — 2. o kwčtnč ncdťlie Ne ustu v ow w Budčjowsku, ptmě w Stáj
— 3. Posd .Duchu.

boeflu. — Sen ben po ms. 35:král. —2.

- 4 Wc hřebu _po

film ben po bromu. — 3. D ím. suma-..
4. W pond. vo Boz. Tčle; hit). hrbu lagL
čtwrtek po reký půn.

fm. Safubu. — 5. We hřebu do iménu
Marle. -.— 6. D flp. Teresii. — 7. W \ites

rý pťed Wálwe
neem
Nadčjkow
\n Budčlowsku, mírně. trhy na
dobytek: 1. W úterý po fin. Nafaeli. — 2.

Newckkow w Budčjqwfkn, vrtné w Beroun:
ilu. — 1.Dne 3. únota. :— 2.213 ňterý

D
— 3,91!
břeb ím. ,
zacni.. ŠtčpáWňue
—- W.pond
hřeb \nmb.
ftp. \Rateřinou.
N
Náchod
\\: Sičinífu,
pmč
w .Rtálobtcgbeďlt.
1 Nařučný
čtwrt.ek
—2.D.í\n!B
\t.u
3. D skd. Martinu biíf. Sál). trhy \vib-I;

ejdck w Cýebsku, brmč \n !ofetffu, to \mu
mm: 1. Web kwět. neb.
Wo front.
Mlchlau. — 3. Web wsscmi Swatýuui;

ímatobun'.
3“ —- 3. !Dne 4. frpna. —- 4. Dne

Ib. Norbertem.— 3. \\_ím..b
aqu.
Neeetln
w Plzeňffu, mit. trhy na laně,

Po neb.
Rogatc.
— 3. 'Do
Boš.wT..!Dlat;
e. —
4.D
hv..
Wawťinci.—
5. '))of

\ne čtwrtef.
"W každý
\\a bobgtef
Nasewrky
(Nassaberg) w Parduďsku, prwě
trí).
páte prw. úterý každ. mh., hit,.
brubimífu, wýr. a bobpt. \tbph; \mu:
Nowá Tata wfišičinffu, vrtné m Bydžow:
i.
Po btm. nebčli \b postť.,— 2. Web
ffu, \\, \itetfp:1.$o
imenu Zežisse.-—2.

how. dobhtck a rozličně zboži

\\) pondčlky:

šál). \\:b kazd. robotu.

..Prww
postě. — 2. 'Dřeb NaUebewzet. Nowe Mčsto nab Metuji m Zičlnsku,br
.!Dhtie. —D3. D ím. Jakubu. — 4. Po
wé w .skrcilohradecku. 1. Dne 21. Iebna. —
2. Dne 24. bu na. — 3. Dne 26. řemen:
w. miďyalu. — 5. D wssech Swatých.
Mejiřffo
(Ulmem) \n Plzcňsiu, vm:“ \\)
ce. — 4. Dne 14. 3_ář.; fašb. flřebu a fab.
ním na pťizi a obilí.
M_atomífu,
\\) pondčlkh:
Po —3.
Nanebelgfh
“č.o.—2.2)
m. ichalu.
Před Nymburk m Síčinffu, brime \v Bolesiawsku.
mfl'emi Swat.
1. sme ftřeboboít.—
lTu
ítřebu b_nfm.
Nehwizdy
\n 'Drrazsku,
prwč
\u _:Rouřlmftu,
Marthy:l'Do
Nalez.
msi-1.3:
—.2

Druhý po bmw.

Banu .Rřtit. — 3 St? stčedu po powýssenl

ím. Miše.
(Giohňbel) \b Sičinffu, bmš w
sw. .Rřlže, oba na mln'u D-[eh'niee
Králohradecku, to pondčtky: 1. Web !meli:

b\,\ef,
každýftqm.
po Bb
\\ rozličUč
gbnšž, jakoz na__fmč \\ bo:

fonaci. ——2. mm

[\v. !Duďýem. -— 8. Bťed
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Battoťo:

to Plzeňskul
„máme
“i.
ligandů
Ma.gd—
4. Bo wi. mmm, .Pisek
3. čtmete!w
poňě.npebl w
útherý oho.
— 5.13.,
fto Hawlu.
bý“Invite! na vřlgí, vlámo, obilí a mam
Dub ř ezjolo to Pardubslu, „mě to .Rouřim:
fin, tt; hřebu:Dt. sBřebsw. !Blaieiem. Bťed ,fto.

[tě.ďyem — 3.

z.

fw.5 23mm

níle. -— 4
Markétč. —
$řeb
ib. Šimonem a Sabou: připabnuli třetí a
čím-tú tel; na fobotu, nebčlí neb [\oeítef ob:
dýwá fe tu skťedu pťed tím.

DID o ča o w Síčínllu, prwč w Reálolyeabeďu,
ttlpt) wýroťai na fonč a jiný dobhtek: 1. D

obrácení ih. *Batola. —2 Dfíofío. Řehoťi.

. !Roetu. —4. D fw Betru a

allanitu.— 5. th

tím. Sanas — 6 D

fb. uiful.. týh. ttl) obilní fašbt')páteř.
Dfečneí
(Díďyis) w Českolipsku, vrtné w
Bdl ellaloífu, tt) bonbčlh) í. $o třetí nebčli
boostnj — 2. “Doím. 'Bítu. — 3. Po mot:
tě nebílí w říiuu. — 4. Bťed sw. !!omálíem
arom.; laíbou íobotu hil). tel) na obilí.
D st toto (Schlarkenwerlh) w Chebsku, moč to
Bokelsku,h) vonbčlto: t. ato nebčli Septua
guima. —- z. $řeb i\o. Danilem; řýbod.trl)
kašdč poud.

*Do no. Barboře; túl) itím ob ttřeboboltí
Eabmentu na fonč, _bom. bobbtef, obilí,
í'l'íolnu, silná chleb a wakiwo.
P at b 1!5' l c e, drwč w Górubímítu, n!)ní hai
flé měsko.1.Wc
ftřebu po Hroum —
W dond. kiižowý. — 3. Sten ben. vo Wik:
toeinu — 4. Wuterý
bo početí 1). Ena:
xie: trhy dobytči h) bnnbf'lfh: 1. 'Dřeb

. biomnicemi.
2. Před kťlžowou
3. 'Dřeb fmat.—míttoánem.
— 4. řnebčlí.
boo:

— 'Iól). teba) hybná"páteř

Beocka
to Síčinffu,
to na
Bhdžowsku,
ndčlky:
1. 'N sw.prwč
Dubu,
kouě, melíí;
a omalí; bobntef, rogličnl obilí, mlnu, kupeckč
a kramárskč zbožij

E_vaob. trh

na

obilí (:

team. zboži každou liřebu.

9 e en;

lo $aebubítu, print w (Šátlatoftu. 1.

W voleb. po jménu Sešín'e. — 2. Eten ben

vo sw. Sonu Revomuděm. — 3. D
Wawťinei ——4. W pout-. pťed ím. Mar:

'$ elbři

m olo ('Dilgram) m Budčjowsku,pt:

toč w Táborsku, mjr. telat; ly út:crkd 1.Po
Nowem roce. — 2- Po stťedopostid —- 3.

$o Bož. Síle. &—4.1)o ím. Bartol. — 5.
„"Do ilo.
ímonu a Subomi. Trhy na bo:
bhtek každoU ftřebu ro volič, bat tt)_soboty:

1. 'Do fřiioroé nebčlí. — 2. alol
Sto:
iieí. — 3. Po ím. Prokoo.pu — 4. Po po:
royss.t"fw.
třiše. Týh. itím každou ftřebu a
fobo
Pilnoiko u, w Síčíulfu, ptmč m Bydžowskuu
1. W úterý melílonoč. — 2. D fm. Witu.

— 3. Dim.

Planá

boření

iDeuBou

Šimonu o Subowí.

w Budťjowsku,tí) nebřle:

po Bromnic. —- 2. Druhou po

melíionoei. — 3. D l'l'o. Marketče — 4.
D ím. Michalu; kazdý úterý týd. tel,;

Plaňa

nl) to lBardubsku, prwě w .Rouřím

flu. — 1. D itn. išabíánu a

ebaítíánu. ——

2. D sw. Matčli. — 3. W pond. fwatob.
— 4. D fw. Jakubu.
Plauice
w Blzeňsku, prwč to .Klatowsku,
h) čtwrtky: 1. “po nebřli prowod., po 8
bni. — 2. Bo rozesl. fm. Won't. — 3. ale
vomúí. sw. .skčlže, po 8 bní. — 4. Po fm.
oýawlu, a uabneli ím. Hawel na čtou-tel,
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